
 
  ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית

  
Genesis Chapter 1 

  
) 2: (ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ| ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים ) 1(

ְורּוַח ֱאלִֹהים | ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֶֹׁשְך ַעל ְּפֵני ְתהֹום 
ְיִהי וַ | ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ) 3: (ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים

 ַוַּיְבֵּדל ֱאלִֹהים ֵּבין| ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב ) 4: (אֹור
ָרא ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֶֹׁשְך ָק ) 5: (ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך 

  : ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד| ָלְיָלה 
ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין | ְך ַהָּמִים ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו) 6(

ַּמִים ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ָהָרִקיַע ַוַּיְבֵּדל ֵּבין הַ ) 7: (ַמִים ָלָמִים
: ַוְיִהי ֵכן|  ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיעַ 

ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַוְיִהי ֶעֶרב | ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע ָׁשָמִים ) 8(
  : ֵׁשִני

קֹום ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ָמ ) 9(
ה ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ַלַּיָּבָׁש ) 10: (ַוְיִהי ֵכן| ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה 

) 11: (ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי טֹוב| ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים 
ַרע ֵעץ ְּפִרי ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע זֶ 

) 12: (ַוְיִהי ֵכן| עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ 
ֶׂשה ְּפִרי ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ עֹ

ַוְיִהי ֶעֶרב ) 13: (ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי טֹוב| ְלִמיֵנהּו ֲאֶׁשר ַזְרעֹו בֹו 
  : ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ְׁשִליִׁשי

יל ֵּבין ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלַהְבִּד ) 14(
: ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים| ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּלְיָלה 

ַוְיִהי | ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ  )15(
ֶאת | ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ְׁשֵני ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים ) 16: (ֵכן

ְמֶׁשֶלת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמ 
ַוִּיֵּתן אָֹתם ֱאלִֹהים ִּבְרִקיַע  )17: (ַהַּלְיָלה ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים

ְוִלְמׁשֹל ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ) 18: (ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ| ַהָּׁשָמִים 
) 19: (ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי טֹוב| ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך 
  : ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ְרִביִעי



ְועֹוף ְיעֹוֵפף | ים ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹה ) 20(
ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ) 21: (ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים

ר ָׁשְרצּו ְוֵאת ָּכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ֲאֶׁש | ַהַּתִּניִנם ַהְּגדִֹלים 
ף ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי ַהַּמִים ְלִמיֵנֶהם ְוֵאת ָּכל עֹוף ָּכנָ 

ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת | ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים ֵלאמֹר ) 22: (טֹוב
ם ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹו) 23: (ַהַּמִים ַּבַּיִּמים ְוָהעֹוף ִיֶרב ָּבָאֶרץ

  : ֲחִמיִׁשי
ָּיה ְלִמיָנּה ְּבֵהָמה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש חַ ) 24(

ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ) 25: (ַוְיִהי ֵכן| ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו ֶאֶרץ ְלִמיָנּה 
 ַחַּית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת ָּכל ֶרֶמׂש

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ) 26: (ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי טֹוב| ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו 
ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף | ה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ַנֲעֶׂש 

:  ַעל ָהָאֶרץַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש
ָרא ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ) 27(

ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים ) 28: (אָֹתםָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא | אֹתֹו 
| ָה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ 
ַעל  ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְבָכל ַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת

ב זֵֹרַע ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂש ) 29: (ָהָאֶרץ
ִרי ֵעץ זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו פְ 

ּוְלָכל ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ) 30: (ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה| ָזַרע 
ה ֶאת ָּכל ֶיֶרק ַהָּׁשַמִים ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחּיָ 

ָׂשה ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר עָ ) 31: (ַוְיִהי ֵכן| ָאְכָלה ֵעֶׂשב לְ 
  :ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי| ְוִהֵּנה טֹוב ְמאֹד 

  
Genesis Chapter 2 

  
 ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַּבּיֹום) 2: (ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם) 1(

ל ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמּכָ | אְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהְּׁשִביִעי ְמלַ 
 ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי) 3: (ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה

לִֹהים ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא אֱ | ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו 
  : ַלֲעׂשֹות

ְּביֹום ֲעׂשֹות | ַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁש ) 4(
ֶיה ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְה ) 5: (ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים

ִּכי לֹא ִהְמִטיר ְיהָוה | ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח 



ְוֵאד ) 6: (ֱאלִֹהים ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה
 ַוִּייֶצר ְיהָוה) 7: (ְוִהְׁשָקה ֶאת ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמה| ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ 

ַמת ַחִּיים ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁש 
ַוִּיַּטע ְיהָוה ֱאלִֹהים ַּגן ְּבֵעֶדן ) 8: (ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה| 

ַוַּיְצַמח ְיהָוה ) 9: (ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר| ִמֶּקֶדם 
ְוֵעץ | ל ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאכָ 

ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ) 10: (ַהַחִּיים ְּבתֹוְך ַהָּגן ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע
) 11: (ָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשיםּוִמָּׁשם יִ | ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן 
 ר ָׁשםהּוא ַהּסֵֹבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֲאֶׁש | ֵׁשם ָהֶאָחד ִּפיׁשֹון 

ָׁשם ַהְּבדַֹלח ְוֶאֶבן | ּוֲזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב ) 12: (ַהָּזָהב
ב ֵאת ָּכל הּוא ַהּסֹובֵ | ְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהֵּׁשִני ִּגיחֹון ) 13: (ַהּׁשַֹהם

ְך ִקְדַמת ְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהְּׁשִליִׁשי ִחֶּדֶקל הּוא ַההֹלֵ ) 14: (ֶאֶרץ ּכּוׁש
ַוִּיַּקח ְיהָוה ֱאלִֹהים ) 15: (ְוַהָּנָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת| ַאּׁשּור 

ַוְיַצו ְיהָוה ) 16: (ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה| ֶאת ָהָאָדם 
) 17: (ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן ָאכֹל ּתֹאֵכל| ִהים ַעל ָהָאָדם ֵלאמֹר ֱאלֹ

 ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו| ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו 
ם ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאדָ ) 18: (מֹות ָּתמּות

ַוִּיֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן ) 19: (ּדֹוֶאֱעֶׂשּה ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנגְ | ְלַבּדֹו 
 א ֶאל ָהָאָדםָהֲאָדָמה ָּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ַוָּיבֵ 

ָּיה ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש חַ | ִלְראֹות ַמה ִּיְקָרא לֹו 
ה ּוְלעֹוף ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל ַהְּבֵהָמ ) 20: (הּוא ְׁשמֹו

) 21: (ּוְלָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו| ַהָּׁשַמִים ּוְלכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה 
ַוִּיַּקח ַאַחת | ַוַּיֵּפל ְיהָוה ֱאלִֹהים ַּתְרֵּדָמה ַעל ָהָאָדם ַוִּייָׁשן 

ַוִּיֶבן ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת ) 22: (ִמַּצְלעָֹתיו ַוִּיְסּגֹר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה
) 23: (ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם| ֵּצָלע ֲאֶׁשר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאָּׁשה הַ 

ְלזֹאת | ִרי ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר ִמְּבָׂש 
ת ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶא ) 24: (ִיָּקֵרא ִאָּׁשה ִּכי ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה ּזֹאת

ַוִּיְהיּו ) 25: (ק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחדְוָדבַ | ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו 
  :ְולֹא ִיְתּבָֹׁשׁשּו| ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו 

  
Genesis Chapter 3 

  
ה ְיהָוה ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום ִמּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָעָׂש ) 1(

י ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא תֹאְכלּו ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהִאָּׁשה ַאף ִּכ | ֱאלִֹהים 



ִמְּפִרי ֵעץ ַהָּגן | ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ַהָּנָחׁש ) 2: (ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן
א ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ַהָּגן ָאַמר ֱאלִֹהים לֹ) 3: (נֹאֵכל

ָחׁש ֶאל ַוּיֹאֶמר ַהּנָ ) 4: (ֶּפן ְּתֻמתּון| תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ְולֹא ִתְּגעּו ּבֹו 
ֶכם ִּכי יֵֹדַע ֱאלִֹהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְל ) 5: (לֹא מֹות ְּתֻמתּון| ָהִאָּׁשה 

) 6: (ִוְהִייֶתם ֵּכאלִֹהים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע| ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם 
ֵעיַנִים ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא לָ 

ּה ַוִּתֵּתן ַּגם ְלִאיָׁש | ֵעץ ְלַהְׂשִּכיל ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו ַוּתֹאַכל ְוֶנְחָמד הָ 
| ִּמם ֵהם ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעירֻ ) 7: (ִעָּמּה ַוּיֹאַכל

ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת קֹול ) 8: (ַוִּיְתְּפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחגֹרֹת
ַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם | לִֹהים ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום ְיהָוה אֱ 

ַוִּיְקָרא ְיהָוה ) 9: (ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני ְיהָוה ֱאלִֹהים ְּבתֹוְך ֵעץ ַהָּגן
ַוּיֹאֶמר ֶאת קְֹלָך ) 10: (ַוּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה| ֱאלִֹהים ֶאל ָהָאָדם 

ַוּיֹאֶמר ִמי ) 11: (ֵעירֹם ָאנִֹכי ָוֵאָחֵבא ָוִאיָרא ִּכי| ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן 
ָכל ֲהִמן ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִּתי אֲ | ִהִּגיד ְלָך ִּכי ֵעירֹם ָאָּתה 

ָּמִדי ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִע | ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם ) 12: (ִמֶּמּנּו ָאָכְלָּת 
אֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ַוּיֹ) 13: (ִהוא ָנְתָנה ִּלי ִמן ָהֵעץ ָואֵֹכל

ִני ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהָּנָחׁש ִהִּׁשיַא| ָלִאָּׁשה ַמה ּזֹאת ָעִׂשית 
 ּזֹאת ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֶאל ַהָּנָחׁש ִּכי ָעִׂשיָת ) 14: (ָואֵֹכל

ַעל ְּגחְֹנָך ֵתֵלְך | ָארּור ַאָּתה ִמָּכל ַהְּבֵהָמה ּוִמּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה 
ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּביְנָך ּוֵבין ) 15: (ר ּתֹאַכל ָּכל ְיֵמי ַחֶּייךָ ְוָעפָ 

הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש ְוַאָּתה | ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה 
ֹוֵנְך ֶאל ָהִאָּׁשה ָאַמר ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצב) 16(  : ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב

ָׁשל ְוֶאל ִאיֵׁשְך ְּתׁשּוָקֵתְך ְוהּוא ִיְמ | ם ְוֵהרֵֹנְך ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִני
ל ִמן ּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּתָך ַוּתֹאכַ ) 17(  : ָּבְך 

ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה | ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ֵלאמֹר לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו 
ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ) 18: (ךָ ַּבֲעבּוֶרָך ְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכֶלָּנה ּכֹל ְיֵמי ַחֶּיי

ל ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ּתֹאכַ ) 19: (ְוָאַכְלָּת ֶאת ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה| ַּתְצִמיַח ָלְך 
ִּכי ָעָפר ַאָּתה | ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת 

ִּכי ִהוא |  ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַחָּוה) 20: (ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב
ּתֹו ַוַּיַעׂש ְיהָוה ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁש ) 21: (ָהְיָתה ֵאם ָּכל ָחי

  : ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם
ַדַעת ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו לָ ) 22(

י ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוחַ  ְוַעָּתה ֶּפן ִיְׁשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ| טֹוב ָוָרע 
ַלֲעבֹד ֶאת | ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמַּגן ֵעֶדן ) 23: (ְלעָֹלם



ַוַּיְׁשֵּכן | ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ) 24: (ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם
ֶּפֶכת ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתהַ 

    : ֶאת ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּייםִלְׁשמֹר 
  

Genesis Chapter 4 
  
ֶמר ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת ַקִין ַוּתֹא| ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתֹו ) 1(

|  ַוּתֶֹסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל) 2: (ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ְיהָוה
ַוְיִהי ִמֵּקץ ) 3: (ַוְיִהי ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן ְוַקִין ָהָיה עֵֹבד ֲאָדָמה

ְוֶהֶבל ֵהִביא ) 4: (ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַליהָוה| ָיִמים 
ל ַוִּיַׁשע ְיהָוה ֶאל ֶהֶבל ְוֶא | ַגם הּוא ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן 

ַוִּיַחר ְלַקִין ְמאֹד | ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ָׁשָעה ) 5: (ִמְנָחתֹו
ָלָּמה ָחָרה ָלְך ְוָלָּמה | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ָקִין ) 6: (ְּפלּו ָּפָניוַוּיִ 

ַתח ֲהלֹוא ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלּפֶ ) 7: (ָנְפלּו ָפֶניךָ 
ַוּיֹאֶמר ) 8: (ְוֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל ּבֹו| ַחָּטאת רֵֹבץ 

ֶהֶבל  ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה ַוָּיָקם ַקִין ֶאל| ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו 
| ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך ) 9: (ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו

|  ַוּיֹאֶמר ֶמה ָעִׂשיָת ) 10: (ַוּיֹאֶמר לֹא ָיַדְעִּתי ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאנִֹכי
ְוַעָּתה ָארּור ) 11: (הקֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמ 

 ֵמי ָאִחיךָ ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת ְּד | ָאָּתה 
ָנע |  ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא תֵֹסף ֵּתת ּכָֹחּה ָלְך ) 12: (ִמָּיֶדךָ 

ָּגדֹול ֲעֹוִני | ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ְיהָוה ) 13: (ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ
ָּפֶניָך ֵהן ֵּגַרְׁשָּת אִֹתי ַהּיֹום ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוִמ ) 14: (ׂשֹאִמּנְ 

) 15: (ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ָּבָאֶרץ ְוָהָיה ָכל מְֹצִאי ַיַהְרֵגִני| ֶאָּסֵתר 
 ַוָּיֶׂשם ְיהָוה| ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה ָלֵכן ָּכל הֵֹרג ַקִין ִׁשְבָעַתִים ֻיָּקם 

י ַוֵּיֵצא ַקִין ִמִּלְפנֵ ) 16: (ְלִּתי ַהּכֹות אֹתֹו ָּכל מְֹצאֹוְלַקִין אֹות ְלִב 
ֹו ַוֵּיַדע ַקִין ֶאת ִאְׁשּת) 17: (ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ֵעֶדן| ְיהָוה 

ם ַוְיִהי ּבֶֹנה ִעיר ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהִעיר ְּכֵׁש | ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת ֲחנֹוְך 
ּוָיֵאל ָּוֵלד ַלֲחנֹוְך ֶאת ִעיָרד ְוִעיָרד ָיַלד ֶאת ְמחַוּיִ ) 18: (ְּבנֹו ֲחנֹוְך 

) 19: (ְך ּוְמִחּיָיֵאל ָיַלד ֶאת ְמתּוָׁשֵאל ּוְמתּוָׁשֵאל ָיַלד ֶאת ָלֶמ | 
: ת ִצָּלהֵׁשם ָהַאַחת ָעָדה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני| ַוִּיַּקח לֹו ֶלֶמְך ְׁשֵּתי ָנִׁשים 

: ָהָיה ֲאִבי יֵֹׁשב אֶֹהל ּוִמְקֶנההּוא | ַוֵּתֶלד ָעָדה ֶאת ָיָבל ) 20(
: הּוא ָהָיה ֲאִבי ָּכל ּתֵֹפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב| ְוֵׁשם ָאִחיו יּוָבל ) 21(
ְנחֶֹׁשת  ְוִצָּלה ַגם ִהוא ָיְלָדה ֶאת ּתּוַבל ַקִין לֵֹטׁש ָּכל חֵֹרׁש) 22(



ה ְלָנָׁשיו ָעדָ ַוּיֹאֶמר ֶלֶמְך ) 23: (ַוֲאחֹות ּתּוַבל ַקִין ַנֲעָמה| ּוַבְרֶזל 
ִּכי ִאיׁש ָהַרְגִּתי | ְוִצָּלה ְׁשַמַען קֹוִלי ְנֵׁשי ֶלֶמְך ַהְאֵזָּנה ִאְמָרִתי 

ְוֶלֶמְך | ִּכי ִׁשְבָעַתִים ֻיַּקם ָקִין ) 24: (ְלִפְצִעי ְוֶיֶלד ְלַחֻּבָרִתי
ן ַוֵּיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת ִאְׁשּתֹו ַוֵּתֶלד ּבֵ ) 25: (ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה

ֶהֶבל  ִּכי ָׁשת ִלי ֱאלִֹהים ֶזַרע ַאֵחר ַּתַחת| ִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת וַ 
מֹו ּוְלֵׁשת ַּגם הּוא ֻיַּלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁש ) 26: (ִּכי ֲהָרגֹו ָקִין

  :ָאז הּוַחל ִלְקרֹא ְּבֵׁשם ְיהָוה| ֱאנֹוׁש 
  

Genesis Chapter 5 
  
ם ְּברֹא ֱאלִֹהים ָאָדם ִּבְדמּות ְּביֹו| ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם ) 1(

ַוְיָבֶרְך אָֹתם | ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם ) 2: (ֱאלִֹהים ָעָׂשה אֹתֹו
ַוְיִחי ָאָדם ) 3(  : ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום ִהָּבְרָאם

 ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו| ְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו 
ֵמאֹת  ַוִּיְהיּו ְיֵמי ָאָדם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֵׁשת ְׁשמֶֹנה) 4: (תֵׁש 

 ְּתַׁשע ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ָאָדם ֲאֶׁשר ַחי) 5: (ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ָׁשָנה 
 ִניםַוְיִחי ֵׁשת ָחֵמׁש ָׁש ) 6(  : ַוָּימֹת| ֵמאֹות ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה 

ת ַוְיִחי ֵׁשת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶא ) 7: (ַוּיֹוֶלד ֶאת ֱאנֹוׁש| ּוְמַאת ָׁשָנה 
) 8: (ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ֱאנֹוׁש ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה 

| ֹות ָׁשָנה ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֵׁשת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמא
) 10: (ַוּיֹוֶלד ֶאת ֵקיָנן| ְׁשִעים ָׁשָנה ַוְיִחי ֱאנֹוׁש ִּת ) 9(  : ַוָּימֹת

 ָנה ּוְׁשמֶֹנהַוְיִחי ֱאנֹוׁש ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֵקיָנן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁש 
 ֵמׁשַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֱאנֹוׁש חָ ) 11: (ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ֵמאֹות ָׁשָנה 

 ַוְיִחי ֵקיָנן ִׁשְבִעים) 12(  : ַוָּימֹת| ָׁשִנים ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה 
 ַוְיִחי ֵקיָנן ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת) 13: (ַוּיֹוֶלד ֶאת ַמֲהַלְלֵאל| ָׁשָנה 

ַוּיֹוֶלד ָּבִנים | ַמֲהַלְלֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה 
| ָׁשָנה  ֹותַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֵקיָנן ֶעֶׂשר ָׁשִנים ּוְתַׁשע ֵמא) 14: (ּוָבנֹות
ַוּיֹוֶלד | ָנה ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשִּׁשים ָׁש ) 15(  : ַוָּימֹת

לִֹׁשים ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֶיֶרד ְׁש ) 16: (ֶאת ָיֶרד
ַוִּיְהיּו ָּכל ) 17: (ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה 

: ַוָּימֹת| ָנה ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁש ְיֵמי 
 ַוּיֹוֶלד ֶאת| ָנה ַוְיִחי ֶיֶרד ְׁשַּתִים ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁש ) 18(  
ֹות ַוְיִחי ֶיֶרד ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֲחנֹוְך ְׁשמֶֹנה ֵמא) 19: (ֲחנֹוְך 



ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֶיֶרד ְׁשַּתִים ) 20: (ּוָבנֹותַוּיֹוֶלד ָּבִנים | ָׁשָנה 
  : ַוָּימֹת| ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה 

) 22: (ַוּיֹוֶלד ֶאת ְמתּוָׁשַלח| ַוְיִחי ֲחנֹוְך ָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ) 21(
 ַלח ְׁשלֹׁשַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאלִֹהים ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְמתּוֶׁש 

 ָחֵמׁש| ַוְיִהי ָּכל ְיֵמי ֲחנֹוְך ) 23: (ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ֵמאֹות ָׁשָנה 
ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת ) 24: (ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָׁשָנה

  : ְוֵאיֶנּנּו ִּכי ָלַקח אֹתֹו ֱאלִֹהים| ָהֱאלִֹהים 
ַוּיֹוֶלד ֶאת | ע ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח ֶׁשבַ ) 25(

ִים ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֶלֶמְך ְׁשַּת ) 26: (ָלֶמְך 
) 27: (ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה 
| ָנה ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁש  ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ְמתּוֶׁשַלח ֵּתַׁשע ְוִׁשִּׁשים

  : ַוָּימֹת
: ַוּיֹוֶלד ֵּבן| ַוְיִחי ֶלֶמְך ְׁשַּתִים ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ) 28(
ְּצבֹון ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשנּו ּוֵמעִ | ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו נַֹח ֵלאמֹר ) 29(

ַוְיִחי ֶלֶמְך ַאֲחֵרי ) 30: (ָיֵדינּו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה ְיהָוה
ַוּיֹוֶלד | ָנה הֹוִלידֹו ֶאת נַֹח ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ַוֲחֵמׁש ֵמאֹת ָׁש 

ה ּוְׁשַבע ַוְיִהי ָּכל ְיֵמי ֶלֶמְך ֶׁשַבע ְוִׁשְבִעים ָׁשנָ ) 31: (ָּבִנים ּוָבנֹות
ַוּיֹוֶלד | ָׁשָנה  ַוְיִהי נַֹח ֶּבן ֲחֵמׁש ֵמאֹות) 32(  : ַוָּימֹת| ֵמאֹות ָׁשָנה 

  :נַֹח ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת
  

Genesis Chapter 6 
  
ּוָבנֹות ֻיְּלדּו | ַוְיִהי ִּכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ) 1(

| ָּנה ַוִּיְראּו ְבֵני ָהֱאלִֹהים ֶאת ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי טֹבֹת הֵ ) 2: (ָלֶהם
 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה לֹא ָידֹון) 3: (ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים

ים ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִר | רּוִחי ָבָאָדם ְלעָֹלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר 
 ן ֲאֶׁשרַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי כֵ ) 4: (ָׁשָנה

ֵהָּמה | ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלֶהם ָיבֹאּו ְּבֵני ָהֱאלִֹהים ֶאל ְּבנֹות 
  : ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם

 ְוָכל ֵיֶצר ַמְחְׁשבֹת| ַוַּיְרא ְיהָוה ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ) 5(
ם ַוִּיָּנֶחם ְיהָוה ִּכי ָעָׂשה ֶאת ָהָאדָ ) 6: (ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל ַהּיֹום

ם ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאדָ ) 7: (ֵּצב ֶאל ִלּבֹוַוִּיְתעַ | ָּבָאֶרץ 
ד ד ֶרֶמׂש ְועַ ֲאֶׁשר ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה עַ 



ְונַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ) 8: (ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם| עֹוף ַהָּׁשָמִים 
  : ְיהָוה

ֶאת | ַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נֹ) 9(
ֶאת ֵׁשם | ַוּיֹוֶלד נַֹח ְׁשלָֹׁשה ָבִנים ) 10: (ָהֱאלִֹהים ִהְתַהֶּלְך נֹחַ 
| ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ) 11: (ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת
ְוִהֵּנה ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ ) 12: (ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס

) 13(  : ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ| ִנְׁשָחָתה 
ָאֶרץ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלנַֹח ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי ָמְלָאה הָ 

ֲעֵׂשה ְלָך ) 14: (ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ| ָחָמס ִמְּפֵניֶהם 
ְוָכַפְרָּת אָֹתּה ִמַּבִית | ים ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהֵּתָבה ֵּתַבת ֲעֵצי גֶֹפר ִקּנִ 

ה ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַאָּמ | ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה אָֹתּה ) 15: (ּוִמחּוץ ַּבּכֶֹפר
: ֹוָמָתּהאֶֹרְך ַהֵּתָבה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחָּבּה ּוְׁשלִֹׁשים ַאָּמה ק

ַכֶלָּנה ִמְלַמְעָלה ּוֶפַתח צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה ְוֶאל ַאָּמה ְּת ) 16(
) 17: (ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשהָ | ַהֵּתָבה ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים 

ל ָּבָׂשר ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהַּמּבּול ַמִים ַעל ָהָאֶרץ ְלַׁשֵחת ּכָ 
: ֶרץ ִיְגָועּכֹל ֲאֶׁשר ָּבָא| ֲאֶׁשר ּבֹו רּוַח ַחִּיים ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים 

יָך ּוָבאָת ֶאל ַהֵּתָבה ַאָּתה ּוָבנֶ | ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתְך ) 18(
ם ּוִמָּכל ָהַחי ִמָּכל ָּבָׂשר ְׁשַניִ ) 19: (ְוִאְׁשְּתָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך 

) 20: (ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו| ִמּכֹל ָּתִביא ֶאל ַהֵּתָבה ְלַהֲחיֹת ִאָּתְך 
ה ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ּוִמן ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ִמּכֹל ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמ ֵמ 

ְוַאָּתה ַקח ְלָך ) 21: (ְׁשַנִים ִמּכֹל ָיבֹאּו ֵאֶליָך ְלַהֲחיֹות| ְלִמיֵנהּו 
ְוָהָיה ְלָך ְוָלֶהם | ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְוָאַסְפָּת ֵאֶליָך 

: ָׂשהכֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו ֱאלִֹהים ֵּכן עָ ְּכ | ַוַּיַעׂש נַֹח ) 22: (ְלָאְכָלה
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ִּכי אְֹתָך | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ְלנַֹח ּבֹא ַאָּתה ְוָכל ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה ) 1(

ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ) 2: (ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה
 ּוִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר לֹא| ה ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ִּתַּקח ְלָך ִׁשְבָעה ִׁשְבעָ 

ָעה ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ִׁשְב ) 3: (ְטהָֹרה ִהוא ְׁשַנִים ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו
ִּכי ) 4: (ְלַחּיֹות ֶזַרע ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ| ִׁשְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה 

ַאְרָּבִעים יֹום  ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה ָאנִֹכי ַמְמִטיר ַעל ָהָאֶרץ
 ַעל ְּפֵניּוָמִחיִתי ֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵמ | ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה 



 ְונַֹח ֶּבן ֵׁשׁש) 6: (ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ְיהָוה| ַוַּיַעׂש נַֹח ) 5: (ָהֲאָדָמה
ּוָבָניו  ַוָּיבֹא נֹחַ ) 7: (ְוַהַּמּבּול ָהָיה ַמִים ַעל ָהָאֶרץ| ֵמאֹות ָׁשָנה 

ִמן ) 8: (ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול| ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי ָבָניו ִאּתֹו ֶאל ַהֵּתָבה 
ּוִמן ָהעֹוף | ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ּוִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטהָֹרה 

ֶאל  ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל נֹחַ ) 9: (ְוכֹל ֲאֶׁשר רֵֹמׂש ַעל ָהֲאָדָמה
ַוְיִהי ) 10: (ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֱאלִֹהים ֶאת נֹחַ | ָבה ָזָכר ּוְנֵקָבה ַהֵּת 

 ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש) 11: (ּוֵמי ַהַּמּבּול ָהיּו ַעל ָהָאֶרץ| ְלִׁשְבַעת ַהָּיִמים 
| ר יֹום ַלחֶֹדׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי נַֹח ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה ָעָׂש 

ִים עּו ָּכל ַמְעְינֹת ְּתהֹום ַרָּבה ַוֲאֻרּבֹת ַהָּׁשַמ ַּבּיֹום ַהֶּזה ִנְבְק 
ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים | ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם ַעל ָהָאֶרץ ) 12: (ִנְפָּתחּו
| ֵני נַֹח ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא נַֹח ְוֵׁשם ְוָחם ָוֶיֶפת ְּב ) 13: (ָלְיָלה

ֵהָּמה ְוָכל ) 14: (יו ִאָּתם ֶאל ַהֵּתָבהְוֵאֶׁשת נַֹח ּוְׁשלֶֹׁשת ְנֵׁשי ָבנָ 
 ַעל ַהַחָּיה ְלִמיָנּה ְוָכל ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש

) 15: (ְוָכל ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ּכֹל ִצּפֹור ָּכל ָּכָנף| ָהָאֶרץ ְלִמיֵנהּו 
ָׂשר ֲאֶׁשר ּבֹו ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמָּכל ַהּבָ | ַוָּיבֹאּו ֶאל נַֹח ֶאל ַהֵּתָבה 

ֲאֶׁשר ְוַהָּבִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה ִמָּכל ָּבָׂשר ָּבאּו ּכַ ) 16: (רּוַח ַחִּיים
ַוְיִהי ַהַּמּבּול ) 17: (ַוִּיְסּגֹר ְיהָוה ַּבֲעדֹו| ִצָּוה אֹתֹו ֱאלִֹהים 

ָרם ַוָּת  ַוִּיְרּבּו ַהַּמִים ַוִּיְׂשאּו ֶאת ַהֵּתָבה| ַאְרָּבִעים יֹום ַעל ָהָאֶרץ 
ַוֵּתֶלְך | ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַוִּיְרּבּו ְמאֹד ַעל ָהָאֶרץ ) 18: (ֵמַעל ָהָאֶרץ

| ץ ְוַהַּמִים ָּגְברּו ְמאֹד ְמאֹד ַעל ָהָארֶ ) 19: (ַהֵּתָבה ַעל ְּפֵני ַהָּמִים
 ֲחֵמׁש) 20: (ַוְיֻכּסּו ָּכל ֶהָהִרים ַהְּגבִֹהים ֲאֶׁשר ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִים

ַוִּיְגַוע ) 21: (ַוְיֻכּסּו ֶהָהִרים| ֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה ָּגְברּו ַהָּמִים ֶעְׂש 
 ְבָכל ַהֶּׁשֶרץָּכל ָּבָׂשר ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוַבַחָּיה ּו

ִּיים ּכֹל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת רּוַח חַ ) 22: (ְוכֹל ָהָאָדם| ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ 
ַוִּיַמח ֶאת ָּכל ַהְיקּום ) 23: (ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּוְּבַאָּפיו 

ַעד עֹוף ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש וְ 
: ֵּתָבהַוִיָּׁשֶאר ַאְך נַֹח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו ּבַ | ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּמחּו ִמן ָהָאֶרץ 

  :ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום| ָאֶרץ ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַעל הָ ) 24(
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ָמה ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת נַֹח ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבהֵ ) 1(

ּו ַוַּיֲעֵבר ֱאלִֹהים רּוַח ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיׁשֹּכ| ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה 
ַוִּיָּכֵלא | ֻרּבֹת ַהָּׁשָמִים ַוִּיָּסְכרּו ַמְעְינֹת ְּתהֹום ַואֲ ) 2: (ַהָּמִים



| ׁשֹוב ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ ָהלֹוְך וָ ) 3: (ַהֶּגֶׁשם ִמן ַהָּׁשָמִים
ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ) 4: (ַוַּיְחְסרּו ַהַּמִים ִמְקֵצה ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום

) 5: (ָהֵרי ֲאָרָרטַעל | ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש 
ד ָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאחָ | ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור ַעד ַהחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי 

| ַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום ) 6: (ַלחֶֹדׁש ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים
| ב ַוְיַׁשַּלח ֶאת ָהעֹרֵ ) 7: (ַוִּיְפַּתח נַֹח ֶאת ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה

ת ַוְיַׁשַּלח ֶא ) 8: (ַוֵּיֵצא ָיצֹוא ָוׁשֹוב ַעד ְיבֶֹׁשת ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ
ְולֹא ) 9: (ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה| ַהּיֹוָנה ֵמִאּתֹו 

ה ִּכי ַמִים ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה ַוָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל ַהֵּתבָ 
ֶאל  ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיֵבא אָֹתּה ֵאָליו| י ָכל ָהָאֶרץ ַעל ְּפנֵ 
 ַוּיֶֹסף ַׁשַּלח ֶאת| ַוָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ) 10: (ַהֵּתָבה

ֲעֵלה  ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה) 11: (ַהּיֹוָנה ִמן ַהֵּתָבה
) 12: (ַוֵּיַדע נַֹח ִּכי ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ| ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה 

ָפה ַוְיַׁשַּלח ֶאת ַהּיֹוָנה ְולֹא ָיְס | ַוִּיָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים 
אׁשֹון ַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ָּבִר ) 13: (ׁשּוב ֵאָליו עֹוד

ַוָּיַסר נַֹח ֶאת ִמְכֵסה | ָאֶרץ ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָחְרבּו ַהַּמִים ֵמַעל הָ 
ּוַבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ) 14: (ַהֵּתָבה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ַוְיַדֵּבר ) 15(  : ָיְבָׁשה ָהָאֶרץ| ְּבִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ַלחֶֹדׁש 
ָך ַאָּתה ְוִאְׁשְּת | ֵצא ִמן ַהֵּתָבה ) 16: (ֱאלִֹהים ֶאל נַֹח ֵלאמֹר
ָׂשר ָּכל ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתָך ִמָּכל ּבָ ) 17: (ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך 

ַהְיֵצא [ ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ הוצא
| ַוֵּיֵצא נַֹח ) 18: (ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל ָהָאֶרץ| ִאָּתְך ] קרי

ל ָּכל ַהַחָּיה ָּכל ָהֶרֶמׂש ְוכָ ) 19: (ִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי ָבָניו ִאּתֹוּוָבָניו וְ 
: ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶהם ָיְצאּו ִמן ַהֵּתָבה| ָהעֹוף ּכֹל רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ 

ַוִּיַּקח ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה | ַוִּיֶבן נַֹח ִמְזֵּבַח ַליהָוה ) 20(
ַוָּיַרח ְיהָוה ֶאת ) 21: (ַעל עֹלֹת ַּבִּמְזֵּבחַ ּוִמּכֹל ָהעֹוף ַהָּטהֹר ַוּיַ 

ת ֵריַח ַהִּניחַֹח ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ִלּבֹו לֹא אִֹסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶא 
ְולֹא | ו ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָרי

עֹד ָּכל ְיֵמי ) 22: (אִֹסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ָּכל ַחי ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי
 ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום ָוַלְיָלה לֹא| ָהָאֶרץ 
  :ִיְׁשּבֹתּו
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ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו | ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת נַֹח ְוֶאת ָּבָניו ) 1(
ִיְהֶיה ַעל ָּכל ַחַּית ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ) 2: (ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ

ְבָכל ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ּו| ָהָאֶרץ ְוַעל ָּכל עֹוף ַהָּׁשָמִים 
ְהֶיה ָּכל ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא ַחי ָלֶכם יִ ) 3: (ְּדֵגי ַהָּים ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו

ַנְפׁשֹו ַאְך ָּבָׂשר ְּב ) 4: (ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ּכֹל| ְלָאְכָלה 
ִמַּיד  ְוַאְך ֶאת ִּדְמֶכם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹׁש) 5: (ָדמֹו לֹא תֹאֵכלּו

ת ּוִמַּיד ָהָאָדם ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיו ֶאְדרֹׁש ֶא | ָּכל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו 
ִּכי ְּבֶצֶלם | ׁשֵֹפְך ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפְך ) 6: (ֶנֶפׁש ָהָאָדם

ִׁשְרצּו ָבָאֶרץ | ְוַאֶּתם ְּפרּו ּוְרבּו ) 7: (ם ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדםֱאלִֹהי
: ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל נַֹח ְוֶאל ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאמֹר) 8(  : ּוְרבּו ָבּה

ְוֶאת ַזְרֲעֶכם | ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ) 9(
ָמה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ָּבעֹוף ַּבְּבהֵ  ְוֵאת ָּכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה) 10: (ַאֲחֵריֶכם

: ץִמּכֹל יְֹצֵאי ַהֵּתָבה ְלכֹל ַחַּית ָהָארֶ | ּוְבָכל ַחַּית ָהָאֶרץ ִאְּתֶכם 
ֹוד ִמֵּמי ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְולֹא ִיָּכֵרת ָּכל ָּבָׂשר ע) 11(

ַוּיֹאֶמר ) 12: (ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ| ַהַּמּבּול 
ּוֵבין ָּכל  ֱאלִֹהים זֹאת אֹות ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם

 ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי) 13: (ְלדֹרֹת עֹוָלם| ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם 
ְוָהָיה ְּבַעְנִני ) 14: (ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ| ֶּבָעָנן 

 ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי) 15: (ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן| ָנן ַעל ָהָאֶרץ עָ 
ְולֹא ִיְהֶיה | ֲאֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ָּבָׂשר 

| ָנן ְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבעָ ) 16: (עֹוד ַהַּמִים ְלַמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר
ָּיה ִתיָה ִלְזּכֹר ְּבִרית עֹוָלם ֵּבין ֱאלִֹהים ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש חַ ּוְרִאי

זֹאת | ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל נַֹח ) 17: (ְּבָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ
  : ר ַעל ָהָאֶרץאֹות ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲהִקמִֹתי ֵּביִני ּוֵבין ָּכל ָּבָׂשר ֲאֶׁש 

ְוָחם | ּיְֹצִאים ִמן ַהֵּתָבה ֵׁשם ְוָחם ָוָיֶפת ַוִּיְהיּו ְבֵני נַֹח הַ ) 18(
ּוֵמֵאֶּלה ָנְפָצה ָכל | ְׁשלָֹׁשה ֵאֶּלה ְּבֵני נַֹח ) 19: (הּוא ֲאִבי ְכָנַען

ַוֵּיְׁשְּת ) 21: (ַוִּיַּטע ָּכֶרם| ַוָּיֶחל נַֹח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ) 20: (ָהָאֶרץ
ן ַוַּיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנעַ ) 22: (ְך ָאֳהלֹהַוִּיְתַּגל ְּבתֹו| ִמן ַהַּיִין ַוִּיְׁשָּכר 

ת ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיפֶ ) 23: (ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ֶאָחיו ַּבחּוץ| ֵאת ֶעְרַות ָאִביו 
ַרִּנית ַוְיַכּסּו ֶאת ַהִּׂשְמָלה ַוָּיִׂשימּו ַעל ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ֲאחֹ

: ת ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָראּוּוְפֵניֶהם ֲאחַֹרִּני| ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם 
) 25: (ןַוֵּיַדע ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהָּקָט | ַוִּייֶקץ נַֹח ִמֵּיינֹו ) 24(

ַוּיֹאֶמר ) 26: (ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו| ַוּיֹאֶמר ָארּור ְּכָנַען 
ַיְפְּת ֱאלִֹהים ) 27: (ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו| ָּברּוְך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֵׁשם 



ַוְיִחי נַֹח ) 28: (ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו| ְלֶיֶפת ְוִיְׁשּכֹן ְּבָאֳהֵלי ֵׁשם 
ַוִּיְהיּו ָּכל ) 29: (ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה| ַאַחר ַהַּמּבּול 

  :ַוָּימֹת| ְיֵמי נַֹח ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה 
  

Genesis Chapter 10 
  
ַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים | ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ְּבֵני נַֹח ֵׁשם ָחם ָוָיֶפת ) 1(

ּוֶמֶׁשְך | ְּבֵני ֶיֶפת ּגֶֹמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי ְוָיָון ְוֻתָבל ) 2: (ַאַחר ַהַּמּבּול
ְבֵני ָיָון ּו) 4: (ַאְׁשֲּכַנז ְוִריַפת ְותַֹגְרָמה| ּוְבֵני ּגֶֹמר ) 3: (ְוִתיָרס

ִים ֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ִאֵּיי ַהּגֹו) 5: (ִּכִּתים ְודָֹדִנים| ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיׁש 
| ּוְבֵני ָחם ) 6: (ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם| ְּבַאְרצָֹתם ִאיׁש ִלְלׁשֹנֹו 
ה ָּת ּוְבֵני כּוׁש ְסָבא ַוֲחִויָלה ְוַסְב ) 7: (ּכּוׁש ּוִמְצַרִים ּופּוט ּוְכָנַען

ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ) 8: (ּוְבֵני ַרְעָמה ְׁשָבא ּוְדָדן| ְוַרְעָמה ְוַסְבְּתָכא 
הּוא ָהָיה ִגּבֹר ַצִיד ) 9: (הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ| ִנְמרֹד 

) 10: (ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמרֹד ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ְיהָוה| ִלְפֵני ְיהָוה 
: ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער| ת ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבל ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה ַוְּתִהי ֵראִׁשי

 ַוִּיֶבן ֶאת ִניְנֵוה ְוֶאת ְרחֹבֹת| ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ָיָצא ַאּׁשּור ) 11(
ִהוא ָהִעיר | ְוֶאת ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה ּוֵבין ָּכַלח ) 12: (ִעיר ְוֶאת ָּכַלח

ָיַלד ֶאת לּוִדים ְוֶאת ֲעָנִמים ְוֶאת ּוִמְצַרִים ) 13: (ַהְּגדָֹלה
 ֶׁשרְוֶאת ַּפְתֻרִסים ְוֶאת ַּכְסֻלִחים אֲ ) 14: (ְלָהִבים ְוֶאת ַנְפֻּתִחים

ן ּוְכַנַען ָיַלד ֶאת ִצידֹ) 15(  : ָיְצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאת ַּכְפּתִֹרים
: יְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁש ְוֶאת ַהְיבּוִסי ְוֶאת ָהֱאמִֹרי ) 16: (ְּבכֹרֹו ְוֶאת ֵחת

ְוֶאת ָהַאְרָוִדי ) 18: (ְוֶאת ַהִחִּוי ְוֶאת ַהַעְרִקי ְוֶאת ַהִּסיִני) 17(
: ְוַאַחר ָנפֹצּו ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנֲעִני| ְוֶאת ַהְּצָמִרי ְוֶאת ַהֲחָמִתי 

ה ּבֲֹאכָ | ַוְיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּצידֹן ּבֲֹאָכה ְגָרָרה ַעד ַעָּזה ) 19(
ֵאֶּלה ְבֵני ָחם ) 20: (ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה ְוַאְדָמה ּוְצבִֹים ַעד ָלַׁשע

ּוְלֵׁשם ) 21(  : ְּבַאְרצָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם| ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְלׁשֹנָֹתם 
ְּבֵני ֵׁשם ) 22: (ֲאִבי ָּכל ְּבֵני ֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹול| ֻיַּלד ַּגם הּוא 

עּוץ | ּוְבֵני ֲאָרם ) 23: (ַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרםְוַאְר | ֵעיָלם ְוַאּׁשּור 
ת ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶא | ְוַאְרַּפְכַׁשד ָיַלד ֶאת ָׁשַלח ) 24: (ְוחּול ְוֶגֶתר ָוַמׁש

ו ֵׁשם ָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמי| ּוְלֵעֶבר ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים ) 25: (ֵעֶבר
 ְוָיְקָטן ָיַלד ֶאת ַאְלמֹוָדד) 26: (ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטן

ְוֶאת ֲהדֹוָרם ְוֶאת ) 27: (ְוֶאת ֲחַצְרָמֶות ְוֶאת ָיַרח| ְוֶאת ָׁשֶלף 
: אְוֶאת עֹוָבל ְוֶאת ֲאִביָמֵאל ְוֶאת ְׁשבָ ) 28: (אּוָזל ְוֶאת ִּדְקָלה



: ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטן| ְוֶאת אֹוִפר ְוֶאת ֲחִויָלה ְוֶאת יֹוָבב ) 29(
) 31: (ּבֲֹאָכה ְסָפָרה ַהר ַהֶּקֶדם| ַוְיִהי מֹוָׁשָבם ִמֵּמָׁשא ) 30(

) 32: (ְּבַאְרצָֹתם ְלגֹוֵיֶהם| ֵאֶּלה ְבֵני ֵׁשם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְלׁשֹנָֹתם 
ּוֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו | ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני נַֹח ְלתֹוְלדָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם 

  :ּבּולַהּגֹוִים ָּבָאֶרץ ַאַחר ַהַּמ 
  

Genesis Chapter 11 
  
ַוְיִהי ) 2: (ּוְדָבִרים ֲאָחִדים| ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ) 1(

) 3: (םַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁש | ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם 
| ֵרָפה ְׂש ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה לִ 

) 4: (ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר
ּו ֲעֶׂשה ָּלנַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְונַ 

ַוֵּיֶרד ְיהָוה ִלְראֹת ֶאת ) 5: (ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ| ֵׁשם 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵהן ) 6: (ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני ָהָאָדם| ַהִּמְגָּדל ָהִעיר ְוֶאת 

ְוַעָּתה לֹא | ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ְוֶזה ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות 
ם ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁש ) 7: (ִיָּבֵצר ֵמֶהם ּכֹל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות

ַוָּיֶפץ ְיהָוה ) 8: (יׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּוֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשְמעּו ִא | ְׂשָפָתם 
ַעל ֵּכן ) 9: (ַוַּיְחְּדלּו ִלְבנֹת ָהִעיר| אָֹתם ִמָּׁשם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ 

ּוִמָּׁשם |  ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי ָׁשם ָּבַלל ְיהָוה ְׂשַפת ָּכל ָהָאֶרץ
  : ֱהִפיָצם ְיהָוה ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ

| ְרַּפְכָׁשד ֹוְלדֹת ֵׁשם ֵׁשם ֶּבן ְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאֵאֶּלה ּת) 10(
ַוְיִחי ֵׁשם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ) 11: (ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַּמּבּול

) 12(  : ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ַאְרַּפְכָׁשד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה 
ַוְיִחי ) 13: (ּיֹוֶלד ֶאת ָׁשַלחוַ | ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי ָחֵמׁש ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה 

ְרַּבע ֵמאֹות ַאְרַּפְכַׁשד ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֶׁשַלח ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ְוַא
ַוּיֹוֶלד |  ְוֶׁשַלח ַחי ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה) 14(  : ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ָׁשָנה 

ם ָׁשלֹׁש ָׁשִניַוְיִחי ֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֵעֶבר ) 15: (ֶאת ֵעֶבר
ַוְיִחי ֵעֶבר ) 16(  : ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה 

ַוְיִחי ֵעֶבר ַאֲחֵרי ) 17: (ַוּיֹוֶלד ֶאת ָּפֶלג| ַאְרַּבע ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה 
ַוּיֹוֶלד ָּבִנים | הֹוִלידֹו ֶאת ֶּפֶלג ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה 

) 19: (ַוּיֹוֶלד ֶאת ְרעּו| ַוְיִחי ֶפֶלג ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ) 18(  : ָבנֹותּו
| ָׁשָנה  ַוְיִחי ֶפֶלג ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְרעּו ֵּתַׁשע ָׁשִנים ּוָמאַתִים

| ָנה ַוְיִחי ְרעּו ְׁשַּתִים ּוְׁשלִֹׁשים ָׁש ) 20(  : ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות



ַבע ַוְיִחי ְרעּו ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְׂשרּוג ֶׁש ) 21(: ַוּיֹוֶלד ֶאת ְׂשרּוג
ַוְיִחי ְׂשרּוג ) 22(  : ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ָׁשִנים ּוָמאַתִים ָׁשָנה 

דֹו ַוְיִחי ְׂשרּוג ַאֲחֵרי הֹוִלי) 23: (ַוּיֹוֶלד ֶאת ָנחֹור| ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה 
ַוְיִחי ) 24(  : ִנים ּוָבנֹותַוּיֹוֶלד ּבָ | ֶאת ָנחֹור ָמאַתִים ָׁשָנה 

ַוְיִחי ָנחֹור ) 25: (ַוּיֹוֶלד ֶאת ָּתַרח| ָנחֹור ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
ַוּיֹוֶלד | ָנה ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֶּתַרח ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁש 

ת ַאְבָרם ַוּיֹוֶלד ֶא | ַוְיִחי ֶתַרח ִׁשְבִעים ָׁשָנה ) 26(  : ָּבִנים ּוָבנֹות
ת ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֶּתַרח ֶּתַרח הֹוִליד ֶא ) 27: (ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרן

ַוָּיָמת ) 28: (ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת לֹוט| ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרן 
) 29: (ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור ַּכְׂשִּדים| ָהָרן ַעל ְּפֵני ֶּתַרח ָאִביו 

ֵׁשם ֵׁשם ֵאֶׁשת ַאְבָרם ָׂשָרי וְ | ְוָנחֹור ָלֶהם ָנִׁשים ַוִּיַּקח ַאְבָרם 
ַוְּתִהי ) 30: (ֵאֶׁשת ָנחֹור ִמְלָּכה ַּבת ָהָרן ֲאִבי ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה

ת ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶא ) 31: (ֵאין ָלּה ָוָלד| ָׂשַרי ֲעָקָרה 
ַוֵּיְצאּו | ַרי ַּכָּלתֹו ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו לֹוט ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו ְוֵאת ָׂש 

ן ַוֵּיְׁשבּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ַעד ָחרָ 
ַוָּיָמת |  ַוִּיְהיּו ְיֵמי ֶתַרח ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוָמאַתִים ָׁשָנה) 32: (ָׁשם

    : ֶּתַרח ְּבָחָרן
  

Genesis Chapter 12 
  
ּוִמֵּבית  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתךָ  )1(

ֶרְכָך ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאבָ ) 2: (ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ | ָאִביָך 
ָך ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּללְ ) 3: (ֶוְהֵיה ְּבָרָכה| ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך 

ַוֵּיֶלְך ַאְבָרם ) 4: (ִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמהוְ | ָאאֹר 
ִנים ְוַאְבָרם ֶּבן ָחֵמׁש ָׁש | ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ְיהָוה ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט 

ּתֹו ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁש ) 5: (ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן
ֶּנֶפׁש ֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת הַ ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָאִחיו וְ 

: ְּכָנַען ַוֵּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה| ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן 
| ה ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹורֶ ) 6(

ָך ָוה ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרעֲ ַוֵּיָרא ְיה) 7: (ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ
: ָליוַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה ַהִּנְרֶאה ֵא | ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת 

ֵּבית ֵאל |  ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵּיט ָאֳהלֹה) 8(
: ְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָוהִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה ַוּיִ 

  : ַוִּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה) 9(



ָכֵבד  ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי| ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ) 10(
| ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה ) 11: (ָהָרָעב ָּבָאֶרץ

ה ּתֹו ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה ְיַפת ַמְרֶא ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשַרי ִאְׁש 
| את ְוָהָיה ִּכי ִיְראּו אָֹתְך ַהִּמְצִרים ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו זֹ) 12: (ָאְּת 

ְלַמַען | ִאְמִרי ָנא ֲאחִֹתי ָאְּת ) 13: (ְוָהְרגּו אִֹתי ְואָֹתְך ְיַחּיּו
ַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ) 14: (ָלֵלְך ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבגְ 

) 15: (ַוִּיְראּו ַהִּמְצִרים ֶאת ָהִאָּׁשה ִּכי ָיָפה ִהוא ְמאֹד| ִמְצָרְיָמה 
ַוֻּתַּקח | ַוִּיְראּו אָֹתּה ָׂשֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהְללּו אָֹתּה ֶאל ַּפְרעֹה 

ַוְיִהי לֹו |  ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה) 16: (ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרעֹה
) 17: (צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמִּלים

 ַעל ְּדַבר ָׂשַרי| ַוְיַנַּגע ְיהָוה ֶאת ַּפְרעֹה ְנָגִעים ְּגדִֹלים ְוֶאת ֵּביתֹו 
ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ַמה ּזֹאת ) 18: (ֵאֶׁשת ַאְבָרם
ָלָמה ) 19: (ָלָּמה לֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי ִאְׁשְּתָך ִהוא|  ָעִׂשיָת ִּלי

ָך ְוַעָּתה ִהֵּנה ִאְׁשְּת | ָאַמְרָּת ֲאחִֹתי ִהוא ָוֶאַּקח אָֹתּה ִלי ְלִאָּׁשה 
ַוְיַׁשְּלחּו אֹתֹו ְוֶאת | ַוְיַצו ָעָליו ַּפְרעֹה ֲאָנִׁשים ) 20: (ַקח ָוֵלְך 

  :ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו
  

Genesis Chapter 13 
  
לֹוט ִעּמֹו ַוַּיַעל ַאְבָרם ִמִּמְצַרִים הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו וְ ) 1(

) 3: (ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב| ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמאֹד ) 2: (ַהֶּנְגָּבה
ָיה ָׁשם ַעד ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר הָ | ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד ֵּבית ֵאל 

ֶאל ) 4: (ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ֵּבית ֵאל ּוֵבין ָהָעי] ָאֳהלֹו קרי[אהלה 
 ַוִּיְקָרא ָׁשם ַאְבָרם| ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראׁשָֹנה 

ָהָיה צֹאן ּוָבָקר | ְוַגם ְללֹוט ַההֵֹלְך ֶאת ַאְבָרם ) 5: (ְּבֵׁשם ְיהָוה
ִּכי ָהָיה | ָׂשא אָֹתם ָהָאֶרץ ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו ְולֹא נָ ) 6: (ְואָֹהִלים

ַוְיִהי ִריב ֵּבין רֵֹעי ) 7: (ְרכּוָׁשם ָרב ְולֹא ָיְכלּו ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו
ב ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ָאז יֵֹׁש | ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין רֵֹעי ִמְקֵנה לֹוט 

א ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל נָ ) 8: (ָּבָאֶרץ
) 9: (ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו| ּוֵביֶניָך ּוֵבין רַֹעי ּוֵבין רֶֹעיָך 

 ִאם ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה| ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי 
ֶאת ַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ) 10: (ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה

ִלְפֵני ַׁשֵחת ְיהָוה ֶאת ְסדֹם | ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה 
ַוִּיְבַחר ) 11: (ְוֶאת ֲעמָֹרה ְּכַגן ְיהָוה ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער



ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש | לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם 
ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי | ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ) 12: (ִחיוֵמַעל ָא

| ְוַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים ְוַחָּטִאים ) 13: (ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל ַעד ְסדֹם
ט ַויהָוה ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹו) 14: (ַליהָוה ְמאֹד

ָצפָֹנה | קֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ֵמִעּמֹו ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהָּמ 
ֶאה ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה רֹ) 15: (ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה

ר ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲעָך ַּכֲעפַ ) 16: (ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם| ְלָך ֶאְּתֶנָּנה 
ַּגם ַזְרֲעָך ֲאֶׁשר ִאם יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ | ָהָאֶרץ 
ִּכי ְלָך | קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ) 17: (ִיָּמֶנה
ֲאֶׁשר  ַוֶּיֱאַהל ַאְבָרם ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא) 18: (ֶאְּתֶנָּנה

  :ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה| ְּבֶחְברֹון 
  

Genesis Chapter 14 
  
| יֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ִׁשְנָער ַאְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאָּלָסר ַוְיִהי ִּב ) 1(

ת ָעׂשּו ִמְלָחָמה ֶא ) 2: (ְּכָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְך ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים
ִׁשְנָאב ֶמֶלְך ַאְדָמה | ֶּבַרע ֶמֶלְך ְסדֹם ְוֶאת ִּבְרַׁשע ֶמֶלְך ֲעמָֹרה 

) 3: (ּוֶמֶלְך ֶּבַלע ִהיא צַֹער] ריְצבֹוִיים ק[ְוֶׁשְמֵאֶבר ֶמֶלְך צביים 
ְׁשֵּתים ) 4: (הּוא ָים ַהֶּמַלח| ָּכל ֵאֶּלה ָחְברּו ֶאל ֵעֶמק ַהִּׂשִּדים 

: ָרדּוּוְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמ | ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעְבדּו ֶאת ְּכָדְרָלעֶֹמר 
ם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבא ְכָדְרָלעֶֹמר ְוַהְּמָלִכי) 5(

ְוֵאת |  ַוַּיּכּו ֶאת ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתרֹת ַקְרַנִים ְוֶאת ַהּזּוִזים ְּבָהם
ַעד | ְוֶאת ַהחִֹרי ְּבַהְרָרם ֵׂשִעיר ) 6: (ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה ִקְרָיָתִים

ָּפט ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵעין ִמְׁש ) 7: (ֵאיל ָּפאָרן ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְדָּבר
ב ְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁש | וא ָקֵדׁש ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי ִה 

ְדָמה ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ְסדֹם ּוֶמֶלְך ֲעמָֹרה ּוֶמֶלְך ַא) 8: (ְּבַחְצצֹן ָּתָמר
 ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם| ּוֶמֶלְך ֶּבַלע ִהוא צַֹער ] ְצבֹוִים קרי[ּוֶמֶלְך צביים 
ָעל ֵאת ְּכָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְך ֵעיָלם ְוִתְד ) 9: (ק ַהִּׂשִּדיםִמְלָחָמה ְּבֵעֶמ 

ַאְרָּבָעה | ֶמֶלְך ּגֹוִים ְוַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ִׁשְנָער ְוַאְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאָּלָסר 
ָמר ְוֵעֶמק ַהִׂשִּדים ֶּבֱארֹת ֶּבֱארֹת חֵ ) 10: (ְמָלִכים ֶאת ַהֲחִמָּׁשה

: ְוַהִּנְׁשָאִרים ֶהָרה ָּנסּו| ִּיְּפלּו ָׁשָּמה ַוָּיֻנסּו ֶמֶלְך ְסדֹם ַוֲעמָֹרה וַ 
: ֵּיֵלכּוַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל ְרֻכׁש ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ְוֶאת ָּכל ָאְכָלם וַ ) 11(
ְוהּוא | ַוִּיְקחּו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרֻכׁשֹו ֶּבן ֲאִחי ַאְבָרם ַוֵּיֵלכּו ) 12(

ְוהּוא | ד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ַוָּיבֹא ַהָּפִליט ַוַּיּגֵ ) 13: (יֵֹׁשב ִּבְסדֹם



ֵהם ַּבֲעֵלי ׁשֵֹכן ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ָהֱאמִֹרי ֲאִחי ֶאְׁשּכֹל ַוֲאִחי ָעֵנר וְ 
ַוָּיֶרק ֶאת | ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו ) 14: (ְבִרית ַאְבָרם

: ְרּדֹף ַעד ָּדןֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשמָֹנה ָעָׂשר ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַוּיִ 
ַוִּיְרְּדֵפם ַעד | ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם ) 15(

ְוַגם |  ַוָּיֶׁשב ֵאת ָּכל ָהְרֻכׁש) 16: (חֹוָבה ֲאֶׁשר ִמְּׂשמֹאל ְלַדָּמֶׂשק
) 17: (ָעםֶאת לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת הָ 

ָלעֶֹמר  א ֶמֶלְך ְסדֹם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת ְּכָדרַוֵּיצֵ 
: ֶאל ֵעֶמק ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך | ְוֶאת ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו 

ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל | ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ) 18(
ָּברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה | אַמר ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיֹ) 19: (ֶעְליֹון

| ָך ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ִמֵּגן ָצֶריָך ְּבָידֶ ) 20: (ָׁשַמִים ָוָאֶרץ
ֶּתן | ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ְסדֹם ֶאל ַאְבָרם ) 21: (ַוִּיֶּתן לֹו ַמֲעֵׂשר ִמּכֹל

| ְבָרם ֶאל ֶמֶלְך ְסדֹם ַוּיֹאֶמר ַא) 22: (ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָלְך 
ִאם ) 23: (ֲהִרימִֹתי ָיִדי ֶאל ְיהָוה ֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

ְולֹא תֹאַמר | ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָלְך 
ִרים ִּבְלָעַדי ַרק ֲאֶׁשר ָאְכלּו ַהְּנעָ ) 24: (ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם

ָעֵנר ֶאְׁשּכֹל ּוַמְמֵרא ֵהם | ֵחֶלק ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִאִּתי וְ 
    : ִיְקחּו ֶחְלָקם

  
Genesis Chapter 15 

  
ֲחֶזה ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל ַאְבָרם ַּבַּמ ) 1(

) 2: (דאַֹאל ִּתיָרא ַאְבָרם ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמ | ֵלאמֹר 
ּוֶבן | יִרי ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֲאדָֹני ֱיהִוה ַמה ִּתֶּתן ִלי ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִר 

 ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי לֹא) 3: (ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר
ְוִהֵּנה ְדַבר ְיהָוה ) 4: (ְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי יֹוֵרׁש אִֹתי| ָנַתָּתה ָזַרע 

 ִּכי ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעיָך הּוא| אמֹר לֹא ִייָרְׁשָך ֶזה ֵאָליו לֵ 
ָמה ַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ַהֶּבט ָנא ַהָּׁשַמיְ ) 5: (ִייָרֶׁשךָ 

ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה | ּוְספֹר ַהּכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם 
ַוּיֹאֶמר ) 7: (ְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקהַוּיַ | ְוֶהֱאִמן ַּביהָוה ) 6: (ַזְרֶעךָ 
ְלָך ֶאת  ֲאִני ְיהָוה ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת| ֵאָליו 

י ֲאדָֹני ֱיהִוה ַּבָּמה ֵאַדע ִּכ | ַוּיֹאַמר ) 8: (ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה
ֶׁשת ְוֵעז ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשּלֶ ) 9: (ִאיָרֶׁשָּנה

 ַוִּיַּקח לֹו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה) 10: (ְותֹר ְוגֹוָזל| ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש 



ְוֶאת | ַוְיַבֵּתר אָֹתם ַּבָּתֶוְך ַוִּיֵּתן ִאיׁש ִּבְתרֹו ִלְקַראת ֵרֵעהּו 
ַוַּיֵּׁשב אָֹתם | ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְּפָגִרים ) 11: (ַהִצּפֹר לֹא ָבָתר

| ְבָרם ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעל ַא) 12: (םַאְברָ 
ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ) 13: (ְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגדָֹלה נֶֹפֶלת ָעָליו

ִעּנּו אָֹתם ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום וְ 
| נִֹכי ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָא) 14: (ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה| 

ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל ֲאבֶֹתיָך ) 15: (ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול
|  ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה) 16: (ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה| ְּבָׁשלֹום 

 ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה) 17( :ִּכי לֹא ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהָּנה
ין ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן ְוַלִּפיד ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר ּבֵ | ַוֲעָלָטה ָהָיה 
ית ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ְיהָוה ֶאת ַאְבָרם ְּבִר ) 18: (ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלה

 דְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים עַ | ֵלאמֹר 
ֶאת ַהֵּקיִני ְוֶאת ַהְּקִנִּזי ְוֵאת ) 19: (ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ְּפָרת

) 21: (ְוֶאת ַהִחִּתי ְוֶאת ַהְּפִרִּזי ְוֶאת ָהְרָפִאים) 20: (ַהַּקְדמִֹני
    : יְוֶאת ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת ַהְיבּוִס 

  
Genesis Chapter 16 

  
ָמּה ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁש | ַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא ָיְלָדה לֹו ְוָׂש ) 1(

ִמֶּלֶדת  ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ְיהָוה) 2: (ָהָגר
ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול | ּבֹא ָנא ֶאל ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֵּמָּנה 

ָחָתּה י ֵאֶׁשת ַאְבָרם ֶאת ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשפְ ַוִּתַּקח ָׂשרַ ) 3: (ָׂשָרי
ַוִּתֵּתן אָֹתּה | ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 

ַוֵּתֶרא ִּכי | ַוָּיבֹא ֶאל ָהָגר ַוַּתַהר ) 4: (ְלַאְבָרם ִאיָׁשּה לֹו ְלִאָּׁשה
ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ) 5: (ָהָרָתה ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניהָ 

ָרָתה ֲחָמִסי ָעֶליָך ָאנִֹכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶקָך ַוֵּתֶרא ִּכי הָ 
 ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל) 6: (ִיְׁשּפֹט ְיהָוה ֵּביִני ּוֵביֶניךָ | ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניָה 

 ַוְּתַעֶּנָה ָׂשַרי| ְך ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵתְך ְּבָיֵדְך ֲעִׂשי ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָניִ 
ַוִּיְמָצָאּה ַמְלַאְך ְיהָוה ַעל ֵעין ַהַּמִים ) 7: (ַוִּתְבַרח ִמָּפֶניהָ 

י ֵאי ַוּיֹאַמר ָהָגר ִׁשְפַחת ָׂשרַ ) 8: (ַעל ָהַעִין ְּבֶדֶרְך ׁשּור| ַּבִּמְדָּבר 
ִכי ַוּתֹאֶמר ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי ָאנֹ| ִמֶּזה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי 

ְוִהְתַעִּני | ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה ׁשּוִבי ֶאל ְּגִבְרֵּתְך ) 9: (ּבַֹרַחת
ת ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶא ) 10: (ַּתַחת ָיֶדיהָ 

ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה ִהָּנְך ) 11: (ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב| ַזְרֵעְך 



ֶאל  ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע ְיהָוה| ֵּבן  ָהָרה ְויַֹלְדְּת 
ְוַעל ְּפֵני | ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו ) 12: (ָעְנֵיְך 

ה ֵאל ַוִּתְקָרא ֵׁשם ְיהָוה ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ַאָּת ) 13: (ָכל ֶאָחיו ִיְׁשּכֹן
ַעל ֵּכן ) 14: (ם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי רִֹאיִּכי ָאְמָרה ֲהַגם ֲהלֹ| ֳרִאי 

) 15: (ִהֵּנה ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרד| ָקָרא ַלְּבֵאר ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי 
ה ָהָגר ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָיְלדָ | ַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן 

ְּבֶלֶדת | ָׁשִנים  ְוַאְבָרם ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש) 16: (ִיְׁשָמֵעאל
    : ָהָגר ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם

  
Genesis Chapter 17 

  
ַוֵּיָרא ְיהָוה ֶאל | ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ) 1(

: ָתִמים ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה
) 3: (ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד| יִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ְוֶאְּתָנה ְבִר ) 2(

ֲאִני ִהֵּנה ) 4: (ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ֱאלִֹהים ֵלאמֹר| ַוִּיּפֹל ַאְבָרם ַעל ָּפָניו 
ְולֹא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ) 5: (ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים| ְבִריִתי ִאָּתְך 
: ְמָך ַאְבָרָהם ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיךָ ְוָהָיה ִׁש | ִׁשְמָך ַאְבָרם 

ּוְמָלִכים ִמְּמָך | ְוִהְפֵרִתי אְֹתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד ּוְנַתִּתיָך ְלגֹוִים ) 6(
ֲחֶריָך ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַא) 7: (ֵיֵצאּו

: ֵלאלִֹהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ  ִלְהיֹות ְלךָ | ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית עֹוָלם 
ל ֶאֶרץ ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ּכָ ) 8(

ַוּיֹאֶמר ) 9: (ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים| ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם 
ָך ַאָּתה ְוַזְרעֲ | ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשמֹר 

יֵניֶכם זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּובֵ ) 10: (ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם
ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ) 11: (ִהּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר| ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך 

ּוֶבן ) 12: (ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם| ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם 
ְיִליד ָּבִית ּוִמְקַנת | ֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר ְלדֹרֵֹתיֶכם ְׁשמַֹנת ָיִמים ִיּמ

ִהּמֹול ִיּמֹול ) 13: (ֶּכֶסף ִמּכֹל ֶּבן ֵנָכר ֲאֶׁשר לֹא ִמַּזְרֲעָך הּוא
 ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית| ְיִליד ֵּביְתָך ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפָך 

ָתה ּמֹול ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְר ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר לֹא יִ ) 14: (עֹוָלם
ַוּיֹאֶמר ) 15(  : ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפר| ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה 

| ּה ָׂשָרי ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך לֹא ִתְקָרא ֶאת ְׁשָמ 
| ֵּבן  ּוֵבַרְכִּתי אָֹתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְלךָ ) 16: (ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה

ַוִּיּפֹל ) 17: (ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו



ָּוֵלד ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו ַהְּלֶבן ֵמָאה ָׁשָנה יִ | ַאְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחק 
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ) 18: (ְוִאם ָׂשָרה ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד

ל ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֲאבָ ) 19: (לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ | לִֹהים ָהאֱ 
ַוֲהִקמִֹתי | ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק 

 ּוְלִיְׁשָמֵעאל) 20: (ֶאת ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו
ַרְכִּתי אֹתֹו ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו ְׁשַמְעִּתיָך ִהֵּנה ּבֵ 

: ֹולְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגד| ִּבְמאֹד ְמאֹד 
ּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְלָך ָׂשָרה לַ | ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק ) 21(

ל ַוַּיַעל ֱאלִֹהים ֵמעַ | ֵּבר ִאּתֹו ַוְיַכל ְלדַ ) 22: (ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת
ְיִליֵדי  ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ְוֵאת ָּכל) 23: (ַאְבָרָהם

ַוָּיָמל | ָהם ֵביתֹו ְוֵאת ָּכל ִמְקַנת ַּכְסּפֹו ָּכל ָזָכר ְּבַאְנֵׁשי ֵּבית ַאְברָ 
: ר ִּדֶּבר ִאּתֹו ֱאלִֹהיםֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלָתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ַּכֲאֶׁש 

: ְּבִהּמֹלֹו ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו| ְוַאְבָרָהם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה ) 24(
ְּבִהּמֹלֹו ֵאת ְּבַׂשר | ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ֶּבן ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ) 25(

: ָמֵעאל ְּבנֹוְוִיְׁש | ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִנּמֹול ַאְבָרָהם ) 26: (ָעְרָלתֹו
| ָכר ְוָכל ַאְנֵׁשי ֵביתֹו ְיִליד ָּבִית ּוִמְקַנת ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן נֵ ) 27(

  :ִנּמֹלּו ִאּתֹו
  

Genesis Chapter 18 
  
ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל | ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ) 1(

ָּצִבים ְוִהֵּנה ְׁשלָֹׁשה ֲאָנִׁשים נִ  ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא) 2: (ְּכחֹם ַהּיֹום
) 3: (ְרָצהַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהאֶֹהל ַוִּיְׁשַּתחּו ָא| ָעָליו 

ַעל ֲאדָֹני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמ | ַוּיֹאַמר 
 ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת|  ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם) 4: (ַעְבֶּדךָ 
י ַעל ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו ִּכ ) 5: (ָהֵעץ

) 6: (ָּת ַוּיֹאְמרּו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְר | ֵּכן ֲעַבְרֶּתם ַעל ַעְבְּדֶכם 
ְסִאים ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי ְׁשלֹׁש | ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ָׂשָרה 

| ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם ) 7: (ֶקַמח סֶֹלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות
: ֹות אֹתֹוַוִּיַּקח ֶּבן ָּבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל ַהַּנַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂש

| ִלְפֵניֶהם  ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן) 8(
 ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה) 9: (ד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּוְוהּוא עֵֹמ 

ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ) 10: (ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהל| ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך 
ח ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת ֶּפַת | ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך 



ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים וְ ) 11: (ָהאֶֹהל ְוהּוא ַאֲחָריו
 ַוִּתְצַחק ָׂשָרה) 12: (ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה אַֹרח ַּכָּנִׁשים| ַּבָּיִמים 

) 13: (ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן| ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר 
אמֹר ַהַאף ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה לֵ | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַאְבָרָהם 
ַלּמֹוֵעד | ֲהִיָּפֵלא ֵמְיהָוה ָּדָבר ) 14: (ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי

ר ַוְּתַכֵחׁש ָׂשָרה ֵלאמֹ) 15: (ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן
ַוָּיֻקמּו ) 16: (ַוּיֹאֶמר לֹא ִּכי ָצָחְקְּת | לֹא ָצַחְקִּתי ִּכי ָיֵרָאה 

ְוַאְבָרָהם הֵֹלְך ִעָּמם | ִׁשים ַוַּיְׁשִקפּו ַעל ְּפֵני ְסדֹם ִמָּׁשם ָהֲאנָ 
ר ֲאִני ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁש | ַויהָֹוה ָאָמר ) 17: (ְלַׁשְּלָחם
ְוִנְבְרכּו בֹו | ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ) 18: (עֶֹׂשה

יו ְוֶאת ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבנָ ִּכי ) 19: (ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ
ְלַמַען | ָּפט ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁש 

ַוּיֹאֶמר ) 20: (ָהִביא ְיהָוה ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו
: ָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה ְמאֹדְוחַ | ְיהָוה ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ִּכי ָרָּבה 

ְוִאם |  ָּכָלה ֵאֲרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו) 21(
ְוַאְבָרָהם | ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְלכּו ְסדָֹמה ) 22: (לֹא ֵאָדָעה

ַהַאף | ר ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמ ) 23: (עֹוֶדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני ְיהָוה
ֹוְך אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבת) 24: (ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע

 ַהַאף ִּתְסֶּפה ְולֹא ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים| ָהִעיר 
ה ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעׂשֹת ַּכָּדָבר ַהּזֶ ) 25: (ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה

ט ָחִלָלה ָּלְך ֲהׁשֹפֵ | ָרָׁשע ְוָהָיה ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשע ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ִאם ֶאְמָצא ) 26: (ָּכל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט

ְוָנָׂשאִתי ְלָכל ַהָּמקֹום | ִבְסדֹם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹוְך ָהִעיר 
ִהֵּנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר | ַוַּיַען ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ) 27: (ַּבֲעבּוָרם

אּוַלי ַיְחְסרּון ֲחִמִּׁשים ) 28: (ֶאל ֲאדָֹני ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר
ַוּיֹאֶמר לֹא |  ַהַּצִּדיִקם ֲחִמָּׁשה ֲהַתְׁשִחית ַּבֲחִמָּׁשה ֶאת ָּכל ָהִעיר

ַוּיֶֹסף עֹוד ) 29: (ַאְׁשִחית ִאם ֶאְמָצא ָׁשם ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה
ַוּיֹאֶמר לֹא | ַדֵּבר ֵאָליו ַוּיֹאַמר אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים ְל 

ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ִיַחר ַלאדָֹני ) 30: (ֶאֱעֶׂשה ַּבֲעבּור ָהַאְרָּבִעים
 ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאֱעֶׂשה ִאם| ַוֲאַדֵּבָרה אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ְׁשלִֹׁשים 

ל ּיֹאֶמר ִהֵּנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶא וַ ) 31: (ֶאְמָצא ָׁשם ְׁשלִֹׁשים
 ַוּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור| ֲאדָֹני אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֶעְׂשִרים 

ַּפַעם ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ִיַחר ַלאדָֹני ַוֲאַדְּבָרה ַאְך הַ ) 32: (ָהֶעְׂשִרים
ית ַּבֲעבּור ַוּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִח | אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרה 



| ם ַוֵּיֶלְך ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל ַאְבָרהָ ) 33: (ָהֲעָׂשָרה
  :ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמקֹמֹו

  
Genesis Chapter 19 

  
 ַער ְסדֹםַוָּיבֹאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסדָֹמה ָּבֶעֶרב ְולֹוט יֵֹׁשב ְּבַׁש ) 1(
ַוּיֹאֶמר ) 2: (ם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצהַוַּיְרא לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָת | 

ְגֵליֶכם ִהֶּנה ָּנא ֲאדַֹני סּורּו ָנא ֶאל ֵּבית ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו רַ 
: ַוּיֹאְמרּו ּלֹא ִּכי ָבְרחֹוב ָנִלין| ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַוֲהַלְכֶּתם ְלַדְרְּכֶכם 

ַוַּיַעׂש ָלֶהם | יו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵּביתֹו ַוִּיְפַצר ָּבם ְמאֹד ַוָּיֻסרּו ֵאלָ ) 3(
יר ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁשי ָהעִ ) 4: (ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו

: ָּכל ָהָעם ִמָּקֶצה| ַאְנֵׁשי ְסדֹם ָנַסּבּו ַעל ַהַּבִית ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן 
ֶליָך ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבאּו ֵא ַוִּיְקְראּו ֶאל לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו ַאֵּיה הָ ) 5(

ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט ) 6: (הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה אָֹתם| ַהָּלְיָלה 
: ַאל ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו| ַוּיֹאַמר ) 7: (ְוַהֶּדֶלת ָסַגר ַאֲחָריו| ַהֶּפְתָחה 

ָּנא ה ִהֵּנה ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנֹות ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ִאיׁש אֹוִציָא) 8(
 ַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל| ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם 
ַוּיֹאְמרּו ֶּגׁש ) 9: (ַאל ַּתֲעׂשּו ָדָבר ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל קָֹרִתי

ַרע ְלָך ָהְלָאה ַוּיֹאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא ָלגּור ַוִּיְׁשּפֹט ָׁשפֹוט ַעָּתה נָ 
) 10: (ְצרּו ָבִאיׁש ְּבלֹוט ְמאֹד ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשּבֹר ַהָּדֶלתַוִּיפְ | ֵמֶהם 

| ַהָּבְיָתה  ַוִּיְׁשְלחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָיָדם ַוָּיִביאּו ֶאת לֹוט ֲאֵליֶהם
ת ִהּכּו ְוֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַהַּביִ ) 11: (ְוֶאת ַהֶּדֶלת ָסָגרּו

ַוּיֹאְמרּו ) 12: (ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח| ֹול ַּבַּסְנֵוִרים ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגד
ל ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ֶאל לֹוט עֹד ִמי ְלָך פֹה ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ְוכֹ

ִּכי ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ) 13: (הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום| ְלָך ָּבִעיר 
ה ְיהָוה ַוְיַׁשְּלֵחנּו ְיהוָ  ִּכי ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת ְּפֵני| ַהָּמקֹום ַהֶּזה 

ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל ֲחָתָניו לְֹקֵחי ְבנָֹתיו ) 14: (ְלַׁשֲחָתּה
ת ָהִעיר ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי ַמְׁשִחית ְיהָוה ֶא 

ִאיצּו ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה ַוּיָ ) 15: (ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו| 
קּום ַקח ֶאת ִאְׁשְּתָך ְוֶאת ְׁשֵּתי | ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאמֹר 

ַוִּיְתַמְהָמּה ) 16: (ְבנֶֹתיָך ַהִּנְמָצאֹת ֶּפן ִּתָּסֶפה ַּבֲעֹון ָהִעיר
יו ְּבֶחְמַלת ַוַּיֲחִזקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ּוְבַיד ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבנָֹת 

ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם ) 17: (ַוּיִֹצֻאהּו ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר| ְיהָוה ָעָליו 
ֶריָך ְוַאל אָֹתם ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ִהָּמֵלט ַעל ַנְפֶׁשָך ַאל ַּתִּביט ַאחֲ 



ַוּיֹאֶמר לֹוט ) 18: (ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶּפן ִּתָּסֶפה| ַּתֲעמֹד ְּבָכל ַהִּכָּכר 
 ִהֵּנה ָנא ָמָצא ַעְבְּדָך ֵחן ְּבֵעיֶניךָ  )19: (ַאל ָנא ֲאדָֹני| ֲאֵלֶהם 

ְוָאנִֹכי לֹא | י ַוַּתְגֵּדל ַחְסְּדָך ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפִׁש 
ִהֵּנה ָנא ) 20: (אּוַכל ְלִהָּמֵלט ָהָהָרה ֶּפן ִּתְדָּבַקִני ָהָרָעה ָוַמִּתי

ִאָּמְלָטה ָּנא | ְצָער ָהִעיר ַהּזֹאת ְקרָֹבה ָלנּוס ָׁשָּמה ְוִהיא ִמ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ) 21: (ָׁשָּמה ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ַנְפִׁשי

 ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר| ָנָׂשאִתי ָפֶניָך ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה 
ָבר ַעד ַמֵהר ִהָּמֵלט ָׁשָּמה ִּכי לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ּדָ ) 22: (ִּדַּבְרָּת 

ַעל  ַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא) 23: (ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ָהִעיר צֹוַער| ּבֲֹאָך ָׁשָּמה 
ַויהָוה ִהְמִטיר ַעל ְסדֹם ְוַעל ) 24: (ְולֹוט ָּבא צֲֹעָרה| ָהָאֶרץ 

ַוַּיֲהפְֹך ֶאת ) 25: (ֵמֵאת ְיהָוה ִמן ַהָּׁשָמִים| ֲעמָֹרה ָּגְפִרית ָוֵאׁש 
 ְוֵאת ָּכל יְֹׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח| ָּכר ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָּכל ַהִּכ 

) 27: (ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח| ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו ) 26: (ָהֲאָדָמה
ְּפֵני  ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם ֶאת| ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר 

ל ָּכל ְּפֵני ֶאֶרץ ַוַּיְׁשֵקף ַעל ְּפֵני ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ְועַ ) 28: (ְיהָוה
) 29: (ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָעָלה ִקיטֹר ָהָאֶרץ ְּכִקיטֹר ַהִּכְבָׁשן| ַהִּכָּכר 

ת ַוְיִהי ְּבַׁשֵחת ֱאלִֹהים ֶאת ָעֵרי ַהִּכָּכר ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶא 
ָעִרים ַוְיַׁשַּלח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה ַּבֲהפְֹך ֶאת הֶ | ַאְבָרָהם 
ֵּתי ַוַּיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוֵּיֶׁשב ָּבָהר ּוְׁש ) 30: (ב ָּבֵהן לֹוטֲאֶׁשר ָיַׁש 

ֵּתי ַוֵּיֶׁשב ַּבְּמָעָרה הּוא ּוְׁש | ְבנָֹתיו ִעּמֹו ִּכי ָיֵרא ָלֶׁשֶבת ְּבצֹוַער 
ְוִאיׁש | ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה ָאִבינּו ָזֵקן ) 31: (ְבנָֹתיו

 ְלָכה ַנְׁשֶקה ֶאת) 32: (ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ ֵאין ָּבָאֶרץ ָלבֹוא
ת ַוַּתְׁשֶקיָן ֶא ) 33: (ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע| ָאִבינּו ַיִין ְוִנְׁשְּכָבה ִעּמֹו 

ָה ַוָּתבֹא ַהְּבִכיָרה ַוִּתְׁשַּכב ֶאת ָאִבי| ֲאִביֶהן ַיִין ַּבַּלְיָלה הּוא 
ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוּתֹאֶמר ) 34: (קּוָמּהְולֹא ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְב 

ם ַנְׁשֶקּנּו ַיִין ּגַ | ַהְּבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה ֵהן ָׁשַכְבִּתי ֶאֶמׁש ֶאת ָאִבי 
ם ַוַּתְׁשֶקיָן ּגַ ) 35: (ַהַּלְיָלה ּובִֹאי ִׁשְכִבי ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע

ֹו ַוָּתָקם ַהְּצִעיָרה ַוִּתְׁשַּכב ִעּמ| ַּבַּלְיָלה ַההּוא ֶאת ֲאִביֶהן ָיִין 
ַוַּתֲהֶריָן ְׁשֵּתי ְבנֹות לֹוט ) 36: (ְולֹא ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבֻקָמּה

הּוא | ַוֵּתֶלד ַהְּבִכיָרה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֹוָאב ) 37: (ֵמֲאִביֶהן
ן ַוִּתְקָרא ְוַהְּצִעיָרה ַגם ִהוא ָיְלָדה ּבֵ ) 38: (ֲאִבי מֹוָאב ַעד ַהּיֹום

    : הּוא ֲאִבי ְבֵני ַעּמֹון ַעד ַהּיֹום| ְׁשמֹו ֶּבן ַעִּמי 
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| ר ׁש ּוֵבין ׁשּוַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם ַאְרָצה ַהֶּנֶגב ַוֵּיֶׁשב ֵּבין ָקדֵ ) 1(

| ִהוא  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאחִֹתי) 2: (ַוָּיָגר ִּבְגָרר
ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ) 3: (ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשָרה

ה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהְּנָך ֵמת ַעל ָהִאָּׁש | ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה 
|  ַוֲאִביֶמֶלְך לֹא ָקַרב ֵאֶליהָ ) 4: (ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת ְוִהוא ְּבֻעַלת ָּבַעל

ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ) 5: (ֲאדָֹני ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהרֹג ַוּיֹאַמר
ְּבָתם ְלָבִבי | ֲאחִֹתי ִהוא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא 

 ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֱאלִֹהים ַּבֲחלֹם) 6: (ּוְבִנְקיֹן ַּכַּפי ָעִׂשיִתי זֹאת
י ָת ּזֹאת ָוֶאְחׂשְֹך ַּגם ָאנִֹכ ַּגם ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ְלָבְבָך ָעִׂשי

ְוַעָּתה ) 7: (ַעל ֵּכן לֹא ְנַתִּתיָך ִלְנּגַֹע ֵאֶליהָ | אֹוְתָך ֵמֲחטֹו ִלי 
ְוִאם | ֵיה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי ָנִביא הּוא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְדָך ֶוְח 

 ַוַּיְׁשֵּכם) 8(: ֵאיְנָך ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי מֹות ָּתמּות ַאָּתה ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך 
ָבִרים ֲאִביֶמֶלְך ַּבּבֶֹקר ַוִּיְקָרא ְלָכל ֲעָבָדיו ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל ַהְּד 

ְך ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמלֶ ) 9: (ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ְמאֹד| ָהֵאֶּלה ְּבָאְזֵניֶהם 
ָת י ֵהֵבאְלַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר לֹו ֶמה ָעִׂשיָת ָּלנּו ּוֶמה ָחָטאִתי ָלְך ִּכ 

 ּו ָעִׂשיָת ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעׂש| ָעַלי ְוַעל ַמְמַלְכִּתי ֲחָטָאה ְגדָֹלה 
ָת ָמה ָרִאיָת ִּכי ָעִׂשי| ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם ) 10: (ִעָּמִדי

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין ) 11: (ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה
) 12: (ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר ִאְׁשִּתי| קֹום ַהֶּזה ִיְרַאת ֱאלִֹהים ַּבָּמ 

ַוְּתִהי ִלי | ְוַגם ָאְמָנה ֲאחִֹתי ַבת ָאִבי ִהוא ַאְך לֹא ַבת ִאִּמי 
 ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו אִֹתי ֱאלִֹהים ִמֵּבית ָאִבי) 13: (ְלִאָּׁשה

ר ל ָּכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁש ֶא | ָואַֹמר ָלּה ֶזה ַחְסֵּדְך ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי ִעָּמִדי 
ַוִּיַּקח ֲאִביֶמֶלְך צֹאן ) 14: (ָנבֹוא ָׁשָּמה ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא

ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה | ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוִּיֵּתן ְלַאְבָרָהם 
יָך ַּבּטֹוב ְּבֵעינֶ | ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶניָך ) 15: (ִאְׁשּתֹו
ֵּנה הּוא ּוְלָׂשָרה ָאַמר ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף ֶּכֶסף ְלָאִחיְך ִה ) 16: (ֵׁשב

) 17: (ְוֵאת ּכֹל ְונָֹכַחת| ָלְך ְּכסּות ֵעיַנִים ְלכֹל ֲאֶׁשר ִאָּתְך 
 ַוִּיְרָּפא ֱאלִֹהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך | ַוִּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאלִֹהים 

ל ִּכי ָעצֹר ָעַצר ְיהָוה ְּבַעד ּכָ ) 18: (הָֹתיו ַוֵּיֵלדּוְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוַאְמ 
    : ַעל ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם| ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶלְך 
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ַוַּיַעׂש ְיהָוה ְלָׂשָרה | ַויהָוה ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ) 1(
| ֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו ַוַּתַהר ַוֵּת ) 2: (ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר

ם ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁש ) 3: (ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר אֹתֹו ֱאלִֹהים
ַוָּיָמל ַאְבָרָהם ) 4: (ְּבנֹו ַהּנֹוַלד לֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָׂשָרה ִיְצָחק

) 5: (אֹתֹו ֱאלִֹהיםַּכֲאֶׁשר ִצָּוה | ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ֶּבן ְׁשמַֹנת ָיִמים 
ַוּתֹאֶמר ) 6: (ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו| ְוַאְבָרָהם ֶּבן ְמַאת ָׁשָנה 

ַוּתֹאֶמר ) 7: (ָּכל ַהּׁשֵֹמַע ִיְצַחק ִלי| ָׂשָרה ְצחֹק ָעָׂשה ִלי ֱאלִֹהים 
: יוִּכי ָיַלְדִּתי ֵבן ִלְזֻקנָ | ִמי ִמֵּלל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים ָׂשָרה 

ִהָּגֵמל  ַוַּיַעׂש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּביֹום| ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוִּיָּגַמל ) 8(
ר ָיְלָדה ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁש ) 9: (ֶאת ִיְצָחק

ּזֹאת ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה הַ ) 10: (ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק
: קִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצחָ | ּה ְוֶאת ְּבנָ 

) 12: (ַעל אֹודֹת ְּבנֹו| ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ) 11(
ַעל ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל ַהַּנַער וְ 

ִּכי ְבִיְצָחק | ָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה ֲאָמֶתָך ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂש 
 ִּכי ַזְרֲעךָ | ְוַגם ֶאת ֶּבן ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו ) 13: (ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע

ִים ַוִּיֵּתן ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמ ) 14: (הּוא
ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע | ְּלֶחָה ֶאל ָהָגר ָׂשם ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת ַהֶּיֶלד ַוְיַׁש 

 ַוַּתְׁשֵלְך ֶאת| ַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן ַהֵחֶמת ) 15: (ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע
ְרֵחק ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד הַ ) 16: (ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם

ד ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנגֶ |  ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּכי ָאְמָרה ַאל ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהָּיֶלד
ר ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאת קֹול ַהַּנעַ ) 17: (ַוִּתָּׂשא ֶאת קָֹלּה ַוֵּתְבְּך 

ּה ַמה ָּלְך ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ֶאל ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר לָ 
ר הּוא ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁש | ָהָגר 
ִּכי ְלגֹוי | קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת ָיֵדְך ּבֹו ) 18: (ָׁשם

ָמִים  ַוִּיְפַקח ֱאלִֹהים ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ְּבֵאר) 19: (ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו
ַוְיִהי ) 20: (ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶאת ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשְק ֶאת ַהָּנַער| 

) 21: (ַוֵּיֶׁשב ַּבִּמְדָּבר ַוְיִהי רֶֹבה ַקָּׁשת| ַהַּנַער ַוִּיְגָּדל ֱאלִֹהים ֶאת 
  : ַוִּתַּקח לֹו ִאּמֹו ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים| ַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן 

ֹו ֶאל ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבא) 22(
) 23: (ם ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשהֱאלִֹהי| ַאְבָרָהם ֵלאמֹר 

| ּוְלֶנְכִּדי  ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאלִֹהים ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשקֹר ִלי ּוְלִניִני
ה ץ ֲאֶׁשר ַּגְרָּת ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעְּמָך ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ְוִעם ָהָארֶ 

ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ) 25: (ָּׁשֵבעַ ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ָאנִֹכי ִא ) 24: (ָּבּה



ַעל אֹדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי | ֶאת ֲאִביֶמֶלְך 
ַהָּדָבר  ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך לֹא ָיַדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת) 26: (ֲאִביֶמֶלְך 

ִּבְלִּתי ְוַגם ַאָּתה לֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ְוַגם ָאנִֹכי לֹא ָׁשַמְעִּתי | ַהֶּזה 
ַוִּיְכְרתּו | ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶלְך ) 27: (ַהּיֹום

אן ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשַבע ִּכְבׂשֹת ַהּצֹ) 28: (ְׁשֵניֶהם ְּבִרית
ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע | ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם ) 29: (ְלַבְּדֶהן

 ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאת ֶׁשַבע) 30: (ֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנהְּכָבׂשֹת ָהֵא 
 ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת| ְּכָבׂשֹת ִּתַּקח ִמָּיִדי 

ִּכי |  ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע) 31: (ַהְּבֵאר ַהּזֹאת
ַוָּיָקם | ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ) 32: (ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם

ַוִּיַּטע ) 33: (םֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתי
ַוָּיָגר ) 34: (ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ְיהָוה ֵאל עֹוָלם| ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע 

  :ִּביםַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים רַ 
  

Genesis Chapter 22 
  
| ָהם ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאלִֹהים ִנָּסה ֶאת ַאְברָ ) 1(

ָך ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִּבנְ ) 2: (ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני
| ָּיה ּמִֹר ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ הַ 
) 3: (יךָ ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאלֶ 

ו ת ְׁשֵני ְנָעָריַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרֹו ַוִּיַּקח ֶא 
ָּמקֹום ַוְיַבַּקע ֲעֵצי עָֹלה ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל הַ | ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו 

ָהם ֶאת ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא ַאְברָ ) 4: (ר ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהיםֲאֶׁש 
יו ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָערָ ) 5: (ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָרחֹק

ה ְוִנְׁשַּתֲחוֶ | ְׁשבּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד ּכֹה 
ם ַעל ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהעָֹלה ַוָּיֶׂש ) 6: (םְוָנׁשּוָבה ֲאֵליכֶ 

ם ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניהֶ | ִיְצָחק ְּבנֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ֶאת ָהֵאׁש ְוֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת 
אֶמר ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹ) 7: (ַיְחָּדו

) 8: (ֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלעָֹלהַוּיֹאֶמר ִה | ִהֶּנִּני ְבִני 
ַוֵּיְלכּו | ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱאלִֹהים ִיְרֶאה ּלֹו ַהֶּׂשה ְלעָֹלה ְּבִני 

לִֹהים ַוָּיבֹאּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהאֱ ) 9: (ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו
ַוַּיֲעקֹד ֶאת | רְֹך ֶאת ָהֵעִצים ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיעֲ 

ַוִּיְׁשַלח ) 10: (ִיְצָחק ְּבנֹו ַוָּיֶׂשם אֹתֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵעִצים
) 11: (ִלְׁשחֹט ֶאת ְּבנֹו| ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוִּיַּקח ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת 



 ְבָרָהם ַאְבָרָהםַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ַא
 ל ַּתַעׂשַוּיֹאֶמר ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַּנַער ְוַא) 12: (ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני| 

ַׂשְכָּת ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא ֱאלִֹהים ַאָּתה ְולֹא חָ | לֹו ְמאּוָּמה 
ָניו ַוַּיְרא ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעי) 13: (ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶּמִּני

ת ַוֵּיֶלְך ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶא | ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך ְּבַקְרָניו 
ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ) 14: (ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו

 ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר ְיהָוה| ַהָּמקֹום ַההּוא ְיהָוה ִיְרֶאה 
ֵׁשִנית ִמן | ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל ַאְבָרָהם ) 15( :ֵיָרֶאה

ִּכי ַיַען ֲאֶׁשר | ַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם ְיהָוה ) 16: (ַהָּׁשָמִים
) 17: (ֶדךָ ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחי

 ְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִיםִּכי ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָּבה ַא
) 18: (ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֵאת ַׁשַער אְֹיָביו| ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים 

: יֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹל | ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ 
| ַבע ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁש ַוָּיָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ַוָּיֻקמּו ) 19(

  : ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע
ִהֵּנה | ר ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֻּיַּגד ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹ) 20(

ֶאת עּוץ ְּבכֹרֹו ) 21: (ָיְלָדה ִמְלָּכה ַגם ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחיךָ 
 ְוֶאת ֶּכֶׂשד ְוֶאת) 22: (ֶאת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרםוְ | ְוֶאת ּבּוז ָאִחיו 

ּוְבתּוֵאל ָיַלד ) 23: (ְוֵאת ְּבתּוֵאל| ֲחזֹו ְוֶאת ִּפְלָּדׁש ְוֶאת ִיְדָלף 
: םְׁשמָֹנה ֵאֶּלה ָיְלָדה ִמְלָּכה ְלָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרהָ | ֶאת ִרְבָקה 

ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַוֵּתֶלד ַּגם | ּוִפיַלְגׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה ) 24(
    : ַּגַחם ְוֶאת ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה

  
Genesis Chapter 23 

  
ְׁשֵני | ַבע ָׁשִנים ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁש ) 1(

ֶרץ ַוָּתָמת ָׂשָרה ְּבִקְרַית ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ְּבֶא ) 2: (ַחֵּיי ָׂשָרה
ַוָּיָקם ) 3: (ַוָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה ְוִלְבּכָֹתּה| ְּכָנַען 

ֵּגר ) 4: (ַוְיַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ֵחת ֵלאמֹר| ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו 
ֵמִתי  ְּתנּו ִלי ֲאֻחַּזת ֶקֶבר ִעָּמֶכם ְוֶאְקְּבָרה| ְותֹוָׁשב ָאנִֹכי ִעָּמֶכם 

ְׁשָמֵענּו ) 6: (ת ֶאת ַאְבָרָהם ֵלאמֹר לֹוַוַּיֲענּו ְבֵני חֵ ) 5: (ִמְּלָפָני
ר ֶאת ֲאדִֹני ְנִׂשיא ֱאלִֹהים ַאָּתה ְּבתֹוֵכנּו ְּבִמְבַחר ְקָבֵרינּו ְקבֹ

) 7: (ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֶאת ִקְברֹו לֹא ִיְכֶלה ִמְּמָך ִמְּקבֹר ֵמֶתךָ | ֵמֶתָך 
 ַוְיַדֵּבר ִאָּתם) 8: (תַוָּיָקם ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַעם ָהָאֶרץ ִלְבֵני חֵ 



ָמעּוִני ִאם ֵיׁש ֶאת ַנְפְׁשֶכם ִלְקּבֹר ֶאת ֵמִתי ִמְּלָפַני ְׁש | ֵלאמֹר 
 ְוִיֶּתן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה) 9: (ּוִפְגעּו ִלי ְּבֶעְפרֹון ֶּבן צַֹחר

ְכֶכם ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִיְּתֶנָּנה ִלי ְּבתֹו| ֲאֶׁשר לֹו ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּו 
ַוַּיַען ֶעְפרֹון | ְוֶעְפרֹון יֵֹׁשב ְּבתֹוְך ְּבֵני ֵחת ) 10: (ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר

: ֹו ֵלאמֹרַהִחִּתי ֶאת ַאְבָרָהם ְּבָאְזֵני ְבֵני ֵחת ְלכֹל ָּבֵאי ַׁשַער ִעיר
ר ּבֹו ְלָך לֹא ֲאדִֹני ְׁשָמֵעִני ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי ָלְך ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁש ) 11(

ַוִּיְׁשַּתחּו ) 12: (ְלֵעיֵני ְבֵני ַעִּמי ְנַתִּתיָה ָּלְך ְקבֹר ֵמֶתךָ | ָה ְנַתִּתי
ַוְיַדֵּבר ֶאל ֶעְפרֹון ְּבָאְזֵני ַעם ) 13: (ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַעם ָהָאֶרץ

ח ָנַתִּתי ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה ַק | ָהָאֶרץ ֵלאמֹר ַאְך ִאם ַאָּתה לּו ְׁשָמֵעִני 
 ַוַּיַען ֶעְפרֹון ֶאת ַאְבָרָהם) 14: (ת ֵמִתי ָׁשָּמהִמֶּמִּני ְוֶאְקְּבָרה ֶא 

ֶסף ֵּביִני ֲאדִֹני ְׁשָמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרַּבע ֵמאֹת ֶׁשֶקל ּכֶ ) 15: (ֵלאמֹר לֹו
ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם ֶאל ) 16: (ְוֶאת ֵמְתָך ְקבֹר| ּוֵביְנָך ַמה ִהוא 

ֵני ף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבָאְזֵני ְב ֶעְפרֹון ַוִּיְׁשקֹל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹן ֶאת ַהֶּכֶס 
ַוָּיָקם ְׂשֵדה ) 17: (ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף עֵֹבר ַלּסֵֹחר| ֵחת 

ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה | ֶעְפרֹון ֲאֶׁשר ַּבַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַמְמֵרא 
) 18: (יב ָסִב ֲאֶׁשר ּבֹו ְוָכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְּבָכל ְּגֻבלֹו

) 19: (ְּבכֹל ָּבֵאי ַׁשַער ִעירֹו| ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה ְלֵעיֵני ְבֵני ֵחת 
ְׂשֵדה  ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֶאל ְמָעַרת

ַוָּיָקם ) 20: (ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען| ַהַּמְכֵּפָלה ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא ִהוא ֶחְברֹון 
ֵמֵאת ְּבֵני | ָרה ֲאֶׁשר ּבֹו ְלַאְבָרָהם ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמעָ 

    : ֵחת
  

Genesis Chapter 24 
  
: ַויהָוה ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל| ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ) 1(
| ֶׁשר לֹו ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל אֲ ) 2(

ַמִים ְוַאְׁשִּביֲעָך ַּביהָוה ֱאלֵֹהי ַהָּׁש ) 3: (א ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכיִׂשים נָ 
ר ִני ֲאֶׁש ֲאֶׁשר לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנעֲ | ֵואלֵֹהי ָהָאֶרץ 

| ִּכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך ) 4: (ָאנִֹכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו
 ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי לֹא) 5: (ִלְבִני ְלִיְצָחקְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה 

 ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב| תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) 6: (ֶאת ִּבְנָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיָצאָת ִמָּׁשם

ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 7: (הִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ָּתִׁשיב ֶאת ְּבִני ָׁשָּמ | ַאְבָרָהם 
 ֲאֶׁשר ִּדֶּברַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי וַ 



הּוא | ּזֹאת ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ הַ 
ִאם לֹא וְ ) 8: (ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם

ַרק ֶאת |  תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת
ַוָּיֶׂשם ָהֶעֶבד ֶאת ָידֹו ַּתַחת ֶיֶרְך ) 9: (ְּבִני לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה

ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ) 10: (ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה| ַאְבָרָהם ֲאדָֹניו 
ַוָּיָקם | ם ִמְּגַמֵּלי ֲאדָֹניו ַוֵּיֶלְך ְוָכל טּוב ֲאדָֹניו ְּבָידֹו ֲעָׂשָרה ְגַמִּלי

ַוַּיְבֵרְך ַהְּגַמִּלים ) 11: (ַוֵּיֶלְך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַרִים ֶאל ִעיר ָנחֹור
: ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת| ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ְּבֵאר ַהָּמִים 

| ם ִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹוַוּיֹאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדֹ) 12(
ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל ֵעין ) 13: (ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם

ְוָהָיה ) 14: (ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר יְֹצאֹת ִלְׁשאֹב ָמִים| ַהָּמִים 
ְמָרה ְׁשֵתה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה ְוָא

ע ִּכי אָֹתּה הַֹכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאדַ | ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה 
ה ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהּנֵ ) 15: (ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני

חֹור ֲאִחי ִרְבָקה יֵֹצאת ֲאֶׁשר ֻיְּלָדה ִלְבתּוֵאל ֶּבן ִמְלָּכה ֵאֶׁשת נָ 
ְוַהַּנֲעָר טַֹבת ַמְרֶאה ְמאֹד ) 16: (ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה| ְבָרָהם ַא

: לַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתעַ | ְּבתּוָלה ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעּה 
ַוּיֹאֶמר ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים | ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה ) 17(

ּה ַוְּתַמֵהר ַוּתֶֹרד ַּכָּדּה ַעל ָידָ | ְׁשֵתה ֲאדִֹני  ַוּתֹאֶמר) 18: (ִמַּכֵּדְך 
ב ַוּתֹאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָא| ַוְּתַכל ְלַהְׁשקֹתֹו ) 19: (ַוַּתְׁשֵקהּו

ַוָּתָרץ  ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל ַהּׁשֶֹקת) 20: (ַעד ִאם ִּכּלּו ִלְׁשּתֹת
ְוָהִאיׁש ) 21: (ְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליוַוִּת | עֹוד ֶאל ַהְּבֵאר ִלְׁשאֹב 

: אַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ְיהָוה ַּדְרּכֹו ִאם לֹ| ִמְׁשָּתֵאה ָלּה 
ֶנֶזם ָזָהב  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות ַוִּיַּקח ָהִאיׁש) 22(

: ָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלםּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ֲעָׂש | ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו 
 ֲהֵיׁש ֵּבית ָאִביְך ָמקֹום| ַוּיֹאֶמר ַּבת ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי ָנא ִלי ) 23(

ר ֶּבן ִמְלָּכה ֲאֶׁש | ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַּבת ְּבתּוֵאל ָאנִֹכי ) 24: (ָלנּו ָלִלין
| ָּמנּו ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַּגם ֶּתֶבן ַּגם ִמְסּפֹוא ַרב עִ ) 25: (ָיְלָדה ְלָנחֹור

) 27: (ַוִּיּקֹד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַליהָוה) 26: (ַּגם ָמקֹום ָללּון
ב ַחְסּדֹו ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר לֹא ָעזַ 

: ִניָאנִֹכי ַּבֶּדֶרְך ָנַחִני ְיהָוה ֵּבית ֲאֵחי ֲאדֹ| ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאדִֹני 
) 29: (ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה| ַּנֲעָר ַוַּתֵּגד ְלֵבית ִאָּמּה ַוָּתָרץ הַ ) 28(

ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל | ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן 
חֹתֹו ַוְיִהי ִּכְראֹת ֶאת ַהֶּנֶזם ְוֶאת ַהְּצִמִדים ַעל ְיֵדי אֲ ) 30: (ָהָעִין



|  ֹו ֵלאמֹר ּכֹה ִדֶּבר ֵאַלי ָהִאיׁשּוְכָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ִרְבָקה ֲאחֹת
ַוּיֹאֶמר ) 31: (ַוָּיבֹא ֶאל ָהִאיׁש ְוִהֵּנה עֵֹמד ַעל ַהְּגַמִּלים ַעל ָהָעִין

ָלָּמה ַתֲעמֹד ַּבחּוץ ְוָאנִֹכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית | ּבֹוא ְּברּוְך ְיהָוה 
| ַפַּתח ַהְּגַמִּלים ַוָּיבֹא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה ַויְ ) 32: (ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים

 ֲאָנִׁשיםַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלְּגַמִּלים ּוַמִים ִלְרחֹץ ַרְגָליו ְוַרְגֵלי הָ 
 ְלָפָניו ֶלֱאכֹל ַוּיֹאֶמר לֹא] ַוּיּוַׂשם קרי[וייׂשם ) 33: (ֲאֶׁשר ִאּתֹו

ֶעֶבד | ר ַוּיֹאַמ ) 34: (ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר| אַֹכל ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי 
ַוִּיֶּתן | ַויהָוה ֵּבַרְך ֶאת ֲאדִֹני ְמאֹד ַוִּיְגָּדל ) 35: (ַאְבָרָהם ָאנִֹכי

: מִֹריםלֹו צֹאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפחֹת ּוְגַמִּלים ַוחֲ 
ַוִּיֶּתן ּלֹו | ּה ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאדִֹני ֵבן ַלאדִֹני ַאֲחֵרי ִזְקָנָת ) 36(

לֹא ִּתַּקח ִאָּׁשה | ַוַּיְׁשִּבֵעִני ֲאדִֹני ֵלאמֹר ) 37: (ת ָּכל ֲאֶׁשר לֹוֶא 
ִאם לֹא ֶאל ) 38: (ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֵֹׁשב ְּבַאְרצֹו

ָואַֹמר ) 39: (ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני| ֵּבית ָאִבי ֵּתֵלְך ְוֶאל ִמְׁשַּפְחִּתי 
| ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ) 40: (ֻאַלי לֹא ֵתֵלְך ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי| י ֶאל ֲאדֹנִ 

ְצִליַח ְיהָוה ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּתְך ְוִה 
ָאז ) 41: (ַּדְרֶּכָך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית ָאִבי

ְוִאם לֹא ִיְּתנּו ָלְך | ֶאל ִמְׁשַּפְחִּתי ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי ִּכי ָתבֹוא 
ָואַֹמר ְיהָוה | ָוָאבֹא ַהּיֹום ֶאל ָהָעִין ) 42: (ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי

ר ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ִאם ֶיְׁשָך ָּנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי ֲאֶׁש 
ְוָהָיה ָהַעְלָמה | ִים ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמ ) 43: (הֵֹלְך ָעֶליהָ 

: ִמַּכֵּדְך  ַהּיֵֹצאת ִלְׁשאֹב ְוָאַמְרִּתי ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים
ִהוא | ב ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם ַאָּתה ְׁשֵתה ְוַגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָא) 44(

ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ) 45: (ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר הִֹכיַח ְיהָוה ְלֶבן ֲאדִֹני
ֶרד ֵּבר ֶאל ִלִּבי ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה ַוֵּת ְלדַ 

ד ַוְּתַמֵהר ַוּתֹורֶ ) 46: (ָואַֹמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא| ָהַעְיָנה ַוִּתְׁשָאב 
ָוֵאְׁשְּת ְוַגם | ַּכָּדּה ֵמָעֶליָה ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה 

ָוֶאְׁשַאל אָֹתּה ָואַֹמר ַּבת ִמי ַאְּת ) 47: (ָקָתהַהְּגַמִּלים ִהְׁש 
ָוָאִׂשם | ַוּתֹאֶמר ַּבת ְּבתּוֵאל ֶּבן ָנחֹור ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ִמְלָּכה 

 ָוֶאּקֹד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה) 48: (ַהֶּנֶזם ַעל ַאָּפּה ְוַהְּצִמיִדים ַעל ָיֶדיהָ 
 י ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִהְנַחִניָוֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדֹנִ | ַליהָוה 

ְוַעָּתה ִאם ) 49: (ְּבֶדֶרְך ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת ַּבת ֲאִחי ֲאדִֹני ִלְבנֹו
ְוִאם לֹא ַהִּגידּו | ֶיְׁשֶכם עִֹׂשים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת ֲאדִֹני ַהִּגידּו ִלי 

ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ) 50: (ִלי ְוֶאְפֶנה ַעל ָיִמין אֹו ַעל ְׂשמֹאל
: לֹא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹוב| ּיֹאְמרּו ֵמְיהָוה ָיָצא ַהָּדָבר וַ 



ּוְתִהי ִאָּׁשה ְלֶבן ֲאדֶֹניָך | ִהֵּנה ִרְבָקה ְלָפֶניָך ַקח ָוֵלְך ) 51(
ֶאת  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם) 52: (ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה

ף ַוּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ְּכֵלי ֶכֶס ) 53: (ַאְרָצה ַליהָוה ַוִּיְׁשַּתחּו| ִּדְבֵריֶהם 
: ּהּוִמְגָּדנֹת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמ | ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים ַוִּיֵּתן ְלִרְבָקה 

ַוָּיקּומּו | נּו ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִעּמֹו ַוָּיִלי) 54(
ב ַוּיֹאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁש ) 55: (ֻחִני ַלאדִֹניַבּבֶֹקר ַוּיֹאֶמר ַׁשּלְ 

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ) 56: (ַאַחר ֵּתֵלְך | ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור 
: ִניַׁשְּלחּוִני ְוֵאְלָכה ַלאדֹ| ַאל ְּתַאֲחרּו אִֹתי ַויהָוה ִהְצִליַח ַּדְרִּכי 

ַוִּיְקְראּו ) 58: (ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת ִּפיהָ  |ַוּיֹאְמרּו ִנְקָרא ַלַּנֲערָ ) 57(
: ַוּתֹאֶמר ֵאֵלְך | ְלִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶליָה ֲהֵתְלִכי ִעם ָהִאיׁש ַהֶּזה 

ְוֶאת ֶעֶבד | ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ִרְבָקה ֲאחָֹתם ְוֶאת ֵמִנְקָּתּה ) 59(
ְמרּו ָלּה ַוְיָבֲרכּו ֶאת ִרְבָקה ַוּיֹא) 60: (ַאְבָרָהם ְוֶאת ֲאָנָׁשיו

: ְנָאיוְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ׂשֹ| ֲאחֵֹתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה 
ַלְכָנה ַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲערֶֹתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ַהְּגַמִּלים ַוֵּת ) 61(

ְוִיְצָחק ָּבא ) 62: (ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֶאת ִרְבָקה ַוֵּיַלְך | ַאֲחֵרי ָהִאיׁש 
ַוֵּיֵצא ) 63: (ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב| ּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי ִמ 

ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה | ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב 
| ְצָחק ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ֶאת יִ ) 64: (ְגַמִּלים ָּבִאים

ה ַוּתֹאֶמר ֶאל ָהֶעֶבד ִמי ָהִאיׁש ַהָּלזֶ ) 65: (ָמלַוִּתּפֹל ֵמַעל ַהּגָ 
ַוִּתַּקח | ַההֵֹלְך ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד הּוא ֲאדִֹני 

ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים | ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ) 66: (ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס
ת ָלה ָׂשָרה ִאּמֹו ַוִּיַּקח ֶא ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֹהֱ ) 67: (ֲאֶׁשר ָעָׂשה

  :ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו| ִרְבָקה ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוֶּיֱאָהֶבָה 
  

Genesis Chapter 25 
  
 ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת) 2: (ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה) 1(

: חַ ְוֶאת ִיְׁשָּבק ְוֶאת ׁשּו| ת ִמְדָין ִזְמָרן ְוֶאת ָיְקָׁשן ְוֶאת ְמָדן ְוֶא 
ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם | ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת ְּדָדן ) 3(

ָדע ּוְבֵני ִמְדָין ֵעיָפה ָוֵעֶפר ַוֲחנְֹך ַוֲאִבי) 4: (ּוְלטּוִׁשים ּוְלֻאִּמים
 רן ַאְבָרָהם ֶאת ָּכל ֲאֶׁש ַוִּיֵּת ) 5: (ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ְקטּוָרה| ְוֶאְלָּדָעה 
ְבָרָהם ְוִלְבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַא) 6: (לֹו ְלִיְצָחק

ֶאֶרץ  ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל| ַמָּתנֹת 
ַאת ָׁשָנה ְמ | ְוֵאֶּלה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ָחי ) 7: (ֶקֶדם



ָבה ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשי) 8: (ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים
ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִיְצָחק ) 9: (ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו| טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבַע 

 ֶאל ְׂשֵדה ֶעְפרֹן ֶּבן צַֹחר| ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו ֶאל ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה 
ָהם ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְברָ ) 10: (ִחִּתי ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַמְמֵראהַ 

ַוְיִהי ) 11: (ָׁשָּמה ֻקַּבר ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ִאְׁשּתֹו| ֵמֵאת ְּבֵני ֵחת 
ַוֵּיֶׁשב | ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו 

ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ) 12(  : ִיְצָחק ִעם ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי
: ְבָרָהםֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפַחת ָׂשָרה ְלַא| ַאְבָרָהם 

ְּבכֹר | ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ִּבְׁשמָֹתם ְלתֹוְלדָֹתם ) 13(
ע ְודּוָמה ּוִמְׁשָמ ) 14: (ִיְׁשָמֵעאל ְנָביֹת ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם

ֵאֶּלה ֵהם ) 16: (ֲחַדד ְוֵתיָמא ְיטּור ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה) 15: (ּוַמָּׂשא
ר ְׁשֵנים ָעָׂש | ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם 

ָנה ְוֵאֶּלה ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְמַאת ָׁש ) 17: (ְנִׂשיִאם ְלֻאּמָֹתם
) 18: (ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו| ָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ּוְׁשלִֹׁשים ָׁש 

| ָכה ַאּׁשּוָרה ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ּבֹאֲ 
  : ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל

ת ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶא | ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ) 19(
ְבָקה ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִר ) 20: (ִיְצָחק

: הֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁש | ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם 
ַוֵּיָעֶתר | ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַליהָוה ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ) 21(

 ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה) 22: (ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו לֹו ְיהָוה
) 23: (ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ְיהָוה| ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאנִֹכי 

 ְּבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים] גֹוִים קרי[ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָלּה ְׁשֵני גיים 
) 24: (אֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעירּולְ | ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּו 

ֹון ַוֵּיֵצא ָהִראׁש) 25: (ְוִהֵּנה תֹוִמם ְּבִבְטָנּה| ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת 
ְוַאֲחֵרי ֵכן ) 26: (ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו| ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער 

ְוִיְצָחק | ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב  ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב
ו ַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים ַוְיִהי ֵעָׂש ) 27: (ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְּבֶלֶדת אָֹתם

) 28: (ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים| ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה 
ְוִרְבָקה אֶֹהֶבת ֶאת | ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו 

: ָעֵיף ַוָּיבֹא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא| ַוָּיֶזד ַיֲעקֹב ָנִזיד ) 29: (ַיֲעקֹב
דֹם ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעקֹב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹם ָהָא) 30(

קֹב ַוּיֹאֶמר ַיעֲ ) 31: (ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום| ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאנִֹכי 
ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה ָאנִֹכי ) 32: (ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת ְּבכָֹרְתָך ִלי| 



ה ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ִהָּׁשְבעָ ) 33: (ְוָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבכָֹרה| הֹוֵלְך ָלמּות 
ְוַיֲעקֹב ) 34: (ַוִּיְמּכֹר ֶאת ְּבכָֹרתֹו ְלַיֲעקֹב| ִּלי ַּכּיֹום ַוִּיָּׁשַבע לֹו 

ַוִּיֶבז | ֵּיַלְך ָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָקם וַ ָנַתן ְלעֵ 
    : ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבכָֹרה

  
Genesis Chapter 26 

  
ה ִּביֵמי ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהיָ ) 1(

) 2: (ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה ַוֵּיֶלְך ִיְצָחק ֶאל ֲאִביֶּמֶלְך ֶמֶלְך | ַאְבָרָהם 
ר ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁש | ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ַאל ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה 

ִּכי |  ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך ַוֲאָבְרֶכּךָ ) 3: (אַֹמר ֵאֶליךָ 
ת ַהְּׁשֻבָעה ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ַוֲהִקמִֹתי ֶא 

ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ) 4: (ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביךָ 
| ל ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲעָך ֵאת ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵא 

ָרָהם ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְב ) 5: (ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ
ַוֵּיֶׁשב ) 6: (ִּיְׁשמֹר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתיוַ | ְּבקִֹלי 

ֶמר ֲאחִֹתי ַוִּיְׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתֹו ַוּיֹא) 7: (ִיְצָחק ִּבְגָרר
ַעל ִרְבָקה  ִּכי ָיֵרא ֵלאמֹר ִאְׁשִּתי ֶּפן ַיַהְרֻגִני ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום| ִהוא 

 ְׁשֵקףַוְיִהי ִּכי ָאְרכּו לֹו ָׁשם ַהָּיִמים ַוּיַ ) 8: (ה ִהיאִּכי טֹוַבת ַמְרֶא 
ק ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִיְצָחק ְמַצחֵ | ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים ְּבַעד ַהַחּלֹון 

 ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ַאְך ) 9: (ֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו
 ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק| ָאַמְרָּת ֲאחִֹתי ִהוא ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ִהוא ְוֵאיְך 

ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ַמה ּזֹאת ) 10: (ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ָאמּות ָעֶליהָ 
 ָעֵלינּו ִּכְמַעט ָׁשַכב ַאַחד ָהָעם ֶאת ִאְׁשֶּתָך ְוֵהֵבאָת | ָעִׂשיָת ָּלנּו 

ַהּנֵֹגַע ָּבִאיׁש | ר ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ָּכל ָהָעם ֵלאמֹ) 11: (ָאָׁשם
ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ) 12: (ַהֶּזה ּוְבִאְׁשּתֹו מֹות יּוָמת

ַוִּיְגַּדל ) 13: (ַוְיָבֲרֵכהּו ְיהָוה| ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים 
ֹו ִמְקֵנה ַוְיִהי ל) 14: (ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל ַעד ִּכי ָגַדל ְמאֹד| ָהִאיׁש 

) 15: (ַוְיַקְנאּו אֹתֹו ְּפִלְׁשִּתים| צֹאן ּוִמְקֵנה ָבָקר ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה 
| ִביו ְוָכל ַהְּבֵארֹת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָא

ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ) 16: (ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר
ַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ) 17: (ִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמאֹדֵלְך ֵמ | ִיְצָחק 
ֶאת  ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחּפֹר) 18: (ַוִּיַחן ְּבַנַחל ְּגָרר ַוֵּיֶׁשב ָׁשם| ִיְצָחק 

ּום ְּבֵארֹת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמ



 ֲאֶׁשר ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת| ָרָהם ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי מֹות ַאְב 
 ַוִּיְמְצאּו ָׁשם| ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַּבָּנַחל ) 19: (ָקָרא ָלֶהן ָאִביו
 ַוָּיִריבּו רֵֹעי ְגָרר ִעם רֵֹעי ִיְצָחק ֵלאמֹר) 20: (ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים

) 21: (ֶׂשק ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹוַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר עֵ | ָלנּו ַהָּמִים 
: ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנה| ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם ָעֶליָה 

ַוִּיְקָרא |  ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְולֹא ָרבּו ָעֶליהָ ) 22(
: ְיהָוה ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץְׁשָמּה ְרחֹבֹות ַוּיֹאֶמר ִּכי ַעָּתה ִהְרִחיב 

ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה ַּבַּלְיָלה ) 24: (ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע) 23(
ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּתָך | ַההּוא ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך 

) 25: (ם ַעְבִּדיָאנִֹכי ּוֵבַרְכִּתיָך ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַּבֲעבּור ַאְבָרהָ 
ַוִּיְכרּו ָׁשם | ֹו ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָוה ַוֶּיט ָׁשם ָאֳהל

ַוֲאֻחַּזת | ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר ) 26: (ַעְבֵדי ִיְצָחק ְּבֵאר
 ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמּדּועַ ) 27: (ֵמֵרֵעהּו ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו

) 28: (ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם אִֹתי ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם| ָּבאֶתם ֵאָלי 
ָלה ַוּיֹאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה ְיהָוה ִעָּמְך ַוּנֹאֶמר ְּתִהי ָנא ָא

 ִאם ַּתֲעֵׂשה) 29: (ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָּמְך | ֵּבינֹוֵתינּו ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנָך 
ק טֹוב ַּכֲאֶׁשר לֹא ְנַגֲענּוָך ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ִעְּמָך רַ ִעָּמנּו ָרָעה 

ַוַּיַעׂש ָלֶהם ) 30: (ַאָּתה ַעָּתה ְּברּוְך ְיהָוה| ַוְּנַׁשֵּלֲחָך ְּבָׁשלֹום 
יׁש ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ַוִּיָּׁשְבעּו ִא ) 31: (ִמְׁשֶּתה ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו

ַוְיִהי ַּבּיֹום ) 32: (ִיְצָחק ַוֵּיְלכּו ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום ַוְיַׁשְּלֵחם| ְלָאִחיו 
ּו ר ָחָפרַההּוא ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַּיִּגדּו לֹו ַעל אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁש 

ַעל ֵּכן | ַוִּיְקָרא אָֹתּה ִׁשְבָעה ) 33: (ַוּיֹאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמִים| 
ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן ) 34(  : ּיֹום ַהֶּזהֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד הַ 

ְוֶאת | ִּתי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ְיהּוִדית ַּבת ְּבֵאִרי ַהִח 
ְלִיְצָחק | ַוִּתְהֶייָן מַֹרת רּוַח ) 35: (ָּבְׂשַמת ַּבת ֵאילֹן ַהִחִּתי

    : ּוְלִרְבָקה
  

Genesis Chapter 27 
  
ו ַוִּיְקָרא ֶאת ֵעָׂש | ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְראֹת ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ) 1(

 ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה) 2: (ְּבנֹו ַהָּגדֹל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִני ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנִני
ְלְיָך ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ֵכֶליָך ֶּת ) 3: (לֹא ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי| ָנא ָזַקְנִּתי 

י ַוֲעֵׂשה ִל ) 4]: (ָצִיד קרי[ָּׂשֶדה ְוצּוָדה ִּלי צידה ְוֵצא הַ | ְוַקְׁשֶּתָך 
 ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכךָ | ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִּלי ְואֵֹכָלה 



ָׂשו ְוִרְבָקה ׁשַֹמַעת ְּבַדֵּבר ִיְצָחק ֶאל עֵ ) 5: (ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם ָאמּות
ְוִרְבָקה ָאְמָרה ) 6: (צּוד ַצִיד ְלָהִביאַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ַהָּׂשֶדה לָ | ְּבנֹו 

ֵעָׂשו  ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת ָאִביָך ְמַדֵּבר ֶאל| ֶאל ַיֲעקֹב ְּבָנּה ֵלאמֹר 
| ֵכָלה ָהִביָאה ִּלי ַצִיד ַוֲעֵׂשה ִלי ַמְטַעִּמים ְואֹ) 7: (ָאִחיָך ֵלאמֹר

| ה ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוַעָּת ) 8: (ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְיהָוה ִלְפֵני מֹוִתי
 ֶלְך ָנא ֶאל ַהּצֹאן ְוַקח ִלי ִמָּׁשם) 9: (ַלֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצָּוה אָֹתְך 

ֲאֶׁשר ְוֶאֱעֶׂשה אָֹתם ַמְטַעִּמים ְלָאִביָך ּכַ | ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים טִֹבים 
ֵני ַּבֲעֻבר ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכָך ִלְפ | ְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך ְוָאָכל ) 10: (ָאֵהב
 ֵהן ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש| ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ִרְבָקה ִאּמֹו ) 11: (מֹותֹו

ָניו אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעי) 12: (ָׂשִער ְוָאנִֹכי ִאיׁש ָחָלק
ַוּתֹאֶמר לֹו ) 13: (ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה| ִּכְמַתְעֵּתַע 

ַוֵּיֶלְך ) 14: (ַאְך ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוֵלְך ַקח ִלי| ְתָך ְּבִני ִאּמֹו ָעַלי ִקְללָ 
: ִביוַוַּתַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב ָא| ַוִּיַּקח ַוָּיֵבא ְלִאּמֹו 

ֲאֶׁשר  ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגדֹל ַהֲחֻמדֹת) 15(
ְוֵאת עֹרֹת ) 16: (ׁש ֶאת ַיֲעקֹב ְּבָנּה ַהָּקָטןַוַּתְלּבֵ | ִאָּתּה ַּבָּבִית 

ַוִּתֵּתן ) 17: (ְוַעל ֶחְלַקת ַצָּואָריו| ְּגָדֵיי ָהִעִּזים ִהְלִּביָׁשה ַעל ָיָדיו 
: ְּבַיד ַיֲעקֹב ְּבָנּה| ֶאת ַהַּמְטַעִּמים ְוֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה 

: ּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ִמי ַאָּתה ְּבִניוַ | ַוָּיבֹא ֶאל ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ) 18(
ַּכֲאֶׁשר  ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָאִביו ָאנִֹכי ֵעָׂשו ְּבכֶֹרָך ָעִׂשיִתי) 19(

ִּני קּום ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי ַּבֲעבּור ְּתָבֲרכַ | ִּדַּבְרָּת ֵאָלי 
| ָּת ִלְמצֹא ְּבִני ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְּבנֹו ַמה ֶּזה ִמַהְר ) 20: (ַנְפֶׁשךָ 

ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ) 21: (ַוּיֹאֶמר ִּכי ִהְקָרה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָפָני
) 22: (ַהַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ִאם לֹא| ַיֲעקֹב ְּגָׁשה ָּנא ַוֲאֻמְׁשָך ְּבִני 

ַיֲעקֹב  ַוּיֹאֶמר ַהּקֹל קֹול| ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמֵּׁשהּו 
ִחיו ְולֹא ִהִּכירֹו ִּכי ָהיּו ָיָדיו ִּכיֵדי ֵעָׂשו ָא) 23: (ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו

ַוּיֹאֶמר | ַוּיֹאֶמר ַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ) 24: (ַוְיָבְרֵכהּו| ְׂשִערֹת 
 ֶרְכךָ ַוּיֹאֶמר ַהִּגָׁשה ִּלי ְואְֹכָלה ִמֵּציד ְּבִני ְלַמַען ְּתבָ ) 25: (ָאִני

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) 26: (ַוַּיֶּגׁש לֹו ַוּיֹאַכל ַוָּיֵבא לֹו ַיִין ַוֵּיְׁשְּת | ַנְפִׁשי 
ָּיַרח ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק לֹו וַ ) 27: (ְּגָׁשה ָּנא ּוְׁשָקה ִּלי ְּבִני| ִיְצָחק ָאִביו 

ָׂשֶדה  ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריחַ | ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו 
ְוִיֶּתן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ) 28: (ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ְיהָוה

ו ַיַעְבדּוָך ַעִּמים ויׁשתח) 29: (ְורֹב ָּדָגן ְוִתירֹׁש| ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ 
 ְלָך ְּבֵני ְלָך ְלֻאִּמים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיְׁשַּתֲחּוּו] ְוִיְׁשַּתֲחוּו קרי[

 ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה) 30: (אְֹרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָּברּוְך | ָך ִאֶּמ 



ְּפֵני  ִיְצָחק ְלָבֵרְך ֶאת ַיֲעקֹב ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעקֹב ֵמֵאת
ַוַּיַעׂש ַּגם הּוא ) 31: (ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידֹו| ִיְצָחק ָאִביו 

יד ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָיֻקם ָאִבי ְויֹאַכל ִמּצֵ | ַמְטַעִּמים ַוָּיֵבא ְלָאִביו 
ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְצָחק ָאִביו ִמי ) 32: (ְּבנֹו ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשךָ 

ה ַוֶּיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרדָ ) 33: (ַוּיֹאֶמר ֲאִני ִּבְנָך ְבכְֹרָך ֵעָׂשו| ָאָּתה 
ל ַהָּצד ַצִיד ַוָּיֵבא ִלי ָואֹכַ  ְּגדָֹלה ַעד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הּוא

ִּכְׁשמַֹע ) 34: (ַּגם ָּברּוְך ִיְהֶיה| ִמּכֹל ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו 
| ד ֵעָׂשו ֶאת ִּדְבֵרי ָאִביו ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְּגדָֹלה ּוָמָרה ַעד ְמאֹ

ָאִחיָך ַוּיֹאֶמר ָּבא ) 35: (ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי
 ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב) 36: (ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶתךָ | ְּבִמְרָמה 

| ִּבְרָכִתי  ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְּבכָֹרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח
ו ַוַּיַען ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְלֵעָׂש ) 37: (ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה

ָדָגן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָלְך ְוֶאת ָּכל ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים וְ  ֵהן
ַוּיֹאֶמר ) 38: (ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבִני| ְוִתירֹׁש ְסַמְכִּתיו 

| ִני ָאִבי ֵעָׂשו ֶאל ָאִביו ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא ְלָך ָאִבי ָּבֲרֵכִני ַגם ָא
ִהֵּנה | ַוַּיַען ִיְצָחק ָאִביו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) 39: (ְבְּך ַוִּיָּׂשא ֵעָׂשו קֹלֹו ַוּיֵ 

ְוַעל ) 40: (ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבָך ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל
ָּת ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְק | ַחְרְּבָך ִתְחֶיה ְוֶאת ָאִחיָך ַּתֲעבֹד 

ה ְׂשטֹם ֵעָׂשו ֶאת ַיֲעקֹב ַעל ַהְּבָרכָ ַוּיִ ) 41: (ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרךָ 
י ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְּבִלּבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִב | ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ָאִביו 

ו ְּבָנּה ַוֻּיַּגד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂש ) 42: (ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעקֹב ָאִחי
ה ּה ַהָּקָטן ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהּנֵ ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעקֹב ְּבנָ | ַהָּגדֹל 

| ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי ) 43: (ֵעָׂשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגךָ 
ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים ) 44: (ְוקּום ְּבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה

ָאִחיָך  ַעד ׁשּוב ַאף) 45: (ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחיךָ | ֲאָחִדים 
| יָך ִמָּׁשם ִמְּמָך ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ּלֹו ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּת 

ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל ) 46: (ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד
ִאם לֵֹקַח ַיֲעקֹב ִאָּׁשה | ִיְצָחק ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת 

  :ה ִמְּבנֹות ָהָאֶרץ ָלָּמה ִּלי ַחִּייםִמְּבנֹות ֵחת ָּכֵאּלֶ 
  

Genesis Chapter 28 
  
 ַוְיַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו לֹא| ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ) 1(

קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ) 2: (ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען



: ִאֶּמךָ  ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ְוַקח ְלךָ | ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך 
: ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים| ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ) 3(
 ְלִרְׁשְּתָך ֶאת| ְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך ) 4(

ַוִּיְׁשַלח ִיְצָחק ) 5: (ים ְלַאְבָרָהםֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאלִֹה 
י ֶאל ָלָבן ֶּבן ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ֲאִח | ֶאת ַיֲעקֹב ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם 

ֲעקֹב ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ֵבַרְך ִיְצָחק ֶאת יַ ) 6: (ִרְבָקה ֵאם ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו
ְּבָבֲרכֹו אֹתֹו | ִאָּׁשה  ְוִׁשַּלח אֹתֹו ַּפֶּדָנה ֲאָרם ָלַקַחת לֹו ִמָּׁשם

ַוִּיְׁשַמע ) 7: (ַוְיַצו ָעָליו ֵלאמֹר לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען
י ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכ ) 8: (ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם| ַיֲעקֹב ֶאל ָאִביו ְוֶאל ִאּמֹו 

ֵעָׂשו ֶאל  ַוֵּיֶלְך ) 9: (ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו| ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען 
חֹות ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם אֲ | ִיְׁשָמֵעאל 

ַוֵּיֶלְך | ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ) 10(  : ְנָביֹות ַעל ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה
ַוִּיַּקח  ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש) 11: (ָחָרָנה

) 12: (ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא| ַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ֵמ 
ְוִהֵּנה | ְיָמה ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמ 

 ְוִהֵּנה ְיהָוה ִנָּצב ָעָליו) 13: (ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו
ָהָאֶרץ | ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלֵֹהי ִיְצָחק ַוּיֹאַמר 

ְוָהָיה ַזְרֲעָך ) 14: (ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעךָ 
 ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָּכל| ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה 

ָך ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתי) 15: (ָמה ּוְבַזְרֶעךָ ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאדָ 
ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך | ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת 

ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ) 16: (ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָלְך 
: ְוָאנִֹכי לֹא ָיָדְעִּתי| ְיהָוה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה  ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש

 ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית| ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ) 17(
ח ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּק ) 18: (ֱאלִֹהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים

ן ַוִּיצֹק ֶׁשֶמ | ֶׂשם אָֹתּה ַמֵּצָבה ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוּיָ 
|  ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵאל) 19: (ַעל רֹאָׁשּה

|  ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר) 20: (ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה
נִֹכי הֹוֵלְך ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָא

ית ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל ּבֵ ) 21: (ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש
ְמִּתי ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַׂש ) 22: (ְוָהָיה ְיהָוה ִלי ֵלאלִֹהים| ָאִבי 

ֶרּנּו ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂש | ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱאלִֹהים 
  :ָלְך 

  



Genesis Chapter 29 
  
ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ) 2: (ַוֵּיֶלְך ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם| ַוִּיָּׂשא ַיֲעקֹב ַרְגָליו ) 1(

ֶליָה ִּכי ִמן ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָׁשם ְׁשלָֹׁשה ֶעְדֵרי צֹאן רְֹבִצים עָ 
) 3: (י ַהְּבֵארְוָהֶאֶבן ְּגדָֹלה ַעל ּפִ | ַהְּבֵאר ַהִהוא ַיְׁשקּו ָהֲעָדִרים 

ַהְּבֵאר  ְוֶנֶאְספּו ָׁשָּמה ָכל ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי
: ָמּהְוֵהִׁשיבּו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ִּפי ַהְּבֵאר ִלְמקֹ| ְוִהְׁשקּו ֶאת ַהּצֹאן 

ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן | ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעקֹב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם ) 4(
ַוּיֹאְמרּו | ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן ֶּבן ָנחֹור ) 5(: ֲאָנְחנּו
ל ַוּיֹאְמרּו ָׁשלֹום ְוִהֵּנה ָרחֵ | ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו ) 6: (ָיָדְענּו

ַוּיֹאֶמר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול לֹא ֵעת ) 7: (ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן
ַוּיֹאְמרּו לֹא נּוַכל ) 8: (ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּוַהְׁשקּו | ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה 

| י ַהְּבֵאר ַעד ֲאֶׁשר ֵיָאְספּו ָּכל ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפ 
ן ְוָרֵחל ָּבָאה ִעם ַהּצֹא| עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם ) 9: (ְוִהְׁשִקינּו ַהּצֹאן

ת ִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעקֹב ֶא ַויְ ) 10: (ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי רָֹעה ִהוא
 ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב| ָרֵחל ַּבת ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאת צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו 

: ִחי ִאּמֹוַוָּיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאן ָלָבן אֲ 
 ַוַּיֵּגד ַיֲעקֹב) 12: (ְּך ַוִּיָּׂשא ֶאת קֹלֹו ַוֵּיְב | ַוִּיַּׁשק ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ) 11(

ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד | ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא ְוִכי ֶבן ִרְבָקה הּוא 
תֹו ַוָּיָרץ ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָלָבן ֶאת ֵׁשַמע ַיֲעקֹב ֶּבן ֲאחֹ) 13: (ְלָאִביהָ 

ְיַסֵּפר ְלָלָבן וַ | ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק לֹו ַוְיַנֶּׁשק לֹו ַוְיִביֵאהּו ֶאל ֵּביתֹו 
ִרי ַוּיֹאֶמר לֹו ָלָבן ַאְך ַעְצִמי ּוְבָׂש ) 14: (ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹב ֲהִכי ) 15: (ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו חֶֹדׁש ָיִמים| ָאָּתה 
) 16: (ַהִּגיָדה ִּלי ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּתךָ | ָאִחי ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם 

) 17: (ֵׁשם ַהְּגדָֹלה ֵלָאה ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל| ְלָלָבן ְׁשֵּתי ָבנֹות ּו
) 18: (ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאה| ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות 

ֵחל ִּבְּתָך ַוּיֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּברָ | ַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל 
 ַוּיֹאֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי אָֹתּה ָלְך ִמִּתִּתי אָֹתּה) 19: (ַהְּקַטָּנה

| ִנים ַוַּיֲעבֹד ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁש ) 20: (ְׁשָבה ִעָּמִדי| ְלִאיׁש ַאֵחר 
ַוּיֹאֶמר ) 21: (ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים ְּבַאֲהָבתֹו אָֹתּה

: ְוָאבֹוָאה ֵאֶליהָ | י ָמְלאּו ָיָמי ַיֲעקֹב ֶאל ָלָבן ָהָבה ֶאת ִאְׁשִּתי ִּכ 
) 23: (הַוֶּיֱאסֹף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּת ) 22(

ַוָּיבֹא | ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוִּיַּקח ֶאת ֵלָאה ִבּתֹו ַוָּיֵבא אָֹתּה ֵאָליו 
ֵלָאה ִבּתֹו ְל | ַוִּיֵּתן ָלָבן ָלּה ֶאת ִזְלָּפה ִׁשְפָחתֹו ) 24: (ֵאֶליהָ 



 ַוּיֹאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה| ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ִהוא ֵלָאה ) 25: (ִׁשְפָחה
) 26: (יּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמְך ְוָלָּמה ִרִּמיָתנִ 

ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני | ַוּיֹאֶמר ָלָבן לֹא ֵיָעֶׂשה ֵכן ִּבְמקֹוֵמנּו 
ְוִנְּתָנה ְלָך ַּגם ֶאת זֹאת | ַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת ) 27: (הַהְּבִכירָ 

 ַוַּיַעׂש) 28: (ַּבֲעבָֹדה ֲאֶׁשר ַּתֲעבֹד ִעָּמִדי עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות
: הַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָרֵחל ִּבּתֹו לֹו ְלִאָּׁש | ַיֲעקֹב ֵּכן ַוְיַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת 

: ָלּה ְלִׁשְפָחה| ִּבּתֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחתֹו ַוִּיֵּתן ָלָבן ְלָרֵחל ) 29(
 ַוַּיֲעבֹד ִעּמֹו| ַוָּיבֹא ַּגם ֶאל ָרֵחל ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת ָרֵחל ִמֵּלָאה ) 30(

ַוַּיְרא ְיהָוה ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ) 31: (עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות
 ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן) 32: (ְוָרֵחל ֲעָקָרה| ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה 

ה ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה ְיהָוה ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּת | ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן 
ע ְיהָוה ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ִּכי ָׁשַמ ) 33: (ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי

: א ְׁשמֹו ִׁשְמעֹוןַוִּתְקרָ | ִּכי ְׂשנּוָאה ָאנִֹכי ַוִּיֶּתן ִלי ַּגם ֶאת ֶזה 
ִׁשי ֵאַלי ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַעָּתה ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאי) 34(

ַוַּתַהר ) 35: (ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֵלִוי| ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו ְׁשלָֹׁשה ָבִנים 
 ָאהעֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ְיהָוה ַעל ֵּכן ָקְר 

  :ַוַּתֲעמֹד ִמֶּלֶדת| ְׁשמֹו ְיהּוָדה 
  

Genesis Chapter 30 
  
| ָתּה ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאחֹ) 1(

) 2: (ַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכי
ַנע ַחת ֱאלִֹהים ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ָמ ַוּיֹאֶמר ֲהַת | ַוִּיַחר ַאף ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל 

| ַוּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ּבֹא ֵאֶליָה ) 3: (ִמֵּמְך ְּפִרי ָבֶטן
ה ַוִּתֶּתן לֹו ֶאת ִּבְלהָ ) 4: (ְוֵתֵלד ַעל ִּבְרַּכי ְוִאָּבֶנה ַגם ָאנִֹכי ִמֶּמָּנה

ר ִּבְלָהה ַוֵּתֶלד ַוַּתהַ ) 5: (ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַיֲעקֹב| ִׁשְפָחָתּה ְלִאָּׁשה 
ִלי ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָּדַנִּני ֱאלִֹהים ְוַגם ָׁשַמע ְּבקֹ) 6: (ְלַיֲעקֹב ֵּבן

ה ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ִּבְלהָ ) 7: (ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ָּדן| ַוִּיֶּתן ִלי ֵּבן 
ֱאלִֹהים ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ַנְפּתּוֵלי ) 8: (ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעקֹב| ִׁשְפַחת ָרֵחל 

ַוֵּתֶרא ) 9: (ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ַנְפָּתִלי| ִנְפַּתְלִּתי ִעם ֲאחִֹתי ַּגם ָיכְֹלִּתי 
ָתּה ַוִּתַּקח ֶאת ִזְלָּפה ִׁשְפָחָתּה ַוִּתֵּתן אֹ| ֵלָאה ִּכי ָעְמָדה ִמֶּלֶדת 

) 11: (ןַוֵּתֶלד ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ְלַיֲעקֹב ּבֵ ) 10: (ְלַיֲעקֹב ְלִאָּׁשה
) 12: (ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָּגד| ] ָּבא ָגד קרי[ַוּתֹאֶמר ֵלָאה בגד 

ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ) 13: (ַוֵּתֶלד ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעקֹב



ַוֵּיֶלְך ) 14: (ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָאֵׁשר| ְּבָאְׁשִרי ִּכי ִאְּׁשרּוִני ָּבנֹות 
ָתם ר ִחִּטים ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה ַוָּיֵבא אְֹראּוֵבן ִּביֵמי ְקִצי

: ֵנְך ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ֶאל ֵלָאה ְּתִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּב | ֶאל ֵלָאה ִאּמֹו 
ת ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵּתְך ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶא ) 15(

י ב ִעָּמְך ַהַּלְיָלה ַּתַחת ּדּוָדֵא ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְׁשּכַ | ּדּוָדֵאי ְּבִני 
ְקָראתֹו ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ִמן ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ַוֵּתֵצא ֵלָאה לִ ) 16: (ְבֵנְך 

ַוִּיְׁשַּכב | ַוּתֹאֶמר ֵאַלי ָּתבֹוא ִּכי ָׂשכֹר ְׂשַכְרִּתיָך ְּבדּוָדֵאי ְּבִני 
 ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד| ֵלָאה  ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאל) 17: (ִעָּמּה ַּבַּלְיָלה הּוא
 ֶׁשרַוּתֹאֶמר ֵלָאה ָנַתן ֱאלִֹהים ְׂשָכִרי אֲ ) 18: (ְלַיֲעקֹב ֵּבן ֲחִמיִׁשי

ַוַּתַהר עֹוד ) 19: (ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִיָּׂששָכר| ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְלִאיִׁשי 
י ֱאלִֹהים ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ְזָבַדנִ ) 20: (ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ִׁשִּׁשי ְּלַיֲעקֹב

| ה ָבִנים אִֹתי ֵזֶבד טֹוב ַהַּפַעם ִיְזְּבֵלִני ִאיִׁשי ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו ִׁשָּׁש 
ַוִּתְקָרא ֶאת | ְוַאַחר ָיְלָדה ַּבת ) 21: (ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְזֻבלּון

ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה | ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל ) 22: (ְׁשָמּה ִּדיָנה
ַוּתֹאֶמר | ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ) 23: (ִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּהֱאלִֹהים וַ 

ר ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאמֹ) 24: (ָאַסף ֱאלִֹהים ֶאת ֶחְרָּפִתי
ֹוֵסף ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת י) 25: (יֵֹסף ְיהָוה ִלי ֵּבן ַאֵחר| 
: י ְוֵאְלָכה ֶאל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִציַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָלָבן ַׁשְּלֵחנִ | 
| ן ְוֵאֵלָכה ְּתָנה ֶאת ָנַׁשי ְוֶאת ְיָלַדי ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי אְֹתָך ָּבהֵ ) 26(

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) 27: (ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ֲעבָֹדִתי ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתיךָ 
: ֲרֵכִני ְיהָוה ִּבְגָלֶלךָ ִנַחְׁשִּתי ַוְיבָ | ָלָבן ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) 29: (ָנְקָבה ְׂשָכְרָך ָעַלי ְוֶאֵּתָנה| ַוּיֹאַמר ) 28(
: יְוֵאת ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְקְנָך ִאִּת | ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתיָך 

ָוה אְֹתָך ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר ָהָיה ְלָך ְלָפַני ַוִּיְפרֹץ ָלרֹב ַוְיָבֶרְך ְיה) 30(
ַוּיֹאֶמר ָמה ) 31: (ְוַעָּתה ָמַתי ֶאֱעֶׂשה ַגם ָאנִֹכי ְלֵביִתי| ְלַרְגִלי 

י ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב לֹא ִתֶּתן ִלי ְמאּוָמה ִאם ַּתֲעֶׂשה ִּל | ֶאֶּתן ָלְך 
ֶאֱעבֹר ְּבָכל ) 32: (ַהָּדָבר ַהֶּזה ָאׁשּוָבה ֶאְרֶעה צֹאְנָך ֶאְׁשמֹר

ּום ִמָּׁשם ָּכל ֶׂשה ָנקֹד ְוָטלּוא ְוָכל ֶׂשה ח צֹאְנָך ַהּיֹום ָהֵסר
ְוָעְנָתה ִּבי ) 33: (ְוָהָיה ְׂשָכִרי| ַּבְּכָׂשִבים ְוָטלּוא ְוָנקֹד ָּבִעִּזים 

ּו ּכֹל ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנ| ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר ִּכי ָתבֹוא ַעל ְׂשָכִרי ְלָפֶניָך 
) 34: (ִבים ָּגנּוב הּוא ִאִּתיָנקֹד ְוָטלּוא ָּבִעִּזים ְוחּום ַּבְּכָׂש 

ַוָּיַסר ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ) 35: (לּו ְיִהי ִכְדָבֶרךָ | ַוּיֹאֶמר ָלָבן ֵהן 
ֹות ַהְּתָיִׁשים ָהֲעֻקִּדים ְוַהְּטֻלִאים ְוֵאת ָּכל ָהִעִּזים ַהְּנֻקּד

: ְּבַיד ָּבָניוַוִּיֵּתן | ְוַהְּטֻלאֹת ּכֹל ֲאֶׁשר ָלָבן ּבֹו ְוָכל חּום ַּבְּכָׂשִבים 



ְוַיֲעקֹב רֶֹעה | ַוָּיֶׂשם ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵּבינֹו ּוֵבין ַיֲעקֹב ) 36(
 ַוִּיַּקח לֹו ַיֲעקֹב ַמַּקל ִלְבֶנה ַלח) 37: (ֶאת צֹאן ָלָבן ַהּנֹוָתרֹת

 ֶׁשר ַעלַוְיַפֵּצל ָּבֵהן ְּפָצלֹות ְלָבנֹות ַמְחׂשֹף ַהָּלָבן אֲ | ְולּוז ְוֶעְרמֹון 
 ַוַּיֵּצג ֶאת ַהַּמְקלֹות ֲאֶׁשר ִּפֵּצל ָּבֳרָהִטים) 38: (ַהַּמְקלֹות

אן ֲאֶׁשר ָּתבֹאָן ַהּצֹאן ִלְׁשּתֹות ְלנַֹכח ַהּצֹ| ְּבִׁשֲקתֹות ַהָּמִים 
| ַוֶּיֱחמּו ַהּצֹאן ֶאל ַהַּמְקלֹות ) 39: (ַוֵּיַחְמָנה ְּבבָֹאן ִלְׁשּתֹות

ד ְוַהְּכָׂשִבים ִהְפִרי) 40: (ִּדים ּוְטֻלִאיםַוֵּתַלְדָן ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים ְנקֻ 
ַוָּיֶׁשת לֹו | ַיֲעקֹב ַוִּיֵּתן ְּפֵני ַהּצֹאן ֶאל ָעקֹד ְוָכל חּום ְּבצֹאן ָלָבן 

ְוָהָיה ְּבָכל ַיֵחם ) 41: (ֲעָדִרים ְלַבּדֹו ְולֹא ָׁשָתם ַעל צֹאן ָלָבן
ת ְלֵעיֵני ַהּצֹאן ַהּצֹאן ַהְמֻקָּׁשרֹות ְוָׂשם ַיֲעקֹב ֶאת ַהַּמְקלֹו

| ם ּוְבַהֲעִטיף ַהּצֹאן לֹא ָיִׂשי) 42: (ְלַיְחֵמָּנה ַּבַּמְקלֹות| ָּבֳרָהִטים 
ַוִּיְפרֹץ ָהִאיׁש ) 43: (ְוָהָיה ָהֲעֻטִפים ְלָלָבן ְוַהְּקֻׁשִרים ְלַיֲעקֹב

 ַוְיִהי לֹו צֹאן ַרּבֹות ּוְׁשָפחֹות ַוֲעָבִדים ּוְגַמִּלים| ְמאֹד ְמאֹד 
  :מִֹריםַוחֲ 
  

Genesis Chapter 31 
  
ל ֲאֶׁשר ַוִּיְׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ְבֵני ָלָבן ֵלאמֹר ָלַקח ַיֲעקֹב ֵאת ּכָ ) 1(

ַוַּיְרא ) 2: (ּוֵמֲאֶׁשר ְלָאִבינּו ָעָׂשה ֵאת ָּכל ַהָּכבֹד ַהֶּזה| ְלָאִבינּו 
) 3: (ׁשֹוםְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ִּכְתמֹול ִׁשלְ | ַיֲעקֹב ֶאת ְּפֵני ָלָבן 

| ֶּתָך ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַיֲעקֹב ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹוַלְד 
ַהָּׂשֶדה | ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ) 4: (ְוֶאְהֶיה ִעָּמְך 
יֶנּנּו ַוּיֹאֶמר ָלֶהן רֶֹאה ָאנִֹכי ֶאת ְּפֵני ֲאִביֶכן ִּכי ֵא ) 5: (ֶאל צֹאנֹו

ן ְוַאֵּתָנה ְיַדְעֶּת ) 6: (ֵואלֵֹהי ָאִבי ָהָיה ִעָּמִדי| ִּכְתמֹל ִׁשְלׁשֹם  ֵאַלי
ף ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ִּבי ְוֶהֱחלִ ) 7: (ִּכי ְּבָכל ּכִֹחי ָעַבְדִּתי ֶאת ֲאִביֶכן| 

: ְולֹא ְנָתנֹו ֱאלִֹהים ְלָהַרע ִעָּמִדי| ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹנים 
ֻקִּדים ר ְנֻקִּדים ִיְהֶיה ְׂשָכֶרָך ְוָיְלדּו ָכל ַהּצֹאן נְ ִאם ּכֹה יֹאַמ ) 8(
: ֻקִּדיםְוִאם ּכֹה יֹאַמר ֲעֻקִּדים ִיְהֶיה ְׂשָכֶרָך ְוָיְלדּו ָכל ַהּצֹאן עֲ | 
ַוְיִהי ְּבֵעת ) 10: (ַוַּיֵּצל ֱאלִֹהים ֶאת ִמְקֵנה ֲאִביֶכם ַוִּיֶּתן ִלי) 9(

 ְוִהֵּנה ָהַעֻּתִדים ָהעִֹלים| ֵאֶרא ַּבֲחלֹום ַיֵחם ַהּצֹאן ָוֶאָּׂשא ֵעיַני וָ 
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַמְלַאְך ) 11: (ַעל ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים

ַוּיֹאֶמר ָׂשא ָנא ) 12: (ָואַֹמר ִהֵּנִני| ָהֱאלִֹהים ַּבֲחלֹום ַיֲעקֹב 
ים ְנֻקִּדים ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ָּכל ָהַעֻּתִדים ָהעִֹלים ַעל ַהּצֹאן ֲעֻקִּד 

ָאנִֹכי ) 13: (ִּכי ָרִאיִתי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלָבן עֶֹׂשה ָּלְך | ּוְבֻרִּדים 



| ר ְרָּת ִּלי ָׁשם ֶנדֶ ָהֵאל ֵּבית ֵאל ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָנדַ 
) 14: (ַעָּתה קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלְדֶּתךָ 

 ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית| ן ָרֵחל ְוֵלָאה ַוּתֹאַמְרָנה לֹו ַוַּתעַ 
ַוּיֹאַכל ַּגם | ֲהלֹוא ָנְכִרּיֹות ֶנְחַׁשְבנּו לֹו ִּכי ְמָכָרנּו ) 15: (ָאִבינּו

 ִּכי ָכל ָהעֶֹׁשר ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱאלִֹהים) 16: (ָאכֹול ֶאת ַּכְסֵּפנּו
ֶליָך ְוַעָּתה ּכֹל ֲאֶׁשר ָאַמר ֱאלִֹהים ֵא | ינּו ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבנֵ 

ַוִּיָּׂשא ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָנָׁשיו ַעל | ַוָּיָקם ַיֲעקֹב ) 17: (ֲעֵׂשה
 ר ָרָכׁשַוִּיְנַהג ֶאת ָּכל ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְרֻכׁשֹו ֲאֶׁש ) 18: (ַהְּגַמִּלים

ָלבֹוא ֶאל ִיְצָחק ָאִביו | ִמְקֵנה ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבַפַּדן ֲאָרם 
ַוִּתְגנֹב ָרֵחל ֶאת | ְוָלָבן ָהַלְך ִלְגזֹז ֶאת צֹאנֹו ) 19: (ַאְרָצה ְּכָנַען

| ִּמי ַוִּיְגנֹב ַיֲעקֹב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲארַ ) 20: (ַהְּתָרִפים ֲאֶׁשר ְלָאִביהָ 
ֲאֶׁשר לֹו  ַוִּיְבַרח הּוא ְוָכל) 21: (ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי בֵֹרַח הּוא

ַוֻּיַּגד ) 22: (ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּפָניו ַהר ַהִּגְלָעד| ַוָּיָקם ַוַּיֲעבֹר ֶאת ַהָּנָהר 
ֹו ַוִּיַּקח ֶאת ֶאָחיו ִעּמ) 23: (ִּכי ָבַרח ַיֲעקֹב| ְלָלָבן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי 

: ר ַהִּגְלָעדַוַּיְדֵּבק אֹתֹו ְּבהַ | ַוִּיְרּדֹף ַאֲחָריו ֶּדֶרְך ִׁשְבַעת ָיִמים 
ַוּיֹאֶמר לֹו | ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַּבֲחלֹם ַהָּלְיָלה ) 24(

ַוַּיֵּׂשג ָלָבן ) 25: (ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ְּתַדֵּבר ִעם ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד ָרע
ָחיו ְוַיֲעקֹב ָּתַקע ֶאת ָאֳהלֹו ָּבָהר ְוָלָבן ָּתַקע ֶאת ֶא | ֶאת ַיֲעקֹב 

ת ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹב ֶמה ָעִׂשיָת ַוִּתְגנֹב ֶא ) 26: (ר ַהִּגְלָעדְּבהַ 
ָלָּמה ַנְחֵּבאָת ) 27: (ַוְּתַנֵהג ֶאת ְּבנַֹתי ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב| ְלָבִבי 

ְבִׁשִרים ְולֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ָוֲאַׁשֵּלֲחָך ְּבִׂשְמָחה ּו| ִלְברַֹח ַוִּתְגנֹב אִֹתי 
ַעָּתה | ְולֹא ְנַטְׁשַּתִני ְלַנֵּׁשק ְלָבַני ְוִלְבנָֹתי ) 28: (רְּבתֹף ּוְבִכּנֹו
ֵואלֵֹהי | ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ָרע ) 29: (ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו

ַיֲעקֹב  ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ֵלאמֹר ִהָּׁשֶמר ְלָך ִמַּדֵּבר ִעם
ית ַלְכָּת ִּכי ִנְכסֹף ִנְכַסְפָּתה ְלבֵ ְוַעָּתה ָהלְֹך הָ ) 30: (ִמּטֹוב ַעד ָרע

|  ַוַּיַען ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ְלָלָבן) 31: (ָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת ֱאלָֹהי| ָאִביָך 
ִעם ) 32: (ִּכי ָיֵראִתי ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ִּתְגזֹל ֶאת ְּבנֹוֶתיָך ֵמִעִּמי

ּו ַהֶּכר ְלָך ָמה ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת ֱאלֶֹהיָך לֹא ִיְחֶיה ֶנֶגד ַאֵחינ
 ַוָּיבֹא ָלָבן) 33: (ְולֹא ָיַדע ַיֲעקֹב ִּכי ָרֵחל ְּגָנָבַתם| ִעָּמִדי ְוַקח ָלְך 

| ָצא ְּבאֶֹהל ַיֲעקֹב ּוְבאֶֹהל ֵלָאה ּוְבאֶֹהל ְׁשֵּתי ָהֲאָמהֹת ְולֹא ָמ 
ְוָרֵחל ָלְקָחה ֶאת ) 34: (ַוֵּיֵצא ֵמאֶֹהל ֵלָאה ַוָּיבֹא ְּבאֶֹהל ָרֵחל

ת ַוְיַמֵּׁשׁש ָלָבן ֶא | ָרִפים ַוְּתִׂשֵמם ְּבַכר ַהָּגָמל ַוֵּתֶׁשב ֲעֵליֶהם ַהְּת 
י ַוּתֹאֶמר ֶאל ָאִביָה ַאל ִיַחר ְּבֵעינֵ ) 35: (ָּכל ָהאֶֹהל ְולֹא ָמָצא

ַוְיַחֵּפׂש | ֲאדִֹני ִּכי לֹוא אּוַכל ָלקּום ִמָּפֶניָך ִּכי ֶדֶרְך ָנִׁשים ִלי 



ַוַּיַען | ַוִּיַחר ְלַיֲעקֹב ַוָּיֶרב ְּבָלָבן ) 36: (ִפיםְולֹא ָמָצא ֶאת ַהְּתרָ 
: ֲחָריַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ְלָלָבן ַמה ִּפְׁשִעי ַמה ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַא

ֶתָך ִׂשים ִּכי ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת ָּכל ֵּכַלי ַמה ָּמָצאָת ִמּכֹל ְּכֵלי ֵבי) 37(
ָנה ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁש ) 38: (ּו ֵּבין ְׁשֵנינּוְויֹוִכיח| ּכֹה ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחיָך 

: ְוֵאיֵלי צֹאְנָך לֹא ָאָכְלִּתי| ָאנִֹכי ִעָּמְך ְרֵחֶליָך ְוִעֶּזיָך לֹא ִׁשֵּכלּו 
| ֶׁשָּנה ְטֵרָפה לֹא ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך ָאנִֹכי ֲאַחֶּטָּנה ִמָּיִדי ְּתַבְק ) 39(

ח ִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקרַ הָ ) 40: (ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה
ָך ֶזה ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶת ) 41: (ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני| ַּבָּלְיָלה 

| ָׁשִנים ְּבצֹאֶנָך  ֲעַבְדִּתיָך ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבנֶֹתיָך ְוֵׁשׁש
לּוֵלי ֱאלֵֹהי ָאִבי ) 42: (םַוַּתֲחֵלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹני

| ַּלְחָּתִני ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁש 
ַוַּיַען ) 43: (ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע ַּכַּפי ָרָאה ֱאלִֹהים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש

ְוַהּצֹאן צֹאִני ָלָבן ַוּיֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב ַהָּבנֹות ְּבנַֹתי ְוַהָּבִנים ָּבַני 
ּיֹום ְוִלְבנַֹתי ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלֵאֶּלה הַ | ְוכֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה רֶֹאה ִלי הּוא 

ְוַעָּתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני ) 44: (אֹו ִלְבֵניֶהן ֲאֶׁשר ָיָלדּו
 ַוְיִריֶמהָ | ַוִּיַּקח ַיֲעקֹב ָאֶבן ) 45: (ְוָהָיה ְלֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנךָ | ָוָאָּתה 
ָבִנים ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלֶאָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים ַוִּיְקחּו אֲ ) 46: (ַמֵּצָבה

ַוִּיְקָרא לֹו ָלָבן ְיַגר ) 47: (ַוּיֹאְכלּו ָׁשם ַעל ַהָּגל| ַוַּיֲעׂשּו ָגל 
 ַוּיֹאֶמר ָלָבן ַהַּגל ַהֶּזה) 48: (ְוַיֲעקֹב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד| ָׂשֲהדּוָתא 

ְוַהִּמְצָּפה ) 49: (ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ַּגְלֵעד| ָך ַהּיֹום ֵעד ֵּביִני ּוֵבינְ 
) 50: (ִּכי ִנָּסֵתר ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו| ֲאֶׁשר ָאַמר ִיֶצף ְיהָוה ֵּביִני ּוֵביֶנָך 

|  ִעָּמנּו ִאם ְּתַעֶּנה ֶאת ְּבנַֹתי ְוִאם ִּתַּקח ָנִׁשים ַעל ְּבנַֹתי ֵאין ִאיׁש
ִהֵּנה | ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹב ) 51: (י ּוֵביֶנךָ ְרֵאה ֱאלִֹהים ֵעד ֵּבינִ 

ֵעד ַהַּגל ) 52: (ַהַּגל ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַהַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָיִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנךָ 
ה ִאם ָאִני לֹא ֶאֱעבֹר ֵאֶליָך ֶאת ַהַּגל ַהּזֶ | ַהֶּזה ְוֵעָדה ַהַּמֵּצָבה 

 ַהֶּזה ְוֶאת ַהַּמֵּצָבה ַהּזֹאת ְוִאם ַאָּתה לֹא ַתֲעבֹר ֵאַלי ֶאת ַהַּגל
לֵֹהי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור ִיְׁשְּפטּו ֵביֵנינּו אֱ ) 53: (ְלָרָעה

ַוִּיְזַּבח ַיֲעקֹב ) 54: (ַוִּיָּׁשַבע ַיֲעקֹב ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק| ֲאִביֶהם 
ֶחם ַוָּיִלינּו ַוּיֹאְכלּו לֶ | ֶזַבח ָּבָהר ַוִּיְקָרא ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל ָלֶחם 

  :ָּבָהר
  

Genesis Chapter 32 
  



| ְך ֶאְתֶהם ַוַּיְׁשֵּכם ָלָבן ַּבּבֶֹקר ַוְיַנֵּׁשק ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו ַוְיָברֶ ) 1(
ַוִּיְפְּגעּו בֹו | ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ) 2: (ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ָלָבן ִלְמקֹמֹו

לִֹהים ר ַיֲעקֹב ַּכֲאֶׁשר ָרָאם ַמֲחֵנה אֱ ַוּיֹאֶמ ) 3: (ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים
  : ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים| ֶזה 

 ַאְרָצה ֵׂשִעיר| ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיו ) 4(
| ו ַוְיַצו אָֹתם ֵלאמֹר ּכֹה תֹאְמרּון ַלאדִֹני ְלֵעָׂש ) 5: (ְׂשֵדה ֱאדֹום

ַוְיִהי ) 6: (ַמר ַעְבְּדָך ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד ָעָּתהּכֹה ָא
ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאדִֹני | ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה 

| ר ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל ַיֲעקֹב ֵלאמֹ) 7: (ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֶניךָ 
ו ְוַגם הֵֹלְך ִלְקָראְתָך ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָּבאנּו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ֵעָׂש 

ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם | ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו ) 8: (ִאיׁש ִעּמֹו
) 9: (ֲחנֹותֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני ַמ 

ְוָהָיה | ָּכהּו ַוּיֹאֶמר ִאם ָיבֹוא ֵעָׂשו ֶאל ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִה 
ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ָאִבי ) 10: (ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה

 ְיהָוה ָהאֵֹמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצךָ | ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָאִבי ִיְצָחק 
ל ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ ) 11: (ּוְלמֹוַלְדְּתָך ְוֵאיִטיָבה ִעָּמְך 

ן ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרּדֵ | ר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּדָך ָהֱאֶמת ֲאֶׁש 
ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ) 12: (ַהֶּזה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות

: ִּכי ָיֵרא ָאנִֹכי אֹתֹו ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים| ִמַּיד ֵעָׂשו 
חֹול ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּכ | ֵטב ֵאיִטיב ִעָּמְך ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהי) 13(

ַוִּיַּקח | ַוָּיֶלן ָׁשם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ) 14: (ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב
ם ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשי) 15: (ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו

ְּגַמִּלים ) 16: (ֶעְׂשִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים| ֶעְׂשִרים 
ָּפרֹות ַאְרָּבִעים ּוָפִרים ֲעָׂשָרה | ֵמיִניקֹות ּוְבֵניֶהם ְׁשלִֹׁשים 
ר ַוִּיֵּתן ְּבַיד ֲעָבָדיו ֵעֶדר ֵעדֶ ) 17: (ֲאתֹנֹת ֶעְׂשִרים ַוְעָיִרם ֲעָׂשָרה

ֵעֶדר ּוֵבין  ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו ִעְברּו ְלָפַני ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין| ְלַבּדֹו 
ִּכי ִיְפָּגְׁשָך ֵעָׂשו ָאִחי | ַוְיַצו ֶאת ָהִראׁשֹון ֵלאמֹר ) 18: (ֵעֶדר

) 19: (ִוְׁשֵאְלָך ֵלאמֹר ְלִמי ַאָּתה ְוָאָנה ֵתֵלְך ּוְלִמי ֵאֶּלה ְלָפֶניךָ 
| ָׂשו ְוָאַמְרָּת ְלַעְבְּדָך ְלַיֲעקֹב ִמְנָחה ִהוא ְׁשלּוָחה ַלאדִֹני ְלעֵ 

ַוְיַצו ַּגם ֶאת ַהֵּׁשִני ַּגם ֶאת ) 20: (הּוא ַאֲחֵרינּו ְוִהֵּנה ַגם
ַּכָּדָבר |  ַהְּׁשִליִׁשי ַּגם ֶאת ָּכל ַההְֹלִכים ַאֲחֵרי ָהֲעָדִרים ֵלאמֹר

ה ַוֲאַמְרֶּתם ַּגם ִהּנֵ ) 21: (ַהֶּזה ְּתַדְּברּון ֶאל ֵעָׂשו ְּבמַֹצֲאֶכם אֹתֹו
ת ר ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה ַההֶֹלכֶ ִּכי ָאַמ | ַעְבְּדָך ַיֲעקֹב ַאֲחֵרינּו 

ַוַּתֲעבֹר ) 22: (ְלָפָני ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו אּוַלי ִיָּׂשא ָפָני



ַוָּיָקם ) 23: (ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה| ַהִּמְנָחה ַעל ָּפָניו 
ד ֵּתי ִׁשְפחָֹתיו ְוֶאת ַאחַ ַּבַּלְיָלה הּוא ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת ְׁש 

ת ַוִּיָּקֵחם ַוַּיֲעִבֵרם ֶא ) 24: (ַוַּיֲעבֹר ֵאת ַמֲעַבר ַיּבֹק| ָעָׂשר ְיָלָדיו 
ַוֵּיָאֵבק | ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ) 25: (ַוַּיֲעֵבר ֶאת ֲאֶׁשר לֹו| ַהָּנַחל 

 כֹל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכףַוַּיְרא ִּכי לֹא יָ ) 26: (ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר
ִני ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלחֵ ) 27: (ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו| ְיֵרכֹו 

) 28: (ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲחָך ִּכי ִאם ֵּבַרְכָּתִני| ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר 
ר לֹא ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמ ) 29: (ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב| ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה ְּׁשֶמָך 

ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאלִֹהים ְוִעם | ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל 
ֶמָך ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ְׁש ) 30: (ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל

ַוִּיְקָרא ) 31: (ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ָׁשם| ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי 
 ִּכי ָרִאיִתי ֱאלִֹהים ָּפִנים ֶאל ָּפִנים| ב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל ַיֲעקֹ

| ְּפנּוֵאל  ַוִּיְזַרח לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת) 32: (ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי
ִּגיד  ַעל ֵּכן לֹא יֹאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת) 33: (ְוהּוא צֵֹלַע ַעל ְיֵרכֹו

ִּכי ָנַגע ְּבַכף ֶיֶרְך | ַעל ַּכף ַהָּיֵרְך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר 
  :ַיֲעקֹב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה

  
Genesis Chapter 33 

  
ַּבע ֵמאֹות ַוִּיָּׂשא ַיֲעקֹב ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ֵעָׂשו ָּבא ְוִעּמֹו ַאְר ) 1(

: ֹותל ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחַוַּיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה ְוַעל ָרֵחל ְועַ | ִאיׁש 
ְוֶאת ֵלָאה | ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהְּׁשָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראׁשָֹנה ) 2(

ְוהּוא ָעַבר ) 3: (ִויָלֶדיָה ַאֲחרִֹנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחרִֹנים
 )4: (ָאִחיו ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַעד ִּגְׁשּתֹו ַעד| ִלְפֵניֶהם 

: ַוִּיְבּכּו| ֵקהּו ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁש 
ּיֹאֶמר ִמי ַוִּיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ַהְיָלִדים וַ ) 5(

) 6: (ַוּיֹאַמר ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָחַנן ֱאלִֹהים ֶאת ַעְבֶּדךָ | ֵאֶּלה ָּלְך 
ה ַוִּתַּגׁש ַּגם ֵלָא) 7: (ַוִּתַּגְׁשָן ַהְּׁשָפחֹות ֵהָּנה ְוַיְלֵדיֶהן ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ 

ַוּיֹאֶמר ) 8: (ְוַאַחר ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ַוִּיְׁשַּתֲחוּו| ִויָלֶדיָה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
א ֵחן ְּבֵעיֵני ַוּיֹאֶמר ִלְמצֹ| ִמי ְלָך ָּכל ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּפָגְׁשִּתי 

) 10: (ָאִחי ְיִהי ְלָך ֲאֶׁשר ָלְך | ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶיׁש ִלי ָרב ) 9: (ֲאדִֹני
 ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַאל ָנא ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוָלַקְחָּת 

ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶניָך ִּכְראֹת ְּפֵני ֱאלִֹהים | ִמְנָחִתי ִמָּיִדי 
ִני ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך ִּכי ַחּנַ ) 11: (ַוִּתְרֵצִני



ַוּיֹאֶמר ִנְסָעה ) 12: (ַוִּיְפַצר ּבֹו ַוִּיָּקח| ֱאלִֹהים ְוִכי ֶיׁש ִלי כֹל 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאדִֹני יֵֹדַע ִּכי ) 13: (ְוֵאְלָכה ְלֶנְגֶּדךָ | ְוֵנֵלָכה 

ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד | ָקר ָעלֹות ָעָלי ַהְיָלִדים ַרִּכים ְוַהּצֹאן ְוַהּבָ 
ַוֲאִני | ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ) 14: (ָוֵמתּו ָּכל ַהּצֹאן

ְיָלִדים ַעד ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִּטי ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ְלָפַני ּוְלֶרֶגל הַ 
ִּציָגה ָּנא ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ַא) 15: (ֲאֶׁשר ָאבֹא ֶאל ֲאדִֹני ֵׂשִעיָרה

י ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעינֵ | ִעְּמָך ִמן ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי 
ְוַיֲעקֹב ) 17: (ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה) 16: (ֲאדִֹני

ם א ֵׁש ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסּכֹת ַעל ֵּכן ָקרָ | ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית 
ר ְּבֶאֶרץ ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁש ) 18(  : ַהָּמקֹום ֻסּכֹות

ַוִּיֶקן ֶאת ) 19: (ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר| ְּכַנַען ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם 
|  ֹור ֲאִבי ְׁשֶכםֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני ֲחמ

ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱאלֵֹהי | ַוַּיֶּצב ָׁשם ִמְזֵּבַח ) 20: (יָטהְּבֵמָאה ְקִׂש 
    : ִיְׂשָרֵאל

  
Genesis Chapter 34 

  
ִלְראֹות ִּבְבנֹות | ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ) 1(

| ֶרץ ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָא) 2: (ָהָאֶרץ
ת ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה ּבַ ) 3: (ַּקח אָֹתּה ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה ַוְיַעֶּנהָ ַוּיִ 

 ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם) 4: (ַוֶּיֱאַהב ֶאת ַהַּנֲעָר ַוְיַדֵּבר ַעל ֵלב ַהַּנֲערָ | ַיֲעקֹב 
) 5: (ַקח ִלי ֶאת ַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת ְלִאָּׁשה| ֶאל ֲחמֹור ָאִביו ֵלאמֹר 

הּו ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת ִמְקנֵ  ְוַיֲעקֹב
ֶאל  ַוֵּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם) 6: (ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעקֹב ַעד ּבָֹאם| ַּבָּׂשֶדה 
ָעם ּוְבֵני ַיֲעקֹב ָּבאּו ִמן ַהָּׂשֶדה ְּכָׁשְמ ) 7: (ְלַדֵּבר ִאּתֹו| ַיֲעקֹב 

ֵאל ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשרָ | ַוִּיַחר ָלֶהם ְמאֹד  ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים
ַוְיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ) 8: (ִלְׁשַּכב ֶאת ַּבת ַיֲעקֹב ְוֵכן לֹא ֵיָעֶׂשה

 לֹו ְׁשֶכם ְּבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם ְּתנּו ָנא אָֹתּה| ֵלאמֹר 
 ֶכם ִּתְּתנּו ָלנּו ְוֶאת ְּבנֵֹתינּוְּבנֵֹתי| ְוִהְתַחְּתנּו אָֹתנּו ) 9: (ְלִאָּׁשה

ּו ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם ְׁשב| ְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו ) 10: (ִּתְקחּו ָלֶכם
ֶחיָה ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ָאִביָה ְוֶאל ַא) 11: (ּוְסָחרּוָה ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה
ַהְרּבּו ָעַלי ) 12: (ַוֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן| ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם 

ּוְתנּו ִלי ֶאת | ְמאֹד מַֹהר ּוַמָּתן ְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאָלי 
ָאִביו  ַוַּיֲענּו ְבֵני ַיֲעקֹב ֶאת ְׁשֶכם ְוֶאת ֲחמֹור) 13: (ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה



 ַוּיֹאְמרּו) 14: (ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאחָֹתם| ְּבִמְרָמה ַוְיַדֵּברּו 
נּו ְלִאיׁש ֲאֵליֶהם לֹא נּוַכל ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת ֶאת ֲאחֵֹת 

 ַאְך ְּבזֹאת ֵנאֹות ָלֶכם) 15: (ִּכי ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו| ֲאֶׁשר לֹו ָעְרָלה 
ְוָנַתּנּו ֶאת ְּבנֵֹתינּו ) 16: (ִאם ִּתְהיּו ָכמֹנּו ְלִהּמֹל ָלֶכם ָּכל ָזָכר| 

: ָחדְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם ֶא | ֶכם ִנַּקח ָלנּו ָלֶכם ְוֶאת ְּבנֵֹתי
ְוָלַקְחנּו ֶאת ִּבֵּתנּו | ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו ְלִהּמֹול ) 17(

ּוְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן | ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ְּבֵעיֵני ֲחמֹור ) 18: (ְוָהָלְכנּו
ֲעקֹב ֲעׂשֹות ַהָּדָבר ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת יַ ְולֹא ֵאַחר ַהַּנַער לַ ) 19: (ֲחמֹור

ל ַוָּיבֹא ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶא ) 20: (ְוהּוא ִנְכָּבד ִמּכֹל ֵּבית ָאִביו| 
ָהֲאָנִׁשים ) 21: (ַוְיַדְּברּו ֶאל ַאְנֵׁשי ִעיָרם ֵלאמֹר| ַׁשַער ִעיָרם 

רּו אָֹתּה ְוָהָאֶרץ ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסחֲ 
 ֶאת ְּבנָֹתם ִנַּקח ָלנּו ְלָנִׁשים ְוֶאת| ִהֵּנה ַרֲחַבת ָיַדִים ִלְפֵניֶהם 

ֶבת ַאְך ְּבזֹאת ֵיאֹתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים ָלֶׁש ) 22: (ְּבנֵֹתינּו ִנֵּתן ָלֶהם
ְּבִהּמֹול ָלנּו ָּכל ָזָכר ַּכֲאֶׁשר ֵהם | ִאָּתנּו ִלְהיֹות ְלַעם ֶאָחד 

ַאְך |  ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל ְּבֶהְמָּתם ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם) 23: (ִליםִנּמֹ
ֶכם ַוִּיְׁשְמעּו ֶאל ֲחמֹור ְוֶאל ְׁש ) 24: (ֵנאֹוָתה ָלֶהם ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנּו
: ֹוַוִּיּמֹלּו ָּכל ָזָכר ָּכל יְֹצֵאי ַׁשַער ִעיר| ְּבנֹו ָּכל יְֹצֵאי ַׁשַער ִעירֹו 

י ְבֵני ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים ַוִּיְקחּו ְׁשנֵ ַוְיִהי ) 25(
| ִעיר ֶּבַטח ַיֲעקֹב ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַוָּיבֹאּו ַעל הָ 

ֶרב ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ְׁשֶכם ְּבנֹו ָהְרגּו ְלִפי חָ ) 26: (ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר
ְּבֵני ַיֲעקֹב ָּבאּו ַעל ) 27: (יָנה ִמֵּבית ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּוַוִּיְקחּו ֶאת ִּד | 

ֶאת צֹאָנם ) 28: (ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם| ַהֲחָלִלים ַוָּיבֹּזּו ָהִעיר 
 ָּׂשֶדהְוֵאת ֲאֶׁשר ָּבִעיר ְוֶאת ֲאֶׁשר ּבַ | ְוֶאת ְּבָקָרם ְוֶאת ֲחמֵֹריֶּהם 

ּו ל ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם ָׁשבְוֶאת ָּכל ֵחיָלם ְוֶאת ּכָ ) 29: (ָלָקחּו
ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ִׁשְמעֹון ) 30: (ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית| ַוָּיבֹּזּו 

 ֲעִני ּוַבְּפִרִּזיְוֶאל ֵלִוי ֲעַכְרֶּתם אִֹתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵֹׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכנַ 
: ִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתיַוֲאִני ְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּו| 
  :ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו| ַוּיֹאְמרּו ) 31(
  

Genesis Chapter 35 
  
| ם ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַיֲעקֹב קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוֶׁשב ָׁש ) 1(

: ו ָאִחיךָ י ֵעָׂש ַוֲעֵׂשה ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶליָך ְּבָבְרֲחָך ִמְּפנֵ 
ָהִסרּו ֶאת | ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמֹו ) 2(



) 3: (ֵתיֶכםֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבתְֹכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמלֹ
אִֹתי  ְוֶאֱעֶׂשה ָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהעֶֹנה| ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ֵּבית ֵאל 

ַוִּיְּתנּו ֶאל ) 4: (ִתי ַוְיִהי ִעָּמִדי ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתיְּביֹום ָצרָ 
ֲאֶׁשר  ַיֲעקֹב ֵאת ָּכל ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת ַהְּנָזִמים

: ֶכםַוִּיְטמֹן אָֹתם ַיֲעקֹב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ִעם ְׁש | ְּבָאְזֵניֶהם 
 לִֹהים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶהםַוְיִהי ִחַּתת אֱ | ַוִּיָּסעּו ) 5(

ֶרץ ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶא ) 6: (ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעקֹב
ַוִּיֶבן ָׁשם ) 7: (הּוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו| ְּכַנַען ִהוא ֵּבית ֵאל 

ִנְגלּו ֵאָליו ִּכי ָׁשם | ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ֵאל ֵּבית ֵאל 
ה ַוָּתָמת ְּדבָֹרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָק ) 8: (ָהֱאלִֹהים ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ָאִחיו

ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון | ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ֵאל ַּתַחת ָהַאּלֹון 
  : ָּבכּות

 ַוְיָבֶרְך | ַוֵּיָרא ֱאלִֹהים ֶאל ַיֲעקֹב עֹוד ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ) 9(
לֹא ִיָּקֵרא ִׁשְמָך | ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאלִֹהים ִׁשְמָך ַיֲעקֹב ) 10: (אֹתֹו

: מֹו ִיְׂשָרֵאלעֹוד ַיֲעקֹב ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמָך ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁש 
ַהל ּגֹוִים ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאלִֹהים ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְק ) 11(

 ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר) 12: (ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו|  ִיְהֶיה ִמֶּמּךָ 
ת ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵּתן ֶא | ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק ְלָך ֶאְּתֶנָּנה 

: ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו| ַוַּיַעל ֵמָעָליו ֱאלִֹהים ) 13: (ָהָאֶרץ
| ֶבן ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ַמֶּצֶבת ָא ַוַּיֵּצב ַיֲעקֹב ַמֵּצָבה) 14(

ם ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֶאת ֵׁש ) 15: (ַוַּיֵּסְך ָעֶליָה ֶנֶסְך ַוִּיצֹק ָעֶליָה ָׁשֶמן
ַוִּיְסעּו ) 16: (ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱאלִֹהים ֵּבית ֵאל

ַוֵּתֶלד ָרֵחל | ֶאְפָרָתה  ִמֵּבית ֵאל ַוְיִהי עֹוד ִּכְבַרת ָהָאֶרץ ָלבֹוא
ַוּתֹאֶמר ָלּה | ַוְיִהי ְבַהְקׁשָֹתּה ְּבִלְדָּתּה ) 17: (ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה

 ַוְיִהי ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה) 18: (ַהְמַיֶּלֶדת ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ַגם ֶזה ָלְך ֵּבן
) 19: (ָיִמיןְוָאִביו ָקָרא לֹו ִבנְ | ִּכי ֵמָתה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן אֹוִני 

ַוַּיֵּצב ) 20: (ַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרָתה ִהוא ֵּבית ָלֶחם| ַוָּתָמת ָרֵחל 
: ִהוא ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיֹום| ַיֲעקֹב ַמֵּצָבה ַעל ְקֻבָרָתּה 

ַוְיִהי ) 22: (ַוֵּיט ָאֳהלֹה ֵמָהְלָאה ְלִמְגַּדל ֵעֶדר| ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ) 21(
ת ִּבְלָהה ְׁשּכֹן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַּכב ֶא ִּב 

  ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל | ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו 
ֵבן ְּבֵני ֵלָאה ְּבכֹור ַיֲעקֹב ְראּו) 23: (ַוִּיְהיּו ְבֵני ַיֲעקֹב ְׁשֵנים ָעָׂשר 

ְּבֵני ָרֵחל יֹוֵסף ) 24: (ּוְזבּוֻלןְוִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיָּׂששָכר | 
ּוְבֵני ) 26: (ּוְבֵני ִבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל ָּדן ְוַנְפָּתִלי) 25: (ּוִבְנָיִמן



ֹו ֵאֶּלה ְּבֵני ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ֻיַּלד ל| ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ָּגד ְוָאֵׁשר 
ַמְמֵרא ִקְרַית ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ) 27: (ְּבַפַּדן ֲאָרם

ַוִּיְהיּו ) 28: (ִהוא ֶחְברֹון ֲאֶׁשר ָּגר ָׁשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק| ָהַאְרַּבע 
 ַוִּיְגַוע ִיְצָחק ַוָּיָמת) 29: (ְמַאת ָׁשָנה ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה| ְיֵמי ִיְצָחק 

ֲעקֹב ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ֵעָׂשו ְויַ | ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו ָזֵקן ּוְׂשַבע ָיִמים 
  :ָּבָניו

  
Genesis Chapter 36 

  
ו ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת ָנָׁשי) 2: (ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום) 1(

ת ֶאת ָעָדה ַּבת ֵאילֹון ַהִחִּתי ְוֶאת ָאֳהִליָבָמה ּבַ | ִמְּבנֹות ְּכָנַען 
ֹות ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֲאח) 3: (ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון ַהִחִּוי

ּוָבְׂשַמת ָיְלָדה ֶאת | ַוֵּתֶלד ָעָדה ְלֵעָׂשו ֶאת ֱאִליָפז ) 4: (ְנָביֹות
 ְוֶאת ַיְעָלם] ְיעּוׁש קרי[ְוָאֳהִליָבָמה ָיְלָדה ֶאת יעיׁש ) 5: (ְרעּוֵאל

ַוִּיַּקח ) 6: (ֵאֶּלה ְּבֵני ֵעָׂשו ֲאֶׁשר ֻיְּלדּו לֹו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען| ְוֶאת קַֹרח 
יתֹו ְוֶאת ָׁשיו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּבנָֹתיו ְוֶאת ָּכל ַנְפׁשֹות ּבֵ ֵעָׂשו ֶאת נָ 

| ֶאֶרץ ְּכָנַען ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת ָּכל ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּב 
ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ) 7: (ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעקֹב ָאִחיו

ֵני לֹא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ָלֵׂשאת אָֹתם ִמְּפ וְ | ִמֶּׁשֶבת ַיְחָּדו 
) 9: (םַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר ֵׂשִעיר ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹו) 8: (ִמְקֵניֶהם

ֵאֶּלה ְׁשמֹות ) 10: (ְּבַהר ֵׂשִעיר| ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום 
ת ֵאל ֶּבן ָּבְׂשַמת ֵאֶׁש ֱאִליַפז ֶּבן ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ְרעּו| ְּבֵני ֵעָׂשו 

: ֵּתיָמן אֹוָמר ְצפֹו ְוַגְעָּתם ּוְקַנז| ַוִּיְהיּו ְּבֵני ֱאִליָפז ) 11: (ֵעָׂשו
ִליַפז ֶאת ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז ֶּבן ֵעָׂשו ַוֵּתֶלד ֶלאֱ ) 12(

ְרעּוֵאל ַנַחת ְוֵאֶּלה ְּבֵני ) 13: (ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו| ֲעָמֵלק 
ְוֵאֶּלה ) 14: (ֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו| ָוֶזַרח ַׁשָּמה ּוִמָּזה 

ו ַוֵּתֶלד ְלֵעָׂש | ָהיּו ְּבֵני ָאֳהִליָבָמה ַבת ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון ֵאֶׁשת ֵעָׂשו 
 ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי) 15: (ְוֶאת ַיְעָלם ְוֶאת קַֹרח] ְיעּוׁש קרי[ֶאת יעיׁש 
ר ַאּלּוף ְּבֵני ֱאִליַפז ְּבכֹור ֵעָׂשו ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף אֹוָמ | ְבֵני ֵעָׂשו 

|  ַאּלּוף קַֹרח ַאּלּוף ַּגְעָּתם ַאּלּוף ֲעָמֵלק) 16: (ְצפֹו ַאּלּוף ְקַנז
ְוֵאֶּלה ) 17: (ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאִליַפז ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה

ּלּוף ן ֵעָׂשו ַאּלּוף ַנַחת ַאּלּוף ֶזַרח ַאּלּוף ַׁשָּמה ַאְּבֵני ְרעּוֵאל ּבֶ 
 ת ֵאֶׁשתֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ְרעּוֵאל ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶּלה ְּבֵני ָבְׂשַמ | ִמָּזה 
ׁש ַאּלּוף ְוֵאֶּלה ְּבֵני ָאֳהִליָבָמה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ַאּלּוף ְיעּו) 18: (ֵעָׂשו



: ֵעָׂשו ּלּוֵפי ָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה ֵאֶׁשתֵאֶּלה ַא| ַיְעָלם ַאּלּוף קַֹרח 
ֵאֶּלה ְבֵני ) 20(  : ֵאֶּלה ְבֵני ֵעָׂשו ְוֵאֶּלה ַאּלּוֵפיֶהם הּוא ֱאדֹום) 19(

) 21: (לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה| ֵׂשִעיר ַהחִֹרי יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ 
י ְּבֵני ֵׂשִעיר ְּבֶאֶרץ ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהחִֹר | ְוִדׁשֹון ְוֵאֶצר ְוִדיָׁשן 

: ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע| ַוִּיְהיּו ְבֵני לֹוָטן חִֹרי ְוֵהיָמם ) 22: (ֱאדֹום
) 24: (ְׁשפֹו ְואֹוָנם| ְוֵאֶּלה ְּבֵני ׁשֹוָבל ַעְלָון ּוָמַנַחת ְוֵעיָבל ) 23(

ת ַהֵּיִמם הּוא ֲעָנה ֲאֶׁשר ָמָצא ֶא | ְוֵאֶּלה ְבֵני ִצְבעֹון ְוַאָּיה ַוֲעָנה 
ְוֵאֶּלה ְבֵני ) 25: (ַּבִּמְדָּבר ִּבְרעֹתֹו ֶאת ַהֲחמִֹרים ְלִצְבעֹון ָאִביו

ֶחְמָּדן | ְוֵאֶּלה ְּבֵני ִדיָׁשן ) 26: (ְוָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה| ֲעָנה ִּדׁשֹן 
: ִּבְלָהן ְוַזֲעָון ַוֲעָקן| ֵאֶּלה ְּבֵני ֵאֶצר ) 27: (ְוֶאְׁשָּבן ְוִיְתָרן ּוְכָרן

ַאּלּוף | ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי ) 29: (ֵאֶּלה ְבֵני ִדיָׁשן עּוץ ַוֲאָרן) 28(
ַאּלּוף ִּדׁשֹן ) 30: (לֹוָטן ַאּלּוף ׁשֹוָבל ַאּלּוף ִצְבעֹון ַאּלּוף ֲעָנה

ֶרץ ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי ְלַאֻּלֵפיֶהם ְּבֶא | ַאּלּוף ֵאֶצר ַאּלּוף ִּדיָׁשן 
  : ֵׂשִעיר

 ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך | ֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום וְ ) 31(
ְוֵׁשם ִעירֹו | ַוִּיְמלְֹך ֶּבֱאדֹום ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור ) 32: (ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

: ָרהַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו יֹוָבב ֶּבן ֶזַרח ִמָּבְצ | ַוָּיָמת ָּבַלע ) 33: (ִּדְנָהָבה
) 35: (ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִני| ת יֹוָבב ַוָּיָמ ) 34(

ָין ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ֲהַדד ֶּבן ְּבַדד ַהַּמֶּכה ֶאת ִמְד | ַוָּיָמת ֻחָׁשם 
 ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו| ַוָּיָמת ֲהָדד ) 36: (ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ְוֵׁשם ִעירֹו ֲעִוית

 ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ָׁשאּול| ַוָּיָמת ַׂשְמָלה ) 37( :ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקה
ֶּבן  ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ַּבַעל ָחָנן| ַוָּיָמת ָׁשאּול ) 38: (ֵמְרחֹבֹות ַהָּנָהר

ַדר ַוָּיָמת ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו הֲ ) 39: (ַעְכּבֹור
: ָזָהב ְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד ַּבת ֵמיְוֵׁשם ִא | ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו 

 ִּבְׁשמָֹתם ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְמקֹמָֹתם) 40(
ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ) 41: (ַאּלּוף ִּתְמָנע ַאּלּוף ַעְלָוה ַאּלּוף ְיֵתת| 

ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף ַאּלּוף ְקַנז ) 42: (ַאּלּוף ֵאָלה ַאּלּוף ִּפינֹן
ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום | ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ) 43: (ִמְבָצר

  :ְלמְֹׁשבָֹתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם הּוא ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום
  

Genesis Chapter 37 
  
ה ֵאּלֶ ) 2: (ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען| ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ) 1(

ת ֶאָחיו ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה רֶֹעה ֶא 



| יו ַּבּצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת ְּבֵני ִבְלָהה ְוֶאת ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִב 
ת ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶא ) 3: (ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם

: ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֶֹנת ַּפִּסים| ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו 
אּו אֹתֹו ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי אֹתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשנְ ) 4(
| יו ַוַּיֲחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאחָ ) 5: (ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹם| 

 ִׁשְמעּו ָנא ַהֲחלֹום| ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ) 6: (ֹוַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא אֹת
ֹוְך ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבת) 7: (ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי

ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה | ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה 
 ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמלְֹך ) 8: (ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָן ַלֲאֻלָּמִתי

 ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו ַעל| ִּתְמלְֹך ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו 
תֹו ַוַּיֲחלֹם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵּפר אֹ) 9: (ֲחלֹמָֹתיו ְוַעל ְּדָבָריו

ַח ֶּׁשֶמׁש ְוַהָּירֵ ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד ְוִהֵּנה הַ | ְלֶאָחיו 
 ַוְיַסֵּפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל) 10: (ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי

| ר ָחָלְמָּת ֶאָחיו ַוִּיְגַער ּבֹו ָאִביו ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁש 
) 11: (ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְּמָך ְוַאֶחיָך ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָך ָאְרָצה

| ַוֵּיְלכּו ֶאָחיו ) 12: (ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר| ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו 
ֵסף ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹו) 13: (ִלְרעֹות ֶאת צֹאן ֲאִביֶהם ִּבְׁשֶכם

ַוּיֹאֶמר לֹו | ֲהלֹוא ַאֶחיָך רִֹעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ֲאֵליֶהם 
לֹום ר לֹו ֶלְך ָנא ְרֵאה ֶאת ְׁשלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת ְׁש ַוּיֹאֶמ ) 14: (ִהֵּנִני

: ָמהַוִּיְׁשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ַוָּיבֹא ְׁשכֶ | ַהּצֹאן ַוֲהִׁשֵבִני ָּדָבר 
ַוִּיְׁשָאֵלהּו ָהִאיׁש | ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה תֶֹעה ַּבָּׂשֶדה ) 15(

ַהִּגיָדה | ת ַאַחי ָאנִֹכי ְמַבֵּקׁש ַוּיֹאֶמר ֶא ) 16: (ֵלאמֹר ַמה ְּתַבֵּקׁש
ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ָנְסעּו ִמֶּזה ִּכי ) 17: (ָּנא ִלי ֵאיפֹה ֵהם רִֹעים

ֵאם ַוֵּיֶלְך יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו ַוִּיְמצָ | ָׁשַמְעִּתי אְֹמִרים ֵנְלָכה ּדָֹתְיָנה 
ֵליֶהם ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב אֲ | ַוִּיְראּו אֹתֹו ֵמָרחֹק ) 18: (ְּבדָֹתן

 ִהֵּנה ַּבַעל| ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ) 19: (ַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹו ַלֲהִמיתֹו
ַאַחד ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּב ) 20: (ַהֲחלֹמֹות ַהָּלֶזה ָּבא

ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו | ַהּבֹרֹות ְוָאַמְרנּו ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו 
ַוּיֹאֶמר לֹא ַנֶּכּנּו | ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ) 21: (וֲחלֹמָֹתי

יכּו אֹתֹו ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל ִּתְׁשְּפכּו ָדם ַהְׁשלִ ) 22: (ָנֶפׁש
ְלַמַען ַהִּציל | ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ְוָיד ַאל ִּתְׁשְלחּו בֹו 

ל ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּבא יֹוֵסף ֶא ) 23: (ֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביואֹתֹו ִמָּיָדם לַ 
 ים ֲאֶׁשרַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת ְּכתֶֹנת ַהַּפִּס | ֶאָחיו 
ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו | ַוִּיָּקֻחהּו ַוַּיְׁשִלכּו אֹתֹו ַהּבָֹרה ) 24: (ָעָליו



 ל ֶלֶחם ַוִּיְׂשאּו ֵעיֵניֶהם ַוִּיְראּו ְוִהֵּנהַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאכָ ) 25: (ָמִים
ּוְגַמֵּליֶהם נְֹׂשִאים ְנכֹאת | אְֹרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָּבָאה ִמִּגְלָעד 
ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ) 26: (ּוְצִרי ָולֹט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה

ְלכּו ) 27: (ֶאת ָּדמֹו ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו| ֶאָחיו 
| ֵרנּו הּוא ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי בֹו ִּכי ָאִחינּו ְבָׂש 

ְׁשכּו ַוַּיַעְברּו ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים סֲֹחִרים ַוִּיְמ ) 28: (ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו
ף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ַוַּיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור ַוִּיְמְּכרּו ֶאת יֹוֵס 

ן ַוָּיָׁשב ְראּובֵ ) 29: (ַוָּיִביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה| ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף 
 ַוָּיָׁשב) 30: (ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו| ֶאל ַהּבֹור ְוִהֵּנה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור 

ַוִּיְקחּו ) 31: (ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא| ֶאל ֶאָחיו ַוּיֹאַמר 
ּתֶֹנת ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים ַוִּיְטְּבלּו ֶאת ַהּכֻ | ֶאת ְּכתֶֹנת יֹוֵסף 

ֶהם ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ְּכתֶֹנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל ֲאִבי) 32: (ַּבָּדם
) 33: (ַהֶּכר ָנא ַהְּכתֶֹנת ִּבְנָך ִהוא ִאם לֹא| ַוּיֹאְמרּו זֹאת ָמָצאנּו 

ָטרֹף טַֹרף | ִּכיָרּה ַוּיֹאֶמר ְּכתֶֹנת ְּבִני ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ַוּיַ 
ַוִּיְתַאֵּבל | יו ַוִּיְקַרע ַיֲעקֹב ִׂשְמלָֹתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתנָ ) 34: (יֹוֵסף

ֹו ַוָּיֻקמּו ָכל ָּבָניו ְוָכל ְּבנָֹתיו ְלַנֲחמ) 35: (ַעל ְּבנֹו ָיִמים ַרִּבים
ַוֵּיְבְּך | ְתַנֵחם ַוּיֹאֶמר ִּכי ֵאֵרד ֶאל ְּבִני ָאֵבל ְׁשאָֹלה ַוְיָמֵאן ְלִה 
ְלפֹוִטיַפר | ְוַהְּמָדִנים ָמְכרּו אֹתֹו ֶאל ִמְצָרִים ) 36: (אֹתֹו ָאִביו

  :ְסִריס ַּפְרעֹה ַׂשר ַהַּטָּבִחים
  

Genesis Chapter 38 
  
ַוֵּיט ַעד ִאיׁש | ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ) 1(

 י ּוְׁשמֹוַוַּיְרא ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש ְּכַנֲענִ ) 2: (ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרה
ַוִּיְקָרא ֶאת | ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ) 3: (ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ | ׁשּוַע 

) 5: (אֹוָנן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו| ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ) 4: (ְׁשמֹו ֵער
ְוָהָיה ִבְכִזיב | ַוּתֶֹסף עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה 

ּוְׁשָמּה | ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ְּבכֹורֹו ) 6: (ְּבִלְדָּתּה אֹתֹו
ַוְיִמֵתהּו | ַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 7: (ָּתָמר
ם ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיָך ְוַיּבֵ ) 8: (ְיהָוה

ַרע ַוֵּיַדע אֹוָנן ִּכי ּלֹא לֹו ִיְהֶיה ַהּזָ ) 9: (ְוָהֵקם ֶזַרע ְלָאִחיךָ | אָֹתּה 
ָתן ֶזַרע ְוָהָיה ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִּתי נְ | 

: ַוָּיֶמת ַּגם אֹתֹו| ְיהָוה ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני) 10: (ְלָאִחיו
יְך ַעד ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית ָאִב ) 11(



ַוֵּתֶלְך ָּתָמר | ִיְגַּדל ֵׁשָלה ְבִני ִּכי ָאַמר ֶּפן ָימּות ַּגם הּוא ְּכֶאָחיו 
ת ַוָּתָמת ַּבת ׁשּוַע ֵאֶׁש  ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים) 12: (ַוֵּתֶׁשב ֵּבית ָאִביהָ 

ֵעהּו ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדה ַוַּיַעל ַעל ּגֲֹזֵזי צֹאנֹו הּוא ְוִחיָרה רֵ | ְיהּוָדה 
ִהֵּנה ָחִמיְך עֶֹלה | ַוֻּיַּגד ְלָתָמר ֵלאמֹר ) 13: (ָהֲעֻדָּלִמי ִּתְמָנָתה
יָה ַוְּתַכס ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעלֶ ) 14: (ִתְמָנָתה ָלגֹז צֹאנֹו

ִּכי | ְך ִּתְמָנָתה ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים ֲאֶׁשר ַעל ֶּדרֶ 
ַוִּיְרֶאָה ) 15: (ָרֲאָתה ִּכי ָגַדל ֵׁשָלה ְוִהוא לֹא ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה

יָה ֶאל ַוֵּיט ֵאלֶ ) 16: (ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶניהָ | ְיהּוָדה ַוַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה 
| ֹו ִהוא ַהֶּדֶרְך ַוּיֹאֶמר ָהָבה ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִיְך ִּכי לֹא ָיַדע ִּכי ַכָּלת

ח ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֲאַׁשּלַ ) 17: (ַוּתֹאֶמר ַמה ִּתֶּתן ִּלי ִּכי ָתבֹוא ֵאָלי
) 18: (ַוּתֹאֶמר ִאם ִּתֵּתן ֵעָרבֹון ַעד ָׁשְלֶחךָ | ְּגִדי ִעִּזים ִמן ַהּצֹאן 

יֶלָך אֶמר ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאֶׁשר ֶאֶּתן ָּלְך ַוּתֹאֶמר חָֹתְמָך ּוְפִת ַוּיֹ
ַוָּתָקם ) 19: (ַוִּיֶּתן ָּלּה ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוַּתַהר לֹו| ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ְּבָיֶדָך 

) 20: (ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה| ַוֵּתֶלְך ַוָּתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה 
ת ְיהּוָדה ֶאת ְּגִדי ָהִעִּזים ְּבַיד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ָלַקחַ ַוִּיְׁשַלח 

ַוִּיְׁשַאל ֶאת ַאְנֵׁשי ) 21: (ְולֹא ְמָצָאּה| ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה 
ַוּיֹאְמרּו | ְמקָֹמּה ֵלאמֹר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל ַהָּדֶרְך 

ָּיָׁשב ֶאל ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר לֹא וַ ) 22: (לֹא ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה
: ָׁשהְוַגם ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ָאְמרּו לֹא ָהְיָתה ָבֶזה ְקדֵ | ְמָצאִתיָה 

ִדי ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהּגְ | ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ִּתַּקח ָלּה ֶּפן ִנְהֶיה ָלבּוז ) 23(
ִׁשים ַוֻּיַּגד ַוְיִהי ְּכִמְׁשלֹׁש ֳחדָ ) 24: (ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא ְמָצאָתּה

| ים ִליהּוָדה ֵלאמֹר ָזְנָתה ָּתָמר ַּכָּלֶתָך ְוַגם ִהֵּנה ָהָרה ִלְזנּונִ 
ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ) 25: (ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף

| ָרה ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאמֹר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלֹו ָאנִֹכי הָ 
: ִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלהַוּתֹאֶמר ַהֶּכר ָנא לְ 

יָה ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני ִּכי ַעל ֵּכן לֹא ְנַתִּת ) 26(
| ַוְיִהי ְּבֵעת ִלְדָּתּה ) 27: (ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעָּתּה| ְלֵׁשָלה ְבִני 

ַוִּתַּקח | ְבִלְדָּתּה ַוִּיֶּתן ָיד ַוְיִהי ) 28: (ְוִהֵּנה ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּה
) 29: (ָנהַהְמַיֶּלֶדת ַוִּתְקׁשֹר ַעל ָידֹו ָׁשִני ֵלאמֹר ֶזה ָיָצא ִראׁשֹ

 ָעֶליָך ָּפֶרץ ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו ְוִהֵּנה ָיָצא ָאִחיו ַוּתֹאֶמר ַמה ָּפַרְצָּת 
| ִני ֶׁשר ַעל ָידֹו ַהָּׁש ְוַאַחר ָיָצא ָאִחיו אֲ ) 30: (ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ| 

    : ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָזַרח
  

Genesis Chapter 39 



  
ר ַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרעֹה ַׂש | ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה ) 1(

: הּו ָׁשָּמהַהַּטָּבִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמַּיד ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ֲאֶׁשר הֹוִרדֻ 
ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו | יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת ) 2(

ה ְוכֹל ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂש | ַוַּיְרא ֲאדָֹניו ִּכי ְיהָוה ִאּתֹו ) 3: (ַהִּמְצִרי
| תֹו ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת אֹ) 4: (ְיהָוה ַמְצִליַח ְּבָידֹו

ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ) 5: (ׁש לֹו ָנַתן ְּבָידֹוַוַּיְפִקֵדהּו ַעל ֵּביתֹו ְוָכל יֶ 
ת ַהִּמְצִרי אֹתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל ָּכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַוְיָבֶרְך ְיהָוה ֶאת ֵּבי

: ַבָּׂשֶדהַוְיִהי ִּבְרַּכת ְיהָוה ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַּבַּבִית ּו| ִּבְגַלל יֹוֵסף 
 ד יֹוֵסף ְולֹא ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה ִּכי ִאםַוַּיֲעזֹב ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְּביַ ) 6(

: ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה תַֹאר ִויֵפה ַמְרֶאה| ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכל 
ת ֵעיֶניָה ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ֶא ) 7(

אֶמר ֶאל ֵאֶׁשת ַוְיָמֵאן ַוּיֹ) 8: (ַוּתֹאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי| ֶאל יֹוֵסף 
ן ְוכֹל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ָנַת | ֲאדָֹניו ֵהן ֲאדִֹני לֹא ָיַדע ִאִּתי ַמה ַּבָּבִית 

י ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה ִמֶּמִּני ְולֹא ָחַׂשְך ִמֶּמּנִ ) 9: (ְּבָיִדי
ָעה ְוֵאיְך ֶאֱעֶׂשה ָהרָ | ְמאּוָמה ִּכי ִאם אֹוָתְך ַּבֲאֶׁשר ַאְּת ִאְׁשּתֹו 

ף ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל יֹוֵס ) 10: (ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים
) 11: (ְולֹא ָׁשַמע ֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעָּמּה| יֹום יֹום 

ְוֵאין ִאיׁש | ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיבֹא ַהַּבְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו 
ְכָבה ַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו ֵלאמֹר ִׁש ) 12: (ִית ָׁשם ַּבָּבִיתֵמַאְנֵׁשי ַהּבַ 

ַוְיִהי ) 13: (ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה| ִעִּמי 
ַוִּתְקָרא ) 14: (ַוָּיָנס ַהחּוָצה| ִּכְראֹוָתּה ִּכי ָעַזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה 

י ר ָלֶהם ֵלאמֹר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִר ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה ַוּתֹאֶמ 
ַוְיִהי ) 15: (ָּבא ֵאַלי ִלְׁשַּכב ִעִּמי ָוֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול| ְלַצֶחק ָּבנּו 

ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס | ְכָׁשְמעֹו ִּכי ֲהִרימִֹתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא 
ַעד ּבֹוא ֲאדָֹניו ֶאל | דֹו ֶאְצָלּה ַוַּתַּנח ִּבגְ ) 16: (ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה

ָּבא ֵאַלי | ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר ) 17: (ֵּביתֹו
ַוְיִהי ַּכֲהִריִמי ) 18: (ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצֶחק ִּבי

ַוְיִהי ) 19: (ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַהחּוָצה| קֹוִלי ָוֶאְקָרא 
אמֹר ִכְׁשמַֹע ֲאדָֹניו ֶאת ִּדְבֵרי ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ִּדְּבָרה ֵאָליו לֵ 

ַוִּיַּקח ֲאדֵֹני ) 20: (ַוִּיַחר ַאּפֹו| ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעָׂשּה ִלי ַעְבֶּדָך 
ֲאִסיֵרי [יֹוֵסף אֹתֹו ַוִּיְּתֵנהּו ֶאל ֵּבית ַהּסַֹהר ְמקֹום ֲאֶׁשר אסורי 

ַוְיִהי ְיהָוה ) 21: (ַוְיִהי ָׁשם ְּבֵבית ַהּסַֹהר| ֶּמֶלְך ֲאסּוִרים הַ ] קרי
: ַוִּיֵּתן ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ַׂשר ֵּבית ַהּסַֹהר| ֶאת יֹוֵסף ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד 



ֲאֶׁשר  ַוִּיֵּתן ַׂשר ֵּבית ַהּסַֹהר ְּבַיד יֹוֵסף ֵאת ָּכל ָהֲאִסיִרם) 22(
) 23: (הל ֲאֶׁשר עִֹׂשים ָׁשם הּוא ָהָיה עֶֹׂש ְוֵאת ּכָ | ְּבֵבית ַהּסַֹהר 

ר ְיהָוה ֵאין ַׂשר ֵּבית ַהּסַֹהר רֶֹאה ֶאת ָּכל ְמאּוָמה ְּבָידֹו ַּבֲאֶׁש 
    : ַוֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ְיהָוה ַמְצִליחַ | ִאּתֹו 

  
Genesis Chapter 40 

  
ִמְצַרִים ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָחְטאּו ַמְׁשֵקה ֶמֶלְך ) 1(

י ַוִּיְקצֹף ַּפְרעֹה ַעל ְׁשנֵ ) 2: (ַלֲאדֵֹניֶהם ְלֶמֶלְך ִמְצָרִים| ְוָהאֶֹפה 
ַוִּיֵּתן אָֹתם ) 3: (ַעל ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ְוַעל ַׂשר ָהאֹוִפים| ָסִריָסיו 

ף ְמקֹום ֲאֶׁשר יֹוֵס | ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר ַהַטָּבִחים ֶאל ֵּבית ַהּסַֹהר 
ֶרת ַוִּיְפקֹד ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶאת יֹוֵסף ִאָּתם ַוְיָׁש ) 4(: ָאסּור ָׁשם

ׁש ַוַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם ִאי) 5: (ַוִּיְהיּו ָיִמים ְּבִמְׁשָמר| אָֹתם 
ַהַּמְׁשֶקה ְוָהאֶֹפה | ֲחלֹמֹו ְּבַלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲחלֹמֹו 

ַוָּיבֹא ) 6: (ים ְּבֵבית ַהּסַֹהרֲאֶׁשר ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ֲאסּוִר 
ַוִּיְׁשַאל ) 7: (ַוַּיְרא אָֹתם ְוִהָּנם זֲֹעִפים| ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַּבּבֶֹקר 

| מֹר ֶאת ְסִריֵסי ַפְרעֹה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְבִמְׁשַמר ֵּבית ֲאדָֹניו ֵלא
 ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲחלֹום ָחַלְמנּו) 8: (ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום

ִנים ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ֲהלֹוא ֵלאלִֹהים ִּפְתרֹ| ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹו 
| ף ַוְיַסֵּפר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת ֲחלֹמֹו ְליֹוֵס ) 9: (ַסְּפרּו ָנא ִלי

| ִריִגם ּוַבֶּגֶפן ְׁשלָֹׁשה ָׂש ) 10: (ַוּיֹאֶמר לֹו ַּבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה ֶגֶפן ְלָפָני
) 11: (ְלָתה ִנָּצּה ִהְבִׁשילּו ַאְׁשְּכלֶֹתיָה ֲעָנִביםְוִהיא ְכפַֹרַחת עָ 

ל ּכֹוס ָוֶאַּקח ֶאת ָהֲעָנִבים ָוֶאְׂשַחט אָֹתם ֶא | ְוכֹוס ַּפְרעֹה ְּבָיִדי 
 ַוּיֹאֶמר לֹו יֹוֵסף ֶזה) 12: (ַּפְרעֹה ָוֶאֵּתן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרעֹה

ת ְּבעֹוד ְׁשלֶֹׁש ) 13: (ֶׁשת ָיִמים ֵהםְׁשלֶֹׁשת ַהָּׂשִרִגים ְׁשלֹ| ִּפְתרֹנֹו 
ְוָנַתָּת כֹוס | ָיִמים ִיָּׂשא ַפְרעֹה ֶאת רֹאֶׁשָך ַוֲהִׁשיְבָך ַעל ַּכֶּנָך 
ִּכי ) 14: (ּוַּפְרעֹה ְּבָידֹו ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהִייָת ַמְׁשֵקה

| ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד  ִאם ְזַכְרַּתִני ִאְּתָך ַּכֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך ְוָעִׂשיָת 
ִּכי ֻגּנֹב ) 15: (ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל ַּפְרעֹה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן ַהַּבִית ַהֶּזה

מּו ְוַגם ּפֹה לֹא ָעִׂשיִתי ְמאּוָמה ִּכי ָׂש | ֻּגַּנְבִּתי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים 
ר ֶאל ַוּיֹאֶמ | ַוַּיְרא ַׂשר ָהאִֹפים ִּכי טֹוב ָּפָתר ) 16: (אִֹתי ַּבּבֹור

) 17: (ִׁשייֹוֵסף ַאף ֲאִני ַּבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה ְׁשלָֹׁשה ַסֵּלי חִֹרי ַעל רֹא
ְוָהעֹוף אֵֹכל | ּוַבַּסל ָהֶעְליֹון ִמּכֹל ַמֲאַכל ַּפְרעֹה ַמֲעֵׂשה אֶֹפה 

| ֹו ַוַּיַען יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ֶזה ִּפְתרֹנ) 18: (אָֹתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל רֹאִׁשי



ְּבעֹוד ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ) 19: (ִּלים ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵהםְׁשלֶֹׁשת ַהַּס 
ְוָאַכל | ִיָּׂשא ַפְרעֹה ֶאת רֹאְׁשָך ֵמָעֶליָך ְוָתָלה אֹוְתָך ַעל ֵעץ 

ֶּלֶדת ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי יֹום הֻ ) 20: (ָהעֹוף ֶאת ְּבָׂשְרָך ֵמָעֶליךָ 
ַוִּיָּׂשא ֶאת רֹאׁש ַׂשר | ָבָדיו ֶאת ַּפְרעֹה ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ְלָכל עֲ 

 ַוָּיֶׁשב ֶאת) 21: (ַהַּמְׁשִקים ְוֶאת רֹאׁש ַׂשר ָהאִֹפים ְּבתֹוְך ֲעָבָדיו
) 22: (ַוִּיֵּתן ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרעֹה| ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ַעל ַמְׁשֵקהּו 

לֹא ָזַכר וְ ) 23: (ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלֶהם יֹוֵסף| ְוֵאת ַׂשר ָהאִֹפים ָּתָלה 
  :ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו

  
Genesis Chapter 41 

  
ּוַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהֵּנה עֵֹמד ַעל | ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ) 1(

ְוִהֵּנה ִמן ַהְיאֹר עֹלֹת ֶׁשַבע ָּפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה ) 2: (ַהְיאֹר
ֹות ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחר) 3: (ָּבָאחּו ַוִּתְרֶעיָנה| ּוְבִריאֹת ָּבָׂשר 

 ַוַּתֲעמְֹדָנה| עֹלֹות ַאֲחֵריֶהן ִמן ַהְיאֹר ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָׂשר 
ַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָרעֹות ) 4: (ֵאֶצל ַהָּפרֹות ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר

ַהַּמְרֶאה ַהַּמְרֶאה ְוַדּקֹת ַהָּבָׂשר ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ְיפֹת 
 ְוִהֵּנה ֶׁשַבע| ַוִּייָׁשן ַוַּיֲחלֹם ֵׁשִנית ) 5: (ַוִּייַקץ ַּפְרעֹה| ְוַהְּבִריאֹת 

ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ) 6: (ִׁשֳּבִלים עֹלֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד ְּבִריאֹות ְוטֹבֹות
) 7: (צְֹמחֹות ַאֲחֵריֶהן| ִׁשֳּבִלים ַּדּקֹות ּוְׁשדּופֹת ָקִדים 

יאֹות ִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹות ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהְּבִר ַוִּתְבַלְעָנה הַ 
 ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוִּתָּפֶעם) 8: (ַוִּייַקץ ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה ֲחלֹום| ְוַהְּמֵלאֹות 

| ֲחָכֶמיָה  רּוחֹו ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ֶאת ָּכל ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְוֶאת ָּכל
) 9: (ת ֲחלֹמֹו ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרעֹהַוְיַסֵּפר ַּפְרעֹה ָלֶהם ֶא 

ר ֶאת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכי| ַוְיַדֵּבר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת ַּפְרעֹה ֵלאמֹר 
ר ַוִּיֵּתן אִֹתי ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂש | ַּפְרעֹה ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו ) 10: (ַהּיֹום

 ַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלהוַ ) 11: (ַהַּטָּבִחים אִֹתי ְוֵאת ַׂשר ָהאִֹפים
 ְוָׁשם ִאָּתנּו) 12: (ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲחלֹמֹו ָחָלְמנּו| ֶאָחד ֲאִני ָוהּוא 

ת ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ַוְּנַסֶּפר לֹו ַוִּיְפָּתר ָלנּו ֶא 
ָלנּו ֵּכן  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר) 13: (ִאיׁש ַּכֲחלֹמֹו ָּפָתר| ֲחלֹמֵֹתינּו 

ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ) 14: (אִֹתי ֵהִׁשיב ַעל ַּכִּני ְואֹתֹו ָתָלה| ָהָיה 
ו ַוְיַגַּלח ַוְיַחֵּלף ִׂשְמלָֹתי| ַוִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור 

י ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֲחלֹום ָחַלְמִּת ) 15: (ַוָּיבֹא ֶאל ַּפְרעֹה
ֹום ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ָעֶליָך ֵלאמֹר ִּתְׁשַמע ֲחל| ין אֹתֹו ּופֵֹתר ֵא 



ֱאלִֹהים | ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ִּבְלָעָדי ) 16: (ִלְפּתֹר אֹתֹו
ַּבֲחלִֹמי | ַוְיַדֵּבר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ) 17: (ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרעֹה

ְוִהֵּנה ִמן ַהְיאֹר עֹלֹת ֶׁשַבע ) 18: (ִהְנִני עֵֹמד ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר
ְוִהֵּנה ) 19: (ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו| ָּפרֹות ְּבִריאֹות ָּבָׂשר ִויפֹת ּתַֹאר 

ְמאֹד  ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ַאֲחֵריֶהן ַּדּלֹות ְוָרעֹות ּתַֹאר
) 20: (ָלרֹעַ  לֹא ָרִאיִתי ָכֵהָּנה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים| ְוַרּקֹות ָּבָׂשר 

ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות | ַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹות 
י ַוָּתבֹאָנה ֶאל ִקְרֶּבָנה ְולֹא נֹוַדע ִּכ ) 21: (ָהִראׁשֹנֹות ַהְּבִריאֹת

) 22: (ָוִאיָקץ| ָבאּו ֶאל ִקְרֶּבָנה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה 
אֹת ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים עֹלֹת ְּבָקֶנה ֶאָחד ְמלֵ  |ָוֵאֶרא ַּבֲחלִֹמי 

| ֹות ָקִדים ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ְצֻנמֹות ַּדּקֹות ְׁשֻדפ) 23: (ְוטֹבֹות
ַבע ַוִּתְבַלְעָן ָהִׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹת ֵאת ֶׁש ) 24: (צְֹמחֹות ַאֲחֵריֶהם
) 25: (ים ְוֵאין ַמִּגיד ִליָואַֹמר ֶאל ַהַחְרֻטִּמ | ַהִׁשֳּבִלים ַהּטֹבֹות 

ֵאת ֲאֶׁשר | ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ַּפְרעֹה ֲחלֹום ַּפְרעֹה ֶאָחד הּוא 
ע ֶׁשַבע ָּפרֹת ַהּטֹבֹת ֶׁשבַ ) 26: (ָהֱאלִֹהים עֶֹׂשה ִהִּגיד ְלַפְרעֹה

ֲחלֹום | ָּנה ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהּטֹבֹת ֶׁשַבע ָׁשִנים הֵ 
ֵריֶהן ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹת ָהעֹלֹת ַאחֲ ) 27: (הּואֶאָחד 

ִיְהיּו | ת ַהָּקִדים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִׁשֳּבִלים ָהֵרקֹות ְׁשֻדפֹו
 ֲאֶׁשר| הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל ַּפְרעֹה ) 28: (ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב

אֹות ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ּבָ ) 29: (ָאה ֶאת ַּפְרעֹהָהֱאלִֹהים עֶֹׂשה ֶהְר 
ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ) 30: (ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים| 

ְוִכָּלה ָהָרָעב ֶאת | ַאֲחֵריֶהן ְוִנְׁשַּכח ָּכל ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 
י ְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחרֵ ְולֹא ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ ִמ ) 31: (ָהָאֶרץ

 ְוַעל ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל ַּפְרעֹה) 32: (ִּכי ָכֵבד הּוא ְמאֹד| ֵכן 
 ִּכי ָנכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם ָהֱאלִֹהים ּוְמַמֵהר ָהֱאלִֹהים| ַּפֲעָמִים 
 ִויִׁשיֵתהּו ַעל| ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרעֹה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ) 33: (ַלֲעׂשֹתֹו

| ץ ַיֲעֶׂשה ַפְרעֹה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל ָהָארֶ ) 34: (ֶאֶרץ ִמְצָרִים
ְוִיְקְּבצּו ֶאת ) 35: (ְוִחֵּמׁש ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע

ְוִיְצְּברּו ָבר ַּתַחת ַיד | ָּכל אֶֹכל ַהָּׁשִנים ַהּטֹבֹת ַהָּבאֹת ָהֵאֶּלה 
ץ ְוָהָיה ָהאֶֹכל ְלִפָּקדֹון ָלָארֶ ) 36: (ְוָׁשָמרּו ַּפְרעֹה אֶֹכל ֶּבָעִרים

ְולֹא ִתָּכֵרת | ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָן ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ּוְבֵעיֵני ָּכל | ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ) 37: (ָהָאֶרץ ָּבָרָעב

ר ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁש |  ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ֲעָבָדיו) 38: (ֲעָבָדיו
 ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיעַ ) 39: (רּוַח ֱאלִֹהים ּבֹו



ַאָּתה ) 40: (ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוךָ | ֱאלִֹהים אֹוְתָך ֶאת ָּכל זֹאת 
: ל ִמֶּמּךָ ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגּדַ | ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי ְוַעל ִּפיָך ִיַּׁשק ָּכל ַעִּמי 

ְרֵאה ָנַתִּתי אְֹתָך ַעל ָּכל ֶאֶרץ | ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ) 41(
ּה ַעל ַוָּיַסר ַּפְרעֹה ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן אָֹת ) 42: (ִמְצָרִים

 :ַעל ַצָּוארֹו ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב| ַיד יֹוֵסף 
 ְלָפָניו ַוַּיְרֵּכב אֹתֹו ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר לֹו ַוִּיְקְראּו) 43(

 ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל) 44: (ְוָנתֹון אֹתֹו ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים| ַאְבֵרְך 
לֹו ּוִבְלָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרגְ | יֹוֵסף ֲאִני ַפְרעֹה 

ֵנַח ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֵׁשם יֹוֵסף ָצְפַנת ַּפְע ) 45: (ְצָרִיםְּבָכל ֶאֶרץ ִמ 
ַוֵּיֵצא יֹוֵסף | ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָאְסַנת ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן ְלִאָּׁשה 

ְפֵני ְויֹוֵסף ֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְּבָעְמדֹו ִל ) 46: (ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים
ֶרץ ֵצא יֹוֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרעֹה ַוַּיֲעבֹר ְּבָכל ֶא ַוּיֵ | ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים 

) 48: (ִלְקָמִצים| ַוַּתַעׂש ָהָאֶרץ ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע ) 47: (ִמְצָרִים
ְצַרִים ַוִּיֶּתן ַוִּיְקּבֹץ ֶאת ָּכל אֶֹכל ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיּו ְּבֶאֶרץ ִמ 

: ֲאֶׁשר ְסִביבֶֹתיָה ָנַתן ְּבתֹוָכּה אֶֹכל ְׂשֵדה ָהִעיר| אֶֹכל ֶּבָעִרים 
ַעד ִּכי ָחַדל | ַוִּיְצּבֹר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים ַהְרֵּבה ְמאֹד ) 49(

בֹוא ּוְליֹוֵסף ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים ְּבֶטֶרם ָּת ) 50: (ִלְסּפֹר ִּכי ֵאין ִמְסָּפר
: ֶפַרע ּכֵֹהן אֹוןֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָאְסַנת ַּבת ּפֹוִטי | ְׁשַנת ָהָרָעב 

ת ִּכי ַנַּׁשִני ֱאלִֹהים ֶא | ַוִּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵׁשם ַהְּבכֹור ְמַנֶּׁשה ) 51(
ְפָרִים ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני ָקָרא ֶא ) 52: (ָּכל ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי

ע ַהָּׂשבָ  ַוִּתְכֶליָנה ֶׁשַבע ְׁשֵני) 53: (ִּכי ִהְפַרִני ֱאלִֹהים ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי| 
ב ַוְּתִחֶּליָנה ֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרעָ ) 54: (ֲאֶׁשר ָהָיה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים| 

ֶרץ ַוְיִהי ָרָעב ְּבָכל ָהֲאָרצֹות ּוְבָכל ֶא | ָלבֹוא ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף 
ָעם ַוִּתְרַעב ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיְצַעק הָ ) 55: (ִמְצַרִים ָהָיה ָלֶחם

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ְלָכל ִמְצַרִים ְלכּו ֶאל יֹוֵסף | ַלָּלֶחם ֶאל ַּפְרעֹה 
| ץ ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ָּכל ְּפֵני ָהָארֶ ) 56: (ֲאֶׁשר יֹאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו

 ֱחַזק ָהָרָעבַוִּיְפַּתח יֹוֵסף ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ַוִּיְׁשּבֹר ְלִמְצַרִים ַוּיֶ 
ֹוֵסף ל ָהָאֶרץ ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ִלְׁשּבֹר ֶאל יְוכָ ) 57: (ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

  :ִּכי ָחַזק ָהָרָעב ְּבָכל ָהָאֶרץ| 
  

Genesis Chapter 42 
  
ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלָבָניו | ַוַּיְרא ַיֲעקֹב ִּכי ֶיׁש ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים ) 1(

| ְּבִמְצָרִים  ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ִּכי ֶיׁש ֶׁשֶבר) 2: (ָלָּמה ִּתְתָראּו



ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי ) 3: (ְרדּו ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו ָלנּו ִמָּׁשם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות
 ְוֶאת ִּבְנָיִמין ֲאִחי יֹוֵסף) 4: (ִלְׁשּבֹר ָּבר ִמִּמְצָרִים| יֹוֵסף ֲעָׂשָרה 

) 5: (ִּכי ָאַמר ֶּפן ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון| לֹא ָׁשַלח ַיֲעקֹב ֶאת ֶאָחיו 
 ִּכי ָהָיה ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ| ָּיבֹאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשּבֹר ְּבתֹוְך ַהָּבִאים וַ 

ְלָכל ַעם  ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּביר) 6: (ְּכָנַען
ַוַּיְרא ) 7: (ַוָּיבֹאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַאַּפִים ָאְרָצה| ָהָאֶרץ 

ֹות ַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ָקׁש| ֵסף ֶאת ֶאָחיו ַוַּיִּכֵרם יֹו
: ָּבר אֶֹכלַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין ָּבאֶתם ַוּיֹאְמרּו ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְׁש 

ַוִּיְזּכֹר יֹוֵסף ) 9: (ְוֵהם לֹא ִהִּכֻרהּו| ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ) 8(
ם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים ַאֶּת | ר ָחַלם ָלֶהם ֵאת ַהֲחלֹמֹות ֲאֶׁש 

 ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאדִֹני) 10: (ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם
| ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו ) 11: (ַוֲעָבֶדיָך ָּבאּו ִלְׁשָּבר אֶֹכל| 

לֹא | ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ) 12: (ִליםֵּכִנים ֲאַנְחנּו לֹא ָהיּו ֲעָבֶדיָך ְמַרּגְ 
ַוּיֹאְמרּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ) 13: (ִּכי ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ִלְראֹות

ְוִהֵּנה ַהָּקטֹן | ֲעָבֶדיָך ַאִחים ֲאַנְחנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 
| ֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם י) 14: (ֶאת ָאִבינּו ַהּיֹום ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו

ְּבזֹאת ) 15: (הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵלֶכם ֵלאמֹר ְמַרְּגִלים ַאֶּתם
ָּקטֹן ֵחי ַפְרעֹה ִאם ֵּתְצאּו ִמֶּזה ִּכי ִאם ְּבבֹוא ֲאִחיֶכם הַ | ִּתָּבֵחנּו 
ָאְסרּו ִׁשְלחּו ִמֶּכם ֶאָחד ְוִיַּקח ֶאת ֲאִחיֶכם ְוַאֶּתם הֵ ) 16: (ֵהָּנה

ְוִאם לֹא ֵחי ַפְרעֹה ִּכי | ֵריֶכם ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם ְוִיָּבֲחנּו ִּדְב 
: ִמיםַוֶּיֱאסֹף אָֹתם ֶאל ִמְׁשָמר ְׁשלֶֹׁשת יָ ) 17: (ְמַרְּגִלים ַאֶּתם

ֶאת | ְחיּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי זֹאת ֲעׂשּו וִ ) 18(
יֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר ִאם ֵּכִנים ַאֶּתם ֲאִח ) 19: (ָהֱאלִֹהים ֲאִני ָיֵרא

) 20: (ְוַאֶּתם ְלכּו ָהִביאּו ֶׁשֶבר ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם| ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם 
| מּותּו ְוֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ָּתִביאּו ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְולֹא ָת 

ַעל  ַנְחנּוַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים אֲ ) 21: (ַוַּיֲעׂשּו ֵכן
ַעל | ָמְענּו ָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁש 

ַוַּיַען ְראּוֵבן אָֹתם ֵלאמֹר ) 22: (ֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהּזֹאת
| ַמְעֶּתם ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְולֹא ְׁש 

ִּכי | ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ִּכי ׁשֵֹמַע יֹוֵסף ) 23: (ִהֵּנה ִנְדָרׁש ְוַגם ָּדמֹו
ֵּבר ַוָּיָׁשב ֲאֵלֶהם ַוְידַ | ַוִּיּסֹב ֵמֲעֵליֶהם ַוֵּיְבְּך ) 24: (ַהֵּמִליץ ֵּבינָֹתם

) 25: (םֲאֵלֶהם ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאסֹר אֹתֹו ְלֵעיֵניהֶ 
 ֶאל אּו ֶאת ְּכֵליֶהם ָּבר ּוְלָהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם ִאיׁשַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְל 

ַוִּיְׂשאּו ֶאת ) 26: (ַוַּיַעׂש ָלֶהם ֵּכן| ַׂשּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרְך 



ַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת ) 27: (ַוֵּיְלכּו ִמָּׁשם| ִׁשְבָרם ַעל ֲחמֵֹריֶהם 
 ַוַּיְרא ֶאת ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה הּוא| לֹון ַׂשּקֹו ָלֵתת ִמְסּפֹוא ַלֲחמֹרֹו ַּבָּמ 

ֵּנה ַוּיֹאֶמר ֶאל ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי ְוַגם ִה ) 28: (ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו
ה ּזֹאת ַוֵּיֵצא ִלָּבם ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֵלאמֹר ַמ | ְבַאְמַּתְחִּתי 

|  ֲאִביֶהם ַאְרָצה ְּכָנַעןַוָּיבֹאּו ֶאל ַיֲעקֹב ) 29: (ָעָׂשה ֱאלִֹהים ָלנּו
י ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאדֹנֵ ) 30: (ַוַּיִּגידּו לֹו ֵאת ָּכל ַהּקֹרֹת אָֹתם ֵלאמֹר

) 31: (ַוִּיֵּתן אָֹתנּו ִּכְמַרְּגִלים ֶאת ָהָאֶרץ| ָהָאֶרץ ִאָּתנּו ָקׁשֹות 
 ים ָעָׂשרְׁשנֵ ) 32: (לֹא ָהִיינּו ְמַרְּגִלים| ַוּנֹאֶמר ֵאָליו ֵּכִנים ֲאָנְחנּו 

ִבינּו ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו ְוַהָּקטֹן ַהּיֹום ֶאת ָא| ֲאַנְחנּו ַאִחים ְּבֵני ָאִבינּו 
ת ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ְּבזֹא) 33: (ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

ֹון ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהִּניחּו ִאִּתי ְוֶאת ַרֲעב| ֵאַדע ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם 
ְוָהִביאּו ֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ֵאַלי ) 34: (ם ְקחּו ָוֵלכּוָּבֵּתיכֶ 

ן ֶאת ֲאִחיֶכם ֶאֵּת | ְוֵאְדָעה ִּכי לֹא ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם 
ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם ) 35: (ָלֶכם ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו

ִּיְראּו ֶאת ְצרֹרֹות ַּכְסֵּפיֶהם וַ | ְוִהֵּנה ִאיׁש ְצרֹור ַּכְסּפֹו ְּבַׂשּקֹו 
ִתי ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם אֹ) 36: (ֵהָּמה ַוֲאִביֶהם ַוִּייָראּו

ַלי ָהיּו יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת ִּבְנָיִמן ִּתָּקחּו עָ | ִׁשַּכְלֶּתם 
ת ר ֶאת ְׁשֵני ָבַני ָּתִמיַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל ָאִביו ֵלאמֹ) 37: (ֻכָּלָנה

: ֶליךָ ְּתָנה אֹתֹו ַעל ָיִדי ַוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵא | ִאם לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך 
ִּכי ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו | ַוּיֹאֶמר לֹא ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם ) 38(

ם ֶאת ִנְׁשָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה ְוהֹוַרְדֶּת 
  :ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה

  
Genesis Chapter 43 

  
ֶּׁשֶבר ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ֶלֱאכֹל ֶאת הַ ) 2: (ְוָהָרָעב ָּכֵבד ָּבָאֶרץ) 1(

ְברּו ָלנּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ֻׁשבּו ִׁש | ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ִמִּמְצָרִים 
ָהֵעד ֵהִעד ָּבנּו | ְיהּוָדה ֵלאמֹר  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו) 3: (ְמַעט אֶֹכל

ִאם ) 4: (ָהִאיׁש ֵלאמֹר לֹא ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם
) 5: (ֵנְרָדה ְוִנְׁשְּבָרה ְלָך אֶֹכל| ֶיְׁשָך ְמַׁשֵּלַח ֶאת ָאִחינּו ִאָּתנּו 

א ִתְראּו ִּכי ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו לֹ| ְוִאם ֵאיְנָך ְמַׁשֵּלַח לֹא ֵנֵרד 
ם ִלי ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרעֶֹת ) 6: (ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם

יׁש ַוּיֹאְמרּו ָׁשאֹול ָׁשַאל ָהִא ) 7: (ְלַהִּגיד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח| 
ַוַנֶּגד לֹו  ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו ֵלאמֹר ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח



ֲהָידֹוַע ֵנַדע ִּכי יֹאַמר הֹוִרידּו ֶאת | ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ַעל ִּפי
ַּנַער ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ִׁשְלָחה הַ ) 8: (ֲאִחיֶכם

ַּגם  ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ַּגם ֲאַנְחנּו ַגם ַאָּתה| ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה 
ִאם לֹא ֲהִביאִֹתיו | ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו  ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו) 9: (ַטֵּפנּו

ִּכי לּוֵלא ) 10: (ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ַהָּיִמים
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ) 11: (ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים| ִהְתַמְהָמְהנּו 

חּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְק 
 ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנכֹאת| ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה 

ְוֶאת | ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם ) 12: (ָולֹט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים
 י ִמְׁשֶּגהַהֶּכֶסף ַהּמּוָׁשב ְּבִפי ַאְמְּתחֵֹתיֶכם ָּתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם אּולַ 

) 14: (ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁש| ְוֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו ) 13: (הּוא
ֶאת  ְוֵאל ַׁשַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְוִׁשַּלח ָלֶכם

) 15: (ִּתיַוֲאִני ַּכֲאֶׁשר ָׁשכְֹלִּתי ָׁשָכְל | ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת ִּבְנָיִמין 
ָדם ְנָחה ַהּזֹאת ּוִמְׁשֶנה ֶּכֶסף ָלְקחּו ְביָ ַוִּיְקחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ַהִּמ 

) 16: (ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְרדּו ִמְצַרִים ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף| ְוֶאת ִּבְנָיִמן 
ֵבא ֶאת ַוַּיְרא יֹוֵסף ִאָּתם ֶאת ִּבְנָיִמין ַוּיֹאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו הָ 

ים ָהֵכן ִּכי ִאִּתי יֹאְכלּו ָהֲאָנִׁש ּוְטבַֹח ֶטַבח וְ | ָהֲאָנִׁשים ַהָּבְיָתה 
ַוָּיֵבא ָהִאיׁש | ַוַּיַעׂש ָהִאיׁש ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף ) 17: (ַּבָּצֳהָרִים

 ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי הּוְבאּו) 18: (ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֵּביָתה יֹוֵסף
חֵֹתינּו ַּבְּתִחָּלה ֵּבית יֹוֵסף ַוּיֹאְמרּו ַעל ְּדַבר ַהֶּכֶסף ַהָּׁשב ְּבַאְמְּת 

ָתנּו ְלִהְתּגֵֹלל ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל ָעֵלינּו ְוָלַקַחת אֹ| ֲאַנְחנּו מּוָבִאים 
ית ַוִּיְּגׁשּו ֶאל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל ּבֵ ) 19: (ַלֲעָבִדים ְוֶאת ֲחמֵֹרינּו

ָירֹד | ִני ַוּיֹאְמרּו ִּבי ֲאדֹ) 20: (ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֶּפַתח ַהָּבִית| יֹוֵסף 
ַוְיִהי ִּכי ָבאנּו ֶאל ַהָּמלֹון ) 21: (ָיַרְדנּו ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּבר אֶֹכל

 ּתֹו ַּכְסֵּפנּוַוִּנְפְּתָחה ֶאת ַאְמְּתחֵֹתינּו ְוִהֵּנה ֶכֶסף ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְח 
ָיֵדנּו ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְב ) 22: (ַוָּנֶׁשב אֹתֹו ְּבָיֵדנּו| ְּבִמְׁשָקלֹו 

) 23: (לֹא ָיַדְענּו ִמי ָׂשם ַּכְסֵּפנּו ְּבַאְמְּתחֵֹתינּו| ִלְׁשָּבר אֶֹכל 
ם ָנַתן ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל ִּתיָראּו ֱאלֵֹהיֶכם ֵואלֵֹהי ֲאִביכֶ 

ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם | ָלֶכם ַמְטמֹון ְּבַאְמְּתחֵֹתיֶכם ַּכְסְּפֶכם ָּבא ֵאָלי 
ַוִּיֶּתן | ף ַוָּיֵבא ָהִאיׁש ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֵּביָתה יֹוֵס ) 24: (ֶאת ִׁשְמעֹון

ַוָּיִכינּו ) 25: (ַמִים ַוִּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם ַוִּיֵּתן ִמְסּפֹוא ַלֲחמֵֹריֶהם
ּו ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם יֹאְכל| ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים 

ר ָתה ַוָּיִביּאּו לֹו ֶאת ַהִּמְנָחה ֲאֶׁש ַוָּיבֹא יֹוֵסף ַהַּביְ ) 26: (ָלֶחם
ֹום ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁשל) 27: (ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָאְרָצה| ְּבָיָדם ַהָּבְיָתה 



) 28: (ַהעֹוֶדּנּו ָחי| ַוּיֹאֶמר ֲהָׁשלֹום ֲאִביֶכם ַהָּזֵקן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם 
ַוִּיְּקדּו ויׁשתחו | ּנּו ָחי ַוּיֹאְמרּו ָׁשלֹום ְלַעְבְּדָך ְלָאִבינּו עֹודֶ 

ו ֶּבן ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִּבְנָיִמין ָאִחי) 29]: (ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו קרי[
ַוּיֹאַמר | י ִאּמֹו ַוּיֹאֶמר ֲהֶזה ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ֵאלָ 

ַרֲחָמיו ֶאל  ַוְיַמֵהר יֹוֵסף ִּכי ִנְכְמרּו) 30: (ֱאלִֹהים ָיְחְנָך ְּבִני
ַוִּיְרַחץ ) 31: (ַוָּיבֹא ַהַחְדָרה ַוֵּיְבְּך ָׁשָּמה| ָאִחיו ַוְיַבֵּקׁש ִלְבּכֹות 

ֹו ַוָּיִׂשימּו לֹו ְלַבּד) 32: (ַוִּיְתַאַּפק ַוּיֹאֶמר ִׂשימּו ָלֶחם| ָּפָניו ַוֵּיֵצא 
א יּוְכלּון ְוַלִּמְצִרים ָהאְֹכִלים ִאּתֹו ְלַבָּדם ִּכי לֹ| ְוָלֶהם ְלַבָּדם 

: ִיםַהִּמְצִרים ֶלֱאכֹל ֶאת ָהִעְבִרים ֶלֶחם ִּכי תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצרָ 
ַוִּיְתְמהּו | ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָניו ַהְּבכֹר ִּכְבכָֹרתֹו ְוַהָּצִעיר ִּכְצִעָרתֹו ) 33(

ֵלֶהם ַוִּיָּׂשא ַמְׂשאֹת ֵמֵאת ָּפָניו אֲ ) 34: (ָהֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו
ְּכרּו ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁש | ֶרב ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמן ִמַּמְׂשאֹת ֻּכָּלם ָחֵמׁש ָידֹות ַוֵּת 
  :ִעּמֹו

  
Genesis Chapter 44 

  
 ֲאָנִׁשיםַוְיַצו ֶאת ֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו ֵלאמֹר ַמֵּלא ֶאת ַאְמְּתחֹת הָ ) 1(

) 2: (ַאְמַּתְחּתֹו ְוִׂשים ֶּכֶסף ִאיׁש ְּבִפי| אֶֹכל ַּכֲאֶׁשר יּוְכלּון ְׂשֵאת 
ת ֶּכֶסף ְוֶאת ְּגִביִעי ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקטֹן ְוֵא 

| ַהּבֶֹקר אֹור ) 3: (ַוַּיַעׂש ִּכְדַבר יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֵּבר| ִׁשְברֹו 
 ֵהם ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר לֹא) 4: (ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו ֵהָּמה ַוֲחמֵֹריֶהם

ִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום ְרדֹף ַאֲחֵרי ִהְר 
ָעה ַּתַחת ְוִהַּׂשְגָּתם ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָלָּמה ִׁשַּלְמֶּתם רָ | ָהֲאָנִׁשים 

 ְיַנֵחׁש ּבֹו ֲהלֹוא ֶזה ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּתה ֲאדִֹני ּבֹו ְוהּוא ַנֵחׁש) 5: (טֹוָבה
ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ֶאת | ַוַּיִּׂשֵגם ) 6: (ֲהֵרעֶֹתם ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם| 

ִרים ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ָלָּמה ְיַדֵּבר ֲאדִֹני ַּכְּדבָ ) 7: (ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ר ֵהן ֶּכֶסף ֲאֶׁש ) 8: (ָחִליָלה ַלֲעָבֶדיָך ֵמֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה| ָהֵאֶּלה 

ְוֵאיְך ִנְגנֹב | ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען  ָמָצאנּו ְּבִפי ַאְמְּתחֵֹתינּו ֱהִׁשיבֹנּו ֵאֶליךָ 
 ָוֵמת ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדיךָ ) 9: (ִמֵּבית ֲאדֶֹניָך ֶּכֶסף אֹו ָזָהב

ַוּיֹאֶמר ַּגם ַעָּתה ) 10: (ְוַגם ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאדִֹני ַלֲעָבִדים| 
ד ְוַאֶּתם ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ִיְהֶיה ִּלי ָעבֶ | ְכִדְבֵריֶכם ֶּכן הּוא 

| ָצה ַוְיַמֲהרּו ַוּיֹוִרדּו ִאיׁש ֶאת ַאְמַּתְחּתֹו ָאְר ) 11: (ִּתְהיּו ְנִקִּים
| ִּכָּלה  ַוְיַחֵּפׂש ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקטֹן) 12: (ַוִּיְפְּתחּו ִאיׁש ַאְמַּתְחּתֹו

| ָתם ַוִּיְקְרעּו ִׂשְמלֹ) 13: (ַוִּיָּמֵצא ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמן



ו ַוָּיבֹא ְיהּוָדה ְוֶאָחי) 14: (ַוַּיֲעמֹס ִאיׁש ַעל ֲחמֹרֹו ַוָּיֻׁשבּו ָהִעיָרה
ַוּיֹאֶמר ) 15: (ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ָאְרָצה| ֵּביָתה יֹוֵסף ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם 

ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ִּכי | ָלֶהם יֹוֵסף ָמה ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם 
ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ַמה ּנֹאַמר ) 16: (ׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמִֹניַנחֵ 

יָך ָהֱאלִֹהים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבדֶ | ַלאדִֹני ַמה ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטָּדק 
:  ְּבָידֹוִהֶּנּנּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביעַ 

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא | ה ִּלי ֵמֲעׂשֹות זֹאת ַוּיֹאֶמר ָחִלילָ ) 17(
  : ֲאִביֶכם ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ֲעלּו ְלָׁשלֹום ֶאל

ָך ָדָבר ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדִֹני ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ) 18(
) 19: (ִּכי ָכמֹוָך ְּכַפְרעֹה| ַעְבֶּדָך ְּבָאְזֵני ֲאדִֹני ְוַאל ִיַחר ַאְּפָך ְּב 

) 20: (ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אֹו ָאח| ֲאדִֹני ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאמֹר 
ְוָאִחיו ֵמת | ַוּנֹאֶמר ֶאל ֲאדִֹני ֶיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן 

 אֶמר ֶאל ֲעָבֶדיךָ ַוּתֹ) 21: (ַוִּיָּוֵתר הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו ֲאֵהבֹו
ַוּנֹאֶמר ֶאל ֲאדִֹני לֹא ) 22: (ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני ָעָליו| הֹוִרֻדהּו ֵאָלי 

ַוּתֹאֶמר ) 23: (ְוָעַזב ֶאת ָאִביו ָוֵמת| יּוַכל ַהַּנַער ַלֲעזֹב ֶאת ָאִביו 
לֹא תִֹספּון | ֶאל ֲעָבֶדיָך ִאם לֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ִאְּתֶכם 

ַוַּנֶּגד לֹו ֵאת | ַוְיִהי ִּכי ָעִלינּו ֶאל ַעְבְּדָך ָאִבי ) 24: (ָניִלְראֹות ּפָ 
: ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט אֶֹכל| ַוּיֹאֶמר ָאִבינּו ) 25: (ִּדְבֵרי ֲאדִֹני

ִאם ֵיׁש ָאִחינּו ַהָּקטֹן ִאָּתנּו | ַוּנֹאֶמר לֹא נּוַכל ָלֶרֶדת ) 26(
ּו ֹות ְּפֵני ָהִאיׁש ְוָאִחינּו ַהָּקטֹן ֵאיֶנּנְוָיַרְדנּו ִּכי לֹא נּוַכל ִלְרא

ם ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ִּכי ְׁשַניִ | ַוּיֹאֶמר ַעְבְּדָך ָאִבי ֵאֵלינּו ) 27: (ִאָּתנּו
ָרף ַוֵּיֵצא ָהֶאָחד ֵמִאִּתי ָואַֹמר ַאְך ָטרֹף טֹ) 28: (ָיְלָדה ִּלי ִאְׁשִּתי

ֶּתם ַּגם ֶאת ֶזה ֵמִעם ָּפַני ּוְלַקְח ) 29: (ְולֹא ְרִאיִתיו ַעד ֵהָּנה| 
ְוַעָּתה ) 30: (ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָרָעה ְׁשאָֹלה| ְוָקָרהּו ָאסֹון 

ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה | ְּכבִֹאי ֶאל ַעְבְּדָך ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו 
 ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיךָ  |ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת ) 31: (ְבַנְפׁשֹו

ִּכי ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת ) 32: (ֶאת ֵׂשיַבת ַעְבְּדָך ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשאָֹלה
ִבי ִאם לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְוָחָטאִתי ְלָא| ַהַּנַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאמֹר 

| אדִֹני לַ  ְוַעָּתה ֵיֶׁשב ָנא ַעְבְּדָך ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד) 33: (ָּכל ַהָּיִמים
יֶנּנּו ִּכי ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער ֵא ) 34: (ְוַהַּנַער ַיַעל ִעם ֶאָחיו

  :ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ָאִבי| ִאִּתי 
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ְולֹא ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלכֹל ַהִּנָּצִבים ָעָליו ַוִּיְקָרא ) 1(
ֶאל  ְולֹא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף| יׁש ֵמָעָלי הֹוִציאּו ָכל ִא 

ית ַוִּיְׁשְמעּו ִמְצַרִים ַוִּיְׁשַמע ּבֵ | ַוִּיֵּתן ֶאת קֹלֹו ִּבְבִכי ) 2: (ֶאָחיו
| י ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי חָ ) 3: (ַּפְרעֹה

ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ) 4: (תֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניוְולֹא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹ
ר ַוּיֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁש | ֶאל ֶאָחיו ְּגׁשּו ָנא ֵאַלי ַוִּיָּגׁשּו 

ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ) 5: (ְמַכְרֶּתם אִֹתי ִמְצָרְיָמה
ְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאלִֹהים ִּכי ְלִמ | ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם אִֹתי ֵהָּנה 

ְועֹוד ָחֵמׁש | ִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ) 6: (ִלְפֵניֶכם
ם ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניכֶ ) 7: (ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִּציר

) 8: (ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלה| ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ 
ַוְיִׂשיֵמִני | ְוַעָּתה לֹא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱאלִֹהים 

) 9: (םְלָאב ְלַפְרעֹה ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵּביתֹו ּומֵֹׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִ 
ף ָׂשַמִני ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵס 

) 10: (ְרָדה ֵאַלי ַאל ַּתֲעמֹד| ֹון ְלָכל ִמְצָרִים ֱאלִֹהים ְלָאד
| ְבֵני ָבֶניָך ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶניָך ּו

ד ְוִכְלַּכְלִּתי אְֹתָך ָׁשם ִּכי עֹו) 11: (ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך 
) 12: (ֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך ֶּפן ִּתּוָ | ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב 

: ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם| ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם רֹאֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין 
ר ְוִהַּגְדֶּתם ְלָאִבי ֶאת ָּכל ְּכבֹוִדי ְּבִמְצַרִים ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁש ) 13(

ַוִּיּפֹל ַעל ) 14: (ֵהָּנהּוִמַהְרֶּתם ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ָאִבי | ְרִאיֶתם 
ק ַוְיַנֵּׁש ) 15: (ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו| ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבְּך 

) 16: (ְוַאֲחֵרי ֵכן ִּדְּברּו ֶאָחיו ִאּתֹו| ְלָכל ֶאָחיו ַוֵּיְבְּך ֲעֵליֶהם 
ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני | ף ְוַהּקֹל ִנְׁשַמע ֵּבית ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ָּבאּו ֲאֵחי יֹוֵס 

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֱאמֹר ֶאל ) 17: (ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו
: ןַטֲענּו ֶאת ְּבִעיְרֶכם ּוְלכּו בֹאּו ַאְרָצה ְּכָנעַ | ַאֶחיָך זֹאת ֲעׂשּו 

ְוֶאְּתָנה ָלֶכם | ּוְקחּו ֶאת ֲאִביֶכם ְוֶאת ָּבֵּתיֶכם ּובֹאּו ֵאָלי ) 18(
ְוַאָּתה ) 19: (טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלּו ֶאת ֵחֶלב ָהָאֶרץֶאת 

ם ְקחּו ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטְּפכֶ | ֻצֵּויָתה זֹאת ֲעׂשּו 
ְוֵעיְנֶכם ַאל ) 20: (ְוִלְנֵׁשיֶכם ּוְנָׂשאֶתם ֶאת ֲאִביֶכם ּוָבאֶתם

) 21: (ִים ָלֶכם הּואִּכי טּוב ָּכל ֶאֶרץ ִמְצרַ | ָּתחֹס ַעל ְּכֵליֶכם 
| י ַפְרעֹה ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל ִּפ 

| לֹת ְלֻכָּלם ָנַתן ָלִאיׁש ֲחִלפֹות ְׂשָמ ) 22: (ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרְך 
) 23( :תּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוָחֵמׁש ֲחִלפֹת ְׂשָמלֹ



| ְצָרִים ּוְלָאִביו ָׁשַלח ְּכזֹאת ֲעָׂשָרה ֲחמִֹרים נְֹׂשִאים ִמּטּוב ִמ 
) 24: (ְוֶעֶׂשר ֲאתֹנֹת נְֹׂשאֹת ָּבר ָוֶלֶחם ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלָּדֶרְך 

) 25: (ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך | ַוְיַׁשַּלח ֶאת ֶאָחיו ַוֵּיֵלכּו 
) 26: (ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ְּכַנַען ֶאל ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם| ְצָרִים ַוַּיֲעלּו ִמִּמ 

| ְצָרִים ַוַּיִּגדּו לֹו ֵלאמֹר עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי הּוא מֵֹׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמ 
י ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל ִּדְברֵ ) 27: (ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי לֹא ֶהֱאִמין ָלֶהם

ֹוֵסף ם ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח ייֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלהֶ 
 ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל) 28: (ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם| ָלֵׂשאת אֹתֹו 

  :ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות| ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבִני ָחי 
  

Genesis Chapter 46 
  
ַוִּיְזַּבח | בֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוּיָ ) 1(

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלִיְׂשָרֵאל ) 2: (ְזָבִחים ֵלאלֵֹהי ָאִביו ִיְצָחק
ַוּיֹאֶמר ) 3: (ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני| ְּבַמְראֹת ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב 

י ְלגֹוי ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכ | ָאנִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָאִביָך 
ְלָך ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכי ַאעַ ) 4: (ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם

ַוָּיָקם ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ) 5: (ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ | ַגם ָעלֹה 
ם ְוֶאת ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ְוֶאת ַטּפָ | ָׁשַבע 
ַוִּיְקחּו ֶאת ) 6: (ֶהם ָּבֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרעֹה ָלֵׂשאת אֹתֹוְנֵׁשי

אּו ִמְצָרְיָמה ִמְקֵניֶהם ְוֶאת ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַוָּיבֹ
 ָּבָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתֹו ְּבנָֹתיו ּוְבנֹות) 7: (ַיֲעקֹב ְוָכל ַזְרעֹו ִאּתֹו| 

ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ) 8(  : ֵהִביא ִאּתֹו ִמְצָרְיָמה| ַזְרעֹו ָּבָניו ְוָכל 
) 9: (ְּבכֹר ַיֲעקֹב ְראּוֵבן| ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה ַיֲעקֹב ּוָבָניו 

ּוְבֵני ִׁשְמעֹון ) 10: (ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא ְוֶחְצרֹון ְוַכְרִמי| ּוְבֵני ְראּוֵבן 
) 11: (ְוָׁשאּול ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית| ָיִכין ְוצַֹחר ְימּוֵאל ְוָיִמין ְואַֹהד וְ 

ּוְבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ) 12: (ֵּגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי| ּוְבֵני ֵלִוי 
ֶרץ ַוָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַוִּיְהיּו ְבֵני פֶ | ְוֵׁשָלה ָוֶפֶרץ ָוָזַרח 

: ּתֹוָלע ּוֻפָּוה ְויֹוב ְוִׁשְמרֹון| ָׂששָכר ּוְבֵני יִ ) 13: (ֶחְצרֹון ְוָחמּול
ֵאֶּלה ְּבֵני ֵלָאה ) 15: (ֶסֶרד ְוֵאלֹון ְוַיְחְלֵאל| ּוְבֵני ְזבּוֻלן ) 14(

ָּכל ֶנֶפׁש ָּבָניו | ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ְּבַפַּדן ֲאָרם ְוֵאת ִּדיָנה ִבּתֹו 
| ן ד ִצְפיֹון ְוַחִּגי ׁשּוִני ְוֶאְצּבֹּוְבֵני גָ ) 16: (ּוְבנֹוָתיו ְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁש
ִוי ּוְבֵני ָאֵׁשר ִיְמָנה ְוִיְׁשָוה ְוִיְׁש ) 17: (ֵעִרי ַוֲארֹוִדי ְוַאְרֵאִלי

ֵאֶּלה ) 18: (ּוְבֵני ְבִריָעה ֶחֶבר ּוַמְלִּכיֵאל| ּוְבִריָעה ְוֶׂשַרח ֲאחָֹתם 



 ֵּתֶלד ֶאת ֵאֶּלה ְלַיֲעקֹבוַ | ְּבֵני ִזְלָּפה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלָבן ְלֵלָאה ִבּתֹו 
) 20: (ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּוִבְנָיִמן) 19: (ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָנֶפׁש

ּפֹוִטי  ַוִּיָּוֵלד ְליֹוֵסף ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָאְסַנת ַּבת
ָיִמן ֶּבַלע ּוְבֵני ִבנְ ) 21: (ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִים| ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן 

: ֻמִּפים ְוֻחִּפים ָוָאְרְּד | ָוֶבֶכר ְוַאְׁשֵּבל ֵּגָרא ְוַנֲעָמן ֵאִחי ָורֹאׁש 
: רָּכל ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה ָעָׂש | ֵאֶּלה ְּבֵני ָרֵחל ֲאֶׁשר ֻיַּלד ְלַיֲעקֹב ) 22(
 ַיְחְצֵאל ְוגּוִני ְוֵיֶצר| ּוְבֵני ַנְפָּתִלי ) 24: (ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים) 23(

ַוֵּתֶלד |  ֵאֶּלה ְּבֵני ִבְלָהה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתֹו) 25: (ְוִׁשֵּלם
ֲעקֹב ָּכל ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה ְליַ ) 26: (ֶאת ֵאֶּלה ְלַיֲעקֹב ָּכל ֶנֶפׁש ִׁשְבָעה

 ָּכל ֶנֶפׁש ִׁשִּׁשים| ִמְצַרְיָמה יְֹצֵאי ְיֵרכֹו ִמְּלַבד ְנֵׁשי ְבֵני ַיֲעקֹב 
ָּכל | ִים ּוְבֵני יֹוֵסף ֲאֶׁשר ֻיַּלד לֹו ְבִמְצַרִים ֶנֶפׁש ְׁשנָ ) 27: (ָוֵׁשׁש

  : ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית ַיֲעקֹב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים
| ָנה ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפָניו ּגְֹׁש ) 28(

 ֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראתַוֶּיְאסֹר יֹו) 29: (ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה ּגֶֹׁשן
ל ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך עַ | ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ּגְֹׁשָנה 

| ם ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ָאמּוָתה ַהָּפעַ ) 30: (ַצָּואָריו עֹוד
ֶמר יֹוֵסף ֶאל ַוּיֹא) 31: (ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶניָך ִּכי עֹוְדָך ָחי

ְואְֹמָרה ֵאָליו | ֶאָחיו ְוֶאל ֵּבית ָאִביו ֶאֱעֶלה ְוַאִּגיָדה ְלַפְרעֹה 
ְוָהֲאָנִׁשים ) 32: (ַאַחי ּוֵבית ָאִבי ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָּבאּו ֵאָלי

ם ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלהֶ | רֵֹעי צֹאן ִּכי ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו 
: םְוָאַמר ַמה ַּמֲעֵׂשיכֶ | ְוָהָיה ִּכי ִיְקָרא ָלֶכם ַּפְרעֹה ) 33(: ֵהִביאּו

ַעָּתה ַּגם  ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדיָך ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד) 34(
ת ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ִּכי תֹוֲעבַ | ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאבֵֹתינּו 
  :ןִמְצַרִים ָּכל רֵֹעה צֹא

  
Genesis Chapter 47 

  
ְבָקָרם ַוָּיבֹא יֹוֵסף ַוַּיֵּגד ְלַפְרעֹה ַוּיֹאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוצֹאָנם ּו) 1(

) 2: (ְוִהָּנם ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן| ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען 
) 3( :ַוַּיִּצֵגם ִלְפֵני ַפְרעֹה| ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים 

 ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה רֵֹעה| ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ֶאָחיו ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם 
ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה ) 4: (צֹאן ֲעָבֶדיָך ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאבֹוֵתינּו

ִּכי ָכֵבד  ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדיךָ 
) 5: (ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן| ץ ְּכָנַען ָהָרָעב ְּבֶארֶ 



) 6: (ָאִביָך ְוַאֶחיָך ָּבאּו ֵאֶליךָ | ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר 
יָך ְוֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָפֶניָך ִהוא ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵׁשב ֶאת ָאִב 

ְוִאם ָיַדְעָּת ְוֶיׁש ָּבם ַאְנֵׁשי ַחִיל ֵיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן | ַאֶחיָך 
ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ַיֲעקֹב ) 7: (ְוַׂשְמָּתם ָׂשֵרי ִמְקֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִלי

) 8: (ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב ֶאת ַּפְרעֹה| ָאִביו ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ַפְרעֹה 
ַוּיֹאֶמר ) 9: (ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּייךָ | ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ַיֲעקֹב 

ְמַעט | ה ַיֲעקֹב ֶאל ַּפְרעֹה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשנָ 
י ֲאבַֹתי ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ְולֹא ִהִּׂשיגּו ֶאת ְיֵמי ְׁשֵני ַחּיֵ 

י ַוֵּיֵצא ִמִּלְפנֵ | ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב ֶאת ַּפְרעֹה ) 10: (ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם
ם ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ַוִּיֵּתן ָלהֶ ) 11: (ַפְרעֹה

ַּכֲאֶׁשר | ֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ ְּבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס 
ל ַוְיַכְלֵּכל יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ּכָ ) 12: (ִצָּוה ַפְרעֹה
ֵבד ְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי כָ ) 13: (ָּטףֶלֶחם ְלִפי הַ | ֵּבית ָאִביו 

) 14: (בַוֵּתַלּה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ִמְּפֵני ָהָרעָ | ָהָרָעב ְמאֹד 
 ֶרץ ְּכַנַעןַוְיַלֵּקט יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶא 

: א יֹוֵסף ֶאת ַהֶּכֶסף ֵּביָתה ַפְרעֹהַוָּיבֵ | ַּבֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהם ׁשְֹבִרים 
ל ַוִּיּתֹם ַהֶּכֶסף ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו כָ ) 15(

ִּכי | ָך ִמְצַרִים ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָהָבה ָּלנּו ֶלֶחם ְוָלָּמה ָנמּות ֶנְגּדֶ 
ָנה ָלֶכם ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ָהבּו ִמְקֵניֶכם ְוֶאְּת ) 16: (ָאֵפס ָּכֶסף
ַוָּיִביאּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ֶאל ) 17: (ִאם ָאֵפס ָּכֶסף| ְּבִמְקֵניֶכם 

ִמְקֵנה יֹוֵסף ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ַּבּסּוִסים ּוְבִמְקֵנה ַהּצֹאן ּוְב 
: ַהִהוא ַוְיַנֲהֵלם ַּבֶּלֶחם ְּבָכל ִמְקֵנֶהם ַּבָּׁשָנה| ַהָּבָקר ּוַבֲחמִֹרים 

ַוּיֹאְמרּו  ַהָּׁשָנה ַהִהוא ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַוִּתּתֹם) 18(
ֶאל  לֹו לֹא ְנַכֵחד ֵמֲאדִֹני ִּכי ִאם ַּתם ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה

) 19: (ּולֹא ִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאדִֹני ִּבְלִּתי ִאם ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנ| ֲאדִֹני 
 ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ַאְדָמֵתנּו ְקֵנה אָֹתנּו ְוֶאתָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶניָך 

ֶתן ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמֵתנּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה וְ | ַאְדָמֵתנּו ַּבָּלֶחם 
 ַוִּיֶקן יֹוֵסף ֶאת) 20: (ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ְוָהֲאָדָמה לֹא ֵתָׁשם

 ּו ִמְצַרִים ִאיׁש ָׂשֵדהּו ִּכיָּכל ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרעֹה ִּכי ָמְכר
ְוֶאת ָהָעם ) 21: (ַוְּתִהי ָהָאֶרץ ְלַפְרעֹה| ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב 
ַרק ) 22: (ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוַעד ָקֵצהּו| ֶהֱעִביר אֹתֹו ֶלָעִרים 

לּו ִּכי חֹק ַלּכֲֹהִנים ֵמֵאת ַּפְרעֹה ְוָאְכ | ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים לֹא ָקָנה 
: ְדָמָתםת ֻחָּקם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ַּפְרעֹה ַעל ֵּכן לֹא ָמְכרּו ֶאת ַאֶא 
ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָהָעם ֵהן ָקִניִתי ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוֶאת ) 23(



) 24: (ֵהא ָלֶכם ֶזַרע ּוְזַרְעֶּתם ֶאת ָהֲאָדָמה| ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרעֹה 
 ְוַאְרַּבע ַהָּידֹת ִיְהֶיה| ְלַפְרעֹה  ְוָהָיה ַּבְּתבּואֹת ּוְנַתֶּתם ֲחִמיִׁשית

כֹל ָלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה ּוְלָאְכְלֶכם ְוַלֲאֶׁשר ְּבָבֵּתיֶכם ְוֶלאֱ 
ּו ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני ְוָהִיינ| ַוּיֹאְמרּו ֶהֱחִיָתנּו ) 25: (ְלַטְּפֶכם

 ַהּיֹום ַהֶּזה ַעלַוָּיֶׂשם אָֹתּה יֹוֵסף ְלחֹק ַעד ) 26: (ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה
א ַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים ְלַבָּדם לֹ| ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרעֹה ַלחֶֹמׁש 

| ץ ּגֶֹׁשן ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶארֶ ) 27: (ָהְיָתה ְלַפְרעֹה
ִמְצַרִים ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ) 28: (ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמאֹד

ם ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִני| ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
ָרא ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות ַוִּיְק ) 29: (ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה

א ָיְדָך ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִׂשים נָ 
ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני | ת ְיֵרִכי ַּתחַ 

 ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאבַֹתי ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים) 30: (ְּבִמְצָרִים
ַוּיֹאֶמר ) 31: (ַוּיֹאַמר ָאנִֹכי ֶאֱעֶׂשה ִכְדָבֶרךָ | ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם 

  :הַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּט | ִהָּׁשְבָעה ִלי ַוִּיָּׁשַבע לֹו 
  

Genesis Chapter 48 
  
יָך חֶֹלה ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵּנה ָאִב ) 1(

ַוַּיֵּגד ) 2: (ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִים| 
ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל | ה ִּבְנָך יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליָך ְלַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ 
ה ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָא) 3: (ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ) 4: (ַוְיָבֶרְך אִֹתי| ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 
ְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ | ְקַהל ַעִּמים ַמְפְרָך ְוִהְרִּביִתָך ּוְנַתִּתיָך לִ 

ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך ) 5: (ַהּזֹאת ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֻחַּזת עֹוָלם
| ם ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה ִלי הֵ 

 מֹוַלְדְּתָך ֲאֶׁשרּו) 6: (ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי
: ָתםַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו ְּבַנֲחלָ | הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו 

ְך ְּבעֹוד ַוֲאִני ְּבבִֹאי ִמַּפָּדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדרֶ ) 7(
ִהוא  ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת| ִּכְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה 

: ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאֶּלה| ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף ) 8: (ֵּבית ָלֶחם
| ָּבֶזה  ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ָּבַני ֵהם ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים) 9(

ֶקן ְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמּזֹ) 10: (ַוּיֹאַמר ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם
: ָלֶהם ַוַּיֵּגׁש אָֹתם ֵאָליו ַוִּיַּׁשק ָלֶהם ַוְיַחֵּבק| ִלְראֹות לֹא יּוַכל 



ְוִהֵּנה | ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ְראֹה ָפֶניָך לֹא ִפָּלְלִּתי ) 11(
ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף אָֹתם ) 12: (ֶהְרָאה אִֹתי ֱאלִֹהים ַּגם ֶאת ַזְרֶעךָ 

ַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת ) 13: (ָּפיו ָאְרָצהַוִּיְׁשַּתחּו ְלַא| ֵמִעם ִּבְרָּכיו 
ַנֶּׁשה ְׁשֵניֶהם ֶאת ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְמ 

ת ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶא ) 14: (ַוַּיֵּגׁש ֵאָליו| ִבְׂשמֹאלֹו ִמיִמין ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ְׂשמֹאלֹו ַעל ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר וְ 

ַוְיָבֶרְך ֶאת ) 15: (ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור| רֹאׁש ְמַנֶּׁשה 
ָרָהם ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְב | יֹוֵסף ַוּיֹאַמר 

) 16: (ְוִיְצָחק ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
ֶהם ְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא בָ ַהַּמְלָא

: ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ| ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק 
ִים ַוֵּיַרע ַוַּיְרא יֹוֵסף ִּכי ָיִׁשית ָאִביו ַיד ְיִמינֹו ַעל רֹאׁש ֶאְפרַ ) 17(

ל ַיד ָאִביו ְלָהִסיר אָֹתּה ֵמַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים עַ  ַוִּיְתמְֹך | ְּבֵעיָניו 
ִּכי ֶזה | ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו לֹא ֵכן ָאִבי ) 18: (רֹאׁש ְמַנֶּׁשה

י ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָיַדְעִּת ) 19: (ַהְּבכֹר ִׂשים ְיִמיְנָך ַעל רֹאׁשֹו
ְואּוָלם ָאִחיו | ם הּוא ִיְגָּדל ְבִני ָיַדְעִּתי ַּגם הּוא ִיְהֶיה ְּלָעם ְוגַ 

ַוְיָבֲרֵכם ) 20: (ַהָּקטֹן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִים
לִֹהים ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמָך אֱ 

) 21: (ֶּׁשהַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמנַ | ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה 
 ְוָהָיה ֱאלִֹהים ִעָּמֶכם| ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ִהֵּנה ָאנִֹכי ֵמת 

 ַוֲאִני ָנַתִּתי ְלָך ְׁשֶכם) 22: (ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֵֹתיֶכם
  :ְׁשִּתיֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַק | ַאַחד ַעל ַאֶחיָך 

  
Genesis Chapter 49 

  
 ַוּיֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת| ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ָּבָניו ) 1(

 ִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו ְּבֵני) 2: (ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים
י ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה ּכִֹח ) 3: (ְוִׁשְמעּו ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכם| ַיֲעקֹב 

 ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל ּתֹוַתר) 4: (ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז| אִׁשית אֹוִני ְורֵ 
  : ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלה| ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִביָך 

ְּבסָֹדם ַאל ) 6: (ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם| ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ) 5(
ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש | בִֹדי ָּתבֹא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכ 

 ָתהָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁש ) 7: (ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּו ׁשֹור
ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ) 8(  : ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעקֹב ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל| 



ּגּור ַאְרֵיה ) 9: (ֵני ָאִביךָ ִיְׁשַּתֲחּוּו ְלָך ְּב | ַאֶחיָך ָיְדָך ְּבעֶֹרף אְֹיֶביָך 
ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא ִמי | ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת 

ַעד | יו לֹא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגלָ ) 10: (ְיִקיֶמּנּו
ֶּגֶפן אְֹסִרי לַ ) 11: (ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים] ִׁשילֹו קרי[ִּכי ָיבֹא ׁשילה 

ם ִּכֵּבס ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבדַ | ְוַלּׂשֵֹרָקה ְּבִני ֲאתֹנֹו ] ִעירֹו קרי[עירה 
ּוְלֶבן | ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ) 12]: (סּותֹו קרי[ֲעָנִבים סותה 
  : ִׁשַּנִים ֵמָחָלב

תֹו ַעל ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹות ְוַיְרכָ | ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן ) 13(
) 15: (רֵֹבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים| ִיָּׂששָכר ֲחמֹר ָּגֶרם ) 14(  : ִצידֹן

ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסּבֹל | ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה 
: ֵאלְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשרָ | ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ) 16(  : ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד

 ַהּנֵֹׁשְך ִעְּקֵבי סּוס| ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְׁשִפיפֹן ֲעֵלי אַֹרח  ְיִהי ָדן) 17(
ָּגד ְּגדּוד ) 19: (ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ְיהָוה) 18: (ַוִּיּפֹל רְֹכבֹו ָאחֹור

ְוהּוא | ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו ) 20(  : ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב| ְיגּוֶדּנּו 
ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי | ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ) 21(  : ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶלְך 

ָּבנֹות ָצֲעָדה | ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף ֵּבן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין ) 22(  : ָׁשֶפר
) 24: (ַוִּיְׂשְטֻמהּו ַּבֲעֵלי ִחִּצים| ַוְיָמֲרֻרהּו ָורֹּבּו ) 23: (ֲעֵלי ׁשּור

ם ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹב ִמָּׁש | ָיָדיו  ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו ַוָּיפֹּזּו ְזרֵֹעי
ָבְרֶכָּך ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי ִוי) 25: (רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל

ִּבְרכֹת ָׁשַדִים | ִּבְרכֹת ָׁשַמִים ֵמָעל ִּבְרכֹת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת 
ַרי ַעד ַּתֲאַות ִּבְרכֹת ָאִביָך ָּגְברּו ַעל ִּבְרכֹת הֹו) 26: (ָוָרַחם

  : ִּתְהֶייָן ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיו| ִּגְבעֹת עֹוָלם 
: ְוָלֶעֶרב ְיַחֵּלק ָׁשָלל| ִּבְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ַּבּבֶֹקר יֹאַכל ַעד ) 27(
ם ְוזֹאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלהֶ | ָּכל ֵאֶּלה ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר ) 28(

) 29: (יֶהם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַרְך אָֹתםֲאִב 
ִתי ֶאל ַוְיַצו אֹוָתם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני ֶנֱאָסף ֶאל ַעִּמי ִקְברּו אֹ

ַּבְּמָעָרה ) 30: (ֶאל ַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה ֶעְפרֹון ַהִחִּתי| ֲאבָֹתי 
ֲאֶׁשר | ֶׁשר ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה אֲ 

) 31: (ָקֶבר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת ַהָּׂשֶדה ֵמֵאת ֶעְפרֹן ַהִחִּתי ַלֲאֻחַּזת
ְברּו ֶאת ָׁשָּמה ָקְברּו ֶאת ַאְבָרָהם ְוֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ָׁשָּמה ָק 

) 32: (ת ֵלָאהְוָׁשָּמה ָקַבְרִּתי ֶא | ִיְצָחק ְוֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו 
ַוְיַכל ) 33: (ִמְקֵנה ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו ֵמֵאת ְּבֵני ֵחת

ַוִּיְגַוע ַוֵּיָאֶסף | ַיֲעקֹב ְלַצּוֹת ֶאת ָּבָניו ַוֶּיֱאסֹף ַרְגָליו ֶאל ַהִּמָּטה 
  :ֶאל ַעָּמיו



  
Genesis Chapter 50 

  
 ַוְיַצו יֹוֵסף) 2: (ְבְּך ָעָליו ַוִּיַּׁשק לֹוַוּיֵ | ַוִּיּפֹל יֹוֵסף ַעל ְּפֵני ָאִביו ) 1(

ַוַּיַחְנטּו ָהרְֹפִאים | ֶאת ֲעָבָדיו ֶאת ָהרְֹפִאים ַלֲחנֹט ֶאת ָאִביו 
 ַוִּיְמְלאּו לֹו ַאְרָּבִעים יֹום ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו ְיֵמי) 3: (ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ַוַּיַעְברּו ְיֵמי ) 4: (ַוִּיְבּכּו אֹתֹו ִמְצַרִים ִׁשְבִעים יֹום| ַהֲחֻנִטים 
ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן | ְבִכיתֹו ַוְיַדֵּבר יֹוֵסף ֶאל ֵּבית ַּפְרעֹה ֵלאמֹר 
ָאִבי ִהְׁשִּביַעִני ) 5: (ְּבֵעיֵניֶכם ַּדְּברּו ָנא ְּבָאְזֵני ַפְרעֹה ֵלאמֹר

 ָׁשָּמהַען ֵלאמֹר ִהֵּנה ָאנִֹכי ֵמת ְּבִקְבִרי ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי ְּבֶאֶרץ ְּכנַ 
) 6: (ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ָּנא ְוֶאְקְּבָרה ֶאת ָאִבי ְוָאׁשּוָבה| ִּתְקְּבֵרִני 

ַוַּיַעל ) 7: (ֲעֵלה ּוְקבֹר ֶאת ָאִביָך ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשִּביֶעךָ | ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה 
יתֹו ַוַּיֲעלּו ִאּתֹו ָּכל ַעְבֵדי ַפְרעֹה ִזְקֵני בֵ | יֹוֵסף ִלְקּבֹר ֶאת ָאִביו 

|  ְוכֹל ֵּבית יֹוֵסף ְוֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו) 8: (כֹל ִזְקֵני ֶאֶרץ ִמְצָרִיםוְ 
ַוַּיַעל ִעּמֹו ַּגם ) 9: (ַרק ַטָּפם ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ָעְזבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן

ַוָּיבֹאּו ַעד ּגֶֹרן ) 10: (ַוְיִהי ַהַּמֲחֶנה ָּכֵבד ְמאֹד| ֶרֶכב ַּגם ָּפָרִׁשים 
ד ְמאֹד ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיְסְּפדּו ָׁשם ִמְסֵּפד ָּגדֹול ְוָכבֵ  ָהָאָטד ֲאֶׁשר

ַוַּיְרא יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ) 11: (ַוַּיַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל ִׁשְבַעת ָיִמים| 
ְלִמְצָרִים  ַהְּכַנֲעִני ֶאת ָהֵאֶבל ְּבגֶֹרן ָהָאָטד ַוּיֹאְמרּו ֵאֶבל ָּכֵבד ֶזה

) 12: (ֵבל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָא| 
 ַוִּיְׂשאּו אֹתֹו ָבָניו ַאְרָצה) 13: (ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּום| ַוַּיֲעׂשּו ָבָניו לֹו 

ם ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרהָ | ְּכַנַען ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִּבְמָעַרת ְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה 
: ֶעְפרֹן ַהִחִּתי ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא ֶאת ַהָּׂשֶדה ַלֲאֻחַּזת ֶקֶבר ֵמֵאת

 ִלְקּבֹר ַוָּיָׁשב יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה הּוא ְוֶאָחיו ְוָכל ָהעִֹלים ִאּתֹו) 14(
ַוִּיְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף ִּכי ) 15: (ַאֲחֵרי ָקְברֹו ֶאת ָאִביו| ֶאת ָאִביו 

יב ָלנּו ֵאת ָּכל ְוָהֵׁשב ָיִׁש | ֵמת ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף 
ָאִביָך | ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ) 16: (ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו אֹתֹו
א ּכֹה תֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאָּנא ָׂשא נָ ) 17: (ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹר

ְלֶפַׁשע  ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתם ִּכי ָרָעה ְגָמלּוָך ְוַעָּתה ָׂשא ָנא
ַוֵּיְלכּו ַּגם ) 18: (ַוֵּיְבְּך יֹוֵסף ְּבַדְּבָרם ֵאָליו| לֵֹהי ָאִביָך ַעְבֵדי אֱ 

ַוּיֹאֶמר ) 19: (ַוּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים| ֶאָחיו ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו 
ְוַאֶּתם ) 20: (ִּכי ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאִני| ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִּתיָראּו 

ּיֹום ֱאלִֹהים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעׂשֹה ּכַ |  ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה
ְוַעָּתה ַאל ִּתיָראּו ָאנִֹכי ֲאַכְלֵּכל ) 21: (ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב



 ַוֵּיֶׁשב) 22: (ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל ִלָּבם| ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם 
: ִניםיֹוֵסף ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁש ַוְיִחי | יֹוֵסף ְּבִמְצַרִים הּוא ּוֵבית ָאִביו 

ה ַּגם ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁש | ַוַּיְרא יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ְּבֵני ִׁשֵּלִׁשים ) 23(
| ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ָאנִֹכי ֵמת ) 24: (ֻיְּלדּו ַעל ִּבְרֵּכי יֹוֵסף

ֶרץ ַהּזֹאת ֵואלִֹהים ָּפקֹד ִיְפקֹד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן ָהָא
 ַוַּיְׁשַּבע) 25: (ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב

ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם | יֹוֵסף ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ר ַוָּיָמת יֹוֵסף ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂש ) 26: (ְוַהֲעִלֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמֶּזה

  :ְנטּו אֹתֹו ַוִּייֶׂשם ָּבָארֹון ְּבִמְצָרִיםַוַּיחַ | ָׁשִנים 
  

  ֵסֶפר ְׁשמֹות
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 ֵאת ַיֲעקֹב ִאיׁש| ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה ) 1(

ן ִיָּׂששָכר ְזבּולֻ ) 3: (ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה) 2: (ּוֵביתֹו ָּבאּו
ְך ַוְיִהי ָּכל ֶנֶפׁש יְֹצֵאי ֶירֶ ) 5: (ָּדן ְוַנְפָּתִלי ָּגד ְוָאֵׁשר) 4(: ּוִבְנָיִמן

 ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל) 6: (ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים| ַיֲעקֹב ִׁשְבִעים ָנֶפׁש 
ְרּבּו ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוּיִ ) 7: (ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא

  : ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם| ְמאֹד ְמאֹד ַוַּיַעְצמּו ִּב 
) 9: (ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף| ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ) 8(

) 10: (ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו| ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו 
 ֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסףֶּפן ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי ִתְק | ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו 

ַוָּיִׂשימּו ) 11: (ַּגם הּוא ַעל ׂשְֹנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ
ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות | ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹתֹו ְּבִסְבלָֹתם 

ֹו ֵּכן ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו אֹת) 12: (ְלַפְרעֹה ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס
 ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים) 13: (ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפרֹץ 

ָׁשה ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה ָק ) 14: (ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך 
ר ֵאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁש | ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה 

ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלדֹת ) 15: (ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך 
) 16: (ּוָעהֲאֶׁשר ֵׁשם ָהַאַחת ִׁשְפָרה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ּפ| ָהִעְבִרּיֹת 

ִאם ֵּבן | ַוּיֹאֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים 
 ַוִּתיֶראָן ַהְמַיְּלדֹת) 17: (ַּבת ִהיא ָוָחָיה הּוא ַוֲהִמֶּתן אֹתֹו ְוִאם

| ָרִים ֶאת ָהֱאלִֹהים ְולֹא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצ 



ַוִּיְקָרא ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלדֹת ) 18: (ַוְּתַחֶּייָן ֶאת ַהְיָלִדים
: ַחֶּייָן ֶאת ַהְיָלִדיםַוְּת | ַוּיֹאֶמר ָלֶהן ַמּדּוַע ֲעִׂשיֶתן ַהָּדָבר ַהֶּזה 

ִרּיֹת ַוּתֹאַמְרָן ַהְמַיְּלדֹת ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי לֹא ַכָּנִׁשים ַהִּמְצ ) 19(
: ָיָלדּוִּכי ָחיֹות ֵהָּנה ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶּלֶדת וְ | ָהִעְבִרּיֹת 

) 21: (אֹדַוִּיֶרב ָהָעם ַוַּיַעְצמּו ְמ | ַוֵּייֶטב ֱאלִֹהים ַלְמַיְּלדֹת ) 20(
) 22: (ַוַּיַעׂש ָלֶהם ָּבִּתים| ַוְיִהי ִּכי ָיְראּו ַהְמַיְּלדֹת ֶאת ָהֱאלִֹהים 

יֻכהּו ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשלִ | ַוְיַצו ַּפְרעֹה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאמֹר 
    : ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון
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ה ַוַּתַהר ָהִאָּׁש ) 2: (ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי| ִוי ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית לֵ ) 1(

: ִחיםַוֵּתֶרא אֹתֹו ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁשלָֹׁשה ְירָ | ַוֵּתֶלד ֵּבן 
ה ְולֹא ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו ַוִּתַּקח לֹו ֵּתַבת ּגֶֹמא ַוַּתְחְמרָ ) 3(

ת ֶּיֶלד ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל ְׂשפַ ַוָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת הַ | ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת 
) 5: (ְלֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו| ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ) 4: (ַהְיאֹר

 ַוֵּתֶרד ַּבת ַּפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל ַהְיאֹר ְוַנֲערֶֹתיָה הְֹלכֹת ַעל ַיד
 ָתּהַוֵּתֶרא ֶאת ַהֵּתָבה ְּבתֹוְך ַהּסּוף ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמ | ַהְיאֹר 
|  ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו ֶאת ַהֶּיֶלד ְוִהֵּנה ַנַער ּבֶֹכה) 6: (ַוִּתָּקֶחהָ 

ַוּתֹאֶמר ֲאחֹתֹו ) 7: (ַוַּתְחמֹל ָעָליו ַוּתֹאֶמר ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה
| ִעְבִרּיֹת ֶאל ַּבת ַּפְרעֹה ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת ִמן הָ 

ַוֵּתֶלְך | ַוּתֹאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרעֹה ֵלִכי ) 8: (ַהָּיֶלדְוֵתיִנק ָלְך ֶאת 
ַוּתֹאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרעֹה ) 9: (ָהַעְלָמה ַוִּתְקָרא ֶאת ֵאם ַהָּיֶלד

| ֵרְך ֵהיִליִכי ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוֵהיִנִקהּו ִלי ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ְׂשכָ 
ַבת ַוִיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוְּתִבֵאהּו ְל ) 10: (ַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּו

ַּמִים ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֶֹׁשה ַוּתֹאֶמר ִּכי ִמן הַ | ַּפְרעֹה ַוְיִהי ָלּה ְלֵבן 
ל ֶאָחיו ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא ֶא ) 11: (ְמִׁשיִתהּו

: ֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיוַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמ | ַוַּיְרא ְּבִסְבלָֹתם 
הּו ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמנֵ | ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ) 12(

| ִרים ִנִּצים ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְב ) 13: (ַּבחֹול
 ראֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂש ַוּיֹ) 14: (ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעךָ 

| ת ַהִּמְצִרי ְוׁשֵֹפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה אֵֹמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶא 
 ַוִּיְׁשַמע ַּפְרעֹה ֶאת) 15: (ַוִּייָרא מֶֹׁשה ַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר
 ֶׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹהַוִּיְבַרח מֹ| ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֶֹׁשה 



ּוְלכֵֹהן ִמְדָין ֶׁשַבע ) 16: (ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר
קֹות ַוָּתבֹאָנה ַוִּתְדֶלָנה ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת ָהְרָהִטים ְלַהְׁש | ָּבנֹות 

ַוָּיָקם מֶֹׁשה | ַוָּיבֹאּו ָהרִֹעים ַוְיָגְרׁשּום ) 17: (צֹאן ֲאִביֶהן
| ַוָּתבֹאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן ) 18: (ֹוִׁשָען ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנםַוּי

ַוּתֹאַמְרָן ִאיׁש ִמְצִרי ) 19: (ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ּבֹא ַהּיֹום
: ְוַגם ָּדלֹה ָדָלה ָלנּו ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהּצֹאן| ִהִּציָלנּו ִמַּיד ָהרִֹעים 

ְרֶאן ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ֶאת ָהִאיׁש ִק | ְוַאּיֹו  ַוּיֹאֶמר ֶאל ְּבנָֹתיו) 20(
ַוִּיֵּתן ֶאת | ַוּיֹוֶאל מֶֹׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ) 21: (לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם

ִּכי | ם ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵּגְרׁשֹ) 22: (ִצּפָֹרה ִבּתֹו ְלמֶֹׁשה
  : הָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרּיָ 

ְנחּו ְבֵני ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֵּיָא) 23(
ן ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמ | ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו 

ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים | ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם ) 24: (ָהֲעבָֹדה
ַוַּיְרא ) 25: (ת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹבֶאת ְּבִריתֹו ֶא 

    : ַוֵּיַדע ֱאלִֹהים| ֱאלִֹהים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
  

Exodus Chapter 3 
  
ַוִּיְנַהג | ּומֶֹׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין ) 1(

) 2: (לִֹהים חֵֹרָבהֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל ַהר ָהאֱ 
ַוַּיְרא ְוִהֵּנה | ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ְיהָֹוה ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה 

ה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָאֻסרָ ) 3: (ַהְּסֶנה ּבֵֹער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל
: ַהְּסֶנה ַמּדּוַע לֹא ִיְבַער| ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל ַהֶּזה 

ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמּתֹוְך | ַוַּיְרא ְיהָוה ִּכי ָסר ִלְראֹות ) 4(
 ַוּיֹאֶמר ַאל ִּתְקַרב) 5: (ַהְּסֶנה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני

עֹוֵמד  ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה| ֲהלֹם 
י ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ָאִביָך ֱאלֹהֵ ) 6: (קֶֹדׁש הּוא ָעָליו ַאְדַמת

ֵרא ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה ָּפָניו ִּכי יָ | ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב 
י ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָראֹה ָרִאיִתי ֶאת ֳענִ ) 7: (ֵמַהִּביט ֶאל ָהֱאלִֹהים
י ָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני נְֹגָׂשיו ִּכ ְוֶאת ַצֲעָק | ַעִּמי ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים 
לֹתֹו ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים ּוְלַהעֲ ) 8: (ָיַדְעִּתי ֶאת ַמְכאָֹביו

ָלב ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת חָ 
ִּזי ְוַהִחִּוי ֶאל ְמקֹום ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִר | ּוְדָבׁש 
ְוַגם |  ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה ֵאָלי) 9: (ְוַהְיבּוִסי



ְוַעָּתה ) 10: (ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים לֲֹחִצים אָֹתם
ְוהֹוֵצא ֶאת ַעִּמי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל | ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ֶאל ַּפְרעֹה 

ֵלְך ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמי ָאנִֹכי ִּכי ֵא ) 11: (ִמִּמְצָרִים
ַוּיֹאֶמר ) 12: (ְוִכי אֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים| ֶאל ַּפְרעֹה 

ְּבהֹוִציֲאָך | ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ִּכי ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתיָך 
) 13: (ֶאת ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָהר ַהֶּזהֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון 

ָרֵאל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהֱאלִֹהים ִהֵּנה ָאנִֹכי ָבא ֶאל ְּבֵני ִיְׂש 
ְוָאְמרּו ִלי ַמה | ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם 

ֶיה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל מֶֹׁשה ֶאְה ) 14: (ְּׁשמֹו ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם
ַחִני ַוּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשלָ | ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה 

ל ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאלִֹהים ֶאל מֶֹׁשה ּכֹה תֹאַמר ֶא ) 15: (ֲאֵליֶכם
לֵֹהי ִיְצָחק ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם אֱ 

 ֶזה ְּׁשִמי ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר| יֶכם ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ְׁשָלַחִני ֲאלֵ 
ְיהָוה  ֵלְך ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם) 16: (ּדֹר

קֹב ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיעֲ 
) 17: (ִמְצָרִיםָּפקֹד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּב | ֵלאמֹר 

ַהִחִּתי ָואַֹמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני וְ 
: ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש| ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי 

ּוָבאָת ַאָּתה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך | ְוָׁשְמעּו ְלקֶֹלָך ) 18(
ינּו ִים ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרִּיים ִנְקָרה ָעלֵ ִמְצרַ 

ַליהָוה  ְוַעָּתה ֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה
ם ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַריִ ) 19: (ֱאלֵֹהינּו
 ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת) 20: (ָקהְולֹא ְּבָיד ֲחזָ | ַלֲהלְֹך 

 ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח| ִמְצַרִים ְּבכֹל ִנְפְלאַֹתי ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו 
ְוָהָיה ִּכי | ְוָנַתִּתי ֶאת ֵחן ָהָעם ַהֶּזה ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ) 21: (ֶאְתֶכם

ַרת ה ִאָּׁשה ִמְּׁשֶכְנָּתּה ּוִמּגָ ְוָׁשֲאלָ ) 22: (ֵתֵלכּון לֹא ֵתְלכּו ֵריָקם
 ְוַׂשְמֶּתם ַעל ְּבֵניֶכם ְוַעל| ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹת 

  :ְּבנֵֹתיֶכם ְוִנַּצְלֶּתם ֶאת ִמְצָרִים
  

Exodus Chapter 4 
  
| ִלי קַֹוַּיַען מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְּב ) 1(

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה מזה ) 2: (ִּכי יֹאְמרּו לֹא ִנְרָאה ֵאֶליָך ְיהָוה
ַוּיֹאֶמר ַהְׁשִליֵכהּו ) 3: (ַוּיֹאֶמר ַמֶּטה| ְבָיֶדָך ] ַמה ֶּזה קרי[



) 4: (ַוָּיָנס מֶֹׁשה ִמָּפָניו| ַאְרָצה ַוַּיְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש 
ַוִּיְׁשַלח ָידֹו | מֶֹׁשה ְׁשַלח ָיְדָך ֶוֱאחֹז ִּבְזָנבֹו ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל 

יָך ְלַמַען ַיֲאִמינּו ִּכי ִנְרָאה ֵאלֶ ) 5: (ַוַּיֲחֶזק ּבֹו ַוְיִהי ְלַמֶּטה ְּבַכּפֹו
ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי | ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם 

דֹו ֵבא ָנא ָיְדָך ְּבֵחיֶקָך ַוָּיֵבא יָ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה לֹו עֹוד הָ ) 6: (ַיֲעקֹב
ַוּיֹאֶמר ָהֵׁשב ) 7: (ַוּיֹוִצָאּה ְוִהֵּנה ָידֹו ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג| ְּבֵחיקֹו 

ָבה ַוּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו ְוִהֵּנה ָׁש | ָיְדָך ֶאל ֵחיֶקָך ַוָּיֶׁשב ָידֹו ֶאל ֵחיקֹו 
ְך ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְלקֹל ָהאֹת ְוָהָיה ִאם לֹא ַיֲאִמינּו לָ ) 8: (ִּכְבָׂשרֹו

ְוָהָיה ִאם לֹא ) 9: (ְוֶהֱאִמינּו ְלקֹל ָהאֹת ָהַאֲחרֹון| ָהִראׁשֹון 
ְוָלַקְחָּת  ַיֲאִמינּו ַּגם ִלְׁשֵני ָהאֹתֹות ָהֵאֶּלה ְולֹא ִיְׁשְמעּון ְלקֶֹלךָ 

ַּקח ִמן ְוָהיּו ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִּת | ִמֵּמיֵמי ַהְיאֹר ְוָׁשַפְכָּת ַהַּיָּבָׁשה 
דָֹני ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְיהָוה ִּבי אֲ ) 10: (ַהְיאֹר ְוָהיּו ְלָדם ַּבַּיָּבֶׁשת

ָאז ַּדֶּבְרָך לֹא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלׁשֹם ַּגם ֵמ 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ) 11: (ִּכי ְכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי| ֶאל ַעְבֶּדָך 

ֹו ִפֵּקַח ֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש א
ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם | ְוַעָּתה ֵלְך ) 12: (ֲהלֹא ָאנִֹכי ְיהָוה| אֹו ִעֵּור 

ְׁשַלח ָנא | ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדָֹני ) 13: (ִּפיָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר
רֹן ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבמֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֲהלֹא ַאהֲ ) 14: (ְּבַיד ִּתְׁשָלח

ְוַגם ִהֵּנה הּוא יֵֹצא | ָאִחיָך ַהֵּלִוי ָיַדְעִּתי ִּכי ַדֵּבר ְיַדֵּבר הּוא 
 ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ְוַׂשְמָּת ֶאת) 15: (ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו

ם ִּפיָך ְוִעם ִּפיהּו ְוהֹוֵריִתי ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִע | ַהְּדָבִרים ְּבִפיו 
ְוָהָיה | ְוִדֶּבר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ) 16: (ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון

ְוֶאת ) 17: (הּוא ִיְהֶיה ְּלָך ְלֶפה ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ּלֹו ֵלאלִֹהים
  : ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת| ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך 

ה ָּנא ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ַוָּיָׁשב ֶאל ֶיֶתר חְֹתנֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ֵאְלכָ ) 18(
| ִּיים ְוָאׁשּוָבה ֶאל ַאַחי ֲאֶׁשר ְּבִמְצַרִים ְוֶאְרֶאה ַהעֹוָדם חַ 

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה) 19: (ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ְלמֶֹׁשה ֵלְך ְלָׁשלֹום
ֶאת  י ֵמתּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמַבְקִׁשיםִּכ | ְּבִמְדָין ֵלְך ֻׁשב ִמְצָרִים 

ַעל  ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַוַּיְרִּכֵבם) 20: (ַנְפֶׁשךָ 
ים ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטה ָהֱאלִֹה | ַהֲחמֹר ַוָּיָׁשב ַאְרָצה ִמְצָרִים 

ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבֶלְכְּתךָ ) 21: (ְּבָידֹו
| ֵני ַפְרעֹה ְרֵאה ָּכל ַהּמְֹפִתים ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבָיֶדָך ַוֲעִׂשיָתם ִלפְ 

ְוָאַמְרָּת ֶאל ) 22: (ַוֲאִני ֲאַחֵּזק ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ְיַׁשַּלח ֶאת ָהָעם
ָואַֹמר ֵאֶליָך ) 23: (ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאל| ַּפְרעֹה 



ָך ִהֵּנה ָאנִֹכי הֵֹרג ֶאת ִּבנְ | ַּלח ֶאת ְּבִני ְוַיַעְבֵדִני ַוְּתָמֵאן ְלַׁשְּלחֹו ַׁש 
ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ְיהָוה ַוְיַבֵּקׁש | ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון ) 24: (ְּבכֶֹרךָ 
ַּגע ַוִּתַּקח ִצּפָֹרה צֹר ַוִּתְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ְּבָנּה ַוַּת ) 25: (ֲהִמיתֹו

ָאז | ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו ) 26: (ַוּתֹאֶמר ִּכי ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי| ָליו ְלַרגְ 
  : ָאְמָרה ֲחַתן ָּדִמים ַלּמּולֹת

ַוֵּיֶלְך | ה ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַאֲהרֹן ֵלְך ִלְקַראת מֶֹׁשה ַהִּמְדָּברָ ) 27(
ת ד מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן ֵא ַוַּיּגֵ ) 28: (ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ְּבַהר ָהֱאלִֹהים ַוִּיַּׁשק לֹו

) 29: (ְוֵאת ָּכל ָהאֹתֹת ֲאֶׁשר ִצָּוהּו| ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָוה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו 
) 30: (ַוַּיַאְספּו ֶאת ָּכל ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 

| ה ֶׁש ַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל מֹ
 ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי ָפַקד| ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ) 31: (ַוַּיַעׂש ָהאֹתֹת ְלֵעיֵני ָהָעם

  :ַּתֲחּוּוְיהָוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת ָעְנָים ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁש 
  

Exodus Chapter 5 
  
ה ָאַמר ּכֹ| ְוַאַחר ָּבאּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה ) 1(

) 2: (ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוָיחֹּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר
| ת ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ִמי ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶא 

ַוּיֹאְמרּו ) 3: (לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת ְיהָוה ְוַגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלחַ 
 ֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים| ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהי

) 4: (ָחֶרבַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶּפן ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר אֹו בֶ 
יעּו ֶאת ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָלָּמה מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּתְפִר 

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֵהן ַרִּבים ) 5: (כּו ְלִסְבלֵֹתיֶכםלְ | ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו 
ַוְיַצו ַּפְרעֹה ) 6: (ְוִהְׁשַּבֶּתם אָֹתם ִמִּסְבלָֹתם| ַעָּתה ַעם ָהָאֶרץ 

לֹא ) 7: (ֶאת ַהּנְֹגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת ׁשְֹטָריו ֵלאמֹר| ַּבּיֹום ַההּוא 
ֵהם | ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם  תֹאִספּון ָלֵתת ֶּתֶבן ָלָעם ִלְלּבֹן ַהְּלֵבִנים

ם ְוֶאת ַמְתּכֶֹנת ַהְּלֵבִנים ֲאֶׁשר הֵ ) 8: (ֵיְלכּו ְוקְֹׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן
ִּכי | ּנּו עִֹׂשים ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹם ָּתִׂשימּו ֲעֵליֶהם לֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמ 

 :ינּוִנְרִּפים ֵהם ַעל ֵּכן ֵהם צֲֹעִקים ֵלאמֹר ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ֵלאלֹהֵ 
ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי | ִּתְכַּבד ָהֲעבָֹדה ַעל ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ) 9(

ם ֵלאמֹר ַוֵּיְצאּו נְֹגֵׂשי ָהָעם ְוׁשְֹטָריו ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָהעָ ) 10: (ָׁשֶקר
ַאֶּתם ְלכּו ְקחּו ) 11: (ּכֹה ָאַמר ַּפְרעֹה ֵאיֶנִּני נֵֹתן ָלֶכם ֶּתֶבן| 

) 12: (ִּכי ֵאין ִנְגָרע ֵמֲעבַֹדְתֶכם ָּדָבר| ֲאֶׁשר ִּתְמָצאּו ָלֶכם ֶּתֶבן ֵמ 
) 13: (ְלקֵֹׁשׁש ַקׁש ַלֶּתֶבן| ַוָּיֶפץ ָהָעם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 



ֶׁשר ַּכּלּו ַמֲעֵׂשיֶכם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ַּכאֲ | ְוַהּנְֹגִׂשים ָאִצים ֵלאמֹר 
ֵלֶהם ְטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָׂשמּו עֲ ַוֻּיּכּו ׁשֹ) 14: (ִּבְהיֹות ַהֶּתֶבן

ַמּדּוַע לֹא ִכִּליֶתם ָחְקֶכם ִלְלּבֹן ִּכְתמֹול | נְֹגֵׂשי ַפְרעֹה ֵלאמֹר 
ל ַוָּיבֹאּו ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 15: (ִׁשְלׁשֹם ַּגם ְּתמֹול ַּגם ַהּיֹום

ֶּתֶבן ) 16: (ַלֲעָבֶדיךָ  ָלָּמה ַתֲעֶׂשה כֹה| ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ַּפְרעֹה ֵלאמֹר 
ם ְוִהֵּנה ֲעָבֶדיָך ֻמִּכי| ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדיָך ּוְלֵבִנים אְֹמִרים ָלנּו ֲעׂשּו 

ַעל ֵּכן ַאֶּתם | ַוּיֹאֶמר ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים ) 17: (ְוָחָטאת ַעֶּמךָ 
ֶתֶבן לֹא ְוַעָּתה ְלכּו ִעְבדּו וְ ) 18: (אְֹמִרים ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ַליהָוה

ֵאל ַוִּיְראּו ׁשְֹטֵרי ְבֵני ִיְׂשרָ ) 19: (ְותֶֹכן ְלֵבִנים ִּתֵּתּנּו| ִיָּנֵתן ָלֶכם 
) 20: (לֹא ִתְגְרעּו ִמִּלְבֵניֶכם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו| אָֹתם ְּבָרע ֵלאמֹר 

ְּבֵצאָתם ֵמֵאת | ַוִּיְפְּגעּו ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן ִנָּצִבים ִלְקָראָתם 
ֲאֶׁשר | ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ְיהָוה ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשּפֹט ) 21: (ְרעֹהּפַ 

ֶחֶרב  ִהְבַאְׁשֶּתם ֶאת ֵריֵחנּו ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת
ֲאדָֹני ָלָמה | ַוָּיָׁשב מֶֹׁשה ֶאל ְיהָוה ַוּיֹאַמר ) 22: (ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנּו

ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל ) 23: (ה ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִניֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהּזֶ 
ְוַהֵּצל לֹא ִהַּצְלָּת ֶאת | ַּפְרעֹה ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה 

  :ַעֶּמךָ 
  

Exodus Chapter 6 
  
| ה ְלַפְרעֹה ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַעָּתה ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂש ) 1(

) 2(  : ַׁשְּלֵחם ּוְבָיד ֲחָזָקה ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצֹוִּכי ְבָיד ֲחָזָקה יְ 
ָוֵאָרא ) 3: (ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהָוה| ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֶאל מֶֹׁשה 

ּוְׁשִמי ְיהָוה לֹא | ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ְּבֵאל ַׁשָּדי 
י ִאָּתם ָלֵתת ָלֶהם ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִת ) 4: (נֹוַדְעִּתי ָלֶהם

ְוַגם ֲאִני ) 5: (ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם ֲאֶׁשר ָּגרּו ָבּה| ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען 
| ִבִדים אָֹתם ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמעֲ 

 ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהָוה) 6: (ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי
 ֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכםְוהֹו

: יםְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹל | ֵמֲעבָֹדָתם 
ִויַדְעֶּתם | ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים ) 7(

ִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמֹו
ֶאת ָיִדי  ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי) 8: (ִמְצָרִים

ְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם | ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב 



א ְולֹ| ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֵּכן ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 9: (מֹוָרָׁשה ֲאִני ְיהָוה
  : ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה

ּבֹא ַדֵּבר ֶאל ַּפְרעֹה ) 11: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 10(
ַוְיַדֵּבר ) 12: (ִויַׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו| ֶמֶלְך ִמְצָרִים 

ְך ָרֵאל לֹא ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאיֵהן ְּבֵני ִיְׂש | מֶֹׁשה ִלְפֵני ְיהָוה ֵלאמֹר 
  : ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים

ְׂשָרֵאל ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני יִ ) 13(
ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ | ְוֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים 

ְּבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹר | ֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאבָֹתם ֵא ) 14(  : ִמְצָרִים
) 15: (ּוֵבןִיְׂשָרֵאל ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא ֶחְצרֹון ְוַכְרִמי ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְרא

ן ּוְבֵני ִׁשְמעֹון ְימּוֵאל ְוָיִמין ְואַֹהד ְוָיִכין ְוצַֹחר ְוָׁשאּול ּבֶ 
 ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ֵלִוי) 16: (ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ִׁשְמעֹון| ַהְּכַנֲעִנית 

ִׁשים ּוְׁשֵני ַחֵּיי ֵלִוי ֶׁשַבע ּוְׁשלֹ| ְלתְֹלדָֹתם ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי 
) 18: (ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ִלְבִני ְוִׁשְמִעי ְלִמְׁשְּפחָֹתם) 17: (ּוְמַאת ָׁשָנה

 לֹׁשְׁשֵני ַחֵּיי ְקָהת ָׁש ּו| ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל 
ֵאֶּלה | ּוְבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּומּוִׁשי ) 19: (ּוְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה

ֹו ַוִּיַּקח ַעְמָרם ֶאת יֹוֶכֶבד ּדָֹדת) 20: (ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּלִוי ְלתְֹלדָֹתם
ְמָרם ּוְׁשֵני ַחֵּיי עַ | לֹו ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת מֶֹׁשה 

: קַֹרח ָוֶנֶפג ְוִזְכִרי| ּוְבֵני ִיְצָהר ) 21: (ֶׁשַבע ּוְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה
ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ) 23: (ִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן ְוִסְתִרי| ּוְבֵני ֻעִּזיֵאל ) 22(

ַוֵּתֶלד לֹו | ֶאת ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו ְלִאָּׁשה 
ּוְבֵני ) 24: (ָדב ְוֶאת ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר ְוֶאת ִאיָתָמרֶאת נָ 

) 25: (ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ַהָּקְרִחי| קַֹרח ַאִּסיר ְוֶאְלָקָנה ַוֲאִביָאָסף 
ֵּתֶלד לֹו ְוֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ָלַקח לֹו ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאָּׁשה וַ 

הּוא ) 26: (בֹות ַהְלִוִּים ְלִמְׁשְּפחָֹתםֵאֶּלה ָראֵׁשי אֲ | ֶאת ִּפיְנָחס 
ָרֵאל ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂש | ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה 

ֵהם ַהְמַדְּבִרים ֶאל ַּפְרעֹה ) 27: (ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבאָֹתם
א מֶֹׁשה הּו| ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים 

  : ִיםַוְיִהי ְּביֹום ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבֶאֶרץ ִמְצרָ ) 28: (ְוַאֲהרֹן
ַּדֵּבר ֶאל ַּפְרעֹה | ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ֲאִני ְיהָוה ) 29(

 ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה) 30: (ֶמֶלְך ִמְצַרִים ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאִני ּדֵֹבר ֵאֶליךָ 
  :עֹהֵהן ֲאִני ֲעַרל ְׂשָפַתִים ְוֵאיְך ִיְׁשַמע ֵאַלי ַּפְר | ה ִלְפֵני ְיהוָ 

  
Exodus Chapter 7 



  
|  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְרֵאה ְנַתִּתיָך ֱאלִֹהים ְלַפְרעֹה) 1(

ַאָּתה ְתַדֵּבר ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ) 2: (ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ִיְהֶיה ְנִביֶאךָ 
ָרֵאל ְיַדֵּבר ֶאל ַּפְרעֹה ְוִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂש  ְוַאֲהרֹן ָאִחיךָ | ֲאַצֶּוָּך 
ְוִהְרֵּביִתי ֶאת אֹתַֹתי | ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ) 3: (ֵמַאְרצֹו

ְולֹא ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ) 4: (ְוֶאת מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים
ִצְבאַֹתי ֶאת ַעִּמי ְבֵני ְוהֹוֵצאִתי ֶאת | ְוָנַתִּתי ֶאת ָיִדי ְּבִמְצָרִים 

ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ) 5: (ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים
ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ְּבֵני | ֲאִני ְיהָוה ִּבְנטִֹתי ֶאת ָיִדי ַעל ִמְצָרִים 

הָוה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה יְ | ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ) 6: (ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם
לֹׁש ּומֶֹׁשה ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוַאֲהרֹן ֶּבן ָׁש ) 7: (אָֹתם ֵּכן ָעׂשּו
  : ְּבַדְּבָרם ֶאל ַּפְרעֹה| ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה 

ִּכי ְיַדֵּבר ) 9: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) 8(
ָּת ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ְוָאַמְר | ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת 

ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ) 10: (ֶאת ַמְּטָך ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּנין
 ַוַּיְׁשֵלְך ַאֲהרֹן| ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוַּיַעׂשּו ֵכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה 
ַוִּיְקָרא ) 11: (ֶאת ַמֵּטהּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִּנין

ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהם ַחְרֻטֵּמי | ַּגם ַּפְרעֹה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכְּׁשִפים 
ַוַּיְׁשִליכּו ִאיׁש ַמֵּטהּו ַוִּיְהיּו ) 12: (ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן

ַוֶּיֱחַזק ֵלב ) 13: (ַוִּיְבַלע ַמֵּטה ַאֲהרֹן ֶאת ַמּטָֹתם| ְלַתִּניִנם 
  : ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה| ע ֲאֵלֶהם ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמ 

: ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם| ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה ) 14(
ָראתֹו ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר ִהֵּנה יֵֹצא ַהַּמְיָמה ְוִנַּצְבָּת ִלְק ) 15(

) 16: (ִּתַּקח ְּבָיֶדךָ  ְוַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ְלָנָחׁש| ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר 
מֹר ַׁשַּלח ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ְׁשָלַחִני ֵאֶליָך ֵלא

ּכֹה ) 17: (ְוִהֵּנה לֹא ָׁשַמְעָּת ַעד ּכֹה| ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני ַּבִּמְדָּבר 
ה ַּבַּמֶּטה ִהֵּנה ָאנִֹכי ַמּכֶ | ָאַמר ְיהָוה ְּבזֹאת ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ְיהָוה 

ְוַהָּדָגה ) 18: (ֲאֶׁשר ְּבָיִדי ַעל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם
 ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים| ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ָּתמּות ּוָבַאׁש ַהְיאֹר 

רֹן ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאהֲ ) 19(  : ִמן ַהְיאֹר
יֶהם ה ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל ְיאֹרֵ ַקח ַמְּטָך ּוְנֵט 

ְוָהָיה ָדם | ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל ָּכל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם 
 ַוַּיֲעׂשּו ֵכן מֶֹׁשה) 20: (ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים

 ֶּטה ַוַּיְך ֶאת ַהַּמִים ֲאֶׁשרְוַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ַוָּיֶרם ַּבַּמ 



 ַוֵּיָהְפכּו ָּכל ַהַּמִים ֲאֶׁשר| ַּבְיאֹר ְלֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו 
אֹר ְולֹא ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ֵמָתה ַוִּיְבַאׁש ַהיְ ) 21: (ַּבְיאֹר ְלָדם

ָּדם ְּבָכל ֶאֶרץ ַוְיִהי הַ | ָיְכלּו ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר 
ַוֶּיֱחַזק ֵלב | ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם ) 22: (ִמְצָרִים

ַוִּיֶפן ַּפְרעֹה ) 23: (ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה
ַוַּיְחְּפרּו ָכל ) 24: (ְולֹא ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ָלזֹאת| ַוָּיבֹא ֶאל ֵּביתֹו 

ִּכי לֹא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת | ִמְצַרִים ְסִביבֹת ַהְיאֹר ַמִים ִלְׁשּתֹות 
ַאֲחֵרי ַהּכֹות ְיהָוה | ַוִּיָּמֵלא ִׁשְבַעת ָיִמים ) 25: (ִמֵּמיֵמי ַהְיאֹר

  : ֶאת ַהְיאֹר
ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ) 26(

ֵּלַח ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁש ) 27: (ַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִניָאַמר ְיהָוה ַׁש 
ְוָׁשַרץ ַהְיאֹר ) 28: (ִהֵּנה ָאנִֹכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ְּגבּוְלָך ַּבְצַפְרְּדִעים| 

| ֶתָך ְצַפְרְּדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו ְּבֵביֶתָך ּוַבֲחַדר ִמְׁשָּכְבָך ְוַעל ִמָּט 
ּוְבָכה ) 29: (ֶּמָך ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיךָ ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך ּוְבעַ 

  :ַיֲעלּו ַהְצַפְרְּדִעים| ּוְבַעְּמָך ּוְבָכל ֲעָבֶדיָך 
  

Exodus Chapter 8 
  
ָך ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ָיְד ) 1(

ְוַהַעל ֶאת | ים ְּבַמֶּטָך ַעל ַהְּנָהרֹת ַעל ַהְיאִֹרים ְוַעל ָהֲאַגִּמ 
י ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמ ) 2: (ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ן ַוַּיֲעׂשּו כֵ ) 3: (ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים| ִמְצָרִים 
: םיִ ַוַּיֲעלּו ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצרָ | ַהֲחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם 

הָוה ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ַהְעִּתירּו ֶאל יְ ) 4(
ּו ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזְּבח| ְוָיֵסר ַהְצַפְרְּדִעים ִמֶּמִּני ּוֵמַעִּמי 

ִּתיר ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלַפְרעֹה ִהְתָּפֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְע ) 5: (ַליהָוה
ַרק |  ָך ּוְלַעְּמָך ְלַהְכִרית ַהֲצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיךָ ְלָך ְוַלֲעָבֶדי

ַדע ַוּיֹאֶמר ִּכְדָבְרָך ְלַמַען ֵּת | ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר ) 6: (ַּבְיאֹר ִּתָּׁשַאְרָנה
 ְוָסרּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיךָ ) 7: (ִּכי ֵאין ַּכיהָוה ֱאלֵֹהינּו

רֹן ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ְוַאהֲ ) 8: (ַרק ַּבְיאֹר ִּתָּׁשַאְרָנה| ֶּמָך ּוֵמֲעָבֶדיָך ּוֵמעַ 
ֲאֶׁשר  ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ְיהָוה ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים| ֵמִעם ַּפְרעֹה 
 ַוָּיֻמתּו ַהְצַפְרְּדִעים| ַוַּיַעׂש ְיהָוה ִּכְדַבר מֶֹׁשה ) 9: (ָׂשם ְלַפְרעֹה

ם ַוִּיְצְּברּו אָֹתם ֳחָמִר ) 10: (ת ּוִמן ַהָּׂשדֹתִמן ַהָּבִּתים ִמן ַהֲחֵצרֹ
 ַוַּיְרא ַּפְרעֹה ִּכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה) 11: (ַוִּתְבַאׁש ָהָאֶרץ| ֳחָמִרם 



) 12(  : ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה| ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם 
 ה ֶאת ַמְּטָך ְוַהְך ֶאתַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵט 

ֵּיט ַוַּיֲעׂשּו ֵכן וַ ) 13: (ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים| ֲעַפר ָהָאֶרץ 
ם ָּבָאָדם ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ְבַמֵּטהּו ַוַּיְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַוְּתִהי ַהִּכּנָ 

) 14: (ְצָרִיםָּכל ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהָיה ִכִּנים ְּבָכל ֶאֶרץ ִמ | ּוַבְּבֵהָמה 
| לֹא ָיכֹלּו ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִּנים וְ 

ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ) 15: (ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה
ֵלֶהם ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע אֲ | ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ִהוא 

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַהְׁשֵּכם) 16(  : ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוהּכַ 
ְוָאַמְרָּת ֵאָליו | ַּבּבֶֹקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ִהֵּנה יֹוֵצא ַהָּמְיָמה 

 ִּכי ִאם ֵאיְנָך ְמַׁשֵּלחַ ) 17: (ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני
| ֶהָערֹב  ִליַח ְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעְּמָך ּוְבָבֶּתיָך ֶאתֶאת ַעִּמי ִהְנִני ַמְׁש 

: ם ָעֶליהָ ּוָמְלאּו ָּבֵּתי ִמְצַרִים ֶאת ֶהָערֹב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר הֵ 
ֵמד ָעֶליָה ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ֲאֶׁשר ַעִּמי עֹ) 18(

: ֶרץַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְּבֶקֶרב ָהָאְלַמ | ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָׁשם ָערֹב 
: ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹת ַהֶּזה| ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמָך ) 19(
| ֲעָבָדיו  ַוַּיַעׂש ְיהָוה ֵּכן ַוָּיבֹא ָערֹב ָּכֵבד ֵּביָתה ַפְרעֹה ּוֵבית) 20(

ַוִּיְקָרא ) 21: (ִמְּפֵני ֶהָערֹב ּוְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ
: ץַוּיֹאֶמר ְלכּו ִזְבחּו ֵלאלֵֹהיֶכם ָּבָארֶ | ַפְרעֹה ֶאל מֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן 

ִים ִנְזַּבח ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֵּכן ִּכי ּתֹוֲעַבת ִמְצרַ ) 22(
ֵעיֵניֶהם ְולֹא ֵהן ִנְזַּבח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְל | ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו 

ְוָזַבְחנּו ַליהָוה | ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵנֵלְך ַּבִּמְדָּבר ) 23: (ִיְסְקֻלנּו
ַּלח ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ָאנִֹכי ֲאַׁש ) 24: (ֱאלֵֹהינּו ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר ֵאֵלינּו

א ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶּתם ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַּבִּמְדָּבר ַרק ַהְרֵחק לֹ
י ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִהֵּנה ָאנִֹכ ) 25: (ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי| יקּו ָלֶלֶכת ַתְרִח 

ֲעָבָדיו יֹוֵצא ֵמִעָּמְך ְוַהְעַּתְרִּתי ֶאל ְיהָוה ְוָסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמ 
ָעם ַרק ַאל יֵֹסף ַּפְרעֹה ָהֵתל ְלִבְלִּתי ַׁשַּלח ֶאת הָ | ּוֵמַעּמֹו ָמָחר 
: ַוֶּיְעַּתר ֶאל ְיהָוה| ֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה וַ ) 26: (ִלְזּבַֹח ַליהָוה

ֲעָבָדיו ַוַּיַעׂש ְיהָוה ִּכְדַבר מֶֹׁשה ַוָּיַסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמ ) 27(
ַעם ַוַּיְכֵּבד ַּפְרעֹה ֶאת ִלּבֹו ַּגם ַּבּפַ ) 28: (לֹא ִנְׁשַאר ֶאָחד| ּוֵמַעּמֹו 
  :ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם| ַהּזֹאת 

  
Exodus Chapter 9 

  



ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ּכֹה | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ) 1(
ִּכי ִאם ) 2: (ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני

ִהֵּנה ַיד ְיהָוה הֹוָיה ) 3: (ְועֹוְדָך ַמֲחִזיק ָּבם| ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח 
ָּבָקר ּוַבּצֹאן ְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים ּבַ ְּבִמ 

ן ְוִהְפָלה ְיהָוה ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ּוֵבי) 4: (ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד| 
ַוָּיֶׂשם ) 5: (ְולֹא ָימּות ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָבר| ִמְקֵנה ִמְצָרִים 

) 6: (ץָמָחר ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּבָארֶ | אמֹר ְיהָוה מֹוֵעד לֵ 
| ה ִמְצָרִים ַוַּיַעׂש ְיהָוה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמָּמֳחָרת ַוָּיָמת ּכֹל ִמְקנֵ 

 ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה) 7: (ּוִמִּמְקֵנה ְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ֵמת ֶאָחד
ח ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשּלַ | ָחד לֹא ֵמת ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶא 

  : ֶאת ָהָעם
ְפֵניֶכם ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְקחּו ָלֶכם ְמלֹא חָ ) 8(

ְוָהָיה ) 9: (ּוְזָרקֹו מֶֹׁשה ַהָּׁשַמְיָמה ְלֵעיֵני ַפְרעֹה| ִּפיַח ִּכְבָׁשן 
ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוָהָיה | ְלָאָבק ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 

 ַוִּיְקחּו ֶאת ִּפיחַ ) 10: (ִלְׁשִחין ּפֵֹרַח ֲאַבְעֻּבעֹת ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים
ַוְיִהי | ָמְיָמה ַהִּכְבָׁשן ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוִּיְזרֹק אֹתֹו מֶֹׁשה ַהָּׁש 

ְולֹא ָיְכלּו  )11: (ְׁשִחין ֲאַבְעֻּבעֹת ּפֵֹרַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה
ִּכי ָהָיה ַהְּׁשִחין | ַהַחְרֻטִּמים ַלֲעמֹד ִלְפֵני מֶֹׁשה ִמְּפֵני ַהְּׁשִחין 

א ַוְיַחֵּזק ְיהָוה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹ) 12: (ַּבֲחְרֻטִּמם ּוְבָכל ִמְצָרִים
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ) 13(  : ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה| ָׁשַמע ֲאֵלֶהם 

ְוָאַמְרָּת ֵאָליו | מֶֹׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ֶאל 
ִּכי ) 14: (יּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדנִ 

ָבֶדיָך ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ֲאִני ׁשֵֹלַח ֶאת ָּכל ַמֵּגפַֹתי ֶאל ִלְּבָך ּוַבעֲ 
ִּכי ַעָּתה ) 15: (ּור ֵּתַדע ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָהָאֶרץַּבֲעב| ּוְבַעֶּמָך 

ַוִּתָּכֵחד ִמן | ָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ָוַאְך אֹוְתָך ְוֶאת ַעְּמָך ַּבָּדֶבר 
ְתָך ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך ַּבֲעבּור ַהְראֹ) 16: (ָהָאֶרץ

עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ) 17: (ָכל ָהָאֶרץּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּב | ֶאת ּכִֹחי 
ֵבד ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר ָּבָרד ּכָ ) 18: (ְלִבְלִּתי ַׁשְּלָחם| ְּבַעִּמי 
ְוַעד  ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹהּו ְּבִמְצַרִים ְלִמן ַהּיֹום ִהָּוְסָדה| ְמאֹד 
ֲאֶׁשר ְלָך  ְוַעָּתה ְׁשַלח ָהֵעז ֶאת ִמְקְנָך ְוֵאת ָּכל) 19: (ָעָּתה

ֵיָאֵסף  ָּכל ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַבָּׂשֶדה ְולֹא| ַּבָּׂשֶדה 
ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ְיהָוה ) 20: (ַהַּבְיָתה ְוָיַרד ֲעֵלֶהם ַהָּבָרד ָוֵמתּו

) 21: (ֵהִניס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים| ֵמַעְבֵדי ַּפְרעֹה 



ַוַּיֲעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת | לֹא ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ְּדַבר ְיהָוה ַוֲאֶׁשר 
  : ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה

ִויִהי  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּׁשַמִים) 22(
ב ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל ֵעֶׂש | ָבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ַמִים ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ַהָּׁש ) 23: (ץ ִמְצָרִיםַהָּׂשֶדה ְּבֶארֶ 
ַוַּיְמֵטר ְיהָוה ָּבָרד | ַויהָוה ָנַתן קֹלֹת ּוָבָרד ַוִּתֲהַלְך ֵאׁש ָאְרָצה 

| ָּבָרד ַוְיִהי ָבָרד ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְּבתֹוְך הַ ) 24: (ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים
ה הּו ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאז ָהְיָת ָּכֵבד ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹ

ָּׂשֶדה ַוַּיְך ַהָּבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ּבַ ) 25: (ְלגֹוי
ֶאת ָּכל ְוֵאת ָּכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ִהָּכה ַהָּבָרד וְ | ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה 
|  ָׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרק ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ֲאֶׁשר) 26: (ֵעץ ַהָּׂשֶדה ִׁשֵּבר
רֹן ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאהֲ ) 27: (לֹא ָהָיה ָּבָרד

ְיהָוה ַהַּצִּדיק ַוֲאִני ְוַעִּמי | ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָחָטאִתי ַהָּפַעם 
ַהְעִּתירּו ֶאל ְיהָוה ְוַרב ִמְהיֹת קֹלֹת ֱאלִֹהים ) 28: (ָהְרָׁשִעים

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) 29: (ֲאַׁשְּלָחה ֶאְתֶכם ְולֹא תִֹספּון ַלֲעמֹדוַ | ּוָבָרד 
ַהּקֹלֹות | מֶֹׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ְיהָוה 

: ֶרץֶיְחָּדלּון ְוַהָּבָרד לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ַליהָוה ָהָא
י ֶטֶרם ִּתיְראּון ִמְּפֵני ְיהָוה ָיַדְעִּתי ִּכ | ְוַאָּתה ַוֲעָבֶדיָך ) 30(

ִּכי ַהְּׂשעָֹרה ָאִביב | ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּׂשעָֹרה ֻנָּכָתה ) 31: (ֱאלִֹהים
ִּכי ֲאִפילֹת | ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת לֹא ֻנּכּו ) 32: (ְוַהִּפְׁשָּתה ִּגְבעֹל

 ְפרֹׂש ַּכָּפיו ֶאלַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ֶאת ָהִעיר ַוּיִ ) 33: (ֵהָּנה
) 34: (ַוַּיְחְּדלּו ַהּקֹלֹות ְוַהָּבָרד ּוָמָטר לֹא ִנַּתְך ָאְרָצה| ְיהָוה 

| טֹא ַוַּיְרא ַּפְרעֹה ִּכי ָחַדל ַהָּמָטר ְוַהָּבָרד ְוַהּקֹלֹת ַוּיֶֹסף ַלחֲ 
ח ֶאת ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשּלַ ) 35: (ַוַּיְכֵּבד ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו

  :ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁשה| ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
  

Exodus Chapter 10 
  
 ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת| ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ) 1(

ּוְלַמַען ) 2: (ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו
ִים ְוֶאת ר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצרַ ְּתַסּפֵ 

ַוָּיבֹא ) 3: (ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה| אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם 
לֵֹהי מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה אֱ 

) 4: (ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני| ְנָּת ֵלָענֹת ִמָּפָני ָהִעְבִרים ַעד ָמַתי ֵמַא



ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה | ִּכי ִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי 
| ֶרץ ְוִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְולֹא יּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָהָא) 5: (ִּבְגֻבֶלךָ 

ל ָלֶכם ִמן ַהָּבָרד ְוָאַכל ֶאת ּכָ  ְוָאַכל ֶאת ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת
ֶדיָך ּוָמְלאּו ָבֶּתיָך ּוָבֵּתי ָכל ֲעבָ ) 6: (ָהֵעץ ַהּצֵֹמַח ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדה

יָך ִמּיֹום ּוָבֵּתי ָכל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר לֹא ָראּו ֲאבֶֹתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹת 
) 7: (א ֵמִעם ַּפְרעֹהַוִּיֶפן ַוֵּיצֵ | ֱהיֹוָתם ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 

  ַׁשַּלחַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש
ֲהֶטֶרם ֵּתַדע ִּכי | ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוַיַעְבדּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם 

עֹה ַוּיּוַׁשב ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאל ַּפְר ) 8: (ָאְבָדה ִמְצָרִים
ִמי ָוִמי | ר ֲאֵלֶהם ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַוּיֹאֶמ 

ְּבָבֵנינּו | ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ) 9: (ַההְֹלִכים
ַוּיֹאֶמר ) 10: (ּוִבְבנֹוֵתנּו ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי ַחג ְיהָוה ָלנּו

| ַטְּפֶכם  ֶכם ַּכֲאֶׁשר ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ְוֶאתֲאֵלֶהם ְיִהי ֵכן ְיהָוה ִעָּמ 
לֹא ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ) 11: (ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם

 ַוְיָגֶרׁש אָֹתם ֵמֵאת ְּפֵני| ֶאת ְיהָוה ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים 
  : ַפְרעֹה

ה ָך ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָּבַאְרּבֶ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ָיְד ) 12(
 ֲאֶׁשר ְויֹאַכל ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ֵאת ָּכל| ְוַיַעל ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ם ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצַריִ ) 13: (ִהְׁשִאיר ַהָּבָרד
| ה ַויהָוה ִנַהג רּוַח ָקִדים ָּבָאֶרץ ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהָּלְילָ 

ַוַּיַעל ) 14: (ַהּבֶֹקר ָהָיה ְורּוַח ַהָּקִדים ָנָׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה
ָּכֵבד | ָהַאְרֶּבה ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוָּיַנח ְּבכֹל ְּגבּול ִמְצָרִים 

: ןְמאֹד ְלָפָניו לֹא ָהָיה ֵכן ַאְרֶּבה ָּכמֹהּו ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהֶיה ּכֵ 
ל ָהָאֶרץ ַוֶּתְחַׁשְך ָהָאֶרץ ַוּיֹאַכל ֶאת ּכָ  ַוְיַכס ֶאת ֵעין ָּכל) 15(

ְולֹא נֹוַתר | ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ְוֵאת ָּכל ְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר הֹוִתיר ַהָּבָרד 
ַוְיַמֵהר ) 16: (ָּכל ֶיֶרק ָּבֵעץ ּוְבֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ָטאִתי ַליהָוה ַוּיֹאֶמר חָ | ַּפְרעֹה ִלְקרֹא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן 
ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ַחָּטאִתי ַאְך ַהַּפַעם ) 17: (ֱאלֵֹהיֶכם ְוָלֶכם

: ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה| ְוַהְעִּתירּו ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם 
ַוַּיֲהפְֹך ְיהָוה ) 19: (ַוֶּיְעַּתר ֶאל ְיהָוה| ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה ) 18(

לֹא | ּוף אֹד ַוִּיָּׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה ּסרּוַח ָים ָחָזק ְמ 
ַוְיַחֵּזק ְיהָוה ֶאת ) 20: (ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה ֶאָחד ְּבכֹל ְּגבּול ִמְצָרִים

  : ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| ֵלב ַּפְרעֹה 



ִויִהי חֶֹׁשְך ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ַהָּׁשַמִים ) 21(
ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ) 22: (ְוָיֵמׁש חֶֹׁשְך | ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 

: ָיִמים ַוְיִהי חֶֹׁשְך ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשלֶֹׁשת| ַהָּׁשָמִים 
לֶֹׁשת לֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְולֹא ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ְׁש ) 23(

ַוִּיְקָרא ) 24: (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור ְּבמֹוְׁשבָֹתם ּוְלָכל| ָיִמים 
 ַפְרעֹה ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָוה ַרק צֹאְנֶכם

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ַּגם ) 25: (ַּגם ַטְּפֶכם ֵיֵלְך ִעָּמֶכם| ּוְבַקְרֶכם ֻיָּצג 
) 26: (ָעִׂשינּו ַליהָוה ֱאלֵֹהינּווְ | ַאָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹלֹות 

ַלֲעבֹד  ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעָּמנּו לֹא ִתָּׁשֵאר ַּפְרָסה ִּכי ִמֶּמּנּו ִנַּקח
ד ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ְיהָוה עַ | ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו 

לֹא ָאָבה וְ | ַוְיַחֵּזק ְיהָוה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ) 27: (ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה
ף ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶאל ּתֶֹס | ַוּיֹאֶמר לֹו ַפְרעֹה ֵלְך ֵמָעָלי ) 28: (ְלַׁשְּלָחם

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֵּכן ) 29: (ְראֹות ָּפַני ִּכי ְּביֹום ְראְֹתָך ָפַני ָּתמּות
  :לֹא אִֹסף עֹוד ְראֹות ָּפֶניךָ | ִּדַּבְרָּת 

  
Exodus Chapter 11 

  
ַעל ֶאל מֶֹׁשה עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא ַעל ַּפְרעֹה וְ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ) 1(

ָגֵרׁש ְּכַׁשְּלחֹו ָּכָלה ָּגֵרׁש יְ | ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ִמֶּזה 
ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת | ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ) 2: (ֶאְתֶכם ִמֶּזה

ַוִּיֵּתן ְיהָוה ) 3: (ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ֵרֵעהּו ְוִאָּׁשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ְּכֵלי
ֶאֶרץ ַּגם ָהִאיׁש מֶֹׁשה ָּגדֹול ְמאֹד ְּב | ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים 

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ) 4(  : ִמְצַרִים ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָהָעם
) 5: (ְך ִמְצָרִיםַּכֲחצֹת ַהַּלְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ְּבתֹו| ּכֹה ָאַמר ְיהָוה 

ְסאֹו ַעד ּוֵמת ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבכֹור ַּפְרעֹה ַהּיֵֹׁשב ַעל ִּכ 
) 6: (ְוכֹל ְּבכֹור ְּבֵהָמה| ְּבכֹור ַהִּׁשְפָחה ֲאֶׁשר ַאַחר ָהֵרָחִים 

ֲאֶׁשר ָּכמֹהּו לֹא | ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ֶלב ּוְלכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ּכֶ ) 7: (ְוָכמֹהּו לֹא תִֹסף ִנְהָיָתה

ין ְלַמַען ֵּתְדעּון ֲאֶׁשר ַיְפֶלה ְיהָוה ּבֵ | ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה 
ַּתֲחּוּו ְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה ֵאַלי ְוִהְׁש ) 8: (ִמְצַרִים ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל

| ֵצא ָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶליָך ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵא ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַא
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ) 9(  : ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה ָּבֳחִרי ָאף

: ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים| לֹא ִיְׁשַמע ֲאֵליֶכם ַּפְרעֹה 



| ים ָהֵאֶּלה ִלְפֵני ַפְרעֹה ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ָעׂשּו ֶאת ָּכל ַהּמְֹפִת ) 10(
  :ל ֵמַאְרצֹוַוְיַחֵּזק ְיהָוה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵא 

  
Exodus Chapter 12 

  
: אמֹרַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים לֵ ) 1(
י ן הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁש ִראׁשֹו| ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ) 2(

חֶֹדׁש ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶּבָעׂשֹר לַ ) 3: (ַהָּׁשָנה
ְוִאם ) 4: (ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹת ֶׂשה ַלָּבִית| ַהֶּזה 

ל ֵּביתֹו ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹת ִמֶּׂשה ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקרֹב ֶא 
ֶׂשה ) 5: (ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָּתכֹּסּו ַעל ַהֶּׂשה| ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ְּב 

ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעִּזים | ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם 
ַלחֶֹדׁש  ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום) 6: (ִּתָּקחּו
) 7: (ַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָהַעְרָּבִיםְוָׁשֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְק | ַהֶּזה 

ַעל | ף ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת ְוַעל ַהַּמְׁשקֹו
ְיָלה ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבּלַ ) 8: (ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר יֹאְכלּו אֹתֹו ָּבֶהם

ַאל ּתֹאְכלּו ) 9: (הּוְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכלֻ | ַהֶּזה 
ָעיו ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ְּכרָ | ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים 

 ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד| ְולֹא תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ) 10: (ְוַעל ִקְרּבֹו
ֵניֶכם ֲחֻגִרים ְוָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו ָמְת ) 11: (ּבֶֹקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשרֹפּו

ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבִחָּפזֹון | ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם 
ה ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהּזֶ ) 12: (ֶּפַסח הּוא ַליהָוה

ּוְבָכל | ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה 
 ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם) 13: (ֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ְיהָוהֱאלֹ

ָפַסְחִּתי ְלאֹת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָּדם ּו
: ָרִיםְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצ | ֲעֵלֶכם 

| ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָוה ְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ) 14(
ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ) 15: (ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו

ִּכי ָּכל |  ּתֹאֵכלּו ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשאֹר ִמָּבֵּתיֶכם
ּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִמ 

ְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום הַ ) 16: (יֹום ַהְּׁשִבִעי
 ֶׁשרָּכל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעֶׂשה ָבֶהם ַאְך אֲ | ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ) 17: (ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם
ֶאֶרץ ּצֹות ִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמ ַהַּמ 



: םּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹולָ | ִמְצָרִים 
| לּו ַמּצֹת ָּבִראׁשֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ּתֹאְכ ) 18(

ר ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשאֹ) 19: (חֶֹדׁש ָּבָעֶרבַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים לַ 
 ִּכי ָּכל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש| לֹא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם 

ָּכל ַמְחֶמֶצת ) 20: (ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ
  : ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות| לֹא תֹאֵכלּו 

ִמְׁשכּו | ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלָכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ) 21(
ּוְלַקְחֶּתם ) 22: (ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח

ַהַּמְׁשקֹוף  ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר ַּבַּסף ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל
 ְוַאֶּתם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש| זֹת ִמן ַהָּדם ֲאֶׁשר ַּבָּסף ְוֶאל ְׁשֵּתי ַהְּמזּו

ְוָעַבר ְיהָוה ִלְנּגֹף ֶאת ִמְצַרִים ) 23: (ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ּבֶֹקר
ּוָפַסח ְיהָוה | ְוָרָאה ֶאת ַהָּדם ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת 

) 24: (ל ָּבֵּתיֶכם ִלְנּגֹףַעל ַהֶּפַתח ְולֹא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶא 
) 25: (ְלָחק ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם| ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה 

| ר ִּדֵּבר ְוָהָיה ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְיהָוה ָלֶכם ַּכֲאֶׁש 
ם ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ֲאֵליכֶ ) 26: (ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת

ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח ) 27: (ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם| ְּבֵניֶכם 
 ְּבָנְגּפֹו ֶאת הּוא ַליהָוה ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים

ַוֵּיְלכּו ) 28: (ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו| ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל 
ֵּכן  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן| ּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעׂש
ֶאֶרץ ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַויהָוה ִהָּכה ָכל ְּבכֹור ְּב ) 29(  : ָעׂשּו

ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים ִמְּבכֹר ַּפְרעֹה ַהּיֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור ַהְּׁשִבי
ַוָּיָקם ַּפְרעֹה ַלְיָלה הּוא ) 30: (כֹור ְּבֵהָמהְוכֹל ְּב | ְּבֵבית ַהּבֹור 

ִּכי ֵאין | ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל ִמְצַרִים ַוְּתִהי ְצָעָקה ְגדָֹלה ְּבִמְצָרִים 
 ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה) 31: (ַּבִית ֲאֶׁשר ֵאין ָׁשם ֵמת

ּוְלכּו | ם ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי ַּגם ַאֶּת 
ַּגם צֹאְנֶכם ַּגם ְּבַקְרֶכם ְקחּו ) 32: (ִעְבדּו ֶאת ְיהָוה ְּכַדֶּבְרֶכם

 ַוֶּתֱחַזק ִמְצַרִים) 33: (ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם אִֹתי| ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ָוֵלכּו 
) 34: (ָּלנּו ֵמִתיםִּכי ָאְמרּו ּכֻ | ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן ָהָאֶרץ 

ִמְׁשֲארָֹתם ְצֻררֹת | ַוִּיָּׂשא ָהָעם ֶאת ְּבֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ 
| ה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁש ) 35: (ְּבִׂשְמלָֹתם ַעל ִׁשְכָמם

ַויהָוה ) 36: (ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹת
  : ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים| ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּום  ָנַתן ֶאת ֵחן



 ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף| ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה ) 37(
ְוצֹאן | ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָּתם ) 38: (ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף
יאּו ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִצ ) 39: (ּוָבָקר ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמאֹד

ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא | ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי לֹא ָחֵמץ 
ּומֹוַׁשב ְּבֵני ) 40: (ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם

ָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְׁשלִֹׁשים ָׁש | ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים 
ַוְיִהי | ָנה ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁש ) 41: (ָׁשָנה

) 42: (ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות ְיהָוה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
הּוא | ֵליל ִׁשֻּמִרים הּוא ַליהָוה ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 

  : ַהֶּזה ַליהָוה ִׁשֻּמִרים ְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלדֹרָֹתם ַהַּלְיָלה
ָּכל ֶּבן | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח ) 43(

ּוַמְלָּתה | ְוָכל ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת ָּכֶסף ) 44: (ֵנָכר לֹא יֹאַכל ּבֹו
) 46: (יר לֹא יֹאַכל ּבֹוּתֹוָׁשב ְוָׂשִכ ) 45: (אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹו

ְוֶעֶצם | ה ְּבַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהַּבִית ִמן ַהָּבָׂשר חּוצָ 
ְוִכי ) 48: (ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו אֹתֹו) 47: (לֹא ִתְׁשְּברּו בֹו

ב ִיְקרַ  ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליהָוה ִהּמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז
) 49: (ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו| ַלֲעׂשֹתֹו ְוָהָיה ְּכֶאְזַרח ָהָאֶרץ 

ל ַוַּיֲעׂשּו ּכָ ) 50: (ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם| ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח 
: ן ָעׂשּוַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן ּכֵ | ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

הֹוִציא ְיהָוה ֶאת ְּבֵני | י ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ַוְיִה ) 51(  
  :ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבאָֹתם

  
Exodus Chapter 13 

  
ר ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור ֶּפֶט ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

ַוּיֹאֶמר ) 3: (אִלי הּו| ָּכל ֶרֶחם ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה 
ִּמְצַרִים מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמ 

ְולֹא | ִמֵּבית ֲעָבִדים ִּכי ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציא ְיהָֹוה ֶאְתֶכם ִמֶּזה 
ְוָהָיה ) 5: (ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב| ַהּיֹום ַאֶּתם יְֹצִאים ) 4: (ֵיָאֵכל ָחֵמץ

י הָוה ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחּוִ ִכי ְיִביֲאָך יְ 
| ָלב ּוְדָבׁש ְוַהְיבּוִסי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת חָ 

ִׁשְבַעת ָיִמים ) 6: (ְוָעַבְדָּת ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה
ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ) 7: (ַחג ַליהָוה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי| ּתֹאַכל ַמּצֹת 

ְּבָכל  ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר| ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 



 ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה| ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ) 8: (ְּגֻבֶלךָ 
ת ַעל ָיְדָך ְוָהָיה ְלָך ְלאֹו) 9: (ְיהָוה ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים

ִּכי ְּבָיד | ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניָך ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ְיהָוה ְּבִפיָך 
ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהֻחָּקה ) 10: (ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ְיהָֹוה ִמִּמְצָרִים

ְוָהָיה ִּכי ְיִבֲאָך ) 11(  : ִמָּיִמים ָיִמיָמה| ַהּזֹאת ְלמֹוֲעָדּה 
: ּוְנָתָנּה ָלְך | ַהְּכַנֲעִני ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלָך ְוַלֲאבֶֹתיָך ְיהָוה ֶאל ֶאֶרץ 

ְוָכל ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה | ְוַהֲעַבְרָּת ָכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַליהָֹוה ) 12(
ְוָכל ֶּפֶטר ֲחמֹר ִּתְפֶּדה ) 13: (ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך ַהְּזָכִרים ַליהָוה

: ְוכֹל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶניָך ִּתְפֶּדה| ּתֹו ְבֶׂשה ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפ 
ו ְוָאַמְרָּת ֵאָלי| ְוָהָיה ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת ) 14(

ַוְיִהי ִּכי ) 15: (ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָוה ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים
ָֹוה ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקָׁשה ַפְרעֹה ְלַׁשְּלֵחנּו ַוַּיֲהרֹג ְיה

ֶטר ַעל ֵּכן ֲאִני זֵֹבַח ַליהָוה ָּכל ּפֶ | ִמְּבכֹר ָאָדם ְוַעד ְּבכֹור ְּבֵהָמה 
ה ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדכָ ) 16: (ֶרֶחם ַהְּזָכִרים ְוָכל ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה

: נּו ְיהָוה ִמִּמְצָרִיםִּכי ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָא| ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך 
ֶּדֶרְך  ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹהים) 17(  

ם ִּכי ָאַמר ֱאלִֹהים ֶּפן ִיָּנֵחם ָהעָ | ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא 
ם ַוַּיֵּסב ֱאלִֹהים ֶאת ָהעָ ) 18: (ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה

 ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ| ֶרְך ַהִּמְדָּבר ַים סּוף ּדֶ 
ִּכי ַהְׁשֵּבַע | ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ) 19: (ִמְצָרִים

ְתֶכם ִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶא 
ַוַּיֲחנּו | ַוִּיְסעּו ִמֻּסּכֹת ) 20: (ִאְּתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמֶּזה

ּוד ַויהָוה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמ) 21: (ְבֵאָתם ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר
ָלֶלֶכת | ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרְך ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם 

יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש  לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן) 22: (יֹוָמם ָוָלְיָלה
  :ִלְפֵני ָהָעם| ָלְיָלה 

  
Exodus Chapter 14 

  
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

ִלְפֵני ַּבַעל | ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹת ֵּבין ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהָּים 
ִכים ְוָאַמר ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנבֻ ) 3: (ַעל ַהָּים ְצפֹן ִנְכחֹו ַתֲחנּו

ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ) 4: (ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר| ֵהם ָּבָאֶרץ 
ַרִים ִּכי ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֵחילֹו ְוָיְדעּו ִמְצ 



|  ַוֻּיַּגד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ִּכי ָבַרח ָהָעם) 5(: ַוַּיֲעׂשּו ֵכן| ֲאִני ְיהָוה 
 ִׂשינּו ִּכיַוֵּיָהֵפְך ְלַבב ַּפְרעֹה ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ַמה ּזֹאת עָ 

ְוֶאת ַעּמֹו | ַוֶּיְאסֹר ֶאת ִרְכּבֹו ) 6: (ִׁשַּלְחנּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו
|  אֹות ֶרֶכב ָּבחּור ְוכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִיםַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמ ) 7: (ָלַקח ִעּמֹו

ִים ַוְיַחֵּזק ְיהָֹוה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצרַ ) 8: (ְוָׁשִלִׁשם ַעל ֻּכּלֹו
) 9: (ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יְֹצִאים ְּבָיד ָרָמה| ַוִּיְרּדֹף ַאֲחֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ס גּו אֹוָתם חִֹנים ַעל ַהָּים ָּכל סּוַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוַּיִּׂשי
) 10: (ַעל ִּפי ַהִחירֹת ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹן| ֶרֶכב ַּפְרעֹה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו 

ְצַרִים ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהֵּנה ִמ | ּוַפְרעֹה ִהְקִריב 
: ֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוהנֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ְב 

ְחָּתנּו ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ַהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַק ) 11(
) 12: (ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים| ָלמּות ַּבִּמְדָּבר 

ל ִמֶּמּנּו דַ ֲהלֹא ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאמֹר חֲ 
ִּכי טֹוב ָלנּו ֲעבֹד ֶאת ִמְצַרִים ִמֻּמֵתנּו | ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִים 

 ּוְראּו ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִהְתַיְצבּו) 13: (ַּבִּמְדָּבר
ת ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶא | ֶאת ְיׁשּוַעת ְיהָוה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום 

ְיהָוה ) 14: (ּיֹום לֹא תִֹסיפּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלםִמְצַרִים הַ 
  : ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון| ִיָּלֵחם ָלֶכם 

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ) 15(
ל ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך עַ ) 16: (ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו

) 17: (ְוָיבֹאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה| ם ּוְבָקֵעהּו ַהּיָ 
ְוִאָּכְבָדה | ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחֵּזק ֶאת ֵלב ִמְצַרִים ְוָיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם 

ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ) 18: (ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֵחילֹו ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו
ַוִּיַּסע ) 19: (ְּבִהָּכְבִדי ְּבַפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו |ֲאִני ְיהָוה 

| ַאֲחֵריֶהם ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך ֵמ 
ַוָּיבֹא ֵּבין ) 20: (ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם

 ָּיֶאר ֶאתַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶֹׁשְך וַ  ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין
 ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת) 21: (ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה| ַהָּלְיָלה 

ַהַּלְיָלה  ָידֹו ַעל ַהָּים ַוּיֹוֶלְך ְיהָוה ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל
ַוָּיבֹאּו ְבֵני ) 22: (ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים| ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה 

ְוַהַּמִים ָלֶהם חָֹמה ִמיִמיָנם | ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה 
ס ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַוָּיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּו) 23: (ּוִמְּׂשמֹאָלם

ְיִהי ְּבַאְׁשמֶֹרת וַ ) 24: (ֶאל ּתֹוְך ַהָּים| ַּפְרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו 
ַוָּיָהם | ָעָנן ַהּבֶֹקר ַוַּיְׁשֵקף ְיהָוה ֶאל ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְּבַעּמּוד ֵאׁש וְ 



ּו ַוָּיַסר ֵאת אַֹפן ַמְרְּכבָֹתיו ַוְיַנֲהֵגה) 25: (ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים
ְלָחם ַוּיֹאֶמר ִמְצַרִים ָאנּוָסה ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְיהָוה נִ | ִּבְכֵבֻדת 

  : ָלֶהם ְּבִמְצָרִים
ְוָיֻׁשבּו | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים ) 26(

דֹו ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת יָ ) 27: (ַהַּמִים ַעל ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ָּפָרָׁשיו
ים ַעל ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִס 

ַוָּיֻׁשבּו ) 28: (ַוְיַנֵער ְיהָוה ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹוְך ַהָּים| ִלְקָראתֹו 
ה ַהַּמִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָּפָרִׁשים ְלכֹל ֵחיל ַּפְרעֹ

ּוְבֵני ) 29: (לֹא ִנְׁשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד| ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבָּים 
 ְוַהַּמִים ָלֶהם חָֹמה ִמיִמיָנם| ה ְּבתֹוְך ַהָּים ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁש 

ִמַּיד  ַוּיֹוַׁשע ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל) 30: (ּוִמְּׂשמֹאָלם
) 31: (ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים| ִמְצָרִים 

ָׂשה ְיהָוה ְּבִמְצַרִים ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר עָ 
  :ַוַּיֲאִמינּו ַּביהָוה ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו| ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיהָוה 

  
Exodus Chapter 15 

  
ַליהָוה  ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת) 1(

רְֹכבֹו ָרָמה ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגאֹה ָּגָאה סּוס וְ | ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר 
ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו | ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ) 2: (ַבָּים

: ְיהָוה ְׁשמֹו| ְיהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה ) 3: (ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּו
ַים ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְב | ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָּים ) 4(
ְיִמיְנָך ) 6: (ָיְרדּו ִבְמצֹולֹת ְּכמֹו ָאֶבן| ְּתהֹמֹת ְיַכְסֻימּו ) 5: (ּוףס

ּוְברֹב ְּגאֹוְנָך ) 7: (ְיִמיְנָך ְיהָוה ִּתְרַעץ אֹוֵיב| ְיהָוה ֶנְאָּדִרי ַּבּכַֹח 
ּוְברּוַח ַאֶּפיָך ) 8: (ְּתַׁשַּלח ֲחרְֹנָך יֹאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש| ַּתֲהרֹס ָקֶמיָך 

) 9: (ָקְפאּו ְתהֹמֹת ְּבֶלב ָים| ַמִים ִנְּצבּו ְכמֹו ֵנד נְֹזִלים  ֶנֶעְרמּו
 ִּתְמָלֵאמֹו ַנְפִׁשי ָאִריק| ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל 

ָצֲללּו | ָנַׁשְפָּת ְברּוֲחָך ִּכָּסמֹו ָים ) 10: (ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי
ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ְיהָוה ִמי ) 11: (יםַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִר 
ָנִטיָת ) 12: (נֹוָרא ְתִהּלֹת עֵֹׂשה ֶפֶלא| ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש 
ֵנַהְלָּת | ָנִחיָת ְבַחְסְּדָך ַעם זּו ָּגָאְלָּת ) 13: (ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ

ִחיל ָאַחז | ְרָּגזּון ָׁשְמעּו ַעִּמים יִ ) 14: (ְבָעְּזָך ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשךָ 
ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב ) 15: (יְֹׁשֵבי ְּפָלֶׁשת
ה ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָת ) 16: (ָנמֹגּו ּכֹל יְֹׁשֵבי ְכָנַען| יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד 



בֹר ַעד ַיֲעבֹר ַעְּמָך ְיהָוה ַעד ַיעֲ | ָוַפַחד ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן 
 ְבְּתךָ ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִׁש ) 17: (ַעם זּו ָקִניָת 
ְיהָוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ) 18: (ִמְּקָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדיךָ | ָּפַעְלָּת ְיהָוה 

הָוה ב יְ ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים ַוָּיֶׁש ) 19: (ָוֶעד
  : ָּיםּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך הַ | ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהָּים 

| ּה ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּבָידָ ) 20(
ַוַּתַען ָלֶהם ) 21: (ַוֵּתֶצאָן ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹת

: ּו ַליהָוה ִּכי ָגאֹה ָּגָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּיםִׁשיר| ִמְרָים 
ל ִמְדַּבר ַוַּיַּסע מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף ַוֵּיְצאּו ֶא ) 22(  
) 23: (ַוֵּיְלכּו ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְולֹא ָמְצאּו ָמִים| ׁשּור 

ַעל | ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם ַוָּיבֹאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ַמִים 
ַוִּיּלֹנּו ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה ) 24: (ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה

ל ַוִּיְצַעק ֶאל ְיהָוה ַוּיֹוֵרהּו ְיהָוה ֵעץ ַוַּיְׁשֵלְך ֶא ) 25: (ִּנְׁשֶּתה
: הּוָּס ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם נִ | ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים 

ָּיָׁשר ַוּיֹאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוהַ ) 26(
ָּכל | יו ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ֻחָּק 

י ֲאִני ְיהָוה ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים לֹא ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכ 
ת ַמִים ַוָּיבֹאּו ֵאיִלָמה ְוָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעינֹ) 27(  : רְֹפֶאךָ 

  :ַוַּיֲחנּו ָׁשם ַעל ַהָּמִים| ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים 
  

Exodus Chapter 16 
  
ַּבר ִסין ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוָּיבֹאּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִמְד ) 1(

ִני ָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁש ַּבֲחִמ | ֲאֶׁשר ֵּבין ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני 
ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ] ַוִּיּלֹונּו קרי[וילינו ) 2: (ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ) 3: (ִיְׂשָרֵאל ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַּבִּמְדָּבר
ם ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ְיהָוה ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִ 

ִּכי הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו ֶאל | ִסיר ַהָּבָׂשר ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַֹבע 
ַוּיֹאֶמר ) 4(  : ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב

ְוָיָצא | ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים 
י ִאם טּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִת ָהָעם ְוָלְק 

ְוָהָיה | ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו ) 5: (לֹא
רֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְוַאהֲ ) 6(  : ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו יֹום יֹום

ב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיהָוה הֹוִציא ֶאְתֶכם ֶערֶ | ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 



ֹו ֶאת ּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְּכבֹוד ְיהָוה ְּבָׁשְמע) 7: (ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
: ָעֵלינּו] ַתִּלינּו קרי[ְוַנְחנּו ָמה ִּכי תלונו | ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ַעל ְיהָוה 

ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְּבֵתת ְיהָוה ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ) 8(
ֶּתם ַמִּליִנם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבַֹע ִּבְׁשמַֹע ְיהָוה ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ַא

ַוּיֹאֶמר ) 9: (ְוַנְחנּו ָמה לֹא ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל ְיהָוה| ָעָליו 
 ִלְפֵני מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְרבּו

ל ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ַאֲהרֹן ֶאל ּכָ ) 10: (ִּכי ָׁשַמע ֵאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם| ָוה ְיה
ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיהָוה ִנְרָאה | ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר 

  : ֶּבָעָנן
 ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתלּוּנֹת) 12: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 11(

ָׂשר ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו בָ ְּבֵני 
) 13: (ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם| ּוַבּבֶֹקר ִּתְׂשְּבעּו ָלֶחם 

ּוַבּבֶֹקר ָהְיָתה | ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו ַוְּתַכס ֶאת ַהַּמֲחֶנה 
ְוִהֵּנה ַעל | ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ) 14: (ֲחֶנהִׁשְכַבת ַהַּטל ָסִביב ַלַּמ 

ַוִּיְראּו ְבֵני ) 15: (ְּפֵני ַהִּמְדָּבר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְּכפֹר ַעל ָהָאֶרץ
| ה הּוא ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי לֹא ָיְדעּו ַמ 

ֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם אֲ 
יׁש ְלִפי ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִא ) 16: (ְלָאְכָלה
ְּבָאֳהלֹו  עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאֶׁשר| ָאְכלֹו 
ה ַוִּיְלְקטּו ַהַּמְרּבֶ | ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 17: (ִּתָּקחּו

ִעיט ַוָּימֹּדּו ָבעֶֹמר ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמ ) 18: (ְוַהַּמְמִעיט
| ם ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלהֶ ) 19: (ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו| לֹא ֶהְחִסיר 

ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ) 20: (ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר
ַוִּיְקצֹף | ֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ַוִּיְבַאׁש ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמ 

| ְכלֹו ַוִּיְלְקטּו אֹתֹו ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ִאיׁש ְּכִפי ָא) 21: (ֲעֵלֶהם מֶֹׁשה
ְׁשֶנה ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמ ) 22: (ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס

: הָּיבֹאּו ָּכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁש וַ | ְׁשֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד 
ַּבת קֶֹדׁש ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ַׁשָּבתֹון ַׁש ) 23(

ּו ַּבֵּׁשלּו ֵאת ֲאֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשל| ַליהָוה ָמָחר 
ַוַּיִּניחּו ) 24: (ת ַעד ַהּבֶֹקרְוֵאת ָּכל ָהעֵֹדף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמרֶ 
ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא | אֹתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה 

ֹום ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָּבת ַהּי) 25: (ָהְיָתה ּבֹו
ֻטהּו ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְק ) 26: (ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה| ַליהָוה 

 ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי) 27: (ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו| 



ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ) 28(  : ְולֹא ָמָצאּו| ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט 
ְראּו ִּכי ) 29: (ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְותֹורָֹתי| מֶֹׁשה 

י ֶלֶחם ם ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁש ְיהָוה ָנַתן ָלכֶ 
 ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ַּבּיֹום| יֹוָמִים 
ַוִּיְקְראּו ֵבית ) 31: (ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי) 30: (ַהְּׁשִביִעי

ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת  ְוהּוא| ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן 
לֹא ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְמ ) 32: (ִּבְדָבׁש

ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם | ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם 
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמ 

ֶתן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת וְ ) 33: (ִמְצָרִים
ְוַהַּנח אֹתֹו ִלְפֵני ְיהָוה ְלִמְׁשֶמֶרת | ָׁשָּמה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן 

ַוַּיִּניֵחהּו ַאֲהרֹן | ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ) 34: (ְלדֹרֵֹתיֶכם
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ) 35( :ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְׁשָמֶרת

ֶאת ַהָּמן ָאְכלּו ַעד | ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ּבָֹאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת 
  :אְוָהעֶֹמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּו) 36: (ּבָֹאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען
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 ִמִּמְדַּבר ִסין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפיַוִּיְסעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 1(

ַוָּיֶרב ָהָעם ) 2: (ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלְׁשּתֹת ָהָעם| ְיהָוה 
ַוּיֹאֶמר ָלֶהם מֶֹׁשה | ִעם מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו ְּתנּו ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה 
 ִּיְצָמא ָׁשם ָהָעםוַ ) 3: (ַמה ְּתִריבּון ִעָּמִדי ַמה ְּתַנּסּון ֶאת ְיהָוה

ַרִים ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצ | ַלַּמִים ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל מֶֹׁשה 
ל ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶא ) 4: (ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ִמְקַני ַּבָּצָמא

) 5: (עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלִני| ְיהָוה ֵלאמֹר ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה 
ֵני ּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּתָך ִמִּזְק וַ 

: ָלְכָּת ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹר ַקח ְּבָיְדָך ְוהָ | ִיְׂשָרֵאל 
ְוָיְצאּו  ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל ַהּצּור ְּבחֵֹרב ְוִהִּכיָת ַבּצּור) 6(

: ָרֵאלַוַּיַעׂש ֵּכן מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂש | ָׁשָתה ָהָעם ִמֶּמּנּו ַמִים וְ 
ַעל ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל | ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַמָּסה ּוְמִריָבה ) 7(

  : ִיןְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת ְיהָוה ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ְיהָוה ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָא
ַוּיֹאֶמר ) 9: (ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדםַוִּיָּלֶחם ִעם | ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ) 8(

ָמָחר | ָמֵלק מֶֹׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבעֲ 
ַוַּיַעׂש ) 10: (ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל רֹאׁש ַהִּגְבָעה ּוַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ְּבָיִדי



ּומֶֹׁשה ַאֲהרֹן | ק ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו מֶֹׁשה ְלִהָּלֵחם ַּבֲעָמלֵ 
דֹו ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה יָ ) 11: (ְוחּור ָעלּו רֹאׁש ַהִּגְבָעה

ִויֵדי מֶֹׁשה ) 12: (ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק| ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל 
ְוחּור  ְוַאֲהרֹן| ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה 

ד ּבֹא ָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה עַ 
  : י ָחֶרבַוַּיֲחלֹׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפ ) 13: (ַהָּׁשֶמׁש

ים ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂש ) 14(
ִּכי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת | ַע ְּבָאְזֵני ְיהֹוׁשֻ 

) 16: (ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ְיהָוה ִנִּסי| ַוִּיֶבן מֶֹׁשה ִמְזֵּבַח ) 15: (ַהָּׁשָמִים
  :ִמּדֹר ּדֹר| ַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַליהָוה ַּבֲעָמֵלק 
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ה כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂש  ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו) 1(

 ִּכי הֹוִציא ְיהָוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל| ֱאלִֹהים ְלמֶֹׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו 
| ֶׁשה ַוִּיַּקח ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה ֶאת ִצּפָֹרה ֵאֶׁשת מֹ) 2: (ִמִּמְצָרִים

ם ִּכי ֶׁשר ֵׁשם ָהֶאָחד ֵּגְרׁשֹאֲ | ְוֵאת ְׁשֵני ָבֶניָה ) 3: (ַאַחר ִׁשּלּוֶחיהָ 
ִּכי | ְוֵׁשם ָהֶאָחד ֱאִליֶעֶזר ) 4: (ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה

ַוָּיבֹא ִיְתרֹו חֵֹתן ) 5: (ֱאלֵֹהי ָאִבי ְּבֶעְזִרי ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה
 ר הּוא חֶֹנה ָׁשםֶאל ַהִּמְדָּבר ֲאֶׁש | מֶֹׁשה ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ֶאל מֶֹׁשה 

ֶליָך ַוּיֹאֶמר ֶאל מֶֹׁשה ֲאִני חֶֹתְנָך ִיְתרֹו ָּבא ֵא ) 6: (ַהר ָהֱאלִֹהים
ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ִלְקַראת חְֹתנֹו ) 7: (ְוִאְׁשְּתָך ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִעָּמּה| 

 ַוָּיבֹאּו| ַוִּיְׁשַּתחּו ַוִּיַּׁשק לֹו ַוִּיְׁשֲאלּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלֹום 
ְיהָוה  ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה) 8: (ָהאֱֹהָלה

 ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר| ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים ַעל אֹודֹת ִיְׂשָרֵאל 
ַוִּיַחְּד ִיְתרֹו ַעל ָּכל ַהּטֹוָבה ) 9: (ְמָצָאַתם ַּבֶּדֶרְך ַוַּיִּצֵלם ְיהָוה

) 10: (ֲאֶׁשר ִהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצָרִים| ְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְליִ 
ִים ּוִמַּיד ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּוְך ְיהָוה ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצרַ 

ַעָּתה ) 11: (ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת ָהָעם ִמַּתַחת ַיד ִמְצָרִים| ַּפְרעֹה 
ִּכי ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו  |ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה ִמָּכל ָהֱאלִֹהים 

| ים ַוִּיַּקח ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה עָֹלה ּוְזָבִחים ֵלאלִֹה ) 12: (ֲעֵליֶהם
 ֶׁשה ִלְפֵניַוָּיבֹא ַאֲהרֹן ְוכֹל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאָכל ֶלֶחם ִעם חֵֹתן מֹ

|  ָהָעם ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוֵּיֶׁשב מֶֹׁשה ִלְׁשּפֹט ֶאת) 13: (ָהֱאלִֹהים
ַוַּיְרא חֵֹתן ) 14: (ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ִמן ַהּבֶֹקר ַעד ָהָעֶרב



ַוּיֹאֶמר ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה | מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ָלָעם 
ל ָהָעם ִנָּצב ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה ָלָעם ַמּדּוַע ַאָּתה יֹוֵׁשב ְלַבֶּדָך ְוכָ 

ִּכי ָיבֹא | ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ) 15: (בָעֶליָך ִמן ּבֶֹקר ַעד ָערֶ 
ִּכי ִיְהֶיה ָלֶהם ָּדָבר ָּבא ֵאַלי ) 16: (ֵאַלי ָהָעם ִלְדרֹׁש ֱאלִֹהים

ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת ֻחֵּקי ָהֱאלִֹהים | ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו 
לֹא טֹוב ַהָּדָבר | ַוּיֹאֶמר חֵֹתן מֶֹׁשה ֵאָליו ) 17: (ְוֶאת ּתֹורָֹתיו

ֶׁשר ָנבֹל ִּתּבֹל ַּגם ַאָּתה ַּגם ָהָעם ַהֶּזה אֲ ) 18: (ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה
ַעָּתה ) 19: (ִּכי ָכֵבד ִמְּמָך ַהָּדָבר לֹא תּוַכל ֲעׂשֹהּו ְלַבֶּדךָ | ִעָּמְך 

ֱהֵיה ַאָּתה ָלָעם מּול | ְׁשַמע ְּבקִֹלי ִאיָעְצָך ִויִהי ֱאלִֹהים ִעָּמְך 
) 20: (לִֹהים ְוֵהֵבאָת ַאָּתה ֶאת ַהְּדָבִרים ֶאל ָהֱאלִֹהיםָהאֱ 

ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם | ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהּתֹורֹת 
ְוַאָּתה ) 21: (ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון

ֵאי ֱאלִֹהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשֹנְ  ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵׁשי ַחִיל ִיְרֵאי
י ֲחִמִּׁשים ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶהם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשרֵ | ָבַצע 

ָּדָבר ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת ְוָהָיה ָּכל הַ ) 22: (ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת
 ָהֵקל ֵמָעֶליךָ וְ | ַהָּגדֹל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקטֹן ִיְׁשְּפטּו ֵהם 

ִהים ִאם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַּתֲעֶׂשה ְוִצְּוָך ֱאלֹ) 23: (ְוָנְׂשאּו ִאָּתְך 
) 24: (ְוַגם ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ַעל ְמקֹמֹו ָיבֹא ְבָׁשלֹום| ְוָיָכְלָּת ֲעמֹד 

ַוִּיְבַחר ) 25: (ַוַּיַעׂש ּכֹל ֲאֶׁשר ָאָמר| ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ְלקֹול חְֹתנֹו 
| ַעל ָהָעם  ֶׁשה ַאְנֵׁשי ַחִיל ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן אָֹתם ָראִׁשיםמֹ

) 26: (רֹתָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂש 
ֶׁשה ֶאת ַהָּדָבר ַהָּקֶׁשה ְיִביאּון ֶאל מֹ| ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת 
| נֹו ַוְיַׁשַּלח מֶֹׁשה ֶאת חְֹת ) 27: (ּוטּו ֵהםְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקטֹן ִיְׁשּפ

  :ַוֵּיֶלְך לֹו ֶאל ַאְרצֹו
  

Exodus Chapter 19 
  
ַּבּיֹום | ָרִים ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצ ) 1(

ִסיַני ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר ) 2: (ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני
ל ּומֶֹׁשה ָעָלה ֶא ) 3: (ַוִּיַחן ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר| ַוַּיֲחנּו ַּבִּמְדָּבר 

ַוִּיְקָרא ֵאָליו ְיהָוה ִמן ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה תֹאַמר | ָהֱאלִֹהים 
ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ) 4: (ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֶאְתֶכם  ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא |ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים 
ת ְּבִריִתי ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶא ) 5: (ֵאָלי



ְוַאֶּתם ) 6: (ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ| 
ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר | י ָקדֹוׁש ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹו

|  ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם) 7: (ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
) 8: (ְיהָוה ַוָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו

 ַוָּיֶׁשב| ֶּבר ְיהָוה ַנֲעֶׂשה ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּד 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ) 9: (מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ְיהָוה

 ַדְּבִרי ִעָּמְך ִהֵּנה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּב 
: ָהָעם ֶאל ְיהָוהַוַּיֵּגד מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי | ְוַגם ְּבָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם 

ּיֹום ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם הַ ) 10(
ִּכי | ְוָהיּו ְנכִֹנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ) 11: (ְוִכְּבסּו ִׂשְמלָֹתם| ּוָמָחר 

) 12: (ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֵיֵרד ְיהָוה ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני
ר ּוְנגַֹע ְלָּת ֶאת ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבהָ ְוִהְגּבַ 

לֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ) 13: (ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת| ְּבָקֵצהּו 
| ה ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש לֹא ִיְחיֶ 

 ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ֶאל) 14: (ָבָהר ִּבְמׁשְֹך ַהּיֵֹבל ֵהָּמה ַיֲעלּו
ַוּיֹאֶמר ֶאל ) 15: (ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ִׂשְמלָֹתם| ָהָעם 

) 16: (ַאל ִּתְּגׁשּו ֶאל ִאָּׁשה| ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹנים ִלְׁשלֶֹׁשת ָיִמים 
ְבָרִקים ְוָעָנן ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּו

 ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר| ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד 
ן ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמ ) 17: (ַּבַּמֲחֶנה

ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ) 18: (ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר| ַהַּמֲחֶנה 
ָׁשן ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְב | ר ָיַרד ָעָליו ְיהָוה ָּבֵאׁש ִמְּפֵני ֲאֶׁש 

אֹד ַוְיִהי קֹול ַהּׁשֹוָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמ ) 19: (ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָהר ְמאֹד
ַוֵּיֶרד ְיהָוה ַעל ַהר ) 20: (מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול| 

ַוַּיַעל  ַוִּיְקָרא ְיהָוה ְלמֶֹׁשה ֶאל רֹאׁש ָהָהר| ִסיַני ֶאל רֹאׁש ָהָהר 
ֶּפן ֶיֶהְרסּו | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵרד ָהֵעד ָּבָעם ) 21: (מֶֹׁשה

ם ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהִּנָּגִׁשי) 22: (ֶאל ְיהָוה ִלְראֹות ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ) 23: (הָוהֶּפן ִיְפרֹץ ָּבֶהם יְ | ֶאל ְיהָוה ִיְתַקָּדׁשּו 

 ִּכי ַאָּתה ַהֵעדָֹתה| ֶאל ְיהָוה לֹא יּוַכל ָהָעם ַלֲעלֹת ֶאל ַהר ִסיָני 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה ) 24: (ָּבנּו ֵלאמֹר ַהְגֵּבל ֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו

ְרסּו ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ַאל ֶיהֶ | ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִעָּמְך 
| ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ) 25: (ַלֲעלֹת ֶאל ְיהָוה ֶּפן ִיְפָרץ ָּבם

    : ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם
  



Exodus Chapter 20 
  
) 2(  : ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר) 1(

ת ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבי| ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 
לֹא ) 4: (לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָניַ ) 3(| : ֲעָבִדים

ץ ַוֲאֶׁשר ָּבָארֶ  ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל
 לֹא ִתְׁשַּתְחֶוה ָלֶהם) 5: (ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ| ִמָּתַחת 

בֹת ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאִּכי | ְולֹא ָתָעְבֵדם 
ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ) 6(| : ַעל ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאי

 לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם) 7(  : ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי
 ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָוה| ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא 

  : ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ) 9: (ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו) 8(

| לֶֹהיָך ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָוה אֱ ) 10: (ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ 
ָך ַוֲאָמְתָך לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּד 

ְיהָוה  ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה) 11: (ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ 
 ַוָּיַנח ַּבּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם

) 12(   :ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו| ַהְּׁשִביִעי 
ה ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמ | ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך 

לֹא ) 14(  : לֹא ִּתְרָצח) 13(  : ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 
: לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר) 16(  : לֹא ִּתְגנֹב) 15(  | : ִּתְנָאף
ֹו א ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדלֹ| לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעָך ) 17(  

  : ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ 
 ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול) 18(

) 19: (ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק| ַהּׁשָֹפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן 
ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו | מֶֹׁשה ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה  ַוּיֹאְמרּו ֶאל

י ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִּכ ) 20: (ֱאלִֹהים ֶּפן ָנמּות
ל ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו עַ | ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאלִֹהים 

 ּומֶֹׁשה ִנַּגׁש| ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק ) 21: (ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו
  : ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱאלִֹהים

ַאֶּתם |  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) 22(
| לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ) 23: (ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם

ִמְזַּבח ֲאָדָמה ) 24: (ף ֵואלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכםֱאלֵֹהי ֶכֶס 
ת צֹאְנָך ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך ֶא 



ֵאֶליָך  ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא| ְוֶאת ְּבָקֶרָך 
ֶהן ים ַּתֲעֶׂשה ִּלי לֹא ִתְבֶנה ֶאְת ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבנִ ) 25: (ּוֵבַרְכִּתיךָ 

ְולֹא ַתֲעֶלה ) 26: (ִּכי ַחְרְּבָך ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלהָ | ָּגִזית 
  :ֲאֶׁשר לֹא ִתָּגֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו| ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזְּבִחי 

  
Exodus Chapter 21 

  
ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ) 2: (ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם) 1(

ִאם ) 3: (ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם| ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד 
: ּמֹוִאם ַּבַעל ִאָּׁשה הּוא ְוָיְצָאה ִאְׁשּתֹו עִ | ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא 

ָהִאָּׁשה | ת ִאם ֲאדָֹניו ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹו) 4(
ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ) 5: (ִויָלֶדיָה ִּתְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפֹו

: לֹא ֵאֵצא ָחְפִׁשי| ָהֶעֶבד ָאַהְבִּתי ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ִאְׁשִּתי ְוֶאת ָּבָני 
ֹו ֶאל ְוִהִּגיׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוִהִּגיׁשֹו ֶאל ַהֶּדֶלת א) 6(

) 7(  : ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ַּבַּמְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלם| ה ַהְּמזּוזָ 
) 8: (לֹא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים| ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ִּבּתֹו ְלָאָמה 

ְלַעם | ְיָעָדּה ְוֶהְפָּדּה ] לֹו קרי[ִאם ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאדֶֹניָה ֲאֶׁשר לא 
| ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדָּנה ) 9: (ְּבִבְגדֹו ָבּה ָנְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה
ְׁשֵאָרּה | ִאם ַאֶחֶרת ִיַּקח לֹו ) 10: (ְּכִמְׁשַּפט ַהָּבנֹות ַיֲעֶׂשה ָּלּה
| ה ָלּה ְוִאם ְׁשָלׁש ֵאֶּלה לֹא ַיֲעֶׂש ) 11: (ְּכסּוָתּה ְועָֹנָתּה לֹא ִיְגָרע
: יׁש ָוֵמת מֹות יּוָמתַמֵּכה ִא ) 12(  : ְוָיְצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף

 ְוַׂשְמִּתי ְלָך ָמקֹום| ַוֲאֶׁשר לֹא ָצָדה ְוָהֱאלִֹהים ִאָּנה ְלָידֹו ) 13(
ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו ) 14(  : ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה

ּוַמֵּכה ָאִביו ְוִאּמֹו ) 15(  : ֵמִעם ִמְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ָלמּות| ְבָעְרָמה 
: ְוגֵֹנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות יּוָמת) 16: (יּוָמתמֹות 
ְוִכי ְיִריֻבן ) 18(  : ּוְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת) 17(  

ְולֹא ָימּות | ֲאָנִׁשים ְוִהָּכה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְּבֶאֶבן אֹו ְבֶאְגרֹף 
ְך ַּבחּוץ ַעל ִמְׁשַעְנּתֹו ִאם ָיקּום ְוִהְתַהּלֵ ) 19: (ְוָנַפל ְלִמְׁשָּכב
 ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש) 20(  : ַרק ִׁשְבּתֹו ִיֵּתן ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא| ְוִנָּקה ַהַּמֶּכה 

: ָנקֹם ִיָּנֵקם| ֶאת ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֲאָמתֹו ַּבֵּׁשֶבט ּוֵמת ַּתַחת ָידֹו 
: ּפֹו הּואלֹא ֻיַּקם ִּכי ַכְס | ַאְך ִאם יֹום אֹו יֹוַמִים ַיֲעמֹד ) 21(

ֶדיָה ְולֹא ְוִכי ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ְוָנְגפּו ִאָּׁשה ָהָרה ְוָיְצאּו ְילָ ) 22(  
ִאָּׁשה ְוָנַתן ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ַּכֲאֶׁשר ָיִׁשית ָעָליו ַּבַעל הָ | ִיְהֶיה ָאסֹון 

) 24: (ְוָנַתָּתה ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש| ְוִאם ָאסֹון ִיְהֶיה ) 23: (ִּבְפִלִלים



) 25: (ָיד ַּתַחת ָיד ֶרֶגל ַּתַחת ָרֶגל| ִין ַּתַחת ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן עַ 
: ַחּבּוָרה ַּתַחת ַחּבּוָרה| ְּכִוָּיה ַּתַחת ְּכִוָּיה ֶּפַצע ַּתַחת ָּפַצע 

 ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֵעין ֲאָמתֹו) 26(  
ְוִאם ֵׁשן ַעְבּדֹו אֹו ) 27(  : ּו ַּתַחת ֵעינֹוַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחּנ| ְוִׁשֲחָתּה 

  : ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחּנּו ַּתַחת ִׁשּנֹו| ֵׁשן ֲאָמתֹו ַיִּפיל 
ָסקֹול ִיָּסֵקל | ְוִכי ִיַּגח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאָּׁשה ָוֵמת ) 28(

ִאם ׁשֹור וְ ) 29: (ַהּׁשֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוַבַעל ַהּׁשֹור ָנִקי
 ְוֵהִמית ַנָּגח הּוא ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם ְוהּוַעד ִּבְבָעָליו ְולֹא ִיְׁשְמֶרּנּו

ִאם ּכֶֹפר ) 30: (ַהּׁשֹור ִיָּסֵקל ְוַגם ְּבָעָליו יּוָמת| ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה 
אֹו ֵבן ) 31: (ְוָנַתן ִּפְדיֹן ַנְפׁשֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר יּוַׁשת ָעָליו| יּוַׁשת ָעָליו 

ִאם ֶעֶבד ִיַּגח ) 32: (ַּכִּמְׁשָּפט ַהֶּזה ֵיָעֶׂשה ּלֹו| ָּגח אֹו ַבת ִיָּגח יִ 
ּׁשֹור ֶּכֶסף ְׁשלִֹׁשים ְׁשָקִלים ִיֵּתן ַלאדָֹניו ְוהַ | ַהּׁשֹור אֹו ָאָמה 

לֹא ְוִכי ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור אֹו ִּכי ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר וְ ) 33(  : ִיָּסֵקל
ֶסף ַּבַעל ַהּבֹור ְיַׁשֵּלם ּכֶ ) 34: (ָׁשָּמה ּׁשֹור אֹו ֲחמֹור ְוָנַפל| ְיַכֶּסּנּו 

 ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת) 35(  : ְוַהֵּמת ִיְהֶיה ּלֹו| ָיִׁשיב ִלְבָעָליו 
ַגם ּוָמְכרּו ֶאת ַהּׁשֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ַּכְסּפֹו וְ | ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת 
ַדע ִּכי ׁשֹור ַנָּגח הּוא ִמְּתמֹול אֹו נֹו) 36: (ֶאת ַהֵּמת ֶיֱחצּון

ֹור ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ׁשֹור ַּתַחת ַהּׁש| ִׁשְלׁשֹם ְולֹא ִיְׁשְמֶרּנּו ְּבָעָליו 
חֹו אֹו ִּכי ִיְגנֹב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ֶׂשה ּוְטבָ ) 37(  : ְוַהֵּמת ִיְהֶיה ּלֹו

ע צֹאן ַּתַחת ֲחִמָּׁשה ָבָקר ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּׁשֹור ְוַאְרּבַ | ְמָכרֹו 
  :ַהֶּׂשה

  
Exodus Chapter 22 

  
) 2: (ֵאין לֹו ָּדִמים| ִאם ַּבַּמְחֶּתֶרת ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְוֻהָּכה ָוֵמת ) 1(

 ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ִאם ֵאין לֹו| ִאם ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ָעָליו ָּדִמים לֹו 
ד ֹו ַהְּגֵנָבה ִמּׁשֹור עַ ִאם ִהָּמֵצא ִתָּמֵצא ְבָיד) 3: (ְוִנְמַּכר ִּבְגֵנָבתֹו

ה ִּכי ַיְבֶער ִאיׁש ָׂשדֶ ) 4(  : ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם| ֲחמֹור ַעד ֶׂשה ַחִּיים 
| ּוִבֵער ִּבְׂשֵדה ַאֵחר ] ְּבִעירֹו קרי[אֹו ֶכֶרם ְוִׁשַּלח ֶאת בעירה 

ה ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָא) 5(  : ֵמיַטב ָׂשֵדהּו ּוֵמיַטב ַּכְרמֹו ְיַׁשֵּלם
ְבִער ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ַהַּמ | ים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהָּקָמה אֹו ַהָּׂשֶדה קִֹצ 

ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֶּכֶסף אֹו ֵכִלים ) 6(  : ֶאת ַהְּבֵעָרה
) 7: (ִאם ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְיַׁשֵּלם ְׁשָנִים| ִלְׁשמֹר ְוֻגַּנב ִמֵּבית ָהִאיׁש 

ִאם לֹא | ב ְוִנְקַרב ַּבַעל ַהַּבִית ֶאל ָהֱאלִֹהים ִאם לֹא ִיָּמֵצא ַהַּגּנָ 



ל ַעל ָּכל ְּדַבר ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור עַ ) 8: (ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו
ִּכי הּוא ֶזה  ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה ַעל ָּכל ֲאֵבָדה ֲאֶׁשר יֹאַמר

 יֻען ֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלםֲאֶׁשר ַיְרִׁש | ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹא ְּדַבר ְׁשֵניֶהם 
אֹו  ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור) 9(  : ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּו

: ּוֵמת אֹו ִנְׁשַּבר אֹו ִנְׁשָּבה ֵאין רֶֹאה| ֶׂשה ְוָכל ְּבֵהָמה ִלְׁשמֹר 
ֹו ְׁשֻבַעת ְיהָוה ִּתְהֶיה ֵּבין ְׁשֵניֶהם ִאם לֹא ָׁשַלח ָיד) 10(

ְוִאם ָּגנֹב ִיָּגֵנב ) 11: (ְוָלַקח ְּבָעָליו ְולֹא ְיַׁשֵּלם| ת ֵרֵעהּו ִּבְמֶלאכֶ 
| ִאם ָטרֹף ִיָּטֵרף ְיִבֵאהּו ֵעד ) 12: (ְיַׁשֵּלם ִלְבָעָליו| ֵמִעּמֹו 

  : ַהְּטֵרָפה לֹא ְיַׁשֵּלם
 ְּבָעָליו ֵאין ִעּמֹו| ְוִכי ִיְׁשַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנְׁשַּבר אֹו ֵמת ) 13(

ִאם ָׂשִכיר הּוא | ִאם ְּבָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיַׁשֵּלם ) 14: (ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם
ָרָׂשה ְוִכי ְיַפֶּתה ִאיׁש ְּבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא אֹ) 15(  : ָּבא ִּבְׂשָכרֹו

ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ) 16: (ָמהֹר ִיְמָהֶרָּנה ּלֹו ְלִאָּׁשה| ְוָׁשַכב ִעָּמּה 
 ְמַכֵּׁשָפה) 17(  : ֶּכֶסף ִיְׁשקֹל ְּכמַֹהר ַהְּבתּולֹת| ָאִביָה ְלִתָּתּה לֹו 

) 19(  : ָּכל ׁשֵֹכב ִעם ְּבֵהָמה מֹות יּוָמת) 18(  : לֹא ְתַחֶּיה
ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ) 20: (ִּבְלִּתי ַליהָוה ְלַבּדֹו| זֵֹבַח ָלֱאלִֹהים ָיֳחָרם 

ָּכל ) 21: (םִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִ | ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו 
ִּכי ִאם | ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה אֹתֹו ) 22: (ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון

י ְוָחָרה ַאִּפי ְוָהַרְגִּת ) 23: (ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו
  : ְוָהיּו ְנֵׁשיֶכם ַאְלָמנֹות ּוְבֵניֶכם ְיתִֹמים| ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרב 

 ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמְך לֹא ִתְהֶיה לֹו ִאם ֶּכֶסף) 24(
 ִאם ָחבֹל ַּתְחּבֹל ַׂשְלַמת) 25: (לֹא ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁשְך | ְּכנֶֹׁשה 

ְכסּותֹו [ִּכי ִהוא כסותה ) 26: (ַעד ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו| ֵרֶעָך 
 ֶּמה ִיְׁשָּכב ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעקּבַ | ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹרֹו ] קרי

| ֱאלִֹהים לֹא ְתַקֵּלל ) 27(  : ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני
| ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲעָך לֹא ְתַאֵחר ) 28: (ְוָנִׂשיא ְבַעְּמָך לֹא ָתאֹר

ַעת ִׁשְב | ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלׁשְֹרָך ְלצֹאֶנָך ) 29: (ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתֶּתן ִּלי
ׁש ְוַאְנֵׁשי קֹדֶ ) 30: (ָיִמים ִיְהֶיה ִעם ִאּמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתְּתנֹו ִלי

ִלכּון ּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלֶּכֶלב ַּתְׁש | ִּתְהיּון ִלי 
    : אֹתֹו

  
Exodus Chapter 23 

  



ָׁשע ִלְהיֹת ֵעד ַאל ָּתֶׁשת ָיְדָך ִעם רָ | לֹא ִתָּׂשא ֵׁשַמע ָׁשְוא ) 1(
ְולֹא ַתֲעֶנה ַעל | לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרעֹת ) 2(  : ָחָמס

) 4(  : ְוָדל לֹא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו) 3: (ִרב ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת
) 5(  : ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו| ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור אִֹיְבָך אֹו ֲחמֹרֹו ּתֶֹעה 

| זֹב לֹו ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמעֲ ִּכי ִתְרֶאה 
) 7: (לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְביְֹנָך ְּבִריבֹו) 6(  : ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו

ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהרֹג ִּכי לֹא ַאְצִּדיק | ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק 
 ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים ִויַסֵּלף ִּכי| ְוׁשַֹחד לֹא ִתָּקח ) 8: (ָרָׁשע

 ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש| ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ) 9: (ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים
ע ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזרַ ) 10: (ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

ת ִּתְׁשְמֶטָּנה ְוַהְּׁשִביִע ) 11: (ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה| ֶאת ַאְרֶצָך 
ֵּכן | ֶדה ּוְנַטְׁשָּתּה ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמָך ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּׂש 

יָך ּוַבּיֹום ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂש ) 12: (ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתךָ 
ׁש ֶּבן ֲאָמְתָך ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך ְוִיָּנפֵ | ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת 

 ְוֵׁשם ֱאלִֹהים| ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ִּתָּׁשֵמרּו ) 13: (ְוַהֵּגר
חֹג ָׁשלֹׁש ְרָגִלים ָּת ) 14: (ֲאֵחִרים לֹא ַתְזִּכירּו לֹא ִיָּׁשַמע ַעל ִּפיךָ 

ַכל ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹא) 15: (ִלי ַּבָּׁשָנה
ָת ֹות ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב ִּכי בֹו ָיָצאַמּצ

ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ) 16: (ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם| ִמִּמְצָרִים 
ְּפָך ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה ְּבָאְס | ַמֲעֶׂשיָך ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה 

ֵיָרֶאה ָּכל | ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ) 17: (ֶאת ַמֲעֶׂשיָך ִמן ַהָּׂשֶדה
| י לֹא ִתְזַּבח ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִח ) 18: (ְזכּוְרָך ֶאל ְּפֵני ָהָאדֹן ְיהָוה

ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ) 19: (ְולֹא ָיִלין ֵחֶלב ַחִּגי ַעד ּבֶֹקר
) 20(  : י ַּבֲחֵלב ִאּמֹולֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִד | ָּתִביא ֵּבית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 

ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל | ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך 
ל ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבקֹלֹו ַא) 21: (ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתי

ִּכי ִאם ) 22(: ִּכי לֹא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו| ַּתֵּמר ּבֹו 
ְוָאַיְבִּתי ֶאת | ָׁשמַֹע ִּתְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְוָעִׂשיָת ּכֹל ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר 

יֲאָך ִּכי ֵיֵלְך ַמְלָאִכי ְלָפֶניָך ֶוֱהִב ) 23: (אְֹיֶביָך ְוַצְרִּתי ֶאת צְֹרֶריךָ 
| ֶאל ָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי 

לֹא לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ֵלאלֵֹהיֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם וְ ) 24: (ִהְכַחְדִּתיווְ 
ִּכי ָהֵרס ְּתָהְרֵסם ְוַׁשֵּבר ְּתַׁשֵּבר | ַתֲעֶׂשה ְּכַמֲעֵׂשיֶהם 

 ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ּוֵבַרְך ֶאת) 25: (ַמֵּצבֵֹתיֶהם
לֹא ִתְהֶיה ) 26: (ִמִּקְרֶּבךָ ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה | ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך 



ֶאת ) 27: (ֶאת ִמְסַּפר ָיֶמיָך ֲאַמֵּלא| ְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה ְּבַאְרֶצָך 
| בֹא ָּבֶהם ֵאיָמִתי ֲאַׁשַּלח ְלָפֶניָך ְוַהּמִֹתי ֶאת ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָּת 

ְרָעה ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת ַהִּצ ) 28: (ְוָנַתִּתי ֶאת ָּכל אְֹיֶביָך ֵאֶליָך עֶֹרף
) 29: (ֶניךָ ְוֵגְרָׁשה ֶאת ַהִחִּוי ֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהִחִּתי ִמְּלפָ | ְלָפֶניָך 

ַרָּבה ֶּפן ִּתְהֶיה ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה וְ | לֹא ֲאָגְרֶׁשּנּו ִמָּפֶניָך ְּבָׁשָנה ֶאָחת 
ֲאֶׁשר ַעד | ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרֶׁשּנּו ִמָּפֶניָך ) 30: (ָעֶליָך ַחַּית ַהָּׂשֶדה

ַעד ְוַׁשִּתי ֶאת ְּגֻבְלָך ִמַּים סּוף וְ ) 31: (ִּתְפֶרה ְוָנַחְלָּת ֶאת ָהָאֶרץ
 ִּכי ֶאֵּתן ְּבֶיְדֶכם ֵאת יְֹׁשֵבי| ָים ְּפִלְׁשִּתים ּוִמִּמְדָּבר ַעד ַהָּנָהר 

לֹא ִתְכרֹת ָלֶהם ְוֵלאלֵֹהיֶהם ) 32: (ָהָאֶרץ ְוֵגַרְׁשָּתמֹו ִמָּפֶניךָ 
ִּכי ַתֲעבֹד | לֹא ֵיְׁשבּו ְּבַאְרְצָך ֶּפן ַיֲחִטיאּו אְֹתָך ִלי ) 33: (ְּבִרית

  :ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ִּכי ִיְהֶיה ְלָך ְלמֹוֵקׁש
  

Exodus Chapter 24 
  
ֲאִביהּוא ְוֶאל מֶֹׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיהָוה ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָנָדב וַ ) 1(

ה ְוִנַּגׁש מֶֹׁש ) 2: (ִויֶתם ֵמָרחֹקְוִהְׁשַּתחֲ | ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַוָּיבֹא ) 3: (ְוָהָעם לֹא ַיֲעלּו ִעּמֹו| ְלַבּדֹו ֶאל ְיהָוה ְוֵהם לֹא ִיָּגׁשּו 

| ָּפִטים מֶֹׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָוה ְוֵאת ָּכל ַהִּמְׁש 
 ם ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוהַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו ָּכל ַהְּדָבִרי

 ּבֶֹקר ַוִּיֶבןַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָוה ַוַּיְׁשֵּכם ּבַ ) 4: (ַנֲעֶׂשה
ר ִׁשְבֵטי ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים ָעָׂש | ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר 

ַוִּיְזְּבחּו | ֲעלּו עֹלֹת ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיַ ) 5: (ִיְׂשָרֵאל
 ָּיֶׂשםַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֲחִצי ַהָּדם וַ ) 6: (ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַליהָוה ָּפִרים

ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית ) 7: (ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבחַ | ָּבַאָּגנֹת 
הָוה ַנֲעֶׂשה ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ | ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם 

ַוּיֹאֶמר | ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזרֹק ַעל ָהָעם ) 8: (ְוִנְׁשָמע
ִרים ִהֵּנה ַדם ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהָוה ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּדבָ 

ֵני ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְק | ַוַּיַעל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ) 9: (ָהֵאֶּלה
ה ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂש | ַוִּיְראּו ֵאת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ) 10: (ִיְׂשָרֵאל

ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבֵני ) 11: (ִלְבַנת ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ָלטַֹהר
: ּוַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּת| ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשַלח ָידֹו 

| ם ל מֶֹׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁש ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶא ) 12(  
ַתְבִּתי ְוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ּכָ 

 ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֶאל| ַוָּיָקם מֶֹׁשה ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשְרתֹו ) 13: (ְלהֹורָֹתם



 ָבֶזה ַעד ֲאֶׁשר ְוֶאל ַהְּזֵקִנים ָאַמר ְׁשבּו ָלנּו) 14: (ַהר ָהֱאלִֹהים
ׁש ְוִהֵּנה ַאֲהרֹן ְוחּור ִעָּמֶכם ִמי ַבַעל ְּדָבִרים ִיּגַ | ָנׁשּוב ֲאֵליֶכם 

) 16: (ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ָהָהר| ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֶאל ָהָהר ) 15: (ֲאֵלֶהם
| ָיִמים  ַוִּיְׁשּכֹן ְּכבֹוד ְיהָוה ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת

ּוַמְרֵאה ) 17: (ִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹוְך ֶהָעָנןוַ 
) 18: (ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| ְּכבֹוד ְיהָוה ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש ָהָהר 

ַוְיִהי מֶֹׁשה ָּבָהר | ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַּיַעל ֶאל ָהָהר 
  :ִעים ָלְיָלהַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרּבָ 

  
Exodus Chapter 25 

  
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

ּו ֶאת ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקח| ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה 
ָזָהב ָוֶכֶסף  |ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם ) 3: (ְּתרּוָמִתי
) 5: (םּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִּזי) 4: (ּוְנחֶֹׁשת

ֶׁשֶמן ) 6: (ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִּטים
ַאְבֵני ) 7: (ְּבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקטֶֹרת ַהַּסִּמים| ַלָּמאֹר 
| ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ) 8: (ָלֵאפֹד ְוַלחֶֹׁשן| ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים ׁשַֹהם 

ִנית ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַּתְב ) 9: (ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם
ְוָעׂשּו ֲארֹון ) 10(  : ְוֵכן ַּתֲעׂשּו| ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל ֵּכָליו 

ה ִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאָּמ ַאָּמַת | ֲעֵצי ִׁשִּטים 
ֶּפּנּו ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתצַ ) 11: (ָוֵחִצי קָֹמתֹו

ָהב ְוָיַצְקָּת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבעֹת זָ ) 12: (ְוָעִׂשיָת ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביב| 
ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹת ַעל ַצְלעֹו ָהֶאָחת | יו ְוָנַתָּתה ַעל ַאְרַּבע ַּפֲעמָֹת 

| ים ְוָעִׂשיָת ַבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּט ) 13: (ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹת ַעל ַצְלעֹו ַהֵּׁשִנית
ְלעֹת ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבעֹת ַעל צַ ) 14: (ְוִצִּפיָת אָֹתם ָזָהב

עֹת ָהָארֹן ִיְהיּו ְּבַטְּב ) 15: (ָלֵׂשאת ֶאת ָהָארֹן ָּבֶהם| ָהָארֹן 
ֵאת ָהֵעֻדת | ְוָנַתָּת ֶאל ָהָארֹן ) 16: (לֹא ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו| ַהַּבִּדים 

ַאָּמַתִים | ְוָעִׂשיָת ַכּפֶֹרת ָזָהב ָטהֹור ) 17: (ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ 
 ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים) 18: (ָוֵחִצי ָאְרָּכּה ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחָּבּה

ַוֲעֵׂשה ) 19: (ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות ַהַּכּפֶֹרת| ָהב זָ 
ִמן ַהַּכּפֶֹרת | ְּכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה ּוְכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה 

י ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ּפְֹרֵׂש ) 20: (ַּתֲעׂשּו ֶאת ַהְּכֻרִבים ַעל ְׁשֵני ְקצֹוָתיו
 ֶאל סְֹכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכּפֶֹרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ְכָנַפִים ְלַמְעָלה



ת ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֹרֶ ) 21: (ֶאל ַהַּכּפֶֹרת ִיְהיּו ְּפֵני ַהְּכֻרִבים| ָאִחיו 
ֵּתן ְוֶאל ָהָארֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶא | ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה 

ֵּבין ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ִמ  ְונֹוַעְדִּתי ְלָך ָׁשם) 22: (ֵאֶליךָ 
ְתָך ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹו| ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת 

  : ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו | ְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים ) 23(

ְוָעִׂשיָת ּלֹו | ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ) 24: (ְוַאָּמה ָוֵחִצי קָֹמתֹו
 ְוָעִׂשיָת ֵזר| ְוָעִׂשיָת ּלֹו ִמְסֶּגֶרת טַֹפח ָסִביב ) 25: (ֵזר ָזָהב ָסִביב

| ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבעֹת ָזָהב ) 26: (ָזָהב ְלִמְסַּגְרּתֹו ָסִביב
) 27: (אֹת ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליוְוָנַתָּת ֶאת ַהַּטָּבעֹת ַעל ַאְרַּבע ַהּפֵ 

 ְלָבִּתים ְלַבִּדים ָלֵׂשאת ֶאת| ְלֻעַּמת ַהִּמְסֶּגֶרת ִּתְהֶייָן ַהַּטָּבעֹת 
ָתם ָזָהב ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת אֹ) 28: (ַהֻּׁשְלָחן

יו ְוַכּפָֹתיו ְוָעִׂשיָת ְּקָערָֹת ) 29: (ְוִנָּׂשא ָבם ֶאת ַהֻּׁשְלָחן| 
: םָזָהב ָטהֹור ַּתֲעֶׂשה אָֹת | ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנִּקּיָֹתיו ֲאֶׁשר ֻיַּסְך ָּבֵהן 

  : ְוָנַתָּת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד) 30(
ֵרָכּה ִמְקָׁשה ֵּתָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה יְ | ְוָעִׂשיָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור ) 31(

ים ְוִׁשָּׁשה ָקנִ ) 32: (יֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנה ִיְהיּוְוָקָנּה ְּגִב 
ָׁשה ְקֵני ְׁשלָֹׁשה ְקֵני ְמנָֹרה ִמִּצָּדּה ָהֶאָחד ּוְׁשלֹ| יְֹצִאים ִמִּצֶּדיָה 

ה ְׁשלָֹׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקנֶ ) 33: (ְמנָֹרה ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני
ֶאָחד ֶפַרח ּוְׁשלָֹׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה הָ ָהֶאָחד ַּכְפּתֹר וָ 

) 34: (ֵּכן ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהְּמנָֹרה| ַּכְפּתֹר ָוָפַרח 
) 35: (ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיהָ | ּוַבְּמנָֹרה ַאְרָּבָעה ְגִבִעים 

 ָּנה ְוַכְפּתֹר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִניםְוַכְפּתֹר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמ 
ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים | ִמֶּמָּנה ְוַכְפּתֹר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה 

| ַּכְפּתֵֹריֶהם ּוְקנָֹתם ִמֶּמָּנה ִיְהיּו ) 36: (ַהּיְֹצִאים ִמן ַהְּמנָֹרה
|  ֶתיָה ִׁשְבָעהְוָעִׂשיָת ֶאת ֵנרֹ) 37: (ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור

ּוַמְלָקֶחיָה ) 38: (ְוֶהֱעָלה ֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ָּפֶניהָ 
ֵאת | ִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעֶׂשה אָֹתּה ) 39: (ּוַמְחּתֶֹתיָה ָזָהב ָטהֹור

ה ְּבַתְבִניָתם ֲאֶׁשר ַאָּת | ּוְרֵאה ַוֲעֵׂשה ) 40: (ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה
    : רָמְרֶאה ָּבהָ 

  
Exodus Chapter 26 

  



 ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכֶלת| ְוֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַּתֲעֶׂשה ֶעֶׂשר ְיִריעֹת ) 1(
) 2: (ה אָֹתםְוַאְרָּגָמן ְותַֹלַעת ָׁשִני ְּכֻרִבים ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב ַּתֲעֶׂש 

ְרַּבע אֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁשמֶֹנה ְוֶעְׂשִרים ָּבַאָּמה ְורַֹחב ַא
ֲחֵמׁש ) 3: (ִמָּדה ַאַחת ְלָכל ַהְיִריעֹת| ַאָּמה ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ּבָ 

 ְוָחֵמׁש ְיִריעֹת חְֹברֹת| ַהְיִריעֹת ִּתְהֶייָן חְֹברֹת ִאָּׁשה ֶאל ֲאחָֹתּה 
ִריָעה ְוָעִׂשיָת ֻלְלאֹת ְּתֵכֶלת ַעל ְׂשַפת ַהיְ ) 4: (ִאָּׁשה ֶאל ֲאחָֹתּה

יצֹוָנה ֵכן ַּתֲעֶׂשה ִּבְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּק וְ | ָהֶאָחת ִמָּקָצה ַּבחָֹבֶרת 
ֶאָחת ֲחִמִּׁשים ֻלָלאֹת ַּתֲעֶׂשה ַּבְיִריָעה הָ ) 5: (ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית

ית ְחֶּבֶרת ַהֵּׁשנִ ַוֲחִמִּׁשים ֻלָלאֹת ַּתֲעֶׂשה ִּבְקֵצה ַהְיִריָעה ֲאֶׁשר ַּבַּמ 
ְוָעִׂשיָת ֲחִמִּׁשים ) 6: (ּהַמְקִּבילֹת ַהֻּלָלאֹת ִאָּׁשה ֶאל ֲאחָֹת | 

ִסים ְוִחַּבְרָּת ֶאת ַהְיִריעֹת ִאָּׁשה ֶאל ֲאחָֹתּה ַּבְּקרָ | ַקְרֵסי ָזָהב 
  : ְוָהָיה ַהִּמְׁשָּכן ֶאָחד

ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה | ְוָעִׂשיָת ְיִריעֹת ִעִּזים ְלאֶֹהל ַעל ַהִּמְׁשָּכן ) 7(
ָּמה ִריָעה ָהַאַחת ְׁשלִֹׁשים ָּבַאאֶֹרְך ַהיְ ) 8: (ְיִריעֹת ַּתֲעֶׂשה אָֹתם

ִמָּדה ַאַחת ְלַעְׁשֵּתי | ְורַֹחב ַאְרַּבע ָּבַאָּמה ַהְיִריָעה ָהֶאָחת 
ׁש ְוִחַּבְרָּת ֶאת ֲחֵמׁש ַהְיִריעֹת ְלָבד ְוֶאת ֵׁש ) 9: (ֶעְׂשֵרה ְיִריעֹת

ֵני ְוָכַפְלָּת ֶאת ַהְיִריָעה ַהִּׁשִּׁשית ֶאל מּול ּפְ | ַהְיִריעֹת ְלָבד 
ה ָהֶאָחת ְוָעִׂשיָת ֲחִמִּׁשים ֻלָלאֹת ַעל ְׂשַפת ַהְיִריעָ ) 10: (ָהאֶֹהל

חֶֹבֶרת ַוֲחִמִּׁשים ֻלָלאֹת ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה הַ | ַהִּקיצָֹנה ַּבחָֹבֶרת 
ְוֵהֵבאָת ֶאת | ְוָעִׂשיָת ַקְרֵסי ְנחֶֹׁשת ֲחִמִּׁשים ) 11: (ַהֵּׁשִנית

ְוֶסַרח ) 12: (ַּבְרָּת ֶאת ָהאֶֹהל ְוָהָיה ֶאָחדַהְּקָרִסים ַּבֻּלָלאֹת ְוִח 
ֵרי ֲחִצי ַהְיִריָעה ָהעֶֹדֶפת ִּתְסַרח ַעל ֲאחֹ| ָהעֵֹדף ִּביִריעֹת ָהאֶֹהל 

ִריעֹת ְוָהַאָּמה ִמֶּזה ְוָהַאָּמה ִמֶּזה ָּבעֵֹדף ְּבאֶֹרְך יְ ) 13: (ַהִּמְׁשָּכן
) 14: (ן ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְלַכּסֹתֹוִיְהֶיה ָסרּוַח ַעל ִצֵּדי ַהִּמְׁשּכָ | ָהאֶֹהל 

ּוִמְכֵסה עֹרֹת | ְוָעִׂשיָת ִמְכֶסה ָלאֶֹהל עֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים 
  : ְּתָחִׁשים ִמְלָמְעָלה

) 16: (ֲעֵצי ִׁשִּטים עְֹמִדים| ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ) 15(
ִצי ָהַאָּמה רַֹחב ַהֶּקֶרׁש ְוַאָּמה ַוחֲ | ֶעֶׂשר ַאּמֹות אֶֹרְך ַהָּקֶרׁש 

ה ֶאל ְׁשֵּתי ָידֹות ַלֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ְמֻׁשָּלבֹת ִאָּׁש ) 17: (ָהֶאָחד
ְוָעִׂשיָת ֶאת ) 18: (ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלכֹל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן| ֲאחָֹתּה 

) 19: (ֶעְׂשִרים ֶקֶרׁש ִלְפַאת ֶנְגָּבה ֵתיָמָנה| ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן 
 ְׁשֵני ֲאָדִנים|  ְרָּבִעים ַאְדֵני ֶכֶסף ַּתֲעֶׂשה ַּתַחת ֶעְׂשִרים ַהָּקֶרׁשְוַא

ת ַהֶּקֶרׁש ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְידָֹתיו ּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתחַ 
| ָצפֹון  ּוְלֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית ִלְפַאת) 20: (ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְידָֹתיו



ת ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתחַ | ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵניֶהם ָּכֶסף ) 21: (ׁשֶעְׂשִרים ָקרֶ 
ּוְלַיְרְּכֵתי ) 22: (ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד

 ֶׂשהּוְׁשֵני ְקָרִׁשים ַּתעֲ ) 23: (ַּתֲעֶׂשה ִׁשָּׁשה ְקָרִׁשים| ַהִּמְׁשָּכן ָיָּמה 
ְוִיְהיּו תֲֹאִמים ִמְּלַמָּטה ) 24: (ַּבַּיְרָכָתִים| ן ִלְמֻקְצעֹת ַהִּמְׁשּכָ 

ֵּכן ִיְהֶיה | ְוַיְחָּדו ִיְהיּו ַתִּמים ַעל רֹאׁשֹו ֶאל ַהַּטַּבַעת ָהֶאָחת 
ְוָהיּו ְׁשמָֹנה ְקָרִׁשים ) 25: (ִלְׁשֵניֶהם ִלְׁשֵני ַהִּמְקצֹעֹת ִיְהיּו

ׁש ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקרֶ | ְוַאְדֵניֶהם ֶּכֶסף ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ֲאָדִנים 
 ְוָעִׂשיָת ְבִריִחם) 26: (ָהֶאָחד ּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד

ה ַוֲחִמָּׁש ) 27: (ֲחִמָּׁשה ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ָהֶאָחד| ֲעֵצי ִׁשִּטים 
י ה ְבִריִחם ְלַקְרֵׁש ַוֲחִמָּׁש | ְבִריִחם ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית 

ְוַהְּבִריַח ַהִּתיכֹן ְּבתֹוְך ) 28: (ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַלַּיְרָכַתִים ָיָּמה
 ְוֶאת ַהְּקָרִׁשים) 29: (ַמְבִרַח ִמן ַהָּקֶצה ֶאל ַהָּקֶצה| ַהְּקָרִׁשים 

| יִחם ְּתַצֶּפה ָזָהב ְוֶאת ַטְּבעֵֹתיֶהם ַּתֲעֶׂשה ָזָהב ָּבִּתים ַלְּבִר 
| ַוֲהֵקמָֹת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ) 30: (ִּפיָת ֶאת ַהְּבִריִחם ָזָהבְוִצ 

ְוָעִׂשיָת ָפרֶֹכת ְּתֵכֶלת ) 31(  : ְּכִמְׁשָּפטֹו ֲאֶׁשר ָהְרֵאיָת ָּבָהר
ָתּה ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב ַיֲעֶׂשה אֹ| ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר 

ים ל ַאְרָּבָעה ַעּמּוֵדי ִׁשִּטים ְמֻצִּפ ְוָנַתָּתה אָֹתּה עַ ) 32: (ְּכֻרִבים
ְוָנַתָּתה ֶאת ) 33: (ַעל ַאְרָּבָעה ַאְדֵני ָכֶסף| ָזָהב ָוֵויֶהם ָזָהב 

ֵאת ֲארֹון  ַהָּפרֶֹכת ַּתַחת ַהְּקָרִסים ְוֵהֵבאָת ָׁשָּמה ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת
ין קֶֹדׁש ְוִהְבִּדיָלה ַהָּפרֶֹכת ָלֶכם ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ּובֵ | ָהֵעדּות 
ְּבקֶֹדׁש | ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ) 34: (ַהֳּקָדִׁשים
ַהְּמנָֹרה  ְוַׂשְמָּת ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת ְוֶאת) 35: (ַהֳּקָדִׁשים

ע ְוַהֻּׁשְלָחן ִּתֵּתן ַעל ֶצלַ | נַֹכח ַהֻּׁשְלָחן ַעל ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה 
תֹוַלַעת ְוָעִׂשיָת ָמָסְך ְלֶפַתח ָהאֶֹהל ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן וְ ) 36: (ןָצפֹו

ה ְוָעִׂשיָת ַלָּמָסְך ֲחִמָּׁש ) 37: (ַמֲעֵׂשה רֵֹקם| ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר 
ְוָיַצְקָּת ָלֶהם | ַעּמּוֵדי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת אָֹתם ָזָהב ָוֵויֶהם ָזָהב 

    : תֲחִמָּׁשה ַאְדֵני ְנחֶֹׁש 
  

Exodus Chapter 27 
  
ׁש ָחֵמׁש ַאּמֹות אֶֹרְך ְוָחֵמ | ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲעֵצי ִׁשִּטים ) 1(

) 2: (ַאּמֹות רַֹחב ָרבּוַע ִיְהֶיה ַהִּמְזֵּבַח ְוָׁשלֹׁש ַאּמֹות קָֹמתֹו
ְוִצִּפיָת |  וְוָעִׂשיָת ַקְרנָֹתיו ַעל ַאְרַּבע ִּפּנָֹתיו ִמֶּמּנּו ִּתְהֶייָן ַקְרנָֹתי

יו ְוָעִׂשיָת ִּסירָֹתיו ְלַדְּׁשנֹו ְוָיָעיו ּוִמְזְרקָֹת ) 3: (אֹתֹו ְנחֶֹׁשת



 ְוָעִׂשיָת ּלֹו) 4: (ְלָכל ֵּכָליו ַּתֲעֶׂשה ְנחֶֹׁשת| ּוִמְזְלגָֹתיו ּוַמְחּתָֹתיו 
עֹת ְוָעִׂשיָת ַעל ָהֶרֶׁשת ַאְרַּבע ַטְּב | ִמְכָּבר ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת ְנחֶֹׁשת 

ְוָנַתָּתה אָֹתּה ַּתַחת ַּכְרּכֹב ) 5: (חֶֹׁשת ַעל ַאְרַּבע ְקצֹוָתיונְ 
ְוָעִׂשיָת ) 6: (ְוָהְיָתה ָהֶרֶׁשת ַעד ֲחִצי ַהִּמְזֵּבחַ | ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלָמָּטה 

) 7: (ְוִצִּפיָת אָֹתם ְנחֶֹׁשת| ַבִּדים ַלִּמְזֵּבַח ַּבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים 
ְזֵּבַח ְוָהיּו ַהַּבִּדים ַעל ְׁשֵּתי ַצְלעֹת ַהִּמ | ַּטָּבעֹת ְוהּוָבא ֶאת ַּבָּדיו ּבַ 

ָך ַּכֲאֶׁשר ֶהְרָאה אְֹת | ְנבּוב ֻלחֹת ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו ) 8: (ִּבְׂשֵאת אֹתֹו
ִלְפַאת ֶנֶגב | ְוָעִׂשיָת ֵאת ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן ) 9(  : ָּבָהר ֵּכן ַיֲעׂשּו

ָזר ֵמָאה ָבַאָּמה אֶֹרְך ַלֵּפָאה ֵּתיָמָנה ְקָלִעים ֶלָחֵצר ֵׁשׁש ָמְׁש 
ָוֵוי | ת ְוַעֻּמָדיו ֶעְׂשִרים ְוַאְדֵניֶהם ֶעְׂשִרים ְנחֶֹׁש ) 10: (ָהֶאָחת

ים ְוֵכן ִלְפַאת ָצפֹון ָּבאֶֹרְך ְקָלעִ ) 11: (ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף
ְׂשִרים ֶעְׂשִרים ְוַאְדֵניֶהם עֶ ] ְוַעּמּוָדיו קרי[ועמדו | ֵמָאה אֶֹרְך 

 ְורַֹחב ֶהָחֵצר ִלְפַאת) 12: (ְנחֶֹׁשת ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף
: ָׂשָרהַעֻּמֵדיֶהם ֲעָׂשָרה ְוַאְדֵניֶהם עֲ | ָים ְקָלִעים ֲחִמִּׁשים ַאָּמה 

) 14: (ְורַֹחב ֶהָחֵצר ִלְפַאת ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה) 13(
ֵניֶהם ַעֻּמֵדיֶהם ְׁשלָֹׁשה ְוַאְד | ה ְקָלִעים ַלָּכֵתף ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמ 

ַעֻּמֵדיֶהם | ְוַלָּכֵתף ַהֵּׁשִנית ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְקָלִעים ) 15: (ְׁשלָֹׁשה
ים ּוְלַׁשַער ֶהָחֵצר ָמָסְך ֶעְׂשִר ) 16: (ְׁשלָֹׁשה ְוַאְדֵניֶהם ְׁשלָֹׁשה

| ֵקם י ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה רַֹאָּמה ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשנִ 
ָּכל ַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ) 17: (ַעֻּמֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוַאְדֵניֶהם ַאְרָּבָעה
) 18: (ְוַאְדֵניֶהם ְנחֶֹׁשת| ָסִביב ְמֻחָּׁשִקים ֶּכֶסף ָוֵויֶהם ָּכֶסף 

קָֹמה אֶֹרְך ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאָּמה ְורַֹחב ֲחִמִּׁשים ַּבֲחִמִּׁשים וְ 
ְלכֹל ְּכֵלי ) 19: (ְוַאְדֵניֶהם ְנחֶֹׁשת| ָחֵמׁש ַאּמֹות ֵׁשׁש ָמְׁשָזר 

: תְוָכל ְיֵתדָֹתיו ְוָכל ִיְתדֹת ֶהָחֵצר ְנחֶֹׁש | ַהִּמְׁשָּכן ְּבכֹל ֲעבָֹדתֹו 
 ֶמן ַזִיתְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁש ) 20(  

ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִמחּוץ ) 21: (ְלַהֲעלֹת ֵנר ָּתִמיד |ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור 
ֶרב ַעד ּבֶֹקר ַלָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעֻדת ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמעֶ 

    : ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| ִלְפֵני ְיהָוה 
  

Exodus Chapter 28 
  
ֹוְך ֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו ִמּתְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַא) 1(

ר ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמ | ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַכֲהנֹו ִלי 
ְלָכבֹוד | ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ) 2: (ְּבֵני ַאֲהרֹן



 ב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיוְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי לֵ ) 3: (ּוְלִתְפָאֶרת
) 4: (ְוָעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי| רּוַח ָחְכָמה 

ֶנת ַּתְׁשֵּבץ ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו חֶֹׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֹ
ְלַכֲהנֹו  ְוָעׂשּו ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלָבָניו| ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט 

| ן ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרָּגָמ ) 5: (ִלי
  : ְוֶאת ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאת ַהֵּׁשׁש

ׁש ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ּתֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁש | ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאפֹד ) 6(
 רֹת ִיְהֶיה ּלֹו ֶאל ְׁשֵניְׁשֵּתי ְכֵתפֹת חְֹב ) 7: (ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב

הּו ִמֶּמּנּו ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂש ) 8: (ְקצֹוָתיו ְוֻחָּבר
) 9: (ָזרָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁש | ִיְהֶיה 

ֹות ְּבֵני ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם ְׁשמ| ְוָלַקְחָּת ֶאת ְׁשֵּתי ַאְבֵני ׁשַֹהם 
ְוֶאת ְׁשמֹות | ִׁשָּׁשה ִמְּׁשמָֹתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ) 10: (ִיְׂשָרֵאל

ַמֲעֵׂשה ) 11: (ַהִּׁשָּׁשה ַהּנֹוָתִרים ַעל ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית ְּכתֹוְלדָֹתם
י ל ְׁשמֹת ְּבנֵ ָחַרׁש ֶאֶבן ִּפּתּוֵחי חָֹתם ְּתַפַּתח ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים עַ 

 ְוַׂשְמָּת ֶאת) 12: (ֻמַסּבֹת ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ַּתֲעֶׂשה אָֹתם| ִיְׂשָרֵאל 
| ָרֵאל ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד ַאְבֵני ִזָּכרֹן ִלְבֵני ִיְׂש 
: ו ְלִזָּכרֹןְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני ְיהָוה ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפי

ב ּוְׁשֵּתי ַׁשְרְׁשרֹת ָזהָ ) 14: (ְוָעִׂשיָת ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב) 13(  
רֹת ְוָנַתָּתה ֶאת ַׁשְרְׁש | ָטהֹור ִמְגָּבלֹת ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ַמֲעֵׂשה ֲעבֹת 

ֵׂשה ְוָעִׂשיָת חֶֹׁשן ִמְׁשָּפט ַמעֲ ) 15(  : ָהֲעבֹתֹת ַעל ַהִּמְׁשְּבצֹת
תֹוַלַעת ָׁשִני ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן וְ | חֵֹׁשב ְּכַמֲעֵׂשה ֵאפֹד ַּתֲעֶׂשּנּו 
ֶזֶרת ָאְרּכֹו | ָרבּוַע ִיְהֶיה ָּכפּול ) 16: (ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו

| ֶבן ּוִמֵּלאָת בֹו ִמֻּלַאת ֶאֶבן ַאְרָּבָעה טּוִרים ָא) 17: (ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו
| ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני ) 18: (טּור אֶֹדם ִּפְטָדה ּוָבֶרֶקת ַהּטּור ָהֶאָחד

: ָמהֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחלָ | ְוַהּטּור ַהְּׁשִליִׁשי ) 19: (ַסִּפיר ְוָיֲהלֹם נֶֹפְך 
ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב | ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ְוׁשַֹהם ְוָיְׁשֵפה ) 20(

ָרֵאל ְוָהֲאָבִנים ִּתְהֶייָן ַעל ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂש ) 21: (ִיְהיּו ְּבִמּלּואָֹתם
ֶייָן ִּפּתּוֵחי חֹוָתם ִאיׁש ַעל ְׁשמֹו ִּתְה | ַעל ְׁשמָֹתם  ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה

ת ַמֲעֵׂשה ְוָעִׂשיָת ַעל ַהחֶֹׁשן ַׁשְרׁשֹת ַּגְבלֻ ) 22: (ִלְׁשֵני ָעָׂשר ָׁשֶבט
| ָזָהב  ְוָעִׂשיָת ַעל ַהחֶֹׁשן ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות) 23: (ָזָהב ָטהֹור| ֲעבֹת 

ְוָנַתָּתה ) 24: (ל ְׁשֵני ְקצֹות ַהחֶֹׁשןְוָנַתָּת ֶאת ְׁשֵּתי ַהַּטָּבעֹות עַ 
: ֶאל ְקצֹות ַהחֶֹׁשן| ֶאת ְׁשֵּתי ֲעבֹתֹת ַהָּזָהב ַעל ְׁשֵּתי ַהַּטָּבעֹת 

| ִּמְׁשְּבצֹות ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ְׁשֵּתי ָהֲעבֹתֹת ִּתֵּתן ַעל ְׁשֵּתי הַ ) 25(
ְוָעִׂשיָת ְׁשֵּתי  )26: (ְוָנַתָּתה ַעל ִּכְתפֹות ָהֵאפֹד ֶאל מּול ָּפָניו



ַעל ְׂשָפתֹו | ַטְּבעֹות ָזָהב ְוַׂשְמָּת אָֹתם ַעל ְׁשֵני ְקצֹות ַהחֶֹׁשן 
ב ְוָעִׂשיָת ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות ָזהָ ) 27: (ֲאֶׁשר ֶאל ֵעֶבר ָהֵאפֹד ָּבְיָתה

ָניו ְוָנַתָּתה אָֹתם ַעל ְׁשֵּתי ִכְתפֹות ָהֵאפֹוד ִמְּלַמָּטה ִמּמּול ּפָ 
ְוִיְרְּכסּו ֶאת ) 28: (ִמַּמַעל ְלֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד| ְחַּבְרּתֹו ְלֻעַּמת ֶמ 

ֶאל ַטְּבעֹת ָהֵאפֹד ִּבְפִתיל ] ִמַּטְּבעָֹתיו קרי[ַהחֶֹׁשן מטבעתו 
: דְולֹא ִיַּזח ַהחֶֹׁשן ֵמַעל ָהֵאפֹו| ְּתֵכֶלת ִלְהיֹות ַעל ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד 

ל ָרֵאל ְּבחֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט עַ ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂש ) 29(
ְוָנַתָּת ) 30: (ְלִזָּכרֹן ִלְפֵני ְיהָוה ָּתִמיד| ִלּבֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש 

ל ֵלב ֶאל חֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים ְוָהיּו עַ 
י ִיְׂשָרֵאל ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבנֵ | ַאֲהרֹן ְּבבֹאֹו ִלְפֵני ְיהָוה 
ִליל ְוָעִׂשיָת ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹוד ְּכ ) 31(  : ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני ְיהָוה ָּתִמיד

ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב | ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ) 32: (ְּתֵכֶלת
ְוָעִׂשיָת ַעל ) 33: (ַמֲעֵׂשה אֵֹרג ְּכִפי ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו לֹא ִיָּקֵרעַ 

| ִביב ִרּמֵֹני ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ַעל ׁשּוָליו ָס ׁשּוָליו 
ב ַּפֲעמֹן ָזָהב ְוִרּמֹון ַּפֲעמֹן ָזהָ ) 34: (ּוַפֲעמֵֹני ָזָהב ְּבתֹוָכם ָסִביב

|  ְוָהָיה ַעל ַאֲהרֹן ְלָׁשֵרת) 35: (ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב| ְוִרּמֹון 
: ּותֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ְיהָוה ּוְבֵצאתֹו ְולֹא ָימ ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו

 ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי חָֹתם| ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור ) 36(  
 ְוַׂשְמָּת אֹתֹו ַעל ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ְוָהָיה ַעל) 37: (קֶֹדׁש ַליהָוה

ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ) 38: (ֶאל מּול ְּפֵני ַהִּמְצֶנֶפת ִיְהֶיה| ַהִּמְצָנֶפת 
ׁשּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדי

ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון | ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם 
 ְצֶנֶפת ֵׁשׁשְוִׁשַּבְצָּת ַהְּכתֶֹנת ֵׁשׁש ְוָעִׂשיָת ִמ ) 39: (ָלֶהם ִלְפֵני ְיהָוה

נֹת ְוִלְבֵני ַאֲהרֹן ַּתֲעֶׂשה ֻכּתֳ ) 40: (ְוַאְבֵנט ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֵׂשה רֵֹקם| 
ּוִמְגָּבעֹות ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלָכבֹוד | ְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים 

ָניו ְוִהְלַּבְׁשָּת אָֹתם ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת ּבָ ) 41: (ּוְלִתְפָאֶרת
: נּו ִליִמֵּלאָת ֶאת ָיָדם ְוִקַּדְׁשָּת אָֹתם ְוִכהֲ ּוָמַׁשְחָּת אָֹתם ּו| ִאּתֹו 

ִמָּמְתַנִים ְוַעד | ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוה ) 42(
ל ְוָהיּו ַעל ַאֲהרֹן ְוַעל ָּבָניו ְּבבָֹאם ֶאל אֹהֶ ) 43: (ְיֵרַכִים ִיְהיּו

ן ֵרת ַּבּקֶֹדׁש ְולֹא ִיְׂשאּו ָעֹומֹוֵעד אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁש 
    : ֻחַּקת עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו| ָוֵמתּו 
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ְלַקח | ֵהן ִלי ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַקֵּדׁש אָֹתם ְלכַ ) 1(
ֹות ְוֶלֶחם ַמּצ) 2: (ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם

| ֶמן ְוַחּלֹת ַמּצֹת ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁש 
ְוָנַתָּת אֹוָתם ַעל ַסל ֶאָחד ) 3: (סֶֹלת ִחִּטים ַּתֲעֶׂשה אָֹתם

ְוֶאת ) 4: (ְוֶאת ַהָּפר ְוֵאת ְׁשֵני ָהֵאיִלם| ְוִהְקַרְבָּת אָֹתם ַּבָּסל 
ְוָרַחְצָּת אָֹתם | ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד  ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ַּתְקִריב

ת ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְּבָגִדים ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת ַאֲהרֹן ֶא ) 5: (ַּבָּמִים
ְוָאַפְדָּת לֹו | ַהֻּכּתֶֹנת ְוֵאת ְמִעיל ָהֵאפֹד ְוֶאת ָהֵאפֹד ְוֶאת ַהחֶֹׁשן 

ְוָנַתָּת ֶאת ֵנֶזר | ֹו ְוַׂשְמָּת ַהִּמְצֶנֶפת ַעל רֹאׁש) 6: (ְּבֵחֶׁשב ָהֵאפֹד
ְקָּת ַעל ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוָיצַ ) 7: (ַהּקֶֹדׁש ַעל ַהִּמְצָנֶפת

ְוִהְלַּבְׁשָּתם | ְוֶאת ָּבָניו ַּתְקִריב ) 8: (ּוָמַׁשְחָּת אֹתֹו| רֹאׁשֹו 
ָלֶהם ְוָחַגְרָּת אָֹתם ַאְבֵנט ַאֲהרֹן ּוָבָניו ְוָחַבְׁשָּת ) 9: (ֻּכֳּתנֹת

ּוִמֵּלאָת ַיד ַאֲהרֹן | ִמְגָּבעֹת ְוָהְיָתה ָלֶהם ְּכֻהָּנה ְלֻחַּקת עֹוָלם 
ְוָסַמְך | ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ) 10: (ְוַיד ָּבָניו

ר ְוָׁשַחְטָּת ֶאת ַהּפָ ) 11: (ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפר
ה ְוָלַקְחָּת ִמַּדם ַהָּפר ְוָנַתָּת ) 12: (ַתח אֶֹהל מֹוֵעדּפֶ | ִלְפֵני ְיהָוה 

 ְוֶאת ָּכל ַהָּדם ִּתְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד| ַעל ַקְרנֹת ַהִּמְזֵּבַח ְּבֶאְצָּבֶעָך 
ב ְוֵאת ְוָלַקְחָּת ֶאת ָּכל ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקרֶ ) 13: (ַהִּמְזֵּבחַ 

| יֶהן ֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעלֵ ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ְוֵאת ְׁש 
ְרׁשֹו ְוֶאת ְּבַׂשר ַהָּפר ְוֶאת עֹרֹו ְוֶאת ּפִ ) 14: (ְוִהְקַטְרָּת ַהִּמְזֵּבָחה

ְוֶאת ָהַאִיל ) 15: (ַחָּטאת הּוא| ִּתְׂשרֹף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 
: ֶהם ַעל רֹאׁש ָהָאִילְוָסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדי| ָהֶאָחד ִּתָּקח 

ֵּבַח ְוָלַקְחָּת ֶאת ָּדמֹו ְוָזַרְקָּת ַעל ַהִּמזְ | ְוָׁשַחְטָּת ֶאת ָהָאִיל ) 16(
 ְוָרַחְצָּת ִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו| ְוֶאת ָהַאִיל ְּתַנֵּתַח ִלְנָתָחיו ) 17: (ָסִביב

ָהַאִיל ְוִהְקַטְרָּת ֶאת ָּכל ) 18: (ְוָנַתָּת ַעל ְנָתָחיו ְוַעל רֹאׁשֹו
: ֵריַח ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַליהָוה הּוא| ַהִּמְזֵּבָחה עָֹלה הּוא ַליהָוה 

ם ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיהֶ | ְוָלַקְחָּת ֵאת ָהַאִיל ַהֵּׁשִני ) 19(
ָנַתָּתה ְוָׁשַחְטָּת ֶאת ָהַאִיל ְוָלַקְחָּת ִמָּדמֹו וְ ) 20: (ַעל רֹאׁש ָהָאִיל

ן ָיָדם ֶזן ַאֲהרֹן ְוַעל ְּתנּוְך אֶֹזן ָּבָניו ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֹהֶ ַעל ְּתנּוְך אֹ
ֵּבַח ְוָזַרְקָּת ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמזְ | ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ַרְגָלם ַהְיָמִנית 

ֶמן ְוָלַקְחָּת ִמן ַהָּדם ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּוִמֶּׁש ) 21: (ָסִביב
ָניו ֲהרֹן ְוַעל ְּבָגָדיו ְוַעל ָּבָניו ְוַעל ִּבְגֵדי בָ ַהִּמְׁשָחה ְוִהֵּזיָת ַעל ַא

ְוָלַקְחָּת ) 22: (ְוָקַדׁש הּוא ּוְבָגָדיו ּוָבָניו ּוִבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו| ִאּתֹו 
ֶרב ְוֵאת ִמן ָהַאִיל ַהֵחֶלב ְוָהַאְלָיה ְוֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּק 



ת ָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵלֶהן ְוֵא יֶֹתֶרת ַהָּכֵבד ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכ 
ְוִכַּכר ֶלֶחם ַאַחת ) 23: (ִּכי ֵאיל ִמֻּלִאים הּוא| ׁשֹוק ַהָּיִמין 

ֵני ִמַּסל ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר ִלְפ | ַוַחַּלת ֶלֶחם ֶׁשֶמן ַאַחת ְוָרִקיק ֶאָחד 
ְוֵהַנְפָּת | ָניו ְוַׂשְמָּת ַהּכֹל ַעל ַּכֵּפי ַאֲהרֹן ְוַעל ַּכֵּפי בָ ) 24: (ְיהָוה

ָּת ְוָלַקְחָּת אָֹתם ִמָּיָדם ְוִהְקַטְר ) 25: (אָֹתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה
ְלֵריַח ִניחֹוַח ִלְפֵני ְיהָוה ִאֶּׁשה הּוא | ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ָהעָֹלה 

ְלַאֲהרֹן  ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶהָחֶזה ֵמֵאיל ַהִּמֻּלִאים ֲאֶׁשר) 26: (ַליהָוה
 ְוִקַּדְׁשָּת ) 27: (ְוָהָיה ְלָך ְלָמָנה| אֹתֹו ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה  ְוֵהַנְפָּת 

 ֶׁשר הּוָרםֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר הּוַנף ַואֲ 
ְוָהָיה ) 28: (ֵמֵאיל ַהִּמֻּלִאים ֵמֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ּוֵמֲאֶׁשר ְלָבָניו| 

| ּוא ָלם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְתרּוָמה הְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ְלָחק עֹו
רּוָמָתם ּוְתרּוָמה ִיְהֶיה ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶהם ְּת 

| ֲחָריו ּוִבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ִיְהיּו ְלָבָניו ַא) 29: (ַליהָוה
ם ְבַעת ָיִמים ִיְלָּבָׁש ִׁש ) 30: (ְלָמְׁשָחה ָבֶהם ּוְלַמֵּלא ָבם ֶאת ָיָדם

ֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְלָׁשֵרת | ַהּכֵֹהן ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו 
 ּוִבַּׁשְלָּת ֶאת ְּבָׂשרֹו| ְוֵאת ֵאיל ַהִּמֻּלִאים ִּתָּקח ) 31: (ַּבּקֶֹדׁש

ת ְוָאַכל ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְּבַׂשר ָהַאִיל ְוֶא ) 32: (ְּבָמקֹם ָקדֹׁש
 ְוָאְכלּו אָֹתם ֲאֶׁשר) 33: (ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד| ם ֲאֶׁשר ַּבָּסל ַהֶּלחֶ 

ְוָזר לֹא יֹאַכל ִּכי | ֻּכַּפר ָּבֶהם ְלַמֵּלא ֶאת ָיָדם ְלַקֵּדׁש אָֹתם 
ַעד  ְוִאם ִיָּוֵתר ִמְּבַׂשר ַהִּמֻּלִאים ּוִמן ַהֶּלֶחם) 34: (קֶֹדׁש ֵהם

) 35: (ֵאׁש לֹא ֵיָאֵכל ִּכי קֶֹדׁש הּואְוָׂשַרְפָּת ֶאת ַהּנֹוָתר ּבָ | ַהּבֶֹקר 
ִׁשְבַעת |  ְוָעִׂשיָת ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ָּכָכה ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אָֹתָכה

ִרים ּוַפר ַחָּטאת ַּתֲעֶׂשה ַלּיֹום ַעל ַהִּכּפֻ ) 36: (ָיִמים ְּתַמֵּלא ָיָדם
) 37: (ְחָּת אֹתֹו ְלַקְּדׁשֹוּוָמַׁש | ְוִחֵּטאָת ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּבַכֶּפְרָך ָעָליו 

ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח | ִׁשְבַעת ָיִמים ְּתַכֵּפר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִקַּדְׁשָּת אֹתֹו 
ְוֶזה ֲאֶׁשר ) 38(  : קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ָּכל ַהּנֵֹגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש

) 39: (ַלּיֹום ָּתִמיד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְׁשַנִים| ַּתֲעֶׂשה ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
 ה ֵּביןְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂש | ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר 

ין ְוִעָּׂשרֹן סֶֹלת ָּבלּול ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ֶרַבע ַהִה ) 40: (ָהַעְרָּבִים
ַהֵּׁשִני  ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש) 41: (ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד| ְוֵנֶסְך ְרִבִעית ַהִהין ָיִין 

 ְלֵריַח ְּכִמְנַחת ַהּבֶֹקר ּוְכִנְסָּכּה ַּתֲעֶׂשה ָּלּה| ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים 
עַֹלת ָּתִמיד ְלדֹרֵֹתיֶכם ֶּפַתח אֶֹהל ) 42: (ִניחַֹח ִאֶּׁשה ַליהָוה
:  ָׁשםֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה ְלַדֵּבר ֵאֶליךָ | מֹוֵעד ִלְפֵני ְיהָוה 

) 44: (ְוִנְקַּדׁש ִּבְכבִֹדי| ַעְדִּתי ָׁשָּמה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְונֹ) 43(



 ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו| ְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח 
 ְוָהִייִתי ָלֶהם| ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 45: (ֲאַקֵּדׁש ְלַכֵהן ִלי

ִתי ְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאְויָ ) 46: (ֵלאלִֹהים
  :ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם| אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָׁשְכִני ְבתֹוָכם 

  
Exodus Chapter 30 

  
) 2: (ֲעֵצי ִׁשִּטים ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו| ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקטֶֹרת ) 1(

ִמֶּמּנּו | ָרבּוַע ִיְהֶיה ְוַאָּמַתִים קָֹמתֹו ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו 
 ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ֶאת ַּגּגֹו ְוֶאת ִקירָֹתיו) 3: (ַקְרנָֹתיו

ת ּוְׁשֵּתי ַטְּבעֹ) 4: (ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב| ָסִביב ְוֶאת ַקְרנָֹתיו 
ֵני ַצְלעָֹתיו ַּתֲעֶׂשה ַעל ְׁש ָזָהב ַּתֲעֶׂשה ּלֹו ִמַּתַחת ְלֵזרֹו ַעל ְׁשֵּתי 

ְוָעִׂשיָת ) 5: (ְוָהָיה ְלָבִּתים ְלַבִּדים ָלֵׂשאת אֹתֹו ָּבֵהָּמה| ִצָּדיו 
ְוָנַתָּתה אֹתֹו ) 6: (ְוִצִּפיָת אָֹתם ָזָהב| ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים 

ר ַעל ִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁש | ִלְפֵני ַהָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת 
 ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת) 7: (ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה

) 8: (ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרָּנה| ַסִּמים 
ְקטֶֹרת | ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ֶאת ַהֵּנרֹת ֵּבין ָהֲעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה 

 לֹא ַתֲעלּו ָעָליו ְקטֶֹרת ָזָרה) 9: (ה ְלדֹרֵֹתיֶכםָּתִמיד ִלְפֵני ְיהוָ 
ְוִכֶּפר ַאֲהרֹן ַעל ) 10: (ְוֵנֶסְך לֹא ִתְּסכּו ָעָליו| ְועָֹלה ּוִמְנָחה 

ְיַכֵּפר  ִמַּדם ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ַאַחת ַּבָּׁשָנה| ַקְרנָֹתיו ַאַחת ַּבָּׁשָנה 
  : יהָוהָעָליו ְלדֹרֵֹתיֶכם קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא לַ 

 ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש) 12: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 11(
ה ִּבְפקֹד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַליהוָ 

ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ) 13: (ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם| אָֹתם 
ֶעְׂשִרים | ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש  ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים

ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל ) 14: (ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַליהָוה
) 15: (ִיֵּתן ְּתרּוַמת ְיהָוה| ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה 

ָלֵתת ֶאת | ֲחִצית ַהָּׁשֶקל ֶהָעִׁשיר לֹא ַיְרֶּבה ְוַהַּדל לֹא ַיְמִעיט ִמַּמ 
ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶּכֶסף ) 16: (ְּתרּוַמת ְיהָוה ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם

| ל מֹוֵעד ַהִּכֻּפִרים ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת אֹתֹו ַעל ֲעבַֹדת אֹהֶ 
  : ֵתיֶכםְוָהָיה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ְיהָוה ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֹ

ת ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנחֶֹׁש ) 18: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 17(
ַח ְוָנַתָּת אֹתֹו ֵּבין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזּבֵ | ְוַכּנֹו ְנחֶֹׁשת ְלָרְחָצה 



ֶאת ְיֵדיֶהם | ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶּמּנּו ) 19: (ְוָנַתָּת ָׁשָּמה ָמִים
 ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְולֹא) 20: (ֶאת ַרְגֵליֶהםוְ 

: ה ַליהָוהאֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאֶּׁש | ָיֻמתּו 
ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק | ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא ָיֻמתּו ) 21(

  : עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם
ים ְוַאָּתה ַקח ְלָך ְּבָׂשִמ ) 23: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 22(

ִמִּׁשים רֹאׁש ָמר ְּדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקְּנָמן ֶּבֶׂשם ַמֲחִציתֹו חֲ 
ְוִקָּדה ֲחֵמׁש ) 24: (ּוְקֵנה בֶֹׂשם ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים| ּוָמאָתִים 

ן ְוָעִׂשיָת אֹתֹו ֶׁשֶמ ) 25: (ֶמן ַזִית ִהיןְוֶׁש | ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
 ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת קֶֹדׁש| ִמְׁשַחת קֶֹדׁש רַֹקח ִמְרַקַחת ַמֲעֵׂשה רֵֹקַח 

: ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת| ּוָמַׁשְחָּת בֹו ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ) 26: (ִיְהֶיה
ְוֵאת | ֵּכֶליָה ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת ַהְּמנָֹרה ְוֶאת ) 27(

ְוֶאת | ְוֶאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ) 28: (ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת
ָּכל |  ְוִקַּדְׁשָּת אָֹתם ְוָהיּו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים) 29: (ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו

ָּת ְוִקַּדְׁש | ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ִּתְמָׁשח ) 30: (ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש
ֶׁשֶמן | ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר ) 31: (אָֹתם ְלַכֵהן ִלי

 ַעל ְּבַׂשר ָאָדם לֹא) 32: (ִמְׁשַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶזה ִלי ְלדֹרֵֹתיֶכם
קֶֹדׁש הּוא קֶֹדׁש ִיְהֶיה | ִייָסְך ּוְבַמְתֻּכְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָּכמֹהּו 

| ר ְרַקח ָּכמֹהּו ַוֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַעל זָ ִאיׁש ֲאֶׁשר יִ ) 33: (ָלֶכם
 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְלָך ַסִּמים) 34(  : ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו

) 35: (ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה| ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלבָֹנה ַזָּכה 
: ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש| ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח 

ְּבאֶֹהל  ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת) 36(
) 37: (קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם| מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה 

 קֶֹדׁש| ם ְוַהְּקטֶֹרת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבַמְתֻּכְנָּתּה לֹא ַתֲעׂשּו ָלכֶ 
|  ָּבּה ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָכמֹוָה ְלָהִריחַ ) 38: (ִּתְהֶיה ְלָך ַליהָוה
    : ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו

  
Exodus Chapter 31 

  
| ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

אֹתֹו רּוַח  ָוֲאַמֵּלא) 3: (ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה
ַלְחׁשֹב ) 4: (ְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה| ֱאלִֹהים 

 ּוַבֲחרֶֹׁשת ֶאֶבן) 5: (ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנחֶֹׁשת| ַמֲחָׁשבֹת 



ַוֲאִני ִהֵּנה ) 6: (ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ְמָלאָכה| ְלַמּלֹאת ּוַבֲחרֶֹׁשת ֵעץ 
ל ֲחַכם ּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן ּוְבֵלב ּכָ ָנַתִּתי ִא 

ֵאת אֶֹהל ) 7: (ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתךָ | ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמה 
ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי | מֹוֵעד ְוֶאת ָהָארֹן ָלֵעֻדת ְוֶאת ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ָעָליו 

ֶאת ְוֶאת ֵּכָליו ְוֶאת ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה וְ ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחן ) 8: (ָהאֶֹהל
ל ְוֶאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ּכָ ) 9: (ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת| ָּכל ֵּכֶליָה 

ְוֶאת ִּבְגֵדי | ְוֵאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ) 10: (ְוֶאת ַהִּכּיֹור ְוֶאת ַּכּנֹו| ֵּכָליו 
ְוֵאת ֶׁשֶמן ) 11: (ְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהןַהּקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוֶאת ִּב 

ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך | ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ַלּקֶֹדׁש 
  : ַיֲעׂשּו

 ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני) 13: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 12(
י אֹות ִהוא ֵּביִני ִּכ | ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו 

) 14: (ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְמַקִּדְׁשֶכם
 ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת| ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם 

: ֶרב ַעֶּמיהָ ִּכי ָּכל ָהעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּק 
ת ַׁשָּבתֹון ֶׁשת ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשּבַ ֵׁש ) 15(

: תָּכל ָהעֶֹׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמ | קֶֹדׁש ַליהָוה 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת | ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ) 16(

ִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ֵּבי) 17: (ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם
ת ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶא | ְלעָֹלם 

ֹו ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה ְּכַכּלֹת) 18(  : ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש
ֶבן ְּכֻתִבים ֻלחֹת ֶא | ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת 

  :ְּבֶאְצַּבע ֱאלִֹהים
  

Exodus Chapter 32 
  
 ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעל| ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ) 1(

כּו ְלָפֵנינּו ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה ָלנּו ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ֵילְ 
 ּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמהִּכי ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנ

ר ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהרֹן ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁש ) 2: (ָהָיה לֹו
ַוִּיְתָּפְרקּו ) 3: (ְוָהִביאּו ֵאָלי| ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם 

: ִביאּו ֶאל ַאֲהרֹןַוּיָ | ָּכל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם 
ַוּיֹאְמרּו | ָכה ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט ַוַּיֲעֵׂשהּו ֵעֶגל ַמֵּס ) 4(

ַוַּיְרא ) 5: (ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים



ג ַליהָוה ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ַוּיֹאַמר חַ | ַאֲהרֹן ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלָפָניו 
ַוֵּיֶׁשב | ִמים ַוַּיְׁשִּכימּו ִמָּמֳחָרת ַוַּיֲעלּו עֹלֹת ַוַּיִּגׁשּו ְׁשלָ ) 6: (ָמָחר

  : ָהָעם ֶלֱאכֹל ְוָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק
ֱעֵליָת ֶלְך ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך ֲאֶׁשר הֶ | ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ) 7(

ּו ֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם ָעׂשָסרּו ַמ ) 8: (ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
לֶֹהיָך ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַוִּיְזְּבחּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה אֱ | ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה 

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ) 9: (ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
) 10: (ֵׁשה עֶֹרף הּואָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְק | מֶֹׁשה 

י ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹו| ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם 
ַוּיֹאֶמר ָלָמה | ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת ְּפֵני ְיהָוה ֱאלָֹהיו ) 11: (ָּגדֹול

ם ְּבכַֹח ְיהָוה ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִ 
ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ְּבָרָעה ) 12: (ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה

ׁשּוב | ה הֹוִציָאם ַלֲהרֹג אָֹתם ֶּבָהִרים ּוְלַכּלָֹתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמ 
ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ) 13: (ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמךָ 

 ר ֲאֵלֶהםָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדּבֵ ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי
ר ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁש | ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים 
ַעל | ַוִּיָּנֶחם ְיהָוה ) 14: (ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם

  : ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו
ֻלחֹת | ֹו ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבָיד) 15(

ְוַהֻּלחֹת ) 16: (ְּכֻתִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִבים
ל ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱאלִֹהים הּוא ָחרּות עַ | ַמֲעֵׂשה ֱאלִֹהים ֵהָּמה 

ַוּיֹאֶמר ֶאל | ַמע ְיהֹוֻׁשַע ֶאת קֹול ָהָעם ְּבֵרעֹה ַוִּיְׁש ) 17: (ַהֻּלחֹת
ה ַוּיֹאֶמר ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּורָ ) 18: (מֶֹׁשה קֹול ִמְלָחָמה ַּבַּמֲחֶנה

ַוְיִהי ) 19: (קֹול ַעּנֹות ָאנִֹכי ׁשֵֹמעַ | ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה 
ַוִּיַחר ַאף | ל ּוְמחֹלֹת ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַוַּיְרא ֶאת ָהֵעגֶ 

ַחת ֶאת ַהֻּלחֹת ַוְיַׁשֵּבר אָֹתם ַּת ] ִמָּיָדיו קרי[מֶֹׁשה ַוַּיְׁשֵלְך מידו 
  ַוִּיְטַחן ַעדַוִּיַּקח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַוִּיְׂשרֹף ָּבֵאׁש) 20: (ָהָהר

) 21: (ְׂשָרֵאלַוִּיֶזר ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ַוַּיְׁשְק ֶאת ְּבֵני יִ | ֲאֶׁשר ָּדק 
ִּכי ֵהֵבאָת | ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ֶמה ָעָׂשה ְלָך ָהָעם ַהֶּזה 

| ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ַאל ִיַחר ַאף ֲאדִֹני ) 22: (ָעָליו ֲחָטָאה ְגדָֹלה
ּו ַוּיֹאְמרּו ִלי ֲעֵׂשה ָלנ) 23: (ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָהָעם ִּכי ְבָרע הּוא

ָלנּו ִּכי ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהעֱ | ְלכּו ְלָפֵנינּו ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר יֵ 
ָואַֹמר ָלֶהם ְלִמי ) 24: (ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו

: ֶּזהָוַאְׁשִלֵכהּו ָבֵאׁש ַוֵּיֵצא ָהֵעֶגל הַ | ָזָהב ִהְתָּפָרקּו ַוִּיְּתנּו ִלי 



ִּכי ְפָרעֹה ַאֲהרֹן | ַע הּוא ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ִּכי ָפרֻ ) 25(
ּיֹאֶמר ַוַּיֲעמֹד מֶֹׁשה ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה וַ ) 26: (ְלִׁשְמָצה ְּבָקֵמיֶהם

ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ) 27: (ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי| ִמי ַליהָוה ֵאָלי 
ִעְברּו | כֹו רֵ ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְ 

יו ְוִאיׁש ֶאת ָוׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה ְוִהְרגּו ִאיׁש ֶאת ָאִח 
ַוִּיּפֹל | ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ֵלִוי ִּכְדַבר מֶֹׁשה ) 28: (ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ְקרֹבֹו

 ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה) 29: (ִמן ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ִּכְׁשלֶֹׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש
 ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם| ִמְלאּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום ַליהָוה ִּכי ִאיׁש ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו 

ֶּתם ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַא) 30: (ַהּיֹום ְּבָרָכה
ָרה ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל ְיהָוה אּוַלי ֲאַכּפְ | ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגדָֹלה 

ָאָּנא ָחָטא | ַוָּיָׁשב מֶֹׁשה ֶאל ְיהָוה ַוּיֹאַמר  )31: (ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם
ְוַעָּתה ) 32: (ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ְגדָֹלה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֱאלֵֹהי ָזָהב

: ְבָּת ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָת | ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם 
ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמי ֲאֶׁשר | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ) 33(

ָלְך  ְוַעָּתה ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֶאל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי) 34: (ִמִּסְפִרי
ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲעֵליֶהם | ִהֵּנה ַמְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך 

ֶגל ַעל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ָהעֵ | ַוִּיּגֹף ְיהָוה ֶאת ָהָעם ) 35: (ַחָּטאָתם
    : ָׂשה ַאֲהרֹןֲאֶׁשר עָ 

  
Exodus Chapter 33 

  
ֶׁשר ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵלְך ֲעֵלה ִמֶּזה ַאָּתה ְוָהָעם אֲ ) 1(

ָהם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְברָ | ֶהֱעִליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ְלָפֶניָך  ְוָׁשַלְחִּתי) 2: (ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאְּתֶנָּנה

ִחִּוי ְוֵגַרְׁשִּתי ֶאת ַהְּכַנֲעִני ָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי הַ | ַמְלָאְך 
 ִּכי לֹא ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבךָ | ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ) 3: (ְוַהְיבּוִסי

ת ַוִּיְׁשַמע ָהָעם ֶא ) 4: (ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ַאָּתה ֶּפן ֲאֶכְלָך ַּבָּדֶרְך 
) 5: (ְולֹא ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָליו| ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ַוִּיְתַאָּבלּו 

ם ְקֵׁשה ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם עַ 
ְוַעָּתה הֹוֵרד ֶעְדְיָך | עֶֹרף ֶרַגע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְּבָך ְוִכִּליִתיָך 

 ַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת) 6: (ה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה ָמ 
ּוץ ּומֶֹׁשה ִיַּקח ֶאת ָהאֶֹהל ְוָנָטה לֹו ִמח) 7: (ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב

ְוָהָיה ָּכל | ַלַּמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהַּמֲחֶנה ְוָקָרא לֹו אֶֹהל מֹוֵעד 
) 8: (חּוץ ַלַּמֲחֶנהְמַבֵּקׁש ְיהָוה ֵיֵצא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִמ 



 יׁש ֶּפַתחְוָהָיה ְּכֵצאת מֶֹׁשה ֶאל ָהאֶֹהל ָיקּומּו ָּכל ָהָעם ְוִנְּצבּו ִא 
ְוָהָיה ְּכבֹא ) 9: (ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי מֶֹׁשה ַעד ּבֹאֹו ָהאֱֹהָלה| ָאֳהלֹו 

ְוִדֶּבר ִעם | מֶֹׁשה ָהאֱֹהָלה ֵיֵרד ַעּמּוד ֶהָעָנן ְוָעַמד ֶּפַתח ָהאֶֹהל 
| אֶֹהל ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָנן עֵֹמד ֶּפַתח הָ ) 10: (ֶׁשהמֹ

 ְוִדֶּבר ְיהָוה ֶאל) 11: (ְוָקם ָּכל ָהָעם ְוִהְׁשַּתֲחּוּו ִאיׁש ֶּפַתח ָאֳהלֹו
ְוָׁשב ֶאל | מֶֹׁשה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 

: ֶהלהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאַֹהַּמֲחֶנה ּוְמָׁשְרתֹו יְ 
ַעל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְיהָוה ְרֵאה ַאָּתה אֵֹמר ֵאַלי הַ ) 12(  

| ִעִּמי  ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשַלח
ְוַעָּתה ) 13: (יָניְוַאָּתה ָאַמְרָּת ְיַדְעִּתיָך ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבעֵ 

ָך ְלַמַען ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכָך ְוֵאָדעֲ 
ָּפַני | ַוּיֹאַמר ) 14: (ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה| ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך 

הְֹלִכים ַאל  ִאם ֵאין ָּפֶניךָ | ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) 15: (ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך 
 ֲאִני ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניךָ ) 16: (ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה

ֶׁשר ְוִנְפֵלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך ִמָּכל ָהָעם אֲ | ְוַעֶּמָך ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּתָך ִעָּמנּו 
  : ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ָּת ָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְר ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַּגם ֶאת הַ ) 17(
| ַוּיֹאַמר ) 18: (ִּכי ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשם| ֶאֱעֶׂשה 

 ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל טּוִבי ַעל) 19: (ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְּכבֶֹדךָ 
 ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן| ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיהָוה ְלָפֶניָך 

ַוּיֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת ) 20: (ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם
 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ִהֵּנה ָמקֹום) 21: (ִּכי לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי| ָּפָני 

ְוָהָיה ַּבֲעבֹר ְּכבִֹדי ְוַׂשְמִּתיָך ) 22: (ְוִנַּצְבָּת ַעל ַהּצּור| ִאִּתי 
ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ) 23: (ּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך ַעד ָעְבִריְוַׂש | ְּבִנְקַרת ַהּצּור 

    : ּוָפַני לֹא ֵיָראּו| ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי 
  

Exodus Chapter 34 
  
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ) 1(

ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים | ָּכִראׁשִֹנים 
ְוָעִליָת | ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלּבֶֹקר ) 2: (ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת 

ְוִאיׁש ) 3: (ַבּבֶֹקר ֶאל ַהר ִסיַני ְוִנַּצְבָּת ִלי ָׁשם ַעל רֹאׁש ָהָהר
 ַּגם ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר| לֹא ַיֲעֶלה ִעָּמְך ְוַגם ִאיׁש ַאל ֵיָרא ְּבָכל ָהָהר 

 ַוִּיְפסֹל ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים) 4: (ל ִיְרעּו ֶאל מּול ָהָהר ַההּואַא



 ֲאֶׁשר ִצָּוהָּכִראׁשִֹנים ַוַּיְׁשֵּכם מֶֹׁשה ַבּבֶֹקר ַוַּיַעל ֶאל ַהר ִסיַני ּכַ 
ן ַוֵּיֶרד ְיהָוה ֶּבָענָ ) 5: (ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים| ְיהָוה אֹתֹו 

יו ַוַּיֲעבֹר ְיהָוה ַעל ָּפנָ ) 6: (ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיהָוה| ּמֹו ָׁשם ַוִּיְתַיֵּצב עִ 
ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד | ַוִּיְקָרא ְיהָוה ְיהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון 

ְוַנֵּקה | ה נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָא) 7: (ֶוֱאֶמת
ים בֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁש לֹא ְיַנֶּקה ּפֵֹקד ֲעֹון ָא

) 9: (ַוִּיּקֹד ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו| ַוְיַמֵהר מֶֹׁשה ) 8: (ְוַעל ִרֵּבִעים
ְּבִקְרֵּבנּו  ַוּיֹאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדָֹני ֵיֶלְך ָנא ֲאדָֹני

: ּוַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנ ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא ְוָסַלְחָּת | 
ה ִנְפָלאֹת ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאנִֹכי ּכֵֹרת ְּבִרית ֶנֶגד ָּכל ַעְּמָך ֶאֱעֶׂש ) 10(

 רְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁש | ֲאֶׁשר לֹא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים 
ה א הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂש ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעֵׂשה ְיהָוה ִּכי נֹורָ 

ִהְנִני גֵֹרׁש | ְׁשָמר ְלָך ֵאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ) 11: (ִעָּמְך 
: ְיבּוִסיִמָּפֶניָך ֶאת ָהֱאמִֹרי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוהַ 

 ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבא ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ) 12(
ִּכי ֶאת ִמְזְּבחָֹתם ) 13: (ֶּפן ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְרֶּבךָ | ָעֶליָה 

ִּכי ) 14: (ְוֶאת ֲאֵׁשָריו ִּתְכרֹתּון| ִּתּתֹצּון ְוֶאת ַמֵּצבָֹתם ְּתַׁשֵּברּון 
: ִּכי ְיהָוה ַקָּנא ְׁשמֹו ֵאל ַקָּנא הּוא| לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר 

ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהם | ֶּפן ִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ  )15(
ְוָלַקְחָּת ) 16: (ְוָזְבחּו ֵלאלֵֹהיֶהם ְוָקָרא ְלָך ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחֹו

ָך ְוָזנּו ְבנָֹתיו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהן ְוִהְזנּו ֶאת ָּבֶני| ִמְּבנָֹתיו ְלָבֶניָך 
ֶאת ) 18: (לֵֹהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעֶׂשה ָּלְך אֱ ) 17: (ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהן

ִצִּויִתָך  ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאֶׁשר
) 19: (ִּכי ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים| ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב 

ּוֶפֶטר ) 20: (ר ָוֶׂשהְוָכל ִמְקְנָך ִּתָּזָכר ֶּפֶטר ׁשֹו| ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ִלי 
ּכֹל ְּבכֹור ָּבֶניָך | ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו 

ם ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ּוַבּיֹו) 21: (ִּתְפֶּדה ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם
ֻבעֹת ְוַחג ָׁש ) 22: (ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשּבֹת| ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת 

: ְוַחג ָהָאִסיף ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה| ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים 
ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ָהָאדֹן | ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ) 23(

י ִּכי אֹוִריׁש ּגֹוִים ִמָּפֶניָך ְוִהְרַחְבִּת ) 24: (ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
ת ְולֹא ַיְחמֹד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצָך ַּבֲעלְֹתָך ֵלָראֹות ֶא |  ֶאת ְּגבּוֶלךָ 

לֹא ִתְׁשַחט ַעל ) 25: (ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה
ֵראִׁשית ) 26: (ְולֹא ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהָּפַסח| ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי 



ֵלב לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבחֲ | ה ֱאלֶֹהיָך ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ְיהוָ 
  : ִאּמֹו

ִּכי | ה ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּכָתב ְלָך ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ ) 27(
) 28: (ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל

ָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ַוְיִהי ָׁשם ִעם ְיהָוה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְר 
ַוִּיְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֵאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית | ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתה 

ֻלחֹת  ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶֹׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני) 29: (ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים
עֹור ּומֶֹׁשה לֹא ָיַדע ִּכי ָקַרן | ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶֹׁשה ְּבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר 

ֶׁשה ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֹ) 30: (ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו
 ַוִּיְקָרא ֲאֵלֶהם) 31: (ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו| ְוִהֵּנה ָקַרן עֹור ָּפָניו 

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה | מֶֹׁשה ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה 
ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל | ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 32: (ֲאֵלֶהם

| ם ַוְיַכל מֶֹׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּת ) 33: (ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ִאּתֹו ְּבַהר ִסיָני
ֹו ּוְבבֹא מֶֹׁשה ִלְפֵני ְיהָוה ְלַדֵּבר ִאּת) 34: (ַוִּיֵּתן ַעל ָּפָניו ַמְסֶוה

ת ְוָיָצא ְוִדֶּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵא | ת ַהַּמְסֶוה ַעד ֵצאתֹו ָיִסיר ֶא 
ן עֹור ְוָראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּפֵני מֶֹׁשה ִּכי ָקרַ ) 35: (ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה
ַדֵּבר ְוֵהִׁשיב מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעל ָּפָניו ַעד ּבֹאֹו ְל | ְּפֵני מֶֹׁשה 

    : ִאּתֹו
  

Exodus Chapter 35 
  
ֵאֶּלה | ֵלֶהם ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר אֲ ) 1(

 ֶׂשהֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתעָ ) 2: (ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעׂשֹת אָֹתם
| ָּבתֹון ַליהָוה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁש 

לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל ) 3: (ֶׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמתָּכל ָהעֹ
  : ְּביֹום ַהַּׁשָּבת| מְֹׁשבֵֹתיֶכם 

ֶזה ַהָּדָבר | ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ) 4(
 ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַליהָוה ּכֹל) 5: (ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֵלאמֹר

) 6: (ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת| ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָוה ְנִדיב ִלּבֹו 
ְועֹרֹת ֵאיִלם ) 7: (ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים
| ְוֶׁשֶמן ַלָּמאֹור ) 8: (ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִּטים

ְוַאְבֵני ׁשַֹהם ) 9: (ֶרת ַהַּסִּמיםּוְבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקטֹ
ָיבֹאּו | ְוָכל ֲחַכם ֵלב ָּבֶכם ) 10: (ָלֵאפֹוד ְוַלחֶֹׁשן| ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים 

 ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ָאֳהלֹו) 11: (ְוַיֲעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה



ֶאת ַעֻּמָדיו ֶאת ְקָרָסיו ְוֶאת ְקָרָׁשיו ֶאת ְּבִריָחו | ְוֶאת ִמְכֵסהּו 
ְוֵאת | ֶאת ָהָארֹן ְוֶאת ַּבָּדיו ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ) 12: (ְוֶאת ֲאָדָניו

ְוֵאת | ו ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת ַּבָּדיו ְוֶאת ָּכל ֵּכָלי) 13: (ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך 
ֶתיָה ְוֶאת ְמנַֹרת ַהָּמאֹור ְוֶאת ֵּכֶליָה ְוֶאת ֵנרֹ) 14: (ֶלֶחם ַהָּפִנים

ת ְוֶאת ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת ְוֶאת ַּבָּדיו ְוֵא ) 15: (ֶמן ַהָּמאֹורְוֵאת ֶׁש | 
 ְוֶאת ָמַסְך ַהֶּפַתח ְלֶפַתח| ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים 

ר לֹו ֵאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ִמְכַּבר ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁש ) 16: (ַהִּמְׁשָּכן
ֵאת ַקְלֵעי ) 17: (ֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו| ֶאת ַּבָּדיו ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו 

) 18: (ְוֵאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר| ֶהָחֵצר ֶאת ַעֻּמָדיו ְוֶאת ֲאָדֶניָה 
) 19: (ֶאת ִיְתדֹת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ִיְתדֹת ֶהָחֵצר ְוֶאת ֵמיְתֵריֶהם

ׁש ְלַאֲהרֹן ֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֹדֶ | ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש 
ֵאל ַוֵּיְצאּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשרָ ) 20: (ַהּכֵֹהן ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן

ְוכֹל ֲאֶׁשר | ַוָּיבֹאּו ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ) 21: (ִמִּלְפֵני מֶֹׁשה
 ָנְדָבה רּוחֹו אֹתֹו ֵהִביאּו ֶאת ְּתרּוַמת ְיהָוה ִלְמֶלאֶכת אֶֹהל

ל ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים עַ ) 22: (ּוְלָכל ֲעבָֹדתֹו ּוְלִבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש מֹוֵעד
ִלי ּכֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז ָּכל ְּכ | ַהָּנִׁשים 

ְוָכל ִאיׁש ) 23: (ָזָהב ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהִניף ְּתנּוַפת ָזָהב ַליהָוה
| ִּזים ֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְועִ ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִאּתֹו ְּתכֵ 

ָּכל ֵמִרים ) 24: (ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים ֵהִביאּו
ְוכֹל ֲאֶׁשר | ְּתרּוַמת ֶּכֶסף ּוְנחֶֹׁשת ֵהִביאּו ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָוה 

ְוָכל ) 25: (ֵהִביאּו ִנְמָצא ִאּתֹו ֲעֵצי ִׁשִּטים ְלָכל ְמֶלאֶכת ָהֲעבָֹדה
ת ַוָּיִביאּו ַמְטֶוה ֶאת ַהְּתֵכֶלת ְוֶא | ִאָּׁשה ַחְכַמת ֵלב ְּבָיֶדיָה ָטוּו 

ר ְוָכל ַהָּנִׁשים ֲאֶׁש ) 26: (ָהַאְרָּגָמן ֶאת ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאת ַהֵּׁשׁש
ם ְוַהְּנִׂשִא ) 27: (ָטוּו ֶאת ָהִעִּזים| ָנָׂשא ִלָּבן אָֹתָנה ְּבָחְכָמה 

: ןָלֵאפֹוד ְוַלחֶֹׁש | ֵהִביאּו ֵאת ַאְבֵני ַהּׁשַֹהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהִּמֻּלִאים 
ְלָמאֹור ּוְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה | ְוֶאת ַהּבֶֹׂשם ְוֶאת ַהָּׁשֶמן ) 28(

אָֹתם  ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַדב ִלָּבם) 29: (ְוִלְקטֶֹרת ַהַּסִּמים
| ה ה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ְּבַיד מֶֹׁש ְלָהִביא ְלָכל ַהְּמָלאכָ 

  : ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה ַליהָוה
| ם ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְראּו ָקָרא ְיהָוה ְּבֵׁש ) 30(

 ַוְיַמֵּלא אֹתֹו רּוחַ ) 31: (ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה
 ְוַלְחׁשֹב) 32: (ְּבָחְכָמה ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה| ֱאלִֹהים 

ן ּוַבֲחרֶֹׁשת ֶאבֶ ) 33: (ַלֲעׂשֹת ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנחֶֹׁשת| ַמַחָׁשבֹת 
) 34: (ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ְמֶלאֶכת ַמֲחָׁשֶבת| ְלַמּלֹאת ּוַבֲחרֶֹׁשת ֵעץ 



: ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדןהּוא וְ | ּוְלהֹורֹת ָנַתן ְּבִלּבֹו 
חֵֹׁשב ִמֵּלא אָֹתם ָחְכַמת ֵלב ַלֲעׂשֹות ָּכל ְמֶלאֶכת ָחָרׁש וְ ) 35(

עֵֹׂשי ָּכל | אֵֹרג ְורֵֹקם ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ְּבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש וְ 
  :ְמָלאָכה ְוחְֹׁשֵבי ַמֲחָׁשבֹת

  
Exodus Chapter 36 

  
ר ָנַתן ְיהָוה ְוָעָׂשה ְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוכֹל ִאיׁש ֲחַכם ֵלב ֲאֶׁש ) 1(

ֲעבַֹדת  ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָּבֵהָּמה ָלַדַעת ַלֲעׂשֹת ֶאת ָּכל ְמֶלאֶכת
 ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ְּבַצְלֵאל) 2: (ְלכֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה| ַהּקֶֹדׁש 

ָמה יׁש ֲחַכם ֵלב ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָחְכ ְוֶאל ָאֳהִליָאב ְוֶאל ָּכל ִא 
: ת אָֹתּהּכֹל ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ְלָקְרָבה ֶאל ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשֹ| ְּבִלּבֹו 

ּו ְּבֵני ַוִּיְקחּו ִמִּלְפֵני מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ֵהִביא) 3(
ְוֵהם ֵהִביאּו |  ִיְׂשָרֵאל ִלְמֶלאֶכת ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש ַלֲעׂשֹת אָֹתּה

ים ַוָּיבֹאּו ָּכל ַהֲחָכִמים ָהעִֹׂש ) 4: (ֵאָליו עֹוד ְנָדָבה ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר
ה ִאיׁש ִאיׁש ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ֵהָּמ | ֵאת ָּכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש 

|  ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמְרִּבים ָהָעם ְלָהִביא) 5: (עִֹׂשים
ַוְיַצו ) 6: (ָדה ַלְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעׂשֹת אָֹתּהִמֵּדי ָהֲעבֹ

ֲעׂשּו עֹוד מֶֹׁשה ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאמֹר ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל יַ 
) 7: (ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא| ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש 

: ְוהֹוֵתר| ַלֲעׂשֹות אָֹתּה ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים ְלָכל ַהְּמָלאָכה 
ר ְׁשָּכן ֶעֶׂש ַוַּיֲעׂשּו ָכל ֲחַכם ֵלב ְּבעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ֶאת ַהִּמ ) 8(  

ֻרִבים ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְּכ | ְיִריעֹת 
אֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁשמֶֹנה ) 9: (ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב ָעָׂשה אָֹתם

ִמָּדה | ְׂשִרים ָּבַאָּמה ְורַֹחב ַאְרַּבע ָּבַאָּמה ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ְועֶ 
ֶאל  ַוְיַחֵּבר ֶאת ֲחֵמׁש ַהְיִריעֹת ַאַחת) 10: (ַאַחת ְלָכל ַהְיִריעֹת

 ַוַּיַעׂש ֻלְלאֹת) 11: (ְוָחֵמׁש ְיִריעֹת ִחַּבר ַאַחת ֶאל ֶאָחת| ֶאָחת 
ֵּכן ָעָׂשה | ִמָּקָצה ַּבַּמְחָּבֶרת  ְּתֵכֶלת ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה ָהֶאָחת

ֲחִמִּׁשים ) 12: (ִּבְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּקיצֹוָנה ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית
ה ִּבְקֵצה ֻלָלאֹת ָעָׂשה ַּבְיִריָעה ָהֶאָחת ַוֲחִמִּׁשים ֻלָלאֹת ָעָׂש 

ַאַחת ֶאל  ַמְקִּבילֹת ַהֻּלָלאֹת| ַהְיִריָעה ֲאֶׁשר ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית 
ַוְיַחֵּבר ֶאת ַהְיִרעֹת | ַוַּיַעׂש ֲחִמִּׁשים ַקְרֵסי ָזָהב ) 13: (ֶאָחת

ַוַּיַעׂש ) 14(  : ַאַחת ֶאל ַאַחת ַּבְּקָרִסים ַוְיִהי ַהִּמְׁשָּכן ֶאָחד
ה ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ְיִריעֹת ָעָׂש | ְיִריעֹת ִעִּזים ְלאֶֹהל ַעל ַהִּמְׁשָּכן 



ע ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁשלִֹׁשים ָּבַאָּמה ְוַאְרּבַ אֶֹרְך ) 15: (אָֹתם
ִמָּדה ַאַחת ְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה | ַאּמֹות רַֹחב ַהְיִריָעה ָהֶאָחת 

ְוֶאת ֵׁשׁש | ַוְיַחֵּבר ֶאת ֲחֵמׁש ַהְיִריעֹת ְלָבד ) 16: (ְיִריעֹת
יָעה ִר ַוַּיַעׂש ֻלָלאֹת ֲחִמִּׁשים ַעל ְׂשַפת ַהיְ ) 17: (ַהְיִריעֹת ְלָבד

ְיִריָעה ַוֲחִמִּׁשים ֻלָלאֹת ָעָׂשה ַעל ְׂשַפת הַ | ַהִּקיצָֹנה ַּבַּמְחָּבֶרת 
ְלַחֵּבר ֶאת | ַוַּיַעׂש ַקְרֵסי ְנחֶֹׁשת ֲחִמִּׁשים ) 18: (ַהחֶֹבֶרת ַהֵּׁשִנית

ַוַּיַעׂש ִמְכֶסה ָלאֶֹהל עֹרֹת ֵאִלים ) 19: (ָהאֶֹהל ִלְהיֹת ֶאָחד
ַוַּיַעׂש ) 20(  : עֹרֹת ְּתָחִׁשים ִמְלָמְעָלהּוִמְכֵסה | ְמָאָּדִמים 

ֶעֶׂשר ַאּמֹת ) 21: (ֲעֵצי ִׁשִּטים עְֹמִדים| ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן 
) 22: (ְוַאָּמה ַוֲחִצי ָהַאָּמה רַֹחב ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד| אֶֹרְך ַהָּקֶרׁש 

ל ֵּכן ָעָׂשה ְלכֹ|  ְׁשֵּתי ָידֹת ַלֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ְמֻׁשָּלבֹת ַאַחת ֶאל ֶאָחת
ֶעְׂשִרים | ַוַּיַעׂש ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ) 23: (ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן

ה ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵני ֶכֶסף ָעָׂש ) 24: (ְקָרִׁשים ִלְפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה
ד ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאחָ | ַּתַחת ֶעְׂשִרים ַהְּקָרִׁשים 

: י ְידָֹתיוי ְידָֹתיו ּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ִלְׁשֵּת ִלְׁשֵּת 
ָעָׂשה ֶעְׂשִרים | ּוְלֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית ִלְפַאת ָצפֹון ) 25(

ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת | ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵניֶהם ָּכֶסף ) 26: (ְקָרִׁשים
ּוְלַיְרְּכֵתי ) 27: (ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ּוְׁשֵני ֲאָדִנים

ה ּוְׁשֵני ְקָרִׁשים ָעָׂש ) 28: (ָעָׂשה ִׁשָּׁשה ְקָרִׁשים| ַהִּמְׁשָּכן ָיָּמה 
ְוָהיּו תֹוֲאִמם ִמְּלַמָּטה ) 29: (ַּבַּיְרָכָתִים| ִלְמֻקְצעֹת ַהִּמְׁשָּכן 

ֵּכן ָעָׂשה | ַעת ָהֶאָחת ְוַיְחָּדו ִיְהיּו ַתִּמים ֶאל רֹאׁשֹו ֶאל ַהַּטּבַ 
יֶהם ְוָהיּו ְׁשמָֹנה ְקָרִׁשים ְוַאְדנֵ ) 30: (ִלְׁשֵניֶהם ִלְׁשֵני ַהִּמְקצֹעֹת
 ֶּקֶרׁשְׁשֵני ֲאָדִנים ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת הַ | ֶּכֶסף ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ֲאָדִנים 

ֵׁשי ֶצַלע ֲחִמָּׁשה ְלַקְר | ַוַּיַעׂש ְּבִריֵחי ֲעֵצי ִׁשִּטים ) 31: (ָהֶאָחד
ְׁשָּכן ַוֲחִמָּׁשה ְבִריִחם ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע ַהִּמ ) 32: (ַהִּמְׁשָּכן ָהֶאָחת

) 33: (ָיָּמה ַוֲחִמָּׁשה ְבִריִחם ְלַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן ַלַּיְרָכַתִים| ַהֵּׁשִנית 
ה ִלְברַֹח ְּבתֹוְך ַהְּקָרִׁשים ִמן ַהָּקצֶ | ַוַּיַעׂש ֶאת ַהְּבִריַח ַהִּתיכֹן 

ָעָׂשה  ְוֶאת ַהְּקָרִׁשים ִצָּפה ָזָהב ְוֶאת ַטְּבעָֹתם) 34: (ֶאל ַהָּקֶצה
 ַוַּיַעׂש ֶאת) 35: (ַוְיַצף ֶאת ַהְּבִריִחם ָזָהב| ָזָהב ָּבִּתים ַלְּבִריִחם 

ב ַמֲעֵׂשה חֵֹׁש | ר ַהָּפרֶֹכת ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשזָ 
ם ַוַּיַעׂש ָלּה ַאְרָּבָעה ַעּמּוֵדי ִׁשִּטי) 36: (ֻרִביםָעָׂשה אָֹתּה ְּכ 

) 37: (ַוִּיצֹק ָלֶהם ַאְרָּבָעה ַאְדֵני ָכֶסף| ַוְיַצֵּפם ָזָהב ָוֵויֶהם ָזָהב 
 ִני ְוֵׁשׁשַוַּיַעׂש ָמָסְך ְלֶפַתח ָהאֶֹהל ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁש 



ם ת ַעּמּוָדיו ֲחִמָּׁשה ְוֶאת ָוֵויהֶ ְוֶא ) 38: (ַמֲעֵׂשה רֵֹקם| ָמְׁשָזר 
  :ְוַאְדֵניֶהם ֲחִמָּׁשה ְנחֶֹׁשת| ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָזָהב 

  
Exodus Chapter 37 

  
 ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו| ַוַּיַעׂש ְּבַצְלֵאל ֶאת ָהָארֹן ֲעֵצי ִׁשִּטים ) 1(

 ַוְיַצֵּפהּו ָזָהב ָטהֹור) 2: (י קָֹמתֹוְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאָּמה ָוֵחִצ 
ַוִּיצֹק לֹו ַאְרַּבע ) 3: (ַוַּיַעׂש לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב| ִמַּבִית ּוִמחּוץ 

ת ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹת ַעל ַצְלעֹו ָהֶאחָ | ַטְּבעֹת ָזָהב ַעל ַאְרַּבע ַּפֲעמָֹתיו 
| ַּבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים  ַוַּיַעׂש) 4: (ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹות ַעל ַצְלעֹו ַהֵּׁשִנית

 ַוָּיֵבא ֶאת ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבעֹת ַעל ַצְלעֹת) 5: (ַוְיַצף אָֹתם ָזָהב
| ַוַּיַעׂש ַּכּפֶֹרת ָזָהב ָטהֹור ) 6: (ָלֵׂשאת ֶאת ָהָארֹן| ָהָארֹן 

ם ִביַוַּיַעׂש ְׁשֵני ְכרֻ ) 7: (ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרָּכּה ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחָּבּה
ְּכרּוב ֶאָחד ) 8: (ִמְקָׁשה ָעָׂשה אָֹתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות ַהַּכּפֶֹרת| ָזָהב 

 ִמן ַהַּכּפֶֹרת ָעָׂשה ֶאת| ִמָּקָצה ִמֶּזה ּוְכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה 
ַוִּיְהיּו ַהְּכֻרִבים ) 9]: (ְקצֹוָתיו קרי[ַהְּכֻרִבים ִמְּׁשֵני קצוותו 

 ה סְֹכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכּפֶֹרת ּוְפֵניֶהםּפְֹרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעלָ 
  : ֶאל ַהַּכּפֶֹרת ָהיּו ְּפֵני ַהְּכֻרִבים| ִאיׁש ֶאל ָאִחיו 

ּבֹו ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְח | ַוַּיַעׂש ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים ) 10(
ַוַּיַעׂש לֹו ֵזר | ר ַוְיַצף אֹתֹו ָזָהב ָטהֹו) 11: (ְוַאָּמה ָוֵחִצי קָֹמתֹו

 ַוַּיַעׂש ֵזר ָזָהב| ַוַּיַעׂש לֹו ִמְסֶּגֶרת טַֹפח ָסִביב ) 12: (ָזָהב ָסִביב
ַוִּיֵּתן ֶאת | ַוִּיצֹק לֹו ַאְרַּבע ַטְּבעֹת ָזָהב ) 13: (ְלִמְסַּגְרּתֹו ָסִביב

ת ְלֻעַּמ ) 14: (ַהַּטָּבעֹת ַעל ַאְרַּבע ַהֵּפאֹת ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו
: ָחןָּבִּתים ַלַּבִּדים ָלֵׂשאת ֶאת ַהֻּׁשלְ | ַהִּמְסֶּגֶרת ָהיּו ַהַּטָּבעֹת 

 ָלֵׂשאת ֶאת| ַוַּיַעׂש ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים ַוְיַצף אָֹתם ָזָהב ) 15(
ת ְקָערָֹתיו ַוַּיַעׂש ֶאת ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶא ) 16: (ַהֻּׁשְלָחן

ָזָהב | ֵהן יו ְוֵאת ְמַנִּקּיָֹתיו ְוֶאת ַהְּקָׂשֹות ֲאֶׁשר ֻיַּסְך ּבָ ְוֶאת ַּכּפָֹת 
  : ָטהֹור

ה ִמְקָׁשה ָעָׂשה ֶאת ַהְּמנֹרָ | ַוַּיַעׂש ֶאת ַהְּמנָֹרה ָזָהב ָטהֹור ) 17(
 ְוִׁשָּׁשה) 18: (ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנה ָהיּו

ְׁשלָֹׁשה ְקֵני ְמנָֹרה ִמִּצָּדּה ָהֶאָחד | ִאים ִמִּצֶּדיָה ָקִנים יְֹצ 
ְׁשלָֹׁשה ְגִבִעים ) 19: (ּוְׁשלָֹׁשה ְקֵני ְמנָֹרה ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני

 ים ְמֻׁשָּקִדיםְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפּתֹר ָוֶפַרח ּוְׁשלָֹׁשה ְגִבעִ 
ן ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ּכֵ | ְּבָקֶנה ֶאָחד ַּכְפּתֹר ָוָפַרח 



 ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפּתֶֹריהָ | ּוַבְּמנָֹרה ַאְרָּבָעה ְגִבִעים ) 20: (ַהְּמנָֹרה
ַחת ְוַכְפּתֹר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה ְוַכְפּתֹר ַּת ) 21: (ּוְפָרֶחיהָ 

ְלֵׁשֶׁשת | ים ִמֶּמָּנה ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה ְוַכְפּתֹר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקנִ 
|  ַּכְפּתֵֹריֶהם ּוְקנָֹתם ִמֶּמָּנה ָהיּו) 22: (ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמֶּמָּנה

| ָעה ַוַּיַעׂש ֶאת ֵנרֶֹתיָה ִׁשְב ) 23: (ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור
ָׂשה ִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור עָ ) 24: (ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֶֹתיָה ָזָהב ָטהֹור

  : ְוֵאת ָּכל ֵּכֶליהָ | אָֹתּה 
 ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוַאָּמה| ַוַּיַעׂש ֶאת ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת ֲעֵצי ִׁשִּטים ) 25(

ַוְיַצף ) 26: (ָרְחּבֹו ָרבּוַע ְוַאָּמַתִים קָֹמתֹו ִמֶּמּנּו ָהיּו ַקְרנָֹתיו
| ַקְרנָֹתיו אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ֶאת ַּגּגֹו ְוֶאת ִקירָֹתיו ָסִביב ְוֶאת 

ַּתַחת ּוְׁשֵּתי ַטְּבעֹת ָזָהב ָעָׂשה לֹו ִמ ) 27: (ַוַּיַעׂש לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב
ְלָבִּתים ְלַבִּדים ָלֵׂשאת | ְלֵזרֹו ַעל ְׁשֵּתי ַצְלעָֹתיו ַעל ְׁשֵני ִצָּדיו 

ַוְיַצף אָֹתם | ַוַּיַעׂש ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים ) 28: (אֹתֹו ָּבֶהם
ת ַהַּסִּמים ַוַּיַעׂש ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה קֶֹדׁש ְוֶאת ְקטֹרֶ ) 29( :ָזָהב

  :ַמֲעֵׂשה רֵֹקחַ | ָטהֹור 
  

Exodus Chapter 38 
  
ָחֵמׁש ַאּמֹות ָאְרּכֹו | ַוַּיַעׂש ֶאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ֲעֵצי ִׁשִּטים ) 1(

ַוַּיַעׂש ) 2: (ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ָרְחּבֹו ָרבּוַע ְוָׁשלֹׁש ַאּמֹות קָֹמתֹו
ַוְיַצף אֹתֹו | ַקְרנָֹתיו ַעל ַאְרַּבע ִּפּנָֹתיו ִמֶּמּנּו ָהיּו ַקְרנָֹתיו 

ַהָּיִעים  ַוַּיַעׂש ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ַהִּסירֹת ְוֶאת) 3: (ְנחֶֹׁשת
ָּכל ֵּכָליו ָעָׂשה | ְוֶאת ַהִּמְזָרקֹת ֶאת ַהִּמְזָלגֹת ְוֶאת ַהַּמְחּתֹת 

ַּתַחת | ת ַוַּיַעׂש ַלִּמְזֵּבַח ִמְכָּבר ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת ְנחֶֹׁש ) 4: (תְנחֶֹׁש 
ַוִּיצֹק ַאְרַּבע ַטָּבעֹת ְּבַאְרַּבע ) 5: (ַּכְרֻּכּבֹו ִמְּלַמָּטה ַעד ֶחְציֹו

ים ַוַּיַעׂש ֶאת ַהַּבִּד ) 6: (ָּבִּתים ַלַּבִּדים| ַהְּקָצֹות ְלִמְכַּבר ַהְּנחֶֹׁשת 
עֹת ַוָּיֵבא ֶאת ַהַּבִּדים ַּבַּטּבָ ) 7: (ַוְיַצף אָֹתם ְנחֶֹׁשת |ֲעֵצי ִׁשִּטים 

: ְנבּוב ֻלחֹת ָעָׂשה אֹתֹו| ַעל ַצְלעֹת ַהִּמְזֵּבַח ָלֵׂשאת אֹתֹו ָּבֶהם 
ְּבַמְראֹת | ַוַּיַעׂש ֵאת ַהִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת ְוֵאת ַּכּנֹו ְנחֶֹׁשת ) 8(  

ַוַּיַעׂש ֶאת ) 9(  : ֹוֵעדַהּצְֹבאֹת ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח אֶֹהל מ
ֵמָאה  ִלְפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ֵׁשׁש ָמְׁשָזר| ֶהָחֵצר 
ָוֵוי | ת ַעּמּוֵדיֶהם ֶעְׂשִרים ְוַאְדֵניֶהם ֶעְׂשִרים ְנחֶֹׁש ) 10: (ָּבַאָּמה

ְוִלְפַאת ָצפֹון ֵמָאה ָבַאָּמה ) 11: (ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף
ָוֵוי ָהַעּמּוִדים | ֶהם ֶעְׂשִרים ְוַאְדֵניֶהם ֶעְׂשִרים ְנחֶֹׁשת ַעּמּוֵדי



 ְוִלְפַאת ָים ְקָלִעים ֲחִמִּׁשים ָּבַאָּמה) 12: (ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף
ם ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ַוֲחׁשּוֵקיהֶ | ַעּמּוֵדיֶהם ֲעָׂשָרה ְוַאְדֵניֶהם ֲעָׂשָרה 

ְקָלִעים ) 14: (ה ֲחִמִּׁשים ַאָּמהְוִלְפַאת ֵקְדָמה ִמְזָרחָ ) 13: (ָּכֶסף
ם ַעּמּוֵדיֶהם ְׁשלָֹׁשה ְוַאְדֵניהֶ | ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ֶאל ַהָּכֵתף 

ְקָלִעים  ְוַלָּכֵתף ַהֵּׁשִנית ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְלַׁשַער ֶהָחֵצר) 15: (ְׁשלָֹׁשה
) 16: (הַעֻּמֵדיֶהם ְׁשלָֹׁשה ְוַאְדֵניֶהם ְׁשלָֹׁש | ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה 

ְוָהֲאָדִנים ָלַעֻּמִדים ) 17: (ָּכל ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ָסִביב ֵׁשׁש ָמְׁשָזר
| יֶהם ָּכֶסף ְנחֶֹׁשת ָוֵוי ָהַעּמּוִדים ַוֲחׁשּוֵקיֶהם ֶּכֶסף ְוִצּפּוי ָראֵׁש 

ר ּוָמַסְך ַׁשַער ֶהָחצֵ ) 18: (ְוֵהם ְמֻחָּׁשִקים ֶּכֶסף ּכֹל ַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר
| ָזר ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁש ַמֲעֵׂשה רֵֹקם 

ת ַקְלֵעי ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה אֶֹרְך ְוקֹוָמה ְברַֹחב ָחֵמׁש ַאּמֹות ְלֻעַּמ 
| ת ְוַעֻּמֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוַאְדֵניֶהם ַאְרָּבָעה ְנחֶֹׁש ) 19: (ֶהָחֵצר

ְוָכל ) 20: (ם ָּכֶסףָוֵויֶהם ֶּכֶסף ְוִצּפּוי ָראֵׁשיֶהם ַוֲחֻׁשֵקיהֶ 
ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ) 21(  : ַהְיֵתדֹת ַלִּמְׁשָּכן ְוֶלָחֵצר ָסִביב ְנחֶֹׁשת

ֲעבַֹדת ַהְלִוִּים | ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה 
ּוְבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ) 22: (ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן

) 23: (הָעָׂשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁש | ַמֵּטה ְיהּוָדה ְל 
ְורֵֹקם |  ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן ָחָרׁש ְוחֵֹׁשב

ָּכל ַהָּזָהב ) 24(  : ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש
ַוְיִהי ְזַהב ַהְּתנּוָפה | ל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה ְּבכֹ

ְּבֶׁשֶקל  ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים ֶׁשֶקל
ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע | ְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר ) 25: (ַהּקֶֹדׁש

ֶּבַקע ) 26: (ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש
ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל | ַלֻּגְלּגֶֹלת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 

ת ֶלף ּוְׁשלֶֹׁש ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶא 
ַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף ) 27: (ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים

ְמַאת ֲאָדִנים | ֵני ַהּקֶֹדׁש ְוֵאת ַאְדֵני ַהָּפרֶֹכת ָלֶצֶקת ֵאת ַאְד 
ְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות ) 28: (ִלְמַאת ַהִּכָּכר ִּכָּכר ָלָאֶדן

ק ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ְוִחַּׁש | ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָוִוים ָלַעּמּוִדים 
ְוַאְלַּפִים ְוַאְרַּבע | ם ִּכָּכר ּוְנחֶֹׁשת ַהְּתנּוָפה ִׁשְבִעי) 29: (אָֹתם

ֵאת ַוַּיַעׂש ָּבּה ֶאת ַאְדֵני ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד וְ ) 30: (ֵמאֹות ָׁשֶקל
ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי | ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ְוֶאת ִמְכַּבר ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר לֹו 

| ר ֶהָחֵצר ְוֶאת ַאְדֵני ֶהָחֵצר ָסִביב ְוֶאת ַאְדֵני ַׁשעַ ) 31: (ַהִּמְזֵּבחַ 
  :ְוֵאת ָּכל ִיְתדֹת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ִיְתדֹת ֶהָחֵצר ָסִביב



  
Exodus Chapter 39 

  
ְׂשָרד  ּוִמן ַהְּתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני ָעׂשּו ִבְגֵדי) 1(

ֶׁשר ן ַּכאֲ ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹ| ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש 
  : ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה

ֵׁשׁש ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני וְ | ַוַּיַעׂש ֶאת ָהֵאפֹד ) 2(
ֹות ְּבתֹוְך ַוְיַרְּקעּו ֶאת ַּפֵחי ַהָּזָהב ְוִקֵּצץ ְּפִתיִלם ַלֲעׂש) 3: (ָמְׁשָזר

|  ָּׁשִני ּוְבתֹוְך ַהֵּׁשׁשַהְּתֵכֶלת ּוְבתֹוְך ָהַאְרָּגָמן ּוְבתֹוְך ּתֹוַלַעת הַ 
ַעל ְׁשֵני קצוותו | ְּכֵתפֹת ָעׂשּו לֹו חְֹברֹת ) 4: (ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב

ּנּו הּוא ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ִמֶּמ ) 5: (ֻחָּבר] ְקצֹוָתיו קרי[
 ֲאֶׁשרּכַ | ָמְׁשָזר  ְּכַמֲעֵׂשהּו ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש

ת ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַאְבֵני ַהּׁשַֹהם ֻמַסּבֹ) 6: (ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה
: ָרֵאלְמֻפָּתחֹת ִּפּתּוֵחי חֹוָתם ַעל ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂש | ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב 

| ָרֵאל ַוָּיֶׂשם אָֹתם ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד ַאְבֵני ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂש ) 7(
  : ה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשהַּכֲאֶׁשר ִצּוָ 

ָזָהב ְּתֵכֶלת |  ַוַּיַעׂש ֶאת ַהחֶֹׁשן ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב ְּכַמֲעֵׂשה ֵאפֹד) 8(
 ָרבּוַע ָהָיה ָּכפּול ָעׂשּו) 9: (ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר

ֹו ַוְיַמְלאּו ב) 10: (ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו ָּכפּול| ֶאת ַהחֶֹׁשן 
: טּור אֶֹדם ִּפְטָדה ּוָבֶרֶקת ַהּטּור ָהֶאָחד| ַאְרָּבָעה טּוֵרי ָאֶבן 

| י ְוַהּטּור ַהְּׁשִליִׁש ) 12: (נֶֹפְך ַסִּפיר ְוָיֲהלֹם| ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני ) 11(
 ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ׁשַֹהם) 13: (ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה

ְוָהֲאָבִנים ַעל ) 14: (ְׁשְּבצֹות ָזָהב ְּבִמֻּלאָֹתםמּוַסּבֹת ִמ | ְוָיְׁשֵפה 
ִּפּתּוֵחי חָֹתם |  ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּנה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַעל ְׁשמָֹתם

ַוַּיֲעׂשּו ַעל ַהחֶֹׁשן ) 15: (ִאיׁש ַעל ְׁשמֹו ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ָׁשֶבט
 ַוַּיֲעׂשּו ְׁשֵּתי) 16: (ֹורָזָהב ָטה| ַׁשְרְׁשרֹת ַּגְבֻלת ַמֲעֵׂשה ֲעבֹת 

ל ַוִּיְּתנּו ֶאת ְׁשֵּתי ַהַּטָּבעֹת עַ | ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב ּוְׁשֵּתי ַטְּבעֹת ָזָהב 
ֵּתי ַוִּיְּתנּו ְׁשֵּתי ָהֲעבֹתֹת ַהָּזָהב ַעל ְׁש ) 17: (ְׁשֵני ְקצֹות ַהחֶֹׁשן

ְׁשֵּתי ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ) 18: (ַעל ְקצֹות ַהחֶֹׁשן| ַהַּטָּבעֹת 
ל ַוִּיְּתֻנם ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד ֶא | ָהֲעבֹתֹת ָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשְּבצֹת 

ֵני ְקצֹות ַוַּיֲעׂשּו ְׁשֵּתי ַטְּבעֹת ָזָהב ַוָּיִׂשימּו ַעל ְׁש ) 19: (מּול ָּפָניו
ַוַּיֲעׂשּו ) 20: (ַעל ְׂשָפתֹו ֲאֶׁשר ֶאל ֵעֶבר ָהֵאפֹד ָּבְיָתה| ַהחֶֹׁשן 

ה ִמּמּול ֵּתי ַטְּבעֹת ָזָהב ַוִּיְּתֻנם ַעל ְׁשֵּתי ִכְתפֹת ָהֵאפֹד ִמְלַמָּט ְׁש 
ַוִּיְרְּכסּו ֶאת ) 21: (ִמַּמַעל ְלֵחֶׁשב ָהֵאפֹד| ָּפָניו ְלֻעַּמת ֶמְחַּבְרּתֹו 



ת ַעל ַהחֶֹׁשן ִמַּטְּבעָֹתיו ֶאל ַטְּבעֹת ָהֵאפֹד ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת ִלְהיֹ
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה | א ִיַּזח ַהחֶֹׁשן ֵמַעל ָהֵאפֹד ֵחֶׁשב ָהֵאפֹד ְולֹ

ְּכִליל | ַוַּיַעׂש ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹד ַמֲעֵׂשה אֵֹרג ) 22: (ֶאת מֶֹׁשה
 ָׂשָפה ְלִפיו ָסִביב| ּוִפי ַהְּמִעיל ְּבתֹוכֹו ְּכִפי ַתְחָרא ) 23: (ְּתֵכֶלת

ן ִעיל ִרּמֹוֵני ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמ ַוַּיֲעׂשּו ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמ ) 24: (לֹא ִיָּקֵרעַ 
ַוִּיְּתנּו ֶאת | ַוַּיֲעׂשּו ַפֲעמֵֹני ָזָהב ָטהֹור ) 25: (ָמְׁשָזר| ְותֹוַלַעת ָׁשִני 

 ַהַּפֲעמִֹנים ְּבתֹוְך ָהִרּמִֹנים ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב ְּבתֹוְך 
 ל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביבַּפֲעמֹן ְוִרּמֹן ַּפֲעמֹן ְוִרּמֹן עַ ) 26: (ָהִרּמִֹנים

נֹת ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהָּכְת ) 27(  : ְלָׁשֵרת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה| 
ְוֶאת  ְוֵאת ַהִּמְצֶנֶפת ֵׁשׁש) 28: (ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו| ֵׁשׁש ַמֲעֵׂשה אֵֹרג 

ְוֶאת ) 29: (ְוֶאת ִמְכְנֵסי ַהָּבד ֵׁשׁש ָמְׁשָזר| ַּפֲאֵרי ַהִּמְגָּבעֹת ֵׁשׁש 
|  י ַמֲעֵׂשה רֵֹקםָהַאְבֵנט ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשנִ 

ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִציץ ֵנֶזר ) 30(  : ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה
 ַוִּיְכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי חֹוָתם קֶֹדׁש| ַהּקֶֹדׁש ָזָהב ָטהֹור 

ַוִּיְּתנּו ָעָליו ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ָלֵתת ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ) 31: (ַליהָוה
ַוֵּתֶכל ָּכל ) 32(  : ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה| ִמְלָמְעָלה 

ר ִצָּוה ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁש | ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד 
  : ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו

| ֵּכָליו  ִביאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאל מֶֹׁשה ֶאת ָהאֶֹהל ְוֶאת ָּכלַוּיָ ) 33(
ְוֶאת ) 34: (ְוַעֻּמָדיו ַוֲאָדָניו] ְּבִריָחיו קרי[ְקָרָסיו ְקָרָׁשיו בריחו 

| ִׁשים ִמְכֵסה עֹורֹת ָהֵאיִלם ַהְמָאָּדִמים ְוֶאת ִמְכֵסה עֹרֹת ַהְּתחָ 
ְוֵאת | רֹן ָהֵעֻדת ְוֶאת ַּבָּדיו ֶאת אֲ ) 35: (ְוֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך 

: יםֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפנִ ) 36: (ַהַּכּפֶֹרת
ת ָּכל ֶאת ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה ֶאת ֵנרֶֹתיָה ֵנרֹת ַהַּמֲעָרָכה ְוֶא ) 37(

ֶמן ְוֵאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוֵאת ֶׁש ) 38: (ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור| ֵּכֶליָה 
) 39: (ְוֵאת ָמַסְך ֶּפַתח ָהאֶֹהל| ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים 

 ת ַּבָּדיו ְוֶאתֵאת ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ְוֶאת ִמְכַּבר ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר לֹו ֶא 
ֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ֶאת ) 40: (ֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו| ָּכל ֵּכָליו 

ָריו יָה ְוֶאת ַהָּמָסְך ְלַׁשַער ֶהָחֵצר ֶאת ֵמיָת ַעֻּמֶדיָה ְוֶאת ֲאָדנֶ 
ֶאת ) 41: (ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי ֲעבַֹדת ַהִּמְׁשָּכן ְלאֶֹהל מֹוֵעד| ִויֵתדֶֹתיָה 

ן ֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ַהּכֹהֵ | ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש 
ֵּכן | ה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁש  ְּככֹל) 42: (ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן

ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ) 43: (ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ָהֲעבָֹדה



ַוְיָבֶרְך | ּו ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֵּכן ָעׂש
  :אָֹתם מֶֹׁשה

  
Exodus Chapter 40 

  
ן ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹו) 2: (ל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶא ) 1(

 ְוַׂשְמָּת ָׁשם) 3: (ָּתִקים ֶאת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד| ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש 
ְוֵהֵבאָת ) 4: (ְוַסּכָֹת ַעל ָהָארֹן ֶאת ַהָּפרֶֹכת| ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות 

ת ַהְּמנָֹרה ְוַהֲעֵליָת ְוֵהֵבאָת ֶא | ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוָעַרְכָּת ֶאת ֶעְרּכֹו 
רֹון ְוָנַתָּתה ֶאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ִלְקטֶֹרת ִלְפֵני אֲ ) 5: (ֶאת ֵנרֶֹתיהָ 

 ְוָנַתָּתה ֵאת ִמְזַּבח) 6: (ְוַׂשְמָּת ֶאת ָמַסְך ַהֶּפַתח ַלִּמְׁשָּכן| ָהֵעֻדת 
ּיֹר ֵּבין ְוָנַתָּת ֶאת ַהִּכ ) 7: (ִלְפֵני ֶּפַתח ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד| ָהעָֹלה 

ְוַׂשְמָּת ֶאת ) 8: (ְוָנַתָּת ָׁשם ָמִים| אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח 
ְוָלַקְחָּת ֶאת ) 9: (ְוָנַתָּת ֶאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר| ֶהָחֵצר ָסִביב 

 ְוִקַּדְׁשָּת | ר ּבֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁש 
ָלה ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ִמְזַּבח ָהעֹ) 10: (ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוָהָיה קֶֹדׁשאֹתֹו 

ׁש ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח קֹדֶ | ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו 
) 12: (ְוִקַּדְׁשָּת אֹתֹו| ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו ) 11: (ָקָדִׁשים

ְוָרַחְצָּת | ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד  ְוִהְקַרְבָּת ֶאת
|  ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת ַאֲהרֹן ֵאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש) 13: (אָֹתם ַּבָּמִים

| ְוֶאת ָּבָניו ַּתְקִריב ) 14: (ּוָמַׁשְחָּת אֹתֹו ְוִקַּדְׁשָּת אֹתֹו ְוִכֵהן ִלי
ְחָּת ֶאת ּוָמַׁשְחָּת אָֹתם ַּכֲאֶׁשר ָמַׁש  )15: (ְוִהְלַּבְׁשָּת אָֹתם ֻּכֳּתנֹת

ֹוָלם ְוָהְיָתה ִלְהיֹת ָלֶהם ָמְׁשָחָתם ִלְכֻהַּנת ע| ֲאִביֶהם ְוִכֲהנּו ִלי 
ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה אֹתֹו ֵּכן | ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ) 16: (ְלדֹרָֹתם
ִנית ְּבֶאָחד ַוְיִהי ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁש ) 17(  : ָעָׂשה

ֵּתן ֶאת ַוָּיֶקם מֶֹׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוּיִ ) 18: (הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן| ַלחֶֹדׁש 
: ַוָּיֶקם ֶאת ַעּמּוָדיו| ֲאָדָניו ַוָּיֶׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו ַוִּיֵּתן ֶאת ְּבִריָחיו 

ֶהל ה ָהאַֹוִּיְפרֹׂש ֶאת ָהאֶֹהל ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַוָּיֶׂשם ֶאת ִמְכֵס ) 19(
ַוִּיַּקח ) 20(  : ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה| ָעָליו ִמְלָמְעָלה 

ַוִּיֵּתן | רֹן ַוִּיֵּתן ֶאת ָהֵעֻדת ֶאל ָהָארֹן ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהַּבִּדים ַעל ָהָא
ַוָּיֵבא ֶאת ָהָארֹן ֶאל ) 21: (ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה

ר ַּכֲאֶׁש | ת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך ַוָּיֶסְך ַעל ֲארֹון ָהֵעדּות ַהִּמְׁשָּכן ַוָּיֶׂשם ֵא 
ֹוֵעד ַוִּיֵּתן ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְּבאֶֹהל מ) 22(  : ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה

 ַוַּיֲערְֹך ָעָליו ֵעֶרְך ) 23: (ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת| ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְׁשָּכן ָצפָֹנה 



ַוָּיֶׂשם ) 24(  : ָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשהַּכֲאֶׁשר ִצ | ֶלֶחם ִלְפֵני ְיהָוה 
: הַעל ֶיֶרְך ַהִּמְׁשָּכן ֶנְגּבָ | ֶאת ַהְּמנָֹרה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד נַֹכח ַהֻּׁשְלָחן 

: ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה| ַוַּיַעל ַהֵּנרֹת ִלְפֵני ְיהָוה ) 25(
: ִלְפֵני ַהָּפרֶֹכת |ַוָּיֶׂשם ֶאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ) 26(  

  : הַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁש | ַוַּיְקֵטר ָעָליו ְקטֶֹרת ַסִּמים ) 27(
ְוֵאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ) 29: (ַוָּיֶׂשם ֶאת ָמַסְך ַהֶּפַתח ַלִּמְׁשָּכן) 28(

ַוַּיַעל ָעָליו ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת | ָׂשם ֶּפַתח ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד 
ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּכּיֹר ) 30(  : ה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשהַהִּמְנחָ 

) 31: (ַוִּיֵּתן ָׁשָּמה ַמִים ְלָרְחָצה| ֵּבין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח 
: ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם| ְוָרֲחצּו ִמֶּמּנּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו 

| ד ּוְבָקְרָבָתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ִיְרָחצּו ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹועֵ ) 32(
 ַוָּיֶקם ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב) 33(  : ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה

ַוְיַכל מֶֹׁשה ֶאת | ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְזֵּבַח ַוִּיֵּתן ֶאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר 
  : ַהְּמָלאָכה

ְכבֹוד ְיהָוה ָמֵלא ֶאת ּו| ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ) 34(
ַכן ְולֹא ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי ָׁש ) 35: (ַהִּמְׁשָּכן

ּוְבֵהָעלֹות ) 36: (ּוְכבֹוד ְיהָוה ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן| ָעָליו ֶהָעָנן 
) 37: (ְּבכֹל ַמְסֵעיֶהם| ֶהָעָנן ֵמַעל ַהִּמְׁשָּכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ִּכי ֲעַנן ) 38: (ְולֹא ִיְסעּו ַעד יֹום ֵהָעלֹתֹו| ם לֹא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן ְוִא 
ְלֵעיֵני ָכל ֵּבית | ְיהָוה ַעל ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם ְוֵאׁש ִּתְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו 

  :ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַמְסֵעיֶהם
  

  ֵסֶפר ַוִּיְקָרא
  

Leviticus Chapter 1 
  
: ְיַדֵּבר ְיהָוה ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹרוַ | ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה ) 1(
יב ִמֶּכם ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִר ) 2(

ת ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶא | ָקְרָּבן ַליהָוה 
|  ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּוִאם עָֹלה ָקְרָּבנֹו ִמן ַהָּבָקר ) 3: (ָקְרַּבְנֶכם

ְוָסַמְך ) 4: (ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ְיהָוה
 ְוָׁשַחט ֶאת ֶּבן) 5: (ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו| ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה 
ַהָּדם  ְוִהְקִריבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת| ַהָּבָקר ִלְפֵני ְיהָוה 

) 6: (ֹוֵעדְוָזְרקּו ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ֲאֶׁשר ֶּפַתח אֶֹהל מ



ְוָנְתנּו ְּבֵני ) 7: (ְוִנַּתח אָֹתּה ִלְנָתֶחיהָ | ְוִהְפִׁשיט ֶאת ָהעָֹלה 
) 8: (ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל ָהֵאׁש| ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח 

רֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהְּנָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ְוָעְרכּו ְּבֵני ַאהֲ 
ְוִקְרּבֹו ) 9: (ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבחַ | ַהָּפֶדר 

ה ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ַהִּמְזֵּבָחה עֹלָ | ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ַּבָּמִים 
ם ִמן ַהּצֹאן ָקְרָּבנֹו ִמן ְוִא ) 10(  : ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹוַח ַליהָוה

) 11: (ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו| ַהְּכָׂשִבים אֹו ִמן ָהִעִּזים ְלעָֹלה 
ְוָזְרקּו ְּבֵני | ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ְיהָוה 

תֹו ְוִנַּתח אֹ) 12: (ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָּדמֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב
ם ְוָעַרְך ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ָהֵעִצי| ִלְנָתָחיו ְוֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ִּפְדרֹו 
ץ ְוַהֶּקֶרב ְוַהְּכָרַעִים ִיְרחַ ) 13: (ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבחַ 

ּוא ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה עָֹלה ה| ַּבָּמִים 
  : ַח ִניחַֹח ַליהָוהִאֵּׁשה ֵרי

ְוִהְקִריב ִמן ַהּתִֹרים | ְוִאם ִמן ָהעֹוף עָֹלה ָקְרָּבנֹו ַליהָוה ) 14(
ַח ְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן ֶאל ַהִּמְזּבֵ ) 15: (אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרָּבנֹו

ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר | ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה 
ל ְוִהְׁשִליְך אָֹתּה ֵאצֶ | ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ְּבנָֹצָתּה ) 16: (ְזֵּבחַ ַהִּמ 

 ְוִׁשַּסע אֹתֹו ִבְכָנָפיו לֹא) 17: (ַהִּמְזֵּבַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהָּדֶׁשן
ַעל  ַיְבִּדיל ְוִהְקִטיר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר

    : ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָוהעָֹלה הּוא ִאֵּׁש | ָהֵאׁש 
  

Leviticus Chapter 2 
  
| ָּבנֹו ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַליהָוה סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְר ) 1(

רֹן ֶוֱהִביָאּה ֶאל ְּבֵני ַאהֲ ) 2: (ְוָיַצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה
 ָּסְלָּתּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכלַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמָּׁשם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמ 

ֵריַח  ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה| ְלבָֹנָתּה 
קֶֹדׁש | ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ) 3: (ִניחַֹח ַליהָוה

ה ַמֲאֵפה ְוִכי ַתְקִרב ָקְרַּבן ִמְנחָ ) 4(  : ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיהָוה
ֻׁשִחים סֶֹלת ַחּלֹות ַמּצֹת ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמ | ַתּנּור 
סֶֹלת ְּבלּוָלה | ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהַּמֲחַבת ָקְרָּבֶנָך ) 5(  : ַּבָּׁשֶמן

| ֶמן ָּפתֹות אָֹתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁש ) 6: (ַבֶּׁשֶמן ַמָּצה ִתְהֶיה
ן סֶֹלת ַּבֶּׁשֶמ | ְוִאם ִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת ָקְרָּבֶנָך ) 7(  : ה ִהואִמְנחָ 

| יהָוה ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ֵמֵאֶּלה לַ ) 8: (ֵּתָעֶׂשה



ְוֵהִרים ַהּכֵֹהן ) 9: (ְוִהְקִריָבּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהִּגיָׁשּה ֶאל ַהִּמְזֵּבחַ 
 ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹחַ | ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה  ִמן ַהִּמְנָחה ֶאת ַאְזָּכָרָתּה

קֶֹדׁש | ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ) 10: (ַליהָוה
ָוה ָּכל ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַליה) 11: (ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיהָוה

ְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש לֹא ַת | לֹא ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ 
ְוֶאל | ָקְרַּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריבּו אָֹתם ַליהָוה ) 12: (ִאֶּׁשה ַליהָוה

ח ְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְתָך ַּבֶּמלַ ) 13: (ַהִּמְזֵּבַח לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניחֹחַ 
ַעל ָּכל | ִּתְמָלח ְולֹא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך 

ְוִאם ַּתְקִריב ִמְנַחת ִּבּכּוִרים ) 14(  : ְרָּבְנָך ַּתְקִריב ֶמַלחָק 
ת ָאִביב ָקלּוי ָּבֵאׁש ֶּגֶרׂש ַּכְרֶמל ַּתְקִריב ֵאת ִמְנחַ | ַליהָוה 
ִמְנָחה | ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה ְלבָֹנה ) 15: (ִּבּכּוֶריךָ 
ָנּה ַעל ַאְזָּכָרָתּה ִמִּגְרָׂשּה ּוִמַּׁשְמ  ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת) 16: (ִהוא

  :ִאֶּׁשה ַליהָוה| ָּכל ְלבָֹנָתּה 
  

Leviticus Chapter 3 
  
 ִאם ִמן ַהָּבָקר הּוא ַמְקִריב ִאם| ְוִאם ֶזַבח ְׁשָלִמים ָקְרָּבנֹו ) 1(

 ְוָסַמְך ָידֹו ַעל) 2: (ָזָכר ִאם ְנֵקָבה ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ְיהָוה
ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן | רֹאׁש ָקְרָּבנֹו ּוְׁשָחטֹו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד 
ְוִהְקִריב ִמֶּזַבח ) 3: (ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב

ת ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֵא | ַהְּׁשָלִמים ִאֶּׁשה ַליהָוה 
ֶלב ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהחֵ ) 4: (ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב

ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל | ֲאֶׁשר ֲעֵלֶהן ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים 
ל ְוִהְקִטירּו אֹתֹו ְבֵני ַאֲהרֹן ַהִּמְזֵּבָחה עַ ) 5: (ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה

ִניחַֹח  ִאֵּׁשה ֵריחַ | ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש 
  : ַליהָוה

 ָזָכר אֹו ְנֵקָבה| ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרָּבנֹו ְלֶזַבח ְׁשָלִמים ַליהָוה ) 6(
| ִאם ֶּכֶׂשב הּוא ַמְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ) 7: (ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו

נֹו ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרּבָ ) 8: (ְוִהְקִריב אֹתֹו ִלְפֵני ְיהָוה
ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ָּדמֹו ַעל | תֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ְוָׁשַחט אֹ

ה ְוִהְקִריב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ִאֶּׁשה ַליהוָ ) 9: (ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב
ְוֶאת ַהֵחֶלב | ֶחְלּבֹו ָהַאְלָיה ְתִמיָמה ְלֻעַּמת ֶהָעֶצה ְיִסיֶרָּנה 

ְוֵאת ) 10: (ב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרבַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחלֶ 
ְוֶאת | ָסִלים ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵלֶהן ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכ 



ְוִהְקִטירֹו ַהּכֵֹהן ) 11: (ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹת ְיִסיֶרָּנה
  : ֶלֶחם ִאֶּׁשה ַליהָוה| ַהִּמְזֵּבָחה 

 ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו) 13: (ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְיהָוה|  ְוִאם ֵעז ָקְרָּבנֹו) 12(
 ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת| ַעל רֹאׁשֹו ְוָׁשַחט אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד 

ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ָקְרָּבנֹו ִאֶּׁשה ) 14: (ָּדמֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב
ר ב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁש ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקרֶ | ַליהָוה 

ֵלֶהן ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר עֲ ) 15: (ַעל ַהֶּקֶרב
ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹת | ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים 

 ֶלֶחם ִאֶּׁשה ְלֵריחַ | ְוִהְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחה ) 16: (ְיִסיֶרָּנה
ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבכֹל ) 17: (ָּכל ֵחֶלב ַליהָוה ִניחֹחַ 

  :ָּכל ֵחֶלב ְוָכל ָּדם לֹא תֹאֵכלּו| מֹוְׁשבֵֹתיֶכם 
  

Leviticus Chapter 4 
  
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

ִמְצֹות ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא  ֵלאמֹר ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמּכֹל
ָטא ִאם ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ֶיחֱ ) 3: (ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה| ֵתָעֶׂשיָנה 

ָקר ְוִהְקִריב ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ַּפר ֶּבן ּבָ | ְלַאְׁשַמת ָהָעם 
ְוֵהִביא ֶאת ַהָּפר ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל ) 4: (ָּתִמים ַליהָוה ְלַחָּטאת

ת ַהָּפר ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּפר ְוָׁשַחט ֶא | ְפֵני ְיהָוה מֹוֵעד ִל 
ְוֵהִביא אֹתֹו | ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ) 5: (ִלְפֵני ְיהָוה

ְוִהָּזה ִמן | ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ) 6: (ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד
ְוָנַתן ) 7: (ֵני ְיהָוה ֶאת ְּפֵני ָּפרֶֹכת ַהּקֶֹדׁשַהָּדם ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלפְ 

הָוה ַהּכֵֹהן ִמן ַהָּדם ַעל ַקְרנֹות ִמְזַּבח ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ִלְפֵני יְ 
ח ְוֵאת ָּכל ַּדם ַהָּפר ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ | ֲאֶׁשר ְּבאֶֹהל מֹוֵעד 

ל ֵחֶלב ַּפר ַהַחָּטאת ְוֶאת ּכָ ) 8: (ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
ֶלב ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהחֵ | ָיִרים ִמֶּמּנּו 

 ר ֲעֵליֶהןְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁש ) 9: (ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב
ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹות | ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים 

ְוִהְקִטיָרם | ַּכֲאֶׁשר יּוַרם ִמּׁשֹור ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ) 10: (ָּנהְיִסירֶ 
 ַעל ְוֶאת עֹור ַהָּפר ְוֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו) 11: (ַהּכֵֹהן ַעל ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ְוהֹוִציא ֶאת ָּכל ַהָּפר ) 12: (ְוִקְרּבֹו ּוִפְרׁשֹו| רֹאׁשֹו ְוַעל ְּכָרָעיו 
ַרף אֹתֹו ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ְוָׂש  ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל

  : ַעל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ִיָּׂשֵרף| ַעל ֵעִצים ָּבֵאׁש 



| ָּקָהל ְוִאם ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשּגּו ְוֶנְעַלם ָּדָבר ֵמֵעיֵני הַ ) 13(
) 14: (ֵׁשמּוְוָעׂשּו ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָא

ְוִהְקִריבּו ַהָּקָהל ַּפר ֶּבן | ְונֹוְדָעה ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָעֶליָה 
ְוָסְמכּו ) 15: (ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוֵהִביאּו אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד

ְוָׁשַחט ֶאת | ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפר ִלְפֵני ְיהָוה 
ֶאל | ְוֵהִביא ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ) 16(: ַהָּפר ִלְפֵני ְיהָוה

ְוִהָּזה ֶׁשַבע | ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאְצָּבעֹו ִמן ַהָּדם ) 17: (אֶֹהל מֹוֵעד
ּוִמן ַהָּדם ִיֵּתן ַעל ) 18: (ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיהָוה ֵאת ְּפֵני ַהָּפרֶֹכת
ְוֵאת ָּכל | ר ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַקְרנֹת ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה ֲאֶׁש 

: ֹוֵעדַהָּדם ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח אֶֹהל מ
) 20: (ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה| ְוֵאת ָּכל ֶחְלּבֹו ָיִרים ִמֶּמּנּו ) 19(

ר ְוִכּפֶ | ּלֹו  ְוָעָׂשה ַלָּפר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַפר ַהַחָּטאת ֵּכן ַיֲעֶׂשה
ְוהֹוִציא ֶאת ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ ) 21: (ֲעֵלֶהם ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח ָלֶהם

ַחַּטאת | ֹון ַלַּמֲחֶנה ְוָׂשַרף אֹתֹו ַּכֲאֶׁשר ָׂשַרף ֵאת ַהָּפר ָהִראׁש
  : ַהָּקָהל הּוא

ָהיו ְוָעָׂשה ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֹ| ֲאֶׁשר ָנִׂשיא ֶיֱחָטא ) 22(
ֹו אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאת) 23: (ֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשםֲאֶׁשר לֹא ֵתעָ 

: ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיר ִעִּזים ָזָכר ָּתִמים| ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה 
ֲאֶׁשר  ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ְוָׁשַחט אֹתֹו ִּבְמקֹום) 24(

ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ) 25: (ת הּואַחָּטא| ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה ִלְפֵני ְיהָוה 
ְוֶאת | ִמַּדם ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה 

 ְוֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר) 26: (ָּדמֹו ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה
ֵמַחָּטאתֹו ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן | ַהִּמְזֵּבָחה ְּכֵחֶלב ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים 

  : ְוִנְסַלח לֹו
ַּבֲעׂשָֹתּה | ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ) 27(

אֹו הֹוַדע ) 28: (ַאַחת ִמִּמְצֹות ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשם
ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים | ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא 

 ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל) 29: (ֵקָבה ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטאְּתִמיָמה נְ 
) 30: (ְוָׁשַחט ֶאת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ָהעָֹלה| רֹאׁש ַהַחָּטאת 

| ָלה ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעֹ
ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ) 31: (חַ ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזּבֵ 

ר ַהּכֵֹהן ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטי
  : ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח לֹו| ַהִּמְזֵּבָחה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה 



: ִביֶאָּנהְנֵקָבה ְתִמיָמה יְ | ְוִאם ֶּכֶבׂש ָיִביא ָקְרָּבנֹו ְלַחָּטאת ) 32(
 ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלַחָּטאת| ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּטאת ) 33(

ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ) 34: (ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה
ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה | ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה 

 ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר) 35: (ִּמְזֵּבחַ ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד הַ 
ָתם יּוַסר ֵחֶלב ַהֶּכֶׂשב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן אֹ

ר ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁש | ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיהָוה 
  :ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו

  
Leviticus Chapter 5 

  
ה אֹו ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאוְ ) 1(

ל ָּדָבר אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבכָ ) 2: (ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו| ָיָדע 
ֹו ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה א

אֹו ִכי ) 3: (ַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאֵׁשםְוֶנעְ | ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא 
 ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו| ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ִיְטָמא ָּבּה 

 ִים ְלָהַרעאֹו ֶנֶפׁש ִּכי ִתָּׁשַבע ְלַבֵּטא ִבְׂשָפַת ) 4: (ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם
|  ָדם ִּבְׁשֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּואֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא ָהָא
 ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת) 5: (ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה

ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ) 6: (ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליהָ | ֵמֵאֶּלה 
ה אֹו ַליהָוה ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ַהּצֹאן ִּכְׂשּבָ 

ְוִאם ) 7: (ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו| ִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאת ְׂש 
 ְׁשֵּתי תִֹרים לֹא ַתִּגַיע ָידֹו ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא

) 8: (ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה| אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ַליהָוה 
| ָנה ְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִה 

ְוִהָּזה ִמַּדם ) 9: (ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבִּדיל
סֹוד ַהַחָּטאת ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוַהִּנְׁשָאר ַּבָּדם ִיָּמֵצה ֶאל יְ 

| ִּמְׁשָּפט ְוֶאת ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עָֹלה ּכַ ) 10: (ַחָּטאת הּוא| ַהִּמְזֵּבַח 
) 11(  : ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו

ִביא ֶאת ְוִאם לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ִלְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ְוהֵ 
לֹא ָיִׂשים | ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחָּטאת 

 ֶוֱהִביָאּה) 12: (לֹא ִיֵּתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ִּכי ַחָּטאת ִהיאָעֶליָה ֶׁשֶמן וְ 
ה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמֶּמָּנה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת ַאְזָּכָרָת 

ְוִכֶּפר ) 13: (ַחָּטאת ִהוא| ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיהָוה 



| ַחת ֵמֵאֶּלה ְוִנְסַלח לֹו ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמַא
: רַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹ) 14(  : ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ַּכִּמְנָחה

| ָוה ֶנֶפׁש ִּכי ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ִּבְׁשָגָגה ִמָּקְדֵׁשי ְיה) 15(
 ֶּכֶסף ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַליהָוה ַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכךָ 

ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן ) 16: (ָקִלים ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאָׁשםְׁש 
| ּכֵֹהן ַהּקֶֹדׁש ְיַׁשֵּלם ְוֶאת ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן אֹתֹו לַ 

  : ְוַהּכֵֹהן ְיַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְוִנְסַלח לֹו
ר ל ִמְצֹות ְיהָוה ֲאֶׁש ְוִאם ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָעְׂשָתה ַאַחת ִמּכָ ) 17(

ְוֵהִביא ַאִיל ) 18: (ְולֹא ָיַדע ְוָאֵׁשם ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו| לֹא ֵתָעֶׂשיָנה 
ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן | ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכָך ְלָאָׁשם ֶאל ַהּכֵֹהן 
| הּוא  ָאָׁשם) 19: (ַעל ִׁשְגָגתֹו ֲאֶׁשר ָׁשָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לֹו

  : ָאׁשֹם ָאַׁשם ַליהָוה
ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ) 21: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 20(

ת ָיד ְוִכֵחׁש ַּבֲעִמיתֹו ְּבִפָּקדֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמ | ּוָמֲעָלה ַמַעל ַּביהָוה 
ּה אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ּבָ ) 22: (אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעַׁשק ֶאת ֲעִמיתֹו

טֹא ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָאָדם ַלחֲ | ְוִנְׁשַּבע ַעל ָׁשֶקר 
ֲאֶׁשר  ְוָהָיה ִּכי ֶיֱחָטא ְוָאֵׁשם ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה) 23: (ָבֵהָּנה

ר ָהְפַקד ָּגָזל אֹו ֶאת ָהעֶֹׁשק ֲאֶׁשר ָעָׁשק אֹו ֶאת ַהִּפָּקדֹון ֲאֶׁש 
ע אֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ִיָּׁשבַ ) 24: (ר ָמָצאאֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאֶׁש | ִאּתֹו 

ַלֲאֶׁשר | ָליו ָעָליו ַלֶּׁשֶקר ְוִׁשַּלם אֹתֹו ְּברֹאׁשֹו ַוֲחִמִׁשָתיו יֵֹסף עָ 
|  ְוֶאת ֲאָׁשמֹו ָיִביא ַליהָוה) 25: (הּוא לֹו ִיְּתֶנּנּו ְּביֹום ַאְׁשָמתֹו

ְוִכֶּפר ) 26: (ּכֵֹהןַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכָך ְלָאָׁשם ֶאל הַ 
ה ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂש | ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהָוה ְוִנְסַלח לֹו 

  :ְלַאְׁשָמה ָבּה
  

Leviticus Chapter 6 
  
ו ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָני) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

 ָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבחַ ִהוא ָהעֹ| ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה 
ן ְוָלַבׁש ַהּכֹהֵ ) 3: (ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו

 ן ֲאֶׁשרִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁש 
) 4: (ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבחַ ְוָׂשמֹו | ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח 

ל ְוהֹוִציא ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֶא | ּוָפַׁשט ֶאת ְּבָגָדיו ְוָלַבׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים 
ד ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַק ) 5: (ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור



ַרְך ְועָ | ּבֹו לֹא ִתְכֶּבה ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר 
ֵאׁש ָּתִמיד ) 6: (ָעֶליָה ָהעָֹלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים

| ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהִּמְנָחה ) 7(  : ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִתְכֶבה
ְוֵהִרים ) 8: (ַהְקֵרב אָֹתּה ְּבֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני ְיהָוה ֶאל ְּפֵני ַהִּמְזֵּבחַ 

ֲאֶׁשר  ּסֶֹלת ַהִּמְנָחה ּוִמַּׁשְמָנּה ְוֵאת ָּכל ַהְּלבָֹנהִמֶּמּנּו ְּבֻקְמצֹו ִמ 
) 9: (הְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזָּכָרָתּה ַליהוָ | ַעל ַהִּמְנָחה 

ַמּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום | ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמֶּמָּנה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו 
ם לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָק ) 10: (לּוהָ ָקדֹׁש ַּבֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹאְכ 

) 11: (םקֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִהוא ַּכַחָּטאת ְוָכָאָׁש | ָנַתִּתי אָֹתּה ֵמִאָּׁשי 
 י ְיהָוהָּכל ָזָכר ִּבְבֵני ַאֲהרֹן יֹאֲכֶלָּנה ָחק עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ֵמִאֵּׁש 

  : ּכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש| 
יו ֶזה ָקְרַּבן ַאֲהרֹן ּוָבנָ ) 13: (הָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר יְ ) 12(

ָפה סֶֹלת ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליהָוה ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹתֹו ֲעִׂשיִרת ָהֵא 
ַעל ) 14: (ַמֲחִציָתּה ַּבּבֶֹקר ּוַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרב| ִמְנָחה ָּתִמיד 

ֻּתִפיֵני ִמְנַחת ִּפִּתים | ה ַמֲחַבת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה ֻמְרֶּבֶכת ְּתִביֶאּנָ 
ָּבָניו ְוַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ַּתְחָּתיו ִמ ) 15: (ַּתְקִריב ֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה

ְוָכל ִמְנַחת ) 16: (ָחק עֹוָלם ַליהָוה ָּכִליל ָּתְקָטר| ַיֲעֶׂשה אָֹתּה 
  : ּכֵֹהן ָּכִליל ִּתְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל

ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ) 18: (ֶׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֹ) 17(
עָֹלה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִּתָּׁשֵחט הָ | ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת 

ַהּכֵֹהן ) 19: (ִּתָּׁשֵחט ַהַחָּטאת ִלְפֵני ְיהָוה קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִהוא
ַצר אֶֹהל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ֵּתָאֵכל ַּבחֲ | ַהְמַחֵּטא אָֹתּה יֹאֲכֶלָּנה 

 ַעל ַוֲאֶׁשר ִיֶּזה ִמָּדָמּה| ּכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ִּבְבָׂשָרּה ִיְקָּדׁש ) 20: (מֹוֵעד
ּוְכִלי ֶחֶרׂש ) 21: (ַהֶּבֶגד ֲאֶׁשר ִיֶּזה ָעֶליָה ְּתַכֵּבס ְּבָמקֹום ָקדֹׁש

ֻׁשַּטף ְוִאם ִּבְכִלי ְנחֶֹׁשת ֻּבָּׁשָלה ּומַֹרק וְ | ֲאֶׁשר ְּתֻבַּׁשל ּבֹו ִיָּׁשֵבר 
קֶֹדׁש ָקָדִׁשים | ָּכל ָזָכר ַּבּכֲֹהִנים יֹאַכל אָֹתּה ) 22: (ַּבָּמִים
ד ְלַכֵּפר ְוָכל ַחָּטאת ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה ֶאל אֶֹהל מֹועֵ ) 23: (ִהוא

  :ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף| ַּבּקֶֹדׁש לֹא ֵתָאֵכל 
  

Leviticus Chapter 7 
  
ר ִּבְמקֹום ֲאֶׁש ) 2: (ֶדׁש ָקָדִׁשים הּואקֹ| ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם ) 1(

ְוֶאת ָּדמֹו ִיְזרֹק ַעל | ִיְׁשֲחטּו ֶאת ָהעָֹלה ִיְׁשֲחטּו ֶאת ָהָאָׁשם 
ֵאת ָהַאְלָיה | ְוֵאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִריב ִמֶּמּנּו ) 3: (ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב



ָליֹת ְוֶאת ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכ ) 4: (ְוֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקֶרב
ד ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכבֵ | ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים 

ה ְוִהְקִטיר אָֹתם ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחה ִאֶּׁש ) 5: (ַעל ַהְּכָליֹת ְיִסיֶרָּנה
ְּבָמקֹום | ָּכל ָזָכר ַּבּכֲֹהִנים יֹאְכֶלּנּו ) 6: (ָאָׁשם הּוא| ַליהָוה 
 ַּכַחָּטאת ָּכָאָׁשם ּתֹוָרה) 7: (ֵיָאֵכל קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּואָקדֹוׁש 

ְוַהּכֵֹהן ) 8: (ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ְיַכֶּפר ּבֹו לֹו ִיְהֶיה| ַאַחת ָלֶהם 
 עֹור ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ִהְקִריב ַלּכֵֹהן לֹו| ַהַּמְקִריב ֶאת עַֹלת ִאיׁש 

 ֶׁשתּנּור ְוָכל ַנֲעָׂשה ַבַּמְרחֶ ְוָכל ִמְנָחה ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה ַּבַּת ) 9: (ִיְהֶיה
ְוָכל ִמְנָחה ) 10: (ַלּכֵֹהן ַהַּמְקִריב אָֹתּה לֹו ִתְהֶיה| ְוַעל ַמֲחַבת 

  : ְלָכל ְּבֵני ַאֲהרֹן ִּתְהֶיה ִאיׁש ְּכָאִחיו| ְבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַוֲחֵרָבה 
) 12( :ֲאֶׁשר ַיְקִריב ַליהָוה| ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ) 11(

ּצֹות ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמ 
ְוסֶֹלת ֻמְרֶּבֶכת | ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן 

| ֹו ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרָּבנ) 13: (ַחּלֹת ְּבלּולֹת ַּבָּׁשֶמן
 ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ֶאָחד ִמָּכל ָקְרָּבן) 14: (ֹוַדת ְׁשָלָמיוַעל ֶזַבח ּת

) 15: (ַלּכֵֹהן ַהּזֵֹרק ֶאת ַּדם ַהְּׁשָלִמים לֹו ִיְהֶיה| ְּתרּוָמה ַליהָוה 
לֹא ַיִּניַח ִמֶּמּנּו | ּוְבַׂשר ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ְּביֹום ָקְרָּבנֹו ֵיָאֵכל 

ֹו אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרָּבנֹו ְּביֹום ַהְקִריב ְוִאם ֶנֶדר) 16: (ַעד ּבֶֹקר
ְוַהּנֹוָתר ) 17: (ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ִמֶּמּנּו ֵיָאֵכל| ֶאת ִזְבחֹו ֵיָאֵכל 

ְוִאם ֵהָאכֹל ) 18: (ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף| ִמְּבַׂשר ַהָּזַבח 
יב ַהְּׁשִליִׁשי לֹא ֵיָרֶצה ַהַּמְקִר  ֵיָאֵכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח ְׁשָלָמיו ַּבּיֹום
ּה ְוַהֶּנֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמֶּמּנּו ֲעֹונָ | אֹתֹו לֹא ֵיָחֵׁשב לֹו ִּפּגּול ִיְהֶיה 

ף ֵאׁש ִיָּׂשרֵ ְוַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ) 19: (ִּתָּׂשא
ָׂשר ֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ּבָ ְוהַ ) 20: (ְוַהָּבָׂשר ָּכל ָטהֹור יֹאַכל ָּבָׂשר| 

 ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש| ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַליהָוה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו 
ָדם אֹו ְוֶנֶפׁש ִּכי ִתַּגע ְּבָכל ָטֵמא ְּבֻטְמַאת ָא) 21: (ַהִהוא ֵמַעֶּמיהָ 

ח ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבָכל ֶׁשֶקץ ָטֵמא ְוָאַכל ִמְּבַׂשר ֶזבַ 
  : ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיהָ | ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַליהָוה 

ל ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 23: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 22(
ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ) 24: (ָּכל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכֶׂשב ָוֵעז לֹא תֹאֵכלּו| ֵלאמֹר 

ִּכי ) 25: (ְוָאכֹל לֹא תֹאְכֻלהּו| ל ְמָלאָכה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעֶׂשה ְלכָ 
| ַליהָוה  ָּכל אֵֹכל ֵחֶלב ִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַיְקִריב ִמֶּמָּנה ִאֶּׁשה

ְוָכל ָּדם לֹא תֹאְכלּו ) 26: (ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ֵמַעֶּמיהָ 



ל ׁש ֲאֶׁשר ּתֹאכַ ָּכל ֶנפֶ ) 27: (ָלעֹוף ְוַלְּבֵהָמה| ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם 
  : ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיהָ | ָּכל ָּדם 

ל ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 29: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 28(
נֹו ַהַּמְקִריב ֶאת ֶזַבח ְׁשָלָמיו ַליהָוה ָיִביא ֶאת ָקְרּבָ | ֵלאמֹר 

ֶאת | ָדיו ְּתִביֶאיָנה ֵאת ִאֵּׁשי ְיהָוה יָ ) 30: (ַליהָוה ִמֶּזַבח ְׁשָלָמיו
ְפֵני ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף אֹתֹו ְּתנּוָפה לִ 

ְוָהָיה ֶהָחֶזה | ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֵחֶלב ַהִּמְזֵּבָחה ) 31: (ְיהָוה
| ְתרּוָמה ַלּכֵֹהן ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּתְּתנּו ) 32: (ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו

ֵחֶלב ַהַּמְקִריב ֶאת ַּדם ַהְּׁשָלִמים ְוֶאת הַ ) 33: (ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם
ִּכי ֶאת ֲחֵזה ) 34: (לֹו ִתְהֶיה ׁשֹוק ַהָּיִמין ְלָמָנה| ִמְּבֵני ַאֲהרֹן 

ל ִמִּזְבֵחי ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ָלַקְחִּתי ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵא 
ֵמֵאת  ָוֶאֵּתן אָֹתם ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוְלָבָניו ְלָחק עֹוָלם| ְלֵמיֶהם ַׁש 

י זֹאת ִמְׁשַחת ַאֲהרֹן ּוִמְׁשַחת ָּבָניו ֵמִאֵּׁש ) 35: (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָ ) 36: (ְּביֹום ִהְקִריב אָֹתם ְלַכֵהן ַליהָוה| ְיהָוה 

ֻחַּקת עֹוָלם | אָֹתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵתת ָלֶהם ְּביֹום ָמְׁשחֹו 
| ָׁשם זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָא) 37: (ְלדֹרָֹתם

ה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁש ) 38: (ְוַלִּמּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים
 ְקִריב ֶאת ָקְרְּבֵניֶהםְּביֹום ַצּוֹתֹו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלהַ | ְּבַהר ִסיָני 

  :ַליהָוה ְּבִמְדַּבר ִסיָני
  

Leviticus Chapter 8 
  
יו ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבנָ ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

 ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת| ִאּתֹו ְוֵאת ַהְּבָגִדים ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה 
ֶאל | ְוֵאת ָּכל ָהֵעָדה ַהְקֵהל ) 3: (ל ַהַּמּצֹותְׁשֵני ָהֵאיִלים ְוֵאת ַס 
| תֹו ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה אֹ) 4: (ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ) 5: (ַוִּתָּקֵהל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
ַּיְקֵרב מֶֹׁשה וַ ) 6: (ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעׂשֹות| ָהֵעָדה 

ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ) 7: (ַוִּיְרַחץ אָֹתם ַּבָּמִים| ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו 
ַוִּיֵּתן ָעָליו  ַהֻּכּתֶֹנת ַוַּיְחּגֹר אֹתֹו ָּבַאְבֵנט ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ֶאת ַהְּמִעיל

 ַוָּיֶׂשם) 8: (ֹוַוַּיְחּגֹר אֹתֹו ְּבֵחֶׁשב ָהֵאפֹד ַוֶּיְאּפֹד לֹו ּב| ֶאת ָהֵאפֹד 
: יםַוִּיֵּתן ֶאל ַהחֶֹׁשן ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמ | ָעָליו ֶאת ַהחֶֹׁשן 

ּול ַוָּיֶׂשם ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ֶאל מ| ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּמְצֶנֶפת ַעל רֹאׁשֹו ) 9(
: ת מֶֹׁשהָּפָניו ֵאת ִציץ ַהָּזָהב ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶא 



ִּמְׁשָּכן ְוֶאת ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ַוִּיְמַׁשח ֶאת הַ ) 10(
ע ַוַּיז ִמֶּמּנּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשבַ ) 11: (ַוְיַקֵּדׁש אָֹתם| ָּכל ֲאֶׁשר ּבֹו 

ְוֶאת ַּכּנֹו  ַוִּיְמַׁשח ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת ַהִּכּיֹר| ְּפָעִמים 
ַוִּיְמַׁשח | ַוִּיצֹק ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ַעל רֹאׁש ַאֲהרֹן ) 12: (ְּדָׁשםְלַק 

 ם ֻּכֳּתנֹתַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ְּבֵני ַאֲהרֹן ַוַּיְלִּבֵׁש ) 13: (אֹתֹו ְלַקְּדׁשֹו
 ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה| ַוַּיְחּגֹר אָֹתם ַאְבֵנט ַוַּיֲחבֹׁש ָלֶהם ִמְגָּבעֹות 

ַוִּיְסמְֹך ַאֲהרֹן ּוָבָניו | ַוַּיֵּגׁש ֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ) 14( :ֶאת מֶֹׁשה
ה ַוִּיְׁשָחט ַוִּיַּקח מֶֹׁש ) 15: (ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַּפר ַהַחָּטאת

ֵּטא ֶאת ֶאת ַהָּדם ַוִּיֵּתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְּבֶאְצָּבעֹו ַוְיחַ 
ר ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַוְיַקְּדֵׁשהּו ְלַכּפֵ  ְוֶאת ַהָּדם ָיַצק| ַהִּמְזֵּבַח 

ֶתֶרת ַוִּיַּקח ֶאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת יֹ) 16: (ָעָליו
: הַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ַהִּמְזֵּבחָ | ַהָּכֵבד ְוֶאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ֶחְלְּבֶהן 

 ְוֶאת ִּפְרׁשֹו ָׂשַרף ָּבֵאׁשְוֶאת ַהָּפר ְוֶאת עֹרֹו ְוֶאת ְּבָׂשרֹו ) 17(
ַוַּיְקֵרב ֵאת ) 18: (ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה| ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 

: ָאִילַוִּיְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש הָ | ֵאיל ָהעָֹלה 
) 20( :ַוִּיְזרֹק מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב| ַוִּיְׁשָחט ) 19(

ַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת | ְוֶאת ָהַאִיל ִנַּתח ִלְנָתָחיו 
 ְוֶאת ַהֶּקֶרב ְוֶאת ַהְּכָרַעִים ָרַחץ) 21: (ַהְּנָתִחים ְוֶאת ַהָּפֶדר

ְלֵריַח  ַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ָהַאִיל ַהִּמְזֵּבָחה עָֹלה הּוא| ַּבָּמִים 
) 22: (ה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשהִניחַֹח ִאֶּׁשה הּוא ַליהוָ 

ַוִּיְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו | ַוַּיְקֵרב ֶאת ָהַאִיל ַהֵּׁשִני ֵאיל ַהִּמֻּלִאים 
מֹו ַוִּיְׁשָחט ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ִמּדָ ) 23: (ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ָהָאִיל

ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל  ְוַעל| ַוִּיֵּתן ַעל ְּתנּוְך אֶֹזן ַאֲהרֹן ַהְיָמִנית 
ה ִמן ַוַּיְקֵרב ֶאת ְּבֵני ַאֲהרֹן ַוִּיֵּתן מֶֹׁש ) 24: (ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית

ל ּבֶֹהן ַהָּדם ַעל ְּתנּוְך ָאְזָנם ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ָיָדם ַהְיָמִנית ְועַ 
) 25: (ֵּבַח ָסִביבַוִּיְזרֹק מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמזְ | ַרְגָלם ַהְיָמִנית 

ל ַהֶּקֶרב ַוִּיַּקח ֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ָהַאְלָיה ְוֶאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר עַ 
ְוֵאת ׁשֹוק | ְוֵאת יֶֹתֶרת ַהָּכֵבד ְוֶאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ֶחְלְּבֶהן 

ַמָּצה  ּוִמַּסל ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה ָלַקח ַחַּלת) 26: (ַהָּיִמין
ים ַוָּיֶׂשם ַעל ַהֲחָלִב | ַחת ְוַחַּלת ֶלֶחם ֶׁשֶמן ַאַחת ְוָרִקיק ֶאָחד ַא

ֵּפי ַוִּיֵּתן ֶאת ַהּכֹל ַעל ַּכֵּפי ַאֲהרֹן ְוַעל ּכַ ) 27: (ְוַעל ׁשֹוק ַהָּיִמין
ַוִּיַּקח מֶֹׁשה אָֹתם ) 28: (ַוָּיֶנף אָֹתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה| ָבָניו 

ִמֻּלִאים ֵהם ְלֵריַח | ְקֵטר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ָהעָֹלה ֵמַעל ַּכֵּפיֶהם ַוּיַ 
הּו ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ֶהָחֶזה ַוְיִניפֵ ) 29: (ִניחַֹח ִאֶּׁשה הּוא ַליהָוה



 ֲאֶׁשרֵמֵאיל ַהִּמֻּלִאים ְלמֶֹׁשה ָהָיה ְלָמָנה ּכַ | ְתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה 
ִמן ֶׁשה ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוַוִּיַּקח מֹ) 30: (ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה

ָניו ְוַעל ַהָּדם ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיז ַעל ַאֲהרֹן ַעל ְּבָגָדיו ְוַעל ּבָ 
ְוֶאת  ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ְּבָגָדיו ְוֶאת ָּבָניו| ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו 
 ן ְוֶאל ָּבָניו ַּבְּׁשלּוַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹ) 31: (ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו

ֶּלֶחם ֶאת ַהָּבָׂשר ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוָׁשם ּתֹאְכלּו אֹתֹו ְוֶאת הַ 
ַּכֲאֶׁשר ִצֵּויִתי ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ּוָבָניו | ֲאֶׁשר ְּבַסל ַהִּמֻּלִאים 

) 33: (ָּבֵאׁש ִּתְׂשרֹפּו| ְוַהּנֹוָתר ַּבָּבָׂשר ּוַבָּלֶחם ) 32: (יֹאְכֻלהּו
ְיֵמי  ַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ִׁשְבַעת ָיִמים ַעד יֹום ְמלֹאתּוִמּפֶ 

ה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂש ) 34: (ִּכי ִׁשְבַעת ָיִמים ְיַמֵּלא ֶאת ֶיְדֶכם| ִמֻּלֵאיֶכם 
ּוֶפַתח אֶֹהל ) 35: (ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעׂשֹת ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם| ַּבּיֹום ַהֶּזה 

 ֶמֶרתָלה ִׁשְבַעת ָיִמים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁש מֹוֵעד ֵּתְׁשבּו יֹוָמם ָוַליְ 
ֵאת | ַוַּיַעׂש ַאֲהרֹן ּוָבָניו ) 36: (ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי| ְיהָוה ְולֹא ָתמּותּו 

    : ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁשה
  

Leviticus Chapter 9 
  
ּוְלִזְקֵני | ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא מֶֹׁשה ) 1(

את ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ְלָך ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּט ) 2: (ִיְׂשָרֵאל
ל ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 3: (ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיהָוה| ְוַאִיל ְלעָֹלה ְּתִמיִמם 

ה ׂש ְּבֵני ָׁשנָ ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל ָוֶכבֶ | ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר 
ה ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים ִלְזּבַֹח ִלְפֵני ְיהוָ ) 4: (ְּתִמיִמם ְלעָֹלה

ַוִּיְקחּו ) 5: (ִּכי ַהּיֹום ְיהָוה ִנְרָאה ֲאֵליֶכם| ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן 
ַוִּיְקְרבּו ָּכל ָהֵעָדה | ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶאל ְּפֵני אֶֹהל מֹוֵעד 

ה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצּוָ ) 6: (ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ְיהָוה
 ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל) 7: (ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד ְיהָוה| ְיהָוה ַּתֲעׂשּו 

ֶתָך ְוַכֵּפר ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְתָך ְוֶאת עֹלָ 
ֲאֶׁשר ַוֲעֵׂשה ֶאת ָקְרַּבן ָהָעם ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם ּכַ |  ַּבַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם

ַוִּיְׁשַחט ֶאת ֵעֶגל | ַוִּיְקַרב ַאֲהרֹן ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ) 8: (ִצָּוה ְיהָוה
ַוַּיְקִרבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ) 9: (ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו

ְוֶאת ַהָּדם ָיַצק | ְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ַוִּיְטּבֹל ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ַוִּיֵּתן ַעל ַק 
ֶרת ְוֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהּיֶֹת ) 10: (ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבחַ 

 ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה| ִמן ַהָּכֵבד ִמן ַהַחָּטאת ִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה 
ׁש ִמחּוץ ָׂשַרף ָּבֵא | ְוֶאת ַהָּבָׂשר ְוֶאת ָהעֹור ) 11: (ֶאת מֶֹׁשה



ת ַוַּיְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֵאָליו ֶא | ַוִּיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה ) 12: (ַלַּמֲחֶנה
ְוֶאת ָהעָֹלה ִהְמִציאּו ) 13: (ַהָּדם ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב

ַוִּיְרַחץ ) 14: (ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבחַ | ֵאָליו ִלְנָתֶחיָה ְוֶאת ָהרֹאׁש 
) 15: (ַוַּיְקֵטר ַעל ָהעָֹלה ַהִּמְזֵּבָחה| ֶרב ְוֶאת ַהְּכָרָעִים ֶאת ַהֶּק 

ָעם ַוִּיַּקח ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לָ | ַוַּיְקֵרב ֵאת ָקְרַּבן ָהָעם 
 ַוַּיֲעֶׂשהָ | ַוַּיְקֵרב ֶאת ָהעָֹלה ) 16: (ַוִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון

ְקֵטר ַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו ִמֶּמָּנה ַוּיַ וַ ) 17: (ַּכִּמְׁשָּפט
ת ַוִּיְׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור ְוֶא ) 18: (ִמְּלַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר| ַעל ַהִּמְזֵּבַח 

ם ַוַּיְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהּדָ | ָהַאִיל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם 
ֹור ְוֶאת ַהֲחָלִבים ִמן ַהּׁש) 19: (ֵּבַח ָסִביבֵאָליו ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמזְ 

) 20: (ּוִמן ָהַאִיל ָהַאְלָיה ְוַהְמַכֶּסה ְוַהְּכָליֹת ְויֶֹתֶרת ַהָּכֵבד| 
: הַוַּיְקֵטר ַהֲחָלִבים ַהִּמְזֵּבחָ | ַוָּיִׂשימּו ֶאת ַהֲחָלִבים ַעל ֶהָחזֹות 

ַאֲהרֹן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ֵהִניף ) 21(
] ָיָדיו קרי[ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ידו ) 22: (ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה| ְיהָוה 

: ָלִמיםַוֵּיֶרד ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהעָֹלה ְוַהְּׁש | ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם 
ת  ֶא ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו) 23(

י ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפנֵ ) 24: (ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיהָוה ֶאל ָּכל ָהָעם| ָהָעם 
ַוַּיְרא ָּכל | ְיהָוה ַוּתֹאַכל ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבים 

  :ָהָעם ַוָּירֹּנּו ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם
  

Leviticus Chapter 10 
  
ֵהן ָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו בָ ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹן נָ ) 1(

ֶׁשר ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ְיהָוה ֵאׁש ָזָרה אֲ | ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקטֶֹרת 
|  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיהָוה ַוּתֹאַכל אֹוָתם) 2: (לֹא ִצָּוה אָֹתם

ר ל ַאֲהרֹן הּוא ֲאֶׁשר ִּדּבֶ ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶא ) 3: (ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ְיהָוה
ַוִּיּדֹם | ְיהָוה ֵלאמֹר ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד 

ִּזיֵאל ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן ְּבֵני עֻ ) 4: (ַאֲהרֹן
ֵני ּפְ  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת| ּדֹד ַאֲהרֹן 

ֶאל  ַוִּיְקְרבּו ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתנָֹתם) 5: (ַהּקֶֹדׁש ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה
רֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאהֲ ) 6: (ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה| ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 

ם לֹא ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאל ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיכֶ 
ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית | לֹא ָתֻמתּו ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִיְקצֹף ִתְפרֹמּו וְ 

ּוִמֶּפַתח אֶֹהל ) 7: (ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיהָוה



ּו ַוַּיֲעׂש| ֶכם מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ֶּפן ָּתֻמתּו ִּכי ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ְיהָוה ֲעֵלי
  : ִּכְדַבר מֶֹׁשה

 ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת ) 9: (ר ְיהָוה ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹרַוְיַדּבֵ ) 8(
ֻחַּקת | ַאָּתה ּוָבֶניָך ִאָּתְך ְּבבֲֹאֶכם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְולֹא ָתֻמתּו 

ּוֵבין | ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ַהחֹל ) 10: (עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם
ֵאת ָּכל | רֹת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלהֹו) 11: (ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור

  : ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֲאֵליֶהם ְּבַיד מֶֹׁשה
ָניו ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל ִאיָתָמר ּבָ ) 12(

לּוָה ַהּנֹוָתִרים ְקחּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַהּנֹוֶתֶרת ֵמִאֵּׁשי ְיהָוה ְוִאְכ 
ַוֲאַכְלֶּתם ) 13: (ִּכי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִהוא| ַהִּמְזֵּבַח  ַמּצֹות ֵאֶצל

ִּכי | הָוה אָֹתּה ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִהוא ֵמִאֵּׁשי יְ 
אְכלּו ְוֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ּתֹ) 14: (ֵכן ֻצֵּויִתי

ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך | ְבנֶֹתיָך ִאָּתְך ְּבָמקֹום ָטהֹור ַאָּתה ּוָבֶניָך ּו
ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ַוֲחֵזה ) 15: (ִנְּתנּו ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

| הָוה ַהְּתנּוָפה ַעל ִאֵּׁשי ַהֲחָלִבים ָיִביאּו ְלָהִניף ְּתנּוָפה ִלְפֵני יְ 
ְוֵאת ) 16: (ֶׁשר ִצָּוה ְיהָוהְוָהָיה ְלָך ּוְלָבֶניָך ִאְּתָך ְלָחק עֹוָלם ַּכאֲ 

 ַוִּיְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר| ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ָּדרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה ְוִהֵּנה ׂשָֹרף 
ַמּדּוַע לֹא ) 17: (ְוַעל ִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם ֵלאמֹר

| ים ִהוא ֲאַכְלֶּתם ֶאת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ִּכי קֶֹדׁש ָקָדִׁש 
ִלְפֵני  ְואָֹתּה ָנַתן ָלֶכם ָלֵׂשאת ֶאת ֲעֹון ָהֵעָדה ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם

ָאכֹול | ֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ָּדָמּה ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּפִניָמה ) 18: (ְיהָוה
ַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן ֶאל ) 19: (ּתֹאְכלּו אָֹתּה ַּבּקֶֹדׁש ַּכֲאֶׁשר ִצֵּויִתי

 ת ַחָּטאָתם ְוֶאת עָֹלָתם ִלְפֵני ְיהָוהמֶֹׁשה ֵהן ַהּיֹום ִהְקִריבּו ֶא 
י ְוָאַכְלִּתי ַחָּטאת ַהּיֹום ַהִּייַטב ְּבֵעינֵ | ַוִּתְקֶראָנה אִֹתי ָּכֵאֶּלה 

  :ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ַוִּייַטב ְּבֵעיָניו) 20: (ְיהָוה
  

Leviticus Chapter 11 
  
ַּדְּברּו ) 2: (ֵלֶהםַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר אֲ ) 1(

זֹאת ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו ִמָּכל | ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ַסע ּכֹל ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוׁשַֹסַעת ֶׁש ) 3: (ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ

ַאְך ֶאת ֶזה לֹא ) 4: (אָֹתּה ּתֹאֵכלּו| ְּפָרסֹת ַמֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה 
ֶאת ַהָּגָמל ִּכי | ֲעֵלי ַהֵּגָרה ּוִמַּמְפִריֵסי ַהַּפְרָסה תֹאְכלּו ִמַּמ 

) 5: (ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה ֵאיֶנּנּו ַמְפִריס ָטֵמא הּוא ָלֶכם



ָטֵמא הּוא | ְוֶאת ַהָּׁשָפן ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה לֹא ַיְפִריס 
ה ִהוא ּוַפְרָסה לֹא ְוֶאת ָהַאְרֶנֶבת ִּכי ַמֲעַלת ֵּגרָ ) 6: (ָלֶכם

ה ְוֶאת ַהֲחִזיר ִּכי ַמְפִריס ַּפְרָס ) 7: (ְטֵמָאה ִהוא ָלֶכם| ִהְפִריָסה 
: ָטֵמא הּוא ָלֶכם| הּוא ְוׁשַֹסע ֶׁשַסע ַּפְרָסה ְוהּוא ֵּגָרה לֹא ִיָּגר 

ְטֵמִאים ֵהם | ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתָּגעּו ) 8(
ּכֹל ֲאֶׁשר לֹו | ת ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ֶא ) 9: (ָלֶכם

) 10: (ֵכלּוְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים אָֹתם ּתֹא
 ם ִמּכֹל ֶׁשֶרץְוכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלי

) 11: (ֶׁשֶקץ ֵהם ָלֶכם| ה ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ַהַּמִים ּוִמּכֹל ֶנֶפׁש ַהַחּיָ 
: ֵּקצּוִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ְוֶאת ִנְבָלָתם ְּתַׁש | ְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם 

ֶׁשֶקץ הּוא | ּכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבָּמִים ) 12(
| ְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם ְוֶאת ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן ָהעֹוף לֹא ֵיָא) 13: (ָלֶכם

ְוֶאת ַהָּדָאה ְוֶאת ) 14: (ֶאת ַהֶּנֶׁשר ְוֶאת ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנָּיה
 ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה) 16: (ֵאת ָּכל עֵֹרב ְלִמינֹו) 15: (ָהַאָּיה ְלִמיָנּה

ְוֶאת ַהּכֹוס ) 17: (ְוֶאת ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו| ְוֶאת ַהַּתְחָמס ְוֶאת ַהָּׁשַחף 
ת ְוֶאת ַהִּתְנֶׁשֶמת ְוֶאת ַהָּקָא) 18: (ַהָּׁשָלְך ְוֶאת ַהַּיְנׁשּוף ְוֶאת

ְוֶאת | ְוֵאת ַהֲחִסיָדה ָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה ) 19: (ְוֶאת ָהָרָחם
| ע ּכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַההֵֹלְך ַעל ַאְרּבַ ) 20: (ַהּדּוִכיַפת ְוֶאת ָהֲעַטֵּלף

ף אְכלּו ִמּכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוַאְך ֶאת ֶזה ּתֹ) 21(  : ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם
ְכָרַעִים ִמַּמַעל ְלַרְגָליו ] לֹו קרי[ֲאֶׁשר לא | ַההֵֹלְך ַעל ַאְרַּבע 

ֶּבה ֶאת ֵאֶּלה ֵמֶהם ּתֹאֵכלּו ֶאת ָהַאְר ) 22: (ְלַנֵּתר ָּבֵהן ַעל ָהָאֶרץ
ָגב ְוֶאת ַהַחְרּגֹל ְלִמיֵנהּו ְוֶאת ֶהחָ | ְלִמינֹו ְוֶאת ַהָּסְלָעם ְלִמיֵנהּו 

ֶׁשֶקץ | ְוכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ֲאֶׁשר לֹו ַאְרַּבע ַרְגָלִים ) 23: (ְלִמיֵנהּו
ד ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא עַ | ּוְלֵאֶּלה ִּתַּטָּמאּו ) 24: (הּוא ָלֶכם

ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד | ְוָכל ַהּנֵֹׂשא ִמִּנְבָלָתם ) 25: (ָהָעֶרב
ַסע ל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהוא ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוֶׁש ְלכָ ) 26: (ָהָעֶרב

ָּכל ַהּנֵֹגַע | ֵאיֶנָּנה ׁשַֹסַעת ְוֵגָרה ֵאיֶנָּנה ַמֲעָלה ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם 
ַעל  ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַּכָּפיו ְּבָכל ַהַחָּיה ַההֶֹלֶכת) 27: (ָּבֶהם ִיְטָמא

: ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב ָּכל ַהּנֵֹגעַ | ַאְרַּבע ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם 
| ב ְוַהּנֵֹׂשא ֶאת ִנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָערֶ ) 28(

ֵרץ ַעל ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא ַּבֶּׁשֶרץ ַהּׁשֹ) 29(  : ְטֵמִאים ֵהָּמה ָלֶכם
ּכַֹח ְוָהֲאָנָקה ְוהַ ) 30: (ַהחֶֹלד ְוָהַעְכָּבר ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו| ָהָאֶרץ 

ל ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים ָלֶכם ְּבכָ ) 31: (ְוַהחֶֹמט ְוַהִּתְנָׁשֶמת| ְוַהְּלָטָאה 
ְוכֹל ) 32: (ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם ְּבמָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב| ַהָּׁשֶרץ 



ד אֹו ֲאֶׁשר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ְּבמָֹתם ִיְטָמא ִמָּכל ְּכִלי ֵעץ אֹו ֶבגֶ 
ַּבַּמִים יּוָבא | ִלי ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ָּבֶהם עֹור אֹו ָׂשק ָּכל ְּכ 

ם ֶאל ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיּפֹל ֵמהֶ ) 33: (ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר
ִמָּכל ָהאֶֹכל ) 34: (ּכֹל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתְׁשּבֹרּו| ּתֹוכֹו 

 ְוָכל ַמְׁשֶקה ֲאֶׁשר| ם ִיְטָמא ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָעָליו ַמיִ 
 ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיּפֹל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו) 35: (ִיָּׁשֶתה ְּבָכל ְּכִלי ִיְטָמא

: ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם| ִיְטָמא ַּתּנּור ְוִכיַרִים ֻיָּתץ ְטֵמִאים ֵהם 
ִנְבָלָתם ְונֵֹגַע ְּב | ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים ִיְהֶיה ָטהֹור ) 36(

| ָּזֵרַע ְוִכי ִיּפֹל ִמִּנְבָלָתם ַעל ָּכל ֶזַרע ֵזרּוַע ֲאֶׁשר יִ ) 37: (ִיְטָמא
| יו ְוִכי ֻיַּתן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמִּנְבָלָתם ָעלָ ) 38: (ָטהֹור הּוא

 ְוִכי ָימּות ִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהיא) 39(  : ָטֵמא הּוא ָלֶכם
ְוָהאֵֹכל ) 40: (ֵגַע ְּבִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבַהּנֹ| ָלֶכם ְלָאְכָלה 

 ְוַהּנֵֹׂשא ֶאת ִנְבָלָתּה| ִמִּנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 
 ְוָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל) 41: (ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב

ְך הֹוֵלְך ַעל ָּגחֹון ְוכֹל הֹולֵ  ּכֹל) 42: (ֶׁשֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכל| ָהָאֶרץ 
| ל ָהָאֶרץ ַעל ַאְרַּבע ַעד ָּכל ַמְרֵּבה ַרְגַלִים ְלָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ עַ 

ם ַאל ְּתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיכֶ ) 43: (לֹא תֹאְכלּום ִּכי ֶׁשֶקץ ֵהם
ִּכי ) 44: (םְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם ְוִנְטֵמֶתם ּבָ | ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ 

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכ 
 ַעל ְולֹא ְתַטְּמאּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ָהרֵֹמׂש| ָאִני 
 ִּכי ֲאִני ְיהָוה ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים) 45: (ָהָאֶרץ

) 46: (ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני| ִלְהיֹת ָלֶכם ֵלאלִֹהים 
| ַּבָּמִים  זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת

 ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין) 47: (ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהּׁשֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶרץ
  :ָּיה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאֵכלּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהחַ | ַהָּטהֹר 

  
Leviticus Chapter 12 

  
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

ֵמי ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכי| ֵלאמֹר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר 
) 4: (ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו| ִני ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמי) 3: (ִנַּדת ְּדֹוָתּה ִּתְטָמא

ְּבָכל קֶֹדׁש | ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ּוְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה 
) 5: (לֹא ִתָּגע ְוֶאל ַהִּמְקָּדׁש לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה

 ם ְוֵׁשֶׁשתְוִׁשִּׁשים יֹו| ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים ְּכִנָּדָתּה 



 ּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו) 6: (ָיִמים ֵּתֵׁשב ַעל ְּדֵמי ָטֳהָרה
ֶאל | את ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחָּט 

ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְיהָוה ְוִכֶּפר ) 7: (ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהן
זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת ַלָּזָכר אֹו | ֲהָרה ִמְּמקֹר ָּדֶמיָה ָעֶליָה ְוָט 
ִרים ְוִאם לֹא ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה ְוָלְקָחה ְׁשֵּתי תֹ) 8: (ַלְּנֵקָבה

ְוִכֶּפר ָעֶליָה | אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֶאָחד ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת 
  :ַהּכֵֹהן ְוָטֵהָרה

  
Leviticus Chapter 13 

  
ָאָדם ִּכי ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) 1(

 עֹור ְּבָׂשרֹוִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְב 
ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָּבָניו | ְלֶנַגע ָצָרַעת 

ַּבֶּנַגע  ֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ְּבעֹור ַהָּבָׂשר ְוֵׂשָערְוָרָאה ַהּכֹ) 3: (ַהּכֲֹהִנים
| הּוא  ָהַפְך ָלָבן ּוַמְרֵאה ַהֶּנַגע ָעמֹק ֵמעֹור ְּבָׂשרֹו ֶנַגע ָצַרַעת

ְוִאם ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ִהוא ְּבעֹור ) 4: (ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִטֵּמא אֹתֹו
| ה לֹא ָהַפְך ָלָבן ְּבָׂשרֹו ְוָעמֹק ֵאין ַמְרֶאָה ִמן ָהעֹור ּוְׂשָערָ 

 ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ַּבּיֹום) 5: (ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים
| ֹור ַהְּׁשִביִעי ְוִהֵּנה ַהֶּנַגע ָעַמד ְּבֵעיָניו לֹא ָפָׂשה ַהֶּנַגע ָּבע

 ְוָרָאה ַהּכֵֹהן אֹתֹו) 6: (ְוִהְסִּגירֹו ַהּכֵֹהן ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית
| ֶּנַגע ָּבעֹור ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ְולֹא ָפָׂשה הַ 

 ְוִאם ָּפׂשֹה) 7: (ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן ִמְסַּפַחת ִהיא ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵהר
| ֳהָרתֹו ִתְפֶׂשה ַהִּמְסַּפַחת ָּבעֹור ַאֲחֵרי ֵהָראֹתֹו ֶאל ַהּכֵֹהן ְלָט 

ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ָּפְׂשָתה ) 8: (ֵׁשִנית ֶאל ַהּכֵֹהןְוִנְרָאה 
  : ְוִטְּמאֹו ַהּכֵֹהן ָצַרַעת ִהוא| ַהִּמְסַּפַחת ָּבעֹור 

ְוָרָאה ) 10: (ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן| ֶנַגע ָצַרַעת ִּכי ִתְהֶיה ְּבָאָדם ) 9(
ּוִמְחַית | ָער ָלָבן ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ְׂשֵאת ְלָבָנה ָּבעֹור ְוִהיא ָהְפָכה ֵׂש 

ְּמאֹו ָצַרַעת נֹוֶׁשֶנת ִהוא ְּבעֹור ְּבָׂשרֹו ְוִט ) 11: (ָּבָׂשר ַחי ַּבְׂשֵאת
ְוִאם ָּפרֹוַח ִּתְפַרח ) 12: (לֹא ַיְסִּגֶרּנּו ִּכי ָטֵמא הּוא| ַהּכֵֹהן 

ד ׁשֹו ְועַ ַהָּצַרַעת ָּבעֹור ְוִכְּסָתה ַהָּצַרַעת ֵאת ָּכל עֹור ַהֶּנַגע ֵמרֹא
ה ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִכְּסָת ) 13: (ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן| ַרְגָליו 

ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן ָטהֹור | ַהָּצַרַעת ֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו ְוִטַהר ֶאת ַהָּנַגע 
 ְוָרָאה ַהּכֵֹהן) 15: (ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבֹו ָּבָׂשר ַחי ִיְטָמא) 14: (הּוא

: אַהָּבָׂשר ַהַחי ָטֵמא הּוא ָצַרַעת הּו| ַהַחי ְוִטְּמאֹו  ֶאת ַהָּבָׂשר



: ּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן| אֹו ִכי ָיׁשּוב ַהָּבָׂשר ַהַחי ְוֶנְהַּפְך ְלָלָבן ) 16(
ְוִטַהר ַהּכֵֹהן ֶאת | ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ֶנְהַּפְך ַהֶּנַגע ְלָלָבן ) 17(

  : ַהֶּנַגע ָטהֹור הּוא
 ְוָהָיה ִּבְמקֹום) 19: (ְוִנְרָּפא| ר ִּכי ִיְהֶיה בֹו ְבעֹרֹו ְׁשִחין ּוָבָׂש ) 18(

ְוִנְרָאה ֶאל | ַהְּׁשִחין ְׂשֵאת ְלָבָנה אֹו ַבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמָּדֶמת 
ָעָרּה ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ַמְרֶאָה ָׁשָפל ִמן ָהעֹור ּוְׂש ) 20: (ַהּכֵֹהן

) 21: (ּכֵֹהן ֶנַגע ָצַרַעת ִהוא ַּבְּׁשִחין ָּפָרָחהְוִטְּמאֹו הַ | ָהַפְך ָלָבן 
יֶנָּנה ִמן ְוִאם ִיְרֶאָּנה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ֵאין ָּבּה ֵׂשָער ָלָבן ּוְׁשָפָלה ֵא 

ְוִאם ) 22: (ְוִהְסִּגירֹו ַהּכֵֹהן ִׁשְבַעת ָיִמים| ָהעֹור ְוִהיא ֵכָהה 
ְוִאם ) 23: (אֹתֹו ֶנַגע ִהואְוִטֵּמא ַהּכֵֹהן | ָּפׂשֹה ִתְפֶׂשה ָּבעֹור 

ְוִטֲהרֹו | וא ַּתְחֶּתיָה ַּתֲעמֹד ַהַּבֶהֶרת לֹא ָפָׂשָתה ָצֶרֶבת ַהְּׁשִחין ִה 
ְוָהְיָתה | אֹו ָבָׂשר ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹרֹו ִמְכַות ֵאׁש ) 24(  : ַהּכֵֹהן

ה ְוָרָא) 25: (ִמְחַית ַהִּמְכָוה ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמֶּדֶמת אֹו ְלָבָנה
מֹק ִמן אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ֶנְהַּפְך ֵׂשָער ָלָבן ַּבַּבֶהֶרת ּוַמְרֶאָה עָ 

ת ְוִטֵּמא אֹתֹו ַהּכֵֹהן ֶנַגע ָצַרעַ | ָהעֹור ָצַרַעת ִהוא ַּבִּמְכָוה ָּפָרָחה 
ָבן ְוִאם ִיְרֶאָּנה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ֵאין ַּבֶּבֶהֶרת ֵׂשָער לָ ) 26: (ִהוא

ְוִהְסִּגירֹו ַהּכֵֹהן ִׁשְבַעת | ָּנה ִמן ָהעֹור ְוִהוא ֵכָהה ּוְׁשָפָלה ֵאינֶ 
ִאם ָּפׂשֹה ִתְפֶׂשה | ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ) 27: (ָיִמים

ְוִאם ַּתְחֶּתיָה ) 28: (ָּבעֹור ְוִטֵּמא ַהּכֵֹהן אֹתֹו ֶנַגע ָצַרַעת ִהוא
וא ִהוא ֵכָהה ְׂשֵאת ַהִּמְכָוה ִה ַתֲעמֹד ַהַּבֶהֶרת לֹא ָפְׂשָתה ָבעֹור וְ 

  : ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן ִּכי ָצֶרֶבת ַהִּמְכָוה ִהוא| 
) 30: (ְּברֹאׁש אֹו ְבָזָקן| ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה בֹו ָנַגע ) 29(

 ֵׂשָער ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה ַמְרֵאהּו ָעמֹק ִמן ָהעֹור ּובֹו
ָּזָקן ִטֵּמא אֹתֹו ַהּכֵֹהן ֶנֶתק הּוא ָצַרַעת ָהרֹאׁש אֹו הַ וְ | ָצהֹב ָּדק 

ֵאהּו ְוִכי ִיְרֶאה ַהּכֵֹהן ֶאת ֶנַגע ַהֶּנֶתק ְוִהֵּנה ֵאין ַמְר ) 31: (הּוא
ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת ֶנַגע | ָעמֹק ִמן ָהעֹור ְוֵׂשָער ָׁשחֹר ֵאין ּבֹו 

ִביִעי ּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנַגע ַּבּיֹום ַהְּׁש ְוָרָאה הַ ) 32: (ַהֶּנֶתק ִׁשְבַעת ָיִמים
ּוַמְרֵאה ַהֶּנֶתק | ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה ַהֶּנֶתק ְולֹא ָהָיה בֹו ֵׂשָער ָצהֹב 

| ְוִהְתַּגָּלח ְוֶאת ַהֶּנֶתק לֹא ְיַגֵּלַח ) 33: (ֵאין ָעמֹק ִמן ָהעֹור
ְוָרָאה ) 34: (ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנֶתק ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית

ק ָּבעֹור ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנֶתק ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה ַהֶּנֶת 
יו ְוִטַהר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ְוִכֶּבס ְּבָגדָ | ּוַמְרֵאהּו ֵאיֶנּנּו ָעמֹק ִמן ָהעֹור 

: ַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו| ְוִאם ָּפׂשֹה ִיְפֶׂשה ַהֶּנֶתק ָּבעֹור ) 35: (ְוָטֵהר
לֹא ְיַבֵּקר ַהּכֵֹהן | ָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ָּפָׂשה ַהֶּנֶתק ָּבעֹור וְ ) 36(



ָער ְוִאם ְּבֵעיָניו ָעַמד ַהֶּנֶתק ְוֵׂש ) 37: (ַלֵּׂשָער ַהָּצהֹב ָטֵמא הּוא
: ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן| ָׁשחֹר ָצַמח ּבֹו ִנְרָּפא ַהֶּנֶתק ָטהֹור הּוא 

ֶּבָהרֹת | ְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשָרם ֶּבָהרֹת ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי יִ ) 38(  
ת ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ְבעֹור ְּבָׂשָרם ֶּבָהרֹת ֵּכהֹו) 39: (ְלָבנֹת

ְוִאיׁש ִּכי ) 40(  : ּבַֹהק הּוא ָּפַרח ָּבעֹור ָטהֹור הּוא| ְלָבנֹת 
ו ְוִאם ִמְּפַאת ָּפָני) 41: (ֵקֵרַח הּוא ָטהֹור הּוא| ִיָּמֵרט רֹאׁשֹו 
ְוִכי ִיְהֶיה ַבָּקַרַחת ) 42: (ִּגֵּבַח הּוא ָטהֹור הּוא| ִיָּמֵרט רֹאׁשֹו 

ֹו ָצַרַעת ּפַֹרַחת ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו א| אֹו ַבַּגַּבַחת ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמָּדם 
 ְוָרָאה אֹתֹו ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ְׂשֵאת ַהֶּנַגע ְלָבָנה) 43: (ְבַגַּבְחּתֹו

: ְּכַמְרֵאה ָצַרַעת עֹור ָּבָׂשר| ּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו ֲאַדְמֶּדֶמת ְּבָקַרְח 
ֹו ַטֵּמא ְיַטְּמֶאּנּו ַהּכֵֹהן ְּברֹאׁש| ִאיׁש ָצרּוַע הּוא ָטֵמא הּוא ) 44(

רֹאׁשֹו ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים וְ ) 45: (ִנְגעֹו
ָּכל ְיֵמי ) 46: (ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא| ה ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶט 

ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה | ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא הּוא 
ְּבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו | ְוַהֶּבֶגד ִּכי ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת ) 47(  : מֹוָׁשבֹו

אֹו | ִּתים ְוַלָּצֶמר אֹו ִבְׁשִתי אֹו ְבֵעֶרב ַלִּפְׁש ) 48: (ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּתים
ְוָהָיה ַהֶּנַגע ְיַרְקַרק אֹו ) 49: (ְבעֹור אֹו ְּבָכל ְמֶלאֶכת עֹור

ִלי עֹור ֲאַדְמָּדם ַּבֶּבֶגד אֹו ָבעֹור אֹו ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל ְּכ 
ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ) 50: (ְוָהְרָאה ֶאת ַהּכֵֹהן| ֶנַגע ָצַרַעת הּוא 

ְוָרָאה ֶאת ַהֶּנַגע ) 51: (ְוִהְסִּגיר ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים| ַהָּנַגע 
 ֵעֶרב אֹו ָבעֹורַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּכי ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי אֹו בָ 

א ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ַהֶּנַגע ָטֵמ | ְלכֹל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ָהעֹור ִלְמָלאָכה 
ֶּצֶמר ַהֶּבֶגד אֹו ֶאת ַהְּׁשִתי אֹו ֶאת ָהֵעֶרב ּבַ  ְוָׂשַרף ֶאת) 52: (הּוא

ִּכי | ע אֹו ַבִּפְׁשִּתים אֹו ֶאת ָּכל ְּכִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו ַהָּנגַ 
ְוִאם ִיְרֶאה ַהּכֵֹהן ) 53: (ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף

אֹו ְּבָכל ְּכִלי | י אֹו ָבֵעֶרב ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִת 
ְוִהְסִּגירֹו | ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוִכְּבסּו ֵאת ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנַגע ) 54: (עֹור

ֶּנַגע ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס ֶאת הַ ) 55: (ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית
 ֵמא הּוא ָּבֵאׁשְוִהֵּנה לֹא ָהַפְך ַהֶּנַגע ֶאת ֵעינֹו ְוַהֶּנַגע לֹא ָפָׂשה ָט 

ְוִאם ָרָאה ) 56: (ְּפֶחֶתת ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו| ִּתְׂשְרֶפּנּו 
ְוָקַרע אֹתֹו ִמן | ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס אֹתֹו 

ְוִאם ) 57: (ַהֶּבֶגד אֹו ִמן ָהעֹור אֹו ִמן ַהְּׁשִתי אֹו ִמן ָהֵעֶרב
ַרַחת עֹוד ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל ְּכִלי עֹור ּפֵֹּתָרֶאה 

י ְוַהֶּבֶגד אֹו ַהְּׁשִת ) 58: (ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפּנּו ֵאת ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנַגע| ִהוא 



ְוֻכַּבס | ַגע אֹו ָהֵעֶרב אֹו ָכל ְּכִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר ְּתַכֵּבס ְוָסר ֵמֶהם ַהּנָ 
זֹאת ּתֹוַרת ֶנַגע ָצַרַעת ֶּבֶגד ַהֶּצֶמר אֹו ) 59: (ֵׁשִנית ְוָטֵהר

ְלַטֲהרֹו אֹו | ַהִּפְׁשִּתים אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו ָּכל ְּכִלי עֹור 
  :ְלַטְּמאֹו

  
Leviticus Chapter 14 

  
זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

 ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ֶאל) 3: (ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן| ָרתֹו ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטהֳ 
ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן | ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 

ּיֹות ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים חַ ) 4: (ַהָּצרּועַ 
ט ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָׁשחַ ) 5: (ֵאזֹבְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת וְ | ְטהֹרֹות 

ֶאת ) 6: (ֶאל ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים| ֶאת ַהִּצּפֹור ָהֶאָחת 
ַלַעת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ִיַּקח אָֹתּה ְוֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ְׁשִני ַהּתֹו

 ְוָטַבל אֹוָתם ְוֵאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ְּבַדם ַהִּצּפֹר| ְוֶאת ָהֵאזֹב 
ת ְוִהָּזה ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמן ַהָּצַרעַ ) 7: (ַהְּׁשֻחָטה ַעל ַהַּמִים ַהַחִּיים

: ָּׂשֶדהְוִטֲהרֹו ְוִׁשַּלח ֶאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ַעל ְּפֵני הַ | ֶׁשַבע ְּפָעִמים 
ץ ַּבַּמִים ְוִכֶּבס ַהִּמַּטֵהר ֶאת ְּבָגָדיו ְוִגַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ְוָרחַ ) 8(

 ְוָיַׁשב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ִׁשְבַעת| ְוַאַחר ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה  ְוָטֵהר
רֹאׁשֹו  ְוָהָיה ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְיַגַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ֶאת) 9: (ָיִמים

ְוִכֶּבס ֶאת | ְוֶאת ְזָקנֹו ְוֵאת ַּגּבֹת ֵעיָניו ְוֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ְיַגֵּלַח 
ח ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּק ) 10: (רֹו ַּבַּמִים ְוָטֵהרְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂש 

| יָמה ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּתִמיִמים ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמ 
: ָחד ָׁשֶמןּוְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְולֹג ֶא 

ִלְפֵני | ַהִּמַּטֵהר ְואָֹתם ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ַהְמַטֵהר ֵאת ָהִאיׁש ) 11(
ָחד ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶא ) 12: (ְיהָוה ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

י ְוֵהִניף אָֹתם ְּתנּוָפה ִלְפנֵ | ְוִהְקִריב אֹתֹו ְלָאָׁשם ְוֶאת לֹג ַהָּׁשֶמן 
ֶאת  ְוָׁשַחט ֶאת ַהֶּכֶבׂש ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט) 13: (ְיהָוה
ּוא ִּכי ַּכַחָּטאת ָהָאָׁשם ה| את ְוֶאת ָהעָֹלה ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ַהַחָּט 

ְוָנַתן  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ָהָאָׁשם) 14: (ַלּכֵֹהן קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא
ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית | ַהּכֵֹהן ַעל ְּתנּוְך אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית 

ְוָיַצק | ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּלֹג ַהָּׁשֶמן ) 15: (ִניתְוַעל ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמ 
ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו ) 16: (ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ַהְּׂשָמאִלית

ן ְוִהָּזה ִמן ַהֶּׁשֶמ | ַהְיָמִנית ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו ַהְּׂשָמאִלית 



ר ַעל ּוִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁש ) 17(: ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיהָוה
ן ָידֹו ַּכּפֹו ִיֵּתן ַהּכֵֹהן ַעל ְּתנּוְך אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֹהֶ 

ְוַהּנֹוָתר ) 18: (ַעל ַּדם ָהָאָׁשם| ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית 
ְוִכֶּפר ָעָליו | ַהִּמַּטֵהר ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ִיֵּתן ַעל רֹאׁש 

ל ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַחָּטאת ְוִכֶּפר עַ ) 19: (ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהָוה
ְוֶהֱעָלה ) 20: (ְוַאַחר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה| ַהִּמַּטֵהר ִמֻּטְמָאתֹו 

ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן | ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ַהִּמְזֵּבָחה 
  ֶאָחדְוִאם ַּדל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת ְוָלַקח ֶּכֶבׂש) 21(  : ְוָטֵהר

ֶמן ְוִעָּׂשרֹון סֶֹלת ֶאָחד ָּבלּול ַּבֶּׁש | ָאָׁשם ִלְתנּוָפה ְלַכֵּפר ָעָליו 
ר ּוְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֲאֶׁש ) 22: (ְלִמְנָחה ְולֹג ָׁשֶמן

ְוֵהִביא אָֹתם ) 23: (ָיה ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד עָֹלהְוהָ | ַּתִּׂשיג ָידֹו 
 ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני| ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ְלָטֳהָרתֹו ֶאל ַהּכֵֹהן 

| ֶמן ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ֶּכֶבׂש ָהָאָׁשם ְוֶאת לֹג ַהָּׁש ) 24: (ְיהָוה
 ְוָׁשַחט ֶאת ֶּכֶבׂש) 25: (הְוֵהִניף אָֹתם ַהּכֵֹהן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָ 

ן ַהִּמַּטֵהר ָהָאָׁשם ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ָהָאָׁשם ְוָנַתן ַעל ְּתנּוְך אֹזֶ 
) 26: (ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית| ַהְיָמִנית 

ְוִהָּזה ) 27( :ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ַהְּׂשָמאִלית| ּוִמן ַהֶּׁשֶמן ִיצֹק ַהּכֵֹהן 
| ָמאִלית ַהּכֵֹהן ְּבֶאְצָּבעֹו ַהְיָמִנית ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו ַהְּׂש 

ר ַעל ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁש ) 28: (ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיהָוה
ת ְוַעל יַּכּפֹו ַעל ְּתנּוְך אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמנִ 

ְוַהּנֹוָתר ִמן ) 29: (ַעל ְמקֹום ַּדם ָהָאָׁשם| ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית 
ְלַכֵּפר ָעָליו | ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ִיֵּתן ַעל רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר 

 ְוָעָׂשה ֶאת ָהֶאָחד ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני) 30: (ִלְפֵני ְיהָוה
ֶאָחד ֵאת ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ֶאת הָ ) 31: (ַּתִּׂשיג ָידֹו ֵמֲאֶׁשר| ַהּיֹוָנה 

ר ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ַעל ַהִּמַּטהֵ | ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה ַעל ַהִּמְנָחה 
ֲאֶׁשר לֹא | זֹאת ּתֹוַרת ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנַגע ָצָרַעת ) 32: (ִלְפֵני ְיהָוה

  : ַתִּׂשיג ָידֹו ְּבָטֳהָרתֹו
ִּכי ָתבֹאּו ) 34: (ר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹרַוְיַדּבֵ ) 33(

ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת | ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה 
ן ּוָבא ֲאֶׁשר לֹו ַהַּבִית ְוִהִּגיד ַלּכֹהֵ ) 35: (ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם

ִית ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהּבַ ) 36: (ִיתְּכֶנַגע ִנְרָאה ִלי ַּבּבָ | ֵלאמֹר 
 ר ַּבָּבִיתְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע ְולֹא ִיְטָמא ָּכל ֲאֶׁש 

 ְוָרָאה ֶאת ַהֶּנַגע) 37: (ְוַאַחר ֵּכן ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהָּבִית| 
|  רּורֹת ְיַרְקַרּקֹת אֹו ֲאַדְמַּדּמֹתְוִהֵּנה ַהֶּנַגע ְּבִקירֹת ַהַּבִית ְׁשַקעֲ 



ח ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ִמן ַהַּבִית ֶאל ֶּפַת ) 38: (ּוַמְרֵאיֶהן ָׁשָפל ִמן ַהִּקיר
ם ְוָׁשב ַהּכֵֹהן ַּבּיֹו) 39: (ְוִהְסִּגיר ֶאת ַהַּבִית ִׁשְבַעת ָיִמים| ַהָּבִית 

ְוִצָּוה ) 40: (ירֹת ַהָּבִיתְוָרָאה ְוִהֵּנה ָּפָׂשה ַהֶּנַגע ְּבִק | ַהְּׁשִביִעי 
ְוִהְׁשִליכּו ֶאְתֶהן | ַהּכֵֹהן ְוִחְּלצּו ֶאת ָהֲאָבִנים ֲאֶׁשר ָּבֵהן ַהָּנַגע 

ת ְוֶאת ַהַּבִית ַיְקִצַע ִמַּביִ ) 41: (ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום ָטֵמא
ל ְוָׁשְפכּו ֶאת ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִהְקצּו ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶא | ָסִביב 

ת ְוָלְקחּו ֲאָבִנים ֲאֵחרֹות ְוֵהִביאּו ֶאל ַּתחַ ) 42: (קֹום ָטֵמאָמ 
ְוִאם ָיׁשּוב ) 43: (ְוָעָפר ַאֵחר ִיַּקח ְוָטח ֶאת ַהָּבִית| ָהֲאָבִנים 

 ְוַאֲחֵרי ִהְקצֹות ֶאת| ַהֶּנַגע ּוָפַרח ַּבַּבִית ַאַחר ִחֵּלץ ֶאת ָהֲאָבִנים 
ֶּנַגע ָבא ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ְוִהֵּנה ָּפָׂשה הַ ּו) 44: (ַהַּבִית ְוַאֲחֵרי ִהּטֹוחַ 

ְוָנַתץ ֶאת ) 45: (ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא ַּבַּבִית ָטֵמא הּוא| ַּבָּבִית 
ְוהֹוִציא ֶאל | ַהַּבִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעָציו ְוֵאת ָּכל ֲעַפר ַהָּבִית 

ת ָּכל ְיֵמי ְוַהָּבא ֶאל ַהַּביִ ) 46: (ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום ָטֵמא
ת ְוַהּׁשֵֹכב ַּבַּבִית ְיַכֵּבס ֶא ) 47: (ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב| ִהְסִּגיר אֹתֹו 

ְוִאם ּבֹא ָיבֹא ) 48: (ְוָהאֵֹכל ַּבַּבִית ְיַכֵּבס ֶאת ְּבָגָדיו| ְּבָגָדיו 
 ֶאת ַהָּבִית ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבַּבִית ַאֲחֵרי ִהּטֹחַ 

 ְוָלַקח ְלַחֵּטא ֶאת) 49: (ְוִטַהר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַּבִית ִּכי ִנְרָּפא ַהָּנַגע |
ְוָׁשַחט ) 50: (ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב| ַהַּבִית ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים 
ְוָלַקח ) 51: (ֶאל ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים| ֶאת ַהִּצּפֹר ָהֶאָחת 
ת ָהֵאזֹב ְוֵאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֵאת ַהִּצּפֹר ֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶא 

| ִּיים ַהַחָּיה ְוָטַבל אָֹתם ְּבַדם ַהִּצּפֹר ַהְּׁשחּוָטה ּוַבַּמִים ַהחַ 
ְוִחֵּטא ֶאת ַהַּבִית ְּבַדם ) 52: (ְוִהָּזה ֶאל ַהַּבִית ֶׁשַבע ְּפָעִמים

ּוְבֵעץ ָהֶאֶרז ּוָבֵאזֹב  ּוַבִּצּפֹר ַהַחָּיה| ַהִּצּפֹור ּוַבַּמִים ַהַחִּיים 
ִעיר ְוִׁשַּלח ֶאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ֶאל ִמחּוץ לָ ) 53: (ּוִבְׁשִני ַהּתֹוָלַעת
ְלָכל | זֹאת ַהּתֹוָרה ) 54: (ְוִכֶּפר ַעל ַהַּבִית ְוָטֵהר| ֶאל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה 

 ְוַלְׂשֵאת) 56(: ּוְלָצַרַעת ַהֶּבֶגד ְוַלָּבִית) 55: (ֶנַגע ַהָּצַרַעת ְוַלָּנֶתק
| ְלהֹורֹת ְּביֹום ַהָּטֵמא ּוְביֹום ַהָּטהֹר ) 57: (ְוַלַּסַּפַחת ְוַלֶּבָהֶרת
    : זֹאת ּתֹוַרת ַהָּצָרַעת

  
Leviticus Chapter 15 

  
 ַּדְּברּו ֶאל ְּבֵני) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) 1(

 זֹובֹו ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָזב ִמְּבָׂשרֹו|  ִיְׂשָרֵאל ַוֲאַמְרֶּתם ֲאֵלֶהם
ָרר ְּבָׂשרֹו ֶאת | ְוזֹאת ִּתְהֶיה ֻטְמָאתֹו ְּבזֹובֹו ) 3: (ָטֵמא הּוא



ָּכל ַהִּמְׁשָּכב ) 4: (זֹובֹו אֹו ֶהְחִּתים ְּבָׂשרֹו ִמּזֹובֹו ֻטְמָאתֹו ִהוא
י ֲאֶׁשר ֵיֵׁשב ָעָליו ְוָכל ַהְּכלִ | ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ָעָליו ַהָּזב ִיְטָמא 

ִים ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמ | ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבִמְׁשָּכבֹו ) 5: (ִיְטָמא
| ו ַהָּזב ְוַהּיֵֹׁשב ַעל ַהְּכִלי ֲאֶׁשר ֵיֵׁשב ָעָלי) 6: (ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב

ַהּנֵֹגַע ִּבְבַׂשר וְ ) 7: (ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב
ְוִכי ָירֹק ) 8: (ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב| ַהָּזב 

) 9: (ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב| ַהָּזב ַּבָּטהֹור 
ֵגַע ְּבכֹל ְוָכל ַהּנֹ) 10: (ְוָכל ַהֶּמְרָּכב ֲאֶׁשר ִיְרַּכב ָעָליו ַהָּזב ִיְטָמא

ְוַהּנֹוֵׂשא אֹוָתם ְיַכֵּבס | ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַתְחָּתיו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב 
ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ) 11: (ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב

 א ַעדְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמ | ַהָּזב ְוָיָדיו לֹא ָׁשַטף ַּבָּמִים 
ְוָכל ְּכִלי ֵעץ | ּוְכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ַהָּזב ִיָּׁשֵבר ) 12: (ָהָעֶרב

ָיִמים  ְוִכי ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ִׁשְבַעת) 13: (ִיָּׁשֵטף ַּבָּמִים
) 14: (ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ְּבַמִים ַחִּיים ְוָטֵהר| ְלָטֳהָרתֹו ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו 

ּוָבא ִלְפֵני | ּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח לֹו ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ּובַ 
 ְוָעָׂשה אָֹתם) 15: (ְיהָוה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ּוְנָתָנם ֶאל ַהּכֵֹהן

ה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהוָ | ַהּכֵֹהן ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד עָֹלה 
ְוָרַחץ ַּבַּמִים | ְוִאיׁש ִּכי ֵתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ָזַרע ) 16(  : ִמּזֹובֹו

 ְוָכל ֶּבֶגד ְוָכל עֹור ֲאֶׁשר) 17: (ֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב
  : ְוֻכַּבס ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב| ִיְהֶיה ָעָליו ִׁשְכַבת ָזַרע 

ְוָרֲחצּו ַבַּמִים | ָתּה ִׁשְכַבת ָזַרע ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ִאיׁש אֹ) 18(
ּה ְוִאָּׁשה ִּכי ִתְהֶיה ָזָבה ָּדם ִיְהֶיה זֹבָ ) 19: (ְוָטְמאּו ַעד ָהָעֶרב

ָמא ַעד ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתְהֶיה ְבִנָּדָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ָּבּה ִיְט | ִּבְבָׂשָרּה 
ְוכֹל ֲאֶׁשר | ָתּה ִיְטָמא ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתְׁשַּכב ָעָליו ְּבִנּדָ ) 20: (ָהָעֶרב

ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו | ְוָכל ַהּנֵֹגַע ְּבִמְׁשָּכָבּה ) 21: (ֵּתֵׁשב ָעָליו ִיְטָמא
ר ְוָכל ַהּנֵֹגַע ְּבָכל ְּכִלי ֲאֶׁש ) 22: (ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב

) 23: (ד ָהָעֶרבְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא עַ | ֵּתֵׁשב ָעָליו 
ָעָליו  ְוִאם ַעל ַהִּמְׁשָּכב הּוא אֹו ַעל ַהְּכִלי ֲאֶׁשר ִהוא יֶֹׁשֶבת

ָתּה ְוִאם ָׁשכֹב ִיְׁשַּכב ִאיׁש אֹ) 24: (ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב| ְּבָנְגעֹו בֹו 
 ְוָכל ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר| ּוְתִהי ִנָּדָתּה ָעָליו ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים 

  : ָליו ִיְטָמאִיְׁשַּכב עָ 
ּה אֹו ְוִאָּׁשה ִּכי ָיזּוב זֹוב ָּדָמּה ָיִמים ַרִּבים ְּבלֹא ֶעת ִנָּדָת ) 25(

ה ָּכל ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתּה ִּכיֵמי ִנָּדָתּה ִּתְהיֶ | ִכי ָתזּוב ַעל ִנָּדָתּה 
 ְיֵמי זֹוָבּה ָּכל ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר ִּתְׁשַּכב ָעָליו ָּכל) 26: (ְטֵמָאה ִהוא



א ְוָכל ַהְּכִלי ֲאֶׁשר ֵּתֵׁשב ָעָליו ָטֵמ | ְּכִמְׁשַּכב ִנָּדָתּה ִיְהֶיה ָּלּה 
 ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו| ְוָכל ַהּנֹוֵגַע ָּבם ִיְטָמא ) 27: (ִיְהֶיה ְּכֻטְמַאת ִנָּדָתּה

| ְוִאם ָטֲהָרה ִמּזֹוָבּה ) 28: (ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ) 29: (ִׁשְבַעת ָיִמים ְוַאַחר ִּתְטָהר ְוָסְפָרה ָּלּה

ְוֵהִביָאה אֹוָתם ֶאל | ִּתַּקח ָלּה ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה 
ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהֶאָחד ) 30: (ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהָוה ִמּזֹוב ְוִכֶּפר ָעֶליָה | ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה 
ְולֹא | ְוִהַּזְרֶּתם ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֻּטְמָאָתם ) 31: (ֻטְמָאָתּה

זֹאת ) 32: (ָיֻמתּו ְּבֻטְמָאָתם ְּבַטְּמָאם ֶאת ִמְׁשָּכִני ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם
) 33( :ּהַוֲאֶׁשר ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה בָ | ּתֹוַרת ַהָּזב 

ּוְלִאיׁש ֲאֶׁשר | ְוַהָּדָוה ְּבִנָּדָתּה ְוַהָּזב ֶאת זֹובֹו ַלָּזָכר ְוַלְּנֵקָבה 
  :ִיְׁשַּכב ִעם ְטֵמָאה

  
Leviticus Chapter 16 

  
|  ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן) 1(

ר אֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַּדּבֵ ַוּיֹ) 2: (ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיהָוה ַוָּיֻמתּו
| ָּפרֶֹכת ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית לַ 
ָרֶאה ַעל ֶאל ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן ְולֹא ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵא 

ָּבָקר ְּבַפר ֶּבן | ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ) 3: (ַהַּכּפֶֹרת
ד ְּכתֶֹנת ַּבד קֶֹדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי בַ ) 4: (ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה

ִּבְגֵדי | ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחּגֹר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף 
 ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני) 5: (קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם

) 6: (ְוַאִיל ֶאָחד ְלעָֹלה| ָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחָּטאת ִיְׂש 
ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד | ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו 

 ְוֶהֱעִמיד אָֹתם ִלְפֵני ְיהָוה| ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ) 7: (ֵּביתֹו
| לֹות ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ּגֹורָ ) 8: (ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

 ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת) 9: (ּגֹוָרל ֶאָחד ַליהָוה ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל
) 10: (ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת| ַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַליהָוה 

 אֵזל ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ְיהָוהְוַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעזָ 
ְוִהְקִריב ) 11: (ְלַׁשַּלח אֹתֹו ַלֲעָזאֵזל ַהִּמְדָּבָרה| ְלַכֵּפר ָעָליו 

 ְוָׁשַחט| תֹו ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּבי
 ֲחֵלי ֵאׁשְוָלַקח ְמלֹא ַהַּמְחָּתה ּגַ ) 12: (ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו

| ָּקה ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמִּלְפֵני ְיהָוה ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסִּמים ּדַ 



ֵני ְוָנַתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַעל ָהֵאׁש ִלְפ ) 13: (ְוֵהִביא ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת
ּות ְולֹא ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקטֶֹרת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעד| ְיהָוה 
ֶרת ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ְוִהָּזה ְבֶאְצָּבעֹו ַעל ְּפֵני ַהַּכּפֹ )14: (ָימּות

: ָּבעֹוְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת ַיֶּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצ | ֵקְדָמה 
ת ָּדמֹו ֶאל ְוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם ְוֵהִביא ֶא ) 15(

ִהָּזה ָּדמֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר וְ  ְוָעָׂשה ֶאת| ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת 
ְוִכֶּפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ) 16: (אֹתֹו ַעל ַהַּכּפֶֹרת ְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת

ְוֵכן ַיֲעֶׂשה | ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם 
ְוָכל ָאָדם לֹא ) 17: (ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתם

ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו | ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו 
ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ) 18: (ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל

יר ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִע | ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה ְוִכֶּפר ָעָליו 
ְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם ) 19: (ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב

: ֵאלְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשרָ | ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים 
| ְזֵּבַח ְוִכָּלה ִמַּכֵּפר ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמ ) 20(

ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשֵּתי ידו ) 21: (ָּׂשִעיר ֶהָחיְוִהְקִריב ֶאת הַ 
ֲעֹונֹת  ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת ָּכל] ָיָדיו קרי[

ְוָנַתן אָֹתם ַעל | ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם 
ְוָנָׂשא ) 22: (ַהִּמְדָּבָרה רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי

ִעיר ְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּׂש | ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹונָֹתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה 
י ַהָּבד ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגדֵ ) 23: (ַּבִּמְדָּבר

ָרַחץ ֶאת וְ ) 24: (ְוִהִּניָחם ָׁשם| ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש 
ת ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶא | ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו 
ְוֵאת ֵחֶלב ) 25: (עָֹלתֹו ְוֶאת עַֹלת ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם

 ֲעָזאֵזלְוַהְמַׁשֵּלַח ֶאת ַהָּׂשִעיר לַ ) 26: (ַהַחָּטאת ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה
ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל | ס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְיַכּבֵ 

ר ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁש ) 27: (ַהַּמֲחֶנה
 ְוָׂשְרפּו|  הּוָבא ֶאת ָּדָמם ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש יֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

 ְוַהּׂשֵֹרף אָֹתם) 28: (ְוֶאת ִּפְרָׁשםָבֵאׁש ֶאת עֹרָֹתם ְוֶאת ְּבָׂשָרם 
ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל | ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים 

ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי | ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ) 29: (ַהַּמֲחֶנה
א ַתֲעׂשּו ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֹ

ם ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליכֶ ) 30: (ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם
) 31: (ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיהָוה ִּתְטָהרּו| ְלַטֵהר ֶאְתֶכם 



: ֻחַּקת עֹוָלם| ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם 
ָידֹו ְלַכֵהן  ּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְמַׁשח אֹתֹו ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאתְוִכֶּפר הַ ) 32(

ְוִכֶּפר ֶאת ) 33: (ְוָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש| ַּתַחת ָאִביו 
ְוַעל | ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר 

ְוָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ) 34: (ָהל ְיַכֵּפרַהּכֲֹהִנים ְוַעל ָּכל ַעם ַהָּק 
|  ת ַּבָּׁשָנהְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאחַ 

  :ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה
  

Leviticus Chapter 17 
  
ן ְוֶאל ָּבָניו ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה | ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם 
 ַחט ׁשֹור אֹוִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְׁש ) 3: (ְיהָוה ֵלאמֹר

ְוֶאל ) 4: (אֹו ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה| ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ַּבַּמֲחֶנה 
 ְׁשַּכןאֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַליהָוה ִלְפֵני ִמ  ֶּפַתח

ׁש ַההּוא ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם ָׁשָפְך ְוִנְכַרת ָהִאי| ְיהָוה 
יֶהם ְלַמַען ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִזְבחֵ ) 5: (ִמֶּקֶרב ַעּמֹו

ח אֶֹהל י ַהָּׂשֶדה ֶוֱהִביֻאם ַליהָוה ֶאל ֶּפַת ֲאֶׁשר ֵהם זְֹבִחים ַעל ְּפנֵ 
ְוָזַרק ) 6: (ְוָזְבחּו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ַליהָוה אֹוָתם| מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהן 

ְוִהְקִטיר | ַהּכֵֹהן ֶאת ַהָּדם ַעל ִמְזַּבח ְיהָוה ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד 
ד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ְולֹא ִיְזְּבחּו עֹו) 7: (ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה

ֻחַּקת עֹוָלם ִּתְהֶיה ּזֹאת | ַלְּׂשִעיִרם ֲאֶׁשר ֵהם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם 
ָרֵאל ַוֲאֵלֶהם ּתֹאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂש ) 8: (ָלֶהם ְלדֹרָֹתם

ְוֶאל ) 9: (ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה עָֹלה אֹו ָזַבח| ּוִמן ַהֵּגר ֲאֶׁשר ָיגּור ְּבתֹוָכם 
ְוִנְכַרת | ֵעד לֹא ְיִביֶאּנּו ַלֲעׂשֹות אֹתֹו ַליהָוה ֶּפַתח אֶֹהל מֹו

ַהֵּגר  ְוִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן) 10: (ָהִאיׁש ַההּוא ֵמַעָּמיו
ת ֶאת ְוָנַתִּתי ָפַני ַּבֶּנֶפׁש ָהאֶֹכלֶ | ַהָּגר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר יֹאַכל ָּכל ָּדם 

ם ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבּדָ ) 11: (ָּמּהַהָּדם ְוִהְכַרִּתי אָֹתּה ִמֶּקֶרב עַ 
ִּכי | ם ִהוא ַוֲאִני ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיכֶ 

ל ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּכָ ) 12: (ַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר
: תֹוְכֶכם לֹא יֹאַכל ָּדםְוַהֵּגר ַהָּגר ְּב | ֶנֶפׁש ִמֶּכם לֹא תֹאַכל ָּדם 

ר ֹוָכם ֲאֶׁש ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ַהָּגר ְּבת) 13(  
ְוָׁשַפְך ֶאת ָּדמֹו ְוִכָּסהּו | ָיצּוד ֵציד ַחָּיה אֹו עֹוף ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל 

י ְבנֵ ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל ָּבָׂשר ָּדמֹו ְבַנְפׁשֹו הּוא ָואַֹמר ִל ) 14: (ֶּבָעָפר



וא ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל ָּבָׂשר ָּדמֹו ִה | ִיְׂשָרֵאל ַּדם ָּכל ָּבָׂשר לֹא תֹאֵכלּו 
ָפה ְוָכל ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ְנֵבָלה ּוְטרֵ ) 15: (ָּכל אְֹכָליו ִיָּכֵרת

 ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב| ָּבֶאְזָרח ּוַבֵּגר 
  :ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו| ם לֹא ְיַכֵּבס ּוְבָׂשרֹו לֹא ִיְרָחץ ְוִא ) 16: (ְוָטֵהר

  
Leviticus Chapter 18 

  
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

ִים ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ִמְצרַ ) 3: (ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם| ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 
ֲאִני  ּוְכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר| ּה לֹא ַתֲעׂשּו ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ּבָ 

ֶאת ) 4: (ּוֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה לֹא ַתֲעׂשּו ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכ
ֲאִני ְיהָוה | ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחּקַֹתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם 

ֶׂשה ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיעֲ ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ) 5: (ֱאלֵֹהיֶכם
ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ) 6(  : ֲאִני ְיהָוה| אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם 

) 7(  : ֲאִני ְיהָוה| ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה 
ִאְּמָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה | ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאְּמָך לֹא ְתַגֵּלה 

: ֶעְרַות ָאִביָך ִהוא| ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ) 8(  : ּהֶעְרָוָת 
ִית אֹו ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאֶּמָך מֹוֶלֶדת ּבַ ) 9(  

ֶעְרַות ַּבת ִּבְנָך אֹו ַבת ) 10(  : לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן| מֹוֶלֶדת חּוץ 
ֶעְרַות ַּבת ) 11(  : ְרָוְתָך ֵהָּנהִּכי עֶ | ִּבְּתָך לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן 

: לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה| ֵאֶׁשת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהוא 
: ְׁשֵאר ָאִביָך ִהוא| ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ) 12(  
: ִּכי ְׁשֵאר ִאְּמָך ִהוא| ֶעְרַות ֲאחֹות ִאְּמָך לֹא ְתַגֵּלה ) 13(  
ֶאל ִאְׁשּתֹו לֹא ִתְקָרב | ת ֲאִחי ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ֶעְרוַ ) 14(  

ֵאֶׁשת ִּבְנָך ִהוא | ֶעְרַות ַּכָּלְתָך לֹא ְתַגֵּלה ) 15(  : ּדָֹדְתָך ִהוא
ֶעְרַות | ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִחיָך לֹא ְתַגֵּלה ) 16(  : לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה

ֶאת ַּבת | לֹא ְתַגֵּלה  ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה) 17(  : ָאִחיָך ִהוא
ָּנה ִזָּמה ְּבָנּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה לֹא ִתַּקח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה הֵ 

ִלְצרֹר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה | ְוִאָּׁשה ֶאל ֲאחָֹתּה לֹא ִתָּקח ) 18: (ִהוא
ב לֹא ִתְקרַ | ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה ) 19: (ָעֶליָה ְּבַחֶּייהָ 
ָך ְלָזַרע ְוֶאל ֵאֶׁשת ֲעִמיְתָך לֹא ִתֵּתן ְׁשָכְבְּת ) 20: (ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה

ְולֹא | ּוִמַּזְרֲעָך לֹא ִתֵּתן ְלַהֲעִביר ַלּמֶֹלְך ) 21: (ְלָטְמָאה ָבּה| 
ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתְׁשַּכב ) 22: (ְתַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיהָוה

ּוְבָכל ְּבֵהָמה לֹא ִתֵּתן ) 23: (ּתֹוֵעָבה ִהוא |ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה 



ּה ְוִאָּׁשה לֹא ַתֲעמֹד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבעָ | ְׁשָכְבְּתָך ְלָטְמָאה ָבּה 
ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו | ַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ) 24: (ֶּתֶבל הּוא

ד ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקֹ) 25: (ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם
 ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם) 26: (ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת יְֹׁשֶביהָ | ֲעֹוָנּה ָעֶליָה 

| ֵאֶּלה ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת הָ 
ָהֵאל  ִּכי ֶאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹת) 27: (ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם

ְולֹא ) 28: (ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ| ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם 
ֹוי ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת ַהּג| ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם אָֹתּה 

| ֵאֶּלה ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות הָ ) 29: (ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ) 30: (ׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמםְוִנְכְרתּו ַהְּנפָ 

 ׂשּו ִלְפֵניֶכםִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת ֲאֶׁשר ַנעֲ 
  :ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם| ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם 

  
Leviticus Chapter 19 

  
ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהָוה | ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו 
| מֹרּו ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁש ) 3: (ֱאלֵֹהיֶכם

ַמֵּסָכה  ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים ֵואלֵֹהי) 4: (ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ) 5: (ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם| לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם 
ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ) 6: (ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו| ְׁשָלִמים ַליהָוה 

ְוִאם ) 7: (ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף| ּוִמָּמֳחָרת 
ְואְֹכָליו ) 8: (ִּפּגּול הּוא לֹא ֵיָרֶצה| ּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ּבַ 

ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא | ֲעֹונֹו ִיָּׂשא ִּכי ֶאת קֶֹדׁש ְיהָוה ִחֵּלל 
 ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת) 9: (ֵמַעֶּמיהָ 

ְוַכְרְמָך לֹא ) 10: (ַלֵּקטְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְת | ָׂשְדָך ִלְקצֹר 
 ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם ֲאִני| ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך לֹא ְתַלֵּקט 

ּו ְולֹא ְתַכֲחׁשּו ְולֹא ְתַׁשְּקר| לֹא ִּתְגנֹבּו ) 11: (ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ָּת ֶאת ְוִחַּללְ | ְולֹא ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר ) 12: (ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו

| ל לֹא ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגזֹ) 13: (ֵׁשם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיהָוה
לֹא ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש ) 14: (לֹא ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ִאְּתָך ַעד ּבֶֹקר

) 15: (ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיהָוה| ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל 
| י ָגדֹול ַּבִּמְׁשָּפט לֹא ִתָּׂשא ְפֵני ָדל ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפנֵ לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול 

ד לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך לֹא ַתֲעמֹ) 16: (ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתךָ 



|  לֹא ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחיָך ִּבְלָבֶבךָ ) 17: (ֲאִני ְיהָוה| ַעל ַּדם ֵרֶעָך 
לֹא ) 18: (א ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטאהֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹ

: ֲאִני ְיהָוה| ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ְּבֵני ַעֶּמָך ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך 
ְדָך לֹא ֶאת ֻחּקַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ְּבֶהְמְּתָך לֹא ַתְרִּביַע ִּכְלַאִים ָׂש ) 19(

  : ֲעֶלה ָעֶליךָ ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז לֹא יַ | ִתְזַרע ִּכְלָאִים 
 ְפָחה ֶנֱחֶרֶפתְוִאיׁש ִּכי ִיְׁשַּכב ֶאת ִאָּׁשה ִׁשְכַבת ֶזַרע ְוִהוא ִׁש ) 20(

 ִּבּקֶֹרת ִּתְהֶיה| ְלִאיׁש ְוָהְפֵּדה לֹא ִנְפָּדָתה אֹו ֻחְפָׁשה לֹא ִנַּתן ָלּה 
ל ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַליהָוה ֶא ) 21: (לֹא יּוְמתּו ִּכי לֹא ֻחָּפָׁשה

ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְּבֵאיל ) 22: (ֵאיל ָאָׁשם| ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ּפֶ 
ְוִנְסַלח לֹו | ָהָאָׁשם ִלְפֵני ְיהָוה ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא 

  : ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא
ֶּתם ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרלְ ) 23(

: ָאֵכלָׁשלֹׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא יֵ | ְריֹו ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ 
: קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַליהָוה| ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָּכל ִּפְריֹו ) 24(
ְּתבּוָאתֹו  ּוַבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשת ּתֹאְכלּו ֶאת ִּפְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם) 25(
לֹא ְתַנֲחׁשּו | אְכלּו ַעל ַהָּדם לֹא תֹ) 26: (ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם| 

 ְולֹא ַתְׁשִחית ֵאת| לֹא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם ) 27: (ְולֹא ְתעֹוֵננּו
ֶבת ְוֶׂשֶרט ָלֶנֶפׁש לֹא ִתְּתנּו ִּבְבַׂשְרֶכם ּוְכתֹ) 28: (ְּפַאת ְזָקֶנךָ 

ְּתָך ַאל ְּתַחֵּלל ֶאת ִּב ) 29: (ֲאִני ְיהָוה| ַקֲעַקע לֹא ִתְּתנּו ָּבֶכם 
ֶאת ) 30: (ְולֹא ִתְזֶנה ָהָאֶרץ ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ִזָּמה| ְלַהְזנֹוָתּה 

ַאל ִּתְפנּו ) 31: (ֲאִני ְיהָוה| ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו 
ֲאִני | ֶאל ָהאֹבֹת ְוֶאל ַהִּיְּדעִֹנים ַאל ְּתַבְקׁשּו ְלָטְמָאה ָבֶהם 

| ן ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵק ) 32: (ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
  : ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיהָוה

ְּכֶאְזָרח ) 34: (לֹא תֹונּו אֹתֹו| ְוִכי ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם ) 33(
ֵגִרים  ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוָך ִּכי

לֹא ַתֲעׂשּו ) 35: (ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם| ִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים הֱ 
מֹאְזֵני ֶצֶדק ) 36: (ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה| ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט 

ֲאִני ְיהָוה | ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם 
ם ּוְׁשַמְרֶּת ) 37: (ם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתכֶ 

  :ֲאִני ְיהָוה| ֶאת ָּכל ֻחּקַֹתי ְוֶאת ָּכל ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם 
  

Leviticus Chapter 20 
  



ר ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּתֹאַמ ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(
ן ֵּגר ַהָּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּת ִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן הַ 

ַוֲאִני ) 3: (ַעם ָהָאֶרץ ִיְרְּגֻמהּו ָבָאֶבן| ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך מֹות יּוָמת 
ִּכי | ֶאֵּתן ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו 

ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך ְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדִׁשי 
 ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ֵעיֵניֶהם ִמן) 4: (ָקְדִׁשי

) 5: (ְלִבְלִּתי ָהִמית אֹתֹו| ָהִאיׁש ַההּוא ְּבִתּתֹו ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך 
ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו | ְוַׂשְמִּתי ֲאִני ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו 

) 6: (םָּכל ַהּזִֹנים ַאֲחָריו ִלְזנֹות ַאֲחֵרי ַהּמֶֹלְך ִמֶּקֶרב ַעָּמ  ְוֵאת
| ֲחֵריֶהם ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ֶאל ָהאֹבֹת ְוֶאל ַהִּיְּדעִֹנים ִלְזנֹות ַא

) 7: (ֹוְוָנַתִּתי ֶאת ָּפַני ַּבֶּנֶפׁש ַהִהוא ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמ
) 8: (ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם| ְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם וִ 

: ֲאִני ְיהָוה ְמַקִּדְׁשֶכם| ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם 
| יּוָמת  ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַקֵּלל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו מֹות) 9(

ת ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁש ְוִאיׁש ) 10: (ָאִביו ְוִאּמֹו ִקֵּלל ָּדָמיו ּבֹו
: מֹות יּוַמת ַהּנֵֹאף ְוַהּנָֹאֶפת| ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו 

מֹות | ִּגָּלה  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ֵאֶׁשת ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו) 11(
תֹו ּלָ ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ּכַ ) 12: (יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם ְּדֵמיֶהם ָּבם

 ְוִאיׁש ֲאֶׁשר) 13: (ֶּתֶבל ָעׂשּו ְּדֵמיֶהם ָּבם| מֹות יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם 
מֹות יּוָמתּו | ם ִיְׁשַּכב ֶאת ָזָכר ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ְׁשֵניהֶ 

ּה ִזָּמה ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת ִאָּמ ) 14: (ְּדֵמיֶהם ָּבם
: ְׂשְרפּו אֹתֹו ְוֶאְתֶהן ְולֹא ִתְהֶיה ִזָּמה ְּבתֹוְכֶכםָּבֵאׁש יִ | ִהוא 

ְוֶאת | ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְׁשָכְבּתֹו ִּבְבֵהָמה מֹות יּוָמת ) 15(
ה ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִּתְקַרב ֶאל ָּכל ְּבֵהָמ ) 16: (ַהְּבֵהָמה ַּתֲהרֹגּו

מֹות יּוָמתּו | ָמה ְלִרְבָעה אָֹתּה ְוָהַרְגָּת ֶאת ָהִאָּׁשה ְוֶאת ַהְּבהֵ 
אֹו ַבת  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֲאחֹתֹו ַּבת ָאִביו) 17: (ְּדֵמיֶהם ָּבם

ּוא ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד ה
) 18: (ֶעְרַות ֲאחֹתֹו ִּגָּלה ֲעֹונֹו ִיָּׂשא| ְוִנְכְרתּו ְלֵעיֵני ְּבֵני ַעָּמם 

 ֶאת ְמקָֹרּה ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ִאָּׁשה ָּדָוה ְוִגָּלה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִאיׁש
 ְוִנְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ִמֶּקֶרב| ֶהֱעָרה ְוִהיא ִּגְּלָתה ֶאת ְמקֹור ָּדֶמיָה 

ִּכי | ְוֶעְרַות ֲאחֹות ִאְּמָך ַוֲאחֹות ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ) 19: (ַעָּמם
 ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת) 20: (ִיָּׂשאּוֶאת ְׁשֵארֹו ֶהֱעָרה ֲעֹוָנם 

 ְוִאיׁש) 21: (ֶחְטָאם ִיָּׂשאּו ֲעִריִרים ָיֻמתּו| ּדָֹדתֹו ֶעְרַות ּדֹדֹו ִּגָּלה 
ם ֶעְרַות ָאִחיו ִּגָּלה ֲעִריִרי| ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֵאֶׁשת ָאִחיו ִנָּדה ִהוא 



יֶתם ֶאת ָּכל ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂש ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל ֻחּקַֹתי וְ ) 22: (ִיְהיּו
 ם ָׁשָּמהְולֹא ָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתכֶ | אָֹתם 

ֵּלַח ְולֹא ֵתְלכּו ְּבֻחּקֹת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁש ) 23: (ָלֶׁשֶבת ָּבּה
ם ָואַֹמר ָלכֶ ) 24: (ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ָעׂשּו ָוָאֻקץ ָּבם| ִמְּפֵניֶכם 

ת אָֹתּה ֶאֶרץ ַאֶּתם ִּתיְרׁשּו ֶאת ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ָלֶכם ָלֶרֶׁש 
ֶכם ִמן ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי ֶאְת | ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש 

ֵבין ְוִהְבַּדְלֶּתם ֵּבין ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה ַלְּטֵמָאה ּו) 25: (ָהַעִּמים
ה ְולֹא ְתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ַּבְּבֵהָמ | ַלָּטהֹר ָהעֹוף ַהָּטֵמא 

ֶכם ּוָבעֹוף ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי לָ 
ָוַאְבִּדל | ִוְהִייֶתם ִלי ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהָוה ) 26: (ְלַטֵּמא

אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה  ְוִאיׁש) 27: (ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי
 ָּבֶאֶבן ִיְרְּגמּו אָֹתם ְּדֵמיֶהם| ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדעִֹני מֹות יּוָמתּו 

  :ָּבם
  

Leviticus Chapter 21 
  
| ן ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹ) 1(

ִּכי ִאם ִלְׁשֵארֹו ) 2: (יוְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא ִיַּטָּמא ְּבַעָּמ 
) 3: (ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּוְלָאִחיו| ַהָּקרֹב ֵאָליו 

ָלּה | יׁש ְוַלֲאחֹתֹו ַהְּבתּוָלה ַהְּקרֹוָבה ֵאָליו ֲאֶׁשר לֹא ָהְיָתה ְלִא 
לֹא יקרחה ) 5: (ְלֵהַחּלֹו| לֹא ִיַּטָּמא ַּבַעל ְּבַעָּמיו ) 4: (ִיַּטָּמא

| ָקְרָחה ְּברֹאָׁשם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגֵּלחּו ] ִיְקְרחּו קרי[
א ְקדִֹׁשים ִיְהיּו ֵלאלֵֹהיֶהם ְולֹ) 6: (ּוִבְבָׂשָרם לֹא ִיְׂשְרטּו ָׂשָרֶטת

ם ִּכי ֶאת ִאֵּׁשי ְיהָוה ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶהם הֵ | ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאלֵֹהיֶהם 
ה ה זָֹנה ַוֲחָלָלה לֹא ִיָּקחּו ְוִאָּׁש ִאָּׁש ) 7: (ַמְקִריִבם ְוָהיּו קֶֹדׁש

) 8: (ִּכי ָקדֹׁש הּוא ֵלאלָֹהיו| ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה לֹא ִיָּקחּו 
י ָקדֹׁש ִיְהֶיה ָּלְך ִּכ | ְוִקַּדְׁשּתֹו ִּכי ֶאת ֶלֶחם ֱאלֶֹהיָך הּוא ַמְקִריב 

| ֵתֵחל ִלְזנֹות ּוַבת ִאיׁש ּכֵֹהן ִּכי ) 9: (ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהָוה ְמַקִּדְׁשֶכם
 ְוַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול) 10(  : ֶאת ָאִביָה ִהיא ְמַחֶּלֶלת ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף

ֶאת ָידֹו  ֵמֶאָחיו ֲאֶׁשר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוִמֵּלא
: ֶאת רֹאׁשֹו לֹא ִיְפָרע ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפרֹם| ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהְּבָגִדים 

: ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיַּטָּמא| ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא  ְוַעל ָּכל) 11(
ִּכי | ָהיו ּוִמן ַהִּמְקָּדׁש לֹא ֵיֵצא ְולֹא ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש ֱאלֹ) 12(

ְוהּוא ִאָּׁשה ) 13: (ֵנֶזר ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֱאלָֹהיו ָעָליו ֲאִני ְיהָוה



ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאֶּלה ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁש ) 14: (ִבְבתּוֶליָה ִיָּקח
ְולֹא ְיַחֵּלל ) 15: (ִּכי ִאם ְּבתּוָלה ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִאָּׁשה| לֹא ִיָּקח 

  : ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְמַקְּדׁשֹו| ַזְרעֹו ְּבַעָּמיו 
ר ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹ) 17: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 16(
ִריב ְלדֹרָֹתם ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום לֹא ִיְקַרב ְלַהְק  ִאיׁש ִמַּזְרֲעךָ | 

ִאיׁש | ִּכי ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב ) 18: (ֶלֶחם ֱאלָֹהיו
ֹו אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ב) 19: (ִעֵּור אֹו ִפֵּסַח אֹו ָחֻרם אֹו ָׂשרּועַ 

| ֹו ַדק אֹו ְּתַבֻּלל ְּבֵעינֹו אֹו ִגֵּבן א) 20: (אֹו ֶׁשֶבר ָיד| ֶׁשֶבר ָרֶגל 
ם ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּו) 21: (אֹו ָגָרב אֹו ַיֶּלֶפת אֹו ְמרֹוַח ָאֶׁשְך 

מּום ּבֹו | ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן לֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב ֶאת ִאֵּׁשי ְיהָוה 
ְדֵׁשי ֶלֶחם ֱאלָֹהיו ִמָּק ) 22: (ֵאת ֶלֶחם ֱאלָֹהיו לֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב

 ַאְך ֶאל ַהָּפרֶֹכת לֹא ָיבֹא) 23: (ּוִמן ַהֳּקָדִׁשים יֹאֵכל| ַהֳּקָדִׁשים 
 ְולֹא ְיַחֵּלל ֶאת ִמְקָּדַׁשי ִּכי| ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִיַּגׁש ִּכי מּום ּבֹו 

| ו ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָני) 24: (ֲאִני ְיהָוה ְמַקְּדָׁשם
  :ל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוֶאל ּכָ 

  
Leviticus Chapter 22 

  
יו ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבנָ ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

ֲאֶׁשר | ִׁשי ְוִיָּנְזרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ְיַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְד 
ֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָּכל ֱאמֹר אֲ ) 3: (ֵהם ַמְקִּדִׁשים ִלי ֲאִני ְיהָוה

י ר ַיְקִּדיׁשּו ְבנֵ ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁש 
י ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמְּלָפנַ | ִיְׂשָרֵאל ַליהָוה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו 

 ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב) 4: (ֲאִני ְיהָוה
אֹו  ְוַהּנֵֹגַע ְּבָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש| ַּבֳּקָדִׁשים לֹא יֹאַכל ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהר 
ָכל אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּב ) 5: (ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ָזַרע

: תֹואֹו ְבָאָדם ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו ְלכֹל ֻטְמָא| ֶׁשֶרץ ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו 
ְולֹא יֹאַכל ִמן | ִּתַּגע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב  ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר) 6(

| ר ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטהֵ ) 7: (ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ִאם ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים
 ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא) 8: (ְוַאַחר יֹאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמֹו הּוא

לֹא ָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי וְ וְ ) 9: (ֲאִני ְיהָוה| יֹאַכל ְלָטְמָאה ָבּה 
: ֲאִני ְיהָוה ְמַקְּדָׁשם| ִיְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ִּכי ְיַחְּלֻלהּו 

ּתֹוַׁשב ּכֵֹהן ְוָׂשִכיר לֹא יֹאַכל | ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ) 10(
| ּבֹו ְוכֵֹהן ִּכי ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ַּכְסּפֹו הּוא יֹאַכל ) 11: (קֶֹדׁש



 ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה ְלִאיׁש) 12: (ִויִליד ֵּביתֹו ֵהם יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו
ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי ) 13: (ִהוא ִּבְתרּוַמת ַהֳּקָדִׁשים לֹא תֹאֵכל| ָזר 

ִביָה ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוָׁשָבה ֶאל ֵּבית ָא
) 14(  : ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבֹו| ִביָה ּתֹאֵכל ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם ָא

ֵהן ְוָיַסף ֲחִמִׁשיתֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלּכֹ| ְוִאיׁש ִּכי יֹאַכל קֶֹדׁש ִּבְׁשָגָגה 
ר ֵאת ֲאֶׁש | ְולֹא ְיַחְּללּו ֶאת ָקְדֵׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 15: (ֶאת ַהּקֶֹדׁש

 ם ֲעֹון ַאְׁשָמה ְּבָאְכָלם ֶאתְוִהִּׂשיאּו אֹוָת ) 16: (ָיִרימּו ַליהָוה
  : ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְמַקְּדָׁשם| ָקְדֵׁשיֶהם 

ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ) 18: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 17(
ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית | ָּבָניו ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 

יֶהם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ְלָכל ִנְדרֵ ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר 
| ִלְרצְֹנֶכם ) 19: (ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליהָוה ְלעָֹלה

ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֹו מּום ) 20: (ָּתִמים ָזָכר ַּבָּבָקר ַּבְּכָׂשִבים ּוָבִעִּזים
ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִריב ) 21: (םִּכי לֹא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלכֶ | לֹא ַתְקִריבּו 

| ּצֹאן ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליהָוה ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה ַּבָּבָקר אֹו בַ 
ר ַעֶּוֶרת אֹו ָׁשבּו) 22: (ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום לֹא ִיְהֶיה ּבֹו

| יהָוה אֹו ָחרּוץ אֹו ַיֶּבֶלת אֹו ָגָרב אֹו ַיֶּלֶפת לֹא ַתְקִריבּו ֵאֶּלה לַ 
ְוׁשֹור ָוֶׂשה ) 23: (ְוִאֶּׁשה לֹא ִתְּתנּו ֵמֶהם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַליהָוה

ּוָמעּוְך ) 24: (ְנָדָבה ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו ּוְלֵנֶדר לֹא ֵיָרֶצה| ָׂשרּוַע ְוָקלּוט 
ּוְבַאְרְצֶכם לֹא | ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות לֹא ַתְקִריבּו ַליהָוה 

ָּכל ד ֶּבן ֵנָכר לֹא ַתְקִריבּו ֶאת ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶכם ִמ ּוִמּיַ ) 25: (ַתֲעׂשּו
  : ִּכי ָמְׁשָחָתם ָּבֶהם מּום ָּבם לֹא ֵיָרצּו ָלֶכם| ֵאֶּלה 

ז ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו עֵ ) 27: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 26(
ה ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָא ּוִמּיֹום| ִּכי ִיָּוֵלד ְוָהָיה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתַחת ִאּמֹו 

אֹתֹו ְוֶאת ְּבנֹו | ְוׁשֹור אֹו ֶׂשה ) 28: (ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַליהָוה
| ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַליהָוה ) 29: (לֹא ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד

ַעד  ַּבּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל לֹא תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו) 30: (ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבחּו
ֲאִני |  ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם) 31: (ֲאִני ְיהָוה| ּבֶֹקר 
ֹוְך ְּבֵני ְולֹא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבת) 32: (ְיהָוה

ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ) 33: (ֲאִני ְיהָוה ְמַקִּדְׁשֶכם| ִיְׂשָרֵאל 
  :ֲאִני ְיהָוה| ָלֶכם ֵלאלִֹהים ִמְצַרִים ִלְהיֹות 

  
Leviticus Chapter 23 

  



ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(
 ֵאי קֶֹדׁשְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקרָ 

ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂש ) 3: (ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי| 
| ַתֲעׂשּו  ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל ְמָלאָכה לֹא

  : ַׁשָּבת ִהוא ַליהָוה ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם
ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם | ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהָוה ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ) 4(

ְרָּבָעה ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ֵּבין ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַא) 5: (ְּבמֹוֲעָדם
ֶּזה ַחג ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש הַ ) 6: (ֶּפַסח ַליהָוה| ָהַעְרָּבִים 

ַּבּיֹום ) 7: (ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו| ַהַּמּצֹות ַליהָוה 
ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא | ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 

ַּבּיֹום | ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהָוה ִׁשְבַעת ָיִמים ) 8: (ּוַתֲעׂש
  : ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו

 ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) 10: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 9(
ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁש 

ם ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראִׁשית ְקִציְרכֶ | ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה 
| ְוֵהִניף ֶאת ָהעֶֹמר ִלְפֵני ְיהָוה ִלְרצְֹנֶכם ) 11: (ֶאל ַהּכֵֹהן

 ַוֲעִׂשיֶתם ְּביֹום ֲהִניְפֶכם) 12: (ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ְיִניֶפּנּו ַהּכֵֹהן
ּוִמְנָחתֹו ) 13: (ֶבׂש ָּתִמים ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה ַליהָוהּכֶ | ֶאת ָהעֶֹמר 

|  ִניחַֹח ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ִאֶּׁשה ַליהָוה ֵריחַ 
 ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו) 14: (ְוִנְסּכֹה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין

ֻחַּקת | ם ֶאת ָקְרַּבן ֱאלֵֹהיֶכם ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ַעד ֲהִביֲאכֶ 
ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ) 15(  : עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם

ֶׁשַבע | ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה 
ִביִעת ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁש ) 16: (ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה

) 17: (ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהָוה| ְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ִּתְס 
רִֹנים סֶֹלת ִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּתִביּאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂש 

ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל ) 18: (ִּבּכּוִרים ַליהָוה| ִּתְהֶייָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה 
ד ם ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאחָ ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת ְּכָבִׂשי

ֵריַח  ִיְהיּו עָֹלה ַליהָוה ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִאֵּׁשה| ְוֵאיִלם ְׁשָנִים 
ּוְׁשֵני | ַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ) 19: (ִניחַֹח ַליהָוה

ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל  )20: (ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְלֶזַבח ְׁשָלִמים
קֶֹדׁש ִיְהיּו | ֶלֶחם ַהִּבּכּוִרים ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים 

ׁש ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא קֹדֶ ) 21: (ַליהָוה ַלּכֵֹהן
ל ֻחַּקת עֹוָלם ְּבכָ | ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו 



ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם ) 22: (מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם
ֶלָעִני | ט לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ְּבֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּק 

ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ) 23(  : ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ַּבחֶֹדׁש | ר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַּדּבֵ ) 24: (ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ּוָעה ִמְקָרא ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתר
ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה | ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ) 25: (קֶֹדׁש
ר ַאְך ֶּבָעׂשֹו )27: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 26(  : ַליהָוה

ִיְהֶיה  ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ִמְקָרא קֶֹדׁש
) 28: (ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהָוה| ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם 

ִּכי יֹום ִּכֻּפִרים הּוא | ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה 
ר לֹא ִּכי ָכל ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁש ) 29: (ֲעֵליֶכם ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכםְלַכֵּפר 

ְוָכל ַהֶּנֶפׁש ) 30: (ְוִנְכְרָתה ֵמַעֶּמיהָ | ְתֻעֶּנה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה 
ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת | ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָּכל ְמָלאָכה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה 

ֻחַּקת | ָּכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ) 31: (ּהַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעָּמ 
 ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון הּוא) 32: (עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם

ב ַעד ְּבִתְׁשָעה ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ֵמֶערֶ | ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם 
  : ֶעֶרב ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם

ל ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 34: (ל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶא ) 33(
ג ַהֻּסּכֹות ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה חַ | ֵלאמֹר 

ָּכל | ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ) 35: (ִׁשְבַעת ָיִמים ַליהָֹוה
ַּתְקִריבּו ִאֶּׁשה  ִׁשְבַעת ָיִמים) 36: (ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו

ֶּתם ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִהְקַרְב | ַליהָוה 
) 37: (ּוִאֶּׁשה ַליהָוה ֲעֶצֶרת ִהוא ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂש
ְלַהְקִריב |  ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש

) 38: (ָוה עָֹלה ּוִמְנָחה ֶזַבח ּוְנָסִכים ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹוִאֶּׁשה ַליה
ם ּוִמְּלַבד ַמְּתנֹוֵתיֶכם ּוִמְּלַבד ָּכל ִנְדֵריכֶ | ִמְּלַבד ַׁשְּבתֹת ְיהָוה 

 ַאְך ַּבֲחִמָּׁשה) 39: (ּוִמְּלַבד ָּכל ִנְדבֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַליהָוה
ּגּו י ְּבָאְסְּפֶכם ֶאת ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ ָּתחָֹעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִע 

 ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום| ֶאת ַחג ְיהָוה ִׁשְבַעת ָיִמים 
ץ ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי עֵ ) 40: (ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון

 ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני| ַחל ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי נָ 
ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָוה ) 41: (ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמים

יִעי ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִב | ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנה 
ָּכל ָהֶאְזָרח | ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים ) 42: (ָּתחֹּגּו אֹתֹו



 ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות) 43: (ִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכֹתְּב 
ֲאִני | ִים הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצרָ 

ֶאל ְּבֵני | ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת מֲֹעֵדי ְיהָוה ) 44: (ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
  :ִיְׂשָרֵאל

  
Leviticus Chapter 24 

  
ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

: ְלַהֲעלֹת ֵנר ָּתִמיד| ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור 
ֶעֶרב ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעֻדת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ֵמ ) 3(

ַעל ) 4: (ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם| ֵני ְיהָוה ָּתִמיד ַעד ּבֶֹקר ִלְפ 
  : ִלְפֵני ְיהָוה ָּתִמיד| ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה ַיֲערְֹך ֶאת ַהֵּנרֹות 

ְׁשֵני | ְוָלַקְחָּת סֶֹלת ְוָאִפיָת אָֹתּה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַחּלֹות ) 5(
אֹוָתם ְׁשַּתִים ְוַׂשְמָּת ) 6: (ֶעְׂשרִֹנים ִיְהֶיה ַהַחָּלה ָהֶאָחת

) 7: (ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹר ִלְפֵני ְיהָוה| ַמֲעָרכֹות ֵׁשׁש ַהַּמֲעָרֶכת 
ה ְוָהְיָתה ַלֶּלֶחם ְלַאְזָּכָרה ִאֶּׁש | ְוָנַתָּת ַעל ַהַּמֲעֶרֶכת ְלבָֹנה ַזָּכה 

ָּתִמיד  הָוהְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַיַעְרֶכּנּו ִלְפֵני יְ ) 8: (ַליהָוה
ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ) 9: (ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם| 

ְיהָוה  ִּכי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא לֹו ֵמִאֵּׁשי| ַוֲאָכֻלהּו ְּבָמקֹום ָקדֹׁש 
ִאיׁש  ַוֵּיֵצא ֶּבן ִאָּׁשה ִיְׂשְרֵאִלית ְוהּוא ֶּבן) 10(  : ָחק עֹוָלם

ִאיׁש ַוִּיָּנצּו ַּבַּמֲחֶנה ֶּבן ַהִּיְׂשְרֵאִלית וְ | ֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְצִרי ְּבתֹוְך ְּב 
ם ַוְיַקֵּלל ַוִּיּקֹב ֶּבן ָהִאָּׁשה ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֶאת ַהֵּׁש ) 11: (ַהִּיְׂשְרֵאִלי

ה ְוֵׁשם ִאּמֹו ְׁשלִֹמית ַּבת ִּדְבִרי ְלַמֵּט | ַוָּיִביאּו אֹתֹו ֶאל מֶֹׁשה 
  : ִלְפרֹׁש ָלֶהם ַעל ִּפי ְיהָוה| ֻחהּו ַּבִּמְׁשָמר ַוַּיִּני) 12: (ָדן

הֹוֵצא ֶאת ַהְמַקֵּלל ) 14: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 13(
| רֹאׁשֹו  ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָסְמכּו ָכל ַהּׁשְֹמִעים ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל

| ל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 15: (ְוָרְגמּו אֹתֹו ָּכל ָהֵעָדה
 ְונֵֹקב ֵׁשם ְיהָוה) 16: (ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ְיַקֵּלל ֱאלָֹהיו ְוָנָׂשא ֶחְטאֹו

ם ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ְּבָנְקבֹו ֵׁש | מֹות יּוָמת ָרגֹום ִיְרְּגמּו בֹו ָּכל ָהֵעָדה 
) 18: (מֹות יּוָמת| ְוִאיׁש ִּכי ַיֶּכה ָּכל ֶנֶפׁש ָאָדם ) 17: (יּוָמת

ן ְוִאיׁש ִּכי ִיֵּת ) 19: (ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש| ַמֵּכה ֶנֶפׁש ְּבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה ּו
ֶבר ֶׁשֶבר ַּתַחת ֶׁש ) 20: (ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵּכן ֵיָעֶׂשה ּלֹו| מּום ַּבֲעִמיתֹו 

: ֶתן ּבֹוַּכֲאֶׁשר ִיֵּתן מּום ָּבָאָדם ֵּכן ִיּנָ | ַעִין ַּתַחת ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן 
ִמְׁשַּפט ) 22: (ּוַמֵּכה ָאָדם יּוָמת| ּוַמֵּכה ְבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה ) 21(



: ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם| ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ִיְהֶיה 
ל ֶאל ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹוִציאּו ֶאת ַהְמַקּלֵ ) 23(

ר ִצָּוה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ַּכֲאֶׁש | ִּיְרְּגמּו אֹתֹו ָאֶבן ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה וַ 
  :ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה

  
Leviticus Chapter 25 

  
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאמֹר) 1(

י נֵֹתן נִ ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר אֲ 
ֶדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂש ) 3: (ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַליהָוה| ָלֶכם 

ּוַבָּׁשָנה ) 4: (ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה| ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך 
ָׂשְדָך לֹא | ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַליהָוה 

ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור ) 5: (ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹרִתְזָרע 
) 6: (ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ| ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר 

| ֶתָך ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבְּדָך ְוַלֲאָמ 
ר ְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁש ) 7: (ִעָּמְך  ְוִלְׂשִכיְרָך ּוְלתֹוָׁשְבָך ַהָּגִרים

ְוָסַפְרָּת ְלָך ֶׁשַבע ) 8(  : ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאכֹל| ְּבַאְרֶצָך 
ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ֶׁשַבע | ַׁשְּבתֹת ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים 
ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ) 9: (ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשִנים ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה
ּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתֲעִביר| ְּתרּוָעה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש 

ָׁשָנה  ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים) 10: (ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכם
ָלֶכם  יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה| ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה 

יֹוֵבל ) 11: (בּוְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתׁשֻ 
לֹא ִתְזָרעּו ְולֹא ִתְקְצרּו | ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְהֶיה ָלֶכם 
 ִּכי יֹוֵבל ִהוא קֶֹדׁש) 12: (ֶאת ְסִפיֶחיָה ְולֹא ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶריהָ 

ִּבְׁשַנת ) 13: (ִמן ַהָּׂשֶדה ּתֹאְכלּו ֶאת ְּתבּוָאָתּה| ם ִּתְהֶיה ָלכֶ 
ְוִכי ִתְמְּכרּו ) 14: (ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו| ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת 

ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת | ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך 
| ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך  ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל) 15: (ָאִחיו

ְלִפי רֹב ַהָּׁשִנים ַּתְרֶּבה ) 16: (ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני ְתבּואֹת ִיְמָּכר ָלְך 
ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּואֹת | ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמעֹט ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו 

ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ) 17: (הּוא מֵֹכר ָלְך 
י ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ֻחּקַֹת ) 18: (ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם| לֶֹהיָך ֵמאֱ 

ִויַׁשְבֶּתם ַעל ָהָאֶרץ | ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם 



ִויַׁשְבֶּתם | ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה ַוֲאַכְלֶּתם ָלׂשַֹבע ) 19: (ָלֶבַטח
ֵהן |  ְמרּו ַמה ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעתְוִכי תֹא) 20: (ָלֶבַטח ָעֶליהָ 

ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ) 21: (לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאסֹף ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו
) 22: (ִניםְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשלֹׁש ַהָּׁש | ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית 

ַעד | ֶּתם ִמן ַהְּתבּוָאה ָיָׁשן ּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת ַוֲאַכְל 
ְוָהָאֶרץ ) 23: (ַהָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעת ַעד ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה ּתֹאְכלּו ָיָׁשן

ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם | לֹא ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת ִּכי ִלי ָהָאֶרץ 
: ֶרץְּגֻאָּלה ִּתְּתנּו ָלָא| ּוְבכֹל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ) 24: (ִעָּמִדי
ּוָבא גֲֹאלֹו ַהָּקרֹב | ִּכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָּזתֹו ) 25(  

|  ְוִאיׁש ִּכי לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ּגֵֹאל) 26: (ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ִמְמַּכר ָאִחיו
ֹו ְוִחַּׁשב ֶאת ְׁשֵני ִמְמָּכר) 27: (ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו

) 28: (ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו| עֵֹדף ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ָמַכר לֹו ְוֵהִׁשיב ֶאת הָ 
ֶנה אֹתֹו ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ֵּדי ָהִׁשיב לֹו ְוָהָיה ִמְמָּכרֹו ְּבַיד ַהּקֹ

ְוִאיׁש ִּכי ) 29: (ְוָיָצא ַּבּיֵֹבל ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו| ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל 
ְוָהְיָתה ְּגֻאָּלתֹו ַעד ּתֹם ְׁשַנת  ִיְמּכֹר ֵּבית מֹוַׁשב ִעיר חֹוָמה

ְוִאם לֹא ִיָּגֵאל ַעד ְמלֹאת ) 30: (ָיִמים ִּתְהֶיה ְגֻאָּלתֹו| ִמְמָּכרֹו 
] לֹו קרי[לֹו ָׁשָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֲאֶׁשר לא 

 )31: (לֹא ֵיֵצא ַּבּיֵֹבל| חָֹמה ַלְּצִמיֻתת ַלּקֶֹנה אֹתֹו ְלדֹרָֹתיו 
ָהָאֶרץ  ּוָבֵּתי ַהֲחֵצִרים ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם חָֹמה ָסִביב ַעל ְׂשֵדה

ֵרי ְוָעֵרי ַהְלִוִּים ָּבֵּתי עָ ) 32: (ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו ּוַבּיֵֹבל ֵיֵצא| ֵיָחֵׁשב 
ַוֲאֶׁשר ִיְגַאל ִמן ) 33: (ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְלִוִּים| ֲאֻחָּזָתם 

ִּכי ָבֵּתי ָעֵרי | א ִמְמַּכר ַּבִית ְוִעיר ֲאֻחָּזתֹו ַּבּיֵֹבל ַהְלִוִּים ְוָיצָ 
ּוְׂשֵדה ִמְגַרׁש ) 34: (ַהְלִוִּים ִהוא ֲאֻחָּזָתם ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוִכי ָימּוְך ) 35(  : ִּכי ֲאֻחַּזת עֹוָלם הּוא ָלֶהם| ָעֵריֶהם לֹא ִיָּמֵכר 
) 36: (ֱחַזְקָּת ּבֹו ֵּגר ְותֹוָׁשב ָוַחי ִעָּמְך ְוהֶ | ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמְך 

ְוֵחי ָאִחיָך | ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך ְוַתְרִּבית ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך 
ּוְבַמְרִּבית לֹא ִתֵּתן | ֶאת ַּכְסְּפָך לֹא ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁשְך ) 37: (ִעָּמְך 

 ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁש ) 38: (ָאְכֶלךָ 
: ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים| ִמְצָרִים 

לֹא ַתֲעבֹד ּבֹו | ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָּמְך ְוִנְמַּכר ָלְך ) 39(  
ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל | ְּכָׂשִכיר ְּכתֹוָׁשב ִיְהֶיה ִעָּמְך ) 40: (ֲעבַֹדת ָעֶבד

ְוָׁשב ֶאל | ְוָיָצא ֵמִעָּמְך הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו ) 41: (ִעָּמְך ַיֲעבֹד 
 ִּכי ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר) 42: (ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוֶאל ֲאֻחַּזת ֲאבָֹתיו ָיׁשּוב

) 43: (לֹא ִיָּמְכרּו ִמְמֶּכֶרת ָעֶבד| הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 



ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ) 44: (ֵמֱאלֶֹהיךָ ְוָיֵראָת | לֹא ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶרְך 
נּו ֶעֶבד ֵמֵאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶכם ֵמֶהם ִּתְק | ֲאֶׁשר ִיְהיּו ָלְך 

ְקנּו ְוַגם ִמְּבֵני ַהּתֹוָׁשִבים ַהָּגִרים ִעָּמֶכם ֵמֶהם ִּת ) 45: (ְוָאָמה
ְוָהיּו ָלֶכם | ְרְצֶכם ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם ֲאֶׁשר ִעָּמֶכם ֲאֶׁשר הֹוִלידּו ְּבַא

ת ְוִהְתַנֲחְלֶּתם אָֹתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרֶׁש ) 46: (ַלֲאֻחָּזה
ָאִחיו ּוְבַאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְּב | ֲאֻחָּזה ְלעָֹלם ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו 

ָמְך ְוִכי ַתִּׂשיג ַיד ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמְך ּו) 47(  : לֹא ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶרְך 
: ֵּגר ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב ִעָּמְך אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת| ָאִחיָך ִעּמֹו 

) 49: (ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנּו| ַאֲחֵרי ִנְמַּכר ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו ) 48(
ּנּו ּתֹו ִיְגָאלֶ אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו ִמְּׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ִמִּמְׁשַּפְח 

רֹו לֹו ְוִחַּׁשב ִעם קֵֹנהּו ִמְּׁשַנת ִהָּמְכ ) 50: (אֹו ִהִּׂשיָגה ָידֹו ְוִנְגָאל| 
ִכיר ְוָהָיה ֶּכֶסף ִמְמָּכרֹו ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ִּכיֵמי ָׂש | ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל 

 ְלִפיֶהן ָיִׁשיב ְּגֻאָּלתֹו| ִאם עֹוד ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים ) 51: (ִיְהֶיה ִעּמֹו
ּיֵֹבל ְוִאם ְמַעט ִנְׁשַאר ַּבָּׁשִנים ַעד ְׁשַנת הַ ) 52: (ִמֶּכֶסף ִמְקָנתֹו

 ָנהִּכְׂשִכיר ָׁשָנה ְּבָׁש ) 53: (ְּכִפי ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו| ְוִחַּׁשב לֹו 
 הְוִאם לֹא ִיָּגֵאל ְּבֵאּלֶ ) 54: (לֹא ִיְרֶּדּנּו ְּבֶפֶרְך ְלֵעיֶניךָ | ִיְהֶיה ִעּמֹו 

ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 55: (ְוָיָצא ִּבְׁשַנת ַהּיֵֹבל הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו| 
ֲאִני |  ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

  :ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
  

Leviticus Chapter 26 
  
מּו ָלֶכם לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמֵּצָבה לֹא ָתִקי) 1(

ִּכי ֲאִני | ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית לֹא ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָעֶליָה 
| אּו ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתירָ ) 2: (ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

 ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו| ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ) 3(  : ֲאִני ְיהָוה
ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ | ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם ) 4: (ָתםַוֲעִׂשיֶתם אֹ

יר ְוִהִּׂשיג ָלֶכם ַּדִיׁש ֶאת ָּבִצ ) 5: (ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו
 ם ָלֶבַטחַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּת | ּוָבִציר ַיִּׂשיג ֶאת ָזַרע 

| יד י ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִר ְוָנַתִּת ) 6: (ְּבַאְרְצֶכם
) 7: (ֶכםְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא ַתֲעבֹר ְּבַאְרְצ 

ְוָרְדפּו ִמֶּכם ) 8: (ְוָנְפלּו ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב| ּוְרַדְפֶּתם ֶאת אְֹיֵביֶכם 
ְוָנְפלּו אְֹיֵביֶכם | פּו ֲחִמָּׁשה ֵמָאה ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹ

יִתי ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם ְוִהְרּבֵ ) 9: (ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב



 ֹוָׁשןַוֲאַכְלֶּתם ָיָׁשן נ) 10: (ַוֲהִקימִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאְּתֶכם| ֶאְתֶכם 
ְולֹא | תֹוְכֶכם ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני ְּב ) 11: (ְוָיָׁשן ִמְּפֵני ָחָדׁש ּתֹוִציאּו| 

 ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם ְוָהִייִתי ָלֶכם) 12: (ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם
ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ) 13: (ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְלָעם| ֵלאלִֹהים 

| ים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְהיֹת ָלֶהם ֲעָבִד 
  : ֶכם ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּותָוֶאְׁשּבֹר מֹטֹת ֻעּלְ 

: הְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל ַהִּמְצֹות ָהֵאּלֶ | ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי ) 14(
| ֶכם ְוִאם ְּבֻחּקַֹתי ִּתְמָאסּו ְוִאם ֶאת ִמְׁשָּפַטי ִּתְגַעל ַנְפְׁש ) 15(

ַאף ) 16: (ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ְלַהְפְרֶכם ֶאת ְּבִריִתי
ַּׁשֶחֶפת ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ּזֹאת ָלֶכם ְוִהְפַקְדִּתי ֲעֵליֶכם ֶּבָהָלה ֶאת הַ 

ּוְזַרְעֶּתם ָלִריק | ְוֶאת ַהַּקַּדַחת ְמַכּלֹות ֵעיַנִים ּוְמִדיבֹת ָנֶפׁש 
ֵני ְוָנַתִּתי ָפַני ָּבֶכם ְוִנַּגְפֶּתם ִלְפ ) 17: (ַזְרֲעֶכם ַוֲאָכֻלהּו אְֹיֵביֶכם

: ְוָרדּו ָבֶכם ׂשְֹנֵאיֶכם ְוַנְסֶּתם ְוֵאין רֵֹדף ֶאְתֶכם| ֶכם אְֹיֵבי
ְוָיַסְפִּתי ְלַיְּסָרה | ְוִאם ַעד ֵאֶּלה לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי ) 18(  

|  ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת ְּגאֹון ֻעְּזֶכם) 19: (ֶאְתֶכם ֶׁשַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם
ְוַתם ) 20: (ֶכם ַּכְּנֻחָׁשהְוָנַתִּתי ֶאת ְׁשֵמיֶכם ַּכַּבְרֶזל ְוֶאת ַאְרְצ 

 ְולֹא ִתֵּתן ַאְרְצֶכם ֶאת ְיבּוָלּה ְוֵעץ ָהָאֶרץ לֹא| ָלִריק ּכֲֹחֶכם 
| ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי ְולֹא תֹאבּו ִלְׁשמַֹע ִלי ) 21: (ִיֵּתן ִּפְריֹו

ָבֶכם ְוִהְׁשַלְחִּתי ) 22: (ְוָיַסְפִּתי ֲעֵליֶכם ַמָּכה ֶׁשַבע ְּכַחּטֹאֵתיֶכם
ְּתֶכם ֶאת ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוִׁשְּכָלה ֶאְתֶכם ְוִהְכִריָתה ֶאת ְּבֶהְמ 

ְוִאם ְּבֵאֶּלה לֹא ) 23: (ְוָנַׁשּמּו ַּדְרֵכיֶכם| ְוִהְמִעיָטה ֶאְתֶכם 
 ְוָהַלְכִּתי ַאף ֲאִני ִעָּמֶכם) 24: (ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ֶקִרי| ִתָּוְסרּו ִלי 

) 25: (ְתֶכם ַּגם ָאִני ֶׁשַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכםְוִהֵּכיִתי ֶא | ְּבֶקִרי 
ָעֵריֶכם  ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב נֶֹקֶמת ְנַקם ְּבִרית ְוֶנֱאַסְפֶּתם ֶאל

 ְּבִׁשְבִרי ָלֶכם) 26: (ְוִׁשַּלְחִּתי ֶדֶבר ְּבתֹוְכֶכם ְוִנַּתֶּתם ְּבַיד אֹוֵיב| 
ַתּנּור ֶאָחד ְוֵהִׁשיבּו ַמֵּטה ֶלֶחם ְוָאפּו ֶעֶׂשר ָנִׁשים ַלְחְמֶכם ְּב 

ְוִאם ְּבזֹאת ) 27(  : ַוֲאַכְלֶּתם ְולֹא ִתְׂשָּבעּו| ַלְחְמֶכם ַּבִּמְׁשָקל 
ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם ) 28: (ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי| לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי 

 :םְוִיַּסְרִּתי ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ֶׁשַבע ַעל ַחּטֹאֵתיכֶ | ַּבֲחַמת ֶקִרי 
) 30: (ּוְבַׂשר ְּבנֵֹתיֶכם ּתֹאֵכלּו| ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם ) 29(

י ֶאת ְוִהְׁשַמְדִּתי ֶאת ָּבמֵֹתיֶכם ְוִהְכַרִּתי ֶאת ַחָּמֵניֶכם ְוָנַתִּת 
ְוָנַתִּתי ) 31: (ְוָגֲעָלה ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם| ִּפְגֵריֶכם ַעל ִּפְגֵרי ִּגּלּוֵליֶכם 

 ְולֹא ָאִריַח ְּבֵריחַ | ה ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרּבָ 
ְוָׁשְממּו ָעֶליָה | ַוֲהִׁשּמִֹתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ ) 32: (ִניחֲֹחֶכם



י ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריקִֹת ) 33: (אְֹיֵביֶכם ַהּיְֹׁשִבים ָּבּה
: ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה| ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב 

ְוַאֶּתם  ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה ּכֹל ְיֵמי ֳהַּׁשָּמה) 34(
) 35: (הָ ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבתֶֹתי| ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶכם 

יֶכם ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבתֵֹת | ָּכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ִּתְׁשּבֹת 
ָבָבם ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ְוֵהֵבאִתי מֶֹרְך ִּבלְ ) 36: (ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליהָ 

ֶרב ְוָרַדף אָֹתם קֹול ָעֶלה ִנָּדף ְוָנסּו ְמֻנַסת חֶ | ְּבַאְרצֹת אְֹיֵביֶהם 
ֵדף ְוָכְׁשלּו ִאיׁש ְּבָאִחיו ְּכִמְּפֵני ֶחֶרב ְורֹ) 37: (ְוָנְפלּו ְוֵאין רֵֹדף

ַוֲאַבְדֶּתם ) 38: (לֹא ִתְהֶיה ָלֶכם ְּתקּוָמה ִלְפֵני אְֹיֵביֶכםוְ | ָאִין 
 ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם) 39: (ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ אְֹיֵביֶכם| ַּבּגֹוִים 

ְוַאף ַּבֲעֹונֹת ֲאבָֹתם ִאָּתם | ִיַּמּקּו ַּבֲעֹוָנם ְּבַאְרצֹת אְֹיֵביֶכם 
ר ֹוָנם ְוֶאת ֲעֹון ֲאבָֹתם ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁש ְוִהְתַוּדּו ֶאת עֲ ) 40: (ִיָּמּקּו

 ַאף ֲאִני ֵאֵלְך ִעָּמם) 41: (ְוַאף ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעִּמי ְּבֶקִרי| ָמֲעלּו ִבי 
אֹו ָאז ִיָּכַנע ְלָבָבם | ְּבֶקִרי ְוֵהֵבאִתי אָֹתם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם 

| ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוָזַכְרִּתי ֶאת ) 42: (ֶהָעֵרל ְוָאז ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם
ָאֶרץ ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוהָ 

 ְהַׁשָּמהְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה ּבָ ) 43: (ֶאְזּכֹר
ת ַיַען ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶא | ֵמֶהם ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם 

ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ) 44: (ֻחּקַֹתי ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם
י אְֹיֵביֶהם לֹא ְמַאְסִּתים ְולֹא ְגַעְלִּתים ְלַכּלָֹתם ְלָהֵפר ְּבִריִת 

ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ) 45: (ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם| ִאָּתם 
ץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמֶארֶ | ִראׁשִֹנים 

ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ) 46: (ִלְהיֹת ָלֶהם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיהָוה
| ְׂשָרֵאל ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהּתֹורֹת ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ֵּבינֹו ּוֵבין ְּבֵני יִ 

  :ְּבַהר ִסיַני ְּבַיד מֶֹׁשה
  

Leviticus Chapter 27 
  
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ֶׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֹ) 1(

) 3: (ְּבֶעְרְּכָך ְנָפׁשֹת ַליהָוה| ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר 
ְוָהָיה | ים ָׁשָנה ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ִׁשִּׁש 

| ְוִאם ְנֵקָבה ִהוא ) 4: (ֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁשֶעְרְּכָך ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ְּב 
ֶּבן  ְוִאם ִמֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוַעד) 5: (ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ְׁשלִֹׁשים ָׁשֶקל

ְוַלְּנֵקָבה | ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר ֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים 



ה ן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוָהיָ ְוִאם ִמֶּבן חֶֹדׁש ְוַעד ּבֶ ) 6: (ֲעֶׂשֶרת ְׁשָקִלים
 ְוַלְּנֵקָבה ֶעְרְּכָך ְׁשלֶֹׁשת| ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים ָּכֶסף 

ָכר ְוָהָיה ְוִאם ִמֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ִאם זָ ) 7: (ְׁשָקִלים ָּכֶסף
ְוִאם ) 8(: ְוַלְּנֵקָבה ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים| ֶעְרְּכָך ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ָׁשֶקל 

ַעל | ּכֵֹהן ָמְך הּוא ֵמֶעְרֶּכָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו הַ 
ְוִאם ְּבֵהָמה ) 9(  : ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד ַהּנֵֹדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהן

ה וָ ּכֹל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַליה| ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַליהָוה 
ע לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתֹו טֹוב ְּבָרע אֹו רַ ) 10: (ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש

תֹו ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ְּבֵהָמה ִּבְבֵהָמה ְוָהָיה הּוא ּוְתמּורָ | ְּבטֹוב 
ּו ְוִאם ָּכל ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ֲאֶׁשר לֹא ַיְקִריב) 11: (ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש

) 12: (ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהְּבֵהָמה ִלְפֵני ַהּכֵֹהן |ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַליהָוה 
: הְּכֶעְרְּכָך ַהּכֵֹהן ֵּכן ִיְהיֶ | ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע 

ְוִאיׁש ) 14: (ְוָיַסף ֲחִמיִׁשתֹו ַעל ֶעְרֶּכךָ | ְוִאם ָּגאֹל ִיְגָאֶלָּנה ) 13(
ין הָוה ְוֶהֱעִריכֹו ַהּכֵֹהן ֵּבין טֹוב ּובֵ ִּכי ַיְקִּדׁש ֶאת ֵּביתֹו קֶֹדׁש ַלי

ְוִאם ַהַּמְקִּדיׁש ) 15: (ַּכֲאֶׁשר ַיֲעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ֵּכן ָיקּום| ָרע 
) 16: (ֹוְוָיַסף ֲחִמיִׁשית ֶּכֶסף ֶעְרְּכָך ָעָליו ְוָהָיה ל| ִיְגַאל ֶאת ֵּביתֹו 

| ֹו ה ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ְלִפי ַזְרעְוִאם ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ִאיׁש ַליהוָ 
ל ִאם ִמְּׁשַנת ַהּיֹבֵ ) 17: (ֶזַרע חֶֹמר ְׂשעִֹרים ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ָּכֶסף

 ְוִאם ַאַחר ַהּיֵֹבל ַיְקִּדיׁש) 18: (ְּכֶעְרְּכָך ָיקּום| ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו 
ִנים ַהּנֹוָתרֹת ַעד ָׂשֵדהּו ְוִחַּׁשב לֹו ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ִּפי ַהָּׁש 

 ְוִאם ָּגאֹל ִיְגַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה) 19: (ְוִנְגַרע ֵמֶעְרֶּכךָ | ְׁשַנת ַהּיֵֹבל 
) 20: (ְוָיַסף ֲחִמִׁשית ֶּכֶסף ֶעְרְּכָך ָעָליו ְוָקם לֹו| ַהַּמְקִּדיׁש אֹתֹו 

|  ַאֵחר ְוִאם לֹא ִיְגַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה ְוִאם ָמַכר ֶאת ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש
יהָוה ְוָהָיה ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבּיֵֹבל קֶֹדׁש לַ ) 21: (לֹא ִיָּגֵאל עֹוד

ְוִאם ֶאת ְׂשֵדה ) 22: (ַלּכֵֹהן ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו| ִּכְׂשֵדה ַהֵחֶרם 
ְוִחַּׁשב ) 23: (ַיְקִּדיׁש ַליהָוה| ִמְקָנתֹו ֲאֶׁשר לֹא ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו 

 ְוָנַתן ֶאת ָהֶעְרְּכךָ | ְרְּכָך ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל לֹו ַהּכֵֹהן ֵאת ִמְכַסת ָהעֶ 
ֶדה ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ָיׁשּוב ַהָּׂש ) 24: (ַּבּיֹום ַההּוא קֶֹדׁש ַליהָוה

ְוָכל ֶעְרְּכָך ) 25: (ַלֲאֶׁשר לֹו ֲאֻחַּזת ָהָאֶרץ| ַלֲאֶׁשר ָקָנהּו ֵמִאּתֹו 
ַאְך ) 26(  : ִיְהֶיה ַהָּׁשֶקלֶעְׂשִרים ֵּגָרה | ִיְהֶיה ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 

ִאם | תֹו ְּבכֹור ֲאֶׁשר ְיֻבַּכר ַליהָוה ִּבְבֵהָמה לֹא ַיְקִּדיׁש ִאיׁש אֹ
 ְוִאם ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ּוָפָדה) 27: (ׁשֹור ִאם ֶׂשה ַליהָוה הּוא

: ךָ ְוִאם לֹא ִיָּגֵאל ְוִנְמַּכר ְּבֶעְרּכֶ | ְבֶעְרֶּכָך ְוָיַסף ֲחִמִׁשתֹו ָעָליו 
ר לֹו ַאְך ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ַיֲחִרם ִאיׁש ַליהָוה ִמָּכל ֲאֶׁש ) 28(



ָּכל ֵחֶרם |  ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו לֹא ִיָּמֵכר ְולֹא ִיָּגֵאל
ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן ) 29: (קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַליהָוה

ע ְוָכל ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזרַ ) 30( :מֹות יּוָמת| ָהָאָדם לֹא ִיָּפֶדה 
ְוִאם ָּגאֹל ) 31: (קֶֹדׁש ַליהָוה| ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ָהֵעץ ַליהָוה הּוא 

ְוָכל ַמְעַׂשר ) 32: (ֲחִמִׁשיתֹו יֵֹסף ָעָליו| ִיְגַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו 
ה ּקֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי ִיְהיֶ | ָּבָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט 

ְוִאם ָהֵמר | לֹא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ) 33: (ַליהָוה
ֵאֶּלה ) 34: (ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה קֶֹדׁש לֹא ִיָּגֵאל
  :ְּבַהר ִסיָני| ַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

  
  ִמְדַּברֵסֶפר ְּב 

  
Numbers Chapter 1 

  
ְּבֶאָחד | ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ) 1(

) 2: (ִים ֵלאמֹרַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצרַ 
| ית ֲאבָֹתם בֵ ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם לְ 

ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ) 3: (ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגלָֹתם
 ִּתְפְקדּו אָֹתם ְלִצְבאָֹתם ַאָּתה| ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל 

 ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית| ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה ) 4: (ְוַאֲהרֹן
|  ִאְּתֶכם ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַיַעְמדּו) 5: (אֲאבָֹתיו הּו

ְלִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן ) 6: (ִלְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור
ל ְלִיָּׂששָכר ְנַתְנֵא ) 8: (ִליהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב) 7: (צּוִריַׁשָּדי
 ִלְבֵני יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים) 10: (ֶּבן ֵחלֹןִלְזבּוֻלן ֱאִליָאב ) 9: (ֶּבן צּוָער

) 11: (ִלְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור| ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד 
) 13: (ְלָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי) 12: (ְלִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדעִֹני
) 15: (ָסף ֶּבן ְּדעּוֵאלְלָגד ֶאְליָ ) 14: (ְלָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן
ָהֵעָדה ] ְקרּוֵאי קרי[ֵאֶּלה קריאי ) 16: (ְלַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן
ַוִּיַּקח ) 17: (ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם| ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם 

) 18: (ֹותֵאת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמ| מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ּו ַעל ֵאת ָּכל ָהֵעָדה ִהְקִהילּו ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַוִּיְתַיְלדוְ 

ָנה ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁש | ִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם 
ַוִּיְפְקֵדם | ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ) 19: (ָוַמְעָלה ְלֻגְלְּגלָֹתם

  : ְּבִמְדַּבר ִסיָני



ם ַוִּיְהיּו ְבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹר ִיְׂשָרֵאל ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹת ) 20(
ְׂשִרים ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגלָֹתם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן עֶ | ְלֵבית ֲאבָֹתם 

| ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ) 21: (ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא
  : ֲחֵמׁש ֵמאֹותִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף וַ 

ְּפֻקָדיו | ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ) 22(
ה ָוַמְעָלה ּכֹל ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגלָֹתם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשנָ 

 ִּתְׁשָעה ַוֲחִמִּׁשים| ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ) 23: (יֵֹצא ָצָבא
  : ֶלף ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹותֶא 
ְּבִמְסַּפר | ִלְבֵני ָגד ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ) 24(

ְּפֻקֵדיֶהם ) 25: (ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא
  : ִּׁשיםֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ַוֲחִמ | ְלַמֵּטה ָגד 

ְּבִמְסַּפר | ְבֵני ְיהּוָדה ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ִל ) 26(
ְּפֻקֵדיֶהם ) 27: (ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא

  : ַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות| ְלַמֵּטה ְיהּוָדה 
| ְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ִלְבֵני ִיָּׂששָכר ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁש ) 28(

) 29: (ָבאְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא צָ 
 ַאְרָּבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע| ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר 

  : ֵמאֹות
ִמְסַּפר ְּב | ִלְבֵני ְזבּוֻלן ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ) 30(

ְּפֻקֵדיֶהם ) 31: (ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא
  : ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות| ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן 

ת ִלְבֵני יֹוֵסף ִלְבֵני ֶאְפַרִים ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבי) 32(
 ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצאְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת | ֲאבָֹתם 
 ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש| ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים ) 33: (ָצָבא
  : ֵמאֹות

ְּבִמְסַּפר | ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ) 34(
ְּפֻקֵדיֶהם ) 35: (א ָצָבאֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֹצֵ 

  : ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים| ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה 
ְּבִמְסַּפר | ִלְבֵני ִבְנָיִמן ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ) 36(

ְּפֻקֵדיֶהם ) 37: (ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא
  : ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות| ְנָיִמן ְלַמֵּטה ִב 

ְּבִמְסַּפר | ִלְבֵני ָדן ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ) 38(
ְּפֻקֵדיֶהם ) 39: (ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא

  : ַבע ֵמאֹותְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁש | ְלַמֵּטה ָדן 



ְּבִמְסַּפר | ִלְבֵני ָאֵׁשר ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ) 40(
ְּפֻקֵדיֶהם ) 41: (ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא

  : ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות| ְלַמֵּטה ָאֵׁשר 
ְּבִמְסַּפר | דָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְּבֵני ַנְפָּתִלי ּתֹולְ ) 42(

ְּפֻקֵדיֶהם ) 43: (ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא
  : ְׁשלָֹׁשה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות| ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי 

 ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאלֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּו) 44(
ַוִּיְהיּו ָּכל ) 45: (ִאיׁש ֶאָחד ְלֵבית ֲאבָֹתיו ָהיּו| ְׁשֵנים ָעָׂשר ִאיׁש 

ה ָּכל ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעלָ | ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם 
ֶאֶלף  ַוִּיְהיּו ָּכל ַהְּפֻקִדים ֵׁשׁש ֵמאֹות) 46: (יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל

 ְוַהְלִוִּים ְלַמֵּטה) 47: (ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים| ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים 
  : לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוָכם| ֲאבָֹתם 

 ַאְך ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי לֹא) 49: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 48(
ְוַאָּתה ) 50: (ָרֵאלְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂש | ִתְפקֹד ְוֶאת רֹאָׁשם לֹא ִתָּׂשא 

 ָּכל ֲאֶׁשר ַהְפֵקד ֶאת ַהְלִוִּים ַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוַעל ָּכל ֵּכָליו ְוַעל
| ֻתהּו לֹו ֵהָּמה ִיְׂשאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֵהם ְיָׁשְר 

ַהְלִוִּים ּוִבְנסַֹע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו אֹתֹו ) 51: (ְוָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו
) 52: (ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת| ּוַבֲחנֹת ַהִּמְׁשָּכן ָיִקימּו אֹתֹו ַהְלִוִּים 

: םִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְלִצְבאָֹת | ְוָחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ף ַעל ְוַהְלִוִּים ַיֲחנּו ָסִביב ְלִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְולֹא ִיְהֶיה ֶקצֶ ) 53(

: ֵעדּותְוָׁשְמרּו ַהְלִוִּים ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן הָ | ת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעדַ 
ן ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ּכֵ | ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 54(

  :ָעׂשּו
  

Numbers Chapter 2 
  
ִּדְגלֹו  ִאיׁש ַעל) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) 1(

ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל | ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ה ְוַהחִֹנים ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּודָ ) 3: (מֹוֵעד ַיֲחנּו
ּוְצָבאֹו ) 4: (ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְיהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב| ְלִצְבאָֹתם 
ְוַהחִֹנים ) 5: (ַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות| ּוְפֻקֵדיֶהם 

) 6: (רְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן צּועָ | ָעָליו ַמֵּטה ִיָּׂששָכר 
) 7(  : ַאְרָּבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות| ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו 

ּוְצָבאֹו ) 8: (ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחלֹןְוָנִׂשיא ִלְבֵני | ַמֵּטה ְזבּוֻלן 



 ָּכל ַהְּפֻקִדים) 9: (ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות| ּוְפֻקָדיו 
 ִפים ְוַאְרַּבעְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף ְוֵׁשֶׁשת ֲאלָ 

ל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן ֶּדגֶ ) 10(  : ִראׁשָֹנה ִיָּסעּו| ֵמאֹות ְלִצְבאָֹתם 
: ּורְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיא| ֵּתיָמָנה ְלִצְבאָֹתם 

) 12: (ֹותִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמא| ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ) 11(
ן ל ּבֶ ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵא | ְוַהחֹוִנם ָעָליו ַמֵּטה ִׁשְמעֹון 

 ִּתְׁשָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף| ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ) 13: (צּוִרי ַׁשָּדי
ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָגד ֶאְלָיָסף ֶּבן | ְוַמֵּטה ָּגד ) 14: (ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות

ׁש ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוֵׁש | ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ) 15: (ְרעּוֵאל
ֶלף ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְראּוֵבן ְמַאת ֶא  )16: (ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים

| ָתם ְוֶאָחד ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ְלִצְבאֹ
 ְוָנַסע אֶֹהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים ְּבתֹוְך ) 17(  : ּוְׁשִנִּים ִיָּסעּו

) 18(  : ֹו ְלִדְגֵליֶהםַּכֲאֶׁשר ַיֲחנּו ֵּכן ִיָּסעּו ִאיׁש ַעל ָיד| ַהַּמֲחנֹת 
ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפַרִים | ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלִצְבאָֹתם ָיָּמה 

ַאְרָּבִעים ֶאֶלף | ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ) 19: (ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד
 ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה| ְוָעָליו ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ) 20: (ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות

ים ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁש | ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ) 21: (ִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּורַּגְמ 
ן ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִבְנָיִמן ֲאִבידָ | ּוַמֵּטה ִּבְנָיִמן ) 22: (ֶאֶלף ּוָמאָתִים

 ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף| ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ) 23: (ֶּבן ִּגְדעִֹני
ֶלף ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְמַאת ֶא ) 24: (ְוַאְרַּבע ֵמאֹות

) 25(  : ּוְׁשִלִׁשים ִיָּסעּו| ּוְׁשמַֹנת ֲאָלִפים ּוֵמָאה ְלִצְבאָֹתם 
ן ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר ּבֶ | ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ָדן ָצפָֹנה ְלִצְבאָֹתם 

ע ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשבַ ְׁשַנִים | ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ) 26: (ַעִּמיַׁשָּדי
ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָאֵׁשר | ְוַהחִֹנים ָעָליו ַמֵּטה ָאֵׁשר ) 27: (ֵמאֹות

ף ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים ֶאלֶ | ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ) 28: (ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן
ִחיַרע ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ַנְפָּתִלי אֲ | ּוַמֵּטה ַנְפָּתִלי ) 29: (ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות

ַאְרַּבע ְׁשלָֹׁשה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף וְ | ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ) 30: (ֶּבן ֵעיָנן
 ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ָדן ְמַאת ֶאֶלף ְוִׁשְבָעה) 31: (ֵמאֹות

  : ָלַאֲחרָֹנה ִיְסעּו ְלִדְגֵליֶהם| ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות 
ת ָּכל ְּפקּוֵדי ַהַּמֲחנֹ| ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְבֵני ) 32(

 ֵמאֹות ְלִצְבאָֹתם ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש
| ְוַהְלִוִּים לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 33: (ַוֲחִמִּׁשים

ְּככֹל | ֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעׂשּו ְּב ) 34: (ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה



ּו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָחנּו ְלִדְגֵליֶהם ְוֵכן ָנָסע
  :ְלִמְׁשְּפחָֹתיו ַעל ֵּבית ֲאבָֹתיו

  
Numbers Chapter 3 

  
ְּביֹום ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה | ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ) 1(

ַוֲאִביהּוא | ֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהְּבכֹור ָנָדב ְוֵא ) 2: (ְּבַהר ִסיָני
ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ) 3: (ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר

ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ) 4: (ֲאֶׁשר ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן| ַהְּמֻׁשִחים 
ִמְדַּבר ִסיַני ּוָבִנים ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ְיהָוה ְּב 

  : יֶהםַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ַעל ְּפֵני ַאֲהרֹן ֲאִב | לֹא ָהיּו ָלֶהם 
ַהְקֵרב ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי ) 6: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 5(

 ְוָׁשְמרּו) 7: (ְוֵׁשְרתּו אֹתֹו| ְוַהֲעַמְדָּת אֹתֹו ִלְפֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן 
ַלֲעבֹד | ֵעד ֶאת ִמְׁשַמְרּתֹו ְוֶאת ִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהֵעָדה ִלְפֵני אֶֹהל מֹו

ת ְוָׁשְמרּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶא ) 8: (ֶאת ֲעבַֹדת ַהִּמְׁשָּכן
ְוָנַתָּתה ) 9: (ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ַהִּמְׁשָּכן| ִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְנתּוִנם ְנתּוִנם ֵהָּמה לֹו ֵמֵאת ְּבֵני | רֹן ּוְלָבָניו ֶאת ַהְלִוִּים ְלַאהֲ 
ֻהָּנָתם ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ִּתְפקֹד ְוָׁשְמרּו ֶאת ְּכ ) 10: (ִיְׂשָרֵאל

  : ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת| 
ת ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶא ) 12: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 11(

ֵני ם ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם ִמְּב ַהְלִוּיִ 
 ִּכי ִלי ָּכל ְּבכֹור ְּביֹום ַהּכִֹתי ָכל) 13: (ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים| ִיְׂשָרֵאל 

ָאָדם ַעד ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי ָכל ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמ 
 ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה) 14(  : ִיְהיּו ֲאִני ְיהָוהִלי | ְּבֵהָמה 

ְּפקֹד ֶאת ְּבֵני ֵלִוי ְלֵבית ֲאבָֹתם ) 15: (ְּבִמְדַּבר ִסיַני ֵלאמֹר
ַוִּיְפקֹד ) 16: (ָּכל ָזָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוַמְעָלה ִּתְפְקֵדם| ְלִמְׁשְּפחָֹתם 

י ַוִּיְהיּו ֵאֶּלה ְבֵני ֵלוִ ) 17: (ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוה| אָֹתם מֶֹׁשה ַעל ִּפי ְיהָוה 
ֹון ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ֵגְרׁש) 18: (ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי| ִּבְׁשמָֹתם 

ַעְמָרם | ּוְבֵני ְקָהת ְלִמְׁשְּפחָֹתם ) 19: (ִלְבִני ְוִׁשְמִעי| ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
ְלִמְׁשְּפחָֹתם ַמְחִלי ּוְבֵני ְמָרִרי ) 20: (ְוִיְצָהר ֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל

ְלֵגְרׁשֹון ) 21: (ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּלִוי ְלֵבית ֲאבָֹתם| ּומּוִׁשי 
ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפחֹת | ִמְׁשַּפַחת ַהִּלְבִני ּוִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמִעי 

 |ָלה ְּפֻקֵדיֶהם ְּבִמְסַּפר ָּכל ָזָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוָמעְ ) 22: (ַהֵּגְרֻׁשִּני
| ִּני ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּגְרׁשֻ ) 23: (ְּפֻקֵדיֶהם ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות



| ּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ַלֵּגְרֻׁשִּני ) 24: (ַאֲחֵרי ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָיָּמה
ּוִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ) 25: (ֶאְלָיָסף ֶּבן ָלֵאל
ְוַקְלֵעי ) 26: (ִמְכֵסהּו ּוָמַסְך ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד| ַהִּמְׁשָּכן ְוָהאֶֹהל 

ל ַהִּמְזֵּבַח ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך ֶּפַתח ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְועַ 
ְוִלְקָהת ִמְׁשַּפַחת ) 27: (ְוֵאת ֵמיָתָריו ְלכֹל ֲעבָֹדתֹו| ָסִביב 

ת ַהֶחְברִֹני ּוִמְׁשַּפַחת ַהַעְמָרִמי ּוִמְׁשַּפַחת ַהִּיְצָהִרי ּוִמְׁשַּפחַ 
ְּבִמְסַּפר ָּכל ָזָכר ) 28: (ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפחֹת ַהְּקָהִתי| ָהָעִּזיֵאִלי 

ִמְׁשֶמֶרת  ְׁשמַֹנת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ׁשְֹמֵרי| ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוָמְעָלה 
ָּכן ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְׁש | ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְקָהת ַיֲחנּו ) 29: (ַהּקֶֹדׁש
ֶאִליָצָפן ֶּבן | ּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ְלִמְׁשְּפחֹת ַהְּקָהִתי ) 30: (ֵּתיָמָנה
ִּמְזְּבחֹת ּוִמְׁשַמְרָּתם ָהָארֹן ְוַהֻּׁשְלָחן ְוַהְּמנָֹרה ְוהַ ) 31: (ֻעִּזיֵאל

) 32: (ְוַהָּמָסְך ְוכֹל ֲעבָֹדתֹו| ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָּבֶהם 
ְּפֻקַּדת ׁשְֹמֵרי | ִׂשיֵאי ַהֵּלִוי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוְנִׂשיא נְ 

ת ִלְמָרִרי ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְחִלי ּוִמְׁשַּפחַ ) 33: (ִמְׁשֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש
ל ּוְפֻקֵדיֶהם ְּבִמְסַּפר ּכָ ) 34: (ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפחֹת ְמָרִרי| ַהּמּוִׁשי 

ּוְנִׂשיא ) 35: (ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ּוָמאָתִים |ָזָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוָמְעָלה 
ן ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְׁשּכָ | ֵבית ָאב ְלִמְׁשְּפחֹת ְמָרִרי צּוִריֵאל ֶּבן ֲאִביָחִיל 

ְׁשָּכן ּוְפֻקַּדת ִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ְמָרִרי ַקְרֵׁשי ַהִּמ ) 36: (ַיֲחנּו ָצפָֹנה
ְוַעֻּמֵדי ) 37: (יו ְוכֹל ֲעבָֹדתֹוְוָכל ֵּכלָ | ּוְבִריָחיו ְוַעֻּמָדיו ַוֲאָדָניו 
ְוַהחִֹנים ) 38: (ִויֵתדָֹתם ּוֵמיְתֵריֶהם| ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם 

ַאֲהרֹן ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מֶֹׁשה וְ 
ְוַהָּזר | ֵאל רָ ּוָבָניו ׁשְֹמִרים ִמְׁשֶמֶרת ַהִּמְקָּדׁש ְלִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ִיְׂש 

ַאֲהרֹן ָּכל ְּפקּוֵדי ַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה וְ ) 39: (ַהָּקֵרב יּוָמת
ם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוַמְעָלה ְׁשַניִ | ַעל ִּפי ְיהָוה ְלִמְׁשְּפחָֹתם 

ָזָכר  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּפקֹד ָּכל ְּבכֹר) 40(  : ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף
) 41: (ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם| י ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוָמְעָלה ִלְבנֵ 

| ָרֵאל ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ְיהָוה ַּתַחת ָּכל ְּבכֹר ִּבְבֵני ִיְׂש 
) 42: (ֵאלְוֵאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשרָ 

ֶאת ָּכל ְּבכֹר ִּבְבֵני | ה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה אֹתֹו ַוִּיְפקֹד מֶֹׁש 
ׁש ַוְיִהי ָכל ְּבכֹור ָזָכר ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן חֹדֶ ) 43: (ִיְׂשָרֵאל

ִעים ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְׁשלָֹׁשה ְוִׁשְב | ָוַמְעָלה ִלְפֻקֵדיֶהם 
  : ּוָמאָתִים

 ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת) 45: (ֵּלאמֹר ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה) 44(
ְוָהיּו | ָּתם ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ְּבֶהְמ 



ים ְוֵאת ְּפדּוֵיי ַהְּׁשלָֹׁשה ְוַהִּׁשְבִע ) 46: (ִלי ַהְלִוִּים ֲאִני ְיהָוה
) 47: (ר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלָהעְֹדִפים ַעל ַהְלִוִּים ִמְּבכֹו| ְוַהָּמאָתִים 

ָּקח ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ִּת | ְוָלַקְחָּת ֲחֵמֶׁשת ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ַלֻּגְלּגֶֹלת 
ְּפדּוֵיי | ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ) 48: (ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֶקל

ֵמֵאת | יֹום ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְד ) 49: (ָהעְֹדִפים ָּבֶהם
ח ֵמֵאת ְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַק ) 50: (ָהעְֹדִפים ַעל ְּפדּוֵיי ַהְלִוִּים

: ֶקל ַהּקֶֹדׁשֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁש | ֶאת ַהָּכֶסף 
|  י ְיהָוהַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ֶּכֶסף ַהְּפֻדִים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַעל ּפִ ) 51(

  :ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה
  

Numbers Chapter 4 
  
ָנׂשֹא ֶאת ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) 1(

) 3: (ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם| רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת ִמּתֹוְך ְּבֵני ֵלִוי 
 ָּכל ָּבא ַלָּצָבא| ִמִּׁשים ָׁשָנה ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן חֲ 

זֹאת ֲעבַֹדת ְּבֵני ְקָהת ) 4: (ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד
ּוָבא ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִּבְנסַֹע ) 5: (קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים| ְּבאֶֹהל מֹוֵעד 

: תְוִכּסּו ָבּה ֵאת ֲארֹן ָהֵעדֻ | ַהַּמֲחֶנה ְוהֹוִרדּו ֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך 
ת ְוָנְתנּו ָעָליו ְּכסּוי עֹור ַּתַחׁש ּוָפְרׂשּו ֶבֶגד ְּכִליל ְּתֵכלֶ ) 6(

ד ְוַעל ֻׁשְלַחן ַהָּפִנים ִיְפְרׂשּו ֶּבגֶ ) 7: (ְוָׂשמּו ַּבָּדיו| ִמְלָמְעָלה 
ּיֹת ְוֵאת ְּתֵכֶלת ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת ַהְּקָערֹת ְוֶאת ַהַּכּפֹת ְוֶאת ַהְּמַנִּק 

ּוָפְרׂשּו ֲעֵליֶהם ) 8: (ְוֶלֶחם ַהָּתִמיד ָעָליו ִיְהֶיה| ֶסְך ְקׂשֹות ַהּנָ 
ְוָׂשמּו ֶאת | ֶּבֶגד ּתֹוַלַעת ָׁשִני ְוִכּסּו אֹתֹו ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש 

ת ְוָלְקחּו ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת ְוִכּסּו ֶאת ְמנַֹרת ַהָּמאֹור ְוֶא ) 9: (ַּבָּדיו
ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי ַׁשְמָנּה | ְחּתֶֹתיָה ֵנרֶֹתיָה ְוֶאת ַמְלָקֶחיָה ְוֶאת ַמ 

ְוָנְתנּו אָֹתּה ְוֶאת ָּכל ֵּכֶליָה ֶאל ) 10: (ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָלּה ָּבֶהם
ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב ) 11: (ְוָנְתנּו ַעל ַהּמֹוט| ִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש 

ְוָׂשמּו ֶאת | ׁש ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת ְוִכּסּו אֹתֹו ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתחַ 
 ם ַּבּקֶֹדׁשְוָלְקחּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו בָ ) 12: (ַּבָּדיו

ְוָנְתנּו ַעל | ְוָנְתנּו ֶאל ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת ְוִכּסּו אֹוָתם ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש 
) 14: (ד ַאְרָּגָמןּוָפְרׂשּו ָעָליו ֶּבגֶ | ְוִדְּׁשנּו ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ) 13: (ַהּמֹוט

ת ַהַּמְחּתֹת ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת ָּכל ֵּכָליו ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָעָליו ָּבֶהם ֶא 
| ַח ֶאת ַהִּמְזָלגֹת ְוֶאת ַהָּיִעים ְוֶאת ַהִּמְזָרקֹת ּכֹל ְּכֵלי ַהִּמְזּבֵ 

ן ְוִכָּלה ַאֲהרֹ) 15: (ּוָפְרׂשּו ָעָליו ְּכסּוי עֹור ַּתַחׁש ְוָׂשמּו ַבָּדיו



ַּמֲחֶנה ּוָבָניו ְלַכּסֹת ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש ִּבְנסַֹע הַ 
|  ָוֵמתּו ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹאּו ְבֵני ְקָהת ָלֵׂשאת ְולֹא ִיְּגעּו ֶאל ַהּקֶֹדׁש

ּוְפֻקַּדת ֶאְלָעָזר ֶּבן ) 16: (ֵאֶּלה ַמָּׂשא ְבֵני ְקָהת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד
יד ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור ּוְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ּוִמְנַחת ַהָּתִמ  ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן

ׁש ְּפֻקַּדת ָּכל ַהִּמְׁשָּכן ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו ְּבקֹדֶ | ְוֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה 
) 18: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) 17(  : ּוְבֵכָליו

) 19: (ִמּתֹוְך ַהְלִוִּים| ָהִתי ַאל ַּתְכִריתּו ֶאת ֵׁשֶבט ִמְׁשְּפחֹת ַהְּק 
| ֳּקָדִׁשים ְוזֹאת ֲעׂשּו ָלֶהם ְוָחיּו ְולֹא ָיֻמתּו ְּבִגְׁשָּתם ֶאת קֶֹדׁש הַ 

ֹו ְוֶאל ַאֲהרֹן ּוָבָניו ָיבֹאּו ְוָׂשמּו אֹוָתם ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעבָֹדת
  : ּוְולֹא ָיבֹאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת ַהּקֶֹדׁש ָוֵמת) 20: (ַמָּׂשאֹו

 ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני) 22: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 21(
 ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים) 23: (ְלֵבית ֲאבָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם| ֵגְרׁשֹון ַּגם ֵהם 

ָּכל ַהָּבא | ָׁשָנה ָוַמְעָלה ַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפקֹד אֹוָתם 
זֹאת ֲעבַֹדת ) 24: (ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִלְצבֹא ָצָבא ַלֲעבֹד ֲעבָֹדה

ְוָנְׂשאּו ֶאת ְיִריעֹת ) 25: (ַלֲעבֹד ּוְלַמָּׂשא| ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּגְרֻׁשִּני 
ר ָעָליו ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ִמְכֵסהּו ּוִמְכֵסה ַהַּתַחׁש ֲאֶׁש 

י ֶהָחֵצר ְוֵאת ַקְלעֵ ) 26: (ְוֶאת ָמַסְך ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד| ִמְלָמְעָלה 
ל ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ָמַסְך ֶּפַתח ַׁשַער ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְועַ 

ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר | ָסִביב ְוֵאת ֵמיְתֵריֶהם ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ֲעבָֹדָתם 
ת ַעל ִּפי ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִּתְהֶיה ָּכל ֲעבֹדַ ) 27: (ֵיָעֶׂשה ָלֶהם ְוָעָבדּו

ּוְפַקְדֶּתם ֲעֵלֶהם | ִּני ְלָכל ַמָּׂשָאם ּוְלכֹל ֲעבָֹדָתם ְּבֵני ַהֵּגְרׁשֻ 
זֹאת ֲעבַֹדת ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ) 28: (ְּבִמְׁשֶמֶרת ֵאת ָּכל ַמָּׂשָאם

 ּוִמְׁשַמְרָּתם ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן| ַהֵּגְרֻׁשִּני ְּבאֶֹהל מֹוֵעד 
  : ַהּכֵֹהן

) 30: (ָתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ִּתְפקֹד אָֹתםְלִמְׁשְּפחֹ| ְּבֵני ְמָרִרי ) 29(
ָּכל | ִּתְפְקֵדם  ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה

 ְוזֹאת ִמְׁשֶמֶרת) 31: (ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד
ָּכן ּוְבִריָחיו ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁש | ַמָּׂשָאם ְלָכל ֲעבָֹדָתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד 

ָתם ְוַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם ִויֵתדֹ) 32: (ְוַעּמּוָדיו ַוֲאָדָניו
ּוְבֵׁשמֹת ִּתְפְקדּו ֶאת | ּוֵמיְתֵריֶהם ְלָכל ְּכֵליֶהם ּוְלכֹל ֲעבָֹדָתם 

זֹאת ֲעבַֹדת ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְמָרִרי ) 33: (ְּכֵלי ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם
) 34: (ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן| בָֹדָתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְלָכל עֲ 

|  ַוִּיְפקֹד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֶאת ְּבֵני ַהְּקָהִתי
ָלה ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמעְ ) 35: (ְלִמְׁשְּפחָֹתם ּוְלֵבית ֲאבָֹתם



: א ַלָּצָבא ַלֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעדָּכל ַהּבָ | ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה 
ַאְלַּפִים ְׁשַבע ֵמאֹות | ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ) 36(

אֶֹהל ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפחֹת ַהְּקָהִתי ָּכל ָהעֵֹבד ְּב ) 37: (ַוֲחִמִּׁשים
: הֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ִּפי ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁש | מֹוֵעד 

: ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ּוְלֵבית ֲאבָֹתם| ּוְפקּוֵדי ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ) 38(  
ָּכל ַהָּבא | ָנה ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁש ) 39(

ם ַוִּיְהיּו ְּפֻקֵדיֶהם ְלִמְׁשְּפחָֹת ) 40: (ַלָּצָבא ַלֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד
ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ) 41: (ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים| ְלֵבית ֲאבָֹתם 

ה ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁש | ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ָּכל ָהעֵֹבד ְּבאֶֹהל מֹוֵעד 
| ּוְפקּוֵדי ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְמָרִרי ) 42: (ְוַאֲהרֹן ַעל ִּפי ְיהָוה

ה ְוַעד ן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעלָ ִמּבֶ ) 43: (ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם
) 44: (ָּכל ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד| ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה 

) 45: (ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ּוָמאָתִים| ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
ְוַאֲהרֹן ַעל ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה | ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְמָרִרי 

ְוַאֲהרֹן  ָּכל ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה) 46: (ִּפי ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁשה
) 47: (ְלִמְׁשְּפחָֹתם ּוְלֵבית ֲאבָֹתם| ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְלִוִּים 

ָּכל ַהָּבא |  ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה
ַוִּיְהיּו ) 48: (ד ֲעבַֹדת ֲעבָֹדה ַוֲעבַֹדת ַמָּׂשא ְּבאֶֹהל מֹוֵעדַלֲעבֹ

ַעל ִּפי ) 49: (ְׁשמַֹנת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוְׁשמִֹנים| ְּפֻקֵדיֶהם 
| ל ַמָּׂשאֹו ְיהָוה ָּפַקד אֹוָתם ְּבַיד מֶֹׁשה ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעבָֹדתֹו ְועַ 

  :ֶאת מֶֹׁשהּוְפֻקָדיו ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה 
  

Numbers Chapter 5 
  
ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

) 3: (ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש| ִויַׁשְּלחּו ִמן ַהַּמֲחֶנה ָּכל ָצרּוַע ְוָכל ָזב 
לֹא וְ | ם ִמָּזָכר ַעד ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּו ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּו

ֵני ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּב ) 4: (ְיַטְּמאּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכם
 ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה| ִיְׂשָרֵאל ַוְיַׁשְּלחּו אֹוָתם ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 

  : ֶאל מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 6: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 5(

ַעל ַּביהָוה ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיֲעׂשּו ִמָּכל ַחּטֹאת ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמ 
ּו ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂש) 7: (ְוָאְׁשָמה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא| 

ן ַלֲאֶׁשר ְוָנַת | ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו ַוֲחִמיִׁשתֹו יֵֹסף ָעָליו 



יו ְוִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹאל ְלָהִׁשיב ָהָאָׁשם ֵאלָ ) 8: (ָאַׁשם לֹו
ַכֶּפר ִמְּלַבד ֵאיל ַהִּכֻּפִרים ֲאֶׁשר יְ | ָהָאָׁשם ַהּמּוָׁשב ַליהָוה ַלּכֵֹהן 

ר ַיְקִריבּו ְוָכל ְּתרּוָמה ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁש ) 9: (ּבֹו ָעָליו
ֵּתן ִאיׁש ֲאֶׁשר יִ | ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו ) 10: (ִיְהֶיה ַלּכֵֹהן לֹו

  : ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה
ל ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 12: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 11(

: ֹו ָמַעלִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתֹו ּוָמֲעָלה ב| ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 
ּה ְוָׁשַכב ִאיׁש אָֹתּה ִׁשְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיָׁש ) 13(

) 14: (ְוֵעד ֵאין ָּבּה ְוִהוא לֹא ִנְתָּפָׂשה| ְוִנְסְּתָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה 
אֹו ָעַבר | ְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה 

) 15: (ת ִאְׁשּתֹו ְוִהיא לֹא ִנְטָמָאהָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶא 
ּה ָעֶליָה ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶאל ַהּכֵֹהן ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנָ 

לֹא ִיצֹק ָעָליו ֶׁשֶמן ְולֹא ִיֵּתן | ֲעִׂשיִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח ְׂשעִֹרים 
: ֶרת ָעֹוןָעָליו ְלבָֹנה ִּכי ִמְנַחת ְקָנאֹת הּוא ִמְנַחת ִזָּכרֹון ַמְזּכֶ 

ְוָלַקח ) 17: (ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני ְיהָוה| ְוִהְקִריב אָֹתּה ַהּכֵֹהן ) 16(
ְרַקע ּוִמן ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְּבַק | ַהּכֵֹהן ַמִים ְקדִֹׁשים ִּבְכִלי ָחֶרׂש 

ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת ) 18: (ַהִּמְׁשָּכן ִיַּקח ַהּכֵֹהן ְוָנַתן ֶאל ַהָּמִים
יָה ֵאת ה ִלְפֵני ְיהָוה ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה ְוָנַתן ַעל ַּכּפֶ ָהִאָּׁש 

ים ּוְבַיד ַהּכֵֹהן ִיְהיּו ֵמי ַהָּמִר | ִמְנַחת ַהִּזָּכרֹון ִמְנַחת ְקָנאֹת ִהוא 
ה ִאם ְוִהְׁשִּביַע אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ֶאל ָהִאָּׁש ) 19: (ַהְמָאֲרִרים

| ִאם לֹא ָׂשִטית ֻטְמָאה ַּתַחת ִאיֵׁשְך לֹא ָׁשַכב ִאיׁש אָֹתְך וְ 
ְוַאְּת ִּכי ָׂשִטית ) 20: (ִהָּנִקי ִמֵּמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים ָהֵאֶּלה

ְלֲעֵדי ַוִּיֵּתן ִאיׁש ָּבְך ֶאת ְׁשָכְבּתֹו ִמּבַ | ַּתַחת ִאיֵׁשְך ְוִכי ִנְטֵמאת 
ר ְׁשֻבַעת ָהָאָלה ְוָאַמ ְוִהְׁשִּביַע ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאָּׁשה ִּב ) 21: (ִאיֵׁשְך 

|  ַעֵּמְך ַהּכֵֹהן ָלִאָּׁשה ִיֵּתן ְיהָוה אֹוָתְך ְלָאָלה ְוִלְׁשֻבָעה ְּבתֹוְך 
 ּוָבאּו ַהַּמִים) 22: (ְּבֵתת ְיהָוה ֶאת ְיֵרֵכְך נֶֹפֶלת ְוֶאת ִּבְטֵנְך ָצָבה

ְוָאְמָרה | ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵמַעִיְך ַלְצּבֹות ֶּבֶטן ְוַלְנִּפל ָיֵרְך 
| ֶפר ְוָכַתב ֶאת ָהָאלֹת ָהֵאֶּלה ַהּכֵֹהן ַּבֵּס ) 23: (ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן

ְוִהְׁשָקה ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת ֵמי ) 24: (ּוָמָחה ֶאל ֵמי ַהָּמִרים
) 25: (ּוָבאּו ָבּה ַהַּמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים| ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים 

ְוֵהִניף ֶאת | ִאָּׁשה ֵאת ִמְנַחת ַהְּקָנאֹת ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּיד הָ 
ְוָקַמץ ) 26: (ַהִּמְנָחה ִלְפֵני ְיהָוה ְוִהְקִריב אָֹתּה ֶאל ַהִּמְזֵּבחַ 

ְוַאַחר | ַהּכֵֹהן ִמן ַהִּמְנָחה ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה 
 ַהַּמִים ְוָהְיָתהְוִהְׁשָקּה ֶאת ) 27: (ַיְׁשֶקה ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת ַהָּמִים



ָאֲרִרים ִאם ִנְטְמָאה ַוִּתְמעֹל ַמַעל ְּבִאיָׁשּה ּוָבאּו ָבּה ַהַּמִים ַהְמ 
ְוָהְיָתה ָהִאָּׁשה ְלָאָלה | ְלָמִרים ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה 

| ְוִאם לֹא ִנְטְמָאה ָהִאָּׁשה ּוְטהָֹרה ִהוא ) 28: (ְּבֶקֶרב ַעָּמּה
ה ֲאֶׁשר ִּתְׂשֶט | זֹאת ּתֹוַרת ַהְּקָנאֹת ) 29: (ִנְזְרָעה ָזַרעְוִנְּקָתה וְ 

יו אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעבֹר ָעלָ ) 30: (ִאָּׁשה ַּתַחת ִאיָׁשּה ְוִנְטָמָאה
ָוה ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאָּׁשה ִלְפֵני ְיה| רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת ִאְׁשּתֹו 
ְוִנָּקה ָהִאיׁש ) 31: (ֹוָרה ַהּזֹאתְוָעָׂשה ָלּה ַהּכֵֹהן ֵאת ָּכל ַהּת

  :ְוָהִאָּׁשה ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה| ֵמָעֹון 
  

Numbers Chapter 6 
  
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

יר ְלַהִּזיר ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנזִ | ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 
| ְׁשֶּתה ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ֵׁשָכר לֹא יִ ) 3: (ַליהָוה

לֹא  ְוָכל ִמְׁשַרת ֲעָנִבים לֹא ִיְׁשֶּתה ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבִׁשים
ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַהַּיִין | ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ) 4: (יֹאֵכל

ָּכל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ַּתַער לֹא ) 5: (ַעד ָזג לֹא יֹאֵכלֵמַחְרַצִּנים וְ 
 ַעד ְמלֹאת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר ַיִּזיר ַליהָוה ָקדֹׁש| ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁשֹו 

 ַעל ֶנֶפׁש| ָּכל ְיֵמי ַהִּזירֹו ַליהָוה ) 6: (ִיְהֶיה ַּגֵּדל ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו
ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיַּטָּמא  ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו) 7: (ֵמת לֹא ָיבֹא

| ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ) 8: (ִּכי ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשֹו| ָלֶהם ְּבמָֹתם 
א ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם ְוִטֵּמ ) 9: (ָקדֹׁש הּוא ַליהָוה

: ִעי ְיַגְּלֶחּנּוְוִגַּלח רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִבי| רֹאׁש ִנְזרֹו 
ֶאל |  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָיִבא ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה) 10(

ת ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאָחד ְלַחָּטא) 11: (ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
ְוִקַּדׁש ֶאת | ְוֶאָחד ְלעָֹלה ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש 

ְוִהִּזיר ַליהָוה ֶאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ) 12: (ַּבּיֹום ַההּוא רֹאׁשֹו
: ְזרֹוְוַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא נִ | ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשם 

 ְּביֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא אֹתֹו ֶאל| ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ) 13(
ן ְוִהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַליהָוה ֶּכֶבׂש ּבֶ ) 14: (ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

ִמיָמה ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ְלעָֹלה ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּת 
ְוַסל ַמּצֹות סֶֹלת ) 15: (ְוַאִיל ֶאָחד ָּתִמים ִלְׁשָלִמים| ְלַחָּטאת 

ּוִמְנָחָתם | ֶמן ַחּלֹת ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁש 
ֹו ְוָעָׂשה ֶאת ַחָּטאת| ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהָוה ) 16: (ְוִנְסֵּכיֶהם



ַעל ַסל  ְוֶאת ָהַאִיל ַיֲעֶׂשה ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליהָוה) 17: (ְוֶאת עָֹלתֹו
יר ְוִגַּלח ַהָּנזִ ) 18: (ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת ִמְנָחתֹו ְוֶאת ִנְסּכֹו| ַהַּמּצֹות 

ֹו ְוָלַקח ֶאת ְׂשַער רֹאׁש ִנְזר| ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאת רֹאׁש ִנְזרֹו 
ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ) 19: (ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים

ל ּוְרִקיק ֶאת ַהְּזרַֹע ְּבֵׁשָלה ִמן ָהַאִיל ְוַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ִמן ַהַּס 
) 20: (ַּכֵּפי ַהָּנִזיר ַאַחר ִהְתַּגְּלחֹו ֶאת ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל| ַמָּצה ֶאָחד 

ַעל  ְוֵהִניף אֹוָתם ַהּכֵֹהן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה קֶֹדׁש הּוא ַלּכֵֹהן
: ְוַאַחר ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר ָיִין| ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה 

ד ָּבנֹו ַליהָוה ַעל ִנְזרֹו ִמְּלבַ זֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ֲאֶׁשר ִיּדֹר ָקְר ) 21(
  : ת ִנְזרֹוְּכִפי ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ִיּדֹר ֵּכן ַיֲעֶׂשה ַעל ּתֹורַ | ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו 

ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ) 23: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 22(
) 24(  : מֹור ָלֶהםָא| ָּבָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

: ּךָ ָיֵאר ְיהָוה ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ) 25(  : ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְוִיְׁשְמֶרךָ 
) 27(  : ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום) 26(  

  :ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם| ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
  

Numbers Chapter 7 
  
ח אֹתֹו ִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶֹׁשה ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיְמַׁש ַויְ ) 1(

| יו ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ָּכל ֵּכלָ 
 י ֵּביתַוַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁש ) 2: (ַוִּיְמָׁשֵחם ַוְיַקֵּדׁש אָֹתם

) 3: (ֵאי ַהַּמּטֹת ֵהם ָהעְֹמִדים ַעל ַהְּפֻקִדיםֵהם ְנִׂשי| ֲאבָֹתם 
ָׂשר ָּבָקר ַוָּיִביאּו ֶאת ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ְיהָוה ֵׁשׁש ֶעְגלֹת ָצב ּוְׁשֵני עָ 

ַוַּיְקִריבּו אֹוָתם ִלְפֵני | ֲעָגָלה ַעל ְׁשֵני ַהְּנִׂשִאים ְוׁשֹור ְלֶאָחד 
ַקח ֵמִאָּתם ) 5: (ה ֵּלאמֹרַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁש ) 4: (ַהִּמְׁשָּכן

 ְוָנַתָּתה אֹוָתם ֶאל ַהְלִוִּים| ְוָהיּו ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד 
| ר ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ָהֲעָגלֹת ְוֶאת ַהָּבָק ) 6: (ִאיׁש ְּכִפי ֲעבָֹדתֹו

ת ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָגלֹת ְוֵאת ַאְרַּבעַ ) 7: (ַוִּיֵּתן אֹוָתם ֶאל ַהְלִוִּים
 ְוֵאת ַאְרַּבע ָהֲעָגלֹת) 8: (ְּכִפי ֲעבָֹדָתם| ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ֵגְרׁשֹון 

 ְּכִפי ֲעבָֹדָתם ְּבַיד ִאיָתָמר| ְוֵאת ְׁשמַֹנת ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ְמָרִרי 
ִּכי ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש | ְוִלְבֵני ְקָהת לֹא ָנָתן ) 9: (ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן

 ִּמְזֵּבחַ ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשִאים ֵאת ֲחֻנַּכת הַ ) 10: (ף ִיָּׂשאּוֲעֵלֶהם ַּבָּכֵת 
ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשיִאם ֶאת ָקְרָּבָנם ִלְפֵני | ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹתֹו 

יא ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂש | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ) 11: (ַהִּמְזֵּבחַ 



ַוְיִהי ) 12(  : ָקְרָּבָנם ַלֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבחַ ֶאָחד ַלּיֹום ַיְקִריבּו ֶאת 
ֵּטה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב ְלַמ | ַהַּמְקִריב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶאת ָקְרָּבנֹו 

 ְוָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה) 13: (ְיהּוָדה
| ֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּב 
ַּכף ַאַחת ) 14: (ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

 ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד) 15: (ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת
: ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 16: (ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ם ָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעּתּוִדיּוְלֶזַבח ַהְּׁש ) 17(
  : ָדבֶזה ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמינָ | ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה 

) 19: (ְנִׂשיא ִיָּׂששָכר| ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער ) 18(
ָקָלּה ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁש ִהְקִרב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת 

 ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים| ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ָאה ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמלֵ ) 20: (סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

 ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹוַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ) 21: (ְקטֶֹרת
ם ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי) 23: (ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 22: (ְלעָֹלה

ְּבֵני ָׁשָנה  ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים
  : ֶזה ָקְרַּבן ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער| ֲחִמָּׁשה 

) 25: (ֱאִליָאב ֶּבן ֵחלֹן| יא ִלְבֵני ְזבּוֻלן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָנִׂש ) 24(
ְזָרק ֶאָחד ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמ 

ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת | ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ב ְמֵלָאה ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזהָ ) 26: (ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

ְׁשָנתֹו  ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן) 27: (ְקטֶֹרת
ם ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי) 29: (ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 28: (ְלעָֹלה

ְּבֵני ָׁשָנה  ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים
  : ָקְרַּבן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחלֹןֶזה | ֲחִמָּׁשה 

: ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור| ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ְראּוֵבן ) 30(
ָלּה ִמְזָרק ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָק ) 31(

סֶֹלת  ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים| ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ) 32: (ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

ְׁשָנתֹו  ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן) 33: (ְקטֶֹרת
ם ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי) 35: (ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 34: (ְלעָֹלה

ָׁשָנה  ָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵניָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמ 
  : ֶזה ָקְרַּבן ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור| ֲחִמָּׁשה 



: ָּדיְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁש | ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ) 36(
ִמְזָרק  ָלּהָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָק ) 37(

 ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת| ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ) 38: (ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

ְׁשָנתֹו  ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן) 39: (ְקטֶֹרת
ם ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי) 41: (ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאתְׂשִעיר ) 40: (ְלעָֹלה

ְּבֵני ָׁשָנה  ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים
  : ֶזה ָקְרַּבן ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי| ֲחִמָּׁשה 

) 43: (ּוֵאלֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדע| ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני ָגד ) 42(
ְזָרק ֶאָחד ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמ 

ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת | ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ) 44: (ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

ָנתֹו ן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁש ַּפר ֶאָחד ּבֶ ) 45: (ְקטֶֹרת
ם ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי) 47: (ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 46: (ְלעָֹלה

ְּבֵני ָׁשָנה  ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים
  : ֶזה ָקְרַּבן ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל| ֲחִמָּׁשה 

: דֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּו| ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפָרִים ) 48(
ָלּה ִמְזָרק ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָק ) 49(

 ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת| ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ) 50: (ְלִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

ְׁשָנתֹו  ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן) 51: (ְקטֶֹרת
ם ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי) 53: (ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 52: (ְלעָֹלה

 ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנהָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה 
  : ֶזה ָקְרַּבן ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד| ֲחִמָּׁשה 

: ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדה צּור| ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָנִׂשיא ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ) 54(
ָלּה ִמְזָרק ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָק ) 55(

 ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת| ְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁש 
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ) 56: (ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

ְׁשָנתֹו  ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן) 57: (ְקטֶֹרת
ם ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי) 59(: ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 58: (ְלעָֹלה

ְּבֵני ָׁשָנה  ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים
  : ֶזה ָקְרַּבן ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור| ֲחִמָּׁשה 

) 61: (ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדעִֹני| ַּבּיֹום ַהְּתִׁשיִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ִבְנָיִמן ) 60(
ְזָרק ֶאָחד ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמ  ָקְרָּבנֹו



ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת | ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ) 62: (ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

תֹו ד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשנָ ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאחָ ) 63: (ְקטֶֹרת
ם ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי) 65: (ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 64: (ְלעָֹלה

ְּבֵני ָׁשָנה  ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים
  : ֶזה ָקְרַּבן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדעִֹני| ֲחִמָּׁשה 

) 67: (ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי| יִרי ָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ַּבּיֹום ָהֲעִׂש ) 66(
ְזָרק ֶאָחד ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמ 

ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת | ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ַּכף ַאחַ ) 68: (ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

ְׁשָנתֹו  ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן) 69: (ְקטֶֹרת
ם ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי) 71: (ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 70: (ְלעָֹלה

ְּבֵני ָׁשָנה  ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים
  : ֶזה ָקְרַּבן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי| ִמָּׁשה חֲ 
: ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן| ְּביֹום ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר יֹום ָנִׂשיא ִלְבֵני ָאֵׁשר ) 72(
ָלּה ִמְזָרק ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָק ) 73(

 ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת| ל ַהּקֶֹדׁש ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶק 
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ) 74: (ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

ְׁשָנתֹו  ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן) 75: (ְקטֶֹרת
ִמים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשלָ ) 77: (ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 76: (ְלעָֹלה

ְּבֵני ָׁשָנה  ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים
  : ֶזה ָקְרַּבן ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן| ֲחִמָּׁשה 

: ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן| ְּביֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר יֹום ָנִׂשיא ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ) 78(
ְזָרק ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמ ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ) 79(

 ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת| ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ) 80: (ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה

ָנתֹו ְׁש  ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן) 81: (ְקטֶֹרת
ם ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי) 83: (ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת) 82: (ְלעָֹלה

ְּבֵני ָׁשָנה  ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים
  : ֶזה ָקְרַּבן ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן| ֲחִמָּׁשה 

ח אֹתֹו ֵמֵאת ְנִׂשיֵאי זֹאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁש ) 84(
ים ָעָׂשר ַקֲערֹת ֶּכֶסף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִמְזְרֵקי ֶכֶסף ְׁשנֵ | ִיְׂשָרֵאל 

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ַהְּקָעָרה הָ ) 85: (ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה
ַּבע ּכֹל ֶּכֶסף ַהֵּכִלים ַאְלַּפִים ְוַאְר | ֶּכֶסף ְוִׁשְבִעים ַהִּמְזָרק ָהֶאָחד 



אֹת ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְמלֵ ) 86: (ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש
ָּכל ְזַהב ַהַּכּפֹות | ְקטֶֹרת ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ַהַּכף ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 

ֵאיִלם  ָּכל ַהָּבָקר ָלעָֹלה ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּפִרים) 87: (ֶעְׂשִרים ּוֵמָאה
ּוְׂשִעיֵרי | ים ְּבֵני ָׁשָנה ְׁשֵנים ָעָׂשר ּוִמְנָחָתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ְּכָבִׂש 

ְוכֹל ְּבַקר ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ) 88: (ִעִּזים ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלַחָּטאת
ים ְּכָבִׂשים ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָּפִרים ֵאיִלם ִׁשִּׁשים ַעֻּתִדים ִׁשִּׁש 

) 89: (ַח ַאֲחֵרי ִהָּמַׁשח אֹתֹוזֹאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזּבֵ | ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשִּׁשים 
ֹול ּוְבבֹא מֶֹׁשה ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוִּיְׁשַמע ֶאת ַהּק

ן ְׁשֵני ִמַּדֵּבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת ִמֵּבי
  :ַוְיַדֵּבר ֵאָליו| ַהְּכֻרִבים 

  
Numbers Chapter 8 

  
 ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ) 2: (ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַוְיַדֵּבר ְיהָוה) 1(

ְבַעת ְּבַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהֵּנרֹת ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁש | ֵאָליו 
ה ֵנרֶֹתיָה ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהרֹן ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ֶהֱעלָ ) 3: (ַהֵּנרֹות

ה ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמנָֹרה ִמְקָׁש ) 4: (הַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁש | 
ה ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָא| ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה ִהוא 
  : ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעָׂשה ֶאת ַהְּמנָֹרה

ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ) 6: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 5(
 ְוכֹה ַתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַטֲהָרם) 7: (ְוִטַהְרָּת אָֹתם| ל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא 

סּו ְוֶהֱעִבירּו ַתַער ַעל ָּכל ְּבָׂשָרם ְוִכְּב | ַהֵּזה ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָּטאת 
ּוָלה ְוָלְקחּו ַּפר ֶּבן ָּבָקר ּוִמְנָחתֹו סֶֹלת ְּבל) 8: (ִבְגֵדיֶהם ְוִהֶּטָהרּו

ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ) 9: (ר ִּתַּקח ְלַחָּטאתּוַפר ֵׁשִני ֶבן ָּבָק | ַבָּׁשֶמן 
: ֵאלְוִהְקַהְלָּת ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשרָ | ַהְלִוִּים ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד 

ת ְוָסְמכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶא | ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלְפֵני ְיהָוה ) 10(
ת ַהְלִוִּים ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְוֵהִניף ַאֲהרֹן ֶא ) 11: (ְיֵדיֶהם ַעל ַהְלִוִּים

) 12: (ְוָהיּו ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ְיהָוה| ְיהָוה ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָחד ַוֲעֵׂשה ֶאת ָהֶא | ְוַהְלִוִּים ִיְסְמכּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפִרים 

) 13: (ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה ַליהָוה ְלַכֵּפר ַעל ַהְלִוִּים
ְוֵהַנְפָּת אָֹתם | ַמְדָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלְפֵני ַאֲהרֹן ְוִלְפֵני ָבָניו ְוַהעֲ 

| ֵאל ְוִהְבַּדְלָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשרָ ) 14: (ְּתנּוָפה ַליהָוה
ֶהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹאּו ַהְלִוִּים ַלֲעבֹד ֶאת אֹ) 15: (ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים

ִּכי ְנֻתִנים ) 16: (ָּת אָֹתם ְוֵהַנְפָּת אָֹתם ְּתנּוָפהְוִטַהְר | מֹוֵעד 



ֹור ַּתַחת ִּפְטַרת ָּכל ֶרֶחם ְּבכ| ְנֻתִנים ֵהָּמה ִלי ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי ִלי ָכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ) 17: (ּכֹל ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַקְחִּתי אָֹתם ִלי

ם ְּביֹום ַהּכִֹתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִ |  ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה
 ָוֶאַּקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור) 18: (ִהְקַּדְׁשִּתי אָֹתם ִלי

ָניו ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלבָ ) 19: (ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל
 ֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹהל מֹוֵעדִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ְּב 

ת ְּבֵני ְולֹא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגף ְּבֶגֶׁש | ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֵני ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְוָכל ֲעַדת ְּב ) 20: (ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש

ּו ת מֶֹׁשה ַלְלִוִּים ֵּכן ָעׂשְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶא | ִיְׂשָרֵאל ַלְלִוִּים 
ַוָּיֶנף  ַוִּיְתַחְּטאּו ַהְלִוִּים ַוְיַכְּבסּו ִּבְגֵדיֶהם) 21: (ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

: ָרםַוְיַכֵּפר ֲעֵליֶהם ַאֲהרֹן ְלַטהֲ | ַאֲהרֹן אָֹתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה 
ָדָתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְוַאֲחֵרי ֵכן ָּבאּו ַהְלִוִּים ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבֹ) 22(

ְלִוִּים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ַעל הַ | ִלְפֵני ַאֲהרֹן ְוִלְפֵני ָבָניו 
זֹאת ) 24: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 23(  : ֵּכן ָעׂשּו ָלֶהם

א ְצבִֹמֶּבן ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָיבֹוא ִל | ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים 
ב ּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָיׁשּו) 25: (ָצָבא ַּבֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד

ל ְוֵׁשֵרת ֶאת ֶאָחיו ְּבאֹהֶ ) 26: (ְולֹא ַיֲעבֹד עֹוד| ִמְּצָבא ָהֲעבָֹדה 
 ָּכָכה ַּתֲעֶׂשה ַלְלִוִּים| מֹוֵעד ִלְׁשמֹר ִמְׁשֶמֶרת ַוֲעבָֹדה לֹא ַיֲעבֹד 

  :ְּבִמְׁשְמרָֹתם
  

Numbers Chapter 9 
  
ִנית ְלֵצאָתם ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְבִמְדַּבר ִסיַני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁש ) 1(

ֵאל ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשרָ ) 2: (ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאמֹר
ֵּבין  ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה) 3: (ֶאת ַהָּפַסח ְּבמֹוֲעדֹו

 ְּכָכל ֻחּקָֹתיו ּוְכָכל ִמְׁשָּפָטיו| ִים ַּתֲעׂשּו אֹתֹו ְּבמֹוֲעדֹו ָהֲעְרּבַ 
: ָּפַסחַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹת הַ ) 4: (ַּתֲעׂשּו אֹתֹו

ַלחֶֹדׁש ֵּבין  ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום) 5(
 ן ָעׂשּוְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ּכֵ | ר ִסיָני ָהַעְרַּבִים ְּבִמְדּבַ 

 ָאָדם ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש) 6: (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֵני ַוִּיְקְרבּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפ | ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹת ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא 

ַנְחנּו ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵהָּמה ֵאָליו אֲ ) 7: (ַאֲהרֹן ַּבּיֹום ַההּוא
הָוה ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִרב ֶאת ָקְרַּבן יְ | ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם 



ִעְמדּו | ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה ) 8: (ְּבמֲֹעדֹו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  : ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ְיהָוה ָלֶכם

 ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) 10: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר )9(
ה ָלֶכם ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹק | ֵלאמֹר 

ָּבָעה ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְר ) 11: (אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליהָוה
ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים | ִים ַיֲעׂשּו אֹתֹו ָעָׂשר יֹום ֵּבין ָהַעְרּבַ 

ְּברּו בֹו לֹא ַיְׁשִאירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוֶעֶצם לֹא ִיְׁש ) 12: (יֹאְכֻלהּו
ֹור ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר הּוא ָטה) 13: (ְּכָכל ֻחַּקת ַהֶּפַסח ַיֲעׂשּו אֹתֹו| 

ְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח ְוִנְכ 
ִאיׁש ִּכי ָקְרַּבן ְיהָוה לֹא ִהְקִריב ְּבמֲֹעדֹו ֶחְטאֹו ִיָּׂשא הָ | ֵמַעֶּמיָה 
ת ְוִכי ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליהָוה ְּכֻחַּק ) 14: (ַההּוא

ֻחָּקה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר | ַהֶּפַסח ּוְכִמְׁשָּפטֹו ֵּכן ַיֲעֶׂשה 
  : ְלֶאְזַרח ָהָאֶרץּו
ן ְלאֶֹהל ּוְביֹום ָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ִּכָּסה ֶהָעָנן ֶאת ַהִּמְׁשּכָ ) 15(

) 16: (רּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ַעד ּבֶֹק | ָהֵעֻדת 
 ּוְלִפי) 17: (ּוַמְרֵאה ֵאׁש ָלְיָלה| ֵּכן ִיְהֶיה ָתִמיד ֶהָעָנן ְיַכֶּסּנּו 

ּוִבְמקֹום |  ֵהָעלֹת ֶהָעָנן ֵמַעל ָהאֶֹהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַעל ִּפי ְיהָוה ) 18: (ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן ָׁשם ֶהָעָנן ָׁשם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 ָעָנןָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ִיְׁשּכֹן הֶ | ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ִּפי ְיהָוה ַיֲחנּו 
ַרִּבים  ּוְבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן ָיִמים) 19: (ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו

ְוֵיׁש ) 20: (ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְיהָוה ְולֹא ִיָּסעּו| 
ַעל ִּפי ְיהָוה ַיֲחנּו | ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ָיִמים ִמְסָּפר ַעל ַהִּמְׁשָּכן 

ד ּבֶֹקר ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ֵמֶעֶרב עַ ) 21: (י ְיהָוה ִיָּסעּוְוַעל ִּפ 
: ָסעּואֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ְונָ | ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ַּבּבֶֹקר ְוָנָסעּו 

ְׁשָּכן אֹו יַֹמִים אֹו חֶֹדׁש אֹו ָיִמים ְּבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל ַהִּמ ) 22(
) 23: (ּוְבֵהָעלֹתֹו ִיָּסעּו| ו ַיֲחנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִיָּסעּו ִלְׁשּכֹן ָעָלי

ָמרּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְיהָוה ָׁש | ַעל ִּפי ְיהָוה ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ְיהָוה ִיָּסעּו 
  :ַעל ִּפי ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁשה

  
Numbers Chapter 10 

  
רֹת ֵׂשה ְלָך ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצ עֲ ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

 ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע| ֶּכֶסף ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם 
ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ָּכל ָהֵעָדה ֶאל | ְוָתְקעּו ָּבֵהן ) 3: (ֶאת ַהַּמֲחנֹות



ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך | ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ) 4: (ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
ְוָנְסעּו | ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ) 5: (ִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאלַהּנְ 

ּו ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסע) 6: (ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵקְדָמה
) 7: (ְּתרּוָעה ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעיֶהם| ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵּתיָמָנה 

ּוְבֵני ַאֲהרֹן ) 8: (ְקעּו ְולֹא ָתִריעּוִּתְת | ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהָּקָהל 
ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם | ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ַּבֲחצְֹצרֹות 

ֵרר ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֹ) 9: (ְלדֹרֵֹתיֶכם
ֵהיֶכם ֲוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֹ| ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ַּבֲחצְֹצרֹות 

ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ) 10: (ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם
ַעל ִזְבֵחי ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם וְ 

ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיהָוה | ַׁשְלֵמיֶכם 
  : ֱאלֵֹהיֶכם

ַנֲעָלה | חֶֹדׁש ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים ּבַ  ַוְיִהי) 11(
ם ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיהֶ ) 12: (ֶהָעָנן ֵמַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת

ַוִּיְסעּו ) 13: (ַוִּיְׁשּכֹן ֶהָעָנן ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן| ִמִּמְדַּבר ִסיָני 
י ַוִּיַּסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבנֵ ) 14: (י ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁשהַעל ִּפ | ָּבִראׁשָֹנה 

: ְוַעל ְצָבאֹו ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב| ְיהּוָדה ָּבִראׁשָֹנה ְלִצְבאָֹתם 
ְוַעל ) 16: (ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער| ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ִיָׂששָכר ) 15(

| ְוהּוַרד ַהִּמְׁשָּכן ) 17: (ן ֵחלֹוןֱאִליָאב ּבֶ | ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ְזבּוֻלן 
ְוָנַסע ) 18(  : ְוָנְסעּו ְבֵני ֵגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי נְֹׂשֵאי ַהִּמְׁשָּכן

: רְוַעל ְצָבאֹו ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּו| ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן ְלִצְבאָֹתם 
) 20: (ן צּוִרי ַׁשָּדיְׁשֻלִמיֵאל ּבֶ | ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון ) 19(

ְוָנְסעּו ) 21: (ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל| ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְבֵני ָגד 
: ְוֵהִקימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַעד ּבָֹאם| ַהְּקָהִתים נְֹׂשֵאי ַהִּמְקָּדׁש 

ְוַעל ְצָבאֹו | ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני ֶאְפַרִים ְלִצְבאָֹתם ) 22(  
ַּגְמִליֵאל | ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ) 23: (ֶּבן ַעִּמיהּוד ֱאִליָׁשָמע

ֲאִביָדן ֶּבן | ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ִבְנָיִמן ) 24: (ֶּבן ְּפָדה צּור
ֲחנֹת ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני ָדן ְמַאֵּסף ְלָכל ַהַּמ ) 25(  : ִּגְדעֹוִני

ְוַעל ְצָבא ) 26: (ִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדיְוַעל ְצָבאֹו אֲ | ְלִצְבאָֹתם 
ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ) 27: (ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן| ַמֵּטה ְּבֵני ָאֵׁשר 

ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 28: (ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן| ַנְפָּתִלי 
ֶּבן ְרעּוֵאל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלחָֹבב ) 29(  : ַוִּיָּסעּו| ְלִצְבאָֹתם 

ַמר ַהִּמְדָיִני חֵֹתן מֶֹׁשה נְֹסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָא
 ְלָכה ִאָּתנּו ְוֵהַטְבנּו ָלְך ִּכי ְיהָוה ִּדֶּבר| ְיהָוה אֹתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם 



ִּכי ִאם ֶאל ַאְרִצי | ַוּיֹאֶמר ֵאָליו לֹא ֵאֵלְך ) 30: (טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל
ִּכי ַעל ֵּכן | ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ַּתֲעזֹב אָֹתנּו ) 31: (ִּתי ֵאֵלְך ְוֶאל מֹוַלְד 

ְוָהָיה ִּכי ֵתֵלְך ) 32: (ָיַדְעָּת ֲחנֵֹתנּו ַּבִּמְדָּבר ְוָהִייָת ָּלנּו ְלֵעיָנִים
: נּו ָלְך ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ְיהָוה ִעָּמנּו ְוֵהַטְב | ִעָּמנּו 

ַוֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה | ַהר ְיהָוה ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַוִּיְסעּו ֵמ ) 33(
ַוֲעַנן ) 34: (נֵֹסַע ִלְפֵניֶהם ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה

ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ) 35(  : ְּבָנְסָעם ִמן ַהַּמֲחֶנה| ְיהָוה ֲעֵליֶהם יֹוָמם 
ְנֶאיָך ה ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַׂש קּוָמה ְיהוָ | ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה 

  :ֵאלׁשּוָבה ְיהָוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשרָ | ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ) 36: (ִמָּפֶניךָ 
  

Numbers Chapter 11 
  
ר ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ַוִּיחַ | ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאְֹנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ְיהָוה ) 1(

ַוִּיְצַעק ) 2: (ֵאׁש ְיהָוה ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנהַאּפֹו ַוִּתְבַער ָּבם 
) 3: (ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל ְיהָוה ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש| ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה 

: ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ְיהָוה| ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה 
 ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם| ַּתֲאָוה  ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו) 4(

ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ) 5: (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר
ם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחי| ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם 

ָּתה ַנְפֵׁשנּו ְועַ ) 6: (ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים
|  ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא) 7: (ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו| ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל 

אֹו  ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים) 8: (ְוֵעינֹו ְּכֵעין ַהְּבדַֹלח
ַטְעמֹו  ְוָהָיה| ָדכּו ַּבְּמדָֹכה ּוִבְּׁשלּו ַּבָּפרּור ְוָעׂשּו אֹתֹו ֻעגֹות 

ֵיֵרד | ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ַעל ַהַּמֲחֶנה ָלְיָלה ) 9: (ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן
יו ִאיׁש ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמְׁשְּפחָֹת ) 10: (ַהָּמן ָעָליו

) 11: (ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְמאֹד ּוְבֵעיֵני מֶֹׁשה ָרע| ְלֶפַתח ָאֳהלֹו 
ִתי ֶאל ְיהָוה ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה לֹא ָמצָ ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה 

ֶהָאנִֹכי ) 12: (ָלׂשּום ֶאת ַמָּׂשא ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי| ֵחן ְּבֵעיֶניָך 
ִּכי תֹאַמר ֵאַלי | ָהִריִתי ֵאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִאם ָאנִֹכי ְיִלְדִּתיהּו 

ר ן ֶאת ַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁש ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵֹמ 
ִּכי | ה ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהּזֶ ) 13: (ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבָֹתיו

לֹא אּוַכל ָאנִֹכי ) 14: (ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו ָבָׂשר ְונֹאֵכָלה
ְוִאם ָּכָכה ) 15: (ִּניִּכי ָכֵבד ִמֶּמ | ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה 



ְוַאל | ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך 
  : ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי

ִּזְקֵני ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֶאְסָפה ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמ ) 16(
ְוָלַקְחָּת אָֹתם | ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו 

ָך ְוָיַרְדִּתי ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמ ) 17: (ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמְך 
ְוָנְׂשאּו |  ָׁשם ְוָאַצְלִּתי ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶליָך ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם

ם ְוֶאל ָהעָ ) 18: (ִאְּתָך ְּבַמָּׂשא ָהָעם ְולֹא ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּדךָ 
 ָאְזֵני ְיהָוהּתֹאַמר ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ִּכי ְּבִכיֶתם ְּב 

 ְוָנַתן ְיהָוה ָלֶכם| ֵלאמֹר ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר ִּכי טֹוב ָלנּו ְּבִמְצָרִים 
ְולֹא | לֹא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמִים ) 19: (ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם

ַעד ) 20: (ָיִמים ְולֹא ֲעָׂשָרה ָיִמים ְולֹא ֶעְׂשִרים יֹוםֲחִמָּׁשה 
ַיַען ִּכי |  חֶֹדׁש ָיִמים ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא
ר ָלָּמה ְמַאְסֶּתם ֶאת ְיהָוה ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ַוִּתְבּכּו ְלָפָניו ֵלאמֹ

ְגִלי ר מֶֹׁשה ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף רַ ַוּיֹאֶמ ) 21: (ֶּזה ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים
ָאְכלּו ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָּבָׂשר ֶאֵּתן ָלֶהם וְ | ָהָעם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְּבִקְרּבֹו 

ִאם | ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ) 22: (חֶֹדׁש ָיִמים
  : ֶאת ָּכל ְּדֵגי ַהָּים ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם

ַעָּתה ִתְרֶאה | ֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֲהַיד ְיהָוה ִּתְקָצר ַוּיֹא) 23(
ת ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאל ָהָעם ֵא ) 24: (ֲהִיְקְרָך ְדָבִרי ִאם לֹא

אָֹתם  ַוֶּיֱאסֹף ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ָהָעם ַוַּיֲעֵמד| ִּדְבֵרי ְיהָוה 
ן ָעָנן ַוְיַדֵּבר ֵאָליו ַוָּיאֶצל ִמ ַוֵּיֶרד ְיהָוה ּבֶ ) 25: (ְסִביבֹת ָהאֶֹהל

ַוְיִהי ְּכנֹוַח | ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעָליו ַוִּיֵּתן ַעל ִׁשְבִעים ִאיׁש ַהְּזֵקִנים 
ים ַוִּיָּׁשֲארּו ְׁשֵני ֲאָנִׁש ) 26: (ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ַוִּיְתַנְּבאּו ְולֹא ָיָספּו

ֵמיָדד ַוָּתַנח ֲעֵליֶהם  ַּבַּמֲחֶנה ֵׁשם ָהֶאָחד ֶאְלָּדד ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני
: ַוִּיְתַנְּבאּו ַּבַּמֲחֶנה| ָהרּוַח ְוֵהָּמה ַּבְּכֻתִבים ְולֹא ָיְצאּו ָהאֱֹהָלה 

 ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים| ַוָּיָרץ ַהַּנַער ַוַּיֵּגד ְלמֶֹׁשה ַוּיֹאַמר ) 27(
ר ֶׁשה ִמְּבֻחָריו ַוּיֹאַמ ַוַּיַען ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשֵרת מֹ) 28: (ַּבַּמֲחֶנה

| י ַוּיֹאֶמר לֹו מֶֹׁשה ַהְמַקֵּנא ַאָּתה לִ ) 29: (ֲאדִֹני מֶֹׁשה ְּכָלֵאם| 
: יֶהםּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ְיהָוה ְנִביִאים ִּכי ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת רּוחֹו ֲעלֵ 

רּוַח וְ ) 31: (הּוא ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל| ַוֵּיָאֵסף מֶֹׁשה ֶאל ַהַּמֲחֶנה ) 30(
ֲחֶנה ְּכֶדֶרְך ָנַסע ֵמֵאת ְיהָוה ַוָּיָגז ַׂשְלִוים ִמן ַהָּים ַוִּיּטֹׁש ַעל ַהַּמ 

ּוְכַאָּמַתִים ַעל ְּפֵני | יֹום ּכֹה ּוְכֶדֶרְך יֹום ּכֹה ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶנה 
יֹום  ַוָּיָקם ָהָעם ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהַּלְיָלה ְוכֹל) 32: (ָהָאֶרץ
| ָמִרים ָרת ַוַּיַאְספּו ֶאת ַהְּׂשָלו ַהַּמְמִעיט ָאַסף ֲעָׂשָרה חֳ ַהָּמחֳ 



ין ַהָּבָׂשר עֹוֶדּנּו ּבֵ ) 33: (ַוִּיְׁשְטחּו ָלֶהם ָׁשטֹוַח ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶנה
ָּכה ְוַאף ְיהָוה ָחָרה ָבָעם ַוַּיְך ְיהָוה ָּבָעם ַמ | ִׁשֵּניֶהם ֶטֶרם ִיָּכֵרת 

ְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ִקְברֹות ַוּיִ ) 34: (ַרָּבה ְמאֹד
ִמִּקְברֹות ) 35: (ִּכי ָׁשם ָקְברּו ֶאת ָהָעם ַהִּמְתַאִּוים| ַהַּתֲאָוה 

  :ַוִּיְהיּו ַּבֲחֵצרֹות| ַהַּתֲאָוה ָנְסעּו ָהָעם ֲחֵצרֹות 
  

Numbers Chapter 12 
  
ָּׁשה ַהֻּכִׁשית ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶֹׁשה ַעל אֹדֹות ָהִא ) 1(

ה ַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַאְך ְּבמֶֹׁש ) 2: (ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח| ֲאֶׁשר ָלָקח 
 ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה) 3: (ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה| ִּדֶּבר ְיהָוה ֲהלֹא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר 

) 4(  : ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה| ְמאֹד ] ָעָניו קרי[ענו 
אּו ּיֹאֶמר ְיהָוה ִּפְתאֹם ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְרָים ְצ וַ 

ַוֵּיֶרד ְיהָוה ) 5: (ַוֵּיְצאּו ְׁשָלְׁשָּתם| ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד 
ּו ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְרָים ַוֵּיְצא| ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ָהאֶֹהל 

 ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְיהָוה| ר ִׁשְמעּו ָנא ְדָבָרי ַוּיֹאֶמ ) 6: (ְׁשֵניֶהם
ה לֹא ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁש ) 7: (ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו

א ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְולֹ) 8: (ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא| 
י ּדּוַע לֹא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּד ּוַמ | ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת ְיהָוה ַיִּביט 

ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ) 10: (ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ָּבם ַוֵּיַלְך ) 9: (ְבמֶֹׁשה
ֵּנה ַוִּיֶפן ַאֲהרֹן ֶאל ִמְרָים ְוִה | ָהאֶֹהל ְוִהֵּנה ִמְרָים ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג 

 דִֹני ַאל ָנא ָתֵׁשתִּבי אֲ | ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ) 11: (ְמצָֹרַעת
ַאל ָנא ְתִהי ) 12: (ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו

) 13: (ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַוֵּיָאֵכל ֲחִצי ְבָׂשרֹו| ַּכֵּמת 
  : ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה| ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ְיהָוה ֵלאמֹר 

 ל מֶֹׁשה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ְּבָפֶניָה ֲהלֹאַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶא ) 14(
ַאַחר ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה וְ | ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת ָיִמים 

ְוָהָעם |  ַוִּתָּסֵגר ִמְרָים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִׁשְבַעת ָיִמים) 15: (ֵּתָאֵסף
| ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות  ְוַאַחר ָנְסעּו) 16: (לֹא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְרָים

  :ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן
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רּו ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיתֻ ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(
ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש | ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

 ַוִּיְׁשַלח אָֹתם) 3: (ְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהםֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּת 
י ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבנֵ | מֶֹׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ִּפי ְיהָוה 

ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן | ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ) 4: (ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה
ב ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכלֵ ) 6( :ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ָׁשָפט ֶּבן חֹוִרי) 5: (ַזּכּור

 ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים) 8: (ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר ִיְגָאל ֶּבן יֹוֵסף) 7: (ֶּבן ְיֻפֶּנה
ְלַמֵּטה ) 10: (ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן ָרפּוא) 9: (הֹוֵׁשַע ִּבן נּון

ַּגִּדי ֶּבן | ַנֶּׁשה ְלַמֵּטה יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְמ ) 11: (ְזבּוֻלן ַּגִּדיֵאל ֶּבן סֹוִדי
ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ) 13: (ְלַמֵּטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן ְּגַמִּלי) 12: (סּוִסי

) 15: (ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ַנְחִּבי ֶּבן ָוְפִסי) 14: (ְסתּור ֶּבן ִמיָכֵאל
ר ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁש ) 16: (ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן ָמִכי

 ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון| ה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ָׁשַלח מֶֹׁש 
ַוּיֹאֶמר | ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען ) 17: (ְיהֹוֻׁשעַ 

ּוְרִאיֶתם ֶאת ) 18: (ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר
ֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ְוֶאת ָהָעם ַהּיֵֹׁשב עָ | ָהָאֶרץ ַמה ִהוא 

 ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא יֵֹׁשב ָּבּה) 19: (ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב
ָּנה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב ָּבהֵ | ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם ָרָעה 
ם ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִא ) 20: (ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים

| ֶרץ ֵעץ ִאם ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָא ָרָזה ֲהֵיׁש ָּבּה
| ַוַּיֲעלּו ַוָּיֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ ) 21: (ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים

ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ) 22: (ִמִּמְדַּבר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲחָמת
ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע | ַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי וְ 

 ַוָּיבֹאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹל) 23: (ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים
הּו ַבּמֹוט ַוִּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשאֻ 

 ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא) 24( :ּוִמן ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִנים| ִּבְׁשָנִים 
ֵני ַעל אֹדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּב | ַנַחל ֶאְׁשּכֹול 

) 26: (ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום| ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ) 25: (ִיְׂשָרֵאל
ָרֵאל ֶאל ְׂש ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹאּו ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני יִ 

ַוָּיִׁשיבּו אֹוָתם ָּדָבר ְוֶאת ָּכל ָהֵעָדה | ִמְדַּבר ָּפאָרן ָקֵדָׁשה 
ַוְיַסְּפרּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאל ) 27: (ַוַּיְראּום ֶאת ְּפִרי ָהָאֶרץ

: ּהְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִּפְריָ | ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו 
ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת | י ַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ֶאֶפס ִּכ ) 28(

ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ) 29: (ְמאֹד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם



ֵׁשב ַעל ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני יֹ| ַהֶּנֶגב 
| ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ) 30: (ַהָּים ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדן

) 31: (ַוּיֹאֶמר ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה
ִּכי | ָהָעם  ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל

 ר ָּתרּו אָֹתּה ֶאלַוּיֹוִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁש ) 32: (ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו
ֶרץ ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה ֶא | ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 

ְנֵׁשי אֶֹכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַא
| ים ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפלִ ) 33: (ִמּדֹות
  :ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהםַוְּנִהי 
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ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה | ַוִּתָּׂשא ָּכל ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת קֹוָלם ) 1(

ַוּיֹאְמרּו | ַוִּיּלֹנּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ּכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַההּוא
ה לּו ָהֵעָדה לּו ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהּזֶ ֲאֵלֶהם ָּכל 

ל ְוָלָמה ְיהָוה ֵמִביא אָֹתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִלְנּפֹ) 3: (ָמְתנּו
: ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה| ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז 

) 5: (ִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה |ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ) 4(
: ֵאלִלְפֵני ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשרָ | ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ְּפֵניֶהם 

ָקְרעּו | ץ ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִמן ַהָּתִרים ֶאת ָהָארֶ ) 6(
ָהָאֶרץ | ַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּכל עֲ ) 7: (ִּבְגֵדיֶהם

ִאם ) 8: (ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד
ֶאֶרץ | נּו ָחֵפץ ָּבנּו ְיהָוה ְוֵהִביא אָֹתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה לָ 

דּו ְוַאֶּתם ַאְך ַּביהָוה ַאל ִּתְמרֹ) 9: (ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש
ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם | ַאל ִּתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם 

ם ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אָֹת ) 10: (ַויהָוה ִאָּתנּו ַאל ִּתיָרֻאם
  : ָרֵאלּוְכבֹוד ְיהָוה ִנְרָאה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂש | ָּבֲאָבִנים 

ְוַעד |  אֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזהַוּיֹ) 11(
) 12: (ֹוָאָנה לֹא ַיֲאִמינּו ִבי ְּבכֹל ָהאֹתֹות ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּב

: ּנּוְוֶאֱעֶׂשה אְֹתָך ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ִמֶּמ | ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו 
ֲחָך ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים ִּכי ֶהֱעִליָת ְבכֹ| ל ְיהָוה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶא ) 13(

 ְוָאְמרּו ֶאל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת) 14: (ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו
ה ֲאֶׁשר ַעִין ְּבַעִין ִנְרָא| ָׁשְמעּו ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה 

ם ֻּמד ָעָנן ַאָּתה הֵֹלְך ִלְפֵניהֶ ַאָּתה ְיהָוה ַוֲעָנְנָך עֵֹמד ֲעֵלֶהם ּוְבעַ 



 ְוֵהַמָּתה ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש) 15: (יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה
) 16: (ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמֲעָך ֵלאמֹר| ֶאָחד 

ֶׁשר ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ְיהָוה ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ אֲ 
| י ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ּכַֹח ֲאדֹנָ ) 17: (ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר| ְׁשַּבע ָלֶהם נִ 

א ְיהָוה ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד נֵֹׂש ) 18: (ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר
ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ַעל | ָעֹון ָוָפַׁשע 
ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ) 19: (ִרֵּבִעים ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל

) 20: (הְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהּנָ | ַחְסֶּדָך 
ְוִיָּמֵלא | ְואּוָלם ַחי ָאִני ) 21: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרךָ 

 ל ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ֶאתִּכי כָ ) 22: (ְכבֹוד ְיהָוה ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ
ַוְיַנּסּו אִֹתי | ְּכבִֹדי ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר 

ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ) 23: (ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי
ְוַעְבִּדי ) 24: (ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוהָ | ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתם 

 ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל| ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי 
ִני ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנעֲ ) 25: (ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה

  : ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים סּוף| יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק 
ַעד ָמַתי ) 27: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) 26(

ֶאת ְּתֻלּנֹות ְּבֵני | ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי 
י ֱאמֹר ֲאֵלֶהם חַ ) 28: (ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי

ֵּכן ֶאֱעֶׂשה | ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ָאִני ְנֻאם ְיהָוה ִאם לֹא 
ל ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל ְּפֻקֵדיֶכם ְלכָ ) 29: (ָלֶכם

) 30: (ֲאֶׁשר ֲהִלינֶֹתם ָעָלי| ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה 
ם ת ָיִדי ְלַׁשֵּכן ֶאְתכֶ ִאם ַאֶּתם ָּתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶא 

ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ) 31: (ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון| ָּבּה 
ר ְוֵהֵביאִתי אָֹתם ְוָיְדעּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁש | ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה 

) 33: (הִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהּזֶ | ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ) 32: (ְמַאְסֶּתם ָּבּה
ְזנּוֵתיֶכם  ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו רִֹעים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת

ם ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַּתְרֶּת ) 34: (ַעד ּתֹם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר| 
אּו ֶאת ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה ִּתְׂש 

ֲאִני ְיהָוה ) 35: (ִויַדְעֶּתם ֶאת ְּתנּוָאִתי| ֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֲעֹונֵֹתי
ִּדַּבְרִּתי ִאם לֹא זֹאת ֶאֱעֶׂשה ְלָכל ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת 

 ְוָהֲאָנִׁשים) 36: (ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיַּתּמּו ְוָׁשם ָיֻמתּו| ַהּנֹוָעִדים ָעָלי 
] ַוַּיִּלינּו קרי[ַוָּיֻׁשבּו וילונו | ָאֶרץ ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת הָ 

ַוָּיֻמתּו ) 37: (ָעָליו ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ְלהֹוִציא ִדָּבה ַעל ָהָאֶרץ



) 38: (ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ְיהָוה| ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי ִדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה 
 ִׁשים ָהֵהם ַההְֹלִכיםָחיּו ִמן ָהֲאנָ | ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה 

ֶאל  ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה) 39: (ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ
ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ) 40: (ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמאֹד| ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

 רִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁש | ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש ָהָהר ֵלאמֹר 
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם ) 41: (ָאַמר ְיהָוה ִּכי ָחָטאנּו

ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ) 42: (ְוִהוא לֹא ִתְצָלח| עְֹבִרים ֶאת ִּפי ְיהָוה 
ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ) 43: (ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם| ְיהָוה ְּבִקְרְּבֶכם 

ֲחֵרי ִּכי ַעל ֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַא| ם ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב ְוַהְּכַנֲעִני ָׁשם ִלְפֵניכֶ 
 ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש) 44: (ְיהָוה ְולֹא ִיְהֶיה ְיהָוה ִעָּמֶכם

) 45: (ֶנהַוֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ּומֶֹׁשה לֹא ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמחֲ | ָהָהר 
 ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד| ֵׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהּיֹ

  :ַהָחְרָמה
  

Numbers Chapter 15 
  
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

ִני נֵֹתן ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר אֲ | ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 
אֹו  ם ִאֶּׁשה ַליהָוה עָֹלה אֹו ֶזַבח ְלַפֵּלא ֶנֶדרַוֲעִׂשיֶת ) 3: (ָלֶכם

ר אֹו ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה ִמן ַהָּבָק | ִבְנָדָבה אֹו ְּבמֲֹעֵדיֶכם 
ִמְנָחה סֶֹלת | ְוִהְקִריב ַהַּמְקִריב ָקְרָּבנֹו ַליהָוה ) 4: (ִמן ַהּצֹאן

ן ְוַיִין ַלֶּנֶסְך ְרִביִעית ַהִהי) 5: (ִעָּׂשרֹון ָּבלּול ִּבְרִבִעית ַהִהין ָׁשֶמן
ה אֹו ָלַאִיל ַּתֲעֶׂש ) 6: (ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד| ַּתֲעֶׂשה ַעל ָהעָֹלה אֹו ַלָּזַבח 
) 7: (ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְׁשִלִׁשית ַהִהין| ִמְנָחה סֶֹלת ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים 

ְוִכי ) 8: (ַח ַליהָוהַּתְקִריב ֵריַח ִניחֹ| ְוַיִין ַלֶּנֶסְך ְׁשִלִׁשית ַהִהין 
: ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ְׁשָלִמים ַליהָוה| ַתֲעֶׂשה ֶבן ָּבָקר עָֹלה אֹו ָזַבח 

ָּבלּול | ם ְוִהְקִריב ַעל ֶּבן ַהָּבָקר ִמְנָחה סֶֹלת ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹני) 9(
ה ִאֵּׁש | ְוַיִין ַּתְקִריב ַלֶּנֶסְך ֲחִצי ַהִהין ) 10: (ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין
ִיל ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ַלּׁשֹור ָהֶאָחד אֹו ָלַא) 11: (ֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה

ַּכִּמְסָּפר ֲאֶׁשר ) 12: (אֹו ַלֶּׂשה ַבְּכָבִׂשים אֹו ָבִעִּזים| ָהֶאָחד 
ה ָּכל ָהֶאְזָרח ַיֲעֶׂש ) 13: (ָּכָכה ַּתֲעׂשּו ָלֶאָחד ְּכִמְסָּפָרם| ַּתֲעׂשּו 

ְוִכי ) 14: (ִריב ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָוהְלַהְק | ָּכָכה ֶאת ֵאֶּלה 
 ֵּׁשה ֵריחַ ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר אֹו ֲאֶׁשר ְּבתֹוְכֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעָׂשה ִא 

 ַהָּקָהל ֻחָּקה ַאַחת) 15: (ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ֵּכן ַיֲעֶׂשה| ִניחַֹח ַליהָוה 



ם ָּכֶכם ַּכֵּגר ִיְהֶיה ִלְפֵני ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיכֶ | ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר 
ְוַלֵּגר ַהָּגר | ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ) 16: (ְיהָוה
  : ִאְּתֶכם

ל ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 18: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 17(
י ֵמִביא ֶאְתֶכם ְּבבֲֹאֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִ | ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 

ָּתִרימּו ְתרּוָמה | ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ ) 19: (ָׁשָּמה
| ֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה ) 20: (ַליהָוה

ֵמֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתיֶכם ) 21: (ִּכְתרּוַמת ּגֶֹרן ֵּכן ָּתִרימּו אָֹתּה
ְוִכי ִתְׁשּגּו ְולֹא ) 22(  : דֹרֵֹתיֶכםְל | ִּתְּתנּו ַליהָוה ְּתרּוָמה 

) 23: (ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה| ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה 
ה ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצּוָ | ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֲאֵליֶכם ְּבַיד מֶֹׁשה 

ה ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָת  ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני) 24: (ְיהָוה ָוָהְלָאה ְלדֹרֵֹתיֶכם
ַח ִניחַֹח ִלְׁשָגָגה ְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְלעָֹלה ְלֵרי

: ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת| ַליהָוה ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ַּכִּמְׁשָּפט 
י ִּכ |  ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ַעל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִנְסַלח ָלֶהם) 25(

אָתם ְׁשָגָגה ִהוא ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת ָקְרָּבָנם ִאֶּׁשה ַליהָוה ְוַחָּט 
ְוַלֵּגר  ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) 26: (ִלְפֵני ְיהָוה ַעל ִׁשְגָגָתם

ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ) 27(  : ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה| ַהָּגר ְּבתֹוָכם 
ְוִכֶּפר ) 28: (ְוִהְקִריָבה ֵעז ַּבת ְׁשָנָתּה ְלַחָּטאת| ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה 

ְלַכֵּפר | ָוה ַהּכֵֹהן ַעל ַהֶּנֶפׁש ַהּׁשֶֹגֶגת ְּבֶחְטָאה ִבְׁשָגָגה ִלְפֵני ְיה
| ֹוָכם ָהֶאְזָרח ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבת) 29: (ָעָליו ְוִנְסַלח לֹו

ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ) 30: (ֶׂשה ִּבְׁשָגָגהּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹ
| ַגֵּדף ַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמה ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהֵּגר ֶאת ְיהָוה הּוא ְמ 

ִּכי ְדַבר ְיהָוה ָּבָזה ) 31: (ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעָּמּה
  : ֲעֹוָנה ָבּה ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא| ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר 

ים ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש ְמקֵֹׁשׁש ֵעִצ | ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ) 32(
ִצים ַוַּיְקִריבּו אֹתֹו ַהּמְֹצִאים אֹתֹו ְמקֵֹׁשׁש עֵ ) 33: (ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ) 34: (ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּכל ָהֵעָדה| 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ) 35(  : ִּכי לֹא פַֹרׁש ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו| ְׁשָמר ַּבִּמ 

ּוץ ָרגֹום אֹתֹו ָבֲאָבִנים ָּכל ָהֵעָדה ִמח| מֶֹׁשה מֹות יּוַמת ָהִאיׁש 
ִּיְרְּגמּו ַוּיִֹציאּו אֹתֹו ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה וַ ) 36: (ַלַּמֲחֶנה

  : ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה| אֹתֹו ָּבֲאָבִנים ַוָּימֹת 
ל ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 38: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 37(

| דֹרָֹתם ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְל 



ֶכם ְלִציִצת ְוָהָיה לָ ) 39: (ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת
| ָתם ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְיהָוה ַוֲעִׂשיֶתם אֹ

ם זִֹנים ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּת 
ִוְהִייֶתם | ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ) 40: (ַאֲחֵריֶהם

ִתי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצא) 41: (ֵהיֶכםְקדִֹׁשים ֵלאלֹ
ֲאִני ְיהָוה | ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים 

  :ֱאלֵֹהיֶכם
  

Numbers Chapter 16 
  
ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני | ַוִּיַּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ) 1(

ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ) 2: (ן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבןֱאִליָאב ְואֹון ּבֶ 
 ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי| ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים 

רּו ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמ ) 3: (מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם
| ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ְיהָוה ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם 

 ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ַוִּיּפֹל ַעל) 4: (ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ְיהָוה
ע ַוְיַדֵּבר ֶאל קַֹרח ְוֶאל ָּכל ֲעָדתֹו ֵלאמֹר ּבֶֹקר ְויֹדַ ) 5: (ָּפָניו

ר ְוֵאת ֲאֶׁש | ְיהָוה ֶאת ֲאֶׁשר לֹו ְוֶאת ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו 
 ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות קַֹרח| זֹאת ֲעׂשּו ) 6: (ִיְבַחר ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו

י ְיהָוה ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקטֶֹרת ִלְפנֵ ) 7: (ְוָכל ֲעָדתֹו
 ַרב ָלֶכם ְּבֵני| ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה הּוא ַהָּקדֹוׁש 

ַהְמַעט ) 9: (ִׁשְמעּו ָנא ְּבֵני ֵלִוי| ר מֶֹׁשה ֶאל קַֹרח ַוּיֹאֶמ ) 8: (ֵלִוי
ל ְלַהְקִריב ִמֶּכם ִּכי ִהְבִּדיל ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵא 

י ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן ְיהָוה ְוַלֲעמֹד ִלְפנֵ | ֶאְתֶכם ֵאָליו 
ְך ֶאת ָּכל ַאֶחיָך ְבֵני ֵלִוי ִאָּת ַוַּיְקֵרב אְֹתָך וְ ) 10: (ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם

ל ָלֵכן ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְתָך ַהּנָֹעִדים עַ ) 11: (ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם ְּכֻהָּנה| 
) 12: (ָעָליו] ַתִּלינּו קרי[ְוַאֲהרֹן ַמה הּוא ִּכי תלונו | ְיהָוה 

אְמרּו לֹא ַוּיֹ| ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב 
 ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש) 13: (ַנֲעֶלה

ַאף לֹא ) 14: (ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר| ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר 
ָׂשֶדה  ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביאָֹתנּו ַוִּתֶּתן ָלנּו ַנֲחַלת

ַוִּיַחר ) 15: (יֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא ַנֲעֶלהַהעֵ | ָוָכֶרם 
לֹא ֲחמֹור | ְלמֶֹׁשה ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ֶאל ְיהָוה ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם 
ַוּיֹאֶמר ) 16: (ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי ְולֹא ֲהֵרעִֹתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם



ַאָּתה ָוֵהם | ְיהָוה  מֶֹׁשה ֶאל קַֹרח ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְתָך ֱהיּו ִלְפֵני
טֶֹרת ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְק ) 17: (ְוַאֲהרֹן ָמָחר

| ם ַמְחּתֹת ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני ְיהָוה ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתיִ 
נּו ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּת ) 18: (ְוַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו

 ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד| ֲעֵליֶהם ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת 
ל ַוַּיְקֵהל ֲעֵליֶהם קַֹרח ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ֶא ) 19: (ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן

  : ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיהָוה ֶאל ָּכל ָהֵעָדה| ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד 
ִהָּבְדלּו ) 21: (ל ַאֲהרֹן ֵלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶא ) 20(

ַוִּיְּפלּו ַעל ) 22: (ַוַאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע| ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת 
ָהִאיׁש ֶאָחד | ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאל ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר 

  : ֶיֱחָטא ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִּתְקצֹף
ר ַּדֵּבר ֶאל ָהֵעָדה ֵלאמֹ) 24: (אמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ּלֵ ) 23(
ַוָּיָקם מֶֹׁשה ) 25: (ֵהָעלּו ִמָּסִביב ְלִמְׁשַּכן קַֹרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם| 

 ַוְיַדֵּבר) 26: (ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל| ַוֵּיֶלְך ֶאל ָּדָתן ַוֲאִביָרם 
ָנִׁשים ָהְרָׁשִעים ֶאל ָהֵעָדה ֵלאמֹר סּורּו ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהאֲ 

: ֶּפן ִּתָּספּו ְּבָכל ַחּטֹאָתם| ָהֵאֶּלה ְוַאל ִּתְּגעּו ְּבָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם 
ְוָדָתן | ַוֵּיָעלּו ֵמַעל ִמְׁשַּכן קֶֹרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם ִמָּסִביב ) 27(

: ם ְוַטָּפםַוֲאִביָרם ָיְצאּו ִנָּצִבים ֶּפַתח ָאֳהֵליֶהם ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניהֶ 
ֹות ֵאת ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ְיהָוה ְׁשָלַחִני ַלֲעׂש) 28(

 ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם) 29: (ִּכי לֹא ִמִּלִּבי| ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה 
לֹא ְיהָוה | ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם 

 ָאה ִיְבָרא ְיהָוה ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאתְוִאם ְּבִרי) 30: (ְׁשָלָחִני
| אָֹלה ִּפיָה ּוָבְלָעה אָֹתם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁש 

 ַוְיִהי ְּכַכּלֹתֹו) 31: (ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת ְיהָוה
ֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַוִּתָּבַקע הָ | ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 

ת ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע אָֹתם ְוֶא ) 32: (ַּתְחֵּתיֶהם
) 33: (ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלקַֹרח ְוֵאת ָּכל ָהֲרכּוׁש| ָּבֵּתיֶהם 

ץ ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָארֶ | ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשאָֹלה 
ם ָנסּו ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיהֶ ) 34: (ּתֹוְך ַהָּקָהלַוּיֹאְבדּו ִמ 

ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת ) 35: (ִּכי ָאְמרּו ֶּפן ִּתְבָלֵענּו ָהָאֶרץ| ְלקָֹלם 
ַוּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש ַמְקִריֵבי | ְיהָוה 
  :ַהְּקטֶֹרת

  
Numbers Chapter 17 



  
ֱאמֹר ֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ) 2: (הָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר יְ ) 1(

 ֵאׁש ְזֵרהַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוָיֵרם ֶאת ַהַּמְחּתֹת ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת הָ 
ָתם ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפׁשֹ) 3: (ִּכי ָקֵדׁשּו| ָהְלָאה 

 ְזֵּבַח ִּכי ִהְקִריֻבם ִלְפֵני ְיהָוהְוָעׂשּו אָֹתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמ 
ַוִּיַּקח ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ) 4: (ְוִיְהיּו ְלאֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל| ַוִּיְקָּדׁשּו 

ַוְיַרְּקעּום ִצּפּוי | ֵאת ַמְחּתֹות ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו ַהְּׂשֻרִפים 
ָזר  ַמַען ֲאֶׁשר לֹא ִיְקַרב ִאיׁשִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְל ) 5: (ַלִּמְזֵּבחַ 

ְולֹא |  ֲאֶׁשר לֹא ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן הּוא ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ִלְפֵני ְיהָוה
ַוִּיּלֹנּו ) 6: (ֹוִיְהֶיה ְכקַֹרח ְוַכֲעָדתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁשה ל
| ֲהרֹן ֵלאמֹר ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּמֳחָרת ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַא

ה ַוְיִהי ְּבִהָּקֵהל ָהֵעָדה ַעל מֶֹׁש ) 7: (ַאֶּתם ֲהִמֶּתם ֶאת ַעם ְיהָוה
ַוֵּיָרא ְּכבֹוד | ְוַעל ַאֲהרֹן ַוִּיְפנּו ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָנן 

  : ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ְּפֵני אֶֹהל מֹוֵעד) 8: (ְיהָוה
ֵהרֹּמּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ) 10: (ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַוְיַדֵּבר) 9(

ַוּיֹאֶמר ) 11: (ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם| ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע 
ל ַהִּמְזֵּבַח מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמעַ 

ִּכי ָיָצא | ָדה ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ְוִׂשים ְקטֶֹרת ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל ָהעֵ 
ֶּבר ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִּד ) 12: (ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ְיהָוה ֵהֵחל ַהָּנֶגף

ַוִּיֵּתן ֶאת | מֶֹׁשה ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹוְך ַהָּקָהל ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם 
 ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוַּיֲעמֹד ֵּבין) 13: (ַהְּקטֶֹרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם

ר ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ָעָׂש ) 14: (ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה| 
ַוָּיָׁשב ) 15: (ִמְּלַבד ַהֵּמִתים ַעל ְּדַבר קַֹרח| ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות 

   :ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה| ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד 
ל ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 17: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 16(

ְלֵבית  ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָּכל ְנִׂשיֵאֶהם
: ּוִאיׁש ֶאת ְׁשמֹו ִּתְכּתֹב ַעל ַמֵּטה| ֲאבָֹתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות 

ִּכי ַמֶּטה ֶאָחד | ב ַעל ַמֵּטה ֵלִוי ְוֵאת ֵׁשם ַאֲהרֹן ִּתְכּתֹ) 18(
ִלְפֵני ָהֵעדּות | ְוִהַּנְחָּתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ) 19: (ְלרֹאׁש ֵּבית ֲאבֹוָתם

ֹו ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאְבַחר ּב) 20: (ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה
ם ָרֵאל ֲאֶׁשר הֵ ַוֲהִׁשּכִֹתי ֵמָעַלי ֶאת ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂש | ַמֵּטהּו ִיְפָרח 
ּו ֵאָליו ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְּתנ) 21: (ַמִּליִנם ֲעֵליֶכם

ְלֵבית  ָּכל ְנִׂשיֵאיֶהם ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד
) 22: (ּוַמֵּטה ַאֲהרֹן ְּבתֹוְך ַמּטֹוָתם| ֲאבָֹתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות 



ַוְיִהי ) 23: (ְּבאֶֹהל ָהֵעֻדת| ח מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמּטֹת ִלְפֵני ְיהָוה ַוַּיּנַ 
ה ַאֲהרֹן ִמָּמֳחָרת ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ֶאל אֶֹהל ָהֵעדּות ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּט 

ַוּיֵֹצא ) 24: (ַוּיֵֹצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ ַוִּיְגמֹל ְׁשֵקִדים| ְלֵבית ֵלִוי 
ַוִּיְראּו | ִּלְפֵני ְיהָוה ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ַהַּמּטֹת ִמ 

ת ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ָהֵׁשב ֶא ) 25(  : ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמֵּטהּו
ּוְתַכל | ַמֵּטה ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעדּות ְלִמְׁשֶמֶרת ְלאֹות ִלְבֵני ֶמִרי 

ָוה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיה| ֶׁשה ַוַּיַעׂש מֹ) 26: (ְּתלּוּנָֹתם ֵמָעַלי ְולֹא ָיֻמתּו
ֵהן | ר ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל מֶֹׁשה ֵלאמֹ) 27(  : אֹתֹו ֵּכן ָעָׂשה

ן ּכֹל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל ִמְׁשּכַ ) 28: (ָּגַוְענּו ָאַבְדנּו ֻּכָּלנּו ָאַבְדנּו
    : ַהִאם ַּתְמנּו ִלְגֹועַ | ְיהָוה ָימּות 

  
Numbers Chapter 18 

  
ְך ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַאֲהרֹן ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוֵבית ָאִביָך ִאָּת ) 1(

ֹון ְוַאָּתה ּוָבֶניָך ִאָּתְך ִּתְׂשאּו ֶאת עֲ | ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹון ַהִּמְקָּדׁש 
ֵרב ְוַגם ֶאת ַאֶחיָך ַמֵּטה ֵלִוי ֵׁשֶבט ָאִביָך ַהְק ) 2: (ְּכֻהַּנְתֶכם

ְוַאָּתה ּוָבֶניָך ִאָּתְך ִלְפֵני אֶֹהל | ִויָׁשְרתּוָך  ִאָּתְך ְוִיָּלוּו ָעֶליךָ 
ַאְך ֶאל | ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְּתָך ּוִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהאֶֹהל ) 3: (ָהֵעֻדת

ַּגם  ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִיְקָרבּו ְולֹא ָיֻמתּו ַגם ֵהם
ִמְׁשֶמֶרת אֶֹהל מֹוֵעד ְלכֹל  ְוִנְלוּו ָעֶליָך ְוָׁשְמרּו ֶאת) 4: (ַאֶּתם

ּוְׁשַמְרֶּתם ֵאת ) 5: (ְוָזר לֹא ִיְקַרב ֲאֵליֶכם| ֲעבַֹדת ָהאֶֹהל 
ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ֶקֶצף | ִמְׁשֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש ְוֵאת ִמְׁשֶמֶרת ַהִּמְזֵּבַח 

 ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת ֲאֵחיֶכם ַהְלִוִּים) 6: (ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
בַֹדת ָלֶכם ַמָּתָנה ְנֻתִנים ַליהָוה ַלֲעבֹד ֶאת עֲ | ּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמ 

ם ְלָכל ְוַאָּתה ּוָבֶניָך ִאְּתָך ִּתְׁשְמרּו ֶאת ְּכֻהַּנְתכֶ ) 7: (אֶֹהל מֹוֵעד
ת ֲעבַֹדת ַמָּתָנה ֶאֵּתן ֶא | ְּדַבר ַהִּמְזֵּבַח ּוְלִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ַוֲעַבְדֶּתם 

ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל ַאֲהרֹן ) 8(  : ֶכם ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמתְּכֻהַּנְת 
ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני | ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלָך ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּתרּומָֹתי 

ֶזה ִיְהֶיה ) 9: (ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתִּתים ְלָמְׁשָחה ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלם
ל ָּכל ָקְרָּבָנם ְלָכל ִמְנָחָתם ּוְלכָ | ֵאׁש ְלָך ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ִמן הָ 

ים ְלָך הּוא ַחָּטאָתם ּוְלָכל ֲאָׁשָמם ֲאֶׁשר ָיִׁשיבּו ִלי קֶֹדׁש ָקָדִׁש 
ָּכל ָזָכר יֹאַכל אֹתֹו | ְּבקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ּתֹאֲכֶלּנּו ) 10: (ּוְלָבֶניךָ 

ָנם ְלָכל ְּתנּופֹת ְּבֵני ְוֶזה ְּלָך ְּתרּוַמת ַמָּת ) 11: (קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָּלְך 
ָּכל |  ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתִּתים ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאְּתָך ְלָחק עֹוָלם



ּכֹל ֵחֶלב ִיְצָהר ְוָכל ֵחֶלב ) 12: (ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאַכל אֹתֹו
) 13: (ֵראִׁשיָתם ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ַליהָוה ְלָך ְנַתִּתים| ִּתירֹוׁש ְוָדָגן 

ָּכל | ה ּוֵרי ָּכל ֲאֶׁשר ְּבַאְרָצם ֲאֶׁשר ָיִביאּו ַליהָוה ְלָך ִיְהיֶ ִּבּכ
) 15: (ָּכל ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ְלָך ִיְהֶיה) 14: (ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאֲכֶלּנּו

ם ּוַבְּבֵהָמה ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליהָוה ָּבָאדָ 
דֹה ִתְפֶּדה ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם ְוֵאת ְּבכֹור ַאְך ּפָ | ִיְהֶיה ָּלְך 

ְרְּכָך ּוְפדּוָיו ִמֶּבן חֶֹדׁש ִּתְפֶּדה ְּבעֶ ) 16: (ַהְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ִּתְפֶּדה
) 17: (ֶעְׂשִרים ֵּגָרה הּוא| ֶּכֶסף ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
| ם ֹור ֵעז לֹא ִתְפֶּדה קֶֹדׁש הֵ ַאְך ְּבכֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ֶּכֶׂשב אֹו ְבכ

ְלֵריַח  ֶאת ָּדָמם ִּתְזרֹק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ֶחְלָּבם ַּתְקִטיר ִאֶּׁשה
ק ַּכֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ּוְכׁשֹו| ּוְבָׂשָרם ִיְהֶיה ָּלְך ) 18: (ִניחַֹח ַליהָוה

ָיִרימּו ְבֵני ּכֹל ְּתרּומֹת ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ) 19: (ַהָּיִמין ְלָך ִיְהֶיה
| עֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל ַליהָוה ָנַתִּתי ְלָך ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאְּתָך ְלָחק

) 20: (ְּבִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני ְיהָוה ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך 
ֶיה ְלָך ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַאֲהרֹן ְּבַאְרָצם לֹא ִתְנָחל ְוֵחֶלק לֹא ִיְה 

ְוִלְבֵני ) 21(  : ֲאִני ֶחְלְקָך ְוַנֲחָלְתָך ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל|  ְּבתֹוָכם
ר ֵחֶלף ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁש | ֵלִוי ִהֵּנה ָנַתִּתי ָּכל ַמֲעֵׂשר ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַנֲחָלה 

ְולֹא ִיְקְרבּו עֹוד ְּבֵני ) 22: (ֵהם עְֹבִדים ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד
ְוָעַבד ַהֵּלִוי ) 23: (ָלֵׂשאת ֵחְטא ָלמּות| ֵעד ִיְׂשָרֵאל ֶאל אֶֹהל מֹו

ֻחַּקת עֹוָלם | הּוא ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֵהם ִיְׂשאּו ֲעֹוָנם 
ִּכי ֶאת ) 24: (ְלדֹרֵֹתיֶכם ּוְבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה

ה ָנַתִּתי ַלְלִוִּים ַמְעַׂשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיִרימּו ַליהָוה ְּתרּוָמ 
לּו ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ָלֶהם ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיְנחֲ | ְלַנֲחָלה 
  : ַנֲחָלה

ְוֶאל ַהְלִוִּים ְּתַדֵּבר ) 26: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 25(
ר ֲאֶׁשר ֵׂש ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ִתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּמעֲ 

ה ַוֲהֵרמֶֹתם ִמֶּמּנּו ְּתרּוַמת ְיהוָ | ָנַתִּתי ָלֶכם ֵמִאָּתם ְּבַנֲחַלְתֶכם 
ַּכָּדָגן ִמן | ְוֶנְחַׁשב ָלֶכם ְּתרּוַמְתֶכם ) 27: (ַמֲעֵׂשר ִמן ַהַּמֲעֵׂשר

ֵּכן ָּתִרימּו ַגם ַאֶּתם ְּתרּוַמת ) 28: (ַהּגֶֹרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהָּיֶקב
| ל ל ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ְיהָוה ִמּכֹ

ִמּכֹל ) 29: (ּוְנַתֶּתם ִמֶּמּנּו ֶאת ְּתרּוַמת ְיהָוה ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן
ִמָּכל ֶחְלּבֹו ֶאת | ַמְּתנֵֹתיֶכם ָּתִרימּו ֵאת ָּכל ְּתרּוַמת ְיהָוה 

ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו | ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ) 30: (ִמְקְּדׁשֹו ִמֶּמּנּו
) 31: (ִמֶּמּנּו ְוֶנְחַׁשב ַלְלִוִּים ִּכְתבּוַאת ּגֶֹרן ְוִכְתבּוַאת ָיֶקב



 ִּכי ָׂשָכר הּוא ָלֶכם| ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבָכל ָמקֹום ַאֶּתם ּוֵביְתֶכם 
ְולֹא ִתְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ) 32: (ֵחֶלף ֲעבַֹדְתֶכם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד

ְוֶאת ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא | ֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו ַּבֲהִריְמ 
  :ְתַחְּללּו ְולֹא ָתמּותּו

  
Numbers Chapter 19 

  
זֹאת ֻחַּקת ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) 1(

ִיְקחּו ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וְ | ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֵלאמֹר 
ר לֹא ָעָלה ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁש 

ְוהֹוִציא אָֹתּה | ּוְנַתֶּתם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ) 3: (ָעֶליָה עֹל
ן ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהּכֹהֵ ) 4: (ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלָפָניו

ַבע ְוִהָּזה ֶאל נַֹכח ְּפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמָּדָמּה ֶׁש | עֹו ִמָּדָמּה ְּבֶאְצּבָ 
ֶאת עָֹרּה ְוֶאת ְּבָׂשָרּה | ְוָׂשַרף ֶאת ַהָּפָרה ְלֵעיָניו ) 5: (ְּפָעִמים

 ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב) 6: (ְוֶאת ָּדָמּה ַעל ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף
ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ) 7: (ּתֹוְך ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה ְוִהְׁשִליְך ֶאל| ּוְׁשִני תֹוָלַעת 

ְוָטֵמא | ַהּכֵֹהן ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוַאַחר ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה 
ָרַחץ ְוַהּׂשֵֹרף אָֹתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ַּבַּמִים וְ ) 8: (ַהּכֵֹהן ַעד ָהָעֶרב

ֶפר ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵא ) 9: (ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב| ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים 
י ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְּבנֵ | ַהָּפָרה ְוִהִּניַח ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּבָמקֹום ָטהֹור 
ְוִכֶּבס ָהאֵֹסף ) 10: (ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֵמי ִנָּדה ַחָּטאת ִהוא

י ְוָהְיָתה ִלְבנֵ | ֶאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ֶאת ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 
 ַהּנֵֹגַע ְּבֵמת ְלָכל) 11: (ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ְלֻחַּקת עֹוָלם

הּוא ִיְתַחָּטא בֹו ַּבּיֹום ) 12: (ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים| ֶנֶפׁש ָאָדם 
ְוִאם לֹא ִיְתַחָּטא ַּבּיֹום | ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְטָהר 

ׁש ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבֵמת ְּבֶנפֶ ) 13: (ֹום ַהְּׁשִביִעי לֹא ִיְטָהרַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּי
א ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְולֹא ִיְתַחָּטא ֶאת ִמְׁשַּכן ְיהָוה ִטֵּמ 

ִּכי ֵמי ִנָּדה לֹא זַֹרק ָעָליו | ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל 
 ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּותזֹאת ) 14: (ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו

ְבַעת ָּכל ַהָּבא ֶאל ָהאֶֹהל ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבאֶֹהל ִיְטָמא ִׁש | ְּבאֶֹהל 
ָטֵמא | ְוכֹל ְּכִלי ָפתּוַח ֲאֶׁשר ֵאין ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ) 15: (ָיִמים
ֹו ְבֵמת ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַּבֲחַלל ֶחֶרב א) 16: (הּוא
ְוָלְקחּו ) 17: (ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים| ֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר א

: יְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכלִ | ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת 



ֶהל ְוַעל ְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ַּבַּמִים ִאיׁש ָטהֹור ְוִהָּזה ַעל ָהאֹ) 18(
ְוַעל ַהּנֵֹגַע ַּבֶעֶצם אֹו | ׁשֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ָׁשם ָּכל ַהֵּכִלים ְוַעל ַהְּנפָ 

ם ְוִהָּזה ַהָּטהֹר ַעל ַהָּטֵמא ַּבּיֹו) 19: (ֶבָחָלל אֹו ַבֵּמת אֹו ַבָּקֶבר
יו ְוִחְּטאֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִכֶּבס ְּבָגדָ | ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

ַחָּטא ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְטָמא ְולֹא ִיְת ) 20: (בְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָערֶ 
א ִּכי ֶאת ִמְקַּדׁש ְיהָוה ִטֵּמ | ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹוְך ַהָּקָהל 
ְוָהְיָתה ָּלֶהם ְלֻחַּקת ) 21: (ֵמי ִנָּדה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא הּוא

 ּנֵֹגַע ְּבֵמי ַהִּנָּדה ִיְטָמאּוַמֵּזה ֵמי ַהִּנָּדה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוהַ | עֹוָלם 
ְוַהֶּנֶפׁש | ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ַהָּטֵמא ִיְטָמא ) 22: (ַעד ָהָעֶרב

  :ַהּנַֹגַעת ִּתְטָמא ַעד ָהָעֶרב
  

Numbers Chapter 20 
  
ִראׁשֹון ַוָּיבֹאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ִמְדַּבר ִצן ַּבחֶֹדׁש הָ ) 1(

ְולֹא ) 2: (ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים ַוִּתָּקֵבר ָׁשם| ְּבָקֵדׁש  ַוֵּיֶׁשב ָהָעם
ַוָּיֶרב ָהָעם ) 3: (ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן| ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה 

: הַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ְולּו ָגַוְענּו ִּבְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ְיהוָ | ִעם מֶֹׁשה 
ָלמּות | ְיהָוה ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה  ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל) 4(

ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא ) 5: (ָׁשם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו
לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן | אָֹתנּו ֶאל ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה 

ְּפֵני ַהָּקָהל ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמ ) 6: (ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות
ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיהָוה | ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם 

  : ֲאֵליֶהם
 ַקח ֶאת ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל) 8: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 7(

יֵניֶהם ֶאת ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע ְלעֵ 
 ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהֶּסַלע ְוִהְׁשִקיָת ֶאת| ַתן ֵמיָמיו ְונָ 

| ָוה ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני ְיה) 9: (ָהֵעָדה ְוֶאת ְּבִעיָרם
ֵני ַוַּיְקִהלּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאת ַהָּקָהל ֶאל ְּפ ) 10: (ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו

יא ְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִצ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁש | ַהָּסַלע 
ֵּטהּו ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַוַּיְך ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמ ) 11: (ָלֶכם ָמִים

) 12(  : ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם| ַּפֲעָמִים 
ֱאַמְנֶּתם ִּבי ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַיַען לֹא הֶ 

ה ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהּזֶ | ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
בּו ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר רָ ) 13: (ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם



ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ) 14(  : ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם| ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיהָוה 
ּכֹה ָאַמר ָאִחיָך ִיְׂשָרֵאל | ים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ַמְלָאִכ 

ַוֵּיְרדּו ) 15: (ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו
ַוָּיֵרעּו ָלנּו | ֲאבֵֹתינּו ִמְצַרְיָמה ַוֵּנֶׁשב ְּבִמְצַרִים ָיִמים ַרִּבים 

ַלח ק ֶאל ְיהָוה ַוִּיְׁשַמע קֵֹלנּו ַוִּיְׁש ַוִּנְצעַ ) 16: (ִמְצַרִים ְוַלֲאבֵֹתינּו
: ּוֶלךָ ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה ְגב| ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים 

ְׁשֶּתה ַנְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרֶצָך לֹא ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם ְולֹא נִ ) 17(
 ֶּטה ָיִמין ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשרֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך לֹא נִ | ֵמי ְבֵאר 

ֶּפן ַּבֶחֶרב | ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא ַתֲעבֹר ִּבי ) 18: (ַנֲעבֹר ְּגבּוֶלךָ 
ַנֲעֶלה  ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבְמִסָּלה) 19: (ֵאֵצא ִלְקָראֶתךָ 

ַרק ֵאין ָּדָבר |  ְוִאם ֵמיֶמיָך ִנְׁשֶּתה ֲאִני ּוִמְקַני ְוָנַתִּתי ִמְכָרם
ֹו ַוֵּיֵצא ֱאדֹום ִלְקָראת| ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֲעבֹר ) 20: (ְּבַרְגַלי ֶאֱעבָֹרה

 ַוְיָמֵאן ֱאדֹום ְנתֹן ֶאת ִיְׂשָרֵאל) 21: (ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה
  : ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל ֵמָעָליו| ֲעבֹר ִּבְגֻבלֹו 

: ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה הֹר ָהָהר ַוָּיבֹאּו| ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ) 22(
ַעל ְּגבּול | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְּבהֹר ָהָהר ) 23(

ֶאל  ֵיָאֵסף ַאֲהרֹן ֶאל ַעָּמיו ִּכי לֹא ָיבֹא) 24: (ֶאֶרץ ֱאדֹום ֵלאמֹר
ת ִּפי ְלֵמי ַעל ֲאֶׁשר ְמִריֶתם ֶא | ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְוַהַעל אָֹתם הֹר | ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ) 25: (ְמִריָבה
ת ְוַהְפֵׁשט ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ְּבָגָדיו ְוִהְלַּבְׁשָּתם ֶא ) 26: (ָהָהר

ֶׁשר ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ַּכאֲ ) 27: (ְוַאֲהרֹן ֵיָאֵסף ּוֵמת ָׁשם| ֶאְלָעָזר ְּבנֹו 
ַוַּיְפֵׁשט ) 28: (ַּיֲעלּו ֶאל הֹר ָהָהר ְלֵעיֵני ָּכל ָהֵעָדהוַ | ִצָּוה ְיהָוה 

ר ְּבנֹו ַוָּיָמת מֶֹׁשה ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ְּבָגָדיו ַוַּיְלֵּבׁש אָֹתם ֶאת ֶאְלָעזָ 
) 29: (ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ִמן ָהָהר| ַאֲהרֹן ָׁשם ְּברֹאׁש ָהָהר 
ֹום ַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ְׁשלִֹׁשים י| ֲהרֹן ַוִּיְראּו ָּכל ָהֵעָדה ִּכי ָגַוע ַא

    : ּכֹל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
  

Numbers Chapter 21 
  
ָרֵאל ֶּדֶרְך ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ִיְׂש ) 1(

ל ִּיַּדר ִיְׂשָרֵא וַ ) 2: (ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי| ָהֲאָתִרים 
ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי | ֶנֶדר ַליהָוה ַוּיֹאַמר 
ִּיֵּתן ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ְּבקֹול ִיְׂשָרֵאל וַ ) 3: (ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם



ם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹו| ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם ְוֶאת ָעֵריֶהם 
  : הָחְרָמ 

|  ַוִּיְסעּו ֵמהֹר ָהָהר ֶּדֶרְך ַים סּוף ִלְסבֹב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום) 4(
ה ַוְיַדֵּבר ָהָעם ֵּבאלִֹהים ּוְבמֶֹׁש ) 5: (ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרְך 

ִּכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין | ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר 
ת ַוְיַׁשַּלח ְיהָוה ָּבָעם ֵא ) 6: (ַּבֶּלֶחם ַהְּקלֵֹקלַמִים ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה 

: לַוָּיָמת ַעם ָרב ִמִּיְׂשָרֵא | ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת ָהָעם 
ָוה ָוָבְך ַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַביה) 7(

ַעד ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּב | ֵלינּו ֶאת ַהָּנָחׁש ִהְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָוה ְוָיֵסר ֵמעָ 
ים אֹתֹו ַעל ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂש ) 8: (ָהָעם
 ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְנַחׁש) 9: (ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי| ֵנס 

 ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁשְוָהָיה ִאם | ְנחֶֹׁשת ַוְיִׂשֵמהּו ַעל ַהֵּנס 
ַוַּיֲחנּו | ַוִּיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 10: (ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת ָוָחי

 ֲאֶׁשר ַוַּיֲחנּו ְּבִעֵּיי ָהֲעָבִרים ַּבִּמְדָּבר| ַוִּיְסעּו ֵמאֹבֹת ) 11: (ְּבאֹבֹת
ַוַּיֲחנּו ְּבַנַחל | ָנָסעּו  ִמָּׁשם) 12: (ַעל ְּפֵני מֹוָאב ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש

ָּבר ַהּיֵֹצא ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון ֲאֶׁשר ַּבִּמְד ) 13: (ָזֶרד
: ִריִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב ֵּבין מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאמֹ| ִמְּגבּול ָהֱאמִֹרי 

ב ְּבסּוָפה ְוֶאת ֶאת ָוהֵ | ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹת ְיהָוה ) 14(
| ת ָער ְוֶאֶׁשד ַהְּנָחִלים ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשבֶ ) 15: (ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון

ִהוא ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר | ּוִמָּׁשם ְּבֵאָרה ) 16: (ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב
ָאז ) 17(  : ָאַמר ְיהָוה ְלמֶֹׁשה ֱאסֹף ֶאת ָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים

ְּבֵאר ) 18: (ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה| ֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ָיִׁשיר ִיְׂשרָ 
| ם ֲחָפרּוָה ָׂשִרים ָּכרּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ִּבְמחֵֹקק ְּבִמְׁשֲענָֹת 

: ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות| ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ) 19: (ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה
| ֵדה מֹוָאב רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂש ) 20(

  : ְוִנְׁשָקָפה ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן
: ֵלאמֹר ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי) 21(
ה ֵמי ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך לֹא ִנֶּטה ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא ִנְׁשֶּת ) 22(

ְולֹא ָנַתן ) 23: (ד ֲאֶׁשר ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלךָ ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך עַ | ְבֵאר 
ֹו ַוֵּיֵצא ִסיחֹן ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר ִּבְגֻבלֹו ַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹן ֶאת ָּכל ַעּמ

) 24: (ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל| ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְדָּבָרה ַוָּיבֹא ָיְהָצה 
ד ַרׁש ֶאת ַאְרצֹו ֵמַאְרנֹן ַעד ַיּבֹק עַ ַוִּיי| ַוַּיֵּכהּו ִיְׂשָרֵאל ְלִפי ָחֶרב 

ַוִּיַּקח ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ) 25: (ְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ַעז ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון
ּבֹון ּוְבָכל ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָעֵרי ָהֱאמִֹרי ְּבֶחְׁש | ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה 



ְוהּוא | ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ִהוא ִּכי ֶחְׁשּבֹון ִעיר ִסיחֹן ) 26: (ְּבנֶֹתיהָ 
 ַעד ִנְלַחם ְּבֶמֶלְך מֹוָאב ָהִראׁשֹון ַוִּיַּקח ֶאת ָּכל ַאְרצֹו ִמָּידֹו

ִּתָּבֶנה | ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ַהּמְֹׁשִלים ּבֹאּו ֶחְׁשּבֹון ) 27: (ַאְרנֹן
ְרַית ִּק ִּכי ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחְׁשּבֹון ֶלָהָבה ִמ ) 28: (ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון

אֹוי ְלָך מֹוָאב ) 29: (ָאְכָלה ָער מֹוָאב ַּבֲעֵלי ָּבמֹות ַאְרנֹן| ִסיחֹן 
ְך ָנַתן ָּבָניו ְּפֵליִטם ּוְבנָֹתיו ַּבְּׁשִבית ְלֶמלֶ | ָאַבְדָּת ַעם ְּכמֹוׁש 

ַוַּנִּׁשים ַעד | ַוִּניָרם ָאַבד ֶחְׁשּבֹון ַעד ִּדיבֹון ) 30: (ֱאמִֹרי ִסיחֹון
) 32: (יַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ָהֱאמִֹר ) 31: (ַעד ֵמיְדָבא נַֹפח ֲאֶׁשר

ַוּיֹוֶרׁש [ויירׁש | ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ְלַרֵּגל ֶאת ַיְעֵזר ַוִּיְלְּכדּו ְּבנֶֹתיָה 
| ן ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ֶּדֶרְך ַהָּבָׁש ) 33: (ֶאת ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָׁשם] קרי

ָׁשן ִלְקָראָתם הּוא ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ַוֵּיֵצא עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ 
ְדָך ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַאל ִּתיָרא אֹתֹו ִּכי ְביָ ) 34: (ֶאְדֶרִעי

יָת ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר ָעִׂש | ָנַתִּתי אֹתֹו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרצֹו 
 ַוַּיּכּו אֹתֹו ְוֶאת) 35: (ּבֹוןְלִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁש 

ַוִּייְרׁשּו ֶאת | ָּבָניו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד 
  :ַאְרצֹו

  
Numbers Chapter 22 

  
 ַוַּיֲחנּו ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן| ַוִּיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 1(

ָרֵאל ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂש | ָלק ֶּבן ִצּפֹור ַוַּיְרא ּבָ ) 2(  : ְיֵרחֹו
ַוָּיָקץ | ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמאֹד ִּכי ַרב הּוא ) 3: (ָלֱאמִֹרי

ה ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעָּת ) 4: (מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
| ֶדה ְלחְֹך ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק ַהָּׂש ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת ָּכל ְסִביבֵֹתינּו ִּכ 

 ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים) 5: (ּוָבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא
ּמֹו ִלְקרֹא ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני עַ 

ה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ֵלאמֹר ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּס | לֹו 
ה ִּכי ְוַעָּתה ְלָכה ָּנא ָאָרה ִּלי ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ) 6: (ְוהּוא יֵֹׁשב ִמֻּמִלי

ִּכי | ֶרץ ָעצּום הּוא ִמֶּמִּני אּוַלי אּוַכל ַנֶּכה ּבֹו ַוֲאָגְרֶׁשּנּו ִמן ָהָא
ֵּיְלכּו וַ ) 7: (ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמבָֹרְך ַוֲאֶׁשר ָּתאֹר יּוָאר

ַוָּיבֹאּו ֶאל ִּבְלָעם | ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין ּוְקָסִמים ְּבָיָדם 
ה ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינּו פֹה ַהַּלְילָ ) 8: (ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי ָבָלק

ַוֵּיְׁשבּו ָׂשֵרי | ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאְתֶכם ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָוה ֵאָלי 
ַוּיֹאֶמר ִמי | ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם ) 9: (ִעם ִּבְלָעם מֹוָאב



ָּבָלק | ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָהֱאלִֹהים ) 10: (ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמְך 
ִים ִהֵּנה ָהָעם ַהּיֵֹצא ִמִּמְצרַ ) 11: (ֶּבן ִצּפֹר ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ֵאָלי

ה ְלָכה ָקָבה ִּלי אֹתֹו אּוַלי אּוַכל ַעָּת | ַוְיַכס ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ 
ְך ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם לֹא ֵתלֵ ) 12: (ְלִהָּלֶחם ּבֹו ְוֵגַרְׁשִּתיו

ַוָּיָקם ִּבְלָעם ) 13: (לֹא ָתאֹר ֶאת ָהָעם ִּכי ָברּוְך הּוא| ִעָּמֶהם 
ֵמֵאן ְיהָוה ִּכי | ַּבּבֶֹקר ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל ַאְרְצֶכם 

| ָלק ַוָּיקּומּו ָׂשֵרי מֹוָאב ַוָּיבֹאּו ֶאל ּבָ ) 14: (ְלִתִּתי ַלֲהלְֹך ִעָּמֶכם
ְׁשלַֹח | ַוּיֶֹסף עֹוד ָּבָלק ) 15: (ַוּיֹאְמרּו ֵמֵאן ִּבְלָעם ֲהלְֹך ִעָּמנּו
ּו ַוּיֹאְמר| ַוָּיבֹאּו ֶאל ִּבְלָעם ) 16: (ָׂשִרים ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלה

ִּכי ) 17: (לֹו ּכֹה ָאַמר ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ַאל ָנא ִתָּמַנע ֵמֲהלְֹך ֵאָלי
ּוְלָכה ָּנא | ַכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְמאֹד ְוכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה 

ָלק ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעְבֵדי בָ ) 18: (ָקָבה ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזה
לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת | ק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ִאם ִיֶּתן ִלי ָבלָ 

ְוַעָּתה ְׁשבּו ָנא ) 19: (ִּפי ְיהָוה ֱאלָֹהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה
) 20: (ְוֵאְדָעה ַמה ּיֵֹסף ְיהָוה ַּדֵּבר ִעִּמי| ָבֶזה ַּגם ַאֶּתם ַהָּלְיָלה 

אֶמר לֹו ִאם ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם ַלְיָלה ַוּיֹ
ֶליָך ְוַאְך ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵא | ָהֲאָנִׁשים קּום ֵלְך ִאָּתם 

ַוֵּיֶלְך | ֹו ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת ֲאתֹנ) 21: (אֹתֹו ַתֲעֶׂשה
א ַוִּיְתַיֵּצב ַוִּיַחר ַאף ֱאלִֹהים ִּכי הֹוֵלְך הּו) 22: (ִעם ָׂשֵרי מֹוָאב

יו ְוהּוא רֵֹכב ַעל ֲאתֹנֹו ּוְׁשֵני ְנָערָ | ַמְלַאְך ְיהָוה ַּבֶּדֶרְך ְלָׂשָטן לֹו 
ְרּבֹו ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ְיהָוה ִנָּצב ַּבֶּדֶרְך ְוחַ ) 23: (ִעּמֹו

ְך ִּבְלָעם ַוּיַ | ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן ַהֶּדֶרְך ַוֵּתֶלְך ַּבָּׂשֶדה 
עֹול ַוַּיֲעמֹד ַמְלַאְך ְיהָוה ְּבִמְׁש ) 24: (ֶאת ָהָאתֹון ְלַהּטָֹתּה ַהָּדֶרְך 

ְך ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא) 25: (ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה| ַהְּכָרִמים 
| יר ְיהָוה ַוִּתָּלֵחץ ֶאל ַהִּקיר ַוִּתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ִּבְלָעם ֶאל ַהִּק 

 ַוַּיֲעמֹד ְּבָמקֹום| ַוּיֹוֶסף ַמְלַאְך ְיהָוה ֲעבֹור ) 26: (ף ְלַהּכָֹתּהַוּיֶֹס 
ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ) 27: (ָצר ֲאֶׁשר ֵאין ֶּדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשמֹאול

ת ַוִּיַחר ַאף ִּבְלָעם ַוַּיְך ֶא | ֶאת ַמְלַאְך ְיהָוה ַוִּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם 
ַוּתֹאֶמר | ַוִּיְפַּתח ְיהָוה ֶאת ִּפי ָהָאתֹון ) 28( :ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל

) 29: (ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשלֹׁש ְרָגִלים
לּו ֶיׁש ֶחֶרב ְּבָיִדי ִּכי | ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ָלָאתֹון ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי 

ֶאל ִּבְלָעם ֲהלֹוא ָאנִֹכי  ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון) 30: (ַעָּתה ֲהַרְגִּתיְך 
ֵּכן ִהְסַּכְנִּתי ֲאתְֹנָך ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְדָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְס 

ַוְיַגל ְיהָוה ֶאת ֵעיֵני ִבְלָעם ) 31: (ַוּיֹאֶמר לֹא| ַלֲעׂשֹות ְלָך ּכֹה 



ַוִּיּקֹד | ה ְּבָידֹו ַוַּיְרא ֶאת ַמְלַאְך ְיהָוה ִנָּצב ַּבֶּדֶרְך ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלפָ 
יָת ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה ַעל ָמה ִהִּכ ) 32: (ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו

ַרט ִהֵּנה ָאנִֹכי ָיָצאִתי ְלָׂשָטן ִּכי יָ | ֶאת ֲאתְֹנָך ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים 
| לֹׁש ְרָגִלים ַוִּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט ְלָפַני ֶזה ָׁש ) 33: (ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי

: ֱחֵייִתיאּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי ַעָּתה ַּגם אְֹתָכה ָהַרְגִּתי ְואֹוָתּה הֶ 
י ִּכי ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ַמְלַאְך ְיהָוה ָחָטאִתי ִּכי לֹא ָיַדְעִּת ) 34(

: יְוַעָּתה ִאם ַרע ְּבֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה ּלִ | ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ַּבָּדֶרְך 
ֶפס ֶאת ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל ִּבְלָעם ֵלְך ִעם ָהֲאָנִׁשים ְוֶא ) 35(

ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ָׂשֵרי | ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך אֹתֹו ְתַדֵּבר 
 ַוֵּיֵצא ִלְקָראתֹו ֶאל ִעיר| ַוִּיְׁשַמע ָּבָלק ִּכי ָבא ִבְלָעם ) 36: (ָבָלק

ַוּיֹאֶמר ) 37: (ְּגבּול ַאְרנֹן ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהְּגבּול מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל
 ָלָּמה לֹא ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ֲהלֹא ָׁשלַֹח ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ִלְקרֹא ָלְך 

ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ) 38: (ַהֻאְמָנם לֹא אּוַכל ַּכְּבֶדךָ | ָהַלְכָּת ֵאָלי 
ַהָּדָבר | כֹול אּוַכל ַּדֵּבר ְמאּוָמה ָּבָלק ִהֵּנה ָבאִתי ֵאֶליָך ַעָּתה ֲהיָ 

ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ) 39: (ֲאֶׁשר ָיִׂשים ֱאלִֹהים ְּבִפי אֹתֹו ֲאַדֵּבר
| ַוִּיְזַּבח ָּבָלק ָּבָקר ָוצֹאן ) 40: (ַוָּיבֹאּו ִקְרַית ֻחצֹות| ָּבָלק 

ּבֶֹקר ַוִּיַּקח ַוְיִהי בַ ) 41: (ַוְיַׁשַּלח ְלִבְלָעם ְוַלָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו
  :ַוַּיְרא ִמָּׁשם ְקֵצה ָהָעם| ָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם ַוַּיֲעֵלהּו ָּבמֹות ָּבַעל 
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ְוָהֵכן |  ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת) 1(

 ׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשרַוַּיעַ ) 2: (ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים
ַוּיֹאֶמר ) 3: (ַוַּיַעל ָּבָלק ּוִבְלָעם ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ | ִּדֶּבר ִּבְלָעם 

ה ִּבְלָעם ְלָבָלק ִהְתַיֵּצב ַעל עָֹלֶתָך ְוֵאְלָכה אּוַלי ִיָּקֵרה ְיהוָ 
ַוִּיָּקר ) 4: (ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפי| ִלְקָראִתי ּוְדַבר ַמה ַּיְרֵאִני ְוִהַּגְדִּתי ָלְך 

ְכִּתי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶאת ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבחֹת ָערַ | ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם 
| ַוָּיֶׂשם ְיהָוה ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם ) 5: (ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ 

 ַעל ַוָּיָׁשב ֵאָליו ְוִהֵּנה ִנָּצב) 6: (ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּבר
ִמן ֲאָרם | ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ) 7: (הּוא ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב| עָֹלתֹו 

ב ּוְלָכה ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ִּלי ַיֲעקֹ
ּוָמה ֶאְזעֹם לֹא | ָמה ֶאּקֹב לֹא ַקּבֹה ֵאל ) 8: (זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאל

ֶהן | ּנּו רֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּורֶ ִּכי ֵמ ) 9: (ָזַעם ְיהָוה
 ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב) 10: (ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב



ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים ּוְתִהי | ּוִמְסָּפר ֶאת רַֹבע ִיְׂשָרֵאל 
| ל ִּבְלָעם ֶמה ָעִׂשיָת ִלי ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶא ) 11: (ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו

| ַוַּיַען ַוּיֹאַמר ) 12: (ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך 
) 13: (ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר ָיִׂשים ְיהָוה ְּבִפי אֹתֹו ֶאְׁשמֹר ְלַדֵּבר

ָּנא ִאִּתי ֶאל ָמקֹום ַאֵחר ] ְלָכה קרי[ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק לך 
ְוָקְבנֹו |  ְרֶאּנּו ִמָּׁשם ֶאֶפס ָקֵצהּו ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו לֹא ִתְרֶאהֲאֶׁשר ִּת 
ַוִּיֶבן | ַוִּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה צִֹפים ֶאל רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ) 14: (ִלי ִמָּׁשם

ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ) 15: (ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ 
 ַוִּיָּקר ְיהָוה ֶאל) 16: (ְוָאנִֹכי ִאָּקֶרה ּכֹה| עָֹלֶתָך ִהְתַיֵּצב ּכֹה ַעל 

) 17: (ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּבר| ִּבְלָעם ַוָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו 
ַוּיֹאֶמר לֹו | ַוָּיבֹא ֵאָליו ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעל עָֹלתֹו ְוָׂשֵרי מֹוָאב ִאּתֹו 

קּום ָּבָלק | ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ) 18(: ָּבָלק ַמה ִּדֶּבר ְיהָוה
לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבן ) 19: (ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר

: הַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמּנָ | ָאָדם ְוִיְתֶנָחם 
לֹא ִהִּביט ) 21: (ָּנהּוֵבֵרְך ְולֹא ֲאִׁשיבֶ | ִהֵּנה ָבֵרְך ָלָקְחִּתי ) 20(

ְיהָוה ֱאלָֹהיו ִעּמֹו | ָאֶון ְּבַיֲעקֹב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל 
ְּכתֹוֲעפֹת ְרֵאם | ֵאל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים ) 22: (ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו

ָּכֵעת ֵיָאֵמר | ִּכי לֹא ַנַחׁש ְּבַיֲעקֹב ְולֹא ֶקֶסם ְּבִיְׂשָרֵאל ) 23: (לֹו
ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ) 24: (ֲעקֹב ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאלְליַ 

: ֶּתהלֹא ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁש | ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא 
ַּגם ָּבֵרְך לֹא | ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַּגם קֹב לֹא ִתֳּקֶבּנּו ) 25(

 ֲהלֹא ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליךָ | ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ַוַּיַען ) 26: (ְתָבֲרֶכּנּו
ל ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶא ) 27: (ֵלאמֹר ּכֹל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָוה אֹתֹו ֶאֱעֶׂשה

אּוַלי ִייַׁשר ְּבֵעיֵני | ִּבְלָעם ְלָכה ָּנא ֶאָּקֲחָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר 
רֹאׁש | ח ָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם ַוִּיַּק ) 28: (ָהֱאלִֹהים ְוַקּבֹתֹו ִלי ִמָּׁשם

 ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק) 29: (ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן
 ְבָעהְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁש | ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת 

ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל | ַוַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ִּבְלָעם ) 30: (ֵאיִלים
  :ַּבִּמְזֵּבחַ 
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ְולֹא  ַוַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל) 1(

: וַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָני| ָהַלְך ְּכַפַעם ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים 



| יו ְרא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹכן ִלְׁשָבָט ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ) 2(
ְנֻאם ִּבְלָעם | ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ) 3: (ַוְּתִהי ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים

| ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל ) 4: (ְּבנֹו ְבעֹר ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין
ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ) 5: (םֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָניִ 

|  ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו ְּכַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר) 6: (ִמְׁשְּכנֶֹתיָך ִיְׂשָרֵאל| ַיֲעקֹב 
ִיַּזל ַמִים ִמָּדְלָיו ) 7: (ַּכֲאָהִלים ָנַטע ְיהָוה ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי ָמִים

ֵאל ) 8: (א ַמְלֻכתֹוְוָירֹם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו ְוִתַּנֵּׂש | ְוַזְרעֹו ְּבַמִים ַרִּבים 
יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו | מֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים ְּכתֹוֲעפֹת ְרֵאם לֹו 

יא ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִב ) 9: (ְוַעְצמֵֹתיֶהם ְיָגֵרם ְוִחָּציו ִיְמָחץ
 ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק) 10: (ְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך ְואְֹרֶריָך ָארּור| ִמי ְיִקיֶמּנּו 

ַבי ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ָלקֹב אֹיְ | ל ִּבְלָעם ַוִּיְסּפֹק ֶאת ַּכָּפיו ֶא 
ְוַעָּתה ְּבַרח ) 11: (ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים

 ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך ְיהָוה| ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך 
ֲהלֹא ַּגם ֶאל ַמְלָאֶכיָך | ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ) 12: (ִמָּכבֹוד

ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ) 13: (ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר
ֹוָבה ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ט

ְוַעָּתה ִהְנִני ) 14: (אֹתֹו ֲאַדֵּבר ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָוה| אֹו ָרָעה ִמִּלִּבי 
ָך ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמ | הֹוֵלְך ְלַעִּמי 

ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו | ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ) 15: (ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים
ֵרי ֵאל ְויֵֹדַע ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמ ) 16: (ְבעֹר ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין

ֶאְרֶאּנּו ) 17: (ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים| ַּדַעת ֶעְליֹון 
ט ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב ְוָקם ֵׁשבֶ | ְולֹא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב 

ָיה ְוהָ ) 18: (ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת
: ְוִיְׂשָרֵאל עֶֹׂשה ָחִיל| ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר אְֹיָביו 

ק ַוַּיְרא ֶאת ֲעָמלֵ ) 20: (ְוֶהֱאִביד ָׂשִריד ֵמִעיר| ְוֵיְרְּד ִמַּיֲעקֹב ) 19(
: ֵבדֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹ| ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר 

ים ֵאיָתן מֹוָׁשֶבָך ְוִׂש | ְרא ֶאת ַהֵּקיִני ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ַוּיַ ) 21(
ַעד ָמה ַאּׁשּור | ִּכי ִאם ִיְהֶיה ְלָבֵער ָקִין ) 22: (ַּבֶּסַלע ִקֶּנךָ 

: אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל| ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ) 23: (ִּתְׁשֶּבּךָ 
ְוַגם הּוא ֲעֵדי | ִּתים ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו ֵעֶבר ְוִצים ִמַּיד ִּכ ) 24(

ְוַגם ָּבָלק ָהַלְך | ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ִלְמקֹמֹו ) 25: (אֵֹבד
  :ְלַדְרּכֹו
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: ַוָּיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב| ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים ) 1(
ַוּיֹאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו | ַוִּתְקֶראָן ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאלֵֹהיֶהן ) 2(

ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה | ַוִּיָּצֶמד ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹור ) 3: (ֵלאלֵֹהיֶהן
ָהָעם  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַקח ֶאת ָּכל ָראֵׁשי) 4: (ְּבִיְׂשָרֵאל

ְוָיׁשֹב ֲחרֹון ַאף ְיהָוה | ה ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש ְוהֹוַקע אֹוָתם ַליהוָ 
ִהְרגּו ִאיׁש | ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ׁשְֹפֵטי ִיְׂשָרֵאל ) 5: (ִמִּיְׂשָרֵאל

ל ָּבא ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 6: (ֲאָנָׁשיו ַהִּנְצָמִדים ְלַבַעל ְּפעֹור
ֵני י מֶֹׁשה ּוְלֵעיֵני ָּכל ֲעַדת ְּב ַוַּיְקֵרב ֶאל ֶאָחיו ֶאת ַהִּמְדָיִנית ְלֵעינֵ 

ַוַּיְרא ִּפיְנָחס ֶּבן ) 7: (ְוֵהָּמה בִֹכים ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד| ִיְׂשָרֵאל 
: דֹוַוָּיָקם ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַוִּיַּקח רַֹמח ְּביָ | ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן 

 ְדקֹר ֶאת ְׁשֵניֶהם ֵאתַוָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה ַוּיִ ) 8(
ֵני ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ְּב | ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָהִאָּׁשה ֶאל ֳקָבָתּה 

  : ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף| ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ) 9: (ִיְׂשָרֵאל
ְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס ֶּבן ֶא ) 11: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 10(

ְנאֹו ֶאת ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַק 
) 12: (ְולֹא ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי| ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם 

ְוָהְיָתה ּלֹו ) 13: (ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום| ָלֵכן ֱאמֹר 
יו ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאלֹהָ | ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם ּוְלַזְרעֹו 

ֶׁשר ְוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמֶּכה אֲ ) 14: (ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
: יְנִׂשיא ֵבית ָאב ַלִּׁשְמעֹנִ | ֻהָּכה ֶאת ַהִּמְדָיִנית ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוא 

 רֹאׁש ֻאּמֹות| ה ַהִּמְדָיִנית ָּכְזִּבי ַבת צּור ְוֵׁשם ָהִאָּׁשה ַהֻּמּכָ ) 15(
  : ֵּבית ָאב ְּבִמְדָין הּוא

| ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים ) 17: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 16(
 ִּכי צְֹרִרים ֵהם ָלֶכם ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר) 18: (ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם

ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי ַבת ְנִׂשיא ִמְדָין | ר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹו
ַוְיִהי ַאֲחֵרי ) 19: (ֲאחָֹתם ַהֻּמָּכה ְביֹום ַהַּמֵּגָפה ַעל ְּדַבר ְּפעֹור

  |: ַהַּמֵּגָפה
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ן ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֹהֵ ) 1(

ִרים אׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֶעְׂש ְׂשאּו ֶאת רֹ) 2: (ֵלאמֹר
ַוְיַדֵּבר ) 3: (ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל| ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֵבית ֲאבָֹתם 



ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו | מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן אָֹתם ְּבַעְרבֹת מֹוָאב 
 ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאתּכַ | ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ) 4: (ֵלאמֹר

ְראּוֵבן ְּבכֹור ) 5: (מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהּיְֹצִאים ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ַּפַחת ְּבֵני ְראּוֵבן ֲחנֹוְך ִמְׁשַּפַחת ַהֲחנִֹכי ְלַפּלּוא ִמְׁש | ִיְׂשָרֵאל 
ַחת ְלַכְרִמי ִמְׁשּפַ | ְלֶחְצרֹן ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְצרֹוִני ) 6: (ַהַּפֻּלִאי
ה ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁשלָֹׁש | ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ָהֻראּוֵבִני ) 7: (ַהַּכְרִמי

: ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב) 8: (ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים
הּוא ָדָתן ַוֲאִביָרם | ּוְבֵני ֱאִליָאב ְנמּוֵאל ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ) 9(

רֹן ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאהֲ ] קריְקִריֵאי [קרואי 
 ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיהָ ) 10: (ַּבֲעַדת קַֹרח ְּבַהּצָֹתם ַעל ְיהָוה

ַּבֲאכֹל ָהֵאׁש ֵאת | ַוִּתְבַלע אָֹתם ְוֶאת קַֹרח ְּבמֹות ָהֵעָדה 
: ח לֹא ֵמתּוּוְבֵני קֹרַ ) 11: (ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש ַוִּיְהיּו ְלֵנס

ְּנמּוֵאִלי ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְנמּוֵאל ִמְׁשַּפַחת הַ ) 12(  
ְלֶזַרח ) 13: (ְלָיִכין ִמְׁשַּפַחת ַהָּיִכיִני| ְלָיִמין ִמְׁשַּפַחת ַהָּיִמיִני 

ֵאֶּלה ) 14: (ְלָׁשאּול ִמְׁשַּפַחת ַהָּׁשאּוִלי| ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי 
ְּבֵני ) 15(  : ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּוָמאָתִים| ַהִּׁשְמעִֹני  ִמְׁשְּפחֹת

| ת ַהַחִּגי ָגד ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְצפֹון ִמְׁשַּפַחת ַהְּצפֹוִני ְלַחִּגי ִמְׁשַּפחַ 
ְלֵעִרי | ְלָאְזִני ִמְׁשַּפַחת ָהָאְזִני ) 16: (ְלׁשּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוִני

ְלַאְרֵאִלי | ַלֲארֹוד ִמְׁשַּפַחת ָהֲארֹוִדי ) 17(: ִמְׁשַּפַחת ָהֵעִרי
|  ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ָגד ִלְפֻקֵדיֶהם) 18: (ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרֵאִלי

| ְּבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ) 19(  : ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות
ם ֵני ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפחָֹת ַוִּיְהיּו ְב ) 20: (ַוָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

ת ְלֶזַרח ִמְׁשַּפחַ | ְלֵׁשָלה ִמְׁשַּפַחת ַהֵּׁשָלִני ְלֶפֶרץ ִמְׁשַּפַחת ַהַּפְרִצי 
ְלָחמּול | ַוִּיְהיּו ְבֵני ֶפֶרץ ְלֶחְצרֹן ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְצרִֹני ) 21: (ַהַּזְרִחי

| ה ִלְפֻקֵדיֶהם ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְיהּודָ ) 22: (ִמְׁשַּפַחת ֶהָחמּוִלי
ְּבֵני ִיָּׂששָכר ) 23(  : ִׁשָּׁשה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות

: ְלֻפָוה ִמְׁשַּפַחת ַהּפּוִני| ְלִמְׁשְּפחָֹתם ּתֹוָלע ִמְׁשַּפַחת ַהּתֹוָלִעי 
) 25: (יְלִׁשְמרֹן ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמרֹנִ | ְלָיׁשּוב ִמְׁשַּפַחת ַהָּיׁשּוִבי ) 24(

 ְׁשלֹׁשַאְרָּבָעה ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּו| ה ִמְׁשְּפחֹת ִיָּׂששָכר ִלְפֻקֵדיֶהם ֵאּלֶ 
ַּסְרִּדי ְּבֵני ְזבּוֻלן ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֶסֶרד ִמְׁשַּפַחת הַ ) 26(  : ֵמאֹות

) 27: (ְלַיְחְלֵאל ִמְׁשַּפַחת ַהַּיְחְלֵאִלי| ְלֵאלֹון ִמְׁשַּפַחת ָהֵאלִֹני 
: אֹותִׁשִּׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמ | ְּזבּולִֹני ִלְפֻקֵדיֶהם ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת הַ 

ְּבֵני ) 29: (ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפָרִים| ְּבֵני יֹוֵסף ְלִמְׁשְּפחָֹתם ) 28(  
| ָעד ְמַנֶּׁשה ְלָמִכיר ִמְׁשַּפַחת ַהָּמִכיִרי ּוָמִכיר הֹוִליד ֶאת ִּגְל 



ת ְּבֵני ִגְלָעד ִאיֶעֶזר ִמְׁשַּפחַ ֵאֶּלה ) 30: (ְלִגְלָעד ִמְׁשַּפַחת ַהִּגְלָעִדי
ת ְוַאְׂשִריֵאל ִמְׁשַּפחַ ) 31: (ְלֵחֶלק ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְלִקי| ָהִאיֶעְזִרי 

 ּוְׁשִמיָדע ִמְׁשַּפַחת) 32: (ְוֶׁשֶכם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְכִמי| ָהַאְׂשִרֵאִלי 
ד ֶּבן ֵחֶפר לֹא ּוְצָלְפחָ ) 33: (ְוֵחֶפר ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְפִרי| ַהְּׁשִמיָדִעי 

 ְוֵׁשם ְּבנֹות ְצָלְפָחד ַמְחָלה ְונָֹעה| ָהיּו לֹו ָּבִנים ִּכי ִאם ָּבנֹות 
ּוְפֻקֵדיֶהם | ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְמַנֶּׁשה ) 34: (ָחְגָלה ִמְלָּכה ְוִתְרָצה

ֵאֶּלה ְבֵני ֶאְפַרִים ) 35(  : ְׁשַנִים ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות
ַּפַחת חָֹתם ְלׁשּוֶתַלח ִמְׁשַּפַחת ַהֻּׁשַתְלִחי ְלֶבֶכר ִמְׁש ְלִמְׁשּפְ 

ְלֵעָרן | ְוֵאֶּלה ְּבֵני ׁשּוָתַלח ) 36: (ְלַתַחן ִמְׁשַּפַחת ַהַּתֲחִני| ַהַּבְכִרי 
ם ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ֶאְפַרִים ִלְפֻקֵדיהֶ ) 37: (ִמְׁשַּפַחת ָהֵעָרִני

ֵאֶּלה ְבֵני יֹוֵסף | ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף וַ 
ַחת ְּבֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֶבַלע ִמְׁשּפַ ) 38(  : ְלִמְׁשְּפחָֹתם

ַלֲאִחיָרם ִמְׁשַּפַחת | ַהַּבְלִעי ְלַאְׁשֵּבל ִמְׁשַּפַחת ָהַאְׁשֵּבִלי 
 ְׁשַּפַחתְלחּוָפם ִמ | ִלְׁשפּוָפם ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָפִמי ) 39: (ָהֲאִחיָרִמי
ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרִּדי | ַוִּיְהיּו ְבֵני ֶבַלע ַאְרְּד ְוַנֲעָמן ) 40: (ַהחּוָפִמי

| ֵאֶּלה ְבֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפחָֹתם ) 41: (ְלַנֲעָמן ִמְׁשַּפַחת ַהַּנֲעִמי
ֵאֶּלה ְבֵני ) 42(  : ּוְפֻקֵדיֶהם ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות

 ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ָּדן| ִמְׁשְּפחָֹתם ְלׁשּוָחם ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָחִמי ָדן לְ 
ַאְרָּבָעה | ָּכל ִמְׁשְּפחֹת ַהּׁשּוָחִמי ִלְפֻקֵדיֶהם ) 43: (ְלִמְׁשְּפחָֹתם

 ְּבֵני ָאֵׁשר ְלִמְׁשְּפחָֹתם) 44(  : ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות
ִלְבִריָעה | ָנה ְלִיְׁשִוי ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְׁשִוי ְלִיְמָנה ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְמ 

| ִרי ִלְבֵני ְבִריָעה ְלֶחֶבר ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְב ) 45: (ִמְׁשַּפַחת ַהְּבִריִעי
: חְוֵׁשם ַּבת ָאֵׁשר ָׂשרַ ) 46: (ְלַמְלִּכיֵאל ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְלִּכיֵאִלי

 ְׁשלָֹׁשה ַוֲחִמִּׁשים| ם ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ָאֵׁשר ִלְפֻקֵדיהֶ ) 47(
ל ְּבֵני ַנְפָּתִלי ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלַיְחְצֵא ) 48(  : ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות

ת ְלֵיֶצר ִמְׁשַּפחַ ) 49: (ְלגּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּגּוִני| ִמְׁשַּפַחת ַהַּיְחְצֵאִלי 
ְּפחֹת ַנְפָּתִלי ֵאֶּלה ִמְׁש ) 50: (ְלִׁשֵּלם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשֵּלִמי| ַהִּיְצִרי 

: ֵמאֹות ּוְפֻקֵדיֶהם ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע| ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
ְׁשַבע |  ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ָוָאֶלף) 51(

  : ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים
ָחֵלק ָהָאֶרץ ָלֵאֶּלה ֵּת ) 53: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 52(

ָלַרב ַּתְרֶּבה ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ) 54: (ְּבַנֲחָלה ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות
ַאְך ְּבגֹוָרל ) 55: (ִאיׁש ְלִפי ְפֻקָדיו ֻיַּתן ַנֲחָלתֹו| ַּתְמִעיט ַנֲחָלתֹו 

ַעל ִּפי ) 56: (ִלְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאבָֹתם ִיְנָחלּו| ֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ 



 ְוֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהֵּלִוי) 57(  : ֵּבין ַרב ִלְמָעט| ֵלק ַנֲחָלתֹו ַהּגֹוָרל ֵּתחָ 
י ַּפַחת ַהְּקָהִת ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵגְרׁשֹון ִמְׁשַּפַחת ַהֵּגְרֻׁשִּני ִלְקָהת ִמְׁש 

ת ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ֵלִוי ִמְׁשַּפחַ ) 58: (ִלְמָרִרי ִמְׁשַּפַחת ַהְּמָרִרי| 
ּוִׁשי ֶחְברִֹני ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְחִלי ִמְׁשַּפַחת ַהּמַהִּלְבִני ִמְׁשַּפַחת הַ 
ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ) 59: (ּוְקָהת הֹוִלד ֶאת ַעְמָרם| ִמְׁשַּפַחת ַהָּקְרִחי 

ַוֵּתֶלד |  ַעְמָרם יֹוֶכֶבד ַּבת ֵלִוי ֲאֶׁשר ָיְלָדה אָֹתּה ְלֵלִוי ְּבִמְצָרִים
ַוִּיָּוֵלד ) 60: (ָים ֲאחָֹתםְלַעְמָרם ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת מֶֹׁשה ְוֵאת ִמְר 

) 61: (ֶאת ֶאְלָעָזר ְוֶאת ִאיָתָמר| ְלַאֲהרֹן ֶאת ָנָדב ְוֶאת ֲאִביהּוא 
) 62: (ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ְיהָוה| ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא 

חֶֹדׁש  ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁשלָֹׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ָּכל ָזָכר ִמֶּבן
ֶהם ִּכי לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי לֹא ִנַּתן לָ | ְעָלה ָוָמ 

ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ) 63: (ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַיְרֵּדן  ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ַעל| ַהּכֵֹהן 
ַהּכֵֹהן  ֶּלה לֹא ָהָיה ִאיׁש ִמְּפקּוֵדי מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןּוְבֵא ) 64: (ְיֵרחֹו

ִּכי ָאַמר ְיהָוה ) 65: (ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר ִסיָני| 
ֶּבן  ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי ִאם ָּכֵלב| ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו ַּבִּמְדָּבר 

    : ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון
  

Numbers Chapter 27 
  
ן ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ּבֶ ) 1(

ה ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבנָֹתיו ַמְחלָ | ְמַנֶּׁשה ְלִמְׁשְּפחֹת ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף 
ִלְפֵני ַוַּתֲעמְֹדָנה ִלְפֵני מֶֹׁשה וְ ) 2: (נָֹעה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה ְוִתְרָצה

ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד | ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל ָהֵעָדה 
 ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא לֹא ָהָיה ְּבתֹוְך ָהֵעָדה) 3: (ֵלאמֹר

 ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים לֹא ָהיּו| ַהּנֹוָעִדים ַעל ְיהָוה ַּבֲעַדת קַֹרח 
| ֹו ֵּבן ָּגַרע ֵׁשם ָאִבינּו ִמּתֹוְך ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי ֵאין לָלָּמה יִ ) 4: (לֹו

ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ) 5: (ְּתָנה ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו
) 7: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 6(  : ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ְיהָוה

ֵחי ן ָלֶהם ֲאֻחַּזת ַנֲחָלה ְּבתֹוְך אֲ ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת ָנתֹן ִּתֵּת 
ל ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 8: (ְוַהֲעַבְרָּת ֶאת ַנֲחַלת ֲאִביֶהן ָלֶהן| ֲאִביֶהם 

ֲחָלתֹו ִאיׁש ִּכי ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת נַ | ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר 
) 10: (ֲחָלתֹו ְלֶאָחיוּוְנַתֶּתם ֶאת נַ | ְוִאם ֵאין לֹו ַּבת ) 9: (ְלִבּתֹו

ְוִאם ) 11: (ּוְנַתֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ַלֲאֵחי ָאִביו| ְוִאם ֵאין לֹו ַאִחים 



ָליו ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ִלְׁשֵארֹו ַהָּקרֹב ֵא 
 ָּפטְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֻחַּקת ִמְׁש | ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְוָיַרׁש אָֹתּה 

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה) 12(  : ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה
ִלְבֵני  ּוְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי| ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה 

| ה ְוָרִאיָתה אָֹתּה ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל ַעֶּמיָך ַּגם ָאָּת ) 13: (ִיְׂשָרֵאל
ִצן  ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר) 14: (ךָ ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף ַאֲהרֹן ָאִחי

ֵהם ֵמי ְמִריַבת | ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים ְלֵעיֵניֶהם 
  : ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצן

ִיְפקֹד ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 16: (ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְיהָוה ֵלאמֹר) 15(
 ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם) 17: (ָדהִאיׁש ַעל ָהעֵ | ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר 

ְולֹא ִתְהֶיה |  ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ) 18: (ֲעַדת ְיהָוה ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה

ָסַמְכָּת וְ |  מֶֹׁשה ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו
ֵני ְוַהֲעַמְדָּת אֹתֹו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפ ) 19: (ֶאת ָיְדָך ָעָליו

|  ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך ָעָליו) 20: (ְוִצִּויָתה אֹתֹו ְלֵעיֵניֶהם| ָּכל ָהֵעָדה 
ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ) 21: (ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 ַעל ִּפיו ֵיְצאּו ְוַעל| ֲעמֹד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים ִלְפֵני ְיהָוה יַ 
ַוַּיַעׂש ) 22: (ִּפיו ָיבֹאּו הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל ָהֵעָדה

 ִלְפֵני ַוִּיַּקח ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲעִמֵדהּו| מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה אֹתֹו 
ַוִּיְסמְֹך ֶאת ָיָדיו ָעָליו ) 23: (ָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ָּכל ָהֵעָדהֶאְלעָ 

  :ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁשה| ַוְיַצֵּוהּו 
  

Numbers Chapter 28 
  
ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

רּו י ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניחִֹחי ִּתְׁשְמ ֶאת ָקְרָּבנִ | ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 
 ְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר) 3: (ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו

עָֹלה  ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום| ַּתְקִריבּו ַליהָוה 
ִני ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁש ְוֵאת | ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר ) 4: (ָתִמיד

| ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת ְלִמְנָחה ) 5: (ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים
ָהֲעֻׂשָיה | עַֹלת ָּתִמיד ) 6: (ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין
ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ) 7: (ְּבַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה ַליהָוה

 ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש) 8: (ַּבּקֶֹדׁש ַהֵּסְך ֶנֶסְך ֵׁשָכר ַליהָוה| ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבׂש



 ְּכִמְנַחת ַהּבֶֹקר ּוְכִנְסּכֹו ַּתֲעֶׂשה| ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים 
  : ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה

ים ּוְׁשֵני ֶעְׂשרֹנִ  |ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ) 9(
ַעל |  עַֹלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו) 10: (סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכֹו

בּו ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ַּתְקִרי) 11(  : עַֹלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה
 ָׁשָנהְּבֵני  ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים| עָֹלה ַליהָוה 

ָלה ּוְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּו) 12: (ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם
ֶמן ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁש | ַבֶּׁשֶמן ַלָּפר ָהֶאָחד 

ֶמן ְוִעָּׂשרֹן ִעָּׂשרֹון סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁש ) 13: (ָלַאִיל ָהֶאָחד
ְוִנְסֵּכיֶהם ) 14: (עָֹלה ֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה ַליהָוה| ד ַלֶּכֶבׂש ָהֶאחָ 

 ִהין ַלֶּכֶבׂשֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלָּפר ּוְׁשִליִׁשת ַהִהין ָלַאִיל ּוְרִביִעת הַ 
 ּוְׂשִעיר ִעִּזים) 15: (זֹאת עַֹלת חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה| ָיִין 

) 16(  : ל עַֹלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹועַ | ֶאָחד ְלַחָּטאת ַליהָוה 
: ֶּפַסח ַליהָוה| ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש 

ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות | ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ָחג ) 17(
אֶכת ֲעבָֹדה ָּכל ְמלֶ | ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ) 18: (ֵיָאֵכל

ָבָקר  ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה עָֹלה ַליהָוה ָּפִרים ְּבֵני) 19: (לֹא ַתֲעׂשּו
יּו ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ִיְה | ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד 

ַלָּפר  ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים| ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ) 20: (ָלֶכם
ֶּכֶבׂש ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַּתֲעֶׂשה לַ ) 21: (י ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּוּוְׁשנֵ 

ְלַכֵּפר | ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ) 22: (ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים| ָהֶאָחד 
ַּתֲעׂשּו | ִמְּלַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר ֲאֶׁשר ְלעַֹלת ַהָּתִמיד ) 23: (ֲעֵליֶכם

ֵּׁשה ה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִא ָּכֵאּלֶ ) 24: (ֶאת ֵאֶּלה
ּוַבּיֹום ) 25: (ַעל עֹוַלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו| ֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה 

ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא | ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 
ִמְנָחה ֲחָדָׁשה  ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם) 26(  : ַתֲעׂשּו

ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת | ַליהָוה ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם 
 ְוִהְקַרְבֶּתם עֹוָלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה) 27: (ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו

) 28: (ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה| ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשַנִים ַאִיל ֶאָחד 
 ָחד ְׁשֵניְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶא | סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ּוִמְנָחָתם 

| ד ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאחָ ) 29: (ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד
) 31: (ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם| ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ) 30: (ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים

ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם | ָחתֹו ַּתֲעׂשּו ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמנְ 
  :ְוִנְסֵּכיֶהם
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ֶיה ָלֶכם ָּכל ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְה ) 1(

) 2: (יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם| ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו 
| ד ַח ַליהָוה ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאחָ ַוֲעִׂשיֶתם עָֹלה ְלֵריַח ִניחֹ

ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ) 3: (ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם
ְוִעָּׂשרֹון ) 4: (ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלָאִיל| ַבָּׁשֶמן 

 ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד) 5: (יםְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂש | ֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד 
ַלת ִמְּלַבד עַֹלת ַהחֶֹדׁש ּוִמְנָחָתּה ְועֹ) 6: (ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם| ַחָּטאת 

ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה | ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם 
 ׁש ִיְהֶיהדֶ ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמְקָרא קֹ) 7(  : ַליהָוה

) 8: (ָּכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו| ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם 
| ל ֶאָחד ְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ַליהָוה ֵריַח ִניחַֹח ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאיִ 

 ּוִמְנָחָתם סֶֹלת) 9: (ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם
ַאִיל ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים לָ | ֶמן ְּבלּוָלה ַבָּׁש 

: םְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשי| ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ) 10: (ָהֶאָחד
 ִמְּלַבד ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ְועַֹלת| ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ) 11(

  : םַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיהֶ 
ֶדׁש ִיְהֶיה ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֹ) 12(

 ְוַחּגֶֹתם ַחג ַליהָוה ִׁשְבַעת| ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו 
ים ְּבֵני ְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה ָּפִר ) 13: (ָיִמים

ָעָׂשר  ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה| ֵאיִלם ְׁשָנִים  ָבָקר ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר
ְׁשלָֹׁשה | ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ) 14: (ְּתִמיִמם ִיְהיּו

ְׂשרִֹנים ָלַאִיל ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶאָחד ִלְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְׁשֵני עֶ 
| רֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְוִעָּׂש ) 15: (ָהֶאָחד ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם
ִמְּלַבד | ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ) 16: (ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים

י ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני ָּפִרים ְּבנֵ ) 17(  : עַֹלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה
ר ָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂש ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁש | ָבָקר ְׁשֵנים ָעָׂשר ֵאיִלם ְׁשָנִים 

ים ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂש ) 18: (ְּתִמיִמם
ִמְּלַבד | ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ) 19: (ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ) 20(  : עַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם
 ָעָׂשר ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה| ים ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ֵאיִלם ְׁשָנִים ָּפִר 

ים ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂש ) 21: (ְּתִמיִמם



ִמְּלַבד עַֹלת | ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ) 22: (ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט
ה ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ָּפִרים ֲעָׂשרָ ) 23(  : ִנְסָּכּהַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה וְ 

) 24: (ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם| ֵאיִלם ְׁשָנִים 
ם ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפרָ 

 ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד|  ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת) 25: (ַּכִּמְׁשָּפט
יִלם ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשָעה ֵא ) 26(  : ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה

ּוִמְנָחָתם ) 27: (ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם| ְׁשָנִים 
) 28: (ָּפטְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁש 

: ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה| ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד 
י ְּכָבִׂשים ְּבנֵ | ּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָּפִרים ְׁשמָֹנה ֵאיִלם ְׁשָנִים ) 29(  

 ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים) 30: (ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם
ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ) 31: (ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט ָלֵאיִלם

  : ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ּוְנָסֶכיהָ | ֶאָחד 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני | ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָּפִרים ִׁשְבָעה ֵאיִלם ְׁשָנִים ) 32(

ָתם ְוִנְסֵּכֶהם ַלָּפִרים ּוִמְנחָ ) 33: (ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם
ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ) 34: (ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ְּכִמְׁשָּפָטם

  : ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה| ֶאָחד 
 ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא| ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם ) 35(

ֶאָחד  ִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה ַּפרוְ ) 36: (ַתֲעׂשּו
ִמְנָחָתם ) 37: (ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם| ַאִיל ֶאָחד 

 ּוְׂשִעיר) 38: (ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפר ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט
ֵאֶּלה ) 39: (ָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּהִמְּלַבד עַֹלת הַ | ַחָּטאת ֶאָחד 

ְלַבד ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם | ַּתֲעׂשּו ַליהָוה ְּבמֹוֲעֵדיֶכם 
  :ְלעֹלֵֹתיֶכם ּוְלִמְנחֵֹתיֶכם ּוְלִנְסֵּכיֶכם ּוְלַׁשְלֵמיֶכם

  
Numbers Chapter 30 

  
ר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ְּככֹל ֲאֶׁש | ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 1(

  : מֶֹׁשה
ֶזה | אמֹר ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֵ ) 2(

ַבע ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַליהָוה אֹו ִהָּׁש ) 3: (ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה
ֵצא ִמִּפיו ְּכָכל ַהּיֹ| ְׁשֻבָעה ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו 

ְוָאְסָרה ִאָּסר ְּבֵבית | ְוִאָּׁשה ִּכי ִתּדֹר ֶנֶדר ַליהָוה ) 4: (ַיֲעֶׂשה
ר ְוָׁשַמע ָאִביָה ֶאת ִנְדָרּה ֶוֱאָסָרּה ֲאֶׁש ) 5: (ָאִביָה ִּבְנֻעֶריהָ 



ְוָקמּו ָּכל ְנָדֶריָה ְוָכל | ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ָאִביָה 
 ְוִאם ֵהִניא ָאִביָה אָֹתּה) 6: (ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיקּום ִאָּסר ֲאֶׁשר

ָׁשּה לֹא ְּביֹום ָׁשְמעֹו ָּכל ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנפְ 
ְוִאם ָהיֹו ) 7: (ַויהָוה ִיְסַלח ָלּה ִּכי ֵהִניא ָאִביָה אָֹתּה| ָיקּום 

ָרה ַעל ִמְבָטא ְׂשָפֶתיָה ֲאֶׁשר ָאְס אֹו | ִתְהֶיה ְלִאיׁש ּוְנָדֶריָה ָעֶליָה 
ְוָקמּו | ְוָׁשַמע ִאיָׁשּה ְּביֹום ָׁשְמעֹו ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ) 8: (ַנְפָׁשּה

ְוִאם ְּביֹום ) 9: (ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶרָה ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיֻקמּו
יָה ְוֵאת ְׁשמַֹע ִאיָׁשּה ָיִניא אֹוָתּה ְוֵהֵפר ֶאת ִנְדָרּה ֲאֶׁשר ָעלֶ 

) 10: (ַויהָוה ִיְסַלח ָלּה| ִמְבָטא ְׂשָפֶתיָה ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה 
: ֶליהָ ּכֹל ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיקּום עָ | ְוֵנֶדר ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה 

אֹו ָאְסָרה ִאָּסר ַעל ַנְפָׁשּה | ְוִאם ֵּבית ִאיָׁשּה ָנָדָרה ) 11(
ְוָקמּו | ּה ְוָׁשַמע ִאיָׁשּה ְוֶהֱחִרׁש ָלּה לֹא ֵהִניא אָֹת ) 12: (ִּבְׁשֻבָעה

ְוִאם ) 13: (ָּכל ְנָדֶריָה ְוָכל ִאָּסר ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיקּום
ָה ִלְנָדֶריָה ָהֵפר ָיֵפר אָֹתם ִאיָׁשּה ְּביֹום ָׁשְמעֹו ָּכל מֹוָצא ְׂשָפֶתי

) 14: (ּה ֲהֵפָרם ַויהָוה ִיְסַלח ָלּהִאיָׁש | ּוְלִאַּסר ַנְפָׁשּה לֹא ָיקּום 
 ִאיָׁשּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיָׁשּה| ָּכל ֵנֶדר ְוָכל ְׁשֻבַעת ִאָּסר ְלַעּנֹת ָנֶפׁש 

ֹום ְוִאם ַהֲחֵרׁש ַיֲחִריׁש ָלּה ִאיָׁשּה ִמּיֹום ֶאל י) 15: (ְיֵפֶרּנּו
ֵהִקים | יָה ְוֵהִקים ֶאת ָּכל ְנָדֶריָה אֹו ֶאת ָּכל ֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר ָעלֶ 

ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר אָֹתם ) 16: (אָֹתם ִּכי ֶהֱחִרׁש ָלּה ְּביֹום ָׁשְמעֹו
ה ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ִצּוָ ) 17: (ְוָנָׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה| ַאֲחֵרי ָׁשְמעֹו 

ת ֵּבין ָאב ְלִבּתֹו ִּבְנֻעֶריָה ֵּבי| ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו 
  :ָאִביהָ 
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ל ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

 ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל) 3: (ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶּמיךָ | ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים 
ְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין | ָהָעם ֵלאמֹר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא 

ְלכֹל | ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ) 4: (ת ִנְקַמת ְיהָוה ְּבִמְדָיןָלֵת 
 ַוִּיָּמְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל) 5: (ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשְלחּו ַלָּצָבא

ַוִּיְׁשַלח אָֹתם ) 6: (ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ָצָבא| ֶאֶלף ַלַּמֶּטה 
ֵהן אָֹתם ְוֶאת ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ַהּכֹ| ָבא מֶֹׁשה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ַלּצָ 

ַוִּיְצְּבאּו ַעל ) 7: (ַלָּצָבא ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁש ַוֲחצְֹצרֹות ַהְּתרּוָעה ְּבָידֹו
ְוֶאת ) 8: (ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר| ִמְדָין ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה 



ֶאת ֱאִוי ְוֶאת ֶרֶקם ְוֶאת צּור  ַמְלֵכי ִמְדָין ָהְרגּו ַעל ַחְלֵליֶהם
ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור | ְוֶאת חּור ְוֶאת ֶרַבע ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ִמְדָין 

| ת ַטָּפם ַוִּיְׁשּבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְנֵׁשי ִמְדָין ְוֶא ) 9: (ָהְרגּו ֶּבָחֶרב
) 10: (ָלם ָּבָזזּוְוֵאת ָּכל ְּבֶהְמָּתם ְוֶאת ָּכל ִמְקֵנֶהם ְוֶאת ָּכל ֵחי
: ָׂשְרפּו ָּבֵאׁש| ְוֵאת ָּכל ָעֵריֶהם ְּבמֹוְׁשבָֹתם ְוֵאת ָּכל ִטירָֹתם 

: ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה| ַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל ַהָּׁשָלל ְוֵאת ָּכל ַהַּמְלקֹוַח ) 11(
ֵאל י ִיְׂשרָ ַוָּיִבאּו ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוֶאל ֲעַדת ְּבנֵ ) 12(

ֶאל ַעְרבֹת | ֶאת ַהְּׁשִבי ְוֶאת ַהַּמְלקֹוַח ְוֶאת ַהָּׁשָלל ֶאל ַהַּמֲחֶנה 
ַוֵּיְצאּו מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ) 13(  : מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו

) 14: (ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה| ַהּכֵֹהן ְוָכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ִלְקָראָתם 
ֹות ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ַהֵּמא| ֵדי ֶהָחִיל ַוִּיְקצֹף מֶֹׁשה ַעל ְּפקּו

| ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶֹׁשה ) 15: (ַהָּבִאים ִמְּצָבא ַהִּמְלָחָמה
 ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדַבר) 16: (ַהִחִּייֶתם ָּכל ְנֵקָבה

 ַּמֵּגָפה ַּבֲעַדתַוְּתִהי הַ | ִּבְלָעם ִלְמָסר ַמַעל ַּביהָוה ַעל ְּדַבר ְּפעֹור 
 ְוָכל ִאָּׁשה יַֹדַעת ִאיׁש| ְוַעָּתה ִהְרגּו ָכל ָזָכר ַּבָּטף ) 17: (ְיהָוה

ּו ְוכֹל ַהַּטף ַּבָּנִׁשים ֲאֶׁשר לֹא ָיְדע) 18: (ְלִמְׁשַּכב ָזָכר ֲהרֹגּו
ְבַעת ְוַאֶּתם ֲחנּו ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִׁש ) 19: (ַהֲחיּו ָלֶכם| ִמְׁשַּכב ָזָכר 

ִליִׁשי ּכֹל הֵֹרג ֶנֶפׁש ְוכֹל נֵֹגַע ֶּבָחָלל ִּתְתַחְּטאּו ַּבּיֹום ַהְּׁש | ִמים יָ 
ל ְוָכל ֶּבֶגד ְוָכל ְּכִלי עֹור ְוכָ ) 20: (ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַאֶּתם ּוְׁשִביֶכם

ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ) 21(  : ִּתְתַחָּטאּו| ַמֲעֵׂשה ִעִּזים ְוָכל ְּכִלי ֵעץ 
 זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה| ל ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַהָּבִאים ַלִּמְלָחָמה ַהּכֵֹהן ֶא 

|  ַאְך ֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהָּכֶסף) 22: (ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה
ָּכל ) 23: (ֶאת ַהְּנחֶֹׁשת ֶאת ַהַּבְרֶזל ֶאת ַהְּבִדיל ְוֶאת ָהעָֹפֶרת

ׁש ְוָטֵהר ַאְך ְּבֵמי ִנָּדה ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵא 
) 24: (ְוכֹל ֲאֶׁשר לֹא ָיבֹא ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים| ִיְתַחָּטא 

ְוַאַחר ָּתבֹאּו ֶאל | ְוִכַּבְסֶּתם ִּבְגֵדיֶכם ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ּוְטַהְרֶּתם 
  : ַהַּמֲחֶנה

אׁש ָׂשא ֵאת רֹ) 26: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 25(
י ַאָּתה ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוָראֵׁש | ַמְלקֹוַח ַהְּׁשִבי ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה 

ָחָמה ְוָחִציָת ֶאת ַהַּמְלקֹוַח ֵּבין ּתְֹפֵׂשי ַהִּמלְ ) 27: (ֲאבֹות ָהֵעָדה
ַוֲהֵרמָֹת ֶמֶכס ַליהָוה ) 28: (ּוֵבין ָּכל ָהֵעָדה| ַהּיְֹצִאים ַלָּצָבא 
ׁש ְלָחָמה ַהּיְֹצִאים ַלָּצָבא ֶאָחד ֶנֶפׁש ֵמֲחֵמ ֵמֵאת ַאְנֵׁשי ַהִּמ 

) 29: (ִמן ָהָאָדם ּוִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהֲחמִֹרים ּוִמן ַהּצֹאן| ַהֵּמאֹות 
) 30: (ְוָנַתָּתה ְלֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְּתרּוַמת ְיהָוה| ִמַּמֲחִציָתם ִּתָּקחּו 



ָדם ֻחז ִמן ַהֲחִמִּׁשים ִמן ָהָאּוִמַּמֲחִצת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּתַּקח ֶאָחד ָא
ְוָנַתָּתה | ִמן ַהָּבָקר ִמן ַהֲחמִֹרים ּוִמן ַהּצֹאן ִמָּכל ַהְּבֵהָמה 

 ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה) 31: (אָֹתם ַלְלִוִּים ׁשְֹמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ְיהָוה
ַוְיִהי ) 32: (ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה| ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן 

צֹאן ֵׁשׁש ֵמאֹות | ַּמְלקֹוַח ֶיֶתר ַהָּבז ֲאֶׁשר ָּבְזזּו ַעם ַהָּצָבא הַ 
ִעים ּוָבָקר ְׁשַנִים ְוִׁשְב ) 33: (ֶאֶלף ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים

ְוֶנֶפׁש ָאָדם ִמן ) 35: (ַוֲחמִֹרים ֶאָחד ְוִׁשִּׁשים ָאֶלף) 34: (ָאֶלף
ים ָּכל ֶנֶפׁש ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁש | ְׁשַּכב ָזָכר ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ִמ 

ִמְסַּפר ַהּצֹאן | ַוְּתִהי ַהֶּמֱחָצה ֵחֶלק ַהּיְֹצִאים ַּבָּצָבא ) 36: (ָאֶלף
: ֲחֵמׁש ֵמאֹותְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים וַ 

: םֵמאֹות ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעי ֵׁשׁש| ַוְיִהי ַהֶּמֶכס ַליהָוה ִמן ַהּצֹאן ) 37(
ּוִמְכָסם ַליהָוה ְׁשַנִים | ְוַהָּבָקר ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים ָאֶלף ) 38(

ּוִמְכָסם | ַוֲחמִֹרים ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ) 39: (ְוִׁשְבִעים
| ף ְוֶנֶפׁש ָאָדם ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָאלֶ ) 40: (ַליהָוה ֶאָחד ְוִׁשִּׁשים

ֶכס ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ֶמ ) 41: (ַליהָוה ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים ָנֶפׁשּוִמְכָסם 
: הַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁש | ְּתרּוַמת ְיהָוה ְלֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן 

ים ֲאֶׁשר ָחָצה מֶֹׁשה ִמן ָהֲאָנִׁש | ּוִמַּמֲחִצית ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 42(
ְׁשלֹׁש ֵמאֹות | ָהֵעָדה ִמן ַהּצֹאן ַוְּתִהי ֶמֱחַצת ) 43: (ַהּצְֹבִאים

ּוָבָקר ) 44: (ֶאֶלף ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות
 ַוֲחמִֹרים ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש) 45: (ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים ָאֶלף

ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ) 47: (ְוֶנֶפׁש ָאָדם ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָאֶלף) 46: (ֵמאֹות
ִמן ָהָאָדם  ַּמֲחִצת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהָאֻחז ֶאָחד ִמן ַהֲחִמִּׁשיםִמ 

ן ְיהָוה ַוִּיֵּתן אָֹתם ַלְלִוִּים ׁשְֹמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשּכַ | ּוִמן ַהְּבֵהָמה 
ים ַוִּיְקְרבּו ֶאל מֶֹׁשה ַהְּפֻקִד ) 48: (ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה

) 49: (ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות| ָבא ֲאֶׁשר ְלַאְלֵפי ַהּצָ 
ִּמְלָחָמה ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ֲעָבֶדיָך ָנְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ַאְנֵׁשי הַ 

ַוַּנְקֵרב ֶאת ָקְרַּבן ) 50: (ְולֹא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש| ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו 
יד ַטַּבַעת ָעִגיל ְיהָוה ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמ 

ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ) 51: (ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתינּו ִלְפֵני ְיהָוה| ְוכּוָמז 
ַוְיִהי ) 52: (ּכֹל ְּכִלי ַמֲעֶׂשה| ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהָּזָהב ֵמִאָּתם 

ֶאֶלף ְׁשַבע  ָּכל ְזַהב ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ֵהִרימּו ַליהָוה ִׁשָּׁשה ָעָׂשר
 ֵמֵאת ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ּוֵמֵאת ָׂשֵרי| ת ַוֲחִמִּׁשים ָׁשֶקל ֵמאֹו

ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ) 54: (ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ָּבְזזּו ִאיׁש לֹו) 53: (ַהֵּמאֹות



ַוָּיִבאּו | אֹות ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהָּזָהב ֵמֵאת ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמ 
  :ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְיהָוהאֹתֹו ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִזָּכרֹון 

  
Numbers Chapter 32 

  
ַוִּיְראּו | ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמאֹד ) 1(

: ֶנהֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִּגְלָעד ְוִהֵּנה ַהָּמקֹום ְמקֹום ִמְק 
ר ּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאְלָעזָ וַ | ַוָּיבֹאּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ) 2(

ֲעָטרֹות ְוִדיבֹן ְוַיְעֵזר ) 3: (ַהּכֵֹהן ְוֶאל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ) 4: (ּוְׂשָבם ּוְנבֹו ּוְבעֹן| ְוִנְמָרה ְוֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה 

ֲעָבֶדיָך ְולַ | ִהָּכה ְיהָוה ִלְפֵני ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא 
ֶרץ ַוּיֹאְמרּו ִאם ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֻיַּתן ֶאת ָהָא) 5(  : ִמְקֶנה

ַוּיֹאֶמר ) 6: (ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן| ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחָּזה 
ם ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּת | מֶֹׁשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן 

ל ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ] ְתִניאּון קרי[ְוָלָּמה תנואון ) 7: (פֹה ֵּתְׁשבּו
ם ּכֹה ָעׂשּו ֲאבֵֹתיכֶ ) 8: (ֵמֲעבֹר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ְיהָוה| 
ַוַּיֲעלּו ַעד ) 9: (ְּבָׁשְלִחי אָֹתם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ| 

|  ָהָאֶרץ ַוָּיִניאּו ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַוִּיְראּו ֶאת
ַוִּיַחר ַאף ) 10: (ְלִבְלִּתי בֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ְיהָוה

ִאם ִיְראּו ָהֲאָנִׁשים ) 11: (ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר| ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא 
ר ָהֲאָדָמה ֲאֶׁש ָהעִֹלים ִמִּמְצַרִים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֵאת 

) 12: (ִּכי לֹא ִמְלאּו ַאֲחָרי| ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב 
ִּכי ִמְלאּו ַאֲחֵרי | ִּבְלִּתי ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון 

ַאְרָּבִעים  ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל ַוְיִנֵעם ַּבִּמְדָּבר) 13: (ְיהָוה
ְוִהֵּנה ) 14: (ַעד ּתֹם ָּכל ַהּדֹור ָהעֶֹׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה| ָׁשָנה 

ִלְסּפֹות עֹוד | ַקְמֶּתם ַּתַחת ֲאבֵֹתיֶכם ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים 
ַסף ִּכי ְתׁשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְויָ ) 15: (ַעל ֲחרֹון ַאף ְיהָוה ֶאל ִיְׂשָרֵאל

ַוִּיְּגׁשּו ) 16(  : ְוִׁשַחֶּתם ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה| חֹו ַּבִּמְדָּבר עֹוד ְלַהִּני
: ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו| ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדרֹת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה 

ר ִאם ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁש ) 17(
ֵבי ב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר ִמְּפֵני יְֹׁש ְוָיַׁש | ֲהִביאֹֻנם ֶאל ְמקֹוָמם 

יׁש ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִא | לֹא ָנׁשּוב ֶאל ָּבֵּתינּו ) 18: (ָהָאֶרץ
ִּכי ָבָאה | ִּכי לֹא ִנְנַחל ִאָּתם ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ָוָהְלָאה ) 19: (ַנֲחָלתֹו

  : ִמְזָרָחהַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן 



ִאם | ה ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶֹׁשה ִאם ַּתֲעׂשּון ֶאת ַהָּדָבר ַהּזֶ ) 20(
ְוָעַבר ָלֶכם ָּכל ָחלּוץ ֶאת ) 21: (ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ְיהָוה ַלִּמְלָחָמה

 ְוִנְכְּבָׁשה) 22: (ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת אְֹיָביו ִמָּפָניו| ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ְיהָוה 
ְפֵני ְיהָוה ְוַאַחר ָּתֻׁשבּו ִוְהִייֶתם ְנִקִּיים ֵמְיהָוה ָהָאֶרץ לִ 

: הְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ְיהוָ | ּוִמִּיְׂשָרֵאל 
 ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם| ְוִאם לֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן ִהֵּנה ֲחָטאֶתם ַליהָוה ) 23(

ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדרֹת  ְּבנּו ָלֶכם) 24: (ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם
ַוּיֹאֶמר ְּבֵני ָגד ּוְבֵני ) 25: (ְוַהּיֵֹצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו| ְלצַֹנֲאֶכם 

: ֶּוהֲעָבֶדיָך ַיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ֲאדִֹני ְמצַ | ְראּוֵבן ֶאל מֶֹׁשה ֵלאמֹר 
: ָעֵרי ַהִּגְלָעדִיְהיּו ָׁשם ְּב | ַטֵּפנּו ָנֵׁשינּו ִמְקֵננּו ְוָכל ְּבֶהְמֵּתנּו ) 26(
| ה ַוֲעָבֶדיָך ַיַעְברּו ָּכל ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ְיהָוה ַלִּמְלָחָמ ) 27(

ן ַוְיַצו ָלֶהם מֶֹׁשה ֵאת ֶאְלָעָזר ַהּכֹהֵ ) 28: (ַּכֲאֶׁשר ֲאדִֹני ּדֵֹבר
: ָרֵאלְוֶאת ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂש | ְוֵאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון 

ן ִאְּתֶכם ּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם ִאם ַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּובֵ וַ ) 29(
ָאֶרץ ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ָחלּוץ ַלִּמְלָחָמה ִלְפֵני ְיהָוה ְוִנְכְּבָׁשה הָ 

ְוִאם לֹא ) 30: (ּוְנַתֶּתם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ַלֲאֻחָּזה| ִלְפֵניֶכם 
) 31: (ְונֹאֲחזּו ְבתְֹכֶכם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען| ם ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְּתכֶ 

ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל | ַוַּיֲענּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאמֹר 
 ַנְחנּו ַנֲעבֹר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ְיהָוה ֶאֶרץ) 32: (ֲעָבֶדיָך ֵּכן ַנֲעֶׂשה

ַוִּיֵּתן ָלֶהם ) 33: (ַּיְרֵּדןְוִאָּתנּו ֲאֻחַּזת ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר לַ | ְּכָנַען 
יֹוֵסף ֶאת  מֶֹׁשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ֶבן

| ָׁשן ַמְמֶלֶכת ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַמְמֶלֶכת עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ 
ֵני ָגד ֶאת ַוִּיְבנּו ְב ) 34: (ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִּבְגֻבלֹת ָעֵרי ָהָאֶרץ ָסִביב

ְוֶאת ַעְטרֹת ׁשֹוָפן ְוֶאת ) 35: (ְוֵאת ֲערֵֹער| ִּדיבֹן ְוֶאת ֲעָטרֹת 
ָעֵרי ִמְבָצר | ְוֶאת ֵּבית ִנְמָרה ְוֶאת ֵּבית ָהָרן ) 36: (ַיְעֵזר ְוָיְגֳּבָהה
| א ּוְבֵני ְראּוֵבן ָּבנּו ֶאת ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת ֶאְלָעלֵ ) 37: (ְוִגְדרֹת צֹאן
ֶאת ְוֶאת ְנבֹו ְוֶאת ַּבַעל ְמעֹון מּוַסּבֹת ֵׁשם וְ ) 38: (ִיםְוֵאת ִקְרָיָת 

) 39: (ַוִּיְקְראּו ְבֵׁשמֹת ֶאת ְׁשמֹות ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָּבנּו| ִׂשְבָמה 
ִרי ַוּיֹוֶרׁש ֶאת ָהֱאמֹ| ַוֵּיְלכּו ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה ַוִּיְלְּכֻדָה 

 ַוֵּיֶׁשב|  ן מֶֹׁשה ֶאת ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשהַוִּיֵּת ) 40: (ֲאֶׁשר ָּבּה
ַוִּיְקָרא | ְוָיִאיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת ַחּוֵֹתיֶהם ) 41: (ָּבּה

ְונַֹבח ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת ְקָנת ְוֶאת ) 42: (ֶאְתֶהן ַחּוֹת ָיִאיר
  :מֹוַוִּיְקָרא ָלה נַֹבח ִּבְׁש | ְּבנֶֹתיָה 

  



Numbers Chapter 33 
  
ם ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִ ) 1(

ֶהם ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאי) 2: (ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן| ְלִצְבאָֹתם 
) 3: (ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם| ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ְיהָוה 

ם ַלחֶֹדׁש ַרְעְמֵסס ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹוַוִּיְסעּו ֵמ 
ְלֵעיֵני  ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ָיְצאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָיד ָרָמה| ָהִראׁשֹון 
ֶהם ּוִמְצַרִים ְמַקְּבִרים ֵאת ֲאֶׁשר ִהָּכה ְיהָוה ּבָ ) 4: (ָּכל ִמְצָרִים
ַוִּיְסעּו ְבֵני ) 5: (ה ְיהָוה ְׁשָפִטיםּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעָׂש | ָּכל ְּבכֹור 

ַוַּיֲחנּו | ַוִּיְסעּו ִמֻּסּכֹת ) 6: (ַוַּיֲחנּו ְּבֻסּכֹת| ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס 
י ַוִּיְסעּו ֵמֵאָתם ַוָּיָׁשב ַעל ִּפ ) 7: (ְבֵאָתם ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר

ַוִּיְסעּו ) 8: (ּו ִלְפֵני ִמְגּדֹלַוַּיֲחנ| ַהִחירֹת ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַּבַעל ְצפֹון 
ת ַוֵּיְלכּו ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁש | ִמְּפֵני ַהִחירֹת ַוַּיַעְברּו ְבתֹוְך ַהָּים ַהִּמְדָּבָרה 

ַוִּיְסעּו ִמָּמָרה ַוָּיבֹאּו ) 9: (ָיִמים ְּבִמְדַּבר ֵאָתם ַוַּיֲחנּו ְּבָמָרה
ִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים ּוְבֵאיִלם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעינֹת ַמ | ֵאיִלָמה 
ַוִּיְסעּו ) 11: (ַוַּיֲחנּו ַעל ַים סּוף| ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ) 10: (ַוַּיֲחנּו ָׁשם
ַוַּיֲחנּו | ַוִּיְסעּו ִמִּמְדַּבר ִסין ) 12: (ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ִסין| ִמַּים סּוף 
ַוִּיְסעּו ) 14: (ָאלּוׁשַוַּיֲחנּו ְּב | ַוִּיְסעּו ִמָּדְפָקה ) 13: (ְּבָדְפָקה

) 15: (ֹותַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדם ְולֹא ָהָיה ָׁשם ַמִים ָלָעם ִלְׁשּת| ֵמָאלּוׁש 
י ַוִּיְסעּו ִמִּמְדַּבר ִסינָ ) 16: (ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ִסיָני| ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדם 

ַוַּיֲחנּו | ת ַהַּתֲאָוה ַוִּיְסעּו ִמִּקְברֹ) 17: (ַוַּיֲחנּו ְּבִקְברֹת ַהַּתֲאָוה| 
ַוִּיְסעּו ) 19: (ַוַּיֲחנּו ְּבִרְתָמה| ַוִּיְסעּו ֵמֲחֵצרֹת ) 18: (ַּבֲחֵצרֹת

ַוַּיֲחנּו | ַוִּיְסעּו ֵמִרּמֹן ָּפֶרץ ) 20: (ַוַּיֲחנּו ְּבִרּמֹן ָּפֶרץ| ֵמִרְתָמה 
| ַוִּיְסעּו ֵמִרָּסה ) 22: (ַוַּיֲחנּו ְּבִרָּסה| ַוִּיְסעּו ִמִּלְבָנה ) 21: (ְּבִלְבָנה

) 24: (ַוַּיֲחנּו ְּבַהר ָׁשֶפר| ַוִּיְסעּו ִמְּקֵהָלָתה ) 23: (ַוַּיֲחנּו ִּבְקֵהָלָתה
ַוַּיֲחנּו | ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ) 25: (ַוַּיֲחנּו ַּבֲחָרָדה| ַוִּיְסעּו ֵמַהר ָׁשֶפר 

ַוִּיְסעּו ) 27: (ְּבָתַחת ַוַּיֲחנּו| ַוִּיְסעּו ִמַּמְקֵהלֹת ) 26: (ְּבַמְקֵהלֹת
: ַוַּיֲחנּו ְּבִמְתָקה| ַוִּיְסעּו ִמָּתַרח ) 28: (ַוַּיֲחנּו ְּבָתַרח| ִמָּתַחת 

|  ַוִּיְסעּו ֵמַחְׁשמָֹנה) 30: (ַוַּיֲחנּו ְּבַחְׁשמָֹנה| ַוִּיְסעּו ִמִּמְתָקה ) 29(
) 32: (נּו ִּבְבֵני ַיֲעָקןַוַּיחֲ | ַוִּיְסעּו ִמּמֵֹסרֹות ) 31: (ַוַּיֲחנּו ְּבמֵֹסרֹות

ד ַוִּיְסעּו ֵמחֹר ַהִּגְדּגָ ) 33: (ַוַּיֲחנּו ְּבחֹר ַהִּגְדָּגד| ַוִּיְסעּו ִמְּבֵני ַיֲעָקן 
) 35: (ַוַּיֲחנּו ְּבַעְברָֹנה| ַוִּיְסעּו ִמָּיְטָבָתה ) 34: (ַוַּיֲחנּו ְּבָיְטָבָתה| 

| ַוִּיְסעּו ֵמֶעְציֹון ָּגֶבר ) 36: (ן ָּגֶברַוַּיֲחנּו ְּבֶעְציֹו| ַוִּיְסעּו ֵמַעְברָֹנה 
ַוַּיֲחנּו ְּבהֹר | ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ) 37: (ַוַּיֲחנּו ְבִמְדַּבר ִצן ִהוא ָקֵדׁש



ר ַוַּיַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר ָההָ ) 38: (ָהָהר ִּבְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום
 ִעים ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלִּבְׁשַנת ָהַאְרּבָ | ַעל ִּפי ְיהָוה ַוָּיָמת ָׁשם 

ְוַאֲהרֹן ֶּבן ) 39: (ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש
ַוִּיְׁשַמע ) 40(  : ְּבמֹתֹו ְּבהֹר ָהָהר| ָׁשלֹׁש ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת ָׁשָנה 

ְּבבֹא ְּבֵני  |ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ְוהּוא יֵֹׁשב ַּבֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 
ַוִּיְסעּו ) 42: (ַוַּיֲחנּו ְּבַצְלמָֹנה| ַוִּיְסעּו ֵמהֹר ָהָהר ) 41: (ִיְׂשָרֵאל

) 44: (ַוַּיֲחנּו ְּבאֹבֹת| ַוִּיְסעּו ִמּפּונֹן ) 43: (ַוַּיֲחנּו ְּבפּונֹן| ִמַּצְלמָֹנה 
ַוִּיְסעּו ) 45: (בַוַּיֲחנּו ְּבִעֵּיי ָהֲעָבִרים ִּבְגבּול מֹוָא| ַוִּיְסעּו ֵמאֹבֹת 

 ַוַּיֲחנּו ְּבַעְלמֹן| ַוִּיְסעּו ִמִּדיבֹן ָּגד ) 46: (ַוַּיֲחנּו ְּבִדיבֹן ָּגד| ֵמִעִּיים 
ַוַּיֲחנּו ְּבָהֵרי | ַוִּיְסעּו ֵמַעְלמֹן ִּדְבָלָתְיָמה ) 47: (ִּדְבָלָתְיָמה

 ַוַּיֲחנּו ְּבַעְרבֹת| ַוִּיְסעּו ֵמָהֵרי ָהֲעָבִרים ) 48: (ָהֲעָבִרים ִלְפֵני ְנבֹו
ת ַעד ַוַּיֲחנּו ַעל ַהַּיְרֵּדן ִמֵּבית ַהְיִׁשמֹ) 49: (מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו

 ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה) 50(  : ְּבַעְרבֹת מֹוָאב| ָאֵבל ַהִּׁשִּטים 
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ) 51: (ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאמֹר| ְּבַעְרבֹת מֹוָאב 

ץ ִּכי ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶאל ֶארֶ | ָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִיְׂש 
ַּבְדֶּתם ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם ְוִא ) 52: (ְּכָנַען

ל ְוֵאת ָּכל ַצְלֵמי ַמֵּסכָֹתם ְּתַאֵּבדּו ְוֵאת ּכָ | ֵאת ָּכל ַמְׂשִּכּיָֹתם 
ִּכי | ּה ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם ּבָ ) 53: (דּוָּבמָֹתם ַּתְׁשִמי

ְוִהְתַנַחְלֶּתם ֶאת ) 54: (ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת אָֹתּה
ְמַעט ָהָאֶרץ ְּבגֹוָרל ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם ָלַרב ַּתְרּבּו ֶאת ַנֲחָלתֹו ְולַ 

| ָּמה ַהּגֹוָרל לֹו ִיְהֶיה ַּתְמִעיט ֶאת ַנֲחָלתֹו ֶאל ֲאֶׁשר ֵיֵצא לֹו ָׁש 
י ְוִאם לֹא תֹוִריׁשּו ֶאת יְֹׁשבֵ ) 55: (ְלַמּטֹות ֲאבֵֹתיֶכם ִּתְתֶנָחלּו

יֵניֶכם ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם ְוָהָיה ֲאֶׁשר ּתֹוִתירּו ֵמֶהם ְלִׂשִּכים ְּבעֵ 
ִבים יְֹׁש  ְוָצֲררּו ֶאְתֶכם ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם| ְוִלְצִניִנם ְּבִצֵּדיֶכם 

  :ָלֶכם ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה) 56: (ָּבּה
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ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 1(

זֹאת ָהָאֶרץ | ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם ָּבִאים ֶאל ָהָאֶרץ ְּכָנַען 
ְוָהָיה ָלֶכם ) 3: (ִּתּפֹל ָלֶכם ְּבַנֲחָלה ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְגֻבלֶֹתיהָ ֲאֶׁשר 

ְוָהָיה ָלֶכם ְּגבּול ֶנֶגב | ְּפַאת ֶנֶגב ִמִּמְדַּבר ִצן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום 
ֵלה ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב ְלַמעֲ ) 4: (ִמְקֵצה ָים ַהֶּמַלח ֵקְדָמה
 ּתֹוְצאָֹתיו ִמֶּנֶגב ְלָקֵדׁש] ְוָהיּו קרי[ ַעְקַרִּבים ְוָעַבר ִצָנה והיה



ֹון ְוָנַסב ַהְּגבּול ֵמַעְצמ) 5: (ְוָיָצא ֲחַצר ַאָּדר ְוָעַבר ַעְצמָֹנה| ַּבְרֵנַע 
 ּוְגבּול ָים ְוָהָיה ָלֶכם) 6: (ְוָהיּו תֹוְצאָֹתיו ַהָּיָּמה| ַנְחָלה ִמְצָרִים 

 ְוֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם) 7: (ם ְּגבּול ָיםֶזה ִיְהֶיה ָלכֶ | ַהָּים ַהָּגדֹול ּוְגבּול 
ֵמהֹר ) 8: (ִמן ַהָּים ַהָּגדֹל ְּתָתאּו ָלֶכם הֹר ָהָהר| ְּגבּול ָצפֹון 

ְוָיָצא ) 9: (ְוָהיּו ּתֹוְצאֹת ַהְּגֻבל ְצָדָדה| ָהָהר ְּתָתאּו ְלבֹא ֲחָמת 
ָלֶכם ְּגבּול ֶזה ִיְהֶיה | ַהְּגֻבל ִזְפרָֹנה ְוָהיּו תֹוְצאָֹתיו ֲחַצר ֵעיָנן 

ֵמֲחַצר ֵעיָנן | ְוִהְתַאִּויֶתם ָלֶכם ִלְגבּול ֵקְדָמה ) 10: (ָצפֹון
ְוָיַרד | ְוָיַרד ַהְּגֻבל ִמְּׁשָפם ָהִרְבָלה ִמֶּקֶדם ָלָעִין ) 11: (ְׁשָפָמה

ְוָיַרד ַהְּגבּול ) 12: (ַהְּגבּול ּוָמָחה ַעל ֶּכֶתף ָים ִּכֶּנֶרת ֵקְדָמה
זֹאת ִּתְהֶיה ָלֶכם ָהָאֶרץ | ּו תֹוְצאָֹתיו ָים ַהֶּמַלח ַהַּיְרֵּדָנה ְוָהי

זֹאת |  ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר) 13: (ִלְגֻבלֶֹתיָה ָסִביב
ָלֵתת  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְתַנֲחלּו אָֹתּה ְּבגֹוָרל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה

י ָלְקחּו ַמֵּטה ְבֵני ִּכ ) 14: (ְלִתְׁשַעת ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי ַהַּמֶּטה
ַוֲחִצי | ָהראּוֵבִני ְלֵבית ֲאבָֹתם ּוַמֵּטה ְבֵני ַהָּגִדי ְלֵבית ֲאבָֹתם 

| ה ְׁשֵני ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי ַהַּמֶּט ) 15: (ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ָלְקחּו ַנֲחָלָתם
  : ָלְקחּו ַנֲחָלָתם ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵקְדָמה ִמְזָרָחה

ים ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁש ) 17: (ר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדּבֵ ) 16(
: ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון| ֲאֶׁשר ִיְנֲחלּו ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ 

: ִּתְקחּו ִלְנחֹל ֶאת ָהָאֶרץ| ְוָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד ִמַּמֶּטה ) 18(
) 20: (ַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנהְל | ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ) 19(

ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ) 21: (ּוְלַמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשמּוֵאל ֶּבן ַעִּמיהּוד
: ֻּבִּקי ֶּבן ָיְגִלי| ּוְלַמֵּטה ְבֵני ָדן ָנִׂשיא ) 22: (ֱאִליָדד ֶּבן ִּכְסלֹון

) 24: (ַחִּניֵאל ֶּבן ֵאפֹד| יא ִלְבֵני יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְבֵני ְמַנֶּׁשה ָנִׂש ) 23(
 ּוְלַמֵּטה ְבֵני) 25: (ְקמּוֵאל ֶּבן ִׁשְפָטן| ּוְלַמֵּטה ְבֵני ֶאְפַרִים ָנִׂשיא 

יא ּוְלַמֵּטה ְבֵני ִיָׂששָכר ָנִׂש ) 26: (ֱאִליָצָפן ֶּבן ַּפְרָנְך | ְזבּוֻלן ָנִׂשיא 
ֲאִחיהּוד ֶּבן | ָנִׂשיא  ּוְלַמֵּטה ְבֵני ָאֵׁשר) 27: (ַּפְלִטיֵאל ֶּבן ַעָּזן| 

: ְּפַדְהֵאל ֶּבן ַעִּמיהּוד| ּוְלַמֵּטה ְבֵני ַנְפָּתִלי ָנִׂשיא ) 28: (ְׁשלִֹמי
  :ָנַעןְלַנֵחל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְּכ | ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ) 29(
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ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו | מֹוָאב ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבַעְרבֹת ) 1(

ֻחָּזָתם ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנְתנּו ַלְלִוִּים ִמַּנֲחַלת אֲ ) 2: (ֵלאמֹר
) 3: (ּוִמְגָרׁש ֶלָעִרים ְסִביבֵֹתיֶהם ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים| ָעִרים ָלָׁשֶבת 



ם ּוִמְגְרֵׁשיֶהם ִיְהיּו ִלְבֶהְמָּת | ְוָהיּו ֶהָעִרים ָלֶהם ָלָׁשֶבת 
| ְלִוִּים ּוִמְגְרֵׁשי ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו לַ ) 4: (ְוִלְרֻכָׁשם ּוְלכֹל ַחָּיָתם

ּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ) 5: (ִמִּקיר ָהִעיר ָוחּוָצה ֶאֶלף ַאָּמה ָסִביב
ָּבַאָּמה  ֶאת ְּפַאת ֵקְדָמה ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה ְוֶאת ְּפַאת ֶנֶגב ַאְלַּפִים

ָּמה ת ָים ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה ְוֵאת ְּפַאת ָצפֹון ַאְלַּפִים ָּבַאְוֶאת ְּפַא
ְוֵאת ֶהָעִרים ) 6: (ֶזה ִיְהֶיה ָלֶהם ִמְגְרֵׁשי ֶהָעִרים| ְוָהִעיר ַּבָּתֶוְך 

ה ְּתנּו ָלֻנס ָׁשָּמ ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ֵאת ֵׁשׁש ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּת 
ָּכל ֶהָעִרים ) 7: (ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעירַוֲעֵליֶהם | ָהרֵֹצַח 

ֶאְתֶהן ְוֶאת | ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֶֹנה ִעיר 
ֵאל ֵמֵאת ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ֵמֲאֻחַּזת ְּבֵני ִיְׂשרָ ) 8: (ִמְגְרֵׁשיֶהן

 ִאיׁש ְּכִפי ַנֲחָלתֹו ֲאֶׁשר| ָהַרב ַּתְרּבּו ּוֵמֵאת ַהְמַעט ַּתְמִעיטּו 
  : ִיְנָחלּו ִיֵּתן ֵמָעָריו ַלְלִוִּים

 ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) 10: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) 9(
) 11: (ִּכי ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַאְרָצה ְּכָנַען| ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 

ְוָנס ָׁשָּמה | ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים 
ל ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמּגֵֹא ) 12: (רֵֹצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה

) 13: (ְולֹא ָימּות ָהרֵֹצַח ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט| 
ֵאת ) 14: (יָנה ָלֶכםֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהיֶ | ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו 

ים ִּתְּתנּו ְׁשלֹׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ְוֵאת ְׁשלֹׁש ֶהָעִר 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ) 15: (ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה| ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 

ּוס ָלנ| ט ְוַלּתֹוָׁשב ְּבתֹוָכם ִּתְהֶייָנה ֵׁשׁש ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְלִמְקלָ 
ת ְוִאם ִּבְכִלי ַבְרֶזל ִהָּכהּו ַוָּימֹ) 16: (ָׁשָּמה ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה

ּות ְוִאם ְּבֶאֶבן ָיד ֲאֶׁשר ָימ) 17: (מֹות יּוַמת ָהרֵֹצחַ | רֵֹצַח הּוא 
אֹו ִּבְכִלי ) 18: (מֹות יּוַמת ָהרֵֹצחַ | ָּבּה ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא 

מֹות יּוַמת | ָימּות ּבֹו ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא  ֵעץ ָיד ֲאֶׁשר
ְּבִפְגעֹו בֹו הּוא | ּגֵֹאל ַהָּדם הּוא ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח ) 19: (ָהרֵֹצחַ 
 אֹו ִהְׁשִליְך ָעָליו ִּבְצִדָּיה| ְוִאם ְּבִׂשְנָאה ֶיְהָּדֶפּנּו ) 20: (ְיִמיֶתּנּו
ְבָידֹו ַוָּימֹת מֹות יּוַמת ַהַּמֶּכה אֹו ְבֵאיָבה ִהָּכהּו ) 21: (ַוָּימֹת

ְוִאם ) 22: (ּגֵֹאל ַהָּדם ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח ְּבִפְגעֹו בֹו| רֵֹצַח הּוא 
: האֹו ִהְׁשִליְך ָעָליו ָּכל ְּכִלי ְּבלֹא ְצִדּיָ | ְּבֶפַתע ְּבלֹא ֵאיָבה ֲהָדפֹו 

| ֵּפל ָעָליו ַוָּימֹת אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה ְּבלֹא ְראֹות ַוּיַ ) 23(
ן ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ֵּבי) 24: (ְוהּוא לֹא אֹוֵיב לֹו ְולֹא ְמַבֵּקׁש ָרָעתֹו

ְוִהִּצילּו ) 25: (ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה| ַהַּמֶּכה ּוֵבין ּגֵֹאל ַהָּדם 
יר ֶאל ִע  ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמַּיד ּגֵֹאל ַהָּדם ְוֵהִׁשיבּו אֹתֹו ָהֵעָדה



ֶׁשר ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל אֲ | ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָנס ָׁשָּמה 
ֶאת | ְוִאם ָיצֹא ֵיֵצא ָהרֵֹצַח ) 26: (ָמַׁשח אֹתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהּקֶֹדׁש

 ּוָמָצא אֹתֹו ּגֵֹאל ַהָּדם) 27: (ְּגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה
לֹו  ְוָרַצח ּגֵֹאל ַהָּדם ֶאת ָהרֵֹצַח ֵאין| ְקָלטֹו ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמ 

ְוַאֲחֵרי | ִּכי ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל ) 28: (ָּדם
ְוָהיּו ) 29: (מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחָּזתֹו

) 30: (ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם| ֵאֶּלה ָלֶכם ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט ְלדֹרֵֹתיֶכם 
 ְוֵעד ֶאָחד לֹא ַיֲעֶנה| ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ְלִפי ֵעִדים ִיְרַצח ֶאת ָהרֵֹצַח 

ָרָׁשע  ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאֶׁשר הּוא) 31: (ְבֶנֶפׁש ָלמּות
ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר ָלנּוס ֶאל ִעיר ) 32: (ִּכי מֹות יּוָמת| ָלמּות 

 ְולֹא ַתֲחִניפּו) 33: (ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֵֹהן| ָלטֹו ִמְק 
| ָאֶרץ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת הָ 

) 34: (ְפכֹוְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפְך ָּבּה ִּכי ִאם ְּבַדם ׁשֹ
ִני ׁשֵֹכן ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹׁשִבים ָּבּה ֲאֶׁשר אֲ  ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ָהָאֶרץ

  :ִּכי ֲאִני ְיהָוה ׁשֵֹכן ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| ְּבתֹוָכּה 
  

Numbers Chapter 36 
  
יר ֶּבן ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני ִגְלָעד ֶּבן ָמִכ ) 1(

ִאים ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ַהְּנִׂש |  ְמַנֶּׁשה ִמִּמְׁשְּפחֹת ְּבֵני יֹוֵסף
ַוּיֹאְמרּו ֶאת ֲאדִֹני ִצָּוה ְיהָוה ) 2: (ָראֵׁשי ָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַואדִֹני ֻצָּוה | ָלֵתת ֶאת ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוָהיּו ְלֶאָחד ) 3: (נָֹתיוַביהָוה ָלֵתת ֶאת ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְב 

ֲחַלת ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָנִׁשים ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמּנַ 
ּוִמּגַֹרל |  ֲאבֵֹתינּו ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם

נֹוְסָפה ְוִאם ִיְהֶיה ַהּיֵֹבל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל וְ ) 4: (ַנֲחָלֵתנּו ִיָּגֵרעַ 
ּוִמַּנֲחַלת ַמֵּטה | ַנֲחָלָתן ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם 

ִּפי  ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל) 5: (ֲאבֵֹתינּו ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן
 ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר) 6: (ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני יֹוֵסף ּדְֹבִרים| ְיהָוה ֵלאמֹר 

 ָוה ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאמֹר ַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם ִּתְהֶייָנהִצָּוה ְיה
ְולֹא ) 7: (ַאְך ְלִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ֲאִביֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים| ְלָנִׁשים 

ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת | ִתּסֹב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה 
ְוָכל ַּבת יֶֹרֶׁשת ַנֲחָלה ) 8: (ִיְׂשָרֵאלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני 

ְהֶיה ִמַּמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֶאָחד ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ָאִביָה ִּת 



ְולֹא ) 9: (ְלַמַען ִייְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאבָֹתיו| ְלִאָּׁשה 
ַנֲחָלתֹו ִיְדְּבקּו ִּכי ִאיׁש ְּב | ִתּסֹב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטה ַאֵחר 

ֵּכן ָעׂשּו | ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ) 10: (ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
 ַוִּתְהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה) 11: (ְּבנֹות ְצָלְפָחד

ֵני ִמִּמְׁשְּפחֹת ְּב ) 12: (ִלְבֵני דֵֹדיֶהן ְלָנִׁשים| ְונָֹעה ְּבנֹות ְצָלְפָחד 
ת ַוְּתִהי ַנֲחָלָתן ַעל ַמֵּטה ִמְׁשַּפחַ | ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף ָהיּו ְלָנִׁשים 

ה ְּבַיד ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָ ) 13: (ֲאִביֶהן
  :ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו| מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

  
  ֵסֶפר ְּדָבִרים

  
Deuteronomy Chapter 1 

  
ֵעֶבר ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּב ) 1(

ָבן ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה מֹול סּוף ֵּבין ָּפאָרן ּוֵבין ּתֶֹפל ְולָ | ַהַּיְרֵּדן 
ד עַ | יר ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמחֵֹרב ֶּדֶרְך ַהר ֵׂשעִ ) 2: (ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב

ד ֶדׁש ְּבֶאחָ ַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַעְׁשֵּתי ָעָׂשר חֹ) 3: (ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ 
הָוה אֹתֹו ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה יְ | ַלחֶֹדׁש 
ֹוֵׁשב ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו ֵאת ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר י) 4: (ֲאֵלֶהם
: ת ְּבֶאְדֶרִעיְוֵאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתרֹ| ֹון ְּבֶחְׁשּב

ה הֹוִאיל מֶֹׁשה ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹורָ | ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ) 5(
ַרב |  ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו ְּבחֵֹרב ֵלאמֹר) 6: (ַהּזֹאת ֵלאמֹר

ֶאל ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובֹאּו ַהר ָהֱאמִֹרי וְ ) 7: (ֶּזהָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר הַ 
ֶאֶרץ | ם ָּכל ְׁשֵכָניו ָּבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבֶּנֶגב ּוְבחֹוף ַהּיָ 

ְרֵאה ָנַתִּתי ) 8: (ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּלָבנֹון ַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ְּפָרת
הָוה ְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע יְ ּבֹאּו ּו| ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ 

ָעם ַלֲאבֵֹתיֶכם ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְר 
לֹא אּוַכל | ָואַֹמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ) 9: (ַאֲחֵריֶהם

| ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ) 10: (ְלַבִּדי ְׂשֵאת ֶאְתֶכם
ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 11: (ם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹבְוִהְּנכֶ 

ר ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁש | ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים 
ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם | ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ) 12: (ִּדֶּבר ָלֶכם
ם ּוְנבִֹנים ִויֻדִעים ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמי) 13: (ְוִריְבֶכם

ַוּתֹאְמרּו | ַוַּתֲענּו אִֹתי ) 14: (ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם| ְלִׁשְבֵטיֶכם 



ָוֶאַּקח ֶאת ָראֵׁשי ) 15: (טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂשֹות
|  ים ֲעֵליֶכםִׁשְבֵטיֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ִויֻדִעים ָוֶאֵּתן אָֹתם ָראִׁש 

 רֹת ְוׁשְֹטִריםָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂש ָׂשֵרי אֲ 
| ר ָוֲאַצֶּוה ֶאת ׁשְֹפֵטיֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹ) 16: (ְלִׁשְבֵטיֶכם

: יו ּוֵבין ֵּגרֹוָׁשמַֹע ֵּבין ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ָאִח 
ָתגּורּו  ִּמְׁשָּפט ַּכָּקטֹן ַּכָּגדֹל ִּתְׁשָמעּון לֹאלֹא ַתִּכירּו ָפִנים ּבַ ) 17(

 ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה| ִמְּפֵני ִאיׁש ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאלִֹהים הּוא 
| וא ָוֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִה ) 18: (ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו
ל ַוִּנַּסע ֵמחֵֹרב ַוֵּנֶלְך ֵאת ּכָ ) 19(: ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון

ָהֱאמִֹרי  ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַההּוא ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶּדֶרְך ַהר
) 20: (ַוָּנבֹא ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ | ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו אָֹתנּו 

ָוה ֱאלֵֹהינּו נֵֹתן ָּבאֶתם ַעד ַהר ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ְיה| ָואַֹמר ֲאֵלֶכם 
ֲעֵלה ֵרׁש | ְרֵאה ָנַתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך ֶאת ָהָאֶרץ ) 21: (ָלנּו

) 22: (ָחתַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלְך ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּת 
ְּפרּו נּו ְוַיְח ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפֵני

ֶלה ָּבּה ְוָיִׁשבּו אָֹתנּו ָּדָבר ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ַנעֲ | ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ 
| ַוִּייַטב ְּבֵעיַני ַהָּדָבר ) 23: (ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנבֹא ֲאֵליֶהן

ַוִּיְפנּו ) 24: (טָוֶאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאָחד ַלָּׁשבֶ 
ַוִּיְקחּו ) 25: (ַוְיַרְּגלּו אָֹתּה| ָרה ַוָּיבֹאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוַּיֲעלּו ָההָ 

ּו ַוָּיִׁשבּו אָֹתנּו ָדָבר ַוּיֹאְמר| ְבָיָדם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ַוּיֹוִרדּו ֵאֵלינּו 
ְולֹא ֲאִביֶתם ) 26: (טֹוָבה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו נֵֹתן ָלנּו

ם ַוֵּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליכֶ ) 27: (ת ִּפי ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכםַוַּתְמרּו ֶא | ַלֲעלֹת 
ָלֵתת | ַוּתֹאְמרּו ְּבִׂשְנַאת ְיהָוה אָֹתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 

 ָאָנה ֲאַנְחנּו עִֹלים ַאֵחינּו) 28: (אָֹתנּו ְּבַיד ָהֱאמִֹרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו
ָוָרם ִמֶּמּנּו ָעִרים ְּגדֹלֹת ֵהַמּסּו ֶאת ְלָבֵבנּו ֵלאמֹר ַעם ָּגדֹול 

ָואַֹמר ) 29: (ְוַגם ְּבֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו ָׁשם| ּוְבצּורֹת ַּבָּׁשָמִים 
ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ) 30: (לֹא ַתַעְרצּון ְולֹא ִתיְראּון ֵמֶהם| ֲאֵלֶכם 

ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתֶכם | ַההֵֹלְך ִלְפֵניֶכם הּוא ִיָּלֵחם ָלֶכם 
ֲאָך ּוַבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֲאֶׁשר ְנָׂש ) 31: (ְצַרִים ְלֵעיֵניֶכםְּבִמ 

ְּבָכל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר | ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו 
| ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ) 32: (ֲהַלְכֶּתם ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה

ְך ַההֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ַּבֶּדרֶ ) 33: (יֶכםֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם ַּביהָוה ֱאלֹהֵ 
  ֲאֶׁשרָּבֵאׁש ַלְיָלה ַלְראְֹתֶכם ַּבֶּדֶרְך | ָלתּור ָלֶכם ָמקֹום ַלֲחנְֹתֶכם 

|  ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם) 34: (ֵּתְלכּו ָבּה ּוֶבָעָנן יֹוָמם



 ָּבֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלהִאם ִיְרֶאה ִאיׁש ) 35: (ַוִּיְקצֹף ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר
ת ֵאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֵת | ַהּדֹור ָהָרע ַהֶּזה 

ן ֶאת זּוָלִתי ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה הּוא ִיְרֶאָּנה ְולֹו ֶאֵּת ) 36: (ַלֲאבֵֹתיֶכם
) 37: (ַיַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְיהָוה| ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדַרְך ָּבּה ּוְלָבָניו 

: ַּגם ַאָּתה לֹא ָתבֹא ָׁשם| ַּגם ִּבי ִהְתַאַּנף ְיהָוה ִּבְגַלְלֶכם ֵלאמֹר 
אֹתֹו ַחֵּזק ִּכי | ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָהעֵֹמד ְלָפֶניָך הּוא ָיבֹא ָׁשָּמה ) 38(

ז ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלבַ ) 39: (הּוא ַיְנִחֶלָּנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל
| ָּמה ם ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ַהּיֹום טֹוב ָוָרע ֵהָּמה ָיבֹאּו ָׁש ִיְהֶיה ּוְבֵניכֶ 

ּוְסעּו | ְוַאֶּתם ְּפנּו ָלֶכם ) 40: (ְוָלֶהם ֶאְּתֶנָּנה ְוֵהם ִייָרׁשּוהָ 
ַוַּתֲענּו ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו ) 41: (ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך ַים סּוף

| ּו ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּונּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינַליהָוה ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו 
) 42: (ַוַּתְחְּגרּו ִאיׁש ֶאת ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו ַוָּתִהינּו ַלֲעלֹת ָהָהָרה
ֵאיֶנִּני  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ֱאמֹר ָלֶהם לֹא ַתֲעלּו ְולֹא ִתָּלֲחמּו ִּכי

א ָוֲאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ְולֹ) 43: (ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם| ְּבִקְרְּבֶכם 
ַוֵּיֵצא ) 44: (ַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי ְיהָוה ַוָּתִזדּו ַוַּתֲעלּו ָהָהָרה| ְׁשַמְעֶּתם 

ַּכֲאֶׁשר  ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ִלְקַראְתֶכם ַוִּיְרְּדפּו ֶאְתֶכם
) 45: (ָחְרָמהַוַּיְּכתּו ֶאְתֶכם ְּבֵׂשִעיר ַעד | ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדבִֹרים 

ְולֹא ָׁשַמע ְיהָוה ְּבקְֹלֶכם ְולֹא | ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני ְיהָוה 
ר ַּכָּיִמים ֲאֶׁש | ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים ) 46: (ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם

  :ְיַׁשְבֶּתם
  

Deuteronomy Chapter 2 
  
| י ם סּוף ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֵאלָ ַוֵּנֶפן ַוִּנַּסע ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך יַ ) 1(

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ) 2(  : ַוָּנָסב ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָיִמים ַרִּבים
) 4: (ְּפנּו ָלֶכם ָצפָֹנה| ַרב ָלֶכם סֹב ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ) 3: (ֵלאמֹר

ו ְוֶאת ָהָעם ַצו ֵלאמֹר ַאֶּתם עְֹבִרים ִּבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ֵעָׂש 
ַאל ) 5: (ְוִייְראּו ִמֶּכם ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד| ְׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ַהּיֹ

ִּכי | ל ִּתְתָּגרּו ָבם ִּכי לֹא ֶאֵּתן ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ַּכף ָרגֶ 
אֶֹכל ִּתְׁשְּברּו ֵמִאָּתם ) 6: (ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעיר

) 7: (ם ַמִים ִּתְכרּו ֵמִאָּתם ַּבֶּכֶסף ּוְׁשִתיֶתםְוגַ | ַּבֶּכֶסף ַוֲאַכְלֶּתם 
ֶאת  ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵּבַרְכָך ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ָיַדע ֶלְכְּתךָ 

ְך לֹא ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִעָּמ | ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹל ַהֶּזה 
ִעיר ְבֵני ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂש  ַוַּנֲעבֹר ֵמֵאת ַאֵחינּו) 8: (ָחַסְרָּת ָּדָבר



ַּבר ַוֵּנֶפן ַוַּנֲעבֹר ֶּדֶרְך ִמְד    | ִמֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעְציֹן ָּגֶבר 
ָּגר ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ִּתְת ) 9: (מֹוָאב

 ה ִּכי ִלְבֵני לֹוט ָנַתִּתיִּכי לֹא ֶאֵּתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרָּׁש | ָּבם ִמְלָחָמה 
ַעם ָּגדֹול ְוַרב | ָהֵאִמים ְלָפִנים ָיְׁשבּו ָבּה ) 10: (ֶאת ָער ְיֻרָּׁשה
| ְרָפִאים ֵיָחְׁשבּו ַאף ֵהם ָּכֲעָנִקים ) 11: (ָוָרם ָּכֲעָנִקים

 ּוְבֵׂשִעיר ָיְׁשבּו ַהחִֹרים) 12: (ְוַהּמָֹאִבים ִיְקְראּו ָלֶהם ֵאִמים
| בּו ַּתְחָּתם ְבֵני ֵעָׂשו ִייָרׁשּום ַוַּיְׁשִמידּום ִמְּפֵניֶהם ַוֵּיְׁש ְלָפִנים ּו

) 13: (הָוה ָלֶהםַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ְיֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁשר ָנַתן יְ 
) 14: (ַוַּנֲעבֹר ֶאת ַנַחל ָזֶרד| ַעָּתה ֻקמּו ְוִעְברּו ָלֶכם ֶאת ַנַחל ָזֶרד 

ת ַנַחל ַלְכנּו ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ַעד ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ֶא ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר הָ 
ה ַעד ּתֹם ָּכל ַהּדֹור ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמ | ֶזֶרד ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה 

ְוַגם ַיד ְיהָוה ) 15: (ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ָלֶהם
ר ַוְיִהי ַכֲאֶׁש ) 16: (ַעד ֻּתָּמם| ה ָהְיָתה ָּבם ְלֻהָּמם ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחנֶ 

ַוְיַדֵּבר ) 17(  : ַּתּמּו ָּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ָלמּות ִמֶּקֶרב ָהָעם
 ַאָּתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ְּגבּול מֹוָאב ֶאת) 18: (ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר

ִּכי | ָּבם ְוָקַרְבָּת מּול ְּבֵני ַעּמֹון ַאל ְּתֻצֵרם ְוַאל ִּתְתָּגר ) 19: (ָער
יָה לֹא ֶאֵּתן ֵמֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון ְלָך ְיֻרָּׁשה ִּכי ִלְבֵני לֹוט ְנַתִּת 

ְרָפִאים ָיְׁשבּו ָבּה | ֶאֶרץ ְרָפִאים ֵּתָחֵׁשב ַאף ִהוא ) 20: (ְיֻרָּׁשה
ַעם ָּגדֹול ְוַרב ) 21: (ְלָפִנים ְוָהַעּמִֹנים ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמֻזִּמים

בּו ַוַּיְׁשִמיֵדם ְיהָוה ִמְּפֵניֶהם ַוִּייָרֻׁשם ַוֵּיְׁש | ם ָוָרם ָּכֲעָנִקי
ֲאֶׁשר | ִעיר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְבֵני ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂש ) 22: (ַתְחָּתם

ַעד ַהּיֹום  ִהְׁשִמיד ֶאת ַהחִֹרי ִמְּפֵניֶהם ַוִּייָרֻׁשם ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם
ַּכְפּתִֹרים | ִבים ַּבֲחֵצִרים ַעד ַעָּזה ְוָהַעִּוים ַהּיְֹׁש ) 23: (ַהֶּזה

קּומּו ְּסעּו ) 24: (ַהּיְֹצִאים ִמַּכְפּתֹור ִהְׁשִמיֻדם ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם
ְׁשּבֹון ְוִעְברּו ֶאת ַנַחל ַאְרנֹן ְרֵאה ָנַתִּתי ְבָיְדָך ֶאת ִסיחֹן ֶמֶלְך חֶ 

ַהּיֹום ) 25: (ְלָחָמהְוִהְתָּגר ּבֹו ִמ | ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַאְרצֹו ָהֵחל ָרׁש 
ל ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּדָך ְוִיְרָאְתָך ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים ַּתַחת ּכָ 

) 26: (ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ִׁשְמֲעָך ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמָּפֶניךָ | ַהָּׁשָמִים 
| ּבֹון ָוֶאְׁשַלח ַמְלָאִכים ִמִּמְדַּבר ְקֵדמֹות ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁש 

| ֵלְך ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך ַּבֶּדֶרְך ַּבֶּדֶרְך ֵא ) 27: (ֵרי ָׁשלֹום ֵלאמֹרִּדְב 
ִּתי אֶֹכל ַּבֶּכֶסף ַּתְׁשִּבֵרִני ְוָאַכלְ ) 28: (לֹא ָאסּור ָיִמין ּוְׂשמֹאול

ר ַּכֲאֶׁש ) 29: (ַרק ֶאְעְּבָרה ְבַרְגָלי| ּוַמִים ַּבֶּכֶסף ִּתֶּתן ִלי ְוָׁשִתיִתי 
| ים ְּבָער ֵני ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ְוַהּמֹוָאִבים ַהּיְֹׁשִב ָעׂשּו ִלי ְּב 

לֵֹהינּו נֵֹתן ַעד ֲאֶׁשר ֶאֱעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה אֱ 



ִּכי ִהְקָׁשה | ְולֹא ָאָבה ִסיחֹן ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ַהֲעִבֵרנּו ּבֹו ) 30: (ָלנּו
ּיֹום חֹו ְוִאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ְלַמַען ִּתּתֹו ְבָיְדָך ּכַ ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת רּו

 ֶאת ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ְרֵאה ַהִחּלִֹתי ֵּתת ְלָפֶניךָ ) 31(  : ַהֶּזה
 ַוֵּיֵצא ִסיחֹן) 32: (ָהֵחל ָרׁש ָלֶרֶׁשת ֶאת ַאְרצֹו| ִסיחֹן ְוֶאת ַאְרצֹו 

ַוִּיְּתֵנהּו ְיהָוה ) 33: (ָצהִלְקָראֵתנּו הּוא ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ָיְה 
: ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו] ָּבָניו קרי[ַוַּנְך אֹתֹו ְוֶאת בנו | ֱאלֵֹהינּו ְלָפֵנינּו 

ְמִתם  ַוִּנְלּכֹד ֶאת ָּכל ָעָריו ָּבֵעת ַהִהוא ַוַּנֲחֵרם ֶאת ָּכל ִעיר) 34(
ָמה ָּבַזְזנּו ַרק ַהְּבהֵ ) 35: (לֹא ִהְׁשַאְרנּו ָׂשִריד| ְוַהָּנִׁשים ְוַהָּטף 

ת ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל ְׂשפַ ) 36: (ּוְׁשַלל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלָכְדנּו| ָלנּו 
ְרָיה ַנַחל ַאְרנֹן ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְוַעד ַהִּגְלָעד לֹא ָהְיָתה ִק 

) 37: (ֶאת ַהּכֹל ָנַתן ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְלָפֵנינּו| ֲאֶׁשר ָׂשְגָבה ִמֶּמּנּו 
ר ָּכל ַיד ַנַחל ַיּבֹק ְוָעֵרי ָההָ | ל ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון לֹא ָקָרְבָּת ַרק ֶא 

  :ְוכֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו
  

Deuteronomy Chapter 3 
  
ּו הּוא ַוֵּיֵצא עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנ| ַוֵּנֶפן ַוַּנַעל ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן ) 1(

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ַאל ִּתיָרא ) 2: (ְדֶרִעיְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶא 
ְוָעִׂשיָת ּלֹו | אֹתֹו ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי אֹתֹו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרצֹו 
) 3: (ֶחְׁשּבֹוןַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּב 

| ּמֹו ֶאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ְוֶאת ָּכל עַ  ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְּבָיֵדנּו ַּגם
ת ַוִּנְלּכֹד ֶאת ָּכל ָעָריו ָּבעֵ ) 4: (ַוַּנֵּכהּו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד

ִׁשִּׁשים ִעיר | ַהִהוא לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר לֹא ָלַקְחנּו ֵמִאָּתם 
 ָּכל ֵאֶּלה ָעִרים ְּבֻצרֹות) 5(: ָּכל ֶחֶבל ַאְרּגֹב ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן

: ְלַבד ֵמָעֵרי ַהְּפָרִזי ַהְרֵּבה ְמאֹד| חֹוָמה ְגבָֹהה ְּדָלַתִים ּוְבִריַח 
ַהֲחֵרם | ן ַוַּנֲחֵרם אֹוָתם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ְלִסיחֹן ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹו) 6(

ל ֶהָעִרים ְוָכל ַהְּבֵהָמה ּוְׁשלַ ) 7: (ָּכל ִעיר ְמִתם ַהָּנִׁשים ְוַהָּטף
ְלֵכי ַוִּנַּקח ָּבֵעת ַהִהוא ֶאת ָהָאֶרץ ִמַּיד ְׁשֵני ַמ ) 8: (ַּבּזֹונּו ָלנּו

) 9: (ִמַּנַחל ַאְרנֹן ַעד ַהר ֶחְרמֹון| ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן 
) 10: (ְוָהֱאמִֹרי ִיְקְראּו לֹו ְׂשִניר| ִצידִֹנים ִיְקְראּו ְלֶחְרמֹון ִׂשְריֹן 

ָעֵרי | ְדֶרִעי ָעֵרי ַהִּמיׁשֹר ְוָכל ַהִּגְלָעד ְוָכל ַהָּבָׁשן ַעד ַסְלָכה ְוֶא  ּכֹל
ֶּיֶתר ִּכי ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר ִמ ) 11: (ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן

| י ַעּמֹון ָהְרָפִאים ִהֵּנה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ַּבְרֶזל ֲהלֹה ִהוא ְּבַרַּבת ְּבנֵ 
) 12: (ֹות ָאְרָּכּה ְוַאְרַּבע ַאּמֹות ָרְחָּבּה ְּבַאַּמת ִאיׁשֵּתַׁשע ַאּמ



ל ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל ַנחַ | ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָיַרְׁשנּו ָּבֵעת ַהִהוא 
ְוֶיֶתר ) 13: (ַאְרנֹן ַוֲחִצי ַהר ַהִּגְלָעד ְוָעָריו ָנַתִּתי ָלֻראּוֵבִני ְוַלָּגִדי

ּכֹל | ה ַמְמֶלֶכת עֹוג ָנַתִּתי ַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁש ַהִּגְלָעד ְוָכל ַהָּבָׁשן 
ָיִאיר ) 14: (ֶחֶבל ָהַאְרּגֹב ְלָכל ַהָּבָׁשן ַההּוא ִיָּקֵרא ֶאֶרץ ְרָפִאים

| ַהַּמֲעָכִתי ֶּבן ְמַנֶּׁשה ָלַקח ֶאת ָּכל ֶחֶבל ַאְרּגֹב ַעד ְּגבּול ַהְּגׁשּוִרי וְ 
: ָּבָׁשן ַחּוֹת ָיִאיר ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהַוִּיְקָרא אָֹתם ַעל ְׁשמֹו ֶאת הַ 

ִמן  ְוָלֻראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ָנַתִּתי) 16: (ּוְלָמִכיר ָנַתִּתי ֶאת ַהִּגְלָעד) 15(
ְוַעד ַיּבֹק ַהַּנַחל ְּגבּול | ַהִּגְלָעד ְוַעד ַנַחל ַאְרנֹן ּתֹוְך ַהַּנַחל ּוְגֻבל 

ה ִמִּכֶּנֶרת ְוַעד ָים ָהֲעָרבָ | ֵּדן ּוְגֻבל ְוָהֲעָרָבה ְוַהַּיְר ) 17: (ְּבֵני ַעּמֹון
ָוֲאַצו ֶאְתֶכם ) 18: (ָים ַהֶּמַלח ַּתַחת ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה ִמְזָרָחה

ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ָנַתן ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ | ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר 
ָרֵאל ָּכל ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה ֲחלּוִצים ַּתַעְברּו ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂש 

ְקֶנה ַרק ְנֵׁשיֶכם ְוַטְּפֶכם ּוִמְקֵנֶכם ָיַדְעִּתי ִּכי ִמ ) 19: (ְּבֵני ָחִיל
 ַעד ֲאֶׁשר ָיִניחַ ) 20: (ֵיְׁשבּו ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם| ַרב ָלֶכם 

ְיהָוה  ְיהָוה ַלֲאֵחיֶכם ָּכֶכם ְוָיְרׁשּו ַגם ֵהם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר
  ֲאֶׁשרְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ִליֻרָּׁשתֹו| ן ָלֶהם ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ֱאלֵֹהיֶכם נֵֹת 
| ְוֶאת ְיהֹוׁשּוַע ִצֵּויִתי ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ) 21: (ָנַתִּתי ָלֶכם

ֵני ֵעיֶניָך ָהרֹאֹת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִלְׁש 
 ַהַּמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ֵּכן ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ְלָכל

ם ִּכי ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ַהִּנְלחָ | לֹא ִּתיָראּום ) 22: (עֵֹבר ָׁשָּמה
) 24: (ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר| ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ְיהָוה ) 23(  : ָלֶכם

 ְוֶאת ֲאדָֹני ְיהִוה ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּדָך ֶאת ָּגְדְלךָ 
ֶׂשה ֲאֶׁשר ִמי ֵאל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיעֲ | ַהֲחָזָקה ָיְדָך 

ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ) 25: (ְכַמֲעֶׂשיָך ְוִכְגבּורֶֹתךָ 
) 26: (ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹון| ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן 

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי | ם ְולֹא ָׁשַמע ֵאָלי ַוִּיְתַעֵּבר ְיהָוה ִּבי ְלַמַעְנכֶ 
ֲעֵלה רֹאׁש ) 27: (ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה

ֵאה ַהִּפְסָּגה ְוָׂשא ֵעיֶניָך ָיָּמה ְוָצפָֹנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְר 
 ְוַצו ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ ) 28: (ִּכי לֹא ַתֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה| ְבֵעיֶניָך 

יל ִּכי הּוא ַיֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ַהֶּזה ְוהּוא ַיְנִח | ְוַחְּזֵקהּו ְוַאְּמֵצהּו 
ַוֵּנֶׁשב ַּבָּגְיא מּול ֵּבית ) 29: (אֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה

  :ְּפעֹור
  

Deuteronomy Chapter 4 



  
 ֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשרְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים וְ ) 1(

ֶאת  ְלַמַען ִּתְחיּו ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם| ָאנִֹכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות 
לֹא תִֹספּו ַעל ) 2: (ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם נֵֹתן ָלֶכם

ר ֶאת ִלְׁשמֹ| ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו 
ֵעיֵניֶכם ) 3: (ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם

ר ִּכי ָכל ָהִאיׁש ֲאֶׁש | ָהרֹאֹת ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְּבַבַעל ְּפעֹור 
) 4: (ָהַלְך ַאֲחֵרי ַבַעל ְּפעֹור ִהְׁשִמידֹו ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמִּקְרֶּבךָ 

) 5: (ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום| יהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ּבַ 
 הָוה ֱאלָֹהיְרֵאה ִלַּמְדִּתי ֶאְתֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני יְ 

) 6: (ְלִרְׁשָּתּה ַלֲעׂשֹות ֵּכן ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבִאים ָׁשָּמה| 
| ם ְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמיּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמ 

ָחָכם  ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת ָּכל ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוָאְמרּו ַרק ַעם
 ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאלִֹהים) 7: (ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה

ּוִמי ּגֹוי ) 8(: ַּכיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו| ְקרִֹבים ֵאָליו 
ְּככֹל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת | ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם 

 ְפְׁשךָ ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר נַ ) 9: (ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום
סּורּו ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן יָ 

יֹום ) 10: (ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניךָ | ָבְבָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ִמּלְ 
ַלי ַהְקֶהל ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבחֵֹרב ֶּבֱאמֹר ְיהָוה ֵא 

 ֲאֶׁשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה אִֹתי| ִלי ֶאת ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת ְּדָבָרי 
: ֵּמדּוןֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְּבֵניֶהם ְילַ ָּכל ַהָּיִמים 

ב ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש ַעד לֵ | ַוִּתְקְרבּון ַוַּתַעְמדּון ַּתַחת ָהָהר ) 11(
ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ) 12: (ַהָּׁשַמִים חֶֹׁשְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל

ים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם רִֹאים קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ׁשְֹמִע | ָהֵאׁש 
ם ַוַּיֵּגד ָלֶכם ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתכֶ ) 13: (זּוָלִתי קֹול

) 14: (ַוִּיְכְּתֵבם ַעל ְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים| ַלֲעׂשֹות ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים 
| ים ָּפִט ְואִֹתי ִצָּוה ְיהָוה ָּבֵעת ַהִהוא ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁש 
: ִרְׁשָּתּהַלֲעׂשְֹתֶכם אָֹתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה לְ 

ִּכי לֹא ְרִאיֶתם ָּכל ְּתמּוָנה | ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ) 15(
ן ֶּפן ַּתְׁשִחתּו) 16: (ְּביֹום ִּדֶּבר ְיהָוה ֲאֵליֶכם ְּבחֵֹרב ִמּתֹוְך ָהֵאׁש

: ַּתְבִנית ָזָכר אֹו ְנֵקָבה| ֶסל ְּתמּוַנת ָּכל ָסֶמל ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ּפֶ 
 רַּתְבִנית ָּכל ִצּפֹור ָּכָנף ֲאֶׁש | ַּתְבִנית ָּכל ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ) 17(

 ַּתְבִנית ָּכל ָּדָגה| ַּתְבִנית ָּכל רֵֹמׂש ָּבֲאָדָמה ) 18: (ָּתעּוף ַּבָּׁשָמִים



ה ּוֶפן ִּתָּׂשא ֵעיֶניָך ַהָּׁשַמְיָמ ) 19: (ֶרץֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָא
ָבא ְוָרִאיָת ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאת ַהָּיֵרַח ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים ּכֹל ְצ 

 ֲאֶׁשר ָחַלק ְיהָוה| ַהָּׁשַמִים ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם ַוֲעַבְדָּתם 
ְוֶאְתֶכם ) 20: (םֱאלֶֹהיָך אָֹתם ְלכֹל ָהַעִּמים ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמיִ 

ִלְהיֹות לֹו | ָלַקח ְיהָוה ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור ַהַּבְרֶזל ִמִּמְצָרִים 
| ַויהָוה ִהְתַאֶּנף ִּבי ַעל ִּדְבֵריֶכם ) 21: (ְלַעם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה

ֹוָבה ץ ַהּטַוִּיָּׁשַבע ְלִבְלִּתי ָעְבִרי ֶאת ַהַּיְרֵּדן ּוְלִבְלִּתי בֹא ֶאל ָהָארֶ 
ִּכי ָאנִֹכי ֵמת ָּבָאֶרץ ) 22: (ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה

ְוַאֶּתם עְֹבִרים ִויִרְׁשֶּתם ֶאת | ַהּזֹאת ֵאיֶנִּני עֵֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן 
ְּבִרית  ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִּתְׁשְּכחּו ֶאת) 23: (ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת

ּוַנת ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל ְּתמ| ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעָּמֶכם ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם 
ה ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵאׁש אְֹכלָ ) 24: (ּכֹל ֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

  : ֵאל ַקָּנא| הּוא 
ְוִהְׁשַחֶּתם | ִּכי תֹוִליד ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ְונֹוַׁשְנֶּתם ָּבָאֶרץ ) 25(

ֶהיָך ל ְּתמּוַנת ּכֹל ַוֲעִׂשיֶתם ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֱאלַֹוֲעִׂשיֶתם ֶּפֶס 
ָאֶרץ ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת הָ ) 26: (ְלַהְכִעיסֹו

ֶאת  ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון ַמֵהר ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים
ִמים ָעֶליָה ִּכי ִהָּׁשֵמד לֹא ַתֲאִריֻכן יָ | ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה 

 ְוִנְׁשַאְרֶּתם ְמֵתי| ְוֵהִפיץ ְיהָוה ֶאְתֶכם ָּבַעִּמים ) 27: (ִּתָּׁשֵמדּון
ַוֲעַבְדֶּתם ) 28: (ִמְסָּפר ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ְיַנֵהג ְיהָוה ֶאְתֶכם ָׁשָּמה

לֹא ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶׁשר לֹא ִיְראּון וְ | ָׁשם ֱאלִֹהים ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם 
 ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת) 29: (ִיְׁשְמעּון ְולֹא יֹאְכלּון ְולֹא ְיִריֻחן

: ךָ ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁש | ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּוָמָצאָת 
ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים | ַּבַּצר ְלָך ּוְמָצאּוָך ּכֹל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ) 30(

ִּכי ֵאל ַרחּום ) 31: (ד ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹלֹוְוַׁשְבָּת עַ 
ְולֹא ִיְׁשַּכח ֶאת ְּבִרית | ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיְׁשִחיֶתָך 

ם ִּכי ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹני) 32: (ֲאבֶֹתיָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם
ֶרץ ֶׁשר ָּבָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמן ַהּיֹום אֲ 

ֲהִנְהָיה ַּכָּדָבר ַהָּגדֹול | ּוְלִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהָּׁשָמִים 
ר ֲהָׁשַמע ָעם קֹול ֱאלִֹהים ְמַדּבֵ ) 33: (ַהֶּזה אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכמֹהּו

 ֲהִנָּסה ֱאלִֹהיםאֹו ) 34: (ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ַאָּתה ַוֶּיִחי
ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים 

ְּככֹל |  ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ְּגדִֹלים
ַאָּתה ) 35: (ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניךָ 



) 36: (ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו| ָלַדַעת ִּכי ְיהָוה הּוא ָהֱאלִֹהים  ָהְרֵאָת 
 ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרֲאָך ֶאת| ִמן ַהָּׁשַמִים ִהְׁשִמיֲעָך ֶאת קֹלֹו ְלַיְּסֶרָּך 
 ְוַתַחת ִּכי ָאַהב) 37: (ִאּׁשֹו ַהְּגדֹוָלה ּוְדָבָריו ָׁשַמְעָּת ִמּתֹוְך ָהֵאׁש

ל ַוּיֹוִצֲאָך ְּבָפָניו ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹ| ְּבַזְרעֹו ַאֲחָריו ֶאת ֲאבֶֹתיָך ַוִּיְבַחר 
| יָך ְלהֹוִריׁש ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמְּמָך ִמָּפנֶ ) 38: (ִמִּמְצָרִים

ְוָיַדְעָּת ) 39: (ַלֲהִביֲאָך ָלֶתת ְלָך ֶאת ַאְרָצם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה
י ְיהָוה הּוא ָהֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ִּכ 

ו ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ֻחָּקי) 40: (ֵאין עֹוד| ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת 
 ּוְלָבֶניָך ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִייַטב ְלךָ 

הָוה ֱאלֶֹהיָך ּוְלַמַען ַּתֲאִריְך ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר יְ | ַאֲחֶריָך 
  : נֵֹתן ְלָך ָּכל ַהָּיִמים

: ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש| ָאז ַיְבִּדיל מֶֹׁשה ָׁשלֹׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ) 41(
ַעת ְוהּוא ָלֻנס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ֲאֶׁשר ִיְרַצח ֶאת ֵרֵעהּו ִּבְבִלי דַ ) 42(

ִמן ֶהָעִרים ָהֵאל  ְוָנס ֶאל ַאַחת| לֹא ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום 
ְוֶאת | ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹר ָלֻראּוֵבִני ) 43: (ָוָחי

ְוזֹאת ) 44: (ָראמֹת ַּבִּגְלָעד ַלָּגִדי ְוֶאת ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשי
ֵאֶּלה ָהֵעדֹת ) 45: (ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| ַהּתֹוָרה 

ל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא | ֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְוהַ 
 ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבַּגְיא מּול ֵּבית ְּפעֹור) 46: (ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים

ֲאֶׁשר ִהָּכה | ְּבֶאֶרץ ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון 
ֹו ַוִּייְרׁשּו ֶאת ַאְרצ) 47: (ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִיםמֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ר ְּבֵעֶבר ְוֶאת ֶאֶרץ עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁש 
ְרנֹן ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַנַחל ַא) 48: (ִמְזַרח ָׁשֶמׁש| ַהַּיְרֵּדן 

ָבה ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְוָכל ָהֲערָ ) 49: (ְוַעד ַהר ִׂשיאֹן הּוא ֶחְרמֹון
  :ַּתַחת ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה| ִמְזָרָחה ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה 

  
Deuteronomy Chapter 5 

  
ע ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמ ) 1(

| ם ַהּיֹום יכֶ ֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאְזנֵ 
ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ָּכַרת ) 2: (ּוְלַמְדֶּתם אָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשָֹתם

ית לֹא ֶאת ֲאבֵֹתינּו ָּכַרת ְיהָוה ֶאת ַהְּבִר ) 3: (ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבחֵֹרב
ָּפִנים ) 4: (ִּכי ִאָּתנּו ֲאַנְחנּו ֵאֶּלה פֹה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים| ַהּזֹאת 

ָאנִֹכי עֵֹמד ֵּבין ) 5: (ים ִּדֶּבר ְיהָוה ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁשְּבָפנִ 



ִּכי | ְיהָוה ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר ְיהָוה 
ָאנִֹכי ) 6(  : ְיֵראֶתם ִמְּפֵני ָהֵאׁש ְולֹא ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹר

| : ֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶא 
לֹא ַתֲעֶׂשה ְלָך ) 8: (לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָניַ ) 7(

| ֶרץ ִמָּתַחת ֶפֶסל ָּכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָא
א לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹ) 9: (ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ

ַעל  ִּכי ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות| ָתָעְבֵדם 
ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ) 10(| : ָּבִנים ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאי

לֹא ) 11(  ]: ִמְצֹוָתי קרי[ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי מצותו 
ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָוה ֵאת | ַלָּׁשְוא  ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
ת ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשּבָ ) 12(  : ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא

ד ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹ) 13: (ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ | ְלַקְּדׁשֹו 
| יהָוה ֱאלֶֹהיָך ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לַ ) 14: (ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ 

ָך ֶתָך ְוׁשֹוְר לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמ 
נּוַח ַעְבְּדָך ַוֲחמְֹרָך ְוָכל ְּבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען יָ 

ץ ִמְצַרִים ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶארֶ ) 15(| : ַוֲאָמְתָך ָּכמֹוךָ 
 ַעל ֵּכן ִצְּוךָ  ַוּיִֹצֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה

ַּכֵּבד ֶאת ) 16(  : ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת
יָך ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמ | ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 

: ָלְך  ְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתןּו
ְולֹא ) 19(  | : ְולֹא ִּתְנָאף) 18(  : לֹא ִּתְרָצח) 17(  
ְולֹא ַתְחמֹד ) 21(  : ְולֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשְוא) 20(  : ִּתְגנֹב

ַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְולֹא ִתְתַאֶּוה ֵּבית ֵרֶעָך ָׂשֵדהּו וְ    | ֵאֶׁשת ֵרֶעָך 
ר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדּבֶ ) 22(  : ׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ 

ל קֹול ְיהָוה ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ֶהָעָנן ְוָהֲעָרפֶ 
: ָליַוִּיְכְּתֵבם ַעל ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ַוִּיְּתֵנם ֵא | ָּגדֹול ְולֹא ָיָסף 

|  ֵער ָּבֵאׁשַוְיִהי ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהחֶֹׁשְך ְוָהָהר ּבֹ) 23(
ַוּתֹאְמרּו ֵהן ) 24: (ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכם

ַמְענּו ֶהְרָאנּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ְּכבֹדֹו ְוֶאת ָּגְדלֹו ְוֶאת קֹלֹו ָׁש 
ם ַהּיֹום ַהֶּזה ָרִאינּו ִּכי ְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאדָ | ִמּתֹוְך ָהֵאׁש 

| ּזֹאת ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות ִּכי תֹאְכֵלנּו ָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה הַ ) 25: (ָוָחי
: ְתנּוִאם יְֹסִפים ֲאַנְחנּו ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו עֹוד ָוָמ 

קֹול ֱאלִֹהים ַחִּיים ְמַדֵּבר ִּכי ִמי ָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע ) 26(
ר ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁש ) 27: (ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ָּכמֹנּו ַוֶּיִחי



ֵּבר ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְידַ | יֹאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו 
ְיהָוה ֶאת  ַוִּיְׁשַמע) 28: (ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵאֶליָך ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּו

ת ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ָׁשַמְעִּתי ֶא | קֹול ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי 
: ֶׁשר ִּדֵּברּוקֹול ִּדְבֵרי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶליָך ֵהיִטיבּו ָּכל אֲ 

ת ָּכל ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלְׁשמֹר ֶא ) 29(
ֵלְך ) 30: (ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלעָֹלם| ֹוַתי ָּכל ַהָּיִמים ִמְצ 

י ְוַאָּתה ּפֹה ֲעמֹד ִעָּמִד ) 31: (ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם| ֱאמֹר ָלֶהם 
ם ֲאֶׁשר ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך ֵאת ָּכל ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטי

) 32: (ָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּהְוָעׂשּו בָ | ְּתַלְּמֵדם 
לֹא | ֶכם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְת 

ְּבָכל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ) 33: (ָתֻסרּו ָיִמין ּוְׂשמֹאל
ַהֲאַרְכֶּתם ְלַמַען ִּתְחיּון ְוטֹוב ָלֶכם וְ | ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם ֵּתֵלכּו 
  :ָיִמים ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתיָרׁשּון

  
Deuteronomy Chapter 6 

  
ָוה ְוזֹאת ַהִּמְצָוה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיה) 1(

ים ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִר | ֱאלֵֹהיֶכם ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם 
ת א ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ֶא ְלַמַען ִּתירָ ) 2: (ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

ן ִּבְנָך ּכֹל ָּכל ֻחּקָֹתיו ּוִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוָך ַאָּתה ּוִבְנָך ּובֶ 
ְרָּת ְוָׁשַמְעָּת ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמ ) 3: (ּוְלַמַען ַיֲאִרֻכן ָיֶמיךָ | ְיֵמי ַחֶּייָך 

ה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָ | ּון ְמאֹד ַלֲעׂשֹות ֲאֶׁשר ִייַטב ְלָך ַוֲאֶׁשר ִּתְרּב
  : ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

ְוָאַהְבָּת ֵאת ) 5: (ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְיהָוה ֶאָחד| ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ) 4(
ְוָהיּו ) 6: (ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ | ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 

) 7: (ִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבךָ ַהְּדבָ 
ֶרְך ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבּדֶ | ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם 

ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת | ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ) 8: (ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמךָ 
) 10(  : ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹת ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריךָ ) 9: (ֵּבין ֵעיֶניךָ 

ע ַלֲאבֶֹתיָך ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבַ 
 ָעִרים ְּגדֹלֹת ְוטֹבֹת ֲאֶׁשר| ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֶתת ָלְך 

רֹת ים ָּכל טּוב ֲאֶׁשר לֹא ִמֵּלאָת ּובֹּוָבִּתים ְמֵלִא ) 11: (לֹא ָבִניָת 
| ָטְעָּת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר לֹא ָחַצְבָּת ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר לֹא נָ 

ֲאֶׁשר | ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ְיהָוה ) 12: (ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת 



הָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת יְ ) 13: (הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים
לֹא ֵתְלכּון ַאֲחֵרי ) 14: (ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבעַ | ִּתיָרא ְואֹתֹו ַתֲעבֹד 

ִּכי ) 15: (ֵמֱאלֵֹהי ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם| ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים 
ְך ֶּפן ֶיֱחֶרה ַאף ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבָ | ֵאל ַקָּנא ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבִקְרֶּבָך 

לֹא ְתַנּסּו ֶאת ְיהָוה ) 16(  : יְדָך ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהְוִהְׁשִמ 
ָׁשמֹור ִּתְׁשְמרּון ֶאת ) 17: (ַּכֲאֶׁשר ִנִּסיֶתם ַּבַּמָּסה| ֱאלֵֹהיֶכם 

 ְוָעִׂשיָת ) 18: (ְוֵעדָֹתיו ְוֻחָּקיו ֲאֶׁשר ִצָּוְך | ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם 
ת ַמַען ִייַטב ָלְך ּוָבאָת ְוָיַרְׁשָּת ֶא ְל | ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ְיהָוה 

ַלֲהדֹף ֶאת ָּכל ) 19: (ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיךָ 
ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ) 20(  : ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה| אְֹיֶביָך ִמָּפֶניָך 

ה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָ ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים | ָמָחר ֵלאמֹר 
ְוָאַמְרָּת ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ) 21: (ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם

ַוִּיֵּתן ) 22: (ַוּיֹוִציֵאנּו ְיהָוה ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה| ְּבִמְצָרִים 
ל ְיהָוה אֹותֹת ּומְֹפִתים ְּגדִֹלים ְוָרִעים ְּבִמְצַרִים ְּבַפְרעֹה ּוְבכָ 

ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו | ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם ) 23: (תֹו ְלֵעיֵנינּוֵּבי
ַוְיַצֵּונּו ְיהָוה ) 24: (ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו

| ֵהינּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְלִיְרָאה ֶאת ְיהָוה ֱאלֹ
 ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה) 25: (ַחּיֵֹתנּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזהְלטֹוב ָלנּו ָּכל ַהָּיִמים ְל 

ָוה ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִלְפֵני ְיה| ָּלנּו 
    : ֱאלֵֹהינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו

  
Deuteronomy Chapter 7 

  
ָּמה ָׁש  ִּכי ְיִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא) 1(

ֱאמִֹרי ְוָנַׁשל ּגֹוִים ַרִּבים ִמָּפֶניָך ַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ְוהָ | ְלִרְׁשָּתּה 
ֲעצּוִמים ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ִׁשְבָעה גֹוִים ַרִּבים וַ 

ַהֲחֵרם | ּוְנָתָנם ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך ְוִהִּכיָתם ) 2: (ִמֶּמּךָ 
ְולֹא ) 3: (ַּתֲחִרים אָֹתם לֹא ִתְכרֹת ָלֶהם ְּבִרית ְולֹא ְתָחֵּנם

ִּכי ) 4: (ִּבְּתָך לֹא ִתֵּתן ִלְבנֹו ּוִבּתֹו לֹא ִתַּקח ִלְבֶנךָ | ִתְתַחֵּתן ָּבם 
 ְוָחָרה ַאף ְיהָוה| ָיִסיר ֶאת ִּבְנָך ֵמַאֲחַרי ְוָעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים 

ֶהם ִּכי ִאם ּכֹה ַתֲעׂשּו ָלֶהם ִמְזְּבחֵֹתי) 5: (רָּבֶכם ְוִהְׁשִמיְדָך ַמהֵ 
ַוֲאֵׁשיֵרֶהם ְּתַגֵּדעּון ּוְפִסיֵליֶהם | ִּתּתֹצּו ּוַמֵּצבָֹתם ְּתַׁשֵּברּו 

ְּבָך | ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ) 6: (ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש
ה ִמּכֹל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָּבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ 



הָוה לֹא ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכל ָהַעִּמים ָחַׁשק יְ ) 7(  : ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
ִּכי ) 8: (ִּכי ַאֶּתם ַהְמַעט ִמָּכל ָהַעִּמים| ָּבֶכם ַוִּיְבַחר ָּבֶכם 

ר ִנְׁשַּבע ֵמַאֲהַבת ְיהָוה ֶאְתֶכם ּוִמָּׁשְמרֹו ֶאת ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁש 
ַוִּיְפְּדָך ִמֵּבית | ֶכם הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם ְּבָיד ֲחָזָקה ַלֲאבֵֹתי

 ְוָיַדְעָּת ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ) 9: (ֲעָבִדים ִמַּיד ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים
ָביו ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלאֹהֲ | הּוא ָהֱאלִֹהים 

ּוְמַׁשֵּלם ) 10: (ֶאֶלף ּדֹורלְ ] ִמְצֹוָתיו קרי[ּוְלׁשְֹמֵרי מצותו 
ֶּלם לֹא ְיַאֵחר ְלׂשְֹנאֹו ֶאל ָּפָניו ְיַׁש | ְלׂשְֹנָאיו ֶאל ָּפָניו ְלַהֲאִבידֹו 

ָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהִּמְצָוה ְוֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁש ) 11: (לֹו
  : ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם

ְרֶּתם ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמ  ְוָהָיה ֵעֶקב) 12(
 ְוָׁשַמר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת| ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם 

| ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבָך ) 13: (ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ 
ר ְנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְׁשגַ ּוֵבַרְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְּדגָ 

 ֲאבֶֹתיָך ָלֶתתֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע לַ 
ה לֹא ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקרָ | ָּברּוְך ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים ) 14: (ָלְך 

 ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים|  ְוֵהִסיר ְיהָוה ִמְּמָך ָּכל חִֹלי) 15: (ּוִבְבֶהְמֶּתךָ 
) 16: (ֶאיךָ ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת לֹא ְיִׂשיָמם ָּבְך ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשֹנְ 

א ָתחֹס ְוָאַכְלָּת ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך לֹ
: ְך ְולֹא ַתֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ִּכי מֹוֵקׁש הּוא לָ | ֵעיְנָך ֲעֵליֶהם 

ֵאיָכה | ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְבָך ַרִּבים ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ) 17(  
 ָזכֹר ִּתְזּכֹר ֵאת ֲאֶׁשר| לֹא ִתיָרא ֵמֶהם ) 18: (אּוַכל ְלהֹוִריָׁשם

 ַהַּמּסֹת ַהְּגדֹלֹת) 19: (ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלַפְרעֹה ּוְלָכל ִמְצָרִים
ת ְוַהּמְֹפִתים ְוַהָּיד ַהֲחָזָקה ְוַהְּזרַֹע ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ְוָהאֹתֹ

ָך ֵּכן ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ֱאלֶֹהי| ַהְּנטּוָיה ֲאֶׁשר הֹוִצֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 
ְוַגם ֶאת ַהִּצְרָעה ) 20: (ְלָכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָיֵרא ִמְּפֵניֶהם

ים ְוַהִּנְסָּתִרים ַעד ֲאבֹד ַהִּנְׁשָאִר | ְיַׁשַּלח ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּבם 
ל ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבִקְרֶּבָך ֵא | לֹא ַתֲערֹץ ִמְּפֵניֶהם ) 21: (ִמָּפֶניךָ 

ָּפֶניָך ְוָנַׁשל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאל ִמ ) 22: (ָּגדֹול ְונֹוָרא
לֹא תּוַכל ַּכּלָֹתם ַמֵהר ֶּפן ִּתְרֶּבה ָעֶליָך ַחַּית | ְמַעט ְמָעט 

 ְוָהָמם ְמהּוָמה ְגדָֹלה| ּוְנָתָנם ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך ) 23: (ָּׂשֶדההַ 
ָמם ְוָנַתן ַמְלֵכיֶהם ְּבָיֶדָך ְוַהֲאַבְדָּת ֶאת ְׁש ) 24: (ַעד ִהָּׁשְמָדם

: םלֹא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ְּבָפֶניָך ַעד ִהְׁשִמְדָך אָֹת | ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים 
לֹא ַתְחמֹד ֶּכֶסף ְוָזָהב | ם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש ְּפִסיֵלי ֱאלֵֹהיהֶ ) 25(



: לֶֹהיָך הּואֲעֵליֶהם ְוָלַקְחָּת ָלְך ֶּפן ִּתָּוֵקׁש ּבֹו ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה אֱ 
ַׁשֵּקץ | ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ֵּביֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ָּכמֹהּו ) 26(

  :ֶרם הּואְּתַׁשְּקֶצּנּו ְוַתֵעב ְּתַתֲעֶבּנּו ִּכי חֵ 
  

Deuteronomy Chapter 8 
  
ְלַמַען | ׂשֹות ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלעֲ ) 1(

 ַּבע ְיהָוהִּתְחיּון ּוְרִביֶתם ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁש 
ִליֲכָך ְיהָוה ְוָזַכְרָּת ֶאת ָּכל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר הֹ) 2: (ַלֲאבֵֹתיֶכם

ת ְלַמַען ַעּנְֹתָך ְלַנּסְֹתָך ָלַדעַ | ֱאלֶֹהיָך ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר 
) 3: (ִאם לֹא] ִמְצֹוָתיו קרי[ֶאת ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֲהִתְׁשמֹר מצותו 

ן לֹא ָיְדעּוַוְיַעְּנָך ַוַּיְרִעֶבָך ַוַּיֲאִכְלָך ֶאת ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת וְ 
ָדם ִּכי ְלַמַען הֹוִדֲעָך ִּכי לֹא ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָא| ֲאבֶֹתיָך 

ִׂשְמָלְתָך לֹא ָבְלָתה ) 4: (ַעל ָּכל מֹוָצא ִפי ְיהָוה ִיְחֶיה ָהָאָדם
ְוָיַדְעָּת ִעם ) 5: (ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה| ֵמָעֶליָך ְוַרְגְלָך לֹא ָבֵצָקה 

) 6: (ֶרּךָ ֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְמַיְּס ִּכי ַּכאֲ | ְלָבֶבָך 
ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה | ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 

ֶאֶרץ ַנֲחֵלי | ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ) 7: (אֹתֹו
ֶאֶרץ ִחָּטה ) 8: (ְקָעה ּוָבָהרָמִים ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּב 

ֶאֶרץ ) 9: (ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש| ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון 
ֶאֶרץ |  ֲאֶׁשר לֹא ְבִמְסֵּכֻנת ּתֹאַכל ָּבּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה

ְלָּת ְוָאכַ ) 10: (ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶֹׁשת
ר ָנַתן ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁש | ְוָׂשָבְעָּת 

 ְלִבְלִּתי ְׁשמֹר| ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ) 11: (ָלְך 
ֶּפן ) 12: (ִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

ּוְבָקְרָך ) 13: (ּוָבִּתים טֹוִבים ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבָּת | אַכל ְוָׂשָבְעָּת ּתֹ
) 14: (ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלָך ִיְרֶּבה| ְוצֹאְנָך ִיְרְּבֻין ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה ָּלְך 

ץ ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶארֶ | ְוָרם ְלָבֶבָך 
ָרא ַהּמֹוִליֲכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹל ְוַהּנֹו) 15: (ֲעָבִדיםִמְצַרִים ִמֵּבית 

ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים | ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין ָמִים 
עּון ַהַּמֲאִכְלָך ָמן ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר לֹא ָיְד ) 16: (ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש

) 17: (ן ַנּסֶֹתָך ְלֵהיִטְבָך ְּבַאֲחִריֶתךָ ְלַמַען ַעּנְֹתָך ּוְלַמעַ | ֲאבֶֹתיָך 
) 18: (ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה| ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך 



| ת ָחִיל ְוָזַכְרָּת ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹו
  : ַלֲאבֶֹתיָך ַּכּיֹום ַהֶּזהְלַמַען ָהִקים ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 

 ַאֲחֵרי ְוָהָיה ִאם ָׁשכַֹח ִּתְׁשַּכח ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוָהַלְכָּת ) 19(
ַהִעדִֹתי ָבֶכם | ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָּתם ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם 

ַּכּגֹוִים ֲאֶׁשר ְיהָוה ַמֲאִביד ) 20: (ַהּיֹום ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון
  :ֶכםֵעֶקב לֹא ִתְׁשְמעּון ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֵֹהי| יֶכם ֵּכן תֹאֵבדּון ִמְּפנֵ 

  
Deuteronomy Chapter 9 

  
 ֶרֶׁשת ּגֹוִיםְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא לָ ) 1(

ם עַ ) 2: (ָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבֻצרֹת ַּבָּׁשָמִים| ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּמָּך 
 ִמי ֲאֶׁשר ַאָּתה ָיַדְעָּת ְוַאָּתה ָׁשַמְעָּת | ָּגדֹול ָוָרם ְּבֵני ֲעָנִקים 
א ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך הּו) 3: (ִיְתַיֵּצב ִלְפֵני ְּבֵני ֲעָנק

| ָפֶניָך ָהעֵֹבר ְלָפֶניָך ֵאׁש אְֹכָלה הּוא ַיְׁשִמיֵדם ְוהּוא ַיְכִניֵעם ְל 
ַאל ) 4: (ם ְוַהַאַבְדָּתם ַמֵהר ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ָלְך ְוהֹוַרְׁשָּת 

מֹר ּתֹאַמר ִּבְלָבְבָך ַּבֲהדֹף ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך אָֹתם ִמְּלָפֶניָך ֵלא
ּוְבִרְׁשַעת | ְּבִצְדָקִתי ֱהִביַאִני ְיהָוה ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת 

ר לֹא ְבִצְדָקְתָך ּוְביֶֹׁש ) 5: (ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְיהָוה מֹוִריָׁשם ִמָּפֶניךָ 
ה ִּכי ְּבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ | ְלָבְבָך ַאָּתה ָבא ָלֶרֶׁשת ֶאת ַאְרָצם 

ר ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך מֹוִריָׁשם ִמָּפֶניָך ּוְלַמַען ָהִקים ֶאת ַהָּדבָ 
 ְוָיַדְעָּת ִּכי) 6: (ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב

ּזֹאת לֹא ְבִצְדָקְתָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה הַ 
ְזכֹר ַאל ִּתְׁשַּכח ֵאת ) 7: (ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ָאָּתה| ְלִרְׁשָּתּה 

ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר | ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבִּמְדָּבר 
 ֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַמְמִריםָיָצאָת ֵמֶא 

ַוִּיְתַאַּנף | ּוְבחֵֹרב ִהְקַצְפֶּתם ֶאת ְיהָוה ) 8: (ֱהִייֶתם ִעם ְיהָוה
ת ַּבֲעלִֹתי ָהָהָרה ָלַקַחת לּוחֹ) 9: (ְיהָוה ָּבֶכם ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם

ָוֵאֵׁשב ָּבָהר | ָּמֶכם ָהֲאָבִנים לּוחֹת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהָוה עִ 
 ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא

ֻתִבים ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֵאַלי ֶאת ְׁשֵני לּוחֹת ָהֲאָבִנים ְּכ ) 10: (ָׁשִתיִתי
ה ַוֲעֵליֶהם ְּכָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָ | ְּבֶאְצַּבע ֱאלִֹהים 

ַוְיִהי ִמֵּקץ ) 11: (ם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ְּביֹום ַהָּקָהלִעָּמכֶ 
ת ָנַתן ְיהָוה ֵאַלי ֶאת ְׁשֵני ֻלחֹ| ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה 

ר ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי קּום ֵרד ַמהֵ ) 12: (ָהֲאָבִנים ֻלחֹות ַהְּבִרית



ָסרּו ַמֵהר ִמן | ִמִּמְצָרִים ִמֶּזה ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ) 13: (ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ַמֵּסָכה

) 14: (ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא| ֵלאמֹר 
| ָמִים ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם ְוֶאְמֶחה ֶאת ְׁשָמם ִמַּתַחת ַהָּׁש 

ר ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָההָ ) 15: (ֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָעצּום ָוָרב ִמֶּמּנּווְ 
ָוֵאֶרא ) 16: (ּוְׁשֵני ֻלחֹת ַהְּבִרית ַעל ְׁשֵּתי ָיָדי| ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש 

| ֵּסָכה ְוִהֵּנה ֲחָטאֶתם ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֵעֶגל ַמ 
ָוֶאְתּפֹׂש ) 17: (ֶרְך ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאְתֶכםַסְרֶּתם ַמֵהר ִמן ַהּדֶ 

) 18: (ָוֲאַׁשְּבֵרם ְלֵעיֵניֶכם| ִּבְׁשֵני ַהֻּלחֹת ָוַאְׁשִלֵכם ֵמַעל ְׁשֵּתי ָיָדי 
ַלְיָלה  ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ְיהָוה ָּכִראׁשָֹנה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים

 ַעל ָּכל ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר| יִתי ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא ָׁשִת 
ִּכי ָיגְֹרִּתי ) 19: (ֲחָטאֶתם ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלַהְכִעיסֹו

| יד ֶאְתֶכם ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶׁשר ָקַצף ְיהָוה ֲעֵליֶכם ְלַהְׁשִמ 
ַאַּנף ּוְבַאֲהרֹן ִהְת ) 20: (ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא

: אָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם ְּבַעד ַאֲהרֹן ָּבֵעת ַהִהו| ְיהָוה ְמאֹד ְלַהְׁשִמידֹו 
י ָוֶאְׂשרֹף ְוֶאת ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ֶאת ָהֵעֶגל ָלַקְחִּת ) 21(

| ר אֹתֹו ָּבֵאׁש ָוֶאּכֹת אֹתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶׁשר ַּדק ְלָעפָ 
ּוְבַתְבֵעָרה ) 22: (ַהַּנַחל ַהּיֵֹרד ִמן ָהָהר ָוַאְׁשִלְך ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל

) 23: (ַמְקִצִפים ֱהִייֶתם ֶאת ְיהָוה| ּוְבַמָּסה ּוְבִקְברֹת ַהַּתֲאָוה 
ּו ֶאת ָהָאֶרץ ּוִבְׁשלַֹח ְיהָוה ֶאְתֶכם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ֵלאמֹר ֲעלּו ּוְרׁש

לֵֹהיֶכם ְולֹא ַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי ְיהָוה אֱ | ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם 
ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ) 24: (ֶהֱאַמְנֶּתם לֹו ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹלֹו

ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ְיהָוה ֵאת ) 25: (ִמּיֹום ַּדְעִּתי ֶאְתֶכם| ְיהָוה 
ִּכי ָאַמר | י ַאְרָּבִעים ַהּיֹום ְוֶאת ַאְרָּבִעים ַהַּלְיָלה ֲאֶׁשר ִהְתַנָּפְלִּת 

י ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָוה ָואַֹמר ֲאדֹנָ ) 26: (ְׁשִמיד ֶאְתֶכםְיהָוה ְלהַ 
ֲאֶׁשר |  ְיהִוה ַאל ַּתְׁשֵחת ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּבָגְדֶלךָ 

ְזכֹר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ) 27: (הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה
ֶאל ִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו וְ ַאל ֵּתֶפן ֶאל ְק | ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב 

ְּבִלי ֶּפן יֹאְמרּו ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָתנּו ִמָּׁשם ִמ ) 28: (ַחָּטאתֹו
ּוִמִּׂשְנָאתֹו | ְיכֶֹלת ְיהָוה ַלֲהִביָאם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם 

| ָלֶתָך ְוֵהם ַעְּמָך ְוַנחֲ ) 29: (אֹוָתם הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר
  :ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹל ּוִבְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה

  
Deuteronomy Chapter 10 



  
ִנים ָּבֵעת ַהִהוא ָאַמר ְיהָוה ֵאַלי ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני לּוחֹת ֲאבָ ) 1(

ְוֶאְכּתֹב ) 2: (ְוָעִׂשיָת ְּלָך ֲארֹון ֵעץ| ָּכִראׁשִֹנים ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה 
ם ֲאֶׁשר חֹת ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹניַעל ַהּלֻ 

ְפסֹל ָוַאַעׂש ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ָוֶא ) 3: (ְוַׂשְמָּתם ָּבָארֹון| ִׁשַּבְרָּת 
: ָיִדיָוַאַעל ָהָהָרה ּוְׁשֵני ַהֻּלחֹת ְּב | ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים 

ִרים חֹת ַּכִּמְכָּתב ָהִראׁשֹון ֵאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּדבָ ַוִּיְכּתֹב ַעל ַהּלֻ ) 4(
ַוִּיְּתֵנם | ָהל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֲאֵליֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ְּביֹום ַהָּק 

ָארֹון ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר ָוָאִׂשם ֶאת ַהֻּלחֹת ּבָ ) 5: (ְיהָוה ֵאָלי
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 6: (ר ִצַּוִני ְיהָוהַוִּיְהיּו ָׁשם ַּכֲאֶׁש | ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי 

ם ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן ַוִּיָּקֵבר ָׁש | ָנְסעּו ִמְּבֵארֹת ְּבֵני ַיֲעָקן מֹוֵסָרה 
ּוִמן | ִמָּׁשם ָנְסעּו ַהֻּגְדּגָֹדה ) 7: (ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ַּתְחָּתיו

 ֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ְיהָוהּבָ ) 8: (ַהֻּגְדּגָֹדה ָיְטָבָתה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים
ַלֲעמֹד ִלְפֵני | ֶאת ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה 

ַעל ֵּכן לֹא ָהָיה ) 9: (ְיהָוה ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
ר ְיהָוה הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדּבֶ | ְלֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ֶאָחיו 

ִנים ְוָאנִֹכי ָעַמְדִּתי ָבָהר ַּכָּיִמים ָהִראׁשֹ) 10: (ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך לֹו
ם ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ֵאַלי ַּגם ַּבַּפעַ | ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי קּום ) 11: (ַהִהוא לֹא ָאָבה ְיהָוה ַהְׁשִחיֶתךָ 

ַּבְעִּתי ְוָיבֹאּו ְוִיְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁש | ָעם ֵלְך ְלַמַּסע ִלְפֵני הָ 
  : ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהם

ִּכי ִאם | ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעָּמְך ) 12(
תֹו ְלִיְרָאה ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה אֹ

ִלְׁשמֹר ) 13: (לֶֹהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ ְוַלֲעבֹד ֶאת ְיהָוה אֱ 
ְלטֹוב | ֶאת ִמְצֹות ְיהָוה ְוֶאת ֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום 

ָהָאֶרץ |  ֵהן ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים) 14: (ָלְך 
| ק ְיהָוה ְלַאֲהָבה אֹוָתם ַרק ַּבֲאבֶֹתיָך ָחַׁש ) 15: (ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה

) 16: (הַוִּיְבַחר ְּבַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ָּבֶכם ִמָּכל ָהַעִּמים ַּכּיֹום ַהּזֶ 
ִּכי ) 17: (ְוָעְרְּפֶכם לֹא ַתְקׁשּו עֹוד| ּוַמְלֶּתם ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם 

 ָהֵאל| ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ֱאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים 
) 18: (ַחדַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר ְוַהּנֹוָרא ֲאֶׁשר לֹא ִיָּׂשא ָפִנים ְולֹא ִיַּקח ׁשֹ

: הְואֵֹהב ֵּגר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמלָ | עֶֹׂשה ִמְׁשַּפט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה 
) 20: (ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים| ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת ַהֵּגר ) 19(

ּובֹו ִתְדָּבק ּוִבְׁשמֹו | יָך ִּתיָרא אֹתֹו ַתֲעבֹד ֶאת ְיהָוה ֱאלֹהֶ 



ֶאת  ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתךָ | הּוא ְתִהָּלְתָך ְוהּוא ֱאלֶֹהיָך ) 21: (ִּתָּׁשֵבעַ 
ְּבִׁשְבִעים ) 22: (ַהְּגדֹלֹת ְוֶאת ַהּנֹוָראֹת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניךָ 

ֹוְכֵבי ָּתה ָׂשְמָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּככְועַ | ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֶֹתיָך ִמְצָרְיָמה 
  :ַהָּׁשַמִים ָלרֹב

  
Deuteronomy Chapter 11 

  
יו ְוָׁשַמְרָּת ִמְׁשַמְרּתֹו ְוֻחּקָֹת | ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ) 1(

ִויַדְעֶּתם ַהּיֹום ִּכי לֹא ֶאת ) 2: (ּוִמְׁשָּפָטיו ּוִמְצֹוָתיו ָּכל ַהָּיִמים
ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ַוֲאֶׁשר לֹא ָראּו ֶאת מּוַסר ְיהָוה ְּבֵניֶכם 

ְוֶאת ) 3: (ֶאת ָּגְדלֹו ֶאת ָידֹו ַהֲחָזָקה ּוְזרֹעֹו ַהְּנטּוָיה| ֱאלֵֹהיֶכם 
ְלַפְרעֹה ֶמֶלְך | אֹתָֹתיו ְוֶאת ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבתֹוְך ִמְצָרִים 

ה ְלֵחיל ִמְצַרִים ְלסּוָסיו ַוֲאֶׁשר ָעָׂש ) 4: (ִמְצַרִים ּוְלָכל ַאְרצֹו
 ּוְלִרְכּבֹו ֲאֶׁשר ֵהִציף ֶאת ֵמי ַים סּוף ַעל ְּפֵניֶהם ְּבָרְדָפם

ֶכם ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה לָ ) 5: (ַוְיַאְּבֵדם ְיהָוה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה| ַאֲחֵריֶכם 
ן ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָדָת ) 6: (ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה| ַּבִּמְדָּבר 

ֶאת ִּפיָה  ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ֶּבן ְראּוֵבן ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ָהָאֶרץ
 ְוֵאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר| ַוִּתְבָלֵעם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֶאת ָאֳהֵליֶהם 

ִּכי ֵעיֵניֶכם ָהרֹאֹת ֶאת ָּכל ) 7: (ְּבַרְגֵליֶהם ְּבֶקֶרב ָּכל ִיְׂשָרֵאל
ָוה ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל ַהִּמְצ ) 8: (ֲאֶׁשר ָעָׂשה |ַמֲעֵׂשה ְיהָוה ַהָּגדֹל 

ת ְלַמַען ֶּתֶחְזקּו ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶא | ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום 
ּוְלַמַען ַּתֲאִריכּו ) 9: (ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

ה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהוָ 
ָבא  ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה) 10(  : ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש| ּוְלַזְרָעם 

| ִמָּׁשם  ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם
ָהָאֶרץ וְ ) 11: (ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרק

ִלְמַטר | עֹת ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָק 
 ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש) 12: (ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֶּתה ָּמִים

ַעד ָּתִמיד ֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה וְ | אָֹתּה 
 ֲאֶׁשר ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי) 13(  : ַאֲחִרית ָׁשָנה

ְבדֹו ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלעָ | ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום 
ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו ) 14: (ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם

ְוָנַתִּתי ) 15: (ירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך ְוִת | יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש 
ן ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ּפֶ ) 16: (ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת | ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך 



ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים | ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם 
ֶאת ְוָחָרה ַאף ְיהָוה ָּבֶכם ְוָעַצר ) 17: (ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם

| ּה ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּולָ 
: ָלֶכם ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ְיהָוה נֵֹתן

|  ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם) 18(
: ָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכםּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם וְ 

ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך | ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ) 19(
ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ) 20: (ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמךָ 

יֵמי ְבֵניֶכם ַעל ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם וִ ) 21: (ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריךָ 
ִּכיֵמי | ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם 

ִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל ) 22(  : ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ
ְלַאֲהָבה | ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשָֹתּה 

) 23: (ֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלָדְבָקה בֹוֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם לָ 
 ִויִרְׁשֶּתם ּגֹוִים| ְוהֹוִריׁש ְיהָוה ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמִּלְפֵניֶכם 

ָּכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדרְֹך ַּכף ) 24: (ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּכם
 ֹון ִמן ַהָּנָהר ְנַהר ְּפָרתִמן ַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנ| ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ִיְהֶיה 

ם לֹא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ִּבְפֵניכֶ ) 25: (ְוַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון ִיְהֶיה ְּגֻבְלֶכם
ר ֶרץ ֲאֶׁש ַּפְחְּדֶכם ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵּתן ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָא| 

ֵתן ִלְפֵניֶכם ְרֵאה ָאנִֹכי נֹ) 26(  : ִּתְדְרכּו ָבּה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם
 ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל| ֶאת ַהְּבָרָכה ) 27: (ְּבָרָכה ּוְקָלָלה| ַהּיֹום 

) 28: (ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום
ְרֶּתם ְוַהְּקָלָלה ִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוַס 

ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי | ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום  ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר
ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ) 29(  : ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם

ְוָנַתָּתה | ָּתּה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁש 
) 30: (ַהר ֵעיָבל ֶאת ַהְּבָרָכה ַעל ַהר ְּגִרִזים ְוֶאת ַהְּקָלָלה ַעל

ְּבֶאֶרץ  ֲהלֹא ֵהָּמה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַאֲחֵרי ֶּדֶרְך ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש
ִּכי ) 31: (מּול ַהִּגְלָּגל ֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֶֹרה| ַהְּכַנֲעִני ַהּיֵֹׁשב ָּבֲעָרָבה 

ר ְיהָוה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁש 
) 32: (ִויִרְׁשֶּתם אָֹתּה ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה| ֵהיֶכם נֵֹתן ָלֶכם ֱאלֹ

ֲאֶׁשר |  ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים
  :ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום

  
Deuteronomy Chapter 12 



  
ן ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו) 1(

 ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר| ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ְלָך ְלִרְׁשָּתּה 
 ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמקֹמֹות) 2: (ַאֶּתם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה

ת ֱאלֵֹהיֶהם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹרִׁשים אָֹתם ֶא 
) 3: (ל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנןעַ | 

ֵריֶהם ְוִנַּתְצֶּתם ֶאת ִמְזְּבחָֹתם ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת ַמֵּצבָֹתם ַוֲאֵׁש 
 ְוִאַּבְדֶּתם ֶאת ְׁשָמם| ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ְּתַגֵּדעּון 

ִּכי ) 5: (ַתֲעׂשּון ֵּכן ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכםלֹא ) 4: (ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא
ֵטיֶכם ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִמָּכל ִׁשְב 

) 6: (ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה| ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם 
ם ְוֵאת ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשרֵֹתיכֶ 

ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ְּבַקְרֶכם | רּוַמת ֶיְדֶכם ְּת 
ְחֶּתם ַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ּוְׂשַמ ) 7: (ְוצֹאְנֶכם

: יךָ ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ְיהָוה ֱאלֹהֶ | ְּבכֹל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם 
ִאיׁש ָּכל | ְחנּו עִֹׂשים ּפֹה ַהּיֹום לֹא ַתֲעׂשּון ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאנַ ) 8(

ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל | ִּכי לֹא ָּבאֶתם ַעד ָעָּתה ) 9: (ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו
ן ַוֲעַבְרֶּתם ֶאת ַהַּיְרּדֵ ) 10: (ַהַּנֲחָלה ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 

ְוֵהִניַח | ֶאְתֶכם ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַמְנִחיל 
 ְוָהָיה ַהָּמקֹום) 11: (ָלֶכם ִמָּכל אְֹיֵביֶכם ִמָּסִביב ִויַׁשְבֶּתם ֶּבַטח

ָּמה ָתִביאּו ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ּבֹו ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ָׁש 
עֹולֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם | ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם 

ְּדרּו ם ּוְתֻרַמת ֶיְדֶכם ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּת ַמְעְׂשרֵֹתיכֶ 
ֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַאֶּתם ּוְבֵני) 12: (ַליהָוה

ִּכי  ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ְּבַׁשֲעֵריֶכם| ּוְבנֵֹתיֶכם ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמהֵֹתיֶכם 
| יָך ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ַּתֲעֶלה עֹלֶֹת ) 13: (ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִאְּתֶכם
ִּכי ִאם ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ) 14: (ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה

 ֶׁשרְוָׁשם ַּתֲעֶׂשה ּכֹל אֲ | ְיהָוה ְּבַאַחד ְׁשָבֶטיָך ָׁשם ַּתֲעֶלה עֹלֶֹתיָך 
ְוָאַכְלָּת ָבָׂשר  ַרק ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך ִּתְזַּבח) 15: (ָאנִֹכי ְמַצֶּוּךָ 

ַהָּטֵמא | ְּכִבְרַּכת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך 
ַעל | ַרק ַהָּדם לֹא תֹאֵכלּו ) 16: (ְוַהָּטהֹור יֹאְכֶלּנּו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל

ר לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ִּבְׁשָעֶריָך ַמְעַׂש ) 17: (ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים
ר ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאֶׁש | ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך 

 ִּכי ִאם ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ) 18: (ִּתּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדךָ 



ָך ִבְנָך ּוִבֶּת ּתֹאְכֶלּנּו ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ַאָּתה ּו
ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ְיהָוה | ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך 

| ֵּלִוי ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ַּתֲעזֹב ֶאת הַ ) 19: (ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדךָ 
ִּכי ַיְרִחיב ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ) 20(  : ָּכל ָיֶמיָך ַעל ַאְדָמֶתךָ 

ַנְפְׁשָך  ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך ְוָאַמְרָּת אְֹכָלה ָבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוהְּגבּוְלָך ּכַ 
 ִּכי ִיְרַחק ִמְּמךָ ) 21: (ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך ּתֹאַכל ָּבָׂשר| ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר 

ְוָזַבְחָּת  ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם
ְוָאַכְלָּת | ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך 

י ַאְך ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֶאת ַהְּצִב ) 22: (ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות ַנְפֶׁשךָ 
) 23: (ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו יֹאְכֶלּנּו| ְוֶאת ָהַאָּיל ֵּכן ּתֹאְכֶלּנּו 

ְולֹא תֹאַכל | ִּכי ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש  ַרק ֲחַזק ְלִבְלִּתי ֲאכֹל ַהָּדם
ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו | לֹא ּתֹאְכֶלּנּו ) 24: (ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר

י ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ִּכ | לֹא ּתֹאְכֶלּנּו ) 25: (ַּכָּמִים
ָך ֲאֶׁשר ִיְהיּו ְלָך ַרק ָקָדֶׁשי) 26: (ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה

) 27: (ִּתָּׂשא ּוָבאָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה| ּוְנָדֶריָך 
ְוַדם | ָך ְוָעִׂשיָת עֹלֶֹתיָך ַהָּבָׂשר ְוַהָּדם ַעל ִמְזַּבח ְיהָוה ֱאלֶֹהי
) 28: (לְזָבֶחיָך ִיָּׁשֵפְך ַעל ִמְזַּבח ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוַהָּבָׂשר ּתֹאכֵ 

ְלַמַען | ַצֶּוָּך ר ְוָׁשַמְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמ ְׁשמֹ
ַהָּיָׁשר ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ַעד עֹוָלם ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב וְ 

ם ִּכי ַיְכִרית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹויִ ) 29(  : ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
ְוָיַרְׁשָּת אָֹתם | ָׁשָּמה ָלֶרֶׁשת אֹוָתם ִמָּפֶניָך  ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא
ֲחֵרי ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתָּנֵקׁש ַאֲחֵריֶהם ַא) 30: (ְוָיַׁשְבָּת ְּבַאְרָצם

דּו ּוֶפן ִּתְדרֹׁש ֵלאלֵֹהיֶהם ֵלאמֹר ֵאיָכה ַיַעְב | ִהָּׁשְמָדם ִמָּפֶניָך 
לֹא ) 31: (ה ֵּכן ַּגם ָאִניַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ְוֶאֱעֶׂש 

א ָעׂשּו ִּכי ָּכל ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ֲאֶׁשר ָׂשנֵ | ַתֲעֶׂשה ֵכן ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך 
ׁש ֵלאלֵֹהיֶהם ִּכי ַגם ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבנֵֹתיֶהם ִיְׂשְרפּו ָבֵא 

  :ֵלאלֵֹהיֶהם
  

Deuteronomy Chapter 13 
  
ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם אֹתֹו ִתְׁשְמרּו ֵאת ָּכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ) 1(

  : לֹא תֵֹסף ָעָליו ְולֹא ִתְגַרע ִמֶּמּנּו| ַלֲעׂשֹות 
 ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות אֹו| ִּכי ָיקּום ְּבִקְרְּבָך ָנִביא אֹו חֵֹלם ֲחלֹום ) 2(

ֵנְלָכה |  ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאֶליָך ֵלאמֹר) 3: (מֹוֵפת



לֹא ) 4: (לִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעָּתם ְוָנָעְבֵדםַאֲחֵרי אֱ 
ִּכי | הּוא ִתְׁשַמע ֶאל ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֶאל חֹוֵלם ַהֲחלֹום הַ 
ֶאת ְיהָוה  ְמַנֶּסה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם אֲֹהִבים

ם ַאֲחֵרי ְיהָוה ֱאלֵֹהיכֶ ) 5: (ֱאלֵֹהיֶכם ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם
ּו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ִּתְׁשמֹרּו ּוְבקֹלֹו ִתְׁשָמע| ֵּתֵלכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו 

ְוַהָּנִביא ַההּוא אֹו חֵֹלם ) 6: (ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון
ּמֹוִציא ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ִּכי ִדֶּבר ָסָרה ַעל ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם הַ 

 ן ַהֶּדֶרְך ְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַהּפְֹדָך ִמֵּבית ֲעָבִדים ְלַהִּדיֲחָך ִמ ֶא 
) 7: (ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ | ֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ָּבּה 

ֶקָך אֹו ִּכי ְיִסיְתָך ָאִחיָך ֶבן ִאֶּמָך אֹו ִבְנָך אֹו ִבְּתָך אֹו ֵאֶׁשת ֵחי
ֵנְלָכה ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים | ר ְּכַנְפְׁשָך ַּבֵּסֶתר ֵלאמֹר ֵרֲעָך ֲאֶׁש 

ֵמֱאלֵֹהי ָהַעִּמים ) 8: (ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיךָ 
ִמְקֵצה | ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶכם ַהְּקרִֹבים ֵאֶליָך אֹו ָהְרחִֹקים ִמֶּמָּך 

| לֹו ְולֹא ִתְׁשַמע ֵאָליו  לֹא תֹאֶבה) 9: (ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ
ִּכי ) 10: (ְולֹא ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ְולֹא ַתְחמֹל ְולֹא ְתַכֶּסה ָעָליו

ְוַיד ָּכל ָהָעם | ָהרֹג ַּתַהְרֶגּנּו ָיְדָך ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשֹוָנה ַלֲהִמיתֹו 
 ִּדיֲחָך ֵמַעלִּכי ִבֵּקׁש ְלהַ | ּוְסַקְלּתֹו ָבֲאָבִנים ָוֵמת ) 11: (ָּבַאֲחרָֹנה

) 12: (ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים
ע ְולֹא יֹוִספּו ַלֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ָהרָ | ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּון 

 ִּכי ִתְׁשַמע ְּבַאַחת ָעֶריָך ֲאֶׁשר ְיהָוה) 13(  : ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבךָ 
ָיְצאּו ֲאָנִׁשים ְּבֵני ) 14: (ְלָך ָלֶׁשֶבת ָׁשם ֵלאמֹר ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן

ֵנְלָכה ְוַנַעְבָדה | ְבִלַּיַעל ִמִּקְרֶּבָך ַוַּיִּדיחּו ֶאת יְֹׁשֵבי ִעיָרם ֵלאמֹר 
ְוָדַרְׁשָּת ְוָחַקְרָּת ) 15: (ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם

ן ַהָּדָבר ֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה ְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹו| ְוָׁשַאְלָּת ֵהיֵטב 
ַהִהיא [ַהֵּכה ַתֶּכה ֶאת יְֹׁשֵבי ָהִעיר ההוא ) 16: (ַהּזֹאת ְּבִקְרֶּבךָ 

ְמָּתּה ַהֲחֵרם אָֹתּה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבּה ְוֶאת ְּבהֶ | ְלִפי ָחֶרב ] קרי
ָׂשַרְפָּת ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ִּתְקּבֹץ ֶאל ּתֹוְך ְרחָֹבּה וְ ) 17: (ְלִפי ָחֶרב

ְוָהְיָתה |  ָבֵאׁש ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
ְולֹא ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ) 18: (ֵּתל עֹוָלם לֹא ִתָּבֶנה עֹוד

ְוִרַחְמָך  ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים| ַהֵחֶרם 
ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ) 19: (ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ  ְוִהְרֶּבךָ 

| ֹום ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּי
    : ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

  



Deuteronomy Chapter 14 
  
לֹא ִתְתּגְֹדדּו ְולֹא ָתִׂשימּו  |ָּבִנים ַאֶּתם ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ) 1(

ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַליהָוה ) 2: (ָקְרָחה ֵּבין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת
ים ּוְבָך ָּבַחר ְיהָוה ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה ִמּכֹל ָהַעִּמ | ֱאלֶֹהיָך 

זֹאת ) 4: (לֹא תֹאַכל ָּכל ּתֹוֵעָבה) 3(  : ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
ַאָּיל ) 5: (ׁשֹור ֵׂשה ְכָׂשִבים ְוֵׂשה ִעִּזים| ָמה ֲאֶׁשר ּתֹאֵכלּו ַהְּבהֵ 

ְוָכל ְּבֵהָמה ) 6: (ְוַאּקֹו ְוִדיׁשֹן ּוְתאֹו ָוָזֶמר| ּוְצִבי ְוַיְחמּור 
 ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוׁשַֹסַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי ְפָרסֹות ַמֲעַלת

ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו ִמַּמֲעֵלי ַהֵּגָרה  ַאְך ) 7: (אָֹתּה ּתֹאֵכלּו| 
ת ֶאת ַהָּגָמל ְוֶאת ָהַאְרֶנֶבת ְוֶא | ּוִמַּמְפִריֵסי ַהַּפְרָסה ַהְּׁשסּוָעה 

ים ֵהם ַהָּׁשָפן ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרה ֵהָּמה ּוַפְרָסה לֹא ִהְפִריסּו ְטֵמִא 
ָרה ָטֵמא ְוֶאת ַהֲחִזיר ִּכי ַמְפִריס ַּפְרָסה הּוא ְולֹא גֵ ) 8: (ָלֶכם

ֶאת ) 9(  : ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתָּגעּו| הּוא ָלֶכם 
ת ּכֹל ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂש | ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַּבָּמִים 

| אֵכלּו ְוכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת לֹא תֹ) 10: (ּתֹאֵכלּו
ְוֶזה ) 12: (ָּכל ִצּפֹור ְטהָֹרה ּתֹאֵכלּו) 11(  : ֶכםָטֵמא הּוא לָ 

ְוָהָרָאה ) 13: (ַהֶּנֶׁשר ְוַהֶּפֶרס ְוָהָעְזִנָּיה| ֲאֶׁשר לֹא תֹאְכלּו ֵמֶהם 
) 15: (ְוֵאת ָּכל עֵֹרב ְלִמינֹו) 14: (ְוֶאת ָהַאָּיה ְוַהַּדָּיה ְלִמיָנּה

: ְוֶאת ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו| ָּׁשַחף ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת ַהַּתְחָמס ְוֶאת הַ 
ְוַהָּקָאת ְוֶאת ) 17: (ֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת ַהַּיְנׁשּוף ְוַהִּתְנָׁשֶמת) 16(

| ְוַהֲחִסיָדה ְוָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה ) 18: (ָהָרָחָמה ְוֶאת ַהָּׁשָלְך 
 לֹא| ְוכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ָטֵמא הּוא ָלֶכם ) 19: (ְוַהּדּוִכיַפת ְוָהֲעַטֵּלף

לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ) 21: (ָּכל עֹוף ָטהֹור ּתֹאֵכלּו) 20: (ֵיָאֵכלּו
י ִּכי ַעם ַלֵּגר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִר 

  : לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו| ָקדֹוׁש ַאָּתה ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך 
ה ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה ָׁשנָ | ת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵא ) 22(

ְבַחר ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יִ ) 23: (ָׁשָנה
ְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ּו

: ת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּכל ַהָּיִמיםְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ֶא | ְוצֹאֶנָך 
ק ִמְּמָך ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמָך ַהֶּדֶרְך ִּכי לֹא תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרחַ ) 24(

ִּכי ְיָבֶרְכָך |  ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם
ָּת ַהֶּכֶסף ְּבָיְדָך ְוָהַלְכ ְוַצְרָּת | ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ) 25: (ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

 ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף) 26: (ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו



ר ָכר ּוְבכֹל ֲאֶׁש ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ּוַבַּיִין ּוַבֵּׁש 
ה ה ֱאלֶֹהיָך ְוָׂשַמְחָּת ַאָּת ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני ְיהוָ | ִּתְׁשָאְלָך ַנְפֶׁשָך 

ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק | ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך לֹא ַתַעְזֶבּנּו ) 27: (ּוֵביֶתךָ 
 ַמְעַׂשר ִמְקֵצה ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא ֶאת ָּכל) 28(  : ְוַנֲחָלה ִעָּמְך 

ּוָבא ַהֵּלִוי ִּכי ) 29(: ְוִהַּנְחָּת ִּבְׁשָעֶריךָ | ְּתבּוָאְתָך ַּבָּׁשָנה ַהִהוא 
ר ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמְך ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁש 

ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל | ִּבְׁשָעֶריָך ְוָאְכלּו ְוָׂשֵבעּו 
    : ַמֲעֵׂשה ָיְדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה

  
Deuteronomy Chapter 15 

  
ְוֶזה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה ) 2: (ע ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמָּטהִמֵּקץ ֶׁשבַ ) 1(

ּו לֹא ִיּגֹׂש ֶאת ֵרֵעה| ָׁשמֹוט ָּכל ַּבַעל ַמֵּׁשה ָידֹו ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה ְּבֵרֵעהּו 
| ֶאת ַהָּנְכִרי ִּתּגֹׂש ) 3: (ְוֶאת ָאִחיו ִּכי ָקָרא ְׁשִמָּטה ַליהָוה

ֶאֶפס ִּכי לֹא ִיְהֶיה ) 4: (ְׁשֵמט ָיֶדךָ ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך ֶאת ָאִחיָך ַּת 
ֶהיָך נֵֹתן ִּכי ָבֵרְך ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֹ| ְּבָך ֶאְביֹון 

 ַרק ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה) 5: (ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה
ּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה הַ | ֱאלֶֹהיָך 

| ְך ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵּבַרְכָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לָ ) 6: (ְמַצְּוָך ַהּיֹום
ם ַרִּבים ְוַהֲעַבְטָּת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא ַתֲעבֹט ּוָמַׁשְלָּת ְּבגֹויִ 

ִּכי ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ) 7(  : ּוְבָך לֹא ִיְמׁשֹלּו
לֹא ְתַאֵּמץ | ַאַחד ְׁשָעֶריָך ְּבַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְּב 

ִּכי ָפתַֹח ) 8: (ֶאת ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון
ְחַסר ְוַהֲעֵבט ַּתֲעִביֶטּנּו ֵּדי ַמְחסֹרֹו ֲאֶׁשר יֶ | ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך לֹו 

ְרָבה ר ְלָך ֶּפן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ְבִלַּיַעל ֵלאמֹר ָק ִהָּׁשֶמ ) 9: (לֹו
ֶאְביֹון ְולֹא ְׁשַנת ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְוָרָעה ֵעיְנָך ְּבָאִחיָך הָ 

ָנתֹון ִּתֵּתן ) 10: (ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ְיהָוה ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא| ִתֵּתן לֹו 
הָוה ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְיָבֶרְכָך יְ | ְּתָך לֹו לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִת 

 ִּכי לֹא ֶיְחַּדל ֶאְביֹון) 11: (ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ַמֲעֶׂשָך ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדךָ 
ָיְדָך  ַעל ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ֵלאמֹר ָּפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת| ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ 

 ִּכי ִיָּמֵכר ְלָך ָאִחיךָ ) 12(  : יְֹנָך ְּבַאְרֶצךָ ְלָאִחיָך ַלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְב 
ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת | ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָּיה ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים 

לֹא | ְוִכי ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך ) 13: (ְּתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך 
ַּתֲעִניק לֹו ִמּצֹאְנָך ּוִמָּגְרְנָך ַהֲעֵניק ) 14: (ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריָקם



ְוָזַכְרָּת ִּכי ) 15: (ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּתֶּתן לֹו| ּוִמִּיְקֶבָך 
ַעל ֵּכן ָאנִֹכי | ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיְפְּדָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 

ה ִּכי יֹאַמר ֵאֶליָך לֹא ְוָהיָ ) 16: (ְמַצְּוָך ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהּיֹום
) 17: (ִּכי ֲאֵהְבָך ְוֶאת ֵּביֶתָך ִּכי טֹוב לֹו ִעָּמְך | ֵאֵצא ֵמִעָּמְך 

ֶעֶבד עֹוָלם  ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהַּמְרֵצַע ְוָנַתָּתה ְבָאְזנֹו ּוַבֶּדֶלת ְוָהָיה ְלךָ 
ֵּלֲחָך אֹתֹו לֹא ִיְקֶׁשה ְבֵעיֶנָך ְּבַׁש ) 18: (ְוַאף ַלֲאָמְתָך ַּתֲעֶׂשה ֵּכן| 

ּוֵבַרְכָך | ִנים ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך ִּכי ִמְׁשֶנה ְׂשַכר ָׂשִכיר ֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁש 
  : ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה

ְקִּדיׁש ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהָּזָכר ַּת ) 19(
: ְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ְּבכֹור צֹאֶנךָ לֹא ַתֲעבֹד ִּב | ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך 

ֲאֶׁשר  ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך תֹאֲכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנה ַּבָּמקֹום) 20(
ר ְוִכי ִיְהֶיה בֹו מּום ִּפֵּסַח אֹו ִעּוֵ ) 21: (ַאָּתה ּוֵביֶתךָ | ִיְבַחר ְיהָוה 

ִּבְׁשָעֶריָך ) 22( :לֹא ִתְזָּבֶחּנּו ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ | ּכֹל מּום ָרע 
ַרק ֶאת ) 23: (ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל| ּתֹאֲכֶלּנּו 

  :ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים| ָּדמֹו לֹא תֹאֵכל 
  

Deuteronomy Chapter 16 
  
י ִּכ | ֶהיָך ָׁשמֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב ְוָעִׂשיָת ֶּפַסח ַליהָוה ֱאלֹ) 1(

) 2: (ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמִּמְצַרִים ָלְיָלה
 ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר| ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר 

ם לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִׁשְבַעת ָיִמי) 3: (ְיהָוה ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם
ִים ִּכי ְבִחָּפזֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצרַ | עִֹני  ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם

) 4: (ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייךָ 
ְולֹא ָיִלין ִמן | ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר ְּבָכל ְּגֻבְלָך ִׁשְבַעת ָיִמים 

לֹא תּוַכל ) 5: (אׁשֹון ַלּבֶֹקרַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב ַּבּיֹום ָהִר 
: ֵתן ָלְך ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֹ| ִלְזּבַֹח ֶאת ַהָּפַסח 

ֵּכן ְׁשמֹו ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלַׁש ) 6(
אְתָך ְּכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש מֹוֵעד צֵ | ָׁשם ִּתְזַּבח ֶאת ַהֶּפַסח ָּבָעֶרב 

ָוה ּוִבַּׁשְלָּת ְוָאַכְלָּת ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיה) 7: (ִמִּמְצָרִים
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ) 8: (ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר ְוָהַלְכָּת ְלאָֹהֶליךָ | ֱאלֶֹהיָך ּבֹו 

 ַתֲעֶׂשה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶרת ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא| ּתֹאַכל ַמּצֹות 
ה ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמ | ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹת ִּתְסָּפר ָלְך ) 9(  : ְמָלאָכה

ה ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות ַליהוָ ) 10: (ָּתֵחל ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות



ַּכֲאֶׁשר ְיָבֶרְכָך ְיהָוה | ֱאלֶֹהיָך ִמַּסת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאֶׁשר ִּתֵּתן 
 ָוה ֱאלֶֹהיָך ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתךָ ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ְיה) 11: (ֱאלֶֹהיךָ 

ֹום ְוָהַאְלָמָנה ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְוַהֵּגר ְוַהָּית
ן ְׁשמֹו ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלַׁשּכֵ | ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך 

ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת | ִמְצָרִים ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּב ) 12: (ָׁשם
  : ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה

ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך | ַחג ַהֻּסּכֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת ָיִמים ) 13(
ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך | ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך ) 14: (ּוִמִּיְקֶבךָ 

) 15: (ַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר וְ 
| ר ְיהָוה ִׁשְבַעת ָיִמים ָּתחֹג ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבחַ 

ֶדיָך ִּכי ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ְּתבּוָאְתָך ּוְבכֹל ַמֲעֵׂשה יָ 
 ָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרךָ ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ּבַ ) 16: (ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמחַ 

ֹות ּוְבַחג ֶאת ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ְּבַחג ַהַּמּצ
) 17: (ְולֹא ֵיָרֶאה ֶאת ְּפֵני ְיהָוה ֵריָקם| ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות 

: ָלְך  ְּכִבְרַּכת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָנַתן| ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידֹו 
ר ְיהָוה ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁש ) 18(  

) 19: (ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק| ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ִלְׁשָבֶטיָך 
ד ְולֹא ִתַּקח ׁשַֹחד ִּכי ַהּׁשֹחַ | לֹא ַתֶּטה ִמְׁשָּפט לֹא ַתִּכיר ָּפִנים 

 ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף) 20: (ִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקםְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחכָ 
: ָך נֵֹתן ָלְך ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהי| 

ֵאֶצל ִמְזַּבח ְיהָוה | לֹא ִתַּטע ְלָך ֲאֵׁשָרה ָּכל ֵעץ ) 21(  
ֲאֶׁשר | ים ְלָך ַמֵּצָבה ְולֹא ָתִק ) 22(  : ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָּלְך 

    : ָׂשֵנא ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
  

Deuteronomy Chapter 17 
  
ֹו מּום ּכֹל לֹא ִתְזַּבח ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ׁשֹור ָוֶׂשה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ב) 1(

ִּכי ִיָּמֵצא ) 2(  : ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך הּוא| ָּדָבר ָרע 
ִאיׁש אֹו | ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך  ְבִקְרְּבָך ְּבַאַחד ְׁשָעֶריךָ 

: ֲעבֹר ְּבִריתֹוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך לַ 
ְוַלֶּׁשֶמׁש אֹו | ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲעבֹד ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתחּו ָלֶהם ) 3(

ְוֻהַּגד ְלָך ) 4: (לֹא ִצִּויִתיַלָּיֵרַח אֹו ְלָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר 
ָתה ְוָדַרְׁשָּת ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר ֶנֶעְׂש | ְוָׁשָמְעָּת 

ֹו ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא א) 5: (ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל



ָך ֶאל ְׁשָעֶרי ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה
ַעל ִּפי ) 6: (ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו| ֶאת ָהִאיׁש אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה 

לֹא יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד | ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת 
ל ָהָעם ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשָֹנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד ּכָ ) 7: (ֶאָחד

  : ַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ ּוִב | ָּבַאֲחרָֹנה 
ִדין ּוֵבין ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט ֵּבין ָּדם ְלָדם ֵּבין ִּדין ְל ) 8(

 ֶׁשרְוַקְמָּת ְוָעִליָת ֶאל ַהָּמקֹום אֲ | ֶנַגע ָלֶנַגע ִּדְבֵרי ִריבֹת ִּבְׁשָעֶריָך 
ֲהִנים ַהְלִוִּים ְוֶאל ּוָבאָת ֶאל ַהּכֹ) 9: (ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו

ַבר ְוָדַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְלָך ֵאת ְּד | ַהּׁשֵֹפט ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם 
ַהָּמקֹום  ְוָעִׂשיָת ַעל ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ִמן) 10: (ַהִּמְׁשָּפט

: ֶׁשר יֹורּוךָ ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ְּככֹל אֲ | ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה 
אְמרּו ְלָך ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוָך ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹ) 11(

) 12: (אללֹא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹ| ַּתֲעֶׂשה 
ן ָהעֵֹמד ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְבָזדֹון ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע ֶאל ַהּכֹהֵ 

ּוֵמת ָהִאיׁש | ֶרת ָׁשם ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך אֹו ֶאל ַהּׁשֵֹפט ְלָׁש 
| ְוָכל ָהָעם ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ) 13: (ַההּוא ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל

ִּכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ) 14(  : ְולֹא ְיִזידּון עֹוד
י ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעלַ | ה ָּבּה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת 
ֶלְך ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמ ) 15: (ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתי

ֶלְך ִמֶּקֶרב ַאֶחיָך ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמ | ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו 
ַרק ) 16: (אלֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ָאִחיָך הּו

ן לֹא ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים ְולֹא ָיִׁשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמעַ 
ֶּזה ַויהָוה ָאַמר ָלֶכם לֹא תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך הַ | ַהְרּבֹות סּוס 

ְוֶכֶסף ְוָזָהב | ְולֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו ) 17: (עֹוד
|  ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו) 18: (אֹדלֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ְמ 

ֲהִנים ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר ִמִּלְפֵני ַהּכֹ
ְלַמַען ִיְלַמד | ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ) 19: (ַהְּלִוִּים

 ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְלִיְרָאה ֶאת ְיהָוה ֱאלָֹהיו ִלְׁשמֹר
 ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו) 20: (ְוֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשָֹתם

ל ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים עַ | ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשמֹאול 
    : ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל

  
Deuteronomy Chapter 18 

  



ה ִעם לֹא ִיְהֶיה ַלּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחלָ ) 1(
ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ) 2: (ִאֵּׁשי ְיהָוה ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון| ִיְׂשָרֵאל 

ְוֶזה ִיְהֶיה ) 3(  : ְיהָוה הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו| ְּבֶקֶרב ֶאָחיו 
ֹור ִאם ְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבח ִאם ׁשִמ 

ֵראִׁשית ְּדָגְנָך ) 4: (ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה| ֶׂשה 
ִּכי בֹו ָּבַחר ) 5: (ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן ּלֹו

 ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ְּבֵׁשם ְיהָוה הּוא| ל ְׁשָבֶטיָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמּכָ 
ָּכל ְוִכי ָיבֹא ַהֵּלִוי ֵמַאַחד ְׁשָעֶריָך ִמ ) 6(  : ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמים

ם ּוָבא ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל ַהָּמקֹו| ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר הּוא ָּגר ָׁשם 
ְּכָכל ֶאָחיו | ָוה ֱאלָֹהיו ְוֵׁשֵרת ְּבֵׁשם ְיה) 7: (ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה

ְלַבד | ֵחֶלק ְּכֵחֶלק יֹאֵכלּו ) 8: (ַהְלִוִּים ָהעְֹמִדים ָׁשם ִלְפֵני ְיהָוה
ָוה ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיה) 9(  : ִמְמָּכָריו ַעל ָהָאבֹות

: לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהם| ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 
קֵֹסם ְקָסִמים | לֹא ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש ) 10(

ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוִיְּדעִֹני | ְוחֵֹבר ָחֶבר ) 11: (ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף
| ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה ָּכל עֵֹׂשה ֵאֶּלה ) 12: (ְודֵֹרׁש ֶאל ַהֵּמִתים

: ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניךָ ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה 
ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ) 14(  : ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ) 13(

| ָמעּו ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל ְמעְֹנִנים ְוֶאל קְֹסִמים ִיְׁש 
ְּבָך ָנִביא ִמִּקְר ) 15: (ְוַאָּתה לֹא ֵכן ָנַתן ְלָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
) 16: (ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון| ֵמַאֶחיָך ָּכמִֹני ָיִקים ְלָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 

ָּקָהל ְּככֹל ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבחֵֹרב ְּביֹום הַ 
 לֹא אֵֹסף ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ְיהָוה ֱאלָֹהי ְוֶאת ָהֵאׁש| ֵלאמֹר 

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ) 17: (ד ְולֹא ָאמּותַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת לֹא ֶאְרֶאה עֹו
ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ) 18: (ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו| ֵאָלי 

ֶׁשר ְוָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכל אֲ | ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוָך 
ר ֲאֶׁשר ְיַדּבֵ ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשַמע ֶאל ְּדָבַרי ) 19: (ֲאַצֶּוּנּו

ֵּבר ַאְך ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָיִזיד ְלדַ ) 20: (ָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו| ִּבְׁשִמי 
ר ְּבֵׁשם ָּדָבר ִּבְׁשִמי ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתיו ְלַדֵּבר ַוֲאֶׁשר ְיַדּבֵ 

|  ְוִכי תֹאַמר ִּבְלָבֶבךָ ) 21: (ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּוא| ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים 
 ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר) 22: (ה ֵנַדע ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו ְיהָוהֵאיכָ 

ָבר ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ְיהָוה ְולֹא ִיְהֶיה ַהָּדָבר ְולֹא ָיבֹוא הּוא ַהּדָ 
    : ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו ַהָּנִביא לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו| ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו ְיהָוה 

  



Deuteronomy Chapter 19 
  
ֶהיָך נֵֹתן ִּכי ַיְכִרית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֹ) 1(

) 2: (ִויִרְׁשָּתם ְוָיַׁשְבָּת ְבָעֵריֶהם ּוְבָבֵּתיֶהם| ְלָך ֶאת ַאְרָצם 
 נֵֹתן ְּבתֹוְך ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ | ָׁשלֹוׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך 

ר ְצָך ֲאֶׁש ָּתִכין ְלָך ַהֶּדֶרְך ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת ְּגבּול ַאְר  )3: (ְלָך ְלִרְׁשָּתּה
ְוֶזה ְּדַבר ) 4: (ְוָהָיה ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל רֵֹצחַ | ַיְנִחיְלָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 

ַעת ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת ֵרֵעהּו ִּבְבִלי דַ | ָהרֵֹצַח ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה ָוָחי 
 ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו) 5: (מֹל ִׁשְלׁשֹםְוהּוא לֹא ׂשֵֹנא לֹו ִמְּת 

ל ַהַּבְרֶזל ַבַּיַער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנְּדָחה ָידֹו ַבַּגְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנַׁש 
הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים | ִמן ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת 

ֹו י ָהרֵֹצַח ִּכי ֵיַחם ְלָבבֶּפן ִיְרּדֹף ּגֵֹאל ַהָּדם ַאֲחרֵ ) 6: (ָהֵאֶּלה ָוָחי
 ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפט ָמֶות ִּכי| ְוִהִּׂשיגֹו ִּכי ִיְרֶּבה ַהֶּדֶרְך ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש 
ַעל ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ) 7: (לֹא ׂשֵֹנא הּוא לֹו ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום

הָוה ֱאלֶֹהיָך ְוִאם ַיְרִחיב יְ ) 8(  : ָׁשלֹׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך | ֵלאמֹר 
ֶׁשר ְוָנַתן ְלָך ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ אֲ | ֶאת ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך 

ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ) 9: (ִּדֶּבר ָלֵתת ַלֲאבֶֹתיךָ 
ֱאלֶֹהיָך  ַלֲעׂשָֹתּה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה

ל ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד ָׁשלֹׁש ָעִרים עַ | ת ִּבְדָרָכיו ָּכל ַהָּיִמים ְוָלֶלכֶ 
ֶׁשר ְולֹא ִיָּׁשֵפְך ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַאְרְצָך אֲ ) 10: (ַהָּׁשלֹׁש ָהֵאֶּלה

ְוִכי ) 11(  : ְוָהָיה ָעֶליָך ָּדִמים| ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה 
| ת ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש ָוֵמ  ִיְהֶיה ִאיׁש ׂשֵֹנא ְלֵרֵעהּו

ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו ) 12: (ְוָנס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל
לֹא ָתחֹוס ) 13: (ְוָנְתנּו אֹתֹו ְּבַיד ּגֵֹאל ַהָּדם ָוֵמת| אֹתֹו ִמָּׁשם 

לֹא ) 14(  : ל ְוטֹוב ָלְך ּוִבַעְרָּת ַדם ַהָּנִקי ִמִּיְׂשָרֵא | ֵעיְנָך ָעָליו 
ל ְּבַנֲחָלְתָך ֲאֶׁשר ִּתְנחַ | ַתִּסיג ְּגבּול ֵרֲעָך ֲאֶׁשר ָּגְבלּו ִראׁשִֹנים 

לֹא ) 15(  : ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרְׁשָּתּה
ֶׁשר ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחָּטאת ְּבָכל ֵחְטא אֲ 

: ָּדָבר ַעל ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִּפי ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים ָיקּום|  ֶיֱחָטא
ְוָעְמדּו ) 17: (ַלֲענֹות ּבֹו ָסָרה| ִּכי ָיקּום ֵעד ָחָמס ְּבִאיׁש ) 16(

ִלְפֵני ַהּכֲֹהִנים | ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָלֶהם ָהִריב ִלְפֵני ְיהָוה 
ְוָדְרׁשּו ַהּׁשְֹפִטים ) 18: (ִמים ָהֵהםְוַהּׁשְֹפִטים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ַּבּיָ 

ֹו ַוֲעִׂשיֶתם ל) 19: (ְוִהֵּנה ֵעד ֶׁשֶקר ָהֵעד ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיו| ֵהיֵטב 
) 20: (ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ | ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו 



ת עֹוד ַּכָּדָבר ָהָרע ְולֹא יִֹספּו ַלֲעׂשֹו| ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו 
ֵׁשן  ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש ַעִין ְּבַעִין| ְולֹא ָתחֹוס ֵעיֶנָך ) 21: (ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבךָ 

    : ְּבֵׁשן ָיד ְּבָיד ֶרֶגל ְּבָרֶגל
  

Deuteronomy Chapter 20 
  
ַרב  ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם) 1(

ֶרץ ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִעָּמְך ַהַּמַעְלָך ֵמֶא | ִתיָרא ֵמֶהם  ִמְּמָך לֹא
ר ְוִנַּגׁש ַהּכֵֹהן ְוִדּבֶ | ְוָהָיה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל ַהִּמְלָחָמה ) 2: (ִמְצָרִים
ם ַהּיֹום ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבי) 3: (ֶאל ָהָעם

ְּפזּו ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתְח ַאל | ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם 
| ִּכי ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַההֵֹלְך ִעָּמֶכם ) 4: (ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם

ְוִדְּברּו ) 5: (ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם אְֹיֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם
 ָחָדׁש ְולֹא ַהּׁשְֹטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית

ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר | ֲחָנכֹו ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו 
 ְוָיׁשֹב ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם ְולֹא ִחְּללֹו ֵיֵלְך ) 6: (ַיְחְנֶכּנּו
 ּוִמי ָהִאיׁש) 7: (ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחְּלֶלּנּו| ְלֵביתֹו 

ֶּפן ָימּות | ֶׁשר ֵאַרׂש ִאָּׁשה ְולֹא ְלָקָחּה ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו אֲ 
ל ְוָיְספּו ַהּׁשְֹטִרים ְלַדֵּבר ֶא ) 8: (ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ִיָּקֶחָּנה

| ֵביתֹו ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב לְ 
 ְוָהָיה ְּכַכּלֹת ַהּׁשְֹטִרים) 9: (ב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹוְולֹא ִיַּמס ֶאת ְלבַ 

ִּכי ) 10(  : ּוָפְקדּו ָׂשֵרי ְצָבאֹות ְּברֹאׁש ָהָעם| ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם 
) 11: (ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום| ִתְקַרב ֶאל ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה 

 ה ָּכל ָהָעם ַהִּנְמָצא ָבּהְוָהיָ | ְוָהָיה ִאם ָׁשלֹום ַּתַעְנָך ּוָפְתָחה ָלְך 
ה ְוִאם לֹא ַתְׁשִלים ִעָּמְך ְוָעְׂשָת ) 12: (ִיְהיּו ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוךָ 

|  ּוְנָתָנּה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָיֶדךָ ) 13: (ְוַצְרָּת ָעֶליהָ | ִעְּמָך ִמְלָחָמה 
ַּטף ַרק ַהָּנִׁשים ְוהַ ) 14: (ְוִהִּכיָת ֶאת ָּכל ְזכּוָרּה ְלִפי ָחֶרב

ְוָאַכְלָּת | ְוַהְּבֵהָמה ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָבִעיר ָּכל ְׁשָלָלּה ָּתבֹז ָלְך 
ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ) 15: (ֶאת ְׁשַלל אְֹיֶביָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלְך 

ֲאֶׁשר לֹא ֵמָעֵרי ַהּגֹוִים | ְלָכל ֶהָעִרים ָהְרחֹקֹת ִמְּמָך ְמאֹד 
לֶֹהיָך ַרק ֵמָעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְיהָוה אֱ ) 16: (ָהֵאֶּלה ֵהָּנה

ם ִּכי ַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמ ) 17: (לֹא ְתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה| נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה 
ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך | ַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי 

ְּככֹל  ֶׁשר לֹא ְיַלְּמדּו ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹותְלַמַען אֲ ) 18: (ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 



: ַוֲחָטאֶתם ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם| ּתֹוֲעבָֹתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵלאלֵֹהיֶהם 
 ְפָׂשּהִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָת ) 19(  

תֹאֵכל ְואֹתֹו לֹא ַתְׁשִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ַּגְרֶזן ִּכי ִמֶּמּנּו 
ַרק ) 20: (ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה ָלבֹא ִמָּפֶניָך ַּבָּמצֹור| לֹא ִתְכרֹת 

| ָרָּת ֵעץ ֲאֶׁשר ֵּתַדע ִּכי לֹא ֵעץ ַמֲאָכל הּוא אֹתֹו ַתְׁשִחית ְוכָ 
ַעד  ּוָבִניָת ָמצֹור ַעל ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהוא עָֹׂשה ִעְּמָך ִמְלָחָמה

  :ִרְדָּתּה
  

Deuteronomy Chapter 21 
  
 ָך ְלִרְׁשָּתּהִּכי ִיָּמֵצא ָחָלל ָּבֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן לְ ) 1(

| ְוָיְצאּו ְזֵקֶניָך ְוׁשְֹפֶטיָך ) 2: (לֹא נֹוַדע ִמי ִהָּכהּו| נֵֹפל ַּבָּׂשֶדה 
ְוָהָיה ָהִעיר ) 3: (ּוָמְדדּו ֶאל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֹת ֶהָחָלל

 ֶׁשרְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ָּבָקר אֲ | ה ֶאל ֶהָחָלל ַהְּקרֹבָ 
ְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ) 4: (לֹא ֻעַּבד ָּבּה ֲאֶׁשר לֹא ָמְׁשָכה ְּבעֹל

| א ִיָּזֵרַע ַהִהוא ֶאת ָהֶעְגָלה ֶאל ַנַחל ֵאיָתן ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעֵבד ּבֹו ְולֹ
י ְוִנְּגׁשּו ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכ ) 5: (ָּנַחלְוָעְרפּו ָׁשם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ 

ְוַעל ִּפיֶהם | ָבם ָּבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ל ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהְּקרִֹבים ֶא ) 6: (ִיְהֶיה ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע

ְוָענּו ) 7: (ְגָלה ָהֲערּוָפה ַבָּנַחלִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהעֶ | ֶהָחָלל 
ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו ] ָׁשְפכּו קרי[ָיֵדינּו לֹא ׁשפכה | ְוָאְמרּו 
ל ִּתֵּתן ַּכֵּפר ְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְיהָוה ְוַא) 8: (לֹא ָראּו

ְוַאָּתה ) 9: (ַהָּדםְוִנַּכֵּפר ָלֶהם | ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 
: הִּכי ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָ | ְּתַבֵער ַהָּדם ַהָּנִקי ִמִּקְרֶּבָך 

ּוְנָתנֹו ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך | ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך ) 10(  
 |ר ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְבָיה ֵאֶׁשת ְיַפת ּתַֹא) 11: (ְּבָיֶדָך ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו

| ָך ַוֲהֵבאָתּה ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶת ) 12: (ְוָחַׁשְקָּת ָבּה ְוָלַקְחָּת ְלָך ְלִאָּׁשה
ְוֵהִסיָרה ֶאת ) 13: (ְוִגְּלָחה ֶאת רֹאָׁשּה ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניהָ 

ִביָה ְוֶאת ִׂשְמַלת ִׁשְבָיּה ֵמָעֶליָה ְוָיְׁשָבה ְּבֵביֶתָך ּוָבְכָתה ֶאת ָא
ְלָך  ְוַאַחר ֵּכן ָּתבֹוא ֵאֶליָה ּוְבַעְלָּתּה ְוָהְיָתה| ים ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמ 

ּה ּוָמכֹר ְוָהָיה ִאם לֹא ָחַפְצָּת ָּבּה ְוִׁשַּלְחָּתּה ְלַנְפָׁש ) 14: (ְלִאָּׁשה
: לֹא ִתְתַעֵּמר ָּבּה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה| לֹא ִתְמְּכֶרָּנה ַּבָּכֶסף 

ַחת ֵּתי ָנִׁשים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאִּכי ִתְהֶייָן ְלִאיׁש ְׁש ) 15(  
 ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹור| ְׂשנּוָאה ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהְּׂשנּוָאה 



ֶיה לֹו ְוָהָיה ְּביֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ָּבָניו ֵאת ֲאֶׁשר ִיְה ) 16: (ַלְּׂשִניָאה
: י ֶבן ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבכֹרלֹא יּוַכל ְלַבֵּכר ֶאת ֶּבן ָהֲאהּוָבה ַעל ְּפנֵ | 
ְּבכֹל  ִּכי ֶאת ַהְּבכֹר ֶּבן ַהְּׂשנּוָאה ַיִּכיר ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים) 17(

: ִּכי הּוא ֵראִׁשית אֹנֹו לֹו ִמְׁשַּפט ַהְּבכָֹרה| ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא לֹו 
קֹול ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ְּב ) 18(  

) 19: (ְוִיְּסרּו אֹתֹו ְולֹא ִיְׁשַמע ֲאֵליֶהם| ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו 
ַער ְוהֹוִציאּו אֹתֹו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ַׁש | ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו 

יֶנּנּו ְוָאְמרּו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְּבֵננּו ֶזה סֹוֵרר ּומֶֹרה ֵא ) 20: (ְמקֹמֹו
ּוְרָגֻמהּו ָּכל ַאְנֵׁשי ִעירֹו ) 21: (זֹוֵלל ְוסֵֹבא |ׁשֵֹמַע ְּבקֵֹלנּו 

ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו | ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך 
| ת ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות ְוהּוָמ ) 22(  : ְוִיָראּו

ַעל ָהֵעץ ִּכי ָקבֹור לֹא ָתִלין ִנְבָלתֹו ) 23: (ְוָתִליָת אֹתֹו ַעל ֵעץ
ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת | ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ִקְלַלת ֱאלִֹהים ָּתלּוי 
    : ַאְדָמְתָך ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה

  
Deuteronomy Chapter 22 

  
ְמָּת ּלַ לֹא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתעַ ) 1(

 ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליךָ ) 2: (ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיךָ | ֵמֶהם 
  ָאִחיךָ ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדרֹׁש| ְולֹא ְיַדְעּתֹו 

 ִׂשְמָלתֹוְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְל ) 3: (אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו
לֹא | ָצאָתּה ַּתֲעֶׂשה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר ּתֹאַבד ִמֶּמּנּו ּוְמ  ְוֵכן

ֹורֹו לֹא ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁש) 4(  : תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם
לֹא ) 5(  : ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו| נְֹפִלים ַּבֶּדֶרְך ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם 
ִּכי | א ִיְלַּבׁש ֶּגֶבר ִׂשְמַלת ִאָּׁשה ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאָּׁשה ְולֹ

  : תֹוֲעַבת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּכל עֵֹׂשה ֵאֶּלה
ֶרץ ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך ְּבָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָא) 6(

ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל 
 ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת) 7: (ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים לֹא ִתַּקח| ַהֵּביִצים 

: ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים| ָהֵאם ְוֶאת ַהָּבִנים ִּתַּקח ָלְך 
ְולֹא ָתִׂשים | ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך ) 8(  

לֹא ִתְזַרע ַּכְרְמָך ) 9(   :ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ִּכי ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו
ת ֶּפן ִּתְקַּדׁש ַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתְזָרע ּוְתבּוַא| ִּכְלָאִים 
לֹא ) 11(  : לֹא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו) 10(  : ַהָּכֶרם



|  ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ) 12(  : ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו
ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ) 13(  : ל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּהעַ 

ְוָׂשם ָלּה ֲעִלילֹת ְּדָבִרים ) 14: (ּוָבא ֵאֶליָה ּוְׂשֵנָאּה| ִאָּׁשה 
ְוָאַמר ֶאת ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ָלַקְחִּתי | ְוהֹוִציא ָעֶליָה ֵׁשם ָרע 

 ְוָלַקח ֲאִבי הנער) 15: (ָלּה ְּבתּוִלים ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה ְולֹא ָמָצאִתי
] ַהַּנֲעָרה קרי[ְוהֹוִציאּו ֶאת ְּבתּוֵלי הנער | ְוִאָּמּה ] ַהַּנֲעָרה קרי[

] ַהַּנֲעָרה קרי[ְוָאַמר ֲאִבי הנער ) 16: (ֶאל ִזְקֵני ָהִעיר ַהָּׁשְעָרה
) 17: (ַוִּיְׂשָנֶאהָ ֶאת ִּבִּתי ָנַתִּתי ָלִאיׁש ַהֶּזה ְלִאָּׁשה | ֶאל ַהְּזֵקִנים 

 ְוִהֵּנה הּוא ָׂשם ֲעִלילֹת ְּדָבִרים ֵלאמֹר לֹא ָמָצאִתי ְלִבְּתךָ 
: ִעירּוָפְרׂשּו ַהִּׂשְמָלה ִלְפֵני ִזְקֵני הָ | ְּבתּוִלים ְוֵאֶּלה ְּבתּוֵלי ִבִּתי 

) 19: (ְוִיְּסרּו אֹתֹו| ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהִאיׁש ) 18(
ם ָרע ּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהַּנֲעָרה ִּכי הֹוִציא ֵׁש ְוָעְנׁש

ל ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה לֹא יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ּכָ | ַעל ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל 
לֹא ִנְמְצאּו | ְוִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ) 20(  : ָיָמיו

ַהַּנֲעָרה [הֹוִציאּו ֶאת הנער וְ ) 21]: (ַלַּנֲעָרה קרי[ְבתּוִלים לנער 
ים ָוֵמָתה ֶאל ֶּפַתח ֵּבית ָאִביָה ּוְסָקלּוָה ַאְנֵׁשי ִעיָרּה ָּבֲאָבנִ ] קרי

ּוִבַעְרָּת ָהָרע | ִּכי ָעְׂשָתה ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְזנֹות ֵּבית ָאִביָה 
ַּבַעל ּוֵמתּו  ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ׁשֵֹכב ִעם ִאָּׁשה ְבֻעַלת) 22(  : ִמִּקְרֶּבךָ 

ּוִבַעְרָּת ָהָרע | ַּגם ְׁשֵניֶהם ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב ִעם ָהִאָּׁשה ְוָהִאָּׁשה 
ְבתּוָלה ְמאָֹרָׂשה ] ַנֲעָרה קרי[ִּכי ִיְהֶיה נער ) 23(  : ִמִּיְׂשָרֵאל

ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת ) 24: (ּוְמָצָאּה ִאיׁש ָּבִעיר ְוָׁשַכב ִעָּמּה| ְלִאיׁש 
תּו ַער ָהִעיר ַהִהוא ּוְסַקְלֶּתם אָֹתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמ ְׁשֵניֶהם ֶאל ַׁש 

ת ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ָצֲעָקה ָבִעיר ְוֶא ] ַהַּנֲעָרה קרי[ֶאת הנער 
ּוִבַעְרָּת ָהָרע | ָהִאיׁש ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר ִעָּנה ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו 

ַהַּנֲעָרה [הנער  ְוִאם ַּבָּׂשֶדה ִיְמָצא ָהִאיׁש ֶאת) 25(  : ִמִּקְרֶּבךָ 
ּוֵמת ָהִאיׁש | ַהְמאָֹרָׂשה ְוֶהֱחִזיק ָּבּה ָהִאיׁש ְוָׁשַכב ִעָּמּה ] קרי

לֹא ַתֲעֶׂשה ] ְוַלַּנֲעָרה קרי[ולנער ) 26: (ֲאֶׁשר ָׁשַכב ִעָּמּה ְלַבּדֹו
ׁש ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָיקּום ִאי| ֵחְטא ָמֶות ] ַלַּנֲעָרה קרי[ָדָבר ֵאין לנער 

| ִּכי ַבָּׂשֶדה ְמָצָאּה ) 27: (ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש ֵּכן ַהָּדָבר ַהֶּזהַעל ֵרֵעהּו 
: ַהְמאָֹרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה] ַהַּנֲעָרה קרי[ָצֲעָקה הנער 

ְבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא ] ַנֲעָרה קרי[ִּכי ִיְמָצא ִאיׁש נער ) 28(  
ֵכב ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהּׁשֹ )29: (ְוִנְמָצאּו| אָֹרָׂשה ּוְתָפָׂשּה ְוָׁשַכב ִעָּמּה 

ְולֹו ִתְהֶיה | ֲחִמִּׁשים ָּכֶסף ] ַהַּנֲעָרה קרי[ִעָּמּה ַלֲאִבי הנער 
    : ְלִאָּׁשה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה לֹא יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו



  
Deuteronomy Chapter 23 

  
) 2(  : ָאִביוְולֹא ְיַגֶּלה ְּכַנף | לֹא ִיַּקח ִאיׁש ֶאת ֵאֶׁשת ָאִביו ) 1(

לֹא ָיבֹא ) 3(  : לֹא ָיבֹא ְפצּוַע ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה ִּבְקַהל ְיהָוה
: הַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי לֹא ָיבֹא לֹו ִּבְקַהל ְיהוָ | ַמְמֵזר ִּבְקַהל ְיהָוה 

 ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי| לֹא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ְיהָוה ) 4(  
ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ) 5: (ם ִּבְקַהל ְיהָוה ַעד עֹוָלםלֹא ָיבֹא ָלהֶ 

 ַוֲאֶׁשר| ם ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָריִ 
: ַקְלֶלּךָ ָׂשַכר ָעֶליָך ֶאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ִמְּפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְל 

 ְׁשמַֹע ֶאל ִּבְלָעם ַוַּיֲהפְֹך ְיהָוהְולֹא ָאָבה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך לִ ) 6(
) 7: (ִּכי ֲאֵהְבָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ | ֱאלֶֹהיָך ְּלָך ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה 

לֹא ְתַתֵעב ) 8(  : ָּכל ָיֶמיָך ְלעֹוָלם| לֹא ִתְדרֹׁש ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם 
יָת לֹא ְתַתֵעב ִמְצִרי ִּכי ֵגר ָהיִ    | ֲאדִֹמי ִּכי ָאִחיָך הּוא 

ָיבֹא ָלֶהם | ָּבִנים ֲאֶׁשר ִיָּוְלדּו ָלֶהם ּדֹור ְׁשִליִׁשי ) 9: (ְבַאְרצֹו
ל ְוִנְׁשַמְרָּת ִמּכֹ| ִּכי ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביָך ) 10(  : ִּבְקַהל ְיהָוה

ְּקֵרה ִּכי ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמ ) 11: (ָּדָבר ָרע
 )12( :ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה לֹא ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך ַהַּמֲחֶנהְוָיָצא | ָלְיָלה 

 ּוְכבֹא ַהֶּׁשֶמׁש ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך | ְוָהָיה ִלְפנֹות ֶעֶרב ִיְרַחץ ַּבָּמִים 
: ץְוָיָצאָת ָׁשָּמה חּו| ְוָיד ִּתְהֶיה ְלָך ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ) 13: (ַהַּמֲחֶנה

ה ָבּה ְוָהָיה ְּבִׁשְבְּתָך חּוץ ְוָחַפְרָּת | ָך ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזנֶ ) 14(
ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהֵּלְך ) 15: (ְוַׁשְבָּת ְוִכִּסיָת ֶאת ֵצָאֶתךָ 

|  ֶניָך ָקדֹוׁשְּבֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהִּציְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך ְלָפֶניָך ְוָהָיה ַמחֲ 
לֹא ַתְסִּגיר ) 16(  : ַאֲחֶריךָ ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמ 

 ִעְּמָך ֵיֵׁשב) 17: (ֲאֶׁשר ִיָּנֵצל ֵאֶליָך ֵמִעם ֲאדָֹניו| ֶעֶבד ֶאל ֲאדָֹניו 
לֹא | ֹו ְּבִקְרְּבָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ַּבּטֹוב ל

א ִיְהֶיה ְולֹ| לֹא ִתְהֶיה ְקֵדָׁשה ִמְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ) 18(  : ּתֹוֶנּנּו
לֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶּכֶלב ) 19: (ָקֵדׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּגם | ֵּבית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר 
 ֶנֶׁשְך ָּכל|  לֹא ַתִּׁשיְך ְלָאִחיָך ֶנֶׁשְך ֶּכֶסף ֶנֶׁשְך אֶֹכל) 20: (ְׁשֵניֶהם

ְלַמַען | ַלָּנְכִרי ַתִּׁשיְך ּוְלָאִחיָך לֹא ַתִּׁשיְך ) 21: (ִיָּׁשְך ָּדָבר ֲאֶׁשר 
ר ַאָּתה ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁש 

ִּכי ִתּדֹר ֶנֶדר ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ) 22(  : ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
ָיה ְבָך ִיְדְרֶׁשּנּו ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵמִעָּמְך ְוהָ ִּכי ָּדרֹׁש | ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו 



מֹוָצא ) 24: (לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵחְטא| ְוִכי ֶתְחַּדל ִלְנּדֹר ) 23: (ֵחְטא
ָבה ַּכֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ְנדָ | ְׂשָפֶתיָך ִּתְׁשמֹר ְוָעִׂשיָת 

ים ֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלָּת ֲעָנִב ִּכי ָתבֹא ְּב ) 25(  : ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבִפיךָ 
ִּכי ָתבֹא ְּבָקַמת ) 26(  : ְוֶאל ֶּכְלְיָך לֹא ִתֵּתן| ְּכַנְפְׁשָך ָׂשְבֶעָך 

: ךָ ְוֶחְרֵמׁש לֹא ָתִניף ַעל ָקַמת ֵרעֶ | ֵרֶעָך ְוָקַטְפָּת ְמִלילֹת ְּבָיֶדָך 
    

  
Deuteronomy Chapter 24 

  
יו ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעינָ | ָלּה ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוְבעָ ) 1(

ָיָדּה ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּב 
ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש | ְוָיְצָאה ִמֵּביתֹו ) 2: (ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו

 ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְוָנַתן ּוְׂשֵנָאּה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ְוָכַתב ָלּה) 3: (ַאֵחר
 אֹו ִכי ָימּות ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ֲאֶׁשר| ְּבָיָדּה ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו 

ְּלָחּה לֹא יּוַכל ַּבְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ִׁש ) 4: (ְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה
ָאה ִּכי ָלׁשּוב ְלַקְחָּתּה ִלְהיֹות לֹו ְלִאָּׁשה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֻהַּטָּמ 

ָוה ְולֹא ַתֲחִטיא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיה| ֹוֵעָבה ִהוא ִלְפֵני ְיהָוה ת
ה לֹא ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ֲחָדָׁש ) 5(  : ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה

 ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו ָׁשָנה| ֵיֵצא ַּבָּצָבא ְולֹא ַיֲעבֹר ָעָליו ְלָכל ָּדָבר 
לֹא ַיֲחבֹל ֵרַחִים ) 6(  : ֲאֶׁשר ָלָקח ֶאָחת ְוִׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו

ֶאָחיו ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ּגֵֹנב ֶנֶפׁש ֵמ ) 7(  : ִּכי ֶנֶפׁש הּוא חֵֹבל| ָוָרֶכב 
ּוֵמת ַהַּגָּנב ַההּוא ּוִבַעְרָּת | ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעֶּמר ּבֹו ּוְמָכרֹו 

| ת ַעת ִלְׁשמֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹוִהָּׁשֶמר ְּבֶנַגע ַהָּצרַ ) 8: (ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ 
 ם ִּתְׁשְמרּוְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּו ֶאְתֶכם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִת 

| ָים ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלִמְר ) 9(  : ַלֲעׂשֹות
את ִּכי ַתֶּׁשה ְבֵרֲעָך ַמַּׁש ) 10(  : ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים

| ַּבחּוץ ַּתֲעמֹד ) 11: (לֹא ָתבֹא ֶאל ֵּביתֹו ַלֲעבֹט ֲעבֹטֹו| ְמאּוָמה 
: ט ַהחּוָצהְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאָּתה נֶֹׁשה בֹו יֹוִציא ֵאֶליָך ֶאת ַהֲעבֹו

יב ָהֵׁשב ָּתִׁש ) 13: (לֹא ִתְׁשַּכב ַּבֲעבֹטֹו| ְוִאם ִאיׁש ָעִני הּוא ) 12(
ּוְלָך |  ֶּׁשֶמׁש ְוָׁשַכב ְּבַׂשְלָמתֹו ּוֵבֲרֶכּךָ לֹו ֶאת ַהֲעבֹוט ְּכבֹא הַ 

 לֹא ַתֲעׁשֹק ָׂשִכיר) 14(  : ִּתְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
) 15: (ֵמַאֶחיָך אֹו ִמֵּגְרָך ֲאֶׁשר ְּבַאְרְצָך ִּבְׁשָעֶריךָ | ָעִני ְוֶאְביֹון 

 ֶמׁש ִּכי ָעִני הּוא ְוֵאָליוְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁש 
ְולֹא ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל ְיהָוה ְוָהָיה ְבָך | הּוא נֵֹׂשא ֶאת ַנְפׁשֹו 



ל לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָּבִנים ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו עַ ) 16(  : ֵחְטא
לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר ) 17(  : ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו| ָאבֹות 
ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ) 18: (א ַתֲחבֹל ֶּבֶגד ַאְלָמָנהְולֹ| ָיתֹום 

ַעל ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך | ְּבִמְצַרִים ַוִּיְפְּדָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמָּׁשם 
ִּכי ִתְקצֹר ְקִציְרָך ְבָׂשֶדָך ) 19(  : ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה

ה ְלַקְחּתֹו ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמנָ  ְוָׁשַכְחָּת עֶֹמר ַּבָּׂשֶדה לֹא ָתׁשּוב
ִּכי ) 20: (ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדיךָ | ִיְהֶיה 

: הַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהיֶ | ַתְחּבֹט ֵזיְתָך לֹא ְתָפֵאר ַאֲחֶריָך 
ַלֵּגר ַלָּיתֹום |  ִּכי ִתְבצֹר ַּכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ַאֲחֶריךָ ) 21(  

ַעל |  ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים) 22: (ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה
    : ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה
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| ָפטּום ִּכי ִיְהֶיה ִריב ֵּבין ֲאָנִׁשים ְוִנְּגׁשּו ֶאל ַהִּמְׁשָּפט ּוְׁש ) 1(

ְוָהָיה ִאם ִּבן ) 2: (ְוִהְצִּדיקּו ֶאת ַהַּצִּדיק ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת ָהָרָׁשע
ֹו ְוִהִּפילֹו ַהּׁשֵֹפט ְוִהָּכהּו ְלָפָניו ְּכֵדי ִרְׁשָעת| ַהּכֹות ָהָרָׁשע 

ֶּפן יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל | ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו לֹא יִֹסיף ) 3: (ְּבִמְסָּפר
לֹא ַתְחסֹם ) 4(  : ה ַרָּבה ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ ֵאֶּלה ַמּכָ 

ּוֵבן  ִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם) 5(  : ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו
ְיָבָמּה ָיבֹא | ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאֶׁשת ַהֵּמת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר 

ד ְוָהָיה ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתלֵ ) 6: (ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה
ְוִאם ) 7: (ְולֹא ִיָּמֶחה ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל| ָיקּום ַעל ֵׁשם ָאִחיו ַהֵּמת 

 ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהַּׁשְעָרה| לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמּתֹו 
 ְּבִיְׂשָרֵאלֶאל ַהְּזֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵאין ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ֵׁשם 

ְוָעַמד | ְוָקְראּו לֹו ִזְקֵני ִעירֹו ְוִדְּברּו ֵאָליו ) 8: (לֹא ָאָבה ַיְּבִמי
ְוִנְּגָׁשה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ) 9: (ְוָאַמר לֹא ָחַפְצִּתי ְלַקְחָּתּה

ָרה ְוָעְנָתה ְוָאְמ | ַהְּזֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה ְּבָפָניו 
ְוִנְקָרא ) 10: (ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְבֶנה ֶאת ֵּבית ָאִחיו

ִּכי ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ) 11(  : ֵּבית ֲחלּוץ ַהָּנַעל| ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל 
 יָּׁשּה ִמַּידַיְחָּדו ִאיׁש ְוָאִחיו ְוָקְרָבה ֵאֶׁשת ָהֶאָחד ְלַהִּציל ֶאת ִא 

ּה ְוַקּצָֹתה ֶאת ַּכּפָ ) 12: (ה ָיָדּה ְוֶהֱחִזיָקה ִּבְמֻבָׁשיוְוָׁשְלחָ | ַמֵּכהּו 
| לֹא ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך ֶאֶבן ָוָאֶבן ) 13(  : לֹא ָתחֹוס ֵעיֶנךָ | 

| לֹא ִיְהֶיה ְלָך ְּבֵביְתָך ֵאיָפה ְוֵאיָפה ) 14(  : ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה



ה ֶדק ִיְהֶיה ָּלְך ֵאיָפה ְׁשֵלָמ ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ָוצֶ ) 15: (ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה
ְיהָוה  ְלַמַען ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר| ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ָּלְך 
| ֶּלה ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּכל עֵֹׂשה ֵא ) 16: (ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 
  : ּכֹל עֵֹׂשה ָעֶול

ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם | ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק ) 17(
ִלים ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ַהֶּנֱחָׁש ) 18: (ִמִּמְצָרִים

ְוָהָיה ְּבָהִניַח ) 19: (ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹהים| ַאַחֶריָך ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע 
ָוה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָך ִמָּכל אְֹיֶביָך ִמָּסִביב ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיה

ק ִמַּתַחת ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמלֵ 
  :לֹא ִּתְׁשָּכח| ַהָּׁשָמִים 

  
Deuteronomy Chapter 26 

  
 ְלָך ַנֲחָלה ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן) 1(
ָמה ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאדָ ) 2: (ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה| 

|  ְמָּת ַבֶּטֶנאֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוַׂש 
: ן ְׁשמֹו ָׁשםְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלַׁשּכֵ 

ְוָאַמְרָּת ֵאָליו | ים ָהֵהם ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמ ) 3(
ר ִנְׁשַּבע ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁש 

| ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך ) 4: (ְיהָוה ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו
ִלְפֵני  ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ) 5: (ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

ם ִּבְמֵתי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁש 
ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ) 6: (ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב| ְמָעט 

ַוִּנְצַעק ֶאל ) 7: (ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה| ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו 
ְנֵינּו ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת עָ | ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ְיהָוה 

ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָוה ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ) 8: (ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו
) 9: (ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים| ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל 

ָזַבת  ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ| ֶּזה ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום הַ 
ָדָמה ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהאֲ ) 10: (ָחָלב ּוְדָבׁש

ֲחִויָת ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוִהְׁשַּת | ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ְיהָוה 
 ְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלךָ ְוָׂשַמ ) 11: (ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

: ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבךָ | ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּוְלֵביֶתָך 
ָּׁשָנה ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְתָך ּבַ ) 12(  

תֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ַלֵּגר ַלּיָ | ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר 



ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ) 13: (ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּו
ם ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹו

 לֹא ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיךָ | ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני 
ּנּו לֹא ָאַכְלִּתי ְבאִֹני ִמֶּמּנּו ְולֹא ִבַעְרִּתי ִמֶּמ ) 14: (ְולֹא ָׁשָכְחִּתי

ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלָֹהי | ְּבָטֵמא ְולֹא ָנַתִּתי ִמֶּמּנּו ְלֵמת 
ן ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמ ) 15: (ָעִׂשיִתי ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני

 ר ָנַתָּתהֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁש ַהָּׁשַמִים ּובָ 
) 16(  : ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש| ָלנּו 

ֵאֶּלה ַהּיֹום ַהֶּזה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים הָ 
 ְוָעִׂשיָת אֹוָתם ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכלְוָׁשַמְרָּת | ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים 

ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים | ֶאת ְיהָוה ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום ) 17: (ַנְפֶׁשךָ 
ְׁשמַֹע ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ֻחָּקיו ּוִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִל 

ם ְסֻגָּלה ַויהָוה ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלעַ ) 18: (ְּבקֹלֹו
ל ּוְלִתְּתָך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ) 19: (ְוִלְׁשמֹר ָּכל ִמְצֹוָתיו| ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך 

ְוִלְהיְֹתָך ַעם | ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת 
    : ָקדֹׁש ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר

  
Deuteronomy Chapter 27 

  
ָׁשמֹר ֶאת ָּכל | ו מֶֹׁשה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ַוְיצַ ) 1(

ר ְוָהָיה ַּבּיֹום ֲאֶׁש ) 2: (ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום
| ן ָלְך ַּתַעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹת 

ְוָכַתְבָּת ) 3: (ְוַׂשְדָּת אָֹתם ַּבִּׂשיד ַוֲהֵקמָֹת ְלָך ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות
א ְלַמַען ֲאֶׁשר ָּתבֹ| ֲעֵליֶהן ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְּבָעְבֶרָך 

ב ּוְדַבׁש ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאֶרץ ָזַבת ָחלָ 
ָיה ְּבָעְבְרֶכם ֶאת ְוהָ ) 4: (ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלְך 

ה ֶאְתֶכם ַהַּיְרֵּדן ָּתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ 
 ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבחַ ) 5: (ְוַׂשְדָּת אֹוָתם ַּבִּׂשיד| ַהּיֹום ְּבַהר ֵעיָבל 

) 6: (ִמְזַּבח ֲאָבִנים לֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל| ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך 
ְוַהֲעִליָת ָעָליו | ָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך אֲ 

| ְוָזַבְחָּת ְׁשָלִמים ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ) 7: (עֹולֹת ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
ל ְוָכַתְבָּת ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת ּכָ ) 8: (ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ) 9(  : ַּבֵאר ֵהיֵטבִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת 
ֵאל ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשרָ | ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 



ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ) 10: (ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
ָך ֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ְוָעִׂשיָת ֶאת ִמְצֹוָתו ְוֶאת ֻחָּקיו אֲ | ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 

) 12: (ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר) 11(  : ַהּיֹום
 ת ַהַּיְרֵּדןֵאֶּלה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ַעל ַהר ְּגִרִזים ְּבָעְבְרֶכם ֶא 

ְוֵאֶּלה ) 13: (ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיָּׂששָכר ְויֹוֵסף ּוִבְנָיִמן| 
ְראּוֵבן ָּגד ְוָאֵׁשר ּוְזבּוֻלן ָּדן | ַעְמדּו ַעל ַהְּקָלָלה ְּבַהר ֵעיָבל יַ 

ֹול ְוָענּו ַהְלִוִּים ְוָאְמרּו ֶאל ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ק) 14: (ְוַנְפָּתִלי
ֹוֲעַבת ְיהָוה ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ּת) 15(  : ָרם

: ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן| ְוָׂשם ַּבָּסֶתר ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָחָרׁש 
: ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן| ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמֹו ) 16(  
: ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן| ָארּור ַמִּסיג ְּגבּול ֵרֵעהּו ) 17(  
: ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן| ָארּור ַמְׁשֶּגה ִעֵּור ַּבָּדֶרְך ) 18(  
ְוָאַמר ָּכל | ָארּור ַמֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ) 19(  

ַנף ָארּור ׁשֵֹכב ִעם ֵאֶׁשת ָאִביו ִּכי ִגָּלה ְּכ ) 20(  : ָהָעם ָאֵמן
ָארּור ׁשֵֹכב ִעם ָּכל ) 21(  : ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן| ָאִביו 

ִעם ֲאחֹתֹו  ָארּור ׁשֵֹכב) 22(  : ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן| ְּבֵהָמה 
ָארּור ) 23(  : ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן| ַּבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו 

ָארּור ַמֵּכה ) 24(  : ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן| ׁשֵֹכב ִעם חַֹתְנּתֹו 
ָארּור לֵֹקַח ׁשַֹחד ) 25(  : ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן| ֵרֵעהּו ַּבָּסֶתר 

ָארּור ֲאֶׁשר ) 26(  : ָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמןוְ | ְלַהּכֹות ֶנֶפׁש ָּדם ָנִקי 
ְוָאַמר ָּכל | לֹא ָיִקים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם 

  :ָהָעם ָאֵמן
  

Deuteronomy Chapter 28 
  
 ר ַלֲעׂשֹותְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹ) 1(

 ּוְנָתְנָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ | ֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו אֲ 
ה ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאּלֶ ) 2: (ֶעְליֹון ַעל ָּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

|  ָּברּוְך ַאָּתה ָּבִעיר) 3: (ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ | ְוִהִּׂשיֻגָך 
י ָּברּוְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ּוְפִר ) 4: (ּוָברּוְך ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה

ָּברּוְך ַטְנֲאָך ) 5: (ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹות צֹאֶנךָ | ְבֶהְמֶּתָך 
) 7: (ּוָברּוְך ַאָּתה ְּבֵצאֶתךָ | ָּברּוְך ַאָּתה ְּבבֶֹאָך ) 6: (ּוִמְׁשַאְרֶּתךָ 

ְּבֶדֶרְך ֶאָחד | ָעֶליָך ִנָּגִפים ְלָפֶניָך ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת אְֹיֶביָך ַהָּקִמים 
ְיַצו ְיהָוה ִאְּתָך ) 8: (ֵיְצאּו ֵאֶליָך ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו ְלָפֶניךָ 



ר ּוֵבַרְכָך ָּבָאֶרץ ֲאֶׁש | ֶאת ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמיָך ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך 
ר ָוה לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ַּכֲאֶׁש ְיִקיְמָך ְיה) 9: (ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 

: ְדָרָכיוִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוָהַלְכָּת ִּב | ִנְׁשַּבע ָלְך 
ְוָיְראּו | ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ְיהָוה ִנְקָרא ָעֶליָך ) 10(

ּוִבְפִרי ְבַהְמְּתָך ְוהֹוִתְרָך ְיהָוה ְלטֹוָבה ִּבְפִרי ִבְטְנָך ) 11: (ִמֶּמּךָ 
יָך ָלֶתת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֶֹת | ּוִבְפִרי ַאְדָמֶתָך 

ָלֵתת  ִיְפַּתח ְיהָוה ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהָּׁשַמִים) 12: (ָלְך 
ם ְוִהְלִויָת ּגֹויִ | ְמַטר ַאְרְצָך ְּבִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך 

 ּוְנָתְנָך ְיהָוה ְלרֹאׁש ְולֹא ְלָזָנב) 13: (ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא ִתְלֶוה
ִּכי ִתְׁשַמע ֶאל ִמְצֹות | ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְולֹא ִתְהֶיה ְלָמָּטה 

) 14: (ֹותְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂש
ָיִמין  ִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹוםְולֹא ָתסּור ִמָּכל ַהְּדבָ 

) 15(  : ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם| ּוְׂשמֹאול 
ֹות ֶאת ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂש

אּו ָעֶליָך ָּכל ּובָ | ָּכל ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום 
ְוָארּור | ָארּור ַאָּתה ָּבִעיר ) 16: (ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּוךָ 

ָארּור ְּפִרי ) 18: (ָארּור ַטְנֲאָך ּוִמְׁשַאְרֶּתךָ ) 17: (ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה
ָארּור ) 19: (ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹות צֹאֶנךָ | ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך 

ת ְיַׁשַּלח ְיהָוה ְּבָך ֶא ) 20: (ְוָארּור ַאָּתה ְּבֵצאֶתךָ | ה ְּבבֶֹאָך ַאָּת 
ָך ֲאֶׁשר ַהְּמֵאָרה ֶאת ַהְּמהּוָמה ְוֶאת ַהִּמְגֶעֶרת ְּבָכל ִמְׁשַלח ָיְד 

יָך ֲאֶׁשר ַעד ִהָּׁשֶמְדָך ְוַעד ֲאָבְדָך ַמֵהר ִמְּפֵני רַֹע ַמֲעָללֶ | ַּתֲעֶׂשה 
 ַעד ַּכּלֹתֹו אְֹתָך ֵמַעל| ְדֵּבק ְיהָוה ְּבָך ֶאת ַהָּדֶבר יַ ) 21: (ֲעַזְבָּתִני

ַיְּכָכה ְיהָוה ) 22: (ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
ן ָּדפֹון ּוַבֵּיָרקֹוַּבַּׁשֶחֶפת ּוַבַּקַּדַחת ּוַבַּדֶּלֶקת ּוַבַחְרֻחר ּוַבֶחֶרב ּוַבִּׁש 

| חֶֹׁשת ְוָהיּו ָׁשֶמיָך ֲאֶׁשר ַעל רֹאְׁשָך נְ ) 23: (ּוְרָדפּוָך ַעד ָאְבֶדךָ | 
ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת ְמַטר ַאְרְצָך ) 24: (ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַּתְחֶּתיָך ַּבְרֶזל

ִיֶּתְנָך ) 25: (ִמן ַהָּׁשַמִים ֵיֵרד ָעֶליָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך | ָאָבק ְוָעָפר 
ים ֵצא ֵאָליו ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכ ְיהָוה ִנָּגף ִלְפֵני אְֹיֶביָך ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵּת 

ְוָהְיָתה ) 26: (ְוָהִייָת ְלַזֲעָוה ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ| ָּתנּוס ְלָפָניו 
ְוֵאין | ִנְבָלְתָך ְלַמֲאָכל ְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ 

חִֹרים ּוַבְּט [ַיְּכָכה ְיהָוה ִּבְׁשִחין ִמְצַרִים ובעפלים ) 27: (ַמֲחִריד
 ַיְּכָכה ְיהָוה) 28: (ֲאֶׁשר לֹא תּוַכל ְלֵהָרֵפא| ּוַבָּגָרב ּוֶבָחֶרס ] קרי

ֳהַרִים ְוָהִייָת ְמַמֵּׁשׁש ַּבּצָ ) 29: (ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב| ְּבִׁשָּגעֹון ּוְבִעָּורֹון 
ָת ְוָהִיי| ֶכיָך ַּכֲאֶׁשר ְיַמֵּׁשׁש ָהִעֵּור ָּבֲאֵפָלה ְולֹא ַתְצִליַח ֶאת ְּדרָ 



 ִאָּׁשה ְתָאֵרׂש) 30: (ַאְך ָעׁשּוק ְוָגזּול ָּכל ַהָּיִמים ְוֵאין מֹוִׁשיעַ 
|  ַּבִית ִּתְבֶנה ְולֹא ֵתֵׁשב ּבֹו] ִיְׁשָּכֶבָּנה קרי[ְוִאיׁש ַאֵחר יׁשגלנה 

ַכל ׁשֹוְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניָך ְולֹא תֹא) 31: (ֶּכֶרם ִּתַּטע ְולֹא ְתַחְּלֶלּנּו
צֹאְנָך ְנֻתנֹות | ָך ָּגזּול ִמְּלָפֶניָך ְולֹא ָיׁשּוב ָלְך ִמֶּמּנּו ֲחמְֹר 

ר ָּבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ְנֻתִנים ְלַעם ַאחֵ ) 32: (ְלאְֹיֶביָך ְוֵאין ְלָך מֹוִׁשיעַ 
) 33: (ְוֵאין ְלֵאל ָיֶדךָ | ְוֵעיֶניָך רֹאֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם ָּכל ַהּיֹום 

ְוָהִייָת ַרק | יֹאַכל ַעם ֲאֶׁשר לֹא ָיָדְעָּת ְּפִרי ַאְדָמְתָך ְוָכל ְיִגיֲעָך 
ִמַּמְרֵאה ֵעיֶניָך | ְוָהִייָת ְמֻׁשָּגע ) 34: (ָעׁשּוק ְוָרצּוץ ָּכל ַהָּיִמים

ל ַיְּכָכה ְיהָוה ִּבְׁשִחין ָרע ַעל ַהִּבְרַּכִים ְועַ ) 35: (ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה
: ְגְלָך ְוַעד ָקְדֳקֶדךָ ִמַּכף רַ | ַהּׁשַֹקִים ֲאֶׁשר לֹא תּוַכל ְלֵהָרֵפא 

ל ּגֹוי יֹוֵלְך ְיהָוה אְֹתָך ְוֶאת ַמְלְּכָך ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶליָך ֶא ) 36(
ם ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרי| ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיָך 

ים ְּבכֹל ָהַעִּמ | ְוָהִייָת ְלַׁשָּמה ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ) 37: (ֵעץ ָוָאֶבן
ּוְמַעט | ֶזַרע ַרב ּתֹוִציא ַהָּׂשֶדה ) 38: (ֲאֶׁשר ְיַנֶהְגָך ְיהָוה ָׁשָּמה

ְוַיִין | ְּכָרִמים ִּתַּטע ְוָעָבְדָּת ) 39: (ֶּתֱאסֹף ִּכי ַיְחְסֶלּנּו ָהַאְרֶּבה
ֵזיִתים ִיְהיּו ) 40: (לֹא ִתְׁשֶּתה ְולֹא ֶתֱאגֹר ִּכי תֹאְכֶלּנּו ַהּתָֹלַעת

ָּבִנים ) 41: (ְוֶׁשֶמן לֹא ָתסּוְך ִּכי ִיַּׁשל ֵזיֶתךָ | בּוֶלָך ְלָך ְּבָכל ּגְ 
ָּכל ֵעְצָך ּוְפִרי ) 42: (ְולֹא ִיְהיּו ָלְך ִּכי ֵיְלכּו ַּבֶּׁשִבי| ּוָבנֹות ּתֹוִליד 

ֶליָך ַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבָך ַיֲעֶלה עָ ) 43: (ְיָיֵרׁש ַהְּצָלַצל| ַאְדָמֶתָך 
הּוא ַיְלְוָך ְוַאָּתה ) 44: (ְוַאָּתה ֵתֵרד ַמָּטה ָּמָּטה| ַמְעָלה ָּמְעָלה 

ּוָבאּו ) 45: (הּוא ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ְלָזָנב| לֹא ַתְלֶוּנּו 
ִּכי לֹא | ְמָדְך ָעֶליָך ָּכל ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ּוְרָדפּוָך ְוִהִּׂשיגּוָך ַעד ִהָּׁש 

: ר ִצָּוְך לֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאֶׁש ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהָוה אֱ 
ַּתַחת ) 47: (ּוְבַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם| ְוָהיּו ְבָך ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת ) 46(

ֵמרֹב | ָבב ֲאֶׁשר לֹא ָעַבְדָּת ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב לֵ 
ְּלֶחּנּו ְיהָוה ָּבְך ְּבָרָעב ְוָעַבְדָּת ֶאת אְֹיֶביָך ֲאֶׁשר ְיַׁש ) 48: (ּכֹל

ְוָנַתן עֹל ַּבְרֶזל ַעל ַצָּואֶרָך ַעד | ּוְבָצָמא ּוְבֵעירֹם ּוְבחֶֹסר ּכֹל 
ִיָּׂשא ְיהָוה ָעֶליָך ּגֹוי ֵמָרחֹוק ִמְקֵצה ) 49: (ִהְׁשִמידֹו אָֹתְך 

) 50(: ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא ִתְׁשַמע ְלׁשֹנֹו| ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה ַהָּנֶׁשר 
) 51: (ֲאֶׁשר לֹא ִיָּׂשא ָפִנים ְלָזֵקן ְוַנַער לֹא ָיחֹן| ּגֹוי ַעז ָּפִנים 

 לֹא ַיְׁשִאיר ְוָאַכל ְּפִרי ְבֶהְמְּתָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך ֲאֶׁשר
ַעד |  ְלָך ָּדָגן ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנךָ 

יָך ְוֵהַצר ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ַעד ֶרֶדת חֹמֶֹת ) 52: (ָתְך ַהֲאִבידֹו אֹ
ְוֵהַצר | ָך ַהְּגבֹהֹות ְוַהְּבֻצרֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה ּבֵֹטַח ָּבֵהן ְּבָכל ַאְרצֶ 



) 53: ( ָלְך ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ְּבָכל ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
 ר ָּבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ְיהָוהְוָאַכְלָּת ְפִרי ִבְטְנָך ְּבַׂש 

ָהִאיׁש ) 54: (ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר ָיִציק ְלָך אְֹיֶבךָ | ֱאלֶֹהיָך 
ֶתר ֵּתַרע ֵעינֹו ְבָאִחיו ּוְבֵאֶׁשת ֵחיקֹו ּוְביֶ | ָהַרְך ְּבָך ְוֶהָענֹג ְמאֹד 

ר ִמְּבַׂשר ָּבָניו ֲאֶׁש ִמֵּתת ְלַאַחד ֵמֶהם ) 55: (ָּבָניו ֲאֶׁשר יֹוִתיר
 ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר ָיִציק ְלךָ | יֹאֵכל ִמְּבִלי ִהְׁשִאיר לֹו ּכֹל 

ָתה ַכף ָהַרָּכה ְבָך ְוָהֲעֻנָּגה ֲאֶׁשר לֹא ִנְּס ) 56: (אִֹיְבָך ְּבָכל ְׁשָעֶריךָ 
ִאיׁש ֵחיָקּה ֵּתַרע ֵעיָנּה ְּב | ַרְגָלּה ַהֵּצג ַעל ָהָאֶרץ ֵמִהְתַעֵּנג ּוֵמרְֹך 

ֶניָה ּוְבִׁשְלָיָתּה ַהּיֹוֵצת ִמֵּבין ַרְגֶליָה ּוְבבָ ) 57: (ּוִבְבָנּה ּוְבִבָּתּה
ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק | ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ִּכי תֹאְכֵלם ְּבחֶֹסר ּכֹל ַּבָּסֶתר 

 ִאם לֹא ִתְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות) 58: (ֲאֶׁשר ָיִציק ְלָך אִֹיְבָך ִּבְׁשָעֶריךָ 
ְלִיְרָאה | ל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַהְּכתּוִבים ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ֶאת ּכָ 

ְוִהְפָלא ) 59: (ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
ַמּכֹות ְּגדֹלֹות ְוֶנֱאָמנֹות | ְיהָוה ֶאת ַמּכְֹתָך ְוֵאת ַמּכֹות ַזְרֶעָך 

ִים ְוֵהִׁשיב ְּבָך ֵאת ָּכל ַמְדֵוה ִמְצרַ ) 60: (םָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִני
ַּגם ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה ) 61: (ְוָדְבקּו ָּבְך | ֲאֶׁשר ָיגְֹרָּת ִמְּפֵניֶהם 

ַיְעֵלם ְיהָוה ָעֶליָך ַעד | ֲאֶׁשר לֹא ָכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת 
ַּתַחת ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם  ְוִנְׁשַאְרֶּתם ִּבְמֵתי ְמָעט) 62: (ִהָּׁשְמָדְך 

) 63: (ִּכי לֹא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ | ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב 
ְרּבֹות ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ְיהָוה ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּוְלהַ 

ִמיד ֶאְתֶכם ֵּכן ָיִׂשיׂש ְיהָוה ֲעֵליֶכם ְלַהֲאִביד ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁש 
: ה ְלִרְׁשָּתּהְוִנַּסְחֶּתם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמ | ם ֶאְתכֶ 

ָהָאֶרץ  ֶוֱהִפיְצָך ְיהָוה ְּבָכל ָהַעִּמים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה) 64(
ַוֲאבֶֹתיָך  ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ַאָּתה| 

ף ם ָהֵהם לֹא ַתְרִּגיַע ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלכַ ּוַבּגֹויִ ) 65: (ֵעץ ָוָאֶבן
: ן ָנֶפׁשְוָנַתן ְיהָוה ְלָך ָׁשם ֵלב ַרָּגז ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹו| ַרְגֶלָך 

ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא | ְוָהיּו ַחֶּייָך ְּתֻלִאים ְלָך ִמֶּנֶגד ) 66(
ר ר ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ֶעֶרב ּוָבֶעֶרב ּתֹאַמ ַּבּבֶֹק ) 67: (ַתֲאִמין ְּבַחֶּייךָ 
 ֲאֶׁשר ִמַּפַחד ְלָבְבָך ֲאֶׁשר ִּתְפָחד ּוִמַּמְרֵאה ֵעיֶניךָ | ִמי ִיֵּתן ּבֶֹקר 

ֶׁשר ֶוֱהִׁשיְבָך ְיהָוה ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות ַּבֶּדֶרְך אֲ ) 68: (ִּתְרֶאה
ָך ַּכְרֶּתם ָׁשם ְלאְֹיֶביְוִהְתַמ | ָאַמְרִּתי ְלָך לֹא תִֹסיף עֹוד ִלְראָֹתּה 

ר ֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁש ) 69(  : ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוֵאין קֶֹנה
| ָאב ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ִלְכרֹת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ מֹו

  :ִמְּלַבד ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ִאָּתם ְּבחֵֹרב



  
Deuteronomy Chapter 29 

  
ַאֶּתם ְרִאיֶתם | ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  )1(

ְרעֹה ּוְלָכל ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְלֵעיֵניֶכם ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלפַ 
|  ַהַּמּסֹות ַהְּגדֹלֹת ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניךָ ) 2: (ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו

 ְולֹא ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֵלב) 3: (דִֹלים ָהֵהםָהאֹתֹת ְוַהּמְֹפִתים ַהּגְ 
) 4: (ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה| ָלַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְׁשמַֹע 
לֹא ָבלּו ַׂשְלמֵֹתיֶכם | ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר 

ֶחם לֹא ֲאַכְלֶּתם לֶ ) 5: (ֵמֲעֵליֶכם ְוַנַעְלָך לֹא ָבְלָתה ֵמַעל ַרְגֶלךָ 
: ְלַמַען ֵּתְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם| ְוַיִין ְוֵׁשָכר לֹא ְׁשִתיֶתם 

 ַוֵּיֵצא ִסיחֹן ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ְועֹוג| ַוָּתבֹאּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ) 6(
ם ַוִּנַּקח ֶאת ַאְרצָ ) 7: (ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו ַלִּמְלָחָמה ַוַּנֵּכם

) 8: (ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנִּׁשי| ַוִּנְּתָנּה ְלַנֲחָלה ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי 
ְלַמַען | ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם 

  : ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון
ָראֵׁשיֶכם | לֵֹהיֶכם ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ְיהָוה אֱ ) 9(

ַטְּפֶכם ) 10: (ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל
ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב | ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניָך 

ֲאֶׁשר | ְלָעְבְרָך ִּבְבִרית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּוְבָאָלתֹו ) 11: (ֵמיֶמיךָ 
ְלַמַען ָהִקים אְֹתָך ַהּיֹום ) 12: (יָך ּכֵֹרת ִעְּמָך ַהּיֹוםְיהָוה ֱאלֹהֶ 

ְוַכֲאֶׁשר | לֹו ְלָעם ְוהּוא ִיְהֶיה ְּלָך ֵלאלִֹהים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך 
ְולֹא ִאְּתֶכם ) 13: (ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב

: ית ַהּזֹאת ְוֶאת ָהָאָלה ַהּזֹאתָאנִֹכי ּכֵֹרת ֶאת ַהְּבִר | ְלַבְּדֶכם 
ה ֱאלֵֹהינּו ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ְיהוָ ) 14(
ִּכי ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֵאת ) 15: (ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום| 

נּו ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים ְוֵאת ֲאֶׁשר ָעַבְר | ֲאֶׁשר ָיַׁשְבנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ֵעץ |  ַוִּתְראּו ֶאת ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֵאת ִּגֻּלֵליֶהם) 16: (ֲאֶׁשר ֲעַבְרֶּתם

ָּׁשה ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו ִא ) 17: (ָוֶאֶבן ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם
ָוה אֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר ְלָבבֹו פֶֹנה ַהּיֹום ֵמִעם ְיה

ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם | ינּו ָלֶלֶכת ַלֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ָהֵהם ֱאלֹהֵ 
ָלה ְוָהָיה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ָהָא) 18: (ׁשֶֹרׁש ּפֶֹרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה

רּות ִלִּבי ַהּזֹאת ְוִהְתָּבֵרְך ִּבְלָבבֹו ֵלאמֹר ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי ִּכי ִּבְׁשִר 
לֹא יֹאֶבה ְיהָוה ) 19: (ָהָרָוה ֶאת ַהְּצֵמָאה ְלַמַען ְספֹות| ֵאֵלְך 



ָרְבָצה ּבֹו ְסלַֹח לֹו ִּכי ָאז ֶיְעַׁשן ַאף ְיהָוה ְוִקְנָאתֹו ָּבִאיׁש ַההּוא וְ 
ת ּוָמָחה ְיהָוה ֶאת ְׁשמֹו ִמַּתחַ | ָּכל ָהָאָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה 

ְּככֹל | ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל  ְוִהְבִּדילֹו ְיהָוה ְלָרָעה) 20: (ַהָּׁשָמִים
ְוָאַמר ַהּדֹור ) 21: (ָאלֹות ַהְּבִרית ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה

ר ָיבֹא ָהַאֲחרֹון ְּבֵניֶכם ֲאֶׁשר ָיקּומּו ֵמַאֲחֵריֶכם ְוַהָּנְכִרי ֲאֶׁש 
ֶאיָה ְוָראּו ֶאת ַמּכֹות ָהָאֶרץ ַהִהוא ְוֶאת ַּתֲחלֻ | ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה 

 לֹא ָּגְפִרית ָוֶמַלח ְׂשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה) 22: (ֲאֶׁשר ִחָּלה ְיהָוה ָּבּה
ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹם | ִתָּזַרע ְולֹא ַתְצִמַח ְולֹא ַיֲעֶלה ָבּה ָּכל ֵעֶׂשב 

ֹו ֲאֶׁשר ָהַפְך ְיהָוה ְּבַאּפ] ּוְצבֹוִים קרי[ַוֲעמָֹרה ַאְדָמה וצביים 
 ְמרּו ָּכל ַהּגֹוִים ַעל ֶמה ָעָׂשה ְיהָוה ָּכָכהְוָא) 23: (ּוַבֲחָמתֹו

ְוָאְמרּו ַעל ) 24: (ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָּגדֹול ַהֶּזה| ָלָאֶרץ ַהּזֹאת 
ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעָּמם | ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת ְּבִרית ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם 

דּו ֱאלִֹהים ַוֵּיְלכּו ַוַּיַעְב ) 25: (ְּבהֹוִציאֹו אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
 ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּום ְולֹא ָחַלק| ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו ָלֶהם 

 ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת ָּכל| ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ָּבָאֶרץ ַהִהוא ) 26: (ָלֶהם
ַוִּיְּתֵׁשם ְיהָוה ֵמַעל ) 27: (ַהְּקָלָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה

ֶרת ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאחֶ | ְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַאְדָמָתם ְּבַאף ּו
ְוַהִּנְגלֹת ָלנּו | ַהִּנְסָּתרֹת ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו ) 28: (ַּכּיֹום ַהֶּזה

    : ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת
  

Deuteronomy Chapter 30 
  
ָלָלה ּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּק ְוָהָיה ִכי ָיבֹא) 1(

 ר ִהִּדיֲחךָ ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁש | ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶניָך 
ָּת ְבקֹלֹו ְוַׁשְבָּת ַעד ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוָׁשַמעְ ) 2: (ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמה
 ַאָּתה ּוָבֶניָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל| ַצְּוָך ַהּיֹום ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמ 

ָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ | ְוָׁשב ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ) 3: (ַנְפֶׁשךָ 
ִאם ִיְהֶיה ) 4: (ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמה

ם ָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּוִמָּׁש ִמ | ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים 
ׁשּו ֶוֱהִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְר ) 5: (ִיָּקֶחךָ 

ּוָמל ְיהָוה ) 6: (ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיךָ | ֲאבֶֹתיָך ִויִרְׁשָּתּה 
ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך  ְלַאֲהָבה ֶאת| ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך 
ת ְוָנַתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵא ) 7: (ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייךָ 

) 8: (ַעל אְֹיֶביָך ְוַעל ׂשְֹנֶאיָך ֲאֶׁשר ְרָדפּוךָ | ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה 



יו ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָת | ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהָוה 
ְוהֹוִתיְרָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ) 9: (ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

| ָך ְלטֹוָבה ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּתָך ּוִבְפִרי ַאְדָמְת 
) 10: (ל ֲאבֶֹתיךָ ִּכי ָיׁשּוב ְיהָוה ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש עַ 

ַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ִּכי ִתְׁש 
ָכל ִּכי ָתׁשּוב ֶאל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּב | ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה 

  : ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ 
לֹא ִנְפֵלאת | ִּכי ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ) 11(

ֵלאמֹר ִמי | לֹא ַבָּׁשַמִים ִהוא ) 12: (ָך ְולֹא ְרחָֹקה ִהואִהוא ִמְּמ 
) 13: (ֲעֶׂשָּנהַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה ְונַ 

ֵלאמֹר ִמי ַיֲעָבר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים | ְולֹא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא 
ר ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדבָ ) 14: (אָֹתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו

 ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום) 15(  : ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו| ְמאֹד 
ֲאֶׁשר ) 16: (ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע| ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב 

ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה 
ְוָחִייָת ְוָרִביָת ּוֵבַרְכָך | ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו 

ְוִאם ) 17: (ּהְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּת 
אלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת לֵ | ִיְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא ִתְׁשָמע 

לֹא | ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון ) 18: (ַוֲעַבְדָּתם
ְרֵּדן ָלבֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹבר ֶאת ַהּיַ 

ת ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶא ) 19: (ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
ּוָבַחְרָּת | ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ָהָאֶרץ ַהַחִּיים 

ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה ) 20: (ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעךָ 
ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך | ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו 

ְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר נִ 
  :ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם

  
Deuteronomy Chapter 31 

  
) 2: (ֵאלַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשרָ | ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ) 1(

ל א אּוכַ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום לֹ
ן ַויהָוה ָאַמר ֵאַלי לֹא ַתֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרּדֵ | עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא 

 ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך הּוא עֵֹבר ְלָפֶניָך הּוא ַיְׁשִמיד ֶאת) 3: (ַהֶּזה
ְיהֹוֻׁשַע הּוא עֵֹבר ְלָפֶניָך | ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפֶניָך ִויִרְׁשָּתם 



יחֹון ה ְיהָוה ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִס ְוָעָׂש ) 4: (ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה
ּוְנָתָנם ) 5: (ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד אָֹתם| ּוְלעֹוג ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ּוְלַאְרָצם 

י ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶהם ְּכָכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ִצִּויִת | ְיהָוה ִלְפֵניֶכם 
ִּכי | ִמְּפֵניֶהם  ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתַעְרצּו) 6: (ֶאְתֶכם

  : ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך הּוא ַההֵֹלְך ִעָּמְך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבּךָ 
ָרֵאל ֲחַזק ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ִליהֹוֻׁשַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂש ) 7(

ִנְׁשַּבע  ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר
ַויהָוה ) 8: (ְוַאָּתה ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם| ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהם ְיהָוה 

לֹא |  הּוא ַההֵֹלְך ְלָפֶניָך הּוא ִיְהֶיה ִעָּמְך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבּךָ 
ָנּה ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַוִּיְּת ) 9: (ִתיָרא ְולֹא ֵתָחת

ְוֶאל ָּכל | י ַהּנְֹׂשִאים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלוִ 
ים ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשנִ | ַוְיַצו מֶֹׁשה אֹוָתם ֵלאמֹר ) 10: (ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל

ְּבבֹוא ָכל ִיְׂשָרֵאל ) 11: (ְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות
ִּתְקָרא ֶאת | ֲאֶׁשר ִיְבָחר ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום 

ַהְקֵהל ֶאת ) 12: (ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם
ְלַמַען | ֶריָך ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשעָ 

 ַלֲעׂשֹותרּו ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוָׁשְמ 
ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ) 13: (ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

 ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר| ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם 
ֵּדן ָׁשָּמה ַאֶּתם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְר 

  : ְלִרְׁשָּתּה
ת ּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות ְקָרא ֶא וַ ) 14(

 ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ִויהֹוֻׁשעַ | ְיהֹוֻׁשַע ְוִהְתַיְּצבּו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַוֲאַצֶּוּנּו 
| ַוֵּיָרא ְיהָוה ָּבאֶֹהל ְּבַעּמּוד ָעָנן ) 15: (ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ) 16(  : ָנן ַעל ֶּפַתח ָהאֶֹהלַוַּיֲעמֹד ַעּמּוד ֶהעָ 
ְוָקם ָהָעם ַהֶּזה ְוָזָנה ַאֲחֵרי | מֶֹׁשה ִהְּנָך ׁשֵֹכב ִעם ֲאבֶֹתיָך 

 ִני ְוֵהֵפר ֶאתֱאלֵֹהי ֵנַכר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא ָבא ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו ַוֲעָזבַ 
ִּפי בֹו ַבּיֹום ַההּוא ְוָחָרה ַא) 17: (ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאּתֹו

עֹות ַוֲעַזְבִּתים ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמֶהם ְוָהָיה ֶלֱאכֹל ּוְמָצֻאהּו רָ 
ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל ִּכי ֵאין ֱאלַֹהי | ַרּבֹות ְוָצרֹות 

ַני ְוָאנִֹכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ּפָ ) 18: (ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה
ִּכי ָפָנה ֶאל ֱאלִֹהים | ּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּבַ 

ָדּה ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְוַלְּמ ) 19: (ֲאֵחִרים
את ְלַמַען ִּתְהֶיה ִּלי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹ| ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׂשיָמּה ְּבִפיֶהם 



 ַּבְעִּתיִּכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁש ) 20( :ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ּוָפָנה ֶאל ֱאלִֹהים | ַלֲאבָֹתיו ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְוָאַכל ְוָׂשַבע ְוָדֵׁשן 
ְוָהָיה ִּכי ) 21: (ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי

יו ָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלָפנָ ִתְמֶצאָן אֹתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות וְ 
א ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּו| ְלֵעד ִּכי לֹא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו 

) 22: (ִּתיעֶֹׂשה ַהּיֹום ְּבֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשָּבְע 
י ְיַלְּמָדּה ֶאת ְּבנֵ וַ | ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַּבּיֹום ַההּוא 

ץ ִּכי ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַוּיֹאֶמר ֲחַזק ֶוֱאָמ ) 23: (ִיְׂשָרֵאל
| ְעִּתי ָלֶהם ַאָּתה ָּתִביא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבַ 

ֵרי ַוְיִהי ְּכַכּלֹות מֶֹׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ִּדְב ) 24: (ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך 
ִּים ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ַהְלוִ ) 25: (ַעד ֻּתָּמם| ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר 

ָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ) 26: (נְֹׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ֵלאמֹר
 ְוָהָיה ָׁשם| ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם אֹתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם 

| ה ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת ֶמְרְיָך ְוֶאת ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁש  ִּכי) 27: (ְּבָך ְלֵעד
ף ִּכי ֵהן ְּבעֹוֶדִּני ַחי ִעָּמֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם ְיהָֹוה ְוַא

ַהְקִהילּו ֵאַלי ֶאת ָּכל ִזְקֵני ִׁשְבֵטיֶכם ) 28: (ַאֲחֵרי מֹוִתי
ָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָאִעיָדה ַוֲאַדְּבָרה ְבָאְזֵניֶהם ֵאת ַהְּד | ְוׁשְֹטֵריֶכם 

 ִּכי ָיַדְעִּתי ַאֲחֵרי מֹוִתי ִּכי) 29: (ָּבם ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ
| ְתֶכם ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶא 
ָהַרע  ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּכי ַתֲעׂשּו ֶאת

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ) 30: (ֵני ְיהָוה ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכםְּבֵעי
  :ַעד ֻּתָּמם| ְּבָאְזֵני ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת 

  
Deuteronomy Chapter 32 

  
) 2: (ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי| ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ) 1(

ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי ֶדֶׁשא | רֹף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי ַיעֲ 
ָהבּו גֶֹדל | ִּכי ֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא ) 3: (ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב

ֵאל | ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ) 4: (ֵלאלֵֹהינּו
ִׁשֵחת לֹו לֹא ָּבָניו ) 5: (ָיָׁשר הּואֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק וְ 

ל ֲה ַלְיהָוה ִּתְגְמלּו זֹאת ַעם ָנבָ ) 6: (ּדֹור ִעֵּקׁש ּוְפַתְלּתֹל| מּוָמם 
ְזכֹר ) 7: (ֲהלֹוא הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך הּוא ָעְׂשָך ַוְיכְֹנֶנךָ | ְולֹא ָחָכם 

ְוַיֵּגְדָך ְזֵקֶניָך  ְׁשַאל ָאִביךָ | ְימֹות עֹוָלם ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור 
ַיֵּצב | ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְּבַהְפִרידֹו ְּבֵני ָאָדם ) 8: (ְויֹאְמרּו ָלְך 



| ִּכי ֵחֶלק ְיהָֹוה ַעּמֹו ) 9: (ְּגֻבלֹת ַעִּמים ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְיֵלל  ִיְמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר ּוְבתֹהּו) 10: (ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו

ְּכֶנֶׁשר ) 11: (ְיסְֹבֶבְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו| ְיִׁשמֹן 
ל ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו עַ | ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף 

) 13: (ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר| ְיהָוה ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ) 12: (ֶאְבָרתֹו
| ָאֶרץ ַוּיֹאַכל ְּתנּובֹת ָׂשָדי ] ָּבֳמֵתי קרי[ִּכֵבהּו ַעל במותי ַיְר 

ֶחְמַאת ָּבָקר ) 14: (ַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור
ם ֵחֶלב ַוֲחֵלב צֹאן ִעם ֵחֶלב ָּכִרים ְוֵאיִלים ְּבֵני ָבָׁשן ְוַעּתּוִדים עִ 

ְבָעט ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוּיִ ) 15: (ְׁשֶּתה ָחֶמרְוַדם ֵעָנב ִּת | ִּכְליֹות ִחָּטה 
: ָעתֹוַוִּיּטֹׁש ֱאלֹוַה ָעָׂשהּו ַוְיַנֵּבל צּור ְיׁשֻ | ָׁשַמְנָּת ָעִביָת ָּכִׂשיָת 

 ִיְזְּבחּו ַלֵּׁשִדים) 17: (ְּבתֹוֵעבֹת ַיְכִעיֻסהּו| ַיְקִנֻאהּו ְּבָזִרים ) 16(
רּום ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹב ָּבאּו לֹא ְׂשעָ | לֹא ֱאלַֹה ֱאלִֹהים לֹא ְיָדעּום 

) 19: (ַוִּתְׁשַּכח ֵאל ְמחְֹלֶלךָ | צּור ְיָלְדָך ֶּתִׁשי ) 18: (ֲאבֵֹתיֶכם
 ַוּיֹאֶמר ַאְסִּתיָרה) 20: (ִמַּכַעס ָּבָניו ּוְבנָֹתיו| ַוַּיְרא ְיהָוה ַוִּיְנָאץ 

כֹת ֵהָּמה ָּבִנים ִּכי דֹור ַּתְהּפֻ | ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם 
|  ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵאל ִּכֲעסּוִני ְּבַהְבֵליֶהם) 21: (לֹא ֵאֻמן ָּבם

ִּכי ֵאׁש ) 22: (ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ְּבלֹא ָעם ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם
ַוּתֹאַכל ֶאֶרץ ִויֻבָלּה | ָקְדָחה ְבַאִּפי ַוִּתיַקד ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתית 

ִחַּצי ֲאַכֶּלה | ַאְסֶּפה ָעֵלימֹו ָרעֹות ) 23: (ְסֵדי ָהִריםַוְּתַלֵהט מֹו
ְוֶׁשן ְּבֵהמֹות | ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרֶׁשף ְוֶקֶטב ְמִריִרי ) 24: (ָּבם

ִמחּוץ ְּתַׁשֶּכל ֶחֶרב ) 25: (ֲאַׁשַּלח ָּבם ִעם ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר
: ה יֹוֵנק ִעם ִאיׁש ֵׂשיָבהַּגם ָּבחּור ַּגם ְּבתּולָ | ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה 

לּוֵלי ) 27: (ַאְׁשִּביָתה ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם| ָאַמְרִּתי ַאְפֵאיֶהם ) 26(
ֶּפן יֹאְמרּו ָיֵדינּו ָרָמה ְולֹא | ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור ֶּפן ְיַנְּכרּו ָצֵרימֹו 

ֶהם ְוֵאין ּבָ | ִּכי גֹוי אַֹבד ֵעצֹות ֵהָּמה ) 28: (ְיהָוה ָּפַעל ָּכל זֹאת
) 30: (ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם| לּו ָחְכמּו ַיְׂשִּכילּו זֹאת ) 29: (ְּתבּוָנה

ִאם לֹא ִּכי צּוָרם | ֵאיָכה ִיְרּדֹף ֶאָחד ֶאֶלף ּוְׁשַנִים ָיִניסּו ְרָבָבה 
ְואְֹיֵבינּו | ִּכי לֹא ְכצּוֵרנּו צּוָרם ) 31: (ְמָכָרם ַויהָוה ִהְסִּגיָרם

ֲעָנֵבמֹו | ִמֶּגֶפן ְסדֹם ַּגְפָנם ּוִמַּׁשְדמֹת ֲעמָֹרה ִּכי ) 32: (ְּפִליִלים
ְורֹאׁש | ֲחַמת ַּתִּניִנם ֵייָנם ) 33: (ִעְּנֵבי רֹוׁש ַאְׁשְּכלֹת ְמרֹרֹת ָלמֹו

: ָחֻתם ְּבאֹוְצרָֹתי| ֲהלֹא הּוא ָּכֻמס ִעָּמִדי ) 34: (ְּפָתִנים ַאְכָזר
ִּכי ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם | ָלם ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט ַרגְ ) 35(

| ם ִּכי ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנחָ ) 36: (ְוָחׁש ֲעִתדֹת ָלמֹו
ְוָאַמר ֵאי ) 37: (ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב



ּתּו ֲאֶׁשר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלּו ִיְׁש ) 38: (צּור ָחָסיּו בֹו| ֱאלֵֹהימֹו 
ְראּו ) 39: (ָיקּומּו ְוַיְעְזֻרֶכם ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה| ֵיין ְנִסיָכם 

 ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה| ַעָּתה ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין ֱאלִֹהים ִעָּמִדי 
ַמִים ִּכי ֶאָּׂשא ֶאל ָׁש ) 40: (ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא ְוֵאין ִמָּיִדי ַמִּציל

ִאם ַׁשּנֹוִתי ְּבַרק ַחְרִּבי ) 41: (ְרִּתי ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלםְוָאַמ | ָיִדי 
) 42: (ֵּלםָאִׁשיב ָנָקם ְלָצָרי ְוִלְמַׂשְנַאי ֲאַׁש | ְותֹאֵחז ְּבִמְׁשָּפט ָיִדי 

ִמַּדם ָחָלל ְוִׁשְבָיה | ַאְׁשִּכיר ִחַּצי ִמָּדם ְוַחְרִּבי ּתֹאַכל ָּבָׂשר 
ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו ִּכי ַדם ֲעָבָדיו  )43: (ֵמרֹאׁש ַּפְרעֹות אֹוֵיב

  : ְוָנָקם ָיִׁשיב ְלָצָריו ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו| ִיּקֹום 
ְּבָאְזֵני  ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת) 44(

ל ַוְיַכל מֶֹׁשה ְלַדֵּבר ֶאת ּכָ ) 45: (הּוא ְוהֹוֵׁשַע ִּבן נּון| ָהָעם 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִׂשימּו ) 46: (ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ֲאֶׁשר | ְלַבְבֶכם ְלָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ֵמִעיד ָּבֶכם ַהּיֹום 
: ָרה ַהּזֹאתְּתַצֻּום ֶאת ְּבֵניֶכם ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹו

ּוַבָּדָבר ַהֶּזה | ּוא ִמֶּכם ִּכי הּוא ַחֵּייֶכם ִּכי לֹא ָדָבר ֵרק ה) 47(
ַּיְרֵּדן ַּתֲאִריכּו ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת הַ 

  : ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
) 49: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר) 48(

ר ַעל ֹו ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶׁש ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר ְנב
ָרֵאל ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂש | ְּפֵני ְיֵרחֹו 
ף ֶאל ּוֻמת ָּבָהר ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹלה ָׁשָּמה ְוֵהָאֵס ) 50: (ַלֲאֻחָּזה
: ֶאל ַעָּמיוַּכֲאֶׁשר ֵמת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְּבהֹר ָהָהר ַוֵּיָאֶסף | ַעֶּמיָך 

 ַבת ָקֵדׁשַעל ֲאֶׁשר ְמַעְלֶּתם ִּבי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵמי ְמִרי) 51(
) 52: (ֵאלַעל ֲאֶׁשר לֹא ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשרָ | ִמְדַּבר ִצן 

ֶׁשר ְוָׁשָּמה לֹא ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ אֲ | ִּכי ִמֶּנֶגד ִּתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ 
  :ִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלאֲ 
  

Deuteronomy Chapter 33 
  
ת ְּבֵני ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֶא ) 1(

ִעיר ַוּיֹאַמר ְיהָוה ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂש ) 2: (ִלְפֵני מֹותֹו| ִיְׂשָרֵאל 
ִמיִמינֹו אׁשדת | ת קֶֹדׁש ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה ֵמִרְבבֹ

ְוֵהם | ַאף חֵֹבב ַעִּמים ָּכל ְקדָֹׁשיו ְּבָיֶדָך ) 3: (ָלמֹו] ֵאׁש ָּדת קרי[
 מֹוָרָׁשה| ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה ) 4: (ֻּתּכּו ְלַרְגֶלָך ִיָּׂשא ִמַּדְּברֶֹתיךָ 



ד ף ָראֵׁשי ָעם ַיחַ ְּבִהְתַאֵּס | ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך ) 5: (ְקִהַּלת ַיֲעקֹב
: ִויִהי ְמָתיו ִמְסָּפר| ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימֹת ) 6: (ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

ל ְוזֹאת ִליהּוָדה ַוּיֹאַמר ְׁשַמע ְיהָוה קֹול ְיהּוָדה ְוֶא ) 7(  
ּוְלֵלִוי ) 8(  : ָיָדיו ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה| ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו 

ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה | יָך ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ָאַמר ֻּתֶּמ 
 ָהאֵֹמר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ְרִאיִתיו) 9: (ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה

ִּכי ָׁשְמרּו | לֹא ָיָדע ] ָּבָניו קרי[ְוֶאת ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר ְוֶאת בנו 
ָך ּו ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיֲעקֹב ְותֹוָרְת יֹור) 10: (ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו

ָּבֵרְך ) 11: (ָיִׂשימּו ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפָך ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחךָ | ְלִיְׂשָרֵאל 
ִמן  ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמַׂשְנָאיו| ְיהָוה ֵחילֹו ּופַֹעל ָיָדיו ִּתְרֶצה 

| ְׁשּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד ְיהָֹוה יִ ) 12(  : ְיקּומּון
ּוְליֹוֵסף ָאַמר ) 13(  : חֵֹפף ָעָליו ָּכל ַהּיֹום ּוֵבין ְּכֵתיָפיו ָׁשֵכן

 ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל ּוִמְּתהֹום רֶֹבֶצת| ְמבֶֹרֶכת ְיהָֹוה ַאְרצֹו 
) 15: (ּוִמֶּמֶגד ֶּגֶרׁש ְיָרִחים| ּוִמֶּמֶגד ְּתבּואֹת ָׁשֶמׁש ) 14: (ָּתַחת
ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ ) 16: (ּוִמֶּמֶגד ִּגְבעֹות עֹוָלם| אׁש ַהְרֵרי ֶקֶדם ּוֵמרֹ

ָּתבֹואָתה ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד | ּוְמלָֹאּה ּוְרצֹון ׁשְֹכִני ְסֶנה 
ֶהם ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ּבָ ) 17: (ְנִזיר ֶאָחיו

י ְוֵהם ִרְבבֹות ֶאְפַרִים ְוֵהם ַאְלפֵ | י ָאֶרץ ַעִּמים ְיַנַּגח ַיְחָּדו ַאְפֵס 
ְוִיָּׂששָכר | ְוִלְזבּוֻלן ָאַמר ְׂשַמח ְזבּוֻלן ְּבֵצאֶתָך ) 18(  : ְמַנֶּׁשה

ִּכי | ַעִּמים ַהר ִיְקָראּו ָׁשם ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק ) 19: (ְּבאָֹהֶליךָ 
ּוְלָגד ָאַמר ָּברּוְך ) 20(   :ֶׁשַפע ַיִּמים ִייָנקּו ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חֹול

ַוַּיְרא ) 21: (ְּכָלִביא ָׁשֵכן ְוָטַרף ְזרֹוַע ַאף ָקְדקֹד| ַמְרִחיב ָּגד 
ַוֵּיֵתא ָראֵׁשי ָעם | ֵראִׁשית לֹו ִּכי ָׁשם ֶחְלַקת ְמחֵֹקק ָספּון 

ּוְלָדן ָאַמר ָּדן ) 22(  : ִצְדַקת ְיהָוה ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל
ע ּוְלַנְפָּתִלי ָאַמר ַנְפָּתִלי ְׂשבַ ) 23: (ְיַזֵּנק ִמן ַהָּבָׁשן| ר ַאְרֵיה ּגּו

ּוְלָאֵׁשר ) 24(  : ָים ְוָדרֹום ְיָרָׁשה| ָרצֹון ּוָמֵלא ִּבְרַּכת ְיהָוה 
: ֹוְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו ְוטֵֹבל ַּבֶּׁשֶמן ַרְגל| ָאַמר ָּברּוְך ִמָּבִנים ָאֵׁשר 

ֵאין ָּכֵאל ) 26: (ּוְכָיֶמיָך ָּדְבֶאךָ | ֶׁשת ִמְנָעֶליָך ַּבְרֶזל ּוְנחֹ) 25(
ְמעָֹנה ) 27: (רֵֹכב ָׁשַמִים ְבֶעְזֶרָך ּוְבַגֲאָותֹו ְׁשָחִקים| ְיֻׁשרּון 

ֶמר ַוְיָגֶרׁש ִמָּפֶניָך אֹוֵיב ַוּיֹא| ֱאלֵֹהי ֶקֶדם ּוִמַּתַחת ְזרֹעֹת עֹוָלם 
ָגן ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין ַיֲעקֹב ֶאל ֶאֶרץ ּדָ ַוִּיְׁשּכֹן ִיְׂשָרֵאל ) 28: (ַהְׁשֵמד

ֹוָך ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמ) 29: (ַאף ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטל| ְוִתירֹוׁש 
יָך ְוִיָּכֲחׁשּו אְֹיבֶ | ַעם נֹוַׁשע ַּביהָוה ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך 

    : ָלְך ְוַאָּתה ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך 
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ה ֲאֶׁשר ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֵמַעְרבֹת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו רֹאׁש ַהִּפְסּגָ ) 1(

: ד ָּדןַוַּיְרֵאהּו ְיהָוה ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֶאת ַהִּגְלָעד עַ | ַעל ְּפֵני ְיֵרחֹו 
ֶאֶרץ ְוֵאת ָּכל | ְוֵאת ָּכל ַנְפָּתִלי ְוֶאת ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ) 2(

 ְוֶאת ַהֶּנֶגב ְוֶאת ַהִּכָּכר ִּבְקַעת) 3: (ְיהּוָדה ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו זֹאת ) 4: (ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ַעד צַֹער

מֹר ְלַזְרֲעָך ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ֵלא
ַוָּיָמת ָׁשם ) 5: (יָך ְבֵעיֶניָך ְוָׁשָּמה לֹא ַתֲעבֹרֶהְרִאיִת | ֶאְּתֶנָּנה 

ְי ַוִּיְקּבֹר אֹתֹו ַבּגַ ) 6: (מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוה ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ִּפי ְיהָוה
 ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד| ְּבֶאֶרץ מֹוָאב מּול ֵּבית ְּפעֹור 

לֹא | ְׂשִרים ָׁשָנה ְּבמֹתֹו ּומֶֹׁשה ֶּבן ֵמָאה ְועֶ ) 7: (ַהּיֹום ַהֶּזה
ה ַוִּיְבּכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶֹׁש ) 8: (ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלחֹה

) 9: (ַוִּיְּתמּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֶֹׁשה| ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ְׁשלִֹׁשים יֹום 
| ָעָליו ָדיו ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ִּכי ָסַמְך מֶֹׁשה ֶאת יָ 

: ָוה ֶאת מֶֹׁשהַוִּיְׁשְמעּו ֵאָליו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיה
ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ְיהָוה | ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה ) 10(

ֹו ְלָכל ָהאֹתֹות ְוַהּמֹוְפִתים ֲאֶׁשר ְׁשָלח) 11: (ָּפִנים ֶאל ָּפִנים
: ֹוְלַפְרעֹה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצ| ֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְיהָוה ַלֲעׂש

ֲאֶׁשר ָעָׂשה | ּוְלכֹל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ּוְלכֹל ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ) 12(
  :מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל

  
  ֵסֶפר ְיהֹוֻׁשע

  
Joshua Chapter 1 

  
ַע ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוׁשֻ |  ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוה) 1(

ְוַעָּתה קּום | מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֵמת ) 2: (ִּבן נּון ְמָׁשֵרת מֶֹׁשה ֵלאמֹר
ֶׁשר ֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ אֲ 

ַּכף ָּכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדרְֹך ) 3: (ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
 ֵמַהִּמְדָּבר) 4: (ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל מֶֹׁשה| ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ְנַתִּתיו 

ִּתים ְוַעד ְוַהְּלָבנֹון ַהֶּזה ְוַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול ְנַהר ְּפָרת ּכֹל ֶאֶרץ ַהִח 
יׁש לֹא ִיְתַיֵּצב ִא ) 5: (ִיְהֶיה ְּגבּוְלֶכם| ַהָּים ַהָּגדֹול ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש 



ְך לֹא ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִעם מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ִעָּמ | ְלָפֶניָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך 
 ִּכי ַאָּתה ַּתְנִחיל ֶאת ָהָעם| ֲחַזק ֶוֱאָמץ ) 6: (ַאְרְּפָך ְולֹא ֶאֶעְזֶבּךָ 

ַרק ) 7: (ַהֶּזה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבֹוָתם ָלֵתת ָלֶהם
ְּוָך מֶֹׁשה אֹד ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצ ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמ 

ר ְלַמַען ַּתְׂשִּכיל ְּבכֹל ֲאֶׁש | ַעְבִּדי ַאל ָּתסּור ִמֶּמּנּו ָיִמין ּוְׂשמֹאול 
ֹוָמם לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך ְוָהִגיָת ּבֹו י) 8: (ֵּתֵלְך 

ִּכי ָאז ַּתְצִליַח | ֲעׂשֹות ְּכָכל ַהָּכתּוב ּבֹו ָוַלְיָלה ְלַמַען ִּתְׁשמֹר לַ 
ֲהלֹוא ִצִּויִתיָך ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל ) 9: (ֶאת ְּדָרֶכָך ְוָאז ַּתְׂשִּכיל

  : ִּכי ִעְּמָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך | ַּתֲערֹץ ְוַאל ֵּתָחת 
ִעְברּו ְּבֶקֶרב ) 11: (ַוְיַצו ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ׁשְֹטֵרי ָהָעם ֵלאמֹר) 10(

ִּכי ְּבעֹוד | ַהַּמֲחֶנה ְוַצּוּו ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ָהִכינּו ָלֶכם ֵציָדה 
ֶׁשת ֶאת ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ָלבֹוא ָלרֶ 

) 12(  : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם נֵֹתן ָלֶכם ְלִרְׁשָּתּה
: ָאַמר ְיהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר| ִדי ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ְוָלראּוֵבִני ְוַלּגָ 

ָוה ֵלאמֹר ָזכֹור ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיה) 13(
) 14: (תְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֵמִניַח ָלֶכם ְוָנַתן ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹא| 

 ץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם מֶֹׁשהְנֵׁשיֶכם ַטְּפֶכם ּוִמְקֵניֶכם ֵיְׁשבּו ָּבָארֶ 
ּבֹוֵרי ְוַאֶּתם ַּתַעְברּו ֲחֻמִׁשים ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ּכֹל ּגִ | ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן 

ָּכֶכם  ַעד ֲאֶׁשר ָיִניַח ְיהָוה ַלֲאֵחיֶכם) 15: (ַהַחִיל ַוֲעַזְרֶּתם אֹוָתם
| ן ָלֶהם ְוָיְרׁשּו ַגם ֵהָּמה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם נֵֹת 

ה ַתן ָלֶכם מֶֹׁש ְוַׁשְבֶּתם ְלֶאֶרץ ְיֻרַּׁשְתֶכם ִויִרְׁשֶּתם אֹוָתּה ֲאֶׁשר נָ 
ַע ַוַּיֲענּו ֶאת ְיהֹוׁשֻ ) 16: (ֶעֶבד ְיהָוה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש

: ָלֵחנּו ֵנֵלְך ּכֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתנּו ַנֲעֶׂשה ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִּתְׁש | ֵלאמֹר 
ַרק ִיְהֶיה | ְּככֹל ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֶאל מֶֹׁשה ֵּכן ִנְׁשַמע ֵאֶליָך ) 17(

ר ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁש ) 18: (ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִעָּמְך ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם מֶֹׁשה
| ֶּוּנּו יּוָמת ַיְמֶרה ֶאת ִּפיָך ְולֹא ִיְׁשַמע ֶאת ְּדָבֶריָך ְלכֹל ֲאֶׁשר ְּתצַ 

  :ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ
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ים ְמַרְּגִלים ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִמן ַהִּׁשִּטים ְׁשַנִים ֲאָנִׁש ) 1(

ת ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹאּו ֵּבי| ֶחֶרׁש ֵלאמֹר ְלכּו ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ְיִריחֹו 
ר ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו ַוֵּיָאַמ ) 2: (ִאָּׁשה זֹוָנה ּוְׁשָמּה ָרָחב ַוִּיְׁשְּכבּו ָׁשָּמה

ַלְחּפֹר ֶאת  ִהֵּנה ֲאָנִׁשים ָּבאּו ֵהָּנה ַהַּלְיָלה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| ֵלאמֹר 



הֹוִציִאי | ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ְיִריחֹו ֶאל ָרָחב ֵלאמֹר ) 3: (ָהָאֶרץ
ֶאת ָּכל  ָהֲאָנִׁשים ַהָּבִאים ֵאַלִיְך ֲאֶׁשר ָּבאּו ְלֵביֵתְך ִּכי ַלְחּפֹר

| ְצְּפנֹו ַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ֶאת ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַוִּת ) 4: (ֶרץ ָּבאּוָהָא
) 5: (הַוּתֹאֶמר ֵּכן ָּבאּו ֵאַלי ָהֲאָנִׁשים ְולֹא ָיַדְעִּתי ֵמַאִין ֵהָּמ 

ְעִּתי ָאָנה ַוְיִהי ַהַּׁשַער ִלְסּגֹור ַּבחֶֹׁשְך ְוָהֲאָנִׁשים ָיָצאּו לֹא ָידַ 
ְוִהיא ) 6: (ִרְדפּו ַמֵהר ַאֲחֵריֶהם ִּכי ַתִּׂשיגּום| ָהְלכּו ָהֲאָנִׁשים 
: ָּגגַוִּתְטְמֵנם ְּבִפְׁשֵּתי ָהֵעץ ָהֲעֻרכֹות ָלּה ַעל הַ | ֶהֱעָלַתם ַהָּגָגה 

| רֹות ְוָהֲאָנִׁשים ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ֶּדֶרְך ַהַּיְרֵּדן ַעל ַהַּמְעְּב ) 7(
) 8: (ּו ָהרְֹדִפים ַאֲחֵריֶהםְוַהַּׁשַער ָסָגרּו ַאֲחֵרי ַּכֲאֶׁשר ָיְצא

ַוּתֹאֶמר ) 9: (ְוִהיא ָעְלָתה ֲעֵליֶהם ַעל ַהָּגג| ְוֵהָּמה ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּון 
ְוִכי ָנְפָלה | ֶאל ָהֲאָנִׁשים ָיַדְעִּתי ִּכי ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ 
ִּכי ) 10: (ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו ְוִכי ָנמֹגּו ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם

ֶכם ָׁשַמְענּו ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ְיהָוה ֶאת ֵמי ַים סּוף ִמְּפֵני
 מִֹרי ֲאֶׁשרַוֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִלְׁשֵני ַמְלֵכי ָהאֱ | ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים 

) 11: (ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְלִסיחֹן ּוְלעֹוג ֲאֶׁשר ֶהֱחַרְמֶּתם אֹוָתם
ִּכי | ֵבנּו ְולֹא ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמְּפֵניֶכם ַוִּנְׁשַמע ַוִּיַּמס ְלבָ 

ץ ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָארֶ 
ֶכם ְוַעָּתה ִהָּׁשְבעּו ָנא ִלי ַּביהָוה ִּכי ָעִׂשיִתי ִעָּמ ) 12: (ִמָּתַחת
ּוְנַתֶּתם ִלי אֹות  ַוֲעִׂשיֶתם ַּגם ַאֶּתם ִעם ֵּבית ָאִבי ֶחֶסד| ָחֶסד 
ְוַהֲחִיֶתם ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאִּמי ְוֶאת ַאַחי ְוֶאת ) 13: (ֱאֶמת

ְוִהַּצְלֶּתם ֶאת | ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ] ַאְחיֹוַתי קרי[אחותי 
ֵּתיֶכם ַוּיֹאְמרּו ָלּה ָהֲאָנִׁשים ַנְפֵׁשנּו ַתְח ) 14: (ַנְפׁשֵֹתינּו ִמָּמֶות

 ְוָהָיה ְּבֵתת ְיהָוה ָלנּו ֶאת| ּו ֶאת ְּדָבֵרנּו ֶזה ָלמּות ִאם לֹא ַתִּגיד
ַוּתֹוִרֵדם ַּבֶחֶבל ְּבַעד ) 15: (ָהָאֶרץ ְוָעִׂשינּו ִעָּמְך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

) 16: (ִּכי ֵביָתּה ְּבִקיר ַהחֹוָמה ּוַבחֹוָמה ִהיא יֹוָׁשֶבת| ַהַחּלֹון 
ְוַנְחֵּבֶתם | ם ָהרְֹדִפים ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ָהָהָרה ֵּלכּו ֶּפן ִיְפְּגעּו ָבכֶ 

: ַדְרְּכֶכםָׁשָּמה ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַעד ׁשֹוב ָהרְֹדִפים ְוַאַחר ֵּתְלכּו ְל 
ה ְנִקִּים ֲאַנְחנּו ִמְּׁשֻבָעֵתְך ַהּזֶ | ַוּיֹאְמרּו ֵאֶליָה ָהֲאָנִׁשים ) 17(

ְקַות ֶאת ִּת | ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָבִאים ָּבָאֶרץ ) 18: (ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּו
ֶאת ָאִביְך חּוט ַהָּׁשִני ַהֶּזה ִּתְקְׁשִרי ַּבַחּלֹון ֲאֶׁשר הֹוַרְדֵּתנּו בֹו וְ 

ְך ְוֶאת ִאֵּמְך ְוֶאת ַאַחִיְך ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִביְך ַּתַאְסִפי ֵאַליִ 
ה ָּדמֹו ְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביֵתְך ַהחּוצָ ) 19: (ַהָּבְיָתה

ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִאָּתְך ַּבַּבִית ָּדמֹו | ֲאַנְחנּו ְנִקִּים ְברֹאׁשֹו וַ 
| ְוִאם ַּתִּגיִדי ֶאת ְּדָבֵרנּו ֶזה ) 20: (ְברֹאֵׁשנּו ִאם ָיד ִּתְהֶיה ּבֹו



ַוּתֹאֶמר ) 21: (ְוָהִיינּו ְנִקִּים ִמְּׁשֻבָעֵתְך ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּו
ִני ַוִּתְקׁשֹר ֶאת ִּתְקַות ַהָּׁש | ם ַוֵּיֵלכּו ְּכִדְבֵריֶכם ֶּכן הּוא ַוְּתַׁשְּלחֵ 

ת ָיִמים ַעד ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹאּו ָהָהָרה ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ְׁשלֶֹׁש ) 22: (ַּבַחּלֹון
) 23: (ַוְיַבְקׁשּו ָהרְֹדִפים ְּבָכל ַהֶּדֶרְך ְולֹא ָמָצאּו| ָׁשבּו ָהרְֹדִפים 

ַע ִּבן ּו ֵמָהָהר ַוַּיַעְברּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ְיהֹוׁשֻ ַוָּיֻׁשבּו ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְרד
ַוּיֹאְמרּו ֶאל ) 24: (ַוְיַסְּפרּו לֹו ֵאת ָּכל ַהּמְֹצאֹות אֹוָתם| נּון 

י ְוַגם ָנמֹגּו ָּכל יְֹׁשבֵ | ְיהֹוֻׁשַע ִּכי ָנַתן ְיהָוה ְּבָיֵדנּו ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ 
    : ָהָאֶרץ ִמָּפֵנינּו

  
Joshua Chapter 3 

  
 ַעד ַהַּיְרֵּדן ַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבּבֶֹקר ַוִּיְסעּו ֵמַהִּׁשִּטים ַוָּיבֹאּו) 1(

ַוְיִהי ִמְקֵצה ) 2: (ַוָּיִלנּו ָׁשם ֶטֶרם ַיֲעבֹרּו| הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת  ַוְיַצּוּו) 3: (ַוַּיַעְברּו ַהּׁשְֹטִרים ְּבֶקֶרב ַהַּמֲחֶנה| ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים 

ָהָעם ֵלאמֹר ִּכְראֹוְתֶכם ֵאת ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם 
ְוַאֶּתם ִּתְסעּו ִמְּמקֹוְמֶכם | ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים נְֹׂשִאים אֹתֹו 

ּוֵביָניו [ַאְך ָרחֹוק ִיְהֶיה ֵּביֵניֶכם ובינו ) 4: (ַוֲהַלְכֶּתם ַאֲחָריו
ַאל ִּתְקְרבּו ֵאָליו ְלַמַען ֲאֶׁשר | ְּכַאְלַּפִים ַאָּמה ַּבִּמָּדה ] קרי

ֶרְך ִמְּתמֹול ֵּתְדעּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה ִּכי לֹא ֲעַבְרֶּתם ַּבּדֶ 
ִּכי ָמָחר | ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם ִהְתַקָּדׁשּו ) 5(  : ִׁשְלׁשֹום

הֹוֻׁשַע ֶאל ַוּיֹאֶמר יְ ) 6: (ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ְּבִקְרְּבֶכם ִנְפָלאֹות
| ם ַהּכֲֹהִנים ֵלאמֹר ְׂשאּו ֶאת ֲארֹון ַהְּבִרית ְוִעְברּו ִלְפֵני ָהעָ 

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ) 7(  : ַוִּיְׂשאּו ֶאת ֲארֹון ַהְּבִרית ַוֵּיְלכּו ִלְפֵני ָהָעם
ֲאֶׁשר | ל ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ַּגֶּדְלָך ְּבֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵא 

 ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה) 8: (ן ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִעם מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ִעָּמְך ֵיְדעּו
 ְּכבֲֹאֶכם ַעד ְקֵצה ֵמי| ֶאת ַהּכֲֹהִנים נְֹׂשֵאי ֲארֹון ַהְּבִרית ֵלאמֹר 

  : ַהַּיְרֵּדן ַּבַּיְרֵּדן ַּתֲעמֹדּו
י ְוִׁשְמעּו ֶאת ִּדְברֵ ּגֹׁשּו ֵהָּנה | ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 9(

י ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ֵאל חַ ) 10: (ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ִּתי ְוֶאת ְוהֹוֵרׁש יֹוִריׁש ִמְּפֵניֶכם ֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהִח | ְּבִקְרְּבֶכם 

ִהֵּנה ) 11: (יַהִחִּוי ְוֶאת ַהְּפִרִּזי ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְיבּוִס 
ְוַעָּתה ) 12: (עֵֹבר ִלְפֵניֶכם ַּבַּיְרֵּדן| ֲארֹון ַהְּבִרית ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ 

ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש | ְקחּו ָלֶכם ְׁשֵני ָעָׂשר ִאיׁש ִמִּׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל 
ן י ֲארֹוְוָהָיה ְּכנֹוַח ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים נְֹׂשֵא ) 13: (ֶאָחד ַלָּׁשֶבט



ַּמִים ְיהָוה ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ ְּבֵמי ַהַּיְרֵּדן ֵמי ַהַּיְרֵּדן ִיָּכֵרתּון הַ 
ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָעם ) 14: (ְוַיַעְמדּו ֵנד ֶאָחד| ַהּיְֹרִדים ִמְלָמְעָלה 

ית ְוַהּכֲֹהִנים נְֹׂשֵאי ָהָארֹון ַהְּבִר | ֵמָאֳהֵליֶהם ַלֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן 
ּוְכבֹוא נְֹׂשֵאי ָהָארֹון ַעד ַהַּיְרֵּדן ְוַרְגֵלי ) 15: (םִלְפֵני ָהעָ 

 ְוַהַּיְרֵּדן ָמֵלא ַעל| ַהּכֲֹהִנים נְֹׂשֵאי ָהָארֹון ִנְטְּבלּו ִּבְקֵצה ַהָּמִים 
ַוַּיַעְמדּו ַהַּמִים ַהּיְֹרִדים ) 16: (ָּכל ְּגדֹוָתיו ּכֹל ְיֵמי ָקִציר

ָהִעיר ] ֵמָאָדם קרי[ְמאֹד באדם ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד ֶאָחד ַהְרֵחק 
ַּתּמּו  ֲאֶׁשר ִמַּצד ָצְרָתן ְוַהּיְֹרִדים ַעל ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהֶּמַלח

י ַוַּיַעְמדּו ַהּכֲֹהִנים נְֹׂשֵא ) 17: (ְוָהָעם ָעְברּו ֶנֶגד ְיִריחֹו| ִנְכָרתּו 
ָכל ִיְׂשָרֵאל וְ | ָהָארֹון ְּבִרית ְיהָוה ֶּבָחָרָבה ְּבתֹוְך ַהַּיְרֵּדן ָהֵכן 

  :ְרֵּדןעְֹבִרים ֶּבָחָרָבה ַעד ֲאֶׁשר ַּתּמּו ָּכל ַהּגֹוי ַלֲעבֹר ֶאת ַהּיַ 
  

Joshua Chapter 4 
  
  | ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ָכל ַהּגֹוי ַלֲעבֹור ֶאת ַהַּיְרֵּדן ) 1(
ם ְקחּו ָלֶכם ִמן ָהָעם ְׁשֵני) 2: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר 

ְוַצּוּו אֹוָתם ) 3: (ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ִמָּׁשֶבט| ָעָׂשר ֲאָנִׁשים 
ִנים ֵלאמֹר ְׂשאּו ָלֶכם ִמֶּזה ִמּתֹוְך ַהַּיְרֵּדן ִמַּמַּצב ַרְגֵלי ַהּכֹהֲ 

ֶּתם ְוַהֲעַבְרֶּתם אֹוָתם ִעָּמֶכם ְוִהַּנְח | ָהִכין ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים 
 ַוִּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ֶאל) 4(  : ר ָּתִלינּו בֹו ַהָּלְיָלהאֹוָתם ַּבָּמלֹון ֲאֶׁש 

 ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש| ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהִכין ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
הָוה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִעְברּו ִלְפֵני ֲארֹון יְ ) 5: (ֶאָחד ִמָּׁשֶבט

ימּו ָלֶכם ִאיׁש ֶאֶבן ַאַחת ַעל ְוָהִר | ֱאלֵֹהיֶכם ֶאל ּתֹוְך ַהַּיְרֵּדן 
ְלַמַען ִּתְהֶיה זֹאת אֹות ) 6: (ִׁשְכמֹו ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֵאֶּלה ִּכי ִיְׁשָאלּון ְּבֵניֶכם ָמָחר ֵלאמֹר ָמה ָהֲאָבִנים הָ | ְּבִקְרְּבֶכם 
ִמְּפֵני ֲארֹון  ַוֲאַמְרֶּתם ָלֶהם ֲאֶׁשר ִנְכְרתּו ֵמיֵמי ַהַּיְרֵּדן) 7: (ָלֶכם

ְוָהיּו ָהֲאָבִנים | ְּבִרית ְיהָוה ְּבָעְברֹו ַּבַּיְרֵּדן ִנְכְרתּו ֵמי ַהַּיְרֵּדן 
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ) 8: (ָהֵאֶּלה ְלִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד עֹוָלם

ים ִמּתֹוְך ה ֲאָבנִ ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיְׂשאּו ְׁשֵּתי ֶעְׂשרֵ 
ל י ְבֵני ִיְׂשָרֵא ַהַּיְרֵּדן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵט 

ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ) 9: (ַוַּיֲעִברּום ִעָּמם ֶאל ַהָּמלֹון ַוַּיִּנחּום ָׁשם| 
ֲהִנים ּכֲֹאָבִנים ֵהִקים ְיהֹוֻׁשַע ְּבתֹוְך ַהַּיְרֵּדן ַּתַחת ַמַּצב ַרְגֵלי הַ 

ְוַהּכֲֹהִנים ) 10: (ַוִּיְהיּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה| נְֹׂשֵאי ֲארֹון ַהְּבִרית 
ה ֶׁשר ִצּוָ נְֹׂשֵאי ָהָארֹון עְֹמִדים ְּבתֹוְך ַהַּיְרֵּדן ַעד ּתֹם ָּכל ַהָּדָבר אֲ 



ה ֶאת ְיהָוה ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁש 
ָעם ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ַּתם ָּכל הָ ) 11: (ַוְיַמֲהרּו ָהָעם ַוַּיֲעבֹרּו| ַע ְיהֹוׁשֻ 

ַוַּיַעְברּו ) 12: (ַוַּיֲעבֹר ֲארֹון ְיהָוה ְוַהּכֲֹהִנים ִלְפֵני ָהָעם| ַלֲעבֹור 
ְפֵני ְּבֵני ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ֲחֻמִׁשים לִ 

ְּכַאְרָּבִעים ֶאֶלף ) 13: (ֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם מֶֹׁשהַּכאֲ | ִיְׂשָרֵאל 
: ֹוָעְברּו ִלְפֵני ְיהָוה ַלִּמְלָחָמה ֶאל ַעְרבֹות ְיִריח| ֲחלּוֵצי ַהָּצָבא 

|  ְׂשָרֵאלַּבּיֹום ַההּוא ִּגַּדל ְיהָוה ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְּבֵעיֵני ָּכל יִ ) 14(  
  : ֶׁשה ָּכל ְיֵמי ַחָּייוַוִּיְראּו אֹתֹו ַּכֲאֶׁשר ָיְראּו ֶאת מֹ

ַצֵּוה ֶאת ַהּכֲֹהִנים ) 16: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר) 15(
 ַוְיַצו ְיהֹוֻׁשַע ֶאת) 17: (ְוַיֲעלּו ִמן ַהַּיְרֵּדן| נְֹׂשֵאי ֲארֹון ָהֵעדּות 

ַּכֲעלֹות [ַוְיִהי בעלות ) 18: (ֲעלּו ִמן ַהַּיְרֵּדן| ַהּכֲֹהִנים ֵלאמֹר 
קּו ַהּכֲֹהִנים נְֹׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ִמּתֹוְך ַהַּיְרֵּדן ִנְּת ] קרי

ָמם ַוָּיֻׁשבּו ֵמי ַהַּיְרֵּדן ִלְמקֹו| ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים ֶאל ֶהָחָרָבה 
ְוָהָעם ָעלּו ִמן ) 19: (ַוֵּיְלכּו ִכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו

ַוַּיֲחנּו ַּבִּגְלָּגל ִּבְקֵצה ִמְזַרח | ֹור ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַהַּיְרֵּדן ֶּבָעׂש
ר ָלְקחּו ִמן ְוֵאת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁש ) 20: (ְיִריחֹו

ַוּיֹאֶמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 21: (ֵהִקים ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל| ַהַּיְרֵּדן 
ְּבֵניֶכם ָמָחר ֶאת ֲאבֹוָתם ֵלאמֹר ָמה ֲאֶׁשר ִיְׁשָאלּון | ֵלאמֹר 

ַּבַּיָּבָׁשה | ְוהֹוַדְעֶּתם ֶאת ְּבֵניֶכם ֵלאמֹר ) 22: (ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה
ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ְיהָוה ) 23: (ָעַבר ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה

ָׂשה ַּכֲאֶׁשר עָ | ֱאלֵֹהיֶכם ֶאת ֵמי ַהַּיְרֵּדן ִמְּפֵניֶכם ַעד ָעְבְרֶכם 
) 24: (ֵרנּוְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְלַים סּוף ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ִמָּפֵנינּו ַעד ָעְב 

ְלַמַען |  ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ַיד ְיהָוה ִּכי ֲחָזָקה ִהיא
    : ְיָראֶתם ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ָּכל ַהָּיִמים

  
Joshua Chapter 5 

  
ה ְוָכל ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָיָּמ ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָּכל ) 1(

ה ֶאת ֵמי ַמְלֵכי ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ַעל ַהָּים ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ְיהוָ 
ַוִּיַּמס ְלָבָבם ] ָעְבָרם קרי[| ַהַּיְרֵּדן ִמְּפֵני ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד עברנו 

ָּבֵעת ַהִהיא ) 2(  : י ִיְׂשָרֵאלְולֹא ָהָיה ָבם עֹוד רּוַח ִמְּפֵני ְּבנֵ 
ְוׁשּוב מֹל ֶאת | ָאַמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֲעֵׂשה ְלָך ַחְרבֹות ֻצִרים 

ַוָּיָמל | ַוַּיַעׂש לֹו ְיהֹוֻׁשַע ַחְרבֹות ֻצִרים ) 3: (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵׁשִנית
ֲאֶׁשר ָמל ְוֶזה ַהָּדָבר ) 4: (ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִּגְבַעת ָהֲעָרלֹות



ִּמְלָחָמה ָּכל ָהָעם ַהּיֵֹצא ִמִּמְצַרִים ַהְּזָכִרים ּכֹל ַאְנֵׁשי הַ | ְיהֹוֻׁשַע 
ִּכי ֻמִלים ָהיּו ָּכל ) 5: (ֵמתּו ַבִּמְדָּבר ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים

ם ְוָכל ָהָעם ַהִּיּלִֹדים ַּבִּמְדָּבר ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאָת | ָהָעם ַהּיְֹצִאים 
ֵאל ִּכי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהְלכּו ְבֵני ִיְׂשרָ ) 6: (ִּמְצַרִים לֹא ָמלּוִמ 

ְצַרִים ַּבִּמְדָּבר ַעד ּתֹם ָּכל ַהּגֹוי ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהּיְֹצִאים ִמִּמ 
ִּתי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ָלֶהם ְלִבלְ | ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהָוה 

נּו ֶאֶרץ ץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֹוָתם ָלֶתת לָ ַהְראֹוָתם ֶאת ָהָארֶ 
ְוֶאת ְּבֵניֶהם ֵהִקים ַּתְחָּתם אָֹתם ָמל ) 7: (ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

ַוְיִהי ) 8: (ִּכי ֲעֵרִלים ָהיּו ִּכי לֹא ָמלּו אֹוָתם ַּבָּדֶרְך | ְיהֹוֻׁשַע 
ַתְחָּתם ַּבַּמֲחֶנה ַעד  ַוֵּיְׁשבּו| ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ָכל ַהּגֹוי ְלִהּמֹול 

  : ֲחיֹוָתם
ְצַרִים ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַהּיֹום ַּגּלֹוִתי ֶאת ֶחְרַּפת ִמ ) 9(

) 10: (הַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ִּגְלָּגל ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ | ֵמֲעֵליֶכם 
יֹום  ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשרַוַּיֲעׂשּו ֶאת | ַוַּיֲחנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּגְלָּגל 

ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ) 11: (ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ְּבַעְרבֹות ְיִריחֹו
ַוִּיְׁשּבֹת ) 12: (ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה| ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ַמּצֹות ְוָקלּוי 

ְבֵני ַהָּמן ִמָּמֳחָרת ְּבָאְכָלם ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ְולֹא ָהָיה עֹוד לִ 
: ַוּיֹאְכלּו ִמְּתבּוַאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבָּׁשָנה ַהִהיא| ִיְׂשָרֵאל ָמן 

א ְוִהֵּנה ַוְיִהי ִּבְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְר ) 13(  
ַוֵּיֶלְך ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו | ִאיׁש עֵֹמד ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו 

ר ַוּיֹאֶמר לֹא ִּכי ֲאִני ַׂש ) 14: (לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם ְלָצֵרינּו ַוּיֹאֶמר
ָּתחּו ַוִּיּפֹל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּפָניו ַאְרָצה ַוִּיְׁש | ְצָבא ְיהָוה ַעָּתה ָבאִתי 

ַוּיֹאֶמר ַׂשר ְצָבא ) 15: (ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ֲאדִֹני ְמַדֵּבר ֶאל ַעְבּדֹו
ָּתה ל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַׁש 

  :ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכן| עֵֹמד ָעָליו קֶֹדׁש הּוא 
  

Joshua Chapter 6 
  
ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין | ִויִריחֹו סֶֹגֶרת ּוְמֻסֶּגֶרת ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 1(

 ֵאה ָנַתִּתי ְבָיְדָך ֶאת ְיִריחֹוַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְר ) 2(  : ָּבא
ְוַסּבֶֹתם ֶאת ָהִעיר ּכֹל ַאְנֵׁשי ) 3: (ִּגּבֹוֵרי ֶהָחִיל| ְוֶאת ַמְלָּכּה 

 ּכֹה ַתֲעֶׂשה ֵׁשֶׁשת| ַהִּמְלָחָמה ַהֵּקיף ֶאת ָהִעיר ַּפַעם ֶאָחת 
ִלְפֵני ְבִלים ְוִׁשְבָעה כֲֹהִנים ִיְׂשאּו ִׁשְבָעה ׁשֹוְפרֹות ַהּיֹו) 4: (ָיִמים

|  ָהָארֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָּתסֹּבּו ֶאת ָהִעיר ֶׁשַבע ְּפָעִמים



 ְוָהָיה ִּבְמׁשְֹך ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבל) 5: (ְוַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפרֹות
 ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ָיִריעּו ָכל ָהָעם] ְּכָׁשְמֲעֶכם קרי[בׁשמעכם 

 ָלה חֹוַמת ָהִעיר ַּתְחֶּתיָה ְוָעלּו ָהָעם ִאיׁשְוָנפְ | ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה 
ֶהם ַוִּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַוּיֹאֶמר ֲאלֵ ) 6: (ֶנְגּדֹו

ֹוְפרֹות ְוִׁשְבָעה כֲֹהִנים ִיְׂשאּו ִׁשְבָעה ׁש| ְׂשאּו ֶאת ֲארֹון ַהְּבִרית 
ֶאל ָהָעם ] ּיֹאֶמר קריוַ [ויאמרו ) 7: (יֹוְבִלים ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה
) 8: (ְוֶהָחלּוץ ַיֲעבֹר ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה| ִעְברּו ְוסֹּבּו ֶאת ָהִעיר 

ים ִׁשְבָעה ַוְיִהי ֶּכֱאמֹר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם ְוִׁשְבָעה ַהּכֲֹהִנים נְֹׂשִא 
רֹון ַואֲ | ׁשֹוְפרֹות ַהּיֹוְבִלים ִלְפֵני ְיהָוה ָעְברּו ְוָתְקעּו ַּבּׁשֹוָפרֹות 

 ְוֶהָחלּוץ הֵֹלְך ִלְפֵני ַהּכֲֹהִנים) 9: (ְּבִרית ְיהָוה הֵֹלְך ַאֲחֵריֶהם
ן ְוַהְמַאֵּסף הֵֹלְך ַאֲחֵרי ָהָארֹו| ַהּׁשֹוָפרֹות ] ּתְֹקֵעי קרי[תקעו 

ר ְוֶאת ָהָעם ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ֵלאמֹ) 10: (ָהלֹוְך ְוָתקֹוַע ַּבּׁשֹוָפרֹות
| יעּו ֶאת קֹוְלֶכם ְולֹא ֵיֵצא ִמִּפיֶכם ָּדָבר לֹא ָתִריעּו ְולֹא ַתְׁשִמ 

ה ַוַּיֵּסב ֲארֹון ְיהוָ ) 11: (ַעד יֹום ָאְמִרי ֲאֵליֶכם ָהִריעּו ַוֲהִריעֶֹתם
  : הַוָּיבֹאּו ַהַּמֲחֶנה ַוָּיִלינּו ַּבַּמֲחנֶ | ֶאת ָהִעיר ַהֵּקף ַּפַעם ֶאָחת 

: אּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ֲארֹון ְיהָוהַוִּיְׂש | ַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבּבֶֹקר ) 12(
ים ִלְפֵני ְוִׁשְבָעה ַהּכֲֹהִנים נְֹׂשִאים ִׁשְבָעה ׁשֹוְפרֹות ַהּיְֹבִל ) 13(

ְוֶהָחלּוץ הֵֹלְך | ֲארֹון ְיהָוה הְֹלִכים ָהלֹוְך ְוָתְקעּו ַּבּׁשֹוָפרֹות 
] קרי ָהלֹוְך [ִלְפֵניֶהם ְוַהְמַאֵּסף הֵֹלְך ַאֲחֵרי ֲארֹון ְיהָוה הולך 

 ַוָּיסֹּבּו ֶאת ָהִעיר ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ַּפַעם) 14: (ְוָתקֹוַע ַּבּׁשֹוָפרֹות
ַוְיִהי ַּבּיֹום ) 15: (ּכֹה ָעׂשּו ֵׁשֶׁשת ָיִמים| ַאַחת ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמֲחֶנה 

ה ִּמְׁשָּפט ַהּזֶ ַהְּׁשִביִעי ַוַּיְׁשִּכמּו ַּכֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַוָּיסֹּבּו ֶאת ָהִעיר ּכַ 
: יםַרק ַּבּיֹום ַההּוא ָסְבבּו ֶאת ָהִעיר ֶׁשַבע ְּפָעִמ | ֶׁשַבע ְּפָעִמים 

ַוּיֹאֶמר |  ַוְיִהי ַּבַּפַעם ַהְּׁשִביִעית ָּתְקעּו ַהּכֲֹהִנים ַּבּׁשֹוָפרֹות) 16(
) 17: (ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם ָהִריעּו ִּכי ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת ָהִעיר

 ַרק ָרָחב ַהּזֹוָנה| ם ִהיא ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה ַליהָוה ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחרֶ 
ַּמְלָאִכים ִּתְחֶיה ִהיא ְוָכל ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבַּבִית ִּכי ֶהְחְּבַאָתה ֶאת הַ 

מּו ְוַרק ַאֶּתם ִׁשְמרּו ִמן ַהֵחֶרם ֶּפן ַּתֲחִרי) 18: (ֲאֶׁשר ָׁשָלְחנּו
ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ְלֵחֶרם ְוַׂשְמֶּתם ֶאת | ּוְלַקְחֶּתם ִמן ַהֵחֶרם 

ֶדׁש ְוכֹל ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְכֵלי ְנחֶֹׁשת ּוַבְרֶזל קֹ) 19: (ַוֲעַכְרֶּתם אֹותֹו
ַוָּיַרע ָהָעם ַוִּיְתְקעּו ) 20: (אֹוַצר ְיהָוה ָיבֹוא| הּוא ַליהָוה 

ָעם ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָהָעם ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ַוָּיִריעּו הָ | ַּבּׁשָֹפרֹות 
ה ִאיׁש ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ַוִּתּפֹל ַהחֹוָמה ַּתְחֶּתיָה ַוַּיַעל ָהָעם ָהִעירָ 

 ַוַּיֲחִרימּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבִעיר) 21: (ֶנְגּדֹו ַוִּיְלְּכדּו ֶאת ָהִעיר



י ְוַעד ׁשֹור ָוֶׂשה ַוֲחמֹור ְלִפ | ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן 
ר ַנִים ָהֲאָנִׁשים ַהְמַרְּגִלים ֶאת ָהָאֶרץ ָאַמ ְוִלְׁש ) 22: (ָחֶרב

ה ְוהֹוִציאּו ִמָּׁשם ֶאת ָהִאָּׁש | ְיהֹוֻׁשַע ּבֹאּו ֵּבית ָהִאָּׁשה ַהּזֹוָנה 
ַוָּיבֹאּו ַהְּנָעִרים ) 23: (ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעֶּתם ָלּה

 ִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ְוֶאת ַאֶחיהָ ַהְמַרְּגִלים ַוּיִֹציאּו ֶאת ָרָחב ְוֶאת ָא
ַוַּיִּניחּום | ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ְוֵאת ָּכל ִמְׁשְּפחֹוֶתיָה הֹוִציאּו 

| ר ָּבּה ְוָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל ֲאֶׁש ) 24: (ִמחּוץ ְלַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל
אֹוַצר ֵּבית ַרק ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ּוְכֵלי ַהְּנחֶֹׁשת ְוַהַּבְרֶזל ָנְתנּו 

 ֶׁשר ָלּהְוֶאת ָרָחב ַהּזֹוָנה ְוֶאת ֵּבית ָאִביָה ְוֶאת ָּכל אֲ ) 25: (ְיהָוה
ִּכי | ה ֶהֱחָיה ְיהֹוֻׁשַע ַוֵּתֶׁשב ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ 

  : ֶאת ְיִריחֹו ֶהְחִּביָאה ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ָׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ְלַרֵּגל
ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני | ַּבע ְיהֹוֻׁשַע ָּבֵעת ַהִהיא ֵלאמֹר ַוַּיְׁש ) 26(

רֹו ְיהָוה ֲאֶׁשר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ֶאת ְיִריחֹו ִּבְבכֹ
| ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ) 27: (ְיַיְּסֶדָּנה ּוִבְצִעירֹו ַיִּציב ְּדָלֶתיהָ 

  :ַוְיִהי ָׁשְמעֹו ְּבָכל ָהָאֶרץ
  

Joshua Chapter 7 
  
ַוִּיַּקח ָעָכן ֶּבן ַּכְרִמי ֶבן | ַוִּיְמֲעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמַעל ַּבֵחֶרם ) 1(

ְבֵני ַזְבִּדי ֶבן ֶזַרח ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ִמן ַהֵחֶרם ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ִּב 
ית ר ִעם ּבֵ ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ֲאָנִׁשים ִמיִריחֹו ָהַעי ֲאֶׁש ) 2: (ִיְׂשָרֵאל

 ֶאת ָאֶון ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵלאמֹר ֲעלּו ְוַרְּגלּו
 עַ ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ְיהֹוׁשֻ ) 3: (ַוַּיֲעלּו ָהֲאָנִׁשים ַוְיַרְּגלּו ֶאת ָהָעי| ָהָאֶרץ 

לֶֹׁשת ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאל ַיַעל ָּכל ָהָעם ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש אֹו ִּכְׁש 
ָעם ַאל ְּתַיַּגע ָׁשָּמה ֶאת ָּכל הָ | ַיֲעלּו ְוַיּכּו ֶאת ָהָעי  ֲאָלִפים ִאיׁש
| ִפים ִאיׁש ַוַּיֲעלּו ִמן ָהָעם ָׁשָּמה ִּכְׁשלֶֹׁשת ֲאלָ ) 4: (ִּכי ְמַעט ֵהָּמה

ים ַוַּיּכּו ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ָהַעי ִּכְׁשלִֹׁש ) 5: (ַוָּיֻנסּו ִלְפֵני ַאְנֵׁשי ָהָעי
| ַּבּמֹוָרד  ְרְּדפּום ִלְפֵני ַהַּׁשַער ַעד ַהְּׁשָבִרים ַוַּיּכּוםְוִׁשָּׁשה ִאיׁש ַוּיִ 

ִּיּפֹל ַוִּיְקַרע ְיהֹוֻׁשַע ִׂשְמלָֹתיו וַ ) 6: (ַוִּיַּמס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים
| ָרֵאל ַעל ָּפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה ַעד ָהֶעֶרב הּוא ְוִזְקֵני ִיְׂש 

ה ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֲאָהּה ֲאדָֹני ְיהוִ ) 7: (ל רֹאָׁשםַוַּיֲעלּו ָעָפר עַ 
אָֹתנּו ְּבַיד  ָלָמה ֵהֲעַבְרָּת ַהֲעִביר ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלֵתת

ִּבי ) 8: (ְולּו הֹוַאְלנּו ַוֵּנֶׁשב ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן| ָהֱאמִֹרי ְלַהֲאִביֵדנּו 
: ר ָהַפְך ִיְׂשָרֵאל עֶֹרף ִלְפֵני אְֹיָביוָמה אַֹמר ַאֲחֵרי ֲאֶׁש | ֲאדָֹני 



ְכִריתּו ְוִיְׁשְמעּו ַהְּכַנֲעִני ְוכֹל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוָנַסּבּו ָעֵלינּו ְוִה ) 9(
) 10(  : ּוַמה ַּתֲעֵׂשה ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול| ֶאת ְׁשֵמנּו ִמן ָהָאֶרץ 

: ַאָּתה נֵֹפל ַעל ָּפֶניךָ  ָלָּמה ֶּזה| ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֻקם ָלְך 
| ֹוָתם ָחָטא ִיְׂשָרֵאל ְוַגם ָעְברּו ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי א) 11(

: ְכֵליֶהםְוַגם ָלְקחּו ִמן ַהֵחֶרם ְוַגם ָּגְנבּו ְוַגם ִּכֲחׁשּו ְוַגם ָׂשמּו ִב 
ְפנּו ִלְפֵני ְולֹא ֻיְכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלקּום ִלְפֵני אְֹיֵביֶהם עֶֹרף יִ ) 12(

לֹא אֹוִסיף ִלְהיֹות ִעָּמֶכם ִאם לֹא | אְֹיֵביֶהם ִּכי ָהיּו ְלֵחֶרם 
ָּת ֻקם ַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ְוָאַמְר ) 13: (ַתְׁשִמידּו ַהֵחֶרם ִמִּקְרְּבֶכם

ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵחֶרם | ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר 
א תּוַכל ָלקּום ִלְפֵני אְֹיֶביָך ַעד ֲהִסיְרֶכם ְּבִקְרְּבָך ִיְׂשָרֵאל לֹ
ְוָהָיה | ְוִנְקַרְבֶּתם ַּבּבֶֹקר ְלִׁשְבֵטיֶכם ) 14: (ַהֵחֶרם ִמִּקְרְּבֶכם

ר ָּפָחה ֲאֶׁש ַהֵּׁשֶבט ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדּנּו ְיהָוה ִיְקַרב ַלִּמְׁשָּפחֹות ְוַהִּמְׁש 
ַרב ַּבִית ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדּנּו ְיהָוה ִיְק ִיְלְּכֶדָּנה ְיהָוה ִּתְקַרב ַלָּבִּתים ְוהַ 

ֶאת ָּכל ְוָהָיה ַהִּנְלָּכד ַּבֵחֶרם ִיָּׂשֵרף ָּבֵאׁש אֹתֹו וְ ) 15: (ַלְּגָבִרים
: ֵאלִּכי ָעַבר ֶאת ְּבִרית ְיהָוה ְוִכי ָעָׂשה ְנָבָלה ְּבִיְׂשרָ | ֲאֶׁשר לֹו 

ַוִּיָּלֵכד | ת ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשָבָטיו ַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבּבֶֹקר ַוַּיְקֵרב ֶא ) 16(
ת ַוַּיְקֵרב ֶאת ִמְׁשַּפַחת ְיהּוָדה ַוִּיְלּכֹד ֵא ) 17: (ֵׁשֶבט ְיהּוָדה

ִּיָּלֵכד ַוַּיְקֵרב ֶאת ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי ַלְּגָבִרים וַ | ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי 
ן ָּלֵכד ָעָכן ֶּבן ַּכְרִמי בֶ ַוּיִ | ַוַּיְקֵרב ֶאת ֵּביתֹו ַלְּגָבִרים ) 18: (ַזְבִּדי

ִני ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָעָכן ְּב ) 19: (ַזְבִּדי ֶּבן ֶזַרח ְלַמֵּטה ְיהּוָדה
ְוַהֶּגד ָנא ִלי | ִׂשים ָנא ָכבֹוד ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה 

| ר ְיהֹוֻׁשַע ַוּיֹאַמ ַוַּיַען ָעָכן ֶאת ) 20: (ֶמה ָעִׂשיָת ַאל ְּתַכֵחד ִמֶּמִּני
את ָאְמָנה ָאנִֹכי ָחָטאִתי ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְוָכזֹאת ְוָכזֹ

ַחת ַבָּׁשָלל ַאֶּדֶרת ִׁשְנָער ַא] ָוֵאֶרא קרי[ואראה ) 21: (ָעִׂשיִתי
ים טֹוָבה ּוָמאַתִים ְׁשָקִלים ֶּכֶסף ּוְלׁשֹון ָזָהב ֶאָחד ֲחִמִּׁש 

ְוִהָּנם ְטמּוִנים ָּבָאֶרץ | ְחְמֵדם ָוֶאָּקֵחם ְׁשָקִלים ִמְׁשָקלֹו ָוֶא 
ִכים ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ַמְלָא) 22: (ְּבתֹוְך ָהָאֳהִלי ְוַהֶּכֶסף ַּתְחֶּתיהָ 

) 23: (ְוִהֵּנה ְטמּוָנה ְּבָאֳהלֹו ְוַהֶּכֶסף ַּתְחֶּתיהָ | ַוָּיֻרצּו ָהאֱֹהָלה 
| ָרֵאל ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂש  ַוִּיָּקחּום ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל ַוְיִבאּום ֶאל

ֶאת ַוִּיַּקח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָעָכן ֶּבן ֶזַרח וְ ) 24: (ַוַּיִּצֻקם ִלְפֵני ְיהָוה
ְּבנָֹתיו  ַהֶּכֶסף ְוֶאת ָהַאֶּדֶרת ְוֶאת ְלׁשֹון ַהָּזָהב ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת

ֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ל ְוֶאת ׁשֹורֹו ְוֶאת ֲחמֹרֹו ְוֶאת צֹאנֹו ְוֶאת ָאֳהלֹו
ַע ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ ) 25: (ַוַּיֲעלּו אָֹתם ֵעֶמק ָעכֹור| ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו 

ל ַוִּיְרְּגמּו אֹתֹו ָכל ִיְׂשָרֵא | ֶמה ֲעַכְרָּתנּו ַיְעֳּכְרָך ְיהָוה ַּבּיֹום ַהֶּזה 



ַוָּיִקימּו ) 26: (ִניםֶאֶבן ַוִּיְׂשְרפּו אָֹתם ָּבֵאׁש ַוִּיְסְקלּו אָֹתם ָּבֲאבָ 
| ֹון ַאּפֹו ָעָליו ַּגל ֲאָבִנים ָּגדֹול ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיָׁשב ְיהָוה ֵמֲחר
  :ֶּזהַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק ָעכֹור ַעד ַהּיֹום הַ 

  
Joshua Chapter 8 

  
ַקח ִעְּמָך ֵאת ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּתָחת ) 1(

ְך ְרֵאה ָנַתִּתי ְבָיְדָך ֶאת ֶמלֶ | ָּכל ַעם ַהִּמְלָחָמה ְוקּום ֲעֵלה ָהָעי 
ּה ְוָעִׂשיָת ָלַעי ּוְלַמְלּכָ ) 2: (ָהַעי ְוֶאת ַעּמֹו ְוֶאת ִעירֹו ְוֶאת ַאְרצֹו

ָלֶכם  ּה ָּתבֹּזּוַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִליִריחֹו ּוְלַמְלָּכּה ַרק ְׁשָלָלּה ּוְבֶהְמָּת 
ַוָּיָקם ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל ַעם ) 3: (ִׂשים ְלָך אֵֹרב ָלִעיר ֵמַאֲחֶריהָ | 

י ׁש ִּגּבֹורֵ ַוִּיְבַחר ְיהֹוֻׁשַע ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ִאי| ַהִּמְלָחָמה ַלֲעלֹות ָהָעי 
ַוְיַצו אָֹתם ֵלאמֹר ְראּו ַאֶּתם ) 4: (ַהַחִיל ַוִּיְׁשָלֵחם ָלְיָלה

| ֵרי ָהִעיר ַאל ַּתְרִחיקּו ִמן ָהִעיר ְמאֹד אְֹרִבים ָלִעיר ֵמַאחֲ 
ב ֶאל ַוֲאִני ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי ִנְקרַ ) 5: (ִוְהִייֶתם ֻּכְּלֶכם ְנכִֹנים

נּו ְוָהָיה ִּכי ֵיְצאּו ִלְקָראֵתנּו ַּכֲאֶׁשר ָּבִראׁשָֹנה ְוַנְס | ָהִעיר 
אֹוָתם ִמן ָהִעיר ִּכי  ְוָיְצאּו ַאֲחֵרינּו ַעד ַהִּתיֵקנּו) 6: (ִלְפֵניֶהם

) 7: (ְוַנְסנּו ִלְפֵניֶהם| יֹאְמרּו ָנִסים ְלָפֵנינּו ַּכֲאֶׁשר ָּבִראׁשָֹנה 
ּוְנָתָנּה ְיהָוה | ְוַאֶּתם ָּתֻקמּו ֵמָהאֹוֵרב ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהִעיר 

ת ְוָהָיה ְּכָתְפְׂשֶכם ֶאת ָהִעיר ַּתִּציתּו ֶא ) 8: (ֱאלֵֹהיֶכם ְּבֶיְדֶכם
) 9: (ְראּו ִצִּויִתי ֶאְתֶכם| יר ָּבֵאׁש ִּכְדַבר ְיהָוה ַּתֲעׂשּו ָהִע 

ית ֵאל ּוֵבין ַוִּיְׁשָלֵחם ְיהֹוֻׁשַע ַוֵּיְלכּו ֶאל ַהַּמְאָרב ַוֵּיְׁשבּו ֵּבין ּבֵ 
) 10: (ַוָּיֶלן ְיהֹוֻׁשַע ַּבַּלְיָלה ַההּוא ְּבתֹוְך ָהָעם| ָהַעי ִמָּים ָלָעי 

ַוַּיַעל הּוא ְוִזְקֵני | ַע ַּבּבֶֹקר ַוִּיְפקֹד ֶאת ָהָעם ַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוׁשֻ 
ּתֹו ְוָכל ָהָעם ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ִא ) 11: (ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ָהָעם ָהָעי

ֵּביָניו [ַוַּיֲחנּו ִמְּצפֹון ָלַעי ְוַהַּגי בינו | ָעלּו ַוִּיְּגׁשּו ַוָּיבֹאּו ֶנֶגד ָהִעיר 
ם ַוָּיֶׂשם אֹוָת | ַוִּיַּקח ַּכֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ) 12: (ּוֵבין ָהָעי] קרי

ת ַוָּיִׂשימּו ָהָעם ֶא ) 13: (אֵֹרב ֵּבין ֵּבית ֵאל ּוֵבין ָהַעי ִמָּים ָלִעיר
ַוֵּיֶלְך |  ָּכל ַהַּמֲחֶנה ֲאֶׁשר ִמְּצפֹון ָלִעיר ְוֶאת ֲעֵקבֹו ִמָּים ָלִעיר

ַוְיִהי ִּכְראֹות ֶמֶלְך ) 14: (ֶמקְיהֹוֻׁשַע ַּבַּלְיָלה ַההּוא ְּבתֹוְך ָהעֵ 
ְׂשָרֵאל ָהַעי ַוְיַמֲהרּו ַוַּיְׁשִּכימּו ַוֵּיְצאּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִלְקַראת יִ 

 ְוהּוא לֹא ָיַדע ִּכי| ַלִּמְלָחָמה הּוא ְוָכל ַעּמֹו ַלּמֹוֵעד ִלְפֵני ָהֲעָרָבה 
ְוָכל ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיָּנְגעּו ְיהֹוֻׁשעַ ) 15: (אֵֹרב לֹו ֵמַאֲחֵרי ָהִעיר

בעיר  ַוִּיָּזֲעקּו ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר) 16: (ַוָּיֻנסּו ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר| ִלְפֵניֶהם 



ּו ִמן ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחֵרי ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיָּנְתק| ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם ] ָּבַעי קרי[
ְצאּו ְולֹא ִנְׁשַאר ִאיׁש ָּבַעי ּוֵבית ֵאל ֲאֶׁשר לֹא יָ ) 17: (ָהִעיר

ַוַּיַעְזבּו ֶאת ָהִעיר ְּפתּוָחה ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחֵרי | ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל 
  : ִיְׂשָרֵאל

ָך ֶאל ָהַעי ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְנֵטה ַּבִּכידֹון ֲאֶׁשר ְּבָיְד ) 18(
: ָהִעיר ַוֵּיט ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּכידֹון ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶאל| ִּכי ְבָיְדָך ֶאְּתֶנָּנה 

אּו ְוָהאֹוֵרב ָקם ְמֵהָרה ִמְּמקֹומֹו ַוָּירּוצּו ִּכְנטֹות ָידֹו ַוָּיבֹ) 19(
ַוִּיְפנּו ) 20: (ַוְיַמֲהרּו ַוַּיִּציתּו ֶאת ָהִעיר ָּבֵאׁש| ָהִעיר ַוִּיְלְּכדּוָה 

ָּׁשַמְיָמה ַאְנֵׁשי ָהַעי ַאֲחֵריֶהם ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ָעָלה ֲעַׁשן ָהִעיר הַ 
ְוָהָעם ַהָּנס ַהִּמְדָּבר | לֹא ָהָיה ָבֶהם ָיַדִים ָלנּוס ֵהָּנה ָוֵהָּנה וְ 

ד ִויהֹוֻׁשַע ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ָראּו ִּכי ָלכַ ) 21: (ֶנְהַּפְך ֶאל ָהרֹוֵדף
י ַוָּיֻׁשבּו ַוַּיּכּו ֶאת ַאְנֵׁש | ָהאֵֹרב ֶאת ָהִעיר ְוִכי ָעָלה ֲעַׁשן ָהִעיר 

 ְצאּו ִמן ָהִעיר ִלְקָראָתם ַוִּיְהיּו ְלִיְׂשָרֵאלְוֵאֶּלה יָ ) 22: (ָהָעי
לֹו  ַוַּיּכּו אֹוָתם ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר| ַּבָּתֶוְך ֵאֶּלה ִמֶּזה ְוֵאֶּלה ִמֶּזה 

ַוַּיְקִרבּו אֹתֹו ֶאל | ְוֶאת ֶמֶלְך ָהַעי ָּתְפׂשּו ָחי ) 23: (ָׂשִריד ּוָפִליט
ַעי ִיְׂשָרֵאל ַלֲהרֹג ֶאת ָּכל יְֹׁשֵבי הָ  ַוְיִהי ְּכַכּלֹות) 24: (ְיהֹוֻׁשעַ 

| ב ַעד ֻּתָּמם ַּבָּׂשֶדה ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ְרָדפּום ּבֹו ַוִּיְּפלּו ֻכָּלם ְלִפי ֶחרֶ 
ַוְיִהי ָכל ) 25: (ַוָּיֻׁשבּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ָהַעי ַוַּיּכּו אָֹתּה ְלִפי ָחֶרב

ּכֹל | ִאָּׁשה ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף ַהּנְֹפִלים ַּבּיֹום ַההּוא ֵמִאיׁש ְוַעד 
ַעד | ידֹון ִויהֹוֻׁשַע לֹא ֵהִׁשיב ָידֹו ֲאֶׁשר ָנָטה ַּבִּכ ) 26: (ַאְנֵׁשי ָהָעי

ִעיר ַרק ַהְּבֵהָמה ּוְׁשַלל הָ ) 27: (ֲאֶׁשר ֶהֱחִרים ֵאת ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָעי
: ה ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ ִּכְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִצּוָ | ַהִהיא ָּבְזזּו ָלֶהם ִיְׂשָרֵאל 

ד ַוְיִׂשיֶמָה ֵּתל עֹוָלם ְׁשָמָמה עַ | ַוִּיְׂשרֹף ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָהָעי ) 28(
| ֶרב ְוֶאת ֶמֶלְך ָהַעי ָּתָלה ַעל ָהֵעץ ַעד ֵעת ָהעָ ) 29: (ַהּיֹום ַהֶּזה

יכּו ֵעץ ַוַּיְׁשִל ּוְכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ַוּיִֹרידּו ֶאת ִנְבָלתֹו ִמן הָ 
דֹול ַעד אֹוָתּה ֶאל ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ַוָּיִקימּו ָעָליו ַּגל ֲאָבִנים ּגָ 

  : ַהּיֹום ַהֶּזה
: ְּבַהר ֵעיָבל| ָאז ִיְבֶנה ְיהֹוֻׁשַע ִמְזֵּבַח ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ) 30(
ב ָּכתּוַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּכַ ) 31(

ֵהִניף  ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת מֶֹׁשה ִמְזַּבח ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ֲאֶׁשר לֹא
) 32: (ַוַּיֲעלּו ָעָליו עֹלֹות ַליהָוה ַוִּיְזְּבחּו ְׁשָלִמים| ֲעֵליֶהן ַּבְרֶזל 

ַתב ֵאת ִמְׁשֵנה ּתֹוַרת מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ּכָ | ַוִּיְכָּתב ָׁשם ַעל ָהֲאָבִנים 
ְפָטיו ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוׁשְֹטִרים ְוׁשֹ) 33: (ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

רֹון עְֹמִדים ִמֶּזה ּוִמֶּזה ָלָארֹון ֶנֶגד ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים נְֹׂשֵאי אֲ 



יֹו ֶאל ְּבִרית ְיהָוה ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר ְּגִרִזים ְוַהֶחְצ 
ם ֶׁשה ֶעֶבד ְיהָוה ְלָבֵרְך ֶאת ָהעָ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֹ| מּול ַהר ֵעיָבל 

ָרה ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקָרא ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹו) 34: (ִיְׂשָרֵאל ָּבִראׁשָֹנה
לֹא ָהָיה ) 35: (ְּכָכל ַהָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה| ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה 

ֶנֶגד ָּכל  ֲאֶׁשר לֹא ָקָרא ְיהֹוֻׁשעַ | ָדָבר ִמּכֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה 
  :ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוַהֵּגר ַההֵֹלְך ְּבִקְרָּבם

  
Joshua Chapter 9 

  
 ר ּוַבְּׁשֵפָלהַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָּכל ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָּבהָ ) 1(

מִֹרי ַהִחִּתי ְוָהאֱ | ּוְבכֹל חֹוף ַהָּים ַהָּגדֹול ֶאל מּול ַהְּלָבנֹון 
ם ַוִּיְתַקְּבצּו ַיְחָּדו ְלִהָּלֵחם ִע ) 2: (ַהְּכַנֲעִני ַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי

  : ֶּפה ֶאָחד| ְיהֹוֻׁשַע ְוִעם ִיְׂשָרֵאל 
: ִריחֹו ְוָלָעיְויְֹׁשֵבי ִגְבעֹון ָׁשְמעּו ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע ִלי) 3(
ַוִּיְקחּו ַׂשִּקים | ָמה ַוֵּיְלכּו ַוִּיְצַטָּירּו ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהָּמה ְּבָעְר ) 4(

) 5: (םָּבִלים ַלֲחמֹוֵריֶהם ְונֹאדֹות ַיִין ָּבִלים ּוְמֻבָּקִעים ּוְמצָֹרִרי
| יֶהם ּוְנָעלֹות ָּבלֹות ּוְמֻטָּלאֹות ְּבַרְגֵליֶהם ּוְׂשָלמֹות ָּבלֹות ֲעלֵ 

 ַוֵּיְלכּו ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל )6: (ְוכֹל ֶלֶחם ֵציָדם ָיֵבׁש ָהָיה ִנֻּקִדים
 ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְוֶאל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ| ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגל 

] ַוּיֹאֶמר קרי[ויאמרו ) 7: (ְרחֹוָקה ָּבאנּו ְוַעָּתה ִּכְרתּו ָלנּו ְבִרית
אכרות אּוַלי ְּבִקְרִּבי ַאָּתה יֹוֵׁשב ְוֵאיְך | ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהִחִּוי 

| ָנְחנּו ַוּיֹאְמרּו ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֲעָבֶדיָך אֲ ) 8: (ְלָך ְבִרית] ֶאְכָרת קרי[
ַוּיֹאְמרּו ) 9: (ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִמי ַאֶּתם ּוֵמַאִין ָּתבֹאּו

ִּכי | ֶהיָך ֵאָליו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְמאֹד ָּבאּו ֲעָבֶדיָך ְלֵׁשם ְיהָוה ֱאלֹ
ְוֵאת ָּכל ) 10: (עֹו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבִמְצָרִיםָׁשַמְענּו ָׁשְמ 

ְלִסיחֹון | ְרֵּדן ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהּיַ 
ַוּיֹאְמרּו ) 11: (ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר ְּבַעְׁשָּתרֹות

ֵבי ַאְרֵצנּו ֵלאמֹר ְקחּו ְבֶיְדֶכם ֵציָדה ֵאֵלינּו ְזֵקיֵנינּו ְוָכל יְֹׁש 
 ַוֲאַמְרֶּתם ֲאֵליֶהם ַעְבֵדיֶכם ֲאַנְחנּו| ַלֶּדֶרְך ּוְלכּו ִלְקָראָתם 
ֶזה ַלְחֵמנּו ָחם ִהְצַטַּיְדנּו אֹתֹו ) 12: (ְוַעָּתה ִּכְרתּו ָלנּו ְבִרית

ה ָיֵבׁש ְוָהָיה ְוַעָּתה ִהּנֵ | ִמָּבֵּתינּו ְּביֹום ֵצאֵתנּו ָלֶלֶכת ֲאֵליֶכם 
ְוִהֵּנה  ְוֵאֶּלה נֹאדֹות ַהַּיִין ֲאֶׁשר ִמֵּלאנּו ֲחָדִׁשים) 13: (ִנֻּקִדים

: אֹדְוֵאֶּלה ַׂשְלמֹוֵתינּו ּוְנָעֵלינּו ָּבלּו ֵמרֹב ַהֶּדֶרְך ְמ | ִהְתַּבָּקעּו 
 )15: (ְוֶאת ִּפי ְיהָוה לֹא ָׁשָאלּו| ַוִּיְקחּו ָהֲאָנִׁשים ִמֵּציָדם ) 14(



 ַוִּיָּׁשְבעּו| ָתם ַוַּיַעׂש ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ָׁשלֹום ַוִּיְכרֹת ָלֶהם ְּבִרית ְלַחּיֹו
י ַוְיִהי ִמְקֵצה ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַאֲחרֵ ) 16: (ָלֶהם ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה

ְרּבֹו ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי ְקרִֹבים ֵהם ֵאָליו ּוְבִק | ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ָלֶהם ְּבִרית 
ּיֹום ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוָּיבֹאּו ֶאל ָעֵריֶהם ּבַ ) 17: (יםֵהם יְֹׁשִב 

: ְוָעֵריֶהם ִּגְבעֹון ְוַהְּכִפיָרה ּוְבֵארֹות ְוִקְרַית ְיָעִרים| ַהְּׁשִליִׁשי 
ֵעָדה ְולֹא ִהּכּום ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִנְׁשְּבעּו ָלֶהם ְנִׂשיֵאי הָ ) 18(

) 19: (ַוִּיּלֹנּו ָכל ָהֵעָדה ַעל ַהְּנִׂשיִאים| ל ַּביהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵא 
ֶהם ַוּיֹאְמרּו ָכל ַהְּנִׂשיִאים ֶאל ָּכל ָהֵעָדה ֲאַנְחנּו ִנְׁשַּבְענּו לָ 

זֹאת ) 20: (ְוַעָּתה לֹא נּוַכל ִלְנּגַֹע ָּבֶהם| ַּביהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 
ה ֵלינּו ֶקֶצף ַעל ַהְּׁשבּועָ ְולֹא ִיְהֶיה עָ | ַנֲעֶׂשה ָלֶהם ְוַהֲחֵיה אֹוָתם 

| ַוּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם ַהְּנִׂשיִאים ִיְחיּו ) 21: (ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְענּו ָלֶהם
ְּברּו ָלֶהם ַוִּיְהיּו חְֹטֵבי ֵעִצים ְוׁשֲֹאֵבי ַמִים ְלָכל ָהֵעָדה ַּכֲאֶׁשר ִּד 

| ֶהם ֵלאמֹר ַוִּיְקָרא ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ַוְיַדֵּבר ֲאֵלי) 22: (ַהְּנִׂשיִאים
ֶּתם ָלָּמה ִרִּמיֶתם אָֹתנּו ֵלאמֹר ְרחֹוִקים ֲאַנְחנּו ִמֶּכם ְמאֹד ְוַא

ְולֹא ִיָּכֵרת ִמֶּכם | ְוַעָּתה ֲארּוִרים ַאֶּתם ) 23: (ְּבִקְרֵּבנּו יְֹׁשִבים
ַוַּיֲענּו ֶאת ) 24: (ֶעֶבד ְוחְֹטֵבי ֵעִצים ְוׁשֲֹאֵבי ַמִים ְלֵבית ֱאלָֹהי

הָוה ּיֹאְמרּו ִּכי ֻהֵּגד ֻהַּגד ַלֲעָבֶדיָך ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה יְ ְיהֹוֻׁשַע וַ 
ְׁשִמיד ֱאלֶֹהיָך ֶאת מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ּוְלהַ 

ֶכם ַוִּניָרא ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתינּו ִמְּפֵני| ֶאת ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם 
 ַּכּטֹוב ְוַכָּיָׁשר| ְוַעָּתה ִהְננּו ְבָיֶדָך ) 25(: ַוַּנֲעֵׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה
ד ַוַּיֵּצל אֹוָתם ִמּיַ | ַוַּיַעׂש ָלֶהם ֵּכן ) 26: (ְּבֵעיֶניָך ַלֲעׂשֹות ָלנּו ֲעֵׂשה
ַוִּיְּתֵנם ְיהֹוֻׁשַע ַּבּיֹום ַההּוא ) 27: (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ֲהָרגּום

ה ּוְלִמְזַּבח ְיהָוה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ | ָדה חְֹטֵבי ֵעִצים ְוׁשֲֹאֵבי ַמִים ָלעֵ 
  :ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר

  
Joshua Chapter 10 

  
ֹוֻׁשַע ֶאת ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ֲאדִֹני ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּוָׁשַלִם ִּכי ָלַכד ְיה) 1(

 ה ָלַעיָהַעי ַוַּיֲחִריָמּה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִליִריחֹו ּוְלַמְלָּכּה ֵּכן ָעָׂש 
: ְּבִקְרָּבם ְוִכי ִהְׁשִלימּו יְֹׁשֵבי ִגְבעֹון ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְהיּו| ּוְלַמְלָּכּה 

| ָכה ַוִּייְראּו ְמאֹד ִּכי ִעיר ְּגדֹוָלה ִּגְבעֹון ְּכַאַחת ָעֵרי ַהַּמְמלָ ) 2(
 ַוִּיְׁשַלח ֲאדִֹני) 3: (ְוִכי ִהיא ְגדֹוָלה ִמן ָהַעי ְוָכל ֲאָנֶׁשיָה ִּגּבִֹרים

ֶמֶלְך  ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּוָׁשַלִם ֶאל הֹוָהם ֶמֶלְך ֶחְברֹון ְוֶאל ִּפְרָאם
) 4: (מֹרַיְרמּות ְוֶאל ָיִפיַע ֶמֶלְך ָלִכיׁש ְוֶאל ְּדִביר ֶמֶלְך ֶעְגלֹון ֵלא



ְוֶאת  ִּכי ִהְׁשִליָמה ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ | ֲעלּו ֵאַלי ְוִעְזֻרִני ְוַנֶּכה ֶאת ִּגְבעֹון 
ֶלְך ַוֵּיָאְספּו ַוַּיֲעלּו ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֶמ ) 5: (ֵאלְּבֵני ִיְׂשרָ 

ְגלֹון ֵהם ְירּוָׁשַלִם ֶמֶלְך ֶחְברֹון ֶמֶלְך ַיְרמּות ֶמֶלְך ָלִכיׁש ֶמֶלְך עֶ 
ַוִּיְׁשְלחּו ) 6: (ַוַּיֲחנּו ַעל ִּגְבעֹון ַוִּיָּלֲחמּו ָעֶליהָ | ְוָכל ַמֲחֵניֶהם 

ֶּתֶרף  הֹוֻׁשַע ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגָלה ֵלאמֹר ַאלַאְנֵׁשי ִגְבעֹון ֶאל יְ 
י ֲעֵלה ֵאֵלינּו ְמֵהָרה ְוהֹוִׁשיָעה ָּלנּו ְוָעְזֵרנּו ִּכ | ָיֶדיָך ֵמֲעָבֶדיָך 

 ַוַּיַעל ְיהֹוֻׁשעַ ) 7: (ִנְקְּבצּו ֵאֵלינּו ָּכל ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי יְֹׁשֵבי ָהָהר
  : ְלָחָמה ִעּמֹו ְוכֹל ִּגּבֹוֵרי ֶהָחִילִמן ַהִּגְלָּגל הּוא ְוָכל ַעם ַהִּמ 

| ַתִּתים ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַאל ִּתיָרא ֵמֶהם ִּכי ְבָיְדָך נְ ) 8(
| אֹם ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִּפְת ) 9: (לֹא ַיֲעמֹד ִאיׁש ֵמֶהם ְּבָפֶניךָ 
ם ְיהָוה ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיֻהֵּמ ) 10: (ָּכל ַהַּלְיָלה ָעָלה ִמן ַהִּגְלָּגל

ַוִּיְרְּדֵפם ֶּדֶרְך ַמֲעֵלה ֵבית חֹורֹן | ַוַּיֵּכם ַמָּכה ְגדֹוָלה ְּבִגְבעֹון 
ֵהם  ַוְיִהי ְּבֻנָסם ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל) 11: (ַוַּיֵּכם ַעד ֲעֵזָקה ְוַעד ַמֵּקָדה

דֹלֹות ִמן ְּבמֹוַרד ֵּבית חֹורֹן ַויהָוה ִהְׁשִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ּגְ 
 ַרִּבים ֲאֶׁשר ֵמתּו ְּבַאְבֵני ַהָּבָרד| ַהָּׁשַמִים ַעד ֲעֵזָקה ַוָּיֻמתּו 

 ָאז ְיַדֵּבר ְיהֹוֻׁשעַ ) 12(  : ֵמֲאֶׁשר ָהְרגּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶּבָחֶרב
ַוּיֹאֶמר | ַליהָוה ְּביֹום ֵּתת ְיהָוה ֶאת ָהֱאמִֹרי ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

) 13: (ןְׂשָרֵאל ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹוְלֵעיֵני יִ 
א ְכתּוָבה ַוִּיּדֹם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיּקֹם ּגֹוי אְֹיָביו ֲהלֹא ִהי

ץ ָלבֹוא ַוַּיֲעמֹד ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהָּׁשַמִים ְולֹא ָא| ַעל ֵסֶפר ַהָּיָׁשר 
מַֹע ְולֹא ָהָיה ַּכּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִלְׁש ) 14: (ְּכיֹום ָּתִמים

  : ִּכי ְיהָוה ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל| ְיהָוה ְּבקֹול ִאיׁש 
) 16: (ִּגְלָּגָלהַוָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ֶאל ַהַּמֲחֶנה הַ ) 15(

) 17: (ַבְּמָעָרה ְּבַמֵּקָדה ַוֵּיָחְבאּו| ַוָּיֻנסּו ֲחֵמֶׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה 
ִנְמְצאּו ֲחֵמֶׁשת ַהְּמָלִכים ֶנְחְּבִאים | ַוֻּיַּגד ִליהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר 

ל ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ּגֹּלּו ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ֶא ) 18: (ַּבְּמָעָרה ְּבַמֵּקָדה
ֶּתם ַאל ְוַא) 19: (ְוַהְפִקידּו ָעֶליָה ֲאָנִׁשים ְלָׁשְמָרם| ִּפי ַהְּמָעָרה 

ַאל ִּתְּתנּום | ַּתֲעמֹדּו ִרְדפּו ַאֲחֵרי אְֹיֵביֶכם ְוִזַּנְבֶּתם אֹוָתם 
ַוְיִהי ) 20: (ָלבֹוא ֶאל ָעֵריֶהם ִּכי ְנָתָנם ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְּבֶיְדֶכם

אֹד ַעד ְּכַכּלֹות ְיהֹוֻׁשַע ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהּכֹוָתם ַמָּכה ְגדֹוָלה ְמ 
) 21: (ִריִדים ָׂשְרדּו ֵמֶהם ַוָּיבֹאּו ֶאל ָעֵרי ַהִּמְבָצרְוַהְּׂש | ֻּתָּמם 

לֹא | לֹום ַוָּיֻׁשבּו ָכל ָהָעם ֶאל ַהַּמֲחֶנה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַמֵּקָדה ְּבָׁש 
חּו ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ִּפְת ) 22: (ָחַרץ ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִאיׁש ֶאת ְלׁשֹנֹו

ה ִמן ֵאַלי ֶאת ֲחֵמֶׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאּלֶ  ְוהֹוִציאּו| ֶאת ִּפי ַהְּמָעָרה 



ָלִכים ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַוּיִֹציאּו ֵאָליו ֶאת ֲחֵמֶׁשת ַהְּמ ) 23: (ַהְּמָעָרה
ת ֵאת ֶמֶלְך ְירּוָׁשַלִם ֶאת ֶמֶלְך ֶחְברֹון ֶא | ָהֵאֶּלה ִמן ַהְּמָעָרה 

ַוְיִהי  )24: (ֶמֶלְך ַיְרמּות ֶאת ֶמֶלְך ָלִכיׁש ֶאת ֶמֶלְך ֶעְגלֹון
 ֹוֻׁשַע ֶאלְּכהֹוִציָאם ֶאת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיְקָרא ְיה
ֶהָהְלכּוא  ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֶאל ְקִציֵני ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה

| ֶּלה ִאּתֹו ִקְרבּו ִׂשימּו ֶאת ַרְגֵליֶכם ַעל ַצְּואֵרי ַהְּמָלִכים ָהֵא 
ַוּיֹאֶמר ) 25: (ָּיִׂשימּו ֶאת ַרְגֵליֶהם ַעל ַצְּואֵריֶהםַוִּיְקְרבּו וַ 

ִחְזקּו ְוִאְמצּו ִּכי ָכָכה | ֲאֵליֶהם ְיהֹוֻׁשַע ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ֵּתָחּתּו 
) 26: (םַיֲעֶׂשה ְיהָוה ְלָכל אְֹיֵביֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ִנְלָחִמים אֹוָת 

ַוִּיְהיּו | ִּיְתֵלם ַעל ֲחִמָּׁשה ֵעִצים ַוַּיֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַאֲחֵרי ֵכן ַוְיִמיֵתם וַ 
ָּוה ַוְיִהי ְלֵעת ּבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ִצ ) 27: (ְּתלּוִים ַעל ָהֵעִצים ַעד ָהָעֶרב

ֲאֶׁשר  ְיהֹוֻׁשַע ַוּיִֹרידּום ֵמַעל ָהֵעִצים ַוַּיְׁשִלֻכם ֶאל ַהְּמָעָרה
ַהְּמָעָרה ַעד ֶעֶצם ַוָּיִׂשמּו ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ַעל ִּפי | ֶנְחְּבאּו ָׁשם 
  : ַהּיֹום ַהֶּזה

ֶרב ְוֶאת ְוֶאת ַמֵּקָדה ָלַכד ְיהֹוֻׁשַע ַּבּיֹום ַההּוא ַוַּיֶּכָה ְלִפי חֶ ) 28(
ְׁשִאיר ַמְלָּכּה ֶהֱחִרם אֹוָתם ְוֶאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָּבּה לֹא ִה 

) 29: (ְיִריחֹו ַוַּיַעׂש ְלֶמֶלְך ַמֵּקָדה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֶמֶלְך | ָׂשִריד 
ַוִּיָּלֶחם ִעם | ַוַּיֲעבֹר ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ִמַּמֵּקָדה ִלְבָנה 

 ּה ַוַּיֶּכהָ ַוִּיֵּתן ְיהָוה ַּגם אֹוָתּה ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ַמְלּכָ ) 30: (ִלְבָנה
 ַוַּיַעׂש| ִריד ְלִפי ֶחֶרב ְוֶאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָּבּה לֹא ִהְׁשִאיר ָּבּה ָׂש 

ל ַוַּיֲעבֹר ְיהֹוֻׁשַע ְוכָ ) 31(  : ְלַמְלָּכּה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו
ַוִּיֵּתן ) 32: (ַוִּיַחן ָעֶליָה ַוִּיָּלֶחם ָּבּה| ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ִמִּלְבָנה ָלִכיָׁשה 

ֵּׁשִני ַוַּיֶּכָה ְלִפי ְיהָוה ֶאת ָלִכיׁש ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְּכָדּה ַּבּיֹום הַ 
  : ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִלְבָנה| ֶחֶרב ְוֶאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָּבּה 

 ַוַּיֵּכהּו ְיהֹוֻׁשעַ | ָאז ָעָלה הָֹרם ֶמֶלְך ֶּגֶזר ַלְעזֹר ֶאת ָלִכיׁש ) 33(
ְוָכל  ַוַּיֲעבֹר ְיהֹוֻׁשעַ ) 34: (ְוֶאת ַעּמֹו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד

) 35: (ַוַּיֲחנּו ָעֶליָה ַוִּיָּלֲחמּו ָעֶליהָ | ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ִמָּלִכיׁש ֶעְגלָֹנה 
 ֲאֶׁשר ָּבּה ַוִּיְלְּכדּוָה ַּבּיֹום ַההּוא ַוַּיּכּוָה ְלִפי ֶחֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש

  : ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָלִכיׁש| ַּבּיֹום ַההּוא ֶהֱחִרים 
ַוִּיָּלֲחמּו | ל ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ֵמֶעְגלֹוָנה ֶחְברֹוָנה ַוַּיעַ ) 36(

ל ַוִּיְלְּכדּוָה ַוַּיּכּוָה ְלִפי ֶחֶרב ְוֶאת ַמְלָּכּה ְוֶאת ּכָ ) 37: (ָעֶליהָ 
ְּככֹל ֲאֶׁשר  ָעֶריָה ְוֶאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָּבּה לֹא ִהְׁשִאיר ָׂשִריד

) 38(  : ַוַּיֲחֵרם אֹוָתּה ְוֶאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָּבּה |ָעָׂשה ְלֶעְגלֹון 
) 39: (ַוִּיָּלֶחם ָעֶליהָ | ַוָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ְּדִבָרה 



ֲחִרימּו ַוִּיְלְּכָדּה ְוֶאת ַמְלָּכּה ְוֶאת ָּכל ָעֶריָה ַוַּיּכּום ְלִפי ֶחֶרב ַוּיַ 
ְברֹון ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלחֶ | ּה לֹא ִהְׁשִאיר ָׂשִריד ֶאת ָּכל ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ּבָ 

) 40: (ַמְלָּכּהֵּכן ָעָׂשה ִלְדִבָרה ּוְלַמְלָּכּה ְוַכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִלְבָנה ּוְל 
ְוָהֲאֵׁשדֹות  ַוַּיֶּכה ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ָהָהר ְוַהֶּנֶגב ְוַהְּׁשֵפָלה

ִרים ְוֵאת ָּכל ַהְּנָׁשָמה ֶהחֱ | ר ָׂשִריד ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכיֶהם לֹא ִהְׁשִאי
 ַוַּיֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ִמָּקֵדׁש) 41: (ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

ְוֵאת ָּכל ) 42: (ְוֵאת ָּכל ֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ְוַעד ִּגְבעֹון| ַּבְרֵנַע ְוַעד ַעָּזה 
ִּכי ְיהָוה | ַע ַּפַעם ֶאָחת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ַאְרָצם ָלַכד ְיהֹוׁשֻ 

ָרֵאל ַוָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל ִיְׂש ) 43: (ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל
  :ִעּמֹו ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגָלה

  
Joshua Chapter 11 

  
ֹון ַוִּיְׁשַלח ֶאל יֹוָבב ֶמֶלְך ָמד| ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ָיִבין ֶמֶלְך ָחצֹור ) 1(
ְוֶאל ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ) 2: (ֶאל ֶמֶלְך ִׁשְמרֹון ְוֶאל ֶמֶלְך ַאְכָׁשףוְ 

: ּוְבָנפֹות ּדֹור ִמָּים| ִמְּצפֹון ָּבָהר ּוָבֲעָרָבה ֶנֶגב ִּכֲנרֹות ּוַבְּׁשֵפָלה 
ְיבּוִסי ַהְּכַנֲעִני ִמִּמְזָרח ּוִמָּים ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ְוהַ ) 3(

ַוֵּיְצאּו ֵהם ְוָכל ) 4: (ַהִחִּוי ַּתַחת ֶחְרמֹון ְּבֶאֶרץ ַהִּמְצָּפהוְ | ָּבָהר 
ְוסּוס | ב ַמֲחֵניֶהם ִעָּמם ַעם ָרב ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים ָלרֹ

ַוָּיבֹאּו ַוַּיֲחנּו | ַוִּיָּוֲעדּו ּכֹל ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ) 5: (ָוֶרֶכב ַרב ְמאֹד
  : ם ְלִהָּלֵחם ִעם ִיְׂשָרֵאלַיְחָּדו ֶאל ֵמי ֵמרֹו

ר ָּכֵעת ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַאל ִּתיָרא ִמְּפֵניֶהם ִּכי ָמחָ ) 6(
ֶאת סּוֵסיֶהם | ַהּזֹאת ָאנִֹכי נֵֹתן ֶאת ֻּכָּלם ֲחָלִלים ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַע ְוָכל ַוָּיבֹא ְיהֹוׁשֻ ) 7: (ְּתַעֵּקר ְוֶאת ַמְרְּכבֵֹתיֶהם ִּתְׂשרֹף ָּבֵאׁש
: ַוִּיְּפלּו ָּבֶהם| ַעם ַהִּמְלָחָמה ִעּמֹו ֲעֵליֶהם ַעל ֵמי ֵמרֹום ִּפְתאֹם 

ן ַרָּבה ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ַוַּיּכּום ַוִּיְרְּדפּום ַעד ִצידֹו) 8(
י ַוַּיֻּכם ַעד ִּבְלִּת | ְוַעד ִמְׂשְרפֹות ַמִים ְוַעד ִּבְקַעת ִמְצֶּפה ִמְזָרָחה 

ַמר לֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָא) 9: (ִהְׁשִאיר ָלֶהם ָׂשִריד
: ֶאת סּוֵסיֶהם ִעֵּקר ְוֶאת ַמְרְּכבֵֹתיֶהם ָׂשַרף ָּבֵאׁש| ְיהָוה 
ֶאת ַוָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע ָּבֵעת ַהִהיא ַוִּיְלּכֹד ֶאת ָחצֹור וְ ) 10(  

ת ְלָפִנים ִהיא רֹאׁש ָּכל ַהַּמְמָלכֹו ִּכי ָחצֹור| ַמְלָּכּה ִהָּכה ֶבָחֶרב 
ֲחֵרם לֹא ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָּבּה ְלִפי ֶחֶרב הַ ) 11: (ָהֵאֶּלה

ְוֶאת ָּכל ָעֵרי ) 12: (ְוֶאת ָחצֹור ָׂשַרף ָּבֵאׁש| נֹוַתר ָּכל ְנָׁשָמה 
 ַּיֵּכם ְלִפי ֶחֶרבַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ָּכל ַמְלֵכיֶהם ָלַכד ְיהֹוֻׁשַע וַ 



ַרק ָּכל ) 13: (ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוה| ֶהֱחִרים אֹוָתם 
זּוָלִתי ֶאת | ֶהָעִרים ָהעְֹמדֹות ַעל ִּתָּלם לֹא ְׂשָרָפם ִיְׂשָרֵאל 

ְוכֹל ְׁשַלל ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ) 14: (ָחצֹור ְלַבָּדּה ָׂשַרף ְיהֹוֻׁשעַ 
 ַרק ֶאת ָּכל ָהָאָדם ִהּכּו ְלִפי| ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּבֵהָמה ָּבְזזּו 

 ַּכֲאֶׁשר) 15: (ֶחֶרב ַעד ִהְׁשִמָדם אֹוָתם לֹא ִהְׁשִאירּו ָּכל ְנָׁשָמה
 ְוֵכן ָעָׂשה|  ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ֵּכן ִצָּוה מֶֹׁשה ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ 

) 16: (ר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשהְיהֹוֻׁשַע לֹא ֵהִסיר ָּדָבר ִמּכֹל ֲאֶׁש 
ֶגב ְוֵאת ָּכל ַוִּיַּקח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָהָהר ְוֶאת ָּכל ַהּנֶ 

ְוֶאת ַהר ִיְׂשָרֵאל | ֶאֶרץ ַהּגֶֹׁשן ְוֶאת ַהְּׁשֵפָלה ְוֶאת ָהֲעָרָבה 
ל ָּגד ִמן ָהָהר ֶהָחָלק ָהעֹוֶלה ֵׂשִעיר ְוַעד ַּבעַ ) 17: (ּוְׁשֵפָלתֹה

ֵּכם ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכיֶהם ָלַכד ַוּיַ | ְּבִבְקַעת ַהְּלָבנֹון ַּתַחת ַהר ֶחְרמֹון 
ים ָיִמים ַרִּבים ָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָּכל ַהְּמָלִכ ) 18: (ַוְיִמיֵתם

ֵני לֹא ָהְיָתה ִעיר ֲאֶׁשר ִהְׁשִליָמה ֶאל ְּב ) 19: (ָהֵאֶּלה ִמְלָחָמה
: ֶאת ַהּכֹל ָלְקחּו ַבִּמְלָחָמה| ִחִּוי יְֹׁשֵבי ִגְבעֹון ִיְׂשָרֵאל ִּבְלִּתי הַ 

ָחָמה ִּכי ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ְלַחֵּזק ֶאת ִלָּבם ִלְקַראת ַהִּמלְ ) 20(
ִּכי |  ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ַהֲחִריָמם ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָלֶהם ְּתִחָּנה

ַוָּיבֹא ) 21(  : מֶֹׁשהְלַמַען ַהְׁשִמיָדם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת 
ְברֹון ִמן ְיהֹוֻׁשַע ָּבֵעת ַהִהיא ַוַּיְכֵרת ֶאת ָהֲעָנִקים ִמן ָהָהר ִמן חֶ 

ִעם ָעֵריֶהם | ְּדִבר ִמן ֲעָנב ּוִמּכֹל ַהר ְיהּוָדה ּוִמּכֹל ַהר ִיְׂשָרֵאל 
| ל לֹא נֹוַתר ֲעָנִקים ְּבֶאֶרץ ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 22: (ֶהֱחִריָמם ְיהֹוֻׁשעַ 

ל ַוִּיַּקח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ּכָ ) 23: (ַרק ְּבַעָּזה ְּבַגת ּוְבַאְׁשּדֹוד ִנְׁשָארּו
ַע ְלַנֲחָלה ָהָאֶרץ ְּככֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְּתָנּה ְיהֹוׁשֻ 

  :הְוָהָאֶרץ ָׁשְקָטה ִמִּמְלָחָמ | ְלִיְׂשָרֵאל ְּכַמְחְלקָֹתם ְלִׁשְבֵטיֶהם 
  

Joshua Chapter 12 
  
ּו ֶאת ַאְרָצם ְוֵאֶּלה ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהּכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְרׁש) 1(

ל ִמַּנַחל ַאְרנֹון ַעד ַהר ֶחְרמֹון ְוכָ | ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ַהָּׁשֶמׁש 
| ֹון ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּב) 2: (ָהֲעָרָבה ִמְזָרָחה

ַוֲחִצי  ל ֵמֲערֹוֵער ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַנַחל ַאְרנֹון ְותֹוְך ַהַּנַחלמֵֹׁש 
ְוָהֲעָרָבה ַעד ָים ) 3: (ַהִּגְלָעד ְוַעד ַיּבֹק ַהַּנַחל ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון

ְך ֵּבית ִּכְנרֹות ִמְזָרָחה ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהֶּמַלח ִמְזָרָחה ֶּדרֶ 
ּוְגבּול עֹוג ֶמֶלְך ) 4: (ַּתַחת ַאְׁשּדֹות ַהִּפְסָּגהּוִמֵּתיָמן | ַהְיִׁשמֹות 

) 5: (ַהּיֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתרֹות ּוְבֶאְדֶרִעי| ַהָּבָׁשן ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים 



ׁשּוִרי ּומֵֹׁשל ְּבַהר ֶחְרמֹון ּוְבַסְלָכה ּוְבָכל ַהָּבָׁשן ַעד ְּגבּול ַהּגְ 
מֶֹׁשה ) 6: (ל ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹוןַוֲחִצי ַהִּגְלָעד ְּגבּו| ְוַהַּמֲעָכִתי 

ָּׁשה ַוִּיְּתָנּה מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוה ְירֻ | ֶעֶבד ְיהָוה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהּכּום 
 ְוֵאֶּלה ַמְלֵכי ָהָאֶרץ) 7(  : ָלֻראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה
 ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָיָּמה ִמַּבַעל ָּגדֲאֶׁשר ִהָּכה ְיהֹוֻׁשַע ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּב 

ַע ַוִּיְּתָנּה ְיהֹוׁשֻ | ְּבִבְקַעת ַהְּלָבנֹון ְוַעד ָהָהר ֶהָחָלק ָהעֶֹלה ֵׂשִעיָרה 
ָרָבה ָּבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה ּוָבעֲ ) 8: (ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְיֻרָּׁשה ְּכַמְחְלקָֹתם

ִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּכַנֲעִני ַהְּפִרִּזי ַהִח | ּוָבֲאֵׁשדֹות ּוַבִּמְדָּבר ּוַבֶּנֶגב 
 ֶמֶלְך ָהַעי ֲאֶׁשר ִמַּצד| ֶמֶלְך ְיִריחֹו ֶאָחד ) 9(  : ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי
: דֶמֶלְך ְירּוָׁשַלִם ֶאָחד ֶמֶלְך ֶחְברֹון ֶאחָ ) 10: (ֵּבית ֵאל ֶאָחד

לֹון ֶאָחד ֶמֶלְך ֶעגְ ) 12: (ֶמֶלְך ַיְרמּות ֶאָחד ֶמֶלְך ָלִכיׁש ֶאָחד) 11(
ֶמֶלְך ) 14: (ֶמֶלְך ְּדִבר ֶאָחד ֶמֶלְך ֶּגֶדר ֶאָחד) 13: (ֶמֶלְך ֶּגֶזר ֶאָחד

ָּלם ֶמֶלְך ִלְבָנה ֶאָחד ֶמֶלְך ֲעדֻ ) 15: (ָחְרָמה ֶאָחד ֶמֶלְך ֲעָרד ֶאָחד
ֶמֶלְך ) 17: (ֶמֶלְך ַמֵּקָדה ֶאָחד ֶמֶלְך ֵּבית ֵאל ֶאָחד) 16: (ֶאָחד

רֹון ֶמֶלְך ֲאֵפק ֶאָחד ֶמֶלְך ַלָּׁש ) 18: (ְך ֵחֶפר ֶאָחדַּתּפּוַח ֶאָחד ֶמלֶ 
ֶמֶלְך ) 20: (ֶמֶלְך ָמדֹון ֶאָחד ֶמֶלְך ָחצֹור ֶאָחד) 19: (ֶאָחד

 ֶמֶלְך ַּתְעַנְך ֶאָחד) 21: (ִׁשְמרֹון ְמראֹון ֶאָחד ֶמֶלְך ַאְכָׁשף ֶאָחד
ְקֳנָעם ַלַּכְרֶמל ֶמֶלְך ֶקֶדׁש ֶאָחד ֶמֶלְך יָ ) 22: (ֶמֶלְך ְמִגּדֹו ֶאָחד

: ֶמֶלְך ּגֹוִים ְלִגְלָּגל ֶאָחד| ֶמֶלְך ּדֹור ְלָנַפת ּדֹור ֶאָחד ) 23: (ֶאָחד
  :ָּכל ְמָלִכים ְׁשלִֹׁשים ְוֶאָחד| ֶמֶלְך ִּתְרָצה ֶאָחד ) 24(
  

Joshua Chapter 13 
  
ְנָּתה ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו ַאָּתה ָזַק | ִויהֹוֻׁשַע ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ) 1(

זֹאת ) 2: (ָּבאָת ַבָּיִמים ְוָהָאֶרץ ִנְׁשֲאָרה ַהְרֵּבה ְמאֹד ְלִרְׁשָּתּה
ִמן ) 3: (ָּכל ְּגִלילֹות ַהְּפִלְׁשִּתים ְוָכל ַהְּגׁשּוִרי| ָהָאֶרץ ַהִּנְׁשָאֶרת 

ַלְּכַנֲעִני  ַהִּׁשיחֹור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ְוַעד ְּגבּול ֶעְקרֹון ָצפֹוָנה
 ֶאְׁשְקלֹוִניֲחֵמֶׁשת ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ָהַעָּזִתי ְוָהַאְׁשּדֹוִדי הָ | ָחֵׁשב ֵּת 

ָרה ִמֵּתיָמן ָּכל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ּוְמעָ ) 4: (ַהִּגִּתי ְוָהֶעְקרֹוִני ְוָהַעִּוים
ְוָהָאֶרץ ) 5: (ַעד ְּגבּול ָהֱאמִֹרי| ֲאֶׁשר ַלִּצידִֹנים ַעד ֲאֵפָקה 

| ֶחְרמֹון  ַהְּלָבנֹון ִמְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ִמַּבַעל ָּגד ַּתַחת ַהר ַהִּגְבִלי ְוָכל
ת ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָהר ִמן ַהְּלָבנֹון ַעד ִמְׂשְרפֹ) 6: (ַעד ְלבֹוא ֲחָמת

ַרק ַהִּפֶלָה | ַמִים ָּכל ִצידִֹנים ָאנִֹכי אֹוִריֵׁשם ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוַעָּתה ַחֵּלק ֶאת ָהָאֶרץ ) 7: (ר ִצִּויִתיךָ ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַנֲחָלה ַּכֲאֶׁש 



) 8: (ַוֲחִצי ַהֵּׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה| ַהּזֹאת ְּבַנֲחָלה ְלִתְׁשַעת ַהְּׁשָבִטים 
 ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם מֶֹׁשה| ִעּמֹו ָהראּוֵבִני ְוַהָּגִדי ָלְקחּו ַנֲחָלָתם 

) 9: (מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוהְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה ַּכֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם 
ֹוְך ַהַּנַחל ֵמֲערֹוֵער ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַנַחל ַאְרנֹון ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ְּבת

ְוכֹל ָעֵרי ִסיחֹון ֶמֶלְך ) 10: (ְוָכל ַהִּמיׁשֹר ֵמיְדָבא ַעד ִּדיבֹון
ָעד ְוַהִּגְל ) 11: (ַעד ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון| ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָמַלְך ְּבֶחְׁשּבֹון 

: ַעד ַסְלָכה ּוְגבּול ַהְּגׁשּוִרי ְוַהַּמֲעָכִתי ְוכֹל ַהר ֶחְרמֹון ְוָכל ַהָּבָׁשן
| ְבֶאְדֶרִעי ָּכל ַמְמְלכּות עֹוג ַּבָּבָׁשן ֲאֶׁשר ָמַלְך ְּבַעְׁשָּתרֹות ּו) 12(

ְולֹא ) 13: (הּוא ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים ַוַּיֵּכם מֶֹׁשה ַוּיִֹרֵׁשם
 ַוֵּיֶׁשב ְּגׁשּור| ּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּגׁשּוִרי ְוֶאת ַהַּמֲעָכִתי הֹוִריׁש

א ַרק ְלֵׁשֶבט ַהֵּלִוי לֹ) 14: (ּוַמֲעָכת ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
ֶׁשר ִּדֶּבר ִאֵּׁשי ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכאֲ | ָנַתן ַנֲחָלה 

ַוְיִהי ) 16: (ֵּתן מֶֹׁשה ְלַמֵּטה ְבֵני ְראּוֵבן ְלִמְׁשְּפחָֹתםַוּיִ ) 15(  : לֹו
יר ֲאֶׁשר ָלֶהם ַהְּגבּול ֵמֲערֹוֵער ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַנַחל ַאְרנֹון ְוָהִע 

 ֶחְׁשּבֹון ְוָכל ָעֶריהָ ) 17: (ְּבתֹוְך ַהַּנַחל ְוָכל ַהִּמיׁשֹר ַעל ֵמיְדָבא
ְוַיְהָצה ) 18: (מֹות ַּבַעל ּוֵבית ַּבַעל ְמעֹוןִּדיבֹון ּובָ | ֲאֶׁשר ַּבִּמיׁשֹר 

ַהר ְוִקְרָיַתִים ְוִׂשְבָמה ְוֶצֶרת ַהַּׁשַחר ְּב ) 19: (ּוְקֵדמֹת ּוֵמָפַעת
) 21: (תּוֵבית ְּפעֹור ְוַאְׁשּדֹות ַהִּפְסָּגה ּוֵבית ַהְיִׁשמֹו) 20: (ָהֵעֶמק

ַלְך ְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָמ ְוכֹל ָעֵרי ַהִּמיׁשֹר ְוָכל ַמְמְלכּות ִסיחֹון ֶמלֶ 
ֱאִוי  ֲאֶׁשר ִהָּכה מֶֹׁשה אֹתֹו ְוֶאת ְנִׂשיֵאי ִמְדָין ֶאת| ְּבֶחְׁשּבֹון 

ֵבי ְוֶאת ֶרֶקם ְוֶאת צּור ְוֶאת חּור ְוֶאת ֶרַבע ְנִסיֵכי ִסיחֹון יְֹׁש 
 ָהְרגּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל| ְוֶאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ַהּקֹוֵסם ) 22: (ָהָאֶרץ

| ל ַוְיִהי ְּגבּול ְּבֵני ְראּוֵבן ַהַּיְרֵּדן ּוְגבּו) 23: (ַּבֶחֶרב ֶאל ַחְלֵליֶהם
  : זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני ְראּוֵבן ְלִמְׁשְּפחָֹתם ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהן

ַוְיִהי ) 25: (ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ְלַמֵּטה ָגד ִלְבֵני ָגד ְלִמְׁשְּפחָֹתם) 24(
ַעד | ָכל ָעֵרי ַהִּגְלָעד ַוֲחִצי ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון ָלֶהם ַהְּגבּול ַיְעֵזר וְ 

 ּוֵמֶחְׁשּבֹון ַעד ָרַמת ַהִּמְצֶּפה) 26: (ֲערֹוֵער ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַרָּבה
ּוָבֵעֶמק ֵּבית ָהָרם ) 27: (ּוִמַּמֲחַנִים ַעד ְּגבּול ִלְדִבר| ּוְבטִֹנים 

כּות ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ּוֵבית ִנְמָרה ְוֻסּכֹות ְוָצפֹון ֶיֶתר ַמְמלְ 
) 28: (ַעד ְקֵצה ָים ִּכֶּנֶרת ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה| ַהַּיְרֵּדן ּוְגֻבל 

ַוִּיֵּתן ) 29: (ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהם| זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני ָגד ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
ַנֶּׁשה ַוְיִהי ַלֲחִצי ַמֵּטה ְבֵני ְמ | מֶֹׁשה ַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה 

ַוְיִהי ְגבּוָלם ִמַּמֲחַנִים ָּכל ַהָּבָׁשן ָּכל ) 30: (ְלִמְׁשְּפחֹוָתם
 ן ִׁשִּׁשיםַמְמְלכּות עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ְוָכל ַחּוֹת ָיִאיר ֲאֶׁשר ַּבָּבָׁש 



ת עֹוג ַוֲחִצי ַהִּגְלָעד ְוַעְׁשָּתרֹות ְוֶאְדֶרִעי ָעֵרי ַמְמְלכּו) 31: (ִעיר
: ֹוָתםְבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ַלֲחִצי ְבֵני ָמִכיר ְלִמְׁשְּפחִל | ַּבָּבָׁשן 

ֹו ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיִריח| ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנַחל מֶֹׁשה ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ) 32(
ְיהָוה ֱאלֵֹהי | ּוְלֵׁשֶבט ַהֵּלִוי לֹא ָנַתן מֶֹׁשה ַנֲחָלה ) 33(  : ִמְזָרָחה

  :ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהםִיְׂשָרֵאל הּוא ַנֲחָלָתם ּכַ 
  

Joshua Chapter 14 
  
ֲאֶׁשר ִנֲחלּו | ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנֲחלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ) 1(

ַּמּטֹות אֹוָתם ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָראֵׁשי ֲאבֹות הַ 
ה ָּוה ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁש ַּכֲאֶׁשר ִצ | ְּבגֹוַרל ַנֲחָלָתם ) 2: (ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֵני ִּכי ָנַתן מֶֹׁשה ַנֲחַלת ְׁש ) 3: (ְלִתְׁשַעת ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי ַהַּמֶּטה
ְוַלְלִוִּים לֹא ָנַתן ַנֲחָלה | ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי ַהַּמֶּטה ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן 

ְולֹא | ָרִים ִּכי ָהיּו ְבֵני יֹוֵסף ְׁשֵני ַמּטֹות ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפ ) 4: (ְּבתֹוָכם
יֶהם ָנְתנּו ֵחֶלק ַלְלִוִּים ָּבָאֶרץ ִּכי ִאם ָעִרים ָלֶׁשֶבת ּוִמְגְרֵׁש 

ָעׂשּו  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן) 5: (ְלִמְקֵניֶהם ּוְלִקְנָיָנם
  : ַוַּיְחְלקּו ֶאת ָהָאֶרץ| ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֶּבן  ֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּכֵלבַוִּיְּגׁשּו ְבֵני ְיהּוָדה ֶאל ְיהֹו) 6(
 ל מֶֹׁשהַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶא | ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי 

ֶּבן ) 7: (ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַעל אֹדֹוַתי ְוַעל אֹדֹוֶתיָך ְּבָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ 
ֵנַע ֶעֶבד ְיהָוה אִֹתי ִמָּקֵדׁש ַּבְר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאנִֹכי ִּבְׁשלַֹח מֶֹׁשה 

ְוַאַחי : ָוָאֵׁשב אֹתֹו ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ִעם ְלָבִבי| ְלַרֵּגל ֶאת ָהָאֶרץ 
ְוָאנִֹכי ִמֵּלאִתי ַאֲחֵרי | ֲאֶׁשר ָעלּו ִעִּמי ִהְמִסיו ֶאת ֵלב ָהָעם 

לֹא ַוִּיָּׁשַבע מֶֹׁשה ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ִאם ) 89: (ְיהָוה ֱאלָֹהי
ֶניָך ַעד ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדְרָכה ַרְגְלָך ָּבּה ְלָך ִתְהֶיה ְלַנֲחָלה ּוְלבָ 

ְוַעָּתה ִהֵּנה ֶהֱחָיה ) 9: (ִּכי ִמֵּלאָת ַאֲחֵרי ְיהָוה ֱאלָֹהי| עֹוָלם 
ָאז ִּדֶּבר ְיהָוה אֹוִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ֶזה ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ֵמ 

| ְדָּבר ֶּזה ֶאל מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָהַלְך ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמ ְיהָוה ֶאת ַהָּדָבר הַ 
עֹוֶדִּני ) 10: (ְוַעָּתה ִהֵּנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ֶּבן ָחֵמׁש ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה

ּוְככִֹחי  ַהּיֹום ָחָזק ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ְׁשלַֹח אֹוִתי מֶֹׁשה ְּככִֹחי ָאז
 ְוַעָּתה ְּתָנה ִּלי ֶאת ָהָהר) 11: (ַלִּמְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא| ָעָּתה 

ִּכי ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ַבּיֹום | ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא 
ֹוִתי ַההּוא ִּכי ֲעָנִקים ָׁשם ְוָעִרים ְּגדֹלֹות ְּבֻצרֹות אּוַלי ְיהָוה א

 ַוִּיֵּתן ֶאת| ַע ַוְיָבְרֵכהּו ְיהֹוׁשֻ ) 12: (ְוהֹוַרְׁשִּתים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה



ב ַעל ֵּכן ָהְיָתה ֶחְברֹון ְלָכלֵ ) 13: (ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ְלַנֲחָלה
י ַיַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחרֵ | ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ְלַנֲחָלה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 

ַּבע ְוֵׁשם ֶחְברֹון ְלָפִנים ִקְרַית ַאְר ) 14: (ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
  :ְוָהָאֶרץ ָׁשְקָטה ִמִּמְלָחָמה| ָהָאָדם ַהָּגדֹול ָּבֲעָנִקים הּוא 

  
Joshua Chapter 15 

  
 ֶאל ְּגבּול ֱאדֹום| ַוְיִהי ַהּגֹוָרל ְלַמֵּטה ְּבֵני ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפחָֹתם ) 1(

 ַוְיִהי ָלֶהם ְּגבּול ֶנֶגב ִמְקֵצה) 2: (ִמְדַּבר ִצן ֶנְגָּבה ִמְקֵצה ֵתיָמן
ה ְוָיָצא ֶאל ִמֶּנֶגב ְלַמֲעלֵ ) 3: (ִמן ַהָּלׁשֹן ַהּפֶֹנה ֶנְגָּבה| ָים ַהֶּמַלח 

ְוָעַבר ֶחְצרֹון | ַעְקַרִּבים ְוָעַבר ִצָנה ְוָעָלה ִמֶּנֶגב ְלָקֵדׁש ַּבְרֵנַע 
ְוָעַבר ַעְצמֹוָנה ְוָיָצא ַנַחל ) 4: (ְוָעָלה ַאָּדָרה ְוָנַסב ַהַּקְרָקָעה

ֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם | תְֹצאֹות ַהְּגבּול ָיָּמה ] ְוָהיּו קרי[ִמְצַרִים והיה 
ּוְגבּול | ּוְגבּול ֵקְדָמה ָים ַהֶּמַלח ַעד ְקֵצה ַהַּיְרֵּדן ) 5: (ְּגבּול ֶנֶגב

 ְוָעָלה ַהְּגבּול ֵּבית) 6: (ִלְפַאת ָצפֹוָנה ִמְּלׁשֹון ַהָּים ִמְקֵצה ַהַּיְרֵּדן
 ְוָעָלה ַהְּגבּול ֶאֶבן ּבַֹהן ֶּבן| ית ָהֲעָרָבה ָחְגָלה ְוָעַבר ִמְּצפֹון ְלבֵ 

ֶאל  ְוָעָלה ַהְּגבּול ְּדִבָרה ֵמֵעֶמק ָעכֹור ְוָצפֹוָנה ּפֶֹנה) 7: (ְראּוֵבן
ְוָעַבר | ַחל ַהִּגְלָּגל ֲאֶׁשר נַֹכח ְלַמֲעֵלה ֲאֻדִּמים ֲאֶׁשר ִמֶּנֶגב ַלּנָ 

ְוָעָלה ) 8: (יו ֶאל ֵעין רֵֹגלַהְּגבּול ֶאל ֵמי ֵעין ֶׁשֶמׁש ְוָהיּו תְֹצאָֹת 
ְוָעָלה |  ַהְּגבּול ֵּגי ֶבן ִהּנֹם ֶאל ֶּכֶתף ַהְיבּוִסי ִמֶּנֶגב ִהיא ְירּוָׁשָלִם

ר ִּבְקֵצה ַהְּגבּול ֶאל רֹאׁש ָהָהר ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ֵגי ִהּנֹם ָיָּמה ֲאֶׁש 
ל ַמְעַין ְוָתַאר ַהְּגבּול ֵמרֹאׁש ָהָהר ֶא ) 9: (ֵעֶמק ְרָפִאים ָצפָֹנה

 ְוָתַאר ַהְּגבּול ַּבֲעָלה ִהיא| ֵמי ֶנְפּתֹוַח ְוָיָצא ֶאל ָעֵרי ַהר ֶעְפרֹון 
ִעיר ְוָנַסב ַהְּגבּול ִמַּבֲעָלה ָיָּמה ֶאל ַהר ֵׂש ) 10: (ִקְרַית ְיָעִרים

ְוָיַרד ֵּבית | ְוָעַבר ֶאל ֶּכֶתף ַהר ְיָעִרים ִמָּצפֹוָנה ִהיא ְכָסלֹון 
ה ְוָיָצא ַהְּגבּול ֶאל ֶּכֶתף ֶעְקרֹון ָצפֹונָ ) 11: (ְמָנהֶׁשֶמׁש ְוָעַבר ִּת 

ְוָהיּו |  ְוָתַאר ַהְּגבּול ִׁשְּכרֹוָנה ְוָעַבר ַהר ַהַּבֲעָלה ְוָיָצא ַיְבְנֵאל
ֶזה | ּוְגבּול ָים ַהָּיָּמה ַהָּגדֹול ּוְגבּול ) 12: (ּתְֹצאֹות ַהְּגבּול ָיָּמה

ן ּוְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ָנַת ) 13: (ִמְׁשְּפחָֹתםְּגבּול ְּבֵני ְיהּוָדה ָסִביב ְל 
 ֶאת ִקְרַית ַאְרַּבע| ֵחֶלק ְּבתֹוְך ְּבֵני ְיהּוָדה ֶאל ִּפי ְיהָוה ִליהֹוֻׁשַע 

 ָׁשה ְּבֵניַוּיֶֹרׁש ִמָּׁשם ָּכֵלב ֶאת ְׁשלֹו) 14: (ֲאִבי ָהֲעָנק ִהיא ֶחְברֹון
) 15: (ַּתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ֶאת ֵׁשַׁשי ְוֶאת ֲאִחיַמן ְוֶאת| ָהֲעָנק 

) 16: (ְוֵׁשם ְּדִבר ְלָפִנים ִקְרַית ֵסֶפר| ַוַּיַעל ִמָּׁשם ֶאל יְֹׁשֵבי ְּדִבר 
ְוָנַתִּתי לֹו ֶאת | ַוּיֹאֶמר ָּכֵלב ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת ִקְרַית ֵסֶפר ּוְלָכָדּה 



| ן ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ּבֶ ) 17: (ַעְכָסה ִבִּתי ְלִאָּׁשה
ַוְיִהי ְּבבֹוָאּה ַוְּתִסיֵתהּו ) 18: (ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבּתֹו ְלִאָּׁשה

ַוּיֹאֶמר ָלּה | ִלְׁשאֹול ֵמֵאת ָאִביָה ָׂשֶדה ַוִּתְצַנח ֵמַעל ַהֲחמֹור 
ִני ָּת ַוּתֹאֶמר ְּתָנה ִּלי ְבָרָכה ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַת ) 19: (ָּכֵלב ַמה ָּלְך 

ַוִּיֶּתן ָלּה ֵאת ֻּגּלֹת ִעִּלּיֹות ְוֵאת ֻּגּלֹת | ְוָנַתָּתה ִלי ֻּגּלֹת ָמִים 
  : ַּתְחִּתּיֹות

ַוִּיְהיּו ) 21: (זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפחָֹתם) 20(
| ה ֶהָעִרים ִמְקֵצה ְלַמֵּטה ְבֵני ְיהּוָדה ֶאל ְּגבּול ֱאדֹום ַּבֶּנְגּבָ 

) 23: (ְוִקיָנה ְוִדימֹוָנה ְוַעְדָעָדה) 22: (ְצֵאל ְוֵעֶדר ְוָיגּורַקְב 
ְוָחצֹור ) 25: (ִזיף ָוֶטֶלם ּוְבָעלֹות) 24: (ְוֶקֶדׁש ְוָחצֹור ְוִיְתָנן

: הֲאָמם ּוְׁשַמע ּומֹוָלדָ ) 26: (ֲחַדָּתה ּוְקִרּיֹות ֶחְצרֹון ִהיא ָחצֹור
 ַוֲחַצר ׁשּוָעל ּוְבֵאר) 28: (ָּפֶלט ַוֲחַצר ַּגָּדה ְוֶחְׁשמֹון ּוֵבית) 27(

ְוֶאְלּתֹוַלד ) 30: (ַּבֲעָלה ְוִעִּיים ָוָעֶצם) 29: (ֶׁשַבע ּוִבְזיֹוְתָיה
ּוְלָבאֹות ) 32: (ְוִצְקַלג ּוַמְדַמָּנה ְוַסְנַסָּנה) 31: (ּוְכִסיל ְוָחְרָמה

: ַחְצֵריֶהןָּכל ָעִרים ֶעְׂשִרים ָוֵתַׁשע וְ | ְוִׁשְלִחים ְוַעִין ְוִרּמֹון 
ְוָזנֹוַח ְוֵעין ) 34: (ֶאְׁשָּתאֹול ְוָצְרָעה ְוַאְׁשָנה| ַּבְּׁשֵפָלה ) 33(  

) 36: (ַיְרמּות ַוֲעֻדָּלם ׂשֹוכֹה ַוֲעֵזָקה) 35: (ַּגִּנים ַּתּפּוַח ְוָהֵעיָנם
ָעִרים ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה | ְוַׁשֲעַרִים ַוֲעִדיַתִים ְוַהְּגֵדָרה ּוְגֵדרָֹתִים 

ְוִדְלָען ְוַהִּמְצֶּפה ) 38: (ְצָנן ַוֲחָדָׁשה ּוִמְגַּדל ָּגד) 37: (ֵריֶהןְוַחְצ 
ְוַכּבֹון ְוַלְחָמס ) 40: (ָלִכיׁש ּוָבְצַקת ְוֶעְגלֹון) 39: (ְוָיְקְתֵאל
ָעִרים ֵׁשׁש | ּוְגֵדרֹות ֵּבית ָּדגֹון ְוַנֲעָמה ּוַמֵּקָדה ) 41: (ְוִכְתִליׁש

ְוִיְפָּתח ) 43: (ִלְבָנה ָוֶעֶתר ְוָעָׁשן )42(  : ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן
ָעִרים ֵּתַׁשע | ּוְקִעיָלה ְוַאְכִזיב ּוָמֵראָׁשה ) 44: (ְוַאְׁשָנה ּוְנִציב

| ֵמֶעְקרֹון ָוָיָּמה ) 46: (ֶעְקרֹון ּוְבנֶֹתיָה ַוֲחֵצֶריהָ ) 45: (ְוַחְצֵריֶהן
ֹוד ְּבנֹוֶתיָה ַאְׁשּד) 47: (ּכֹל ֲאֶׁשר ַעל ַיד ַאְׁשּדֹוד ְוַחְצֵריֶהן

ְוַהָּים הגבול | ַוֲחֵצֶריָה ַעָּזה ְּבנֹוֶתיָה ַוֲחֵצֶריָה ַעד ַנַחל ִמְצָרִים 
) 49: (ָׁשִמיר ְוַיִּתיר ְוׂשֹוכֹה| ּוָבָהר ) 48(  : ּוְגבּול] ַהָּגדֹול קרי[

) 51: (ַוֲעָנב ְוֶאְׁשְּתמֹה ְוָעִנים) 50: (ְוַדָּנה ְוִקְרַית ַסָּנה ִהיא ְדִבר
ֲאַרב ) 52: (ָעִרים ַאַחת ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן| ֶׁשן ְוחֹלֹן ְוִגלֹה ְוגֹ

: ּוֵבית ַּתּפּוַח ַוֲאֵפָקה] ְוָינּום קרי[וינים ) 53: (ְורּוָמה ְוֶאְׁשָען
ָעִרים ֵּתַׁשע | ְוֻחְמָטה ְוִקְרַית ַאְרַּבע ִהיא ֶחְברֹון ְוִציעֹר ) 54(

ְוִיְזְרֶעאל ) 56: (ָוִזיף ְויּוָּטהָמעֹון ַּכְרֶמל ) 55(  : ְוַחְצֵריֶהן
ָעִרים ֶעֶׂשר | ַהַּקִין ִּגְבָעה ְוִתְמָנה ) 57: (ְוָיְקְדָעם ְוָזנֹוחַ 

ּוַמֲעָרת ּוֵבית ) 59: (ַחְלחּול ֵּבית צּור ּוְגדֹור) 58: (ְוַחְצֵריֶהן



ִקְרַית ַּבַעל ִהיא ) 60: (ָעִרים ֵׁשׁש ְוַחְצֵריֶהן| ֲענֹות ְוֶאְלְּתקֹן 
| ַּבִּמְדָּבר ) 61(  : ָעִרים ְׁשַּתִים ְוַחְצֵריֶהן| ַית ְיָעִרים ְוָהַרָּבה ִקְר 

| ִדי ְוַהִּנְבָׁשן ְוִעיר ַהֶּמַלח ְוֵעין ּגֶ ) 62: (ֵּבית ָהֲעָרָבה ִמִּדין ּוְסָכָכה
א ְוֶאת ַהְיבּוִסי יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם לֹ) 63: (ָעִרים ֵׁשׁש ְוַחְצֵריֶהן

ֵני ַוֵּיֶׁשב ַהְיבּוִסי ֶאת ְּב | ְבֵני ְיהּוָדה ְלהֹוִריָׁשם ] קריָיְכלּו [יוכלו 
  :ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשַלִם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

  
Joshua Chapter 16 

  
| ָרָחה ַוֵּיֵצא ַהּגֹוָרל ִלְבֵני יֹוֵסף ִמַּיְרֵּדן ְיִריחֹו ְלֵמי ְיִריחֹו ִמזְ ) 1(

|  ְוָיָצא ִמֵּבית ֵאל לּוָזה) 2: (ת ֵאלַהִּמְדָּבר עֶֹלה ִמיִריחֹו ָּבָהר ֵּבי
ִטי ְוָיַרד ָיָּמה ֶאל ְּגבּול ַהַּיְפלֵ ) 3: (ְוָעַבר ֶאל ְּגבּול ָהַאְרִּכי ֲעָטרֹות

תְֹצאָֹתיו [ְוָהיּו תצאתו | ַעד ְּגבּול ֵּבית חֹורֹן ַּתְחּתֹון ְוַעד ָּגֶזר 
ַוְיִהי ְּגבּול ) 5: (ֶאְפָרִיםַוִּיְנֲחלּו ְבֵני יֹוֵסף ְמַנֶּׁשה וְ ) 4: (ָיָּמה] קרי

 ַוְיִהי ְּגבּול ַנֲחָלָתם ִמְזָרָחה ַעְטרֹות| ְּבֵני ֶאְפַרִים ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
ת ְוָיָצא ַהְּגבּול ַהָּיָּמה ַהִּמְכְמָת ) 6: (ַאָּדר ַעד ֵּבית חֹורֹן ֶעְליֹון

ֹותֹו ִמִּמְזַרח ְוָעַבר א| ִמָּצפֹון ְוָנַסב ַהְּגבּול ִמְזָרָחה ַּתֲאַנת ִׁשלֹה 
 ּוָפַגע ִּביִריחֹו ְוָיָצא| ְוָיַרד ִמָּינֹוָחה ֲעָטרֹות ְוַנֲעָרָתה ) 7: (ָינֹוָחה
ָתיו ִמַּתּפּוַח ֵיֵלְך ַהְּגבּול ָיָּמה ַנַחל ָקָנה ְוָהיּו תְֹצאֹ) 8: (ַהַּיְרֵּדן
ֶהָעִרים וְ ) 9: (זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני ֶאְפַרִים ְלִמְׁשְּפחָֹתם| ַהָּיָּמה 

ָּכל ֶהָעִרים | ַהִּמְבָּדלֹות ִלְבֵני ֶאְפַרִים ְּבתֹוְך ַנֲחַלת ְּבֵני ְמַנֶּׁשה 
ַוֵּיֶׁשב | ְולֹא הֹוִריׁשּו ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב ְּבָגֶזר ) 10: (ְוַחְצֵריֶהן

  :ַהְּכַנֲעִני ְּבֶקֶרב ֶאְפַרִים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד
  

Joshua Chapter 17 
  
ְלָמִכיר | ַוְיִהי ַהּגֹוָרל ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ִּכי הּוא ְּבכֹור יֹוֵסף ) 1(

ְיִהי לֹו ְּבכֹור ְמַנֶּׁשה ֲאִבי ַהִּגְלָעד ִּכי הּוא ָהָיה ִאיׁש ִמְלָחָמה וַ 
ָתם ַוְיִהי ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ַהּנֹוָתִרים ְלִמְׁשְּפחֹ) 2: (ַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁשן

ם ְוִלְבֵני ֵני ֲאִביֶעֶזר ְוִלְבֵני ֵחֶלק ְוִלְבֵני ַאְׂשִריֵאל ְוִלְבֵני ֶׁשכֶ ִלְב 
ֵאֶּלה ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ֶּבן יֹוֵסף ַהְּזָכִרים | ֵחֶפר ְוִלְבֵני ְׁשִמיָדע 

 ַנֶּׁשהְוִלְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמ ) 3: (ְלִמְׁשְּפחָֹתם
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבנָֹתיו ַמְחָלה | ָּבִנים ִּכי ִאם ָּבנֹות  לֹא ָהיּו לֹו

ן ַוִּתְקַרְבָנה ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֹהֵ ) 4: (ְונָֹעה ָחְגָלה ִמְלָּכה ְוִתְרָצה



ֶאת  ְוִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאים ֵלאמֹר ְיהָוה ִצָּוה
ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֶאל ִּפי ְיהָוה | ֹוְך ַאֵחינּו מֶֹׁשה ָלֶתת ָלנּו ַנֲחָלה ְּבת
ְלַבד |  ַוִּיְּפלּו ַחְבֵלי ְמַנֶּׁשה ֲעָׂשָרה) 5: (ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ֲאִביֶהן

 ִּכי ְּבנֹות ְמַנֶּׁשה) 6: (ֵמֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן
ֶרץ ַהִּגְלָעד ָהְיָתה ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ְוֶא | ָנֲחלּו ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ָּבָניו 

י ר ַעל ְּפנֵ ַוְיִהי ְגבּול ְמַנֶּׁשה ֵמָאֵׁשר ַהִּמְכְמָתת ֲאֶׁש ) 7: (ַהּנֹוָתִרים
 ִלְמַנֶּׁשה) 8: (ְוָהַלְך ַהְּגבּול ֶאל ַהָּיִמין ֶאל יְֹׁשֵבי ֵעין ַּתּפּוחַ | ְׁשֶכם 

) 9: (בּול ְמַנֶּׁשה ִלְבֵני ֶאְפָרִיםְוַתּפּוַח ֶאל ּגְ | ָהְיָתה ֶאֶרץ ַּתּפּוַח 
ִים ְּבתֹוְך ְוָיַרד ַהְּגבּול ַנַחל ָקָנה ֶנְגָּבה ַלַּנַחל ָעִרים ָהֵאֶּלה ְלֶאְפרַ 

: ָּמהּוְגבּול ְמַנֶּׁשה ִמְּצפֹון ַלַּנַחל ַוְיִהי תְֹצאָֹתיו ַהּיָ | ָעֵרי ְמַנֶּׁשה 
ּוְבָאֵׁשר | ה ַוְיִהי ַהָּים ְּגבּולֹו ֶנְגָּבה ְלֶאְפַרִים ְוָצפֹוָנה ִלְמַנֶּׁש ) 10(

ָכר ַוְיִהי ִלְמַנֶּׁשה ְּבִיָּׂשש) 11: (ִיְפְּגעּון ִמָּצפֹון ּוְבִיָּׂששָכר ִמִּמְזָרח
ֵבי דֹאר ּוְבָאֵׁשר ֵּבית ְׁשָאן ּוְבנֹוֶתיָה ְוִיְבְלָעם ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת יְֹׁש 

ֵבי ְויְֹׁשֵבי ַתְעַנְך ּוְבנֶֹתיָה ְויְֹׁש ּוְבנֹוֶתיָה ְויְֹׁשֵבי ֵעין ּדֹר ּוְבנֶֹתיָה 
ְולֹא ָיְכלּו ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ) 12: (ְׁשלֶֹׁשת ַהָּנֶפת| ְמִגּדֹו ּוְבנֹוֶתיָה 

ץ ַוּיֹוֶאל ַהְּכַנֲעִני ָלֶׁשֶבת ָּבָארֶ | ְלהֹוִריׁש ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה 
ס ְּתנּו ֶאת ַהְּכַנֲעִני ָלַמ ַוְיִהי ִּכי ָחְזקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיִ ) 13: (ַהּזֹאת

ַע ַוְיַדְּברּו ְּבֵני יֹוֵסף ֶאת ְיהֹוׁשֻ ) 14(  : ְוהֹוֵרׁש לֹא הֹוִריׁשֹו| 
ֲאִני ַעם ַמּדּוַע ָנַתָּתה ִּלי ַנֲחָלה ּגֹוָרל ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד וַ | ֵלאמֹר 

הֹוֻׁשַע ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם יְ ) 15: (ָרב ַעד ֲאֶׁשר ַעד ּכֹה ֵּבְרַכִני ְיהָוה
 ֶרץ ַהְּפִרִּזיִאם ַעם ַרב ַאָּתה ֲעֵלה ְלָך ַהַּיְעָרה ּוֵבֵראָת ְלָך ָׁשם ְּבֶא 

ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני יֹוֵסף לֹא ) 16: (ִּכי ָאץ ְלָך ַהר ֶאְפָרִים| ְוָהְרָפִאים 
 ָהֵעֶמק ְוֶרֶכב ַּבְרֶזל ְּבָכל ַהְּכַנֲעִני ַהּיֵֹׁשב ְּבֶאֶרץ| ִיָּמֵצא ָלנּו ָהָהר 

) 17: (לַלֲאֶׁשר ְּבֵבית ְׁשָאן ּוְבנֹוֶתיָה ְוַלֲאֶׁשר ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעא
ַעם ַרב | ר ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ֵּבית יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ְוִלְמַנֶּׁשה ֵלאמֹ

ִּכי ַהר ִיְהֶיה ) 18: (ַאָּתה ְוכַֹח ָּגדֹול ָלְך לֹא ִיְהֶיה ְלָך ּגֹוָרל ֶאָחד
ִּכי תֹוִריׁש ֶאת | א ּוֵבֵראתֹו ְוָהָיה ְלָך ּתְֹצאָֹתיו ָּלְך ִּכי ַיַער הּו

  :ַהְּכַנֲעִני ִּכי ֶרֶכב ַּבְרֶזל לֹו ִּכי ָחָזק הּוא
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ם ֶאת אֶֹהל ַוִּיָּקֲהלּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׁשלֹה ַוַּיְׁשִּכינּו ָׁש ) 1(

 ֶׁשרַוִּיָּוְתרּו ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל אֲ ) 2: (ֶהםְוָהָאֶרץ ִנְכְּבָׁשה ִלְפֵני| מֹוֵעד 
ל ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶא ) 3: (ִׁשְבָעה ְׁשָבִטים| לֹא ָחְלקּו ֶאת ַנֲחָלָתם 



ָאֶרץ ַעד ָאָנה ַאֶּתם ִמְתַרִּפים ָלבֹוא ָלֶרֶׁשת ֶאת הָ | ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
 בּו ָלֶכם ְׁשלָֹׁשההָ ) 4: (ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם

בּו ְוֶאְׁשָלֵחם ְוָיֻקמּו ְוִיְתַהְּלכּו ָבָאֶרץ ְוִיְכְּת | ֲאָנִׁשים ַלָּׁשֶבט 
 ְוִהְתַחְּלקּו אָֹתּה ְלִׁשְבָעה) 5: (אֹוָתּה ְלִפי ַנֲחָלָתם ְוָיבֹאּו ֵאָלי

ל עַ  ְיהּוָדה ַיֲעמֹד ַעל ְּגבּולֹו ִמֶּנֶגב ּוֵבית יֹוֵסף ַיַעְמדּו| ֲחָלִקים 
ים ְוַאֶּתם ִּתְכְּתבּו ֶאת ָהָאֶרץ ִׁשְבָעה ֲחָלִק ) 6: (ְּגבּוָלם ִמָּצפֹון

: ינּוְוָיִריִתי ָלֶכם ּגֹוָרל ּפֹה ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֹהֵ | ַוֲהֵבאֶתם ֵאַלי ֵהָּנה 
ְוָגד | ֹו ִּכי ֵאין ֵחֶלק ַלְלִוִּים ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי ְכֻהַּנת ְיהָוה ַנֲחָלת) 7(

ַּיְרֵּדן ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ָלְקחּו ַנֲחָלָתם ֵמֵעֶבר לַ  ּוְראּוֵבן
ים ַוָּיֻקמּו ָהֲאָנִׁש ) 8: (ִמְזָרָחה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוה

מֹר ְלכּו ַוְיַצו ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ַההְֹלִכים ִלְכּתֹב ֶאת ָהָאֶרץ ֵלא| ַוֵּיֵלכּו 
ֶכם אֹוָתּה ְוׁשּובּו ֵאַלי ּופֹה ַאְׁשִליְך לָ  ְוִהְתַהְּלכּו ָבָאֶרץ ְוִכְתבּו
ץ ַוֵּיְלכּו ָהֲאָנִׁשים ַוַּיַעְברּו ָבָארֶ ) 9: (ּגֹוָרל ִלְפֵני ְיהָוה ְּבִׁשלֹה

 ַוָּיבֹאּו ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ | ַוִּיְכְּתבּוָה ֶלָעִרים ְלִׁשְבָעה ֲחָלִקים ַעל ֵסֶפר 
ְפֵני ֶהם ְיהֹוֻׁשַע ּגֹוָרל ְּבִׁשלֹה ִל ַוַּיְׁשֵלְך לָ ) 10: (ֶאל ַהַּמֲחֶנה ִׁשלֹה

 ַוְיַחֶּלק ָׁשם ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָהָאֶרץ ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל| ְיהָוה 
  : ְּכַמְחְלקָֹתם

ַוֵּיֵצא ְּגבּול | ַוַּיַעל ּגֹוַרל ַמֵּטה ְבֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפחָֹתם ) 11(
ַוְיִהי ָלֶהם ַהְּגבּול ) 12: (ףּגֹוָרָלם ֵּבין ְּבֵני ְיהּוָדה ּוֵבין ְּבֵני יֹוֵס 

ן ְוָעָלה ַהְּגבּול ֶאל ֶּכֶתף ְיִריחֹו ִמָּצפֹו| ִלְפַאת ָצפֹוָנה ִמן ַהַּיְרֵּדן 
: ּתְֹצאָֹתיו ִמְדַּבָרה ֵּבית ָאֶון] ְוָהיּו קרי[ְוָעָלה ָבָהר ָיָּמה והיה 

ִהיא ֵּבית ֵאל ְוָעַבר ִמָּׁשם ַהְּגבּול לּוָזה ֶאל ֶּכֶתף לּוָזה ֶנְגָּבה ) 13(
חֹרֹון  ְוָיַרד ַהְּגבּול ַעְטרֹות ַאָּדר ַעל ָהָהר ֲאֶׁשר ִמֶּנֶגב ְלֵבית| 

 ֲאֶׁשר ְוָתַאר ַהְּגבּול ְוָנַסב ִלְפַאת ָים ֶנְגָּבה ִמן ָהָהר) 14: (ַּתְחּתֹון
תְֹצאָֹתיו ֶאל ִקְרַית ] ְוָהיּו קרי[ַעל ְּפֵני ֵבית חֹרֹון ֶנְגָּבה והיה 

) 15: (זֹאת ְּפַאת ָים| א ִקְרַית ְיָעִרים ִעיר ְּבֵני ְיהּוָדה ַּבַעל ִהי
ל ְוָיָצא ַהְּגבּול ָיָּמה ְוָיָצא ֶא | ּוְפַאת ֶנְגָּבה ִמְקֵצה ִקְרַית ְיָעִרים 

ל ְּפֵני ְוָיַרד ַהְּגבּול ֶאל ְקֵצה ָהָהר ֲאֶׁשר עַ ) 16: (ַמְעַין ֵמי ֶנְפּתֹוחַ 
 ְוָיַרד ֵּגי ִהּנֹם ֶאל ֶּכֶתף| ק ְרָפִאים ָצפֹוָנה ֵּגי ֶבן ִהּנֹם ֲאֶׁשר ְּבֵעֶמ 

 ֶמׁשְוָתַאר ִמָּצפֹון ְוָיָצא ֵעין ֶׁש ) 17: (ַהְיבּוִסי ֶנְגָּבה ְוָיַרד ֵעין רֵֹגל
 ְוָיַרד ֶאֶבן ּבַֹהן ֶּבן| ְוָיָצא ֶאל ְּגִלילֹות ֲאֶׁשר נַֹכח ַמֲעֵלה ֲאֻדִּמים 

ְוָיַרד | ל ָהֲעָרָבה ָצפֹוָנה ְוָעַבר ֶאל ֶּכֶתף מּו) 18: (ְראּוֵבן
היה ְוָעַבר ַהְּגבּול ֶאל ֶּכֶתף ֵּבית ָחְגָלה ָצפֹוָנה ו) 19: (ָהֲעָרָבָתה

ַלח ַהְּגבּול ֶאל ְלׁשֹון ָים ַהֶּמ ] ּתְֹצאֹות קרי[תצאותיו ] ְוָהיּו קרי[



ן ִיְגּבֹל ְוַהַּיְרּדֵ ) 20: (ֶזה ְּגבּול ֶנֶגב| ָצפֹוָנה ֶאל ְקֵצה ַהַּיְרֵּדן ֶנְגָּבה 
ב זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני ִבְנָיִמן ִלְגבּולֶֹתיָה ָסִבי| אֹתֹו ִלְפַאת ֵקְדָמה 

ְוָהיּו ֶהָעִרים ְלַמֵּטה ְּבֵני ִבְנָיִמן ) 21: (ְלִמְׁשְּפחָֹתם
ּוֵבית ) 22: (ְיִריחֹו ּוֵבית ָחְגָלה ְוֵעֶמק ְקִציץ| ְלִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם 

) 24: (ְוָהַעִּוים ְוַהָּפָרה ְוָעְפָרה) 23: (ֵאלָהֲעָרָבה ּוְצָמַרִים ּוֵבית 
ה ָעִרים ְׁשֵּתים ֶעְׂשרֵ | ְוָהָעְפִני ָוָגַבע ] ָהַעּמָֹנה קרי[ּוְכַפר העמני 

ְוַהִּמְצֶּפה ) 26: (ִּגְבעֹון ְוָהָרָמה ּוְבֵארֹות) 25: (ְוַחְצֵריֶהן
ְוֵצַלע ) 28: (ָלהְוֶרֶקם ְוִיְרְּפֵאל ְוַתְראֲ ) 27: (ְוַהְּכִפיָרה ְוַהּמָֹצה

 ע ֶעְׂשֵרהָהֶאֶלף ְוַהְיבּוִסי ִהיא ְירּוָׁשַלִם ִּגְבַעת ִקְרַית ָעִרים ַאְרּבַ 
  :זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפחָֹתם| ְוַחְצֵריֶהן 

  
Joshua Chapter 19 

  
 ְׁשְּפחֹוָתםִמ ַוֵּיֵצא ַהּגֹוָרל ַהֵּׁשִני ְלִׁשְמעֹון ְלַמֵּטה ְבֵני ִׁשְמעֹון לְ ) 1(
ם ַוְיִהי ָלֶהם ְּבַנֲחָלָת ) 2: (ַוְיִהי ַנֲחָלָתם ְּבתֹוְך ַנֲחַלת ְּבֵני ְיהּוָדה| 
) 4: (ַוֲחַצר ׁשּוָעל ּוָבָלה ָוָעֶצם) 3: (ְּבֵאר ֶׁשַבע ְוֶׁשַבע ּומֹוָלָדה| 

ר ְוִצְקַלג ּוֵבית ַהַּמְרָּכבֹות ַוֲחצַ ) 5: (ְוֶאְלּתֹוַלד ּוְבתּול ְוָחְרָמה
ָעִרים ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה | ּוֵבית ְלָבאֹות ְוָׁשרּוֶחן ) 6: (ָסהסּו

: ָעִרים ַאְרַּבע ְוַחְצֵריֶהן| ַעִין ִרּמֹון ָוֶעֶתר ְוָעָׁשן ) 7: (ְוַחְצֵריֶהן
ַלת ְּבֵאר ְוָכל ַהֲחֵצִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֹות ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ַעד ַּבעֲ ) 8(

) 9: (ְבֵני ִׁשְמעֹון ְלִמְׁשְּפחָֹתםזֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה | ָראַמת ֶנֶגב 
 ִּכי ָהָיה ֵחֶלק ְּבֵני ְיהּוָדה| ֵמֶחֶבל ְּבֵני ְיהּוָדה ַנֲחַלת ְּבֵני ִׁשְמעֹון 

  : ַרב ֵמֶהם ַוִּיְנֲחלּו ְבֵני ִׁשְמעֹון ְּבתֹוְך ַנֲחָלָתם
ְיִהי ְּגבּול וַ | ַוַּיַעל ַהּגֹוָרל ַהְּׁשִליִׁשי ִלְבֵני ְזבּוֻלן ְלִמְׁשְּפחָֹתם ) 10(

 ְוָעָלה ְגבּוָלם ַלָּיָּמה ּוַמְרֲעָלה ּוָפַגע) 11: (ַנֲחָלָתם ַעד ָׂשִריד
ְוָׁשב ) 12: (ּוָפַגע ֶאל ַהַּנַחל ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָיְקְנָעם| ְּבַדָּבֶׁשת 

ְוָיָצא ֶאל | ִמָּׂשִריד ֵקְדָמה ִמְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ַעל ְּגבּול ִּכְסלֹת ָּתבֹר 
ֵחֶפר  ּוִמָּׁשם ָעַבר ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ִּגָּתה) 13: (ְוָעָלה ָיִפיעַ  ַהָּדְבַרת

 ְוָנַסב אֹתֹו ַהְּגבּול) 14: (ְוָיָצא ִרּמֹון ַהְּמתָֹאר ַהֵּנָעה| ִעָּתה ָקִצין 
 ְוַקָּטת ְוַנֲהָלל) 15: (ְוָהיּו ּתְֹצאָֹתיו ֵּגי ִיְפַּתח ֵאל| ִמְּצפֹון ַחָּנתֹן 
: ןָעִרים ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריהֶ | ָלה ּוֵבית ָלֶחם ְוִׁשְמרֹון ְוִיְדאֲ 

ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה | זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני ְזבּוֻלן ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ) 16(
  : ְוַחְצֵריֶהן



: ָתםִלְבֵני ִיָּׂששָכר ְלִמְׁשְּפחֹו| ְלִיָּׂששָכר ָיָצא ַהּגֹוָרל ָהְרִביִעי ) 17(
ַוֲחָפַרִים ) 19: (ְזְרֶעאָלה ְוַהְּכסּולֹת ְוׁשּוֵנםיִ | ַוְיִהי ְּגבּוָלם ) 18(

ְוֶרֶמת ְוֵעין ) 21: (ְוָהַרִּבית ְוִקְׁשיֹון ָוָאֶבץ) 20: (ְוִׁשיאֹן ַוֲאָנֲחַרת
ה ּוָפַגע ַהְּגבּול ְּבָתבֹור וׁשחצומ) 22: (ַּגִּנים ְוֵעין ַחָּדה ּוֵבית ַּפֵּצץ

| ּתְֹצאֹות ְּגבּוָלם ַהַּיְרֵּדן  ּוֵבית ֶׁשֶמׁש ְוָהיּו] ְוַׁשֲחִציָמה קרי[
שָכר זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני ִיָּׂש ) 23: (ָעִרים ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן

  : ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהן| ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
) 25: (חֹוָתםַוֵּיֵצא ַהּגֹוָרל ַהֲחִמיִׁשי ְלַמֵּטה ְבֵני ָאֵׁשר ְלִמְׁשּפְ ) 24(

ד ְוַאַלֶּמֶלְך ְוַעְמעָ ) 26: (ֶחְלַקת ַוֲחִלי ָוֶבֶטן ְוַאְכָׁשף |ַוְיִהי ְּגבּוָלם 
 ְוָׁשב ִמְזַרח) 27: (ּוָפַגע ְּבַכְרֶמל ַהָּיָּמה ּוְבִׁשיחֹור ִלְבָנת| ּוִמְׁשָאל 

ֵּבית  ַהֶּׁשֶמׁש ֵּבית ָּדגֹן ּוָפַגע ִּבְזֻבלּון ּוְבֵגי ִיְפַּתח ֵאל ָצפֹוָנה
ְוֶעְברֹן ּוְרחֹב ) 28: (א ֶאל ָּכבּול ִמְּׂשמֹאלְוָיצָ | ָהֵעֶמק ּוְנִעיֵאל 

יר ְוָׁשב ַהְּגבּול ָהָרָמה ְוַעד עִ ) 29: (ַעד ִצידֹון ַרָּבה| ְוַחּמֹון ְוָקָנה 
 תְֹצאָֹתיו ַהָּיָּמה] ְוָהיּו קרי[ְוָׁשב ַהְּגבּול חָֹסה ויהיו | ִמְבַצר צֹר 

ָעִרים ֶעְׂשִרים | ב ְוֻעָמה ַוֲאֵפק ּוְרחֹ) 30: (ֵמֶחֶבל ַאְכִזיָבה
ְּפחָֹתם זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני ָאֵׁשר ְלִמְׁש ) 31: (ּוְׁשַּתִים ְוַחְצֵריֶהן

  : ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוַחְצֵריֶהן| 
: םִלְבֵני ַנְפָּתִלי ְלִמְׁשְּפחָֹת | ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ָיָצא ַהּגֹוָרל ַהִּׁשִּׁשי ) 32(
ְבְנֵאל ֵמֵאלֹון ְּבַצֲעַנִּנים ַוֲאָדִמי ַהֶּנֶקב ְויַ ַוְיִהי ְגבּוָלם ֵמֵחֶלף ) 33(

ֹות ְוָׁשב ַהְּגבּול ָיָּמה ַאְזנ) 34: (ַוְיִהי תְֹצאָֹתיו ַהַּיְרֵּדן| ַעד ַלּקּום 
ַגע ּוָפַגע ִּבְזֻבלּון ִמֶּנֶגב ּוְבָאֵׁשר ּפָ | ָּתבֹור ְוָיָצא ִמָּׁשם חּוקָֹקה 

ַהִּצִּדים | ְוָעֵרי ִמְבָצר ) 35: (ַרח ַהָּׁשֶמׁשִמָּים ּוִביהּוָדה ַהַּיְרֵּדן ִמזְ 
) 37: (ַוֲאָדָמה ְוָהָרָמה ְוָחצֹור) 36: (ֵצר ְוַחַּמת ַרַּקת ְוִכָּנֶרת
 ְוִיְראֹון ּוִמְגַּדל ֵאל ֳחֵרם ּוֵבית) 38: (ְוֶקֶדׁש ְוֶאְדֶרִעי ְוֵעין ָחצֹור

זֹאת ) 39: (יֶהןָעִרים ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְוַחְצרֵ | ֲעָנת ּוֵבית ָׁשֶמׁש 
  : ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהן| ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני ַנְפָּתִלי ְלִמְׁשְּפחָֹתם 

) 41: (ָיָצא ַהּגֹוָרל ַהְּׁשִביִעי| ְלַמֵּטה ְבֵני ָדן ְלִמְׁשְּפחָֹתם ) 40(
) 42: (ָצְרָעה ְוֶאְׁשָּתאֹול ְוִעיר ָׁשֶמׁש| ַוְיִהי ְּגבּול ַנֲחָלָתם 

) 44: (ְוֵאילֹון ְוִתְמָנָתה ְוֶעְקרֹון) 43: (ַאָּילֹון ְוִיְתָלהְוַׁשֲעַלִּבין וְ 
) 46: (ִויֻהד ּוְבֵני ְבַרק ְוַגת ִרּמֹון) 45: (ְוֶאְלְּתֵקה ְוִגְּבתֹון ּוַבֲעָלת

 ַוֵּיֵצא ְגבּול ְּבֵני) 47: (ִעם ַהְּגבּול מּול ָיפֹו| ּוֵמי ַהַּיְרקֹון ְוָהַרּקֹון 
 ַוַּיּכּו ְבֵני ָדן ַוִּיָּלֲחמּו ִעם ֶלֶׁשם ַוִּיְלְּכדּו אֹוָתּה ַוַּיֲעלּו| ָדן ֵמֶהם 

ֶׁשם ָּדן אֹוָתּה ְלִפי ֶחֶרב ַוִּיְרׁשּו אֹוָתּה ַוֵּיְׁשבּו ָבּה ַוִּיְקְראּו ְללֶ 



| ם זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני ָדן ְלִמְׁשְּפחָֹת ) 48: (ְּכֵׁשם ָּדן ֲאִביֶהם
  : ןֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוַחְצֵריהֶ 

ַוִּיְּתנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל | ַוְיַכּלּו ִלְנחֹל ֶאת ָהָאֶרץ ִלְגבּולֶֹתיָה ) 49(
ַעל ִּפי ְיהָוה ָנְתנּו לֹו ֶאת ) 50: (ַנֲחָלה ִליהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְּבתֹוָכם

ַוִּיְבֶנה ֶאת | ָהִעיר ֲאֶׁשר ָׁשָאל ֶאת ִּתְמַנת ֶסַרח ְּבַהר ֶאְפָרִים 
ּכֵֹהן ֵאֶּלה ַהְּנָחלֹת ֲאֶׁשר ִנֲחלּו ֶאְלָעָזר הַ ) 51: (ָּבּהָהִעיר ַוֵּיֶׁשב 

גֹוָרל ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּב 
  :ַוְיַכּלּו ֵמַחֵּלק ֶאת ָהָאֶרץ| ְּבִׁשלֹה ִלְפֵני ְיהָוה ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד 
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 ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) 2: (ר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֵלאמֹרַוְיַדּבֵ ) 1(

ם ְּבַיד ְּתנּו ָלֶכם ֶאת ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליכֶ | ֵלאמֹר 
| י ָדַעת ָלנּוס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ִּבְבלִ ) 3: (מֶֹׁשה

ְוָנס ֶאל ַאַחת ֵמֶהָעִרים ) 4: (ַהָּדםְוָהיּו ָלֶכם ְלִמְקָלט ִמּגֵֹאל 
ר ַהִהיא ָהֵאֶּלה ְוָעַמד ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ְוִדֶּבר ְּבָאְזֵני ִזְקֵני ָהִעי

ָיַׁשב ְוָאְספּו אֹתֹו ָהִעיָרה ֲאֵליֶהם ְוָנְתנּו לֹו ָמקֹום וְ | ֶאת ְּדָבָריו 
ְסִּגרּו ֶאת ָהרֵֹצַח ְוִכי ִיְרּדֹף ּגֵֹאל ַהָּדם ַאֲחָריו ְולֹא יַ ) 5: (ִעָּמם
מֹול ִּכי ִבְבִלי ַדַעת ִהָּכה ֶאת ֵרֵעהּו ְולֹא ׂשֵֹנא הּוא לֹו ִמְּת | ְּבָידֹו 

ְׁשָּפט ְוָיַׁשב ָּבִעיר ַהִהיא ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמ ) 6: (ִׁשְלׁשֹום
ב ָאז ָיׁשּו| ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם 

) 7: (םָהרֹוֵצַח ּוָבא ֶאל ִעירֹו ְוֶאל ֵּביתֹו ֶאל ָהִעיר ֲאֶׁשר ָנס ִמָּׁש 
| ַהר ֶאְפָרִים ַוַּיְקִּדׁשּו ֶאת ֶקֶדׁש ַּבָּגִליל ְּבַהר ַנְפָּתִלי ְוֶאת ְׁשֶכם ְּב 

 ּוֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן) 8: (ְוֶאת ִקְרַית ַאְרַּבע ִהיא ֶחְברֹון ְּבַהר ְיהּוָדה
| אּוֵבן ְזָרָחה ָנְתנּו ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ַּבִּמיׁשֹר ִמַּמֵּטה ְר ְיִריחֹו ִמ 

ַּבָּבָׁשן ] ּגֹוָלן קרי[ְוֶאת ָראמֹת ַּבִּגְלָעד ִמַּמֵּטה ָגד ְוֶאת גלון 
ֵאל ֵאֶּלה ָהיּו ָעֵרי ַהּמּוָעָדה ְלכֹל ְּבֵני ִיְׂשרָ ) 9: (ִמַּמֵּטה ְמַנֶּׁשה

ְולֹא ָימּות | נּוס ָׁשָּמה ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם לָ 
  :ְּבַיד ּגֵֹאל ַהָּדם ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה
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ן ל ְיהֹוֻׁשַע ִּב ַוִּיְּגׁשּו ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהְלִוִּים ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוֶא ) 1(

ַוְיַדְּברּו ) 2: (ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלְוֶאל ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהַּמּטֹות | נּון 



ה ָלֶתת ֲאֵליֶהם ְּבִׁשלֹה ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ֵלאמֹר ְיהָוה ִצָּוה ְבַיד מֶֹׁש 
ל ַוִּיְּתנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵא ) 3: (ּוִמְגְרֵׁשיֶהן ִלְבֶהְמֵּתנּו| ָלנּו ָעִרים ָלָׁשֶבת 

ם ָהֵאֶּלה ְוֶאת ֶאת ֶהָעִרי| ַלְלִוִּים ִמַּנֲחָלָתם ֶאל ִּפי ְיהָוה 
ַוְיִהי ִלְבֵני | ַוֵּיֵצא ַהּגֹוָרל ְלִמְׁשְּפחֹת ַהְּקָהִתי ) 4: (ִמְגְרֵׁשיֶהן

עִֹני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ִמן ַהְלִוִּים ִמַּמֵּטה ְיהּוָדה ּוִמַּמֵּטה ַהִּׁשְמ 
ְוִלְבֵני ְקָהת ) 5(  : ּוִמַּמֵּטה ִבְנָיִמן ַּבּגֹוָרל ָעִרים ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה

ַמֵּטה  ּנֹוָתִרים ִמִּמְׁשְּפחֹת ַמֵּטה ֶאְפַרִים ּוִמַּמֵּטה ָדן ּוֵמֲחִציהַ 
ֵּטה ְוִלְבֵני ֵגְרׁשֹון ִמִּמְׁשְּפחֹות ַמ ) 6(  : ְמַנֶּׁשה ַּבּגֹוָרל ָעִרים ָעֶׂשר

ְמַנֶּׁשה  ִיָּׂששָכר ּוִמַּמֵּטה ָאֵׁשר ּוִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ּוֵמֲחִצי ַמֵּטה
ִלְבֵני ְמָרִרי ) 7(  : ָרל ָעִרים ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרהַבָּבָׁשן ַּבּגֹו

ָעִרים  ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ּוִמַּמֵּטה ָגד ּוִמַּמֵּטה ְזבּוֻלן
ֵאֶּלה ַוִּיְּתנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלְלִוִּים ֶאת ֶהָעִרים הָ ) 8: (ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה

  : הָוה ְּבַיד מֶֹׁשה ַּבּגֹוָרלַּכֲאֶׁשר ִצָּוה יְ | ְוֶאת ִמְגְרֵׁשיֶהן 
ֵאת ֶהָעִרים | ַוִּיְּתנּו ִמַּמֵּטה ְּבֵני ְיהּוָדה ּוִמַּמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון ) 9(

ַוְיִהי ִלְבֵני ַאֲהרֹן ) 10: (ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶהן ְּבֵׁשם
: ל ִריאׁשָֹנהִּכי ָלֶהם ָהָיה ַהּגֹורָ | ִמִּמְׁשְּפחֹות ַהְּקָהִתי ִמְּבֵני ֵלִוי 

ֹון ְּבַהר ַוִּיְּתנּו ָלֶהם ֶאת ִקְרַית ַאְרַּבע ֲאִבי ָהֲענֹוק ִהיא ֶחְבר) 11(
 ְוֶאת ְׂשֵדה ָהִעיר ְוֶאת) 12: (ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְסִביבֶֹתיהָ | ְיהּוָדה 
ְוִלְבֵני ַאֲהרֹן ) 13(  : ָנְתנּו ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ַּבֲאֻחָּזתֹו| ֲחֵצֶריָה 

| ָה ן ָנְתנּו ֶאת ִעיר ִמְקַלט ָהרֵֹצַח ֶאת ֶחְברֹון ְוֶאת ִמְגָרֶׁש ַהּכֹהֵ 
 ְוֶאת ַיִּתר ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת) 14: (ְוֶאת ִלְבָנה ְוֶאת ִמְגָרֶׁשהָ 

ִבר ְוֶאת חֹלֹן ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת ְּד ) 15: (ֶאְׁשְּתמַֹע ְוֶאת ִמְגָרֶׁשהָ 
 ִין ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת ֻיָּטה ְוֶאתְוֶאת עַ ) 16: (ְוֶאת ִמְגָרֶׁשהָ 

ֵני ָעִרים ֵּתַׁשע ֵמֵאת ְׁש | ִמְגָרֶׁשָה ֶאת ֵּבית ֶׁשֶמׁש ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 
  : ַהְּׁשָבִטים ָהֵאֶּלה

ֶאת ֶּגַבע ְוֶאת | ּוִמַּמֵּטה ִבְנָיִמן ֶאת ִּגְבעֹון ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ) 17(
ת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת ַעְלמֹון ְוֶאת ֶאת ֲעָנתֹות ְוֶא ) 18: (ִמְגָרֶׁשהָ 

 ְׁשלֹׁש| ָּכל ָעֵרי ְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ) 19: (ָעִרים ַאְרַּבע| ִמְגָרֶׁשָה 
ם ּוְלִמְׁשְּפחֹות ְּבֵני ְקָהת ַהְלִוּיִ ) 20(  : ֶעְׂשֵרה ָעִרים ּוִמְגְרֵׁשיֶהן
) 21: (ֵּטה ֶאְפָרִיםַוְיִהי ָעֵרי גֹוָרָלם ִמַּמ | ַהּנֹוָתִרים ִמְּבֵני ְקָהת 

ר ֶׁשָה ְּבהַ ַוִּיְּתנּו ָלֶהם ֶאת ִעיר ִמְקַלט ָהרֵֹצַח ֶאת ְׁשֶכם ְוֶאת ִמְגרָ 
ְוֶאת ִקְבַצִים ְוֶאת ) 22: (ְוֶאת ֶּגֶזר ְוֶאת ִמְגָרֶׁשהָ | ֶאְפָרִים 

) 23(  : ָעִרים ַאְרַּבע| ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת ֵּבית חֹורֹן ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 
ֶאת ִּגְּבתֹון ְוֶאת | ה ָדן ֶאת ֶאְלְּתֵקא ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ּוִמַּמֵּט 



 ֶאת ַאָּילֹון ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ֶאת ַּגת ִרּמֹון ְוֶאת) 24: (ִמְגָרֶׁשהָ 
ת ּוִמַּמֲחִצית ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ֶא ) 25(  : ָעִרים ַאְרַּבע| ִמְגָרֶׁשָה 

: ָעִרים ְׁשָּתִים| ֶאת ִמְגָרֶׁשָה ַּתְעַנְך ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת ַּגת ִרּמֹון וְ 
ְלִמְׁשְּפחֹות ְּבֵני ְקָהת | ָּכל ָעִרים ֶעֶׂשר ּוִמְגְרֵׁשיֶהן ) 26(

ִצי ְוִלְבֵני ֵגְרׁשֹון ִמִּמְׁשְּפחֹת ַהְלִוִּים ֵמחֲ ) 27(  : ַהּנֹוָתִרים
ן ַּבָּבָׁש ] ּגֹוָלן קרי[ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ֶאת ִעיר ִמְקַלט ָהרֵֹצַח ֶאת גלון 

: ָעִרים ְׁשָּתִים| ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת ְּבֶעְׁשְּתָרה ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 
ֶאת | ּוִמַּמֵּטה ִיָּׂששָכר ֶאת ִקְׁשיֹון ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ) 28(  

ן ֶאת ַיְרמּות ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ֶאת ֵעי) 29: (ָּדְבַרת ְוֶאת ִמְגָרֶׁשהָ 
 ּוִמַּמֵּטה ָאֵׁשר ֶאת) 30(  : ְרַּבעָעִרים ַא| ַּגִּנים ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 

ֶאת ) 31: (ֶאת ַעְבּדֹון ְוֶאת ִמְגָרֶׁשהָ | ִמְׁשָאל ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 
: ָעִרים ַאְרַּבע| ֶחְלָקת ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת ְרחֹב ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 

ׁש ּוִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ֶאת ִעיר ִמְקַלט ָהרֵֹצַח ֶאת ֶקדֶ ) 32(  
ת ַקְרָּתן ִליל ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת ַחּמֹת ּדֹאר ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶא ַּבּגָ 

| חָֹתם ָּכל ָעֵרי ַהֵּגְרֻׁשִּני ְלִמְׁשּפְ ) 33: (ָעִרים ָׁשלֹׁש| ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 
ּוְלִמְׁשְּפחֹות ְּבֵני ְמָרִרי ) 34(  : ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ִעיר ּוִמְגְרֵׁשיֶהן

| ֶׁשָה ִרים ֵמֵאת ַמֵּטה ְזבּוֻלן ֶאת ָיְקְנָעם ְוֶאת ִמְגרָ ַהְלִוִּים ַהּנֹוָת 
 ֶאת ִּדְמָנה ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ֶאת) 35: (ֶאת ַקְרָּתה ְוֶאת ִמְגָרֶׁשהָ 

ּוִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ֶאת ) 36: (ָעִרים ַאְרַּבע| ַנֲהָלל ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 
ֶאת ְקֵדמֹות ) 37: (ְגָרֶׁשהָ ְוֶאת ַיְהָצה ְוֶאת ִמ | ֶּבֶצר ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 

: ָעִרים ַאְרַּבע| ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת ֵמיָפַעת ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 
ְלָעד ּוִמַּמֵּטה ָגד ֶאת ִעיר ִמְקַלט ָהרֵֹצַח ֶאת ָרמֹת ַּבּגִ ) 38(  

ֶאת ֶחְׁשּבֹון ) 39: (ְוֶאת ַמֲחַנִים ְוֶאת ִמְגָרֶׁשהָ | ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה 
ָּכל ) 40: (ָּכל ָעִרים ַאְרַּבע| ֶׁשָה ֶאת ַיְעֵזר ְוֶאת ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת ִמְגרָ 

| ַהְלִוִּים  ֶהָעִרים ִלְבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפחָֹתם ַהּנֹוָתִרים ִמִּמְׁשְּפחֹות
ּכֹל ָעֵרי ַהְלִוִּים ְּבתֹוְך ) 41: (ַוְיִהי ּגֹוָרָלם ָעִרים ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה

) 42: (ָעִרים ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֶֹנה ּוִמְגְרֵׁשיֶהן| ֵאל ֲאֻחַּזת ְּבֵני ִיְׂשרָ 
ֵּכן ְלָכל | ִּתְהֶייָנה ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ִעיר ִעיר ּוִמְגָרֶׁשיָה ְסִביבֶֹתיָה 

ֲאֶׁשר  ַוִּיֵּתן ְיהָוה ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ) 43(  : ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה
ַוָּיַנח ְיהָוה ) 44: (ּוָה ַוֵּיְׁשבּו ָבּהַוִּיָרׁש| ִנְׁשַּבע ָלֵתת ַלֲאבֹוָתם 

ְולֹא ָעַמד ִאיׁש | ָלֶהם ִמָּסִביב ְּככֹל ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹוָתם 
) 45: (םִּבְפֵניֶהם ִמָּכל אְֹיֵביֶהם ֵאת ָּכל אְֹיֵביֶהם ָנַתן ְיהָוה ְּבָידָ 
ֶאל ֵּבית  לֹא ָנַפל ָּדָבר ִמּכֹל ַהָּדָבר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה

  :ַהּכֹל ָּבא| ִיְׂשָרֵאל 
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) 2: (ְוַלֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה| ָאז ִיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ) 1(

 ְתֶכם מֶֹׁשהַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ְׁשַמְרֶּתם ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶא 
לֹא ) 3: (כֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכםַוִּתְׁשְמעּו ְבקֹוִלי ְל | ֶעֶבד ְיהָוה 

 ּוְׁשַמְרֶּתם| ֲעַזְבֶּתם ֶאת ֲאֵחיֶכם ֶזה ָיִמים ַרִּבים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 
ְוַעָּתה ֵהִניַח ְיהָוה ) 4: (ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ִמְצַות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

ּו ָלֶכם ְוַעָּתה ְּפנּו ּוְלכ| ֱאלֵֹהיֶכם ַלֲאֵחיֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם 
ה ֶעֶבד ְיהָוה ְלָאֳהֵליֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם מֶֹׁש 

ֶאת ַרק ִׁשְמרּו ְמאֹד ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצָוה וְ ) 5: (ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן
ֶאת ְיהָוה  ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוה ְלַאֲהָבה

|  ָכל ְּדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ּוְלָדְבָקה בֹוֱאלֵֹהיֶכם ְוָלֶלֶכת ְּב 
| ַוְיָבְרֵכם ְיהֹוֻׁשַע ) 6: (ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם

ָנַתן  ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה) 7(  : ַוְיַׁשְּלֵחם ַוֵּיְלכּו ֶאל ָאֳהֵליֶהם
ְּבֵעֶבר [ַע ִעם ֲאֵחיֶהם מעבר מֶֹׁשה ַּבָּבָׁשן ּוְלֶחְציֹו ָנַתן ְיהֹוׁשֻ 

 ְוַגם ִּכי ִׁשְּלָחם ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָאֳהֵליֶהם| ַהַּיְרֵּדן ָיָּמה ] קרי
 ֶאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵלאמֹר ִּבְנָכִסים ַרִּבים ׁשּובּו) 8: (ַוְיָבֲרֵכם

ל ַבְרזֶ ָאֳהֵליֶכם ּוְבִמְקֶנה ַרב ְמאֹד ְּבֶכֶסף ּוְבָזָהב ּוִבְנחֶֹׁשת ּוְב 
  : ִחְלקּו ְׁשַלל אְֹיֵביֶכם ִעם ֲאֵחיֶכם| ּוִבְׂשָלמֹות ַהְרֵּבה ְמאֹד 

 ַנֶּׁשה ֵמֵאתַוָּיֻׁשבּו ַוֵּיְלכּו ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמ ) 9(
 ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד| ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּׁשלֹה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 

) 10: (הֲאֻחָּזָתם ֲאֶׁשר נֹאֲחזּו ָבּה ַעל ִּפי ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁש ֶאל ֶאֶרץ 
ַוִּיְבנּו ְבֵני ְראּוֵבן | ַוָּיבֹאּו ֶאל ְּגִלילֹות ַהַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 

ן ִמְזֵּבַח ָּגדֹול ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ָׁשם ִמְזֵּבַח ַעל ַהַּיְרּדֵ 
ן ִהֵּנה ָבנּו ְבֵני ְראּובֵ | ַוִּיְׁשְמעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ) 11: (ְלַמְרֶאה

 ֶרץ ְּכַנַען ֶאלּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֶאל מּול ֶא 
| ֵאל ַוִּיְׁשְמעּו ְּבֵני ִיְׂשרָ ) 12: (ְּגִלילֹות ַהַּיְרֵּדן ֶאל ֵעֶבר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  : ָּצָבאֲהלּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׁשלֹה ַלֲעלֹות ֲעֵליֶהם לַ ַוִּיָּק 
ֶאל ֲחִצי ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ָגד וְ ) 13(

: ֶאת ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן| ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ֶאל ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד 
ב ִאים ִעּמֹו ָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד ְלֵבית ָאַוֲעָׂשָרה ְנִׂש ) 14(

ֵפי ְוִאיׁש רֹאׁש ֵּבית ֲאבֹוָתם ֵהָּמה ְלַאְל | ְלכֹל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל 
ֶבט ַוָּיבֹאּו ֶאל ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ָגד ְוֶאל ֲחִצי ֵׁש ) 15: (ִיְׂשָרֵאל



ּכֹה ָאְמרּו ) 16: (ִאָּתם ֵלאמֹרַוְיַדְּברּו | ְמַנֶּׁשה ֶאל ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד 
ִיְׂשָרֵאל  ּכֹל ֲעַדת ְיהָוה ָמה ַהַּמַעל ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְמַעְלֶּתם ֵּבאלֵֹהי

 ִּבְבנֹוְתֶכם ָלֶכם ִמְזֵּבַח ִלְמָרְדֶכם| ָלׁשּוב ַהּיֹום ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה 
ַהְרנּו ַהְמַעט ָלנּו ֶאת ֲעֹון ְּפעֹור ֲאֶׁשר לֹא ִהַּט ) 17: (ַהּיֹום ַּביהָוה

ְוַאֶּתם ) 18: (ַוְיִהי ַהֶּנֶגף ַּבֲעַדת ְיהָוה| ִמֶּמּנּו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 
ה ְוָהָיה ַאֶּתם ִּתְמְרדּו ַהּיֹום ַּביהוָ | ָּתֻׁשבּו ַהּיֹום ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה 

ְוַאְך ִאם ְטֵמָאה ֶאֶרץ ) 19: (ּוָמָחר ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִיְקצֹף
ן ָׁשם ְברּו ָלֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזת ְיהָוה ֲאֶׁשר ָׁשכַ ֲאֻחַּזְתֶכם עִ 

 ּוַביהָוה ַאל ִּתְמרֹדּו ְואָֹתנּו ֶאל| ִמְׁשַּכן ְיהָוה ְוֵהָאֲחזּו ְּבתֹוֵכנּו 
: ֵהינּוִּתְמרֹדּו ִּבְבנְֹתֶכם ָלֶכם ִמְזֵּבַח ִמַּבְלֲעֵדי ִמְזַּבח ְיהָוה ֱאלֹ

ָרֵאל ַמַעל ַּבֵחֶרם ְוַעל ָּכל ֲעַדת ִיְׂש ֲהלֹוא ָעָכן ֶּבן ֶזַרח ָמַעל ) 20(
  : ְוהּוא ִאיׁש ֶאָחד לֹא ָגַוע ַּבֲעֹונֹו| ָהָיה ָקֶצף 

ַוְיַדְּברּו ֶאת | ַוַּיֲענּו ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ) 21(
הָוה ֵאל ֱאלִֹהים ְיהָוה ֵאל ֱאלִֹהים יְ ) 22: (ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל

ל ִאם ְּבֶמֶרד ְוִאם ְּבַמַעל ַּביהָוה ַא| הּוא יֵֹדַע ְוִיְׂשָרֵאל הּוא ֵיָדע 
י ִלְבנֹות ָלנּו ִמְזֵּבַח ָלׁשּוב ֵמַאֲחרֵ ) 23: (ּתֹוִׁשיֵענּו ַהּיֹום ַהֶּזה

יו ְוִאם ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה ּוִמְנָחה ְוִאם ַלֲעׂשֹות ָעלָ | ְיהָוה 
 ְוִאם לֹא ִמְּדָאָגה ִמָּדָבר) 24: (הָוה הּוא ְיַבֵּקׁשִזְבֵחי ְׁשָלִמים יְ 

ה ָמָחר יֹאְמרּו ְבֵניֶכם ְלָבֵנינּו ֵלאמֹר ַמ | ָעִׂשינּו ֶאת זֹאת ֵלאמֹר 
ּוְגבּול ָנַתן ְיהָוה ֵּביֵננּו ) 25: (ָּלֶכם ְוַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

|  ן ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ַּביהָוהּוֵביֵניֶכם ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ֶאת ַהַּיְרּדֵ 
ַוּנֹאֶמר ) 26: (ְוִהְׁשִּביתּו ְבֵניֶכם ֶאת ָּבֵנינּו ְלִבְלִּתי ְירֹא ֶאת ְיהָוה

) 27: (לֹא ְלעֹוָלה ְולֹא ְלָזַבח| ַנֲעֶׂשה ָּנא ָלנּו ִלְבנֹות ֶאת ַהִּמְזֵּבַח 
ֵרינּו ַלֲעבֹד ֶאת ִּכי ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ּדֹרֹוֵתינּו ַאחֲ 

ְולֹא | ֲעבַֹדת ְיהָוה ְלָפָניו ְּבעֹלֹוֵתינּו ּוִבְזָבֵחינּו ּוִבְׁשָלֵמינּו 
ַוּנֹאֶמר ) 28: (יֹאְמרּו ְבֵניֶכם ָמָחר ְלָבֵנינּו ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ַּביהָוה

ְוָאַמְרנּו ְראּו ֶאת | ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ֵאֵלינּו ְוֶאל ּדֹרֵֹתינּו ָמָחר 
א ְלֶזַבח ְבִנית ִמְזַּבח ְיהָוה ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבֹוֵתינּו לֹא ְלעֹוָלה ְולַֹּת 

ָחִליָלה ָּלנּו ִמֶּמּנּו ִלְמרֹד ) 29: (ִּכי ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם
ְלִמְנָחה  ַּביהָוה ְוָלׁשּוב ַהּיֹום ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה ִלְבנֹות ִמְזֵּבַח ְלעָֹלה

  : ְזַּבח ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאֶׁשר ִלְפֵני ִמְׁשָּכנֹוִמְּלַבד ִמ | ּוְלָזַבח 
 ְלֵפי ִיְׂשָרֵאלַוִּיְׁשַמע ִּפיְנָחס ַהּכֵֹהן ּוְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ְוָראֵׁשי ַא) 30(

ָגד ּוְבֵני  ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני
ֵהן ַוּיֹאֶמר ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ַהּכֹ) 31: (םַוִּייַטב ְּבֵעיֵניהֶ | ְמַנֶּׁשה 



ּו ִּכי ֶאל ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ָגד ְוֶאל ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ַהּיֹום ָיַדְענ
ָאז | ְבתֹוֵכנּו ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא ְמַעְלֶּתם ַּביהָוה ַהַּמַעל ַהֶּזה 

ַוָּיָׁשב ִּפיְנָחס ֶּבן ) 32: (ִהַּצְלֶּתם ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְיהָוה
 ָגד ֵמֶאֶרץ ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוַהְּנִׂשיִאים ֵמֵאת ְּבֵני ְראּוֵבן ּוֵמֵאת ְּבֵני

) 33: (ַוָּיִׁשבּו אֹוָתם ָּדָבר| ַהִּגְלָעד ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
| ֱאלִֹהים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיָבֲרכּו

ֶׁשר ְּבֵני ְולֹא ָאְמרּו ַלֲעלֹות ֲעֵליֶהם ַלָּצָבא ְלַׁשֵחת ֶאת ָהָאֶרץ אֲ 
ַוִּיְקְראּו ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ) 34: (ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד יְֹׁשִבים ָּבּה

  :ִּכי ֵעד הּוא ֵּבינֵֹתינּו ִּכי ְיהָוה ָהֱאלִֹהים| ַלִּמְזֵּבַח 
  

Joshua Chapter 23 
  
ֵאל ִמָּכל ַוְיִהי ִמָּיִמים ַרִּבים ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵהִניַח ְיהָוה ְלִיְׂשרָ ) 1(

ַע ַוִּיְקָרא ְיהֹוׁשֻ ) 2: (ִויהֹוֻׁשַע ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים| אְֹיֵביֶהם ִמָּסִביב 
ַוּיֹאֶמר |  ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ִלְזֵקָניו ּוְלָראָׁשיו ּוְלׁשְֹפָטיו ּוְלׁשְֹטָריו

ְוַאֶּתם ְרִאיֶתם ֵאת ָּכל ) 3: (ֲאֵלֶהם ֲאִני ָזַקְנִּתי ָּבאִתי ַּבָּיִמים
ִּכי | ֶכם ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְלָכל ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמְּפֵני

ְראּו ִהַּפְלִּתי ָלֶכם ֶאת ) 4: (ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ַהִּנְלָחם ָלֶכם
ִמן ַהַּיְרֵּדן ְוָכל | ים ָהֵאֶּלה ְּבַנֲחָלה ְלִׁשְבֵטיֶכם ַהּגֹוִים ַהִּנְׁשָאִר 

ַויהָוה ) 5: (ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְכַרִּתי ְוַהָּים ַהָּגדֹול ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש
| ם ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ֶיְהֳּדֵפם ִמְּפֵניֶכם ְוהֹוִריׁש אָֹתם ִמִּלְפֵניכֶ 

) 6: (הָוה ֱאלֵֹהיֶכם ָלֶכםִויִרְׁשֶּתם ֶאת ַאְרָצם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ 
ר ּתֹוַרת ַוֲחַזְקֶּתם ְמאֹד ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהָּכתּוב ְּבֵספֶ 

ְלִבְלִּתי בֹוא ) 7: (ְלִבְלִּתי סּור ִמֶּמּנּו ָיִמין ּוְׂשמֹאול| מֶֹׁשה 
 ּוְבֵׁשם ֱאלֵֹהיֶהם לֹא| ַּבּגֹוִים ָהֵאֶּלה ַהִּנְׁשָאִרים ָהֵאֶּלה ִאְּתֶכם 

) 8: (םַתְזִּכירּו ְולֹא ַתְׁשִּביעּו ְולֹא ַתַעְבדּום ְולֹא ִתְׁשַּתֲחוּו ָלהֶ 
ם ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַעד ַהּיֹו| ִּכי ִאם ַּביהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִּתְדָּבקּו 

ְוַאֶּתם | ַוּיֹוֶרׁש ְיהָוה ִמְּפֵניֶכם ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעצּוִמים ) 9: (ַהֶּזה
ִאיׁש ֶאָחד ִמֶּכם ) 10: (ְפֵניֶכם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהלֹא ָעַמד ִאיׁש ִּב 

ר ִּדֶּבר ִּכי ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ַהִּנְלָחם ָלֶכם ַּכֲאֶׁש | ִיְרָּדף ָאֶלף 
ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה | ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ) 11: (ָלֶכם

ְקֶּתם ְּבֶיֶתר ַהּגֹוִים ִּכי ִאם ׁשֹוב ָּתׁשּובּו ּוְדבַ ) 12: (ֱאלֵֹהיֶכם
 ְוִהְתַחַּתְנֶּתם ָּבֶהם ּוָבאֶתם| ָהֵאֶּלה ַהִּנְׁשָאִרים ָהֵאֶּלה ִאְּתֶכם 

ם ָידֹוַע ֵּתְדעּו ִּכי לֹא יֹוִסיף ְיהָוה ֱאלֵֹהיכֶ ) 13: (ָּבֶהם ְוֵהם ָּבֶכם



 מֹוֵקׁשְוָהיּו ָלֶכם ְלַפח ּוְל | ְלהֹוִריׁש ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמִּלְפֵניֶכם 
ָהֲאָדָמה  ּוְלׁשֵֹטט ְּבִצֵּדיֶכם ְוִלְצִנִנים ְּבֵעיֵניֶכם ַעד ֲאָבְדֶכם ֵמַעל

ְוִהֵּנה ) 14: (ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ל ִויַדְעֶּתם ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבכָ | ָאנִֹכי הֹוֵלְך ַהּיֹום ְּבֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ 

ר י לֹא ָנַפל ָּדָבר ֶאָחד ִמּכֹל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ֲאֶׁש ַנְפְׁשֶכם ִּכ 
ּנּו ָּדָבר ִּדֶּבר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲעֵליֶכם ַהּכֹל ָּבאּו ָלֶכם לֹא ָנַפל ִמֶּמ 

ר ֶׁשר ִּדּבֶ ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּבא ֲעֵליֶכם ָּכל ַהָּדָבר ַהּטֹוב אֲ ) 15: (ֶאָחד
ר ֵּכן ָיִביא ְיהָוה ֲעֵליֶכם ֵאת ָּכל ַהָּדבָ | ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֵליֶכם 

ת ֲאֶׁשר ָהָרע ַעד ַהְׁשִמידֹו אֹוְתֶכם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ַהּזֹא
ְּבָעְבְרֶכם ֶאת ְּבִרית ְיהָוה ) 16: (ָנַתן ָלֶכם ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

ֵחִרים ִהים אֲ ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ַוֲהַלְכֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלֹ
ה ְוָחָרה ַאף ְיהָוה ָּבֶכם ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהרָ | ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם 

  :ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם
  

Joshua Chapter 24 
  
 ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני| ַוֶּיֶאסֹף ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֶכָמה ) 1(

: לִֹהיםּוְלׁשְֹפָטיו ּוְלׁשְֹטָריו ַוִּיְתַיְּצבּו ִלְפֵני ָהאֱ ִיְׂשָרֵאל ּוְלָראָׁשיו 
ְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי יִ ) 2(

ָהם ַוֲאִבי ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ֲאִבי ַאְברָ 
ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ) 3: (יםַוַּיַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִר | ָנחֹור 

וארב | ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען 
ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ) 4: (ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֶּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק] ָוַאְרֶּבה קרי[

אֹותֹו  ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת| ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָׂשו 
ֲהרֹן ָוֶאְׁשַלח ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַא) 5: (ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים

ְוַאַחר הֹוֵצאִתי | ָוֶאּגֹף ֶאת ִמְצַרִים ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו 
| ה ָואֹוִציא ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ִמִּמְצַרִים ַוָּתבֹאּו ַהָּיָּמ ) 6: (ֶאְתֶכם

) 7: (ּוףם ַאֲחֵרי ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים ַים סַוִּיְרְּדפּו ִמְצַריִ 
ם ַוָּיֵבא ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַוָּיֶׂשם ַמֲאֵפל ֵּביֵניֶכם ּוֵבין ַהִּמְצִרי

ִׂשיִתי ָעָליו ֶאת ַהָּים ַוְיַכֵּסהּו ַוִּתְרֶאיָנה ֵעיֵניֶכם ֵאת ֲאֶׁשר עָ 
ָוָאִביא [ואבאה ) 8: (ָיִמים ַרִּביםַוֵּתְׁשבּו ַבִּמְדָּבר | ְּבִמְצָרִים 

ִּיָּלֲחמּו ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי ַהּיֹוֵׁשב ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן וַ ] קרי
ִמיֵדם ָוֶאֵּתן אֹוָתם ְּבֶיְדֶכם ַוִּתיְרׁשּו ֶאת ַאְרָצם ָוַאְׁש | ִאְּתֶכם 
| ל ָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵא ַוָּיָקם ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶלְך מֹוָאב ַוּיִ ) 9: (ִמְּפֵניֶכם



ְולֹא ) 10: (ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ְלִבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ְלַקֵּלל ֶאְתֶכם
ַוְיָבֶרְך ָּברֹוְך ֶאְתֶכם ָוַאִּצל ֶאְתֶכם | ָאִביִתי ִלְׁשמַֹע ְלִבְלָעם 

ָבֶכם  מּוַוַּתַעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַוָּתבֹאּו ֶאל ְיִריחֹו ַוִּיָּלחֲ ) 11: (ִמָּידֹו
י ַהִחִּוי ַּבֲעֵלי ְיִריחֹו ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁש 

ָוֶאְׁשַלח ִלְפֵניֶכם ֶאת ) 12: (ָוֶאֵּתן אֹוָתם ְּבֶיְדֶכם| ְוַהְיבּוִסי 
לֹא | ַהִּצְרָעה ַוְּתָגֶרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי 

ְעָּת ָּבּה ָוֶאֵּתן ָלֶכם ֶאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ָיגַ ) 13: (ָך ְולֹא ְבַקְׁשֶּתךָ ְבַחְרְּב 
 ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר| ְוָעִרים ֲאֶׁשר לֹא ְבִניֶתם ַוֵּתְׁשבּו ָּבֶהם 

 ְוַעָּתה ְיראּו ֶאת ְיהָוה ְוִעְבדּו) 14: (לֹא ְנַטְעֶּתם ַאֶּתם אְֹכִלים
ְוָהִסירּו ֶאת ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָעְבדּו | אֹתֹו ְּבָתִמים ּוֶבֱאֶמת 

ְוִאם ) 15: (ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ּוְבִמְצַרִים ְוִעְבדּו ֶאת ְיהָוה
ֲעבֹדּון ַרע ְּבֵעיֵניֶכם ַלֲעבֹד ֶאת ְיהָוה ַּבֲחרּו ָלֶכם ַהּיֹום ֶאת ִמי ַת 
ר ֵמֵעבֶ [ִאם ֶאת ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָעְבדּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר בעבר 

ים ַהָּנָהר ְוִאם ֶאת ֱאלֵֹהי ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹׁשִב ] קרי
  : ְוָאנִֹכי ּוֵביִתי ַנֲעבֹד ֶאת ְיהָוה| ְּבַאְרָצם 

ַלֲעבֹד | ַוַּיַען ָהָעם ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ָּלנּו ֵמֲעזֹב ֶאת ְיהָוה ) 16(
ֶלה אָֹתנּו ִּכי ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו הּוא ַהַּמעֲ ) 17: (ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים

ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה | ְוֶאת ֲאבֹוֵתינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים 
ֶּדֶרְך ְלֵעיֵנינּו ֶאת ָהאֹתֹות ַהְּגדֹלֹות ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשְמֵרנּו ְּבָכל הַ 
) 18: (ֲאֶׁשר ָהַלְכנּו ָבּה ּוְבכֹל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ְּבִקְרָּבם

| ָּפֵנינּו ת ָּכל ָהַעִּמים ְוֶאת ָהֱאמִֹרי יֵֹׁשב ָהָאֶרץ ִמ ַוְיָגֶרׁש ְיהָוה ֶא 
ַוּיֹאֶמר ) 19(  : ַּגם ֲאַנְחנּו ַנֲעבֹד ֶאת ְיהָוה ִּכי הּוא ֱאלֵֹהינּו

 ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם לֹא תּוְכלּו ַלֲעבֹד ֶאת ְיהָוה ִּכי ֱאלִֹהים
ֶכם ֵאל ַקּנֹוא הּוא לֹא ִיָּׂשא ְלִפְׁשעֲ | ְקדִֹׁשים הּוא 
| ֵנָכר  ִּכי ַתַעְזבּו ֶאת ְיהָוה ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלֵֹהי) 20: (ּוְלַחּטֹאוֵתיֶכם

) 21: (ֶכםְוָׁשב ְוֵהַרע ָלֶכם ְוִכָּלה ֶאְתֶכם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵהיִטיב לָ 
ַוּיֹאֶמר ) 22: (לֹא ִּכי ֶאת ְיהָוה ַנֲעבֹד| ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל ְיהֹוֻׁשַע 

ת ִדים ַאֶּתם ָּבֶכם ִּכי ַאֶּתם ְּבַחְרֶּתם ָלֶכם ֶא ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם עֵ 
ְוַעָּתה ָהִסירּו ֶאת ) 23: (ַוּיֹאְמרּו ֵעִדים| ְיהָוה ַלֲעבֹד אֹותֹו 

ְוַהּטּו ֶאת ְלַבְבֶכם ֶאל ְיהָוה | ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם 
ֶאת ְיהָוה |  ַוּיֹאְמרּו ָהָעם ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ ) 24: (ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

ם ַוִּיְכרֹת ְיהֹוֻׁשַע ְּבִרית ָלעָ ) 25: (ֱאלֵֹהינּו ַנֲעבֹד ּוְבקֹולֹו ִנְׁשָמע
ַע ַוִּיְכּתֹב ְיהֹוׁשֻ ) 26: (ַוָּיֶׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ִּבְׁשֶכם| ַּבּיֹום ַההּוא 

ָלה ַוִּיַּקח ֶאֶבן ְּגדֹו| ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים 



ַוּיֹאֶמר ) 27(  : ַוְיִקיֶמָה ָּׁשם ַּתַחת ָהַאָּלה ֲאֶׁשר ְּבִמְקַּדׁש ְיהָוה
ָדה ִּכי ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם ִהֵּנה ָהֶאֶבן ַהּזֹאת ִּתְהֶיה ָּבנּו ְלעֵ 

ְוָהְיָתה ָבֶכם | ִהיא ָׁשְמָעה ֵאת ָּכל ִאְמֵרי ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִעָּמנּו 
ָעם ַוְיַׁשַּלח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת הָ ) 28: (ַכֲחׁשּון ֵּבאלֵֹהיֶכםְלֵעָדה ֶּפן ְּת 
  : ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו

ֶעֶבד ְיהָוה  ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוָּיָמת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון) 29(
ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִּבְגבּול ַנֲחָלתֹו ) 30: (ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים| 

) 31: (ִמְּצפֹון ְלַהר ָּגַעׁש| ַרח ֲאֶׁשר ְּבַהר ֶאְפָרִים ְּבִתְמַנת ֶס 
ְוכֹל ְיֵמי ַהְּזֵקִנים | ַוַּיֲעבֹד ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיהָוה ּכֹל ְיֵמי ְיהֹוֻׁשַע 

 ת ָּכל ַמֲעֵׂשהֲאֶׁשר ֶהֱאִריכּו ָיִמים ַאֲחֵרי ְיהֹוֻׁשַע ַוֲאֶׁשר ָיְדעּו ֵא 
ֱעלּו ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶׁשר הֶ ) 32(: ְיהָוה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל

 ֲאֶׁשר ָקָנה ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ָקְברּו ִבְׁשֶכם ְּבֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה
ַוִּיְהיּו ִלְבֵני | ַיֲעקֹב ֵמֵאת ְּבֵני ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה 

ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו | ְוֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ֵמת ) 33: (יֹוֵסף ְלַנֲחָלה
  :ְּבִגְבַעת ִּפיְנָחס ְּבנֹו ֲאֶׁשר ִנַּתן לֹו ְּבַהר ֶאְפָרִים

  
  ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים

  
Judges Chapter 1 

  
| יהָוה ֵלאמֹר ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיְׁשֲאלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּבַ ) 1(

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ) 2: (ה ְלִהָּלֶחם ּבֹוִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ֶאל ַהְּכַנֲעִני ַּבְּתִחּלָ 
ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ) 3: (ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ְּבָידֹו| ְיהּוָדה ַיֲעֶלה 

ַלְכִּתי ַגם ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי ְבגֹוָרִלי ְוִנָּלֲחָמה ַּבְּכַנֲעִני ְוהָ 
ַוַּיַעל ְיהּוָדה ַוִּיֵּתן ) 4: (ְמעֹוןַוֵּיֶלְך ִאּתֹו ִׁש | ֲאִני ִאְּתָך ְּבגֹוָרֶלָך 

ִפים ַוַּיּכּום ְּבֶבֶזק ֲעֶׂשֶרת ֲאלָ | ְיהָוה ֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ְּבָיָדם 
ַוַּיּכּו ֶאת | ַוִּיְמְצאּו ֶאת ֲאדִֹני ֶבֶזק ְּבֶבֶזק ַוִּיָּלֲחמּו ּבֹו ) 5: (ִאיׁש

| ס ֲאדִֹני ֶבֶזק ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחָריו ַוָּינָ ) 6: (ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהְּפִרִּזי
ַוּיֹאֶמר ) 7: (ַוּיֹאֲחזּו אֹתֹו ַוְיַקְּצצּו ֶאת ְּבהֹנֹות ָיָדיו ְוַרְגָליו

ָּצִצים ֲאדִֹני ֶבֶזק ִׁשְבִעים ְמָלִכים ְּבהֹנֹות ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְמקֻ 
|  ִׁשַּלם ִלי ֱאלִֹהים ָהיּו ְמַלְּקִטים ַּתַחת ֻׁשְלָחִני ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן

  : ַוְיִביֻאהּו ְירּוָׁשַלִם ַוָּיָמת ָׁשם
ָה ְלִפי ַוִּיָּלֲחמּו ְבֵני ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשַלִם ַוִּיְלְּכדּו אֹוָתּה ַוַּיּכּו) 8(

ְוַאַחר ָיְרדּו ְּבֵני ְיהּוָדה ) 9: (ְוֶאת ָהִעיר ִׁשְּלחּו ָבֵאׁש| ָחֶרב 



 ַוֵּיֶלְך ְיהּוָדה) 10: (יֹוֵׁשב ָהָהר ְוַהֶּנֶגב ְוַהְּׁשֵפָלה| ְלִהָּלֵחם ַּבְּכַנֲעִני 
| ת ַאְרַּבע ֶאל ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶחְברֹון ְוֵׁשם ֶחְברֹון ְלָפִנים ִקְריַ 

 ַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ֶאל) 11: (ַוַּיּכּו ֶאת ֵׁשַׁשי ְוֶאת ֲאִחיַמן ְוֶאת ַּתְלָמי
ַוּיֹאֶמר ָּכֵלב ) 12: (ִביר ְלָפִנים ִקְרַית ֵסֶפרְוֵׁשם ְּד | יֹוְׁשֵבי ְּדִביר 

ְוָנַתִּתי לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבִּתי | ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת ִקְרַית ֵסֶפר ּוְלָכָדּה 
| ֶּמּנּו ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַהָּקטֹן ִמ ) 13: (ְלִאָּׁשה

ַוְיִהי ְּבבֹוָאּה ַוְּתִסיֵתהּו ) 14: (הַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבּתֹו ְלִאָּׁש 
ַוּיֹאֶמר ָלּה | ִלְׁשאֹול ֵמֵאת ָאִביָה ַהָּׂשֶדה ַוִּתְצַנח ֵמַעל ַהֲחמֹור 

ב ַוּתֹאֶמר לֹו ָהָבה ִּלי ְבָרָכה ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנגֶ ) 15: (ָּכֵלב ַמה ָּלְך 
 ֵלב ֵאת ֻּגּלֹת ִעִּלית ְוֵאתַוִּיֶּתן ָלּה ּכָ | ְנַתָּתִני ְוָנַתָּתה ִלי ֻּגּלֹת ָמִים 

  : ֻּגּלֹת ַּתְחִּתית
הּוָדה ּוְבֵני ֵקיִני חֵֹתן מֶֹׁשה ָעלּו ֵמִעיר ַהְּתָמִרים ֶאת ְּבֵני יְ ) 16(

ַוֵּיֶלְך ) 17: (ַוֵּיֶלְך ַוֵּיֶׁשב ֶאת ָהָעם| ִמְדַּבר ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ְּבֶנֶגב ֲעָרד 
 ַוַּיֲחִרימּו| ֶאת ַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ְצַפת  ְיהּוָדה ֶאת ִׁשְמעֹון ָאִחיו ַוַּיּכּו

ַוִּיְלּכֹד ְיהּוָדה ֶאת ) 18: (אֹוָתּה ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ָהִעיר ָחְרָמה
ְוֶאת ֶעְקרֹון ְוֶאת | ַעָּזה ְוֶאת ְּגבּוָלּה ְוֶאת ַאְׁשְקלֹון ְוֶאת ְּגבּוָלּה 

ִּכי לֹא | ׁש ֶאת ָהָהר ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת ְיהּוָדה ַוּיֹרֶ ) 19: (ְּגבּוָלּה
ַוִּיְּתנּו ) 20: (ְלהֹוִריׁש ֶאת יְֹׁשֵבי ָהֵעֶמק ִּכי ֶרֶכב ַּבְרֶזל ָלֶהם

ָׁשה ַוּיֹוֶרׁש ִמָּׁשם ֶאת ְׁשלֹ| ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹון ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה 
ֵני ּו ְּב ְוֶאת ַהְיבּוִסי יֵֹׁשב ְירּוָׁשַלִם לֹא הֹוִריׁש) 21: (ְּבֵני ָהֲעָנק

: ּיֹום ַהֶּזהַוֵּיֶׁשב ַהְיבּוִסי ֶאת ְּבֵני ִבְנָיִמן ִּבירּוָׁשַלִם ַעד הַ | ִבְנָיִמן 
) 23: (ַויהָוה ִעָּמם| ַוַּיֲעלּו ֵבית יֹוֵסף ַּגם ֵהם ֵּבית ֵאל ) 22(  

) 24: (ְוֵׁשם ָהִעיר ְלָפִנים לּוז| ַוָּיִתירּו ֵבית יֹוֵסף ְּבֵבית ֵאל 
ַוּיֹאְמרּו לֹו ַהְרֵאנּו ָנא | ִרים ִאיׁש יֹוֵצא ִמן ָהִעיר ַוִּיְראּו ַהּׁשְֹמ 

ַוַּיְרֵאם ֶאת ְמבֹוא ) 25: (ֶאת ְמבֹוא ָהִעיר ְוָעִׂשינּו ִעְּמָך ָחֶסד
ְחּתֹו ְוֶאת ָהִאיׁש ְוֶאת ָּכל ִמְׁשּפַ | ָהִעיר ַוַּיּכּו ֶאת ָהִעיר ְלִפי ָחֶרב 

ּה ַוִּיֶבן ִעיר ַוִּיְקָרא ְׁשָמ | ַהִחִּתים ַוֵּיֶלְך ָהִאיׁש ֶאֶרץ ) 26: (ִׁשֵּלחּו
  : לּוז הּוא ְׁשָמּה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ֶאת ַּתְעַנְך ְולֹא הֹוִריׁש ְמַנֶּׁשה ֶאת ֵּבית ְׁשָאן ְוֶאת ְּבנֹוֶתיָה וְ ) 27(
דֹור ְוֶאת ְּבנֹוֶתיָה ְוֶאת ] יְֹׁשֵבי קרי[ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ְוֶאת יׁשב 

|  ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ְוֶאת יֹוְׁשֵבי ְמִגּדֹו ְוֶאת ְּבנֹוֶתיהָ  יֹוְׁשֵבי ִיְבְלָעם
ל ַוְיִהי ִּכי ָחַזק ִיְׂשָרֵא ) 28: (ַוּיֹוֶאל ַהְּכַנֲעִני ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת

ְוֶאְפַרִים ) 29(  : ְוהֹוֵריׁש לֹא הֹוִריׁשֹו| ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהְּכַנֲעִני ָלַמס 



 ַוֵּיֶׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבִקְרּבֹו| י ַהּיֹוֵׁשב ְּבָגֶזר לֹא הֹוִריׁש ֶאת ַהְּכַנֲענִ 
  : ְּבָגֶזר

| ֲהלֹל ְזבּוֻלן לֹא הֹוִריׁש ֶאת יֹוְׁשֵבי ִקְטרֹון ְוֶאת יֹוְׁשֵבי נַ ) 30(
ָאֵׁשר לֹא הֹוִריׁש ) 31(  : ַוֵּיֶׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבִקְרּבֹו ַוִּיְהיּו ָלַמס

ת ְוֶאת ַאְחָלב ְוֶאת ַאְכִזיב ְוֶא | ֵבי ִצידֹון ֶאת יְֹׁשֵבי ַעּכֹו ְוֶאת יֹוְׁש 
 ְּכַנֲעִניַוֵּיֶׁשב ָהָאֵׁשִרי ְּבֶקֶרב הַ ) 32: (ֶחְלָּבה ְוֶאת ֲאִפיק ְוֶאת ְרחֹב

ַנְפָּתִלי לֹא הֹוִריׁש ֶאת ) 33(  : ִּכי לֹא הֹוִריׁשֹו| יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ 
ֵּיֶׁשב ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני יְֹׁשֵבי ֵבית ֶׁשֶמׁש ְוֶאת יְֹׁשֵבי ֵבית ֲעָנת וַ 

: ַמסְויְֹׁשֵבי ֵבית ֶׁשֶמׁש ּוֵבית ֲעָנת ָהיּו ָלֶהם לָ | יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ 
ִּכי לֹא ְנָתנֹו | ַוִּיְלֲחצּו ָהֱאמִֹרי ֶאת ְּבֵני ָדן ָהָהָרה ) 34(  

ָּילֹון ַוּיֹוֶאל ָהֱאמִֹרי ָלֶׁשֶבת ְּבַהר ֶחֶרס ְּבַא) 35: (ָלֶרֶדת ָלֵעֶמק
ּוְגבּול ) 36: (ַוִּתְכַּבד ַיד ֵּבית יֹוֵסף ַוִּיְהיּו ָלַמס| ְבַׁשַעְלִבים ּו

  :ֵמַהֶּסַלע ָוָמְעָלה| ָהֱאמִֹרי ִמַּמֲעֵלה ַעְקַרִּבים 
  

Judges Chapter 2 
  
ַוּיֹאֶמר    | ַוַּיַעל ַמְלַאְך ְיהָוה ִמן ַהִּגְלָּגל ֶאל ַהּבִֹכים ) 1(

ָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ִמִּמְצַרִים וָ 
) 2: (ָלםִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבֵֹתיֶכם ָואַֹמר לֹא ָאֵפר ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְלעֹו

יֶהם ְוַאֶּתם לֹא ִתְכְרתּו ְבִרית ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְזְּבחֹוֵת 
ַגם וְ ) 3: (ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְּבקִֹלי ַמה ּזֹאת ֲעִׂשיֶתם| ִּתּתֹצּון 

ְוָהיּו ָלֶכם ְלִצִּדים | ָאַמְרִּתי לֹא ֲאָגֵרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם 
ת ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ַמְלַאְך ְיהָוה ֶא ) 4: (ֵואלֵֹהיֶהם ִיְהיּו ָלֶכם ְלמֹוֵקׁש

 ַוִּיְׂשאּו ָהָעם ֶאת קֹוָלם| ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַוִּיְזְּבחּו ָׁשם | אּו ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ּבִֹכים ַוִּיְקְר ) 5: (ַוִּיְבּכּו
  : ַליהָוה

ָלתֹו ַוֵּיְלכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְלַנחֲ | ַוְיַׁשַּלח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָהָעם ) 6(
| ַע ַוַּיַעְבדּו ָהָעם ֶאת ְיהָוה ּכֹל ְיֵמי ְיהֹוׁשֻ ) 7: (ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ

ּו ֶׁשר ָראֶׁשר ֶהֱאִריכּו ָיִמים ַאֲחֵרי ְיהֹוׁשּוַע אֲ ְוכֹל ְיֵמי ַהְּזֵקִנים אֲ 
ַוָּיָמת ) 8: (ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ְיהָוה ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל

ַוִּיְקְּברּו ) 9: (ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים| ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ֶעֶבד ְיהָוה 
ִמְּצפֹון ְלַהר | ֶרס ְּבַהר ֶאְפָרִים אֹותֹו ִּבְגבּול ַנֲחָלתֹו ְּבִתְמַנת חֶ 

ַוָּיָקם ּדֹור | ְוַגם ָּכל ַהּדֹור ַההּוא ֶנֶאְספּו ֶאל ֲאבֹוָתיו ) 10: (ָּגַעׁש
ֲעֶׂשה ַאֵחר ַאֲחֵריֶהם ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ֶאת ְיהָוה ְוַגם ֶאת ַהַּמ 



ָהַרע ְּבֵעיֵני ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ) 11(  : ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל
ַוַּיַעְזבּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 12: (ַוַּיַעְבדּו ֶאת ַהְּבָעִלים| ְיהָוה 

לִֹהים ֲאבֹוָתם ַהּמֹוִציא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי אֱ 
| וּו ָלֶהם ֲאֵחִרים ֵמֱאלֵֹהי ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶהם ַוִּיְׁשַּתחֲ 

ַוַּיַעְבדּו ַלַּבַעל | ַוַּיַעְזבּו ֶאת ְיהָוה ) 13: (ת ְיהָוהַוַּיְכִעסּו ֶא 
ִסים ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ׁשֹ) 14: (ְוָלַעְׁשָּתרֹות

ֹוד ַוִּיְמְּכֵרם ְּבַיד אֹוְיֵביֶהם ִמָּסִביב ְולֹא ָיְכלּו ע| ַוָּיׁשֹּסּו אֹוָתם 
ה ְּבכֹל ֲאֶׁשר ָיְצאּו ַיד ְיהָוה ָהְיָת ) 15: (םַלֲעמֹד ִלְפֵני אֹוְיֵביהֶ 

ַוֵּיֶצר | ֶהם ָּבם ְלָרָעה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה לָ 
ַוּיֹוִׁשיעּום ִמַּיד | ַוָּיֶקם ְיהָוה ׁשְֹפִטים ) 16: (ָלֶהם ְמאֹד
ָזנּו ַאֲחֵרי  ְוַגם ֶאל ׁשְֹפֵטיֶהם לֹא ָׁשֵמעּו ִּכי) 17: (ׁשֵֹסיֶהם

 ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר| ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם 
ְוִכי ֵהִקים ) 18: (ָהְלכּו ֲאבֹוָתם ִלְׁשמַֹע ִמְצֹות ְיהָוה לֹא ָעׂשּו ֵכן

ִמַּיד  ְיהָוה ָלֶהם ׁשְֹפִטים ְוָהָיה ְיהָוה ִעם ַהּׁשֵֹפט ְוהֹוִׁשיָעם
ִּכי ִיָּנֵחם ְיהָוה ִמַּנֲאָקָתם ִמְּפֵני | ֵמי ַהּׁשֹוֵפט אְֹיֵביֶהם ּכֹל יְ 

ְוָהָיה ְּבמֹות ַהּׁשֹוֵפט ָיֻׁשבּו ) 19: (לֲֹחֵציֶהם ְודֲֹחֵקיֶהם
ְבָדם ְוִהְׁשִחיתּו ֵמֲאבֹוָתם ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְלעָ 

: ַּדְרָּכם ַהָּקָׁשהלֹא ִהִּפילּו ִמַּמַעְלֵליֶהם ּוִמ | ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות ָלֶהם 
י ַוּיֹאֶמר ַיַען ֲאֶׁשר ָעְברּו ַהּגֹו| ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל ) 20(

: קֹוִליַהֶּזה ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאת ֲאבֹוָתם ְולֹא ָׁשְמעּו ְל 
ִמן ַהּגֹוִים | ַּגם ֲאִני לֹא אֹוִסיף ְלהֹוִריׁש ִאיׁש ִמְּפֵניֶהם ) 21(

| ְלַמַען ַנּסֹות ָּבם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ) 22: (ָעַזב ְיהֹוֻׁשַע ַוָּימֹת ֲאֶׁשר
ְמרּו ֲאבֹוָתם ֲהׁשְֹמִרים ֵהם ֶאת ֶּדֶרְך ְיהָוה ָלֶלֶכת ָּבם ַּכֲאֶׁשר ָׁש 

ם ַוַּיַּנח ְיהָוה ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְלִבְלִּתי הֹוִריָׁש ) 23: (ִאם לֹא
  :ֻׁשעַ ְולֹא ְנָתָנם ְּבַיד ְיהֹו| ַמֵהר 

  
Judges Chapter 3 

  
ֵאת | ָרֵאל ְוֵאֶּלה ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּניַח ְיהָוה ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת ִיְׂש ) 1(

ַרק ְלַמַען ַּדַעת ) 2: (ָּכל ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ֵאת ָּכל ִמְלֲחמֹות ְּכָנַען
א ַרק ֲאֶׁשר ְלָפִנים לֹ| ּדֹרֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַלְּמָדם ִמְלָחָמה 

דִֹני ְוַהִחִּוי ֲחֵמֶׁשת ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ְוָכל ַהְּכַנֲעִני ְוַהִּצי) 3: (ְיָדעּום
ַוִּיְהיּו ) 4: (ֵמַהר ַּבַעל ֶחְרמֹון ַעד ְלבֹוא ֲחָמת| יֵֹׁשב ַהר ַהְּלָבנֹון 

 ֶׁשרָלַדַעת ֲהִיְׁשְמעּו ֶאת ִמְצֹות ְיהָוה אֲ | ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת ִיְׂשָרֵאל 



 ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְׁשבּו ְּבֶקֶרב) 5: (ֶאת ֲאבֹוָתם ְּבַיד מֶֹׁשה ִצָּוה
ַוִּיְקחּו ) 6: (ַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי| ַהְּכַנֲעִני 

| ם ֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם ָלֶהם ְלָנִׁשים ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם ָנְתנּו ִלְבֵניהֶ 
  : יֶהםַוַּיַעְבדּו ֶאת ֱאלֹהֵ 

חּו ֶאת ְיהָוה ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַוִּיְׁשְּכ ) 7(
ַוִּיַחר ַאף ) 8: (ַוַּיַעְבדּו ֶאת ַהְּבָעִלים ְוֶאת ָהֲאֵׁשרֹות| ֱאלֵֹהיֶהם 

ם ַרם ַנֲהָריִ ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְמְּכֵרם ְּבַיד ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ֶמֶלְך אֲ 
) 9: (ִניםַוַּיַעְבדּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ְׁשמֶֹנה ָׁש | 

 ֵני ִיְׂשָרֵאלַוִּיְזֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ַוָּיֶקם ְיהָוה מֹוִׁשיַע ִלְב 
) 10: (ֵאת ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַהָּקטֹן ִמֶּמּנּו| ַוּיֹוִׁשיֵעם 

 ָחָמה ַוִּיֵּתןָעָליו רּוַח ְיהָוה ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֵצא ַלִּמְל ַוְּתִהי 
ן ַוָּתָעז ָידֹו ַעל ּכּוַׁש | ְיהָוה ְּבָידֹו ֶאת ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ֶמֶלְך ֲאָרם 

ַוָּיָמת ָעְתִניֵאל | ַוִּתְׁשקֹט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ) 11: (ִרְׁשָעָתִים
   :ֶּבן ְקַנז

ַוְיַחֵּזק ְיהָוה | ַוּיִֹספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 12(
ע ְּבֵעיֵני ֶאת ֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּכי ָעׂשּו ֶאת ָהרַ 

ַוֵּיֶלְך ַוַּיְך ֶאת | ַוֶּיֱאסֹף ֵאָליו ֶאת ְּבֵני ַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ) 13: (ְיהָוה
 ַוַּיַעְבדּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל) 14: (ָרֵאל ַוִּייְרׁשּו ֶאת ִעיר ַהְּתָמִריםִיְׂש 

ַוִּיְזֲעקּו ְבֵני ) 15(  : ֶאת ֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה
ֶּבן ֵּגָרא  ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ַוָּיֶקם ְיהָוה ָלֶהם מֹוִׁשיַע ֶאת ֵאהּוד

 ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָידֹו| ֵּטר ַיד ְיִמינֹו ֶּבן ַהְיִמיִני ִאיׁש ִא 
ֵני ַוַּיַעׂש לֹו ֵאהּוד ֶחֶרב ְוָלּה ְׁש ) 16: (ִמְנָחה ְלֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב

: ינֹוַוַּיְחּגֹר אֹוָתּה ִמַּתַחת ְלַמָּדיו ַעל ֶיֶרְך ְיִמ | ֵפיֹות ּגֶֹמד ָאְרָּכּה 
א ְוֶעְגלֹון ִאיׁש ָּבִרי| ְלֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב  ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה) 17(

ַוְיַׁשַּלח | ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַהְקִריב ֶאת ַהִּמְנָחה ) 18: (ְמאֹד
ר ְוהּוא ָׁשב ִמן ַהְּפִסיִלים ֲאֶׁש ) 19: (ֶאת ָהָעם נְֹׂשֵאי ַהִּמְנָחה

ַוּיֹאֶמר ָהס | ֶּמֶלְך ֶאת ַהִּגְלָּגל ַוּיֹאֶמר ְּדַבר ֵסֶתר ִלי ֵאֶליָך הַ 
ְוֵאהּוד ָּבא ֵאָליו ְוהּוא ) 20: (ַוֵּיְצאּו ֵמָעָליו ָּכל ָהעְֹמִדים ָעָליו

ַבר ֱאלִֹהים יֵֹׁשב ַּבֲעִלַּית ַהְּמֵקָרה ֲאֶׁשר לֹו ְלַבּדֹו ַוּיֹאֶמר ֵאהּוד ְּד 
ַוִּיְׁשַלח ֵאהּוד ֶאת ַיד ) 21: (ַוָּיָקם ֵמַעל ַהִּכֵּסא| ִלי ֵאֶליָך 

: ַוִּיְתָקֶעָה ְּבִבְטנֹו| ְׂשמֹאלֹו ַוִּיַּקח ֶאת ַהֶחֶרב ֵמַעל ֶיֶרְך ְיִמינֹו 
ַּלַהב ִּכי ַוָּיבֹא ַגם ַהִּנָּצב ַאַחר ַהַּלַהב ַוִּיְסּגֹר ַהֵחֶלב ְּבַעד הַ ) 22(

ַוֵּיֵצא ֵאהּוד ) 23: (ַוֵּיֵצא ַהַּפְרְׁשדָֹנה| לֹא ָׁשַלף ַהֶחֶרב ִמִּבְטנֹו 
ְוהּוא ָיָצא ) 24: (ַוִּיְסּגֹר ַּדְלתֹות ָהַעִלָּיה ַּבֲעדֹו ְוָנָעל| ֹוָנה ַהִּמְסְּדר



ַוּיֹאְמרּו ַאְך | ַוֲעָבָדיו ָּבאּו ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ַּדְלתֹות ָהֲעִלָּיה ְנֻעלֹות 
ַוָּיִחילּו ַעד ּבֹוׁש ) 25: (ֵמִסיְך הּוא ֶאת ַרְגָליו ַּבֲחַדר ַהְּמֵקָרה

ְפָּתחּו פֵֹתַח ַּדְלתֹות ָהֲעִלָּיה ַוִּיְקחּו ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ַוּיִ  ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו
ְוֵאהּוד ִנְמַלט ַעד ) 26: (ְוִהֵּנה ֲאדֵֹניֶהם נֵֹפל ַאְרָצה ֵמת

: הְוהּוא ָעַבר ֶאת ַהְּפִסיִלים ַוִּיָּמֵלט ַהְּׂשִעיָרָת | ִהְתַמְהְמָהם 
ַוֵּיְרדּו ִעּמֹו ְבֵני | ְּבַהר ֶאְפָרִים  ַוְיִהי ְּבבֹואֹו ַוִּיְתַקע ַּבּׁשֹוָפר) 27(

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִרְדפּו ) 28: (ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהָהר ְוהּוא ִלְפֵניֶהם
ַוֵּיְרדּו | ַאֲחַרי ִּכי ָנַתן ְיהָוה ֶאת אְֹיֵביֶכם ֶאת מֹוָאב ְּבֶיְדֶכם 

ָנְתנּו ִאיׁש  ַאֲחָריו ַוִּיְלְּכדּו ֶאת ַמְעְּברֹות ַהַּיְרֵּדן ְלמֹוָאב ְולֹא
ם ִאיׁש ַוַּיּכּו ֶאת מֹוָאב ָּבֵעת ַהִהיא ַּכֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפי) 29: (ַלֲעבֹר

ַוִּתָּכַנע מֹוָאב ) 30: (ְולֹא ִנְמַלט ִאיׁש| ָּכל ָׁשֵמן ְוָכל ִאיׁש ָחִיל 
: ָנהַוִּתְׁשקֹט ָהָאֶרץ ְׁשמֹוִנים ָׁש | ַּבּיֹום ַההּוא ַּתַחת ַיד ִיְׂשָרֵאל 

ים ֵׁשׁש ֲחָריו ָהָיה ַׁשְמַּגר ֶּבן ֲעָנת ַוַּיְך ֶאת ְּפִלְׁשִּת ְוַא) 31(  
    : ַוּיַֹׁשע ַּגם הּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל| ֵמאֹות ִאיׁש ְּבַמְלַמד ַהָּבָקר 

  
Judges Chapter 4 

  
: ְוֵאהּוד ֵמת| ַוּיִֹספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 1(
ְוַׂשר | ֹור ם ְיהָוה ְּבַיד ָיִבין ֶמֶלְך ְּכַנַען ֲאֶׁשר ָמַלְך ְּבָחצַוִּיְמְּכרֵ ) 2(

ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ) 3: (ְצָבאֹו ִסיְסָרא ְוהּוא יֹוֵׁשב ַּבֲחרֶֹׁשת ַהּגֹוִים
ץ ֶאת ִּכי ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזל לֹו ְוהּוא ָלחַ | ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ה ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָא) 4(  : ָקה ֶעְׂשִרים ָׁשָנהְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָחזְ 
ְוִהיא ) 5: (ִהיא ׁשְֹפָטה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא| ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות 

ר יֹוֶׁשֶבת ַּתַחת ּתֶֹמר ְּדבֹוָרה ֵּבין ָהָרָמה ּוֵבין ֵּבית ֵאל ְּבהַ 
א ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקרָ ) 6: (ְׁשָּפטַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלִּמ | ֶאְפָרִים 

ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ֲהלֹא ִצָּוה | ְלָבָרק ֶּבן ֲאִבינַֹעם ִמֶּקֶדׁש ַנְפָּתִלי 
 ִעְּמָך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵלְך ּוָמַׁשְכָּת ְּבַהר ָּתבֹור ְוָלַקְחָּת 

ּוָמַׁשְכִּתי ) 7( :ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ִמְּבֵני ַנְפָּתִלי ּוִמְּבֵני ְזֻבלּון
ִרְכּבֹו  ֵאֶליָך ֶאל ַנַחל ִקיׁשֹון ֶאת ִסיְסָרא ַׂשר ְצָבא ָיִבין ְוֶאת

ִכי ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ָּבָרק ִאם ֵּתלְ ) 8: (ּוְנַתִּתיהּו ְּבָיֶדךָ | ְוֶאת ֲהמֹונֹו 
ַוּתֹאֶמר ָהלְֹך ) 9: (ְוִאם לֹא ֵתְלִכי ִעִּמי לֹא ֵאֵלְך | ִעִּמי ְוָהָלְכִּתי 

ר ַאָּתה ֵאֵלְך ִעָּמְך ֶאֶפס ִּכי לֹא ִתְהֶיה ִּתְפַאְרְּתָך ַעל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁש 
ַוָּתָקם ְּדבֹוָרה | הֹוֵלְך ִּכי ְבַיד ִאָּׁשה ִיְמּכֹר ְיהָוה ֶאת ִסיְסָרא 

ָּתִלי ַוַּיְזֵעק ָּבָרק ֶאת ְזבּוֻלן ְוֶאת ַנפְ ) 10: (ַוֵּתֶלְך ִעם ָּבָרק ֶקְדָׁשה



: ַוַּתַעל ִעּמֹו ְּדבֹוָרה| ַעל ְּבַרְגָליו ֲעֶׂשֶרת ַאְלֵפי ִאיׁש ֶקְדָׁשה ַוּיַ 
ַוֵּיט | ְוֶחֶבר ַהֵּקיִני ִנְפָרד ִמַּקִין ִמְּבֵני חָֹבב חֵֹתן מֶֹׁשה ) 11(

) 12: (ֲאֶׁשר ֶאת ֶקֶדׁש] ְּבַצֲעַנִּנים קרי[ָאֳהלֹו ַעד ֵאלֹון בצענים 
) 13(  : ק ֶּבן ֲאִבינַֹעם ַהר ָּתבֹורִּכי ָעָלה ָּברָ | ַוַּיִּגדּו ְלִסיְסָרא 

ֶאת ָּכל ַוַּיְזֵעק ִסיְסָרא ֶאת ָּכל ִרְכּבֹו ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזל וְ 
) 14: (ֵמֲחרֶֹׁשת ַהּגֹוִים ֶאל ַנַחל ִקיׁשֹון| ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו 

ֶאת  ָוהַוּתֹאֶמר ְּדבָֹרה ֶאל ָּבָרק קּום ִּכי ֶזה ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָנַתן ְיה
 ַוֵּיֶרד ָּבָרק ֵמַהר ָּתבֹור| ִסיְסָרא ְּבָיֶדָך ֲהלֹא ְיהָוה ָיָצא ְלָפֶניָך 

ַוָּיָהם ְיהָוה ֶאת ִסיְסָרא ) 15: (ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ַאֲחָריו
ַוֵּיֶרד | ְוֶאת ָּכל ָהֶרֶכב ְוֶאת ָּכל ַהַּמֲחֶנה ְלִפי ֶחֶרב ִלְפֵני ָבָרק 

ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ) 16: (ָבה ַוָּיָנס ְּבַרְגָליוִסיְסָרא ֵמַעל ַהֶּמְרּכָ 
ַוִּיּפֹל ָּכל ַמֲחֵנה | ָהֶרֶכב ְוַאֲחֵרי ַהַּמֲחֶנה ַעד ֲחרֶֹׁשת ַהּגֹוִים 
ְוִסיְסָרא ָנס ) 17: (ִסיְסָרא ְלִפי ֶחֶרב לֹא ִנְׁשַאר ַעד ֶאָחד

לֹום ֵּבין ָיִבין ִּכי ָׁש | ְּבַרְגָליו ֶאל אֶֹהל ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקיִני 
ַוֵּתֵצא ָיֵעל ִלְקַראת ) 18: (ֶמֶלְך ָחצֹור ּוֵבין ֵּבית ֶחֶבר ַהֵּקיִני

ַוָּיַסר | ִסיְסָרא ַוּתֹאֶמר ֵאָליו סּוָרה ֲאדִֹני סּוָרה ֵאַלי ַאל ִּתיָרא 
יִני ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַהְׁשִק ) 19: (ֵאֶליָה ָהאֱֹהָלה ַוְּתַכֵּסהּו ַּבְּׂשִמיָכה

הּו ַוִּתְפַּתח ֶאת נֹאוד ֶהָחָלב ַוַּתְׁשֵק | ְמַעט ַמִים ִּכי ָצֵמאִתי ָנא 
ְוָהָיה ִאם | ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֲעמֹד ֶּפַתח ָהאֶֹהל ) 20: (ַוְּתַכֵּסהּו

) 21: (ִיןִאיׁש ָיבֹוא ּוְׁשֵאֵלְך ְוָאַמר ֲהֵיׁש ּפֹה ִאיׁש ְוָאַמְרְּת ָא
 ד ָהאֶֹהל ַוָּתֶׂשם ֶאת ַהַּמֶּקֶבתַוִּתַּקח ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ֶאת ְיַת 

ַוִּתְצַנח  ְּבָיָדּה ַוָּתבֹוא ֵאָליו ַּבָּלאט ַוִּתְתַקע ֶאת ַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו
ְוִהֵּנה ָבָרק רֵֹדף ֶאת ) 22: (ְוהּוא ִנְרָּדם ַוָּיַעף ַוָּימֹת| ָּבָאֶרץ 

 ֶאָּך ֶאת ָהִאיׁשִסיְסָרא ַוֵּתֵצא ָיֵעל ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר לֹו ֵלְך ְוַאְר 
ָּיֵתד ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ְוִהֵּנה ִסיְסָרא נֵֹפל ֵמת ְוהַ | ֲאֶׁשר ַאָּתה ְמַבֵּקׁש 

| ָנַען ַוַּיְכַנע ֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַההּוא ֵאת ָיִבין ֶמֶלְך ְּכ ) 23: (ְּבַרָּקתֹו
ָקָׁשה ַעל ַוֵּתֶלְך ַיד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהלֹוְך וְ ) 24: (ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  :ַעד ֲאֶׁשר ִהְכִריתּו ֵאת ָיִבין ֶמֶלְך ְּכָנַען| ָיִבין ֶמֶלְך ְּכָנַען 
  

Judges Chapter 5 
  
) 2: (ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר| ַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן ֲאִבינַֹעם ) 1(

ִׁשְמעּו ) 3: (ָּבֲרכּו ְיהָוה| ִּבְפרַֹע ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִהְתַנֵּדב ָעם 
 ָאנִֹכי ַליהָוה ָאנִֹכי ָאִׁשיָרה ֲאַזֵּמר| ְמָלִכים ַהֲאִזינּו רְֹזִנים 



ְיהָוה ְּבֵצאְתָך ִמֵּׂשִעיר ְּבַצְעְּדָך ) 4: (ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
ַּגם ָעִבים ָנְטפּו | ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַּגם ָׁשַמִים ָנָטפּו 

 ֶזה ִסיַני ִמְּפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהי| ְזלּו ִמְּפֵני ְיהָוה ָהִרים נָ ) 5: (ָמִים
| ֹות ִּביֵמי ַׁשְמַּגר ֶּבן ֲעָנת ִּביֵמי ָיֵעל ָחְדלּו ֳאָרח) 6: (ִיְׂשָרֵאל

ָחְדלּו ְפָרזֹון ) 7: (ְוהְֹלֵכי ְנִתיבֹות ֵיְלכּו ֳאָרחֹות ֲעַקְלַקּלֹות
) 8: (לֹוָרה ַׁשַּקְמִּתי ֵאם ְּבִיְׂשָרֵא ַעד ַׁשַּקְמִּתי ְּדב| ְּבִיְׂשָרֵאל ָחֵדּלּו 

 ָמֵגן ִאם ֵיָרֶאה ָורַֹמח| ִיְבַחר ֱאלִֹהים ֲחָדִׁשים ָאז ָלֶחם ְׁשָעִרים 
ִלִּבי ְלחֹוְקֵקי ִיְׂשָרֵאל ) 9: (ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּבִיְׂשָרֵאל

ֹות רְֹכֵבי ֲאתֹנֹות ְצחֹר) 10: (ָּבֲרכּו ְיהָוה| ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם 
 ִמּקֹול ְמַחְצִצים ֵּבין) 11: (יְֹׁשֵבי ַעל ִמִּדין ְוהְֹלֵכי ַעל ֶּדֶרְך ִׂשיחּו

ָאז | ֵאל ַמְׁשַאִּבים ָׁשם ְיַתּנּו ִצְדקֹות ְיהָוה ִצְדקֹת ִּפְרזֹנֹו ְּבִיְׂשרָ 
עּוִרי עּוִרי ְּדבֹוָרה עּוִרי עּוִרי ) 12: (ָיְרדּו ַלְּׁשָעִרים ַעם ְיהָוה

ָאז ְיַרד ) 13: (קּום ָּבָרק ּוֲׁשֵבה ֶׁשְבְיָך ֶּבן ֲאִבינַֹעם| יר ַּדְּבִרי ִׁש 
ִמִּני ֶאְפַרִים ) 14: (ְיהָוה ְיַרד ִלי ַּבִּגּבֹוִרים| ָׂשִריד ְלַאִּדיִרים ָעם 

ִמִּני ָמִכיר ָיְרדּו | ָׁשְרָׁשם ַּבֲעָמֵלק ַאֲחֶריָך ִבְנָיִמין ַּבֲעָמֶמיָך 
ָכר ְוָׂשַרי ְּבִיָּׂשש) 15: (ְׁשִכים ְּבֵׁשֶבט סֵֹפרְמחְֹקִקים ּוִמְּזבּוֻלן מֹ

ִּבְפַלּגֹות | ִעם ְּדבָֹרה ְוִיָּׂששָכר ֵּכן ָּבָרק ָּבֵעֶמק ֻׁשַּלח ְּבַרְגָליו 
ִים ָלָּמה ָיַׁשְבָּת ֵּבין ַהִּמְׁשְּפַת ) 16: (ְראּוֵבן ְּגדִֹלים ִחְקֵקי ֵלב
: ְראּוֵבן ְּגדֹוִלים ִחְקֵרי ֵלב ִלְפַלּגֹות| ִלְׁשמַֹע ְׁשִרקֹות ֲעָדִרים 

ב ָאֵׁשר ָיַׁש | ִּגְלָעד ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָׁשֵכן ְוָדן ָלָּמה ָיגּור ֳאִנּיֹות ) 17(
ְזֻבלּון ַעם ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ) 18: (ְלחֹוף ַיִּמים ְוַעל ִמְפָרָציו ִיְׁשּכֹון

ָלִכים ִנְלָחמּו ָאז ָּבאּו ְמ ) 19: (ַעל ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה| ָלמּות ְוַנְפָּתִלי 
: ֶּבַצע ֶּכֶסף לֹא ָלָקחּו| ִנְלֲחמּו ַמְלֵכי ְכַנַען ְּבַתְעַנְך ַעל ֵמי ְמִגּדֹו 

ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם | ִמן ָׁשַמִים ִנְלָחמּו ) 20(
| ֹון ַנַחל ִקיׁשֹון ְּגָרָפם ַנַחל ְקדּוִמים ַנַחל ִקיׁש) 21: (ִסיְסָרא

 ִמַּדֲהרֹות ַּדֲהרֹות| ָאז ָהְלמּו ִעְּקֵבי סּוס ) 22: (ִכי ַנְפִׁשי עֹזִּתְדְר 
ֶביָה אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך ְיהָוה אֹרּו ָארֹור יְֹׁש ) 23: (ַאִּביָריו

ְּתבַֹרְך ) 24: (ִּכי לֹא ָבאּו ְלֶעְזַרת ְיהָוה ְלֶעְזַרת ְיהָוה ַּבִּגּבֹוִרים| 
) 25: (ִמָּנִׁשים ָּבאֶֹהל ְּתבָֹרְך | ֶחֶבר ַהֵּקיִני ִמָּנִׁשים ָיֵעל ֵאֶׁשת 

) 26: (ְּבֵסֶפל ַאִּדיִרים ִהְקִריָבה ֶחְמָאה| ַמִים ָׁשַאל ָחָלב ָנָתָנה 
 ְוָהְלָמה ִסיְסָרא| ָיָדּה ַלָּיֵתד ִּתְׁשַלְחָנה ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים 

ל ֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנפַ ) 27(: ָמֲחָקה רֹאׁשֹו ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָּקתֹו
) 28: (דּודֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנָפל ַּבֲאֶׁשר ָּכַרע ָׁשם ָנַפל ָׁש | ָׁשָכב 

ַמּדּוַע | ב ְּבַעד ַהַחּלֹון ִנְׁשְקָפה ַוְּתַיֵּבב ֵאם ִסיְסָרא ְּבַעד ָהֶאְׁשנָ 



ַחְכמֹות ) 29: (ָתיוּבֵֹׁשׁש ִרְכּבֹו ָלבֹוא ַמּדּוַע ֶאֱחרּו ַּפֲעֵמי ַמְרְּכבֹו
ֲהלֹא ) 30: (ַאף ִהיא ָּתִׁשיב ֲאָמֶריָה ָלּה| ָׂשרֹוֶתיָה ַּתֲעֶניָּנה 

ל ְצָבִעים ִיְמְצאּו ְיַחְּלקּו ָׁשָלל ַרַחם ַרֲחָמַתִים ְלרֹאׁש ֶּגֶבר ְׁשלַ 
: לֶצַבע ִרְקָמַתִים ְלַצְּואֵרי ָׁשלָ | ְלִסיְסָרא ְׁשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה 

 אְבדּו ָכל אֹוְיֶביָך ְיהָוה ְואֲֹהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁשֵּכן יֹ) 31(
  :ַוִּתְׁשקֹט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה| ִּבְגֻבָרתֹו 

  
Judges Chapter 6 

  
ָין ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה ְּבַיד ִמְד | ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 1(

ִמְּפֵני ִמְדָין ָעׂשּו | ד ִמְדָין ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוָּתָעז יַ ) 2: (ֶׁשַבע ָׁשִנים
ְּמָערֹות ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְנָהרֹות ֲאֶׁשר ֶּבָהִרים ְוֶאת הַ 

ק ְוָעָלה ִמְדָין ַוֲעָמלֵ | ְוָהָיה ִאם ָזַרע ִיְׂשָרֵאל ) 3: (ְוֶאת ַהְּמָצדֹות
ֵליֶהם ַוַּיְׁשִחיתּו ֶאת ְיבּול ַוַּיֲחנּו עֲ ) 4: (ּוְבֵני ֶקֶדם ְוָעלּו ָעָליו
ה ָוׁשֹור ְולֹא ַיְׁשִאירּו ִמְחָיה ְּבִיְׂשָרֵאל ְוֶׂש | ָהָאֶרץ ַעד ּבֹוֲאָך ַעָּזה 

] ּוָבאּו קרי[ִּכי ֵהם ּוִמְקֵניֶהם ַיֲעלּו ְוָאֳהֵליֶהם יבאו ) 5: (ַוֲחמֹור
ָּיבֹאּו ָבָאֶרץ וַ | ְכֵדי ַאְרֶּבה ָלרֹב ְוָלֶהם ְוִלְגַמֵּליֶהם ֵאין ִמְסָּפר 

ַוִּיְזֲעקּו ְבֵני | ַוִּיַּדל ִיְׂשָרֵאל ְמאֹד ִמְּפֵני ִמְדָין ) 6: (ְלַׁשֲחָתּה
  : ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה

) 8: (ַעל אֹדֹות ִמְדָין| ַוְיִהי ִּכי ָזֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ) 7(
ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ּכֹה |  ַוִּיְׁשַלח ְיהָוה ִאיׁש ָנִביא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַרִים ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָאנִֹכי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּמְצ 
 ָוַאִּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים) 9: (ָואִֹציא ֶאְתֶכם ִמֵּבית ֲעָבִדים

ֶאת  ָוֲאָגֵרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם ָוֶאְּתָנה ָלֶכם| ּוִמַּיד ָּכל לֲֹחֵציֶכם 
ֶאת  ָואְֹמָרה ָלֶכם ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם לֹא ִתיְראּו) 10(: ַאְרָצם

ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם | ֱאלֵֹהי ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ַאֶּתם יֹוְׁשִבים ְּבַאְרָצם 
  : ְּבקֹוִלי

 ְפָרה ֲאֶׁשרַוָּיבֹא ַמְלַאְך ְיהָוה ַוֵּיֶׁשב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְּבעָ ) 11(
ֵני ְוִגְדעֹון ְּבנֹו חֵֹבט ִחִּטים ַּבַּגת ְלָהִניס ִמְּפ | ְליֹוָאׁש ֲאִבי ָהֶעְזִרי 

 ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה ִעְּמךָ | ַוֵּיָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה ) 12: (ִמְדָין
ָּמנּו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּגְדעֹון ִּבי ֲאדִֹני ְוֵיׁש ְיהָוה ִע ) 13: (ִּגּבֹור ֶהָחִיל

נּו ְוַאֵּיה ָכל ִנְפְלאָֹתיו ֲאֶׁשר ִסְּפרּו לָ  |ְוָלָּמה ְמָצַאְתנּו ָּכל זֹאת 
נּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאמֹר ֲהלֹא ִמִּמְצַרִים ֶהֱעָלנּו ְיהָוה ְוַעָּתה ְנָטָׁש 

ַוִּיֶפן ֵאָליו ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ֵלְך ) 14: (ְיהָוה ַוִּיְּתֵננּו ְּבַכף ִמְדָין



: ֲהלֹא ְׁשַלְחִּתיךָ | ְדָין ְּבכֲֹחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּכף ִמ 
ִהֵּנה | ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּבי ֲאדָֹני ַּבָּמה אֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ) 15(

ַוּיֹאֶמר ) 16: (ַאְלִּפי ַהַּדל ִּבְמַנֶּׁשה ְוָאנִֹכי ַהָּצִעיר ְּבֵבית ָאִבי
) 17: (ָחדְוִהִּכיָת ֶאת ִמְדָין ְּכִאיׁש ֶא | ֵאָליו ְיהָוה ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך 

ְוָעִׂשיָת ִּלי אֹות | ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך 
 ַאל ָנא ָתֻמׁש ִמֶּזה ַעד ּבִֹאי ֵאֶליךָ ) 18: (ָׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעִּמי

 ַוּיֹאַמר ָאנִֹכי ֵאֵׁשב ַעד| ְוהֵֹצאִתי ֶאת ִמְנָחִתי ְוִהַּנְחִּתי ְלָפֶניָך 
ֹות עֹון ָּבא ַוַּיַעׂש ְּגִדי ִעִּזים ְוֵאיַפת ֶקַמח ַמּצְוִגְד ) 19: (ׁשּוֶבךָ 

ַוּיֹוֵצא ֵאָליו ֶאל ַּתַחת | ַהָּבָׂשר ָׂשם ַּבַּסל ְוַהָּמַרק ָׂשם ַּבָּפרּור 
 ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַקח ֶאת) 20(  : ָהֵאָלה ַוַּיַּגׁש

|  ע ַהָּלז ְוֶאת ַהָּמַרק ְׁשפֹוְך ַהָּבָׂשר ְוֶאת ַהַּמּצֹות ְוַהַּנח ֶאל ַהֶּסלַ 
ֲאֶׁשר  ַוִּיְׁשַלח ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאת ְקֵצה ַהִּמְׁשֶעֶנת) 21: (ַוַּיַעׂש ֵּכן

ת ַוַּתַעל ָהֵאׁש ִמן ַהּצּור ַוּתֹאַכל ֶא | ְּבָידֹו ַוִּיַּגע ַּבָּבָׂשר ּוַבַּמּצֹות 
ַוַּיְרא ) 22: (ֵעיָניוַהָּבָׂשר ְוֶאת ַהַּמּצֹות ּוַמְלַאְך ְיהָוה ָהַלְך ֵמ 

ַוּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ֲאָהּה ֲאדָֹני    | ִּגְדעֹון ִּכי ַמְלַאְך ְיהָוה הּוא 
) 23: (ְיהִוה ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ַמְלַאְך ְיהָוה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים

ַוִּיֶבן ) 24: (לֹא ָּתמּות| ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה ָׁשלֹום ְלָך ַאל ִּתיָרא 
 ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה| עֹון ִמְזֵּבַח ַליהָוה ַוִּיְקָרא לֹו ְיהָוה ָׁשלֹום ָׁשם ִּגְד 

  : עֹוֶדּנּו ְּבָעְפָרת ֲאִבי ָהֶעְזִרי
ֹור ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה ַקח ֶאת ַּפר ַהּׁש) 25(

ְזַּבח ַהַּבַעל ְוָהַרְסָּת ֶאת ִמ | ֲאֶׁשר ְלָאִביָך ּוַפר ַהֵּׁשִני ֶׁשַבע ָׁשִנים 
ּוָבִניָת ) 26: (ֲאֶׁשר ְלָאִביָך ְוֶאת ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר ָעָליו ִּתְכרֹת

ְוָלַקְחָּת | ה ִמְזֵּבַח ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל רֹאׁש ַהָּמעֹוז ַהֶּזה ַּבַּמֲעָרכָ 
: ר ִּתְכרֹתֶאת ַהָּפר ַהֵּׁשִני ְוַהֲעִליָת עֹוָלה ַּבֲעֵצי ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁש 

ֶׁשר ִּדֶּבר ִּיַּקח ִּגְדעֹון ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ֵמֲעָבָדיו ַוַּיַעׂש ַּכאֲ וַ ) 27(
י ָהִעיר ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיֵרא ֶאת ֵּבית ָאִביו ְוֶאת ַאְנֵׁש | ֵאָליו ְיהָוה 

ֶקר ַוַּיְׁשִּכימּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַּבּבֹ) 28: (ֵמֲעׂשֹות יֹוָמם ַוַּיַעׂש ָלְיָלה
ְוֵאת ַהָּפר | ְזַּבח ַהַּבַעל ְוָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר ָעָליו ּכָֹרָתה ְוִהֵּנה ֻנַּתץ ִמ 

 ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו) 29: (ַהֵּׁשִני הֲֹעָלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּבנּוי
יֹוָאׁש  ַוִּיְדְרׁשּו ַוְיַבְקׁשּו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדעֹון ֶּבן| ִמי ָעָׂשה ַהָּדָבר ַהֶּזה 

ֵצא ַוּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֶאל יֹוָאׁש הֹו) 30: (ֶּזהָעָׂשה ַהָּדָבר הַ 
ָרה ִּכי ָנַתץ ֶאת ִמְזַּבח ַהַּבַעל ְוִכי ָכַרת ָהֲאֵׁש | ֶאת ִּבְנָך ְוָימֹת 

ֶּתם ַוּיֹאֶמר יֹוָאׁש ְלכֹל ֲאֶׁשר ָעְמדּו ָעָליו ַהַא) 31: (ֲאֶׁשר ָעָליו
ד אֹותֹו ֲאֶׁשר ָיִריב לֹו יּוַמת עַ ְּתִריבּון ַלַּבַעל ִאם ַאֶּתם ּתֹוִׁשיעּון 



) 32: (ִאם ֱאלִֹהים הּוא ָיֶרב לֹו ִּכי ָנַתץ ֶאת ִמְזְּבחֹו| ַהּבֶֹקר 
ָיֶרב ּבֹו ַהַּבַעל ִּכי ָנַתץ | ַוִּיְקָרא לֹו ַבּיֹום ַההּוא ְיֻרַּבַעל ֵלאמֹר 

  : ֶאת ִמְזְּבחֹו
 ַוַּיַעְברּו ַוַּיֲחנּו| ַיְחָּדו  ְוָכל ִמְדָין ַוֲעָמֵלק ּוְבֵני ֶקֶדם ֶנֶאְספּו) 33(

ַוִּיְתַקע | ְורּוַח ְיהָוה ָלְבָׁשה ֶאת ִּגְדעֹון ) 34: (ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל
ּוַמְלָאִכים ָׁשַלח ְּבָכל ) 35: (ַּבּׁשֹוָפר ַוִּיָּזֵעק ֲאִביֶעֶזר ַאֲחָריו

ן ָאֵׁשר ּוִבְזֻבלּוּוַמְלָאִכים ָׁשַלח ְּב | ְמַנֶּׁשה ַוִּיָּזֵעק ַּגם הּוא ַאֲחָריו 
| ַוּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ֶאל ָהֱאלִֹהים ) 36: (ּוְבַנְפָּתִלי ַוַּיֲעלּו ִלְקָראָתם

ִהֵּנה ) 37: (ִאם ֶיְׁשָך מֹוִׁשיַע ְּבָיִדי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת 
ָּזה ִאם ַטל ִיְהֶיה ַעל ַהּגִ | ָאנִֹכי ַמִּציג ֶאת ִּגַּזת ַהֶּצֶמר ַּבּגֶֹרן 

 ת ִיְׂשָרֵאלְלַבָּדּה ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ חֶֹרב ְוָיַדְעִּתי ִּכי תֹוִׁשיַע ְּבָיִדי ֶא 
| ִּגָּזה ַוְיִהי ֵכן ַוַּיְׁשֵּכם ִמָּמֳחָרת ַוָּיַזר ֶאת הַ ) 38: (ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת 

ֶאל ַוּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ) 39: (ַוִּיֶמץ ַטל ִמן ַהִּגָּזה ְמלֹוא ַהֵּסֶפל ָמִים
ֲאַנֶּסה ָּנא ַרק | ָהֱאלִֹהים ַאל ִיַחר ַאְּפָך ִּבי ַוֲאַדְּבָרה ַאְך ַהָּפַעם 

ֶרץ ִיְהֶיה ַהַּפַעם ַּבִּגָּזה ְיִהי ָנא חֶֹרב ֶאל ַהִּגָּזה ְלַבָּדּה ְוַעל ָּכל ָהָא
 ַוְיִהי חֶֹרב ֶאל ַהִּגָּזה| ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֵּכן ַּבַּלְיָלה ַההּוא ) 40: (ָּטל

  :ְלַבָּדּה ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ ָהָיה ָטל
  

Judges Chapter 7 
  
ן ַּיֲחנּו ַעל ֵעיַוַּיְׁשֵּכם ְיֻרַּבַעל הּוא ִגְדעֹון ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו וַ ) 1(

) 2: (קּוַמֲחֵנה ִמְדָין ָהָיה לֹו ִמָּצפֹון ִמִּגְבַעת ַהּמֹוֶרה ָּבֵעֶמ | ֲחרֹד 
ָין ן ַרב ָהָעם ֲאֶׁשר ִאָּתְך ִמִּתִּתי ֶאת ִמְד ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ִּגְדעֹו

) 3: (ֶּפן ִיְתָּפֵאר ָעַלי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָיִדי הֹוִׁשיָעה ִּלי| ְּבָיָדם 
ְוִיְצּפֹר  ְוַעָּתה ְקָרא ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ֵלאמֹר ִמי ָיֵרא ְוָחֵרד ָיׁשֹב

 ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ַוֲעֶׂשֶרתַוָּיָׁשב ִמן ָהָעם ֶעְׂשִרים | ֵמַהר ַהִּגְלָעד 
ב ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ִּגְדעֹון עֹוד ָהָעם רָ ) 4(  : ֲאָלִפים ִנְׁשָארּו

ְוָהָיה ֲאֶׁשר אַֹמר | הֹוֵרד אֹוָתם ֶאל ַהַּמִים ְוֶאְצְרֶפּנּו ְלָך ָׁשם 
ֶליָך ֶזה ֵאֶליָך ֶזה ֵיֵלְך ִאָּתְך הּוא ֵיֵלְך ִאָּתְך ְוכֹל ֲאֶׁשר אַֹמר ֵא 

   | ַוּיֹוֶרד ֶאת ָהָעם ֶאל ַהָּמִים ) 5: (ֵיֵלְך ִעָּמְך הּוא לֹא ֵיֵלְך  לֹא
ר ִים ַּכֲאֶׁש ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ִּגְדעֹון ּכֹל ֲאֶׁשר ָילֹק ִּבְלׁשֹונֹו ִמן ַהַּמ 

 ָילֹק ַהֶּכֶלב ַּתִּציג אֹותֹו ְלָבד ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְכַרע ַעל ִּבְרָּכיו
ׁש ִמְסַּפר ַהֲמַלְקִקים ְּבָיָדם ֶאל ִּפיֶהם ְׁשלַֹוְיִהי ) 6: (ִלְׁשּתֹות

: ִיםְוכֹל ֶיֶתר ָהָעם ָּכְרעּו ַעל ִּבְרֵכיֶהם ִלְׁשּתֹות ָמ | ֵמאֹות ִאיׁש 



ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ִּגְדעֹון ִּבְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ) 7(  
ָכל ָהָעם וְ | ַהֲמַלְקִקים אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ְוָנַתִּתי ֶאת ִמְדָין ְּבָיֶדָך 

ַוִּיְקחּו ֶאת ֵצָדה ָהָעם ְּבָיָדם ְוֵאת ) 8: (ֵיְלכּו ִאיׁש ִלְמקֹמֹו
 ָליו ּוִבְׁשלֹׁשׁשֹוְפרֵֹתיֶהם ְוֵאת ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִׁשַּלח ִאיׁש ְלאֹהָ 

  : ּוַמֲחֵנה ִמְדָין ָהָיה לֹו ִמַּתַחת ָּבֵעֶמק| ֵמאֹות ָהִאיׁש ֶהֱחִזיק 
ִּכי | ה ָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה קּום ֵרד ַּבַּמֲחנֶ ַוְיִהי ַּבַּליְ ) 9(

ְרָך ֵרד ַאָּתה ּוֻפָרה ַנעַ | ְוִאם ָיֵרא ַאָּתה ָלֶרֶדת ) 10: (ְנַתִּתיו ְּבָיֶדךָ 
ֶדיָך ְוָׁשַמְעָּת ַמה ְיַדֵּברּו ְוַאַחר ֶּתֱחַזְקָנה יָ ) 11: (ֶאל ַהַּמֲחֶנה

 ם ֲאֶׁשרד הּוא ּוֻפָרה ַנֲערֹו ֶאל ְקֵצה ַהֲחֻמִׁשיַוֵּירֶ | ְוָיַרְדָּת ַּבַּמֲחֶנה 
 ּוִמְדָין ַוֲעָמֵלק ְוָכל ְּבֵני ֶקֶדם נְֹפִלים ָּבֵעֶמק) 12: (ַּבַּמֲחֶנה

ָּים ְוִלְגַמֵּליֶהם ֵאין ִמְסָּפר ַּכחֹול ֶׁשַעל ְׂשַפת הַ | ָּכַאְרֶּבה ָלרֹב 
| ֵּפר ְלֵרֵעהּו ֲחלֹום ַוָּיבֹא ִגְדעֹון ְוִהֵּנה ִאיׁש ְמַס ) 13: (ָלרֹב

ֶלֶחם ] ְצִליל קרי[ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ְוִהֵּנה צלול 
ּו ַוִּיּפֹל ְׂשעִֹרים ִמְתַהֵּפְך ְּבַמֲחֵנה ִמְדָין ַוָּיבֹא ַעד ָהאֶֹהל ַוַּיֵּכה

ַוַּיַען ֵרֵעהּו ַוּיֹאֶמר ֵאין ) 14: (ַוַּיַהְפֵכהּו ְלַמְעָלה ְוָנַפל ָהאֶֹהל
ָנַתן | את ִּבְלִּתי ִאם ֶחֶרב ִּגְדעֹון ֶּבן יֹוָאׁש ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל זֹ

  : ָהֱאלִֹהים ְּבָידֹו ֶאת ִמְדָין ְוֶאת ָּכל ַהַּמֲחֶנה
ּו  ַוִּיְׁשָּתחַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ִּגְדעֹון ֶאת ִמְסַּפר ַהֲחלֹום ְוֶאת ִׁשְברֹו) 15(

ר קּומּו ִּכי ָנַתן ְיהָוה ְּבֶיְדֶכם ַוָּיָׁשב ֶאל ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמ | 
לָֹׁשה ַוַּיַחץ ֶאת ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ְׁש ) 16: (ֶאת ַמֲחֵנה ִמְדָין

ְּבתֹוְך  ַוִּיֵּתן ׁשֹוָפרֹות ְּבַיד ֻּכָּלם ְוַכִּדים ֵרִקים ְוַלִּפִדים| ָראִׁשים 
ְוִהֵּנה | ֲעׂשּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמֶּמִּני ִתְראּו ְוֵכן ַּת ) 17: (ַהַּכִּדים

) 18: (ֲעׂשּוןָאנִֹכי ָבא ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה ְוָהָיה ַכֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּת 
ם ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפרֹות ּגַ | ְוָתַקְעִּתי ַּבּׁשֹוָפר ָאנִֹכי ְוָכל ֲאֶׁשר ִאִּתי 

  : ַאֶּתם ְסִביבֹות ָּכל ַהַּמֲחֶנה ַוֲאַמְרֶּתם ַליהָוה ּוְלִגְדעֹון
ֶנה רֹאׁש ַוָּיבֹא ִגְדעֹון ּוֵמָאה ִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִּבְקֵצה ַהַּמחֲ ) 19(

ַוִּיְתְקעּו | ָהַאְׁשמֶֹרת ַהִּתיכֹוָנה ַאְך ָהֵקם ֵהִקימּו ֶאת ַהּׁשְֹמִרים 
ַוִּיְתְקעּו ְׁשלֶֹׁשת ) 20: (ַּבּׁשֹוָפרֹות ְוָנפֹוץ ַהַּכִּדים ֲאֶׁשר ְּבָיָדם

אֹוָלם רֹות ַוִּיְׁשְּברּו ַהַּכִּדים ַוַּיֲחִזיקּו ְבַיד ְׂשמָהָראִׁשים ַּבּׁשֹופָ 
 ַוִּיְקְראּו ֶחֶרב ַליהָוה| ַּבַּלִּפִדים ּוְבַיד ְיִמיָנם ַהּׁשֹוָפרֹות ִלְתקֹוַע 

ַוָּיָרץ ָּכל | ַוַּיַעְמדּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ָסִביב ַלַּמֲחֶנה ) 21: (ּוְלִגְדעֹון
ֹות ַוִּיְתְקעּו ְׁשלֹׁש ֵמא) 22]: (ַוָּינּוסּו קרי[יסו ַהַּמֲחֶנה ַוָּיִריעּו וינ

| ַּמֲחֶנה ַהּׁשֹוָפרֹות ַוָּיֶׂשם ְיהָוה ֵאת ֶחֶרב ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ּוְבָכל הַ 
 ל ְמחֹוָלה ַעלַוָּיָנס ַהַּמֲחֶנה ַעד ֵּבית ַהִּׁשָּטה ְצֵרָרָתה ַעד ְׂשַפת ָאבֵ 



ל ִמַּנְפָּתִלי ּוִמן ָאֵׁשר ּוִמן ָּכל ַוִּיָּצֵעק ִאיׁש ִיְׂשָרֵא ) 23: (ַטָּבת
ל ּוַמְלָאִכים ָׁשַלח ִּגְדעֹון ְּבכָ ) 24: (ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחֵרי ִמְדָין| ְמַנֶּׁשה 

ִים ַהר ֶאְפַרִים ֵלאמֹר ְרדּו ִלְקַראת ִמְדָין ְוִלְכדּו ָלֶהם ֶאת ַהַּמ 
 ֶאְפַרִים ַוִּיְלְּכדּו ֶאת ַוִּיָּצֵעק ָּכל ִאיׁש| ַעד ֵּבית ָּבָרה ְוֶאת ַהַּיְרֵּדן 

ָין ַוִּיְלְּכדּו ְׁשֵני ָׂשֵרי ִמְד ) 25: (ַהַּמִים ַעד ֵּבית ָּבָרה ְוֶאת ַהַּיְרֵּדן
ב ֶאת עֵֹרב ְוֶאת ְזֵאב ַוַּיַהְרגּו ֶאת עֹוֵרב ְּבצּור עֹוֵרב ְוֶאת ְזֵא 

ֵאב ֵהִביאּו ְורֹאׁש עֵֹרב ּוזְ | ָהְרגּו ְבֶיֶקב ְזֵאב ַוִּיְרְּדפּו ֶאל ִמְדָין 
  :ֶאל ִּגְדעֹון ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן

  
Judges Chapter 8 

  
 ָּלנּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִאיׁש ֶאְפַרִים ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעִׂשיָת ) 1(

ַוְיִריבּון ִאּתֹו | ְלִבְלִּתי ְקרֹאות ָלנּו ִּכי ָהַלְכָּת ְלִהָּלֵחם ְּבִמְדָין 
ֲהלֹוא טֹוב | יֶהם ֶמה ָעִׂשיִתי ַעָּתה ָּכֶכם ַוּיֹאֶמר ֲאלֵ ) 2: (ְּבָחְזָקה

 ְּבֶיְדֶכם ָנַתן ֱאלִֹהים ֶאת) 3: (עְֹללֹות ֶאְפַרִים ִמְבִציר ֲאִביֶעֶזר
ָאז | ם ָׂשֵרי ִמְדָין ֶאת עֵֹרב ְוֶאת ְזֵאב ּוַמה ָּיכְֹלִּתי ֲעׂשֹות ָּככֶ 

ָּיבֹא ִגְדעֹון וַ ) 4: (ָרְפָתה רּוָחם ֵמָעָליו ְּבַדְּברֹו ַהָּדָבר ַהֶּזה
ֵיִפים עֵֹבר הּוא ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּתֹו עֲ | ַהַּיְרֵּדָנה 
ָלָעם  ַוּיֹאֶמר ְלַאְנֵׁשי ֻסּכֹות ְּתנּו ָנא ִּכְּכרֹות ֶלֶחם) 5: (ְורְֹדִפים

ָּנע ִּכי ֲעֵיִפים ֵהם ְוָאנִֹכי רֵֹדף ַאֲחֵרי ֶזַבח ְוַצְלמֻ | ֲאֶׁשר ְּבַרְגָלי 
ָּתה ַוּיֹאֶמר ָׂשֵרי ֻסּכֹות ֲהַכף ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע עַ ) 6: (י ִמְדָיןַמְלכֵ 

ה ַוּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ָלֵכן ְּבֵתת ְיהוָ ) 7: (ִּכי ִנֵּתן ִלְצָבֲאָך ָלֶחם| ְּבָיֶדָך 
י ְוַדְׁשִּתי ֶאת ְּבַׂשְרֶכם ֶאת קֹוצֵ | ֶאת ֶזַבח ְוֶאת ַצְלֻמָּנע ְּבָיִדי 

ֵליֶהם ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּפנּוֵאל ַוְיַדֵּבר אֲ ) 8: (ַּבְרֳקִניםַהִּמְדָּבר ְוֶאת הַ 
) 9: (ּכֹותַוַּיֲענּו אֹותֹו ַאְנֵׁשי ְפנּוֵאל ַּכֲאֶׁשר ָענּו ַאְנֵׁשי סֻ | ָּכזֹאת 

 ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ֶאּתֹץ ֶאת| ַוּיֹאֶמר ַּגם ְלַאְנֵׁשי ְפנּוֵאל ֵלאמֹר 
  : ַהִּמְגָּדל ַהֶּזה

ף ָעָׂשר ֶאלֶ  ח ְוַצְלֻמָּנע ַּבַּקְרקֹר ּוַמֲחֵניֶהם ִעָּמם ַּכֲחֵמֶׁשתְוֶזבַ ) 10(
 ְוַהּנְֹפִלים ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים| ּכֹל ַהּנֹוָתִרים ִמּכֹל ַמֲחֵנה ְבֵני ֶקֶדם 

ִלים ַוַּיַעל ִּגְדעֹון ֶּדֶרְך ַהְּׁשכּוֵני ָבֳאהָ ) 11: (ֶאֶלף ִאיׁש ׁשֵֹלף ָחֶרב
: ַטחַוַּיְך ֶאת ַהַּמֲחֶנה ְוַהַּמֲחֶנה ָהָיה בֶ | ֳּבָהה ִמֶּקֶדם ְלנַֹבח ְוָיגְ 

ַוִּיְלּכֹד ֶאת ְׁשֵני | ַוָּינּוסּו ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע ַוִּיְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם ) 12(
) 13: (דַמְלֵכי ִמְדָין ֶאת ֶזַבח ְוֶאת ַצְלֻמָּנע ְוָכל ַהַּמֲחֶנה ֶהֱחִרי

) 14: (ִמְלַמֲעֵלה ֶהָחֶרס| ִּמְלָחָמה ַוָּיָׁשב ִּגְדעֹון ֶּבן יֹוָאׁש ִמן הַ 



ַוִּיְכּתֹב ֵאָליו ֶאת ָׂשֵרי | ַוִּיְלָּכד ַנַער ֵמַאְנֵׁשי ֻסּכֹות ַוִּיְׁשָאֵלהּו 
י ַוָּיבֹא ֶאל ַאְנֵׁש ) 15: (ֻסּכֹות ְוֶאת ְזֵקֶניָה ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ִאיׁש

ֵחַרְפֶּתם אֹוִתי ֵלאמֹר ֲאֶׁשר | ֻסּכֹות ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע 
: ֵעִפים ָלֶחםֲהַכף ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע ַעָּתה ְּבָיֶדָך ִּכי ִנֵּתן ַלֲאָנֶׁשיָך ַהּיְ 

| ֳקִנים ַוִּיַּקח ֶאת ִזְקֵני ָהִעיר ְוֶאת קֹוֵצי ַהִּמְדָּבר ְוֶאת ַהַּבְר ) 16(
| ֵאל ָנָתץ ְוֶאת ִמְגַּדל ְּפנּו) 17: (ַוּיַֹדע ָּבֶהם ֵאת ַאְנֵׁשי ֻסּכֹות

ַוּיֹאֶמר ֶאל ֶזַבח ְוֶאל ַצְלֻמָּנע ) 18: (ַוַּיֲהרֹג ֶאת ַאְנֵׁשי ָהִעיר
 ַוּיֹאְמרּו ָּכמֹוָך ְכמֹוֶהם| ֵאיפֹה ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֲהַרְגֶּתם ְּבָתבֹור 

ַחי | ַוּיֹאַמר ַאַחי ְּבֵני ִאִּמי ֵהם ) 19: (ֶאָחד ְּכתַֹאר ְּבֵני ַהֶּמֶלְך 
 ַוּיֹאֶמר ְלֶיֶתר) 20: (ֲחִיֶתם אֹוָתם לֹא ָהַרְגִּתי ֶאְתֶכםְיהָוה לּו הַ 

 ְולֹא ָׁשַלף ַהַּנַער ַחְרּבֹו ִּכי ָיֵרא ִּכי| ְּבכֹורֹו קּום ֲהרֹג אֹוָתם 
ּו ִּכי ַוּיֹאֶמר ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע קּום ַאָּתה ּוְפַגע ָּבנ) 21: (עֹוֶדּנּו ָנַער

ִּיַּקח ְדעֹון ַוַּיֲהרֹג ֶאת ֶזַבח ְוֶאת ַצְלֻמָּנע וַ ַוָּיָקם ּגִ | ָכִאיׁש ְּגבּוָרתֹו 
ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ) 22: (ֶאת ַהַּׂשֲהרִֹנים ֲאֶׁשר ְּבַצְּואֵרי ְגַמֵּליֶהם

ִּכי | ְּבֶנָך  ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִּגְדעֹון ְמָׁשל ָּבנּו ַּגם ַאָּתה ַּגם ִּבְנָך ַּגם ֶּבן
 ּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִּגְדעֹון לֹא ֶאְמׁשֹלוַ ) 23: (הֹוַׁשְעָּתנּו ִמַּיד ִמְדָין

ַוּיֹאֶמר ) 24: (ְיהָוה ִיְמׁשֹל ָּבֶכם| ֲאִני ָּבֶכם ְולֹא ִיְמׁשֹל ְּבִני ָּבֶכם 
| ם ְׁשָללֹו ֲאֵלֶהם ִּגְדעֹון ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּכם ְׁשֵאָלה ּוְתנּו ִלי ִאיׁש ֶנזֶ 

|  ַוּיֹאְמרּו ָנתֹון ִנֵּתן) 25: (ִּכי ִנְזֵמי ָזָהב ָלֶהם ִּכי ִיְׁשְמֵעאִלים ֵהם
ַוְיִהי ) 26: (ָללֹוַוִּיְפְרׂשּו ֶאת ַהִּׂשְמָלה ַוַּיְׁשִליכּו ָׁשָּמה ִאיׁש ֶנֶזם ְׁש 
ְלַבד ִמן | ָזָהב  ִמְׁשַקל ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָׁשָאל ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות

 ַמְלֵכי ִמְדָין ּוְלַבד ִמן ַהַּׂשֲהרִֹנים ְוַהְּנִטפֹות ּוִבְגֵדי ָהַאְרָּגָמן ֶׁשַעל
ַוַּיַעׂש אֹותֹו ִגְדעֹון ) 27: (ָהֲעָנקֹות ֲאֶׁשר ְּבַצְּואֵרי ְגַמֵּליֶהם

|  ָריו ָׁשםְלֵאפֹוד ַוַּיֵּצג אֹותֹו ְבִעירֹו ְּבָעְפָרה ַוִּיְזנּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ַאחֲ 
ן ִלְפֵני ְּבֵני ַוִּיָּכַנע ִמְדיָ ) 28: (ַוְיִהי ְלִגְדעֹון ּוְלֵביתֹו ְלמֹוֵקׁש

 ַוִּתְׁשקֹט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים| ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָיְספּו ָלֵׂשאת רֹאָׁשם 
  : ָׁשָנה ִּביֵמי ִגְדעֹון

ּוְלִגְדעֹון ָהיּו ) 30: (ַוֵּיֶלְך ְיֻרַּבַעל ֶּבן יֹוָאׁש ַוֵּיֶׁשב ְּבֵביתֹו) 29(
) 31: (ת ָהיּו לֹוִּכי ָנִׁשים ַרּבֹו| ִׁשְבִעים ָּבִנים יְֹצֵאי ְיֵרכֹו 

 ַוָּיֶׂשם ֶאת ְׁשמֹו| ּוִפיַלְגׁשֹו ֲאֶׁשר ִּבְׁשֶכם ָיְלָדה ּלֹו ַגם ִהיא ֵּבן 
ַוִּיָּקֵבר | ַוָּיָמת ִּגְדעֹון ֶּבן יֹוָאׁש ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ) 32: (ֲאִביֶמֶלְך 

  : ְּבֶקֶבר יֹוָאׁש ָאִביו ְּבָעְפָרה ֲאִבי ָהֶעְזִרי
ֲחֵרי ר ֵמת ִּגְדעֹון ַוָּיׁשּובּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְזנּו ַאַוְיִהי ַּכֲאֶׁש ) 33(

ְולֹא ָזְכרּו ) 34: (ַוָּיִׂשימּו ָלֶהם ַּבַעל ְּבִרית ֵלאלִֹהים| ַהְּבָעִלים 



ַהַּמִּציל אֹוָתם ִמַּיד ָּכל | ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם 
|  ֶחֶסד ִעם ֵּבית ְיֻרַּבַעל ִּגְדעֹוןְולֹא ָעׂשּו ) 35: (אְֹיֵביֶהם ִמָּסִביב

  :ְּכָכל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעם ִיְׂשָרֵאל
  

Judges Chapter 9 
  
ַוְיַדֵּבר | ַוֵּיֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ֶּבן ְיֻרַּבַעל ְׁשֶכָמה ֶאל ֲאֵחי ִאּמֹו ) 1(

ּו ָנא ַּדְּבר) 2: (ֲאֵליֶהם ְוֶאל ָּכל ִמְׁשַּפַחת ֵּבית ֲאִבי ִאּמֹו ֵלאמֹר
ְבִעים ִאיׁש ְּבָאְזֵני ָכל ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ַמה ּטֹוב ָלֶכם ַהְמׁשֹל ָּבֶכם ִׁש 

 ּוְזַכְרֶּתם ִּכי ַעְצֵמֶכם| ּכֹל ְּבֵני ְיֻרַּבַעל ִאם ְמׁשֹל ָּבֶכם ִאיׁש ֶאָחד 
ם י ְׁשכֶ ַוְיַדְּברּו ֲאֵחי ִאּמֹו ָעָליו ְּבָאְזֵני ָּכל ַּבֲעלֵ ) 3: (ּוְבַׂשְרֶכם ָאִני

רּו ַוֵּיט ִלָּבם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶלְך ִּכי ָאְמ | ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
| ַוִּיְּתנּו לֹו ִׁשְבִעים ֶּכֶסף ִמֵּבית ַּבַעל ְּבִרית ) 4: (ָאִחינּו הּוא

: ּו ַאֲחָריוַוִּיְׂשּכֹר ָּבֶהם ֲאִביֶמֶלְך ֲאָנִׁשים ֵריִקים ּופֲֹחִזים ַוֵּיְלכ
 ת ָאִביו ָעְפָרָתה ַוַּיֲהרֹג ֶאת ֶאָחיו ְּבֵני ְיֻרַּבַעלַוָּיבֹא ֵבי) 5(

ִּכי  ַוִּיָּוֵתר יֹוָתם ֶּבן ְיֻרַּבַעל ַהָּקטֹן| ִׁשְבִעים ִאיׁש ַעל ֶאֶבן ֶאָחת 
ֵּיְלכּו ַוֵּיָאְספּו ָּכל ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוָכל ֵּבית ִמּלֹוא וַ ) 6(  : ֶנְחָּבא

) 7: (ִעם ֵאלֹון ֻמָּצב ֲאֶׁשר ִּבְׁשֶכם| ֶלְך ַוַּיְמִליכּו ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְלֶמ 
ֹולֹו ַוִּיְקָרא ַוַּיִּגדּו ְליֹוָתם ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲעמֹד ְּברֹאׁש ַהר ְּגִרִזים ַוִּיָּׂשא ק

: ם ֱאלִֹהיםַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו ֵאַלי ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוִיְׁשַמע ֲאֵליכֶ | 
ַוּיֹאְמרּו ַלַּזִית | ַח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ָהלֹוְך ָהְלכּו ָהֵעִצים ִלְמׁשֹ) 8(

י ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהַּזִית ֶהֳחַדְלִּת ) 9: (ָעֵלינּו] ָמְלָכה קרי[מלוכה 
ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל | ֶאת ִּדְׁשִני ֲאֶׁשר ִּבי ְיַכְּבדּו ֱאלִֹהים ַוֲאָנִׁשים 

: ְּת ָמְלִכי ָעֵלינּוְלִכי ַא| ַוּיֹאְמרּו ָהֵעִצים ַלְּתֵאָנה ) 10: (ָהֵעִצים
נּוָבִתי ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהְּתֵאָנה ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ָמְתִקי ְוֶאת ְּת ) 11(

| ן ַוּיֹאְמרּו ָהֵעִצים ַלָּגפֶ ) 12: (ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים| ַהּטֹוָבה 
ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּגֶפן ) 13: (ָעֵלינּו] ָמְלִכי קרי[ְלִכי ַאְּת מלוכי 

ְוָהַלְכִּתי | ַדְלִּתי ֶאת ִּתירֹוִׁשי ַהְמַׂשֵּמַח ֱאלִֹהים ַוֲאָנִׁשים ֶהחֳ 
ֵלְך | ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהֵעִצים ֶאל ָהָאָטד ) 14: (ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים
ת ַוּיֹאֶמר ָהָאָטד ֶאל ָהֵעִצים ִאם ֶּבֱאֶמ ) 15: (ַאָּתה ְמָלְך ָעֵלינּו

ְוִאם ַאִין | ֶכם ּבֹאּו ֲחסּו ְבִצִּלי ַאֶּתם מְֹׁשִחים אִֹתי ְלֶמֶלְך ֲעֵלי
ְוַעָּתה ִאם ) 16: (ֵּתֵצא ֵאׁש ִמן ָהָאָטד ְותֹאַכל ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון

ְוִאם טֹוָבה | ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ֲעִׂשיֶתם ַוַּתְמִליכּו ֶאת ֲאִביֶמֶלְך 
: יֶתם לֹוֲעִׂשיֶתם ִעם ְיֻרַּבַעל ְוִעם ֵּביתֹו ְוִאם ִּכְגמּול ָיָדיו ֲעִׂש 



ֵּצל ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד ַוּיַ | ֲאֶׁשר ִנְלַחם ָאִבי ֲעֵליֶכם ) 17(
ְוַאֶּתם ַקְמֶּתם ַעל ֵּבית ָאִבי ַהּיֹום ) 18: (ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְדָין

ַוַּתְמִליכּו ֶאת | ַוַּתַהְרגּו ֶאת ָּבָניו ִׁשְבִעים ִאיׁש ַעל ֶאֶבן ֶאָחת 
ְוִאם ) 19: (ן ֲאָמתֹו ַעל ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ִּכי ֲאִחיֶכם הּואֲאִביֶמֶלְך ּבֶ 

| ֶּזה ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ֲעִׂשיֶתם ִעם ְיֻרַּבַעל ְוִעם ֵּביתֹו ַהּיֹום הַ 
ְוִאם ַאִין ֵּתֵצא ) 20: (ִׂשְמחּו ַּבֲאִביֶמֶלְך ְוִיְׂשַמח ַּגם הּוא ָּבֶכם

ְוֵתֵצא | ְׁשֶכם ְוֶאת ֵּבית ִמּלֹוא ֵאׁש ֵמֲאִביֶמֶלְך ְותֹאַכל ֶאת ַּבֲעֵלי 
) 21: (ֵאׁש ִמַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ּוִמֵּבית ִמּלֹוא ְותֹאַכל ֶאת ֲאִביֶמֶלְך 

 ַוֵּיֶׁשב ָׁשם ִמְּפֵני ֲאִביֶמֶלְך | ַוָּיָנס יֹוָתם ַוִּיְבַרח ַוֵּיֶלְך ְּבֵאָרה 
  : ָאִחיו

ַוִּיְׁשַלח ) 23: (יםַוָּיַׂשר ֲאִביֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ָׁשלֹׁש ָׁשנִ ) 22(
 ַוִּיְבְּגדּו ַבֲעֵלי| ֱאלִֹהים רּוַח ָרָעה ֵּבין ֲאִביֶמֶלְך ּוֵבין ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם 

ְוָדָמם | ָלבֹוא ֲחַמס ִׁשְבִעים ְּבֵני ְיֻרָּבַעל ) 24: (ְׁשֶכם ַּבֲאִביֶמֶלְך 
ֶכם ֲעֵלי ְׁש ָלׂשּום ַעל ֲאִביֶמֶלְך ֲאִחיֶהם ֲאֶׁשר ָהַרג אֹוָתם ְוַעל ּבַ 

 ַוָּיִׂשימּו לֹו ַבֲעֵלי) 25: (ֲאֶׁשר ִחְּזקּו ֶאת ָיָדיו ַלֲהרֹג ֶאת ֶאָחיו
ר ַיֲעבֹר ְׁשֶכם ְמָאְרִבים ַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים ַוִּיְגְזלּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁש 

  : ַוֻּיַּגד ַלֲאִביֶמֶלְך | ֲעֵליֶהם ַּבָּדֶרְך 
י ַוִּיְבְטחּו בֹו ַּבֲעלֵ | רּו ִּבְׁשֶכם ַוָּיבֹא ַּגַעל ֶּבן ֶעֶבד ְוֶאָחיו ַוַּיַעְב ) 26(

 ּו ַוַּיֲעׂשּוַוֵּיְצאּו ַהָּׂשֶדה ַוִּיְבְצרּו ֶאת ַּכְרֵמיֶהם ַוִּיְדְרכ) 27: (ְׁשֶכם
ֶאת  ַוָּיבֹאּו ֵּבית ֱאלֵֹהיֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו ַוְיַקְללּו| ִהּלּוִלים 
י ד ִמי ֲאִביֶמֶלְך ּוִמי ְׁשֶכם ִּכ ַוּיֹאֶמר ַּגַעל ֶּבן ֶעבֶ ) 28: (ֲאִביֶמֶלְך 

ִעְבדּו ֶאת ַאְנֵׁשי ֲחמֹור | ַנַעְבֶדּנּו ֲהלֹא ֶבן ְיֻרַּבַעל ּוְזֻבל ְּפִקידֹו 
 ּוִמי ִיֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה) 29: (ֲאִבי ְׁשֶכם ּוַמּדּוַע ַנַעְבֶדּנּו ֲאָנְחנּו

יֶמֶלְך ַרֶּבה ְצָבֲאָך ַוּיֹאֶמר ַלֲאִב | ְּבָיִדי ְוָאִסיָרה ֶאת ֲאִביֶמֶלְך 
ַוִּיַחר | ֶבד ַוִּיְׁשַמע ְזֻבל ַׂשר ָהִעיר ֶאת ִּדְבֵרי ַּגַעל ֶּבן עָ ) 30: (ָוֵצָאה
ִהֵּנה | ר ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ְּבָתְרָמה ֵלאמֹ) 31: (ַאּפֹו

: יר ָעֶליךָ ַגַעל ֶּבן ֶעֶבד ְוֶאָחיו ָּבִאים ְׁשֶכָמה ְוִהָּנם ָצִרים ֶאת ָהעִ 
: ֶוֱארֹב ַּבָּׂשֶדה| ְוַעָּתה קּום ַלְיָלה ַאָּתה ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִאָּתְך ) 32(
| ַעל ָהִעיר  ְוָהָיה ַבּבֶֹקר ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַּתְׁשִּכים ּוָפַׁשְטָּת ) 33(

ֲאֶׁשר ְוִהֵּנה הּוא ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו יְֹצִאים ֵאֶליָך ְוָעִׂשיָת ּלֹו ּכַ 
ֹו ָלְיָלה ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמ) 34(  : ָצא ָיֶדךָ ִּתְמ 

ַוֵּיֵצא ַּגַעל ֶּבן ֶעֶבד ) 35: (ַוֶּיֶאְרבּו ַעל ְׁשֶכם ַאְרָּבָעה ָראִׁשים| 
ֹו ִמן ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִאּת| ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר 

 א ַּגַעל ֶאת ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ְזֻבל ִהֵּנה ָעםַוַּיְר ) 36: (ַהַּמְאָרב



ָּתה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַא| יֹוֵרד ֵמָראֵׁשי ֶהָהִרים 
 ַוּיֶֹסף עֹוד ַּגַעל ְלַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָעם) 37(  : רֶֹאה ָּכֲאָנִׁשים

ִמֶּדֶרְך ֵאלֹון ְורֹאׁש ֶאָחד ָּבא | יֹוְרִדים ֵמִעם ַטּבּור ָהָאֶרץ 
אַמר ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל ַאֵּיה ֵאפֹוא ִפיָך ֲאֶׁשר ּתֹ) 38: (ְמעֹוְנִנים

 ֵצא ֲהלֹא ֶזה ָהָעם ֲאֶׁשר ָמַאְסָּתה ּבֹו| ִמי ֲאִביֶמֶלְך ִּכי ַנַעְבֶדּנּו 
ם ַוִּיָּלחֶ | ַוֵּיֵצא ַגַעל ִלְפֵני ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ) 39(  : ָנא ַעָּתה ְוִהָּלֶחם ּבֹו

ַוִּיְּפלּו ֲחָלִלים | ַוִּיְרְּדֵפהּו ֲאִביֶמֶלְך ַוָּיָנס ִמָּפָניו ) 40: (ַּבֲאִביֶמֶלְך 
ַוְיָגֶרׁש | ַוֵּיֶׁשב ֲאִביֶמֶלְך ָּבארּוָמה ) 41: (ַרִּבים ַעד ֶּפַתח ַהָּׁשַער

ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ) 42: (ְזֻבל ֶאת ַּגַעל ְוֶאת ֶאָחיו ִמֶּׁשֶבת ִּבְׁשֶכם
ַוִּיַּקח ֶאת ָהָעם ) 43: (ַוַּיִּגדּו ַלֲאִביֶמֶלְך | א ָהָעם ַהָּׂשֶדה ַוֵּיצֵ 

 ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָהָעם יֵֹצא| ַוֶּיֱחֵצם ִלְׁשלָֹׁשה ָראִׁשים ַוֶּיֱארֹב ַּבָּׂשֶדה 
ֶׁשר ַוֲאִביֶמֶלְך ְוָהָראִׁשים אֲ ) 44: (ִמן ָהִעיר ַוָּיָקם ֲעֵליֶהם ַוַּיֵּכם

ּו ַעל ּוְׁשֵני ָהָראִׁשים ָּפְׁשט| ַּיַעְמדּו ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ִעּמֹו ָּפְׁשטּו וַ 
ם ַוֲאִביֶמֶלְך ִנְלָחם ָּבִעיר ּכֹל ַהּיֹו) 45: (ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַוַּיּכּום

ַוִּיּתֹץ ֶאת | ַההּוא ַוִּיְלּכֹד ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבּה ָהָרג 
   :ָהִעיר ַוִּיְזָרֶעָה ֶמַלח

ַוָּיבֹאּו ֶאל ְצִריַח ֵּבית ֵאל | ַוִּיְׁשְמעּו ָּכל ַּבֲעֵלי ִמְגַּדל ְׁשֶכם ) 46(
ִּכי ִהְתַקְּבצּו ָּכל ַּבֲעֵלי ִמְגַּדל | ַוֻּיַּגד ַלֲאִביֶמֶלְך ) 47: (ְּבִרית
 ר ִאּתֹוַוַּיַעל ֲאִביֶמֶלְך ַהר ַצְלמֹון הּוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁש ) 48: (ְׁשֶכם

ם ִביֶמֶלְך ֶאת ַהַּקְרֻּדּמֹות ְּבָידֹו ַוִּיְכרֹת ׂשֹוַכת ֵעִציַוִּיַּקח אֲ 
ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָמה | ַוִּיָּׂשֶאָה ַוָּיֶׂשם ַעל ִׁשְכמֹו 

ַוִּיְכְרתּו ַגם ָּכל ָהָעם ) 49: (ְרִאיֶתם ָעִׂשיִתי ַמֲהרּו ֲעׂשּו ָכמֹוִני
יתּו יֶמֶלְך ַוָּיִׂשימּו ַעל ַהְּצִריַח ַוַּיִּצ ִאיׁש ׂשֹוכֹה ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ֲאִב 

ֶכם ַוָּיֻמתּו ַּגם ָּכל ַאְנֵׁשי ִמְגַּדל ְׁש | ֲעֵליֶהם ֶאת ַהְּצִריַח ָּבֵאׁש 
  : ְּכֶאֶלף ִאיׁש ְוִאָּׁשה

ּוִמְגַּדל ) 51: (ַוִּיַחן ְּבֵתֵבץ ַוִּיְלְּכָדּה| ַוֵּיֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ֵּתֵבץ ) 50(
ים ְוכֹל ְבתֹוְך ָהִעיר ַוָּיֻנסּו ָׁשָּמה ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁש  עֹז ָהָיה

ַוָּיבֹא ) 52: (ַוַּיֲעלּו ַעל ַּגג ַהִּמְגָּדל| ַּבֲעֵלי ָהִעיר ַוִּיְסְּגרּו ַּבֲעָדם 
ְרפֹו ַוִּיַּגׁש ַעד ֶּפַתח ַהִּמְגָּדל ְלָׂש | ֲאִביֶמֶלְך ַעד ַהִּמְגָּדל ַוִּיָּלֶחם ּבֹו 

| ִביֶמֶלְך ַוַּתְׁשֵלְך ִאָּׁשה ַאַחת ֶּפַלח ֶרֶכב ַעל רֹאׁש אֲ ) 53: (ָבֵאׁש
יו ַוִּיְקָרא ְמֵהָרה ֶאל ַהַּנַער נֵֹׂשא ֵכלָ ) 54: (ַוָּתִרץ ֶאת ֻּגְלָּגְלּתֹו

| ָרָגְתהּו ַוּיֹאֶמר לֹו ְׁשלֹף ַחְרְּבָך ּומֹוְתֵתִני ֶּפן יֹאְמרּו ִלי ִאָּׁשה הֲ 
ִביֶמֶלְך ַוִּיְראּו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמת אֲ ) 55: (ֹו ַוָּימֹתַוִּיְדְקֵרהּו ַנֲער

| ֶלְך ַוָּיֶׁשב ֱאלִֹהים ֵאת ָרַעת ֲאִביֶמ ) 56: (ַוֵּיְלכּו ִאיׁש ִלְמקֹמֹו| 



ְוֵאת ָּכל ָרַעת ) 57: (ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָאִביו ַלֲהרֹג ֶאת ִׁשְבִעים ֶאָחיו
ַוָּתבֹא ֲאֵליֶהם ִקֲלַלת | רֹאָׁשם ַאְנֵׁשי ְׁשֶכם ֵהִׁשיב ֱאלִֹהים ְּב 

  :יֹוָתם ֶּבן ְיֻרָּבַעל
  

Judges Chapter 10 
  
ע ֶּבן ּפּוָאה ַוָּיָקם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶלְך ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּתֹולָ ) 1(

) 2: (ְוהּוא יֵֹׁשב ְּבָׁשִמיר ְּבַהר ֶאְפָרִים| ֶּבן ּדֹודֹו ִאיׁש ִיָּׂששָכר 
  : ירַוָּיָמת ַוִּיָּקֵבר ְּבָׁשִמ | ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנה  ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת

ִרים ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂש | ַוָּיָקם ַאֲחָריו ָיִאיר ַהִּגְלָעִדי ) 3(
ים ַוְיִהי לֹו ְׁשלִֹׁשים ָּבִנים רְֹכִבים ַעל ְׁשלִֹׁש ) 4: (ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה

ָלֶהם ִיְקְראּו ַחּוֹת ָיִאיר ַעד | ם ֲעָיִרים ָלֶהם ֲעָיִרים ּוְׁשלִֹׁשי
  : ֹוןַוָּיָמת ָיִאיר ַוִּיָּקֵבר ְּבָקמ) 5: (ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ַהִּגְלָעד

ְבדּו ֶאת ַוּיִֹספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַוַּיעַ ) 6(
ֹון ְוֶאת ֱאלֵֹהי ֲאָרם ְוֶאת ֱאלֵֹהי ִצידַהְּבָעִלים ְוֶאת ָהַעְׁשָּתרֹות 

| ִּתים ְוֵאת ֱאלֵֹהי מֹוָאב ְוֵאת ֱאלֵֹהי ְבֵני ַעּמֹון ְוֵאת ֱאלֵֹהי ְפִלְׁש 
| ל ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵא ) 7: (ַוַּיַעְזבּו ֶאת ְיהָוה ְולֹא ֲעָבדּוהּו

 ַוִּיְרֲעצּו ַוְירְֹצצּו ֶאת) 8: (ֹוןַוִּיְמְּכֵרם ְּבַיד ְּפִלְׁשִּתים ּוְבַיד ְּבֵני ַעּמ
ֵני ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶאת ָּכל ְּב | ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשָנה ַהִהיא 

) 9: (ִּגְלָעדִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ּבַ 
ם ִּביהּוָדה ּוְבִבְנָיִמין ַוַּיַעְברּו ְבֵני ַעּמֹון ֶאת ַהַּיְרֵּדן ְלִהָּלֵחם ּגַ 

ֵאל ַוִּיְזֲעקּו ְּבֵני ִיְׂשרָ ) 10: (ַוֵּתֶצר ְלִיְׂשָרֵאל ְמאֹד| ּוְבֵבית ֶאְפָרִים 
ד ֶאת ָחָטאנּו ָלְך ְוִכי ָעַזְבנּו ֶאת ֱאלֵֹהינּו ַוַּנֲעבֹ| ֶאל ְיהָוה ֵלאמֹר 

  : ַהְּבָעִלים
י לֹא ִמִּמְצַרִים ּוִמן ָהֱאמִֹר הֲ | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 11(

ְוִצידֹוִנים ַוֲעָמֵלק ּוָמעֹון ) 12: (ּוִמן ְּבֵני ַעּמֹון ּוִמן ְּפִלְׁשִּתים
) 13: (ַוִּתְצֲעקּו ֵאַלי ָואֹוִׁשיָעה ֶאְתֶכם ִמָּיָדם| ָלֲחצּו ֶאְתֶכם 

ֹוִסיף ָלֵכן לֹא א| ְוַאֶּתם ֲעַזְבֶּתם אֹוִתי ַוַּתַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים 
ְרֶּתם ְלכּו ְוַזֲעקּו ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ְּבחַ ) 14: (ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם

ַוּיֹאְמרּו ְבֵני ) 15: (ֵהָּמה יֹוִׁשיעּו ָלֶכם ְּבֵעת ָצַרְתֶכם| ָּבם 
| ְּבֵעיֶניָך  ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ָחָטאנּו ֲעֵׂשה ַאָּתה ָלנּו ְּכָכל ַהּטֹוב

ַוָּיִסירּו ֶאת ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ) 16: (ַהּיֹום ַהֶּזהַאְך ַהִּציֵלנּו ָנא 
  : ַוִּתְקַצר ַנְפׁשֹו ַּבֲעַמל ִיְׂשָרֵאל| ִמִּקְרָּבם ַוַּיַעְבדּו ֶאת ְיהָוה 



ַּיֲחנּו ַוֵּיָאְספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַ | ַוִּיָּצֲעקּו ְּבֵני ַעּמֹון ַוַּיֲחנּו ַּבִּגְלָעד ) 17(
י ּיֹאְמרּו ָהָעם ָׂשֵרי ִגְלָעד ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ִמ וַ ) 18: (ַּבִּמְצָּפה

י ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ְלכֹל יְֹׁשבֵ | ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָיֵחל ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון 
  :ִגְלָעד

  
Judges Chapter 11 

  
ַוּיֹוֶלד |  ְוִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ָהָיה ִּגּבֹור ַחִיל ְוהּוא ֶּבן ִאָּׁשה זֹוָנה) 1(

ַוִּיְגְּדלּו ְבֵני | ַוֵּתֶלד ֵאֶׁשת ִּגְלָעד לֹו ָּבִנים ) 2: (ָעד ֶאת ִיְפָּתחִּגלְ 
ָאִבינּו  ָהִאָּׁשה ַוְיָגְרׁשּו ֶאת ִיְפָּתח ַוּיֹאְמרּו לֹו לֹא ִתְנַחל ְּבֵבית

ב ַוִּיְבַרח ִיְפָּתח ִמְּפֵני ֶאָחיו ַוֵּיֶׁש ) 3: (ִּכי ֶּבן ִאָּׁשה ַאֶחֶרת ָאָּתה
  : ּמֹוַוִּיְתַלְּקטּו ֶאל ִיְפָּתח ֲאָנִׁשים ֵריִקים ַוֵּיְצאּו ִע | טֹוב ְּבֶאֶרץ 

ַוְיִהי ) 5: (ַוִּיָּלֲחמּו ְבֵני ַעּמֹון ִעם ִיְׂשָרֵאל| ַוְיִהי ִמָּיִמים ) 4(
 ַוֵּיְלכּו ִזְקֵני ִגְלָעד ָלַקַחת| ַּכֲאֶׁשר ִנְלֲחמּו ְבֵני ַעּמֹון ִעם ִיְׂשָרֵאל 

ּו ַוּיֹאְמרּו ְלִיְפָּתח ְלָכה ְוָהִייָתה ָּלנ) 6: (ֶרץ טֹובֶאת ִיְפָּתח ֵמֶא 
ַוּיֹאֶמר ִיְפָּתח ְלִזְקֵני ִגְלָעד ) 7: (ְוִנָּלֲחָמה ִּבְבֵני ַעּמֹון| ְלָקִצין 

ּוַמּדּוַע | ֲהלֹא ַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם אֹוִתי ַוְּתָגְרׁשּוִני ִמֵּבית ָאִבי 
 ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִגְלָעד ֶאל) 8: (ֶכםָּבאֶתם ֵאַלי ַעָּתה ַּכֲאֶׁשר ַצר לָ 

| ְבֵני ַעּמֹון ִיְפָּתח ָלֵכן ַעָּתה ַׁשְבנּו ֵאֶליָך ְוָהַלְכָּת ִעָּמנּו ְוִנְלַחְמָּת ִּב 
י ַוּיֹאֶמר ִיְפָּתח ֶאל ִזְקנֵ ) 9: (ְוָהִייָת ָּלנּו ְלרֹאׁש ְלכֹל יְֹׁשֵבי ִגְלָעד
ה ִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון ְוָנַתן ְיהוָ ִגְלָעד ִאם ְמִׁשיִבים ַאֶּתם אֹוִתי לְ 

ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ) 10: (ָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ְלרֹאׁש| אֹוָתם ְלָפָני 
ָך ֵּכן ְיהָוה ִיְהֶיה ׁשֵֹמַע ֵּבינֹוֵתינּו ִאם לֹא ִכְדָבְר | ִגְלָעד ֶאל ִיְפָּתח 

ִׂשימּו ָהָעם אֹותֹו ַוֵּיֶלְך ִיְפָּתח ִעם ִזְקֵני ִגְלָעד ַוּיָ ) 11: (ַנֲעֶׂשה
הָוה ַוְיַדֵּבר ִיְפָּתח ֶאת ָּכל ְּדָבָריו ִלְפֵני יְ | ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁש ּוְלָקִצין 

  : ַּבִּמְצָּפה
ַמה ִּלי | ַוִּיְׁשַלח ִיְפָּתח ַמְלָאִכים ֶאל ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ֵלאמֹר ) 12(

ן ּיֹאֶמר ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹווַ ) 13: (ָוָלְך ִּכי ָבאָת ֵאַלי ְלִהָּלֵחם ְּבַאְרִצי
 ִמִּמְצַרִים ֶאל ַמְלֲאֵכי ִיְפָּתח ִּכי ָלַקח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַאְרִצי ַּבֲעלֹותֹו

: לֹוםְוַעָּתה ָהִׁשיָבה ֶאְתֶהן ְּבָׁש | ֵמַאְרנֹון ְוַעד ַהַּיּבֹק ְוַעד ַהַּיְרֵּדן 
: ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל| ַוּיֹוֶסף עֹוד ִיְפָּתח ) 14(
לֹא ָלַקח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶאֶרץ | ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ָאַמר ִיְפָּתח ) 15(

ַוֵּיֶלְך | ִּכי ַּבֲעלֹוָתם ִמִּמְצָרִים ) 16: (מֹוָאב ְוֶאת ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון
ָרֵאל ַוִּיְׁשַלח ִיְׂש ) 17: (ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעד ַים סּוף ַוָּיבֹא ָקֵדָׁשה



 א ָׁשַמעַמְלָאִכים ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ֵלאמֹר ֶאְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרֶצָך ְולֹ
ֵאל ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשרָ | ֶמֶלְך ֱאדֹום ְוַגם ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ְולֹא ָאָבה 

ֶרץ ַוֵּיֶלְך ַּבִּמְדָּבר ַוָּיָסב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוֶאת ֶא ) 18: (ְּבָקֵדׁש
| ְרנֹון ִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב ַוַּיֲחנּון ְּבֵעֶבר ַאמֹוָאב ַוָּיבֹא ִמ 

ַוִּיְׁשַלח ) 19: (ְולֹא ָבאּו ִּבְגבּול מֹוָאב ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב
ַוּיֹאֶמר | ֹון ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ֶחְׁשּב

ְולֹא ֶהֱאִמין ) 20: (ְרְצָך ַעד ְמקֹוִמילֹו ִיְׂשָרֵאל ַנְעְּבָרה ָּנא ְבַא
ּמֹו ִסיחֹון ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר ִּבְגֻבלֹו ַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹון ֶאת ָּכל עַ 

ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 21: (ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל| ַוַּיֲחנּו ְּבָיְהָצה 
ַוִּייַרׁש | ל ַוַּיּכּום ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִסיחֹון ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ְּבַיד ִיְׂשָרֵא 

ַוִּייְרׁשּו ) 22: (ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהִהיא
 ֵמַאְרנֹון ְוַעד ַהַּיּבֹק ּוִמן ַהִּמְדָּבר ְוַעד| ֵאת ָּכל ְּגבּול ָהֱאמִֹרי 

ִרי מְֹוַעָּתה ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל הֹוִריׁש ֶאת ָהאֱ ) 23: (ַהַּיְרֵּדן
ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר ) 24: (ְוַאָּתה ִּתיָרֶׁשּנּו| ִמְּפֵני ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 

ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר הֹוִריׁש | יֹוִריְׁשָך ְּכמֹוׁש ֱאלֶֹהיָך אֹותֹו ִתיָרׁש 
ה ְוַעָּתה ֲהטֹוב טֹוב ַאָּת ) 25: (ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִמָּפֵנינּו אֹותֹו ִניָרׁש

 ֲהרֹוב ָרב ִעם ִיְׂשָרֵאל ִאם ִנְלחֹם| ֶלְך מֹוָאב ִמָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמ 
ַעְרעֹור ְּבֶׁשֶבת ִיְׂשָרֵאל ְּבֶחְׁשּבֹון ּוִבְבנֹוֶתיָה ּוְב ) 26: (ִנְלַחם ָּבם

| אֹות ָׁשָנה ּוִבְבנֹוֶתיָה ּוְבָכל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ַאְרנֹון ְׁשלֹׁש ֵמ 
ְוָאנִֹכי לֹא ָחָטאִתי ָלְך ) 27: (אּוַמּדּוַע לֹא ִהַּצְלֶּתם ָּבֵעת ַהִהי

ֹום ִיְׁשּפֹט ְיהָוה ַהּׁשֵֹפט ַהּי| ְוַאָּתה עֶֹׂשה ִאִּתי ָרָעה ְלִהָּלֶחם ִּבי 
| ֹון ְולֹא ָׁשַמע ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמ) 28: (ֵּבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ְּבֵני ַעּמֹון

  : ֶאל ִּדְבֵרי ִיְפָּתח ֲאֶׁשר ָׁשַלח ֵאָליו
| ַנֶּׁשה ַוְּתִהי ַעל ִיְפָּתח רּוַח ְיהָוה ַוַּיֲעבֹר ֶאת ַהִּגְלָעד ְוֶאת ְמ  )29(

) 30: (ַוַּיֲעבֹר ֶאת ִמְצֵּפה ִגְלָעד ּוִמִּמְצֵּפה ִגְלָעד ָעַבר ְּבֵני ַעּמֹון
ִאם ָנתֹון ִּתֵּתן ֶאת ְּבֵני ַעּמֹון | ַוִּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר ַליהָוה ַוּיֹאַמר 

ִתי ְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָרא) 31: (ְּבָיִדי
  : ְוָהָיה ַליהָוה ְוַהֲעִליִתהּו עֹוָלה| ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ִמְּבֵני ַעּמֹון 

ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה | ַוַּיֲעבֹר ִיְפָּתח ֶאל ְּבֵני ַעּמֹון ְלִהָּלֶחם ָּבם ) 32(
ד ֵער ְוַעד ּבֹוֲאָך ִמִּנית ֶעְׂשִרים ִעיר ְועַ ַוַּיֵּכם ֵמֲערֹו) 33: (ְּבָידֹו

ַוִּיָּכְנעּו ְּבֵני ַעּמֹון ִמְּפֵני ְּבֵני | ָאֵבל ְּכָרִמים ַמָּכה ְּגדֹוָלה ְמאֹד 
  : ִיְׂשָרֵאל

ָראתֹו ַוָּיבֹא ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה ֶאל ֵּביתֹו ְוִהֵּנה ִבּתֹו יֵֹצאת ִלְק ) 34(
: ק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין לֹו ִמֶּמּנּו ֵּבן אֹו ַבתְורַ | ְבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹות 



 ִּבִּתי ַוְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאָהּה) 35(
 ְוָאנִֹכי ָּפִציִתי ִפי ֶאל ְיהָוה| ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִּתִני ְוַאְּת ָהִייְת ְּבעְֹכָרי 

ל ֵאָליו ָאִבי ָּפִציָתה ֶאת ִּפיָך ֶא  ַוּתֹאֶמר) 36: (ְולֹא אּוַכל ָלׁשּוב
הָוה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך יְ | ְיהָוה ֲעֵׂשה ִלי ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמִּפיָך 

ִּלי  ַוּתֹאֶמר ֶאל ָאִביָה ֵיָעֶׂשה) 37: (ְנָקמֹות ֵמאְֹיֶביָך ִמְּבֵני ַעּמֹון
ֵאְלָכה ְוָיַרְדִּתי ַעל ַהְרֵּפה ִמֶּמִּני ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים וְ | ַהָּדָבר ַהֶּזה 

) 38]: (ְוֵרעֹוָתי קרי[ֶהָהִרים ְוֶאְבֶּכה ַעל ְּבתּוַלי ָאנִֹכי ורעיתי 
ַוֵּתֶלְך ִהיא ְוֵרעֹוֶתיָה | ַוּיֹאֶמר ֵלִכי ַוִּיְׁשַלח אֹוָתּה ְׁשֵני ֳחָדִׁשים 

ים ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשַנִים ֳחָדִׁש ) 39: (ַוֵּתְבְּך ַעל ְּבתּוֶליָה ַעל ֶהָהִרים
ְוִהיא לֹא ָיְדָעה | ַוָּתָׁשב ֶאל ָאִביָה ַוַּיַעׂש ָלּה ֶאת ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ָנָדר 

ִמָּיִמים ָיִמיָמה ֵּתַלְכָנה ְּבנֹות ) 40: (ִאיׁש ַוְּתִהי חֹק ְּבִיְׂשָרֵאל
    : ַאְרַּבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנה| ִיְׂשָרֵאל ְלַתּנֹות ְלַבת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי 

  
Judges Chapter 12 

  
ַוּיֹאְמרּו ְלִיְפָּתח ַמּדּוַע | ַוִּיָּצֵעק ִאיׁש ֶאְפַרִים ַוַּיֲעבֹר ָצפֹוָנה ) 1(

 ֵּביְתָך ָעַבְרָּת ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון ְוָלנּו לֹא ָקָראָת ָלֶלֶכת ִעָּמְך 
י יִת ַוּיֹאֶמר ִיְפָּתח ֲאֵליֶהם ִאיׁש ִריב ָהיִ ) 2: (ִנְׂשרֹף ָעֶליָך ָּבֵאׁש

ֹוִתי ָוֶאְזַעק ֶאְתֶכם ְולֹא הֹוַׁשְעֶּתם א| ֲאִני ְוַעִּמי ּוְבֵני ַעּמֹון ְמאֹד 
ַכִּפי ָוֶאְרֶאה ִּכי ֵאיְנָך מֹוִׁשיַע ָוָאִׂשיָמה ַנְפִׁשי ְב ) 3: (ִמָּיָדם

ְוָלָמה ֲעִליֶתם ֵאַלי | ָוֶאְעְּבָרה ֶאל ְּבֵני ַעּמֹון ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה ְּבָיִדי 
ָעד ַוִּיְקּבֹץ ִיְפָּתח ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ִגְל ) 4: (ֶּזה ְלִהָּלֶחם ִּביַהּיֹום הַ 

רּו ַוַּיּכּו ַאְנֵׁשי ִגְלָעד ֶאת ֶאְפַרִים ִּכי ָאְמ | ַוִּיָּלֶחם ֶאת ֶאְפָרִים 
) 5: (ְּפִליֵטי ֶאְפַרִים ַאֶּתם ִּגְלָעד ְּבתֹוְך ֶאְפַרִים ְּבתֹוְך ְמַנֶּׁשה

ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו | ֶאת ַמְעְּברֹות ַהַּיְרֵּדן ְלֶאְפָרִים ַוִּיְלּכֹד ִּגְלָעד 
ִתי ַאָּתה ְּפִליֵטי ֶאְפַרִים ֶאֱעבָֹרה ַוּיֹאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשי ִגְלָעד ַהֶאְפרָ 

ת ַוּיֹאְמרּו לֹו ֱאָמר ָנא ִׁשּבֶֹלת ַוּיֹאֶמר ִסּבֹלֶ ) 6: (ַוּיֹאֶמר לֹא
ּו אֹותֹו ַוִּיְׁשָחטּוהּו ֶאל ַמְעְּברֹות ְולֹא ָיִכין ְלַדֵּבר ֵּכן ַוּיֹאֲחז

) 7: (ףַוִּיּפֹל ָּבֵעת ַהִהיא ֵמֶאְפַרִים ַאְרָּבִעים ּוְׁשַנִים ָאלֶ | ַהַּיְרֵּדן 
ַוָּיָמת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי | ַוִּיְׁשּפֹט ִיְפָּתח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵׁשׁש ָׁשִנים 

  : ַוִּיָּקֵבר ְּבָעֵרי ִגְלָעד
ַוְיִהי לֹו ) 9: (ט ַאֲחָריו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִאְבָצן ִמֵּבית ָלֶחםַוִּיְׁשּפֹ) 8(

ים ָּבנֹות ְׁשלִֹׁשים ָּבִנים ּוְׁשלִֹׁשים ָּבנֹות ִׁשַּלח ַהחּוָצה ּוְׁשלִֹׁש 



) 10: (םַוִּיְׁשּפֹט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַבע ָׁשִני| ֵהִביא ְלָבָניו ִמן ַהחּוץ 
  : ית ָלֶחםַוָּיָמת ִאְבָצן ַוִּיָּקֵבר ְּבבֵ 

ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת | ַוִּיְׁשּפֹט ַאֲחָריו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵאילֹון ַהְּזבּולִֹני ) 11(
ן ַוִּיָּקֵבר ְּבַאָּילֹו| ַוָּיָמת ֵאלֹון ַהְּזבּולִֹני ) 12: (ִיְׂשָרֵאל ֶעֶׂשר ָׁשִנים

  : ְּבֶאֶרץ ְזבּוֻלן
: ֶּבן ִהֵּלל ַהִּפְרָעתֹוִני ַעְבּדֹון| ַוִּיְׁשּפֹט ַאֲחָריו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ) 13(
ַעל  ַוְיִהי לֹו ַאְרָּבִעים ָּבִנים ּוְׁשלִֹׁשים ְּבֵני ָבִנים רְֹכִבים) 14(

ַוָּיָמת ) 15: (ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֶֹנה ָׁשִנים| ִׁשְבִעים ֲעָיִרם 
ר ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ְּבהַ ַוִּיָּקֵבר ְּבִפְרָעתֹון ְּב | ַעְבּדֹון ֶּבן ִהֵּלל ַהִּפְרָעתֹוִני 

  :ָהֲעָמֵלִקי
  

Judges Chapter 13 
  
ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה | ַוּיִֹספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 1(

  : ְּבַיד ְּפִלְׁשִּתים ַאְרָּבִעים ָׁשָנה
| ֹוַח נַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמ ) 2(

| ה ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל ָהִאָּׁש ) 3: (ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה ְולֹא ָיָלָדה
: ַלְדְּת ֵּבןַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהֵּנה ָנא ַאְּת ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדְּת ְוָהִרית ְויָ 

 ְוַאל ּתֹאְכִלי ָּכל| ְוַעָּתה ִהָּׁשְמִרי ָנא ְוַאל ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ) 4(
אׁשֹו ִּכי ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹ) 5: (ָטֵמא

ת ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶא | ִּכי ְנִזיר ֱאלִֹהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן ַהָּבֶטן 
ּה ַוָּתבֹא ָהִאָּׁשה ַוּתֹאֶמר ְלִאיָׁש ) 6: (ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים

לִֹהים ָּבא ֵאַלי ּוַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ַמְלַאְך ֵלאמֹר ִאיׁש ָהאֱ 
מֹו ְולֹא ְׁשִאְלִּתיהּו ֵאי ִמֶּזה הּוא ְוֶאת ְׁש | ָהֱאלִֹהים נֹוָרא ְמאֹד 

ְוַעָּתה ַאל | ַוּיֹאֶמר ִלי ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ) 7: (לֹא ִהִּגיד ִלי
 ְמָאה ִּכי ְנִזיר ֱאלִֹהים ִיְהֶיהִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל ּתֹאְכִלי ָּכל טֻ 

  : ַהַּנַער ִמן ַהֶּבֶטן ַעד יֹום מֹותֹו
 ִּבי ֲאדֹוָני ִאיׁש ָהֱאלִֹהים| ַוֶּיְעַּתר ָמנֹוַח ֶאל ְיהָוה ַוּיֹאַמר ) 8(

ַלַּנַער  ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ָיבֹוא ָנא עֹוד ֵאֵלינּו ְויֹוֵרנּו ַמה ַּנֲעֶׂשה
ַוָּיבֹא ַמְלַאְך | ע ָהֱאלִֹהים ְּבקֹול ָמנֹוַח ַוִּיְׁשַמ ) 9: (ַהּיּוָּלד

ַח ִאיָׁשּה ָהֱאלִֹהים עֹוד ֶאל ָהִאָּׁשה ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַּבָּׂשֶדה ּוָמנֹו
ַוּתֹאֶמר | ַוְּתַמֵהר ָהִאָּׁשה ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלִאיָׁשּה ) 10: (ֵאין ִעָּמּה

ַוָּיָקם ) 11: (ַבּיֹום ֵאָלי ֵאָליו ִהֵּנה ִנְרָאה ֵאַלי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבא
ה ַוָּיבֹא ֶאל ָהִאיׁש ַוּיֹאֶמר לֹו ַהַאָּת | ַוֵּיֶלְך ָמנֹוַח ַאֲחֵרי ִאְׁשּתֹו 



ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ) 12: (ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאל ָהִאָּׁשה ַוּיֹאֶמר ָאִני
) 13: (ֵׂשהּוַמה ִּיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהַּנַער ּוַמעֲ | ַעָּתה ָיבֹא ְדָבֶריָך 

ה ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאל ָהִאָּׁש | ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל ָמנֹוַח 
ְוֵׁשָכר  ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֶּגֶפן ַהַּיִין לֹא תֹאַכל ְוַיִין) 14: (ִּתָּׁשֵמר

: ּכֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָה ִּתְׁשמֹר| ַאל ֵּתְׁשְּת ְוָכל ֻטְמָאה ַאל ּתֹאַכל 
ה ַנְעְצָרה ָּנא אֹוָתְך ְוַנֲעֶׂש | ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ַמְלַאְך ְיהָוה  )15(

ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל ָמנֹוַח ִאם ) 16: (ְלָפֶניָך ְּגִדי ִעִּזים
ִּכי | ֲעֶלָּנה ַּתְעְצֵרִני לֹא אַֹכל ְּבַלְחֶמָך ְוִאם ַּתֲעֶׂשה עָֹלה ַליהָוה ַּת 

ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ) 17: (ְלַאְך ְיהָוה הּואלֹא ָיַדע ָמנֹוַח ִּכי ַמ 
: ְוִכַּבְדנּוךָ ] ְדָבְרָך קרי[ִּכי ָיבֹא דבריך | ַמְלַאְך ְיהָוה ִמי ְׁשֶמָך 

ְוהּוא | ַוּיֹאֶמר לֹו ַמְלַאְך ְיהָוה ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ) 18(
 ֶאת ַהִּמְנָחה ַוַּיַעלַוִּיַּקח ָמנֹוַח ֶאת ְּגִדי ָהִעִּזים וְ ) 19(  : ֶפִלאי

) 20: (ּוַמְפִלא ַלֲעׂשֹות ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו רִֹאים| ַעל ַהּצּור ַליהָוה 
ְלַאְך ְיהָוה ַוְיִהי ַבֲעלֹות ַהַּלַהב ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּׁשַמְיָמה ַוַּיַעל ַמ 

: ֵניֶהם ָאְרָצהּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו רִֹאים ַוִּיְּפלּו ַעל ּפְ | ְּבַלַהב ַהִּמְזֵּבַח 
| ְׁשּתֹו ְולֹא ָיַסף עֹוד ַמְלַאְך ְיהָוה ְלֵהָראֹה ֶאל ָמנֹוַח ְוֶאל ִא ) 21(

ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ) 22: (ָאז ָיַדע ָמנֹוַח ִּכי ַמְלַאְך ְיהָוה הּוא
 ַוּתֹאֶמר לֹו ִאְׁשּתֹו) 23: (ִּכי ֱאלִֹהים ָרִאינּו| ִאְׁשּתֹו מֹות ָנמּות 

 הָוה ַלֲהִמיֵתנּו לֹא ָלַקח ִמָּיֵדנּו עָֹלה ּוִמְנָחה ְולֹאלּו ָחֵפץ יְ 
ַוֵּתֶלד ) 24: (ְוָכֵעת לֹא ִהְׁשִמיָענּו ָּכזֹאת| ֶהְרָאנּו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה 

ַוִּיְגַּדל ַהַּנַער ַוְיָבְרֵכהּו | ָהִאָּׁשה ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ִׁשְמׁשֹון 
ֵּבין ָצְרָעה | ה ְלַפֲעמֹו ְּבַמֲחֵנה ָדן ַוָּתֶחל רּוַח ְיהוָ ) 25: (ְיהָוה

  :ּוֵבין ֶאְׁשָּתאֹל
  

Judges Chapter 14 
  
ַוַּיְרא ִאָּׁשה ְּבִתְמָנָתה ִמְּבנֹות | ַוֵּיֶרד ִׁשְמׁשֹון ִּתְמָנָתה ) 1(

ִאיִתי ַוַּיַעל ַוַּיֵּגד ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ַוּיֹאֶמר ִאָּׁשה רָ ) 2: (ְּפִלְׁשִּתים
) 3: (ְוַעָּתה ְקחּו אֹוָתּה ִּלי ְלִאָּׁשה| ִמְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים  ְבִתְמָנָתה

ה ִּכי ַוּיֹאֶמר לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ַהֵאין ִּבְבנֹות ַאֶחיָך ּוְבָכל ַעִּמי ִאָּׁש 
ֹון ַוּיֹאֶמר ִׁשְמׁש| ַאָּתה הֹוֵלְך ָלַקַחת ִאָּׁשה ִמְּפִלְׁשִּתים ָהֲעֵרִלים 

ְוָאִביו ְוִאּמֹו ) 4: (ִלי ִּכי ִהיא ָיְׁשָרה ְבֵעיָני ֶאל ָאִביו אֹוָתּה ַקח
| ִּתים לֹא ָיְדעּו ִּכי ֵמְיהָוה ִהיא ִּכי תֲֹאָנה הּוא ְמַבֵּקׁש ִמְּפִלְׁש 

  : ּוָבֵעת ַהִהיא ְּפִלְׁשִּתים מְֹׁשִלים ְּבִיְׂשָרֵאל



ד ַּכְרֵמי ַוָּיבֹאּו עַ | ַוֵּיֶרד ִׁשְמׁשֹון ְוָאִביו ְוִאּמֹו ִּתְמָנָתה ) 5(
ַוִּתְצַלח ָעָליו ) 6: (ִתְמָנָתה ְוִהֵּנה ְּכִפיר ֲאָריֹות ׁשֵֹאג ִלְקָראתֹו

ְולֹא |  רּוַח ְיהָוה ַוְיַׁשְּסֵעהּו ְּכַׁשַּסע ַהְּגִדי ּוְמאּוָמה ֵאין ְּבָידֹו
| ה ַוֵּיֶרד ַוְיַדֵּבר ָלִאָּׁש ) 7: (ִהִּגיד ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה

ְראֹות ַוָּיָׁשב ִמָּיִמים ְלַקְחָּתּה ַוָּיַסר לִ ) 8: (יַׁשר ְּבֵעיֵני ִׁשְמׁשֹוןַוִּת 
: ׁשְוִהֵּנה ֲעַדת ְּדבֹוִרים ִּבְגִוַּית ָהַאְרֵיה ּוְדבָ | ֵאת ַמֶּפֶלת ָהַאְרֵיה 

 ֶאל ִאּמֹוַוִּיְרֵּדהּו ֶאל ַּכָּפיו ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָאכֹל ַוֵּיֶלְך ֶאל ָאִביו וְ ) 9(
 ְולֹא ִהִּגיד ָלֶהם ִּכי ִמְּגִוַּית ָהַאְרֵיה ָרָדה| ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַוּיֹאֵכלּו 

ן ַוַּיַעׂש ָׁשם ִׁשְמׁשֹו| ַוֵּיֶרד ָאִביהּו ֶאל ָהִאָּׁשה ) 10: (ַהְּדָבׁש
| ַוְיִהי ִּכְראֹוָתם אֹותֹו ) 11: (ִמְׁשֶּתה ִּכי ֵּכן ַיֲעׂשּו ַהַּבחּוִרים

ֹון ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁש) 12: (ים ֵמֵרִעים ַוִּיְהיּו ִאּתֹוַוִּיְקחּו ְׁשלִֹׁש 
ֵמי ִאם ַהֵּגד ַּתִּגידּו אֹוָתּה ִלי ִׁשְבַעת יְ | ָאחּוָדה ָּנא ָלֶכם ִחיָדה 

לִֹׁשים ַהִּמְׁשֶּתה ּוְמָצאֶתם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ְׁשלִֹׁשים ְסִדיִנים ּוְׁש 
י לּו ְלַהִּגיד ִלי ּוְנַתֶּתם ַאֶּתם לִ ְוִאם לֹא תּוְכ ) 13: (ֲחִלפֹת ְּבָגִדים

ַוּיֹאְמרּו לֹו חּוָדה | ְׁשלִֹׁשים ְסִדיִנים ּוְׁשלִֹׁשים ֲחִליפֹות ְּבָגִדים 
ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֵמָהאֵֹכל ָיָצא ַמֲאָכל ) 14: (ִחיָדְתָך ְוִנְׁשָמֶעָּנה

: ָיִמים ְולֹא ָיְכלּו ְלַהִּגיד ַהִחיָדה ְׁשלֶֹׁשת| ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק 
ִּתי ֶאת ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַוּיֹאְמרּו ְלֵאֶׁשת ִׁשְמׁשֹון ּפַ ) 15(

ָאִביְך  ִאיֵׁשְך ְוַיֶּגד ָלנּו ֶאת ַהִחיָדה ֶּפן ִנְׂשרֹף אֹוָתְך ְוֶאת ֵּבית
ֹון ַוֵּתְבְּך ֵאֶׁשת ִׁשְמׁש) 16: (ַהְלָיְרֵׁשנּו ְקָראֶתם ָלנּו ֲהלֹא| ָּבֵאׁש 

ְבֵני ּתֹאֶמר ַרק ְׂשֵנאַתִני ְולֹא ֲאַהְבָּתִני ַהִחיָדה ַחְדָּת ִל ָעָליו וַ 
ִּתי ַוּיֹאֶמר ָלּה ִהֵּנה ְלָאִבי ּוְלִאִּמי לֹא ִהַּגְד | ַעִּמי ְוִלי לֹא ִהַּגְדָּתה 

ֶהם ַוֵּתְבְּך ָעָליו ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָהָיה לָ ) 17: (ְוָלְך ַאִּגיד
ֵּגד ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַוַּיֶּגד ָלּה ִּכי ֱהִציַקְתהּו ַוַּת  ַוְיִהי| ַהִּמְׁשֶּתה 

 ִביִעיַוּיֹאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַּבּיֹום ַהְּׁש ) 18: (ַהִחיָדה ִלְבֵני ַעָּמּה
ַוּיֹאֶמר |  ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהַחְרָסה ַמה ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש ּוֶמה ַעז ֵמֲאִרי

) 19: (ֶעְגָלִתי לֹא ְמָצאֶתם ִחיָדִתיָלֶהם לּוֵלא ֲחַרְׁשֶּתם ְּב 
 ִׁשים ִאיׁשַוִּתְצַלח ָעָליו רּוַח ְיהָוה ַוֵּיֶרד ַאְׁשְקלֹון ַוַּיְך ֵמֶהם ְׁשלֹ

ַוִּיַחר | ַוִּיַּקח ֶאת ֲחִליצֹוָתם ַוִּיֵּתן ַהֲחִליפֹות ְלַמִּגיֵדי ַהִחיָדה 
  : ַאּפֹו ַוַּיַעל ֵּבית ָאִביהּו

  :ְלֵמֵרֵעהּו ֲאֶׁשר ֵרָעה לֹו| ְמׁשֹון ַוְּתִהי ֵאֶׁשת ִׁש ) 20(
  

Judges Chapter 15 
  



ְׁשּתֹו ַוְיִהי ִמָּיִמים ִּביֵמי ְקִציר ִחִּטים ַוִּיְפקֹד ִׁשְמׁשֹון ֶאת ִא ) 1(
 ְולֹא ְנָתנֹו ָאִביהָ | ִּבְגִדי ִעִּזים ַוּיֹאֶמר ָאבָֹאה ֶאל ִאְׁשִּתי ֶהָחְדָרה 

ָאמֹר ָאַמְרִּתי ִּכי ָׂשנֹא ְׂשֵנאָתּה ַוּיֹאֶמר ָאִביָה ) 2: (ָלבֹוא
ָנא  ֲהלֹא ֲאחָֹתּה ַהְּקַטָּנה טֹוָבה ִמֶּמָּנה ְּתִהי| ָוֶאְּתֶנָּנה ְלֵמֵרֶעָך 

 ִלְׁשִּתיםַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁשֹון ִנֵּקיִתי ַהַּפַעם ִמּפְ ) 3: (ְלָך ַּתְחֶּתיהָ 
אֹות ְמׁשֹון ַוִּיְלּכֹד ְׁשלֹׁש ֵמ ַוֵּיֶלְך ִׁש ) 4: (ִּכי עֶֹׂשה ֲאִני ִעָּמם ָרָעה| 

ָחד ֵּבין ַוִּיַּקח ַלִּפִדים ַוֶּיֶפן ָזָנב ֶאל ָזָנב ַוָּיֶׂשם ַלִּפיד ֶא | ׁשּוָעִלים 
מֹות ַוַּיְבֶער ֵאׁש ַּבַּלִּפיִדים ַוְיַׁשַּלח ְּבָק ) 5: (ְׁשֵני ַהְּזָנבֹות ַּבָּתֶוְך 

ַוּיֹאְמרּו ) 6: (ָקָמה ְוַעד ֶּכֶרם ָזִיתַוַּיְבֵער ִמָּגִדיׁש ְוַעד | ְּפִלְׁשִּתים 
ִני ִּכי ָלַקח ְפִלְׁשִּתים ִמי ָעָׂשה זֹאת ַוּיֹאְמרּו ִׁשְמׁשֹון ֲחַתן ַהִּתְמ 

ּה ַוַּיֲעלּו ְפִלְׁשִּתים ַוִּיְׂשְרפּו אֹוָת | ֶאת ִאְׁשּתֹו ַוִּיְּתָנּה ְלֵמֵרֵעהּו 
| ת ׁשֹון ִאם ַּתֲעׂשּון ָּכזֹאַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמ ) 7: (ְוֶאת ָאִביָה ָּבֵאׁש

ְך ַוַּיְך אֹוָתם ׁשֹוק ַעל ָירֵ ) 8: (ִּכי ִאם ִנַּקְמִּתי ָבֶכם ְוַאַחר ֶאְחָּדל
ַוַּיֲעלּו ) 9(  : ַוֵּיֶרד ַוֵּיֶׁשב ִּבְסִעיף ֶסַלע ֵעיָטם| ַמָּכה ְגדֹוָלה 

ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ) 10: (ַוִּיָּנְטׁשּו ַּבֶּלִחי| ְפִלְׁשִּתים ַוַּיֲחנּו ִּביהּוָדה 
ִלינּו ַוּיֹאְמרּו ֶלֱאסֹור ֶאת ִׁשְמׁשֹון עָ | ְיהּוָדה ָלָמה ֲעִליֶתם ָעֵלינּו 
יׁש ַוֵּיְרדּו ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ִא ) 11: (ַלֲעׂשֹות לֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלנּו

י ַדְעָּת ִּכ ִמיהּוָדה ֶאל ְסִעיף ֶסַלע ֵעיָטם ַוּיֹאְמרּו ְלִׁשְמׁשֹון ֲהלֹא יָ 
ַוּיֹאֶמר ָלֶהם | מְֹׁשִלים ָּבנּו ְּפִלְׁשִּתים ּוַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו 

נּו ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶלֱאָסְרָך ָיַרְד ) 12: (ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ִלי ֵּכן ָעִׂשיִתי ָלֶהם
ן ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁשֹון ִהָּׁשְבעּו ִלי ּפֶ | ְלִתְּתָך ְּבַיד ְּפִלְׁשִּתים 

ָך ַוּיֹאְמרּו לֹו ֵלאמֹר לֹא ִּכי ָאסֹר ֶנֱאָסְר ) 13: (ן ִּבי ַאֶּתםִּתְפְּגעּו
 ַוַּיַאְסֻרהּו ִּבְׁשַנִים ֲעבִֹתים| ּוְנַתּנּוָך ְבָיָדם ְוָהֵמת לֹא ְנִמיֶתָך 

 הּוא ָבא ַעד ֶלִחי ּוְפִלְׁשִּתים) 14: (ֲחָדִׁשים ַוַּיֲעלּוהּו ִמן ַהָּסַלע
ם ַלח ָעָליו רּוַח ְיהָוה ַוִּתְהֶייָנה ָהֲעבִֹתיַוִּתְצ | ֵהִריעּו ִלְקָראתֹו 

ַּמּסּו ֱאסּוָריו ֲאֶׁשר ַעל ְזרֹועֹוָתיו ַּכִּפְׁשִּתים ֲאֶׁשר ָּבֲערּו ָבֵאׁש ַוּיִ 
ָה ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוִּיָּקחֶ | ַוִּיְמָצא ְלִחי ֲחמֹור ְטִרָּיה ) 15: (ֵמַעל ָיָדיו

ֹור אֶמר ִׁשְמׁשֹון ִּבְלִחי ַהֲחמֹור ֲחמַוּיֹ) 16: (ַוַּיְך ָּבּה ֶאֶלף ִאיׁש
ַוְיִהי ְּכַכּלֹתֹו ) 17: (ִּבְלִחי ַהֲחמֹור ִהֵּכיִתי ֶאֶלף ִאיׁש| ֲחמָֹרָתִים 

: ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ָרַמת ֶלִחי| ְלַדֵּבר ַוַּיְׁשֵלְך ַהְּלִחי ִמָּידֹו 
ר ַאָּתה ָנַתָּת ְבַיד ַוִּיְצָמא ְמאֹד ַוִּיְקָרא ֶאל ְיהָוה ַוּיֹאַמ ) 18(

ְוַעָּתה ָאמּות ַּבָּצָמא | ַעְבְּדָך ֶאת ַהְּתׁשּוָעה ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת 
ֶׁשר ַוִּיְבַקע ֱאלִֹהים ֶאת ַהַּמְכֵּתׁש אֲ ) 19: (ְוָנַפְלִּתי ְּבַיד ָהֲעֵרִלים

ַעל ֵּכן ָקָרא | ַּבֶּלִחי ַוֵּיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים ַוֵּיְׁשְּת ַוָּתָׁשב רּוחֹו ַוֶּיִחי 



 ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת) 20: (ְׁשָמּה ֵעין ַהּקֹוֵרא ֲאֶׁשר ַּבֶּלִחי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
  :ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ְפִלְׁשִּתים ֶעְׂשִרים ָׁשָנה

  
Judges Chapter 16 

  
) 2: (יהָ ַוַּיְרא ָׁשם ִאָּׁשה זֹוָנה ַוָּיבֹא ֵאלֶ | ַוֵּיֶלְך ִׁשְמׁשֹון ַעָּזָתה ) 1(
ל ַהַּלְיָלה ַעָּזִתים ֵלאמֹר ָּבא ִׁשְמׁשֹון ֵהָּנה ַוָּיסֹּבּו ַוֶּיֶאְרבּו לֹו כָ לַ 

ר ַוִּיְתָחְרׁשּו ָכל ַהַּלְיָלה ֵלאמֹר ַעד אֹור ַהּבֶֹק | ְּבַׁשַער ָהִעיר 
ֲחִצי ַוִּיְׁשַּכב ִׁשְמׁשֹון ַעד ֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוָּיָקם ּבַ ) 3: (ַוֲהְרְגֻנהּו

ִּיָּסֵעם ֱאחֹז ְּבַדְלתֹות ַׁשַער ָהִעיר ּוִבְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹות וַ ַהַּלְיָלה ַוּיֶ 
ר ַעל ַוַּיֲעֵלם ֶאל רֹאׁש ָהָהר ֲאֶׁש | ִעם ַהְּבִריַח ַוָּיֶׂשם ַעל ְּכֵתָפיו 

  : ְּפֵני ֶחְברֹון
  
) 5: (ּוְׁשָמּה ְּדִליָלה| ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוֶּיֱאַהב ִאָּׁשה ְּבַנַחל ׂשֵֹרק ) 4(
ִאי ַּבֶּמה ַּיֲעלּו ֵאֶליָה ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ַוּיֹאְמרּו ָלּה ַּפִּתי אֹותֹו ּוְר וַ 

ַוֲאַנְחנּו ִנַּתן ָלְך | ּכֹחֹו ָגדֹול ּוַבֶּמה נּוַכל לֹו ַוֲאַסְרֻנהּו ְלַעּנֹתֹו 
יָדה ַוּתֹאֶמר ְּדִליָלה ֶאל ִׁשְמׁשֹון ַהּגִ ) 6: (ִאיׁש ֶאֶלף ּוֵמָאה ָּכֶסף

ַוּיֹאֶמר ) 7: (ּוַבֶּמה ֵתָאֵסר ְלַעּנֹוֶתךָ | ַּבֶּמה ּכֲֹחָך ָגדֹול  ָּנא ִלי
ֶׁשר לֹא ֵאֶליָה ִׁשְמׁשֹון ִאם ַיַאְסֻרִני ְּבִׁשְבָעה ְיָתִרים ַלִחים אֲ 

ַוַּיֲעלּו ָלּה ַסְרֵני ) 8: (חָֹרבּו ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכַאַחד ָהָאָדם
ַוַּתַאְסֵרהּו | ים ֲאֶׁשר לֹא חָֹרבּו ְפִלְׁשִּתים ִׁשְבָעה ְיָתִרים ַלִח 

ים ָעֶליָך ְוָהאֵֹרב יֵֹׁשב ָלּה ַּבֶחֶדר ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ְּפִלְׁשִּת ) 9: (ָּבֶהם
ת ַוְיַנֵּתק ֶאת ַהְיָתִרים ַּכֲאֶׁשר ִיָּנֵתק ְּפִתיל ַהְּנעֹרֶ | ִׁשְמׁשֹון 

ן יָלה ֶאל ִׁשְמׁשֹוַוּתֹאֶמר ְּדִל ) 10: (ַּבֲהִריחֹו ֵאׁש ְולֹא נֹוַדע ּכֹחֹו
 ַעָּתה ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ַּבֶּמה| ִהֵּנה ֵהַתְלָּת ִּבי ַוְּתַדֵּבר ֵאַלי ְּכָזִבים 

ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִאם ָאסֹור ַיַאְסרּוִני ַּבֲעבִֹתים ) 11: (ֵּתָאֵסר
 ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכַאַחד| ֲחָדִׁשים ֲאֶׁשר לֹא ַנֲעָׂשה ָבֶהם ְמָלאָכה 

 ָבֶהם ַוִּתַּקח ְּדִליָלה ֲעבִֹתים ֲחָדִׁשים ַוַּתַאְסֵרהּו) 12: (ָדםָהָא
| ֶּבָחֶדר  ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ְּפִלְׁשִּתים ָעֶליָך ִׁשְמׁשֹון ְוָהאֵֹרב יֵֹׁשב

ֹון ַוּתֹאֶמר ְּדִליָלה ֶאל ִׁשְמׁש) 13: (ַוְיַנְּתֵקם ֵמַעל ְזרֹעָֹתיו ַּכחּוט
| ֵסר ְּתַדֵּבר ֵאַלי ְּכָזִבים ַהִּגיָדה ִּלי ַּבֶּמה ֵּתָאַעד ֵהָּנה ֵהַתְלָּת ִּבי וַ 

ם ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִאם ַּתַאְרִגי ֶאת ֶׁשַבע ַמְחְלפֹות רֹאִׁשי ִע 
ֶליָך ַוִּתְתַקע ַּבָּיֵתד ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ְּפִלְׁשִּתים עָ ) 14: (ַהַּמָּסֶכת
: ְיַתד ָהֶאֶרג ְוֶאת ַהַּמָּסֶכתַוִּייַקץ ִמְּׁשָנתֹו ַוִּיַּסע ֶאת הַ | ִׁשְמׁשֹון 



ֶזה | ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ֵאיְך ּתֹאַמר ֲאַהְבִּתיְך ְוִלְּבָך ֵאין ִאִּתי ) 15(
) 16: (דֹולָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ֵהַתְלָּת ִּבי ְולֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ַּבֶּמה ּכֲֹחָך גָ 

ַוִּתְקַצר | ֵצהּו ַוְיִהי ִּכי ֵהִציָקה ּלֹו ִבְדָבֶריָה ָּכל ַהָּיִמים ַוְּתַאלֲ 
א ַוַּיֶּגד ָלּה ֶאת ָּכל ִלּבֹו ַוּיֹאֶמר ָלּה מֹוָרה לֹ) 17: (ַנְפׁשֹו ָלמּות

ִאם ֻּגַּלְחִּתי | ָעָלה ַעל רֹאִׁשי ִּכי ְנִזיר ֱאלִֹהים ֲאִני ִמֶּבֶטן ִאִּמי 
ַוֵּתֶרא ) 18: (ְוָסר ִמֶּמִּני כִֹחי ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכָכל ָהָאָדם

י ִליָלה ִּכי ִהִּגיד ָלּה ֶאת ָּכל ִלּבֹו ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַסְרנֵ ְּד 
| ֶאת ָּכל ִלּבֹו ] ִלי קרי[ְפִלְׁשִּתים ֵלאמֹר ֲעלּו ַהַּפַעם ִּכי ִהִּגיד לה 

ּו ַוְּתַיְּׁשֵנה) 19: (ְוָעלּו ֵאֶליָה ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ַוַּיֲעלּו ַהֶּכֶסף ְּבָיָדם
| אׁשֹו ַוִּתְקָרא ָלִאיׁש ַוְּתַגַּלח ֶאת ֶׁשַבע ַמְחְלפֹות רֹ ַעל ִּבְרֶּכיהָ 

ָך ַוּתֹאֶמר ְּפִלְׁשִּתים ָעֶלי) 20: (ַוָּתֶחל ְלַעּנֹותֹו ַוָּיַסר ּכֹחֹו ֵמָעָליו
ר ְוהּוא ַוִּיַקץ ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ֵאֵצא ְּכַפַעם ְּבַפַעם ְוִאָּנעֵ | ִׁשְמׁשֹון 

רּו ַוּיֹאֲחזּוהּו ְפִלְׁשִּתים ַוְיַנְּק ) 21: (ָסר ֵמָעָליו לֹא ָיַדע ִּכי ְיהָוה
ְיִהי ַוּיֹוִרידּו אֹותֹו ַעָּזָתה ַוַּיַאְסרּוהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים וַ | ֶאת ֵעיָניו 

ַוָּיֶחל ְׂשַער ) 22]: (ָהֲאסּוִרים קרי[טֹוֵחן ְּבֵבית האסירים 
  : רֹאׁשֹו ְלַצֵּמַח ַּכֲאֶׁשר ֻּגָּלח

ֵהיֶהם ֵני ְפִלְׁשִּתים ֶנֱאְספּו ִלְזּבַֹח ֶזַבח ָּגדֹול ְלָדגֹון ֱאלְֹוַסְר ) 23(
: ֵבינּוַוּיֹאְמרּו ָנַתן ֱאלֵֹהינּו ְּבָיֵדנּו ֵאת ִׁשְמׁשֹון אֹויְ | ּוְלִׂשְמָחה 

ִּכי ָאְמרּו ָנַתן | ַוִּיְראּו אֹתֹו ָהָעם ַוְיַהְללּו ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ) 24(
ָּבה אֹוְיֵבנּו ְוֵאת ַמֲחִריב ַאְרֵצנּו ַוֲאֶׁשר ִהְר ֱאלֵֹהינּו ְבָיֵדנּו ֶאת 

ִלָּבם ַוּיֹאְמרּו ] ְּכטֹוב קרי[ַוְיִהי כי טוב ) 25: (ֶאת ֲחָלֵלינּו
ַוִּיְקְראּו ְלִׁשְמׁשֹון ִמֵּבית | ִקְראּו ְלִׁשְמׁשֹון ִויַׂשֶחק ָלנּו 

אֹותֹו ֵּבין  ַוְיַצֵחק ִלְפֵניֶהם ַוַּיֲעִמידּו] ָהֲאסּוִרים קרי[האסירים 
דֹו ַוּיֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ֶאל ַהַּנַער ַהַּמֲחִזיק ְּביָ ) 26: (ָהַעּמּוִדים

ֶאת ָהַעֻּמִדים ֲאֶׁשר ] ַוֲהִמֵׁשִני קרי[ַהִּניָחה אֹוִתי והימׁשני 
ְוַהַּבִית ָמֵלא ) 27: (ְוֶאָּׁשֵען ֲעֵליֶהם| ַהַּבִית ָנכֹון ֲעֵליֶהם 
ת ְוַעל ַהָּגג ִּכְׁשלֶֹׁש | ָּמה ּכֹל ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוָׁש 

ַוִּיְקָרא ) 28: (ֲאָלִפים ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָהרִֹאים ִּבְׂשחֹוק ִׁשְמׁשֹון
ַאְך  ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ָזְכֵרִני ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא| ִׁשְמׁשֹון ֶאל ְיהָוה ַוּיֹאַמר 

ה ְנַקם ַאַחת ִמְּׁשֵתי ֵעיַני ַהַּפַעם ַהֶּזה ָהֱאלִֹהים ְוִאָּנְקָמ 
ְך ֲאֶׁשר ַוִּיְלּפֹת ִׁשְמׁשֹון ֶאת ְׁשֵני ַעּמּוֵדי ַהָּתוֶ ) 29: (ִמְּפִלְׁשִּתים

ֶאָחד ִּביִמינֹו ְוֶאָחד | ַהַּבִית ָנכֹון ֲעֵליֶהם ַוִּיָּסֵמְך ֲעֵליֶהם 
ִּתים ַוֵּיט ַוּיֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ָּתמֹות ַנְפִׁשי ִעם ְּפִלְׁש ) 30: (ִּבְׂשמֹאלֹו

ַוִּיְהיּו | ְּבכַֹח ַוִּיּפֹל ַהַּבִית ַעל ַהְּסָרִנים ְוַעל ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ּבֹו 



) 31: (ָּייוַהֵּמִתים ֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבמֹותֹו ַרִּבים ֵמֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבחַ 
אֹותֹו  רּוַוֵּיְרדּו ֶאָחיו ְוָכל ֵּבית ָאִביהּו ַוִּיְׂשאּו אֹתֹו ַוַּיֲעלּו ַוִּיְקְּב 

ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת | ֵּבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָּתאֹל ְּבֶקֶבר ָמנֹוַח ָאִביו 
  :ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ָׁשָנה

  
Judges Chapter 17 

  
ַוּיֹאֶמר ְלִאּמֹו ) 2: (ַוְיִהי ִאיׁש ֵמַהר ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ִמיָכְיהּו) 1(

ָאִלית ְוַגם ] ְוַאְּת קרי[תי ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ֻלַּקח ָלְך וא
ַוּתֹאֶמר ִאּמֹו | ָאַמְרְּת ְּבָאְזַני ִהֵּנה ַהֶּכֶסף ִאִּתי ֲאִני ְלַקְחִּתיו 

| ֹו ַוָּיֶׁשב ֶאת ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהֶּכֶסף ְלִאּמ) 3: (ָּברּוְך ְּבִני ַליהָוה
ִדי ִלְבִני ַוּתֹאֶמר ִאּמֹו ַהְקֵּדׁש ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ַהֶּכֶסף ַליהָוה ִמּיָ 

ף ַוָּיֶׁשב ֶאת ַהֶּכֶס ) 4: (ַלֲעׂשֹות ֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה ְוַעָּתה ֲאִׁשיֶבּנּו ָלְך 
 הּו ֶּפֶסלַוִּתַּקח ִאּמֹו ָמאַתִים ֶּכֶסף ַוִּתְּתֵנהּו ַלּצֹוֵרף ַוַּיֲעֵׂש | ְלִאּמֹו 

לִֹהים ְוָהִאיׁש ִמיָכה לֹו ֵּבית אֱ ) 5: (ּוַמֵּסָכה ַוְיִהי ְּבֵבית ִמיָכְיהּו
י לֹו ַוַּיַעׂש ֵאפֹוד ּוְתָרִפים ַוְיַמֵּלא ֶאת ַיד ַאַחד ִמָּבָניו ַוְיִה | 

יָניו ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבעֵ | ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְּבִיְׂשָרֵאל ) 6: (ְלכֵֹהן
  : ַיֲעֶׂשה

ִוי ְוהּוא לֵ | ַוְיִהי ַנַער ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ִמִּמְׁשַּפַחת ְיהּוָדה ) 7(
ָלגּור  ַוֵּיֶלְך ָהִאיׁש ֵמָהִעיר ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה) 8: (ְוהּוא ָגר ָׁשם

: ְרּכֹוַוָּיבֹא ַהר ֶאְפַרִים ַעד ֵּבית ִמיָכה ַלֲעׂשֹות ּדַ | ַּבֲאֶׁשר ִיְמָצא 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵלִוי ָאנִֹכי | ַוּיֹאֶמר לֹו ִמיָכה ֵמַאִין ָּתבֹוא ) 9(

) 10: (ָדה ְוָאנִֹכי הֵֹלְך ָלגּור ַּבֲאֶׁשר ֶאְמָצאִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּו
י ֶאֶּתן ַוּיֹאֶמר לֹו ִמיָכה ְׁשָבה ִעָּמִדי ֶוְהֵיה ִלי ְלָאב ּוְלכֵֹהן ְוָאנִֹכ 

) 11: (ַוֵּיֶלְך ַהֵּלִוי| ְלָך ֲעֶׂשֶרת ֶּכֶסף ַלָּיִמים ְוֵעֶרְך ְּבָגִדים ּוִמְחָיֶתָך 
: ַוְיִהי ַהַּנַער לֹו ְּכַאַחד ִמָּבָניו| ָהִאיׁש ַוּיֹוֶאל ַהֵּלִוי ָלֶׁשֶבת ֶאת 

ַוְיִהי | ַוְיַמֵּלא ִמיָכה ֶאת ַיד ַהֵּלִוי ַוְיִהי לֹו ַהַּנַער ְלכֵֹהן ) 12(
ה ַוּיֹאֶמר ִמיָכה ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ֵייִטיב ְיהוָ ) 13: (ְּבֵבית ִמיָכה

  :ִּכי ָהָיה ִלי ַהֵּלִוי ְלכֵֹהן| ִלי 
  

Judges Chapter 18 
  
ָּדִני ּוַבָּיִמים ָהֵהם ֵׁשֶבט הַ | ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְּבִיְׂשָרֵאל ) 1(

ּוא ְּבתֹוְך ְמַבֶּקׁש לֹו ַנֲחָלה ָלֶׁשֶבת ִּכי לֹא ָנְפָלה ּלֹו ַעד ַהּיֹום ַהה



ם ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני ָדן ִמִּמְׁשַּפְחָּת ) 2(  : ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּבַנֲחָלה
ל ֵמֶאְׁשָּתאָֹּׁשה ֲאָנִׁשים ִמְקצֹוָתם ֲאָנִׁשים ְּבֵני ַחִיל ִמָּצְרָעה ּוֲחִמ 

ת ְלַרֵּגל ֶאת ָהָאֶרץ ּוְלָחְקָרּה ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְלכּו ִחְקרּו ֶא 
ֵהָּמה ) 3: (ַוָּיבֹאּו ַהר ֶאְפַרִים ַעד ֵּבית ִמיָכה ַוָּיִלינּו ָׁשם| ָהָאֶרץ 

 ַוָּיסּורּו ָׁשם| ִהִּכירּו ֶאת קֹול ַהַּנַער ַהֵּלִוי ִעם ֵּבית ִמיָכה ְוֵהָּמה 
: ְּלָך פֹה ַוּיֹאְמרּו לֹו ִמי ֱהִביֲאָך ֲהלֹם ּוָמה ַאָּתה עֶֹׂשה ָּבֶזה ּוַמה

לֹו  ַוִּיְׂשְּכֵרִני ָוֱאִהי| ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָּכזֹה ְוָכֶזה ָעָׂשה ִלי ִמיָכה ) 4(
ְוֵנְדָעה ֲהַתְצִליַח | ל ָנא ֵבאלִֹהים ַוּיֹאְמרּו לֹו ְׁשַא) 5: (ְלכֵֹהן

 ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהּכֵֹהן ְלכּו) 6: (ַּדְרֵּכנּו ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו הְֹלִכים ָעֶליהָ 
  : נַֹכח ְיהָוה ַּדְרְּכֶכם ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה| ְלָׁשלֹום 

ר ָעם ֲאֶׁש ַוִּיְראּו ֶאת הָ | ַוֵּיְלכּו ֲחֵמֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַוָּיבֹאּו ָלְיָׁשה ) 7(
 ְוֵאין ְּבִקְרָּבּה יֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח ְּכִמְׁשַּפט ִצדִֹנים ׁשֵֹקט ּובֵֹטחַ 
ְוָדָבר  ַמְכִלים ָּדָבר ָּבָאֶרץ יֹוֵרׁש ֶעֶצר ּוְרחִֹקים ֵהָּמה ִמִּצדִֹנים

| אֹל ַוָּיבֹאּו ֶאל ֲאֵחיֶהם ָצְרָעה ְוֶאְׁשָּת ) 8: (ֵאין ָלֶהם ִעם ָאָדם
ַוּיֹאְמרּו קּוָמה ְוַנֲעֶלה ) 9: (ֲאֵחיֶהם ָמה ַאֶּתם ַוּיֹאְמרּו ָלֶהם

ם ְוַאֶּתם ַמְחִׁשי| ֲעֵליֶהם ִּכי ָרִאינּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה טֹוָבה ְמאֹד 
 ְּכבֲֹאֶכם ָּתבֹאּו) 10: (ַאל ֵּתָעְצלּו ָלֶלֶכת ָלבֹא ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ

| ְנָתָנּה ֱאלִֹהים ְּבֶיְדֶכם ֶאל ַעם ּבֵֹטַח ְוָהָאֶרץ ַרֲחַבת ָיַדִים ִּכי 
ַוִּיְסעּו ) 11: (ָמקֹום ֲאֶׁשר ֵאין ָׁשם ַמְחסֹור ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ

 ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש| ִמָּׁשם ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ִמָּצְרָעה ּוֵמֶאְׁשָּתאֹל 
| ִרים ִּביהּוָדה ַוַּיֲעלּו ַוַּיֲחנּו ְּבִקְרַית ְיעָ ) 12: (ָחגּור ְּכֵלי ִמְלָחָמה

ה ַעל ֵּכן ָקְראּו ַלָּמקֹום ַההּוא ַמֲחֵנה ָדן ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִהּנֵ 
ַוָּיבֹאּו ַעד | ַוַּיַעְברּו ִמָּׁשם ַהר ֶאְפָרִים ) 13: (ַאֲחֵרי ִקְרַית ְיָעִרים

ֵּגל ֶאת ַוַּיֲענּו ֲחֵמֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַההְֹלִכים ְלרַ ) 14: (ֵּבית ִמיָכה
ִּתים ַלִיׁש ַוּיֹאְמרּו ֶאל ֲאֵחיֶהם ַהְיַדְעֶּתם ִּכי ֵיׁש ַּבּבָ ָהָאֶרץ 

: ְוַעָּתה ְּדעּו ַמה ַּתֲעׂשּו| ָהֵאֶּלה ֵאפֹוד ּוְתָרִפים ּוֶפֶסל ּוַמֵּסָכה 
| ָכה ַוָּיסּורּו ָׁשָּמה ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵּבית ַהַּנַער ַהֵּלִוי ֵּבית ִמי) 15(

ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֲחגּוִרים ְּכֵלי ) 16: (ַוִּיְׁשֲאלּו לֹו ְלָׁשלֹום
ַוַּיֲעלּו ) 17: (ֲאֶׁשר ִמְּבֵני ָדן| ִמְלַחְמָּתם ִנָּצִבים ֶּפַתח ַהָּׁשַער 

ָּמה ָלְקחּו ֲחֵמֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַההְֹלִכים ְלַרֵּגל ֶאת ָהָאֶרץ ָּבאּו ָׁש 
ְוַהּכֵֹהן | ָכה ֶאת ַהֶּפֶסל ְוֶאת ָהֵאפֹוד ְוֶאת ַהְּתָרִפים ְוֶאת ַהַּמֵּס 

: ִּמְלָחָמהִנָּצב ֶּפַתח ַהַּׁשַער ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ֶהָחגּור ְּכֵלי הַ 
 ְוֵאֶּלה ָּבאּו ֵּבית ִמיָכה ַוִּיְקחּו ֶאת ֶּפֶסל ָהֵאפֹוד ְוֶאת) 18(

ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהּכֵֹהן ָמה ַאֶּתם | ַהְּתָרִפים ְוֶאת ַהַּמֵּסָכה 



ָּמנּו ְמרּו לֹו ַהֲחֵרׁש ִׂשים ָיְדָך ַעל ִּפיָך ְוֵלְך ִע ַוּיֹא) 19: (עִֹׂשים
אֹו  ֲהטֹוב ֱהיֹוְתָך כֵֹהן ְלֵבית ִאיׁש ֶאָחד| ֶוְהֵיה ָלנּו ְלָאב ּוְלכֵֹהן 

 ַוִּייַטב ֵלב ַהּכֵֹהן) 20: (ֱהיֹוְתָך כֵֹהן ְלֵׁשֶבט ּוְלִמְׁשָּפָחה ְּבִיְׂשָרֵאל
ַוָּיבֹא ְּבֶקֶרב | ִפים ְוֶאת ַהָּפֶסל ַוִּיַּקח ֶאת ָהֵאפֹוד ְוֶאת ַהְּתרָ 

ֶאת ַוָּיִׂשימּו ֶאת ַהַּטף ְוֶאת ַהִּמְקֶנה וְ | ַוִּיְפנּו ַוֵּיֵלכּו ) 21: (ָהָעם
ם ְוָהֲאָנִׁשי| ֵהָּמה ִהְרִחיקּו ִמֵּבית ִמיָכה ) 22: (ַהְּכבּוָּדה ִלְפֵניֶהם

: ַוַּיְדִּביקּו ֶאת ְּבֵני ָדןֲאֶׁשר ַּבָּבִּתים ֲאֶׁשר ִעם ֵּבית ִמיָכה ִנְזֲעקּו 
 ַוּיֹאְמרּו ְלִמיָכה ַמה ְּלךָ | ַוִּיְקְראּו ֶאל ְּבֵני ָדן ַוַּיֵּסּבּו ְּפֵניֶהם ) 23(

ם ְוֶאת ַוּיֹאֶמר ֶאת ֱאלַֹהי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלַקְחֶּת ) 24: (ִּכי ִנְזָעְקָּת 
) 25: (ֵאַלי ַמה ָּלְך  ּוַמה ֶּזה ּתֹאְמרּו| ַהּכֵֹהן ַוֵּתְלכּו ּוַמה ִּלי עֹוד 

ֶּפן ִיְפְּגעּו ָבֶכם | ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵני ָדן ַאל ַּתְׁשַמע קֹוְלָך ִעָּמנּו 
ַוֵּיְלכּו ְבֵני ) 26: (ֲאָנִׁשים ָמֵרי ֶנֶפׁש ְוָאַסְפָּתה ַנְפְׁשָך ְוֶנֶפׁש ֵּביֶתךָ 

ל ּו ַוִּיֶפן ַוָּיָׁשב ֶא ַוַּיְרא ִמיָכה ִּכי ֲחָזִקים ֵהָּמה ִמֶּמּנ| ָדן ְלַדְרָּכם 
ּכֵֹהן ְוֵהָּמה ָלְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִמיָכה ְוֶאת הַ ) 27: (ֵּביתֹו

ּכּו אֹוָתם ֲאֶׁשר ָהָיה לֹו ַוָּיבֹאּו ַעל ַלִיׁש ַעל ַעם ׁשֵֹקט ּובֵֹטַח ַוּיַ 
ְוֵאין ַמִּציל ִּכי ְרחֹוָקה ) 28: (ְוֶאת ָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש| ְלִפי ָחֶרב 

ר ְלֵבית ִהיא ִמִּצידֹון ְוָדָבר ֵאין ָלֶהם ִעם ָאָדם ְוִהיא ָּבֵעֶמק ֲאֶׁש 
ן ַוִּיְקְראּו ֵׁשם ָהִעיר ּדָ ) 29: (ַוִּיְבנּו ֶאת ָהִעיר ַוֵּיְׁשבּו ָבּה| ְרחֹוב 

יר ְואּוָלם ַלִיׁש ֵׁשם ָהעִ | ְּבֵׁשם ָּדן ֲאִביֶהם ֲאֶׁשר יּוַּלד ְלִיְׂשָרֵאל 
ִויהֹוָנָתן ֶּבן | ַוָּיִקימּו ָלֶהם ְּבֵני ָדן ֶאת ַהָּפֶסל  )30: (ָלִראׁשָֹנה

ִני ַעד יֹום ֵּגְרׁשֹם ֶּבן ְמַנֶּׁשה הּוא ּוָבָניו ָהיּו כֲֹהִנים ְלֵׁשֶבט ַהּדָ 
ָּכל | ָׂשה ַוָּיִׂשימּו ָלֶהם ֶאת ֶּפֶסל ִמיָכה ֲאֶׁשר עָ ) 31: (ְּגלֹות ָהָאֶרץ

  :ִׁשלֹהְיֵמי ֱהיֹות ֵּבית ָהֱאלִֹהים ְּב 
  

Judges Chapter 19 
  
ַוְיִהי ִאיׁש ֵלִוי ָּגר | ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוֶמֶלְך ֵאין ְּבִיְׂשָרֵאל ) 1(

: ם ְיהּוָדהְּבַיְרְּכֵתי ַהר ֶאְפַרִים ַוִּיַּקח לֹו ִאָּׁשה ִפיֶלֶגׁש ִמֵּבית ֶלחֶ 
ית ָאִביָה ֶאל ֵּבית ַוִּתְזֶנה ָעָליו ִּפיַלְגׁשֹו ַוֵּתֶלְך ֵמִאּתֹו ֶאל ּבֵ ) 2(

ַוָּיָקם ) 3: (ַוְּתִהי ָׁשם ָיִמים ַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים| ֶלֶחם ְיהּוָדה 
] ַלֲהִׁשיָבּה קרי[ִאיָׁשּה ַוֵּיֶלְך ַאֲחֶריָה ְלַדֵּבר ַעל ִלָּבּה להׁשיבו 

ִבי ַוְּתִביֵאהּו ֵּבית ָאִביָה ַוִּיְרֵאהּו אֲ | ְוַנֲערֹו ִעּמֹו ְוֶצֶמד ֲחמִֹרים 
 ַוֶּיֱחַזק ּבֹו חְֹתנֹו ֲאִבי ַהַּנֲעָרה) 4: (ַּנֲעָרה ַוִּיְׂשַמח ִלְקָראתֹוהַ 

ַוְיִהי ) 5: (ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו ַוָּיִלינּו ָׁשם| ַוֵּיֶׁשב ִאּתֹו ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים 



ַוּיֹאֶמר ֲאִבי | ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ַוָּיָקם ָלֶלֶכת 
ַוֵּיְׁשבּו ) 6: (ָרה ֶאל ֲחָתנֹו ְסָעד ִלְּבָך ַּפת ֶלֶחם ְוַאַחר ֵּתֵלכּוַהַּנעֲ 

 ַוּיֹאֶמר ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ֶאל ָהִאיׁש| ַוּיֹאְכלּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו ַוִּיְׁשּתּו 
ַוִּיְפַצר ּבֹו | ַוָּיָקם ָהִאיׁש ָלֶלֶכת ) 7: (הֹוֶאל ָנא ְוִלין ְוִיַטב ִלֶּבךָ 

י ָלֶלֶכת ַוַּיְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁש ) 8: (ָׁשב ַוָּיֶלן ָׁשםחְֹתנֹו ַוּיָ 
ֹות ַהּיֹום ַוּיֹאֶמר ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ְסָעד ָנא ְלָבְבָך ְוִהְתַמְהְמהּו ַעד ְנט

| ַנֲערֹו ַוָּיָקם ָהִאיׁש ָלֶלֶכת הּוא ּוִפיַלְגׁשֹו וְ ) 9: (ַוּיֹאְכלּו ְׁשֵניֶהם| 
ינּו ָנא חְֹתנֹו ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ִהֵּנה ָנא ָרָפה ַהּיֹום ַלֲערֹב לִ ַוּיֹאֶמר לֹו 

ר ִהֵּנה ֲחנֹות ַהּיֹום ִלין ּפֹה ְוִייַטב ְלָבֶבָך ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ָמחָ 
 ְולֹא ָאָבה ָהִאיׁש ָללּון ַוָּיָקם) 10: (ְלַדְרְּכֶכם ְוָהַלְכָּת ְלאָֹהֶלךָ 

ְוִעּמֹו ֶצֶמד ֲחמֹוִרים | ִהיא ְירּוָׁשָלִם ַוֵּיֶלְך ַוָּיבֹא ַעד נַֹכח ְיבּוס 
| ֵהם ִעם ְיבּוס ְוַהּיֹום ַרד ְמאֹד ) 11: (ֲחבּוִׁשים ּוִפיַלְגׁשֹו ִעּמֹו

י ַוּיֹאֶמר ַהַּנַער ֶאל ֲאדָֹניו ְלָכה ָּנא ְוָנסּוָרה ֶאל ִעיר ַהְיבּוִס 
ּור ֶאל ִעיר ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאדָֹניו לֹא ָנס) 12: (ַהּזֹאת ְוָנִלין ָּבּה

) 13: (ְוָעַבְרנּו ַעד ִּגְבָעה| ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּנה 
ְוַלּנּו ַבִּגְבָעה אֹו | ַוּיֹאֶמר ְלַנֲערֹו ֳלך ְוִנְקְרָבה ְּבַאַחד ַהְּמקֹמֹות 

ה ִּגְבעָ ַוָּתבֹא ָלֶהם ַהֶּׁשֶמׁש ֵאֶצל הַ | ַוַּיַעְברּו ַוֵּיֵלכּו ) 14: (ָבָרָמה
ב ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁש | ַוָּיֻסרּו ָׁשם ָלבֹוא ָללּון ַּבִּגְבָעה ) 15: (ֲאֶׁשר ְלִבְנָיִמן

ְוִהֵּנה ) 16: (ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוֵאין ִאיׁש ְמַאֵּסף אֹוָתם ַהַּבְיָתה ָללּון
 ֵמַהר ֶאְפַרִים ִאיׁש ָזֵקן ָּבא ִמן ַמֲעֵׂשהּו ִמן ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ְוָהִאיׁש

 ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו) 17: (ְוַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְּבֵני ְיִמיִני| ָגר ַּבִּגְבָעה  ְוהּוא
ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ַהָּזֵקן | ַוַּיְרא ֶאת ָהִאיׁש ָהאֵֹרַח ִּבְרחֹב ָהִעיר 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו עְֹבִרים ֲאַנְחנּו ) 18: (ָאָנה ֵתֵלְך ּוֵמַאִין ָּתבֹוא
ֵלְך ַעד ַיְרְּכֵתי ַהר ֶאְפַרִים ִמָּׁשם ָאנִֹכי ָוֵא ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ַעד 

ֵּסף ְוֶאת ֵּבית ְיהָוה ֲאִני הֵֹלְך ְוֵאין ִאיׁש ְמַא| ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה 
ַגם ְוַגם ֶּתֶבן ַּגם ִמְסּפֹוא ֵיׁש ַלֲחמֹוֵרינּו וְ ) 19: (אֹוִתי ַהָּבְיָתה

ֵאין ַמְחסֹור ָּכל | ם ֲעָבֶדיָך ֶלֶחם ָוַיִין ֶיׁש ִלי ְוַלֲאָמֶתָך ְוַלַּנַער עִ 
ֹוְרָך ָעָלי ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ַהָּזֵקן ָׁשלֹום ָלְך ַרק ָּכל ַמְחס) 20: (ָּדָבר

] ַוָּיָבל קרי[ַוְיִביֵאהּו ְלֵביתֹו ויבול ) 21: (ַרק ָּבְרחֹוב ַאל ָּתַלן| 
ֵהָּמה ) 22: (ַוִּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו| ַלֲחמֹוִרים 

ל ָנַסּבּו ֵמיִטיִבים ֶאת ִלָּבם ְוִהֵּנה ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְבֵני ְבִלַּיעַ 
ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָהִאיׁש ַּבַעל | ֶאת ַהַּבִית ִמְתַּדְּפִקים ַעל ַהָּדֶלת 

יְתָך ַהַּבִית ַהָּזֵקן ֵלאמֹר הֹוֵצא ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבא ֶאל ּבֵ 
ֵלֶהם ֵּיֵצא ֲאֵליֶהם ָהִאיׁש ַּבַעל ַהַּבִית ַוּיֹאֶמר אֲ וַ ) 23: (ְוֵנָדֶעּנּו



ֵּביִתי  ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָּבא ָהִאיׁש ַהֶּזה ֶאל| ַאל ַאַחי ַאל ָּתֵרעּו ָנא 
ִהֵּנה ִבִּתי ַהְּבתּוָלה ) 24: (ַאל ַּתֲעׂשּו ֶאת ַהְּנָבָלה ַהּזֹאת

ַוֲעׂשּו ָלֶהם ַהּטֹוב  ּוִפיַלְגֵׁשהּו אֹוִציָאה ָּנא אֹוָתם ְוַעּנּו אֹוָתם
) 25: (ְוָלִאיׁש ַהֶּזה לֹא ַתֲעׂשּו ְּדַבר ַהְּנָבָלה ַהּזֹאת| ְּבֵעיֵניֶכם 

ֹו ַוּיֵֹצא ְולֹא ָאבּו ָהֲאָנִׁשים ִלְׁשמַֹע לֹו ַוַּיֲחֵזק ָהִאיׁש ְּבִפיַלְגׁש
ַעד ַהּבֶֹקר ַוֵּיְדעּו אֹוָתּה ַוִּיְתַעְּללּו ָבּה ָּכל ַהַּלְיָלה | ֲאֵליֶהם ַהחּוץ 

ַוָּתבֹא ָהִאָּׁשה ) 26: (ַהָּׁשַחר] ַּכֲעלֹות קרי[ַוְיַׁשְּלחּוָה בעלות 
ם ַעד ַוִּתּפֹל ֶּפַתח ֵּבית ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֲאדֹוֶניָה ָּׁש | ִלְפנֹות ַהּבֶֹקר 

ֵּיֵצא ַוָּיָקם ֲאדֶֹניָה ַּבּבֶֹקר ַוִּיְפַּתח ַּדְלתֹות ַהַּבִית וַ ) 27: (ָהאֹור
ְוָיֶדיָה  ְוִהֵּנה ָהִאָּׁשה ִפיַלְגׁשֹו נֶֹפֶלת ֶּפַתח ַהַּבִית| ַדְרּכֹו ָלֶלֶכת לְ 
ַוִּיָּקֶחָה | ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה קּוִמי ְוֵנֵלָכה ְוֵאין עֶֹנה ) 28: (ַעל ַהַּסף

ַוָּיבֹא ֶאל ֵּביתֹו ) 29: (ַעל ַהֲחמֹור ַוָּיָקם ָהִאיׁש ַוֵּיֶלְך ִלְמקֹמֹו
 ָה ִלְׁשֵניםֶלת ַוַּיֲחֵזק ְּבִפיַלְגׁשֹו ַוְיַנְּתֶחָה ַלֲעָצֶמיַוִּיַּקח ֶאת ַהַּמֲאכֶ 

ְוָהָיה ָכל ) 30: (ַוְיַׁשְּלֶחָה ְּבכֹל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל| ָעָׂשר ְנָתִחים 
ת ְּבֵני ָהרֶֹאה ְוָאַמר לֹא ִנְהְיָתה ְולֹא ִנְרֲאָתה ָּכזֹאת ְלִמּיֹום ֲעלֹו

ּו ִׂשימּו ָלֶכם ָעֶליָה ֻעצ| ּיֹום ַהֶּזה ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד הַ 
  :ְוַדֵּברּו

  
Judges Chapter 20 

  
 ד ְלִמָּדן ְוַעדַוֵּיְצאּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּתָּקֵהל ָהֵעָדה ְּכִאיׁש ֶאחָ ) 1(

 ַוִּיְתַיְּצבּו ִּפּנֹות) 2: (ֶאל ְיהָוה ַהִּמְצָּפה| ְּבֵאר ֶׁשַבע ְוֶאֶרץ ַהִּגְלָעד 
ַאְרַּבע ֵמאֹות | ָהָעם ּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִּבְקַהל ַעם ָהֱאלִֹהים  ָּכל

  : ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי ׁשֵֹלף ָחֶרב
ַוּיֹאְמרּו | ַוִּיְׁשְמעּו ְּבֵני ִבְנָיִמן ִּכי ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפה ) 3(

 ַוַּיַען ָהִאיׁש) 4: (אתְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדְּברּו ֵאיָכה ִנְהְיָתה ָהָרָעה ַהּזֹ
ן ַהִּגְבָעָתה ֲאֶׁשר ְלִבְנָיִמ | ַהֵּלִוי ִאיׁש ָהִאָּׁשה ַהִּנְרָצָחה ַוּיֹאַמר 

סֹּבּו ַוָּיֻקמּו ָעַלי ַּבֲעֵלי ַהִּגְבָעה ַוּיָ ) 5: (ָּבאִתי ֲאִני ּוִפיַלְגִׁשי ָללּון
יַלְגִׁשי ִעּנּו אֹוִתי ִּדּמּו ַלֲהרֹג ְוֶאת ּפִ | ָעַלי ֶאת ַהַּבִית ָלְיָלה 

ְׂשֵדה  ָואֵֹחז ְּבִפיַלְגִׁשי ָוֲאַנְּתֶחָה ָוֲאַׁשְּלֶחָה ְּבָכל) 6: (ַוָּתמֹת
ִהֵּנה ֻכְּלֶכם ) 7: (ִּכי ָעׂשּו ִזָּמה ּוְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל| ַנֲחַלת ִיְׂשָרֵאל 

ָעם ַוָּיָקם ָּכל הָ ) 8: (ָהבּו ָלֶכם ָּדָבר ְוֵעָצה ֲהלֹם| ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
 לֹא ֵנֵלְך ִאיׁש ְלָאֳהלֹו ְולֹא ָנסּור ִאיׁש| ְּכִאיׁש ֶאָחד ֵלאמֹר 

: ָעֶליָה ְּבגֹוָרל| ְוַעָּתה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה ַלִּגְבָעה ) 9: (ְלֵביתֹו



ָרֵאל ּוֵמָאה ְוָלַקְחנּו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ַלֵּמָאה ְלכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂש ) 10(
ע ַלֲעׂשֹות ְלבֹוָאם ְלֶגבַ | ְרָבָבה ָלַקַחת ֵצָדה ָלָעם ָלֶאֶלף ְוֶאֶלף לָ 

 ַוֵּיָאֵסף ָּכל ִאיׁש) 11: (ִּבְנָיִמן ְּכָכל ַהְּנָבָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבִיְׂשָרֵאל
  : ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהִעיר ְּכִאיׁש ֶאָחד ֲחֵבִרים

| ְנָיִמן ֵלאמֹר ַוִּיְׁשְלחּו ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲאָנִׁשים ְּבָכל ִׁשְבֵטי ִב ) 12(
ְוַעָּתה ְּתנּו ֶאת ) 13: (ָמה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ִנְהְיָתה ָּבֶכם

ה ָרָעה ָהֲאָנִׁשים ְּבֵני ְבִלַּיַעל ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה ּוְנִמיֵתם ּוְנַבֲערָ 
 ִּבְנָיִמן ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול] ְּבֵני קרי ולא כתיב[ְולֹא ָאבּו | ִמִּיְׂשָרֵאל 

ַוֵּיָאְספּו ְבֵני ִבְנָיִמן ִמן ֶהָעִרים ) 14: (ֵני ִיְׂשָרֵאלֲאֵחיֶהם ְּב 
י ַוִּיְתָּפְקדּו ְבנֵ ) 15: (ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| ַהִּגְבָעָתה 

יׁש ׁשֵֹלף ִבְנָיִמן ַּבּיֹום ַההּוא ֵמֶהָעִרים ֶעְׂשִרים ְוִׁשָּׁשה ֶאֶלף ִא 
: ּורְבָעה ִהְתָּפְקדּו ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחְלַבד ִמּיְֹׁשֵבי ַהּגִ | ָחֶרב 

| ִמינֹו ִמּכֹל ָהָעם ַהֶּזה ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור ִאֵּטר ַיד יְ ) 16(
  : ָּכל ֶזה קֵֹלַע ָּבֶאֶבן ֶאל ַהַּׂשֲעָרה ְולֹא ַיֲחִטא

ף ת ֶאלֶ ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתָּפְקדּו ְלַבד ִמִּבְנָיִמן ַאְרַּבע ֵמאֹו) 17(
ת ַוָּיֻקמּו ַוַּיֲעלּו ֵבי) 18: (ָּכל ֶזה ִאיׁש ִמְלָחָמה| ִאיׁש ׁשֵֹלף ָחֶרב 

נּו ֵאל ַוִּיְׁשֲאלּו ֵבאלִֹהים ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ַיֲעֶלה ּלָ 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ְיהּוָדה | ַבְּתִחָּלה ַלִּמְלָחָמה ִעם ְּבֵני ִבְנָיִמן 

  : ַוַּיֲחנּו ַעל ַהִּגְבָעה| קּומּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבּבֶֹקר ַוּיָ ) 19: (ַבְּתִחָּלה
ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם | ַוֵּיֵצא ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְלָחָמה ִעם ִּבְנָיִמן ) 20(

ַוֵּיְצאּו ְבֵני ִבְנָיִמן ִמן ) 21: (ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִמְלָחָמה ֶאל ַהִּגְבָעה
ֶאֶלף  ְׂשָרֵאל ַּבּיֹום ַההּוא ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִריםַוַּיְׁשִחיתּו ְביִ | ַהִּגְבָעה 

ַוּיִֹספּו ַלֲערְֹך | ַוִּיְתַחֵּזק ָהָעם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ) 22: (ִאיׁש ָאְרָצה
ַוַּיֲעלּו ) 23: (ִמְלָחָמה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעְרכּו ָׁשם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון

מֹר ָהֶעֶרב ַוִּיְׁשֲאלּו ַביהָוה ֵלא ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְבּכּו ִלְפֵני ְיהָוה ַעד
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה | ַהאֹוִסיף ָלֶגֶׁשת ַלִּמְלָחָמה ִעם ְּבֵני ִבְנָיִמן ָאִחי 

  : ֲעלּו ֵאָליו
ַוֵּיֵצא ) 25: (ַוִּיְקְרבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְּבֵני ִבְנָיִמן ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני) 24(

 ְׂשָרֵאלַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ַוַּיְׁשִחיתּו ִבְבֵני יִ  ִבְנָיִמן ִלְקָראָתם ִמן ַהִּגְבָעה
) 26: (ָּכל ֵאֶּלה ׁשְֹלֵפי ָחֶרב| עֹוד ְׁשמַֹנת ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ָאְרָצה 

ּו ַוֵּיְׁשבּו ַוַּיֲעלּו ָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ָהָעם ַוָּיבֹאּו ֵבית ֵאל ַוִּיְבּכ
ַוַּיֲעלּו עֹלֹות | ם ַההּוא ַעד ָהָעֶרב ָׁשם ִלְפֵני ְיהָוה ַוָּיצּומּו ַבּיֹו

ְוָׁשם | ַוִּיְׁשֲאלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּביהָוה ) 27: (ּוְׁשָלִמים ִלְפֵני ְיהָוה
ן ּוִפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ּבֶ ) 28: (ֲארֹון ְּבִרית ָהֱאלִֹהים ַּבָּיִמים ָהֵהם



ִסף עֹוד ָלֵצאת ַאֲהרֹן עֵֹמד ְלָפָניו ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵלאמֹר ַהאֹו
י ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֲעלּו ִּכ | ַלִּמְלָחָמה ִעם ְּבֵני ִבְנָיִמן ָאִחי ִאם ֶאְחָּדל 

ה ַוָּיֶׂשם ִיְׂשָרֵאל אְֹרִבים ֶאל ַהִּגְבעָ ) 29: (ָמָחר ֶאְּתֶנּנּו ְבָיֶדךָ 
  : ָסִביב

ַוַּיַעְרכּו | יִׁשי ַוַּיֲעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְּבֵני ִבְנָיִמן ַּבּיֹום ַהְּׁשִל ) 30(
ם ַוֵּיְצאּו ְבֵני ִבְנָיִמן ִלְקַראת ָהעָ ) 31: (ֶאל ַהִּגְבָעה ְּכַפַעם ְּבָפַעם

ַעם ַוָּיֵחּלּו ְלַהּכֹות ֵמָהָעם ֲחָלִלים ְּכַפַעם ְּבפַ | ָהְנְּתקּו ִמן ָהִעיר 
ֶדה ַּבְמִסּלֹות ֲאֶׁשר ַאַחת עָֹלה ֵבית ֵאל ְוַאַחת ִּגְבָעָתה ַּבָּׂש 

 ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִבְנָיִמן ִנָּגִפים ֵהם) 32: (ְׁשלִֹׁשים ִאיׁש ְּבִיְׂשָרֵאלִּכ 
ן ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְמרּו ָננּוָסה ּוְנַתְּקֻנהּו ִמ | ְלָפֵנינּו ְּכָבִראׁשָֹנה 
 ְוכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָקמּו ִמְּמקֹומֹו) 33: (ָהִעיר ֶאל ַהְמִסּלֹות

ה ְואֵֹרב ִיְׂשָרֵאל ֵמִגיַח ִמְּמקֹמֹו ִמַּמֲערֵ | ָּתָמר  ַוַּיַעְרכּו ְּבַבַעל
חּור ִמָּכל ַוָּיבֹאּו ִמֶּנֶגד ַלִּגְבָעה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ּבָ ) 34: (ָגַבע

ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ִּכי נַֹגַעת ֲעֵליֶהם | ִיְׂשָרֵאל ְוַהִּמְלָחָמה ָּכֵבָדה 
  : ָהָרָעה

ָרֵאל ְנָיִמן ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְׁשִחיתּו ְבֵני ִיְׂש ַוִּיּגֹף ְיהָוה ֶאת ִּב ) 35(
ָּכל | ׁש ְּבִבְנָיִמן ַּבּיֹום ַההּוא ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ּוֵמָאה ִאי

ַוִּיְּתנּו ִאיׁש | ַוִּיְראּו ְבֵני ִבְנָיִמן ִּכי ִנָּגפּו ) 36: (ֵאֶּלה ׁשֵֹלף ָחֶרב
ל י ָבְטחּו ֶאל ָהאֵֹרב ֲאֶׁשר ָׂשמּו ֶא ִיְׂשָרֵאל ָמקֹום ְלִבְנָיִמן ִּכ 

ַוִּיְמׁשְֹך | ְוָהאֵֹרב ֵהִחיׁשּו ַוִּיְפְׁשטּו ֶאל ַהִּגְבָעה ) 37: (ַהִּגְבָעה
 ְוַהּמֹוֵעד ָהָיה ְלִאיׁש) 38: (ָהאֵֹרב ַוַּיְך ֶאת ָּכל ָהִעיר ְלִפי ָחֶרב

: ָׁשן ִמן ָהִעירֶהֶרב ְלַהֲעלֹוָתם ַמְׂשַאת ֶהעָ | ִיְׂשָרֵאל ִעם ָהאֵֹרב 
ּוִבְנָיִמן ֵהֵחל ְלַהּכֹות | ַוַּיֲהפְֹך ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְלָחָמה ) 39(

ְך ִנּגֹוף ִנָּגף ֲחָלִלים ְּבִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכְׁשלִֹׁשים ִאיׁש ִּכי ָאְמרּו ַא
 לֹותְוַהַּמְׂשֵאת ֵהֵחָּלה ַלעֲ ) 40: (הּוא ְלָפֵנינּו ַּכִּמְלָחָמה ָהִראׁשָֹנה

ִעיר ַוִּיֶפן ִּבְנָיִמן ַאֲחָריו ְוִהֵּנה ָעָלה ְכִליל הָ | ִמן ָהִעיר ַעּמּוד ָעָׁשן 
ִּכי | ן ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָהַפְך ַוִּיָּבֵהל ִאיׁש ִּבְנָיִמ ) 41: (ַהָּׁשָמְיָמה

ל ַוִּיְפנּו ִלְפֵני ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶא ) 42: (ָרָאה ִּכי ָנְגָעה ָעָליו ָהָרָעה
ַוֲאֶׁשר ֵמֶהָעִרים | ַהִּמְדָּבר ְוַהִּמְלָחָמה ִהְדִּביָקְתהּו  ֶּדֶרְך 

ִּכְּתרּו ֶאת ִּבְנָיִמן ִהְרִדיֻפהּו ) 43: (ַמְׁשִחיִתים אֹותֹו ְּבתֹוכֹו
ַוִּיְּפלּו ) 44: (ַעד נַֹכח ַהִּגְבָעה ִמִּמְזַרח ָׁשֶמׁש| ְמנּוָחה ִהְדִריֻכהּו 

) 45: (ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי ָחִיל| ִאיׁש  ִמִּבְנָיִמן ְׁשמָֹנה ָעָׂשר ֶאֶלף
ּלֹות ַוִּיְפנּו ַוָּיֻנסּו ַהִּמְדָּבָרה ֶאל ֶסַלע ָהִרּמֹון ַוְיעְֹלֻלהּו ַּבְמִס 

ּנּו ַוַּיְדִּביקּו ַאֲחָריו ַעד ִּגְדעֹם ַוַּיּכּו ִמֶּמ | ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש 



ה ים ִמִּבְנָיִמן ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁש ַוְיִהי ָכל ַהּנְֹפִל ) 46: (ַאְלַּפִים ִאיׁש
: ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי ָחִיל| ֶאֶלף ִאיׁש ׁשֵֹלף ֶחֶרב ַּבּיֹום ַההּוא 

| ֹות ִאיׁש ַוִּיְפנּו ַוָּיֻנסּו ַהִּמְדָּבָרה ֶאל ֶסַלע ָהִרּמֹון ֵׁשׁש ֵמא) 47(
בּו ׁש ִיְׂשָרֵאל ָׁש ְוִאי) 48: (ַוֵּיְׁשבּו ְּבֶסַלע ִרּמֹון ַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים

ד ָּכל ֶאל ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוַּיּכּום ְלִפי ֶחֶרב ֵמִעיר ְמתֹם ַעד ְּבֵהָמה עַ 
  :ַּגם ָּכל ֶהָעִרים ַהִּנְמָצאֹות ִׁשְּלחּו ָבֵאׁש| ַהִּנְמָצא 

  
Judges Chapter 21 

  
א ִיֵּתן ִאיׁש ִמֶּמּנּו לֹ| ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשַּבע ַּבִּמְצָּפה ֵלאמֹר ) 1(

ַעד  ַוָּיבֹא ָהָעם ֵּבית ֵאל ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם) 2: (ִּבּתֹו ְלִבְנָיִמן ְלִאָּׁשה
) 3: (ַוִּיְׂשאּו קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ְּבִכי ָגדֹול| ָהֶעֶרב ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים 

| ֵאל ַוּיֹאְמרּו ָלָמה ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה זֹאת ְּבִיְׂשרָ 
ימּו ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוַּיְׁשִּכ ) 4: (ּיֹום ִמִּיְׂשָרֵאל ֵׁשֶבט ֶאָחדְלִהָּפֵקד הַ 

  : ַוַּיֲעלּו עֹלֹות ּוְׁשָלִמים| ָהָעם ַוִּיְבנּו ָׁשם ִמְזֵּבַח 
ל ִׁשְבֵטי ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ֲאֶׁשר לֹא ָעָלה ַבָּקָהל ִמּכָ ) 5(

ָלה ָעה ַהְּגדֹוָלה ָהְיָתה ַלֲאֶׁשר לֹא עָ ִּכי ַהְּׁשבּו| ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 
ל ַוִּיָּנֲחמּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) 6: (ֶאל ְיהָוה ַהִּמְצָּפה ֵלאמֹר מֹות יּוָמת

) 7: (ֵאלַוּיֹאְמרּו ִנְגַּדע ַהּיֹום ֵׁשֶבט ֶאָחד ִמִּיְׂשרָ | ֶאל ִּבְנָיִמן ָאִחיו 
ַנְחנּו ִנְׁשַּבְענּו ַביהָוה ַואֲ | ַמה ַּנֲעֶׂשה ָלֶהם ַלּנֹוָתִרים ְלָנִׁשים 
ַוּיֹאְמרּו ִמי ֶאָחד ) 8: (ְלִבְלִּתי ֵּתת ָלֶהם ִמְּבנֹוֵתינּו ְלָנִׁשים

ְוִהֵּנה לֹא | ִמִּׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר לֹא ָעָלה ֶאל ְיהָוה ַהִּמְצָּפה 
ֵקד ַוִּיְתּפָ ) 9: (ָבא ִאיׁש ֶאל ַהַּמֲחֶנה ִמָּיֵביׁש ִּגְלָעד ֶאל ַהָּקָהל

ַוִּיְׁשְלחּו ) 10: (ְוִהֵּנה ֵאין ָׁשם ִאיׁש ִמּיֹוְׁשֵבי ָיֵבׁש ִּגְלָעד| ָהָעם 
ַוְיַצּוּו אֹוָתם | ָׁשם ָהֵעָדה ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ִמְּבֵני ֶהָחִיל 

ָּנִׁשים ֵלאמֹר ְלכּו ְוִהִּכיֶתם ֶאת יֹוְׁשֵבי ָיֵבׁש ִּגְלָעד ְלִפי ֶחֶרב ְוהַ 
ת ָּכל ָזָכר ְוָכל ִאָּׁשה יַֹדעַ | ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ) 11: (ְוַהָּטף

ְרַּבע ַוִּיְמְצאּו ִמּיֹוְׁשֵבי ָיֵביׁש ִּגְלָעד ַא) 12: (ִמְׁשַּכב ָזָכר ַּתֲחִרימּו
ַוָּיִביאּו | ָכר ֵמאֹות ַנֲעָרה ְבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא ָיְדָעה ִאיׁש ְלִמְׁשַּכב זָ 

ַוִּיְׁשְלחּו ָּכל ) 13(: ה ִׁשלֹה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכָנַעןאֹוָתם ֶאל ַהַּמֲחנֶ 
ַוִּיְקְראּו ָלֶהם | ָהֵעָדה ַוְיַדְּברּו ֶאל ְּבֵני ִבְנָיִמן ֲאֶׁשר ְּבֶסַלע ִרּמֹון 

 ים ֲאֶׁשרַוָּיָׁשב ִּבְנָיִמן ָּבֵעת ַהִהיא ַוִּיְּתנּו ָלֶהם ַהָּנִׁש ) 14: (ָׁשלֹום
ְוָהָעם ִנָחם ) 15: (ְולֹא ָמְצאּו ָלֶהם ֵּכן| ִּגְלָעד ִחּיּו ִמְּנֵׁשי ָיֵבׁש 

ַוּיֹאְמרּו ) 16: (ִּכי ָעָׂשה ְיהָוה ֶּפֶרץ ְּבִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל| ְלִבְנָיִמן 



 ִּכי ִנְׁשְמָדה ִמִּבְנָיִמן| ִזְקֵני ָהֵעָדה ַמה ַּנֲעֶׂשה ַלּנֹוָתִרים ְלָנִׁשים 
 ְולֹא ִיָּמֶחה ֵׁשֶבט| ְּפֵליָטה ְלִבְנָיִמן  ַוּיֹאְמרּו ְיֻרַּׁשת) 17: (ִאָּׁשה

| ינּו ַוֲאַנְחנּו לֹא נּוַכל ָלֵתת ָלֶהם ָנִׁשים ִמְּבנֹוֵת ) 18: (ִמִּיְׂשָרֵאל
: ןִּכי ִנְׁשְּבעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָארּור נֵֹתן ִאָּׁשה ְלִבְנָיִמ 

ם ָיִמיָמה ֲאֶׁשר ַוּיֹאְמרּו ִהֵּנה ַחג ְיהָוה ְּבִׁשלֹו ִמָּיִמי) 19(  
ית ֵאל ִמְּצפֹוָנה ְלֵבית ֵאל ִמְזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ִלְמִסָּלה ָהעָֹלה ִמּבֵ 

ֶאת ְּבֵני ִבְנָיִמן ] ַוְיַצּוּו קרי[ויצו ) 20: (ּוִמֶּנֶגב ִלְלבֹוָנה| ְׁשֶכָמה 
ּו ּוְרִאיֶתם ְוִהֵּנה ִאם ֵיְצא) 21: (ְלכּו ַוֲאַרְבֶּתם ַּבְּכָרִמים| ֵלאמֹר 

ֶּתם נֹות ִׁשילֹו ָלחּול ַּבְּמחֹלֹות ִויָצאֶתם ִמן ַהְּכָרִמים ַוֲחַטְפ ְב 
) 22: (ַוֲהַלְכֶּתם ֶאֶרץ ִּבְנָיִמן| ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ִמְּבנֹות ִׁשילֹו 

ֵאֵלינּו ] ָלִריב קרי[ְוָהָיה ִּכי ָיבֹאּו ֲאבֹוָתם אֹו ֲאֵחיֶהם לרוב 
ם ִּכי לֹא ָלַקְחנּו ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ְוָאַמְרנּו ֲאֵליֶהם ָחּנּונּו אֹוָת 

) 23(  : ִּכי לֹא ַאֶּתם ְנַתֶּתם ָלֶהם ָּכֵעת ֶּתְאָׁשמּו| ַּבִּמְלָחָמה 
חְֹללֹות ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוִּיְׂשאּו ָנִׁשים ְלִמְסָּפָרם ִמן ַהְּמ 

ּו נּו ֶאת ֶהָעִרים ַוֵּיְׁשבַוֵּיְלכּו ַוָּיׁשּובּו ֶאל ַנֲחָלָתם ַוִּיְב | ֲאֶׁשר ָּגָזלּו 
יׁש ַוִּיְתַהְּלכּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא ִא ) 24: (ָּבֶהם

ַּבָּיִמים ) 25: (ַוֵּיְצאּו ִמָּׁשם ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו| ְלִׁשְבטֹו ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו 
  :ֶׂשהִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיעֲ | ָהֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְּבִיְׂשָרֵאל 

  
  ]א[ֵסֶפר ְׁשמּוֵאל 
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ּוְׁשמֹו | ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָרִים ) 1(

ְולֹו ) 2: (ֶאְלָקָנה ֶּבן ְירָֹחם ֶּבן ֱאִליהּוא ֶּבן ּתֹחּו ֶבן צּוף ֶאְפָרִתי
ַוְיִהי ִלְפִנָּנה | ִנָּנה ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵׁשם ַאַחת ַחָּנה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ּפְ 

ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו ) 3: (ְיָלִדים ּוְלַחָּנה ֵאין ְיָלִדים
ְוָׁשם | לֹה ִמָּיִמים ָיִמיָמה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְוִלְזּבַֹח ַליהָוה ְצָבאֹות ְּבִׁש 

ֹום ַוִּיְזַּבח ַוְיִהי ַהּי) 4: (ְׁשֵני ְבֵני ֵעִלי ָחְפִני ּוִפְנָחס ּכֲֹהִנים ַליהָוה
) 5: (ְוָנַתן ִלְפִנָּנה ִאְׁשּתֹו ּוְלָכל ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה ָמנֹות| ֶאְלָקָנה 

ִּכי ֶאת ַחָּנה ָאֵהב ַויהָוה ָסַגר | ּוְלַחָּנה ִיֵּתן ָמָנה ַאַחת ַאָּפִים 
ר ִּכי ָסגַ | ְוִכֲעַסָּתה ָצָרָתּה ַּגם ַּכַעס ַּבֲעבּור ַהְּרִעָמּה ) 6: (ַרְחָמּה

ָתּה ְּבֵבית ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ָׁשָנה ְבָׁשָנה ִמֵּדי ֲעלֹ) 7: (ְיהָוה ְּבַעד ַרְחָמּה
ַוּיֹאֶמר ָלּה ) 8: (ַוִּתְבֶּכה ְולֹא תֹאַכל| ְיהָוה ֵּכן ַּתְכִעֶסָּנה 



ה ֵיַרע ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ַחָּנה ָלֶמה ִתְבִּכי ְוָלֶמה לֹא תֹאְכִלי ְוָלֶמ 
ַוָּתָקם ַחָּנה ) 9: (ִכי טֹוב ָלְך ֵמֲעָׂשָרה ָּבִניםֲהלֹוא ָאנֹ| ְלָבֵבְך 

א ְוֵעִלי ַהּכֵֹהן יֵֹׁשב ַעל ַהִּכֵּס | ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁשלֹה ְוַאֲחֵרי ָׁשתֹה 
ַוִּתְתַּפֵּלל ַעל | ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש ) 10: (ַעל ְמזּוַזת ֵהיַכל ְיהָוה

 ַוּתֹאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִאם ַוִּתּדֹר ֶנֶדר) 11: (ְיהָוה ּוָבכֹה ִתְבֶּכה
ָמֶתָך ָראֹה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַּתִני ְולֹא ִתְׁשַּכח ֶאת אֲ 

ּוְנַתִּתיו ַליהָוה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו | ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים 
ֵּלל ְוָהָיה ִּכי ִהְרְּבָתה ְלִהְתּפַ ) 12: (ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו

ְוַחָּנה ִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל ) 13: (ְוֵעִלי ׁשֵֹמר ֶאת ִּפיהָ | ִלְפֵני ְיהָוה 
ַוַּיְחְׁשֶבָה ֵעִלי | ִלָּבּה ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמַע 

ָהִסיִרי | ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי ַעד ָמַתי ִּתְׁשַּתָּכִרין ) 14: (ְלִׁשּכָֹרה
ְקַׁשת  ַוַּתַען ַחָּנה ַוּתֹאֶמר לֹא ֲאדִֹני ִאָּׁשה) 15: (ֵמָעָלִיְך ֶאת ֵייֵנְך 

ָוֶאְׁשּפְֹך ֶאת ַנְפִׁשי ִלְפֵני | רּוַח ָאנִֹכי ְוַיִין ְוֵׁשָכר לֹא ָׁשִתיִתי 
ִּכי ֵמרֹב | ַאל ִּתֵּתן ֶאת ֲאָמְתָך ִלְפֵני ַּבת ְּבִלָּיַעל ) 16: (ְיהָוה

ַוַּיַען ֵעִלי ַוּיֹאֶמר ְלִכי ) 17: (י ַעד ֵהָּנהִׂשיִחי ְוַכְעִסי ִּדַּבְרִּת 
: ְלְּת ֵמִעּמֹוֵואלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן ֶאת ֵׁשָלֵתְך ֲאֶׁשר ָׁשַא| ְלָׁשלֹום 

ָּכּה ַוֵּתֶלְך ָהִאָּׁשה ְלַדְר | ַוּתֹאֶמר ִּתְמָצא ִׁשְפָחְתָך ֵחן ְּבֵעיֶניָך ) 18(
ֲחוּו ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוִּיְׁשַּת ) 19: (ַוּתֹאַכל ּוָפֶניָה לֹא ָהיּו ָלּה עֹוד

 ַוֵּיַדע ֶאְלָקָנה ֶאת| ִלְפֵני ְיהָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵּביָתם ָהָרָמָתה 
ר ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהָּיִמים ַוַּתהַ ) 20: (ַחָּנה ִאְׁשּתֹו ַוִּיְזְּכֶרָה ְיהָוה

: יומֹו ְׁשמּוֵאל ִּכי ֵמְיהָוה ְׁשִאְלִּת ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁש | ַחָּנה ַוֵּתֶלד ֵּבן 
ִלְזּבַֹח ַליהָוה ֶאת ֶזַבח | ַוַּיַעל ָהִאיׁש ֶאְלָקָנה ְוָכל ֵּביתֹו ) 21(

ִּכי ָאְמָרה ְלִאיָׁשּה | ְוַחָּנה לֹא ָעָלָתה ) 22: (ַהָּיִמים ְוֶאת ִנְדרֹו
 ה ְוָיַׁשב ָׁשם ַעדַעד ִיָּגֵמל ַהַּנַער ַוֲהִבאִֹתיו ְוִנְרָאה ֶאת ְּפֵני ְיהוָ 

ַנִיְך ְׁשִבי ַוּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ֲעִׂשי ַהּטֹוב ְּבֵעי) 23: (עֹוָלם
יֶנק ַוֵּתֶׁשב ָהִאָּׁשה ַוֵּת | ַעד ָּגְמֵלְך אֹתֹו ַאְך ָיֵקם ְיהָוה ֶאת ְּדָברֹו 

ָמַלּתּו ַוַּתֲעֵלהּו ִעָּמּה ַּכֲאֶׁשר ּגְ ) 24: (ֶאת ְּבָנּה ַעד ָגְמָלּה אֹתֹו
 ֵבית ְיהָוה ְּבָפִרים ְׁשלָֹׁשה ְוֵאיָפה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל ַיִין ַוְּתִבֵאהּו

ַוָּיִביאּו ֶאת ַהַּנַער | ַוִּיְׁשֲחטּו ֶאת ַהָּפר ) 25: (ְוַהַּנַער ָנַער| ִׁשלֹו 
ֲאִני ָהִאָּׁשה | ַוּתֹאֶמר ִּבי ֲאדִֹני ֵחי ַנְפְׁשָך ֲאדִֹני ) 26: (ֶאל ֵעִלי

ֶאל ַהַּנַער ַהֶּזה ) 27: (ֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָוהַהּנִ 
: ֵמִעּמֹו ַוִּיֵּתן ְיהָוה ִלי ֶאת ְׁשֵאָלִתי ֲאֶׁשר ָׁשַאְלִּתי| ִהְתַּפָּלְלִּתי 

ָיה הּוא ְוַגם ָאנִֹכי ִהְׁשִאְלִּתהּו ַליהָוה ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר הָ ) 28(
  :ִּיְׁשַּתחּו ָׁשם ַליהָוהוַ | ָׁשאּול ַליהָוה 
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| יהָוה ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה ַוּתֹאַמר ָעַלץ ִלִּבי ַּביהָוה ָרָמה ַקְרִני ּבַ ) 1(

ה ֵאין ָקדֹוׁש ַּכיהוָ ) 2: (ָרַחב ִּפי ַעל אֹוְיַבי ִּכי ָׂשַמְחִּתי ִּביׁשּוָעֶתךָ 
ה ַאל ַּתְרּבּו ְתַדְּברּו ְּגבֹהָ ) 3: (ינּוְוֵאין צּור ֵּכאלֹהֵ | ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך 

] ְולֹו קרי[ִּכי ֵאל ֵּדעֹות ְיהָוה ולא | ְגבָֹהה ֵיֵצא ָעָתק ִמִּפיֶכם 
: ְוִנְכָׁשִלים ָאְזרּו ָחִיל| ֶקֶׁשת ִּגּבִֹרים ַחִּתים ) 4: (ִנְתְּכנּו ֲעִללֹות

ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה  |ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם ִנְׂשָּכרּו ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו ) 5(
מֹוִריד | ְיהָוה ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ) 6: (ִׁשְבָעה ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה

: ַמְׁשִּפיל ַאף ְמרֹוֵמם| ְיהָוה מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר ) 7: (ְׁשאֹול ַוָּיַעל
ְנִדיִבים  ֵמִקים ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיב ִעם) 8(

: ֵּתֵבל ִּכי ַליהָוה ְמֻצֵקי ֶאֶרץ ַוָּיֶׁשת ֲעֵליֶהם| א ָכבֹוד ַיְנִחֵלם ְוִכֵּס 
| ּמּו ִיְׁשמֹר ּוְרָׁשִעים ַּבחֶֹׁשְך ִיּדָ ] ֲחִסיָדיו קרי[ַרְגֵלי חסידו ) 9(

] ְמִריָביו קרי[ְיהָוה ֵיַחּתּו מריבו ) 10: (ִּכי לֹא ְבכַֹח ִיְגַּבר ִאיׁש
ְוִיֶּתן עֹז | ִים ַיְרֵעם ְיהָוה ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ ַּבָּׁשַמ ] ָעָליו קרי[עלו 

  : ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיחֹו
ת ְוַהַּנַער ָהָיה ְמָׁשֵרת ֶא | ַוֵּיֶלְך ֶאְלָקָנה ָהָרָמָתה ַעל ֵּביתֹו ) 11(

לֹא ָיְדעּו | ּוְבֵני ֵעִלי ְּבֵני ְבִלָּיַעל ) 12: (ְיהָוה ֶאת ְּפֵני ֵעִלי ַהּכֵֹהן
ח ָּכל ִאיׁש זֵֹבַח ֶזבַ | ּוִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָעם ) 13: (ֶאת ְיהָוה

) 14: (ַּנִים ְּבָידֹוּוָבא ַנַער ַהּכֵֹהן ְּכַבֵּׁשל ַהָּבָׂשר ְוַהַּמְזֵלג ְׁשלֹׁש ַהִּׁש 
ַיֲעֶלה  ְוִהָּכה ַבִּכּיֹור אֹו ַבּדּוד אֹו ַבַּקַּלַחת אֹו ַבָּפרּור ּכֹל ֲאֶׁשר

ָׁשם  ָּכָכה ַיֲעׂשּו ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים| ֵלג ִיַּקח ַהּכֵֹהן ּבֹו ַהַּמזְ 
ן ַּגם ְּבֶטֶרם ַיְקִטרּון ֶאת ַהֵחֶלב ּוָבא ַנַער ַהּכֹהֵ ) 15: (ְּבִׁשלֹה

ְולֹא ִיַּקח ִמְּמָך | ְוָאַמר ָלִאיׁש ַהּזֵֹבַח ְּתָנה ָבָׂשר ִלְצלֹות ַלּכֵֹהן 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהִאיׁש ַקֵּטר ) 16: (ם ָחיָּבָׂשר ְמֻבָּׁשל ִּכי ִא 

ְוָאַמר לו |  ַיְקִטירּון ַּכּיֹום ַהֵחֶלב ְוַקח ְלָך ַּכֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁשךָ 
ַוְּתִהי ) 17: (ִּכי ַעָּתה ִתֵּתן ְוִאם לֹא ָלַקְחִּתי ְבָחְזָקה] לֹא קרי[

ים ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁש | ַחַּטאת ַהְּנָעִרים ְּגדֹוָלה ְמאֹד ֶאת ְּפֵני ְיהָוה 
ַנַער | ּוְׁשמּוֵאל ְמָׁשֵרת ֶאת ְּפֵני ְיהָוה ) 18: (ֵאת ִמְנַחת ְיהָוה
לֹו  ּוְמִעיל ָקטֹן ַּתֲעֶׂשה ּלֹו ִאּמֹו ְוַהַעְלָתה) 19: (ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד

: ִמיםַּבֲעלֹוָתּה ֶאת ִאיָׁשּה ִלְזּבַֹח ֶאת ֶזַבח ַהּיָ | ִמָּיִמים ָיִמיָמה 
הָוה ְלָך ּוֵבַרְך ֵעִלי ֶאת ֶאְלָקָנה ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוָאַמר ָיֵׂשם יְ ) 20(

| ַליהָוה  ֶזַרע ִמן ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ַּתַחת ַהְּׁשֵאָלה ֲאֶׁשר ָׁשַאל



 ִּכי ָפַקד ְיהָוה ֶאת ַחָּנה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד) 21: (ְוָהְלכּו ִלְמקֹמֹו
: ַוִּיְגַּדל ַהַּנַער ְׁשמּוֵאל ִעם ְיהָוה| ְׁשלָֹׁשה ָבִנים ּוְׁשֵּתי ָבנֹות 

ָניו ְלָכל ְוָׁשַמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון ּבָ | ְוֵעִלי ָזֵקן ְמאֹד ) 22(  
ַתח אֶֹהל ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְׁשְּכבּון ֶאת ַהָּנִׁשים ַהּצְֹבאֹות ּפֶ 

ֲאֶׁשר | ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָלָּמה ַתֲעׂשּון ַּכְּדָבִרים ) 23: (מֹוֵעד
ַאל ) 24: (ָאנִֹכי ׁשֵֹמַע ֶאת ִּדְבֵריֶכם ָרִעים ֵמֵאת ָּכל ָהָעם ֵאֶּלה

ִרים ַעם ִּכי לֹוא טֹוָבה ַהְּׁשֻמָעה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹמַע ַמֲעִב | ָּבָני 
יהָוה ִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ְלִאיׁש ּוִפְללֹו ֱאלִֹהים ְוִאם לַ ) 25: (ְיהָוה

ץ ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְלקֹול ֲאִביֶהם ִּכי ָחפֵ | ִיְתַּפֶּלל לֹו  ֶיֱחָטא ִאיׁש ִמי
ַּגם ִעם | ְוַהַּנַער ְׁשמּוֵאל הֵֹלְך ְוָגֵדל ָוטֹוב ) 26: (ְיהָוה ַלֲהִמיָתם

|  ַוָּיבֹא ִאיׁש ֱאלִֹהים ֶאל ֵעִלי) 27(  : ְיהָוה ְוַגם ִעם ֲאָנִׁשים
ִנְגֵליִתי ֶאל ֵּבית ָאִביָך ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֲהִנְגלֹה 

 ּוָבחֹר אֹתֹו ִמָּכל ִׁשְבֵטי) 28: (ִּבְהיֹוָתם ְּבִמְצַרִים ְלֵבית ַּפְרעֹה
את ִיְׂשָרֵאל ִלי ְלכֵֹהן ַלֲעלֹות ַעל ִמְזְּבִחי ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ָלֵׂש 

) 29: (לֵא ָוֶאְּתָנה ְלֵבית ָאִביָך ֶאת ָּכל ִאֵּׁשי ְּבֵני ִיְׂשרָ | ֵאפֹוד ְלָפָני 
ַוְּתַכֵּבד ֶאת | ָלָּמה ִתְבֲעטּו ְּבִזְבִחי ּוְבִמְנָחִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ָמעֹון 

: ל ְלַעִּמיָּבֶניָך ִמֶּמִּני ְלַהְבִריֲאֶכם ֵמֵראִׁשית ָּכל ִמְנַחת ִיְׂשָרֵא 
ָך ּוֵבית ָלֵכן ְנֻאם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָאַמְרִּתי ֵּביְת ) 30(

י ְוַעָּתה ְנֻאם ְיהָוה ָחִליָלה ִּלי ִּכ | ִיְתַהְּלכּו ְלָפַני ַעד עֹוָלם ָאִביָך 
 ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוָגַדְעִּתי ֶאת) 31: (ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּובַֹזי ֵיָקּלּו

ְוִהַּבְטָּת ) 32: (ִמְהיֹות ָזֵקן ְּבֵביֶתךָ | ְזרֲֹעָך ְוֶאת ְזרַֹע ֵּבית ָאִביָך 
 ְולֹא ִיְהֶיה ָזֵקן ְּבֵביְתךָ | ל ֲאֶׁשר ֵייִטיב ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַצר ָמעֹון ְּבכֹ
ֶאת  ְוִאיׁש לֹא ַאְכִרית ְלָך ֵמִעם ִמְזְּבִחי ְלַכּלֹות) 33: (ָּכל ַהָּיִמים

: םְוָכל ַמְרִּבית ֵּביְתָך ָימּותּו ֲאָנִׁשי| ֵעיֶניָך ְוַלֲאִדיב ֶאת ַנְפֶׁשָך 
| ס בֹא ֶאל ְׁשֵני ָבֶניָך ֶאל ָחְפִני ּוִפיְנחָ ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ֲאֶׁשר יָ ) 34(

ַוֲהִקימִֹתי ִלי ּכֵֹהן ֶנֱאָמן ) 35: (ְּביֹום ֶאָחד ָימּותּו ְׁשֵניֶהם
ְך ּוָבִניִתי לֹו ַּבִית ֶנֱאָמן ְוִהְתַהּלֵ | ַּכֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ּוְבַנְפִׁשי ַיֲעֶׂשה 

ָּכל ַהּנֹוָתר ְּבֵביְתָך ָיבֹוא ְוָהָיה ) 36: (ִלְפֵני ְמִׁשיִחי ָּכל ַהָּיִמים
 ְוָאַמר ְסָפֵחִני ָנא ֶאל| ְלִהְׁשַּתֲחֹות לֹו ַלֲאגֹוַרת ֶּכֶסף ְוִכַּכר ָלֶחם 

    : ַאַחת ַהְּכֻהּנֹות ֶלֱאכֹל ַּפת ָלֶחם
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ה ּוְדַבר ְיהָוה ָהיָ | ְוַהַּנַער ְׁשמּוֵאל ְמָׁשֵרת ֶאת ְיהָוה ִלְפֵני ֵעִלי ) 1(
ַוְיִהי ַּבּיֹום ַההּוא ) 2(  : ָיָקר ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ָחזֹון ִנְפָרץ

ֵהֵחּלּו ֵכהֹות לֹא יּוַכל ] ְוֵעיָניו קרי[ועינו | ְוֵעִלי ׁשֵֹכב ִּבְמקֹמֹו 
ְּבֵהיַכל | ְוֵנר ֱאלִֹהים ֶטֶרם ִיְכֶּבה ּוְׁשמּוֵאל ׁשֵֹכב ) 3: (ִלְראֹות

  : ִהיםְיהָוה ֲאֶׁשר ָׁשם ֲארֹון ֱאלֹ
ַוָּיָרץ ֶאל ֵעִלי ) 5: (ַוִּיְקָרא ְיהָוה ֶאל ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני) 4(

ַוֵּיֶלְך | ב ַוּיֹאֶמר ִהְנִני ִּכי ָקָראָת ִּלי ַוּיֹאֶמר לֹא ָקָראִתי ׁשּוב ְׁשכָ 
ֵאל ַוּיֶֹסף ְיהָוה ְקרֹא עֹוד ְׁשמּוֵאל ַוָּיָקם ְׁשמּו) 6(  : ַוִּיְׁשָּכב
ַוּיֹאֶמר לֹא ָקָראִתי | ֶאל ֵעִלי ַוּיֹאֶמר ִהְנִני ִּכי ָקָראָת ִלי ַוֵּיֶלְך 

ְוֶטֶרם ִיָּגֶלה | ּוְׁשמּוֵאל ֶטֶרם ָיַדע ֶאת ְיהָוה ) 7: (ְבִני ׁשּוב ְׁשָכב
ת ַוָּיָקם ַוּיֶֹסף ְיהָוה ְקרֹא ְׁשמּוֵאל ַּבְּׁשִלִׁשי) 8: (ֵאָליו ְּדַבר ְיהָוה

ַוָּיֶבן ֵעִלי ִּכי ְיהָוה | ֶמר ִהְנִני ִּכי ָקָראָת ִלי ַוֵּיֶלְך ֶאל ֵעִלי ַוּיֹא
ִיְקָרא  ַוּיֹאֶמר ֵעִלי ִלְׁשמּוֵאל ֵלְך ְׁשָכב ְוָהָיה ִאם) 9: (קֵֹרא ַלָּנַער

ַּכב ַוֵּיֶלְך ְׁשמּוֵאל ַוִּיְׁש | ֵאֶליָך ְוָאַמְרָּת ַּדֵּבר ְיהָוה ִּכי ׁשֵֹמַע ַעְבֶּדָך 
א ְיהָוה ַוִּיְתַיַּצב ַוִּיְקָרא ְכַפַעם ְּבַפַעם ַוָּיבֹ) 10: (ִּבְמקֹומֹו

  : ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַּדֵּבר ִּכי ׁשֵֹמַע ַעְבֶּדךָ | ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל 
| ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְׁשמּוֵאל ִהֵּנה ָאנִֹכי עֶֹׂשה ָדָבר ְּב ) 11(

ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ) 12: (ֲאֶׁשר ָּכל ׁשְֹמעֹו ְּתִצֶּליָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו
) 13: (ָהֵחל ְוַכֵּלה| ֶאל ֵעִלי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל ֵּביתֹו 

ִּכי  ַּבֲעֹון ֲאֶׁשר ָיַדע| ְוִהַּגְדִּתי לֹו ִּכי ׁשֵֹפט ֲאִני ֶאת ֵּביתֹו ַעד עֹוָלם 
ְעִּתי ְלֵבית ְוָלֵכן ִנְׁשּבַ ) 14: (ְמַקְלִלים ָלֶהם ָּבָניו ְולֹא ִכָהה ָּבם

) 15: (ִאם ִיְתַּכֵּפר ֲעֹון ֵּבית ֵעִלי ְּבֶזַבח ּוְבִמְנָחה ַעד עֹוָלם| ֵעִלי 
| ָוה ַוִּיְׁשַּכב ְׁשמּוֵאל ַעד ַהּבֶֹקר ַוִּיְפַּתח ֶאת ַּדְלתֹות ֵּבית ְיה

ַוִּיְקָרא ֵעִלי ) 16: (ּוְׁשמּוֵאל ָיֵרא ֵמַהִּגיד ֶאת ַהַּמְרָאה ֶאל ֵעִלי
ַוּיֹאֶמר ) 17: (ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני| ֵאל ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ְּבִני ֶאת ְׁשמּו

ָך ּכֹה ַיֲעֶׂשה ּלְ | ָמה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאֶליָך ַאל ָנא ְתַכֵחד ִמֶּמִּני 
ֶׁשר ֱאלִֹהים ְוכֹה יֹוִסיף ִאם ְּתַכֵחד ִמֶּמִּני ָּדָבר ִמָּכל ַהָּדָבר אֲ 

ד ֶּגד לֹו ְׁשמּוֵאל ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ְולֹא ִכחֵ ַוּיַ ) 18: (ִּדֶּבר ֵאֶליךָ 
  : ַוּיֹאַמר ְיהָוה הּוא ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו ַיֲעֶׂשה| ִמֶּמּנּו 

 ַויהָוה ָהָיה ִעּמֹו ְולֹא ִהִּפיל ִמָּכל ְּדָבָריו| ַוִּיְגַּדל ְׁשמּוֵאל ) 19(
ִּכי ֶנֱאָמן | ַבע ַוֵּיַדע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ָׁש ) 20: (ָאְרָצה

ִּכי | ַוּיֶֹסף ְיהָוה ְלֵהָראֹה ְבִׁשלֹה ) 21: (ְׁשמּוֵאל ְלָנִביא ַליהָוה
  :ִנְגָלה ְיהָוה ֶאל ְׁשמּוֵאל ְּבִׁשלֹו ִּבְדַבר ְיהָוה
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ַוֵּיֵצא ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת | ַוְיִהי ְדַבר ְׁשמּוֵאל ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ) 1(

נּו ִּתים ַלִּמְלָחָמה ַוַּיֲחנּו ַעל ָהֶאֶבן ָהֵעֶזר ּוְפִלְׁשִּתים חָ ְּפִלְׁש 
 ַהִּמְלָחָמה ַוַּיַעְרכּו ְפִלְׁשִּתים ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ַוִּתּטֹׁש) 2: (ַבֲאֵפק

ְרַּבַעת ַוַּיּכּו ַבַּמֲעָרָכה ַּבָּׂשֶדה ְּכַא| ַוִּיָּנֶגף ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים 
 ָרֵאלַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִיְׂש ) 3: (ם ִאיׁשֲאָלִפי

ִנְקָחה ֵאֵלינּו ִמִּׁשלֹה | ָלָּמה ְנָגָפנּו ְיהָוה ַהּיֹום ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים 
) 4: (נּוֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ְוָיבֹא ְבִקְרֵּבנּו ְויִֹׁשֵענּו ִמַּכף אְֹיֵבי

ָבאֹות ִׁשלֹה ַוִּיְׂשאּו ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ְצ  ַוִּיְׁשַלח ָהָעם
ים ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני ֵעִלי ִעם ֲארֹון ְּבִרית ָהֱאלִֹה | יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים 
ה ַוְיִהי ְּכבֹוא ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ֶאל ַהַּמֲחנֶ ) 5: (ָחְפִני ּוִפיְנָחס

ַוִּיְׁשְמעּו ) 6: (ַוֵּתהֹם ָהָאֶרץ| ֹוָלה ַוָּיִרעּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ְּתרּוָעה ְגד
ְפִלְׁשִּתים ֶאת קֹול ַהְּתרּוָעה ַוּיֹאְמרּו ֶמה קֹול ַהְּתרּוָעה 

ל ַוֵּיְדעּו ִּכי ֲארֹון ְיהָוה ָּבא ֶא | ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ְּבַמֲחֵנה ָהִעְבִרים 
לִֹהים ֶאל ַוִּיְראּו ַהְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָאְמרּו ָּבא אֱ ) 7: (ַהַּמֲחֶנה

ַוּיֹאְמרּו אֹוי ָלנּו ִּכי לֹא ָהְיָתה ָּכזֹאת ֶאְתמֹול | ַהַּמֲחֶנה 
אֹוי ָלנּו ִמי ַיִּציֵלנּו ִמַּיד ָהֱאלִֹהים ָהַאִּדיִרים ) 8: (ִׁשְלׁשֹם
ה ֵאֶּלה ֵהם ָהֱאלִֹהים ַהַּמִּכים ֶאת ִמְצַרִים ְּבָכל ַמּכָ | ָהֵאֶּלה 
ּו ִוְהיּו ַלֲאָנִׁשים ְּפִלְׁשִּתים ֶּפן ַּתַעְבד ִהְתַחְּזקּו) 9: (ַּבִּמְדָּבר

) 10: (ִוְהִייֶתם ַלֲאָנִׁשים ְוִנְלַחְמֶּתם| ָלִעְבִרים ַּכֲאֶׁשר ָעְבדּו ָלֶכם 
ָליו ַוְּתִהי ַוִּיָּלֲחמּו ְפִלְׁשִּתים ַוִּיָּנֶגף ִיְׂשָרֵאל ַוָּיֻנסּו ִאיׁש ְלאֹהָ 

) 11: (ל ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ַרְגִליַוִּיּפֹ| ַהַּמָּכה ְּגדֹוָלה ְמאֹד 
) 12: (ּוְׁשֵני ְבֵני ֵעִלי ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס| ַוֲארֹון ֱאלִֹהים ִנְלָקח 

ּוַמָּדיו | א ַוָּיָרץ ִאיׁש ִּבְנָיִמן ֵמַהַּמֲעָרָכה ַוָּיבֹא ִׁשלֹה ַּבּיֹום ַההּו
א ְוִהֵּנה ֵעִלי יֵֹׁשב ַעל ַוָּיבֹו) 13: (ְקֻרִעים ַוֲאָדָמה ַעל רֹאׁשֹו

ן ֶּדֶרְך ְמַצֶּפה ִּכי ָהָיה ִלּבֹו ָחֵרד ַעל ֲארֹו] ַיד קרי[ַהִּכֵּסא יך 
) 14: (ְוָהִאיׁש ָּבא ְלַהִּגיד ָּבִעיר ַוִּתְזַעק ָּכל ָהִעיר| ָהֱאלִֹהים 

| ֶּזה ַוִּיְׁשַמע ֵעִלי ֶאת קֹול ַהְּצָעָקה ַוּיֹאֶמר ֶמה קֹול ֶהָהמֹון הַ 
ה ְוֵעִלי ֶּבן ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֹנֶ ) 15: (ָהִאיׁש ִמַהר ַוָּיבֹא ַוַּיֵּגד ְלֵעִליוְ 

 ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ֶאל) 16: (ְוֵעיָניו ָקָמה ְולֹא ָיכֹול ִלְראֹות| ָׁשָנה 
| י ַהּיֹום ֵעִלי ָאנִֹכי ַהָּבא ִמן ַהַּמֲעָרָכה ַוֲאִני ִמן ַהַּמֲעָרָכה ַנְסִּת 

 ַוַּיַען ַהְמַבֵּׂשר ַוּיֹאֶמר ָנס) 17: (ה ַהָּדָבר ְּבִניַוּיֹאֶמר ֶמה ָהיָ 



 ְוַגם ְׁשֵני|  ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים ְוַגם ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם
  : ָבֶניָך ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס ַוֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִנְלָקָחה

ים ַוִּיּפֹל ֵמַעל ַהִּכֵּסא ַוְיִהי ְּכַהְזִּכירֹו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹה ) 18(
 י ָזֵקן ָהִאיׁשֲאחַֹרִּנית ְּבַעד ַיד ַהַּׁשַער ַוִּתָּׁשֵבר ַמְפַרְקּתֹו ַוָּימֹת ִּכ 

ְוַכָּלתֹו ) 19: (ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה| ְוָכֵבד 
ַקח ֲארֹון ּלָ ֵאֶׁשת ִּפיְנָחס ָהָרה ָלַלת ַוִּתְׁשַמע ֶאת ַהְּׁשֻמָעה ֶאל ִה 

 ַוִּתְכַרע ַוֵּתֶלד ִּכי ֶנֶהְפכּו ָעֶליהָ | ָהֱאלִֹהים ּוֵמת ָחִמיָה ְוִאיָׁשּה 
יְרִאי ּוְכֵעת מּוָתּה ַוְּתַדֵּבְרָנה ַהִּנָּצבֹות ָעֶליָה ַאל ִּת ) 20: (ִצֶריהָ 

 ַוִּתְקָרא ַלַּנַער) 21: (ְולֹא ָעְנָתה ְולֹא ָׁשָתה ִלָּבּה| ִּכי ֵבן ָיָלְדְּת 
ֶאל ִהָּלַקח ֲארֹון | ִאי ָכבֹוד ֵלאמֹר ָּגָלה ָכבֹוד ִמִּיְׂשָרֵאל 

ַוּתֹאֶמר ָּגָלה ָכבֹוד ) 22: (ָהֱאלִֹהים ְוֶאל ָחִמיָה ְוִאיָׁשּה
  :ִּכי ִנְלַקח ֲארֹון ָהֱאלִֹהים| ִמִּיְׂשָרֵאל 
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ר ְיִבֻאהּו ֵמֶאֶבן ָהֵעזֶ וַ | ּוְפִלְׁשִּתים ָלְקחּו ֵאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ) 1(

ּו ַוִּיְקחּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוָּיִביא) 2: (ַאְׁשּדֹוָדה
ים ַוַּיְׁשִּכמּו ַאְׁשּדֹוִד ) 3: (ַוַּיִּציגּו אֹתֹו ֵאֶצל ָּדגֹון| אֹתֹו ֵּבית ָּדגֹון 

ַוִּיְקחּו | ְיהָוה  ִמָּמֳחָרת ְוִהֵּנה ָדגֹון נֵֹפל ְלָפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארֹון
ת ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ִמָּמֳחרָ ) 4: (ֶאת ָּדגֹון ַוָּיִׁשבּו אֹתֹו ִלְמקֹומֹו

ְורֹאׁש ָּדגֹון | ְוִהֵּנה ָדגֹון נֵֹפל ְלָפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה 
) 5: (ָליועָ  ּוְׁשֵּתי ַּכּפֹות ָיָדיו ְּכֻרתֹות ֶאל ַהִּמְפָּתן ַרק ָּדגֹון ִנְׁשַאר

ְפַּתן ַעל ֵּכן לֹא ִיְדְרכּו כֲֹהֵני ָדגֹון ְוָכל ַהָּבִאים ֵּבית ָּדגֹון ַעל ִמ 
ַוִּתְכַּבד ַיד ְיהָוה ֶאל ) 6(  : ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה| ָּדגֹון ְּבַאְׁשּדֹוד 

ֶאת ] ַּבְּטחִֹרים קרי[ַוַּיְך אָֹתם בעפלים | ָהַאְׁשּדֹוִדים ַוְיִׁשֵּמם 
ְוָאְמרּו | ַוִּיְראּו ַאְנֵׁשי ַאְׁשּדֹוד ִּכי ֵכן ) 7: (ת ְּגבּוֶליהָ ַאְׁשּדֹוד ְוֶא 

ֵלינּו ְוַעל לֹא ֵיֵׁשב ֲארֹון ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִעָּמנּו ִּכי ָקְׁשָתה ָידֹו עָ 
ים ַוִּיְׁשְלחּו ַוַּיַאְספּו ֶאת ָּכל ַסְרֵני ְפִלְׁשִּת ) 8: (ָּדגֹון ֱאלֵֹהינּו

רּו ַּגת ה ַּנֲעֶׂשה ַלֲארֹון ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמ ֲאֵליֶהם ַוּיֹאְמרּו ַמ 
) 9(  : ַוַּיֵּסּבּו ֶאת ֲארֹון ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל| ִיּסֹב ֲארֹון ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 

ֹוָלה ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵהַסּבּו אֹתֹו ַוְּתִהי ַיד ְיהָוה ָּבִעיר ְמהּוָמה ְּגד
ַוִּיָּׂשְתרּו ָלֶהם | טֹן ְוַעד ָּגדֹול ְמאֹד ַוַּיְך ֶאת ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִמָּק 

ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ) 10]: (ְטחִֹרים קרי[עפלים 
ִנים ַוְיִהי ְּכבֹוא ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ֶעְקרֹון ַוִּיְזֲעקּו ָהֶעְקרֹ| ֶעְקרֹון 



 ֶאתֵלאמֹר ֵהַסּבּו ֵאַלי ֶאת ֲארֹון ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַלֲהִמיֵתִני וְ 
אְמרּו ַוִּיְׁשְלחּו ַוַּיַאְספּו ֶאת ָּכל ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ַוּיֹ) 11: (ַעִּמי

ִמית אִֹתי ַׁשְּלחּו ֶאת ֲארֹון ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְוָיׁשֹב ִלְמקֹמֹו ְולֹא יָ 
ד ִּכי ָהְיָתה ְמהּוַמת ָמֶות ְּבָכל ָהִעיר ָּכְבָדה ְמאֹד יַ | ְוֶאת ַעִּמי 

ים ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר לֹא ֵמתּו ֻהּכּו בעפל) 12: (ָהֱאלִֹהים ָׁשם
  :ַוַּתַעל ַׁשְוַעת ָהִעיר ַהָּׁשָמִים| ] ַּבְּטחִֹרים קרי[
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) 2: (םַוְיִהי ֲארֹון ְיהָוה ִּבְׂשֵדה ְפִלְׁשִּתים ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשי) 1(

רֹון מֹר ַמה ַּנֲעֶׂשה ַלאֲ ַוִּיְקְראּו ְפִלְׁשִּתים ַלּכֲֹהִנים ְוַלּקְֹסִמים ֵלא
ַוּיֹאְמרּו ִאם ) 3: (הֹוִדֻענּו ַּבֶּמה ְנַׁשְּלֶחּנּו ִלְמקֹומֹו| ְיהָוה 

 ֵריָקם ִּכי ְמַׁשְּלִחים ֶאת ֲארֹון ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַאל ְּתַׁשְּלחּו אֹתֹו
ר ּוָאז ֵּתָרְפאּו ְונֹוַדע ָלֶכם ָלָּמה לֹא ָתס| ָהֵׁשב ָּתִׁשיבּו לֹו ָאָׁשם 

ְמרּו ַוּיֹאְמרּו ָמה ָהָאָׁשם ֲאֶׁשר ָנִׁשיב לֹו ַוּיֹא) 4: (ָידֹו ִמֶּכם
ה ָזָהב ַוֲחִמָּׁש ] ְטחֵֹרי קרי[ִמְסַּפר ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ֲחִמָּׁשה עפלי 

ַוֲעִׂשיֶתם ) 5: (ִּכי ַמֵּגָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ּוְלַסְרֵניֶכם| ַעְכְּבֵרי ָזָהב 
ם ְוַצְלֵמי ַעְכְּבֵריֶכם ַהַּמְׁשִחיִת ] יֶכם קריְטחֹרֵ [ַצְלֵמי עפליכם 

אּוַלי ָיֵקל ֶאת ָידֹו | ֶאת ָהָאֶרץ ּוְנַתֶּתם ֵלאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָּכבֹוד 
 ְוָלָּמה ְתַכְּבדּו ֶאת) 6: (ֵמֲעֵליֶכם ּוֵמַעל ֱאלֵֹהיֶכם ּוֵמַעל ַאְרְצֶכם

 ֲהלֹוא ַּכֲאֶׁשר| ִלָּבם ְלַבְבֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּכְּבדּו ִמְצַרִים ּוַפְרעֹה ֶאת 
 ְוַעָּתה ְקחּו ַוֲעׂשּו ֲעָגָלה) 7: (ִהְתַעֵּלל ָּבֶהם ַוְיַׁשְּלחּום ַוֵּיֵלכּו

| ֶהם עֹל ֲחָדָׁשה ֶאָחת ּוְׁשֵּתי ָפרֹות ָעלֹות ֲאֶׁשר לֹא ָעָלה ֲעֵלי
ַאֲחֵריֶהם ַוֲאַסְרֶּתם ֶאת ַהָּפרֹות ָּבֲעָגָלה ַוֲהֵׁשיבֶֹתם ְּבֵניֶהם ֵמ 

ֲעָגָלה ּוְלַקְחֶּתם ֶאת ֲארֹון ְיהָוה ּוְנַתֶּתם אֹתֹו ֶאל הָ ) 8: (ְיָתהַהּבָ 
| ָבַאְרַּגז ִמִּצּדֹו  ְוֵאת ְּכֵלי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ֲהֵׁשבֶֹתם לֹו ָאָׁשם ָּתִׂשימּו

ית ּוְרִאיֶתם ִאם ֶּדֶרְך ְּגבּולֹו ַיֲעֶלה ּבֵ ) 9: (ְוִׁשַּלְחֶּתם אֹתֹו ְוָהָלְך 
ְוִאם לֹא | ָׂשה ָלנּו ֶאת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ֶׁשֶמׁש הּוא עָ 

 ַוַּיֲעׂשּו) 10: (ְוָיַדְענּו ִּכי לֹא ָידֹו ָנְגָעה ָּבנּו ִמְקֶרה הּוא ָהָיה ָלנּו
ְוֶאת | ָגָלה ָהֲאָנִׁשים ֵּכן ַוִּיְקחּו ְׁשֵּתי ָפרֹות ָעלֹות ַוַּיַאְסרּום ָּבעֲ 

| ה ַוָּיִׂשמּו ֶאת ֲארֹון ְיהָוה ֶאל ָהֲעָגלָ ) 11: (ְּבֵניֶהם ָּכלּו ַבָּבִית
) 12: (ְוֵאת ָהַאְרַּגז ְוֵאת ַעְכְּבֵרי ַהָּזָהב ְוֵאת ַצְלֵמי ְטחֵֹריֶהם

ה ַאַחת ָהְלכּו ַוִּיַּׁשְרָנה ַהָּפרֹות ַּבֶּדֶרְך ַעל ֶּדֶרְך ֵּבית ֶׁשֶמׁש ִּבְמִסּלָ 
ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים הְֹלִכים וְ | ָהלְֹך ְוָגעֹו ְולֹא ָסרּו ָיִמין ּוְׂשמֹאול 



יר ּוֵבית ֶׁשֶמׁש קְֹצִרים ְקִצ ) 13: (ַאֲחֵריֶהם ַעד ְּגבּול ֵּבית ָׁשֶמׁש
ְמחּו ַוִּיְׂשאּו ֶאת ֵעיֵניֶהם ַוִּיְראּו ֶאת ָהָארֹון ַוִּיְׂש | ִחִּטים ָּבֵעֶמק 

ְמִׁשי ְוָהֲעָגָלה ָּבָאה ֶאל ְׂשֵדה ְיהֹוֻׁשַע ֵּבית ַהִּׁש ) 14: (ִלְראֹות
ת ַוְיַבְּקעּו ֶאת ֲעֵצי ָהֲעָגָלה ְוֶא | ַוַּתֲעמֹד ָׁשם ְוָׁשם ֶאֶבן ְּגדֹוָלה 

ְוַהְלִוִּים הֹוִרידּו ֶאת ) 15(  : ַהָּפרֹות ֶהֱעלּו עָֹלה ַליהָוה
ב ַוָּיִׂשמּו ֲארֹון ְיהָוה ְוֶאת ָהַאְרַּגז ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֲאֶׁשר ּבֹו ְכֵלי ָזהָ 

ְּבחּו ְוַאְנֵׁשי ֵבית ֶׁשֶמׁש ֶהֱעלּו עֹלֹות ַוִּיזְ | ה ֶאל ָהֶאֶבן ַהְּגדֹולָ 
| ָראּו  ַוֲחִמָּׁשה ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים) 16: (ְזָבִחים ַּבּיֹום ַההּוא ַליהָוה
ר ְוֵאֶּלה ְטחֵֹרי ַהָּזָהב ֲאֶׁש ) 17(  : ַוָּיֻׁשבּו ֶעְקרֹון ַּבּיֹום ַההּוא

ַאְׁשּדֹוד ֶאָחד ְלַעָּזה ֶאָחד לְ | ֵהִׁשיבּו ְפִלְׁשִּתים ָאָׁשם ַליהָוה 
ב ְוַעְכְּבֵרי ַהָּזהָ ) 18(  : ְלַאְׁשְקלֹון ֶאָחד ְלַגת ֶאָחד ְלֶעְקרֹון ֶאָחד

ָצר ְוַעד ִמְסַּפר ָּכל ָעֵרי ְפִלְׁשִּתים ַלֲחֵמֶׁשת ַהְּסָרִנים ֵמִעיר ִמְב 
ֵאת ֲארֹון ְוַעד ָאֵבל ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ִהִּניחּו ָעֶליָה | ּכֶֹפר ַהְּפָרִזי 

ַוַּיְך ) 19: (ְיהָוה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּבְׂשֵדה ְיהֹוֻׁשַע ֵּבית ַהִּׁשְמִׁשי
 ְבִעים ִאיׁשְּבַאְנֵׁשי ֵבית ֶׁשֶמׁש ִּכי ָראּו ַּבֲארֹון ְיהָוה ַוַּיְך ָּבָעם ִׁש 

ה ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ִּכי ִהָּכה ְיהָוה ָּבָעם ַמּכָ | ֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ִאיׁש 
ִלְפֵני  ַוּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ֵבית ֶׁשֶמׁש ִמי יּוַכל ַלֲעמֹד) 20: (דֹוָלהגְ 

) 21(  : ְוֶאל ִמי ַיֲעֶלה ֵמָעֵלינּו| ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה 
ֵהִׁשבּו | ַוִּיְׁשְלחּו ַמְלָאִכים ֶאל יֹוְׁשֵבי ִקְרַית ְיָעִרים ֵלאמֹר 

  :דּו ַהֲעלּו אֹתֹו ֲאֵליֶכםְפִלְׁשִּתים ֶאת ֲארֹון ְיהָוה ְר 
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ָּיִבאּו ַוָּיבֹאּו ַאְנֵׁשי ִקְרַית ְיָעִרים ַוַּיֲעלּו ֶאת ֲארֹון ְיהָוה וַ ) 1(

מֹר ְוֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ִקְּדׁשּו ִלְׁש | אֹתֹו ֶאל ֵּבית ֲאִביָנָדב ַּבִּגְבָעה 
  : ֶאת ֲארֹון ְיהָוה

ִּיְהיּו ֶבת ָהָארֹון ְּבִקְרַית ְיָעִרים ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים וַ ַוְיִהי ִמּיֹום ֶׁש ) 2(
) 3(  : ַוִּיָּנהּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ְיהָוה| ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 

ַבְבֶכם ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאם ְּבָכל ְל 
ֵהי ַהֵּנָכר ִמּתֹוְכֶכם ַאֶּתם ָׁשִבים ֶאל ְיהָוה ָהִסירּו ֶאת ֱאלֹ

ל ְוָהִכינּו ְלַבְבֶכם ֶאל ְיהָוה ְוִעְבֻדהּו ְלַבּדֹו ְוַיּצֵ | ְוָהַעְׁשָּתרֹות 
ם ַוָּיִסירּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּבָעִלי) 4: (ֶאְתֶכם ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים

  : ַוַּיַעְבדּו ֶאת ְיהָוה ְלַבּדֹו| ְוֶאת ָהַעְׁשָּתרֹת 



ְוֶאְתַּפֵּלל | ר ְׁשמּוֵאל ִקְבצּו ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה ַוּיֹאֶמ ) 5(
 ִּיְׁשְּפכּוַוִּיָּקְבצּו ַהִּמְצָּפָתה ַוִּיְׁשֲאבּו ַמִים וַ ) 6: (ַּבַעְדֶכם ֶאל ְיהָוה

| הָוה ִלְפֵני ְיהָוה ַוָּיצּומּו ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיֹאְמרּו ָׁשם ָחָטאנּו ַלי
ים ַוִּיְׁשְמעּו ְפִלְׁשִּת ) 7: (ּוֵאל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְצָּפהַוִּיְׁשּפֹט ְׁשמ

ִּתים ֶאל ִּכי ִהְתַקְּבצּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה ַוַּיֲעלּו ַסְרֵני ְפִלְׁש 
) 8: (ַוִּיְׁשְמעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְראּו ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים| ִיְׂשָרֵאל 

עֹק ֶאל י ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְׁשמּוֵאל ַאל ַּתֲחֵרׁש ִמֶּמּנּו ִמּזְ ַוּיֹאְמרּו ְבנֵ 
ה ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ְטלֵ ) 9: (ְויִֹׁשֵענּו ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים| ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו 

ַוִּיְזַעק | עֹוָלה ָּכִליל ַליהָוה ] ַוַּיֲעֵלהּו קרי[ָחָלב ֶאָחד ויעלה 
ל ַוְיִהי ְׁשמּוֵא ) 10: (ָרֵאל ַוַּיֲעֵנהּו ְיהָוהְׁשמּוֵאל ֶאל ְיהָוה ְּבַעד ִיְׂש 

ַוַּיְרֵעם |  ַמֲעֶלה ָהעֹוָלה ּוְפִלְׁשִּתים ִנְּגׁשּו ַלִּמְלָחָמה ְּבִיְׂשָרֵאל
ְגפּו ִלְפֵני ְיהָוה ְּבקֹול ָּגדֹול ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ְּפִלְׁשִּתים ַוְיֻהֵּמם ַוִּיּנָ 

 י ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהִּמְצָּפה ַוִּיְרְּדפּו ֶאתַוֵּיְצאּו ַאְנֵׁש ) 11: (ִיְׂשָרֵאל
ֶבן ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶא ) 12: (ַוַּיּכּום ַעד ִמַּתַחת ְלֵבית ָּכר| ְּפִלְׁשִּתים 

 ּה ֶאֶבן ָהָעֶזרַאַחת ַוָּיֶׂשם ֵּבין ַהִּמְצָּפה ּוֵבין ַהֵּׁשן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמ 
ַוִּיָּכְנעּו ַהְּפִלְׁשִּתים ְולֹא ) 13: (הַוּיֹאַמר ַעד ֵהָּנה ֲעָזָרנּו ְיהוָ | 

ל ַוְּתִהי ַיד ְיהָוה ַּבְּפִלְׁשִּתים ּכֹ| ָיְספּו עֹוד ָלבֹוא ִּבְגבּול ִיְׂשָרֵאל 
ים ַוָּתׁשְֹבָנה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלְקחּו ְפִלְׁשִּת ) 14: (ְיֵמי ְׁשמּוֵאל

ֶאת ְּגבּוָלן ִהִּציל ֵמֵאת ִיְׂשָרֵאל ְלִיְׂשָרֵאל ֵמֶעְקרֹון ְוַעד ַּגת וְ 
: מִֹריַוְיִהי ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ָהאֱ | ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים 

ְוָהַלְך ִמֵּדי ) 16: (ַוִּיְׁשּפֹט ְׁשמּוֵאל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּכֹל ְיֵמי ַחָּייו) 15(
ְוָׁשַפט ֶאת | ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְוָסַבב ֵּבית ֵאל ְוַהִּגְלָּגל ְוַהִּמְצָּפה 

י ּוְתֻׁשָבתֹו ָהָרָמָתה ִּכ ) 17: (ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ַהְּמקֹומֹות ָהֵאֶּלה
  :ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה| ָׁשם ֵּביתֹו ְוָׁשם ָׁשָפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
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ים ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּבָניו ׁשְֹפִט | ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל ) 1(

| ִבָּיה ַוְיִהי ֶׁשם ְּבנֹו ַהְּבכֹור יֹוֵאל ְוֵׁשם ִמְׁשֵנהּו אֲ ) 2: (ְלִיְׂשָרֵאל
] ִּבְדָרָכיו קרי[ְולֹא ָהְלכּו ָבָניו בדרכו ) 3: (ׁשְֹפִטים ִּבְבֵאר ָׁשַבע

  : ַוִּיְקחּו ׁשַֹחד ַוַּיּטּו ִמְׁשָּפט| ַוִּיּטּו ַאֲחֵרי ַהָּבַצע 
: ַוָּיבֹאּו ֶאל ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה| ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְתַקְּבצּו ּכֹל) 4(
| ֶכיָך ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה ַאָּתה ָזַקְנָּת ּוָבֶניָך לֹא ָהְלכּו ִּבְדרָ ) 5(

ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ) 6: (ַעָּתה ִׂשיָמה ָּלנּו ֶמֶלְך ְלָׁשְפֵטנּו ְּכָכל ַהּגֹוִים



ַוִּיְתַּפֵּלל | ְמרּו ְּתָנה ָּלנּו ֶמֶלְך ְלָׁשְפֵטנּו ְּבֵעיֵני ְׁשמּוֵאל ַּכֲאֶׁשר ָא
  : ְׁשמּוֵאל ֶאל ְיהָוה

ר ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְׁשמּוֵאל ְׁשַמע ְּבקֹול ָהָעם ְלכֹל ֲאֶׁש ) 7(
ִּכי לֹא אְֹתָך ָמָאסּו ִּכי אִֹתי ָמֲאסּו ִמְּמלְֹך | יֹאְמרּו ֵאֶליָך 

 ֶׁשר ָעׂשּו ִמּיֹום ַהֲעלִֹתי אָֹתםְּכָכל ַהַּמֲעִׂשים אֲ ) 8: (ֲעֵליֶהם
ֵּכן | ִרים ִמִּמְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַוַּיַעְזֻבִני ַוַּיַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאחֵ 

 ַאְך ִּכי ָהֵעד ָּתִעיד| ְוַעָּתה ְׁשַמע ְּבקֹוָלם ) 9: (ֵהָּמה עִֹׂשים ַּגם ָלְך 
) 10(  : ר ִיְמלְֹך ֲעֵליֶהםָּבֶהם ְוִהַּגְדָּת ָלֶהם ִמְׁשַּפט ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁש 
ּתֹו ֶאל ָהָעם ַהּׁשֲֹאִלים ֵמִא | ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָוה 

ְמלְֹך ַוּיֹאֶמר ֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר יִ ) 11(  : ֶמֶלְך 
צּו ְורָ  ֶאת ְּבֵניֶכם ִיָּקח ְוָׂשם לֹו ְּבֶמְרַּכְבּתֹו ּוְבָפָרָׁשיו| ֲעֵליֶכם 

| ִּׁשים ְוָלׂשּום לֹו ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֲחִמ ) 12: (ִלְפֵני ֶמְרַּכְבּתֹו
ֹו ּוְכֵלי ְוַלֲחרֹׁש ֲחִריׁשֹו ְוִלְקצֹר ְקִצירֹו ְוַלֲעׂשֹות ְּכֵלי ִמְלַחְמּת

: ְלַרָּקחֹות ּוְלַטָּבחֹות ּוְלאֹפֹות| ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶכם ִיָּקח ) 13: (ִרְכּבֹו
| ָּקח ְׂשדֹוֵתיֶכם ְוֶאת ַּכְרֵמיֶכם ְוֵזיֵתיֶכם ַהּטֹוִבים יִ  ְוֶאת) 14(

ְוָנַתן ְלָסִריָסיו | ְוַזְרֵעיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם ַיְעׂשֹר ) 15: (ְוָנַתן ַלֲעָבָדיו
ֵריֶכם ְוֶאת ַעְבֵדיֶכם ְוֶאת ִׁשְפחֹוֵתיֶכם ְוֶאת ַּבחּו) 16: (ְוַלֲעָבָדיו

צֹאְנֶכם ) 17: (ְוָעָׂשה ִלְמַלאְכּתֹו| ח ַהּטֹוִבים ְוֶאת ֲחמֹוֵריֶכם ִיָּק 
ּוְזַעְקֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא ) 18: (ְוַאֶּתם ִּתְהיּו לֹו ַלֲעָבִדים| ַיְעׂשֹר 

ְולֹא ַיֲעֶנה ְיהָוה ֶאְתֶכם | ִמִּלְפֵני ַמְלְּכֶכם ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם ָלֶכם 
ַוּיֹאְמרּו | ְׁשמּוֵאל  ַוְיָמֲאנּו ָהָעם ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול) 19: (ַּבּיֹום ַההּוא

ְוָהִיינּו ַגם ֲאַנְחנּו ְּכָכל ) 20: (ּלֹא ִּכי ִאם ֶמֶלְך ִיְהֶיה ָעֵלינּו
: ֵתנּוּוְׁשָפָטנּו ַמְלֵּכנּו ְוָיָצא ְלָפֵנינּו ְוִנְלַחם ֶאת ִמְלֲחמֹ| ַהּגֹוִים 

  : ְזֵני ְיהָוהַוְיַדְּבֵרם ְּבָא| ַוִּיְׁשַמע ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ָהָעם ) 21(
ֶהם ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְׁשמּוֵאל ְׁשַמע ְּבקֹוָלם ְוִהְמַלְכָּת לָ ) 22(

  :ִעירֹוַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְלכּו ִאיׁש ְל | ֶמֶלְך 
  

1 Samuel Chapter 9 
  
ֵאל ּוְׁשמֹו ִקיׁש ֶּבן ֲאִבי] ִמִּבְנָיִמין קרי[ַוְיִהי ִאיׁש מבן ימין ) 1(

ְולֹו ) 2: (ִּגּבֹור ָחִיל| ֶּבן ְצרֹור ֶּבן ְּבכֹוַרת ֶּבן ֲאִפיַח ֶּבן ִאיׁש ְיִמיִני 
ָרֵאל טֹוב ָהָיה ֵבן ּוְׁשמֹו ָׁשאּול ָּבחּור ָוטֹוב ְוֵאין ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂש 

ַוּתֹאַבְדָנה ) 3: (ִמִּׁשְכמֹו ָוַמְעָלה ָּגבַֹּה ִמָּכל ָהָעם| ִמֶּמּנּו 
ח ָנא ַוּיֹאֶמר ִקיׁש ֶאל ָׁשאּול ְּבנֹו ַק | ת ְלִקיׁש ֲאִבי ָׁשאּול ָהֲאתֹנֹו



) 4: (ִאְּתָך ֶאת ַאַחד ֵמַהְּנָעִרים ְוקּום ֵלְך ַּבֵּקׁש ֶאת ָהֲאתֹנֹת
ַוַּיַעְברּו | ּו ַוַּיֲעבֹר ְּבַהר ֶאְפַרִים ַוַּיֲעבֹר ְּבֶאֶרץ ָׁשִלָׁשה ְולֹא ָמָצא

ֵהָּמה ) 5: (ַּיֲעבֹר ְּבֶאֶרץ ְיִמיִני ְולֹא ָמָצאּוְבֶאֶרץ ַׁשֲעִלים ָוַאִין וַ 
ֶּפן | ָנׁשּוָבה ָּבאּו ְּבֶאֶרץ צּוף ְוָׁשאּול ָאַמר ְלַנֲערֹו ֲאֶׁשר ִעּמֹו ְלָכה וְ 

 ַוּיֹאֶמר לֹו ִהֵּנה ָנא ִאיׁש) 6: (ֶיְחַּדל ָאִבי ִמן ָהֲאתֹנֹות ְוָדַאג ָלנּו
| א ְכָּבד ּכֹל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ּבֹוא ָיבֹוֱאלִֹהים ָּבִעיר ַהּזֹאת ְוָהִאיׁש נִ 

: ְכנּו ָעֶליהָ ַעָּתה ֵנֲלָכה ָּׁשם אּוַלי ַיִּגיד ָלנּו ֶאת ַּדְרֵּכנּו ֲאֶׁשר ָהלַ 
י ַהֶּלֶחם ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ְלַנֲערֹו ְוִהֵּנה ֵנֵלְך ּוַמה ָּנִביא ָלִאיׁש ִּכ ) 7(

: ָמה ִאָּתנּו| ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָאַזל ִמֵּכֵלינּו ּוְתׁשּוָרה ֵאין ְלָהִביא לְ 
ָיִדי ֶרַבע ַוּיֶֹסף ַהַּנַער ַלֲענֹות ֶאת ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ִנְמָצא ְב ) 8(

) 9: (ּוְוָנַתִּתי ְלִאיׁש ָהֱאלִֹהים ְוִהִּגיד ָלנּו ֶאת ַּדְרֵּכנ| ֶׁשֶקל ָּכֶסף 
רֹוׁש ֱאלִֹהים ְלכּו ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ּכֹה ָאַמר ָהִאיׁש ְּבֶלְכּתֹו ִלְד 

) 10: (ִּכי ַלָּנִביא ַהּיֹום ִיָּקֵרא ְלָפִנים ָהרֶֹאה| ְוֵנְלָכה ַעד ָהרֶֹאה 
ַוֵּיְלכּו ֶאל ָהִעיר | ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ְלַנֲערֹו טֹוב ְּדָבְרָך ְלָכה ֵנֵלָכה 

ֵהָּמה עִֹלים ְּבַמֲעֵלה ָהִעיר ) 11: (ֲאֶׁשר ָׁשם ִאיׁש ָהֱאלִֹהים
ַוּיֹאְמרּו ָלֶהן ֲהֵיׁש | ה ָמְצאּו ְנָערֹות יְֹצאֹות ִלְׁשאֹב ָמִים ְוֵהָּמ 

| ָפֶניָך ַוַּתֲעֶניָנה אֹוָתם ַוּתֹאַמְרָנה ֵּיׁש ִהֵּנה לְ ) 12: (ָּבֶזה ָהרֶֹאה
) 13: (הַמֵהר ַעָּתה ִּכי ַהּיֹום ָּבא ָלִעיר ִּכי ֶזַבח ַהּיֹום ָלָעם ַּבָּבָמ 

כֹל ְמְצאּון אֹתֹו ְּבֶטֶרם ַיֲעֶלה ַהָּבָמָתה ֶלאֱ ְּכבֲֹאֶכם ָהִעיר ֵּכן ִּת 
ן ִּכי לֹא יֹאַכל ָהָעם ַעד ּבֹאֹו ִּכי הּוא ְיָבֵרְך ַהֶּזַבח ַאֲחֵרי כֵ 

: ְוַעָּתה ֲעלּו ִּכי אֹתֹו ְכַהּיֹום ִּתְמְצאּון אֹתֹו| יֹאְכלּו ַהְּקֻרִאים 
 ר ְוִהֵּנה ְׁשמּוֵאל יֵֹצאֵהָּמה ָּבִאים ְּבתֹוְך ָהִעי| ַוַּיֲעלּו ָהִעיר ) 14(

| ל ַויהָוה ָּגָלה ֶאת אֶֹזן ְׁשמּוֵא ) 15(  : ִלְקָראָתם ַלֲעלֹות ַהָּבָמה
ָּכֵעת ָמָחר ֶאְׁשַלח ) 16: (יֹום ֶאָחד ִלְפֵני בֹוא ָׁשאּול ֵלאמֹר

ָרֵאל ֵאֶליָך ִאיׁש ֵמֶאֶרץ ִּבְנָיִמן ּוְמַׁשְחּתֹו ְלָנִגיד ַעל ַעִּמי ִיְׂש 
ִּכי ָרִאיִתי ֶאת ַעִּמי ִּכי ָּבָאה | ֶאת ַעִּמי ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים  ְוהֹוִׁשיעַ 

 ַויהָוה ָעָנהּו ִהֵּנה| ּוְׁשמּוֵאל ָרָאה ֶאת ָׁשאּול ) 17: (ַצֲעָקתֹו ֵאָלי
 ַוִּיַּגׁש ָׁשאּול) 18: (ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֵאֶליָך ֶזה ַיְעצֹר ְּבַעִּמי

 ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ֵאי ֶזה ֵּבית| ַער ֶאת ְׁשמּוֵאל ְּבתֹוְך ַהָּׁש 
ֶאה ֲעֵלה ַוַּיַען ְׁשמּוֵאל ֶאת ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ָהרֹ) 19: (ָהרֶֹאה

ר ְוִׁשַּלְחִּתיָך ַבּבֶֹקר ְוכֹל ֲאֶׁש | ְלָפַני ַהָּבָמה ַוֲאַכְלֶּתם ִעִּמי ַהּיֹום 
ת ת ָהאְֹבדֹות ְלָך ַהּיֹום ְׁשלֶֹׁש ְוָלֲאתֹנֹו) 20: (ִּבְלָבְבָך ַאִּגיד ָלְך 

ּוְלִמי ָּכל ֶחְמַּדת | ַהָּיִמים ַאל ָּתֶׂשם ֶאת ִלְּבָך ָלֶהם ִּכי ִנְמָצאּו 
ר ַוַּיַען ָׁשאּול ַוּיֹאֶמ ) 21(  : ִיְׂשָרֵאל ֲהלֹוא ְלָך ּוְלכֹל ֵּבית ָאִביךָ 



ה ִמְׁשַּפְחִּתי ַהְּצִערָ ֲהלֹוא ֶבן ְיִמיִני ָאנִֹכי ִמַּקַטֵּני ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ּו
: הְוָלָּמה ִּדַּבְרָּת ֵאַלי ַּכָּדָבר ַהּזֶ | ִמָּכל ִמְׁשְּפחֹות ִׁשְבֵטי ִבְנָיִמן 

 ִלְׁשָּכָתה ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת ָׁשאּול ְוֶאת ַנֲערֹו ַוְיִביֵאם) 22(  
: ם ִאיׁשַוִּיֵּתן ָלֶהם ָמקֹום ְּברֹאׁש ַהְּקרּוִאים ְוֵהָּמה ִּכְׁשלִֹׁשי| 
| ִּתי ָלְך ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַלַּטָּבח ְּתָנה ֶאת ַהָּמָנה ֲאֶׁשר ָנַת ) 23(

ַוָּיֶרם ַהַּטָּבח ֶאת ) 24: (ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֵאֶליָך ִׂשים אָֹתּה ִעָּמְך 
ְׁשָאר ִׂשים ַהּׁשֹוק ְוֶהָעֶליָה ַוָּיֶׂשם ִלְפֵני ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַהּנִ 

ַוּיֹאַכל | כֹל ִּכי ַלּמֹוֵעד ָׁשמּור ְלָך ֵלאמֹר ָהָעם ָקָראִתי ְלָפֶניָך אֱ 
| ַוֵּיְרדּו ֵמַהָּבָמה ָהִעיר ) 25: (ָׁשאּול ִעם ְׁשמּוֵאל ַּבּיֹום ַההּוא

ַחר ַוַּיְׁשִּכמּו ַוְיִהי ַּכֲעלֹות ַהַּׁש ) 26: (ַוְיַדֵּבר ִעם ָׁשאּול ַעל ַהָּגג
ֵלאמֹר קּוָמה ] ַהָּגָגה קרי[ל הגג ַוִּיְקָרא ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּו

: חּוָצהַוָּיָקם ָׁשאּול ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם הּוא ּוְׁשמּוֵאל הַ | ַוֲאַׁשְּלֶחָּך 
ּול ֱאמֹר ֵהָּמה יֹוְרִדים ִּבְקֵצה ָהִעיר ּוְׁשמּוֵאל ָאַמר ֶאל ָׁשא) 27(

ם ְוַאְׁשִמיֲעָך ֶאת ְוַאָּתה ֲעמֹד ַּכּיֹו| ַלַּנַער ְוַיֲעבֹר ְלָפֵנינּו ַוַּיֲעבֹר 
  :ְּדַבר ֱאלִֹהים
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| ָּׁשֵקהּו ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת ַּפְך ַהֶּׁשֶמן ַוִּיצֹק ַעל רֹאׁשֹו ַוּיִ ) 1(

ְּבֶלְכְּתָך ) 2: (ַוּיֹאֶמר ֲהלֹוא ִּכי ְמָׁשֲחָך ְיהָוה ַעל ַנֲחָלתֹו ְלָנִגיד
י ֲאָנִׁשים ִעם ְקֻבַרת ָרֵחל ִּבְגבּול ַהּיֹום ֵמִעָּמִדי ּוָמָצאָת ְׁשנֵ 

ְכָּת ְוָאְמרּו ֵאֶליָך ִנְמְצאּו ָהֲאתֹנֹות ֲאֶׁשר ָהלַ | ִּבְנָיִמן ְּבֶצְלַצח 
ֶכם ֵלאמֹר ְלַבֵּקׁש ְוִהֵּנה ָנַטׁש ָאִביָך ֶאת ִּדְבֵרי ָהֲאתֹנֹות ְוָדַאג לָ 

ּוָבאָת ַעד ֵאלֹון ְוָחַלְפָּת ִמָּׁשם ָוָהְלָאה ) 3: (ָמה ֶאֱעֶׂשה ִלְבִני
ִהים ֵּבית ָּתבֹור ּוְמָצאּוָך ָּׁשם ְׁשלָֹׁשה ֲאָנִׁשים עִֹלים ֶאל ָהֱאלֹ

ִּכְּכרֹות ֶלֶחם  ֶאָחד נֵֹׂשא ְׁשלָֹׁשה ְגָדִיים ְוֶאָחד נֵֹׂשא ְׁשלֶֹׁשת| ֵאל 
ְוָנְתנּו ְלָך ְׁשֵּתי | ְוָׁשֲאלּו ְלָך ְלָׁשלֹום ) 4: (ְוֶאָחד נֵֹׂשא ֵנֶבל ָיִין
ֶׁשר ַאַחר ֵּכן ָּתבֹוא ִּגְבַעת ָהֱאלִֹהים אֲ ) 5: (ֶלֶחם ְוָלַקְחָּת ִמָּיָדם

ִויִהי ְכבֲֹאָך ָׁשם ָהִעיר ּוָפַגְעָּת ֶחֶבל | ָׁשם ְנִצֵבי ְפִלְׁשִּתים 
 ְנִביִאים יְֹרִדים ֵמַהָּבָמה ְוִלְפֵניֶהם ֵנֶבל ְותֹף ְוָחִליל ְוִכּנֹור

| ָּמם ָצְלָחה ָעֶליָך רּוַח ְיהָוה ְוִהְתַנִּביָת עִ וְ ) 6: (ְוֵהָּמה ִמְתַנְּבִאים
] ָתבֹאָנה קרי[ְוָהָיה ִּכי תבאינה ) 7: (ְוֶנְהַּפְכָּת ְלִאיׁש ַאֵחר
לִֹהים ֲעֵׂשה ְלָך ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיֶדָך ִּכי ָהאֱ | ָהאֹתֹות ָהֵאֶּלה ָלְך 

ִכי יֵֹרד ֵאֶליָך ְלַהֲעלֹות ְוָיַרְדָּת ְלָפַני ַהִּגְלָּגל ְוִהֵּנה ָאנֹ) 8: (ִעָּמְך 



יָך ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹוֵחל ַעד ּבֹוִאי ֵאלֶ | עֹלֹות ִלְזּבַֹח ִזְבֵחי ְׁשָלִמים 
ֶכת ְוָהָיה ְּכַהְפנֹתֹו ִׁשְכמֹו ָללֶ ) 9: (ְוהֹוַדְעִּתי ְלָך ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה

ָּכל ָהאֹתֹות  ַוָּיבֹאּו| ֵמִעם ְׁשמּוֵאל ַוַּיֲהָפְך לֹו ֱאלִֹהים ֵלב ַאֵחר 
ל ַוָּיבֹאּו ָׁשם ַהִּגְבָעָתה ְוִהֵּנה ֶחבֶ ) 10(  : ָהֵאֶּלה ַּבּיֹום ַההּוא

: ָכםַוִּתְצַלח ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים ַוִּיְתַנֵּבא ְּבתֹו| ְנִבִאים ִלְקָראתֹו 
ְנִבִאים  ַוְיִהי ָּכל יֹוְדעֹו ֵמִאְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ִעם) 11(
 ֲהַגם ַוּיֹאֶמר ָהָעם ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַמה ֶּזה ָהָיה ְלֶבן ִקיׁש| ָּבא נִ 

ַעל | ם ַוַּיַען ִאיׁש ִמָּׁשם ַוּיֹאֶמר ּוִמי ֲאִביהֶ ) 12: (ָׁשאּול ַּבְּנִביִאים
ַוְיַכל ֵמִהְתַנּבֹות ) 13: (ֵּכן ָהְיָתה ְלָמָׁשל ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִבִאים

 ַוּיֹאֶמר ּדֹוד ָׁשאּול ֵאָליו ְוֶאל ַנֲערֹו ָאן )14: (ַוָּיבֹא ַהָּבָמה
בֹוא ֶאל ַוּיֹאֶמר ְלַבֵּקׁש ֶאת ָהֲאתֹנֹות ַוִּנְרֶאה ִכי ַאִין ַוּנָ | ֲהַלְכֶּתם 
ם ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ָמה ָאַמר ָלכֶ | ַוּיֹאֶמר ּדֹוד ָׁשאּול ) 15: (ְׁשמּוֵאל
 ַהֵּגד ִהִּגיד ָלנּו ִּכי ִנְמְצאּוַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ּדֹודֹו ) 16: (ְׁשמּוֵאל

ְוֶאת ְּדַבר ַהְּמלּוָכה לֹא ִהִּגיד לֹו ֲאֶׁשר ָאַמר | ָהֲאתֹנֹות 
  : ְׁשמּוֵאל

ַוּיֹאֶמר ) 18: (ַוַּיְצֵעק ְׁשמּוֵאל ֶאת ָהָעם ֶאל ְיהָוה ַהִּמְצָּפה) 17(
  ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

י ֶהֱעֵליִתי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָאנִֹכ  
ֹות ָוַאִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ָּכל ַהַּמְמָלכ| ִמִּמְצָרִים 

 ְוַאֶּתם ַהּיֹום ְמַאְסֶּתם ֶאת ֱאלֵֹהיֶכם) 19: (ַהּלֲֹחִצים ֶאְתֶכם
אְמרּו לֹו ֲאֶׁשר הּוא מֹוִׁשיַע ָלֶכם ִמָּכל ָרעֹוֵתיֶכם ְוָצרֵֹתיֶכם ַוּתֹ

ם ְוַעָּתה ִהְתַיְּצבּו ִלְפֵני ְיהָוה ְלִׁשְבֵטיכֶ | ֶמֶלְך ָּתִׂשים ָעֵלינּו  ִּכי
ַוִּיָּלֵכד | ל ַוַּיְקֵרב ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵא ) 20: (ּוְלַאְלֵפיֶכם

ַוַּיְקֵרב ֶאת ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמן למׁשפחתו ) 21: (ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמן
ן ַוִּיָּלֵכד ָׁשאּול ּבֶ | ָּלֵכד ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְטִרי ַוִּת ] ְלִמְׁשְּפחָֹתיו קרי[

עֹוד  ַוִּיְׁשֲאלּו עֹוד ַּביהָוה ֲהָבא) 22: (ִקיׁש ַוְיַבְקֻׁשהּו ְולֹא ִנְמָצא
: ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ִהֵּנה הּוא ֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים   | ֲהלֹם ִאיׁש 

ַוִּיְגַּבּה ִמָּכל | ב ְּבתֹוְך ָהָעם ַוָּיֻרצּו ַוִּיָּקֻחהּו ִמָּׁשם ַוִּיְתַיּצֵ ) 23(
ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָּכל ָהָעם ) 24: (ָהָעם ִמִּׁשְכמֹו ָוָמְעָלה

ַוָּיִרעּו |  ַהְּרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו ְיהָוה ִּכי ֵאין ָּכמֹהּו ְּבָכל ָהָעם
  : ָכל ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ְיִחי ַהֶּמֶלְך 

ַּבֵּסֶפר  ל ֶאל ָהָעם ֵאת ִמְׁשַּפט ַהְּמֻלָכה ַוִּיְכּתֹבַוְיַדֵּבר ְׁשמּוֵא ) 25(
: יתֹוַוְיַׁשַּלח ְׁשמּוֵאל ֶאת ָּכל ָהָעם ִאיׁש ְלבֵ | ַוַּיַּנח ִלְפֵני ְיהָוה 

ר ַוֵּיְלכּו ִעּמֹו ַהַחִיל ֲאֶׁש | ְוַגם ָׁשאּול ָהַלְך ְלֵביתֹו ִּגְבָעָתה ) 26(



 ֵני ְבִלַּיַעל ָאְמרּו ַמה ּיִֹׁשֵענּו ֶזהּוְב ) 27: (ָנַגע ֱאלִֹהים ְּבִלָּבם
  :ַוְיִהי ְּכַמֲחִריׁש| ַוִּיְבֻזהּו ְולֹא ֵהִביאּו לֹו ִמְנָחה 
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 ַוּיֹאְמרּו ָּכל ַאְנֵׁשי| ַוַּיַעל ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ַוִּיַחן ַעל ָיֵבׁש ִּגְלָעד ) 1(

ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ) 2: (ְוַנַעְבֶדּךָ  ָיֵביׁש ֶאל ָנָחׁש ְּכָרת ָלנּו ְבִרית
| ין ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ְּבזֹאת ֶאְכרֹת ָלֶכם ִּבְנקֹור ָלֶכם ָּכל ֵעין ָיִמ 

 ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִזְקֵני ָיֵביׁש) 3: (ְוַׂשְמִּתיָה ֶחְרָּפה ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל
| ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל  ֶהֶרף ָלנּו ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִנְׁשְלָחה ַמְלָאִכים ְּבכֹל

ַוָּיבֹאּו ַהַּמְלָאִכים ) 4: (ְוִאם ֵאין מֹוִׁשיַע אָֹתנּו ְוָיָצאנּו ֵאֶליךָ 
ת ַוִּיְׂשאּו ָכל ָהָעם ֶא | ִּגְבַעת ָׁשאּול ַוְיַדְּברּו ַהְּדָבִרים ְּבָאְזֵני ָהָעם 

ָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָׁשאּול ָּבא ַאֲחֵרי ַהָּבָקר ִמן הַ ) 5: (קֹוָלם ַוִּיְבּכּו
י ַוְיַסְּפרּו לֹו ֶאת ִּדְבֵרי ַאְנֵׁש | ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ַמה ָּלָעם ִּכי ִיְבּכּו 

] ְּכָׁשְמעֹו קרי[ַוִּתְצַלח רּוַח ֱאלִֹהים ַעל ָׁשאּול בׁשמעו ) 6: (ָיֵביׁש
ַוִּיַּקח ֶצֶמד ָּבָקר ) 7: (ַוִּיַחר ַאּפֹו ְמאֹד| ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 

אמֹר הּו ַוְיַׁשַּלח ְּבָכל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד ַהַּמְלָאִכים לֵ ַוְיַנְּתחֵ 
 ָעֶׂשה ִלְבָקרֹוֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו יֵֹצא ַאֲחֵרי ָׁשאּול ְוַאַחר ְׁשמּוֵאל ּכֹה יֵ 

ַוִּיְפְקֵדם ) 8: (ַוִּיּפֹל ַּפַחד ְיהָוה ַעל ָהָעם ַוֵּיְצאּו ְּכִאיׁש ֶאָחד| 
ָדה י ִיְׂשָרֵאל ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִאיׁש ְיהּוַוִּיְהיּו ְבנֵ | ְּבָבֶזק 

 ַוּיֹאְמרּו ַלַּמְלָאִכים ַהָּבִאים ּכֹה תֹאְמרּון) 9: (ְׁשלִֹׁשים ָאֶלף
] ְּכחֹם קרי[ְלִאיׁש ָיֵביׁש ִּגְלָעד ָמָחר ִּתְהֶיה ָלֶכם ְּתׁשּוָעה בחם 

) 10: (ֵׁשי ָיֵביׁש ַוִּיְׂשָמחּוַוָּיבֹאּו ַהַּמְלָאִכים ַוַּיִּגידּו ְלַאנְ | ַהָּׁשֶמׁש 
ַוֲעִׂשיֶתם ָּלנּו ְּכָכל | ַוּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ָמָחר ֵנֵצא ֲאֵליֶכם 

ת ָהָעם ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיֶׂשם ָׁשאּול ֶא ) 11(  : ַהּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם
ר ַוַּיּכּו ּבֶֹק ְׁשלָֹׁשה ָראִׁשים ַוָּיבֹאּו ְבתֹוְך ַהַּמֲחֶנה ְּבַאְׁשמֶֹרת הַ 

רּו ָבם ַוְיִהי ַהִּנְׁשָאִרים ַוָּיֻפצּו ְולֹא ִנְׁשאֲ | ֶאת ַעּמֹון ַעד חֹם ַהּיֹום 
ּול ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל ְׁשמּוֵאל ִמי ָהאֵֹמר ָׁשא) 12: (ְׁשַנִים ָיַחד

ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול לֹא ) 13: (ְּתנּו ָהֲאָנִׁשים ּוְנִמיֵתם| ִיְמלְֹך ָעֵלינּו 
: ָרֵאלִּכי ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה ְּתׁשּוָעה ְּבִיְׂש | ׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה יּוַמת ִאי

 ּוְנַחֵּדׁש| ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ְלכּו ְוֵנְלָכה ַהִּגְלָּגל ) 14(  
ת ַוֵּיְלכּו ָכל ָהָעם ַהִּגְלָּגל ַוַּיְמִלכּו ָׁשם ֶא ) 15: (ָׁשם ַהְּמלּוָכה

ֵני ְיהָוה ִּגְלָּגל ַוִּיְזְּבחּו ָׁשם ְזָבִחים ְׁשָלִמים ִלפְ ָׁשאּול ִלְפֵני ְיהָוה ּבַ 
  :ַוִּיְׂשַמח ָׁשם ָׁשאּול ְוָכל ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ַעד ְמאֹד| 
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ְלֶכם ְלכֹל ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ְבקֹ) 1(

ְך ְוַעָּתה ִהֵּנה ַהֶּמלֶ ) 2: (ְמִליְך ֲעֵליֶכם ֶמֶלְך ָוַא| ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ִלי 
ַוֲאִני | ם ִמְתַהֵּלְך ִלְפֵניֶכם ַוֲאִני ָזַקְנִּתי ָוַׂשְבִּתי ּוָבַני ִהָּנם ִאְּתכֶ 

ִהְנִני ֲענּו ִבי ֶנֶגד ) 3: (ִהְתַהַּלְכִּתי ִלְפֵניֶכם ִמְּנֻעַרי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
ְוֶאת  ת ׁשֹור ִמי ָלַקְחִּתי ַוֲחמֹור ִמי ָלַקְחִּתיְיהָוה ְוֶנֶגד ְמִׁשיחֹו ֶא 

ים ֵעיַני ִמי ָעַׁשְקִּתי ֶאת ִמי ַרּצֹוִתי ּוִמַּיד ִמי ָלַקְחִּתי כֶֹפר ְוַאְעִל 
ְולֹא | ַוּיֹאְמרּו לֹא ֲעַׁשְקָּתנּו ְולֹא ַרּצֹוָתנּו ) 4: (ְוָאִׁשיב ָלֶכם| ּבֹו 

 ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵעד ְיהָוה ָּבֶכם) 5: (ָלַקְחָּת ִמַּיד ִאיׁש ְמאּוָמה
ַוּיֹאֶמר | ְוֵעד ְמִׁשיחֹו ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי לֹא ְמָצאֶתם ְּבָיִדי ְמאּוָמה 

  : ֵעד
ה ְוֶאת ְיהָוה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת מֶֹׁש | ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ) 6(

ְוַעָּתה ) 7: (ַאֲהרֹן ַוֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת ֲאבֵֹתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ֵאת ָּכל ִצְדקֹות ְיהָוה | ִהְתַיְּצבּו ְוִאָּׁשְפָטה ִאְּתֶכם ִלְפֵני ְיהָוה 
ַּכֲאֶׁשר ָּבא ַיֲעקֹב ) 8: (ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתֶכם ְוֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם

מֶֹׁשה  ַוִּיְזֲעקּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֶאל ְיהָוה ַוִּיְׁשַלח ְיהָוה ֶאת| ִמְצָרִים 
קֹום ִציאּו ֶאת ֲאבֵֹתיֶכם ִמִּמְצַרִים ַוּיִֹׁשבּום ַּבָּמ ְוֶאת ַאֲהרֹן ַוּיֹו

ַוִּיְמּכֹר אָֹתם ְּבַיד | ַוִּיְׁשְּכחּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ) 9: (ַהֶּזה
ב ִסיְסָרא ַׂשר ְצָבא ָחצֹור ּוְבַיד ְּפִלְׁשִּתים ּוְבַיד ֶמֶלְך מֹוָא

] ַוּיֹאְמרּו קרי[ויאמר ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה ) 10: (ַוִּיָּלֲחמּו ָּבם
ָחָטאנּו ִּכי ָעַזְבנּו ֶאת ְיהָוה ַוַּנֲעבֹד ֶאת ַהְּבָעִלים ְוֶאת 

ַוִּיְׁשַלח ) 11: (ְוַעָּתה ַהִּציֵלנּו ִמַּיד אְֹיֵבינּו ְוַנַעְבֶדּךָ | ָהַעְׁשָּתרֹות 
ל ַוַּיּצֵ | ְיהָוה ֶאת ְיֻרַּבַעל ְוֶאת ְּבָדן ְוֶאת ִיְפָּתח ְוֶאת ְׁשמּוֵאל 

ַוִּתְראּו ִּכי ) 12: (ֶאְתֶכם ִמַּיד אְֹיֵביֶכם ִמָּסִביב ַוֵּתְׁשבּו ֶּבַטח
ְך ִיְמלְֹך ָנָחׁש ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ָּבא ֲעֵליֶכם ַוּתֹאְמרּו ִלי לֹא ִּכי ֶמלֶ 

ר ְוַעָּתה ִהֵּנה ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁש ) 13: (ַויהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַמְלְּכֶכם| ָעֵלינּו 
) 14: (ְוִהֵּנה ָנַתן ְיהָוה ֲעֵליֶכם ֶמֶלְך | ֶׁשר ְׁשֶאְלֶּתם ְּבַחְרֶּתם אֲ 

א ִאם ִּתיְראּו ֶאת ְיהָוה ַוֲעַבְדֶּתם אֹתֹו ּוְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹלֹו ְולֹ
ַלְך ִוְהִיֶתם ַּגם ַאֶּתם ְוַגם ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ָמ | ַתְמרּו ֶאת ִּפי ְיהָוה 

ִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ְּבקֹול וְ ) 15: (ֲעֵליֶכם ַאַחר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ְוָהְיָתה ַיד ְיהָוה ָּבֶכם | ְיהָוה ּוְמִריֶתם ֶאת ִּפי ְיהָוה 

ֹול ַּגם ַעָּתה ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ַהָּדָבר ַהָּגד) 16: (ּוַבֲאבֵֹתיֶכם



ֲהלֹוא ְקִציר ִחִּטים ) 17: (ֲאֶׁשר ְיהָוה עֶֹׂשה ְלֵעיֵניֶכם| ַהֶּזה 
ּוְדעּו ּוְראּו ִּכי | ל ְיהָוה ְוִיֵּתן קֹלֹות ּוָמָטר ַהּיֹום ֶאְקָרא ֶא 

: ֶכם ֶמֶלְך ָרַעְתֶכם ַרָּבה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ְּבֵעיֵני ְיהָוה ִלְׁשאֹול לָ 
ָטר ַוִּיְקָרא ְׁשמּוֵאל ֶאל ְיהָוה ַוִּיֵּתן ְיהָוה קֹלֹת ּוָמ ) 18(  

: ֶאת ְׁשמּוֵאלַוִּייָרא ָכל ָהָעם ְמאֹד ֶאת ְיהָוה וְ | ַּבּיֹום ַההּוא 
 ֶאל ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ֶאל ְׁשמּוֵאל ִהְתַּפֵּלל ְּבַעד ֲעָבֶדיךָ ) 19(

ִּכי ָיַסְפנּו ַעל ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ָרָעה | ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוַאל ָנמּות 
ָראּו ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ַאל ִּתי) 20(  : ִלְׁשאֹל ָלנּו ֶמֶלְך 

ַאְך ַאל ָּתסּורּו ֵמַאֲחֵרי | ת ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאת ַאֶּתם ֲעִׂשיֶתם ֵא 
ִּכי | ְולֹא ָּתסּורּו ) 21: (ְיהָוה ַוֲעַבְדֶּתם ֶאת ְיהָוה ְּבָכל ְלַבְבֶכם

) 22: (ַאֲחֵרי ַהּתֹהּו ֲאֶׁשר לֹא יֹוִעילּו ְולֹא ַיִּצילּו ִּכי תֹהּו ֵהָּמה
ִּכי הֹוִאיל | מֹו ַהָּגדֹול ִּכי לֹא ִיּטֹׁש ְיהָוה ֶאת ַעּמֹו ַּבֲעבּור ְׁש 

א ַּגם ָאנִֹכי ָחִליָלה ִּלי ֵמֲחטֹ) 23: (ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם לֹו ְלָעם
ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ְּבֶדֶרְך | ַליהָוה ֵמֲחדֹל ְלִהְתַּפֵּלל ַּבַעְדֶכם 

ַאְך ְיראּו ֶאת ְיהָוה ַוֲעַבְדֶּתם אֹתֹו ) 24: (ַהּטֹוָבה ְוַהְיָׁשָרה
ְוִאם ) 25: (ִּכי ְראּו ֵאת ֲאֶׁשר ִהְגִּדל ִעָּמֶכם| ֶמת ְּבָכל ְלַבְבֶכם ֶּבאֱ 

  :ַּגם ַאֶּתם ַּגם ַמְלְּכֶכם ִּתָּספּו| ָהֵרַע ָּתֵרעּו 
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) 2: (ּוְׁשֵּתי ָׁשִנים ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל| ֶּבן ָׁשָנה ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ) 1(

אּול ל ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ִמִּיְׂשָרֵאל ַוִּיְהיּו ִעם ָׁש ַוִּיְבַחר לֹו ָׁשאּו
ִגְבַעת ַאְלַּפִים ְּבִמְכָמׂש ּוְבַהר ֵּבית ֵאל ְוֶאֶלף ָהיּו ִעם יֹוָנָתן ְּב 

ַוַּיְך יֹוָנָתן ֵאת ) 3: (ְוֶיֶתר ָהָעם ִׁשַּלח ִאיׁש ְלאָֹהָליו| ִּבְנָיִמין 
ְוָׁשאּול ָּתַקע | ִּיְׁשְמעּו ְּפִלְׁשִּתים ְנִציב ְּפִלְׁשִּתים ֲאֶׁשר ְּבֶגַבע וַ 

ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ) 4: (ַּבּׁשֹוָפר ְּבָכל ָהָאֶרץ ֵלאמֹר ִיְׁשְמעּו ָהִעְבִרים
ׁש ָׁשְמעּו ֵלאמֹר ִהָּכה ָׁשאּול ֶאת ְנִציב ְּפִלְׁשִּתים ְוַגם ִנְבַא

) 5: (ּול ַהִּגְלָּגלַוִּיָּצֲעקּו ָהָעם ַאֲחֵרי ָׁשא| ִיְׂשָרֵאל ַּבְּפִלְׁשִּתים 
ף ֶרֶכב ּוְפִלְׁשִּתים ֶנֶאְספּו ְלִהָּלֵחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ְׁשלִֹׁשים ֶאלֶ 

| ַהָּים ָלרֹב  ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים ְוָעם ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת
ּו ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָרא) 6: (ַוַּיֲעלּו ַוַּיֲחנּו ְבִמְכָמׂש ִקְדַמת ֵּבית ָאֶון

 ַוִּיְתַחְּבאּו ָהָעם ַּבְּמָערֹות ּוַבֲחָוִחים| י ַצר לֹו ִּכי ִנַּגׂש ָהָעם ִּכ 
ְוִעְבִרים ָעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ) 7: (ּוַבְּסָלִעים ּוַבְּצִרִחים ּוַבּבֹרֹות

: ָריוְוָׁשאּול עֹוֶדּנּו ַבִּגְלָּגל ְוָכל ָהָעם ָחְרדּו ַאחֲ | ֶאֶרץ ָּגד ְוִגְלָעד 



ל ְולֹא ִׁשְבַעת ָיִמים ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ְׁשמּוֵא ] ַוּיֹוֶחל קרי[וייחל ) 8(
ּו ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ַהִּגׁש) 9: (ַוָּיֶפץ ָהָעם ֵמָעָליו| ָבא ְׁשמּוֵאל ַהִּגְלָּגל 

ַוְיִהי ְּכַכּלֹתֹו ) 10: (ַוַּיַעל ָהעָֹלה| ֵאַלי ָהעָֹלה ְוַהְּׁשָלִמים 
ַוֵּיֵצא ָׁשאּול ִלְקָראתֹו | ּוֵאל ָּבא ְלַהֲעלֹות ָהעָֹלה ְוִהֵּנה ְׁשמ

ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ִּכי | ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶמה ָעִׂשיָת ) 11: (ְלָבֲרכֹו
ים ָרִאיִתי ִכי ָנַפץ ָהָעם ֵמָעַלי ְוַאָּתה לֹא ָבאָת ְלמֹוֵעד ַהָּיִמ 

ִּתים ָואַֹמר ַעָּתה ֵיְרדּו ְפִלְׁש ) 12: (ּוְפִלְׁשִּתים ֶנֱאָסִפים ִמְכָמׂש
: ָוֶאְתַאַּפק ָוַאֲעֶלה ָהעָֹלה| ֵאַלי ַהִּגְלָּגל ּוְפֵני ְיהָוה לֹא ִחִּליִתי 

 לֹא ָׁשַמְרָּת ֶאת| ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ִנְסָּכְלָּת ) 13(  
ת ִמְצַות ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ִצָּוְך ִּכי ַעָּתה ֵהִכין ְיהָוה ֶא 

ְוַעָּתה ַמְמַלְכְּתָך לֹא ) 14: (ל ַעד עֹוָלםַמְמַלְכְּתָך ֶאל ִיְׂשָרֵא 
ַעל ַעּמֹו  ִּבֵּקׁש ְיהָוה לֹו ִאיׁש ִּכְלָבבֹו ַוְיַצֵּוהּו ְיהָוה ְלָנִגיד| ָתקּום 

  : ִּכי לֹא ָׁשַמְרָּת ֵאת ֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיהָוה
ְפקֹד ָׁשאּול ַוּיִ | ַוָּיָקם ְׁשמּוֵאל ַוַּיַעל ִמן ַהִּגְלָּגל ִּגְבַעת ִּבְנָיִמן ) 15(

ְוָׁשאּול ) 16: (ֶאת ָהָעם ַהִּנְמְצִאים ִעּמֹו ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש
 ּוְפִלְׁשִּתים| ְויֹוָנָתן ְּבנֹו ְוָהָעם ַהִּנְמָצא ִעָּמם יְֹׁשִבים ְּבֶגַבע ִּבְנָיִמן 

לָֹׁשה ַוֵּיֵצא ַהַּמְׁשִחית ִמַּמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ְׁש ) 17: (ָחנּו ְבִמְכָמׂש
: ּוָעלָהרֹאׁש ֶאָחד ִיְפֶנה ֶאל ֶּדֶרְך ָעְפָרה ֶאל ֶאֶרץ ׁש| אִׁשים רָ 
ְוָהרֹאׁש ֶאָחד ִיְפֶנה | ְוָהרֹאׁש ֶאָחד ִיְפֶנה ֶּדֶרְך ֵּבית חֹרֹון ) 18(

ְוָחָרׁש ) 19(  : ֶּדֶרְך ַהְּגבּול ַהִּנְׁשָקף ַעל ֵּגי ַהְּצבִֹעים ַהִּמְדָּבָרה
ְפִלְׁשִּתים ] ָאְמרּו קרי[ִּכי אמר | ָרֵאל לֹא ִיָּמֵצא ְּבכֹל ֶאֶרץ ִיְׂש 

ַוֵּיְרדּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ) 20: (ֶּפן ַיֲעׂשּו ָהִעְבִרים ֶחֶרב אֹו ֲחִנית
ַקְרֻּדּמֹו  ִלְלטֹוׁש ִאיׁש ֶאת ַמֲחַרְׁשּתֹו ְוֶאת ֵאתֹו ְוֶאת| ַהְּפִלְׁשִּתים 

ים ַּמֲחֵרׁשֹת ְוָלֵאִת ְוָהְיָתה ַהְּפִציָרה ִפים לַ ) 21: (ְוֵאת ַמֲחֵרָׁשתֹו
ְוָהָיה ) 22: (ּוְלַהִּציב ַהָּדְרָבן| ְוִלְׁשלֹׁש ִקְּלׁשֹון ּוְלַהַּקְרֻּדִּמים 

ר ֶאת ְּביֹום ִמְלֶחֶמת ְולֹא ִנְמָצא ֶחֶרב ַוֲחִנית ְּבַיד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁש 
ֵּיֵצא וַ ) 23: (ַוִּתָּמֵצא ְלָׁשאּול ּוְליֹוָנָתן ְּבנֹו| ָׁשאּול ְוֶאת יֹוָנָתן 

    : ַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ֶאל ַמֲעַבר ִמְכָמׂש
  

1 Samuel Chapter 14 
  
ֵכָליו  ַוְיִהי ַהּיֹום ַוּיֹאֶמר יֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ֶאל ַהַּנַער נֵֹׂשא) 1(

ּוְלָאִביו לֹא | ְלָכה ְוַנְעְּבָרה ֶאל ַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ַהָּלז 
ר ל יֹוֵׁשב ִּבְקֵצה ַהִּגְבָעה ַּתַחת ָהִרּמֹון ֲאֶׁש ְוָׁשאּו) 2: (ִהִּגיד



ַוֲאִחָּיה ֶבן ) 3: (ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש| ְּבִמְגרֹון 
ֹו נֵֹׂשא ֲאִחטּוב ֲאִחי ִאיָכבֹוד ֶּבן ִּפיְנָחס ֶּבן ֵעִלי ּכֵֹהן ְיהָוה ְּבִׁשל

ר ּוֵבין ַהַּמְעְּברֹות ֲאֶׁש ) 4: (ָנָתןְוָהָעם לֹא ָיַדע ִּכי ָהַלְך יֹו| ֵאפֹוד 
ֵעֶבר ִמֶּזה ִּבֵּקׁש יֹוָנָתן ַלֲעבֹר ַעל ַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ֵׁשן ַהֶּסַלע ֵמהָ 

: ֶסֶּנה ְוֵׁשם ָהֶאָחד ּבֹוֵצץ ְוֵׁשם ָהֶאָחד| ְוֵׁשן ַהֶּסַלע ֵמָהֵעֶבר ִמֶּזה 
ְוָהֶאָחד ִמֶּנֶגב מּול  |ַהֵּׁשן ָהֶאָחד ָמצּוק ִמָּצפֹון מּול ִמְכָמׂש ) 5(

ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ַהַּנַער נֵֹׂשא ֵכָליו ְלָכה ) 6(  : ָּגַבע
ִּכי | ָלנּו  ְוַנְעְּבָרה ֶאל ַמַּצב ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה אּוַלי ַיֲעֶׂשה ְיהָוה

ַוּיֹאֶמר לֹו ) 7: (ֵאין ַליהָוה ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו ִבְמָעט
: ְנֵטה ָלְך ִהְנִני ִעְּמָך ִּכְלָבֶבךָ | ו ֲעֵׂשה ָּכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבֶבָך נֵֹׂשא ֵכָלי

| ים ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ִהֵּנה ֲאַנְחנּו עְֹבִרים ֶאל ָהֲאָנִׁש ) 8(  
ִאם ּכֹה יֹאְמרּו ֵאֵלינּו ּדֹּמּו ַעד ַהִּגיֵענּו ) 9: (ְוִנְגִלינּו ֲאֵליֶהם

ְוִאם ּכֹה ) 10: (ְולֹא ַנֲעֶלה ֲאֵליֶהם ְוָעַמְדנּו ַתְחֵּתינּו| ֲאֵליֶכם 
ְוֶזה ָּלנּו | יֹאְמרּו ֲעלּו ָעֵלינּו ְוָעִלינּו ִּכי ְנָתָנם ְיהָוה ְּבָיֵדנּו 

ַוּיֹאְמרּו | ַוִּיָּגלּו ְׁשֵניֶהם ֶאל ַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ) 11: (ָהאֹות
: ְתַחְּבאּו ָׁשםְפִלְׁשִּתים ִהֵּנה ִעְבִרים יְֹצִאים ִמן ַהחִֹרים ֲאֶׁשר ִה 

ו ַוּיֹאְמרּו ַוַּיֲענּו ַאְנֵׁשי ַהַּמָּצָבה ֶאת יֹוָנָתן ְוֶאת נֵֹׂשא ֵכָלי) 12(
  | ֲעלּו ֵאֵלינּו ְונֹוִדיָעה ֶאְתֶכם ָּדָבר 

ה ְּבַיד ַוּיֹאֶמר יֹוָנָתן ֶאל נֵֹׂשא ֵכָליו ֲעֵלה ַאֲחַרי ִּכי ְנָתָנם ְיהוָ  
ֲחָריו ן ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו ְונֵֹׂשא ֵכָליו ַאַוַּיַעל יֹוָנָת ) 13: (ִיְׂשָרֵאל

ַוְּתִהי ) 14: (ַוִּיְּפלּו ִלְפֵני יֹוָנָתן ְונֵֹׂשא ֵכָליו ְממֹוֵתת ַאֲחָריו| 
| ְׂשִרים ִאיׁש ַהַּמָּכה ָהִראׁשָֹנה ֲאֶׁשר ִהָּכה יֹוָנָתן ְונֵֹׂשא ֵכָליו ְּכעֶ 

ה ְּתִהי ֲחָרָדה ַבַּמֲחֶנה ַבָּׂשדֶ וַ ) 15: (ְּכַבֲחִצי ַמֲעָנה ֶצֶמד ָׂשֶדה
ַוִּתְרַּגז ָהָאֶרץ | ּוְבָכל ָהָעם ַהַּמָּצב ְוַהַּמְׁשִחית ָחְרדּו ַּגם ֵהָּמה 

 ַוִּיְראּו ַהּצִֹפים ְלָׁשאּול ְּבִגְבַעת) 16: (ַוְּתִהי ְלֶחְרַּדת ֱאלִֹהים
  : ְוִהֵּנה ֶהָהמֹון ָנמֹוג ַוֵּיֶלְך ַוֲהלֹם| ִּבְנָיִמן 

ַלְך ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ָלָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִּפְקדּו ָנא ּוְראּו ִמי הָ  )17(
ַוּיֹאֶמר ) 18: (ַוִּיְפְקדּו ְוִהֵּנה ֵאין יֹוָנָתן ְונֵֹׂשא ֵכָליו| ֵמִעָּמנּו 

 ִּכי ָהָיה ֲארֹון ָהֱאלִֹהים| ָׁשאּול ַלֲאִחָּיה ַהִּגיָׁשה ֲארֹון ָהֱאלִֹהים 
ֵהן ַוְיִהי ַעד ִּדֶּבר ָׁשאּול ֶאל ַהּכֹ) 19: (ְׂשָרֵאלַּבּיֹום ַההּוא ּוְבֵני יִ 

  | ְוֶהָהמֹון ֲאֶׁשר ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ָוָרב 
ַוִּיָּזֵעק ָׁשאּול ְוָכל ) 20: (ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ַהּכֵֹהן ֱאסֹף ָיֶדךָ  

 ֵּנה ָהְיָתה ֶחֶרב ִאיׁשְוִה | ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוָּיבֹאּו ַעד ַהִּמְלָחָמה 
 ְוָהִעְבִרים ָהיּו ַלְּפִלְׁשִּתים) 21: (ְּבֵרֵעהּו ְמהּוָמה ְּגדֹוָלה ְמאֹד



ְוַגם ֵהָּמה | ְּכֶאְתמֹול ִׁשְלׁשֹום ֲאֶׁשר ָעלּו ִעָּמם ַּבַּמֲחֶנה ָסִביב 
ְוכֹל ִאיׁש ) 22: (ִלְהיֹות ִעם ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִעם ָׁשאּול ְויֹוָנָתן

| ִּתים ָרֵאל ַהִּמְתַחְּבִאים ְּבַהר ֶאְפַרִים ָׁשְמעּו ִּכי ָנסּו ְּפִלְׁש ִיְׂש 
ם ַוּיֹוַׁשע ְיהָוה ַּבּיֹו) 23: (ַוַּיְדְּבקּו ַגם ֵהָּמה ַאֲחֵריֶהם ַּבִּמְלָחָמה

 ְוִאיׁש) 24: (ְוַהִּמְלָחָמה ָעְבָרה ֶאת ֵּבית ָאֶון| ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ּור ַוּיֶֹאל ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ָאר| ַּבּיֹום ַההּוא ִיְׂשָרֵאל ִנַּגׂש 

לֹא ָטַעם ָהִאיׁש ֲאֶׁשר יֹאַכל ֶלֶחם ַעד ָהֶעֶרב ְוִנַּקְמִּתי ֵמאְֹיַבי וְ 
י ַוְיִהי ְדַבׁש ַעל ְּפנֵ | ְוָכל ָהָאֶרץ ָּבאּו ַבָּיַער ) 25(  : ָּכל ָהָעם ָלֶחם

ג ְוֵאין ַמִּׂשי| ַער ְוִהֵּנה ֵהֶלְך ְּדָבׁש ַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל ַהּיַ ) 26: (ַהָּׂשֶדה
ְויֹוָנָתן לֹא ָׁשַמע ) 27: (ָידֹו ֶאל ִּפיו ִּכי ָיֵרא ָהָעם ֶאת ַהְּׁשֻבָעה

ֶׁשר ְּבָידֹו ְּבַהְׁשִּביַע ָאִביו ֶאת ָהָעם ַוִּיְׁשַלח ֶאת ְקֵצה ַהַּמֶּטה אֲ 
ָידֹו ֶאל ִּפיו ותראנה  ַוָּיֶׁשב| ַוִּיְטּבֹל אֹוָתּה ְּבַיְעַרת ַהְּדָבׁש 

ֵּבַע ַוַּיַען ִאיׁש ֵמָהָעם ַוּיֹאֶמר ַהְׁש ) 28: (ֵעיָניו] ַוָּתאְֹרָנה קרי[
ַכל ֶלֶחם ִהְׁשִּביַע ָאִביָך ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר יֹא

|  ַוּיֹאֶמר יֹוָנָתן ָעַכר ָאִבי ֶאת ָהָאֶרץ) 29: (ַוָּיַעף ָהָעם| ַהּיֹום 
ַאף ִּכי ) 30: (א ִּכי אֹרּו ֵעיַני ִּכי ָטַעְמִּתי ְמַעט ְּדַבׁש ַהֶּזהְראּו נָ 

ִּכי ַעָּתה | לּוא ָאכֹל ָאַכל ַהּיֹום ָהָעם ִמְּׁשַלל אְֹיָביו ֲאֶׁשר ָמָצא 
ים ַוַּיּכּו ַּבּיֹום ַההּוא ַּבְּפִלְׁשִּת ) 31: (לֹא ָרְבָתה ַמָּכה ַּבְּפִלְׁשִּתים

] ַוַּיַעט קרי[ויעׂש ) 32: (ַוָּיַעף ָהָעם ְמאֹד| ה ִמִּמְכָמׂש ַאָּילֹנָ 
ַוִּיְקחּו צֹאן ּוָבָקר ּוְבֵני ָבָקר ] ַהָּׁשָלל קרי[ָהָעם ֶאל ׁשלל 
ַוַּיִּגידּו ְלָׁשאּול ) 33: (ַוּיֹאַכל ָהָעם ַעל ַהָּדם| ַוִּיְׁשֲחטּו ָאְרָצה 

ַוּיֹאֶמר | ֵלאמֹר ִהֵּנה ָהָעם חִֹטאים ַליהָוה ֶלֱאכֹל ַעל ַהָּדם 
ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֻּפצּו ) 34: (ְּבַגְדֶּתם ּגֹּלּו ֵאַלי ַהּיֹום ֶאֶבן ְּגדֹוָלה

ְׂשֵיהּו  ָבָעם ַוֲאַמְרֶּתם ָלֶהם ַהִּגיׁשּו ֵאַלי ִאיׁש ׁשֹורֹו ְוִאיׁש
| ל ַהָּדם ּוְׁשַחְטֶּתם ָּבֶזה ַוֲאַכְלֶּתם ְולֹא ֶתֶחְטאּו ַליהָוה ֶלֱאכֹל ֶא 

ַוִּיֶבן ) 35: (םָכל ָהָעם ִאיׁש ׁשֹורֹו ְבָידֹו ַהַּלְיָלה ַוִּיְׁשֲחטּו ָׁש  ַוַּיִּגׁשּו
  : אֹתֹו ֵהֵחל ִלְבנֹות ִמְזֵּבַח ַליהָוה| ָׁשאּול ִמְזֵּבַח ַליהָוה 

ה ָבֶהם ַעד ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֵנְרָדה ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִּתים ַלְיָלה ְוָנבֹזָ ) 36(
יָך ָּבֶהם ִאיׁש ַוּיֹאְמרּו ָּכל ַהּטֹוב ְּבֵעינֶ  אֹור ַהּבֶֹקר ְולֹא ַנְׁשֵאר

) 37: (ַוּיֹאֶמר ַהּכֵֹהן ִנְקְרָבה ֲהלֹם ֶאל ָהֱאלִֹהים   | ֲעֵׂשה 
ְּתֵנם ְּבַיד ַוִּיְׁשַאל ָׁשאּול ֵּבאלִֹהים ַהֵאֵרד ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִּתים ֲהִת 

 אּול ּגֹׁשּו ֲהלֹםַוּיֹאֶמר ָׁש ) 38: (ְולֹא ָעָנהּו ַּבּיֹום ַההּוא| ִיְׂשָרֵאל 
: ֹוםּוְדעּו ּוְראּו ַּבָּמה ָהְיָתה ַהַחָּטאת ַהּזֹאת ַהּי| ּכֹל ִּפּנֹות ָהָעם 

יֹוָנָתן ְּבִני ִּכי ַחי ְיהָוה ַהּמֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ֶיְׁשנֹו ְּב ) 39(



ל ַוּיֹאֶמר ֶאל ּכָ ) 40: (ְוֵאין עֵֹנהּו ִמָּכל ָהָעם| ִּכי מֹות ָימּות 
ְלֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ִּתְהיּו ְלֵעֶבר ֶאָחד ַוֲאִני ְויֹוָנָתן ְּבִני ִנְהֶיה

) 41(  : ַוּיֹאְמרּו ָהָעם ֶאל ָׁשאּול ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֲעֵׂשה| ֶאָחד 
ַוִּיָּלֵכד | ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהָבה ָתִמים 

ֵבין ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ַהִּפילּו ֵּביִני ּו) 42: (ָעם ָיָצאּויֹוָנָתן ְוָׁשאּול ְוהָ 
ה ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל יֹוָנָתן ַהִּגידָ ) 43: (ַוִּיָּלֵכד יֹוָנָתן| יֹוָנָתן ְּבִני 

ה ַוַּיֶּגד לֹו יֹוָנָתן ַוּיֹאֶמר ָטעֹם ָטַעְמִּתי ִּבְקצֵ | ִּלי ֶמה ָעִׂשיָתה 
 ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול) 44: (ַעט ְּדַבׁש ִהְנִני ָאמּותַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ְּבָיִדי ְמ 

) 45: (ִּכי מֹות ָּתמּות יֹוָנָתן| ּכֹה ַיֲעֶׂשה ֱאלִֹהים ְוכֹה יֹוִסף 
ְיׁשּוָעה ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל ָׁשאּול ֲהיֹוָנָתן ָימּות ֲאֶׁשר ָעָׂשה הַ 

ל ִמַּׂשֲעַרת ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל ָחִליָלה ַחי ְיהָוה ִאם ִיּפֹ
 ַוִּיְפּדּו ָהָעם ֶאת| רֹאׁשֹו ַאְרָצה ִּכי ִעם ֱאלִֹהים ָעָׂשה ַהּיֹום ַהֶּזה 

|  ַוַּיַעל ָׁשאּול ֵמַאֲחֵרי ְּפִלְׁשִּתים) 46(  : יֹוָנָתן ְולֹא ֵמת
ְוָׁשאּול ָלַכד ַהְּמלּוָכה ַעל ) 47: (ּוְפִלְׁשִּתים ָהְלכּו ִלְמקֹוָמם

דֹום ֶחם ָסִביב ְּבָכל אְֹיָביו ְּבמֹוָאב ּוִבְבֵני ַעּמֹון ּוֶבאֱ ַוִּיּלָ | ִיְׂשָרֵאל 
 ַוַּיַעׂש) 48: (ּוְבַמְלֵכי צֹוָבה ּוַבְּפִלְׁשִּתים ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ִיְפֶנה ַיְרִׁשיעַ 

) 49(  : ַוַּיֵּצל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ׁשֵֹסהּו| ַחִיל ַוַּיְך ֶאת ֲעָמֵלק 
 םְוֵׁשם ְׁשֵּתי ְבנָֹתיו ֵׁש | יֹוָנָתן ְוִיְׁשִוי ּוַמְלִּכי ׁשּוַע ַוִּיְהיּו ְּבֵני ָׁשאּול 

 ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ָׁשאּול) 50: (ַהְּבִכיָרה ֵמַרב ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ִמיַכל
 ְוֵׁשם ַׂשר ְצָבאֹו ֲאִביֵנר ֶּבן ֵנר ּדֹוד| ֲאִחינַֹעם ַּבת ֲאִחיָמַעץ 

: ֲאִבי ַאְבֵנר ֶּבן ֲאִביֵאלְוִקיׁש ֲאִבי ָׁשאּול ְוֵנר ) 51: (ָׁשאּול
| אּול ַוְּתִהי ַהִּמְלָחָמה ֲחָזָקה ַעל ְּפִלְׁשִּתים ּכֹל ְיֵמי ָׁש ) 52(  

    : יוְוָרָאה ָׁשאּול ָּכל ִאיׁש ִּגּבֹור ְוָכל ֶּבן ַחִיל ַוַּיַאְסֵפהּו ֵאלָ 
  

1 Samuel Chapter 15 
  
ְך ָוה ִלְמָׁשֳחָך ְלֶמלֶ ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול אִֹתי ָׁשַלח ְיה) 1(

ּכֹה ) 2(  : ְוַעָּתה ְׁשַמע ְלקֹול ִּדְבֵרי ְיהָוה| ַעל ַעּמֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל 
| ִיְׂשָרֵאל ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ָּפַקְדִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲעָמֵלק ְל 

ה ַעָּתה ֵלְך ְוִהִּכיָת ) 3: (ֲאֶׁשר ָׂשם לֹו ַּבֶּדֶרְך ַּבֲעלֹתֹו ִמִּמְצָרִים
| ָליו ֶאת ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְולֹא ַתְחמֹל עָ 

 ֶׂשה ִמָּגָמל ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש ַעד ִאָּׁשה ֵמעֵֹלל ְוַעד יֹוֵנק ִמּׁשֹור ְוַעד
ְּטָלִאים ַוְיַׁשַּמע ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ַוִּיְפְקֵדם ּבַ ) 4(  : ְוַעד ֲחמֹור

ַוָּיבֹא ) 5: (ֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֶאת ִאיׁש ְיהּוָדהַועֲ | ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי 



יִני ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ַהֵּק ) 6: (ַוָּיֶרב ַּבָּנַחל| ָׁשאּול ַעד ִעיר ֲעָמֵלק 
יָתה ֶחֶסד ְלכּו ֻּסרּו ְרדּו ִמּתֹוְך ֲעָמֵלִקי ֶּפן אִֹסְפָך ִעּמֹו ְוַאָּתה ָעִׂש 

ַוָּיַסר ֵקיִני ִמּתֹוְך | ִמִּמְצָרִים ִעם ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעלֹוָתם 
 ר ַעלֵמֲחִויָלה ּבֹוֲאָך ׁשּור ֲאֶׁש | ַוַּיְך ָׁשאּול ֶאת ֲעָמֵלק ) 7: (ֲעָמֵלק

 ְוֶאת ָּכל ָהָעם| ַוִּיְתּפֹׂש ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק ָחי ) 8: (ְּפֵני ִמְצָרִים
ַעל ֲאָגג ְוַעל ֵמיַטב ַוַּיְחמֹל ָׁשאּול ְוָהָעם ) 9: (ֶהֱחִרים ְלִפי ָחֶרב

א ָאבּו ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ְוַהִּמְׁשִנים ְוַעל ַהָּכִרים ְוַעל ָּכל ַהּטֹוב ְולֹ
  : ְוָכל ַהְּמָלאָכה ְנִמְבָזה ְוָנֵמס אָֹתּה ֶהֱחִרימּו| ַהֲחִריָמם 

ִנַחְמִּתי ִּכי ) 11: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ְׁשמּוֵאל ֵלאמֹר) 10(
לֹא  ֶאת ָׁשאּול ְלֶמֶלְך ִּכי ָׁשב ֵמַאֲחַרי ְוֶאת ְּדָבַריִהְמַלְכִּתי 

) 12: (ַוִּיַחר ִלְׁשמּוֵאל ַוִּיְזַעק ֶאל ְיהָוה ָּכל ַהָּלְיָלה| ֵהִקים 
 ַוֻּיַּגד ִלְׁשמּוֵאל ֵלאמֹר| ַוַּיְׁשֵּכם ְׁשמּוֵאל ִלְקַראת ָׁשאּול ַּבּבֶֹקר 

ב לֹו ָיד ַוִּיּסֹב ַוַּיֲעבֹר ַוֵּיֶרד ָּבא ָׁשאּול ַהַּכְרֶמָלה ְוִהֵּנה ַמִּצי
 ַוּיֹאֶמר לֹו ָׁשאּול ָּברּוְך | ַוָּיבֹא ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ) 13: (ַהִּגְלָּגל

ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ) 14: (ַאָּתה ַליהָוה ֲהִקימִֹתי ֶאת ְּדַבר ְיהָוה
: נִֹכי ׁשֵֹמעַ ְוקֹול ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָא| ּוֶמה קֹול ַהּצֹאן ַהֶּזה ְּבָאְזָני 

ם ַעל ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֵמֲעָמֵלִקי ֱהִביאּום ֲאֶׁשר ָחַמל ָהעָ ) 15(
ְוֶאת ַהּיֹוֵתר | ֵמיַטב ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ְלַמַען ְזבַֹח ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך 

ְּלָך ֵאת  ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ֶהֶרף ְוַאִּגיָדה) 16(  : ֶהֱחַרְמנּו
: לֹו ַּדֵּבר] ַוּיֹאֶמר קרי[ויאמרו | הָוה ֵאַלי ַהָּלְיָלה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ 

רֹאׁש  ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֲהלֹוא ִאם ָקטֹן ַאָּתה ְּבֵעיֶניךָ ) 17(  
) 18: (ַוִּיְמָׁשֲחָך ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל| ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָאָּתה 
ת ְוַהֲחַרְמָּתה ֶאת ַהַחָּטִאים ֶא  ַוּיֹאֶמר ֵלְך | ַוִּיְׁשָלֲחָך ְיהָוה ְּבָדֶרְך 

 ְוָלָּמה לֹא ָׁשַמְעָּת ) 19: (ֲעָמֵלק ְוִנְלַחְמָּת בֹו ַעד ַּכּלֹוָתם אָֹתם
: הַוַּתַעט ֶאל ַהָּׁשָלל ַוַּתַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָ | ְּבקֹול ְיהָוה 

ָוה קֹול ְיהַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ְׁשמּוֵאל ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ְּב ) 20(  
ק ָוָאִביא ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמלֵ | ָוֵאֵלְך ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני ְיהָוה 

ר ַוִּיַּקח ָהָעם ֵמַהָּׁשָלל צֹאן ּוָבָק ) 21: (ְוֶאת ֲעָמֵלק ֶהֱחַרְמִּתי
ַוּיֹאֶמר ) 22: (ִלְזּבַֹח ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבִּגְלָּגל| ֵראִׁשית ַהֵחֶרם 
| הָוה ְּבעֹלֹות ּוְזָבִחים ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול ְיהָוה ְׁשמּוֵאל ַהֵחֶפץ ַלי

ִּכי ַחַּטאת ) 23: (ִהֵּנה ְׁשמַֹע ִמֶּזַבח טֹוב ְלַהְקִׁשיב ֵמֵחֶלב ֵאיִלים
ַיַען ָמַאְסָּת ֶאת ְּדַבר ְיהָוה | ֶקֶסם ֶמִרי ְוָאֶון ּוְתָרִפים ַהְפַצר 

 ל ְׁשמּוֵאל ָחָטאִתיַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶא ) 24(  : ַוִּיְמָאְסָך ִמֶּמֶלְך 
ִּכי ָיֵראִתי ֶאת ָהָעם | ִּכי ָעַבְרִּתי ֶאת ִּפי ְיהָוה ְוֶאת ְּדָבֶריָך 



ְוׁשּוב ִעִּמי | ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ֶאת ַחָּטאִתי ) 25: (ָוֶאְׁשַמע ְּבקֹוָלם
ּוב ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול לֹא ָאׁש) 26: (ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה ַליהָוה

ֶמֶלְך  ִּכי ָמַאְסָּתה ֶאת ְּדַבר ְיהָוה ַוִּיְמָאְסָך ְיהָוה ִמְהיֹות| ִעָּמְך 
ֹו ַוַּיֲחֵזק ִּבְכַנף ְמִעיל| ַוִּיּסֹב ְׁשמּוֵאל ָלֶלֶכת ) 27(  : ַעל ִיְׂשָרֵאל

ּות ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְׁשמּוֵאל ָקַרע ְיהָוה ֶאת ַמְמְלכ) 28: (ַוִּיָּקַרע
ְוַגם ֵנַצח ) 29: (ּוְנָתָנּה ְלֵרֲעָך ַהּטֹוב ִמֶּמּךָ | ִיְׂשָרֵאל ֵמָעֶליָך ַהּיֹום 

) 30: (ִּכי לֹא ָאָדם הּוא ְלִהָּנֵחם| ִיְׂשָרֵאל לֹא ְיַׁשֵּקר ְולֹא ִיָּנֵחם 
| ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָחָטאִתי ַעָּתה ַּכְּבֵדִני ָנא ֶנֶגד ִזְקֵני ַעִּמי ְוֶנֶגד ִיְׂש 

 ַוָּיָׁשב ְׁשמּוֵאל) 31: (ָוה ֱאלֶֹהיךָ ְוׁשּוב ִעִּמי ְוִהְׁשַּתֲחֵויִתי ַליה
ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ) 32(  : ַוִּיְׁשַּתחּו ָׁשאּול ַליהָוה| ַאֲחֵרי ָׁשאּול 

| ֲעַדּנֹת ַהִּגיׁשּו ֵאַלי ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק ַוֵּיֶלְך ֵאָליו ֲאַגג ַמ 
ֵאל ַּכֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר ְׁשמּו) 33(  : ַוּיֹאֶמר ֲאָגג ָאֵכן ָסר ַמר ַהָּמֶות

ל ַוְיַׁשֵּסף ְׁשמּוֵא | ִׁשְּכָלה ָנִׁשים ַחְרֶּבָך ֵּכן ִּתְׁשַּכל ִמָּנִׁשים ִאֶּמָך 
| ה ַוֵּיֶלְך ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָת ) 34(  : ֶאת ֲאָגג ִלְפֵני ְיהָוה ַּבִּגְלָּגל

ְולֹא ָיַסף ְׁשמּוֵאל ) 35: (ְוָׁשאּול ָעָלה ֶאל ֵּביתֹו ִּגְבַעת ָׁשאּול
ָׁשאּול  ֹות ֶאת ָׁשאּול ַעד יֹום מֹותֹו ִּכי ִהְתַאֵּבל ְׁשמּוֵאל ֶאלִלְרא

  :ַויהָוה ִנָחם ִּכי ִהְמִליְך ֶאת ָׁשאּול ַעל ִיְׂשָרֵאל| 
  

1 Samuel Chapter 16 
  
ל ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְׁשמּוֵאל ַעד ָמַתי ַאָּתה ִמְתַאֵּבל ֶא ) 1(

ַמֵּלא ַקְרְנָך ֶׁשֶמן ְוֵלְך | ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ְמַאְסִּתיו ִמְּמלְֹך 
) 2: (ֶלְך ֶאְׁשָלֲחָך ֶאל ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי ִּכי ָרִאיִתי ְּבָבָניו ִלי ֶמ 

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה    | ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוָׁשַמע ָׁשאּול ַוֲהָרָגִני 
) 3: (ְזּבַֹח ַליהָוה ָּבאִתיֶעְגַלת ָּבָקר ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ְוָאַמְרָּת לִ 

 ָמַׁשְחָּת ְוָאנִֹכי אֹוִדיֲעָך ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּו| ְוָקָראָת ְלִיַׁשי ַּבָּזַבח 
ֶּבר ַוַּיַעׂש ְׁשמּוֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ִּד ) 4: (ִלי ֵאת ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליךָ 

ַוּיֹאֶמר  ַוֶּיֶחְרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ִלְקָראתֹו| ְיהָוה ַוָּיבֹא ֵּבית ָלֶחם 
ְּדׁשּו ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום ִלְזּבַֹח ַליהָוה ָּבאִתי ִהְתַק ) 5: (ָׁשלֹם ּבֹוֶאךָ 

ָלֶהם  ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ִיַׁשי ְוֶאת ָּבָניו ַוִּיְקָרא| ּוָבאֶתם ִאִּתי ַּבָּזַבח 
ַוּיֹאֶמר ַאְך ֶנֶגד | ַוְיִהי ְּבבֹוָאם ַוַּיְרא ֶאת ֱאִליָאב ) 6: (ַלָּזַבח
 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְׁשמּוֵאל ַאל ַּתֵּבט ֶאל) 7: (ְמִׁשיחֹו ְיהָוה

ִּכי לֹא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה | ַמְרֵאהּו ְוֶאל ְּגבַֹּה קֹוָמתֹו ִּכי ְמַאְסִּתיהּו 
) 8: (ָהָאָדם ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ַויהָוה ִיְרֶאה ַלֵּלָבב



ַוּיֹאֶמר ַּגם | הּו ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל ַוִּיְקָרא ִיַׁשי ֶאל ֲאִביָנָדב ַוַּיֲעִברֵ 
 ַוּיֹאֶמר ַּגם ָּבֶזה לֹא| ַוַּיֲעֵבר ִיַׁשי ַׁשָּמה ) 9: (ָּבֶזה לֹא ָבַחר ְיהָוה

ַוּיֹאֶמר | ל ַוַּיֲעֵבר ִיַׁשי ִׁשְבַעת ָּבָניו ִלְפֵני ְׁשמּוֵא ) 10: (ָבַחר ְיהָוה
ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ) 11: (ְׁשמּוֵאל ֶאל ִיַׁשי לֹא ָבַחר ְיהָוה ָּבֵאֶּלה

ֵּנה רֶֹעה ֶאל ִיַׁשי ֲהַתּמּו ַהְּנָעִרים ַוּיֹאֶמר עֹוד ָׁשַאר ַהָּקָטן ְוִה 
סֹב ַעד ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ִיַׁשי ִׁשְלָחה ְוָקֶחּנּו ִּכי לֹא נָ | ַּבּצֹאן 
ַנִים ַוִּיְׁשַלח ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעי) 12: (ּבֹאֹו פֹה

  | ְוטֹוב רִֹאי 
ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ) 13: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי ֶזה הּוא 

ּוַח ְיהָוה ֶאת ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמַׁשח אֹתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח ר
: הַוָּיָקם ְׁשמּוֵאל ַוֵּיֶלְך ָהָרָמָת | ֶאל ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה 

ּוִבֲעַתּתּו רּוַח ָרָעה | ְורּוַח ְיהָוה ָסָרה ֵמִעם ָׁשאּול ) 14(  
ִהֵּנה ָנא רּוַח | ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ָׁשאּול ֵאָליו ) 15: (ֵמֵאת ְיהָוה

 יֹאַמר ָנא ֲאדֵֹננּו ֲעָבֶדיָך ְלָפֶניךָ ) 16: (ֱאלִֹהים ָרָעה ְמַבִעֶּתךָ 
ם ְוָהָיה ִּבְהיֹות ָעֶליָך רּוַח ֱאלִֹהי| ר ְיַבְקׁשּו ִאיׁש יֵֹדַע ְמַנֵּגן ַּבִּכּנֹו

  : ָרָעה ְוִנֵּגן ְּבָידֹו ְוטֹוב ָלְך 
ְראּו ָנא ִלי ִאיׁש ֵמיִטיב ְלַנֵּגן | ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ֲעָבָדיו ) 17(

ִאיִתי ַוַּיַען ֶאָחד ֵמַהְּנָעִרים ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה רָ ) 18: (ַוֲהִביאֹוֶתם ֵאָלי
ּוְנבֹון  ית ַהַּלְחִמי יֵֹדַע ַנֵּגן ְוִגּבֹור ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמהֵּבן ְלִיַׁשי ּבֵ 

ֶאל  ַוִּיְׁשַלח ָׁשאּול ַמְלָאִכים) 19: (ַויהָוה ִעּמֹו| ָּדָבר ְוִאיׁש ּתַֹאר 
ַוִּיַּקח ) 20: (ַוּיֹאֶמר ִׁשְלָחה ֵאַלי ֶאת ָּדִוד ִּבְנָך ֲאֶׁשר ַּבּצֹאן| ִיָׁשי 

נֹו ַוִּיְׁשַלח ְּבַיד ָּדִוד ְּב | ְונֹאד ַיִין ּוְגִדי ִעִּזים ֶאָחד ִיַׁשי ֲחמֹור ֶלֶחם 
ַוֶּיֱאָהֵבהּו | ַוָּיבֹא ָדִוד ֶאל ָׁשאּול ַוַּיֲעמֹד ְלָפָניו ) 21: (ֶאל ָׁשאּול

| אמֹר ַוִּיְׁשַלח ָׁשאּול ֶאל ִיַׁשי לֵ ) 22: (ְמאֹד ַוְיִהי לֹו נֵֹׂשא ֵכִלים
ְוָהָיה ִּבְהיֹות רּוַח ) 23: (ִּכי ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניַיֲעָמד ָנא ָדִוד ְלָפַני 

ְוָרַוח | ֱאלִֹהים ֶאל ָׁשאּול ְוָלַקח ָּדִוד ֶאת ַהִּכּנֹור ְוִנֵּגן ְּבָידֹו 
  :ְלָׁשאּול ְוטֹוב לֹו ְוָסָרה ֵמָעָליו רּוַח ָהָרָעה

  
1 Samuel Chapter 17 

  
 ִּמְלָחָמה ַוֵּיָאְספּו ׂשֹכֹהַוַּיַאְספּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת ַמֲחֵניֶהם לַ ) 1(

) 2: (םַוַּיֲחנּו ֵּבין ׂשֹוכֹה ּוֵבין ֲעֵזָקה ְּבֶאֶפס ַּדִּמי| ֲאֶׁשר ִליהּוָדה 
ַוַּיַעְרכּו | ְוָׁשאּול ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶנֶאְספּו ַוַּיֲחנּו ְּבֵעֶמק ָהֵאָלה 

ֶאל ָהָהר  ּוְפִלְׁשִּתים עְֹמִדים) 3: (ִמְלָחָמה ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים



ַוֵּיֵצא ) 4: (ְוַהַּגְיא ֵּביֵניֶהם| ִמֶּזה ְוִיְׂשָרֵאל עְֹמִדים ֶאל ָהָהר ִמֶּזה 
ָּגְבהֹו ֵׁשׁש | ִאיׁש ַהֵּבַנִים ִמַּמֲחנֹות ְּפִלְׁשִּתים ָּגְלָית ְׁשמֹו ִמַּגת 

ִּׂשים ְוכֹוַבע ְנחֶֹׁשת ַעל רֹאׁשֹו ְוִׁשְריֹון ַקְׂשַק ) 5: (ַאּמֹות ָוָזֶרת
: ם ְנחֶֹׁשתּוִמְׁשַקל ַהִּׁשְריֹון ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ְׁשָקִלי| ּוא ָלבּוׁש ה
) 7: (ְוִכידֹון ְנחֶֹׁשת ֵּבין ְּכֵתָפיו| ּוִמְצַחת ְנחֶֹׁשת ַעל ַרְגָליו ) 6(

ֵמאֹות  ֲחִניתֹו ִּכְמנֹור אְֹרִגים ְוַלֶהֶבת ֲחִניתֹו ֵׁשׁש] ְוֵעץ קרי[וחץ 
ל ַוַּיֲעמֹד ַוִּיְקָרא ֶא ) 8: (א ַהִּצָּנה הֵֹלְך ְלָפָניוְונֵֹׂש | ְׁשָקִלים ַּבְרֶזל 

| ָמה ַמַעְרכֹת ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָלָּמה ֵתְצאּו ַלֲערְֹך ִמְלחָ 
ם ִאיׁש ֲהלֹוא ָאנִֹכי ַהְּפִלְׁשִּתי ְוַאֶּתם ֲעָבִדים ְלָׁשאּול ְּברּו ָלכֶ 

י ְוִהָּכִני ְוָהִיינּו ָלֶכם ִאם יּוַכל ְלִהָּלֵחם ִאִּת ) 9: (ְוֵיֵרד ֵאָלי
 ְוִאם ֲאִני אּוַכל לֹו ְוִהִּכיִתיו ִוְהִייֶתם ָלנּו ַלֲעָבִדים| ַלֲעָבִדים 

ַוּיֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי ֲאִני ֵחַרְפִּתי ֶאת ) 10: (ַוֲעַבְדֶּתם אָֹתנּו
) 11( :ְּתנּו ִלי ִאיׁש ְוִנָּלֲחָמה ָיַחד| ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה 

ַוֵּיַחּתּו | ֶּלה ַוִּיְׁשַמע ָׁשאּול ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּפִלְׁשִּתי ָהֵא 
  : ַוִּיְראּו ְמאֹד

מֹו ִיַׁשי ְוָדִוד ֶּבן ִאיׁש ֶאְפָרִתי ַהֶּזה ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ּוְׁש ) 12(
) 13: (ֲאָנִׁשיםְוָהִאיׁש ִּביֵמי ָׁשאּול ָזֵקן ָּבא בַ | ְולֹו ְׁשמָֹנה ָבִנים 

| ל ַלִּמְלָחָמה ַוֵּיְלכּו ְׁשלֶֹׁשת ְּבֵני ִיַׁשי ַהְּגדִֹלים ָהְלכּו ַאֲחֵרי ָׁשאּו
ְּבכֹור ְוֵׁשם ְׁשלֶֹׁשת ָּבָניו ֲאֶׁשר ָהְלכּו ַּבִּמְלָחָמה ֱאִליָאב הַ 

| ְוָדִוד הּוא ַהָּקָטן ) 14: (ּוִמְׁשֵנהּו ֲאִביָנָדב ְוַהְּׁשִלִׁשי ַׁשָּמה
ְוָדִוד הֵֹלְך ָוָׁשב ) 15(  : לָֹׁשה ַהְּגדִֹלים ָהְלכּו ַאֲחֵרי ָׁשאּולּוְׁש 

ַוִּיַּגׁש ) 16: (ִלְרעֹות ֶאת צֹאן ָאִביו ֵּבית ָלֶחם| ֵמַעל ָׁשאּול 
  : ַוִּיְתַיֵּצב ַאְרָּבִעים יֹום| ַהְּפִלְׁשִּתי ַהְׁשֵּכם ְוַהֲעֵרב 

ה א ְלַאֶחיָך ֵאיַפת ַהָּקִליא ַהּזֶ ַוּיֹאֶמר ִיַׁשי ְלָדִוד ְּבנֹו ַקח נָ ) 17(
ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ) 18: (ְוָהֵרץ ַהַּמֲחֶנה ְלַאֶחיךָ | ַוֲעָׂשָרה ֶלֶחם ַהֶּזה 

ְוֶאת ַאֶחיָך ִּתְפקֹד | ֲחִרֵצי ֶהָחָלב ָהֵאֶּלה ָּתִביא ְלַׂשר ָהָאֶלף 
 ְוָׁשאּול ְוֵהָּמה ְוָכל ִאיׁש) 19: (ְלָׁשלֹום ְוֶאת ֲעֻרָּבָתם ִּתָּקח

ַוַּיְׁשֵּכם ) 20: (ִנְלָחִמים ִעם ְּפִלְׁשִּתים| ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶמק ָהֵאָלה 
 ֲאֶׁשר ִצָּוהּוָּדִוד ַּבּבֶֹקר ַוִּיּטֹׁש ֶאת ַהּצֹאן ַעל ׁשֵֹמר ַוִּיָּׂשא ַוֵּיֶלְך ּכַ 

עּו ַוָּיבֹא ַהַּמְעָּגָלה ְוַהַחִיל ַהּיֵֹצא ֶאל ַהַּמֲעָרָכה ְוֵהרֵ | ִיָׁשי 
ַראת ַוַּתֲערְֹך ִיְׂשָרֵאל ּוְפִלְׁשִּתים ַמֲעָרָכה ִלְק ) 21: (ָחָמהַּבִּמלְ 

ר ַוִּיּטֹׁש ָּדִוד ֶאת ַהֵּכִלים ֵמָעָליו ַעל ַיד ׁשֹוֵמ ) 22: (ַמֲעָרָכה
) 23: (ַוָּיבֹא ַוִּיְׁשַאל ְלֶאָחיו ְלָׁשלֹום| ַהֵּכִלים ַוָּיָרץ ַהַּמֲעָרָכה 

 י ְׁשמֹויׁש ַהֵּבַנִים עֹוֶלה ָּגְלָית ַהְּפִלְׁשִּת ְוהּוא ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוִהֵּנה ִא 



ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַדֵּבר ַּכְּדָבִרים ] ִמַּמַעְרכֹות קרי[ִמַּגת ממערות 
 ְוכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִּבְראֹוָתם ֶאת) 24: (ַוִּיְׁשַמע ָּדִוד| ָהֵאֶּלה 
ל ּיֹאֶמר ִאיׁש ִיְׂשָרֵא וַ ) 25: (ַוָּיֻנסּו ִמָּפָניו ַוִּייְראּו ְמאֹד| ָהִאיׁש 

ְוָהָיה | ֶלה ַהְּרִאיֶתם ָהִאיׁש ָהעֶֹלה ַהֶּזה ִּכי ְלָחֵרף ֶאת ִיְׂשָרֵאל עֹ
ִּבּתֹו ִיֶּתן לֹו  ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֶּכּנּו ַיְעְׁשֶרּנּו ַהֶּמֶלְך עֶֹׁשר ָּגדֹול ְוֶאת

אֶמר ָּדִוד ֶאל ַוּיֹ) 26: (ְוֵאת ֵּבית ָאִביו ַיֲעֶׂשה ָחְפִׁשי ְּבִיְׂשָרֵאל
 ר ַיֶּכה ֶאתָהֲאָנִׁשים ָהעְֹמִדים ִעּמֹו ֵלאמֹר ַמה ֵּיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁש 

ִּכי ִמי ַהְּפִלְׁשִּתי | ַהְּפִלְׁשִּתי ַהָּלז ְוֵהִסיר ֶחְרָּפה ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל 
ַוּיֹאֶמר לֹו ) 27: (ֶהָעֵרל ַהֶּזה ִּכי ֵחֵרף ַמַעְרכֹות ֱאלִֹהים ַחִּיים

) 28: (ּכֹה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֶּכּנּו| ַּכָּדָבר ַהֶּזה ֵלאמֹר ָהָעם 
ַוִּיַחר ַאף | ַוִּיְׁשַמע ֱאִליָאב ָאִחיו ַהָּגדֹול ְּבַדְּברֹו ֶאל ָהֲאָנִׁשים 

ַעט ַהּצֹאן ֱאִליָאב ְּבָדִוד ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ָיַרְדָּת ְוַעל ִמי ָנַטְׁשָּת ְמ 
ַען ר ֲאִני ָיַדְעִּתי ֶאת ְזדְֹנָך ְוֵאת רַֹע ְלָבֶבָך ִּכי ְלַמ ָהֵהָּנה ַּבִּמְדּבָ 

|  ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶמה ָעִׂשיִתי ָעָּתה) 29: (ְראֹות ַהִּמְלָחָמה ָיָרְדָּת 
ַוִּיּסֹב ֵמֶאְצלֹו ֶאל מּול ַאֵחר ַוּיֹאֶמר ) 30: (ֲהלֹוא ָּדָבר הּוא

ַוְּיָּׁשְמעּו ) 31: (ַּכָּדָבר ָהִראׁשֹון ַוְיִׁשֻבהּו ָהָעם ָּדָבר| ַּכָּדָבר ַהֶּזה 
) 32: (ַוַּיִּגדּו ִלְפֵני ָׁשאּול ַוִּיָּקֵחהּו| ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָּדִוד 

ַעְבְּדָך ֵיֵלְך | ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָׁשאּול ַאל ִיּפֹל ֵלב ָאָדם ָעָליו 
אּול ֶאל ָּדִוד לֹא ַוּיֹאֶמר ָׁש ) 33: (ְוִנְלַחם ִעם ַהְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה

ִּכי ַנַער ַאָּתה | תּוַכל ָלֶלֶכת ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה ְלִהָּלֵחם ִעּמֹו 
 ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָׁשאּול) 34(  : ְוהּוא ִאיׁש ִמְלָחָמה ִמְּנֻעָריו

 ּוָבא ָהֲאִרי ְוֶאת ַהּדֹוב ְוָנָׂשא| רֶֹעה ָהָיה ַעְבְּדָך ְלָאִביו ַּבּצֹאן 
| ְוָיָצאִתי ַאֲחָריו ְוִהִּכִתיו ְוִהַּצְלִּתי ִמִּפיו ) 35: (ֵמָהֵעֶדרֶׂשה 

ַּגם ֶאת ) 36: (ַוָּיָקם ָעַלי ְוֶהֱחַזְקִּתי ִּבְזָקנֹו ְוִהִּכִתיו ַוֲהִמיִּתיו
ַאַחד ְוָהָיה ַהְּפִלְׁשִּתי ֶהָעֵרל ַהֶּזה ְּכ | ָהֲאִרי ַּגם ַהּדֹוב ִהָּכה ַעְבֶּדָך 

ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ) 37(  : ַמַעְרכֹת ֱאלִֹהים ַחִּיים ֵמֶהם ִּכי ֵחֵרף
ִמַּיד  ְיהָוה ֲאֶׁשר ִהִּצַלִני ִמַּיד ָהֲאִרי ּוִמַּיד ַהּדֹב הּוא ַיִּציֵלִני

: ָּמְך ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ָּדִוד ֵלְך ַויהָוה ִיְהֶיה ִע    | ַהְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה 
| ֹו ָּדיו ְוָנַתן קֹוַבע ְנחֶֹׁשת ַעל רֹאׁשַוַּיְלֵּבׁש ָׁשאּול ֶאת ָּדִוד ַמ ) 38(

 ַוַּיְחּגֹר ָּדִוד ֶאת ַחְרּבֹו ֵמַעל ְלַמָּדיו) 39: (ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ִׁשְריֹון
ל ָלֶלֶכת ַוּיֶֹאל ָלֶלֶכת ִּכי לֹא ִנָּסה ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָׁשאּול לֹא אּוכַ 

ַוִּיַּקח ַמְקלֹו ) 40: (ֵמָעָליוַוְיִסֵרם ָּדִוד | ָּבֵאֶּלה ִּכי לֹא ִנִּסיִתי 
ם אָֹתם ְּבָידֹו ַוִּיְבַחר לֹו ֲחִמָּׁשה ַחֻּלֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהַּנַחל ַוָּיֶׂש 

ַוִּיַּגׁש ֶאל | ִּבְכִלי ָהרִֹעים ֲאֶׁשר לֹו ּוַבַּיְלקּוט ְוַקְּלעֹו ְבָידֹו 



ְוָהִאיׁש | ל ָּדִוד ַוֵּיֶלְך ַהְּפִלְׁשִּתי הֵֹלְך ְוָקֵרב ֶא ) 41: (ַהְּפִלְׁשִּתי
ִּיְבֵזהּו ַוַּיֵּבט ַהְּפִלְׁשִּתי ַוִּיְרֶאה ֶאת ָּדִוד וַ ) 42: (נֵֹׂשא ַהִּצָּנה ְלָפָניו

 ַוּיֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי) 43: (ִּכי ָהָיה ַנַער ְוַאְדמִֹני ִעם ְיֵפה ַמְרֶאה| 
ַוְיַקֵּלל  |ֶאל ָּדִוד ֲהֶכֶלב ָאנִֹכי ִּכי ַאָּתה ָבא ֵאַלי ַּבַּמְקלֹות 

| ַוּיֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל ָּדִוד ) 44: (ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאת ָּדִוד ֵּבאלָֹהיו
: ת ַהָּׂשֶדהְלָכה ֵאַלי ְוֶאְּתָנה ֶאת ְּבָׂשְרָך ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמ 

ב ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּבֶחרֶ ) 45(  
לֵֹהי ְוָאנִֹכי ָבא ֵאֶליָך ְּבֵׁשם ְיהָוה ְצָבאֹות אֱ | ִכידֹון ּוַבֲחִנית ּוְב 

 ַהּיֹום ַהֶּזה ְיַסֶּגְרָך ְיהָוה) 46: (ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵחַרְפָּת 
ר ַמֲחֵנה ְּבָיִדי ְוִהִּכיִתָך ַוֲהִסרִֹתי ֶאת רֹאְׁשָך ֵמָעֶליָך ְוָנַתִּתי ֶּפגֶ 

ְוֵיְדעּו ָּכל | עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלַחַּית ָהָאֶרץ ְפִלְׁשִּתים ַהּיֹום ַהֶּזה לְ 
י ְוֵיְדעּו ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ִּכ ) 47: (ָהָאֶרץ ִּכי ֵיׁש ֱאלִֹהים ְלִיְׂשָרֵאל

ִּכי ַליהָוה ַהִּמְלָחָמה ְוָנַתן | לֹא ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ְיהֹוִׁשיַע ְיהָוה 
ַהְּפִלְׁשִּתי ַוֵּיֶלְך ַוִּיְקַרב  ְוָהָיה ִּכי ָקם) 48: (ֶאְתֶכם ְּבָיֵדנּו
: ְׁשִּתיַוְיַמֵהר ָּדִוד ַוָּיָרץ ַהַּמֲעָרָכה ִלְקַראת ַהְּפלִ | ִלְקַראת ָּדִוד 

 ַוְיַקַּלע ַוַּיְך  ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאת ָידֹו ֶאל ַהֶּכִלי ַוִּיַּקח ִמָּׁשם ֶאֶבן) 49(
 ֶאֶבן ְּבִמְצחֹו ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניוַוִּתְטַּבע הָ | ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל ִמְצחֹו 

ְך ֶאת ַוֶּיֱחַזק ָּדִוד ִמן ַהְּפִלְׁשִּתי ַּבֶּקַלע ּוָבֶאֶבן ַוּיַ ) 50: (ָאְרָצה
ד ַוָּיָרץ ָּדִוד ַוַּיֲעמֹ) 51: (ְוֶחֶרב ֵאין ְּבַיד ָּדִוד| ַהְּפִלְׁשִּתי ַוְיִמיֵתהּו 

ִּיְׁשְלָפּה ִמַּתְעָרּה ַוְימְֹתֵתהּו ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַוִּיַּקח ֶאת ַחְרּבֹו וַ 
: ֻנסּוַוִּיְראּו ַהְּפִלְׁשִּתים ִּכי ֵמת ִּגּבֹוָרם ַוּיָ | ַוִּיְכָרת ָּבּה ֶאת רֹאׁשֹו 

 ַהְּפִלְׁשִּתים ַוָּיֻקמּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ַוָּיִרעּו ַוִּיְרְּדפּו ֶאת) 52(
ְך ַוִּיְּפלּו ַחְלֵלי ְפִלְׁשִּתים ְּבֶדרֶ | ְקרֹון ַעד ּבֹוֲאָך ַגְיא ְוַעד ַׁשֲעֵרי עֶ 
ק ַוָּיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְּדלֹ) 53: (ַׁשֲעַרִים ְוַעד ַּגת ְוַעד ֶעְקרֹון

ַוִּיַּקח ָּדִוד ֶאת ) 54: (ַוָּיׁשֹּסּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם| ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִּתים 
: ְוֶאת ֵּכָליו ָׂשם ְּבָאֳהלֹו| ם רֹאׁש ַהְּפִלְׁשִּתי ַוְיִבֵאהּו ְירּוָׁשָלִ

י ָאַמר ְוִכְראֹות ָׁשאּול ֶאת ָּדִוד יֵֹצא ִלְקַראת ַהְּפִלְׁשִּת ) 55(  
ַוּיֹאֶמר ַאְבֵנר ֵחי | ֶאל ַאְבֵנר ַׂשר ַהָּצָבא ֶּבן ִמי ֶזה ַהַּנַער ַאְבֵנר 

ַאָּתה ֶּבן  ְׁשַאל| ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ) 56: (ַנְפְׁשָך ַהֶּמֶלְך ִאם ָיָדְעִּתי
ִּיַּקח ּוְכׁשּוב ָּדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי וַ ) 57(  : ִמי ֶזה ָהָעֶלם

) 58: (ְורֹאׁש ַהְּפִלְׁשִּתי ְּבָידֹו| אֹתֹו ַאְבֵנר ַוְיִבֵאהּו ִלְפֵני ָׁשאּול 
 ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶּבן ַעְבְּדךָ | ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָׁשאּול ֶּבן ִמי ַאָּתה ַהָּנַער 

  :ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי
  



1 Samuel Chapter 18 
  
ָרה ְּבֶנֶפׁש ַוְיִהי ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ֶאל ָׁשאּול ְוֶנֶפׁש ְיהֹוָנָתן ִנְקְׁש ) 1(

ַוִּיָּקֵחהּו ) 2: (ְיהֹוָנָתן ְּכַנְפׁשֹו] ַוֶּיֱאָהֵבהּו קרי[ויאהבו | ָּדִוד 
ַוִּיְכרֹת ) 3: (ׁשּוב ֵּבית ָאִביוְולֹא ְנָתנֹו לָ | ָׁשאּול ַּבּיֹום ַההּוא 

ַוִּיְתַּפֵּׁשט ) 4: (ְּבַאֲהָבתֹו אֹתֹו ְּכַנְפׁשֹו| ְיהֹוָנָתן ְוָדִוד ְּבִרית 
 ּוַמָּדיו ְוַעד ַחְרּבֹו| ְיהֹוָנָתן ֶאת ַהְּמִעיל ֲאֶׁשר ָעָליו ַוִּיְּתֵנהּו ְלָדִוד 

אּול כֹל ֲאֶׁשר ִיְׁשָלֶחּנּו ָׁש ַוֵּיֵצא ָדִוד ְּב ) 5: (ְוַעד ַקְׁשּתֹו ְוַעד ֲחגֹרֹו
ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני ָכל | ַיְׂשִּכיל ַוְיִׂשֵמהּו ָׁשאּול ַעל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה 

  : ָהָעם ְוַגם ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי ָׁשאּול
ֶצאָנה ַוְיִהי ְּבבֹוָאם ְּבׁשּוב ָּדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ַוֵּת ) 6(

ְוַהְּמחֹלֹות ] ָלִׁשיר קרי[ֵרי ִיְׂשָרֵאל לׁשור ַהָּנִׁשים ִמָּכל עָ 
) 7: (ְּבֻתִּפים ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׁשִלִׁשים| ִלְקַראת ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך 

ִהָּכה ָׁשאּול באלפו | ַוַּתֲעֶניָנה ַהָּנִׁשים ַהְמַׂשֲחקֹות ַוּתֹאַמְרָן 
אּול ְמאֹד ַוֵּיַרע ַוִּיַחר ְלָׁש ) 8: (ְוָדִוד ְּבִרְבבָֹתיו] ַּבֲאָלָפיו קרי[

ְּבֵעיָניו ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוּיֹאֶמר ָנְתנּו ְלָדִוד ְרָבבֹות ְוִלי ָנְתנּו 
] עֹוֵין קרי[ַוְיִהי ָׁשאּול עון ) 9: (ְועֹוד לֹו ַאְך ַהְּמלּוָכה| ָהֲאָלִפים 
ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ) 10(  : ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָהְלָאה| ֶאת ָּדִוד 

ת ְוָדִוד ֱאלִֹהים ָרָעה ֶאל ָׁשאּול ַוִּיְתַנֵּבא ְבתֹוְך ַהַּביִ  ַוִּתְצַלח רּוחַ 
 ַוָּיֶטל ָׁשאּול) 11: (ְוַהֲחִנית ְּבַיד ָׁשאּול| ְמַנֵּגן ְּבָידֹו ְּכיֹום ְּביֹום 

ַוִּיּסֹב ָּדִוד ִמָּפָניו | ֶאת ַהֲחִנית ַוּיֹאֶמר ַאֶּכה ְבָדִוד ּוַבִּקיר 
ִּכי ָהָיה ְיהָוה ִעּמֹו | ָׁשאּול ִמִּלְפֵני ָדִוד ַוִּיָרא ) 12: (ַּפֲעָמִים

ר ַוְיִסֵרהּו ָׁשאּול ֵמִעּמֹו ַוְיִׂשֵמהּו לֹו ַׂש ) 13: (ּוֵמִעם ָׁשאּול ָסר
  : ַוֵּיֵצא ַוָּיבֹא ִלְפֵני ָהָעם| ָאֶלף 

ַוַּיְרא ) 15: (ַויהָוה ִעּמֹו| ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ָּדְרָכו ַמְׂשִּכיל ) 14(
 ְוָכל ִיְׂשָרֵאל) 16: (ַוָּיָגר ִמָּפָניו| ֲאֶׁשר הּוא ַמְׂשִּכיל ְמאֹד ָׁשאּול 

  : ִּכי הּוא יֹוֵצא ָוָבא ִלְפֵניֶהם| ִויהּוָדה אֵֹהב ֶאת ָּדִוד 
ּה ֶאֶּתן ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ָּדִוד ִהֵּנה ִבִּתי ַהְּגדֹוָלה ֵמַרב אָֹת ) 17(

| ִיל ְוִהָּלֵחם ִמְלֲחמֹות ְיהָוה ְלָך ְלִאָּׁשה ַאְך ֱהֵיה ִּלי ְלֶבן חַ 
) 18(  : ְוָׁשאּול ָאַמר ַאל ְּתִהי ָיִדי ּבֹו ּוְתִהי בֹו ַיד ְּפִלְׁשִּתים

ל י ְּבִיְׂשָרֵא ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָׁשאּול ִמי ָאנִֹכי ּוִמי ַחַּיי ִמְׁשַּפַחת ָאִב 
ל ת ֵמַרב ַּבת ָׁשאּוַוְיִהי ְּבֵעת ֵּתת ֶא ) 19: (ִּכי ֶאְהֶיה ָחָתן ַלֶּמֶלְך | 

ַוֶּתֱאַהב ) 20: (ְוִהיא ִנְּתָנה ְלַעְדִריֵאל ַהְּמחָֹלִתי ְלִאָּׁשה| ְלָדִוד 
: יָניוַוַּיִּגדּו ְלָׁשאּול ַוִּיַׁשר ַהָּדָבר ְּבעֵ | ִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ֶאת ָּדִוד 



בֹו ַיד ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאְּתֶנָּנה ּלֹו ּוְתִהי לֹו ְלמֹוֵקׁש ּוְתִהי ) 21(
: ּיֹוםַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ָּדִוד ִּבְׁשַּתִים ִּתְתַחֵּתן ִּבי הַ | ְּפִלְׁשִּתים 

ֵּנה ָחֵפץ ַוְיַצו ָׁשאּול ֶאת ֲעָבָדו ַּדְּברּו ֶאל ָּדִוד ַּבָּלט ֵלאמֹר ִה ) 22(
ְוַעָּתה ִהְתַחֵּתן | ֲאֵהבּוָך ] ֲעָבָדיו קרי[ְּבָך ַהֶּמֶלְך ְוָכל עבדו 

ים ַוְיַדְּברּו ַעְבֵדי ָׁשאּול ְּבָאְזֵני ָדִוד ֶאת ַהְּדָבִר ) 23: (ְך ַּבֶּמלֶ 
ָאנִֹכי ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַהְנַקָּלה ְבֵעיֵניֶכם ִהְתַחֵּתן ַּבֶּמֶלְך וְ | ָהֵאֶּלה 

ַּכְּדָבִרים | ַוַּיִּגדּו ַעְבֵדי ָׁשאּול לֹו ֵלאמֹר ) 24: (ִאיׁש ָרׁש ְוִנְקֶלה
  : דָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ָּדוִ 

ַהר ִּכי ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ּכֹה תֹאְמרּו ְלָדִוד ֵאין ֵחֶפץ ַלֶּמֶלְך ְּבמֹ) 25(
 ְוָׁשאּול ָחַׁשב| ְּבֵמָאה ָעְרלֹות ְּפִלְׁשִּתים ְלִהָּנֵקם ְּבאְֹיֵבי ַהֶּמֶלְך 

ַוַּיִּגדּו ֲעָבָדיו ְלָדִוד ֶאת ) 26: (ְלַהִּפיל ֶאת ָּדִוד ְּבַיד ְּפִלְׁשִּתים
ְולֹא | ֶלְך ִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיַׁשר ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ָדִוד ְלִהְתַחֵּתן ַּבֶּמ ַהְּדבָ 

ַוָּיָקם ָּדִוד ַוֵּיֶלְך הּוא ַוֲאָנָׁשיו ַוַּיְך ) 27: (ָמְלאּו ַהָּיִמים
ְיַמְלאּום ַּבְּפִלְׁשִּתים ָמאַתִים ִאיׁש ַוָּיֵבא ָדִוד ֶאת ָעְרלֵֹתיֶהם וַ 

: הַוִּיֶּתן לֹו ָׁשאּול ֶאת ִמיַכל ִּבּתֹו ְלִאָּׁש | ַּבֶּמֶלְך ַלֶּמֶלְך ְלִהְתַחֵּתן 
ל ּוִמיַכל ַּבת ָׁשאּו| ַוַּיְרא ָׁשאּול ַוֵּיַדע ִּכי ְיהָוה ִעם ָּדִוד ) 28(  

 ַוְיִהי ָׁשאּול| ַוּיֹאֶסף ָׁשאּול ֵלרֹא ִמְּפֵני ָדִוד עֹוד ) 29: (ֲאֵהַבְתהּו
ַוְיִהי | ַוֵּיְצאּו ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ) 30(   :אֵֹיב ֶאת ָּדִוד ָּכל ַהָּיִמים

    :  ְמאֹדִמֵּדי ֵצאָתם ָׂשַכל ָּדִוד ִמּכֹל ַעְבֵדי ָׁשאּול ַוִּייַקר ְׁשמֹו
  

1 Samuel Chapter 19 
  
| ֶאת ָּדִוד  ַוְיַדֵּבר ָׁשאּול ֶאל יֹוָנָתן ְּבנֹו ְוֶאל ָּכל ֲעָבָדיו ְלָהִמית) 1(

ַוַּיֵּגד ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד ) 2: (ָחֵפץ ְּבָדִוד ְמאֹד ִויהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול
ר ְוַעָּתה ִהָּׁשֶמר ָנא ַבּבֶֹק | ֵלאמֹר ְמַבֵּקׁש ָׁשאּול ָאִבי ַלֲהִמיֶתָך 

ַוֲאִני ֵאֵצא ְוָעַמְדִּתי ְלַיד ָאִבי ) 3: (ְוָיַׁשְבָּת ַבֵּסֶתר ְוַנְחֵּבאָת 
ְוָרִאיִתי ָמה | ר ְּבָך ֶאל ָאִבי ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ַוֲאִני ֲאַדּבֵ 

| ִביו ַוְיַדֵּבר ְיהֹוָנָתן ְּבָדִוד טֹוב ֶאל ָׁשאּול ָא) 4(  : ְוִהַּגְדִּתי ָלְך 
א ָלְך ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאל ֶיֱחָטא ַהֶּמֶלְך ְּבַעְבּדֹו ְבָדִוד ִּכי לֹוא ָחָט 

ְבַכּפֹו ַוַּיְך ֶאת  ַוָּיֶׂשם ֶאת ַנְפׁשֹו) 5: (ְוִכי ַמֲעָׂשיו טֹוב ְלָך ְמאֹד
ָרִאיָת  ַהְּפִלְׁשִּתי ַוַּיַעׂש ְיהָוה ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ְלָכל ִיְׂשָרֵאל

) 6: (ְוָלָּמה ֶתֱחָטא ְּבָדם ָנִקי ְלָהִמית ֶאת ָּדִוד ִחָּנם| ַוִּתְׂשָמח 
: ָמתּוַוִּיָּׁשַבע ָׁשאּול ַחי ְיהָוה ִאם י| ַוִּיְׁשַמע ָׁשאּול ְּבקֹול ְיהֹוָנָתן 

ים ַוִּיְקָרא ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד ַוַּיֶּגד לֹו ְיהֹוָנָתן ֵאת ָּכל ַהְּדָבִר ) 7(



ְתמֹול ַוָּיֵבא ְיהֹוָנָתן ֶאת ָּדִוד ֶאל ָׁשאּול ַוְיִהי ְלָפָניו ְּכֶא | ָהֵאֶּלה 
ַוֵּיֵצא ָדִוד ַוִּיָּלֶחם | ַוּתֹוֶסף ַהִּמְלָחָמה ִלְהיֹות ) 8(  : ִׁשְלׁשֹום

ַוְּתִהי רּוַח ) 9: (ִּתים ַוַּיְך ָּבֶהם ַמָּכה ְגדֹוָלה ַוָּיֻנסּו ִמָּפָניוַּבְּפִלְׁש 
ְוָדִוד |  ְיהָוה ָרָעה ֶאל ָׁשאּול ְוהּוא ְּבֵביתֹו יֹוֵׁשב ַוֲחִניתֹו ְּבָידֹו

ִּקיר ַוְיַבֵּקׁש ָׁשאּול ְלַהּכֹות ַּבֲחִנית ְּבָדִוד ּובַ ) 10: (ְמַנֵּגן ְּבָיד
ְוָדִוד ָנס ַוִּיָּמֵלט | ֵני ָׁשאּול ַוַּיְך ֶאת ַהֲחִנית ַּבִּקיר ַוִּיְפַטר ִמּפְ 
  : ַּבַּלְיָלה הּוא

ֲהִמיתֹו ַוִּיְׁשַלח ָׁשאּול ַמְלָאִכים ֶאל ֵּבית ָּדִוד ְלָׁשְמרֹו ְולַ ) 11(
ט ֶאת ַוַּתֵּגד ְלָדִוד ִמיַכל ִאְׁשּתֹו ֵלאמֹר ִאם ֵאיְנָך ְמַמּלֵ | ַּבּבֶֹקר 

ַוּתֶֹרד ִמיַכל ֶאת ָּדִוד ) 12: (ְיָלה ָמָחר ַאָּתה מּוָמתַנְפְׁשָך ַהּלַ 
ַוִּתַּקח ִמיַכל ֶאת ) 13: (ַוֵּיֶלְך ַוִּיְבַרח ַוִּיָּמֵלט| ְּבַעד ַהַחּלֹון 

 ַהְּתָרִפים ַוָּתֶׂשם ֶאל ַהִּמָּטה ְוֵאת ְּכִביר ָהִעִּזים ָׂשָמה
ַחת ַלח ָׁשאּול ַמְלָאִכים ָלַק ַוִּיְׁש ) 14(  : ַוְּתַכס ַּבָּבֶגד| ְמַרֲאׁשָֹתיו 

  : ַוּתֹאֶמר חֶֹלה הּוא| ֶאת ָּדִוד 
| מֹר ַוִּיְׁשַלח ָׁשאּול ֶאת ַהַּמְלָאִכים ִלְראֹות ֶאת ָּדִוד ֵלא) 15(

 ַוָּיבֹאּו ַהַּמְלָאִכים ְוִהֵּנה) 16: (ַהֲעלּו אֹתֹו ַבִּמָּטה ֵאַלי ַלֲהִמתֹו
ַוּיֹאֶמר ) 17: (ָהִעִּזים ְמַרֲאׁשָֹתיו ּוְכִביר| ַהְּתָרִפים ֶאל ַהִּמָּטה 

| י ַוִּיָּמֵלט ָׁשאּול ֶאל ִמיַכל ָלָּמה ָּכָכה ִרִּמיִתִני ַוְּתַׁשְּלִחי ֶאת אְֹיִב 
: ֲאִמיֵתְך  ַוּתֹאֶמר ִמיַכל ֶאל ָׁשאּול הּוא ָאַמר ֵאַלי ַׁשְּלִחִני ָלָמה

 ָהָרָמָתה ַוַּיֶּגד לֹו ֵאת ְוָדִוד ָּבַרח ַוִּיָּמֵלט ַוָּיבֹא ֶאל ְׁשמּוֵאל) 18(
 ַוֵּיֶלְך הּוא ּוְׁשמּוֵאל ַוֵּיְׁשבּו בנוית| ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו ָׁשאּול 

ְּבָניֹות [ִהֵּנה ָדִוד בנוית | ַוֻּיַּגד ְלָׁשאּול ֵלאמֹר ) 19]: (ְּבָניֹות קרי[
ד וִ ַוִּיְׁשַלח ָׁשאּול ַמְלָאִכים ָלַקַחת ֶאת ּדָ ) 20: (ָּבָרָמה] קרי

| ֵליֶהם ַוַּיְרא ֶאת ַלֲהַקת ַהְּנִביִאים ִנְּבִאים ּוְׁשמּוֵאל עֵֹמד ִנָּצב עֲ 
) 21: (הַוְּתִהי ַעל ַמְלֲאֵכי ָׁשאּול רּוַח ֱאלִֹהים ַוִּיְתַנְּבאּו ַּגם ֵהָּמ 
| ֵהָּמה  ַוַּיִּגדּו ְלָׁשאּול ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֲאֵחִרים ַוִּיְתַנְּבאּו ַּגם

) 22: (ָּמהאּול ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ְׁשִלִׁשים ַוִּיְתַנְּבאּו ַּגם הֵ ַוּיֶֹסף ָׁש 
ַאל כּו ַוִּיְׁש ַוֵּיֶלְך ַּגם הּוא ָהָרָמָתה ַוָּיבֹא ַעד ּבֹור ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ַּבֶּׂש 

] ְּבָניֹות קרי[ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה בנוית | ַוּיֹאֶמר ֵאיפֹה ְׁשמּוֵאל ְוָדִוד 
ַוְּתִהי ָעָליו | ָּבָרָמה ] ָניֹות קרי[ֵּיֶלְך ָׁשם ֶאל נוית וַ ) 23: (ָּבָרָמה

 ַּגם הּוא רּוַח ֱאלִֹהים ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ַוִּיְתַנֵּבא ַעד ּבֹאֹו בנוית
ַגם  ַוִּיְפַׁשט ַּגם הּוא ְּבָגָדיו ַוִּיְתַנֵּבא) 24: (ָּבָרָמה] ְּבָניֹות קרי[

ַעל | ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהָּלְיָלה  הּוא ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל ַוִּיּפֹל ָערֹם
  :ֵּכן יֹאְמרּו ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאם



  
1 Samuel Chapter 20 

  
 ַוָּיבֹא ַוּיֹאֶמר ִלְפֵני| ָּבָרָמה ] ִמָּניֹות קרי[ַוִּיְבַרח ָּדִוד מנוות ) 1(

ָך ִּכי ְיהֹוָנָתן ֶמה ָעִׂשיִתי ֶמה ֲעֹוִני ּוֶמה ַחָּטאִתי ִלְפֵני ָאִבי
ַוּיֹאֶמר לֹו ָחִליָלה לֹא ָתמּות ִהֵּנה לו ) 2: (ְמַבֵּקׁש ֶאת ַנְפִׁשי

א ָאִבי ָּדָבר ָּגדֹול אֹו ָּדָבר ָקטֹן ְולֹ] ַיֲעֶׂשה קרי[עׂשה ] לֹא קרי[
ֵאין  ּוַמּדּוַע ַיְסִּתיר ָאִבי ִמֶּמִּני ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה| ִיְגֶלה ֶאת ָאְזִני 

ִתי ֵחן ַבע עֹוד ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ָידַֹע ָיַדע ָאִביָך ִּכי ָמָצאַוִּיָּׁש ) 3: (זֹאת
ְואּוָלם ַחי ְיהָוה | ְּבֵעיֶניָך ַוּיֹאֶמר ַאל ֵיַדע זֹאת ְיהֹוָנָתן ֶּפן ֵיָעֵצב 

ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ) 4: (ְוֵחי ַנְפֶׁשָך ִּכי ְכֶפַׂשע ֵּביִני ּוֵבין ַהָּמֶות
  : ְפְׁשָך ְוֶאֱעֶׂשה ָּלְך ַמה ּתֹאַמר נַ | ָּדִוד 

ב ֵאֵׁשב ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ְיהֹוָנָתן ִהֵּנה חֶֹדׁש ָמָחר ְוָאנִֹכי ָיׁשֹ) 5(
ֶרב ְוִׁשַּלְחַּתִני ְוִנְסַּתְרִּתי ַבָּׂשֶדה ַעד ָהעֶ | ִעם ַהֶּמֶלְך ֶלֱאכֹול 

אֹל ִנְׁשַאל ְוָאַמְרָּת ִנְׁש | ִאם ָּפקֹד ִיְפְקֵדִני ָאִביָך ) 6: (ַהְּׁשִלִׁשית
ל ִמֶּמִּני ָדִוד ָלרּוץ ֵּבית ֶלֶחם ִעירֹו ִּכי ֶזַבח ַהָּיִמים ָׁשם ְלכָ 

ְוִאם ָחרֹה | ִאם ּכֹה יֹאַמר טֹוב ָׁשלֹום ְלַעְבֶּדָך ) 7: (ַהִּמְׁשָּפָחה
ֶּדָך ְוָעִׂשיָת ֶחֶסד ַעל ַעְב ) 8: (ֶיֱחֶרה לֹו ַּדע ִּכי ָכְלָתה ָהָרָעה ֵמִעּמֹו

ְוִאם ֶיׁש ִּבי ָעֹון | ית ְיהָוה ֵהֵבאָת ֶאת ַעְבְּדָך ִעָּמְך ִּכי ִּבְבִר 
  : ֲהִמיֵתִני ַאָּתה ְוַעד ָאִביָך ָלָּמה ֶּזה ְתִביֵאִני

ִּכי ִאם ָידַֹע ֵאַדע ִּכי ָכְלָתה | ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ָחִליָלה ָּלְך ) 9(
) 10(  : ְך ָהָרָעה ֵמִעם ָאִבי ָלבֹוא ָעֶליָך ְולֹא אָֹתּה ַאִּגיד לָ 

: האֹו ַמה ַּיַעְנָך ָאִביָך ָקָׁש | ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ְיהֹוָנָתן ִמי ַיִּגיד ִלי 
ַוֵּיְצאּו | ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ָּדִוד ְלָכה ְוֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ) 11(  

ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ָּדִוד ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 12(  : ְׁשֵניֶהם ַהָּׂשֶדה
ֹוב ֶאל י ֶאְחקֹר ֶאת ָאִבי ָּכֵעת ָמָחר ַהְּׁשִלִׁשית ְוִהֵּנה טִיְׂשָרֵאל ִּכ 

 ּכֹה ַיֲעֶׂשה) 13: (ְולֹא ָאז ֶאְׁשַלח ֵאֶליָך ְוָגִליִתי ֶאת ָאְזֶנךָ | ָּדִוד 
יָך ְיהָוה ִליהֹוָנָתן ְוכֹה יִֹסיף ִּכי ֵייִטב ֶאל ָאִבי ֶאת ָהָרָעה ָעלֶ 

ִויִהי ְיהָוה ִעָּמְך | יָך ְוָהַלְכָּת ְלָׁשלֹום ְוָגִליִתי ֶאת ָאְזֶנָך ְוִׁשַּלְחִּת 
ְולֹא ַתֲעֶׂשה | ְולֹא ִאם עֹוֶדִּני ָחי ) 14: (ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ָאִבי

ְולֹא ַתְכִרת ֶאת ַחְסְּדָך ) 15: (ִעָּמִדי ֶחֶסד ְיהָוה ְולֹא ָאמּות
ָדִוד ִאיׁש  ְולֹא ְּבַהְכִרת ְיהָוה ֶאת אְֹיֵבי| ֵמִעם ֵּביִתי ַעד עֹוָלם 

ּוִבֵּקׁש | ַוִּיְכרֹת ְיהֹוָנָתן ִעם ֵּבית ָּדִוד ) 16: (ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
ד ַוּיֹוֶסף ְיהֹוָנָתן ְלַהְׁשִּביַע ֶאת ָּדוִ ) 17: (ְיהָוה ִמַּיד אְֹיֵבי ָדִוד



ַוּיֹאֶמר לֹו ) 18(  : ִּכי ַאֲהַבת ַנְפׁשֹו ֲאֵהבֹו| ְּבַאֲהָבתֹו אֹתֹו 
 ְוִׁשַּלְׁשָּת ) 19: (ְוִנְפַקְדָּת ִּכי ִיָּפֵקד מֹוָׁשֶבךָ | ָמָחר חֶֹדׁש ְיהֹוָנָתן 

ה ם ַהַּמֲעֶׂש ֵּתֵרד ְמאֹד ּוָבאָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִנְסַּתְרָּת ָּׁשם ְּביֹו
ה ַוֲאִני ְׁשלֶֹׁשת ַהִחִּצים ִצּדָ ) 20: (ְוָיַׁשְבָּת ֵאֶצל ָהֶאֶבן ָהָאֶזל| 

 ְוִהֵּנה ֶאְׁשַלח ֶאת ַהַּנַער ֵלְך ) 21: (ְלַמָּטָרה ְלַׁשַּלח ִלי| אֹוֶרה 
 ִאם ָאמֹר אַֹמר ַלַּנַער ִהֵּנה ַהִחִּצים ִמְּמךָ | ְמָצא ֶאת ַהִחִּצים 

ְוִאם ) 22: (ָוֵהָּנה ָקֶחּנּו ָובָֹאה ִּכי ָׁשלֹום ְלָך ְוֵאין ָּדָבר ַחי ְיהָוה
ֵלְך ִּכי ִׁשַּלֲחָך | ָאה ּכֹה אַֹמר ָלֶעֶלם ִהֵּנה ַהִחִּצים ִמְּמָך ָוָהְל 

ִהֵּנה ְיהָוה ֵּביִני | ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֲאִני ָוָאָּתה ) 23: (ְיהָוה
ַוְיִהי ַהחֶֹדׁש | ַוִּיָּסֵתר ָּדִוד ַּבָּׂשֶדה ) 24(  : ּוֵביְנָך ַעד עֹוָלם

ֶּמֶלְך ַעל ַוֵּיֶׁשב הַ ) 25: (ַהֶּלֶחם ֶלֱאכֹול] ֶאל קרי[ַוֵּיֶׁשב ַהֶּמֶלְך על 
ֵנר ֵּיֶׁשב ַאְב מֹוָׁשבֹו ְּכַפַעם ְּבַפַעם ֶאל מֹוַׁשב ַהִּקיר ַוָּיָקם ְיהֹוָנָתן וַ 

ה ְולֹא ִדֶּבר ָׁשאּול ְמאּוָמ ) 26: (ַוִּיָּפֵקד ְמקֹום ָּדִוד| ִמַּצד ָׁשאּול 
ִּכי ָאַמר ִמְקֶרה הּוא ִּבְלִּתי ָטהֹור הּוא ִּכי לֹא | ַּבּיֹום ַההּוא 

| קֹום ָּדִוד ַוְיִהי ִמָּמֳחַרת ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַוִּיָּפֵקד ְמ ) 27(  : ָטהֹור
י ַּגם ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו ַמּדּוַע לֹא ָבא ֶבן ִיַׁש    

| ַוַּיַען ְיהֹוָנָתן ֶאת ָׁשאּול ) 28: (ְּתמֹול ַּגם ַהּיֹום ֶאל ַהָּלֶחם
ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ) 29: (י ַעד ֵּבית ָלֶחםִנְׁשאֹל ִנְׁשַאל ָּדִוד ֵמִעָּמִד 

ִאם  ָנא ִּכי ֶזַבח ִמְׁשָּפָחה ָלנּו ָּבִעיר ְוהּוא ִצָּוה ִלי ָאִחי ְוַעָּתה
ַעל ֵּכן לֹא | ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִאָּמְלָטה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ֶאָחי 

ִּביהֹוָנָתן ַוִּיַחר ַאף ָׁשאּול ) 30(  : ָבא ֶאל ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶלְך 
ן ֲהלֹוא ָיַדְעִּתי ִּכי בֵֹחר ַאָּתה ְלבֶ | ַוּיֹאֶמר לֹו ֶּבן ַנֲעַות ַהַּמְרּדּות 

ן ִּכי ָכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ּבֶ ) 31: (ִיַׁשי ְלָבְׁשְּתָך ּוְלבֶֹׁשת ֶעְרַות ִאֶּמךָ 
 ְוַעָּתה ְׁשַלח| ִיַׁשי ַחי ַעל ָהֲאָדָמה לֹא ִתּכֹון ַאָּתה ּוַמְלכּוֶתָך 

ל ַוַּיַען ְיהֹוָנָתן ֶאת ָׁשאּו) 32(  : ְוַקח אֹתֹו ֵאַלי ִּכי ֶבן ָמֶות הּוא
ת ַוָּיֶטל ָׁשאּול ֶא ) 33: (ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָלָּמה יּוַמת ֶמה ָעָׂשה| ָאִביו 

 ַוֵּיַדע ְיהֹוָנָתן ִּכי ָכָלה ִהיא ֵמִעם ָאִביו| ַהֲחִנית ָעָליו ְלַהּכֹתֹו 
ֳחִרי ַוָּיָקם ְיהֹוָנָתן ֵמִעם ַהֻּׁשְלָחן ּבָ ) 34(  : ְלָהִמית ֶאת ָּדִוד

ִוד ִּכי ְולֹא ָאַכל ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ֶלֶחם ִּכי ֶנְעַצב ֶאל ּדָ | ָאף 
מֹוֵעד ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוֵּיֵצא ְיהֹוָנָתן ַהָּׂשֶדה לְ ) 35(  : ִהְכִלמֹו ָאִביו

ר ְלַנֲערֹו ֻרץ ְמָצא ָנא ֶאת ַוּיֹאֶמ ) 36: (ְוַנַער ָקטֹן ִעּמֹו| ָּדִוד 
ַהַּנַער ָרץ ְוהּוא ָיָרה ַהֵחִצי | ַהִחִּצים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי מֹוֶרה 

| הֹוָנָתן ַוָּיבֹא ַהַּנַער ַעד ְמקֹום ַהֵחִצי ֲאֶׁשר ָיָרה יְ ) 37: (ְלַהֲעִברֹו
: ָאה ָוָהְל ַוִּיְקָרא ְיהֹוָנָתן ַאֲחֵרי ַהַּנַער ַוּיֹאֶמר ֲהלֹוא ַהֵחִצי ִמְּמךָ 



| ֲעמֹד ַוִּיְקָרא ְיהֹוָנָתן ַאֲחֵרי ַהַּנַער ְמֵהָרה חּוָׁשה ַאל ַּת ) 38(
: ַוָּיבֹא ֶאל ֲאדָֹניו] ַהִחִּצים קרי[ַוְיַלֵּקט ַנַער ְיהֹוָנָתן ֶאת החצי 

ַאְך ְיהֹוָנָתן ְוָדִוד ָיְדעּו ֶאת | ְוַהַּנַער לֹא ָיַדע ְמאּוָמה ) 39(
ַוּיֹאֶמר | הֹוָנָתן ֶאת ֵּכָליו ֶאל ַהַּנַער ֲאֶׁשר לֹו ַוִּיֵּתן יְ ) 40: (ַהָּדָבר

ִּיּפֹל ַהַּנַער ָּבא ְוָדִוד ָקם ֵמֵאֶצל ַהֶּנֶגב וַ ) 41: (לֹו ֵלְך ָהֵביא ָהִעיר
ּו ַוִּיְּׁשקּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעה| ְלַאָּפיו ַאְרָצה ַוִּיְׁשַּתחּו ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים 

ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ) 42: (ד ָּדִוד ִהְגִּדילַוִּיְבּכּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו עַ 
הָוה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְענּו ְׁשֵנינּו ֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם יְ | ְלָדִוד ֵלְך ְלָׁשלֹום 

  :עֹוָלם ֵלאמֹר ְיהָוה ִיְהֶיה ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרִעי ּוֵבין ַזְרֲעָך ַעד
  

1 Samuel Chapter 21 
  
ַוָּיבֹא ָדִוד נֶֹבה ֶאל ) 2: (ִויהֹוָנָתן ָּבא ָהִעיר |ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך ) 1(

 ַוֶּיֱחַרד ֲאִחיֶמֶלְך ִלְקַראת ָּדִוד ַוּיֹאֶמר לֹו| ֲאִחיֶמֶלְך ַהּכֵֹהן 
ְך ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאִחיֶמלֶ ) 3: (ַמּדּוַע ַאָּתה ְלַבֶּדָך ְוִאיׁש ֵאין ִאָּתְך 

ת ר ֵאַלי ִאיׁש ַאל ֵיַדע ְמאּוָמה ֶא ַהּכֵֹהן ַהֶּמֶלְך ִצַּוִני ָדָבר ַוּיֹאֶמ 
 ְוֶאת ַהְּנָעִרים יֹוַדְעִּתי| ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹלֲחָך ַוֲאֶׁשר ִצִּויִתָך 

ָּׁשה ְוַעָּתה ַמה ֵּיׁש ַּתַחת ָיְדָך ֲחִמ ) 4: (ֶאל ְמקֹום ְּפלִֹני ַאְלמֹוִני
ּכֵֹהן ֶאת ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ַוַּיַען הַ ) 5: (אֹו ַהִּנְמָצא| ֶלֶחם ְּתָנה ְבָיִדי 

ְמרּו ִּכי ִאם ֶלֶחם קֶֹדׁש ֵיׁש ִאם ִנְׁש | ֵאין ֶלֶחם חֹל ֶאל ַּתַחת ָיִדי 
  : ַהְּנָעִרים ַאְך ֵמִאָּׁשה

ָלנּו  ַוַּיַען ָּדִוד ֶאת ַהּכֵֹהן ַוּיֹאֶמר לֹו ִּכי ִאם ִאָּׁשה ֲעֻצָרה) 6(
ְוהּוא ֶּדֶרְך | י ַהְּנָעִרים קֶֹדׁש ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם ְּבֵצאִתי ַוִּיְהיּו ְכלֵ 

ִּכי לֹא | ַוִּיֶּתן לֹו ַהּכֵֹהן קֶֹדׁש ) 7: (חֹל ְוַאף ִּכי ַהּיֹום ִיְקַּדׁש ַּבֶּכִלי
הָוה ָהָיה ָׁשם ֶלֶחם ִּכי ִאם ֶלֶחם ַהָּפִנים ַהּמּוָסִרים ִמִּלְפֵני יְ 

ַעְבֵדי ָׁשאּול ְוָׁשם ִאיׁש ֵמ ) 8: (ָלׂשּום ֶלֶחם חֹם ְּביֹום ִהָּלְקחֹו
ַאִּביר | ַּבּיֹום ַההּוא ֶנְעָצר ִלְפֵני ְיהָוה ּוְׁשמֹו ּדֵֹאג ָהֲאדִֹמי 

ּפֹה  ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך ְוִאין ֶיׁש) 9: (ָהרִֹעים ֲאֶׁשר ְלָׁשאּול
 ִּכי ַגם ַחְרִּבי ְוַגם ֵּכַלי לֹא ָלַקְחִּתי| ַתַחת ָיְדָך ֲחִנית אֹו ָחֶרב 

ת ַוּיֹאֶמר ַהּכֵֹהן ֶחֶרב ָּגְליָ ) 10(  : ִּכי ָהָיה ְדַבר ַהֶּמֶלְך ָנחּוץ ְבָיִדי
ַבִּׂשְמָלה  ַהְּפִלְׁשִּתי ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ְּבֵעֶמק ָהֵאָלה ִהֵּנה ִהיא לּוָטה

ָתּה ַאֲחֵרי ָהֵאפֹוד ִאם אָֹתּה ִּתַּקח ְלָך ָקח ִּכי ֵאין ַאֶחֶרת זּולָ 
 ַוָּיָקם ָּדִוד ַוִּיְבַרח) 11: (ין ָּכמֹוָה ְּתֶנָּנה ִּליַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֵא | ָּבֶזה 

) 12: (ַוָּיבֹא ֶאל ָאִכיׁש ֶמֶלְך ַּגת| ַּבּיֹום ַההּוא ִמְּפֵני ָׁשאּול 



ֲהלֹוא | ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ָאִכיׁש ֵאָליו ֲהלֹוא ֶזה ָדִוד ֶמֶלְך ָהָאֶרץ 
] ַּבֲאָלָפיו קרי[ל באלפו ָלֶזה ַיֲענּו ַבְּמחֹלֹות ֵלאמֹר ִהָּכה ָׁשאּו

ים ַוָּיֶׂשם ָּדִוד ֶאת ַהְּדָבִר ) 13]: (ְּבִרְבבָֹתיו קרי[ְוָדִוד ברבבתו 
ַוְיַׁשּנֹו ) 14: (ַוִּיָרא ְמאֹד ִמְּפֵני ָאִכיׁש ֶמֶלְך ַּגת| ָהֵאֶּלה ִּבְלָבבֹו 

 ַעל] ַוְיָתיו קרי[ויתו | ֶאת ַטְעמֹו ְּבֵעיֵניֶהם ַוִּיְתהֵֹלל ְּבָיָדם 
ַוּיֹאֶמר ָאִכיׁש ֶאל ) 15: (ַּדְלתֹות ַהַּׁשַער ַוּיֹוֶרד ִרירֹו ֶאל ְזָקנֹו

) 16: (יִהֵּנה ִתְראּו ִאיׁש ִמְׁשַּתֵּגַע ָלָּמה ָּתִביאּו אֹתֹו ֵאלָ | ֲעָבָדיו 
ֲהֶזה | ָלי ֲחַסר ְמֻׁשָּגִעים ָאִני ִּכי ֲהֵבאֶתם ֶאת ֶזה ְלִהְׁשַּתֵּגַע עָ 

    : ָיבֹוא ֶאל ֵּביִתי
  

1 Samuel Chapter 22 
  
ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו | ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ִמָּׁשם ַוִּיָּמֵלט ֶאל ְמָעַרת ֲעֻדָּלם ) 1(

 ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש) 2: (ְוָכל ֵּבית ָאִביו ַוֵּיְרדּו ֵאָליו ָׁשָּמה
ִהי ֲעֵליֶהם יְ ָמצֹוק ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו נֶֹׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר ֶנֶפׁש וַ 

ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ִמָּׁשם ) 3: (ַוִּיְהיּו ִעּמֹו ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש| ְלָׂשר 
ַוּיֹאֶמר ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב ֵיֵצא ָנא ָאִבי ְוִאִּמי | ִמְצֵּפה מֹוָאב 

י ַוַּיְנֵחם ֶאת ְּפנֵ ) 4: (ִאְּתֶכם ַעד ֲאֶׁשר ֵאַדע ַמה ַּיֲעֶׂשה ִּלי ֱאלִֹהים
) 5(  : ַוֵּיְׁשבּו ִעּמֹו ָּכל ְיֵמי ֱהיֹות ָּדִוד ַּבְּמצּוָדה| ֹוָאב ֶמֶלְך מ

ָת ְּלָך ַוּיֹאֶמר ָּגד ַהָּנִביא ֶאל ָּדִוד לֹא ֵתֵׁשב ַּבְּמצּוָדה ֵלְך ּוָבא
ל ַוִּיְׁשַמע ָׁשאּו) 6(  : ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ַוָּיבֹא ַיַער ָחֶרת| ֶאֶרץ ְיהּוָדה 

ת ְוָׁשאּול יֹוֵׁשב ַּבִּגְבָעה ַּתחַ | ִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִּכי נֹוַדע ָּדִוד ַוֲאנָ 
ַוּיֹאֶמר ) 7: (ָהֶאֶׁשל ָּבָרָמה ַוֲחִניתֹו ְבָידֹו ְוָכל ֲעָבָדיו ִנָּצִבים ָעָליו
ַּגם ְלֻכְּלֶכם | ָׁשאּול ַלֲעָבָדיו ַהִּנָּצִבים ָעָליו ִׁשְמעּו ָנא ְּבֵני ְיִמיִני 

ָׂשֵרי ּוְכָרִמים ְלֻכְּלֶכם ָיִׂשים ָׂשֵרי ֲאָלִפים וְ ִיֵּתן ֶּבן ִיַׁשי ָׂשדֹות 
ְכָרת ִּכי ְקַׁשְרֶּתם ֻּכְּלֶכם ָעַלי ְוֵאין ּגֶֹלה ֶאת ָאְזִני ִּב ) 8: (ֵמאֹות

ִּכי ֵהִקים | ְּבִני ִעם ֶּבן ִיַׁשי ְוֵאין חֶֹלה ִמֶּכם ָעַלי ְוגֶֹלה ֶאת ָאְזִני 
ַוַּיַען ּדֵֹאג ָהֲאדִֹמי ) 9(  : ֹום ַהֶּזהְּבִני ֶאת ַעְבִּדי ָעַלי ְלאֵֹרב ַּכּי

ה ָרִאיִתי ֶאת ֶּבן ִיַׁשי ָּבא נֹבֶ | ְוהּוא ִנָּצב ַעל ַעְבֵדי ָׁשאּול ַוּיֹאַמר 
ן לֹו ַוִּיְׁשַאל לֹו ַּביהָוה ְוֵציָדה ָנַת ) 10: (ֶאל ֲאִחיֶמֶלְך ֶּבן ֲאִחטּוב

א ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ִלְקרֹ) 11: (ְוֵאת ֶחֶרב ָּגְלָית ַהְּפִלְׁשִּתי ָנַתן לֹו| 
ֲהִנים ֶאת ֲאִחיֶמֶלְך ֶּבן ֲאִחיטּוב ַהּכֵֹהן ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִביו ַהּכֹ

ַמע ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ְׁש ) 12(  : ַוָּיבֹאּו ֻכָּלם ֶאל ַהֶּמֶלְך | ֲאֶׁשר ְּבנֹב 
ֵאָליו [ ַוּיֹאֶמר אלו) 13: (ַוּיֹאֶמר ִהְנִני ֲאדִֹני| ָנא ֶּבן ֲאִחיטּוב 



ְּבִתְּתָך לֹו ֶלֶחם | ָׁשאּול ָלָּמה ְקַׁשְרֶּתם ָעַלי ַאָּתה ּוֶבן ִיָׁשי ] קרי
: ְוֶחֶרב ְוָׁשאֹול לֹו ֵּבאלִֹהים ָלקּום ֵאַלי ְלאֵֹרב ַּכּיֹום ַהֶּזה

ּוִמי ְבָכל ֲעָבֶדיָך | ַוַּיַען ֲאִחיֶמֶלְך ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאַמר ) 14(  
: ֶתךָ ַתן ַהֶּמֶלְך ְוָסר ֶאל ִמְׁשַמְעֶּתָך ְוִנְכָּבד ְּבֵביְּכָדִוד ֶנֱאָמן ַוחֲ 

לֹו ֵבאלִֹהים ָחִליָלה ] ִלְׁשָאל קרי[ַהּיֹום ַהִחּלִֹתי לׁשאול ) 15(
ַדע ַאל ָיֵׂשם ַהֶּמֶלְך ְּבַעְבּדֹו ָדָבר ְּבָכל ֵּבית ָאִבי ִּכי לֹא יָ | ִּלי 

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך מֹות ) 16: (לַעְבְּדָך ְּבָכל זֹאת ָּדָבר ָקטֹן אֹו ָגדֹו
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ) 17: (ַאָּתה ְוָכל ֵּבית ָאִביךָ | ָּתמּות ֲאִחיֶמֶלְך 

ָדם ִעם ָלָרִצים ַהִּנָּצִבים ָעָליו סֹּבּו ְוָהִמיתּו ּכֲֹהֵני ְיהָוה ִּכי ַגם יָ 
ְולֹא | ] י קריָאְזנִ [ָּדִוד ְוִכי ָיְדעּו ִּכי בֵֹרַח הּוא ְולֹא ָגלּו ֶאת אזנו 

) 18(  : ָאבּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ִלְׁשלַֹח ֶאת ָיָדם ִלְפגַֹע ְּבכֲֹהֵני ְיהָוה
| סֹב ַאָּתה ּוְפַגע ַּבּכֲֹהִנים ] ְלדֹוֵאג קרי[ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך לדויג 

ַּבּיֹום  ָהֲאדִֹמי ַוִּיְפַּגע הּוא ַּבּכֲֹהִנים ַוָּיֶמת] ּדֹוֵאג קרי[ַוִּיּסֹב דויג 
ְוֵאת נֹב ִעיר ) 19: (הּוא ְׁשמִֹנים ַוֲחִמָּׁשה ִאיׁש נֵֹׂשא ֵאפֹוד ָּבדהַ 

| יֹוֵנק  ַהּכֲֹהִנים ִהָּכה ְלִפי ֶחֶרב ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ֵמעֹוֵלל ְוַעד
ְך ַוִּיָּמֵלט ֵּבן ֶאָחד ַלֲאִחיֶמלֶ ) 20: (ְוׁשֹור ַוֲחמֹור ָוֶׂשה ְלִפי ָחֶרב

ר ַוַּיֵּגד ֶאְבָיָת ) 21: (ַוִּיְבַרח ַאֲחֵרי ָדִוד| ָיָתר ֶּבן ֲאִחטּוב ּוְׁשמֹו ֶאְב 
ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ) 22: (ִּכי ָהַרג ָׁשאּול ֵאת ּכֲֹהֵני ְיהָוה| ְלָדִוד 

ָהֲאדִֹמי ] ּדֹוֵאג קרי[ְלֶאְבָיָתר ָיַדְעִּתי ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ָׁשם דויג 
) 23: (י ְּבָכל ֶנֶפׁש ֵּבית ָאִביךָ ָאנִֹכי ַסּבִֹת | ִּכי ַהֵּגד ַיִּגיד ְלָׁשאּול 

 ךָ ֵּקׁש ֶאת ַנְפֶׁש ְׁשָבה ִאִּתי ַאל ִּתיָרא ִּכי ֲאֶׁשר ְיַבֵּקׁש ֶאת ַנְפִׁשי ְיבַ 
  :ִּכי ִמְׁשֶמֶרת ַאָּתה ִעָּמִדי| 
  

1 Samuel Chapter 23 
  
ֵהָּמה ִהֵּנה ְפִלְׁשִּתים ִנְלָחִמים ִּבְקִעיָלה וְ | ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד ֵלאמֹר ) 1(

 ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביהָוה ֵלאמֹר ַהֵאֵלְך ) 2: (ׁשִֹסים ֶאת ַהֳּגָרנֹות
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ָּדִוד ֵלְך    | ְוִהֵּכיִתי ַּבְּפִלְׁשִּתים ָהֵאֶּלה 

ִוד ַוּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי דָ ) 3: (ְוִהִּכיָת ַבְּפִלְׁשִּתים ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ְקִעיָלה
ְוַאף ִּכי ֵנֵלְך ְקִעָלה ֶאל | ֲאַנְחנּו פֹה ִּביהּוָדה ְיֵרִאים ֵאָליו ִהֵּנה 

   ַוּיֹוֶסף עֹוד ָּדִוד ִלְׁשאֹל ַּביהָוה ) 4(  : ַמַעְרכֹות ְּפִלְׁשִּתים
ַוּיֹאֶמר קּום ֵרד ְקִעיָלה ִּכי ֲאִני נֵֹתן ֶאת | ַוַּיֲעֵנהּו ְיהָוה 
ְקִעיָלה ] ַוֲאָנָׁשיו קרי[ואנׁשו ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ) 5: (ְּפִלְׁשִּתים ְּבָיֶדךָ 

| ה ְגדֹוָלה ַוִּיָּלֶחם ַּבְּפִלְׁשִּתים ַוִּיְנַהג ֶאת ִמְקֵניֶהם ַוַּיְך ָּבֶהם ַמּכָ 



ַוְיִהי ִּבְברַֹח ֶאְבָיָתר ֶּבן ) 6(  : ַוּיַֹׁשע ָּדִוד ֵאת יְֹׁשֵבי ְקִעיָלה
י ַוֻּיַּגד ְלָׁשאּול ִּכ ) 7( :ֵאפֹוד ָיַרד ְּבָידֹו| ֲאִחיֶמֶלְך ֶאל ָּדִוד ְקִעיָלה 

 ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ִנַּכר אֹתֹו ֱאלִֹהים ְּבָיִדי ִּכי| ָבא ָדִוד ְקִעיָלה 
ל ַוְיַׁשַּמע ָׁשאּול ֶאת ּכָ ) 8: (ִנְסַּגר ָלבֹוא ְּבִעיר ְּדָלַתִים ּוְבִריחַ 

) 9( :וָלֶרֶדת ְקִעיָלה ָלצּור ֶאל ָּדִוד ְוֶאל ֲאָנָׁשי| ָהָעם ַלִּמְלָחָמה 
ַוּיֹאֶמר ֶאל ֶאְבָיָתר | ַוֵּיַדע ָּדִוד ִּכי ָעָליו ָׁשאּול ַמֲחִריׁש ָהָרָעה 

ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 10(  : ַהּכֵֹהן ַהִּגיָׁשה ָהֵאפֹוד
| א ֶאל ְקִעיָלה ִיְׂשָרֵאל ָׁשמַֹע ָׁשַמע ַעְבְּדָך ִּכי ְמַבֵּקׁש ָׁשאּול ָלבֹו

ֵיֵרד ֲהַיְסִּגֻרִני ַבֲעֵלי ְקִעיָלה ְבָידֹו הֲ ) 11: (ּוִריְלַׁשֵחת ָלִעיר ַּבֲעב
|  ֶּגד ָנא ְלַעְבֶּדךָ ָׁשאּול ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַעְבֶּדָך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל הַ 

ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֲהַיְסִּגרּו ַּבֲעֵלי ) 12: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵיֵרד   
: ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ַיְסִּגירּו| אּול ְקִעיָלה אִֹתי ְוֶאת ֲאָנַׁשי ְּבַיד ָׁש 

ְצאּו ִמְּקִעָלה ַוָּיָקם ָּדִוד ַוֲאָנָׁשיו ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ַוּיֵ ) 13(  
ִעיָלה ּוְלָׁשאּול ֻהַּגד ִּכי ִנְמַלט ָּדִוד ִמְּק | ַוִּיְתַהְּלכּו ַּבֲאֶׁשר ִיְתַהָּלכּו 

 ָּבר ַּבְּמָצדֹות ַוֵּיֶׁשב ָּבָהרַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבִּמְד ) 14: (ַוֶּיְחַּדל ָלֵצאת
ִהים ַוְיַבְקֵׁשהּו ָׁשאּול ָּכל ַהָּיִמים ְולֹא ְנָתנֹו ֱאלֹ| ְּבִמְדַּבר ִזיף 

ְוָדִוד |  ַוַּיְרא ָדִוד ִּכי ָיָצא ָׁשאּול ְלַבֵּקׁש ֶאת ַנְפׁשֹו) 15: (ְּבָידֹו
 ן ָׁשאּול ַוֵּיֶלְך ַוָּיָקם ְיהֹוָנָתן ּבֶ ) 16(  : ְּבִמְדַּבר ִזיף ַּבחְֹרָׁשה

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) 17: (ַוְיַחֵּזק ֶאת ָידֹו ֵּבאלִֹהים| ֶאל ָּדִוד חְֹרָׁשה 
ַעל  ַאל ִּתיָרא ִּכי לֹא ִתְמָצֲאָך ַיד ָׁשאּול ָאִבי ְוַאָּתה ִּתְמלְֹך 

 )18: (ְוַגם ָׁשאּול ָאִבי יֵֹדַע ֵּכן| ִיְׂשָרֵאל ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ְּלָך ְלִמְׁשֶנה 
ֹוָנָתן ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבחְֹרָׁשה ִויה| ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ְּבִרית ִלְפֵני ְיהָוה 

| מֹר ַוַּיֲעלּו ִזִפים ֶאל ָׁשאּול ַהִּגְבָעָתה ֵלא) 19(  : ָהַלְך ְלֵביתֹו
ֲחִכיָלה ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו ַבְּמָצדֹות ַּבחְֹרָׁשה ְּבִגְבַעת הַ 

 ְוַעָּתה ְלָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך ַהֶּמֶלְך ) 20: (ין ַהְיִׁשימֹוןֲאֶׁשר ִמיִמ 
ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ) 21: (ְוָלנּו ַהְסִּגירֹו ְּבַיד ַהֶּמֶלְך | ָלֶרֶדת ֵרד 

ְלכּו ָנא ָהִכינּו ) 22: (ִּכי ֲחַמְלֶּתם ָעָלי| ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהָוה 
ִּכי |  ִּתְהֶיה ַרְגלֹו ִמי ָרָאהּו ָׁשםעֹוד ּוְדעּו ּוְראּו ֶאת ְמקֹומֹו ֲאֶׁשר 

 ּוְראּו ּוְדעּו ִמּכֹל ַהַּמֲחבִֹאים) 23: (ָאַמר ֵאַלי ָערֹום ַיְעִרם הּוא
ְוָהָיה | ְּתֶכם ֲאֶׁשר ִיְתַחֵּבא ָׁשם ְוַׁשְבֶּתם ֵאַלי ֶאל ָנכֹון ְוָהַלְכִּתי ִא 

ַוָּיקּומּו ) 24: (ְיהּוָדה ִאם ֶיְׁשנֹו ָבָאֶרץ ְוִחַּפְׂשִּתי אֹתֹו ְּבכֹל ַאְלֵפי
ָבה ֶאל ְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ְּבִמְדַּבר ָמעֹון ָּבֲערָ | ַוֵּיְלכּו ִזיָפה ִלְפֵני ָׁשאּול 

דּו ְלָדִוד ַוֵּיֶלְך ָׁשאּול ַוֲאָנָׁשיו ְלַבֵּקׁש ַוַּיּגִ ) 25: (ְיִמין ַהְיִׁשימֹון
ֵרי ְׁשַמע ָׁשאּול ַוִּיְרּדֹף ַאחֲ ַוּיִ | ַוֵּיֶרד ַהֶּסַלע ַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָמעֹון 



ַוֵּיֶלְך ָׁשאּול ִמַּצד ָהָהר ִמֶּזה ְוָדִוד ) 26: (ָדִוד ִמְדַּבר ָמעֹון
ּול ַוְיִהי ָדִוד ֶנְחָּפז ָלֶלֶכת ִמְּפֵני ָׁשא| ַוֲאָנָׁשיו ִמַּצד ָהָהר ִמֶּזה 

) 27: (ָׂשםְוָׁשאּול ַוֲאָנָׁשיו עְֹטִרים ֶאל ָּדִוד ְוֶאל ֲאָנָׁשיו ְלָתְפ 
ִּתים ַמֲהָרה ְוֵלָכה ִּכי ָפְׁשטּו ְפִלְׁש | ּוַמְלָאְך ָּבא ֶאל ָׁשאּול ֵלאמֹר 

ְקַראת ַוָּיָׁשב ָׁשאּול ִמְרדֹף ַאֲחֵרי ָדִוד ַוֵּיֶלְך לִ ) 28: (ַעל ָהָאֶרץ
  :ַעל ֵּכן ָקְראּו ַלָּמקֹום ַההּוא ֶסַלע ַהַּמְחְלקֹות| ְּפִלְׁשִּתים 

  
1 Samuel Chapter 24 

  
 ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר) 2: (ַוֵּיֶׁשב ִּבְמָצדֹות ֵעין ֶּגִדי| ַוַּיַעל ָּדִוד ִמָּׁשם ) 1(

ַּבר ַוַּיִּגדּו לֹו ֵלאמֹר ִהֵּנה ָדִוד ְּבִמְד | ָׁשב ָׁשאּול ֵמַאֲחֵרי ְּפִלְׁשִּתים 
ר ִמָּכל ַוִּיַּקח ָׁשאּול ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ָּבחּו) 3(  : ֵעין ֶּגִדי

: ְּיֵעִליםַוֵּיֶלְך ְלַבֵּקׁש ֶאת ָּדִוד ַוֲאָנָׁשיו ַעל ְּפֵני צּוֵרי הַ | ִיְׂשָרֵאל 
ָׁשאּול  ַוָּיבֹא ֶאל ִּגְדרֹות ַהּצֹאן ַעל ַהֶּדֶרְך ְוָׁשם ְמָעָרה ַוָּיבֹא) 4(

) 5: (יםְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ְּבַיְרְּכֵתי ַהְּמָעָרה יְֹׁשִב | ְלָהֵסְך ֶאת ַרְגָליו 
ֵאֶליָך  אְמרּו ַאְנֵׁשי ָדִוד ֵאָליו ִהֵּנה ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוהַוּיֹ

ֶׁשר ְּבָיֶדָך ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכאֲ ] אִֹיְבָך קרי[ִהֵּנה ָאנִֹכי נֵֹתן ֶאת איביך 
ָׁשאּול ַוָּיָקם ָּדִוד ַוִּיְכרֹת ֶאת ְּכַנף ַהְּמִעיל ֲאֶׁשר לְ | ִיַטב ְּבֵעיֶניָך 

 ַעל ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת| ִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוַּיְך ֵלב ָּדִוד אֹתֹו ַויְ ) 6: (ַּבָּלט
ה ַוּיֹאֶמר ַלֲאָנָׁשיו ָחִליָלה ִּלי ֵמיהוָ ) 7(  : ָּכָנף ֲאֶׁשר ְלָׁשאּול

 לַֹח ָיִדי ּבֹוִאם ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַלאדִֹני ִלְמִׁשיַח ְיהָוה ִלְׁש 
ים ְיַׁשַּסע ָּדִוד ֶאת ֲאָנָׁשיו ַּבְּדָבִר וַ ) 8: (ִּכי ְמִׁשיַח ְיהָוה הּוא| 

ְוָׁשאּול ָקם ֵמַהְּמָעָרה ַוֵּיֶלְך | ְולֹא ְנָתָנם ָלקּום ֶאל ָׁשאּול 
 ֵמַהְּמָעָרה[ַוָּיָקם ָּדִוד ַאֲחֵרי ֵכן ַוֵּיֵצא מן המערה ) 9(  : ַּבָּדֶרְך 
ֵּבט ָׁשאּול ַוּיַ | ַוִּיְקָרא ַאֲחֵרי ָׁשאּול ֵלאמֹר ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ] קרי

ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ) 10(  : ַאֲחָריו ַוִּיּקֹד ָּדִוד ַאַּפִים ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו
 ִהֵּנה ָדִוד ְמַבֵּקׁש| ְלָׁשאּול ָלָּמה ִתְׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ָאָדם ֵלאמֹר 

 ְיהָוה ִהֵּנה ַהּיֹום ַהֶּזה ָראּו ֵעיֶניָך ֵאת ֲאֶׁשר ְנָתְנךָ ) 11: (ָרָעֶתךָ 
ָואַֹמר לֹא | ֹום ְּבָיִדי ַּבְּמָעָרה ְוָאַמר ַלֲהָרֲגָך ַוָּתָחס ָעֶליָך ַהּי

ְוָאִבי ְרֵאה ַּגם ) 12: (ֶאְׁשַלח ָיִדי ַּבאדִֹני ִּכי ְמִׁשיַח ְיהָוה הּוא
ִּכי ְּבָכְרִתי ֶאת ְּכַנף ְמִעיְלָך ְולֹא | ְרֵאה ֶאת ְּכַנף ְמִעיְלָך ְּבָיִדי 

ְך ה ִּכי ֵאין ְּבָיִדי ָרָעה ָוֶפַׁשע ְולֹא ָחָטאִתי לָ ֲהַרְגִּתיָך ַּדע ּוְרֵא 
 ִיְׁשּפֹט ְיהָוה ֵּביִני ּוֵביֶנךָ ) 13: (ְוַאָּתה צֶֹדה ֶאת ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה

ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר ) 14: (ְוָיִדי לֹא ִתְהֶיה ָּבְך | ּוְנָקַמִני ְיהָוה ִמֶּמָּך 



) 15: (ְוָיִדי לֹא ִתְהֶיה ָּבְך | ַׁשע ְמַׁשל ַהַּקְדמִֹני ֵמְרָׁשִעים ֵיֵצא רֶ 
ַאֲחֵרי ֶּכֶלב | ַאֲחֵרי ִמי ָיָצא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ִמי ַאָּתה רֵֹדף 

ְוָהָיה ְיהָוה ְלַדָּין ְוָׁשַפט ֵּביִני ) 16: (ֵמת ַאֲחֵרי ַּפְרעֹׁש ֶאָחד
  : ְוֵיֶרא ְוָיֵרב ֶאת ִריִבי ְוִיְׁשְּפֵטִני ִמָּיֶדךָ | ּוֵביֶנָך 

אּול ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ָּדִוד ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָׁש ) 17(
) 18: (ַוִּיָּׂשא ָׁשאּול קֹלֹו ַוֵּיְבְּך | ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֲהקְֹלָך ֶזה ְּבִני ָדִוד 

 ִּכי ַאָּתה ְּגַמְלַּתִני ַהּטֹוָבה| ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּדִוד ַצִּדיק ַאָּתה ִמֶּמִּני 
ִהַּגְדָּת ַהּיֹום ֵאת ] ְוַאָּתה קרי[ואת ) 19: (ִני ְּגַמְלִּתיָך ָהָרָעהַואֲ 

א ֵאת ֲאֶׁשר ִסְּגַרִני ְיהָוה ְּבָיְדָך ְולֹ| ֲאֶׁשר ָעִׂשיָתה ִאִּתי טֹוָבה 
| ֹוָבה ְוִכי ִיְמָצא ִאיׁש ֶאת אְֹיבֹו ְוִׁשְּלחֹו ְּבֶדֶרְך ט) 20: (ֲהַרְגָּתִני

) 21: (יֹוָבה ַּתַחת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָתה לִ ַויהָוה ְיַׁשֶּלְמָך ט
ְוָקָמה ְּבָיְדָך ַמְמֶלֶכת | ְוַעָּתה ִהֵּנה ָיַדְעִּתי ִּכי ָמלְֹך ִּתְמלֹוְך 

ְרִעי ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ַּביהָוה ִאם ַּתְכִרית ֶאת זַ ) 22: (ִיְׂשָרֵאל
ַוִּיָּׁשַבע ָּדִוד ) 23: (ית ָאִביְוִאם ַּתְׁשִמיד ֶאת ְׁשִמי ִמּבֵ | ַאֲחָרי 

  :ְּמצּוָדהַוֵּיֶלְך ָׁשאּול ֶאל ֵּביתֹו ְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ָעלּו ַעל הַ | ְלָׁשאּול 
  

1 Samuel Chapter 25 
  
ְּבֻרהּו ַוָּיָמת ְׁשמּוֵאל ַוִּיָּקְבצּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְסְּפדּו לֹו ַוִּיְק ) 1(

ְוִאיׁש ) 2(  : ם ָּדִוד ַוֵּיֶרד ֶאל ִמְדַּבר ָּפאָרןַוָּיָק | ְּבֵביתֹו ָּבָרָמה 
לֶֹׁשת ְּבָמעֹון ּוַמֲעֵׂשהּו ַבַּכְרֶמל ְוָהִאיׁש ָּגדֹול ְמאֹד ְולֹו צֹאן ְׁש 

ְוֵׁשם ) 3: (ַוְיִהי ִּבְגזֹז ֶאת צֹאנֹו ַּבַּכְרֶמל| ֲאָלִפים ְוֶאֶלף ִעִּזים 
ּתַֹאר  ָהִאָּׁשה טֹוַבת ֶׂשֶכל ִויַפתוְ | ָהִאיׁש ָנָבל ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ֲאִבָגִיל 

ע ַוִּיְׁשַמ ) 4]: (ָכִלִּבי קרי[ְוָהִאיׁש ָקֶׁשה ְוַרע ַמֲעָלִלים ְוהּוא כלבו 
ה ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֲעָׂשרָ ) 5: (ִּכי גֵֹזז ָנָבל ֶאת צֹאנֹו| ָּדִוד ַּבִּמְדָּבר 

ָבאֶתם ֶאל ָנָבל ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַלְּנָעִרים ֲעלּו ַכְרֶמָלה ּו| ְנָעִרים 
ְוַאָּתה | ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה ֶלָחי ) 6: (ּוְׁשֶאְלֶּתם לֹו ִבְׁשִמי ְלָׁשלֹום

י ְוַעָּתה ָׁשַמְעִּתי ִּכ ) 7: (ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום
לֹא ם וְ ַעָּתה ָהרִֹעים ֲאֶׁשר ְלָך ָהיּו ִעָּמנּו לֹא ֶהְכַלְמנּו| גְֹזִזים ָלְך 

ְׁשַאל ֶאת ) 8: (ִנְפַקד ָלֶהם ְמאּוָמה ָּכל ְיֵמי ֱהיֹוָתם ַּבַּכְרֶמל
טֹוב  ְנָעֶריָך ְוַיִּגידּו ָלְך ְוִיְמְצאּו ַהְּנָעִרים ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִּכי ַעל יֹום

) 9: (ָדִודְּתָנה ָּנא ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך ּוְלִבְנָך ְל | ָּבנּו 
ֵׁשם ַנֲעֵרי ָדִוד ַוְיַדְּברּו ֶאל ָנָבל ְּכָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּב ַוָּיבֹאּו 

ּוִמי  ַוַּיַען ָנָבל ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד ַוּיֹאֶמר ִמי ָדִוד) 10: (ַוָּינּוחּו| ָּדִוד 



) 11: (יוַהּיֹום ַרּבּו ֲעָבִדים ַהִּמְתָּפְרִצים ִאיׁש ִמְּפֵני ֲאדֹנָ | ֶבן ִיָׁשי 
ִּתי ֶאת ַלְחִמי ְוֶאת ֵמיַמי ְוֵאת ִטְבָחִתי ֲאֶׁשר ָטַבְח ְוָלַקְחִּתי 

) 12: (הְוָנַתִּתי ַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעִּתי ֵאי ִמֶּזה ֵהָּמ | ְלגְֹזָזי 
ְּדָבִרים ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ַוַּיִּגדּו לֹו ְּככֹל הַ | ַוַּיַהְפכּו ַנֲעֵרי ָדִוד ְלַדְרָּכם 

ַּיְחְּגרּו אֶמר ָּדִוד ַלֲאָנָׁשיו ִחְגרּו ִאיׁש ֶאת ַחְרּבֹו וַ ַוּיֹ) 13: (ָהֵאֶּלה
ַוַּיֲעלּו ַאֲחֵרי ָדִוד | ִאיׁש ֶאת ַחְרּבֹו ַוַּיְחּגֹר ַּגם ָּדִוד ֶאת ַחְרּבֹו 

 ְוַלֲאִביַגִיל) 14: (ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ּוָמאַתִים ָיְׁשבּו ַעל ַהֵּכִלים
ִהֵּנה ָׁשַלח ָּדִוד | ֶאָחד ֵמַהְּנָעִרים ֵלאמֹר  ֵאֶׁשת ָנָבל ִהִּגיד ַנַער

) 15: (ַמְלָאִכים ֵמַהִּמְדָּבר ְלָבֵרְך ֶאת ֲאדֵֹנינּו ַוָּיַעט ָּבֶהם
 ְולֹא ָהְכַלְמנּו ְולֹא ָפַקְדנּו ְמאּוָמה| ְוָהֲאָנִׁשים טִֹבים ָלנּו ְמאֹד 

 חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו) 16: (הָּכל ְיֵמי ִהְתַהַּלְכנּו ִאָּתם ִּבְהיֹוֵתנּו ַּבָּׂשדֶ 
) 17: (ָּכל ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעָּמם רִֹעים ַהּצֹאן| ַּגם ַלְיָלה ַּגם יֹוָמם 

ינּו ְוַעל ָּכל ְוַעָּתה ְּדִעי ּוְרִאי ַמה ַּתֲעִׂשי ִּכי ָכְלָתה ָהָרָעה ֶאל ֲאדֹנֵ 
ֵהר אבוגיל ַוְּתַמ ) 18: (ְוהּוא ֶּבן ְּבִלַּיַעל ִמַּדֵּבר ֵאָליו| ֵּביתֹו 

 ׁש צֹאןַוִּתַּקח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוְׁשַנִים ִנְבֵלי ַיִין ְוָחֵמ ] ֲאִביַגִיל קרי[
ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי ּוֵמָאה ִצֻּמִקים ] ֲעׂשּויֹת קרי[עׂשוות 

ַוּתֹאֶמר ִלְנָעֶריָה ) 19: (ַוָּתֶׂשם ַעל ַהֲחמִֹרים| ּוָמאַתִים ְּדֵבִלים 
) 20: (ּוְלִאיָׁשּה ָנָבל לֹא ִהִּגיָדה| ֲחֵריֶכם ָּבָאה ִעְברּו ְלָפַני ִהְנִני ַא

ָדִוד  ְוָהָיה ִהיא רֶֹכֶבת ַעל ַהֲחמֹור ְויֶֹרֶדת ְּבֵסֶתר ָהָהר ְוִהֵּנה
ְוָדִוד ָאַמר ַאְך ) 21: (ַוִּתְפּגֹׁש אָֹתם| ַוֲאָנָׁשיו יְֹרִדים ִלְקָראָתּה 

 רִּמְדָּבר ְולֹא ִנְפַקד ִמָּכל ֲאֶׁש ַלֶּׁשֶקר ָׁשַמְרִּתי ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶזה ּבַ 
ים ּכֹה ַיֲעֶׂשה ֱאלִֹה ) 22: (ַוָּיֶׁשב ִלי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה| לֹו ְמאּוָמה 

ֶקר ִאם ַאְׁשִאיר ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ַעד ַהּבֹ| ְלאְֹיֵבי ָדִוד ְוכֹה יִֹסיף 
 ֵהר ַוֵּתֶרד ֵמַעלַוֵּתֶרא ֲאִביַגִיל ֶאת ָּדִוד ַוְּתַמ ) 23: (ַמְׁשִּתין ְּבִקיר

ַוִּתּפֹל ) 24: (ַוִּתּפֹל ְלַאֵּפי ָדִוד ַעל ָּפֶניָה ַוִּתְׁשַּתחּו ָאֶרץ| ַהֲחמֹור 
ּוְתַדֶּבר ָנא ֲאָמְתָך | ַעל ַרְגָליו ַוּתֹאֶמר ִּבי ֲאִני ֲאדִֹני ֶהָעֹון 

ֶאת ַאל ָנא ָיִׂשים ֲאדִֹני ) 25: (ְּבָאְזֶניָך ּוְׁשַמע ֵאת ִּדְבֵרי ֲאָמֶתךָ 
 ָנָבל ְׁשמֹו ִלּבֹו ֶאל ִאיׁש ַהְּבִלַּיַעל ַהֶּזה ַעל ָנָבל ִּכי ִכְׁשמֹו ֶּכן הּוא

ר ַוֲאִני ֲאָמְתָך לֹא ָרִאיִתי ֶאת ַנֲעֵרי ֲאדִֹני ֲאֶׁש | ּוְנָבָלה ִעּמֹו 
ֲעָך ְיהָוה ְוַעָּתה ֲאדִֹני ַחי ְיהָוה ְוֵחי ַנְפְׁשָך ֲאֶׁשר ְמנָ ) 26: (ָׁשָלְחָּת 
ְוַעָּתה ִיְהיּו ְכָנָבל אְֹיֶביָך | ְבָדִמים ְוהֹוֵׁשַע ָיְדָך ָלְך  ִמּבֹוא

ר ְוַעָּתה ַהְּבָרָכה ַהּזֹאת ֲאֶׁש ) 27: (ְוַהְמַבְקִׁשים ֶאל ֲאדִֹני ָרָעה
 ְוִנְּתָנה ַלְּנָעִרים ַהִּמְתַהְּלִכים ְּבַרְגֵלי| ֵהִביא ִׁשְפָחְתָך ַלאדִֹני 

אדִֹני ִּכי ָעׂשֹה ַיֲעֶׂשה ְיהָוה לַ | ע ֲאָמֶתָך ָׂשא ָנא ְלֶפַׁש ) 28: (ֲאדִֹני



ֵצא ְבָך ַּבִית ֶנֱאָמן ִּכי ִמְלֲחמֹות ְיהָוה ֲאדִֹני ִנְלָחם ְוָרָעה לֹא ִתָּמ 
ְוָהְיָתה | ַוָּיָקם ָאָדם ִלְרָדְפָך ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ַנְפֶׁשָך ) 29: (ִמָּיֶמיךָ 

 ת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוֵאת ֶנֶפׁשֶנֶפׁש ֲאדִֹני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֵא 
 ְוָהָיה ִּכי ַיֲעֶׂשה ְיהָוה) 30: (אְֹיֶביָך ְיַקְּלֶעָּנה ְּבתֹוְך ַּכף ַהָּקַלע

ְוִצְּוָך ְלָנִגיד ַעל | ַלאדִֹני ְּככֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאת ַהּטֹוָבה ָעֶליָך 
ֵלב ַלאדִֹני  ְולֹא ִתְהֶיה זֹאת ְלָך ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשֹול) 31: (ִיְׂשָרֵאל

ְוֵהיִטב ְיהָוה ַלאדִֹני | ְוִלְׁשָּפְך ָּדם ִחָּנם ּוְלהֹוִׁשיַע ֲאדִֹני לֹו 
ָּברּוְך ְיהָוה | ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאִביַגל ) 32(  : ְוָזַכְרָּת ֶאת ֲאָמֶתךָ 

ּוָברּוְך ) 33: (ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשָלֵחְך ַהּיֹום ַהֶּזה ִלְקָראִתי
ם ֲאֶׁשר ְּכִלִתִני ַהּיֹום ַהֶּזה ִמּבֹוא ְבָדִמי| ּוְברּוָכה ָאְּת  ַטְעֵמְך 

ר ְמָנַעִני ְואּוָלם ַחי ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁש ) 34: (ְוהֵֹׁשַע ָיִדי ִלי
ִלְקָראִתי ] ַוָּתבֹאת קרי[ִּכי לּוֵלי ִמַהְרְּת ותבאתי | ֵמָהַרע אָֹתְך 

ַוִּיַּקח ) 35: (ר ַהּבֶֹקר ַמְׁשִּתין ְּבִקירִּכי ִאם נֹוַתר ְלָנָבל ַעד אֹו
יֵתְך ְוָלּה ָאַמר ֲעִלי ְלָׁשלֹום ְלבֵ | ָּדִוד ִמָּיָדּה ֵאת ֲאֶׁשר ֵהִביָאה לֹו 

ל ַוָּתבֹא ֲאִביַגִיל ֶאל ָנבָ ) 36: (ְרִאי ָׁשַמְעִּתי ְבקֹוֵלְך ָוֶאָּׂשא ָּפָנִיְך 
ה ַהֶּמֶלְך ְוֵלב ָנָבל טֹוב ָעָליו ְוִהֵּנה לֹו ִמְׁשֶּתה ְּבֵביתֹו ְּכִמְׁשֵּת 

ר ְולֹא ִהִּגיָדה ּלֹו ָּדָבר ָקטֹן ְוָגדֹול ַעד אֹו| ְוהּוא ִׁשּכֹר ַעד ְמאֹד 
 ּתֹו ֶאתַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְּבֵצאת ַהַּיִין ִמָּנָבל ַוַּתֶּגד לֹו ִאְׁש ) 37: (ַהּבֶֹקר

) 38: (א ָהָיה ְלָאֶבןַוָּיָמת ִלּבֹו ְּבִקְרּבֹו ְוהּו| ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ַוִּיְׁשַמע ) 39: (ַוִּיּגֹף ְיהָוה ֶאת ָנָבל ַוָּימֹת| ַוְיִהי ַּכֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים 

ְרָּפִתי ָּדִוד ִּכי ֵמת ָנָבל ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ְיהָוה ֲאֶׁשר ָרב ֶאת ִריב חֶ 
ב ְיהָוה יִמַּיד ָנָבל ְוֶאת ַעְבּדֹו ָחַׂשְך ֵמָרָעה ְוֵאת ָרַעת ָנָבל ֵהִׁש 

) 40: (הַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַוְיַדֵּבר ַּבֲאִביַגִיל ְלַקְחָּתּה לֹו ְלִאָּׁש | ְּברֹאׁשֹו 
ַוְיַדְּברּו ֵאֶליָה ֵלאמֹר | ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ָדִוד ֶאל ֲאִביַגִיל ַהַּכְרֶמָלה 
ַּתחּו ַוָּתָקם ַוִּתְׁש ) 41: (ָּדִוד ְׁשָלָחנּו ֵאַלִיְך ְלַקְחֵּתְך לֹו ְלִאָּׁשה

ַעְבֵדי  ַוּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמְתָך ְלִׁשְפָחה ִלְרחֹץ ַרְגֵלי| ַאַּפִים ָאְרָצה 
ָחֵמׁש ַוְּתַמֵהר ַוָּתָקם ֲאִביַגִיל ַוִּתְרַּכב ַעל ַהֲחמֹור וְ ) 42: (ֲאדִֹני

לֹו  ַוֵּתֶלְך ַאֲחֵרי ַמְלֲאֵכי ָדִוד ַוְּתִהי| ַנֲערֶֹתיָה ַההְֹלכֹות ְלַרְגָלּה 
ַוִּתְהֶייָן ַּגם | ְוֶאת ֲאִחינַֹעם ָלַקח ָּדִוד ִמִּיְזְרֶעאל ) 43: (הְלִאָּׁש 

ת ְוָׁשאּול ָנַתן ֶאת ִמיַכל ִּבּתֹו ֵאֶׁש ) 44(  : ְׁשֵּתיֶהן לֹו ְלָנִׁשים
  :ְלַפְלִטי ֶבן ַלִיׁש ֲאֶׁשר ִמַּגִּלים| ָּדִוד 
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ֲהלֹוא ָדִוד | ַהִּגְבָעָתה ֵלאמֹר ַוָּיבֹאּו ַהִּזִפים ֶאל ָׁשאּול ) 1(
ַוָּיָקם ָׁשאּול ) 2: (ִמְסַּתֵּתר ְּבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן

|  י ִיְׂשָרֵאלַוֵּיֶרד ֶאל ִמְדַּבר ִזיף ְוִאּתֹו ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ְּבחּורֵ 
ל ְּבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה ַוִּיַחן ָׁשאּו) 3: (ְלַבֵּקׁש ֶאת ָּדִוד ְּבִמְדַּבר ִזיף

י ְוָדִוד יֵֹׁשב ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְרא ִּכ | ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן ַעל ַהָּדֶרְך 
ַוֵּיַדע ִּכי | ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ְמַרְּגִלים ) 4: (ָבא ָׁשאּול ַאֲחָריו ַהִּמְדָּבָרה

ָנה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר חָ ַוָּיָקם ָּדִוד ַוָּיבֹא ֶאל ) 5: (ָבא ָׁשאּול ֶאל ָנכֹון
ר ם ָׁשאּול ְוַאְבנֵ ָׁשם ָׁשאּול ַוַּיְרא ָּדִוד ֶאת ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָׁשַכב ָׁש 

תו ְוָׁשאּול ׁשֵֹכב ַּבַּמְעָּגל ְוָהָעם חִֹנים סביב| ֶּבן ֵנר ַׂשר ְצָבאֹו 
ל י ְוֶא ַוַּיַען ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲאִחיֶמֶלְך ַהִחִּת ) 6]: (ְסִביבָֹתיו קרי[

אּול ֶאל ֲאִביַׁשי ֶּבן ְצרּוָיה ֲאִחי יֹוָאב ֵלאמֹר ִמי ֵיֵרד ִאִּתי ֶאל ָׁש 
י ַוָּיבֹא ָדִוד ַוֲאִביַׁש ) 7: (ַוּיֹאֶמר ֲאִביַׁשי ֲאִני ֵאֵרד ִעָּמְך | ַהַּמֲחֶנה 

יתֹו ְמעּוָכה ֶאל ָהָעם ַלְיָלה ְוִהֵּנה ָׁשאּול ׁשֵֹכב ָיֵׁשן ַּבַּמְעָּגל ַוֲחנִ 
ְוַאְבֵנר ְוָהָעם ׁשְֹכִבים | ] ְמַרֲאׁשָֹתיו קרי[ראׁשתו ָבָאֶרץ מ
 ַוּיֹאֶמר ֲאִביַׁשי ֶאל ָּדִוד ִסַּגר) 8(  ]: ְסִביבָֹתיו קרי[סביבתו 

ֶרץ ְוַעָּתה ַאֶּכּנּו ָנא ַּבֲחִנית ּוָבָא| ֱאלִֹהים ַהּיֹום ֶאת אֹוִיְבָך ְּבָיֶדָך 
ר ָּדִוד ֶאל ֲאִביַׁשי ַאל ַוּיֹאֶמ ) 9: (ַּפַעם ַאַחת ְולֹא ֶאְׁשֶנה לֹו

  : ִּכי ִמי ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמִׁשיַח ְיהָוה ְוִנָּקה| ַּתְׁשִחיֵתהּו 
אֹו יֹומֹו ָיבֹוא | ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַחי ְיהָוה ִּכי ִאם ְיהָוה ִיָּגֶפּנּו ) 10(

 חַ ָחִליָלה ִּלי ֵמיהָוה ִמְּׁשלֹ) 11: (ָוֵמת אֹו ַבִּמְלָחָמה ֵיֵרד ְוִנְסָּפה
תו ְוַעָּתה ַקח ָנא ֶאת ַהֲחִנית ֲאֶׁשר מראׁש| ָיִדי ִּבְמִׁשיַח ְיהָוה 

ַוִּיַּקח ) 12: (ְוֶאת ַצַּפַחת ַהַּמִים ְוֵנֲלָכה ָּלנּו] ְמַרֲאׁשָֹתיו קרי[
ל ַוֵּיְלכּו ָּדִוד ֶאת ַהֲחִנית ְוֶאת ַצַּפַחת ַהַּמִים ֵמַרֲאׁשֵֹתי ָׁשאּו

 ֵדַע ְוֵאין ֵמִקיץ ִּכי ֻכָּלם ְיֵׁשִנים ִּכיְוֵאין רֶֹאה ְוֵאין יֹו| ָלֶהם 
ד ַעל ַוַּיֲעבֹר ָּדִוד ָהֵעֶבר ַוַּיֲעמֹ) 13: (ַּתְרֵּדַמת ְיהָוה ָנְפָלה ֲעֵליֶהם

ַוִּיְקָרא ָדִוד ֶאל ) 14: (ַרב ַהָּמקֹום ֵּביֵניֶהם| רֹאׁש ָהָהר ֵמָרחֹק 
ַוַּיַען ַאְבֵנר | ְבֵנר ָהָעם ְוֶאל ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ֵלאמֹר ֲהלֹוא ַתֲעֶנה ַא

  : ַוּיֹאֶמר ִמי ַאָּתה ָקָראָת ֶאל ַהֶּמֶלְך 
 ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ַאְבֵנר ֲהלֹוא ִאיׁש ַאָּתה ּוִמי ָכמֹוךָ ) 15(

ִּכי ָבא ַאַחד | ְּבִיְׂשָרֵאל ְוָלָּמה לֹא ָׁשַמְרָּת ֶאל ֲאדֶֹניָך ַהֶּמֶלְך 
לֹא טֹוב ַהָּדָבר ַהֶּזה ) 16: (יךָ ָהָעם ְלַהְׁשִחית ֶאת ַהֶּמֶלְך ֲאדֹנֶ 

 ַמְרֶּתם ַעלֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ַחי ְיהָוה ִּכי ְבֵני ָמֶות ַאֶּתם ֲאֶׁשר לֹא ְׁש 
 ְוַעָּתה ְרֵאה ֵאי ֲחִנית ַהֶּמֶלְך ְוֶאת| ֲאדֵֹניֶכם ַעל ְמִׁשיַח ְיהָוה 

 ַוַּיֵּכר) 17]: (ְמַרֲאׁשָֹתיו קרי[ַצַּפַחת ַהַּמִים ֲאֶׁשר מראׁשתו 



ַוּיֹאֶמר ָּדִוד | ָׁשאּול ֶאת קֹול ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ֲהקֹוְלָך ֶזה ְּבִני ָדִוד 
 ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֲאדִֹני רֵֹדף ַאֲחֵרי) 18: (קֹוִלי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך 

ְוַעָּתה ִיְׁשַמע ָנא ) 19: (ִּכי ֶמה ָעִׂשיִתי ּוַמה ְּבָיִדי ָרָעה| ַעְבּדֹו 
ה ִאם ְיהָוה ֱהִסיְתָך ִבי ָיַרח ִמְנחָ | ִּדְבֵרי ַעְבּדֹו  ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֵאת

ֹום ְוִאם ְּבֵני ָהָאָדם ֲארּוִרים ֵהם ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי ֵגְרׁשּוִני ַהּי
) 20: (יםֵמִהְסַּתֵּפַח ְּבַנֲחַלת ְיהָוה ֵלאמֹר ֵלְך ֲעבֹד ֱאלִֹהים ֲאֵחִר 

ִּכי ָיָצא ֶמֶלְך | ֵני ְיהָוה ְוַעָּתה ַאל ִיּפֹל ָּדִמי ַאְרָצה ִמֶּנֶגד ּפְ 
: ֵרא ֶּבָהִריםִיְׂשָרֵאל ְלַבֵּקׁש ֶאת ַּפְרעֹׁש ֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ִיְרּדֹף ַהּקֹ

ָך עֹוד ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ָחָטאִתי ׁשּוב ְּבִני ָדִוד ִּכי לֹא ָאַרע לְ ) 21(
ְסַּכְלִּתי ִהֵּנה ִה | ַּתַחת ֲאֶׁשר ָיְקָרה ַנְפִׁשי ְּבֵעיֶניָך ַהּיֹום ַהֶּזה 

ֲחִנית [ַוַּיַען ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה החנית ) 22: (ָוֶאְׁשֶּגה ַהְרֵּבה ְמאֹד
 ַויהָוה ָיִׁשיב) 23: (ְוַיֲעבֹר ֶאָחד ֵמַהְּנָעִרים ְוִיָּקֶחהָ | ַהֶּמֶלְך ] קרי

ד ֲאֶׁשר ְנָתְנָך ְיהָוה ַהּיֹום ְּביָ | ָלִאיׁש ֶאת ִצְדָקתֹו ְוֶאת ֱאֻמָנתֹו 
ָלה ְוִהֵּנה ַּכֲאֶׁשר ָּגְד ) 24: (א ָאִביִתי ִלְׁשלַֹח ָיִדי ִּבְמִׁשיַח ְיהָוהְולֹ

ִני ֵּכן ִּתְגַּדל ַנְפִׁשי ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְוַיִּצלֵ | ַנְפְׁשָך ַהּיֹום ַהֶּזה ְּבֵעיָני 
  : ִמָּכל ָצָרה

ׂשֹה ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ָּדִוד ָּברּוְך ַאָּתה ְּבִני ָדִוד ַּגם עָ ) 25(
  :קֹומֹוַוֵּיֶלְך ָּדִוד ְלַדְרּכֹו ְוָׁשאּול ָׁשב ִלְמ | ַתֲעֶׂשה ְוַגם ָיכֹל ּתּוָכל 
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ֵאין | ּול ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ִלּבֹו ַעָּתה ֶאָּסֶפה יֹום ֶאָחד ְּבַיד ָׁשא) 1(

ּול ׁש ִמֶּמִּני ָׁשאִלי טֹוב ִּכי ִהָּמֵלט ִאָּמֵלט ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְונֹוַא
ַוָּיָקם ָּדִוד ) 2: (ְלַבְקֵׁשִני עֹוד ְּבָכל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ְוִנְמַלְטִּתי ִמָּידֹו

ֶאל ָאִכיׁש ֶּבן ָמעֹוְך | ַוַּיֲעבֹר הּוא ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁשר ִעּמֹו 
יו ִאיׁש ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ִעם ָאִכיׁש ְּבַגת הּוא ַוֲאָנָׁש ) 3: (ֶמֶלְך ַּגת

ִיל ֵאֶׁשת ָּדִוד ּוְׁשֵּתי ָנָׁשיו ֲאִחינַֹעם ַהִּיְזְרֵעאִלית ַוֲאִביגַ | ּוֵביתֹו 
ְולֹא יוסף | ַוֻּיַּגד ְלָׁשאּול ִּכי ָבַרח ָּדִוד ַּגת ) 4: (ָנָבל ַהַּכְרְמִלית

א ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָאִכיׁש ִאם נָ ) 5(  : עֹוד ְלַבְקׁשֹו] ָיַסף קרי[
ֵאְׁשָבה ן ְּבֵעיֶניָך ִיְּתנּו ִלי ָמקֹום ְּבַאַחת ָעֵרי ַהָּׂשֶדה וְ ָמָצאִתי חֵ 

ַוִּיֶּתן לֹו ) 6: (ְוָלָּמה ֵיֵׁשב ַעְבְּדָך ְּבִעיר ַהַּמְמָלָכה ִעָּמְך | ָּׁשם 
ה ָלֵכן ָהְיָתה ִצְקַלג ְלַמְלֵכי ְיהּודָ | ָאִכיׁש ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִצְקָלג 

  : ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה



ָיִמים | ִּתים ַוְיִהי ִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּדִוד ִּבְׂשֵדה ְפִלְׁש ) 7(
ְּגׁשּוִרי ַוַּיַעל ָּדִוד ַוֲאָנָׁשיו ַוִּיְפְׁשטּו ֶאל הַ ) 8: (ְוַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים

ר ִּכי ֵהָּנה יְֹׁשבֹות ָהָאֶרץ ֲאֶׁש | ְוָהֲעָמֵלִקי ] ְוַהִּגְזִרי קרי[והגרזי 
ְוִהָּכה ָדִוד ֶאת ) 9: (ֹוֲאָך ׁשּוָרה ְוַעד ֶאֶרץ ִמְצָרִיםֵמעֹוָלם ּב

ְוָלַקח צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים | ָהָאֶרץ ְולֹא ְיַחֶּיה ִאיׁש ְוִאָּׁשה 
ל ַוּיֹאֶמר ָאִכיׁש ַא) 10: (ּוְגַמִּלים ּוְבָגִדים ַוָּיָׁשב ַוָּיבֹא ֶאל ָאִכיׁש

ֵאִלי ַעל ֶנֶגב ְיהּוָדה ְוַעל ֶנֶגב ַהַּיְרְחְמ  ַוּיֹאֶמר ָּדִוד| ְּפַׁשְטֶּתם ַהּיֹום 
ת ְוִאיׁש ְוִאָּׁשה לֹא ְיַחֶּיה ָדִוד ְלָהִביא גַ ) 11: (ְוֶאל ֶנֶגב ַהֵּקיִני

ל ּכֹה ָעָׂשה ָדִוד ְוכֹה ִמְׁשָּפטֹו ּכָ | ֵלאמֹר ֶּפן ַיִּגדּו ָעֵלינּו ֵלאמֹר 
ד ַוַּיֲאֵמן ָאִכיׁש ְּבָדוִ ) 12: (ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָיַׁשב ִּבְׂשֵדה ְפִלְׁשִּתים

  :ד עֹוָלםַהְבֵאׁש ִהְבִאיׁש ְּבַעּמֹו ְבִיְׂשָרֵאל ְוָהָיה ִלי ְלֶעבֶ | ֵלאמֹר 
  

1 Samuel Chapter 28 
  
ַלָּצָבא  ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְקְּבצּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת ַמֲחֵניֶהם) 1(

ֶאל ָּדִוד ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ִאִּתי  ַוּיֹאֶמר ָאִכיׁש| ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל 
ן ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָאִכיׁש ָלכֵ ) 2: (ֵּתֵצא ַבַּמֲחֶנה ַאָּתה ַוֲאָנֶׁשיךָ 

ן ַוּיֹאֶמר ָאִכיׁש ֶאל ָּדִוד ָלכֵ | ַאָּתה ֵתַדע ֵאת ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ַעְבֶּדָך 
  : ׁשֵֹמר ְלרֹאִׁשי ֲאִׂשיְמָך ָּכל ַהָּיִמים

ה ּוְבִעירֹו ל ֵמת ַוִּיְסְּפדּו לֹו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְקְּבֻרהּו ָבָרָמ ּוְׁשמּוֵא ) 3(
ַוִּיָּקְבצּו ) 4: (ְוָׁשאּול ֵהִסיר ָהאֹבֹות ְוֶאת ַהִּיְּדעִֹנים ֵמָהָאֶרץ| 

ֵאל ַוִּיְקּבֹץ ָׁשאּול ֶאת ָּכל ִיְׂשרָ | ְפִלְׁשִּתים ַוָּיבֹאּו ַוַּיֲחנּו ְבׁשּוֵנם 
ַוִּיָרא | ַוַּיְרא ָׁשאּול ֶאת ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ) 5: (ְלּבֹעַ ַוַּיֲחנּו ַּבּגִ 

| ָוה ַוִּיְׁשַאל ָׁשאּול ַּביהָוה ְולֹא ָעָנהּו ְיה) 6: (ַוֶּיֱחַרד ִלּבֹו ְמאֹד
ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ) 7: (ַּגם ַּבֲחלֹמֹות ַּגם ָּבאּוִרים ַּגם ַּבְּנִביִאם

ה ָּבּה ֲעַלת אֹוב ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה ְוֶאְדְרָׁש ַלֲעָבָדיו ַּבְּקׁשּו ִלי ֵאֶׁשת ּבַ 
) 8: (ַוּיֹאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו ִהֵּנה ֵאֶׁשת ַּבֲעַלת אֹוב ְּבֵעין ּדֹור| 

ים ְׁשֵני ֲאָנִׁש ַוִּיְתַחֵּפׂש ָׁשאּול ַוִּיְלַּבׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים ַוֵּיֶלְך הּוא ּו
ָנא ] ָקֳסִמי קרי[ַוּיֹאֶמר קסומי | ִעּמֹו ַוָּיבֹאּו ֶאל ָהִאָּׁשה ָלְיָלה 

 ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה) 9: (ִלי ָּבאֹוב ְוַהֲעִלי ִלי ֵאת ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאָלִיְך 
ר ִהְכִרית ֶאת ֵאָליו ִהֵּנה ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשאּול ֲאֶׁש 

 ׁש ְּבַנְפִׁשיְוָלָמה ַאָּתה ִמְתַנֵּק | ָהאֹבֹות ְוֶאת ַהִּיְּדעִֹני ִמן ָהָאֶרץ 
ַחי ְיהָוה ִאם | ַוִּיָּׁשַבע ָלּה ָׁשאּול ַביהָוה ֵלאמֹר ) 10: (ַלֲהִמיֵתִני

| ָּלְך  ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאת ִמי ַאֲעֶלה) 11: (ִיְּקֵרְך ָעֹון ַּבָּדָבר ַהֶּזה



ּוֵאל ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ֶאת ְׁשמ) 12: (ַוּיֹאֶמר ֶאת ְׁשמּוֵאל ַהֲעִלי ִלי
ה ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ָׁשאּול ֵלאמֹר ָלָּמ | ְזַעק ְּבקֹול ָּגדֹול ַוִּת 

י ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְך ַאל ִּתיְרִאי ִּכ ) 13: (ִרִּמיָתִני ְוַאָּתה ָׁשאּול
ִלים ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ָׁשאּול ֱאלִֹהים ָרִאיִתי עֹ| ָמה ָרִאית 
ה ָּתֳארֹו ַוּתֹאֶמר ִאיׁש ָזֵקן עֹלֶ ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ) 14: (ִמן ָהָאֶרץ

ִים ַוֵּיַדע ָׁשאּול ִּכי ְׁשמּוֵאל הּוא ַוִּיּקֹד ַאּפַ | ְוהּוא עֶֹטה ְמִעיל 
ה ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ָלָּמ ) 15(  : ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו

ְׁשִּתים ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ַצר ִלי ְמאֹד ּוְפלִ | ִהְרַּגְזַּתִני ְלַהֲעלֹות אִֹתי 
ִביִאם ִנְלָחִמים ִּבי ֵואלִֹהים ָסר ֵמָעַלי ְולֹא ָעָנִני עֹוד ַּגם ְּבַיד ַהּנְ 

) 16(  : ַּגם ַּבֲחלֹמֹות ָוֶאְקָרֶאה ְלָך ְלהֹוִדיֵעִני ָמה ֶאֱעֶׂשה
: ַויהָוה ָסר ֵמָעֶליָך ַוְיִהי ָעֶרךָ | ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ְוָלָּמה ִּתְׁשָאֵלִני 

ַוִּיְקַרע ְיהָוה ֶאת | ְיהָוה לֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבָיִדי  ַוַּיַעׂש) 17(
ָּת ַּכֲאֶׁשר לֹא ָׁשַמעְ ) 18: (ַהַּמְמָלָכה ִמָּיֶדָך ַוִּיְּתָנּה ְלֵרֲעָך ְלָדִוד

 ַעל ֵּכן ַהָּדָבר ַהֶּזה| ְּבקֹול ְיהָוה ְולֹא ָעִׂשיָת ֲחרֹון ַאּפֹו ַּבֲעָמֵלק 
 ְוִיֵּתן ְיהָוה ַּגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל) 19: (ַהֶּזהָעָׂשה ְלָך ְיהָוה ַהּיֹום 

ַּגם ֶאת ַמֲחֵנה | ִעְּמָך ְּבַיד ְּפִלְׁשִּתים ּוָמָחר ַאָּתה ּוָבֶניָך ִעִּמי 
לֹא ַוְיַמֵהר ָׁשאּול ַוִּיּפֹל ְמ ) 20: (ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן ְיהָוה ְּבַיד ְּפִלְׁשִּתים

 ַּגם ּכַֹח לֹא ָהָיה בֹו| י ְׁשמּוֵאל קֹוָמתֹו ַאְרָצה ַוִּיָרא ְמאֹד ִמִּדְברֵ 
ַוָּתבֹוא ָהִאָּׁשה ) 21: (ִּכי לֹא ָאַכל ֶלֶחם ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהָּלְיָלה

 ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָׁשְמָעה| ֶאל ָׁשאּול ַוֵּתֶרא ִּכי ִנְבַהל ְמאֹד 
 ת ְּדָבֶריָך ֲאֶׁשרִׁשְפָחְתָך ְּבקֹוֶלָך ָוָאִׂשים ַנְפִׁשי ְּבַכִּפי ָוֶאְׁשַמע ֶא 

ָך ְוַעָּתה ְׁשַמע ָנא ַגם ַאָּתה ְּבקֹול ִׁשְפָחֶת ) 22: (ִּדַּבְרָּת ֵאָלי
: ִויִהי ְבָך ּכַֹח ִּכי ֵתֵלְך ַּבָּדֶרְך | ְוָאִׂשָמה ְלָפֶניָך ַּפת ֶלֶחם ֶוֱאכֹול 

 הַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר לֹא אַֹכל ַוִּיְפְרצּו בֹו ֲעָבָדיו ְוַגם ָהִאָּׁש ) 23(
ְוָלִאָּׁשה ) 24: (ַוָּיָקם ֵמָהָאֶרץ ַוֵּיֶׁשב ֶאל ַהִּמָּטה| ַוִּיְׁשַמע ְלקָֹלם 

ַוִּתַּקח ֶקַמח ַוָּתָלׁש | ֵעֶגל ַמְרֵּבק ַּבַּבִית ַוְּתַמֵהר ַוִּתְזָּבֵחהּו 
| אֵכלּו ַוַּתֵּגׁש ִלְפֵני ָׁשאּול ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוּיֹ) 25: (ַוּתֵֹפהּו ַמּצֹות

  :מּו ַוֵּיְלכּו ַּבַּלְיָלה ַההּואַוָּיקֻ 
  

1 Samuel Chapter 29 
  
 ְוִיְׂשָרֵאל חִֹנים| ַוִּיְקְּבצּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת ָּכל ַמֲחֵניֶהם ֲאֵפָקה ) 1(

ְוַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים עְֹבִרים ְלֵמאֹות ) 2: (ַּבַעִין ֲאֶׁשר ְּבִיְזְרֶעאל
) 3: (ם ָּבַאֲחרָֹנה ִעם ָאִכיׁשְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו עְֹבִרי| ְוַלֲאָלִפים 



ל ַוּיֹאֶמר ָאִכיׁש ֶא | ַוּיֹאְמרּו ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ָמה ָהִעְבִרים ָהֵאֶּלה 
ֵאל ֲאֶׁשר ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ֲהלֹוא ֶזה ָדִוד ֶעֶבד ָׁשאּול ֶמֶלְך ִיְׂשרָ 

ִמּיֹום  ָהָיה ִאִּתי ֶזה ָיִמים אֹו ֶזה ָׁשִנים ְולֹא ָמָצאִתי בֹו ְמאּוָמה
  : ָנְפלֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ב ִּתים ָהֵׁש ַוִּיְקְצפּו ָעָליו ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ַוּיֹאְמרּו לֹו ָׂשֵרי ְפִלְׁש ) 4(
א ֵיֵרד ִעָּמנּו ֶאת ָהִאיׁש ְוָיׁשֹב ֶאל ְמקֹומֹו ֲאֶׁשר ִהְפַקְדּתֹו ָׁשם ְולֹ

ּוַבֶּמה ִיְתַרֶּצה ֶזה | ָחָמה ַּבִּמְלָחָמה ְולֹא ִיְהֶיה ָּלנּו ְלָׂשָטן ַּבִּמלְ 
ֲהלֹוא ֶזה ָדִוד ) 5: (ֶאל ֲאדָֹניו ֲהלֹוא ְּבָראֵׁשי ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם

ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפיו ְוָדִוד | ֲאֶׁשר ַיֲענּו לֹו ַּבְּמחֹלֹות ֵלאמֹר 
ר ַוִּיְקָרא ָאִכיׁש ֶאל ָּדִוד ַוּיֹאֶמ ) 6(  ]: ְּבִרְבבָֹתיו קרי[ברבבתו 

ִּתי יו ַחי ְיהָוה ִּכי ָיָׁשר ַאָּתה ְוטֹוב ְּבֵעיַני ֵצאְתָך ּובֲֹאָך ִא ֵאלָ 
ּיֹום ַהֶּזה ַּבַּמֲחֶנה ִּכי לֹא ָמָצאִתי ְבָך ָרָעה ִמּיֹום ּבֲֹאָך ֵאַלי ַעד הַ 

| ם ְוַעָּתה ׁשּוב ְוֵלְך ְּבָׁשלֹו) 7: (ּוְבֵעיֵני ַהְּסָרִנים לֹא טֹוב ָאָּתה| 
 ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל) 8(  : ְּבֵעיֵני ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתיםְולֹא ַתֲעֶׂשה ָרע 

ר ָהִייִתי ָאִכיׁש ִּכי ֶמה ָעִׂשיִתי ּוַמה ָּמָצאָת ְבַעְבְּדָך ִמּיֹום ֲאֶׁש 
ִּכי לֹא ָאבֹוא ְוִנְלַחְמִּתי ְּבאְֹיֵבי ֲאדִֹני | ְלָפֶניָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 

ר ֶאל ָּדִוד ָיַדְעִּתי ִּכי טֹוב ַאָּתה ַוַּיַען ָאִכיׁש ַוּיֹאֶמ ) 9: (ַהֶּמֶלְך 
ה ַאְך ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ָאְמרּו לֹא ַיֲעלֶ | ְּבֵעיַני ְּכַמְלַאְך ֱאלִֹהים 

  ֲאֶׁשרְוַעָּתה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ְוַעְבֵדי ֲאדֶֹניךָ ) 10: (ִעָּמנּו ַּבִּמְלָחָמה
ַוַּיְׁשֵּכם ) 11: (ָלֶכם ָוֵלכּוְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַּבּבֶֹקר ְואֹור | ָּבאּו ִאָּתְך 

| ִּתים ָּדִוד הּוא ַוֲאָנָׁשיו ָלֶלֶכת ַּבּבֶֹקר ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁש 
    : ּוְפִלְׁשִּתים ָעלּו ִיְזְרֶעאל

  
1 Samuel Chapter 30 

  
ַוֲעָמֵלִקי | ַוְיִהי ְּבבֹא ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ִצְקַלג ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ) 1(

:  ָּבֵאׁשֶאל ֶנֶגב ְוֶאל ִצְקַלג ַוַּיּכּו ֶאת ִצְקַלג ַוִּיְׂשְרפּו אָֹתּה ָפְׁשטּו
א ֵהִמיתּו ַוִּיְׁשּבּו ֶאת ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבּה ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול לֹ) 2(

יר ַוָּיבֹא ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ֶאל ָהעִ ) 3: (ַוִּיְנֲהגּו ַוֵּיְלכּו ְלַדְרָּכם| ִאיׁש 
) 4: (ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְבנֵֹתיֶהם ִנְׁשּבּו| רּוָפה ָּבֵאׁש ְוִהֵּנה ְׂש 

ַעד ֲאֶׁשר ֵאין | ַוִּיָּׂשא ָדִוד ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶאת קֹוָלם ַוִּיְבּכּו 
ֲאִחינַֹעם | ּוְׁשֵּתי ְנֵׁשי ָדִוד ִנְׁשּבּו ) 5: (ָּבֶהם ּכַֹח ִלְבּכֹות

ַוֵּתֶצר ְלָדִוד ְמאֹד ) 6: (ת ָנָבל ַהַּכְרְמִליַהִּיְזְרֵעִלית ַוֲאִביַגִיל ֵאֶׁש 
ָּבָניו [ל בנו ִּכי ָאְמרּו ָהָעם ְלָסְקלֹו ִּכי ָמָרה ֶנֶפׁש ָּכל ָהָעם ִאיׁש עַ 



ַוּיֹאֶמר ) 7(  : ַוִּיְתַחֵּזק ָּדִוד ַּביהָוה ֱאלָֹהיו| ְוַעל ְּבנָֹתיו ] קרי
 ַוַּיֵּגׁש| ִּגיָׁשה ָּנא ִלי ָהֵאפֹד ָּדִוד ֶאל ֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ֶּבן ֲאִחיֶמֶלְך הַ 

ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביהָוה ֵלאמֹר ) 8: (ֶאְבָיָתר ֶאת ָהֵאפֹד ֶאל ָּדִוד
ַוּיֹאֶמר לֹו ְרדֹף ִּכי ַהֵּׂשג | ֶאְרּדֹף ַאֲחֵרי ַהְּגדּוד ַהֶּזה ַהַאִּׂשֶגּנּו 

ר ׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁש ַוֵּיֶלְך ָּדִוד הּוא ְוֵׁש ) 9: (ַּתִּׂשיג ְוַהֵּצל ַּתִּציל
ַוִּיְרּדֹף ) 10: (ְוַהּנֹוָתִרים ָעָמדּו| ִאּתֹו ַוָּיבֹאּו ַעד ַנַחל ַהְּבׂשֹור 
ִּפְּגרּו  ַוַּיַעְמדּו ָמאַתִים ִאיׁש ֲאֶׁשר| ָּדִוד הּוא ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש 

ֶדה ַוִּיְקחּו ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש ִמְצִרי ַּבָּׂש ) 11: (ֵמֲעבֹר ֶאת ַנַחל ַהְּבׂשֹור
ַוִּיְּתנּו ) 12: (ַוִּיְּתנּו לֹו ֶלֶחם ַוּיֹאַכל ַוַּיְׁשֻקהּו ָמִים| אֹתֹו ֶאל ָּדִוד 

ִּכי לֹא | יו לֹו ֶפַלח ְּדֵבָלה ּוְׁשֵני ִצֻּמִקים ַוּיֹאַכל ַוָּתָׁשב רּוחֹו ֵאלָ 
: ילֹותָאַכל ֶלֶחם ְולֹא ָׁשָתה ַמִים ְׁשלָֹׁשה ָיִמים ּוְׁשלָֹׁשה לֵ 

ַוּיֹאֶמר | ַוּיֹאֶמר לֹו ָדִוד ְלִמי ַאָּתה ְוֵאי ִמֶּזה ָאָּתה ) 13(  
ָחִליִתי  ַנַער ִמְצִרי ָאנִֹכי ֶעֶבד ְלִאיׁש ֲעָמֵלִקי ַוַּיַעְזֵבִני ֲאדִֹני ִּכי

ר ֲאַנְחנּו ָּפַׁשְטנּו ֶנֶגב ַהְּכֵרִתי ְוַעל ֲאֶׁש ) 14: (ַהּיֹום ְׁשלָֹׁשה
ַוּיֹאֶמר ) 15: (ְוֶאת ִצְקַלג ָׂשַרְפנּו ָבֵאׁש| ֵלב ִליהּוָדה ְוַעל ֶנֶגב ּכָ 

ַוּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִּלי | ֵאָליו ָּדִוד ֲהתֹוִרֵדִני ֶאל ַהְּגדּוד ַהֶּזה 
ל ֵבאלִֹהים ִאם ְּתִמיֵתִני ְוִאם ַּתְסִּגֵרִני ְּבַיד ֲאדִֹני ְואֹוִרְדָך ֶא 

| ֻטִׁשים ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוּיִֹרֵדהּו ְוִהֵּנה נְ ) 16: (ַהְּגדּוד ַהֶּזה
חּו ֵמֶאֶרץ אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ְוחְֹגִגים ְּבכֹל ַהָּׁשָלל ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָלְק 

ֶרב ַוַּיֵּכם ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעד ָהעֶ ) 17: (ְּפִלְׁשִּתים ּוֵמֶאֶרץ ְיהּוָדה
ֹות ִאיׁש ְולֹא ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי ִאם ַאְרַּבע ֵמא| ְלָמֳחָרָתם 

ַוַּיֵּצל ָּדִוד ֵאת ָּכל ) 18: (ַנַער ֲאֶׁשר ָרְכבּו ַעל ַהְּגַמִּלים ַוָּיֻנסּו
ְולֹא ֶנְעַּדר ) 19: (ְוֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ִהִּציל ָּדִוד| ֲאֶׁשר ָלְקחּו ֲעָמֵלק 

ד ָּכל ָלֶהם ִמן ַהָּקטֹן ְוַעד ַהָּגדֹול ְוַעד ָּבִנים ּוָבנֹות ּוִמָּׁשָלל ְועַ 
ַוִּיַּקח ָּדִוד ֶאת ָּכל ) 20: (ַהּכֹל ֵהִׁשיב ָּדִוד| ֶׁשר ָלְקחּו ָלֶהם אֲ 

ל ָנֲהגּו ִלְפֵני ַהִּמְקֶנה ַההּוא ַוּיֹאְמרּו ֶזה ְׁשלַ | ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר 
ּו ִמֶּלֶכת ַוָּיבֹא ָדִוד ֶאל ָמאַתִים ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִּפְּגר) 21: (ָּדִוד

ְקַראת ֻבם ְּבַנַחל ַהְּבׂשֹור ַוֵּיְצאּו ִלְקַראת ָּדִוד ְוִל ַאֲחֵרי ָדִוד ַוּיִֹׁשי
: לֹוםַוִּיַּגׁש ָּדִוד ֶאת ָהָעם ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁש | ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו 

ר ָהְלכּו ִעם ַוַּיַען ָּכל ִאיׁש ָרע ּוְבִלַּיַעל ֵמָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁש ) 22(  
 כּו ִעִּמי לֹא ִנֵּתן ָלֶהם ֵמַהָּׁשָללָּדִוד ַוּיֹאְמרּו ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָהלְ 

: ֵיֵלכּוִּכי ִאם ִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוִיְנֲהגּו וְ | ֲאֶׁשר ִהַּצְלנּו 
ה ֵאת ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהוָ | ַוּיֹאֶמר ָּדִוד לֹא ַתֲעׂשּו ֵכן ֶאָחי ) 23(  

ּוִמי ) 24: (ָעֵלינּו ְּבָיֵדנּוָלנּו ַוִּיְׁשמֹר אָֹתנּו ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּגדּוד ַהָּבא 



 ִּכי ְּכֵחֶלק ַהּיֵֹרד ַּבִּמְלָחָמה ּוְכֵחֶלק| ִיְׁשַמע ָלֶכם ַלָּדָבר ַהֶּזה 
ַוְיִהי ֵמַהּיֹום ַההּוא ) 25(  : ַהּיֵֹׁשב ַעל ַהֵּכִלים ַיְחָּדו ַיֲחלֹקּו

  : ַהֶּזהַוְיִׂשֶמָה ְלחֹק ּוְלִמְׁשָּפט ְלִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום | ָוָמְעָלה 
ָדה ְלֵרֵעהּו ַוָּיבֹא ָדִוד ֶאל ִצְקַלג ַוְיַׁשַּלח ֵמַהָּׁשָלל ְלִזְקֵני ְיהּו) 26(

ת ַלֲאֶׁשר ְּבֵבי) 27: (ִהֵּנה ָלֶכם ְּבָרָכה ִמְּׁשַלל אְֹיֵבי ְיהָוה| ֵלאמֹר 
 ְוַלֲאֶׁשר ַּבֲערֵֹער) 28: (ֵאל ְוַלֲאֶׁשר ְּבָרמֹות ֶנֶגב ְוַלֲאֶׁשר ְּבַיִּתר

ְוַלֲאֶׁשר ְּבָרָכל ) 29(  : ֲאֶׁשר ְּבִׂשְפמֹות ְוַלֲאֶׁשר ְּבֶאְׁשְּתמֹעַ ְולַ 
ְוַלֲאֶׁשר ) 30: (ְוַלֲאֶׁשר ְּבָעֵרי ַהְּיַרְחְמֵאִלי ְוַלֲאֶׁשר ְּבָעֵרי ַהֵּקיִני
ְוַלֲאֶׁשר ) 31: (ְּבָחְרָמה ְוַלֲאֶׁשר ְּבבֹור ָעָׁשן ְוַלֲאֶׁשר ַבֲעָתְך 

  :ֲאָנָׁשיוְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ִהְתַהֶּלְך ָׁשם ָּדִוד הּוא וַ ּוְלָכל הַ | ְּבֶחְברֹון 
  

1 Samuel Chapter 31 
  
ְּפֵני ַוָּיֻנסּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִמ | ּוְפִלְׁשִּתים ִנְלָחִמים ְּבִיְׂשָרֵאל ) 1(

ת ַוַּיְדְּבקּו ְפִלְׁשִּתים ֶא ) 2: (ְפִלְׁשִּתים ַוִּיְּפלּו ֲחָלִלים ְּבַהר ַהִּגְלּבֹעַ 
ב ְוֶאת ַוַּיּכּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת ְיהֹוָנָתן ְוֶאת ֲאִביָנדָ | ָׁשאּול ְוֶאת ָּבָניו 

ַוִּתְכַּבד ַהִּמְלָחָמה ֶאל ָׁשאּול ) 3: (ַמְלִּכי ׁשּוַע ְּבֵני ָׁשאּול
) 4: (ַוָּיֶחל ְמאֹד ֵמַהּמֹוִרים| ַוִּיְמָצֻאהּו ַהּמֹוִרים ֲאָנִׁשים ַּבָּקֶׁשת 

בֹואּו ּול ְלנֵֹׂשא ֵכָליו ְׁשלֹף ַחְרְּבָך ְוָדְקֵרִני ָבּה ֶּפן יָ ַוּיֹאֶמר ָׁשא
ֵכָליו ִּכי  ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה ּוְדָקֻרִני ְוִהְתַעְּללּו ִבי ְולֹא ָאָבה נֵֹׂשא

 ַוַּיְרא נֵֹׂשא) 5: (ַוִּיַּקח ָׁשאּול ֶאת ַהֶחֶרב ַוִּיּפֹל ָעֶליהָ | ָיֵרא ְמאֹד 
) 6: (ַוִּיּפֹל ַּגם הּוא ַעל ַחְרּבֹו ַוָּיָמת ִעּמֹו|  ֵכָליו ִּכי ֵמת ָׁשאּול

ָׁשיו ַּבּיֹום ַוָּיָמת ָׁשאּול ּוְׁשלֶֹׁשת ָּבָניו ְונֵֹׂשא ֵכָליו ַּגם ָּכל ֲאנָ 
ר ֵעֶמק ַוֲאֶׁש ַוִּיְראּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר הָ ) 7: (ַההּוא ַיְחָּדו

| יו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְוִכי ֵמתּו ָׁשאּול ּוָבנָ ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ָנסּו 
) 8(  : ֶהןַוַּיַעְזבּו ֶאת ֶהָעִרים ַוָּיֻנסּו ַוָּיבֹאּו ְפִלְׁשִּתים ַוֵּיְׁשבּו ּבָ 

ַוִּיְמְצאּו |  ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיבֹאּו ְפִלְׁשִּתים ְלַפֵּׁשט ֶאת ַהֲחָלִלים
ַוִּיְכְרתּו ) 9: (נְֹפִלים ְּבַהר ַהִּגְלּבֹעַ ֶאת ָׁשאּול ְוֶאת ְׁשלֶֹׁשת ָּבָניו 

ִביב ַוְיַׁשְּלחּו ְבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָס | ֶאת רֹאׁשֹו ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת ֵּכָליו 
ַוָּיִׂשמּו ֶאת ֵּכָליו ֵּבית ) 10: (ְלַבֵּׂשר ֵּבית ֲעַצֵּביֶהם ְוֶאת ָהָעם

ַוִּיְׁשְמעּו ) 11: (ת ֵּבית ָׁשןְוֶאת ְּגִוָּיתֹו ָּתְקעּו ְּבחֹוַמ | ַעְׁשָּתרֹות 
) 12: (ּולֵאת ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְפִלְׁשִּתים ְלָׁשא| ֵאָליו יְֹׁשֵבי ָיֵביׁש ִּגְלָעד 

ת ָׁשאּול ַוָּיקּומּו ָּכל ִאיׁש ַחִיל ַוֵּיְלכּו ָכל ַהַּלְיָלה ַוִּיְקחּו ֶאת ְּגִוּיַ 
ם אּו ָיֵבָׁשה ַוִּיְׂשְרפּו אָֹת ַוָּיבֹ| ְוֵאת ְּגִוּיֹת ָּבָניו ֵמחֹוַמת ֵּבית ָׁשן 



|  ָיֵבָׁשהַוִּיְקחּו ֶאת ַעְצמֵֹתיֶהם ַוִּיְקְּברּו ַתַחת ָהֶאֶׁשל ְּב ) 13: (ָׁשם
  :ַוָּיֻצמּו ִׁשְבַעת ָיִמים

  
  ]ב[ֵסֶפר ְׁשמּוֵאל 
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| ֵלק ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ָׁשאּול ְוָדִוד ָׁשב ֵמַהּכֹות ֶאת ָהֲעָמ ) 1(

ֵּנה ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְוִה ) 2: (ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ְּבִצְקָלג ָיִמים ְׁשָנִים
ָדָמה ַעל ִאיׁש ָּבא ִמן ַהַּמֲחֶנה ֵמִעם ָׁשאּול ּוְבָגָדיו ְקֻרִעים ַואֲ 

ַוּיֹאֶמר ) 3: (ַוְיִהי ְּבבֹאֹו ֶאל ָּדִוד ַוִּיּפֹל ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו| רֹאׁשֹו 
: ָלְטִּתיַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִמַּמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ִנְמ | ִוד ֵאי ִמֶּזה ָּתבֹוא לֹו ּדָ 

 ַוּיֹאֶמר ֲאֶׁשר| ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּדִוד ֶמה ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּגד ָנא ִלי ) 4(
 ְוַגם ָנס ָהָעם ִמן ַהִּמְלָחָמה ְוַגם ַהְרֵּבה ָנַפל ִמן ָהָעם ַוָּיֻמתּו

| ֹו ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ַהַּנַער ַהַּמִּגיד ל) 5: (ְּבנֹו ֵמתּוָׁשאּול ִויהֹוָנָתן 
יד ַוּיֹאֶמר ַהַּנַער ַהַּמּגִ ) 6: (ֵאיְך ָיַדְעָּת ִּכי ֵמת ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ְּבנֹו

| ִניתֹו לֹו ִנְקרֹא ִנְקֵריִתי ְּבַהר ַהִּגְלּבַֹע ְוִהֵּנה ָׁשאּול ִנְׁשָען ַעל חֲ 
ִני ַוִּיֶפן ַאֲחָריו ַוִּיְרֵא ) 7: (ֲעֵלי ַהָּפָרִׁשים ִהְדִּבֻקהּוְוִהֵּנה ָהֶרֶכב ּובַ 

ויאמר | ַוּיֹאֶמר ִלי ִמי ָאָּתה ) 8: (ַוִּיְקָרא ֵאָלי ָואַֹמר ִהֵּנִני| 
י ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲעָמד ָנא ָעלַ ) 9: (ֵאָליו ֲעָמֵלִקי ָאנִֹכי] ָואַֹמר קרי[

ָוֶאֱעמֹד ) 10: (ִּכי ָכל עֹוד ַנְפִׁשי ִּבי| ּומְֹתֵתִני ִּכי ֲאָחַזִני ַהָּׁשָבץ 
ָוֶאַּקח | ָעָליו ַוֲאמְֹתֵתהּו ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא ִיְחֶיה ַאֲחֵרי ִנְפלֹו 
יֵאם ֶאל ַהֵּנֶזר ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁשֹו ְוֶאְצָעָדה ֲאֶׁשר ַעל ְזרֹעֹו ָוֲאִב 

| ַוִּיְקָרֵעם ] יו קריִּבְבָגדָ [ַוַּיֲחֵזק ָּדִוד בבגדו ) 11: (ֲאדִֹני ֵהָּנה
ַוִּיְסְּפדּו ַוִּיְבּכּו ַוָּיֻצמּו ַעד ) 12: (ְוַגם ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו

 ַעל ָׁשאּול ְוַעל ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו ְוַעל ַעם ְיהָוה ְוַעל ֵּבית| ָהָעֶרב 
ִּגיד ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ַהַּנַער ַהַּמ ) 13(  : ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָנְפלּו ֶּבָחֶרב

) 14: (ַוּיֹאֶמר ֶּבן ִאיׁש ֵּגר ֲעָמֵלִקי ָאנִֹכי| לֹו ֵאי ִמֶּזה ָאָּתה 
ת ֵאיְך לֹא ָיֵראָת ִלְׁשלַֹח ָיְדָך ְלַׁשֵחת ֶא | ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּדִוד 

ׁש ַוִּיְקָרא ָדִוד ְלַאַחד ֵמַהְּנָעִרים ַוּיֹאֶמר ּגַ ) 15: (ְמִׁשיַח ְיהָוה
] ָּדְמָך קרי[ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּדִוד דמיך ) 16: (ַוָּימֹת ַוַּיֵּכהּו| ְּפַגע ּבֹו 

 ִּכי ִפיָך ָעָנה ְבָך ֵלאמֹר ָאנִֹכי מַֹתִּתי ֶאת ְמִׁשיחַ | ַעל רֹאֶׁשָך 
ַעל ָׁשאּול ְוַעל | ַוְיקֵֹנן ָּדִוד ֶאת ַהִּקיָנה ַהּזֹאת ) 17(  : ְיהָוה

ִהֵּנה ְכתּוָבה | ְיהּוָדה ָקֶׁשת  ַוּיֹאֶמר ְלַלֵּמד ְּבֵני) 18: (ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו



ֵאיְך ָנְפלּו | ַהְּצִבי ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל ) 19: (ַעל ֵסֶפר ַהָּיָׁשר
ֶּפן | לֹון ַאל ַּתִּגידּו ְבַגת ַאל ְּתַבְּׂשרּו ְּבחּוצֹת ַאְׁשְק ) 20: (ִגּבֹוִרים

ָהֵרי ) 21: (ְּבנֹות ָהֲעֵרִלים ִּתְׂשַמְחָנה ְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים ֶּפן ַּתֲעלְֹזָנה
ִּכי ָׁשם ִנְגַעל | ַבִּגְלּבַֹע ַאל ַטל ְוַאל ָמָטר ֲעֵליֶכם ּוְׂשֵדי ְתרּומֹת 

ִמַּדם ֲחָלִלים ) 22: (ָמֵגן ִּגּבֹוִרים ָמֵגן ָׁשאּול ְּבִלי ָמִׁשיַח ַּבָּׁשֶמן
ֶרב ָׁשאּול לֹא ְוחֶ | ֵמֵחֶלב ִּגּבֹוִרים ֶקֶׁשת ְיהֹוָנָתן לֹא ָנׂשֹוג ָאחֹור 

ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ַהֶּנֱאָהִבים ְוַהְּנִעיִמם ) 23: (ָתׁשּוב ֵריָקם
: ּוִמְּנָׁשִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ָּגֵבר| ְּבַחֵּייֶהם ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרדּו 

ַהַּמְלִּבְׁשֶכם ָׁשִני ִעם | ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָׁשאּול ְּבֶכיָנה ) 24(
ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבִֹרים ) 25: (ֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב ַעל ְלבּוְׁשֶכןֲעָדִנים ַהַּמ 

ַצר ִלי ָעֶליָך ) 26: (ְיהֹוָנָתן ַעל ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל| ְּבתֹוְך ַהִּמְלָחָמה 
 ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי ֵמַאֲהַבת| ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָּת ִּלי ְמאֹד 

  :ים ַוּיֹאְבדּו ְּכֵלי ִמְלָחָמהֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִר ) 27: (ָנִׁשים
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ְּבַאַחת  ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביהָוה ֵלאמֹר ַהֶאֱעֶלה) 1(

 ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ָאָנה ֶאֱעֶלה| ָעֵרי ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו ֲעֵלה 
ֲאִחינַֹעם | ְוַגם ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ַוַּיַעל ָׁשם ָּדִוד ) 2: (ַוּיֹאֶמר ֶחְברָֹנה

ִעּמֹו  ַוֲאָנָׁשיו ֲאֶׁשר) 3: (ַהִּיְזְרֵעִלית ַוֲאִביַגִיל ֵאֶׁשת ָנָבל ַהַּכְרְמִלי
 ַוָּיבֹאּו ַאְנֵׁשי) 4: (ַוֵּיְׁשבּו ְּבָעֵרי ֶחְברֹון| ֶהֱעָלה ָדִוד ִאיׁש ּוֵביתֹו 

ַוַּיִּגדּו | ל ֵּבית ְיהּוָדה ְיהּוָדה ַוִּיְמְׁשחּו ָׁשם ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶלְך עַ 
) 5(  : אּולְלָדִוד ֵלאמֹר ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ִּגְלָעד ֲאֶׁשר ָקְברּו ֶאת ָׁש 

ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם | ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֶאל ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ִּגְלָעד 
ם ֲאדֵֹניכֶ  ְּבֻרִכים ַאֶּתם ַליהָוה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶּזה ִעם

ד ְוַעָּתה ַיַעׂש ְיהָוה ִעָּמֶכם ֶחֶס ) 6: (ִעם ָׁשאּול ַוִּתְקְּברּו אֹתֹו
 ֲעִׂשיֶתם ְוַגם ָאנִֹכי ֶאֱעֶׂשה ִאְּתֶכם ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר| ֶוֱאֶמת 

י ֵמת ְוַעָּתה ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ִוְהיּו ִלְבֵני ַחִיל ִּכ ) 7: (ַהָּדָבר ַהֶּזה
  : םְוַגם אִֹתי ָמְׁשחּו ֵבית ְיהּוָדה ְלֶמֶלְך ֲעֵליהֶ |  ֲאדֵֹניֶכם ָׁשאּול

ת ָלַקח ֶאת ִאיׁש ּבֶֹׁש | ְוַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ַׂשר ָצָבא ֲאֶׁשר ְלָׁשאּול ) 8(
ַוַּיְמִלֵכהּו ֶאל ַהִּגְלָעד ְוֶאל ) 9: (ֶּבן ָׁשאּול ַוַּיֲעִבֵרהּו ַמֲחָנִים

 ִים ְוַעל ִּבְנָיִמן ְוַעל ִיְׂשָרֵאלְוַעל ֶאְפרַ | ָהֲאׁשּוִרי ְוֶאל ִיְזְרֶעאל 
  : ֻּכּלֹה



  ַעל ִיְׂשָרֵאלֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו) 10(
ַוְיִהי ) 11: (ַאְך ֵּבית ְיהּוָדה ָהיּו ַאֲחֵרי ָדִוד| ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ָמָלְך 

| ְך ְּבֶחְברֹון ַעל ֵּבית ְיהּוָדה ִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָהָיה ָדִוד ֶמלֶ 
ֵדי ַוֵּיֵצא ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ְוַעְב ) 12(  : ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים

ְויֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ) 13: (ִמַּמֲחַנִים ִּגְבעֹוָנה| ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּול 
 ַוֵּיְׁשבּו ֵאֶּלה| עֹון ַיְחָּדו ְוַעְבֵדי ָדִוד ָיְצאּו ַוִּיְפְּגׁשּום ַעל ְּבֵרַכת ִּגְב 
ַוּיֹאֶמר ַאְבֵנר ) 14: (ַעל ַהְּבֵרָכה ִמֶּזה ְוֵאֶּלה ַעל ַהְּבֵרָכה ִמֶּזה

ַוּיֹאֶמר יֹוָאב | ֶאל יֹוָאב ָיקּומּו ָנא ַהְּנָעִרים ִויַׂשֲחקּו ְלָפֵנינּו 
 ְלִבְנָיִמן ּוְלִאיׁשְׁשֵנים ָעָׂשר | ַוָּיֻקמּו ַוַּיַעְברּו ְבִמְסָּפר ) 15: (ָיֻקמּו

ַוַּיֲחִזקּו ִאיׁש ) 16: (ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּול ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֵמַעְבֵדי ָדִוד
ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום | ְּברֹאׁש ֵרֵעהּו ְוַחְרּבֹו ְּבַצד ֵרֵעהּו ַוִּיְּפלּו ַיְחָּדו 

ָמה ַוְּתִהי ַהִּמְלחָ ) 17: (ַההּוא ֶחְלַקת ַהֻּצִרים ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון
ִלְפֵני  ַוִּיָּנֶגף ַאְבֵנר ְוַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל| ָקָׁשה ַעד ְמאֹד ַּבּיֹום ַההּוא 

ִביַׁשי ַוִּיְהיּו ָׁשם ְׁשלָֹׁשה ְּבֵני ְצרּוָיה יֹוָאב ַואֲ ) 18: (ַעְבֵדי ָדִוד
: ַּבָּׂשֶדה ַוֲעָׂשהֵאל ַקל ְּבַרְגָליו ְּכַאַחד ַהְּצָבִים ֲאֶׁשר| ַוֲעָׂשהֵאל 

 ְולֹא ָנָטה ָלֶלֶכת ַעל ַהָּיִמין| ַוִּיְרּדֹף ֲעָׂשהֵאל ַאֲחֵרי ַאְבֵנר ) 19(
ר ַוִּיֶפן ַאְבֵנר ַאֲחָריו ַוּיֹאֶמ ) 20: (ְוַעל ַהְּׂשמֹאול ֵמַאֲחֵרי ַאְבֵנר

 ַוּיֹאֶמר לֹו ַאְבֵנר ְנֵטה) 21: (ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי| ַהַאָּתה ֶזה ֲעָׂשהֵאל 
ַקח ְלָך ְׂשמֹאֶלָך ֶוֱאחֹז ְלָך ֶאָחד ֵמַהְּנָעִרים וְ ְלָך ַעל ְיִמיְנָך אֹו ַעל 

ַוּיֶֹסף ) 22: (ְולֹא ָאָבה ֲעָׂשהֵאל ָלסּור ֵמַאֲחָריו| ֶאת ֲחִלָצתֹו 
ָלָּמה ַאֶּכָּכה | עֹוד ַאְבֵנר ֵלאמֹר ֶאל ֲעָׂשהֵאל סּור ְלָך ֵמַאֲחָרי 

ְיָמֵאן ָלסּור וַ ) 23: (ַאְרָצה ְוֵאיְך ֶאָּׂשא ָפַני ֶאל יֹוָאב ָאִחיךָ 
 ִנית ֵמַאֲחָריוַוַּיֵּכהּו ַאְבֵנר ְּבַאֲחֵרי ַהֲחִנית ֶאל ַהחֶֹמׁש ַוֵּתֵצא ַהחֲ 

ַוְיִהי ָּכל ַהָּבא ֶאל | ] ַּתְחָּתיו קרי[ַוִּיָּפל ָׁשם ַוָּיָמת תחתו 
ַוִּיְרְּדפּו ) 24: (ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָנַפל ָׁשם ֲעָׂשהֵאל ַוָּימֹת ַוַּיֲעמֹדּו

ד ִּגְבַעת ְוַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה ְוֵהָּמה ָּבאּו עַ | ַוֲאִביַׁשי ַאֲחֵרי ַאְבֵנר יֹוָאב 
ַוִּיְתַקְּבצּו ְבֵני ) 25: (ַאָּמה ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִגיַח ֶּדֶרְך ִמְדַּבר ִּגְבעֹון

ָעה ַוַּיַעְמדּו ַעל רֹאׁש ִּגְב | ִבְנָיִמן ַאֲחֵרי ַאְבֵנר ַוִּיְהיּו ַלֲאֻגָּדה ֶאָחת 
ל ֶחֶרב ַוִּיְקָרא ַאְבֵנר ֶאל יֹוָאב ַוּיֹאֶמר ֲהָלֶנַצח ּתֹאכַ ) 26: (תֶאחָ 

ְוַעד ָמַתי לֹא תֹאַמר | ֲהלֹוא ָיַדְעָּתה ִּכי ָמָרה ִתְהֶיה ָּבַאֲחרֹוָנה 
ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ַחי ָהֱאלִֹהים ) 27: (ָלָעם ָלׁשּוב ֵמַאֲחֵרי ֲאֵחיֶהם

י ַהּבֶֹקר ַנֲעָלה ָהָעם ִאיׁש ֵמַאֲחרֵ ִּכי ָאז ֵמ | ִּכי לּוֵלא ִּדַּבְרָּת 
ְרְּדפּו ַוִּיְתַקע יֹוָאב ַּבּׁשֹוָפר ַוַּיַעְמדּו ָּכל ָהָעם ְולֹא יִ ) 28: (ָאִחיו

ְוַאְבֵנר ) 29: (ְולֹא ָיְספּו עֹוד ְלִהָּלֵחם| עֹוד ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל 



ַעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַוּיַ | ַוֲאָנָׁשיו ָהְלכּו ָּבֲעָרָבה ּכֹל ַהַּלְיָלה ַההּוא 
ְויֹוָאב ָׁשב ֵמַאֲחֵרי ) 30: (ַוֵּיְלכּו ָּכל ַהִּבְתרֹון ַוָּיבֹאּו ַמֲחָנִים

ר ַוִּיָּפְקדּו ֵמַעְבֵדי ָדִוד ִּתְׁשָעה ָעָׂש | ַאְבֵנר ַוִּיְקּבֹץ ֶאת ָּכל ָהָעם 
| ֵׁשי ַאְבֵנר ְוַעְבֵדי ָדִוד ִהּכּו ִמִּבְנָיִמן ּוְבַאנְ ) 31: (ִאיׁש ַוֲעָׂשה ֵאל

ַוִּיְׂשאּו ֶאת ֲעָׂשהֵאל ) 32: (ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ִאיׁש ֵמתּו
ב ַוֵּיְלכּו ָכל ַהַּלְיָלה יֹוָא| ַוִּיְקְּבֻרהּו ְּבֶקֶבר ָאִביו ֲאֶׁשר ֵּבית ָלֶחם 

  :ַוֲאָנָׁשיו ַוֵּיאֹר ָלֶהם ְּבֶחְברֹון
  

2 Samuel Chapter 3 
  
ְוָדִוד |  ָמה ֲאֻרָּכה ֵּבין ֵּבית ָׁשאּול ּוֵבין ֵּבית ָּדִודַוְּתִהי ַהִּמְלחָ ) 1(

ַוִּיָּוְלדּו [וילדו ) 2(  : הֵֹלְך ְוָחֵזק ּוֵבית ָׁשאּול הְֹלִכים ְוַדִּלים
ַוְיִהי ְבכֹורֹו ַאְמנֹון ַלֲאִחינַֹעם | ְלָדִוד ָּבִנים ְּבֶחְברֹון ] קרי

ֵאֶׁשת ] ַלֲאִביַגִיל קרי[אביגל ּוִמְׁשֵנהּו ִכְלָאב ל) 3: (ַהִּיְזְרֵעאִלת
י ֶמֶלְך ְוַהְּׁשִלִׁשי ַאְבָׁשלֹום ֶּבן ַמֲעָכה ַּבת ַּתְלַמ | ָנָבל ַהַּכְרְמִלי 

ן ְוַהֲחִמיִׁשי ְׁשַפְטָיה בֶ | ְוָהְרִביִעי ֲאדִֹנָּיה ֶבן ַחִּגית ) 4: (ְּגׁשּור
ֵאֶּלה ֻיְּלדּו |  ְוַהִּׁשִּׁשי ִיְתְרָעם ְלֶעְגָלה ֵאֶׁשת ָּדִוד) 5: (ֲאִביָטל

  : ְלָדִוד ְּבֶחְברֹון
| ד ַוְיִהי ִּבְהיֹות ַהִּמְלָחָמה ֵּבין ֵּבית ָׁשאּול ּוֵבין ֵּבית ָּדוִ ) 6(

ּה ּוְלָׁשאּול ִּפֶלֶגׁש ּוְׁשָמ ) 7: (ְוַאְבֵנר ָהָיה ִמְתַחֵּזק ְּבֵבית ָׁשאּול
ה ֶאל ִּפיֶלֶגׁש ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאְבֵנר ַמּדּוַע ָּבאָת | ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה 

ר ַוִּיַחר ְלַאְבֵנר ְמאֹד ַעל ִּדְבֵרי ִאיׁש ּבֶֹׁשת ַוּיֹאֶמ ) 8: (ָאִבי
ד ִעם ֵּבית ֲהרֹאׁש ֶּכֶלב ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ִליהּוָדה ַהּיֹום ֶאֱעֶׂשה ֶחֶס 

| ִוד ָׁשאּול ָאִביָך ֶאל ֶאָחיו ְוֶאל ֵמֵרֵעהּו ְולֹא ִהְמִציִתָך ְּבַיד ּדָ 
ר ּכֹה ַיֲעֶׂשה ֱאלִֹהים ְלַאְבנֵ ) 9: (י ֲעֹון ָהִאָּׁשה ַהּיֹוםַוִּתְפקֹד ָעלַ 

: ה ּלֹוִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְלָדִוד ִּכי ֵכן ֶאֱעֶׂש | ְוכֹה יִֹסיף לֹו 
ּוְלָהִקים ֶאת ִּכֵּסא ָדִוד | ְלַהֲעִביר ַהַּמְמָלָכה ִמֵּבית ָׁשאּול ) 10(

ְולֹא ָיכֹל עֹוד ) 11: (ן ְוַעד ְּבֵאר ָׁשַבעַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה ִמּדָ 
ר ַוִּיְׁשַלח ַאְבנֵ ) 12(  : ִמִּיְרָאתֹו אֹתֹו| ְלָהִׁשיב ֶאת ַאְבֵנר ָּדָבר 

| ֵלאמֹר ְלִמי ָאֶרץ ] ַּתְחָּתיו קרי[ַמְלָאִכים ֶאל ָּדִוד תחתו 
יָך ֶאת ָּכל ֵלאמֹר ָּכְרָתה ְבִריְתָך ִאִּתי ְוִהֵּנה ָיִדי ִעָּמְך ְלָהֵסב ֵאלֶ 

ַאְך ָּדָבר | ַוּיֹאֶמר טֹוב ֲאִני ֶאְכרֹת ִאְּתָך ְּבִרית ) 13: (ִיְׂשָרֵאל
ם ֶאָחד ָאנִֹכי ׁשֵֹאל ֵמִאְּתָך ֵלאמֹר לֹא ִתְרֶאה ֶאת ָּפַני ִּכי ִא 
: ָניִלְפֵני ֱהִביֲאָך ֵאת ִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ְּבבֲֹאָך ִלְראֹות ֶאת ּפָ 



ֵלאמֹר  ד ַמְלָאִכים ֶאל ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּולַוִּיְׁשַלח ָּדוִ ) 14(  
ָעְרלֹות  ְּתָנה ֶאת ִאְׁשִּתי ֶאת ִמיַכל ֲאֶׁשר ֵאַרְׂשִּתי ִלי ְּבֵמָאה| 

ֵמִעם |  ַוִּיְׁשַלח ִאיׁש ּבֶֹׁשת ַוִּיָּקֶחָה ֵמִעם ִאיׁש) 15: (ְּפִלְׁשִּתים
ִאָּתּה ִאיָׁשּה ָהלֹוְך ַוֵּיֶלְך ) 16]: (ָלִיׁש קרי[ַּפְלִטיֵאל ֶּבן לוׁש 

: בַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבֵנר ֵלְך ׁשּוב ַוָּיׁשֹ| ּוָבכֹה ַאֲחֶריָה ַעד ַּבֻחִרים 
ַּגם ְּתמֹול ַּגם | ּוְדַבר ַאְבֵנר ָהָיה ִעם ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ) 17(

ה ְוַעָּת ) 18: (ִׁשְלׁשֹם ֱהִייֶתם ְמַבְקִׁשים ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם
יַע ֶאת ִּכי ְיהָוה ָאַמר ֶאל ָּדִוד ֵלאמֹר ְּבַיד ָּדִוד ַעְבִּדי הֹוִׁש | ֲעׂשּו 

ַוְיַדֵּבר ַּגם ) 19: (ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים ּוִמַּיד ָּכל אְֹיֵביֶהם
ְברֹון ַוֵּיֶלְך ַּגם ַאְבֵנר ְלַדֵּבר ְּבָאְזֵני ָדִוד ְּבחֶ | ַאְבֵנר ְּבָאְזֵני ִבְנָיִמין 

) 20: (ִמןֵאת ָּכל ֲאֶׁשר טֹוב ְּבֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵעיֵני ָּכל ֵּבית ִּבְניָ 
ַוַּיַעׂש ָּדִוד | ַוָּיבֹא ַאְבֵנר ֶאל ָּדִוד ֶחְברֹון ְוִאּתֹו ֶעְׂשִרים ֲאָנִׁשים 

ַוּיֹאֶמר ַאְבֵנר ֶאל ) 21: (ְלַאְבֵנר ְוַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמְׁשֶּתה
 ְׂשָרֵאלָאקּוָמה ְוֵאֵלָכה ְוֶאְקְּבָצה ֶאל ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּכל יִ ָּדִוד 

ַוְּיַׁשַּלח |  ְוִיְכְרתּו ִאְּתָך ְּבִרית ּוָמַלְכָּת ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁשךָ 
 ְוִהֵּנה ַעְבֵדי ָדִוד ְויֹוָאב ָּבא) 22: (ָּדִוד ֶאת ַאְבֵנר ַוֵּיֶלְך ְּבָׁשלֹום

ֹון ְוַאְבֵנר ֵאיֶנּנּו ִעם ָּדִוד ְּבֶחְבר| ד ְוָׁשָלל ָרב ִעָּמם ֵהִביאּו ֵמַהְּגדּו
| אּו ְויֹוָאב ְוָכל ַהָּצָבא ֲאֶׁשר ִאּתֹו ּבָ ) 23: (ִּכי ִׁשְּלחֹו ַוֵּיֶלְך ְּבָׁשלֹום

ֵחהּו ַוֵּיֶלְך ַוַּיִּגדּו ְליֹוָאב ֵלאמֹר ָּבא ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוְיַׁשּלְ 
ִהֵּנה |  ַוָּיבֹא יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ֶמה ָעִׂשיָתה) 24: (ָׁשלֹוםְּב 

ָיַדְעָּת ֶאת ) 25: (ָבא ַאְבֵנר ֵאֶליָך ָלָּמה ֶּזה ִׁשַּלְחּתֹו ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך 
 ְוָלַדַעת ֶאת מֹוָצֲאָך ְוֶאת מבואך| ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ִּכי ְלַפּתְֹתָך ָּבא 

ַוֵּיֵצא ) 26: (ָלַדַעת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשהוְ ] מֹוָבֶאָך קרי[
ּו אֹתֹו יֹוָאב ֵמִעם ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ַאֲחֵרי ַאְבֵנר ַוָּיִׁשב

הּו ַוָּיָׁשב ַאְבֵנר ֶחְברֹון ַוַּיֵּט ) 27: (ְוָדִוד לֹא ָיָדע| ִמּבֹור ַהִּסָרה 
 ַוַּיֵּכהּו ָׁשם ַהחֶֹמׁש| ַּבֶּׁשִלי  יֹוָאב ֶאל ּתֹוְך ַהַּׁשַער ְלַּדֵּבר ִאּתֹו

ּיֹאֶמר ַוִּיְׁשַמע ָּדִוד ֵמַאֲחֵרי ֵכן וַ ) 28: (ַוָּיָמת ְּבַדם ֲעָׂשה ֵאל ָאִחיו
: ִמְּדֵמי ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר| ָנִקי ָאנִֹכי ּוַמְמַלְכִּתי ֵמִעם ְיהָוה ַעד עֹוָלם 

 ְוַאל ִיָּכֵרת ִמֵּבית| יו ָיֻחלּו ַעל רֹאׁש יֹוָאב ְוֶאל ָּכל ֵּבית ָאִב ) 29(
) 30: (םיֹוָאב ָזב ּוְמצָֹרע ּוַמֲחִזיק ַּבֶּפֶלְך ְונֵֹפל ַּבֶחֶרב ַוֲחַסר ָלחֶ 

ַעל ֲאֶׁשר ֵהִמית ֶאת | ְויֹוָאב ַוֲאִביַׁשי ָאִחיו ָהְרגּו ְלַאְבֵנר 
  : ֲעָׂשהֵאל ֲאִחיֶהם ְּבִגְבעֹון ַּבִּמְלָחָמה

ב ְוֶאל ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִקְרעּו ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל יֹוָא) 31(
ְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד הֵֹלְך | ִבְגֵדיֶכם ְוִחְגרּו ַׂשִּקים ְוִסְפדּו ִלְפֵני ַאְבֵנר 



 ַוִּיָּׂשא ַהֶּמֶלְך | ַוִּיְקְּברּו ֶאת ַאְבֵנר ְּבֶחְברֹון ) 32: (ַאֲחֵרי ַהִּמָּטה
  : ְבּכּו ָּכל ָהָעםֶאת קֹולֹו ַוֵּיְבְּך ֶאל ֶקֶבר ַאְבֵנר ַוּיִ 

: ַהְּכמֹות ָנָבל ָימּות ַאְבֵנר| ַוְיקֵֹנן ַהֶּמֶלְך ֶאל ַאְבֵנר ַוּיֹאַמר ) 33(
ְנפֹול ִלְפֵני ָיֶדָך לֹא ֲאֻסרֹות ְוַרְגֶליָך לֹא ִלְנֻחְׁשַּתִים ֻהָּגׁשּו ִּכ ) 34(

ַוָּיבֹא ָכל ) 35: (ַוּיִֹספּו ָכל ָהָעם ִלְבּכֹות ָעָליו| ְבֵני ַעְוָלה ָנָפְלָּת 
 ַוִּיָּׁשַבע ָּדִוד ֵלאמֹר| ָהָעם ְלַהְברֹות ֶאת ָּדִוד ֶלֶחם ְּבעֹוד ַהּיֹום 

ׁש ּכֹה ַיֲעֶׂשה ִּלי ֱאלִֹהים ְוכֹה יִֹסיף ִּכי ִאם ִלְפֵני בֹוא ַהֶּׁשֶמ 
ְוָכל ָהָעם ִהִּכירּו ַוִּייַטב ) 36: (ֶאְטַעם ֶלֶחם אֹו ָכל ְמאּוָמה

) 37: (ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְּבֵעיֵני ָכל ָהָעם טֹוב ְּככֹל| ְּבֵעיֵניֶהם 
ְך ִּכי לֹא ָהְיָתה ֵמַהֶּמלֶ | ַוֵּיְדעּו ָכל ָהָעם ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ַּבּיֹום ַההּוא 

  : ְלָהִמית ֶאת ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר
ל ֲהלֹוא ֵתְדעּו ִּכי ַׂשר ְוָגדֹול ָנפַ | ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ֲעָבָדיו ) 38(
ְוָאנִֹכי ַהּיֹום ַרְך ּוָמׁשּוַח ֶמֶלְך ) 39: (ֹום ַהֶּזה ְּבִיְׂשָרֵאלַהּי

ה ְיַׁשֵּלם ְיהָוה ְלעֵֹׂש | ְוָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְּבֵני ְצרּוָיה ָקִׁשים ִמֶּמִּני 
  :ָהָרָעה ְּכָרָעתֹו

  
2 Samuel Chapter 4 

  
ְוָכל | ַוִּיְרּפּו ָיָדיו  ַוִּיְׁשַמע ֶּבן ָׁשאּול ִּכי ֵמת ַאְבֵנר ְּבֶחְברֹון) 1(

אּול ּוְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָׂשֵרי ְגדּוִדים ָהיּו ֶבן ָׁש ) 2: (ִיְׂשָרֵאל ִנְבָהלּו
רִֹתי ִמְּבֵני ֵׁשם ָהֶאָחד ַּבֲעָנה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ֵרָכב ְּבֵני ִרּמֹון ַהְּבֶא 

ְבְרחּו ַוּיִ ) 3: (ִּכי ַּגם ְּבֵארֹות ֵּתָחֵׁשב ַעל ִּבְנָיִמן| ִבְנָיִמן 
) 4(  : ַוִּיְהיּו ָׁשם ָּגִרים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה| ַהְּבֵארִֹתים ִּגָּתְיָמה 

בֹא ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ָהָיה ְּב | ְוִליהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ֵּבן ְנֵכה ַרְגָלִים 
 ַוָּתנֹס ַוְיִהי ְׁשֻמַעת ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ִמִּיְזְרֶעאל ַוִּתָּׂשֵאהּו אַֹמְנּתֹו

 ַוֵּיְלכּו ְּבֵני ִרּמֹון) 5: (ָחְפָזּה ָלנּוס ַוִּיּפֹל ַוִּיָּפֵסַח ּוְׁשמֹו ְמִפיבֶֹׁשתְּב 
| ּבֶֹׁשת  ַהְּבֵארִֹתי ֵרָכב ּוַבֲעָנה ַוָּיבֹאּו ְּכחֹם ַהּיֹום ֶאל ֵּבית ִאיׁש

ת ְוֵהָּנה ָּבאּו ַעד ּתֹוְך ַהַּביִ ) 6: (ְוהּוא ׁשֵֹכב ֵאת ִמְׁשַּכב ַהָּצֳהָרִים
) 7: (ְוֵרָכב ּוַבֲעָנה ָאִחיו ִנְמָלטּו| לְֹקֵחי ִחִּטים ַוַּיֻּכהּו ֶאל ַהחֶֹמׁש 

ֻּכהּו ַוָּיבֹאּו ַהַּבִית ְוהּוא ׁשֵֹכב ַעל ִמָּטתֹו ַּבֲחַדר ִמְׁשָּכבֹו ַוּיַ 
ַוִּיְקחּו ֶאת רֹאׁשֹו ַוֵּיְלכּו ֶּדֶרְך | ַוְיִמֻתהּו ַוָּיִסירּו ֶאת רֹאׁשֹו 

ִוד ַוָּיִבאּו ֶאת רֹאׁש ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶאל ּדָ ) 8: (ל ַהָּלְיָלהָהֲעָרָבה ּכָ 
אּול ֶחְברֹון ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה רֹאׁש ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁש 

ֹות ַוִּיֵּתן ְיהָוה ַלאדִֹני ַהֶּמֶלְך ְנָקמ| אִֹיְבָך ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ֶאת ַנְפֶׁשָך 



ַוַּיַען ָּדִוד ֶאת ֵרָכב ְוֶאת ) 9(  : ְרעֹוַהּיֹום ַהֶּזה ִמָּׁשאּול ּוִמּזַ 
ַחי ְיהָוה ֲאֶׁשר | ַּבֲעָנה ָאִחיו ְּבֵני ִרּמֹון ַהְּבֵארִֹתי ַוּיֹאֶמר ָלֶהם 

 ִּכי ַהַּמִּגיד ִלי ֵלאמֹר ִהֵּנה ֵמת) 10: (ָּפָדה ֶאת ַנְפִׁשי ִמָּכל ָצָרה
|  בֹו ָוֶאְהְרֵגהּו ְּבִצְקָלג ָׁשאּול ְוהּוא ָהָיה ִכְמַבֵּׂשר ְּבֵעיָניו ָואֲֹחָזה

ת ַאף ִּכי ֲאָנִׁשים ְרָׁשִעים ָהְרגּו ֶא ) 11: (ֲאֶׁשר ְלִתִּתי לֹו ְּבׂשָֹרה
מֹו ְוַעָּתה ֲהלֹוא ֲאַבֵּקׁש ֶאת ּדָ | ִאיׁש ַצִּדיק ְּבֵביתֹו ַעל ִמְׁשָּכבֹו 

ַהְּנָעִרים  ַוְיַצו ָּדִוד ֶאת) 12: (ִמֶּיְדֶכם ּוִבַעְרִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהָאֶרץ
ְּבֵרָכה ַוַּיַהְרגּום ַוְיַקְּצצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם ַוִּיְתלּו ַעל הַ 

ְבֵנר ְוֵאת רֹאׁש ִאיׁש ּבֶֹׁשת ָלָקחּו ַוִּיְקְּברּו ְבֶקֶבר ַא| ְּבֶחְברֹון 
  :ְּבֶחְברֹון

  
2 Samuel Chapter 5 

  
ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר | ד ֶחְברֹוָנה ַוָּיבֹאּו ָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָּדוִ ) 1(

יֹות ַּגם ֶאְתמֹול ַּגם ִׁשְלׁשֹום ִּבְה ) 2: (ִהְננּו ַעְצְמָך ּוְבָׂשְרָך ֲאָנְחנּו
והמבי ] ַהּמֹוִציא קרי[ָׁשאּול ֶמֶלְך ָעֵלינּו ַאָּתה ָהִייָתה מוציא 

ֶעה ֶאת ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ְלָך ַאָּתה ִתְר | ֶאת ִיְׂשָרֵאל ] ְוַהֵּמִביא קרי[
ַוָּיבֹאּו ָּכל ) 3: (ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ְלָנִגיד ַעל ִיְׂשָרֵאל

 ָּדִוד ְּבִרית ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶחְברֹוָנה ַוִּיְכרֹת ָלֶהם ַהֶּמֶלְך 
  : ַוִּיְמְׁשחּו ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל| ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני ְיהָוה 

) 5: (ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמָלְך | ֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָּדִוד ְּבָמְלכֹו ) 4(
| ים ְּבֶחְברֹון ָמַלְך ַעל ְיהּוָדה ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁש 

: ָרֵאל ִויהּוָדהּוִבירּוָׁשַלִם ָמַלְך ְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנה ַעל ָּכל ִיְׂש 
| ָאֶרץ ַוֲאָנָׁשיו ְירּוָׁשַלִם ֶאל ַהְיֻבִסי יֹוֵׁשב הָ  ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ) 6(

ים ַוּיֹאֶמר ְלָדִוד ֵלאמֹר לֹא ָתבֹוא ֵהָּנה ִּכי ִאם ֱהִסיְרָך ַהִעְוִר 
ַוִּיְלּכֹד ָּדִוד ֵאת ) 7: (ְוַהִּפְסִחים ֵלאמֹר לֹא ָיבֹוא ָדִוד ֵהָּנה

ִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַוּיֹאֶמר ּדָ ) 8: (ִהיא ִעיר ָּדִוד| ְמֻצַדת ִצּיֹון 
נאו ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוֶאת ַהִּפְסִחים ְוֶאת ַהִעְוִרים ׂש

ל ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ִעֵּור ּוִפֵּסַח לֹא ָיבֹוא ֶא | ֶנֶפׁש ָּדִוד ] ְׂשֻנֵאי קרי[
ַוִּיֶבן ָּדִוד  |ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִוד ) 9: (ַהָּבִית

ַויהָוה | ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ָהלֹוְך ְוָגדֹול ) 10: (ָסִביב ִמן ַהִּמּלֹוא ָוָבְיָתה
  : ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ִעּמֹו

ָרִזים ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ֶמֶלְך צֹר ַמְלָאִכים ֶאל ָּדִוד ַוֲעֵצי אֲ ) 11(
ַוֵּיַדע ָּדִוד ) 12: (ָדִודַוִּיְבנּו ַבִית ְל | ְוָחָרֵׁשי ֵעץ ְוָחָרֵׁשי ֶאֶבן ִקיר 



ר ְוִכי ִנֵּׂשא ַמְמַלְכּתֹו ַּבֲעבּו| ִּכי ֱהִכינֹו ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל 
 ּוָׁשַלִםַוִּיַּקח ָּדִוד עֹוד ִּפַלְגִׁשים ְוָנִׁשים ִמיר) 13(  : ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל

ְוֵאֶּלה ) 14: (ים ּוָבנֹותַוִּיָּוְלדּו עֹוד ְלָדִוד ָּבנִ | ַאֲחֵרי ּבֹאֹו ֵמֶחְברֹון 
: הַׁשּמּוַע ְוׁשֹוָבב ְוָנָתן ּוְׁשלֹמֹ| ְׁשמֹות ַהִּיּלִֹדים לֹו ִּבירּוָׁשָלִם 

ֶוֱאִליָׁשָמע ְוֶאְלָיָדע ) 16: (ְוִיְבָחר ֶוֱאִליׁשּוַע ְוֶנֶפג ְוָיִפיעַ ) 15(
  : ֶוֱאִליָפֶלט

ִוד ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְמעּו ְפִלְׁשִּתים ִּכי ָמְׁשחּו ֶאת ּדָ ) 17(
ַוִּיְׁשַמע ָּדִוד ַוֵּיֶרד ֶאל | ַוַּיֲעלּו ָכל ְּפִלְׁשִּתים ְלַבֵּקׁש ֶאת ָּדִוד 

) 19: (ַוִּיָּנְטׁשּו ְּבֵעֶמק ְרָפִאים| ּוְפִלְׁשִּתים ָּבאּו ) 18: (ַהְּמצּוָדה
| ֲהִתְּתֵנם ְּבָיִדי  ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביהָוה ֵלאמֹר ַהֶאֱעֶלה ֶאל ְּפִלְׁשִּתים

: ְּבָיֶדךָ  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ָּדִוד ֲעֵלה ִּכי ָנתֹן ֶאֵּתן ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתים
ַרץ ְיהָוה ַוָּיבֹא ָדִוד ְּבַבַעל ְּפָרִצים ַוַּיֵּכם ָׁשם ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ּפָ ) 20(

ם ַההּוא ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹו| ֶאת אְֹיַבי ְלָפַני ְּכֶפֶרץ ָמִים 
ַוִּיָּׂשֵאם ָּדִוד | ַוַּיַעְזבּו ָׁשם ֶאת ֲעַצֵּביֶהם ) 21: (ַּבַעל ְּפָרִצים

  : ַוֲאָנָׁשיו
) 23: (ַוִּיָּנְטׁשּו ְּבֵעֶמק ְרָפִאים| ַוּיִֹספּו עֹוד ְּפִלְׁשִּתים ַלֲעלֹות ) 22(

ֶהם ָהֵסב ֶאל ַאֲחֵרי| ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביהָוה ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֲעֶלה 
] ְּכָׁשְמֲעָך קרי[ִויִהי בׁשמעך ) 24: (ּוָבאָת ָלֶהם ִמּמּול ְּבָכִאים

ִּכי ָאז ָיָצא ְיהָוה | ֶאת קֹול ְצָעָדה ְּבָראֵׁשי ַהְּבָכִאים ָאז ֶּתֱחָרץ 
ר ַוַּיַעׂש ָּדִוד ֵּכן ַּכֲאֶׁש ) 25: (ְלָפֶניָך ְלַהּכֹות ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים

  :ְך ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ִמֶּגַבע ַעד ּבֲֹאָך ָגֶזרַוּיַ | ִצָּוהּו ְיהָוה 
  

2 Samuel Chapter 6 
  
) 2: (ֶלףַוּיֶֹסף עֹוד ָּדִוד ֶאת ָּכל ָּבחּור ְּבִיְׂשָרֵאל ְׁשלִֹׁשים ָא) 1(

ְלַהֲעלֹות |  ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמַּבֲעֵלי ְיהּוָדה
ָבאֹות לִֹהים ֲאֶׁשר ִנְקָרא ֵׁשם ֵׁשם ְיהָוה ְצ ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ָהאֱ 
ָלה ַוַּיְרִּכבּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ֶאל ֲעגָ ) 3: (יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים ָעָליו

 ְוֻעָּזא ְוַאְחיֹו ְּבֵני| ֲחָדָׁשה ַוִּיָּׂשֻאהּו ִמֵּבית ֲאִביָנָדב ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה 
יָנָדב ַוִּיָּׂשֻאהּו ִמֵּבית ֲאִב ) 4: (ָׁשהֲאִביָנָדב נֲֹהִגים ֶאת ָהֲעָגָלה ֲחדָ 

) 5: (ְוַאְחיֹו הֵֹלְך ִלְפֵני ָהָארֹון| ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה ִעם ֲארֹון ָהֱאלִֹהים 
י ְברֹוִׁשים ְוָדִוד ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְמַׂשֲחִקים ִלְפֵני ְיהָוה ְּבכֹל ֲעצֵ 

) 6: (ַעְנִעים ּוְבֶצְלֶצִליםּוְבִכּנֹרֹות ּוִבְנָבִלים ּוְבֻתִּפים ּוִבְמנַ | 
ֶחז ּבֹו ַוִּיְׁשַלח ֻעָּזא ֶאל ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוּיֹא| ַוָּיבֹאּו ַעד ּגֶֹרן ָנכֹון 



ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבֻעָּזה ַוַּיֵּכהּו ָׁשם ) 7: (ִּכי ָׁשְמטּו ַהָּבָקר
ַוִּיַחר ) 8: (ַוָּיָמת ָׁשם ִעם ֲארֹון ָהֱאלִֹהים| ָהֱאלִֹהים ַעל ַהַּׁשל 

ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא | ְלָדִוד ַעל ֲאֶׁשר ָּפַרץ ְיהָוה ֶּפֶרץ ְּבֻעָּזה 
| א ַוִּיָרא ָדִוד ֶאת ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּו) 9: (ֶּפֶרץ ֻעָּזה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

 ְולֹא ָאָבה ָדִוד ְלָהִסיר) 10: (ַוּיֹאֶמר ֵאיְך ָיבֹוא ֵאַלי ֲארֹון ְיהָוה
ם ַוַּיֵּטהּו ָדִוד ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹו| ֶאת ֲארֹון ְיהָוה ַעל ִעיר ָּדִוד ֵאָליו 
ָׁשה ַוֵּיֶׁשב ֲארֹון ְיהָוה ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ַהִּגִּתי ְׁשלֹ) 11: (ַהִּגִּתי

ַוֻּיַּגד ) 12: (ַוְיָבֶרְך ְיהָוה ֶאת עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל ֵּביתֹו| ֳחָדִׁשים 
 ֶׁשרֵּבַרְך ְיהָוה ֶאת ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל אֲ ַלֶּמֶלְך ָּדִוד ֵלאמֹר 

ִהים ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ַוַּיַעל ֶאת ֲארֹון ָהֱאלֹ| לֹו ַּבֲעבּור ֲארֹון ָהֱאלִֹהים 
י ַוְיִהי ִּכי ָצֲעדּו נְֹׂשֵא ) 13: (ִמֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ִעיר ָּדִוד ְּבִׂשְמָחה

ְוָדִוד ) 14: (ְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריאַוּיִ | ֲארֹון ְיהָוה ִׁשָּׁשה ְצָעִדים 
ְוָדִוד ) 15: (ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד| ְמַכְרֵּכר ְּבָכל עֹז ִלְפֵני ְיהָוה 

ִּבְתרּוָעה ּוְבקֹול | ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַמֲעִלים ֶאת ֲארֹון ְיהָוה 
ת ָׁשאּול ּוִמיַכל ּבַ | ְוָהָיה ֲארֹון ְיהָוה ָּבא ִעיר ָּדִוד ) 16: (ׁשֹוָפר

ְרֵּכר ִלְפֵני ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְמַפֵּזז ּוְמכַ 
ֹו ַוָּיִבאּו ֶאת ֲארֹון ְיהָוה ַוַּיִּצגּו אֹת) 17: (ְיהָוה ַוִּתֶבז לֹו ְּבִלָּבּה

ֹות ִלְפֵני ַוַּיַעל ָּדִוד עֹל| ִּבְמקֹומֹו ְּבתֹוְך ָהאֶֹהל ֲאֶׁשר ָנָטה לֹו ָּדִוד 
| ים ַוְיַכל ָּדִוד ֵמַהֲעלֹות ָהעֹוָלה ְוַהְּׁשָלִמ ) 18: (ְיהָוה ּוְׁשָלִמים

ַוְיַחֵּלק ְלָכל ָהָעם ) 19: (ַוְיָבֶרְך ֶאת ָהָעם ְּבֵׁשם ְיהָוה ְצָבאֹות
ֶחם ַאַחת ְלָכל ֲהמֹון ִיְׂשָרֵאל ְלֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ְלִאיׁש ַחַּלת לֶ 

) 20: (ַוֵּיֶלְך ָּכל ָהָעם ִאיׁש ְלֵביתֹו| ַוֲאִׁשיָׁשה ֶאָחת ְוֶאְׁשָּפר ֶאָחד 
 ַוֵּתֵצא ִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ִלְקַראת| ַוָּיָׁשב ָּדִוד ְלָבֵרְך ֶאת ֵּביתֹו 

ה ַהּיֹום ָּדִוד ַוּתֹאֶמר ַמה ִּנְכַּבד ַהּיֹום ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִנְגלָ 
) 21: (לֹות ִנְגלֹות ַאַחד ָהֵרִקיםְלֵעיֵני ַאְמהֹות ֲעָבָדיו ְּכִהּגָ 

ְך ּוִמָּכל ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ִמיַכל ִלְפֵני ְיהָוה ֲאֶׁשר ָּבַחר ִּבי ֵמָאִבי
י ְוִׂשַחְקִּתי ִלְפנֵ | ֵּביתֹו ְלַצּוֹת אִֹתי ָנִגיד ַעל ַעם ְיהָוה ַעל ִיְׂשָרֵאל 

ְוִעם | ְּבֵעיָני  ּוְנַקּלִֹתי עֹוד ִמּזֹאת ְוָהִייִתי ָׁשָפל) 22: (ְיהָוה
 ּוְלִמיַכל ַּבת ָׁשאּול) 23: (ָהֲאָמהֹות ֲאֶׁשר ָאַמְרְּת ִעָּמם ִאָּכֵבָדה

  :ַעד יֹום מֹוָתּה| לֹא ָהָיה ָלּה ָיֶלד 
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ַויהָוה ֵהִניַח לֹו ִמָּסִביב ִמָּכל | ַוְיִהי ִּכי ָיַׁשב ַהֶּמֶלְך ְּבֵביתֹו ) 1(
ֹוֵׁשב ּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ָנָתן ַהָּנִביא ְרֵאה ָנא ָאנִֹכי יוַ ) 2: (אְֹיָביו

) 3: (ַוֲארֹון ָהֱאלִֹהים יֵֹׁשב ְּבתֹוְך ַהְיִריָעה| ְּבֵבית ֲאָרִזים 
ִּכי ְיהָוה | ַוּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל ַהֶּמֶלְך ּכֹל ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵׂשה 

ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ָנָתן | ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ) 4(  : ִעָּמְך 
|  ֵלְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ַעְבִּדי ֶאל ָּדִוד ּכֹה ָאַמר ְיהָוה) 5: (ֵלאמֹר

ֹום ִּכי לֹא ָיַׁשְבִּתי ְּבַבִית ְלִמּי) 6: (ַהַאָּתה ִּתְבֶנה ִּלי ַבִית ְלִׁשְבִּתי
ָוֶאְהֶיה | ה ַהֲעלִֹתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶ 

ֵני ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְּבָכל ְּב ) 7: (ִמְתַהֵּלְך ְּבאֶֹהל ּוְבִמְׁשָּכן
ר ִצִּויִתי ִיְׂשָרֵאל ֲהָדָבר ִּדַּבְרִּתי ֶאת ַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁש 

ָלָּמה לֹא ְבִניֶתם ִלי ֵּבית | ִלְרעֹות ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
 ְוַעָּתה ּכֹה תֹאַמר ְלַעְבִּדי ְלָדִוד ּכֹה ָאַמר ְיהָוה) 8: (ִזיםֲארָ 

ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל | ְצָבאֹות ֲאִני ְלַקְחִּתיָך ִמן ַהָּנֶוה ֵמַאַחר ַהּצֹאן 
ִרָתה ָוֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ָהַלְכָּת ָוַאְכ ) 9: (ַעִּמי ַעל ִיְׂשָרֵאל

ים ְוָעִׂשִתי ְלָך ֵׁשם ָּגדֹול ְּכֵׁשם ַהְּגדִֹל |  ֶאת ָּכל אְֹיֶביָך ִמָּפֶניךָ 
ן יו ְוָׁשכַ ְוַׂשְמִּתי ָמקֹום ְלַעִּמי ְלִיְׂשָרֵאל ּוְנַטְעִּת ) 10: (ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ

ר ְולֹא יִֹסיפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנֹותֹו ַּכֲאֶׁש | ַּתְחָּתיו ְולֹא ִיְרַּגז עֹוד 
ם ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ׁשְֹפִטים ַעל ַעִּמי ּוְלִמן ַהּיֹו) 11: (ָּבִראׁשֹוָנה

ְוִהִּגיד ְלָך ְיהָוה ִּכי ַבִית | ִיְׂשָרֵאל ַוֲהִניחִֹתי ְלָך ִמָּכל אְֹיֶביָך 
ָך ִּכי ִיְמְלאּו ָיֶמיָך ְוָׁשַכְבָּת ֶאת ֲאבֶֹתי) 12: (ַיֲעֶׂשה ְּלָך ְיהָוה

ַוֲהִכינִֹתי ֶאת | יָך ַוֲהִקימִֹתי ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמעֶ 
ְוכַֹנְנִּתי ֶאת ִּכֵּסא | הּוא ִיְבֶנה ַּבִית ִלְׁשִמי ) 13: (ַמְמַלְכּתֹו

ֵבן ֲאִני ֶאְהֶיה ּלֹו ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה ִּלי ְל ) 14: (ַמְמַלְכּתֹו ַעד עֹוָלם
: ָדםֵני ָאֲאֶׁשר ְּבַהֲעֹותֹו ְוהַֹכְחִּתיו ְּבֵׁשֶבט ֲאָנִׁשים ּוְבִנְגֵעי ְּב | 
ֶׁשר ַּכֲאֶׁשר ֲהִסרִֹתי ֵמִעם ָׁשאּול אֲ | ְוַחְסִּדי לֹא ָיסּור ִמֶּמּנּו ) 15(

ָפֶניָך ְוֶנְאַמן ֵּביְתָך ּוַמְמַלְכְּתָך ַעד עֹוָלם לְ ) 16: (ֲהִסרִֹתי ִמְּלָפֶניךָ 
 ְּככֹל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ּוְככֹל) 17: (ִּכְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד עֹוָלם| 

ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ) 18(  : ֵּכן ִּדֶּבר ָנָתן ֶאל ָּדִוד| יֹון ַהֶּזה ַהִחּזָ 
 ַוּיֹאֶמר ִמי ָאנִֹכי ֲאדָֹני ְיהִוה ּוִמי ֵביִתי ִּכי| ַוֵּיֶׁשב ִלְפֵני ְיהָוה 
ִוה ַוִּתְקַטן עֹוד זֹאת ְּבֵעיֶניָך ֲאדָֹני ְיה) 19: (ֲהִביאַֹתִני ַעד ֲהלֹם

י ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָדם ֲאדֹנָ | ל ֵּבית ַעְבְּדָך ְלֵמָרחֹוק ַוְּתַדֵּבר ַּגם ֶא 
 ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת| ּוַמה ּיֹוִסיף ָּדִוד עֹוד ְלַדֵּבר ֵאֶליָך ) 20: (ְיהִוה

ל ַּבֲעבּור ְּדָבְרָך ּוְכִלְּבָך ָעִׂשיָת ֵאת ּכָ ) 21: (ַעְבְּדָך ֲאדָֹני ְיהִוה
 ַעל ֵּכן ָּגַדְלָּת ֲאדָֹני) 22: (ַע ֶאת ַעְבֶּדךָ ְלהֹוִדי| ַהְּגדּוָּלה ַהּזֹאת 



ַמְענּו ִּכי ֵאין ָּכמֹוָך ְוֵאין ֱאלִֹהים זּוָלֶתָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ָׁש | ְיהִוה 
ּו ֲאֶׁשר ָהְלכ| ּוִמי ְכַעְּמָך ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ ) 23: (ְּבָאְזֵנינּו

ּוָּלה לֹו ֵׁשם ְוַלֲעׂשֹות ָלֶכם ַהְּגד ֱאלִֹהים ִלְפּדֹות לֹו ְלָעם ְוָלׂשּום
ּגֹוִים  ְונָֹראֹות ְלַאְרֶצָך ִמְּפֵני ַעְּמָך ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּלָך ִמִּמְצַרִים

| ֹוָלם ַוְּתכֹוֵנן ְלָך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְלָעם ַעד ע) 24: (ֵואלָֹהיו
ה ְיהָוה ְוַעָּת ) 25(  : ְוַאָּתה ְיהָוה ָהִייָת ָלֶהם ֵלאלִֹהים

ַעד עֹוָלם  ֱאלִֹהים ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַעל ַעְבְּדָך ְוַעל ֵּביתֹו ָהֵקם
ָוה ְוִיְגַּדל ִׁשְמָך ַעד עֹוָלם ֵלאמֹר ְיה) 26: (ַוֲעֵׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת | 

ּוֵבית ַעְבְּדָך ָדִוד ִיְהֶיה ָנכֹון | ְצָבאֹות ֱאלִֹהים ַעל ִיְׂשָרֵאל 
ה ֶאת ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָּגִליָת ) 27: (ְלָפֶניךָ 

 ַעל ֵּכן ָמָצא ַעְבְּדָך ֶאת ִלּבֹו| אֶֹזן ַעְבְּדָך ֵלאמֹר ַּבִית ֶאְבֶנה ָּלְך 
ְוַעָּתה ֲאדָֹני ְיהִוה ) 28: (ְלִהְתַּפֵּלל ֵאֶליָך ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהּזֹאת

ת ַוְּתַדֵּבר ֶאל ַעְבְּדָך ֶא | ֶריָך ִיְהיּו ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ָהֱאלִֹהים ּוְדבָ 
יֹות ְוַעָּתה הֹוֵאל ּוָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַעְבְּדָך ִלְה ) 29: (ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת
ְך ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני ְיהִוה ִּדַּבְרָּת ּוִמִּבְרָכְתָך ְיבֹרַ | ְלעֹוָלם ְלָפֶניָך 

  :ֵּבית ַעְבְּדָך ְלעֹוָלם
  

2 Samuel Chapter 8 
  
ַוִּיַּקח ָּדִוד | ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוַּיְך ָּדִוד ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַוַּיְכִניֵעם ) 1(

ַוַּיְך ֶאת מֹוָאב ַוְיַמְּדֵדם ) 2: (ֶאת ֶמֶתג ָהַאָּמה ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים
ִמית ּוְמלֹא ַּבֶחֶבל ַהְׁשֵּכב אֹוָתם ַאְרָצה ַוְיַמֵּדד ְׁשֵני ֲחָבִלים ְלהָ 

) 3: (ַוְּתִהי מֹוָאב ְלָדִוד ַלֲעָבִדים נְֹׂשֵאי ִמְנָחה| ל ְלַהֲחיֹות ַהֶחבֶ 
ֹו ְּבֶלְכּתֹו ְלָהִׁשיב ָיד| ַוַּיְך ָּדִוד ֶאת ֲהַדְדֶעֶזר ֶּבן ְרחֹב ֶמֶלְך צֹוָבה 

ַבע ַוִּיְלּכֹד ָּדִוד ִמֶּמּנּו ֶאֶלף ּוְׁש ) 4]: (ְּפָרת קרי ולא כתיב[ִּבְנַהר 
ַוְיַעֵּקר ָּדִוד ֶאת ָּכל | ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי  ֵמאֹות ָּפָרִׁשים

זֹר ַוָּתבֹא ֲאַרם ַּדֶּמֶׂשק ַלְע ) 5: (ָהֶרֶכב ַוּיֹוֵתר ִמֶּמּנּו ֵמָאה ָרֶכב
ֶלף ַוַּיְך ָּדִוד ַּבֲאָרם ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶא | ַלֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶלְך צֹוָבה 

ִוד ים ַּבֲאַרם ַּדֶּמֶׂשק ַוְּתִהי ֲאָרם ְלדָ ַוָּיֶׂשם ָּדִוד ְנִצִב ) 6: (ִאיׁש
: ָלְך ַוּיַֹׁשע ְיהָוה ֶאת ָּדִוד ְּבכֹל ֲאֶׁשר הָ | ַלֲעָבִדים נֹוְׂשֵאי ִמְנָחה 

| ַדְדָעֶזר ַוִּיַּקח ָּדִוד ֵאת ִׁשְלֵטי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָהיּו ֶאל ַעְבֵדי הֲ ) 7(
ָלַקח | רַֹתי ָעֵרי ֲהַדְדָעֶזר ּוִמֶּבַטח ּוִמּבֵ ) 8: (ַוְיִביֵאם ְירּוָׁשָלִם

|  ַוִּיְׁשַמע ּתִֹעי ֶמֶלְך ֲחָמת) 9(  : ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְנחֶֹׁשת ַהְרֵּבה ְמאֹד
ם ַוִּיְׁשַלח ּתִֹעי ֶאת יֹורָ ) 10: (ִּכי ִהָּכה ָדִוד ֵאת ָּכל ֵחיל ֲהַדְדָעֶזר



ַעל ֲאֶׁשר ִנְלַחם ְּבנֹו ֶאל ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִלְׁשָאל לֹו ְלָׁשלֹום ּוְלָבֲרכֹו 
ּוְבָידֹו | ֶזר ַּבֲהַדְדֶעֶזר ַוַּיֵּכהּו ִּכי ִאיׁש ִמְלֲחמֹות ּתִֹעי ָהָיה ֲהַדְדעָ 

ַּגם אָֹתם ִהְקִּדיׁש ) 11: (ָהיּו ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְכֵלי ְנחֶֹׁשת
ל ִעם ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש ִמּכָ | ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַליהָוה 
ֵמֲאָרם ּוִמּמֹוָאב ּוִמְּבֵני ַעּמֹון ) 12: (ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִּכֵּבׁש

: הּוִמְּׁשַלל ֲהַדְדֶעֶזר ֶּבן ְרחֹב ֶמֶלְך צֹובָ | ּוִמְּפִלְׁשִּתים ּוֵמֲעָמֵלק 
| ֶמַלח  ַוַּיַעׂש ָּדִוד ֵׁשם ְּבֻׁשבֹו ֵמַהּכֹותֹו ֶאת ֲאָרם ְּבֵגיא) 13(

ָׂשם  ַוָּיֶׂשם ֶּבֱאדֹום ְנִצִבים ְּבָכל ֱאדֹום) 14: (ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ָאֶלף
כֹל ַוּיֹוַׁשע ְיהָוה ֶאת ָּדִוד ְּב | ְנִצִבים ַוְיִהי ָכל ֱאדֹום ֲעָבִדים ְלָדִוד 

ַוְיִהי ָדִוד עֶֹׂשה | ַוִּיְמלְֹך ָּדִוד ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ) 15: (ֲאֶׁשר ָהָלְך 
| ְויֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ַעל ַהָּצָבא ) 16: (ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו

ְוָצדֹוק ֶּבן ֲאִחיטּוב ) 17: (ִויהֹוָׁשָפט ֶּבן ֲאִחילּוד ַמְזִּכיר
ּוְבָנָיהּו ֶּבן ) 18: (ּוְׂשָרָיה סֹוֵפר| ַוֲאִחיֶמֶלְך ֶּבן ֶאְבָיָתר ּכֲֹהִנים 

  :ּוְבֵני ָדִוד ּכֲֹהִנים ָהיּו| ְיהֹוָיָדע ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי 
  

2 Samuel Chapter 9 
  
ְוֶאֱעֶׂשה |  ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֲהִכי ֶיׁש עֹוד ֲאֶׁשר נֹוַתר ְלֵבית ָׁשאּול) 1(

א ּוְלֵבית ָׁשאּול ֶעֶבד ּוְׁשמֹו ִציבָ ) 2: (ִעּמֹו ֶחֶסד ַּבֲעבּור ְיהֹוָנָתן
אֶמר ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֵאָליו ַהַאָּתה ִציָבא ַוּיֹ| ַוִּיְקְראּו לֹו ֶאל ָּדִוד 

 ְוֶאֱעֶׂשה ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַהֶאֶפס עֹוד ִאיׁש ְלֵבית ָׁשאּול) 3: (ַעְבֶּדךָ 
ן ַוּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל ַהֶּמֶלְך עֹוד ֵּבן ִליהֹוָנָת | ִעּמֹו ֶחֶסד ֱאלִֹהים 

ַוּיֹאֶמר ִציָבא | ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ֵאיפֹה הּוא ) 4: (ְנֵכה ַרְגָלִים
) 5: (ֵּנה הּוא ֵּבית ָמִכיר ֶּבן ַעִּמיֵאל ְּבלֹו ְדָברֶאל ַהֶּמֶלְך ִה 

: ָברַוִּיָּקֵחהּו ִמֵּבית ָמִכיר ֶּבן ַעִּמיֵאל ִמּלֹו ְד | ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָּדִוד 
ַעל ָּפָניו  ַוָּיבֹא ְמִפיבֶֹׁשת ֶּבן ְיהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ֶאל ָּדִוד ַוִּיּפֹל) 6(

ַוּיֹאֶמר ) 7: (ר ָּדִוד ְמִפיבֶֹׁשת ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַעְבֶּדךָ ַוּיֹאֶמ | ַוִּיְׁשָּתחּו 
ְיהֹוָנָתן  לֹו ָדִוד ַאל ִּתיָרא ִּכי ָעׂשֹה ֶאֱעֶׂשה ִעְּמָך ֶחֶסד ַּבֲעבּור

ְוַאָּתה ּתֹאַכל | ָאִביָך ַוֲהִׁשבִֹתי ְלָך ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָׁשאּול ָאִביָך 
ִּכי | ְׁשַּתחּו ַוּיֹאֶמר ֶמה ַעְבֶּדָך ַוּיִ ) 8: (ֶלֶחם ַעל ֻׁשְלָחִני ָּתִמיד

א ַוִּיְקָרא ַהֶּמֶלְך ֶאל ִציבָ ) 9: (ָפִניָת ֶאל ַהֶּכֶלב ַהֵּמת ֲאֶׁשר ָּכמֹוִני
ֹו ּכֹל ֲאֶׁשר ָהָיה ְלָׁשאּול ּוְלָכל ֵּבית| ַנַער ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 

ֲאָדָמה ַאָּתה ּוָבֶניָך ְוָעַבְדָּת ּלֹו ֶאת הָ ) 10: (ָנַתִּתי ְלֶבן ֲאדֶֹניךָ 
בֶֹׁשת ֶּבן ַוֲעָבֶדיָך ְוֵהֵבאָת ְוָהָיה ְלֶבן ֲאדֶֹניָך ֶּלֶחם ַוֲאָכלֹו ּוְמִפי



 ּוְלִציָבא ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר| ֲאדֶֹניָך יֹאַכל ָּתִמיד ֶלֶחם ַעל ֻׁשְלָחִני 
ַוּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל ַהֶּמֶלְך ְּככֹל ) 11: (ָּבִנים ְוֶעְׂשִרים ֲעָבִדים

ּוְמִפיבֶֹׁשת |  ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאת ַעְבּדֹו ֵּכן ַיֲעֶׂשה ַעְבֶּדךָ 
ן ְוִלְמִפיבֶֹׁשת ֵּבן ָקָט ) 12: (אֵֹכל ַעל ֻׁשְלָחִני ְּכַאַחד ִמְּבֵני ַהֶּמֶלְך 

) 13: (ְוכֹל מֹוַׁשב ֵּבית ִציָבא ֲעָבִדים ִלְמִפיבֶֹׁשת| ּוְׁשמֹו ִמיָכא 
הּוא אֵֹכל  יֵֹׁשב ִּבירּוָׁשַלִם ִּכי ַעל ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶלְך ָּתִמיד ּוְמִפיבֶֹׁשת

  :ְוהּוא ִּפֵּסַח ְׁשֵּתי ַרְגָליו| 
  

2 Samuel Chapter 10 
  
ַוִּיְמלְֹך ָחנּון ְּבנֹו | ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוָּיָמת ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ) 1(

ר ד ִעם ָחנּון ֶּבן ָנָחׁש ַּכֲאֶׁש ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאֱעֶׂשה ֶחֶס ) 2: (ַּתְחָּתיו
יו ֶאל ָאִביו ָעָׂשה ָאִביו ִעָּמִדי ֶחֶסד ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ְלַנֲחמֹו ְּבַיד ֲעָבדָ 

ן ַוּיֹאְמרּו ָׂשֵרי ְבֵני ַעּמֹו) 3: (ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ָדִוד ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון| 
ָך ָך ְּבֵעיֶניָך ִּכי ָׁשַלח ְל ֶאל ָחנּון ֲאדֵֹניֶהם ַהְמַכֵּבד ָּדִוד ֶאת ָאִבי

ּה ֲהלֹוא ַּבֲעבּור ֲחקֹור ֶאת ָהִעיר ּוְלַרְּגָלּה ּוְלָהְפכָ | ְמַנֲחִמים 
ַוִּיַּקח ָחנּון ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד ) 4: (ָׁשַלח ָּדִוד ֶאת ֲעָבָדיו ֵאֶליךָ 

ֵתיֶהם תֹוַוְיַגַּלח ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם ַוִּיְכרֹת ֶאת ַמְדֵויֶהם ַּבֵחִצי ַעד ְׁש 
ָנִׁשים ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד ַוִּיְׁשַלח ִלְקָראָתם ִּכי ָהיּו ָהאֲ ) 5: (ַוְיַׁשְּלֵחם| 

ֶכם ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְׁשבּו ִביֵרחֹו ַעד ְיַצַּמח ְזַקנְ | ִנְכָלִמים ְמאֹד 
ְבֵני ַוִּיְׁשְלחּו | ַוִּיְראּו ְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ִנְבֲאׁשּו ְּבָדִוד ) 6: (ְוַׁשְבֶּתם

ִרים ַעּמֹון ַוִּיְׂשְּכרּו ֶאת ֲאַרם ֵּבית ְרחֹוב ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבא ֶעְׂש 
ֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ַרְגִלי ְוֶאת ֶמֶלְך ַמֲעָכה ֶאֶלף ִאיׁש ְוִאיׁש טֹוב ְׁש 

ָבא ַוִּיְׁשַלח ֶאת יֹוָאב ְוֵאת ָּכל ַהּצָ | ַוִּיְׁשַמע ָּדִוד ) 7: (ֶאֶלף ִאיׁש
| ַער ֵּיְצאּו ְּבֵני ַעּמֹון ַוַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ֶּפַתח ַהָּׁש וַ ) 8: (ַהִּגּבִֹרים

ַוַּיְרא ) 9: (ַוֲאַרם צֹוָבא ּוְרחֹוב ְוִאיׁש טֹוב ּוַמֲעָכה ְלַבָּדם ַּבָּׂשֶדה
ַוִּיְבַחר | יֹוָאב ִּכי ָהְיָתה ֵאָליו ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ִמָּפִנים ּוֵמָאחֹור 

) 10: (ַוַּיֲערְֹך ִלְקַראת ֲאָרם] ְׂשָרֵאל קרייִ [ִמּכֹל ְּבחּוֵרי ביׂשראל 
ַוַּיֲערְֹך ִלְקַראת ְּבֵני | ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ָנַתן ְּבַיד ַאְבַׁשי ָאִחיו 

| ּוָעה ַוּיֹאֶמר ִאם ֶּתֱחַזק ֲאָרם ִמֶּמִּני ְוָהִיָתה ִּלי ִליׁש) 11: (ַעּמֹון
ֲחַזק ) 12: (י ְלהֹוִׁשיַע ָלְך ְוִאם ְּבֵני ַעּמֹון ֶיֱחְזקּו ִמְּמָך ְוָהַלְכִּת 

ַויהָוה ַיֲעֶׂשה ַהּטֹוב | ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאלֵֹהינּו 
| ֲאָרם ַוִּיַּגׁש יֹוָאב ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ּבַ ) 13: (ְּבֵעיָניו

ַוָּיֻנסּו ִמְּפֵני  ּוְבֵני ַעּמֹון ָראּו ִּכי ָנס ֲאָרם) 14: (ַוָּיֻנסּו ִמָּפָניו



ַוָּיָׁשב יֹוָאב ֵמַעל ְּבֵני ַעּמֹון ַוָּיבֹא | ֲאִביַׁשי ַוָּיבֹאּו ָהִעיר 
: ַוֵּיָאְספּו ָיַחד| ַוַּיְרא ֲאָרם ִּכי ִנַּגף ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ) 15: (ְירּוָׁשָלִם

ַוָּיבֹאּו  ָּנָהרַוִּיְׁשַלח ֲהַדְדֶעֶזר ַוּיֵֹצא ֶאת ֲאָרם ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר הַ ) 16(
   ַוֻּיַּגד ְלָדִוד ) 17: (ְוׁשֹוַבְך ַׂשר ְצָבא ֲהַדְדֶעֶזר ִלְפֵניֶהם| ֵחיָלם 

| אָמה ַוֶּיֱאסֹף ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַוָּיבֹא ֵחלָ 
י ַוָּיָנס ֲאָרם ִמְּפנֵ ) 18: (ַוַּיַעְרכּו ֲאָרם ִלְקַראת ָּדִוד ַוִּיָּלֲחמּו ִעּמֹו

ים ֶאֶלף ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲהרֹג ָּדִוד ֵמֲאָרם ְׁשַבע ֵמאֹות ֶרֶכב ְוַאְרָּבעִ 
ַוִּיְראּו ָכל ) 19: (ְוֵאת ׁשֹוַבְך ַׂשר ְצָבאֹו ִהָּכה ַוָּיָמת ָׁשם| ָּפָרִׁשים 

מּו ֶאת ַהְּמָלִכים ַעְבֵדי ֲהַדְדֶעֶזר ִּכי ִנְּגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְׁשלִ 
  :ןַוִּיְראּו ֲאָרם ְלהֹוִׁשיַע עֹוד ֶאת ְּבֵני ַעּמֹו| ַּיַעְבדּום ִיְׂשָרֵאל וַ 

  
2 Samuel Chapter 11 

  
 ַלח ָּדִוד ֶאתַוְיִהי ִלְתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה ְלֵעת ֵצאת ַהַּמְלאִכים ַוִּיְׁש ) 1(

ְּבֵני ַעּמֹון  יֹוָאב ְוֶאת ֲעָבָדיו ִעּמֹו ְוֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְׁשִחתּו ֶאת
ַוְיִהי ְלֵעת ) 2(  : ְוָדִוד יֹוֵׁשב ִּבירּוָׁשָלִם| ָּיֻצרּו ַעל ַרָּבה וַ 

 ֶּמֶלְך ַוַּיְראָהֶעֶרב ַוָּיָקם ָּדִוד ֵמַעל ִמְׁשָּכבֹו ַוִּיְתַהֵּלְך ַעל ַּגג ֵּבית הַ 
) 3: (ְוָהִאָּׁשה טֹוַבת ַמְרֶאה ְמאֹד| ִאָּׁשה רֶֹחֶצת ֵמַעל ַהָּגג 

 ַוּיֹאֶמר ֲהלֹוא זֹאת ַּבת ֶׁשַבע ַּבת| ְדרֹׁש ָלִאָּׁשה ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַוּיִ 
ֶחָה ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ַוִּיָּק ) 4: (ֱאִליָעם ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי

ַוָּתָׁשב | ּה ַוָּתבֹוא ֵאָליו ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ְוִהיא ִמְתַקֶּדֶׁשת ִמֻּטְמָאָת 
 ַוִּתְׁשַלח ַוַּתֵּגד ְלָדִוד ַוּתֹאֶמר| ִאָּׁשה ַוַּתַהר הָ ) 5: (ֶאל ֵּביָתּה
ִרָּיה ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאל יֹוָאב ְׁשַלח ֵאַלי ֶאת אּו) 6: (ָהָרה ָאנִֹכי

ַוָּיבֹא אּוִרָּיה ) 7: (ַוִּיְׁשַלח יֹוָאב ֶאת אּוִרָּיה ֶאל ָּדִוד| ַהִחִּתי 
לֹום ָהָעם ְוִלְׁשלֹום ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ִלְׁשלֹום יֹוָאב ְוִלְׁש | ֵאָליו 

| יָך ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ְלאּוִרָּיה ֵרד ְלֵביְתָך ּוְרַחץ ַרְגלֶ ) 8: (ַהִּמְלָחָמה
) 9: (ֶלְך ַוֵּיֵצא אּוִרָּיה ִמֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוֵּתֵצא ַאֲחָריו ַמְׂשַאת ַהֶּמ 
ְולֹא ָיַרד |  ַוִּיְׁשַּכב אּוִרָּיה ֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶלְך ֵאת ָּכל ַעְבֵדי ֲאדָֹניו

| ֹו ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד ֵלאמֹר לֹא ָיַרד אּוִרָּיה ֶאל ֵּבית) 10: (ֶאל ֵּביתֹו
ָיַרְדָּת  ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל אּוִרָּיה ֲהלֹוא ִמֶּדֶרְך ַאָּתה ָבא ַמּדּוַע לֹא

ַוּיֹאֶמר אּוִרָּיה ֶאל ָּדִוד ָהָארֹון ְוִיְׂשָרֵאל ) 11: (ֶאל ֵּביֶתךָ 
י ה יְֹׁשִבים ַּבֻּסּכֹות ַואדִֹני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאדִֹני ַעל ְּפנֵ ִויהּודָ 

ְׁשַּכב ִעם ַהָּׂשֶדה חִֹנים ַוֲאִני ָאבֹוא ֶאל ֵּביִתי ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְולִ 
) 12: (ַחֶּיָך ְוֵחי ַנְפֶׁשָך ִאם ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה| ִאְׁשִּתי 



| ָּך ֵׁשב ָּבֶזה ַּגם ַהּיֹום ּוָמָחר ֲאַׁשְּלחֶ ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל אּוִרָּיה 
ַוִּיְקָרא לֹו ) 13: (ַוֵּיֶׁשב אּוִרָּיה ִבירּוָׁשַלִם ַּבּיֹום ַההּוא ּוִמָּמֳחָרת

 ָּכבֹוַוֵּיֵצא ָבֶעֶרב ִלְׁשַּכב ְּבִמְׁש | ָדִוד ַוּיֹאַכל ְלָפָניו ַוֵּיְׁשְּת ַוְיַׁשְּכֵרהּו 
ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוִּיְכּתֹב ) 14: (ֵּביתֹו לֹא ָיָרד ִעם ַעְבֵדי ֲאדָֹניו ְוֶאל
ַוִּיְכּתֹב ַּבֵּסֶפר ) 15: (ַוִּיְׁשַלח ְּבַיד אּוִרָּיה| ָּדִוד ֵסֶפר ֶאל יֹוָאב 

ָהבּו ֶאת אּוִרָּיה ֶאל מּול ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה | ֵלאמֹר 
י ִּבְׁשמֹור יֹוָאב ֶאל ַוְיִה ) 16(  : ְוַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחָריו ְוִנָּכה ָוֵמת

י ַחִיל ַוִּיֵּתן ֶאת אּוִרָּיה ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָיַדע ִּכי ַאְנֵׁש | ָהִעיר 
ן ָהָעם ַוֵּיְצאּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַוִּיָּלֲחמּו ֶאת יֹוָאב ַוִּיּפֹל ִמ ) 17: (ָׁשם

ַוַּיֵּגד | יֹוָאב ַוִּיְׁשַלח ) 18: (ַוָּיָמת ַּגם אּוִרָּיה ַהִחִּתי| ֵמַעְבֵדי ָדִוד 
|  ַוְיַצו ֶאת ַהַּמְלָאְך ֵלאמֹר) 19: (ְלָדִוד ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהִּמְלָחָמה

ְוָהָיה ) 20: (ְּכַכּלֹוְתָך ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהִּמְלָחָמה ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּמֶלְך 
ָהִעיר  ִאם ַּתֲעֶלה ֲחַמת ַהֶּמֶלְך ְוָאַמר ְלָך ַמּדּוַע ִנַּגְׁשֶּתם ֶאל

ִמי ) 21: (ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר יֹרּו ֵמַעל ַהחֹוָמה| ִהָּלֵחם ְל 
ה ָעָליו ֶּפַלח ִהָּכה ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ֶּבן ְיֻרֶּבֶׁשת ֲהלֹוא ִאָּׁשה ִהְׁשִליכָ 

| ֹוָמה ֶרֶכב ֵמַעל ַהחֹוָמה ַוָּיָמת ְּבֵתֵבץ ָלָּמה ִנַּגְׁשֶּתם ֶאל ַהח
ַוָּיבֹא | ַוֵּיֶלְך ַהַּמְלָאְך ) 22: (ִרָּיה ַהִחִּתי ֵמתְוָאַמְרָּת ַּגם ַעְבְּדָך אּו

 ַוּיֹאֶמר ַהַּמְלָאְך ֶאל) 23: (ַוַּיֵּגד ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו יֹוָאב
ַוִּנְהֶיה | ָּדִוד ִּכי ָגְברּו ָעֵלינּו ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְצאּו ֵאֵלינּו ַהָּׂשֶדה 

המוראים ] ַוּיֹרּו קרי[ויראו ) 24(: ֲעֵליֶהם ַעד ֶּפַתח ַהָּׁשַער
| ֶּמֶלְך ֶאל ֲעָבֶדָך ֵמַעל ַהחֹוָמה ַוָּימּותּו ֵמַעְבֵדי הַ ] ַהּמֹוִרים קרי[

ְך ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ַהַּמְלָא) 25(  : ְוַגם ַעְבְּדָך אּוִרָּיה ַהִחִּתי ֵמת
ִּכי ָכזֹה  ּכֹה תֹאַמר ֶאל יֹוָאב ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה

ַהֲחֵזק ִמְלַחְמְּתָך ֶאל ָהִעיר ְוָהְרָסּה | ְוָכֶזה ּתֹאַכל ֶהָחֶרב 
| ּה ַוִּתְׁשַמע ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ִּכי ֵמת אּוִרָּיה ִאיָׁש ) 26: (ְוַחְּזֵקהּו

ָפּה ֶאל ַוַּיֲעבֹר ָהֵאֶבל ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַוַּיַאְס ) 27: (ַוִּתְסּפֹד ַעל ַּבְעָלּה
ה ָדִוד ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָעָׂש | ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לֹו ֵּבן ֵּביתֹו 

  :ְּבֵעיֵני ְיהָוה
  

2 Samuel Chapter 12 
  
י ַוָּיבֹא ֵאָליו ַוּיֹאֶמר לֹו ְׁשנֵ | ַוִּיְׁשַלח ְיהָוה ֶאת ָנָתן ֶאל ָּדִוד ) 1(

ְלָעִׁשיר ) 2: (ָראׁשֲאָנִׁשים ָהיּו ְּבִעיר ֶאָחת ֶאָחד ָעִׁשיר ְוֶאָחד 
ה ְוָלָרׁש ֵאין ּכֹל ִּכי ִאם ִּכְבָׂש ) 3: (ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ַהְרֵּבה ְמאֹד



| ַיְחָּדו  ַאַחת ְקַטָּנה ֲאֶׁשר ָקָנה ַוְיַחֶּיָה ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו ְוִעם ָּבָניו
) 4: (ַבתִמִּפּתֹו תֹאַכל ּוִמּכֹסֹו ִתְׁשֶּתה ּוְבֵחיקֹו ִתְׁשָּכב ַוְּתִהי לֹו ְּכ 

ָקרֹו ַוָּיבֹא ֵהֶלְך ְלִאיׁש ֶהָעִׁשיר ַוַּיְחמֹל ָלַקַחת ִמּצֹאנֹו ּוִמְּב 
ָה ַוַּיֲעֶׂש  ַוִּיַּקח ֶאת ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש ָהָראׁש| ַלֲעׂשֹות ָלאֵֹרַח ַהָּבא לֹו 

ַוּיֹאֶמר ֶאל | ַוִּיַחר ַאף ָּדִוד ָּבִאיׁש ְמאֹד ) 5: (ָלִאיׁש ַהָּבא ֵאָליו
ה ְוֶאת ַהִּכְבָׂש ) 6: (י ְיהָוה ִּכי ֶבן ָמֶות ָהִאיׁש ָהעֶֹׂשה זֹאתָנָתן חַ 

ל ֲאֶׁשר ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְועַ | ְיַׁשֵּלם ַאְרַּבְעָּתִים 
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה | ַוּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל ָּדִוד ַאָּתה ָהִאיׁש ) 7: (לֹא ָחָמל

ַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָאנִֹכי ְמ 
ֵׁשי ָוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֵּבית ֲאדֶֹניָך ְוֶאת נְ ) 8: (ִהַּצְלִּתיָך ִמַּיד ָׁשאּול

ְוִאם ְמָעט | ֲאדֶֹניָך ְּבֵחיֶקָך ָוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה 
ּדּוַע ָּבִזיָת ֶאת ְּדַבר ְיהָוה ַמ ) 9: (ְואִֹסָפה ְּלָך ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה

ֶרב ֵאת אּוִרָּיה ַהִחִּתי ִהִּכיָת ַבחֶ ] ְּבֵעיַני קרי[ַלֲעׂשֹות ָהַרע בעינו 
: ְואֹתֹו ָהַרְגָּת ְּבֶחֶרב ְּבֵני ַעּמֹון| ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ָלַקְחָּת ְּלָך ְלִאָּׁשה 

ֶקב ִּכי ְבִזָתִני עֵ | ְוַעָּתה לֹא ָתסּור ֶחֶרב ִמֵּביְתָך ַעד עֹוָלם ) 10(
ּכֹה ) 11(  : ַוִּתַּקח ֶאת ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי ִלְהיֹות ְלָך ְלִאָּׁשה

ָנֶׁשיָך  ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה ִמֵּביֶתָך ְוָלַקְחִּתי ֶאת
: תַהּזֹא ְוָׁשַכב ִעם ָנֶׁשיָך ְלֵעיֵני ַהֶּׁשֶמׁש| ְלֵעיֶניָך ְוָנַתִּתי ְלֵרֶעיָך 

ֶנֶגד  ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה| ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ַבָּסֶתר ) 12(
 ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָנָתן ָחָטאִתי) 13(  : ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש

 לֹא ַוּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל ָּדִוד ַּגם ְיהָוה ֶהֱעִביר ַחָּטאְתךָ    | ַליהָוה 
| ה י ִנֵאץ ִנַאְצָּת ֶאת אְֹיֵבי ְיהָוה ַּבָּדָבר ַהּזֶ ֶאֶפס ִּכ ) 14: (ָתמּות

ַוִּיּגֹף | ַוֵּיֶלְך ָנָתן ֶאל ֵּביתֹו ) 15: (ַּגם ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ְלָך מֹות ָימּות
) 16: (ַנׁשְיהָוה ֶאת ַהֶּיֶלד ֲאֶׁשר ָיְלָדה ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ְלָדִוד ַוֵּיָא

ן ַוָּיָצם ָּדִוד צֹום ּוָבא ְולָ | ְּבַעד ַהָּנַער ַוְיַבֵּקׁש ָּדִוד ֶאת ָהֱאלִֹהים 
| ָאֶרץ ַוָּיֻקמּו ִזְקֵני ֵביתֹו ָעָליו ַלֲהִקימֹו ִמן הָ ) 17: (ְוָׁשַכב ָאְרָצה

ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ) 18: (ְולֹא ָאָבה ְולֹא ָבָרא ִאָּתם ָלֶחם
ּו יד לֹו ִּכי ֵמת ַהֶּיֶלד ִּכי ָאְמרַוִּיְראּו ַעְבֵדי ָדִוד ְלַהּגִ | ַוָּיָמת ַהָּיֶלד 

ֵאיְך ִהֵּנה ִבְהיֹות ַהֶּיֶלד ַחי ִּדַּבְרנּו ֵאָליו ְולֹא ָׁשַמע ְּבקֹוֵלנּו וְ 
ַוַּיְרא ָּדִוד ִּכי ֲעָבָדיו ) 19: (נֹאַמר ֵאָליו ֵמת ַהֶּיֶלד ְוָעָׂשה ָרָעה

ר ָּדִוד ֶאל ֲעָבָדיו ַוּיֹאֶמ | ִמְתַלֲחִׁשים ַוָּיֶבן ָּדִוד ִּכי ֵמת ַהָּיֶלד 
ָּיֶסְך ַוָּיָקם ָּדִוד ֵמָהָאֶרץ ַוִּיְרַחץ וַ ) 20: (ֲהֵמת ַהֶּיֶלד ַוּיֹאְמרּו ֵמת

ַוָּיבֹא | ַוָּיבֹא ֵבית ְיהָוה ַוִּיְׁשָּתחּו ] ִׂשְמלָֹתיו קרי[ַוְיַחֵּלף ׂשמלתו 
אְמרּו ֲעָבָדיו ַוּיֹ) 21: (ֶאל ֵּביתֹו ַוִּיְׁשַאל ַוָּיִׂשימּו לֹו ֶלֶחם ַוּיֹאַכל



ַּבֲעבּור ַהֶּיֶלד ַחי ַצְמָּת | ֵאָליו ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָתה 
 ַוּיֹאֶמר ְּבעֹוד) 22: (ַוֵּתְבְּך ְוַכֲאֶׁשר ֵמת ַהֶּיֶלד ַקְמָּת ַוּתֹאַכל ָלֶחם

] י קריְוַחַּננִ [ִּכי ָאַמְרִּתי ִמי יֹוֵדַע יחנני | ַהֶּיֶלד ַחי ַצְמִּתי ָוֶאְבֶּכה 
ְוַעָּתה ֵמת ָלָּמה ֶּזה ֲאִני ָצם ַהאּוַכל ) 23: (ְיהָוה ְוַחי ַהָּיֶלד

ַוְיַנֵחם ) 24: (ֲאִני הֵֹלְך ֵאָליו ְוהּוא לֹא ָיׁשּוב ֵאָלי| ַלֲהִׁשיבֹו עֹוד 
ַוֵּתֶלד ֵּבן |  ָּדִוד ֵאת ַּבת ֶׁשַבע ִאְׁשּתֹו ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה

) 25: (ֶאת ְׁשמֹו ְׁשלֹמֹה ַויהָוה ֲאֵהבֹו] ְקָרא קריַוִּת [ויקרא 
  : ַּבֲעבּור ְיהָוה| ַוִּיְׁשַלח ְּבַיד ָנָתן ַהָּנִביא ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְיִדיְדָיּה 

: ַוִּיְלּכֹד ֶאת ִעיר ַהְּמלּוָכה| ַוִּיָּלֶחם יֹוָאב ְּבַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון ) 26(
ַוּיֹאֶמר ִנְלַחְמִּתי ְבַרָּבה | ְלָאִכים ֶאל ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח יֹוָאב ַמ ) 27(

ְוַעָּתה ֱאסֹף ֶאת ֶיֶתר ָהָעם ) 28: (ַּגם ָלַכְדִּתי ֶאת ִעיר ַהָּמִים
ִמי ֶּפן ֶאְלּכֹד ֲאִני ֶאת ָהִעיר ְוִנְקָרא ְׁש | ַוֲחֵנה ַעל ָהִעיר ְוָלְכָדּה 

ַוִּיָּלֶחם ָּבּה | ֶלְך ַרָּבָתה ַוֶּיֱאסֹף ָּדִוד ֶאת ָּכל ָהָעם ַוּיֵ ) 29: (ָעֶליהָ 
ָקָלּה ַוִּיַּקח ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלָּכם ֵמַעל רֹאׁשֹו ּוִמְׁש ) 30: (ַוִּיְלְּכָדּה

 ּוְׁשַלל ָהִעיר הֹוִציא| ִּכַּכר ָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה ַוְּתִהי ַעל רֹאׁש ָּדִוד 
ֶׂשם ַּבְּמֵגָרה ְוֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבּה הֹוִציא ַוּיָ ) 31: (ַהְרֵּבה ְמאֹד

כן ּוַבֲחִרֵצי ַהַּבְרֶזל ּוְבַמְגְזרֹת ַהַּבְרֶזל ְוֶהֱעִביר אֹוָתם במל
ַוָּיָׁשב ָּדִוד ְוָכל | ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ְלכֹל ָעֵרי ְבֵני ַעּמֹון ] ַּבַּמְלֵּבן קרי[

  :ָהָעם ְירּוָׁשָלִם
  

2 Samuel Chapter 13 
  
| ָמר ֶּבן ָּדִוד ָאחֹות ָיָפה ּוְׁשָמּה ָּת ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ּוְלַאְבָׁשלֹום ) 1(

ר ַוֵּיֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחּלֹות ַּבֲעבּו) 2: (ַוֶּיֱאָהֶבָה ַאְמנֹון ֶּבן ָּדִוד
ָלּה  ַוִּיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ַאְמנֹון ַלֲעׂשֹות| ָּתָמר ֲאחֹתֹו ִּכי ְבתּוָלה ִהיא 

| ָדב ֶּבן ִׁשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ּוְלַאְמנֹון ֵרַע ּוְׁשמֹו יֹונָ ) 3: (ְמאּוָמה
ֶּבן  ַוּיֹאֶמר לֹו ַמּדּוַע ַאָּתה ָּכָכה ַּדל) 4: (ְויֹוָנָדב ִאיׁש ָחָכם ְמאֹד

ַוּיֹאֶמר לֹו ַאְמנֹון ֶאת | ַהֶּמֶלְך ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ֲהלֹוא ַּתִּגיד ִלי 
הֹוָנָדב ַוּיֹאֶמר לֹו יְ ) 5: (ָּתָמר ֲאחֹות ַאְבָׁשלֹם ָאִחי ֲאִני אֵֹהב

יו ּוָבא ָאִביָך ִלְראֹוֶתָך ְוָאַמְרָּת ֵאלָ | ְׁשַכב ַעל ִמְׁשָּכְבָך ְוִהְתָחל 
ַהִּבְרָיה  ָּתבֹא ָנא ָתָמר ֲאחֹוִתי ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם ְוָעְׂשָתה ְלֵעיַני ֶאת

| ל ַוִּיְׁשַּכב ַאְמנֹון ַוִּיְתחָ ) 6: (ְלַמַען ֲאֶׁשר ֶאְרֶאה ְוָאַכְלִּתי ִמָּיָדּה
ָּתָמר  ָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ִלְראֹתֹו ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ַהֶּמֶלְך ָּתבֹוא ָנאוַ 

ַוִּיְׁשַלח ) 7: (ֲאחִֹתי ּוְתַלֵּבב ְלֵעיַני ְׁשֵּתי ְלִבבֹות ְוֶאְבֶרה ִמָּיָדּה



י ְלִכי ָנא ֵּבית ַאְמנֹון ָאִחיְך ַוֲעִׂש | ָּדִוד ֶאל ָּתָמר ַהַּבְיָתה ֵלאמֹר 
|  ַוֵּתֶלְך ָּתָמר ֵּבית ַאְמנֹון ָאִחיָה ְוהּוא ׁשֵֹכב) 8: (לֹו ַהִּבְרָיה

ל ַוְּתַלֵּבב ְלֵעיָניו ַוְּתַבֵּׁש ] ַוָּתָלׁש קרי[ַוִּתַּקח ֶאת ַהָּבֵצק ותלוׁש 
ֵאן ַוִּתַּקח ֶאת ַהַּמְׂשֵרת ַוִּתצֹק ְלָפָניו ַוְיָמ ) 9: (ֶאת ַהְּלִבבֹות

יׁש ָכל ִאיׁש ֵמָעַלי ַוֵּיְצאּו ָכל ִא  ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון הֹוִציאּו| ֶלֱאכֹול 
ר ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ָּתָמר ָהִביִאי ַהִּבְרָיה ַהֶחדֶ ) 10: (ֵמָעָליו

ַוָּתֵבא  ַוִּתַּקח ָּתָמר ֶאת ַהְּלִבבֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה| ְוֶאְבֶרה ִמָּיֵדְך 
ַוַּיֲחֶזק ָּבּה  |ַוַּתֵּגׁש ֵאָליו ֶלֱאכֹל ) 11: (ְלַאְמנֹון ָאִחיָה ֶהָחְדָרה

ַוּתֹאֶמר לֹו ַאל ָאִחי ) 12: (ַוּיֹאֶמר ָלּה ּבֹוִאי ִׁשְכִבי ִעִּמי ֲאחֹוִתי
ה ַאל ַּתֲעֵׂשה ֶאת ַהְּנָבלָ | ַאל ְּתַעֵּנִני ִּכי לֹא ֵיָעֶׂשה ֵכן ְּבִיְׂשָרֵאל 

ד ַאחַ ַוֲאִני ָאָנה אֹוִליְך ֶאת ֶחְרָּפִתי ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ְּכ ) 13: (ַהּזֹאת
ִני ְוַעָּתה ַּדֶּבר ָנא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִּכי לֹא ִיְמָנעֵ | ַהְּנָבִלים ְּבִיְׂשָרֵאל 

ַוֶּיֱחַזק ִמֶּמָּנה ַוְיַעֶּנָה | ְולֹא ָאָבה ִלְׁשמַֹע ְּבקֹוָלּה ) 14: (ִמֶּמּךָ 
י ַוִּיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָאה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ִּכ ) 15: (ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה

ַוּיֹאֶמר ָלּה | ּה ה ַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר ְׂשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאֵהבָ ְגדֹולָ 
 ַוּתֹאֶמר לֹו ַאל אֹודֹת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה) 16: (ַאְמנֹון קּוִמי ֵלִכי

ְולֹא ָאָבה ִלְׁשמַֹע | ַהּזֹאת ֵמַאֶחֶרת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעִּמי ְלַׁשְּלֵחִני 
את רֹו ְמָׁשְרתֹו ַוּיֹאֶמר ִׁשְלחּו ָנא ֶאת זַֹוִּיְקָרא ֶאת ַנעֲ ) 17: (ָלּה

 ְוָעֶליָה ְּכתֶֹנת ַּפִּסים) 18: (ּוְנעֹל ַהֶּדֶלת ַאֲחֶריהָ | ֵמָעַלי ַהחּוָצה 
ַוּיֵֹצא אֹוָתּה | ִּכי ֵכן ִּתְלַּבְׁשָן ְבנֹות ַהֶּמֶלְך ַהְּבתּולֹת ְמִעיִלים 

 ַוִּתַּקח ָּתָמר ֵאֶפר ַעל) 19: (ְמָׁשְרתֹו ַהחּוץ ְוָנַעל ַהֶּדֶלת ַאֲחֶריהָ 
ַוָּתֶׂשם ָיָדּה ַעל | רֹאָׁשּה ּוְכתֶֹנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָקָרָעה 

ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַאְבָׁשלֹום ) 20: (רֹאָׁשּה ַוֵּתֶלְך ָהלֹוְך ְוָזָעָקה
ְך י ָאִחיָאִחיָה ַהֲאִמינֹון ָאִחיְך ָהָיה ִעָּמְך ְוַעָּתה ֲאחֹוִתי ַהֲחִריִׁש 

ה ַוֵּתֶׁשב ָּתָמר ְוׁשֵֹמָמ | הּוא ַאל ָּתִׁשיִתי ֶאת ִלֵּבְך ַלָּדָבר ַהֶּזה 
ִרים ְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָׁשַמע ֵאת ָּכל ַהְּדבָ ) 21: (ֵּבית ַאְבָׁשלֹום ָאִחיהָ 

ְולֹא ִדֶּבר ַאְבָׁשלֹום ִעם ַאְמנֹון ) 22: (ַוִּיַחר לֹו ְמאֹד| ָהֵאֶּלה 
ֶׁשר י ָׂשֵנא ַאְבָׁשלֹום ֶאת ַאְמנֹון ַעל ְּדַבר אֲ ִּכ | ְלֵמָרע ְוַעד טֹוב 

  : ִעָּנה ֵאת ָּתָמר ֲאחֹתֹו
ל ָחצֹור ַוְיִהי ִלְׁשָנַתִים ָיִמים ַוִּיְהיּו גְֹזִזים ְלַאְבָׁשלֹום ְּבַבעַ ) 23(

ַוָּיבֹא ) 24: (ַוִּיְקָרא ַאְבָׁשלֹום ְלָכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך | ֲאֶׁשר ִעם ֶאְפָרִים 
ֵיֶלְך ָנא | לֹום ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָנא גְֹזִזים ְלַעְבֶּדָך ַאְבָׁש 

ַאל  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ַאְבָׁשלֹום) 25: (ַהֶּמֶלְך ַוֲעָבָדיו ִעם ַעְבֶּדךָ 
ַוִּיְפָרץ ּבֹו ְולֹא ָאָבה | ְּבִני ַאל ָנא ֵנֵלְך ֻּכָּלנּו ְולֹא ִנְכַּבד ָעֶליָך 



ּו ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ָולֹא ֵיֶלְך ָנא ִאָּתנ) 26: (ֵכהּוָלֶלֶכת ַוְיָברֲ 
ַוִּיְפָרץ ּבֹו ) 27: (ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ָלָּמה ֵיֵלְך ִעָּמְך | ַאְמנֹון ָאִחי 

: ַוִּיְׁשַלח ִאּתֹו ֶאת ַאְמנֹון ְוֵאת ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך | ַאְבָׁשלֹום 
יו ֵלאמֹר ְראּו ָנא ְּכטֹוב ֵלב ַוְיַצו ַאְבָׁשלֹום ֶאת ְנָערָ ) 28(  

אֹתֹו ַאל  ַאְמנֹון ַּבַּיִין ְוָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ַהּכּו ֶאת ַאְמנֹון ַוֲהִמֶּתם
: לֲהלֹוא ִּכי ָאנִֹכי ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ִחְזקּו ִוְהיּו ִלְבֵני ָחיִ | ִּתיָראּו 

| ה ַאְבָׁשלֹום ַוַּיֲעׂשּו ַנֲעֵרי ַאְבָׁשלֹום ְלַאְמנֹון ַּכֲאֶׁשר ִצּוָ ) 29(
ַוְיִהי ) 30: (ַוָּיֻקמּו ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ַוִּיְרְּכבּו ִאיׁש ַעל ִּפְרּדֹו ַוָּיֻנסּו

ת ִהָּכה ַאְבָׁשלֹום ֶא | ֵהָּמה ַבֶּדֶרְך ְוַהְּׁשֻמָעה ָבָאה ֶאל ָּדִוד ֵלאמֹר 
 ֶלְך ַוִּיְקַרעַוָּיָקם ַהֶּמ ) 31(  : ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ֶאָחד

: ְוָכל ֲעָבָדיו ִנָּצִבים ְקֻרֵעי ְבָגִדים| ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְׁשַּכב ָאְרָצה 
ַמר ַוַּיַען יֹוָנָדב ֶּבן ִׁשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ַוּיֹאֶמר ַאל יֹא) 32(  

| ֹו ֵמת ֲאדִֹני ֵאת ָּכל ַהְּנָעִרים ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ֵהִמיתּו ִּכי ַאְמנֹון ְלַבּד
: ֲאחֹתֹו י ַעל ִּפי ַאְבָׁשלֹום ָהְיָתה ׂשּוָמה ִמּיֹום ַעּנֹתֹו ֵאת ָּתָמרִּכ 
ל ְּבֵני ְוַעָּתה ַאל ָיֵׂשם ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאל ִלּבֹו ָּדָבר ֵלאמֹר ּכָ ) 33(

  : ַאְמנֹון ְלַבּדֹו ֵמת] כתיב ולא קרי[ִּכי אם | ַהֶּמֶלְך ֵמתּו 
] ֵעיָניו קרי[ָּׂשא ַהַּנַער ַהּצֶֹפה ֶאת עינו ַוּיִ | ַוִּיְבַרח ַאְבָׁשלֹום ) 34(

) 35: (ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַעם ַרב הְֹלִכים ִמֶּדֶרְך ַאֲחָריו ִמַּצד ָהָהר
ִּכְדַבר ַעְבְּדָך ֵּכן | ַוּיֹאֶמר יֹוָנָדב ֶאל ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה ְבֵני ַהֶּמֶלְך ָּבאּו 

 ה ְבֵני ַהֶּמֶלְך ָּבאּו ַוִּיְׂשאּוַוְיִהי ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ְוִהּנֵ ) 36: (ָהָיה
) 37: (ְוַגם ַהֶּמֶלְך ְוָכל ֲעָבָדיו ָּבכּו ְּבִכי ָּגדֹול ְמאֹד| קֹוָלם ַוִּיְבּכּו 

ֶמֶלְך ] ַעִּמיהּוד קרי[ְוַאְבָׁשלֹום ָּבַרח ַוֵּיֶלְך ֶאל ַּתְלַמי ֶּבן עמיחור 
ְך ְוַאְבָׁשלֹום ָּבַרח ַוֵּילֶ ) 38(: ַוִּיְתַאֵּבל ַעל ְּבנֹו ָּכל ַהָּיִמים| ְּגׁשּור 
ל ַוְּתַכל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָלֵצאת ֶא ) 39: (ַוְיִהי ָׁשם ָׁשלֹׁש ָׁשִנים| ְּגׁשּור 

    : ִּכי ִנַחם ַעל ַאְמנֹון ִּכי ֵמת| ַאְבָׁשלֹום 
  

2 Samuel Chapter 14 
  
 ַוִּיְׁשַלח) 2: (לֹוםִּכי ֵלב ַהֶּמֶלְך ַעל ַאְבָׁש | ַוֵּיַדע יֹוָאב ֶּבן ְצֻרָיה ) 1(

ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה | יֹוָאב ְּתקֹוָעה ַוִּיַּקח ִמָּׁשם ִאָּׁשה ֲחָכָמה 
ָהִיית ִהְתַאְּבִלי ָנא ְוִלְבִׁשי ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל ְוַאל ָּתסּוִכי ֶׁשֶמן וְ 

 ּוָבאת ֶאל ַהֶּמֶלְך ) 3: (ְּכִאָּׁשה ֶזה ָיִמים ַרִּבים ִמְתַאֶּבֶלת ַעל ֵמת
) 4: (ַוָּיֶׂשם יֹוָאב ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבִפיהָ | ְּת ֵאָליו ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְוִדַּבְר 

ַאְרָצה  ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהְּתקִֹעית ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוִּתּפֹל ַעל ַאֶּפיהָ 



ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְך ) 5(  : ַוּתֹאֶמר הֹוִׁשָעה ַהֶּמֶלְך | ַוִּתְׁשָּתחּו 
) 6: (ָבל ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ָאִני ַוָּיָמת ִאיִׁשיַוּתֹאֶמר אֲ | ַמה ָּלְך 

| ִּציל ֵּביֵניֶהם ּוְלִׁשְפָחְתָך ְׁשֵני ָבִנים ַוִּיָּנצּו ְׁשֵניֶהם ַּבָּׂשֶדה ְוֵאין ַמ 
ְוִהֵּנה ָקָמה ָכל ) 7: (ַוַּיּכֹו ָהֶאָחד ֶאת ָהֶאָחד ַוָּיֶמת אֹתֹו

ִני ֶאת ַמֵּכה ָאִחיו ּוְנִמֵתהּו ַהִּמְׁשָּפָחה ַעל ִׁשְפָחֶתָך ַוּיֹאְמרּו ְּת 
ְוִכּבּו ֶאת | ְּבֶנֶפׁש ָאִחיו ֲאֶׁשר ָהָרג ְוַנְׁשִמיָדה ַּגם ֶאת ַהּיֹוֵרׁש 

ְלִאיִׁשי ֵׁשם ] ִׂשים קרי[ַּגַחְלִּתי ֲאֶׁשר ִנְׁשָאָרה ְלִבְלִּתי ׂשום 
  : ּוְׁשֵאִרית ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

: ַוֲאִני ֲאַצֶּוה ָעָלִיְך | ה ְלִכי ְלֵביֵתְך ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ָהִאָּׁש ) 8(
ֶּמֶלְך ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהְּתקֹוִעית ֶאל ַהֶּמֶלְך ָעַלי ֲאדִֹני הַ ) 9(

 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ) 10(  : ְוַהֶּמֶלְך ְוִכְסאֹו ָנִקי| ֶהָעֹון ְוַעל ֵּבית ָאִבי 
) 11: (יף עֹוד ָלַגַעת ָּבְך ַהְמַדֵּבר ֵאַלִיְך ַוֲהֵבאתֹו ֵאַלי ְולֹא יִֹס | 

ֵמַהְרַּבת [ַוּתֹאֶמר ִיְזָּכר ָנא ַהֶּמֶלְך ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך מהרבית 
ַוּיֹאֶמר ַחי ְיהָוה | ּגֵֹאל ַהָּדם ְלַׁשֵחת ְולֹא ַיְׁשִמידּו ֶאת ְּבִני ] קרי

ָנא ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ְּתַדֶּבר ) 12: (ִאם ִיּפֹל ִמַּׂשֲעַרת ְּבֵנְך ָאְרָצה
ַוּתֹאֶמר ) 13(  : ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבִרי| ִׁשְפָחְתָך ֶאל ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ָּדָבר 

ּוִמַּדֵּבר ַהֶּמֶלְך | ָהִאָּׁשה ְוָלָּמה ָחַׁשְבָּתה ָּכזֹאת ַעל ַעם ֱאלִֹהים 
ִּכי ) 14: (ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּכָאֵׁשם ְלִבְלִּתי ָהִׁשיב ַהֶּמֶלְך ֶאת ִנְּדחֹו

ְולֹא ִיָּׂשא | ַכַּמִים ַהִּנָּגִרים ַאְרָצה ֲאֶׁשר לֹא ֵיָאֵספּו מֹות ָנמּות וְ 
) 15: (חֱאלִֹהים ֶנֶפׁש ְוָחַׁשב ַמֲחָׁשבֹות ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנּדָ 
ַהֶּזה ִּכי  ְוַעָּתה ֲאֶׁשר ָּבאִתי ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאדִֹני ֶאת ַהָּדָבר

י ְפָחְתָך ֲאַדְּבָרה ָּנא ֶאל ַהֶּמֶלְך אּולַ ַוּתֹאֶמר ִׁש | ֵיְרֻאִני ָהָעם 
ֶאת  ִּכי ִיְׁשַמע ַהֶּמֶלְך ְלַהִּציל) 16: (ַיֲעֶׂשה ַהֶּמֶלְך ֶאת ְּדַבר ֲאָמתֹו

ְלַהְׁשִמיד אִֹתי ְוֶאת ְּבִני ַיַחד ִמַּנֲחַלת | ֲאָמתֹו ִמַּכף ָהִאיׁש 
ר ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ַוּתֹאֶמר ִׁשְפָחְתָך ִיְהֶיה ָּנא ְּדבַ ) 17: (ֱאלִֹהים

ַהּטֹוב  ִּכי ְּכַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ֵּכן ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִלְׁשמֹעַ | ִלְמנּוָחה 
  : ְוָהָרע ַויהָוה ֱאלֶֹהיָך ְיִהי ִעָּמְך 

ֶּמִּני ָּדָבר ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהִאָּׁשה ַאל ָנא ְתַכֲחִדי ִמ ) 18(
ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ְיַדֶּבר ָנא ֲאדִֹני |  ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹאל אָֹתְך 

ַוַּתַען | ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֲהַיד יֹוָאב ִאָּתְך ְּבָכל זֹאת ) 19: (ַהֶּמֶלְך 
ִמין ָהִאָּׁשה ַוּתֹאֶמר ֵחי ַנְפְׁשָך ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִאם ִאׁש ְלהֵ 

ְּדָך יֹוָאב הּוא ּוְלַהְׂשִמיל ִמּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִּכי ַעְב 
) 20: (ִצָּוִני ְוהּוא ָׂשם ְּבִפי ִׁשְפָחְתָך ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

| ָּדָבר ַהֶּזה ְלַבֲעבּור ַסֵּבב ֶאת ְּפֵני ַהָּדָבר ָעָׂשה ַעְבְּדָך יֹוָאב ֶאת הַ 



ֶׁשר ַואדִֹני ָחָכם ְּכָחְכַמת ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ָלַדַעת ֶאת ָּכל אֲ 
ת ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל יֹוָאב ִהֵּנה ָנא ָעִׂשיִתי ֶא ) 21(  : ץָּבָארֶ 

ַוִּיּפֹל ) 22: (ְוֵלְך ָהֵׁשב ֶאת ַהַּנַער ֶאת ַאְבָׁשלֹום| ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ַוּיֹאֶמר יֹוָאב | יֹוָאב ֶאל ָּפָניו ַאְרָצה ַוִּיְׁשַּתחּו ַוְיָבֶרְך ֶאת ַהֶּמֶלְך 

 ר ָעָׂשהָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁש  ַהּיֹום ָיַדע ַעְבְּדָך ִּכי
ַוָּיָקם יֹוָאב ַוֵּיֶלְך ) 23]: (ַעְבֶּדָך קרי[ַהֶּמֶלְך ֶאת ְּדַבר עבדו 

  : ַוָּיֵבא ֶאת ַאְבָׁשלֹום ְירּוָׁשָלִם| ְּגׁשּוָרה 
ּסֹב ַוּיִ | ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ִיּסֹב ֶאל ֵּביתֹו ּוָפַני לֹא ִיְרֶאה ) 24(

ּוְכַאְבָׁשלֹום ) 25(  : ַאְבָׁשלֹום ֶאל ֵּביתֹו ּוְפֵני ַהֶּמֶלְך לֹא ָרָאה
ִמַּכף ַרְגלֹו ְוַעד | לֹא ָהָיה ִאיׁש ָיֶפה ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהֵּלל ְמאֹד 

ץ ּוְבַגְּלחֹו ֶאת רֹאׁשֹו ְוָהָיה ִמֵּק ) 26: (ָקְדֳקדֹו לֹא ָהָיה בֹו מּום
ר ְוָׁשַקל ֶאת ְׂשעַ | ְיַגֵּלַח ִּכי ָכֵבד ָעָליו ְוִגְּלחֹו  ָיִמים ַלָּיִמים ֲאֶׁשר

 ַוִּיָּוְלדּו ְלַאְבָׁשלֹום) 27: (רֹאׁשֹו ָמאַתִים ְׁשָקִלים ְּבֶאֶבן ַהֶּמֶלְך 
 ִהיא ָהְיָתה ִאָּׁשה ְיַפת| ְׁשלֹוָׁשה ָבִנים ּוַבת ַאַחת ּוְׁשָמּה ָּתָמר 

  : ַמְרֶאה
ּוְפֵני ַהֶּמֶלְך לֹא | ירּוָׁשַלִם ְׁשָנַתִים ָיִמים ַוֵּיֶׁשב ַאְבָׁשלֹום ִּב ) 28(

ַהֶּמֶלְך  ַוִּיְׁשַלח ַאְבָׁשלֹום ֶאל יֹוָאב ִלְׁשלַֹח אֹתֹו ֶאל) 29: (ָרָאה
: ַוִּיְׁשַלח עֹוד ֵׁשִנית ְולֹא ָאָבה ָלבֹוא| ְולֹא ָאָבה ָלבֹוא ֵאָליו 

ל ָיִדי ְולֹו ָׁשם ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו ְראּו ֶחְלַקת יֹוָאב ֶא ) 30(
ַוַּיִּצתּו ַעְבֵדי | ָבֵאׁש ] ְוַהִּציתּוָה קרי[ְׂשעִֹרים ְלכּו והוצתיה 

  : ַאְבָׁשלֹום ֶאת ַהֶחְלָקה ָּבֵאׁש
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו | ַוָּיָקם יֹוָאב ַוָּיבֹא ֶאל ַאְבָׁשלֹום ַהָּבְיָתה ) 31(

ַוּיֹאֶמר ) 32: (ָּבֵאׁשָלָּמה ִהִּציתּו ֲעָבֶדָך ֶאת ַהֶחְלָקה ֲאֶׁשר ִלי 
ה ַאְבָׁשלֹום ֶאל יֹוָאב ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ֵלאמֹר ּבֹא ֵהּנָ 

טֹוב ִלי  ְוֶאְׁשְלָחה אְֹתָך ֶאל ַהֶּמֶלְך ֵלאמֹר ָלָּמה ָּבאִתי ִמְּגׁשּור
: ֱהִמָתִניְוַעָּתה ֶאְרֶאה ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ְוִאם ֶיׁש ִּבי ָעֹון וֶ | עֹד ֲאִני ָׁשם 

ֹום ַוָּיבֹא ַוָּיבֹא יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוַּיֶּגד לֹו ַוִּיְקָרא ֶאל ַאְבָׁשל) 33(
ַוִּיַּׁשק | ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַּתחּו לֹו ַעל ַאָּפיו ַאְרָצה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 

  :ַהֶּמֶלְך ְלַאְבָׁשלֹום
  

2 Samuel Chapter 15 
  
| ְבָׁשלֹום ֶמְרָּכָבה ְוֻסִסים ַוְיִהי ֵמַאֲחֵרי ֵכן ַוַּיַעׂש לֹו ַא) 1(

ל ְוִהְׁשִּכים ַאְבָׁשלֹום ְוָעַמד עַ ) 2: (ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו



ֶאל  ַוְיִהי ָּכל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּלֹו ִריב ָלבֹוא| ַיד ֶּדֶרְך ַהָּׁשַער 
י ִמֶּזה ִעיר ַהֶּמֶלְך ַלִּמְׁשָּפט ַוִּיְקָרא ַאְבָׁשלֹום ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ֵא 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) 3: (ַאָּתה ַוּיֹאֶמר ֵמַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ַעְבֶּדךָ 
ְוׁשֵֹמַע ֵאין ְלָך ֵמֵאת | ַאְבָׁשלֹום ְרֵאה ְדָבֶרָך טֹוִבים ּוְנכִֹחים 

ְוָעַלי | ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ִמי ְיִׂשֵמִני ׁשֵֹפט ָּבָאֶרץ ) 4: (ַהֶּמֶלְך 
) 5: (יׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּלֹו ִריב ּוִמְׁשָּפט ְוִהְצַּדְקִּתיוָיבֹוא ָּכל ִא 

 ְוָׁשַלח ֶאת ָידֹו ְוֶהֱחִזיק לֹו| ְוָהָיה ִּבְקָרב ִאיׁש ְלִהְׁשַּתֲחֹות לֹו 
ל ֲאֶׁשר ַוַּיַעׂש ַאְבָׁשלֹום ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָכל ִיְׂשָרֵא ) 6: (ְוָנַׁשק לֹו

 ַוְיַגֵּנב ַאְבָׁשלֹום ֶאת ֵלב ַאְנֵׁשי| ְך ָיבֹאּו ַלִּמְׁשָּפט ֶאל ַהֶּמלֶ 
  : ִיְׂשָרֵאל

ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֶאל ַהֶּמֶלְך | ַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ) 7(
) 8: (ֶחְברֹוןֵאֲלָכה ָּנא ַוֲאַׁשֵּלם ֶאת ִנְדִרי ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ַליהָוה ְּב 

ִאם יׁשיב | ְגׁשּור ַּבֲאָרם ֵלאמֹר ִּכי ֵנֶדר ָנַדר ַעְבְּדָך ְּבִׁשְבִּתי ִב 
) 9: (ְיִׁשיֵבִני ְיהָוה ְירּוָׁשַלִם ְוָעַבְדִּתי ֶאת ְיהָוה] ָיׁשֹוב קרי[

  : ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶחְברֹוָנה| ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ֵלְך ְּבָׁשלֹום 
| מֹר ֵלא ַוִּיְׁשַלח ַאְבָׁשלֹום ְמַרְּגִלים ְּבָכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל) 10(

: ם ְּבֶחְברֹוןְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת קֹול ַהּׁשָֹפר ַוֲאַמְרֶּתם ָמַלְך ַאְבָׁשלֹו
ִאים ְוֶאת ַאְבָׁשלֹום ָהְלכּו ָמאַתִים ִאיׁש ִמירּוָׁשַלִם ְקרֻ ) 11(

ֶאת  ַוִּיְׁשַלח ַאְבָׁשלֹום) 12: (ְולֹא ָיְדעּו ָּכל ָּדָבר| ְוהְֹלִכים ְלֻתָּמם 
| ים י יֹוֵעץ ָּדִוד ֵמִעירֹו ִמִּגלֹה ְּבָזְבחֹו ֶאת ַהְּזָבִח ֲאִחיתֶֹפל ַהִּגילֹנִ 

ַוָּיבֹא ) 13: (ַוְיִהי ַהֶּקֶׁשר ַאִּמץ ְוָהָעם הֹוֵלְך ָוָרב ֶאת ַאְבָׁשלֹום
: ָׁשלֹוםָהָיה ֶלב ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַאְב | ַהַּמִּגיד ֶאל ָּדִוד ֵלאמֹר 

ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִבירּוָׁשַלִם קּומּו  ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ְלָכל ֲעָבָדיו) 14(
 ַמֲהרּו ָלֶלֶכת| ְוִנְבָרָחה ִּכי לֹא ִתְהֶיה ָּלנּו ְפֵליָטה ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום 

ר ְלִפי ֶּפן ְיַמֵהר ְוִהִּׂשָגנּו ְוִהִּדיַח ָעֵלינּו ֶאת ָהָרָעה ְוִהָּכה ָהִעי
 ְּככֹל ֲאֶׁשר ִיְבַחר|  ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ֶאל ַהֶּמֶלְך ) 15: (ָחֶרב

| יו ַוֵּיֵצא ַהֶּמֶלְך ְוָכל ֵּביתֹו ְּבַרְגלָ ) 16: (ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה ֲעָבֶדיךָ 
) 17: (ִיתַוַּיֲעזֹב ַהֶּמֶלְך ֵאת ֶעֶׂשר ָנִׁשים ִּפַלְגִׁשים ִלְׁשמֹר ַהּבָ 

ְוָכל ) 18: (ֶּמְרָחקַוַּיַעְמדּו ֵּבית הַ | ַוֵּיֵצא ַהֶּמֶלְך ְוָכל ָהָעם ְּבַרְגָליו 
ְוָכל ַהִּגִּתים | ֲעָבָדיו עְֹבִרים ַעל ָידֹו ְוָכל ַהְּכֵרִתי ְוָכל ַהְּפֵלִתי 

: ֵני ַהֶּמֶלְך ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבאּו ְבַרְגלֹו ִמַּגת עְֹבִרים ַעל ּפְ 
| ָּתנּו ִא  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ִאַּתי ַהִּגִּתי ָלָּמה ֵתֵלְך ַּגם ַאָּתה) 19(

: קֹוֶמךָ ׁשּוב ְוֵׁשב ִעם ַהֶּמֶלְך ִּכי ָנְכִרי ַאָּתה ְוַגם ּגֶֹלה ַאָּתה ִלְמ 
י ִעָּמנּו ָלֶלֶכת ַוֲאנִ ] ֲאִניֲעָך קרי[ְּתמֹול ּבֹוֶאָך ְוַהּיֹום אנועך ) 20(



ד ׁשּוב ְוָהֵׁשב ֶאת ַאֶחיָך ִעָּמְך ֶחֶס | הֹוֵלְך ַעל ֲאֶׁשר ֲאִני הֹוֵלְך 
ַחי ְיהָוה ְוֵחי ֲאדִֹני | ַוַּיַען ִאַּתי ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאַמר ) 21: (ֶוֱאֶמת

דִֹני ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָּׁשם אֲ ] כתיב ולא קרי[ַהֶּמֶלְך ִּכי אם 
ַוּיֹאֶמר ) 22: (ַהֶּמֶלְך ִאם ְלָמֶות ִאם ְלַחִּיים ִּכי ָׁשם ִיְהֶיה ַעְבֶּדךָ 

ל ַהַּטף ַּיֲעבֹר ִאַּתי ַהִּגִּתי ְוָכל ֲאָנָׁשיו ְוכָ וַ | ָּדִוד ֶאל ִאַּתי ֵלְך ַוֲעבֹר 
ִרים ְוָכל ָהָאֶרץ ּבֹוִכים קֹול ָּגדֹול ְוָכל ָהָעם עְֹב ) 23: (ֲאֶׁשר ִאּתֹו

ְך ֶאת ְוַהֶּמֶלְך עֵֹבר ְּבַנַחל ִקְדרֹון ְוָכל ָהָעם עְֹבִרים ַעל ְּפֵני ֶדרֶ | 
ל ַהְלִוִּים ִאּתֹו נְֹׂשִאים ֶאת ְוִהֵּנה ַגם ָצדֹוק ְוכָ ) 24: (ַהִּמְדָּבר

| ְבָיָתר ֲארֹון ְּבִרית ָהֱאלִֹהים ַוַּיִּצקּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוַּיַעל ֶא 
 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלָצדֹוק) 25: (ַעד ּתֹם ָּכל ָהָעם ַלֲעבֹור ִמן ָהִעיר
הָוה ִאם ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני יְ | ָהֵׁשב ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ָהִעיר 
ְוִאם ּכֹה יֹאַמר לֹא ) 26: (ֶוֱהִׁשַבִני ְוִהְרַאִני אֹתֹו ְוֶאת ָנֵוהּו

ַוּיֹאֶמר ) 27(  : ִהְנִני ַיֲעֶׂשה ִּלי ַּכֲאֶׁשר טֹוב ְּבֵעיָניו| ָחַפְצִּתי ָּבְך 
| לֹום ַהֶּמֶלְך ֶאל ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ֲהרֹוֶאה ַאָּתה ֻׁשָבה ָהִעיר ְּבָׁש 

) 28: (ִויהֹוָנָתן ֶּבן ֶאְבָיָתר ְׁשֵני ְבֵניֶכם ִאְּתֶכםַוֲאִחיַמַעץ ִּבְנָך 
ַעד | ַהִּמְדָּבר ] ְּבַעְרבֹות קרי[ְראּו ָאנִֹכי ִמְתַמְהֵמַּה בעברות 
 ַוָּיֶׁשב ָצדֹוק ְוֶאְבָיָתר ֶאת) 29: (ּבֹוא ָדָבר ֵמִעָּמֶכם ְלַהִּגיד ִלי

 ְוָדִוד עֶֹלה ְבַמֲעֵלה) 30(: ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם| ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ְירּוָׁשָלִם 
ְוָכל ָהָעם | ַהֵּזיִתים עֶֹלה ּובֹוֶכה ְורֹאׁש לֹו ָחפּוי ְוהּוא הֵֹלְך ָיֵחף 

ְוָדִוד ִהִּגיד ) 31: (ֲאֶׁשר ִאּתֹו ָחפּו ִאיׁש רֹאׁשֹו ְוָעלּו ָעלֹה ּוָבכֹה
ל ָנא ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַסּכֶ | ֵלאמֹר ֲאִחיתֶֹפל ַּבּקְֹׁשִרים ִעם ַאְבָׁשלֹום 

ר ַוְיִהי ָדִוד ָּבא ַעד ָהרֹאׁש ֲאֶׁש ) 32: (ֶאת ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל ְיהָוה
ַע ְוִהֵּנה ִלְקָראתֹו חּוַׁשי ָהַאְרִּכי ָקרּו| ִיְׁשַּתֲחֶוה ָׁשם ֵלאלִֹהים 
ִאם ָעַבְרָּת | ַוּיֹאֶמר לֹו ָּדִוד ) 33: (ֻּכָּתְנּתֹו ַוֲאָדָמה ַעל רֹאׁשֹו

ְוִאם ָהִעיר ָּתׁשּוב ְוָאַמְרָּת ) 34: (י ְלַמָּׂשאִאִּתי ְוָהִיָת ָעלַ 
 ֵמָאז ְוַעָּתה ְלַאְבָׁשלֹום ַעְבְּדָך ֲאִני ַהֶּמֶלְך ֶאְהֶיה ֶעֶבד ָאִביָך ַוֲאִני

 ַוֲהלֹוא ִעְּמךָ ) 35: (ְוֵהַפְרָּתה ִלי ֵאת ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל| ַוֲאִני ַעְבֶּדָך 
ַמע ְוָהָיה ָּכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּתְׁש | ָׁשם ָצדֹוק ְוֶאְבָיָתר ַהּכֲֹהִנים 

ִהֵּנה ָׁשם ) 36: (ִמֵּבית ַהֶּמֶלְך ַּתִּגיד ְלָצדֹוק ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֲֹהִנים
| ִעָּמם ְׁשֵני ְבֵניֶהם ֲאִחיַמַעץ ְלָצדֹוק ִויהֹוָנָתן ְלֶאְבָיָתר 

ָּיבֹא חּוַׁשי וַ ) 37: (ּוְׁשַלְחֶּתם ְּבָיָדם ֵאַלי ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִּתְׁשָמעּו
  :ְוַאְבָׁשלֹם ָיבֹא ְירּוָׁשָלִם| ֵרֶעה ָדִוד ָהִעיר 

  
2 Samuel Chapter 16 



  
ת ְוָדִוד ָעַבר ְמַעט ֵמָהרֹאׁש ְוִהֵּנה ִציָבא ַנַער ְמִפי בֶֹׁש ) 1(

ם ְוֶצֶמד ֲחמִֹרים ֲחֻבִׁשים ַוֲעֵליֶהם ָמאַתִים ֶלחֶ | ִלְקָראתֹו 
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ) 2: (ץ ְוֵנֶבל ָיִיןּוֵמָאה ִצּמּוִקים ּוֵמָאה ַקיִ 

ַוּיֹאֶמר ִציָבא ַהֲחמֹוִרים ְלֵבית ַהֶּמֶלְך | ִציָבא ָמה ֵאֶּלה ָּלְך 
ן ְוַהַּקִיץ ֶלֱאכֹול ַהְּנָעִרים ְוַהַּייִ ] ְוַהֶּלֶחם קרי[ִלְרּכֹב ולהלחם 

| ֵּיה ֶּבן ֲאדֶֹניָך ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְוַא) 3: (ִלְׁשּתֹות ַהָּיֵעף ַּבִּמְדָּבר
ר ַהּיֹום ַוּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה יֹוֵׁשב ִּבירּוָׁשַלִם ִּכי ָאַמ 

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ) 4: (ָיִׁשיבּו ִלי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵאת ַמְמְלכּות ָאִבי
יִתי ַוּיֹאֶמר ִציָבא ִהְׁשַּתֲחוֵ | ְלִצָבא ִהֵּנה ְלָך ּכֹל ֲאֶׁשר ִלְמִפי בֶֹׁשת 

ּוָבא ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַעד ) 5: (ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך 
ּול ּוְׁשמֹו ְוִהֵּנה ִמָּׁשם ִאיׁש יֹוֵצא ִמִּמְׁשַּפַחת ֵּבית ָׁשא| ַּבחּוִרים 

ִוד ַוְיַסֵּקל ָּבֲאָבִנים ֶאת ּדָ ) 6: (ִׁשְמִעי ֶבן ֵּגָרא יֵֹצא ָיצֹוא ּוְמַקֵּלל
ְוָכל ָהָעם ְוָכל ַהִּגּבִֹרים ִמיִמינֹו | ְבֵדי ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְוֶאת ָּכל עַ 
ם ֵצא ֵצא ִאיׁש ַהָּדִמי| ְוכֹה ָאַמר ִׁשְמִעי ְּבַקְללֹו ) 7: (ּוִמְּׂשמֹאלֹו

 ל ֲאֶׁשרֵהִׁשיב ָעֶליָך ְיהָוה ּכֹל ְּדֵמי ֵבית ָׁשאּו) 8: (ְוִאיׁש ַהְּבִלָּיַעל
ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֶאת ַהְּמלּוָכה ְּבַיד ] יַּתְחָּתיו קר[ָמַלְכָּת תחתו 
ַוּיֹאֶמר ) 9: (ְוִהְּנָך ְּבָרָעֶתָך ִּכי ִאיׁש ָּדִמים ָאָּתה| ַאְבָׁשלֹום ְּבֶנָך 

ַהֶּזה ֶאת  ֲאִביַׁשי ֶּבן ְצרּוָיה ֶאל ַהֶּמֶלְך ָלָּמה ְיַקֵּלל ַהֶּכֶלב ַהֵּמת
ַוּיֹאֶמר ) 10(  : ֶאת רֹאׁשֹוֶאְעְּבָרה ָּנא ְוָאִסיָרה | ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך 

ִּכי [ְיַקֵּלל וכי ] ּכֹה קרי[כי | ַהֶּמֶלְך ַמה ִּלי ְוָלֶכם ְּבֵני ְצֻרָיה 
: ָתה ֵּכןְיהָוה ָאַמר לֹו ַקֵּלל ֶאת ָּדִוד ּוִמי יֹאַמר ַמּדּוַע ָעִׂשי] קרי

ֶׁשר ִני אֲ ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ֲאִביַׁשי ְוֶאל ָּכל ֲעָבָדיו ִהֵּנה ְב ) 11(  
לֹו  ְוַאף ִּכי ַעָּתה ֶּבן ַהְיִמיִני ַהִּנחּו| ָיָצא ִמֵּמַעי ְמַבֵּקׁש ֶאת ַנְפִׁשי 

ְּבֵעיִני [אּוַלי ִיְרֶאה ְיהָוה בעוני ) 12: (ִויַקֵּלל ִּכי ָאַמר לֹו ְיהָוה
) 13: (ְוֵהִׁשיב ְיהָוה ִלי טֹוָבה ַּתַחת ִקְלָלתֹו ַהּיֹום ַהֶּזה| ] קרי

תֹו ְוִׁשְמִעי הֵֹלְך ְּבֵצַלע ָהָהר ְלֻעָּמ    | ד ַוֲאָנָׁשיו ַּבָּדֶרְך ַוֵּיֶלְך ָּדוִ 
  : ָהלֹוְך ַוְיַקֵּלל ַוְיַסֵּקל ָּבֲאָבִנים ְלֻעָּמתֹו ְוִעַּפר ֶּבָעָפר

) 15: (ַוִּיָּנֵפׁש ָׁשם| ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֲעֵיִפים ) 14(
ַוֲאִחיתֶֹפל | ם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָּבאּו ְירּוָׁשָלִם ְוַאְבָׁשלֹום ְוָכל ָהעָ 

ל ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּבא חּוַׁשי ָהַאְרִּכי ֵרֶעה ָדִוד ֶא ) 16: (ִאּתֹו
: ֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר חּוַׁשי ֶאל ַאְבָׁשלֹם ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְיִחי הַ | ַאְבָׁשלֹום 

ָלָּמה לֹא | ֶאת ֵרֶעָך  ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֶאל חּוַׁשי ֶזה ַחְסְּדךָ ) 17(
ֶׁשר ַוּיֹאֶמר חּוַׁשי ֶאל ַאְבָׁשלֹם לֹא ִּכי אֲ ) 18: (ָהַלְכָּת ֶאת ֵרֶעךָ 



ֶאְהֶיה ] לֹו קרי[לא | ָּבַחר ְיהָוה ְוָהָעם ַהֶּזה ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל 
| ֹו ְוַהֵּׁשִנית ְלִמי ֲאִני ֶאֱעבֹד ֲהלֹוא ִלְפֵני ְבנ) 19: (ְוִאּתֹו ֵאֵׁשב

  : ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ִלְפֵני ָאִביָך ֵּכן ֶאְהֶיה ִלָפֶניךָ ּכַ 
ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה ַמה | ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֶאל ֲאִחיתֶֹפל ) 20(

י ַוּיֹאֶמר ֲאִחיתֶֹפל ֶאל ַאְבָׁשלֹם ּבֹוא ֶאל ִּפַלְגֵׁש ) 21: (ַּנֲעֶׂשה
ָּת ל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִנְבַאְׁש ְוָׁשַמע ּכָ | ָאִביָך ֲאֶׁשר ִהִּניַח ִלְׁשמֹור ַהָּבִית 

ַוַּיּטּו ְלַאְבָׁשלֹום ) 22: (ֶאת ָאִביָך ְוָחְזקּו ְיֵדי ָּכל ֲאֶׁשר ִאָּתְך 
ָּכל  ַוָּיבֹא ַאְבָׁשלֹום ֶאל ִּפַלְגֵׁשי ָאִביו ְלֵעיֵני| ָהאֶֹהל ַעל ַהָּגג 

ַּכֲאֶׁשר ַוֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל ֲאֶׁשר ָיַעץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ) 23: (ִיְׂשָרֵאל
ֵּכן ָּכל ֲעַצת | ִּבְדַבר ָהֱאלִֹהים ] ִאיׁש קרי ולא כתיב[ִיְׁשַאל 

    : ֲאִחיתֶֹפל ַּגם ְלָדִוד ַּגם ְלַאְבָׁשלֹם
  

2 Samuel Chapter 17 
  
ֶאֶלף  ֶאְבֲחָרה ָּנא ְׁשֵנים ָעָׂשר| ַוּיֹאֶמר ֲאִחיתֶֹפל ֶאל ַאְבָׁשלֹם ) 1(

ְוָאבֹוא ָעָליו ) 2: (ֵרי ָדִוד ַהָּלְיָלהִאיׁש ְוָאקּוָמה ְוֶאְרְּדָפה ַאחֲ 
| ר ִאּתֹו ְוהּוא ָיֵגַע ּוְרֵפה ָיַדִים ְוַהֲחַרְדִּתי אֹתֹו ְוָנס ָּכל ָהָעם ֲאֶׁש 

ְּכׁשּוב | ְוָאִׁשיָבה ָכל ָהָעם ֵאֶליָך ) 3: (ְוִהֵּכיִתי ֶאת ַהֶּמֶלְך ְלַבּדֹו
) 4: (ם ִיְהֶיה ָׁשלֹוםַהּכֹל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ָּכל ָהעָ 

) 5(  : ּוְבֵעיֵני ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל| ַוִּייַׁשר ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַאְבָׁשלֹם 
ְוִנְׁשְמָעה ַמה | ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ְקָרא ָנא ַּגם ְלחּוַׁשי ָהַאְרִּכי 

לֹום ָׁש ַוָּיבֹא חּוַׁשי ֶאל ַאְבָׁשלֹום ַוּיֹאֶמר ַאְב ) 6: (ְּבִפיו ַּגם הּוא
ִאם | ָברֹו ֵאָליו ֵלאמֹר ַּכָּדָבר ַהֶּזה ִּדֶּבר ֲאִחיתֶֹפל ֲהַנֲעֶׂשה ֶאת ְּד 

לֹא טֹוָבה | ַוּיֹאֶמר חּוַׁשי ֶאל ַאְבָׁשלֹום ) 7(  : ַאִין ַאָּתה ַדֵּבר
ַוּיֹאֶמר חּוַׁשי ) 8: (ָהֵעָצה ֲאֶׁשר ָיַעץ ֲאִחיתֶֹפל ַּבַּפַעם ַהּזֹאת

ֶנֶפׁש  יָך ְוֶאת ֲאָנָׁשיו ִּכי ִגּבִֹרים ֵהָּמה ּוָמֵריַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָאִב 
 ְוָאִביָך ִאיׁש ִמְלָחָמה ְולֹא ָיִלין ֶאת| ֵהָּמה ְּכדֹב ַׁשּכּול ַּבָּׂשֶדה 

ד ִהֵּנה ַעָּתה הּוא ֶנְחָּבא ְּבַאַחת ַהְּפָחִתים אֹו ְּבַאחַ ) 9: (ָהָעם
 ָּלה ְוָׁשַמע ַהּׁשֵֹמַע ְוָאַמרְוָהָיה ִּכְנפֹל ָּבֶהם ַּבְּתִח | ַהְּמקֹומֹת 

ְוהּוא ַגם ֶּבן ַחִיל ) 10: (ָהְיָתה ַמֵּגָפה ָּבָעם ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹם
ֹור ִּכי יֵֹדַע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִגּב| ֲאֶׁשר ִלּבֹו ְּכֵלב ָהַאְרֵיה ִהֵּמס ִיָּמס 

 ֵהָאסֹף ֵיָאֵסף ָעֶליךָ  ִּכי ָיַעְצִּתי) 11: (ָאִביָך ּוְבֵני ַחִיל ֲאֶׁשר ִאּתֹו
| ם ָלרֹב ָכל ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ַהּיָ 

] ְּבַאַחד קרי[ּוָבאנּו ֵאָליו באחת ) 12: (ּוָפֶניָך הְֹלִכים ַּבְקָרב



ַּטל ַעל ַהְּמקֹומֹת ֲאֶׁשר ִנְמָצא ָׁשם ְוַנְחנּו ָעָליו ַּכֲאֶׁשר ִיּפֹל הַ 
: ָחדְולֹא נֹוַתר ּבֹו ּוְבָכל ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּגם ֶא | ה ָהֲאָדָמ 

ַהִהיא  ְוִאם ֶאל ִעיר ֵיָאֵסף ְוִהִּׂשיאּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהִעיר) 13(
ם ַּגם ְוָסַחְבנּו אֹתֹו ַעד ַהַּנַחל ַעד ֲאֶׁשר לֹא ִנְמָצא ָׁש | ֲחָבִלים 
  : ְצרֹור

י ל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל טֹוָבה ֲעַצת חּוַׁש ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ְוכָ ) 14(
ֶפל ַויהָוה ִצָּוה ְלָהֵפר ֶאת ֲעַצת ֲאִחיתֹ| ָהַאְרִּכי ֵמֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל 

: ַהּטֹוָבה ְלַבֲעבּור ָהִביא ְיהָוה ֶאל ַאְבָׁשלֹום ֶאת ָהָרָעה
ָּכזֹאת  ַוּיֹאֶמר חּוַׁשי ֶאל ָצדֹוק ְוֶאל ֶאְבָיָתר ַהּכֲֹהִנים) 15(  

ְוָכזֹאת |  זֹאת ָיַעץ ֲאִחיתֶֹפל ֶאת ַאְבָׁשלֹם ְוֵאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאלְוכָ 
 ְוַעָּתה ִׁשְלחּו ְמֵהָרה ְוַהִּגידּו ְלָדִוד) 16: (ְוָכזֹאת ָיַעְצִּתי ָאִני

ֶּפן | בֹור ֵלאמֹר ַאל ָּתֶלן ַהַּלְיָלה ְּבַעְרבֹות ַהִּמְדָּבר ְוַגם ָעבֹור ַּתעֲ 
ִויהֹוָנָתן ַוֲאִחיַמַעץ ) 17: (ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹוְיֻבַּלע ַלֶּמֶלְך ּוְל 

ְלכּו עְֹמִדים ְּבֵעין רֵֹגל ְוָהְלָכה ַהִּׁשְפָחה ְוִהִּגיָדה ָלֶהם ְוֵהם יֵ 
) 18: (ִּכי לֹא יּוְכלּו ְלֵהָראֹות ָלבֹוא ָהִעיָרה| ְוִהִּגידּו ַלֶּמֶלְך ָּדִוד 

אּו ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ְמֵהָרה ַוָּיבֹ| ם ַוַּיְרא אָֹתם ַנַער ַוַּיֵּגד ְלַאְבָׁשלֹ
) 19: (ֶאל ֵּבית ִאיׁש ְּבַבחּוִרים ְולֹו ְבֵאר ַּבֲחֵצרֹו ַוֵּיְרדּו ָׁשם

 ְׁשַטח ָעָליוַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ַוִּתְפרֹׂש ֶאת ַהָּמָסְך ַעל ְּפֵני ַהְּבֵאר ַוִּת 
ֵדי ַאְבָׁשלֹום ֶאל ַוָּיבֹאּו ַעְב ) 20: (ְולֹא נֹוַדע ָּדָבר| ָהִרפֹות 

ֶמר ָלֶהם ָהִאָּׁשה ַהַּבְיָתה ַוּיֹאְמרּו ַאֵּיה ֲאִחיַמַעץ ִויהֹוָנָתן ַוּתֹא
ַוְיַבְקׁשּו ְולֹא ָמָצאּו ַוָּיֻׁשבּו | ָהִאָּׁשה ָעְברּו ִמיַכל ַהָּמִים 

ִּגדּו ּו ַוּיַ ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֶלְכָּתם ַוַּיֲעלּו ֵמַהְּבֵאר ַוֵּיְלכ) 21(  : ְירּוָׁשָלִם
ם ִּכי ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּדִוד קּומּו ְוִעְברּו ְמֵהָרה ֶאת ַהַּמיִ | ַלֶּמֶלְך ָּדִוד 

ר ַוָּיָקם ָּדִוד ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁש ) 22: (ָכָכה ָיַעץ ֲעֵליֶכם ֲאִחיתֶֹפל
ַעד אֹור ַהּבֶֹקר ַעד ַאַחד לֹא ֶנְעָּדר | ִאּתֹו ַוַּיַעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן 

ָתה ַוֲאִחיתֶֹפל ָרָאה ִּכי לֹא ֶנֶעְׂש ) 23: (ָעַבר ֶאת ַהַּיְרֵּדןֲאֶׁשר לֹא 
ירֹו ַוְיַצו ֲעָצתֹו ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת ַהֲחמֹור ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ֵּביתֹו ֶאל עִ 

ְוָדִוד ָּבא ) 24(  : ַוָּיָמת ַוִּיָּקֵבר ְּבֶקֶבר ָאִביו| ֶאל ֵּביתֹו ַוֵּיָחַנק 
ֵאל ם ָעַבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן הּוא ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשרָ ְוַאְבָׁשלֹ| ַמֲחָנְיָמה 

| ָּצָבא ְוֶאת ֲעָמָׂשא ָׂשם ַאְבָׁשלֹם ַּתַחת יֹוָאב ַעל הַ ) 25: (ִעּמֹו
א ֶאל ֲאִביַגל ַוֲעָמָׂשא ֶבן ִאיׁש ּוְׁשמֹו ִיְתָרא ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֲאֶׁשר ּבָ 

ם ן ִיְׂשָרֵאל ְוַאְבָׁשלַֹוִּיחַ ) 26: (ַּבת ָנָחׁש ֲאחֹות ְצרּוָיה ֵאם יֹוָאב
 ְוׁשִֹבי ֶבן ָנָחׁש| ַוְיִהי ְּכבֹוא ָדִוד ַמֲחָנְיָמה ) 27(  : ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד

ִּגְלָעִדי ֵמַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון ּוָמִכיר ֶּבן ַעִּמיֵאל ִמּלֹא ְדָבר ּוַבְרִזַּלי הַ 



ּוְׂשעִֹרים ִמְׁשָּכב ְוַסּפֹות ּוְכִלי יֹוֵצר ְוִחִּטים ) 28: (ֵמרְֹגִלים
ּוְדַבׁש ְוֶחְמָאה ְוצֹאן ) 29: (ּופֹול ַוֲעָדִׁשים ְוָקִלי| ְוֶקַמח ְוָקִלי 

ִּכי ָאְמרּו | ּוְׁשפֹות ָּבָקר ִהִּגיׁשּו ְלָדִוד ְוָלָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶלֱאכֹול 
  :ָהָעם ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ַּבִּמְדָּבר

  
2 Samuel Chapter 18 

  
ָלִפים ַוָּיֶׂשם ֲעֵליֶהם ָׂשֵרי אֲ | ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו  ַוִּיְפקֹד ָּדִוד) 1(

יֹוָאב  ַוְיַׁשַּלח ָּדִוד ֶאת ָהָעם ַהְּׁשִלִׁשית ְּבַיד) 2: (ְוָׂשֵרי ֵמאֹות
י ִלִׁשת ְּבַיד ִאַּת ְוַהְּׁשִלִׁשית ְּבַיד ֲאִביַׁשי ֶּבן ְצרּוָיה ֲאִחי יֹוָאב ְוַהְּׁש 

: םֶלְך ֶאל ָהָעם ָיצֹא ֵאֵצא ַּגם ֲאִני ִעָּמכֶ ַוּיֹאֶמר ַהֶּמ    | ַהִּגִּתי 
ינּו ֵלב ַוּיֹאֶמר ָהָעם לֹא ֵתֵצא ִּכי ִאם נֹס ָננּוס לֹא ָיִׂשימּו ֵאלֵ ) 3(

ָׂשָרה ְוִאם ָיֻמתּו ֶחְצֵינּו לֹא ָיִׂשימּו ֵאֵלינּו ֵלב ִּכי ַעָּתה ָכמֹנּו עֲ 
]: ַלְעזֹור קרי[יר לעזיר ְוַעָּתה טֹוב ִּכי ִתְהֶיה ָּלנּו ֵמעִ | ֲאָלִפים 

| ֱעֶׂשה ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִייַטב ְּבֵעיֵניֶכם ֶא ) 4(  
: ַלֲאָלִפיםַוַּיֲעמֹד ַהֶּמֶלְך ֶאל ַיד ַהַּׁשַער ְוָכל ָהָעם ָיְצאּו ְלֵמאֹות וְ 

ר ְלַאט ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאת יֹוָאב ְוֶאת ֲאִביַׁשי ְוֶאת ִאַּתי ֵלאמֹ) 5(
ל ְוָכל ָהָעם ָׁשְמעּו ְּבַצּוֹת ַהֶּמֶלְך ֶאת ּכָ | י ַלַּנַער ְלַאְבָׁשלֹום ִל 

 ַוֵּיֵצא ָהָעם ַהָּׂשֶדה ִלְקַראת) 6: (ַהָּׂשִרים ַעל ְּדַבר ַאְבָׁשלֹום
ַוִּיָּנְגפּו ָׁשם ַעם ) 7: (ַוְּתִהי ַהִּמְלָחָמה ְּבַיַער ֶאְפָרִים| ִיְׂשָרֵאל 

הּוא ַוְּתִהי ָׁשם ַהַּמֵּגָפה ְגדֹוָלה ַּבּיֹום הַ | י ָדִוד ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַעְבדֵ 
ַעל ] ָנפֶֹצת קרי[ַוְּתִהי ָׁשם ַהִּמְלָחָמה נפצית ) 8: (ֶעְׂשִרים ָאֶלף

ֶחֶרב ַוֶּיֶרב ַהַּיַער ֶלֱאכֹל ָּבָעם ֵמֲאֶׁשר ָאְכָלה הַ | ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ 
ְוַאְבָׁשלֹום | ם ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד ַוִּיָּקֵרא ַאְבָׁשלֹו) 9: (ַּבּיֹום ַההּוא

 ָלה ַוֶּיֱחַזקרֵֹכב ַעל ַהֶּפֶרד ַוָּיבֹא ַהֶּפֶרד ַּתַחת ׂשֹוֶבְך ָהֵאָלה ַהְּגדֹו
ֲאֶׁשר  רֹאׁשֹו ָבֵאָלה ַוֻּיַּתן ֵּבין ַהָּׁשַמִים ּוֵבין ָהָאֶרץ ְוַהֶּפֶרד

ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה | יֹוָאב ַוַּיְרא ִאיׁש ֶאָחד ַוַּיֵּגד ְל ) 10: (ַּתְחָּתיו ָעָבר
ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ָלִאיׁש ) 11: (ָרִאיִתי ֶאת ַאְבָׁשלֹם ָּתלּוי ָּבֵאָלה

ְוָעַלי | ַהַּמִּגיד לֹו ְוִהֵּנה ָרִאיָת ּוַמּדּוַע לֹא ִהִּכיתֹו ָׁשם ָאְרָצה 
ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ֶאל ) 12: (ָלֶתת ְלָך ֲעָׂשָרה ֶכֶסף ַוֲחגָֹרה ֶאָחת

 ְׁשַלחָאנִֹכי ׁשֵֹקל ַעל ַּכַּפי ֶאֶלף ֶּכֶסף לֹא ֶא ] ְולּוא קרי[ולא יֹוָאב 
ַׁשי ִּכי ְבָאְזֵנינּו ִצָּוה ַהֶּמֶלְך אְֹתָך ְוֶאת ֲאִבי| ָיִדי ֶאל ֶּבן ַהֶּמֶלְך 

אֹו ָעִׂשיִתי ) 13: (ְוֶאת ִאַּתי ֵלאמֹר ִׁשְמרּו ִמי ַּבַּנַער ְּבַאְבָׁשלֹום
| ֶׁשֶקר ְוָכל ָּדָבר לֹא ִיָּכֵחד ִמן ַהֶּמֶלְך  ]ְבַנְפִׁשי קרי[בנפׁשו 



|  ַוּיֹאֶמר יֹוָאב לֹא ֵכן אִֹחיָלה ְלָפֶניךָ ) 14: (ְוַאָּתה ִּתְתַיֵּצב ִמֶּנֶגד
ֹום עֹוֶדּנּו ַחי ַוִּיַּקח ְׁשלָֹׁשה ְׁשָבִטים ְּבַכּפֹו ַוִּיְתָקֵעם ְּבֵלב ַאְבָׁשל

ַוַּיּכּו | ָרה ְנָעִרים נְֹׂשֵאי ְּכֵלי יֹוָאב ַוָּיסֹּבּו ֲעָׂש ) 15: (ְּבֵלב ָהֵאָלה
ָעם ַוִּיְתַקע יֹוָאב ַּבּׁשָֹפר ַוָּיָׁשב הָ ) 16: (ֶאת ַאְבָׁשלֹום ַוְיִמיֻתהּו

 ַוִּיְקחּו ֶאת) 17: (ִּכי ָחַׂשְך יֹוָאב ֶאת ָהָעם| ִמְרדֹף ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל 
ל ַּפַחת ַהָּגדֹול ַוַּיִּצבּו ָעָליו ּגַ ַאְבָׁשלֹום ַוַּיְׁשִליכּו אֹתֹו ַבַּיַער ֶאל הַ 

ְלאָֹהָליו [ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ָנסּו ִאיׁש לאהלו | ֲאָבִנים ָּגדֹול ְמאֹד 
ֶאת ] ְבַחָּייו קרי[ְוַאְבָׁשלֹם ָלַקח ַוַּיֶּצב לֹו בחיו ) 18(  ]: קרי

ִּכיר ַהזְ  ַמֶּצֶבת ֲאֶׁשר ְּבֵעֶמק ַהֶּמֶלְך ִּכי ָאַמר ֵאין ִלי ֵבן ַּבֲעבּור
ם ַעד ַהּיֹום ַוִּיְקָרא ַלַּמֶּצֶבת ַעל ְׁשמֹו ַוִּיָּקֵרא ָלּה ַיד ַאְבָׁשלֹ| ְׁשִמי 
 ְּׂשָרהַוֲאִחיַמַעץ ֶּבן ָצדֹוק ָאַמר ָארּוָצה ָּנא ַוֲאבַ ) 19(  : ַהֶּזה

ַוּיֹאֶמר לֹו יֹוָאב ) 20: (ִּכי ְׁשָפטֹו ְיהָוה ִמַּיד אְֹיָביו| ֶאת ַהֶּמֶלְך 
ְוַהּיֹום | ְּבׂשָֹרה ַאָּתה ַהּיֹום ַהֶּזה ּוִבַּׂשְרָּת ְּביֹום ַאֵחר לֹא ִאיׁש 

) 21: (ֶּבן ַהֶּמֶלְך ֵמת] ֵּכן קרי ולא כתיב[ַהֶּזה לֹא ְתַבֵּׂשר ִּכי ַעל 
ַוִּיְׁשַּתחּו | ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ַלּכּוִׁשי ֵלְך ַהֵּגד ַלֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ָרִאיָתה 

ר ַוּיֶֹסף עֹוד ֲאִחיַמַעץ ֶּבן ָצדֹוק ַוּיֹאֶמ ) 22( :כּוִׁשי ְליֹוָאב ַוָּירֹץ
ַוּיֹאֶמר | ֶאל יֹוָאב ִויִהי ָמה ָאֻרָצה ָּנא ַגם ָאִני ַאֲחֵרי ַהּכּוִׁשי 

) 23: (יֹוָאב ָלָּמה ֶּזה ַאָּתה ָרץ ְּבִני ּוְלָכה ֵאין ְּבׂשֹוָרה מֵֹצאת
ַמַעץ ֶּדֶרְך ַהִּכָּכר ַוָּיָרץ ֲאִחי| ִויִהי ָמה ָארּוץ ַוּיֹאֶמר לֹו רּוץ 

ַוֵּיֶלְך | ְוָדִוד יֹוֵׁשב ֵּבין ְׁשֵני ַהְּׁשָעִרים ) 24: (ַוַּיֲעבֹר ֶאת ַהּכּוִׁשי
ְרא ְוִהֵּנה ַהּצֶֹפה ֶאל ַּגג ַהַּׁשַער ֶאל ַהחֹוָמה ַוִּיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ 

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך  ַוִּיְקָרא ַהּצֶֹפה ַוַּיֵּגד ַלֶּמֶלְך ) 25: (ִאיׁש ָרץ ְלַבּדֹו
ַוַּיְרא ַהּצֶֹפה ) 26: (ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָקֵרב| ִאם ְלַבּדֹו ְּבׂשֹוָרה ְּבִפיו 

ִאיׁש ָרץ  ִאיׁש ַאֵחר ָרץ ַוִּיְקָרא ַהּצֶֹפה ֶאל ַהּׁשֵֹער ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה
ֲאִני  ַוּיֹאֶמר ַהּצֶֹפה) 27: (ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַּגם ֶזה ְמַבֵּׂשר| ְלַבּדֹו 

ַוּיֹאֶמר |  רֶֹאה ֶאת ְמרּוַצת ָהִראׁשֹון ִּכְמֻרַצת ֲאִחיַמַעץ ֶּבן ָצדֹוק
ַוִּיְקָרא ) 28: (ַהֶּמֶלְך ִאיׁש טֹוב ֶזה ְוֶאל ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ָיבֹוא

ַאָּפיו ֲאִחיַמַעץ ַוּיֹאֶמר ֶאל ַהֶּמֶלְך ָׁשלֹום ַוִּיְׁשַּתחּו ַלֶּמֶלְך לְ 
 ֲאָנִׁשיםָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ִסַּגר ֶאת הָ ַוּיֹאֶמר    | ָאְרָצה 

ֹום ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ָׁשל) 29: (ֲאֶׁשר ָנְׂשאּו ֶאת ָיָדם ַּבאדִֹני ַהֶּמֶלְך 
ַוּיֹאֶמר ֲאִחיַמַעץ ָרִאיִתי ֶהָהמֹון ַהָּגדֹול | ַלַּנַער ְלַאְבָׁשלֹום 

) 30: (ֶּדָך ְולֹא ָיַדְעִּתי ָמהִלְׁשלַֹח ֶאת ֶעֶבד ַהֶּמֶלְך יֹוָאב ְוֶאת ַעְב 
ְוִהֵּנה ) 31: (ַוִּיּסֹב ַוַּיֲעמֹד| ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך סֹב ִהְתַיֵּצב ּכֹה 

ָפְטָך ַוּיֹאֶמר ַהּכּוִׁשי ִיְתַּבֵּׂשר ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִּכי ְׁש | ַהּכּוִׁשי ָּבא 



ר ַהֶּמֶלְך ֶאל ַוּיֹאֶמ ) 32(  : ְיהָוה ַהּיֹום ִמַּיד ָּכל ַהָּקִמים ָעֶליךָ 
 ַוּיֹאֶמר ַהּכּוִׁשי ִיְהיּו ַכַּנַער| ַהּכּוִׁשי ֲהָׁשלֹום ַלַּנַער ְלַאְבָׁשלֹום 

    : אְֹיֵבי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ְוכֹל ֲאֶׁשר ָקמּו ָעֶליָך ְלָרָעה
  

2 Samuel Chapter 19 
  
ְוכֹה ָאַמר ְּבֶלְכּתֹו | ַוִּיְרַּגז ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעל ַעל ֲעִלַּית ַהַּׁשַער ַוֵּיְבְּך ) 1(

ֶּתיָך ְּבִני ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני ַאְבָׁשלֹום ִמי ִיֵּתן מּוִתי ֲאִני ַתְח 
ל ִהֵּנה ַהֶּמֶלְך ּבֶֹכה ַוִּיְתַאּבֵ | ַוֻּיַּגד ְליֹוָאב ) 2: (ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני

| ל ְלָכל ָהָעם ַוְּתִהי ַהְּתֻׁשָעה ַּבּיֹום ַההּוא ְלֵאבֶ ) 3: (ַעל ַאְבָׁשלֹם
) 4: (ֹוִּכי ָׁשַמע ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ֶנֱעַצב ַהֶּמֶלְך ַעל ְּבנ

 ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגֵּנב ָהָעם| ַוִּיְתַּגֵּנב ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ָלבֹוא ָהִעיר 
 ַעקְוַהֶּמֶלְך ָלַאט ֶאת ָּפָניו ַוִּיזְ ) 5: (ַהִּנְכָלִמים ְּבנּוָסם ַּבִּמְלָחָמה

) 6(  : ְּבִני ַאְבָׁשלֹום ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני| ַהֶּמֶלְך קֹול ָּגדֹול 
ָכל  ַוּיֹאֶמר הַֹבְׁשָּת ַהּיֹום ֶאת ְּפֵני| ַוָּיבֹא יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶלְך ַהָּבִית 

 ּוְבנֶֹתיָך ֲעָבֶדיָך ַהְמַמְּלִטים ֶאת ַנְפְׁשָך ַהּיֹום ְוֵאת ֶנֶפׁש ָּבֶניךָ 
ֶאת  ְלַאֲהָבה ֶאת ׂשְֹנֶאיָך ְוִלְׂשנֹא) 7: (ָך ְוֶנֶפׁש ִּפַלְגֶׁשיךָ ְוֶנֶפׁש ָנֶׁשי
ַדְעִּתי ִּכי ִהַּגְדָּת ַהּיֹום ִּכי ֵאין ְלָך ָׂשִרים ַוֲעָבִדים ִּכי יָ | אֲֹהֶביָך 

ָאז  ַאְבָׁשלֹום ַחי ְוֻכָּלנּו ַהּיֹום ֵמִתים ִּכי] לּו קרי[ַהּיֹום ִּכי לא 
ִּכי | ְוַעָּתה קּום ֵצא ְוַדֵּבר ַעל ֵלב ֲעָבֶדיָך ) 8: (ָיָׁשר ְּבֵעיֶניךָ 

ְיָלה ַביהָוה ִנְׁשַּבְעִּתי ִּכי ֵאיְנָך יֹוֵצא ִאם ָיִלין ִאיׁש ִאְּתָך ַהּלַ 
:  ַעד ָעָּתהְוָרָעה ְלָך זֹאת ִמָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָּבָאה ָעֶליָך ִמְּנֻעֶריךָ 

ּוְלָכל ָהָעם ִהִּגידּו ֵלאמֹר | ר ַוָּיָקם ַהֶּמֶלְך ַוֵּיֶׁשב ַּבָּׁשעַ ) 9(  
ס ְך ְוִיְׂשָרֵאל נָ ִהֵּנה ַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ַּבַּׁשַער ַוָּיבֹא ָכל ָהָעם ִלְפֵני ַהֶּמלֶ 

ֵאל ַוְיִהי ָכל ָהָעם ָנדֹון ְּבָכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשרָ ) 10(  : ִאיׁש ְלאָֹהָליו
ִמְּלָטנּו ִמַּכף  ַהֶּמֶלְך ִהִּציָלנּו ִמַּכף אְֹיֵבינּו ְוהּוא| ֵלאמֹר 

 ְוַאְבָׁשלֹום) 11: (ְּפִלְׁשִּתים ְוַעָּתה ָּבַרח ִמן ָהָאֶרץ ֵמַעל ַאְבָׁשלֹום
ים ְוַעָּתה ָלָמה ַאֶּתם ַמֲחִרִׁש | ֲאֶׁשר ָמַׁשְחנּו ָעֵלינּו ֵמת ַּבִּמְלָחָמה 

ל ְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָׁשַלח ֶאל ָצדֹוק ְוֶא ) 12(  : ְלָהִׁשיב ֶאת ַהֶּמֶלְך 
ה ְבָיָתר ַהּכֲֹהִנים ֵלאמֹר ַּדְּברּו ֶאל ִזְקֵני ְיהּוָדה ֵלאמֹר ָלָּמ ֶא 

ל ּוְדַבר ָּכל ִיְׂשָרֵא | ִתְהיּו ַאֲחרִֹנים ְלָהִׁשיב ֶאת ַהֶּמֶלְך ֶאל ֵּביתֹו 
| ם ַאַחי ַאֶּתם ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ַאֶּת ) 13: (ָּבא ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶאל ֵּביתֹו

רּו ְוַלֲעָמָׂשא ּתְֹמ ) 14: (ים ְלָהִׁשיב ֶאת ַהֶּמֶלְך ְוָלָּמה ִתְהיּו ַאֲחרֹנִ 
 ּכֹה ַיֲעֶׂשה ִּלי ֱאלִֹהים ְוכֹה יֹוִסיף| ֲהלֹוא ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָּתה 



ַוַּיט ) 15: (ִאם לֹא ַׂשר ָצָבא ִּתְהֶיה ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמים ַּתַחת יֹוָאב
ּוב ַוִּיְׁשְלחּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ׁש |ֶאת ְלַבב ָּכל ִאיׁש ְיהּוָדה ְּכִאיׁש ֶאָחד 

ִויהּוָדה | ַוָּיָׁשב ַהֶּמֶלְך ַוָּיבֹא ַעד ַהַּיְרֵּדן ) 16: (ַאָּתה ְוָכל ֲעָבֶדיךָ 
ְך ֶאת ָּבא ַהִּגְלָּגָלה ָלֶלֶכת ִלְקַראת ַהֶּמֶלְך ְלַהֲעִביר ֶאת ַהֶּמלֶ 

|  ִני ֲאֶׁשר ִמַּבחּוִריםַוְיַמֵהר ִׁשְמִעי ֶבן ֵּגָרא ֶּבן ַהְיִמי) 17: (ַהַּיְרֵּדן
ְוֶאֶלף ִאיׁש ) 18: (ַוֵּיֶרד ִעם ִאיׁש ְיהּוָדה ִלְקַראת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד

ָניו ִעּמֹו ִמִּבְנָיִמן ְוִציָבא ַנַער ֵּבית ָׁשאּול ַוֲחֵמֶׁשת ָעָׂשר ּבָ 
ָרה ְוָעְב ) 19: (ְוָצְלחּו ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך | ְוֶעְׂשִרים ֲעָבָדיו ִאּתֹו 

ְּבֵעיָניו [ָהֲעָבָרה ַלֲעִביר ֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב בעינו 
) 20: (ְוִׁשְמִעי ֶבן ֵּגָרא ָנַפל ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְּבָעְברֹו ַּבַּיְרֵּדן| ] קרי

 ת ֲאֶׁשרַוּיֹאֶמר ֶאל ַהֶּמֶלְך ַאל ַיֲחָׁשב ִלי ֲאדִֹני ָעֹון ְוַאל ִּתְזּכֹר ֵא 
ָלׂשּום |  ְבְּדָך ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ָיָצא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִמירּוָׁשָלִםֶהֱעָוה עַ 

ְוִהֵּנה | ִּכי ָיַדע ַעְבְּדָך ִּכי ֲאִני ָחָטאִתי ) 21: (ַהֶּמֶלְך ֶאל ִלּבֹו
י ָבאִתי ַהּיֹום ִראׁשֹון ְלָכל ֵּבית יֹוֵסף ָלֶרֶדת ִלְקַראת ֲאדֹנִ 

א ֶּבן ְצרּוָיה ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת זֹאת לַֹוַּיַען ֲאִביַׁשי ) 22(  : ַהֶּמֶלְך 
ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ) 23(  : ִּכי ִקֵּלל ֶאת ְמִׁשיַח ְיהָוה| יּוַמת ִׁשְמִעי 

ַהּיֹום יּוַמת | ַמה ִּלי ְוָלֶכם ְּבֵני ְצרּוָיה ִּכי ִתְהיּו ִלי ַהּיֹום ְלָׂשָטן 
: ִני ֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאלִאיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ִּכי ֲהלֹוא ָיַדְעִּתי ִּכי ַהּיֹום אֲ 

: ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַהֶּמֶלְך | ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ִׁשְמִעי לֹא ָתמּות ) 24(
ְולֹא ָעָׂשה | ּוְמִפבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּול ָיַרד ִלְקַראת ַהֶּמֶלְך ) 25(  

 ֶלֶכת ַרְגָליו ְולֹא ָעָׂשה ְׂשָפמֹו ְוֶאת ְּבָגָדיו לֹא ִכֵּבס ְלִמן ַהּיֹום
 ַוְיִהי ִּכי ָבא ְירּוָׁשַלִם) 26: (ַהֶּמֶלְך ַעד ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבא ְבָׁשלֹום

ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ָלָּמה לֹא ָהַלְכָּת ִעִּמי | ִלְקַראת ַהֶּמֶלְך 
ִּכי ָאַמר | ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ַעְבִּדי ִרָּמִני ) 27: (ְמִפיבֶֹׁשת

 ִּכי י ַהֲחמֹור ְוֶאְרַּכב ָעֶליָה ְוֵאֵלְך ֶאת ַהֶּמֶלְך ַעְבְּדָך ֶאְחְּבָׁשה ּלִ 
 ַואדִֹני ַהֶּמֶלְך | ַוְיַרֵּגל ְּבַעְבְּדָך ֶאל ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ) 28: (ִפֵּסַח ַעְבֶּדךָ 

ִּכי לֹא ָהָיה ָּכל ) 29: (ְּכַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַוֲעֵׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניךָ 
ְּדָך ָמֶות ַלאדִֹני ַהֶּמֶלְך ַוָּתֶׁשת ֶאת ַעְב  ֵּבית ָאִבי ִּכי ִאם ַאְנֵׁשי

  : ֶלְך ּוַמה ֶּיׁש ִלי עֹוד ְצָדָקה ְוִלְזעֹק עֹוד ֶאל ַהֶּמ | ְּבאְֹכֵלי ֻׁשְלָחֶנָך 
ָאַמְרִּתי ַאָּתה | ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ָלָּמה ְּתַדֵּבר עֹוד ְּדָבֶריָך ) 30(

ְך ַוּיֹאֶמר ְמִפיבֶֹׁשת ֶאל ַהֶּמלֶ  )31: (ְוִציָבא ַּתְחְלקּו ֶאת ַהָּׂשֶדה
ם ֶאל ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָּבא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ְּבָׁשלֹו| ַּגם ֶאת ַהּכֹל ִיָּקח 

ַוַּיֲעבֹר ֶאת | ּוַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי ָיַרד ֵמרְֹגִלים ) 32(  : ֵּביתֹו
ּוַבְרִזַּלי ) 33]: (ַהַּיְרֵּדן קרי[ַהֶּמֶלְך ַהַּיְרֵּדן ְלַׁשְּלחֹו ֶאת בירדן 



ֹו ְוהּוא ִכְלַּכל ֶאת ַהֶּמֶלְך ְבִׁשיָבת| ָזֵקן ְמאֹד ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה 
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ) 34: (ְבַמֲחַנִים ִּכי ִאיׁש ָּגדֹול הּוא ְמאֹד

) 35: (ַאָּתה ֲעבֹר ִאִּתי ְוִכְלַּכְלִּתי אְֹתָך ִעָּמִדי ִּבירּוָׁשָלִם| ַּבְרִזָּלי 
ת ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ִּכי ֶאֱעֶלה ֶא | אֶמר ַּבְרִזַּלי ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוּיֹ

ע ֵּבין ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ַהֵאדַ ) 36: (ַהֶּמֶלְך ְירּוָׁשָלִם
ֶאְׁשֶּתה  טֹוב ְלָרע ִאם ִיְטַעם ַעְבְּדָך ֶאת ֲאֶׁשר אַֹכל ְוֶאת ֲאֶׁשר

ְוָלָּמה ִיְהֶיה ַעְבְּדָך עֹוד | ל ָׁשִרים ְוָׁשרֹות ִאם ֶאְׁשַמע עֹוד ְּבקֹו
ן ִּכְמַעט ַיֲעבֹר ַעְבְּדָך ֶאת ַהַּיְרּדֵ ) 37: (ְלַמָּׂשא ֶאל ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך 

 ָיָׁשב ָנא) 38: (ְוָלָּמה ִיְגְמֵלִני ַהֶּמֶלְך ַהְּגמּוָלה ַהּזֹאת| ֶאת ַהֶּמֶלְך 
ְוִהֵּנה ַעְבְּדָך ִכְמָהם | ר ָאִבי ְוִאִּמי ַעְבְּדָך ְוָאֻמת ְּבִעיִרי ִעם ֶקבֶ 

: ֶניךָ ַיֲעבֹר ִעם ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ַוֲעֵׂשה לֹו ֵאת ֲאֶׁשר טֹוב ְּבֵעי
ה ּלֹו ֶאת ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ִאִּתי ַיֲעבֹר ִּכְמָהם ַוֲאִני ֶאֱעֶׂש ) 39(  

ַוַּיֲעבֹר ) 40: (ְך ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתְבַחר ָעַלי ֶאֱעֶׂשה ּלָ | ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך 
ַוִּיַּׁשק ַהֶּמֶלְך ְלַבְרִזַּלי | ָּכל ָהָעם ֶאת ַהַּיְרֵּדן ְוַהֶּמֶלְך ָעָבר 

ָהן ַוַּיֲעבֹר ַהֶּמֶלְך ַהִּגְלָּגָלה ְוִכְמ ) 41(  : ַוְיָבֲרֵכהּו ַוָּיָׁשב ִלְמקֹמֹו
ְך ֶאת ַהֶּמלֶ ] ֶהֱעִבירּו קרי[ְוָכל ַעם ְיהּוָדה ויעברו | ָעַבר ִעּמֹו 

ל ְוִהֵּנה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָּבִאים ֶא ) 42: (ְוַגם ֲחִצי ַעם ִיְׂשָרֵאל
ּוָדה ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ַמּדּוַע ְּגָנבּוָך ַאֵחינּו ִאיׁש ְיה| ַהֶּמֶלְך 

: ָדִוד ִעּמֹו ַוַּיֲעִברּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ֵּביתֹו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ְוָכל ַאְנֵׁשי
ֹוב ַען ָּכל ִאיׁש ְיהּוָדה ַעל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָקרַוּיַ ) 43(  

ֶהָאכֹול ָאַכְלנּו | ַהֶּמֶלְך ֵאַלי ְוָלָּמה ֶּזה ָחָרה ְלָך ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ת ַוַּיַען ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶא ) 44(  : ִמן ַהֶּמֶלְך ִאם ִנֵּׂשאת ִנָּׂשא ָלנּו
 ת ִלי ַבֶּמֶלְך ְוַגם ְּבָדִוד ֲאִני ִמְּמךָ ִאיׁש ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ֶעֶׂשר ָידֹו

| ַמְלִּכי  ּוַמּדּוַע ֱהִקּלַֹתִני ְולֹא ָהָיה ְדָבִרי ִראׁשֹון ִלי ְלָהִׁשיב ֶאת
    : ַוִּיֶקׁש ְּדַבר ִאיׁש ְיהּוָדה ִמְּדַבר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל

  
2 Samuel Chapter 20 

  
| י ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי ִאיׁש ְיִמינִ ְוָׁשם ִנְקָרא ִאיׁש ְּבִלַּיַעל ּוְׁשמֹו ) 1(

נּו ְּבֶבן ַוִּיְתַקע ַּבּׁשָֹפר ַוּיֹאֶמר ֵאין ָלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְולֹא ַנֲחָלה לָ 
ֲחֵרי ַוַּיַעל ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמַא) 2: (ִיַׁשי ִאיׁש ְלאָֹהָליו ִיְׂשָרֵאל

ה ָּדְבקּו ְבַמְלָּכם ִמן ְוִאיׁש ְיהּודָ | ָדִוד ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי 
ח ַוָּיבֹא ָדִוד ֶאל ֵּביתֹו ְירּוָׁשַלִם ַוִּיַּק ) 3: (ַהַּיְרֵּדן ְוַעד ְירּוָׁשָלִם

מֹר ַהַּבִית ַהֶּמֶלְך ֵאת ֶעֶׂשר ָנִׁשים ִּפַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ִהִּניַח ִלְׁש 



ְהֶייָנה ַוִּת | ַוִּיְּתֵנם ֵּבית ִמְׁשֶמֶרת ַוְיַכְלְּכֵלם ַוֲאֵליֶהם לֹא ָבא 
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ) 4(  : ְצֻררֹות ַעד יֹום ֻמָתן ַאְלְמנּות ַחּיּות

ְוַאָּתה ּפֹה | ֲעָמָׂשא ַהְזֶעק ִלי ֶאת ִאיׁש ְיהּוָדה ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים 
] ַוּיֹוֶחר קרי[וייחר | ַוֵּיֶלְך ֲעָמָׂשא ְלַהְזִעיק ֶאת ְיהּוָדה ) 5: (ֲעמֹד

ה ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ֲאִביַׁשי ַעָּת ) 6(  : ְיָעדֹוִמן ַהּמֹוֵעד ֲאֶׁשר 
ַאָּתה ַקח ֶאת ַעְבֵדי | ֵיַרע ָלנּו ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי ִמן ַאְבָׁשלֹום 

: יֵננּוֲאדֶֹניָך ּוְרדֹף ַאֲחָריו ֶּפן ָמָצא לֹו ָעִרים ְּבֻצרֹות ְוִהִּציל עֵ 
| י ְוַהְּפֵלִתי ְוָכל ַהִּגּבִֹרים ַוֵּיְצאּו ַאֲחָריו ַאְנֵׁשי יֹוָאב ְוַהְּכֵרִת ) 7(

ֵהם ִעם ) 8: (ַוֵּיְצאּו ִמירּוָׁשַלִם ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי
ְויֹוָאב ָחגּור | ָהֶאֶבן ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון ַוֲעָמָׂשא ָּבא ִלְפֵניֶהם 

ַעל ָמְתָניו ֲחגֹור ֶחֶרב ְמֻצֶּמֶדת ] ְוָעָליו קרי[ִמּדֹו ְלֻבׁשֹו ועלו 
לֹום ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ַלֲעָמָׂשא ֲהָׁש ) 9(  : ְּבַתְעָרּה ְוהּוא ָיָצא ַוִּתּפֹל

) 10: (ַוּתֶֹחז ַיד ְיִמין יֹוָאב ִּבְזַקן ֲעָמָׂשא ִלְנָׁשק לֹו| ַאָּתה ָאִחי 
 ּה ֶאל ַהחֶֹמׁשַוֲעָמָׂשא לֹא ִנְׁשַמר ַּבֶחֶרב ֲאֶׁשר ְּבַיד יֹוָאב ַוַּיֵּכהּו בָ 

ְויֹוָאב ַוֲאִביַׁשי    | ִּיְׁשּפְֹך ֵמָעיו ַאְרָצה ְולֹא ָׁשָנה לֹו ַוָּימֹת וַ 
י ְוִאיׁש ָעַמד ָעָליו ִמַּנֲערֵ ) 11: (ָאִחיו ָרַדף ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי

ֲחֵרי ַוּיֹאֶמר ִמי ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְּביֹוָאב ּוִמי ֲאֶׁשר ְלָדִוד ַא| יֹוָאב 
 ַוַּיְרא ָהִאיׁש| א ִמְתּגֵֹלל ַּבָּדם ְּבתֹוְך ַהְּמִסָּלה ַוֲעָמָׂש ) 12: (יֹוָאב

 ֶדה ַוַּיְׁשֵלְך ִּכי ָעַמד ָּכל ָהָעם ַוַּיֵּסב ֶאת ֲעָמָׂשא ִמן ַהְמִסָּלה ַהָּׂש 
 ַּכֲאֶׁשר הָֹגה) 13: (ָעָליו ֶּבֶגד ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ָּכל ַהָּבא ָעָליו ְוָעָמד

ֶּבן  ַאֲחֵרי יֹוָאב ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ָעַבר ָּכל ִאיׁש| ִמן ַהְמִסָּלה 
ֲעָכה ְוָכל ַוַּיֲעבֹר ְּבָכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָאֵבָלה ּוֵבית ַמ ) 14: (ִּבְכִרי

) 15: (ַוָּיבֹאּו ַאף ַאֲחָריו] ַוִּיָּקֲהלּו קרי[ויקלהו    | ַהֵּבִרים 
ִּיְׁשְּפכּו סְֹלָלה ֶאל ַוָּיבֹאּו ַוָּיֻצרּו ָעָליו ְּבָאֵבָלה ֵּבית ַהַּמֲעָכה וַ 

ְלַהִּפיל  ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ֶאת יֹוָאב ַמְׁשִחיִתם| ָהִעיר ַוַּתֲעמֹד ַּבֵחל 
ִׁשְמעּו ִׁשְמעּו | ַוִּתְקָרא ִאָּׁשה ֲחָכָמה ִמן ָהִעיר ) 16: (ַהחֹוָמה

ַוִּיְקַרב ) 17: (ִאְמרּו ָנא ֶאל יֹוָאב ְקַרב ַעד ֵהָּנה ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליךָ 
ַוּתֹאֶמר לֹו | ֵאֶליָה ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהַאָּתה יֹוָאב ַוּיֹאֶמר ָאִני 

| ַוּתֹאֶמר ֵלאמֹר ) 18: (ְׁשַמע ִּדְבֵרי ֲאָמֶתָך ַוּיֹאֶמר ׁשֵֹמַע ָאנִֹכי
: ן ֵהַתּמּוַּדֵּבר ְיַדְּברּו ָבִראׁשָֹנה ֵלאמֹר ָׁשאֹל ְיָׁשֲאלּו ְּבָאֵבל ְוכֵ 

ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ְלָהִמית ִעיר | מּוֵני ִיְׂשָרֵאל ָאנִֹכי ְׁשֻלֵמי אֱ ) 19(
  : ְוֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל ָלָּמה ְתַבַּלע ַנֲחַלת ְיהָוה

ָחִליָלה ָחִליָלה ִלי ִאם ֲאַבַּלע ְוִאם | ַוַּיַען יֹוָאב ַוּיֹאַמר ) 20(
ֶּבן  לֹא ֵכן ַהָּדָבר ִּכי ִאיׁש ֵמַהר ֶאְפַרִים ֶׁשַבע) 21: (ַאְׁשִחית



ָכה ֵמַעל ִרי ְׁשמֹו ָנָׂשא ָידֹו ַּבֶּמֶלְך ְּבָדִוד ְּתנּו אֹתֹו ְלַבּדֹו ְוֵאלְ ִּבְכ 
ֶליָך ְּבַעד ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל יֹוָאב ִהֵּנה רֹאׁשֹו ֻמְׁשָלְך ֵא | ָהִעיר 
ְכְרתּו ַוָּתבֹוא ָהִאָּׁשה ֶאל ָּכל ָהָעם ְּבָחְכָמָתּה ַוּיִ ) 22: (ַהחֹוָמה

 ָפר ַוָּיֻפצּוֶּבן ִּבְכִרי ַוַּיְׁשִלכּו ֶאל יֹוָאב ַוִּיְתַקע ַּבּׁשֹוֶאת רֹאׁש ֶׁשַבע 
: ְויֹוָאב ָׁשב ְירּוָׁשַלִם ֶאל ַהֶּמֶלְך | ֵמַעל ָהִעיר ִאיׁש ְלאָֹהָליו 

 ּוְבָנָיה ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַעל| ְויֹוָאב ֶאל ָּכל ַהָּצָבא ִיְׂשָרֵאל ) 23(  
| ַוֲאדָֹרם ַעל ַהַּמס ) 24: (ֵלִתיְוַעל ַהּפְ ] ַהְּכֵרִתי קרי[הכרי 

| סֵֹפר ] ּוְׁשָוא קרי[וׁשיא ) 25: (ִויהֹוָׁשָפט ֶּבן ֲאִחילּוד ַהַּמְזִּכיר
ְוַגם ִעיָרא ַהָּיִאִרי ָהָיה כֵֹהן ) 26: (ְוָצדֹוק ְוֶאְבָיָתר ּכֲֹהִנים

    : ְלָדִוד
  

2 Samuel Chapter 21 
  
ַבֵּקׁש ָׁשִנים ָׁשָנה ַאֲחֵרי ָׁשָנה ַויְ  ַוְיִהי ָרָעב ִּביֵמי ָדִוד ָׁשלֹׁש) 1(

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ָׁשאּול ְוֶאל ֵּבית    | ָּדִוד ֶאת ְּפֵני ְיהָוה 
ַוִּיְקָרא ַהֶּמֶלְך ) 2: (ַהָּדִמים ַעל ֲאֶׁשר ֵהִמית ֶאת ַהִּגְבעִֹנים

ֵאל ֵהָּמה ְוַהִּגְבעִֹנים לֹא ִמְּבֵני ִיְׂשרָ | ַלִּגְבעִֹנים ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם 
ל ֵּקׁש ָׁשאּוִּכי ִאם ִמֶּיֶתר ָהֱאמִֹרי ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשְּבעּו ָלֶהם ַוְיבַ 

ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ) 3: (ְלַהּכָֹתם ְּבַקּנֹאתֹו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה
 ּוַבָּמה ֲאַכֵּפר ּוָבְרכּו ֶאת ַנֲחַלת| ַהִּגְבעִֹנים ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם 

ֶּכֶסף ְוָזָהב ] ָלנּו קרי[ַוּיֹאְמרּו לֹו ַהִּגְבעִֹנים ֵאין לי ) 4: (ְיהָוה
ַוּיֹאֶמר |  ִעם ָׁשאּול ְוִעם ֵּביתֹו ְוֵאין ָלנּו ִאיׁש ְלָהִמית ְּבִיְׂשָרֵאל

 ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ָהִאיׁש) 5: (ָמה ַאֶּתם אְֹמִרים ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם
ִנְׁשַמְדנּו ֵמִהְתַיֵּצב ְּבָכל ְּגֻבל | ה ָלנּו ֲאֶׁשר ִּכָּלנּו ַוֲאֶׁשר ִּדָּמ 

ָלנּו ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים ִמָּבָניו ] ֻיַּתן קרי[ינתן ) 6: (ִיְׂשָרֵאל
ַוּיֹאֶמר    | ְוהֹוַקֲענּום ַליהָוה ְּבִגְבַעת ָׁשאּול ְּבִחיר ְיהָוה 

 ֶּבן ְיהֹוָנָתן ֶּבןַוַּיְחמֹל ַהֶּמֶלְך ַעל ְמִפי בֶֹׁשת ) 7: (ַהֶּמֶלְך ֲאִני ֶאֵּתן
ֹוָנָתן ֶּבן ַעל ְׁשֻבַעת ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵּבינָֹתם ֵּבין ָּדִוד ּוֵבין ְיה| ָׁשאּול 
ֶׁשר ַוִּיַּקח ַהֶּמֶלְך ֶאת ְׁשֵני ְּבֵני ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה אֲ ) 8: (ָׁשאּול

ְוֶאת ֲחֵמֶׁשת ְּבֵני | ָיְלָדה ְלָׁשאּול ֶאת ַאְרמִֹני ְוֶאת ְמִפבֶֹׁשת 
) 9: (חָֹלִתייַכל ַּבת ָׁשאּול ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַעְדִריֵאל ֶּבן ַּבְרִזַּלי ַהְּמ ִמ 

בעתים ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ַהִּגְבעִֹנים ַוּיִֹקיֻעם ָּבָהר ִלְפֵני ְיהָוה ַוִּיְּפלּו ׁש
ֻהְמתּו ִּביֵמי ָקִציר ] ְוֵהָּמה קרי[והם | ָיַחד ] ְׁשַבְעָּתם קרי[

ַוִּתַּקח ) 10: (ְקִציר ְׂשעִֹרים] ִּבְתִחַּלת קרי[ָּבִראׁשִֹנים תחלת 



ַּלת ָקִציר ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה ֶאת ַהַּׂשק ַוַּתֵּטהּו ָלּה ֶאל ַהּצּור ִמְּתִח 
ְולֹא ָנְתָנה עֹוף ַהָּׁשַמִים | ַעד ִנַּתְך ַמִים ֲעֵליֶהם ִמן ַהָּׁשָמִים 

| ַוֻּיַּגד ְלָדִוד ) 11: (ְיָלהָלנּוַח ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְוֶאת ַחַּית ַהָּׂשֶדה לָ 
ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ) 12: (ֵאת ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה ִּפֶלֶגׁש ָׁשאּול

ַּבֲעֵלי  ַוִּיַּקח ֶאת ַעְצמֹות ָׁשאּול ְוֶאת ַעְצמֹות ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו ֵמֵאת
ר תלום ֲאֶׁשר ָּגְנבּו אָֹתם ֵמְרחֹב ֵּבית ַׁשן ֲאֶׁש | ָיֵביׁש ִּגְלָעד 

] ְּפִלְׁשִּתים קרי[הפלׁשתים ] ָׁשָּמה קרי[ׁשם ] ְּתָלאּום קרי[
 ַוַּיַעל ִמָּׁשם ֶאת) 13: (ְּביֹום ַהּכֹות ְּפִלְׁשִּתים ֶאת ָׁשאּול ַּבִּגְלּבֹעַ 
ַוַּיַאְספּו ֶאת ַעְצמֹות | ַעְצמֹות ָׁשאּול ְוֶאת ַעְצמֹות ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו 

ֶאֶרץ ְקְּברּו ֶאת ַעְצמֹות ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ְּבנֹו ְּב ַוּיִ ) 14: (ַהּמּוָקִעים
| ה ַהֶּמֶלְך ִּבְנָיִמן ְּבֵצָלע ְּבֶקֶבר ִקיׁש ָאִביו ַוַּיֲעׂשּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִצּוָ 

  : ַוֵּיָעֵתר ֱאלִֹהים ָלָאֶרץ ַאֲחֵרי ֵכן
ָּדִוד ַוֵּיֶרד | ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ַלְּפִלְׁשִּתים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ) 15(

ויׁשבו ) 16: (ַוֲעָבָדיו ִעּמֹו ַוִּיָּלֲחמּו ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַוָּיַעף ָּדִוד
לֹׁש ְּבנֹב ֲאֶׁשר ִּביִליֵדי ָהָרָפה ּוִמְׁשַקל ֵקינֹו ְׁש ] ְוִיְׁשִּבי קרי[

ַוּיֹאֶמר ְלַהּכֹות ֶאת | ֵמאֹות ִמְׁשַקל ְנחֶֹׁשת ְוהּוא ָחגּור ֲחָדָׁשה 
י ָזר לֹו ֲאִביַׁשי ֶּבן ְצרּוָיה ַוַּיְך ֶאת ַהְּפִלְׁשִּת ַוַּיעֲ ) 17: (ָּדִוד

ִאָּתנּו  ָאז ִנְׁשְּבעּו ַאְנֵׁשי ָדִוד לֹו ֵלאמֹר לֹא ֵתֵצא עֹוד| ַוְיִמיֵתהּו 
  : ַלִּמְלָחָמה ְולֹא ְתַכֶּבה ֶאת ֵנר ִיְׂשָרֵאל

| ִלְׁשִּתים ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוְּתִהי עֹוד ַהִּמְלָחָמה ְּבגֹוב ִעם ּפְ ) 18(
  : ָאז ִהָּכה ִסְּבַכי ַהֻחָׁשִתי ֶאת ַסף ֲאֶׁשר ִּביִלֵדי ָהָרָפה

ַוַּיְך ֶאְלָחָנן ֶּבן | ַוְּתִהי עֹוד ַהִּמְלָחָמה ְּבגֹוב ִעם ְּפִלְׁשִּתים ) 19(
ְמנֹור ַיְעֵרי אְֹרִגים ֵּבית ַהַּלְחִמי ֵאת ָּגְלָית ַהִּגִּתי ְוֵעץ ֲחִניתֹו ִּכ 

ָמדֹון [ַוְיִהי ִאיׁש מדין | ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת ) 20(  : אְֹרִגים
ִרים ְוַאְרַּבע ְוֶאְצְּבעֹת ָיָדיו ְוֶאְצְּבעֹת ַרְגָליו ֵׁשׁש ָוֵׁשׁש ֶעְׂש ] קרי

ַוַּיֵּכהּו | ַוְיָחֵרף ֶאת ִיְׂשָרֵאל ) 21: (ִמְסָּפר ְוַגם הּוא ֻיַּלד ְלָהָרָפה
ֶאת ַאְרַּבַעת ) 22: (ֲאִחי ָדִוד] ָעה קריִׁשְמ [ְיהֹוָנָתן ֶּבן ׁשמעי 

  :ַוִּיְּפלּו ְבַיד ָּדִוד ּוְבַיד ֲעָבָדיו| ֵאֶּלה ֻיְּלדּו ְלָהָרָפה ְּבַגת 
  

2 Samuel Chapter 22 
  
ְּביֹום ִהִּציל | ַוְיַדֵּבר ָּדִוד ַליהָוה ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ) 1(

ְיהָוה | ַוּיֹאַמר ) 2: (ּוִמַּכף ָׁשאּול ְיהָוה אֹתֹו ִמַּכף ָּכל אְֹיָביו
ָמִגִּני | ֱאלֵֹהי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו ) 3: (ַסְלִעי ּוְמֻצָדִתי ּוְמַפְלִטי ִלי



ְמֻהָּלל ) 4: (ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמנּוִסי מִֹׁשִעי ֵמָחָמס ּתִֹׁשֵעִני
| ֲאָפֻפִני ִמְׁשְּבֵרי ָמֶות ִּכי ) 5: (ּוֵמאְֹיַבי ִאָּוֵׁשעַ | ֶאְקָרא ְיהָוה 

ִקְּדֻמִני מְֹקֵׁשי | ֶחְבֵלי ְׁשאֹול ַסֻּבִני ) 6: (ַנֲחֵלי ְבִלַּיַעל ְיַבֲעֻתִני
ַוִּיְׁשַמע | ַּבַּצר ִלי ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל ֱאלַֹהי ֶאְקָרא ) 7: (ָמֶות

] קרי ַוִּיְתָּגַעׁש[ותגעׁש ) 8: (ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ְוַׁשְוָעִתי ְּבָאְזָניו
: ֹוַוִּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי ָחָרה ל| ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ מֹוְסדֹות ַהָּׁשַמִים ִיְרָּגזּו 

: ֶּגָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו| ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו ּתֹאֵכל ) 9(
 ַוִּיְרַּכב ַעל) 11: (ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו| ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ) 10(

ו ַוָּיֶׁשת חֶֹׁשְך ְסִביבָֹתי) 12: (ַוֵּיָרא ַעל ַּכְנֵפי רּוחַ | ְּכרּוב ַוָּיעֹף 
י ָּבֲערּו ַּגֲחלֵ | ִמּנַֹגּה ֶנְגּדֹו ) 13: (ַחְׁשַרת ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים| ֻסּכֹות 
) 15: (ְוֶעְליֹון ִיֵּתן קֹולֹו| ַיְרֵעם ִמן ָׁשַמִים ְיהָוה ) 14: (ֵאׁש

ַוֵּיָראּו ) 16]: (ַוָּיהֹם קרי[ָּבָרק ויהמם | ִּצים ַוְיִפיֵצם ַוִּיְׁשַלח ִח 
: ּפֹוְּבַגֲעַרת ְיהָוה ִמִּנְׁשַמת רּוַח ַא| ֲאִפֵקי ָים ִיָּגלּו מְֹסדֹות ֵּתֵבל 

ַיִּציֵלִני ) 18: (ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים| ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני ) 17(
| ְיַקְּדֻמִני ְּביֹום ֵאיִדי ) 19: (י ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּניִמּׂשְֹנַא| ֵמאְֹיִבי ָעז 

 ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ| ַוּיֵֹצא ַלֶּמְרָחב אִֹתי ) 20: (ַוְיִהי ְיהָוה ִמְׁשָען ִלי
ִּכי ) 22: (ְּכבֹר ָיַדי ָיִׁשיב ִלי| ִיְגְמֵלִני ְיהָוה ְּכִצְדָקִתי ) 21: (ִּבי

 ִּכי ָכל מׁשפטו) 23: (ְולֹא ָרַׁשְעִּתי ֵמֱאלָֹהי| ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה 
ָוֶאְהֶיה ) 24: (ְוֻחּקָֹתיו לֹא ָאסּור ִמֶּמָּנה| ְלֶנְגִּדי ] ִמְׁשָּפָטיו קרי[

|  ַוָּיֶׁשב ְיהָוה ִלי ְּכִצְדָקִתי) 25: (ָוֶאְׁשַּתְּמָרה ֵמֲעֹוִני| ָתִמים לֹו 
ִעם ִּגּבֹור ָּתִמים | ִּתְתַחָּסד  ִעם ָחִסיד) 26: (ְּכבִֹרי ְלֶנֶגד ֵעיָניו

ְוֶאת ַעם ) 28: (ְוִעם ִעֵּקׁש ִּתַּתָּפל| ִעם ָנָבר ִּתָּתָבר ) 27: (ִּתַּתָּמם
 ִּכי ַאָּתה ֵניִרי ְיהָוה) 29: (ְוֵעיֶניָך ַעל ָרִמים ַּתְׁשִּפיל| ָעִני ּתֹוִׁשיַע 

ֵּבאלַֹהי ֲאַדֶּלג | דּוד ִּכי ְבָכה ָארּוץ ּגְ ) 30: (ַויהָוה ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי| 
ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא | ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו ) 31: (ׁשּור

ּוִמי צּור | ִּכי ִמי ֵאל ִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה ) 32: (ְלכֹל ַהחִֹסים ּבֹו
ַוַּיֵּתר ָּתִמים דרכו | ָהֵאל ָמעּוִּזי ָחִיל ) 33: (ִמַּבְלֲעֵדי ֱאלֵֹהינּו

ְוַעל | ָּכַאָּילֹות ] ַרְגַלי קרי[ְמַׁשֶּוה רגליו ) 34]: (ִּכי קריַּדְר [
 הְוִנַחת ֶקֶׁשת ְנחּוָׁש | ְמַלֵּמד ָיַדי ַלִּמְלָחָמה ) 35: (ָּבמֹוַתי ַיֲעִמֵדִני

ַּתְרִחיב ) 37: (ַוֲענְֹתָך ַּתְרֵּבִני| ַוִּתֶּתן ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ) 36: (ְזרֹעָֹתי
ֶאְרְּדָפה אְֹיַבי ) 38: (ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי|  ַצֲעִדי ַּתְחֵּתִני

ָוֲאַכֵּלם ָוֶאְמָחֵצם ) 39: (ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם| ָוַאְׁשִמיֵדם 
| ַוַּתְזֵרִני ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ) 40: (ַוִּיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי| ְולֹא ְיקּומּון 

ְמַׂשְנַאי | ַּתָּתה ִּלי עֶֹרף  ְואְֹיַבי) 41: (ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחֵּתִני



) 43: (ֶאל ְיהָוה ְולֹא ָעָנם| ִיְׁשעּו ְוֵאין מִֹׁשיַע ) 42: (ָוַאְצִמיֵתם
) 44: (ְּכִטיט חּוצֹות ֲאִדֵּקם ֶאְרָקֵעם| ְוֶאְׁשָחֵקם ַּכֲעַפר ָאֶרץ 
ִּתי ִּתְׁשְמֵרִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא ָיַדְע | ַוְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ַעִּמי 

: ִלְׁשמֹוַע אֶֹזן ִיָּׁשְמעּו ִלי| ְּבֵני ֵנָכר ִיְתַּכֲחׁשּו ִלי ) 45: (ַיַעְבֻדִני
ַחי ְיהָוה ּוָברּוְך ) 47: (ְוַיְחְּגרּו ִמִּמְסְּגרֹוָתם| ְּבֵני ֵנָכר ִיּבֹלּו ) 46(

| ָהֵאל ַהּנֵֹתן ְנָקמֹת ִלי ) 48: (ְוָיֻרם ֱאלֵֹהי צּור ִיְׁשִעי| צּוִרי 
ּוִמָּקַמי | ּומֹוִציִאי ֵמאְֹיָבי ) 49: (ִריד ַעִּמים ַּתְחֵּתִניּומֹו

ַעל ֵּכן אֹוְדָך ְיהָוה ) 50: (ְּתרֹוְמֵמִני ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ַּתִּציֵלִני
ֹו ְיׁשּועֹות ַמְלּכ] ִמְגּדֹול קרי[מגדיל ) 51: (ּוְלִׁשְמָך ֲאַזֵּמר| ַּבּגֹוִים 

    : ד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלםְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדוִ | 
  

2 Samuel Chapter 23 
  
ֶבר ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ּוְנֻאם ַהּגֶ | ְוֵאֶּלה ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹנים ) 1(

רּוַח ) 2: (ֻהַקם ָעל ְמִׁשיַח ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ּוְנִעים ְזִמרֹות ִיְׂשָרֵאל
 ָאַמר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִלי) 3: (יּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹונִ | ְיהָוה ִּדֶּבר ִּבי 

: ִהיםמֹוֵׁשל ָּבָאָדם ַצִּדיק מֹוֵׁשל ִיְרַאת ֱאלֹ| ִדֶּבר צּור ִיְׂשָרֵאל 
ּבֶֹקר לֹא ָעבֹות ִמּנַֹגּה ִמָּמָטר | ּוְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח ָׁשֶמׁש ) 4(

ם ָׂשם ִּכי ְבִרית עֹולָ | ִּכי לֹא ֵכן ֵּביִתי ִעם ֵאל ) 5: (ֶּדֶׁשא ֵמָאֶרץ
: ְצִמיחַ ִלי ֲערּוָכה ַבּכֹל ּוְׁשֻמָרה ִּכי ָכל ִיְׁשִעי ְוָכל ֵחֶפץ ִּכי לֹא יַ 

 ְוִאיׁש ִיַּגע) 7: (ִּכי לֹא ְבָיד ִיָּקחּו| ּוְבִלַּיַעל ְּכקֹוץ ֻמָנד ֻּכָּלַהם ) 6(
  : ֶבתּוָבֵאׁש ָׂשרֹוף ִיָּׂשְרפּו ַּבָּׁש | ָּבֶהם ִיָּמֵלא ַבְרֶזל ְוֵעץ ֲחִנית 

י יֵֹׁשב ַּבֶּׁשֶבת ַּתְחְּכמֹנִ | ֵאֶּלה ְׁשמֹות ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ְלָדִוד ) 8(
 ַעל ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות] ָהֶעְצִני קרי[רֹאׁש ַהָּׁשִלִׁשי הּוא ֲעִדינֹו העצנו 

] ְוַאֲחָריו קרי[ואחרו ) 9(  ]: ֶאָחת קרי[ָחָלל ְּבַפַעם אחד 
ַהִּגּבִֹרים [ִּבְׁשלָֹׁשה גברים | ִחי ֶּבן ֲאחֹ] ּדֹדֹו קרי[ֶאְלָעָזר ֶּבן דדי 

ה ַוַּיֲעלּו ִעם ָּדִוד ְּבָחְרָפם ַּבְּפִלְׁשִּתים ֶנֶאְספּו ָׁשם ַלִּמְלָחָמ ] קרי
דֹו הּוא ָקם ַוַּיְך ַּבְּפִלְׁשִּתים ַעד ִּכי ָיְגָעה יָ ) 10: (ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל

| ָעה ְגדֹוָלה ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּתְדַּבק ָידֹו ֶאל ַהֶחֶרב ַוַּיַעׂש ְיהָוה ְּתׁשּו
א ְוַאֲחָריו ַׁשָּמא ֶבן ָאגֵ ) 11(  : ְוָהָעם ָיֻׁשבּו ַאֲחָריו ַאְך ְלַפֵּׁשט

ה ֶדה ְמֵלָאַוֵּיָאְספּו ְפִלְׁשִּתים ַלַחָּיה ַוְּתִהי ָׁשם ֶחְלַקת ַהָּׂש | ָהָרִרי 
ב ְּבתֹוְך ַהֶחְלָקה ַוִּיְתַיּצֵ ) 12: (ֲעָדִׁשים ְוָהָעם ָנס ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים

: ַוַּיַעׂש ְיהָוה ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה| ַוַּיִּציֶלָה ַוַּיְך ֶאת ְּפִלְׁשִּתים 
ֵמַהְּׁשלִֹׁשים רֹאׁש ] ְׁשלָֹׁשה קרי[ַוֵּיְרדּו ׁשלׁשים ) 13(  



ְוַחַּית ְּפִלְׁשִּתים | ַוָּיבֹאּו ֶאל ָקִציר ֶאל ָּדִוד ֶאל ְמָעַרת ֲעֻדָּלם 
 ּוַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים| ְוָדִוד ָאז ַּבְּמצּוָדה ) 14: (ק ְרָפִאיםחָֹנה ְּבֵעֶמ 

ִמי ַיְׁשֵקִני ַמִים | ַוִּיְתַאֶּוה ָדִוד ַוּיֹאַמר ) 15: (ָאז ֵּבית ָלֶחם
ים ַוִּיְבְקעּו ְׁשלֶֹׁשת ַהִּגּבִֹר ) 16: (ִמּבֹאר ֵּבית ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַער

ַער בּו ַמִים ִמּבֹאר ֵּבית ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבַּׁש ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ַוִּיְׁשאֲ 
ְולֹא ָאָבה ִלְׁשּתֹוָתם ַוַּיֵּסְך אָֹתם | ַוִּיְׂשאּו ַוָּיִבאּו ֶאל ָּדִוד 

 ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ִּלי ְיהָוה ֵמֲעׂשִֹתי זֹאת ֲהַדם) 17: (ַליהָוה
 ֵאֶּלה ָעׂשּו| ָהֲאָנִׁשים ַההְֹלִכים ְּבַנְפׁשֹוָתם ְולֹא ָאָבה ִלְׁשּתֹוָתם 

ּוא ַוֲאִביַׁשי ֲאִחי יֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ה) 18(  : ְׁשלֶֹׁשת ַהִּגּבִֹרים
 ְוהּוא עֹוֵרר ֶאת ֲחִניתֹו ַעל ְׁשלֹׁש] ַהְּׁשלָֹׁשה קרי[רֹאׁש הׁשלׁשי 

ד ִמן ַהְּׁשלָֹׁשה ֲהִכי ִנְכּבָ ) 19: (ְולֹו ֵׁשם ַּבְּׁשלָֹׁשה| ֵמאֹות ָחָלל 
ּוְבָנָיהּו ֶבן ) 20(  : ְוַעד ַהְּׁשלָֹׁשה לֹא ָבא| ָׂשר ַוְיִהי ָלֶהם לְ 

הּוא ִהָּכה | ַרב ְּפָעִלים ִמַּקְבְצֵאל ] ַחִיל קרי[ְיהֹוָיָדע ֶּבן ִאיׁש חי 
ָהֲאִרי [ֵאת ְׁשֵני ֲאִרֵאל מֹוָאב ְוהּוא ָיַרד ְוִהָּכה ֶאת האריה 

ָּכה ֶאת ִאיׁש ְוהּוא ִה ) 21: (ְּבתֹוְך ַהּבֹאר ְּביֹום ַהָּׁשֶלג] קרי
יו ַמְרֶאה ּוְבַיד ַהִּמְצִרי ֲחִנית ַוֵּיֶרד ֵאלָ ] ִאיׁש קרי[ִמְצִרי אׁשר 

) 22: (ֹוַוִּיְגזֹל ֶאת ַהֲחִנית ִמַּיד ַהִּמְצִרי ַוַּיַהְרֵגהּו ַּבֲחִנית| ַּבָּׁשֶבט 
) 23: (יםְולֹו ֵׁשם ִּבְׁשלָֹׁשה ַהִּגּבִֹר | ֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע 

ַוְיִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל | ִמן ַהְּׁשלִֹׁשים ִנְכָּבד ְוֶאל ַהְּׁשלָֹׁשה לֹא ָבא 
ֶאְלָחָנן ֶּבן | ֲעָׂשה ֵאל ֲאִחי יֹוָאב ַּבְּׁשלִֹׁשים ) 24(  : ִמְׁשַמְעּתֹו

) 26(  : ַׁשָּמה ַהֲחרִֹדי ֱאִליָקא ַהֲחרִֹדי) 25: (ּדֹדֹו ֵּבית ָלֶחם
ֲאִביֶעֶזר ָהַעְּנתִֹתי ) 27(  : א ֶבן ִעֵּקׁש ַהְּתקֹוִעיֶחֶלץ ַהַּפְלִטי ִעירָ 
) 29(  : ַצְלמֹון ָהֲאחִֹחי ַמְהַרי ַהְּנטָֹפִתי) 28(  : ְמֻבַּני ַהֻחָׁשִתי

: ִאַּתי ֶּבן ִריַבי ִמִּגְבַעת ְּבֵני ִבְנָיִמן   | ֵחֶלב ֶּבן ַּבֲעָנה ַהְּנטָֹפִתי 
ֲאִבי ַעְלבֹון ) 31(  : ֲחֵלי ָגַעׁשְּבָנָיהּו ִּפְרָעתִֹני ִהַּדי ִמּנַ ) 30(  

ֵני ֶאְלַיְחָּבא ַהַּׁשַעְלבִֹני ְּב ) 32(  : ָהַעְרָבִתי ַעְזָמֶות ַהַּבְרֻחִמי
: אָרִריַׁשָּמה ַהֲהָרִרי ֲאִחיָאם ֶּבן ָׁשָרר הָ ) 33(  : ָיֵׁשן ְיהֹוָנָתן

 ֱאִליָעם ֶּבן  | ֱאִליֶפֶלט ֶּבן ֲאַחְסַּבי ֶּבן ַהַּמֲעָכִתי ) 34(  
ַהַּכְרְמִלי ַּפֲעַרי ] ֶחְצַרי קרי[חצרו ) 35(  : ֲאִחיתֶֹפל ַהִּגלִֹני

ֶצֶלק ) 37(  : ָּבִני ַהָּגִדי  ִיְגָאל ֶּבן ָנָתן ִמּצָֹבה ס) 36(  : ָהַאְרִּבי
ְּכֵלי יֹוָאב ֶּבן ] נֵֹׂשא קרי[ַנְחַרי ַהְּבֵארִֹתי נׂשאי    | ָהַעּמִֹני 
אּוִרָּיה ַהִחִּתי ) 39(  : ֵרב ַהִּיְתִריִעיָרא ַהִּיְתִרי ּגָ ) 38(  : ְצֻרָיה

  :ּכֹל ְׁשלִֹׁשים ְוִׁשְבָעה
  



2 Samuel Chapter 24 
  
ַוָּיֶסת ֶאת ָּדִוד ָּבֶהם | ַוּיֶֹסף ַאף ְיהָוה ַלֲחרֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ) 1(

ל ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶא ) 2: (ֵלאמֹר ֵלְך ְמֵנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְיהּוָדה
ֵאל ִמָּדן ר ַהַחִיל ֲאֶׁשר ִאּתֹו ׁשּוט ָנא ְּבָכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשרָ יֹוָאב ַׂש 

) 3(  : ְוָיַדְעִּתי ֵאת ִמְסַּפר ָהָעם| ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע ּוִפְקדּו ֶאת ָהָעם 
ֵהם ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶלְך ְויֹוֵסף ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָעם ּכָ 

ַואדִֹני ַהֶּמֶלְך | דִֹני ַהֶּמֶלְך רֹאֹות ְוָכֵהם ֵמָאה ְפָעִמים ְוֵעיֵני אֲ 
ל ַוֶּיֱחַזק ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ֶאל יֹוָאב ְועַ ) 4: (ָלָּמה ָחֵפץ ַּבָּדָבר ַהֶּזה

ֶאת  ַוֵּיֵצא יֹוָאב ְוָׂשֵרי ַהַחִיל ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ִלְפקֹד| ָׂשֵרי ֶהָחִיל 
ן ַוַּיֲחנּו ַבֲערֹוֵער ְיִמי| ן ַוַּיַעְברּו ֶאת ַהַּיְרּדֵ ) 5: (ָהָעם ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ַוָּיבֹאּו ַהִּגְלָעָדה ) 6: (ָהִעיר ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ַהַּנַחל ַהָּגד ְוֶאל ַיְעֵזר
) 7: (ַוָּיבֹאּו ָּדָנה ַּיַען ְוָסִביב ֶאל ִצידֹון| ְוֶאל ֶאֶרץ ַּתְחִּתים ָחְדִׁשי 

ַוֵּיְצאּו ֶאל ֶנֶגב | ִני ַוָּיבֹאּו ִמְבַצר צֹר ְוָכל ָעֵרי ַהִחִּוי ְוַהְּכַנעֲ 
ַוָּיבֹאּו ִמְקֵצה | ַוָּיֻׁשטּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ) 8: (ְיהּוָדה ְּבֵאר ָׁשַבע

ַוִּיֵּתן יֹוָאב ֶאת ) 9: (ִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים ְוֶעְׂשִרים יֹום ְירּוָׁשָלִם
 ַוְּתִהי ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות| ִמְסַּפר ִמְפַקד ָהָעם ֶאל ַהֶּמֶלְך 

: ֶאֶלף ִאיׁש ף ִאיׁש ַחִיל ׁשֵֹלף ֶחֶרב ְוִאיׁש ְיהּוָדה ֲחֵמׁש ֵמאֹותֶאלֶ 
ַוּיֹאֶמר ָּדִוד    | ַוַּיְך ֵלב ָּדִוד אֹתֹו ַאֲחֵרי ֵכן ָסַפר ֶאת ָהָעם ) 10(

ֶבר ָנא ֶאת ֶאל ְיהָוה ָחָטאִתי ְמאֹד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְוַעָּתה ְיהָוה ַהעֲ 
  | ַוָּיָקם ָּדִוד ַּבּבֶֹקר ) 11: (ִּתי ְמאֹדֲעֹון ַעְבְּדָך ִּכי ִנְסַּכלְ 

ָהלֹוְך ) 12: (ּוְדַבר ְיהָוה ָהָיה ֶאל ָּגד ַהָּנִביא חֵֹזה ָדִוד ֵלאמֹר 
ְּבַחר | ָך ְוִדַּבְרָּת ֶאל ָּדִוד ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָׁשלֹׁש ָאנִֹכי נֹוֵטל ָעֶלי

| ל ָּדִוד ַוַּיֶּגד לֹו ַוָּיבֹא ָגד ֶא ) 13: (ְלָך ַאַחת ֵמֶהם ְוֶאֱעֶׂשה ָּלְך 
לָֹׁשה ַוּיֹאֶמר לֹו ֲהָתבֹוא ְלָך ֶׁשַבע ָׁשִנים ָרָעב ְּבַאְרֶצָך ִאם ְׁש 

ֶׁשת ָיִמים ֳחָדִׁשים ֻנְסָך ִלְפֵני ָצֶריָך ְוהּוא רְֹדֶפָך ְוִאם ֱהיֹות ְׁשלֹ
) 14(  : ֶּדֶבר ְּבַאְרֶצָך ַעָּתה ַּדע ּוְרֵאה ָמה ָאִׁשיב ׁשְֹלִחי ָּדָבר

 ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ְיהָוה ִּכי ַרִּבים| ּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָּגד ַצר ִלי ְמאֹד וַ 
ַוִּיֵּתן ְיהָוה ) 15: (ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפָֹלה] ַרֲחָמיו קרי[רחמו 

ד ַוָּיָמת ִמן ָהָעם ִמָּדן ְועַ | ֶּדֶבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת מֹוֵעד 
ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַהַּמְלָאְך ) 16: (ֶאֶלף ִאיׁש ְּבֵאר ֶׁשַבע ִׁשְבִעים

ַּמְלָאְך ְירּוָׁשַלִם ְלַׁשֲחָתּה ַוִּיָּנֶחם ְיהָוה ֶאל ָהָרָעה ַוּיֹאֶמר לַ 
ן ּוַמְלַאְך ְיהָוה ָהָיה ִעם ּגֹרֶ | ַהַּמְׁשִחית ָּבָעם ַרב ַעָּתה ֶהֶרף ָיֶדָך 

ֶמר ָּדִוד ֶאל ַוּיֹא) 17(  : ַהְיֻבִסי] ָהֲאַרְוָנה קרי[האורנה 



ִכי ְיהָוה ִּבְראֹתֹו ֶאת ַהַּמְלָאְך ַהַּמֶּכה ָבָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאנֹ
ְּתִהי ָנא ָיְדָך ִּבי | ָחָטאִתי ְוָאנִֹכי ֶהֱעֵויִתי ְוֵאֶּלה ַהּצֹאן ֶמה ָעׂשּו 

  : ּוְבֵבית ָאִבי
ָהֵקם  ַוּיֹאֶמר לֹו ֲעֵלה| ַוָּיבֹא ָגד ֶאל ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ) 18(

 ַוַּיַעל ָּדִוד) 19: (ַהְיֻבִסי] ֲאַרְוָנה קרי[ַליהָוה ִמְזֵּבַח ְּבגֶֹרן ארניה 
 ַוַּיְׁשֵקף ֲאַרְוָנה ַוַּיְרא ֶאת) 20: (ִּכְדַבר ָּגד ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה

ֶלְך ַוֵּיֵצא ֲאַרְוָנה ַוִּיְׁשַּתחּו ַלֶּמ | ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ֲעָבָדיו עְֹבִרים ָעָליו 
 ֶאל ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ַמּדּוַע ָּבא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ) 21: (ָּפיו ָאְרָצהַא

 ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ִלְקנֹות ֵמִעְּמָך ֶאת ַהּגֶֹרן ִלְבנֹות ִמְזֵּבחַ | ַעְבּדֹו 
ִוד ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ּדָ ) 22: (ַליהָוה ְוֵתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ָהָעם

ְרֵאה ַהָּבָקר | ] ְּבֵעיָניו קרי[ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב בעינו  ִיַּקח ְוַיַעל ֲאדִֹני
ַהּכֹל ָנַתן ֲאַרְוָנה ) 23: (ָלעָֹלה ְוַהּמִֹרִּגים ּוְכֵלי ַהָּבָקר ָלֵעִצים

 ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶּמֶלְך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ    | ַהֶּמֶלְך ַלֶּמֶלְך 
ָנה לֹא ִּכי ָקנֹו ֶאְקֶנה ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ֲאַרוְ ) 24: (ִיְרֶצךָ 

ַוִּיֶקן | ֵמאֹוְתָך ִּבְמִחיר ְולֹא ַאֲעֶלה ַליהָוה ֱאלַֹהי עֹלֹות ִחָּנם 
ַוִּיֶבן ) 25: (ָּדִוד ֶאת ַהּגֶֹרן ְוֶאת ַהָּבָקר ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים ֲחִמִּׁשים

הָוה ַוֵּיָעֵתר יְ | ָׁשם ָּדִוד ִמְזֵּבַח ַליהָוה ַוַּיַעל עֹלֹות ּוְׁשָלִמים 
  :ָלָאֶרץ ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל

  
  ]א[ֵסֶפר ְמָלִכים 

  
1 Kings Chapter 1 

  
ַוְיַכֻּסהּו ַּבְּבָגִדים ְולֹא ִיַחם | ְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ) 1(
ָלה תּוַוּיֹאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו ְיַבְקׁשּו ַלאדִֹני ַהֶּמֶלְך ַנֲעָרה ְב ) 2: (לֹו

ְוָׁשְכָבה ְבֵחיֶקָך ְוַחם | ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ּוְתִהי לֹו סֶֹכֶנת 
| ל ַוְיַבְקׁשּו ַנֲעָרה ָיָפה ְּבכֹל ְּגבּול ִיְׂשָרֵא ) 3: (ַלאדִֹני ַהֶּמֶלְך 

 ְוַהַּנֲעָרה) 4: (ַוִּיְמְצאּו ֶאת ֲאִביַׁשג ַהּׁשּוַנִּמית ַוָּיִבאּו אָֹתּה ַלֶּמֶלְך 
א ַוְּתִהי ַלֶּמֶלְך סֶֹכֶנת ַוְּתָׁשְרֵתהּו ְוַהֶּמֶלְך לֹ| ד ְמאֹד ָיָפה עַ 
 ַוַּיַעׂש|  ַוֲאדִֹנָּיה ֶבן ַחִּגית ִמְתַנֵּׂשא ֵלאמֹר ֲאִני ֶאְמלְֹך ) 5: (ְיָדָעּה

ְולֹא ֲעָצבֹו ) 6: (לֹו ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו
ְוַגם הּוא טֹוב ּתַֹאר | ּדּוַע ָּכָכה ָעִׂשיָת ָאִביו ִמָּיָמיו ֵלאמֹר ַמ 

ַוִּיְהיּו ְדָבָריו ִעם יֹוָאב ) 7: (ְמאֹד ְואֹתֹו ָיְלָדה ַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹום
) 8: (ַוַּיְעְזרּו ַאֲחֵרי ֲאדִֹנָּיה| ֶּבן ְצרּוָיה ְוִעם ֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן 



ַהָּנִביא ְוִׁשְמִעי ְוֵרִעי  ְוָצדֹוק ַהּכֵֹהן ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוָנָתן
ַוִּיְזַּבח ) 9: (לֹא ָהיּו ִעם ֲאדִֹנָּיהּו| ְוַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ְלָדִוד 

ל ֵעין ֲאדִֹנָּיהּו צֹאן ּוָבָקר ּוְמִריא ִעם ֶאֶבן ַהּזֶֹחֶלת ֲאֶׁשר ֵאצֶ 
ה ַעְבֵדי דָ ַוִּיְקָרא ֶאת ָּכל ֶאָחיו ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ּוְלָכל ַאְנֵׁשי ְיהּו| רֵֹגל 

 ְוֶאת ָנָתן ַהָּנִביא ּוְבָנָיהּו ְוֶאת ַהִּגּבֹוִרים ְוֶאת) 10: (ַהֶּמֶלְך 
 ַוּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל ַּבת ֶׁשַבע ֵאם) 11: (ְׁשלֹמֹה ָאִחיו לֹא ָקָרא

| ת ְׁשלֹמֹה ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּכי ָמַלְך ֲאדִֹנָּיהּו ֶבן ַחִּגי
ּוַמְּלִטי | ְוַעָּתה ְלִכי ִאיָעֵצְך ָנא ֵעָצה ) 12: (ַוֲאדֵֹנינּו ָדִוד לֹא ָיָדע

ְלִכי ּובִֹאי ֶאל ַהֶּמֶלְך ) 13: (ֶאת ַנְפֵׁשְך ְוֶאת ֶנֶפׁש ְּבֵנְך ְׁשלֹמֹה
ֲאָמְתָך ָּדִוד ְוָאַמְרְּת ֵאָליו ֲהלֹא ַאָּתה ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִנְׁשַּבְעָּת לַ 

| ַרי ְוהּוא ֵיֵׁשב ַעל ִּכְסִאי ֵלאמֹר ִּכי ְׁשלֹמֹה ְבֵנְך ִיְמלְֹך ַאחֲ 
| ֶלְך ִהֵּנה עֹוָדְך ְמַדֶּבֶרת ָׁשם ִעם ַהֶּמ ) 14: (ּוַמּדּוַע ָמַלְך ֲאדִֹנָיהּו

ע ַוָּתבֹא ַבת ֶׁשבֶ ) 15: (ַוֲאִני ָאבֹוא ַאֲחַרִיְך ּוִמֵּלאִתי ֶאת ְּדָבָרִיְך 
ג ַהּׁשּוַנִּמית ַוֲאִביַׁש | ֶאל ַהֶּמֶלְך ַהַחְדָרה ְוַהֶּמֶלְך ָזֵקן ְמאֹד 

| ְך ַוִּתּקֹד ַּבת ֶׁשַבע ַוִּתְׁשַּתחּו ַלֶּמלֶ ) 16: (ְמָׁשַרת ֶאת ַהֶּמֶלְך 
 ַוּתֹאֶמר לֹו ֲאדִֹני ַאָּתה ִנְׁשַּבְעָּת ) 17: (ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַמה ָּלְך 

ְוהּוא | ַּביהָוה ֱאלֶֹהיָך ַלֲאָמֶתָך ִּכי ְׁשלֹמֹה ְבֵנְך ִיְמלְֹך ַאֲחָרי 
ְוַעָּתה ֲאדִֹני | ְוַעָּתה ִהֵּנה ֲאדִֹנָּיה ָמָלְך ) 18: (ב ַעל ִּכְסִאיֵיֵׁש 

א ַוִּיְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריא ְוצֹאן ָלרֹב ַוִּיְקרָ ) 19: (ַהֶּמֶלְך לֹא ָיָדְעָּת 
ְוִלְׁשלֹמֹה | ְלָכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ּוְליָֹאב ַׂשר ַהָּצָבא 

ל ָעֶליָך ְוַאָּתה ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵא ) 20: (ָראַעְבְּדָך לֹא ָק 
ְוָהָיה ) 21: (ְלַהִּגיד ָלֶהם ִמי ֵיֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ַאֲחָריו| 

ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני ְׁשלֹמֹה | ִּכְׁשַכב ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִעם ֲאבָֹתיו 
ְוָנָתן ַהָּנִביא | ָּנה ְמַדֶּבֶרת ִעם ַהֶּמֶלְך ְוִהֵּנה עֹודֶ ) 22: (ַחָּטִאים

ַוָּיבֹא ִלְפֵני | ַוַּיִּגידּו ַלֶּמֶלְך ֵלאמֹר ִהֵּנה ָנָתן ַהָּנִביא ) 23: (ָּבא
 ַוּיֹאֶמר ָנָתן ֲאדִֹני) 24: (ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַּתחּו ַלֶּמֶלְך ַעל ַאָּפיו ָאְרָצה

ְוהּוא ֵיֵׁשב ַעל | ִיְמלְֹך ַאֲחָרי  ַהֶּמֶלְך ַאָּתה ָאַמְרָּת ֲאדִֹנָּיהּו
ִּכי ָיַרד ַהּיֹום ַוִּיְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריא ְוצֹאן ָלרֹב ) 25: (ִּכְסִאי

ֵהן ְוִהָּנם ַוִּיְקָרא ְלָכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ּוְלָׂשֵרי ַהָּצָבא ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֹ
ְוִלי ) 26: (ֲאדִֹנָּיהּו ַוּיֹאְמרּו ְיִחי ַהֶּמֶלְך | אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ְלָפָניו 

ַעְבְּדָך  ֲאִני ַעְבֶּדָך ּוְלָצדֹק ַהּכֵֹהן ְוִלְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוִלְׁשלֹמֹה
ְולֹא | ִאם ֵמֵאת ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִנְהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ) 27: (לֹא ָקָרא

ַהֶּמֶלְך  ִמי ֵיֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֲאדִֹני] ַעְבְּדָך קרי[הֹוַדְעָּת ֶאת עבדיך 
| ַבע ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ִקְראּו ִלי ְלַבת ָׁש ) 28(  : ַאֲחָריו



ַוִּיָּׁשַבע ַהֶּמֶלְך ) 29: (ַוָּתבֹא ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַוַּתֲעמֹד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
ִּכי ) 30: (ַחי ְיהָוה ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַנְפִׁשי ִמָּכל ָצָרה| ַוּיֹאַמר 

לֹמֹה ר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלְך ַּביהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִּכי ְׁש ַּכֲאֶׁש 
ִּכי ֵּכן ֶאֱעֶׂשה | ְבֵנְך ִיְמלְֹך ַאֲחַרי ְוהּוא ֵיֵׁשב ַעל ִּכְסִאי ַּתְחָּתי 

|  ַלֶּמֶלְך ַוִּתּקֹד ַּבת ֶׁשַבע ַאַּפִים ֶאֶרץ ַוִּתְׁשַּתחּו) 31: (ַהּיֹום ַהֶּזה
  : דִֹני ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְלעָֹלםַוּתֹאֶמר ְיִחי אֲ 

ָּנִביא ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִקְראּו ִלי ְלָצדֹוק ַהּכֵֹהן ּוְלָנָתן הַ ) 32(
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ) 33: (ַוָּיבֹאּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך | ְוִלְבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע 

ְבֶּתם ֶאת ְׁשלֹמֹה ָלֶהם ְקחּו ִעָּמֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאדֵֹניֶכם ְוִהְרּכַ 
 ּוָמַׁשח) 34: (ְוהֹוַרְדֶּתם אֹתֹו ֶאל ִּגחֹון| ְבִני ַעל ַהִּפְרָּדה ֲאֶׁשר ִלי 

|  אֹתֹו ָׁשם ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל
ַוֲעִליֶתם ) 35: (ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפר ַוֲאַמְרֶּתם ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה

ְואֹתֹו ִצִּויִתי | ָריו ּוָבא ְוָיַׁשב ַעל ִּכְסִאי ְוהּוא ִיְמלְֹך ַּתְחָּתי ַאחֲ 
ָדע ַוַּיַען ְּבָנָיהּו ֶבן ְיהֹויָ ) 36: (ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה

: ֵּכן יֹאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך | ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ָאֵמן 
ִעם ] ִיְהֶיה קרי[ר ָהָיה ְיהָוה ִעם ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֵּכן יהי ַּכֲאֶׁש ) 37(

ַוֵּיֶרד ) 38: (ִויַגֵּדל ֶאת ִּכְסאֹו ִמִּכֵּסא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ָּדִוד| ְׁשלֹמֹה 
ַהְּפֵלִתי ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוַהְּכֵרִתי וְ 

: ַוּיִֹלכּו אֹתֹו ַעל ִּגחֹון| לֹמֹה ַעל ִּפְרַּדת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַוַּיְרִּכבּו ֶאת ְׁש 
ַׁשח ֶאת ַוִּיַּקח ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ֶאת ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ִמן ָהאֶֹהל ַוִּיְמ ) 39(

: לֹמֹהַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְׁש | ְׁשלֹמֹה 
ֵמִחים ָעם ַאֲחָריו ְוָהָעם ְמַחְּלִלים ַּבֲחִלִלים ּוְׂש ַוַּיֲעלּו ָכל הָ ) 40(

 ַוִּיְׁשַמע ֲאדִֹנָּיהּו) 41: (ַוִּתָּבַקע ָהָאֶרץ ְּבקֹוָלם| ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה 
ַוִּיְׁשַמע יֹוָאב ֶאת | ְוָכל ַהְּקֻרִאים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֵהם ִּכּלּו ֶלֱאכֹל 

עֹוֶדּנּו ) 42: (ל ַהִּקְרָיה הֹוָמהקֹול ַהּׁשֹוָפר ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע קֹו
ַוּיֹאֶמר ֲאדִֹנָּיהּו ּבֹא | ְמַדֵּבר ְוִהֵּנה יֹוָנָתן ֶּבן ֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ָּבא 

ַוַּיַען יֹוָנָתן ַוּיֹאֶמר ) 43: (ִּכי ִאיׁש ַחִיל ַאָּתה ְוטֹוב ְּתַבֵּׂשר
) 44: (ְך ֶאת ְׁשלֹמֹהֲאָבל ֲאדֵֹנינּו ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִהְמִלי| ַלֲאדִֹנָּיהּו 

ּוְבָנָיהּו  ַוִּיְׁשַלח ִאּתֹו ַהֶּמֶלְך ֶאת ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוֶאת ָנָתן ַהָּנִביא
: ַוַּיְרִּכבּו אֹתֹו ַעל ִּפְרַּדת ַהֶּמֶלְך | ֶּבן ְיהֹוָיָדע ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי 

ֶלְך ְּבִגחֹון ַוִּיְמְׁשחּו אֹתֹו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ְלֶמ ) 45(
הּוא ַהּקֹול ֲאֶׁשר | ַוַּיֲעלּו ִמָּׁשם ְׂשֵמִחים ַוֵּתהֹם ַהִּקְרָיה 

ְוַגם ) 47: (ְוַגם ָיַׁשב ְׁשלֹמֹה ַעל ִּכֵּסא ַהְּמלּוָכה) 46: (ְׁשַמְעֶּתם
ֵייֵטב  ָּבאּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ְלָבֵרְך ֶאת ֲאדֵֹנינּו ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ֵלאמֹר



ת ִּכְסאֹו ֶאת ֵׁשם ְׁשלֹמֹה ִמְּׁשֶמָך ִויַגֵּדל ֶא ] ים קריֱאלִֹה [אלהיך 
ְוַגם ָּכָכה ָאַמר ) 48: (ַוִּיְׁשַּתחּו ַהֶּמֶלְך ַעל ַהִּמְׁשָּכב| ִמִּכְסֶאָך 

ב ַעל ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָנַתן ַהּיֹום יֵֹׁש | ַהֶּמֶלְך 
ר ֶחְרדּו ַוָּיֻקמּו ָּכל ַהְּקֻרִאים ֲאֶׁש ַוּיֶ ) 49: (ִּכְסִאי ְוֵעיַני רֹאֹות

מֹה ַוֲאדִֹנָּיהּו ָיֵרא ִמְּפֵני ְׁשלֹ) 50: (ַוֵּיְלכּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו| ַלֲאדִֹנָּיהּו 
ַוֻּיַּגד ִלְׁשלֹמֹה ) 51: (ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲחֵזק ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ | 

ְוִהֵּנה ָאַחז | ֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ֵלאמֹר ִהֵּנה ֲאדִֹנָּיהּו ָיֵרא ֶאת הַ 
ה ִאם ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ֵלאמֹר ִיָּׁשַבע ִלי ַכּיֹום ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹ

ִיל ַוּיֹאֶמר ְׁשלֹמֹה ִאם ִיְהֶיה ְלֶבן חַ ) 52: (ָיִמית ֶאת ַעְבּדֹו ֶּבָחֶרב
) 53(: ְוִאם ָרָעה ִתָּמֵצא בֹו ָוֵמת| לֹא ִיּפֹל ִמַּׂשֲעָרתֹו ָאְרָצה 

ִּיְׁשַּתחּו ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַוּיִֹרֻדהּו ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַוָּיבֹא וַ 
  :ַוּיֹאֶמר לֹו ְׁשלֹמֹה ֵלְך ְלֵביֶתךָ | ַלֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה 

  
1 Kings Chapter 2 

  
) 2: (ַוְיַצו ֶאת ְׁשלֹמֹה ְבנֹו ֵלאמֹר| ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ָדִוד ָלמּות ) 1(

 ְוָׁשַמְרָּת ) 3: (ְוָחַזְקָּת ְוָהִייָת ְלִאיׁש| הֵֹלְך ְּבֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ  ָאנִֹכי
ָתיו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ִלְׁשמֹר ֻחּקֹ

ְלַמַען | ִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֵעְדֹוָתיו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה 
) 4: (ַּתֲעֶׂשה ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ָׁשם ַּתְׂשִּכיל ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר

ִיְׁשְמרּו  ְלַמַען ָיִקים ְיהָוה ֶאת ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעַלי ֵלאמֹר ִאם
| ַנְפָׁשם  ָבֶניָך ֶאת ַּדְרָּכם ָלֶלֶכת ְלָפַני ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ְלָבָבם ּוְבָכל

ְוַגם ַאָּתה ) 5: (ָרֵאלֵלאמֹר לֹא ִיָּכֵרת ְלָך ִאיׁש ֵמַעל ִּכֵּסא ִיְׂש 
ֵרי ה ִלְׁשֵני ָׂש ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלי יֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ֲאֶׁשר ָעָׂש 

 ְרֵגם ַוָּיֶׂשםִצְבאֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ְוַלֲעָמָׂשא ֶבן ֶיֶתר ַוַּיהַ 
ָרתֹו ֲאֶׁשר ַוִּיֵּתן ְּדֵמי ִמְלָחָמה ַּבֲחגֹ| ְּדֵמי ִמְלָחָמה ְּבָׁשלֹם 

ְולֹא | ְוָעִׂשיָת ְּכָחְכָמֶתָך ) 6: (ְּבָמְתָניו ּוְבַנֲעלֹו ֲאֶׁשר ְּבַרְגָליו
ְוִלְבֵני ַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי ) 7(  : תֹוֵרד ֵׂשיָבתֹו ְּבָׁשלֹם ְׁשאֹל

ִּכי ֵכן ָקְרבּו ֵאַלי ְּבָבְרִחי | ַּתֲעֶׂשה ֶחֶסד ְוָהיּו ְּבאְֹכֵלי ֻׁשְלָחֶנָך 
ְיִמיִני ְוִהֵּנה ִעְּמָך ִׁשְמִעי ֶבן ֵּגָרא ֶבן הַ ) 8: (ֵני ַאְבָׁשלֹום ָאִחיךָ ִמּפְ 

| ם ִמַּבֻחִרים ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת ְּביֹום ֶלְכִּתי ַמֲחָניִ 
ם ְוהּוא ָיַרד ִלְקָראִתי ַהַּיְרֵּדן ָוֶאָּׁשַבע לֹו ַביהָוה ֵלאמֹר ִא 

|  ָּתה ַאל ְּתַנֵּקהּו ִּכי ִאיׁש ָחָכם ָאָּתהְועַ ) 9: (ֲאִמיְתָך ֶּבָחֶרב



: ָדם ְׁשאֹולְוָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּלֹו ְוהֹוַרְדָּת ֶאת ֵׂשיָבתֹו ְּב 
  : ַוִּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִוד| ַוִּיְׁשַּכב ָּדִוד ִעם ֲאבָֹתיו ) 10(
| ִעים ָׁשָנה ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַלְך ָּדִוד ַעל ִיְׂשָרֵאל ַאְרּבָ ) 11(

ם ְוָׁשלֹׁש ְּבֶחְברֹון ָמַלְך ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוִבירּוָׁשַלִם ָמַלְך ְׁשלִֹׁשי
ַוִּתּכֹן ַמְלֻכתֹו | ּוְׁשלֹמֹה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו ) 12: (ָׁשִנים
לֹמֹה ַוָּיבֹא ֲאדִֹנָּיהּו ֶבן ַחֵּגית ֶאל ַּבת ֶׁשַבע ֵאם ְׁש ) 13: (ְמאֹד

ַוּיֹאֶמר ָּדָבר ִלי ) 14: (ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום| ר ֲהָׁשלֹום ּבֶֹאָך ַוּתֹאֶמ 
ַוּיֹאֶמר ַאְּת ָיַדַעְּת ִּכי ִלי ָהְיָתה ) 15: (ַוּתֹאֶמר ַּדֵּבר| ֵאָלִיְך 

ַוִּתּסֹב ַהְּמלּוָכה | ַהְּמלּוָכה ְוָעַלי ָׂשמּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ְּפֵניֶהם ִלְמלְֹך 
ְוַעָּתה ְׁשֵאָלה ַאַחת ) 16: (הָוה ָהְיָתה ּלֹוַוְּתִהי ְלָאִחי ִּכי ֵמיְ 

: ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַּדֵּבר| ָאנִֹכי ׁשֵֹאל ֵמִאָּתְך ַאל ָּתִׁשִבי ֶאת ָּפָני 
| ָּפָנִיְך  ַוּיֹאֶמר ִאְמִרי ָנא ִלְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך ִּכי לֹא ָיִׁשיב ֶאת) 17(

 ַוּתֹאֶמר ַּבת ֶׁשַבע) 18: (הְוִיֶּתן ִלי ֶאת ֲאִביַׁשג ַהּׁשּוַנִּמית ְלִאָּׁש 
 ַוָּתבֹא ַבת ֶׁשַבע ֶאל) 19: (ָאנִֹכי ֲאַדֵּבר ָעֶליָך ֶאל ַהֶּמֶלְך | טֹוב 

ַוָּיָקם ַהֶּמֶלְך ִלְקָראָתּה | ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְלַדֶּבר לֹו ַעל ֲאדִֹנָּיהּו 
ַהֶּמֶלְך ַוֵּתֶׁשב ַוִּיְׁשַּתחּו ָלּה ַוֵּיֶׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַוָּיֶׂשם ִּכֵּסא ְלֵאם 

ֵמִאָּתְך  ַוּתֹאֶמר ְׁשֵאָלה ַאַחת ְקַטָּנה ָאנִֹכי ׁשֶֹאֶלת) 20: (ִליִמינֹו
ִׁשיב ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְך ַׁשֲאִלי ִאִּמי ִּכי לֹא ָא| ַאל ָּתֶׁשב ֶאת ָּפָני 

הּו ַלֲאדִֹנּיָ | ַוּתֹאֶמר ֻיַּתן ֶאת ֲאִביַׁשג ַהֻּׁשַנִּמית ) 21: (ֶאת ָּפָנִיְך 
ָמה ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַוּיֹאֶמר ְלִאּמֹו ְולָ ) 22: (ָאִחיָך ְלִאָּׁשה

ִלי לֹו ֶאת ַאְּת ׁשֶֹאֶלת ֶאת ֲאִביַׁשג ַהֻּׁשַנִּמית ַלֲאדִֹנָּיהּו ְוַׁשאֲ 
ְולֹו ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן | ַהְּמלּוָכה ִּכי הּוא ָאִחי ַהָּגדֹול ִמֶּמִּני 

  : ְצרּוָיה ּוְליֹוָאב ֶּבן
ּכֹה ַיֲעֶׂשה ִּלי | ַוִּיָּׁשַבע ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַּביהָוה ֵלאמֹר ) 23(

: ַהֶּזה ֱאלִֹהים ְוכֹה יֹוִסיף ִּכי ְבַנְפׁשֹו ִּדֶּבר ֲאדִֹנָּיהּו ֶאת ַהָּדָבר
ַעל ] ַוּיֹוִׁשיַבִני קרי[ְוַעָּתה ַחי ְיהָוה ֲאֶׁשר ֱהִכיַנִני ויוׁשיביני ) 24(

ִּכי ַהּיֹום יּוַמת | ִוד ָאִבי ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלי ַּבִית ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ִּכֵּסא ּדָ 
| ָיָדע ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְּבַיד ְּבָנָיהּו ֶבן ְיהֹו) 25: (ֲאדִֹנָּיהּו

ָנתֹת ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ָאַמר ַהֶּמֶלְך עֲ ) 26(  : ַוִּיְפַּגע ּבֹו ַוָּימֹת
 ּוַבּיֹום ַהֶּזה לֹא ֲאִמיֶתָך ִּכי| ֶדיָך ִּכי ִאיׁש ָמֶות ָאָּתה ֵלְך ַעל ָׂש 

יָת ְּבכֹל ָנָׂשאָת ֶאת ֲארֹון ֲאדָֹני ְיהִֹוה ִלְפֵני ָּדִוד ָאִבי ְוִכי ִהְתַעּנִ 
ת ַוְיָגֶרׁש ְׁשלֹמֹה ֶאת ֶאְבָיָתר ִמְהיֹו) 27: (ֲאֶׁשר ִהְתַעָּנה ָאִבי

 ַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַעל ֵּבית ֵעִליְלַמֵּלא ֶאת ְּד | ּכֵֹהן ַליהָוה 
  : ְּבִׁשלֹה



ִנָּיה ְוַהְּׁשֻמָעה ָּבָאה ַעד יֹוָאב ִּכי יֹוָאב ָנָטה ַאֲחֵרי ֲאדֹ) 28(
ק ַוָּיָנס יֹוָאב ֶאל אֶֹהל ְיהָוה ַוַּיֲחזֵ | ְוַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹום לֹא ָנָטה 

ְׁשלֹמֹה ִּכי ָנס יֹוָאב ֶאל  ַוֻּיַּגד ַלֶּמֶלְך ) 29: (ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ 
 ֶבן ַוִּיְׁשַלח ְׁשלֹמֹה ֶאת ְּבָנָיהּו| אֶֹהל ְיהָוה ְוִהֵּנה ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח 

ַוָּיבֹא ְבָנָיהּו ֶאל אֶֹהל ְיהָוה ) 30: (ְיהֹוָיָדע ֵלאמֹר ֵלְך ְּפַגע ּבֹו
| ָאמּות ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ֵצא ַוּיֹאֶמר לֹא ִּכי פֹה 
: ה ָעָנִניַוָּיֶׁשב ְּבָנָיהּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ָּדָבר ֵלאמֹר ּכֹה ִדֶּבר יֹוָאב ְוכֹ

| ַבְרּתֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ֲעֵׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ּוְפַגע ּבֹו ּוְק ) 31(
) 32: (ית ָאִביַוֲהִסירָֹת ְּדֵמי ִחָּנם ֲאֶׁשר ָׁשַפְך יֹוָאב ֵמָעַלי ּוֵמַעל ּבֵ 

ָנִׁשים ְוֵהִׁשיב ְיהָוה ֶאת ָּדמֹו ַעל רֹאׁשֹו ֲאֶׁשר ָּפַגע ִּבְׁשֵני אֲ 
ֶאת |  ַצִּדִקים ְוטִֹבים ִמֶּמּנּו ַוַּיַהְרֵגם ַּבֶחֶרב ְוָאִבי ָדִוד לֹא ָיָדע

ַׂשר ְצָבא  ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ַׂשר ְצָבא ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֲעָמָׂשא ֶבן ֶיֶתר
| ם ֵמיֶהם ְּברֹאׁש יֹוָאב ּוְברֹאׁש ַזְרעֹו ְלעֹלָ ְוָׁשבּו ְד ) 33: (ְיהּוָדה

ִעם ּוְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ּוְלֵביתֹו ּוְלִכְסאֹו ִיְהֶיה ָׁשלֹום ַעד עֹוָלם ֵמ 
ַוִּיָּקֵבר | ַוַּיַעל ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַוִּיְפַּגע ּבֹו ַוְיִמֵתהּו ) 34: (ְיהָוה

ָּתיו ן ַהֶּמֶלְך ֶאת ְּבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ַּתְח ַוִּיֵּת ) 35: (ְּבֵביתֹו ַּבִּמְדָּבר
) 36: (ְוֶאת ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ָנַתן ַהֶּמֶלְך ַּתַחת ֶאְבָיָתר| ַעל ַהָּצָבא 

ת ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ַוִּיְקָרא ְלִׁשְמִעי ַוּיֹאֶמר לֹו ְּבֵנה ְלָך ַביִ 
ְוָהָיה ) 37: (ָּׁשם ָאֶנה ָוָאָנהְולֹא ֵתֵצא ִמ | ִּבירּוָׁשַלִם ְוָיַׁשְבָּת ָׁשם 

| מּות ְּביֹום ֵצאְתָך ְוָעַבְרָּת ֶאת ַנַחל ִקְדרֹון ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי מֹות ָּת 
 ַוּיֹאֶמר ִׁשְמִעי ַלֶּמֶלְך טֹוב ַהָּדָבר) 38: (ָּדְמָך ִיְהֶיה ְברֹאֶׁשךָ 

ֶׁשב ִׁשְמִעי ַוּיֵ | ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֵּכן ַיֲעֶׂשה ַעְבֶּדָך 
ִּיְבְרחּו ַוְיִהי ִמֵּקץ ָׁשלֹׁש ָׁשִנים וַ ) 39(  : ִּבירּוָׁשַלִם ָיִמים ַרִּבים

ַוַּיִּגידּו | ְׁשֵני ֲעָבִדים ְלִׁשְמִעי ֶאל ָאִכיׁש ֶּבן ַמֲעָכה ֶמֶלְך ַּגת 
ת ֶא  ַוָּיָקם ִׁשְמִעי ַוַּיֲחבֹׁש) 40: (ְלִׁשְמִעי ֵלאמֹר ִהֵּנה ֲעָבֶדיָך ְּבַגת

ַוֵּיֶלְך ִׁשְמִעי | ֲחמֹרֹו ַוֵּיֶלְך ַּגָתה ֶאל ָאִכיׁש ְלַבֵּקׁש ֶאת ֲעָבָדיו 
ִּכי ָהַלְך ִׁשְמִעי | ַוֻּיַּגד ִלְׁשלֹמֹה ) 41: (ַוָּיֵבא ֶאת ֲעָבָדיו ִמַּגת
 ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ַוִּיְקָרא ְלִׁשְמִעי) 42: (ִמירּוָׁשַלִם ַּגת ַוָּיׁשֹב

יֹום ו ֲהלֹוא ִהְׁשַּבְעִּתיָך ַביהָוה ָוָאִעד ְּבָך ֵלאמֹר ְּב ַוּיֹאֶמר ֵאָלי
ַוּתֹאֶמר | ֵצאְתָך ְוָהַלְכָּת ָאֶנה ָוָאָנה ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי מֹות ָּתמּות 

ַעת ּוַמּדּוַע לֹא ָׁשַמְרָּת ֵאת ְׁשבֻ ) 43: (ֵאַלי טֹוב ַהָּדָבר ָׁשָמְעִּתי
 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל) 44: (יִתי ָעֶליךָ ְוֶאת ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ִצּוִ | ְיהָוה 

ָת ֶׁשר ָעִׂשיִׁשְמִעי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָיַדע ְלָבְבָך אֲ 
ְוַהֶּמֶלְך ) 45: (ְוֵהִׁשיב ְיהָוה ֶאת ָרָעְתָך ְּברֹאֶׁשךָ | ְלָדִוד ָאִבי 



) 46: (י ְיהָוה ַעד עֹוָלםְוִכֵּסא ָדִוד ִיְהֶיה ָנכֹון ִלְפנֵ | ְׁשלֹמֹה ָּברּוְך 
| ת ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאת ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַוֵּיֵצא ַוִּיְפַּגע ּבֹו ַוָּימֹ

  :ְוַהַּמְמָלָכה ָנכֹוָנה ְּבַיד ְׁשלֹמֹה
  

1 Kings Chapter 3 
  
ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת | ַוִּיְתַחֵּתן ְׁשלֹמֹה ֶאת ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ) 1(

ת עֹה ַוְיִביֶאָה ֶאל ִעיר ָּדִוד ַעד ַּכּלֹתֹו ִלְבנֹות ֶאת ֵּביתֹו ְוֶא ַּפְר 
ַרק ָהָעם ְמַזְּבִחים ) 2: (ֵּבית ְיהָוה ְוֶאת חֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ָסִביב

  : ִּכי לֹא ִנְבָנה ַבִית ְלֵׁשם ְיהָוה ַעד ַהָּיִמים ָהֵהם| ַּבָּבמֹות 
ַרק | ֶכת ְּבֻחּקֹות ָּדִוד ָאִביו ַוֶּיֱאַהב ְׁשלֹמֹה ֶאת ְיהָוה ָללֶ ) 3(

 ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ִּגְבעָֹנה ִלְזּבֹחַ ) 4: (ַּבָּבמֹות הּוא ְמַזֵּבַח ּוַמְקִטיר
ֶאֶלף עֹלֹות ַיֲעֶלה ְׁשלֹמֹה ַעל | ָׁשם ִּכי ִהיא ַהָּבָמה ַהְּגדֹוָלה 

ַּבֲחלֹום  ְּבִגְבעֹון ִנְרָאה ְיהָֹוה ֶאל ְׁשלֹמֹה) 5: (ַהִּמְזֵּבַח ַההּוא
 ַוּיֹאֶמר ְׁשלֹמֹה) 6: (ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן ָלְך | ַהָּלְיָלה 

ַלְך ְלָפֶניָך ַאָּתה ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּדָך ָדִוד ָאִבי ֶחֶסד ָּגדֹול ַּכֲאֶׁשר הָ 
 ַוִּתְׁשָמר לֹו ֶאת ַהֶחֶסד| ֶּבֱאֶמת ּוִבְצָדָקה ּוְבִיְׁשַרת ֵלָבב ִעָּמְך 

ְוַעָּתה ) 7: (דֹול ַהֶּזה ַוִּתֶּתן לֹו ֵבן יֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַּכּיֹום ַהֶּזהַהּגָ 
ְוָאנִֹכי | ְיהָוה ֱאלָֹהי ַאָּתה ִהְמַלְכָּת ֶאת ַעְבְּדָך ַּתַחת ָּדִוד ָאִבי 

 ְוַעְבְּדָך ְּבתֹוְך ַעְּמָך ֲאֶׁשר) 8: (ַנַער ָקטֹן לֹא ֵאַדע ֵצאת ָובֹא
ְוָנַתָּת ) 9: (ֶׁשר לֹא ִיָּמֶנה ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹבַעם ָרב אֲ | ָּבָחְרָּת 

ִּכי ִמי | ע ְלַעְבְּדָך ֵלב ׁשֵֹמַע ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמָך ְלָהִבין ֵּבין טֹוב ְלרָ 
ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ) 10: (יּוַכל ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמָך ַהָּכֵבד ַהֶּזה

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ) 11: (ָבר ַהֶּזהִּכי ָׁשַאל ְׁשלֹמֹה ֶאת ַהּדָ | ֲאדָֹני 
ָּת ְּלָך ָיִמים ֵאָליו ַיַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָׁשַאְל 
ְוָׁשַאְלָּת | יָך ַרִּבים ְולֹא ָׁשַאְלָּת ְּלָך עֶֹׁשר ְולֹא ָׁשַאְלָּת ֶנֶפׁש אְֹיבֶ 

ִהֵּנה ָנַתִּתי | יִתי ִּכְדָבֶריָך ִהֵּנה ָעִׂש ) 12: (ְּלָך ָהִבין ִלְׁשמַֹע ִמְׁשָּפט
יָך לֹא ְלָך ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון ֲאֶׁשר ָּכמֹוָך לֹא ָהָיה ְלָפֶניָך ְוַאֲחרֶ 

ֶׁשר ַּגם ְוַגם ֲאֶׁשר לֹא ָׁשַאְלָּת ָנַתִּתי ָלְך ַּגם עֹ) 13: (ָיקּום ָּכמֹוךָ 
ְוִאם ) 14: (יךָ ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹוָך ִאיׁש ַּבְּמָלִכים ָּכל ָיֶמ | ָּכבֹוד 

| ָאִביָך  ֵּתֵלְך ִּבְדָרַכי ִלְׁשמֹר ֻחַּקי ּוִמְצֹוַתי ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ָּדִויד
ַוָּיבֹוא | ַוִּיַקץ ְׁשלֹמֹה ְוִהֵּנה ֲחלֹום ) 15(  : ְוַהַאַרְכִּתי ֶאת ָיֶמיךָ 

ׂש עַ ְירּוָׁשַלִם ַוַּיֲעמֹד ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית ֲאדָֹני ַוַּיַעל עֹלֹות ַוּיַ 
  : ְׁשָלִמים ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ְלָכל ֲעָבָדיו



ַוַּתֲעמְֹדָנה | ָאז ָּתבֹאָנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים זֹנֹות ֶאל ַהֶּמֶלְך ) 16(
ה ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ָהַאַחת ִּבי ֲאדִֹני ֲאִני ְוָהִאָּׁש ) 17: (ְלָפָניו

ַוְיִהי ַּבּיֹום ) 18: (ִיתָוֵאֵלד ִעָּמּה ַּבּבָ | ַהּזֹאת יְֹׁשבֹת ְּבַבִית ֶאָחד 
ר ַוֲאַנְחנּו ַיְחָּדו ֵאין זָ | ַהְּׁשִליִׁשי ְלִלְדִּתי ַוֵּתֶלד ַּגם ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת 
ה ַוָּיָמת ֶּבן ָהִאָּׁש ) 19: (ִאָּתנּו ַּבַּבִית זּוָלִתי ְׁשַּתִים ֲאַנְחנּו ַּבָּבִית

ָקם ְּבתֹוְך ַהַּלְיָלה ַוָּת ) 20: (ֲאֶׁשר ָׁשְכָבה ָעָליו| ַהּזֹאת ָלְיָלה 
ְוֶאת | ֵחיָקּה ַוִּתַּקח ֶאת ְּבִני ֵמֶאְצִלי ַוֲאָמְתָך ְיֵׁשָנה ַוַּתְׁשִּכיֵבהּו ְּב 

ָוָאֻקם ַּבּבֶֹקר ְלֵהיִניק ֶאת ) 21: (ְּבָנּה ַהֵּמת ִהְׁשִּכיָבה ְבֵחיִקי
ה ְבִני ֲאֶׁשר ָוֶאְתּבֹוֵנן ֵאָליו ַּבּבֶֹקר ְוִהֵּנה לֹא ָהיָ | ְּבִני ְוִהֵּנה ֵמת 

ֵנְך ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ָהַאֶחֶרת לֹא ִכי ְּבִני ַהַחי ּוְב ) 22: (ָיָלְדִּתי
י ַוְּתַדֵּבְרָנה ִלְפנֵ | ַהֵּמת ְוזֹאת אֶֹמֶרת לֹא ִכי ְּבֵנְך ַהֵּמת ּוְבִני ֶהָחי 

 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך זֹאת אֶֹמֶרת ֶזה ְּבִני ַהַחי ּוְבֵנְך ) 23: (ַהֶּמֶלְך 
  : ְוזֹאת אֶֹמֶרת לֹא ִכי ְּבֵנְך ַהֵּמת ּוְבִני ֶהָחי| ת ַהֵּמ 

: ַוָּיִבאּו ַהֶחֶרב ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך | ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְקחּו ִלי ָחֶרב ) 24(
ּוְתנּו ֶאת | ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ִּגְזרּו ֶאת ַהֶּיֶלד ַהַחי ִלְׁשָנִים ) 25(

ר ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֲאֶׁש ) 26: (ַהֲחִצי ְלַאַחת ְוֶאת ַהֲחִצי ְלֶאָחת
ר ִּבי ְּבָנּה ַהַחי ֶאל ַהֶּמֶלְך ִּכי ִנְכְמרּו ַרֲחֶמיָה ַעל ְּבָנּה ַוּתֹאֶמ 

ְוזֹאת | ֲאדִֹני ְּתנּו ָלּה ֶאת ַהָּילּוד ַהַחי ְוָהֵמת ַאל ְּתִמיֻתהּו 
ְך ַוּיֹאֶמר ַוַּיַען ַהֶּמלֶ ) 27: (אֶֹמֶרת ַּגם ִלי ַגם ָלְך לֹא ִיְהֶיה ְּגזֹרּו

) 28: (ִהיא ִאּמֹו| ְּתנּו ָלּה ֶאת ַהָּילּוד ַהַחי ְוָהֵמת לֹא ְתִמיֻתהּו 
י ֶּמֶלְך ַוִּיְראּו ִמְּפנֵ ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ָׁשַפט הַ 

    : ָּפטִּכי ָראּו ִּכי ָחְכַמת ֱאלִֹהים ְּבִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמְׁש | ַהֶּמֶלְך 
  

1 Kings Chapter 4 
  
ְוֵאֶּלה ) 2(  : ַוְיִהי ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ֶמֶלְך ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל) 1(

ֱאִליחֶֹרף ) 3(  : ֲעַזְרָיהּו ֶבן ָצדֹוק ַהּכֵֹהן| ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר לֹו 
) 4: (ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן ֲאִחילּוד ַהַּמְזִּכיר| ַוֲאִחָּיה ְּבֵני ִׁשיָׁשא סְֹפִרים 

) 5(  : ְוָצדֹוק ְוֶאְבָיָתר ּכֲֹהִנים| ָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ַעל ַהָּצָבא ּוְבנָ 
: ְך ְוָזבּוד ֶּבן ָנָתן ּכֵֹהן ֵרֶעה ַהֶּמלֶ | ַוֲעַזְרָיהּו ֶבן ָנָתן ַעל ַהִּנָּצִבים 

) 7(  : ַוֲאדִֹניָרם ֶּבן ַעְבָּדא ַעל ַהַּמס| ַוֲאִחיָׁשר ַעל ַהָּבִית ) 6(
ַהֶּמֶלְך  ָעָׂשר ִנָּצִבים ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִכְלְּכלּו ֶאת ְוִלְׁשלֹמֹה ְׁשֵנים

: ְלַכְלֵּכל] ָהֶאָחד קרי[חֶֹדׁש ַּבָּׁשָנה ִיְהֶיה ַעל אחד | ְוֶאת ֵּביתֹו 
ֶּבן ֶּדֶקר ) 9(  : ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ֶּבן חּור ְּבַהר ֶאְפָרִים) 8(  



ֶּבן ) 10(  : ילֹון ֵּבית ָחָנןְוֵא | ְּבָמַקץ ּוְבַׁשַעְלִבים ּוֵבית ָׁשֶמׁש 
ל ֶּבן ֲאִביָנָדב ּכָ ) 11(  : לֹו ׂשֹכֹה ְוָכל ֶאֶרץ ֵחֶפר| ֶחֶסד ָּבֲאֻרּבֹות 

 ַּבֲעָנא ֶּבן) 12(  : ָטַפת ַּבת ְׁשלֹמֹה ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָּׁשה| ָנַפת ּדֹאר 
 ָנה ִמַּתַחתְוָכל ֵּבית ְׁשָאן ֲאֶׁשר ֵאֶצל ָצְרַת | ֲאִחילּוד ַּתְעַנְך ּוְמִגּדֹו 

: ָעםְלִיְזְרֶעאל ִמֵּבית ְׁשָאן ַעד ָאֵבל ְמחֹוָלה ַעד ֵמֵעֶבר ְלָיְקמֳ 
ר לֹו ַחּוֹת ָיִאיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ֲאֶׁש | ֶּבן ֶּגֶבר ְּבָרמֹת ִּגְלָעד ) 13(  

דֹלֹות חֹוָמה ַּבִּגְלָעד לֹו ֶחֶבל ַאְרּגֹב ֲאֶׁשר ַּבָּבָׁשן ִׁשִּׁשים ָעִרים ּגְ 
 ֲאִחיַמַעץ) 15: (ֲאִחיָנָדב ֶּבן ִעּדֹא ַמֲחָנְיָמה) 14(  : ְנחֶֹׁשת ּוְבִריחַ 

) 16: (ַּגם הּוא ָלַקח ֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ְׁשלֹמֹה ְלִאָּׁשה| ְּבַנְפָּתִלי 
ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן ָּפרּוַח ) 17(  : ַּבֲעָנא ֶּבן חּוָׁשי ְּבָאֵׁשר ּוְבָעלֹות

ֶּגֶבר ֶּבן ֻאִרי ) 19(  : ָלא ְּבִבְנָיִמןִׁשְמִעי ֶבן ֵא ) 18(  : ְּבִיָׂששָכר
ְנִציב ֶאֶרץ ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ְועֹג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ּו| ְּבֶאֶרץ ִּגְלָעד 

ר ַעל ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ַרִּבים ַּכחֹול ֲאֶׁש ) 20: (ֶאָחד ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ
  :אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ּוְׂשֵמִחים| ַהָּים ָלרֹב 

  
1 Kings Chapter 5 

  
ץ ּוְׁשלֹמֹה ָהָיה מֹוֵׁשל ְּבָכל ַהַּמְמָלכֹות ִמן ַהָּנָהר ֶארֶ ) 1(

ַמִּגִׁשים ִמְנָחה ְועְֹבִדים ֶאת | ְּפִלְׁשִּתים ְוַעד ְּגבּול ִמְצָרִים 
  : ְׁשלֹמֹה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו

ים ְׁשלִֹׁשים ּכֹר סֶֹלת ְוִׁשִּׁש | ַוְיִהי ֶלֶחם ְׁשלֹמֹה ְליֹום ֶאָחד ) 2(
ֵמָאה ֲעָׂשָרה ָבָקר ְּבִרִאים ְוֶעְׂשִרים ָּבָקר ְרִעי ּו) 3: (ּכֹר ָקַמח

ִּכי הּוא ) 4: (ְלַבד ֵמַאָּיל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ּוַבְרֻּבִרים ֲאבּוִסים| צֹאן 
| ר ַהָּנָהר רֶֹדה ְּבָכל ֵעֶבר ַהָּנָהר ִמִּתְפַסח ְוַעד ַעָּזה ְּבָכל ַמְלֵכי ֵעבֶ 

ֵאל ַוֵּיֶׁשב ְיהּוָדה ְוִיְׂשרָ ) 5: (ָיה לֹו ִמָּכל ֲעָבָריו ִמָּסִביבְוָׁשלֹום הָ 
ּכֹל | ַבע ָלֶבַטח ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ָׁש 

ִסים ַוְיִהי ִלְׁשלֹמֹה ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֻאְרֹות סּו) 6(  : ְיֵמי ְׁשלֹמֹה
ְוִכְלְּכלּו ַהִּנָּצִבים ) 7: (ר ֶאֶלף ָּפָרִׁשיםּוְׁשֵנים ָעָׂש | ְלֶמְרָּכבֹו 

ַהֶּמֶלְך  ָהֵאֶּלה ֶאת ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְוֵאת ָּכל ַהָּקֵרב ֶאל ֻׁשְלַחן
ְוַהְּׂשעִֹרים ְוַהֶּתֶבן ) 8: (לֹא ְיַעְּדרּו ָּדָבר| ְׁשלֹמֹה ִאיׁש ָחְדׁשֹו 

ר ִיְהֶיה ָּׁשם ִאיׁש ָיִבאּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁש | ַלּסּוִסים ְוָלָרֶכׁש 
ה ַוִּיֵּתן ֱאלִֹהים ָחְכָמה ִלְׁשלֹמֹה ּוְתבּוָנה ַהְרּבֵ ) 9(  : ְּכִמְׁשָּפטֹו

ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ) 10: (ְורַֹחב ֵלב ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים| ְמאֹד 
) 11: (ּוִמּכֹל ָחְכַמת ִמְצָרִים| ְׁשלֹמֹה ֵמָחְכַמת ָּכל ְּבֵני ֶקֶדם 



ַּדע ְּבֵני ַּכם ִמָּכל ָהָאָדם ֵמֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ְוֵהיָמן ְוַכְלּכֹל ְוַדְר ַוֶּיְח 
ַוְיַדֵּבר ְׁשלֶֹׁשת ) 12: (ַוְיִהי ְׁשמֹו ְבָכל ַהּגֹוִים ָסִביב| ָמחֹול 

ם ַוְיַדֵּבר ַעל ָהֵעִצי) 13: (ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלף| ֲאָלִפים ָמָׁשל 
 ַוְיַדֵּבר ַעל| ְּלָבנֹון ְוַעד ָהֵאזֹוב ֲאֶׁשר יֵֹצא ַּבִּקיר ִמן ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ּבַ 

ַוָּיבֹאּו ִמָּכל ) 14: (ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָהעֹוף ְוַעל ָהֶרֶמׂש ְוַעל ַהָּדִגים
ֵמֵאת ָּכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ | ָהַעִּמים ִלְׁשמַֹע ֵאת ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה 

 ְׁשַלח ִחיָרם ֶמֶלְך צֹור ֶאתַוּיִ ) 15(  : ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ָחְכָמתֹו
| ת ָאִביהּו ֲעָבָדיו ֶאל ְׁשלֹמֹה ִּכי ָׁשַמע ִּכי אֹתֹו ָמְׁשחּו ְלֶמֶלְך ַּתחַ 

ַוִּיְׁשַלח ) 16(  : ִּכי אֵֹהב ָהָיה ִחיָרם ְלָדִוד ָּכל ַהָּיִמים
 ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָּדִוד ָאִבי ִּכי) 17: (ְׁשלֹמֹה ֶאל ִחיָרם ֵלאמֹר

ֲאֶׁשר  כֹל ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ְיהָוה ֱאלָֹהיו ִמְּפֵני ַהִּמְלָחָמהלֹא יָ 
]: ַרְגָלי קרי[ַעד ֵּתת ְיהָוה אָֹתם ַּתַחת ַּכּפֹות רגלו | ְסָבֻבהּו 

 ֵאין ָׂשָטן ְוֵאין ֶּפַגע| ְוַעָּתה ֵהִניַח ְיהָוה ֱאלַֹהי ִלי ִמָּסִביב ) 18(
ַּכֲאֶׁשר | ַּבִית ְלֵׁשם ְיהָוה ֱאלָֹהי ְוִהְנִני אֵֹמר ִלְבנֹות ) 19: (ָרע

ָך ַעל ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל ָּדִוד ָאִבי ֵלאמֹר ִּבְנָך ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ַּתְחֶּתי
ְוַעָּתה ַצֵּוה ְוִיְכְרתּו ִלי ) 20: (ִּכְסֶאָך הּוא ִיְבֶנה ַהַּבִית ִלְׁשִמי

ן ְׂשַכר ֲעָבֶדיָך ֶאֵּת ֲאָרִזים ִמן ַהְּלָבנֹון ַוֲעָבַדי ִיְהיּו ִעם ֲעָבֶדיָך ּו
ַע ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ִּכי ֵאין ָּבנּו ִאיׁש יֹדֵ | ְלָך ְּככֹל ֲאֶׁשר ּתֹאֵמר 
ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ִחיָרם ֶאת ִּדְבֵרי ) 21: (ִלְכָרת ֵעִצים ַּכִּצדִֹנים
 ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ְיהָוה ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָנַתן| ְׁשלֹמֹה ַוִּיְׂשַמח ְמאֹד 

ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ֶאל ) 22: (ָדִוד ֵּבן ָחָכם ַעל ָהָעם ָהָרב ַהֶּזהְל 
 ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת| ְׁשלֹמֹה ֵלאמֹר ָׁשַמְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאָלי 

ֲעָבַדי יִֹרדּו ִמן ) 23: (ָּכל ֶחְפְצָך ַּבֲעֵצי ֲאָרִזים ּוַבֲעֵצי ְברֹוִׁשים
 יֵמם ּדְֹברֹות ַּבָּים ַעד ַהָּמקֹום ֲאֶׁשרַהְּלָבנֹון ָיָּמה ַוֲאִני ֲאִׂש 

ְוַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת | ִּתְׁשַלח ֵאַלי ְוִנַּפְצִּתים ָׁשם ְוַאָּתה ִתָּׂשא 
ַוְיִהי ִחירֹום נֵֹתן ִלְׁשלֹמֹה ֲעֵצי ) 24: (ֶחְפִצי ָלֵתת ֶלֶחם ֵּביִתי

ַתן ְלִחיָרם ּוְׁשלֹמֹה נָ ) 25: (ֲאָרִזים ַוֲעֵצי ְברֹוִׁשים ָּכל ֶחְפצֹו
| ֶמן ָּכִתית ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּכֹר ִחִּטים ַמּכֶֹלת ְלֵביתֹו ְוֶעְׂשִרים ּכֹר ֶׁש 

  : ּכֹה ִיֵּתן ְׁשלֹמֹה ְלִחיָרם ָׁשָנה ְבָׁשָנה
ן ַוְיִהי ָׁשלֹם ֵּבי| ַויהָוה ָנַתן ָחְכָמה ִלְׁשלֹמֹה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו ) 26(

ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ) 27: (תּו ְבִרית ְׁשֵניֶהםִחיָרם ּוֵבין ְׁשלֹמֹה ַוִּיְכְר 
) 28: (ַוְיִהי ַהַּמס ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ִאיׁש| ְׁשלֹמֹה ַמס ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל 

ֶדׁש ִיְהיּו ַוִּיְׁשָלֵחם ְלָבנֹוָנה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַּבחֶֹדׁש ֲחִליפֹות חֹ
) 29(  : ם ַעל ַהַּמסַוֲאדִֹנירָ | ַבְּלָבנֹון ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ְּבֵביתֹו 



ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף חֵֹצב | ַוְיִהי ִלְׁשלֹמֹה ִׁשְבִעים ֶאֶלף נֵֹׂשא ַסָּבל 
ָלאָכה ְלַבד ִמָּׂשֵרי ַהִּנָּצִבים ִלְׁשלֹמֹה ֲאֶׁשר ַעל ַהְּמ ) 30: (ָּבָהר

: הָהרִֹדים ָּבָעם ָהעִֹׂשים ַּבְּמָלאכָ | ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות 
ַיֵּסד ְיַצו ַהֶּמֶלְך ַוַּיִּסעּו ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְל וַ ) 31(

ַוִּיְפְסלּו ּבֵֹני ְׁשלֹמֹה ּובֵֹני ִחירֹום ) 32: (ַהָּבִית ַאְבֵני ָגִזית
  :ַוָּיִכינּו ָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים ִלְבנֹות ַהָּבִית| ְוַהִּגְבִלים 

  
1 Kings Chapter 6 

  
 ְׂשָרֵאלֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני יִ ַוְיִהי ִבְׁשמ) 1(

 ַהֵּׁשִני ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ְּבחֶֹדׁש ִזו הּוא ַהחֶֹדׁש
ר ְוַהַּבִית ֲאֶׁש ) 2: (ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַליהָוה| ִלְמלְֹך ְׁשלֹמֹה ַעל ִיְׂשָרֵאל 

| ְחּבֹו הָוה ִׁשִּׁשים ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוֶעְׂשִרים רָ ָּבָנה ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַלי
ְוָהאּוָלם ַעל ְּפֵני ֵהיַכל ַהַּבִית ) 3: (ּוְׁשלִֹׁשים ַאָּמה קֹוָמתֹו

ל ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ָרְחּבֹו עַ | ֶעְׂשִרים ַאָּמה ָאְרּכֹו ַעל ְּפֵני רַֹחב ַהָּבִית 
ַוִּיֶבן ַעל ) 5: (ֵני ְׁשֻקִפים ֲאֻטִמיםַוַּיַעׂש ַלָּבִית ַחּלֹו) 4: (ְּפֵני ַהָּבִית

ָסִביב ֶאת ִקירֹות ַהַּבִית ָסִביב ] ָיִציַע קרי[ִקיר ַהַּבִית יצוע 
] ַהָּיִציַע קרי[היצוע ) 6: (ַוַּיַעׂש ְצָלעֹות ָסִביב| ַלֵהיָכל ְוַלְּדִביר 

ָרְחָּבּה  ָּמהַהַּתְחּתָֹנה ָחֵמׁש ָּבַאָּמה ָרְחָּבּה ְוַהִּתיכָֹנה ֵׁשׁש ָּבַא
 ִּכי ִמְגָרעֹות ָנַתן ַלַּבִית ָסִביב| ְוַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשַבע ָּבַאָּמה ָרְחָּבּה 

ְוַהַּבִית ְּבִהָּבנֹתֹו ֶאֶבן ) 7: (חּוָצה ְלִבְלִּתי ֲאחֹז ְּבִקירֹות ַהָּבִית
ע ַמ ּוַמָּקבֹות ְוַהַּגְרֶזן ָּכל ְּכִלי ַבְרֶזל לֹא ִנְׁש | ְׁשֵלָמה ַמָּסע ִנְבָנה 

ֶּפַתח ַהֵּצָלע ַהִּתיכָֹנה ֶאל ֶּכֶתף ַהַּבִית ) 8: (ַּבַּבִית ְּבִהָּבנֹתֹו
ּוְבלּוִּלים ַיֲעלּו ַעל ַהִּתיכָֹנה ּוִמן ַהִּתיכָֹנה ֶאל | ַהְיָמִנית 
 ַוִּיְסּפֹן ֶאת ַהַּבִית ֵּגִבים| ַוִּיֶבן ֶאת ַהַּבִית ַוְיַכֵּלהּו ) 9: (ַהְּׁשִלִׁשים

ַעל ָּכל ] ַהָּיִציַע קרי[ַוִּיֶבן ֶאת היצוע ) 10: (ָרִזיםּוְׂשֵדרֹת ָּבאֲ 
  : םַוֶּיֱאחֹז ֶאת ַהַּבִית ַּבֲעֵצי ֲאָרִזי| ַהַּבִית ָחֵמׁש ַאּמֹות קֹוָמתֹו 

ר ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁש ) 12: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ְׁשלֹמֹה ֵלאמֹר) 11(
ָּת ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעֶׂשה ְוָׁשַמְר  ַאָּתה בֶֹנה ִאם ֵּתֵלְך ְּבֻחּקַֹתי ְוֶאת

ַּבְרִּתי ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּדָבִרי ִאָּתְך ֲאֶׁשר ִּד | ָּכל ִמְצֹוַתי ָלֶלֶכת ָּבֶהם 
ְולֹא ֶאֱעזֹב | ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 13: (ֶאל ָּדִוד ָאִביךָ 
: ת ַהַּבִית ַוְיַכֵּלהּוַוִּיֶבן ְׁשלֹמֹה ֶא ) 14(  : ֶאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

ְרַקע ַוִּיֶבן ֶאת ִקירֹות ַהַּבִית ִמַּבְיָתה ְּבַצְלעֹות ֲאָרִזים ִמַּק ) 15(
ת ַוְיַצף ֶאת ַקְרַקע ַהַּביִ | ַהַּבִית ַעד ִקירֹות ַהִּסֻּפן ִצָּפה ֵעץ ִמָּבִית 



ַוִּיֶבן ֶאת ֶעְׂשִרים ַאָּמה מירכותי ) 16: (ְּבַצְלעֹות ְּברֹוִׁשים
ירֹות ַהַּבִית ְּבַצְלעֹות ֲאָרִזים ִמן ַהַּקְרַקע ַעד ַהִּק ] ַּיְרְּכֵתי קריִמ [

ְוַאְרָּבִעים ) 17: (ַוִּיֶבן לֹו ִמַּבִית ִלְדִביר ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים| 
ְוֶאֶרז ֶאל ַהַּבִית ) 18: (הּוא ַהֵהיָכל ִלְפָני| ָּבַאָּמה ָהָיה ַהָּבִית 

ַהּכֹל ֶאֶרז ֵאין ֶאֶבן | ם ּוְפטּוֵרי ִצִּצים ְּפִניָמה ִמְקַלַעת ְּפָקִעי
 ְלִתֵּתן ָׁשם ֶאת| ּוְדִביר ְּבתֹוְך ַהַּבִית ִמְּפִניָמה ֵהִכין ) 19: (ִנְרָאה

ְוִלְפֵני ַהְּדִביר ֶעְׂשִרים ַאָּמה אֶֹרְך ) 20: (ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה
| ַצֵּפהּו ָזָהב ָסגּור ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה רַֹחב ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה קֹוָמתֹו ַויְ 

ב ַוְיַצף ְׁשלֹמֹה ֶאת ַהַּבִית ִמְּפִניָמה ָזהָ ) 21: (ַוְיַצף ִמְזֵּבַח ָאֶרז
ָזָהב ִלְפֵני ַהְּדִביר ] ְּבַרּתּוקֹות קרי[ַוְיַעֵּבר ברתיקות | ָסגּור 

 |ִית ְוֶאת ָּכל ַהַּבִית ִצָּפה ָזָהב ַעד ּתֹם ָּכל ַהּבָ ) 22: (ַוְיַצֵּפהּו ָזָהב
י ַוַּיַעׂש ַּבְּדִביר ְׁשנֵ ) 23: (ְוָכל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ַלְּדִביר ִצָּפה ָזָהב

ַנף ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ְּכ ) 24: (ֶעֶׂשר ַאּמֹות קֹוָמתֹו| ְכרּוִבים ֲעֵצי ָׁשֶמן 
 ֶעֶׂשר ַאּמֹות| ַהְּכרּוב ָהֶאָחת ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ְּכַנף ַהְּכרּוב ַהֵּׁשִנית 

ְוֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ַהְּכרּוב ) 25: (ָפיו ְוַעד ְקצֹות ְּכָנָפיוִמְקצֹות ְּכנָ 
קֹוַמת ) 26: (ִמָּדה ַאַחת ְוֶקֶצב ֶאָחד ִלְׁשֵני ַהְּכֻרִבים| ַהֵּׁשִני 

ַוִּיֵּתן ֶאת ) 27: (ְוֵכן ַהְּכרּוב ַהֵּׁשִני| ַהְּכרּוב ָהֶאָחד ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה 
 ִניִמי ַוִּיְפְרׂשּו ֶאת ַּכְנֵפי ַהְּכֻרִביםַהְּכרּוִבים ְּבתֹוְך ַהַּבִית ַהּפְ 

| יר ַהֵּׁשִני ַוִּתַּגע ְּכַנף ָהֶאָחד ַּבִּקיר ּוְכַנף ַהְּכרּוב ַהֵּׁשִני נַֹגַעת ַּבִּק 
ַוְיַצף ֶאת ) 28: (ְוַכְנֵפיֶהם ֶאל ּתֹוְך ַהַּבִית נְֹגעֹת ָּכָנף ֶאל ָּכָנף

י ת ַהַּבִית ֵמַסב ָקַלע ִּפּתּוחֵ ְוֵאת ָּכל ִקירֹו) 29: (ַהְּכרּוִבים ָזָהב
: ִמִּלְפִנים ְוַלִחיצֹון| ִמְקְלעֹות ְּכרּוִבים ְוִתמֹרֹת ּוְפטּוֵרי ִצִּצים 

ְוֵאת ) 31: (ִלְפִניָמה ְוַלִחיצֹון| ְוֶאת ַקְרַקע ַהַּבִית ִצָּפה ָזָהב ) 30(
: ֲחִמִׁשית ָהַאִיל ְמזּוזֹות| ֶּפַתח ַהְּדִביר ָעָׂשה ַּדְלתֹות ֲעֵצי ָׁשֶמן 

רּוִבים ּוְׁשֵּתי ַּדְלתֹות ֲעֵצי ֶׁשֶמן ְוָקַלע ֲעֵליֶהם ִמְקְלעֹות ְּכ ) 32(
ַוָּיֶרד ַעל ַהְּכרּוִבים ְוַעל | ְוִתמֹרֹות ּוְפטּוֵרי ִצִּצים ְוִצָּפה ָזָהב 

ֲעֵצי  ְוֵכן ָעָׂשה ְלֶפַתח ַהֵהיָכל ְמזּוזֹות) 33: (ַהִּתמֹרֹות ֶאת ַהָּזָהב
ְׁשֵני | ּוְׁשֵּתי ַדְלתֹות ֲעֵצי ְברֹוִׁשים ) 34: (ֵאת ְרִבִעיתֵמ | ָׁשֶמן 

ִנית ְצָלִעים ַהֶּדֶלת ָהַאַחת ְּגִליִלים ּוְׁשֵני ְקָלִעים ַהֶּדֶלת ַהֵּׁש 
ְוִצָּפה | ְוָקַלע ְּכרּוִבים ְוִתמֹרֹות ּוְפֻטֵרי ִצִּצים ) 35: (ְּגִליִלים

ֶבן ֶאת ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ַוּיִ ) 36: (ָזָהב ְמֻיָּׁשר ַעל ַהְּמֻחֶּקה
ית ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִע ) 37: (ְוטּור ְּכֻרתֹת ֲאָרִזים| ְׁשלָֹׁשה טּוֵרי ָגִזית 

ַרח ּוַבָּׁשָנה ָהַאַחת ֶעְׂשֵרה ְּביֶ ) 38: (ְּבֶיַרח ִזו| ֻיַּסד ֵּבית ְיהָוה 



ְלָכל מׁשפטו ּבּול הּוא ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִמיִני ָּכָלה ַהַּבִית ְלָכל ְּדָבָריו ּו
  :ַוִּיְבֵנהּו ֶׁשַבע ָׁשִנים| ] ִמְׁשָּפָטיו קרי[
  

1 Kings Chapter 7 
  
ַוְיַכל ֶאת ָּכל | ְוֶאת ֵּביתֹו ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ) 1(

ַוִּיֶבן ֶאת ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹון ֵמָאה ַאָּמה ָאְרּכֹו ) 2: (ֵּביתֹו
י ַעל ַאְרָּבָעה טּורֵ | ּבֹו ּוְׁשלִֹׁשים ַאָּמה קֹוָמתֹו ַוֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְח 

 ְוָסֻפן ָּבֶאֶרז) 3: (ַעּמּוֵדי ֲאָרִזים ּוְכֻרתֹות ֲאָרִזים ַעל ָהַעּמּוִדים
| ָּׁשה ִמַּמַעל ַעל ַהְּצָלעֹת ֲאֶׁשר ַעל ָהַעּמּוִדים ַאְרָּבִעים ַוֲחִמ 

ּוֶמֱחָזה ֶאל | לָֹׁשה טּוִרים ּוְׁשֻקִפים ְׁש ) 4: (ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ַהּטּור
ְוָכל ַהְּפָתִחים ְוַהְּמזּוזֹות ְרֻבִעים ) 5: (ֶמֱחָזה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים

ְוֵאת אּוָלם ) 6: (ּומּול ֶמֱחָזה ֶאל ֶמֱחָזה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים| ָׁשֶקף 
| ה ָרְחּבֹו ָהַעּמּוִדים ָעָׂשה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָאְרּכֹו ּוְׁשלִֹׁשים ַאָּמ 

ְואּוָלם ַהִּכֵּסא ) 7: (אּוָלם ַעל ְּפֵניֶהם ְוַעֻּמִדים ְוָעב ַעל ְּפֵניֶהםוְ 
ע ְוָספּון ָּבֶאֶרז ֵמַהַּקְרַק | ֲאֶׁשר ִיְׁשָּפט ָׁשם ֻאָלם ַהִּמְׁשָּפט ָעָׂשה 

ִמֵּבית  ּוֵביתֹו ֲאֶׁשר ֵיֶׁשב ָׁשם ָחֵצר ָהַאֶחֶרת) 8: (ַעד ַהַּקְרָקע
ר ָלַקח ּוַבִית ַיֲעֶׂשה ְלַבת ַּפְרעֹה ֲאֶׁש | ה ָהָיה ָלאּוָלם ַּכַּמֲעֶׂשה ַהּזֶ 
ת ָּכל ֵאֶּלה ֲאָבִנים ְיָקרֹת ְּכִמּדֹת ָּגִזי) 9: (ְׁשלֹמֹה ָּכאּוָלם ַהֶּזה

 ּוִמַּמָּסד ַעד ַהְּטָפחֹות ּוִמחּוץ| ְמגָֹררֹות ַּבְּמֵגָרה ִמַּבִית ּוִמחּוץ 
|  ָבִנים ְיָקרֹות ֲאָבִנים ְּגדֹלֹותּוְמֻיָּסד אֲ ) 10: (ַעד ֶהָחֵצר ַהְּגדֹוָלה

 ּוִמְלַמְעָלה ֲאָבִנים) 11: (ַאְבֵני ֶעֶׂשר ַאּמֹות ְוַאְבֵני ְׁשמֶֹנה ַאּמֹות
ה ְוָחֵצר ַהְּגדֹוָלה ָסִביב ְׁשלָֹׁש ) 12: (ְיָקרֹות ְּכִמּדֹות ָּגִזית ָוָאֶרז

הָוה ַהְּפִניִמית ְוַלֲחַצר ֵּבית יְ | טּוִרים ָּגִזית ְוטּור ְּכֻרתֹת ֲאָרִזים 
  : ּוְלֻאָלם ַהָּבִית

ֶּבן ) 14: (ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַוִּיַּקח ֶאת ִחיָרם ִמּצֹר) 13(
ת ׁש ְנחֶֹׁש ִאָּׁשה ַאְלָמָנה הּוא ִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ְוָאִביו ִאיׁש צִֹרי חֹרֵ 
ֲעׂשֹות ָּכל ַוִּיָּמֵלא ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהְּתבּוָנה ְוֶאת ַהַּדַעת לַ 

ל ַוָּיבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַוַּיַעׂש ֶאת ּכָ | ְמָלאָכה ַּבְּנחֶֹׁשת 
ה ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשרֵ | ַוָּיַצר ֶאת ְׁשֵני ָהַעּמּוִדים ְנחֶֹׁשת ) 15: (ְמַלאְכּתֹו

ָיסֹב ֶאת  ַאָּמה קֹוַמת ָהַעּמּוד ָהֶאָחד ְוחּוט ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַאָּמה
 ּוְׁשֵּתי כָֹתרֹת ָעָׂשה ָלֵתת ַעל ָראֵׁשי) 16: (ֵּׁשִניָהַעּמּוד הַ 

ת ָחֵמׁש ַאּמֹות קֹוַמת ַהּכֶֹתֶרת ָהֶאחָ | ָהַעּמּוִדים ֻמַצק ְנחֶֹׁשת 
 ְׂשָבִכים ַמֲעֵׂשה) 17: (ְוָחֵמׁש ַאּמֹות קֹוַמת ַהּכֶֹתֶרת ַהֵּׁשִנית



ר ַעל רֹאׁש ְׂשָבָכה ְּגִדִלים ַמֲעֵׂשה ַׁשְרְׁשרֹות ַלּכָֹתרֹת ֲאֶׁש 
: ֵּׁשִניתִׁשְבָעה ַלּכֶֹתֶרת ָהֶאָחת ְוִׁשְבָעה ַלּכֶֹתֶרת הַ | ָהַעּמּוִדים 

 ּוְׁשֵני טּוִרים ָסִביב ַעל ַהְּׂשָבָכה| ַוַּיַעׂש ֶאת ָהַעּמּוִדים ) 18(
 ֵכן ָעָׂשהָהֶאָחת ְלַכּסֹות ֶאת ַהּכָֹתרֹת ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁש ָהִרּמִֹנים וְ 

ְוכָֹתרֹת ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁש ָהַעּמּוִדים ) 19: (יתַלּכֶֹתֶרת ַהֵּׁשנִ 
ְוכָֹתרֹת ַעל ְׁשֵני ) 20: (ַאְרַּבע ַאּמֹות| ַמֲעֵׂשה ׁשּוַׁשן ָּבאּוָלם 

בכה ָהַעּמּוִדים ַּגם ִמַּמַעל ִמְּלֻעַּמת ַהֶּבֶטן ֲאֶׁשר ְלֵעֶבר ׂש
ּכֶֹתֶרת ְוָהִרּמֹוִנים ָמאַתִים ֻטִרים ָסִביב ַעל הַ | ] ַהְּׂשָבָכה קרי[

ַוָּיֶקם ֶאת | ַוָּיֶקם ֶאת ָהַעֻּמִדים ְלֻאָלם ַהֵהיָכל ) 21: (ַהֵּׁשִנית
ד ָהַעּמּוד ַהְיָמִני ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָיִכין ַוָּיֶקם ֶאת ָהַעּמּו

ְוַעל רֹאׁש ָהַעּמּוִדים ) 22: (ַהְּׂשָמאִלי ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ּבַֹעז
ם ַוַּיַעׂש ֶאת ַהּיָ ) 23: (ם ְמֶלאֶכת ָהַעּמּוִדיםַוִּתּתֹ| ַמֲעֵׂשה ׁשֹוָׁשן 

ה ֵמׁש ָּבַאָּמ ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ִמְּׂשָפתֹו ַעד ְׂשָפתֹו ָעגֹל ָסִביב ְוחָ | מּוָצק 
) 24: (ְׁשלִֹׁשים ָּבַאָּמה ָיסֹב אֹתֹו ָסִביב] ְוָקו קרי[קֹוָמתֹו וקוה 

תֹו ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ּוְפָקִעים ִמַּתַחת ִלְׂשָפתֹו ָסִביב סְֹבִבים אֹ
ְׁשֵני טּוִרים ַהְּפָקִעים ְיֻצִקים | ַמִּקִפים ֶאת ַהָּים ָסִביב 

פֹוָנה עֵֹמד ַעל ְׁשֵני ָעָׂשר ָּבָקר ְׁשלָֹׁשה פִֹנים צָ ) 25: (ִּביֻצָקתֹו
ּפִֹנים ִמְזָרָחה  ּוְׁשלָֹׁשה פִֹנים ָיָּמה ּוְׁשלָֹׁשה ּפִֹנים ֶנְגָּבה ּוְׁשלָֹׁשה

 ְוָעְביֹו ֶטַפח) 26: (ְוָכל ֲאחֵֹריֶהם ָּבְיָתה| ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה ְוַהָּים 
  : ַאְלַּפִים ַּבת ָיִכיל| ּוְׂשָפתֹו ְּכַמֲעֵׂשה ְׂשַפת ּכֹוס ֶּפַרח ׁשֹוָׁשן 

ַאְרַּבע ָּבַאָּמה אֶֹרְך | ַוַּיַעׂש ֶאת ַהְּמכֹנֹות ֶעֶׂשר ְנחֶֹׁשת ) 27(
: ֹוָמָתּהָּבַאָּמה ָרְחָּבּה ְוָׁשלֹׁש ָּבַאָּמה קַהְּמכֹוָנה ָהֶאָחת ְוַאְרַּבע 

ּוִמְסְּגרֹת ֵּבין | ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמכֹוָנה ִמְסְּגרֹת ָלֶהם ) 28(
יֹות ָּבָקר ְוַעל ַהִּמְסְּגרֹות ֲאֶׁשר ֵּבין ַהְׁשַלִּבים ֲארָ ) 29: (ַהְׁשַלִּבים

ַחת ַלֲאָריֹות ְוַלָּבָקר ּוִמַּת | ּוְכרּוִבים ְוַעל ַהְׁשַלִּבים ֵּכן ִמָּמַעל 
ְוַאְרָּבָעה אֹוַפֵּני ְנחֶֹׁשת ַלְּמכֹוָנה ) 30: (לֹיֹות ַמֲעֵׂשה מֹוָרד

ִמַּתַחת | ָהַאַחת ְוַסְרֵני ְנחֶֹׁשת ְוַאְרָּבָעה ַפֲעמָֹתיו ְּכֵתפֹת ָלֶהם 
ּוִפיהּו ִמֵּבית ) 31: (ַלִּכּיֹר ַהְּכֵתפֹת ְיֻצקֹות ֵמֵעֶבר ִאיׁש לֹיֹות

 ִצי ָהַאָּמהֶתֶרת ָוַמְעָלה ָּבַאָּמה ּוִפיָה ָעגֹל ַמֲעֵׂשה ֵכן ַאָּמה ַוחֲ ַלּכֹ
) 32: (תְוַגם ַעל ִּפיָה ִמְקָלעֹות ּוִמְסְּגרֵֹתיֶהם ְמֻרָּבעֹות לֹא ֲעֻגּלֹו| 

 ְוַאְרַּבַעת ָהאֹוַפִּנים ְלִמַּתַחת ַלִּמְסְּגרֹות ִוידֹות ָהאֹוַפִּנים
) 33: (אֹוַפן ָהֶאָחד ַאָּמה ַוֲחִצי ָהַאָּמהְוקֹוַמת הָ | ַּבְּמכֹוָנה 

ְידֹוָתם ְוַגֵּביֶהם | ּוַמֲעֵׂשה ָהאֹוַפִּנים ְּכַמֲעֵׂשה אֹוַפן ַהֶּמְרָּכָבה 
ְוַאְרַּבע ְּכֵתפֹות ֶאל ) 34: (ְוִחֻּׁשֵקיֶהם ְוִחֻּׁשֵריֶהם ַהּכֹל מּוָצק



ּוְברֹאׁש ) 35: (ֵתֶפיהָ ִמן ַהְּמכָֹנה ְּכ | ַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהְּמכָֹנה ָהֶאָחת 
ְוַעל רֹאׁש ַהְּמכָֹנה | ַהְּמכֹוָנה ֲחִצי ָהַאָּמה קֹוָמה ָעגֹל ָסִביב 

ַעל ַוְיַפַּתח ַעל ַהֻּלחֹת ְידֶֹתיָה וְ ) 36: (ְידֶֹתיָה ּוִמְסְּגרֶֹתיָה ִמֶּמָּנה
ְּכַמַער | ְּכרּוִבים ֲאָריֹות ְוִתמֹרֹת ] ִמְסְּגרֶֹתיָה קרי[ומסגרתיה 

מּוָצק | ָּכזֹאת ָעָׂשה ֵאת ֶעֶׂשר ַהְּמכֹנֹות ) 37: (ְולֹיֹות ָסִביב ִאיׁש
ּיֹרֹות ַוַּיַעׂש ֲעָׂשָרה ִכ ) 38(  : ֶאָחד ִמָּדה ַאַחת ֶקֶצב ֶאָחד ְלֻכָּלְהָנה

ִּכּיֹור ַאְרָּבִעים ַּבת ָיִכיל ַהִּכּיֹור ָהֶאָחד ַאְרַּבע ָּבַאָּמה הַ | ְנחֶֹׁשת 
) 39: (ַעל ַהְּמכָֹנה ָהַאַחת ְלֶעֶׂשר ַהְּמכֹונֹות ָהֶאָחד ִּכּיֹור ֶאָחד

  ַעל ֶּכֶתףַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּמכֹנֹות ָחֵמׁש ַעל ֶּכֶתף ַהַּבִית ִמָּיִמין ְוָחֵמׁש
ָמה ְוֶאת ַהָּים ָנַתן ִמֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית ֵקְד | ַהַּבִית ִמְּׂשמֹאלֹו 

ת ַהִּכּיֹרֹות ְוֶאת ַהָּיִעים ַוַּיַעׂש ִחירֹום ֶא ) 40(  : ִמּמּול ֶנֶגב
ֶׁשר ַוְיַכל ִחיָרם ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהְּמָלאָכה אֲ | ְוֶאת ַהִּמְזָרקֹות 

ַעֻּמִדים ְׁשַנִים ְוֻגּלֹת ) 41: (ָעָׂשה ַלֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ֵּבית ְיהָוה
 ְוַהְּׂשָבכֹות ְׁשַּתִים| ַהּכָֹתרֹת ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁש ָהַעֻּמִדים ְׁשָּתִים 

) 42: (ּוִדיםְלַכּסֹות ֶאת ְׁשֵּתי ֻּגּלֹת ַהּכָֹתרֹת ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁש ָהַעּמ
ְׁשֵני טּוִרים | ְוֶאת ָהִרּמִֹנים ַאְרַּבע ֵמאֹות ִלְׁשֵּתי ַהְּׂשָבכֹות 

רֹת ֲאֶׁשר ִרּמִֹנים ַלְּׂשָבָכה ָהֶאָחת ְלַכּסֹות ֶאת ְׁשֵּתי ֻּגּלֹת ַהּכָֹת 
ְוֶאת ַהִּכּיֹרֹת | ְוֶאת ַהְּמכֹנֹות ָעֶׂשר ) 43: (ַעל ְּפֵני ָהַעּמּוִדים
ם ְוֶאת ַהָּבָקר ְׁשֵני| ְוֶאת ַהָּים ָהֶאָחד ) 44: (ֲעָׂשָרה ַעל ַהְּמכֹנֹות
ְוֶאת ַהִּסירֹות ְוֶאת ַהָּיִעים ְוֶאת ) 45: (ָעָׂשר ַּתַחת ַהָּים

ה ֲאֶׁשר ָעָׂש ] ָהֵאֶּלה קרי[ַהִּמְזָרקֹות ְוֵאת ָּכל ַהֵּכִלים האהל 
ְּבִכַּכר ) 46: (ְנחֶֹׁשת ְממָֹרט| ִחיָרם ַלֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ֵּבית ְיהָוה 

: ֵּבין ֻסּכֹות ּוֵבין ָצְרָתן| ַהַּיְרֵּדן ְיָצָקם ַהֶּמֶלְך ְּבַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה 
לֹא ֶנְחַקר | ַוַּיַּנח ְׁשלֹמֹה ֶאת ָּכל ַהֵּכִלים ֵמרֹב ְמאֹד ְמאֹד ) 47(

ר ֵּבית ַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ֲאֶׁש ) 48: (ִמְׁשַקל ַהְּנחֶֹׁשת
ם ַהָּפִנים ֵאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ָעָליו ֶלחֶ | ְיהָוה 
ל ִלְפֵני ְוֶאת ַהְּמנֹרֹות ָחֵמׁש ִמָּיִמין ְוָחֵמׁש ִמְּׂשמֹאו) 49: (ָזָהב

) 50: (רֹת ְוַהֶּמְלַקַחִים ָזָהבְוַהֶּפַרח ְוַהּנֵ | ַהְּדִביר ָזָהב ָסגּור 
ָהב ָסגּור ְוַהִּסּפֹות ְוַהְמַזְּמרֹות ְוַהִּמְזָרקֹות ְוַהַּכּפֹות ְוַהַּמְחּתֹות זָ 

ַדְלֵתי ְוַהּפֹתֹות ְלַדְלתֹות ַהַּבִית ַהְּפִניִמי ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים לְ | 
  : ַהַּבִית ַלֵהיָכל ָזָהב

ית ְיהָוה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ּבֵ  ַוִּתְׁשַלם ָּכל ַהְּמָלאָכה) 51(
 ָּזָהב ְוֶאתַוָּיֵבא ְׁשלֹמֹה ֶאת ָקְדֵׁשי ָּדִוד ָאִביו ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת הַ | 

  :ַהֵּכִלים ָנַתן ְּבאְֹצרֹות ֵּבית ְיהָוה



  
1 Kings Chapter 8 

  
ַּמּטֹות הַ  ָאז ַיְקֵהל ְׁשלֹמֹה ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּכל ָראֵׁשי) 1(

| ָלִם ְנִׂשיֵאי ָהָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְירּוָׁש 
) 2: (ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ֵמִעיר ָּדִוד ִהיא ִצּיֹון

ֵאָתִנים ַוִּיָּקֲהלּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֶיַרח הָ 
| ַוָּיבֹאּו ּכֹל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ) 3: (ַהְּׁשִביִעי הּוא ַהחֶֹדׁש| ֶּבָחג 

ַוַּיֲעלּו ֶאת ֲארֹון ְיהָוה ְוֶאת ) 4: (ַוִּיְׂשאּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָארֹון
ַוַּיֲעלּו אָֹתם | אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָּבאֶֹהל 

מֹה ְוָכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹ) 5: (ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים
 ְמַזְּבִחים צֹאן ּוָבָקר ֲאֶׁשר| ַהּנֹוָעִדים ָעָליו ִאּתֹו ִלְפֵני ָהָארֹון 

ית ַוָּיִבאּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ֲארֹון ְּבִר ) 6: (לֹא ִיָּסְפרּו ְולֹא ִיָּמנּו ֵמרֹב
ל ֶא |  ְיהָוה ֶאל ְמקֹומֹו ֶאל ְּדִביר ַהַּבִית ֶאל קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים

ִּכי ַהְּכרּוִבים ּפְֹרִׂשים ְּכָנַפִים ֶאל ) 7: (ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים
: ְעָלהַוָּיסֹּכּו ַהְּכֻרִבים ַעל ָהָארֹון ְוַעל ַּבָּדיו ִמְלָמ | ְמקֹום ָהָארֹון 

ַעל ְּפֵני  ַוַּיֲאִרכּו ַהַּבִּדים ַוֵּיָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים ִמן ַהּקֶֹדׁש) 8(
ֵאין ) 9: (ַוִּיְהיּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה| ְולֹא ֵיָראּו ַהחּוָצה  ַהְּדִביר

| ה ְּבחֵֹרב ָּבָארֹון ַרק ְׁשֵני ֻלחֹות ָהֲאָבִנים ֲאֶׁשר ִהִּנַח ָׁשם מֶֹׁש 
) 10: (ָרִיםֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהָוה ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצ 

: ְוֶהָעָנן ָמֵלא ֶאת ֵּבית ְיהָוה| ַהּקֶֹדׁש  ַוְיִהי ְּבֵצאת ַהּכֲֹהִנים ִמן
ִּכי ָמֵלא | ְולֹא ָיְכלּו ַהּכֲֹהִנים ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ִמְּפֵני ֶהָעָנן ) 11(

  : ְכבֹוד ְיהָוה ֶאת ֵּבית ְיהָוה
ָּבנֹה ) 13: (ְיהָוה ָאַמר ִלְׁשּכֹן ָּבֲעָרֶפל| ָאז ָאַמר ְׁשלֹמֹה ) 12(

 ַוַּיֵּסב ַהֶּמֶלְך ) 14: (ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך עֹוָלִמים|  ָבִניִתי ֵּבית ְזֻבל ָלְך 
: ְוָכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל עֵֹמד| ֶאת ָּפָניו ַוְיָבֶרְך ֵאת ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל 

יו ֵאת ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפ ) 15(
 ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאת) 16( :ּוְבָידֹו ִמֵּלא ֵלאמֹר| ָאִבי 

י ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים לֹא ָבַחְרִּתי ְבִעיר ִמּכֹל ִׁשְבֵט 
 ָוֶאְבַחר ְּבָדִוד ִלְהיֹות ַעל| ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות ַּבִית ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשם 

ֹות ַּבִית ְלֵׁשם ִלְבנ| ַוְיִהי ִעם ְלַבב ָּדִוד ָאִבי ) 17: (ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל
ֶׁשר ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ָּדִוד ָאִבי ַיַען אֲ ) 18: (ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

: ֱהִטיבָֹת ִּכי ָהָיה ִעם ְלָבֶבךָ | ָהָיה ִעם ְלָבְבָך ִלְבנֹות ַּבִית ִלְׁשִמי 
 ִּכי ִאם ִּבְנָך ַהּיֵֹצא ֵמֲחָלֶציךָ | ַרק ַאָּתה לֹא ִתְבֶנה ַהָּבִית ) 19(



| ֵּבר ַוָּיֶקם ְיהָוה ֶאת ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּד ) 20: (ּוא ִיְבֶנה ַהַּבִית ִלְׁשִמיה
ה ר ִּדֶּבר ְיהוָ ָוָאֻקם ַּתַחת ָּדִוד ָאִבי ָוֵאֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁש 

ָוָאִׂשם ָׁשם ) 21: (ָוֶאְבֶנה ַהַּבִית ְלֵׁשם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
ּו ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעם ֲאבֵֹתינ| ֶׁשר ָׁשם ְּבִרית ְיהָוה ָמקֹום ָלָארֹון אֲ 

ַוַּיֲעמֹד ְׁשלֹמֹה ִלְפֵני ) 22(  : ְּבהֹוִציאֹו אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
) 23: (ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ַהָּׁשָמִים| ִמְזַּבח ְיהָוה ֶנֶגד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל 
ַעל מֹוָך ֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמ ַוּיֹאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵאין ּכָ 

ִכים ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדיָך ַההְֹל | ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת 
 ת ֲאֶׁשרֲאֶׁשר ָׁשַמְרָּת ְלַעְבְּדָך ָּדִוד ָאִבי ֵא ) 24: (ְלָפֶניָך ְּבָכל ִלָּבם

ְוַעָּתה ) 25: (ַּכּיֹום ַהֶּזה ַוְּתַדֵּבר ְּבִפיָך ּוְבָיְדָך ִמֵּלאָת | ִּדַּבְרָּת לֹו 
 ר ִּדַּבְרָּת ּלֹוְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹר ְלַעְבְּדָך ָדִוד ָאִבי ֵאת ֲאֶׁש 

ַרק | ֵאל ֵלאמֹר לֹא ִיָּכֵרת ְלָך ִאיׁש ִמְּלָפַני יֵֹׁשב ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשרָ 
: ר ָהַלְכָּת ְלָפָניִאם ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך ֶאת ַּדְרָּכם ָלֶלֶכת ְלָפַני ַּכֲאֶׁש 

ֲאֶׁשר ] ְּדָבְרָך קרי[ֵיָאֶמן ָנא דבריך | ְוַעָּתה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ) 26(
ִּכי ַהֻאְמָנם ֵיֵׁשב ֱאלִֹהים ַעל ) 27: (ִּדַּבְרָּת ְלַעְבְּדָך ָּדִוד ָאִבי

ִית ף ִּכי ַהּבַ ִהֵּנה ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים לֹא ְיַכְלְּכלּוָך ַא| ָהָאֶרץ 
ֹו ּוָפִניָת ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך ְוֶאל ְּתִחָּנת) 28: (ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי

ָך ִלְׁשמַֹע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ַעְבְּד | ְיהָוה ֱאלָֹהי 
ֶּזה ִלְהיֹות ֵעיֶנָך ְפֻתחֹות ֶאל ַהַּבִית הַ ) 29: (ִמְתַּפֵּלל ְלָפֶניָך ַהּיֹום

ִלְׁשמַֹע |  ֹום ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ִיְהֶיה ְׁשִמי ָׁשםַלְיָלה ָוי
 ְוָׁשַמְעָּת ) 30: (ֶאל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּדָך ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה

| ָּמקֹום ַהֶּזה ֶאל ְּתִחַּנת ַעְבְּדָך ְוַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְתַּפְללּו ֶאל הַ 
: ְוָסָלְחָּת  ע ֶאל ְמקֹום ִׁשְבְּתָך ֶאל ַהָּׁשַמִים ְוָׁשַמְעָּת ְוַאָּתה ִּתְׁשַמ 

| ֲאלֹתֹו ֵאת ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְוָנָׁשא בֹו ָאָלה ְלהַ ) 31(
ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ) 32: (ּוָבא ָאָלה ִלְפֵני ִמְזַּבֲחָך ַּבַּבִית ַהֶּזה

ַּדְרּכֹו  ָבֶדיָך ְלַהְרִׁשיַע ָרָׁשע ָלֵתתַהָּׁשַמִים ְוָעִׂשיָת ְוָׁשַפְטָּת ֶאת עֲ 
ְּבִהָּנֵגף ) 33(  : ּוְלַהְצִּדיק ַצִּדיק ָלֶתת לֹו ְּכִצְדָקתֹו| ְּברֹאׁשֹו 

 ְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְוהֹודּו| ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני אֹוֵיב ֲאֶׁשר ֶיֶחְטאּו ָלְך 
ְוַאָּתה ) 34: (ַּבִית ַהֶּזהֶאת ְׁשֶמָך ְוִהְתַּפְללּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶליָך ּבַ 

 ַוֲהֵׁשבָֹתם ֶאל| ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת ְלַחַּטאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 
ֶיה ְּבֵהָעֵצר ָׁשַמִים ְולֹא ִיְה ) 35(  : ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּת ַלֲאבֹוָתם

הֹודּו ֶאת ְוִהְתַּפְללּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה וְ | ָמָטר ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך 
ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ) 36: (ְׁשֶמָך ּוֵמַחָּטאָתם ְיׁשּובּון ִּכי ַתֲעֵנם

י תֹוֵרם ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת ְלַחַּטאת ֲעָבֶדיָך ְוַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּכ 



ר ְוָנַתָּתה ָמָטר ַעל ַאְרְצָך ֲאֶׁש | ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָבּה 
י ָרָעב ִּכי ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ֶּדֶבר ִּכ ) 37(  : ָך ְלַנֲחָלהָנַתָּתה ְלַעְּמ 

ְיבֹו ִיְהֶיה ִׁשָּדפֹון ֵיָרקֹון ַאְרֶּבה ָחִסיל ִּכי ִיְהֶיה ִּכי ָיַצר לֹו אֹ
ָּכל ְּתִפָּלה ָכל ְּתִחָּנה ) 38: (ָּכל ֶנַגע ָּכל ַמֲחָלה| ְּבֶאֶרץ ְׁשָעָריו 

 ֲאֶׁשר ֵיְדעּון ִאיׁש| ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִתְהֶיה ְלָכל ָהָאָדם ְלכֹל 
ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ) 39: (ֶנַגע ְלָבבֹו ּוָפַרׂש ַּכָּפיו ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה

  ְּכָכל ְּדָרָכיוַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך ְוָסַלְחָּת ְוָעִׂשיָת ְוָנַתָּת ָלִאיׁש
ְלַבְּדָך ֶאת ְלַבב ָּכל ְּבֵני  ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת | ֲאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת ְלָבבֹו 

ל ְּפֵני ְלַמַען ִיָראּוָך ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים עַ ) 40: (ָהָאָדם
לֹא  ְוַגם ֶאל ַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר) 41: (ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֵֹתינּו| ָהֲאָדָמה 

ִּכי ) 42: (ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמַען ְׁשֶמךָ | ֵמַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל הּוא 
| ְּנטּוָיה ִיְׁשְמעּון ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזרֲֹעָך הַ 

ְמכֹון  ַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים) 43: (ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה
ן ָּכל ְלַמַען ֵיְדעּו| ִׁשְבֶּתָך ְוָעִׂשיָת ְּככֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֵאֶליָך ַהָּנְכִרי 

ָלַדַעת ִּכי ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ְׁשֶמָך ְלִיְרָאה אְֹתָך ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל וְ 
ִּכי ֵיֵצא ַעְּמָך ) 44: (ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי
ְוִהְתַּפְללּו ֶאל ְיהָוה | ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיבֹו ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחם 

) 45: (ֶמךָ ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ָּבּה ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִנִתי ִלְׁש  ֶּדֶרְך 
: םְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָט | ְוָׁשַמְעָּת ַהָּׁשַמִים ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם 

ָּת ָבם ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך ִּכי ֵאין ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא ֶיֱחָטא ְוָאַנפְ ) 46(
ָקה ְוָׁשבּום ׁשֵֹביֶהם ֶאל ֶאֶרץ ָהאֹוֵיב ְרחֹו| ֹוֵיב ּוְנַתָּתם ִלְפֵני א

| ָׁשם  ְוֵהִׁשיבּו ֶאל ִלָּבם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו) 47: (אֹו ְקרֹוָבה
ֶהֱעִוינּו ְוָׁשבּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶליָך ְּבֶאֶרץ ׁשֵֹביֶהם ֵלאמֹר ָחָטאנּו וְ 

ָבם ּוְבָכל ַנְפָׁשם ְּבֶאֶרץ ְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְּבָכל ְלבָ ) 48: (ָרָׁשְענּו
ר ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶׁש | אְֹיֵביֶהם ֲאֶׁשר ָׁשבּו אָֹתם 

ָּבִניִתי [נית ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ב
ְּתִפָּלָתם ְוָׁשַמְעָּת ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבְּתָך ֶאת ) 49: (ִלְׁשֶמךָ ] קרי

ְוָסַלְחָּת ְלַעְּמָך ֲאֶׁשר ) 50: (ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם| ְוֶאת ְּתִחָּנָתם 
ּוְנַתָּתם ְלַרֲחִמים | ָחְטאּו ָלְך ּוְלָכל ִּפְׁשֵעיֶהם ֲאֶׁשר ָּפְׁשעּו ָבְך 

ֲאֶׁשר | ִּכי ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך ֵהם ) 51: (ִלְפֵני ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום
ִלְהיֹות ֵעיֶניָך ) 52: (ְצַרִים ִמּתֹוְך ּכּור ַהַּבְרֶזלהֹוֵצאָת ִמִּמ 

ִלְׁשמַֹע | ְפֻתחֹות ֶאל ְּתִחַּנת ַעְבְּדָך ְוֶאל ְּתִחַּנת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 
ָלה ִּכי ַאָּתה ִהְבַּדְלָּתם ְלָך ְלַנחֲ ) 53: (ֲאֵליֶהם ְּבכֹל ָקְרָאם ֵאֶליךָ 



ָך ֶאת ַּבְרָּת ְּבַיד מֶֹׁשה ַעְבֶּדָך ְּבהֹוִציאֲ ַּכֲאֶׁשר ִּד | ִמּכֹל ַעֵּמי ָהָאֶרץ 
  : ֲאבֵֹתינּו ִמִּמְצַרִים ֲאדָֹני ְיהִוה

ִפָּלה ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ְׁשלֹמֹה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָוה ֵאת ָּכל ַהְּת ) 54(
ָקם ִמִּלְפֵני ִמְזַּבח ְיהָוה ִמְּכרַֹע ַעל ִּבְרָּכיו | ְוַהְּתִחָּנה ַהּזֹאת 

ַוַּיְעמֹד ַוְיָבֶרְך ֵאת ָּכל ְקַהל ) 55: (יו ְּפֻרׂשֹות ַהָּׁשָמִיםְוַכּפָ 
ה ָּברּוְך ְיהָוה ֲאֶׁשר ָנַתן ְמנּוחָ ) 56: (קֹול ָּגדֹול ֵלאמֹר| ִיְׂשָרֵאל 

 לֹא ָנַפל ָּדָבר ֶאָחד ִמּכֹל ְּדָברֹו| ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִּדֵּבר 
ְיִהי ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ) 57: (ַיד מֶֹׁשה ַעְבּדֹוַהּטֹוב ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּב 

) 58: (ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיְּטֵׁשנּו| ִעָּמנּו ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ֲאבֵֹתינּו 
ֻחָּקיו ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו וְ | ְלַהּטֹות ְלָבֵבנּו ֵאָליו 

ר ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶׁש ) 59: (ֵתינּוּוִמְׁשָּפָטיו ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ֲאבֹ
| ְיָלה ִהְתַחַּנְנִּתי ִלְפֵני ְיהָוה ְקרִֹבים ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו יֹוָמם ָולָ 

: ם ְּביֹומֹוַלֲעׂשֹות ִמְׁשַּפט ַעְבּדֹו ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּדַבר יֹו
ֵאין | ָוה הּוא ָהֱאלִֹהים ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ְיה) 60(

ו ָלֶלֶכת ְּבֻחָּקי| ְוָהָיה ְלַבְבֶכם ָׁשֵלם ִעם ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ) 61: (עֹוד
|  ְוַהֶּמֶלְך ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו) 62: (ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ַּכּיֹום ַהֶּזה

 ְּׁשָלִמיםַוִּיְזַּבח ְׁשלֹמֹה ֵאת ֶזַבח הַ ) 63: (זְֹבִחים ֶזַבח ִלְפֵני ְיהָוה
ָאה ֲאֶׁשר ָזַבח ַליהָוה ָּבָקר ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ְוצֹאן ֵמ 

: ָרֵאלַוַּיְחְנכּו ֶאת ֵּבית ְיהָוה ַהֶּמֶלְך ְוָכל ְּבֵני ִיְׂש | ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף 
ְפֵני ֵבית ַּבּיֹום ַההּוא ִקַּדׁש ַהֶּמֶלְך ֶאת ּתֹוְך ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר לִ ) 64(

 ָׂשה ָׁשם ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ְוֵאת ֶחְלֵביְיהָוה ִּכי עָ 
ָהִכיל ֶאת ִּכי ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה ָקטֹן ֵמ | ַהְּׁשָלִמים 

 ַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה) 65: (ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ְוֵאת ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים
ת ֹו ָקָהל ָּגדֹול ִמְּלבֹוא ֲחָמ ָבֵעת ַהִהיא ֶאת ֶהָחג ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמ

ַעת ָיִמים ַעד ַנַחל ִמְצַרִים ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִׁשְב 
ְיָבֲרכּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם וַ ) 66: (ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום| 

 ֵלב ַעל ָּכל ַהּטֹוָבהַוֵּיְלכּו ְלָאֳהֵליֶהם ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי | ֶאת ַהֶּמֶלְך 
  :ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְלָדִוד ַעְבּדֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו

  
1 Kings Chapter 9 

  
| ֶּמֶלְך ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ְׁשלֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ְיהָוה ְוֶאת ֵּבית הַ ) 1(

  : ְוֵאת ָּכל ֵחֶׁשק ְׁשלֹמֹה ֲאֶׁשר ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות



: ֹוןַּכֲאֶׁשר ִנְרָאה ֵאָליו ְּבִגְבע| ה ֶאל ְׁשלֹמֹה ֵׁשִנית ַוֵּיָרא ְיהוָ ) 2(
 ְתָך ֲאֶׁשרַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלְתָך ְוֶאת ְּתִחּנָ ) 3(

ִנָתה ָלׂשּום ִהְתַחַּנְנָּתה ְלָפַני ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ּבָ 
ְוַאָּתה ) 4: (ָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמיםוְ | ְׁשִמי ָׁשם ַעד עֹוָלם 

ֹות ֶׁשר ַלֲעׂשִאם ֵּתֵלְך ְלָפַני ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ָּדִוד ָאִביָך ְּבָתם ֵלָבב ּוְביֹ
ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ) 5: (ֻחַּקי ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשמֹר| ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך 

ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ַעל ָּדִוד | ל ְלעָֹלם ִּכֵּסא ַמְמַלְכְּתָך ַעל ִיְׂשָרֵא 
ִאם ) 6: (ָאִביָך ֵלאמֹר לֹא ִיָּכֵרת ְלָך ִאיׁש ֵמַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל
ֹוַתי ֻחּקַֹתי ׁשֹוב ְּתֻׁשבּון ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם ֵמַאֲחַרי ְולֹא ִתְׁשְמרּו ִמְצ 

ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲהַלְכֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם | ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם 
ָדָמה ְוִהְכַרִּתי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ְּפֵני ָהאֲ ) 7: (ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם

ַעל ִמי ֲאַׁשַּלח ֵמ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ְוֶאת ַהַּבִית ֲאֶׁשר ִהְקַּדְׁשִּתי ִלְׁש 
ְוַהַּבִית ) 8: (ְוָהָיה ִיְׂשָרֵאל ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְּבָכל ָהַעִּמים| ָּפָני 

ְוָאְמרּו ַעל ֶמה | ַהֶּזה ִיְהֶיה ֶעְליֹון ָּכל עֵֹבר ָעָליו ִיּׁשֹם ְוָׁשָרק 
ְוָאְמרּו ַעל ) 9: (ָעָׂשה ְיהָוה ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַלַּבִית ַהֶּזה

ָתם ֵמֶאֶרץ ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ֲאֶׁשר הֹוִציא ֶאת ֲאבֹ
] ַוִּיְׁשַּתֲחוּו קרי[ּו ֵּבאלִֹהים ֲאֵחִרים ויׁשתחו ִמְצַרִים ַוַּיֲחִזק
ַעל ֵּכן ֵהִביא ְיהָוה ֲעֵליֶהם ֵאת ָּכל ָהָרָעה | ָלֶהם ַוַּיַעְבֻדם 

  : ַהּזֹאת
ת ְׁשֵני ַוְיִהי ִמְקֵצה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ֶא ) 10(

ִחיָרם ֶמֶלְך צֹר ) 11: (ֶאת ֵּבית ְיהָוה ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך | ַהָּבִּתים 
ָהב ְלָכל ִנָּׂשא ֶאת ְׁשלֹמֹה ַּבֲעֵצי ֲאָרִזים ּוַבֲעֵצי ְברֹוִׁשים ּוַבּזָ 

ץ ָאז ִיֵּתן ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְלִחיָרם ֶעְׂשִרים ִעיר ְּבֶארֶ | ֶחְפצֹו 
ָנַתן  ַוֵּיֵצא ִחיָרם ִמּצֹר ִלְראֹות ֶאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר) 12: (ַהָּגִליל

ה ַוּיֹאֶמר ָמה ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ) 13: (ְולֹא ָיְׁשרּו ְּבֵעיָניו| לֹמֹה לֹו ְׁש 
  : הַוִּיְקָרא ָלֶהם ֶאֶרץ ָּכבּול ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ | ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ָאִחי 

ְוֶזה ) 15: (ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב| ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ַלֶּמֶלְך ) 14(
ה ֱעָלה ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ְיהוָ ְדַבר ַהַּמס ֲאֶׁשר הֶ 

ְוֶאת ָחצֹר ְוֶאת | ְוֶאת ֵּביתֹו ְוֶאת ַהִּמּלֹוא ְוֵאת חֹוַמת ְירּוָׁשָלִם 
ֶזר ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָעָלה ַוִּיְלּכֹד ֶאת ּגֶ ) 16: (ְמִגּדֹו ְוֶאת ָּגֶזר

 ַוִּיְּתָנּה ִׁשֻּלִחים| ֵׁשב ָּבִעיר ָהָרג ַוִּיְׂשְרָפּה ָּבֵאׁש ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹ
רֹן ַוִּיֶבן ְׁשלֹמֹה ֶאת ָּגֶזר ְוֶאת ֵּבית חֹ) 17: (ְלִבּתֹו ֵאֶׁשת ְׁשלֹמֹה

ַּבִּמְדָּבר ] ַּתְדמֹר קרי[ְוֶאת ַּבֲעָלת ְוֶאת תמר ) 18: (ַּתְחּתֹון
ְׁשלֹמֹה ְוֵאת ְוֵאת ָּכל ָעֵרי ַהִּמְסְּכנֹות ֲאֶׁשר ָהיּו לִ ) 19: (ָּבָאֶרץ



ַׁשק ְוֵאת ֵחֶׁשק ְׁשלֹמֹה ֲאֶׁשר חָ | ָעֵרי ָהֶרֶכב ְוֵאת ָעֵרי ַהָּפָרִׁשים 
ָּכל ָהָעם ) 20: (ִלְבנֹות ִּבירּוָׁשַלִם ּוַבְּלָבנֹון ּוְבכֹל ֶאֶרץ ֶמְמַׁשְלּתֹו

ְּבֵני לֹא ִמ  ַהּנֹוָתר ִמן ָהֱאמִֹרי ַהִחִּתי ַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאֶׁשר
ֲאֶׁשר  ְּבֵניֶהם ֲאֶׁשר נְֹתרּו ַאֲחֵריֶהם ָּבָאֶרץ) 21: (ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה

ד ַוַּיֲעֵלם ְׁשלֹמֹה ְלַמס עֵֹבד עַ | לֹא ָיְכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהֲחִריָמם 
ִּכי ֵהם | ּוִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָנַתן ְׁשלֹמֹה ָעֶבד ) 22: (ַהּיֹום ַהֶּזה
: ֹו ּוָפָרָׁשיוְלָחָמה ַוֲעָבָדיו ְוָׂשָריו ְוָׁשִלָׁשיו ְוָׂשֵרי ִרְכּבַאְנֵׁשי ַהִּמ 

לֹמֹה ֵאֶּלה ָׂשֵרי ַהִּנָּצִבים ֲאֶׁשר ַעל ַהְּמָלאָכה ִלְׁש ) 23(  
) 24: (ָהרִֹדים ָּבָעם ָהעִֹׂשים ַּבְּמָלאָכה| ֲחִמִּׁשים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות 

ָאז | ֶאל ֵּביָתּה ֲאֶׁשר ָּבָנה ָלּה ַאְך ַּבת ַּפְרעֹה ָעְלָתה ֵמִעיר ָּדִוד 
ָנה ְוֶהֱעָלה ְׁשלֹמֹה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁש ) 25: (ָּבָנה ֶאת ַהִּמּלֹוא

יר ִאּתֹו עֹלֹות ּוְׁשָלִמים ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָּבָנה ַליהָוה ְוַהְקֵט 
ה ַהֶּמֶלְך ָוֳאִני ָעָׂש ) 26: (ְוִׁשַּלם ֶאת ַהָּבִית| ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה 

ף ְּבֶאֶרץ ְׁשלֹמֹה ְּבֶעְציֹון ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ֶאת ֵאלֹות ַעל ְׂשַפת ַים סּו
ּיֹות יְֹדֵעי ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ָּבֳאִני ֶאת ֲעָבָדיו ַאְנֵׁשי ֳאנִ ) 27: (ֱאדֹום
ָהב ַוָּיבֹאּו אֹוִפיָרה ַוִּיְקחּו ִמָּׁשם זָ ) 28: (ִעם ַעְבֵדי ְׁשלֹמֹה| ַהָּים 
  :ַוָּיִבאּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה| ע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ַאְרּבַ 

  
1 Kings Chapter 10 

  
ַוָּתבֹא | הָוה ּוַמְלַּכת ְׁשָבא ׁשַֹמַעת ֶאת ֵׁשַמע ְׁשלֹמֹה ְלֵׁשם יְ ) 1(

ַמִּלים ַוָּתבֹא ְירּוָׁשַלְָמה ְּבַחִיל ָּכֵבד ְמאֹד ּגְ ) 2: (ְלַנּסֹתֹו ְּבִחידֹות
 ַוָּתבֹא ֶאל ְׁשלֹמֹה| ם ְּבָׂשִמים ְוָזָהב ַרב ְמאֹד ְוֶאֶבן ְיָקָרה נְֹׂשִאי

ה ַוַּיֶּגד ָלּה ְׁשלֹמֹ) 3: (ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ְלָבָבּה
ִהִּגיד  לֹא ָהָיה ָּדָבר ֶנְעָלם ִמן ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר לֹא| ֶאת ָּכל ְּדָבֶריָה 

ְוַהַּבִית | ַּכת ְׁשָבא ֵאת ָּכל ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה ַוֵּתֶרא ַמלְ ) 4: (ָלּה
מׁשרתו  ּוַמֲאַכל ֻׁשְלָחנֹו ּומֹוַׁשב ֲעָבָדיו ּוַמֲעַמד) 5: (ֲאֶׁשר ָּבָנה

ֶלה ֵּבית ּוַמְלֻּבֵׁשיֶהם ּוַמְׁשָקיו ְועָֹלתֹו ֲאֶׁשר ַיעֲ ] ְמָׁשְרָתיו קרי[
ר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֱאֶמת ַוּתֹאֶמ ) 6: (ְולֹא ָהָיה ָבּה עֹוד רּוחַ | ְיהָוה 

) 7: (ַעל ְּדָבֶריָך ְוַעל ָחְכָמֶתךָ | ָהָיה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ְּבַאְרִצי 
י ְוִהֵּנה ְולֹא ֶהֱאַמְנִּתי ַלְּדָבִרים ַעד ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַוִּתְרֶאיָנה ֵעינַ 

ֶׁשר הֹוַסְפָּת ָחְכָמה ָוטֹוב ֶאל ַהְּׁשמּוָעה אֲ | לֹא ֻהַּגד ִלי ַהֵחִצי 
ָהעְֹמִדים | ַאְׁשֵרי ֲאָנֶׁשיָך ַאְׁשֵרי ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה ) 8: (ָׁשָמְעִּתי

ְיִהי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ) 9: (ְלָפֶניָך ָּתִמיד ַהּׁשְֹמִעים ֶאת ָחְכָמֶתךָ 



ְּבַאֲהַבת ְיהָוה | ָּברּוְך ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְּבָך ְלִתְּתָך ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל 
) 10: (ָקהם ַוְיִׂשיְמָך ְלֶמֶלְך ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ּוְצדָ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלעֹלָ 

ה ְמאֹד ַוִּתֵּתן ַלֶּמֶלְך ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב ּוְבָׂשִמים ַהְרּבֵ 
ַמְלַּכת  לֹא ָבא ַכּבֶֹׂשם ַההּוא עֹוד ָלרֹב ֲאֶׁשר ָנְתָנה| ְוֶאֶבן ְיָקָרה 

 ֳאִני ִחיָרם ֲאֶׁשר ָנָׂשא ָזָהבְוַגם ) 11: (ְׁשָבא ַלֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה
ֵהִביא ֵמאִֹפיר ֲעֵצי ַאְלֻמִּגים ַהְרֵּבה ְמאֹד ְוֶאֶבן | ֵמאֹוִפיר 

ֵבית ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ֶאת ֲעֵצי ָהַאְלֻמִּגים ִמְסָעד ְל ) 12: (ְיָקָרה
לֹא ָבא ֵכן ֲעֵצי | ְיהָוה ּוְלֵבית ַהֶּמֶלְך ְוִכּנֹרֹות ּוְנָבִלים ַלָּׁשִרים 

ן ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָנַת ) 13: (ְלֻמִּגים ְולֹא ִנְרָאה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהַא
 ֶׁשר ָנַתן ָלּהְלַמְלַּכת ְׁשָבא ֶאת ָּכל ֶחְפָצּה ֲאֶׁשר ָׁשָאָלה ִמְּלַבד אֲ 

: ַוֵּתֶפן ַוֵּתֶלְך ְלַאְרָצּה ִהיא ַוֲעָבֶדיהָ | ְּכַיד ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה 
| ֶאָחת  ָּזָהב ֲאֶׁשר ָּבא ִלְׁשלֹמֹה ְּבָׁשָנהַוְיִהי ִמְׁשַקל הַ ) 14(  

 ְלַבד ֵמַאְנֵׁשי ַהָּתִרים) 15: (ֵׁשׁש ֵמאֹות ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש ִּכַּכר ָזָהב
ַוַּיַעׂש ) 16: (ְוָכל ַמְלֵכי ָהֶעֶרב ּוַפחֹות ָהָאֶרץ| ּוִמְסַחר ָהרְֹכִלים 

ֶלה ֵׁשׁש ֵמאֹות ָזָהב ַיעֲ | ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָמאַתִים ִצָּנה ָזָהב ָׁשחּוט 
 ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָמִגִּנים ָזָהב ָׁשחּוט) 17: (ַעל ַהִּצָּנה ָהֶאָחת

 ַוִּיְּתֵנם ַהֶּמֶלְך ֵּבית| ְׁשלֶֹׁשת ָמִנים ָזָהב ַיֲעֶלה ַעל ַהָּמֵגן ָהֶאָחת 
  : ַיַער ַהְּלָבנֹון

 ֵׁשׁש) 19: (ּו ָזָהב מּוָפזַוְיַצֵּפה| ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ִּכֵּסא ֵׁשן ָּגדֹול ) 18(
ּוִמֶּזה ֶאל  ַמֲעלֹות ַלִּכֵּסה ְורֹאׁש ָעגֹל ַלִּכֵּסה ֵמַאֲחָריו ְוָידֹת ִמֶּזה

) 20: (ּוְׁשַנִים ֲאָריֹות עְֹמִדים ֵאֶצל ַהָּידֹות| ְמקֹום ַהָּׁשֶבת 
| ה ת ִמֶּזה ּוִמּזֶ ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָרִיים עְֹמִדים ָׁשם ַעל ֵׁשׁש ַהַּמֲעלֹו

ְוכֹל ְּכֵלי ַמְׁשֵקה ַהֶּמֶלְך ) 21: (לֹא ַנֲעָׂשה ֵכן ְלָכל ַמְמָלכֹות
ֵאין ֶּכֶסף | ְׁשלֹמֹה ָזָהב ְוכֹל ְּכֵלי ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹון ָזָהב ָסגּור 

ֶלְך ִּכי ֳאִני ַתְרִׁשיׁש ַלֶּמ ) 22: (לֹא ֶנְחָׁשב ִּביֵמי ְׁשלֹמֹה ִלְמאּוָמה
ִׁשיׁש ַאַחת ְלָׁשלֹׁש ָׁשִנים ָּתבֹוא ֳאִני ַתְר | ם ַּבָּים ִעם ֳאִני ִחירָ 

 ַוִּיְגַּדל ַהֶּמֶלְך ) 23: (נְֹׂשֵאת ָזָהב ָוֶכֶסף ֶׁשְנַהִּבים ְוקִֹפים ְוֻתִּכִּיים
ְוָכל ָהָאֶרץ ) 24: (ְלעֶֹׁשר ּוְלָחְכָמה| ְׁשלֹמֹה ִמּכֹל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ 

ַע ֶאת ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר ָנַתן ִלְׁשמֹ| ְמַבְקִׁשים ֶאת ְּפֵני ְׁשלֹמֹה 
ּוְכֵלי  ְוֵהָּמה ְמִבִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְּכֵלי ֶכֶסף) 25: (ֱאלִֹהים ְּבִלּבֹו

ְּדַבר ָׁשָנה | ָזָהב ּוְׂשָלמֹות ְוֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים סּוִסים ּוְפָרִדים 
 ֶלףַוֶּיֱאסֹף ְׁשלֹמֹה ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים ַוְיִהי לֹו ֶא ) 26(  : ְּבָׁשָנה

ַוַּיְנֵחם ְּבָעֵרי | ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ֶרֶכב ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ָּפָרִׁשים 
ַוִּיֵּתן ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהֶּכֶסף ) 27: (ָהֶרֶכב ְוִעם ַהֶּמֶלְך ִּבירּוָׁשָלִם



 ְוֵאת ָהֲאָרִזים ָנַתן ַּכִּׁשְקִמים ֲאֶׁשר| ִּבירּוָׁשַלִם ָּכֲאָבִנים 
| ָרִים ּומֹוָצא ַהּסּוִסים ֲאֶׁשר ִלְׁשלֹמֹה ִמִּמְצ  )28: (ַּבְּׁשֵפָלה ָלרֹב

 ַוַּתֲעֶלה ַוֵּתֵצא) 29: (ּוִמְקֵוה סֲֹחֵרי ַהֶּמֶלְך ִיְקחּו ִמְקֵוה ִּבְמִחיר
| ם ּוֵמָאה ֶמְרָּכָבה ִמִּמְצַרִים ְּבֵׁשׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוסּוס ַּבֲחִמִּׁשי

  :ָרם ְּבָיָדם יִֹצאּוְוֵכן ְלָכל ַמְלֵכי ַהִחִּתים ּוְלַמְלֵכי אֲ 
  

1 Kings Chapter 11 
  
| ַּפְרעֹה  ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָאַהב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ַרּבֹות ְוֶאת ַּבת) 1(

ר ִמן ַהּגֹוִים ֲאֶׁש ) 2: (מֹוֲאִבּיֹות ַעֳּמִנּיֹות ֲאדִֹמּיֹת ֵצְדִנּיֹת ִחִּתּיֹת
ֶהם ְוֵהם לֹא ָיבֹאּו ָאַמר ְיהָוה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָתבֹאּו בָ 

ה ָּבֶהם ָּדַבק ְׁשלֹמֹ| ָבֶכם ָאֵכן ַיּטּו ֶאת ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהם 
 ים ְׁשלֹׁשַוְיִהי לֹו ָנִׁשים ָׂשרֹות ְׁשַבע ֵמאֹות ּוִפַלְגִׁש ) 3: (ְלַאֲהָבה
יו ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ְׁשלֹמֹה ָנָׁש ) 4: (ַוַּיּטּו ָנָׁשיו ֶאת ִלּבֹו| ֵמאֹות 

 ְולֹא ָהָיה ְלָבבֹו ָׁשֵלם| ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים 
ַוֵּיֶלְך ְׁשלֹמֹה ַאֲחֵרי ) 5: (ִעם ְיהָוה ֱאלָֹהיו ִּכְלַבב ָּדִויד ָאִביו

 ַוַּיַעׂש) 6: (ְוַאֲחֵרי ִמְלּכֹם ִׁשֻּקץ ַעּמִֹנים| ַעְׁשּתֶֹרת ֱאלֵֹהי ִצדִֹנים 
: ְולֹא ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְיהָוה ְּכָדִוד ָאִביו| ֵעיֵני ְיהָוה ְׁשלֹמֹה ָהַרע ְּב 

 ָהר ֲאֶׁשרָאז ִיְבֶנה ְׁשלֹמֹה ָּבָמה ִלְכמֹוׁש ִׁשֻּקץ מֹוָאב ּבָ ) 7(  
ְוֵכן ָעָׂשה ְלָכל ) 8: (ּוְלמֶֹלְך ִׁשֻּקץ ְּבֵני ַעּמֹון| ַעל ְּפֵני ְירּוָׁשָלִם 

ַוִּיְתַאַּנף ) 9: (ְמַזְּבחֹות ֵלאלֵֹהיֶהןַמְקִטירֹות ּו| ָנָׁשיו ַהָּנְכִרּיֹות 
ִּכי ָנָטה ְלָבבֹו ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל | ְיהָוה ִּבְׁשלֹמֹה 

ִּתי ְוִצָּוה ֵאָליו ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלִבלְ ) 10: (ַהִּנְרָאה ֵאָליו ַּפֲעָמִים
  : ָּוה ְיהָוהְולֹא ָׁשַמר ֵאת ֲאֶׁשר ִצ | ֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים 

 ְולֹא ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ִלְׁשלֹמֹה ַיַען ֲאֶׁשר ָהְיָתה ּזֹאת ִעָּמְך ) 11(
ָקרַֹע ֶאְקַרע ֶאת | ָׁשַמְרָּת ְּבִריִתי ְוֻחּקַֹתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ָעֶליָך 

ָּנה ַאְך ְּבָיֶמיָך לֹא ֶאֱעֶׂש ) 12: (ַהַּמְמָלָכה ֵמָעֶליָך ּוְנַתִּתיָה ְלַעְבֶּדךָ 
ַרק ֶאת ָּכל ) 13: (ִמַּיד ִּבְנָך ֶאְקָרֶעָּנה| ַען ָּדִוד ָאִביָך ְלַמ 

ְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי | ַהַּמְמָלָכה לֹא ֶאְקָרע ֵׁשֶבט ֶאָחד ֶאֵּתן ִלְבֶנָך 
מֹה ַוָּיֶקם ְיהָוה ָׂשָטן ִלְׁשלֹ) 14: (ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי

ַוְיִהי ) 15: (ַרע ַהֶּמֶלְך הּוא ֶּבֱאדֹוםִמּזֶ | ֵאת ֲהַדד ָהֲאדִֹמי 
ֶאת  ִּבְהיֹות ָּדִוד ֶאת ֱאדֹום ַּבֲעלֹות יֹוָאב ַׂשר ַהָּצָבא ְלַקֵּבר

ם ב ָׁש ִּכי ֵׁשֶׁשת ֳחָדִׁשים ָיַׁש ) 16: (ַוַּיְך ָּכל ָזָכר ֶּבֱאדֹום| ַהֲחָלִלים 
ַוִּיְבַרח ) 17: (ֹוםַעד ִהְכִרית ָּכל ָזָכר ֶּבֱאד| יֹוָאב ְוָכל ִיְׂשָרֵאל 



| ְצָרִים ֲאַדד הּוא ַוֲאָנִׁשים ֲאדִֹמִּיים ֵמַעְבֵדי ָאִביו ִאּתֹו ָלבֹוא ִמ 
ַוִּיְקחּו | ַוָּיֻקמּו ִמִּמְדָין ַוָּיבֹאּו ָּפאָרן ) 18: (ַוֲהַדד ַנַער ָקָטן

 ְצַרִיםֲאָנִׁשים ִעָּמם ִמָּפאָרן ַוָּיבֹאּו ִמְצַרִים ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמ 
ן ַוִּיְמָצא ֲהַדד חֵ ) 19: (ַוִּיֶּתן לֹו ַבִית ְוֶלֶחם ָאַמר לֹו ְוֶאֶרץ ָנַתן לֹו

ֹות ַוִּיֶּתן לֹו ִאָּׁשה ֶאת ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו ֲאח| ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ְמאֹד 
ְּבנֹו  ַוֵּתֶלד לֹו ֲאחֹות ַּתְחְּפֵניס ֵאת ְּגֻנַבת) 20: (ַּתְחְּפֵניס ַהְּגִביָרה

ַוְיִהי ְגֻנַבת ֵּבית ַּפְרעֹה | ּו ַתְחְּפֵנס ְּבתֹוְך ֵּבית ַּפְרעֹה ַוִּתְגְמֵלה
ִוד ִעם ַוֲהַדד ָׁשַמע ְּבִמְצַרִים ִּכי ָׁשַכב ּדָ ) 21: (ְּבתֹוְך ְּבֵני ַפְרעֹה

ַוּיֹאֶמר ֲהַדד ֶאל ַּפְרעֹה | ֲאבָֹתיו ְוִכי ֵמת יֹוָאב ַׂשר ַהָּצָבא 
ַוּיֹאֶמר לֹו ַפְרעֹה ִּכי ָמה ַאָּתה ) 22( :ַׁשְּלֵחִני ְוֵאֵלְך ֶאל ַאְרִצי

 ַוּיֹאֶמר לֹא ִּכי ַׁשֵּלחַ | ָחֵסר ִעִּמי ְוִהְּנָך ְמַבֵּקׁש ָלֶלֶכת ֶאל ַאְרֶצָך 
| ע ַוָּיֶקם ֱאלִֹהים לֹו ָׂשָטן ֶאת ְרזֹון ֶּבן ֶאְלָידָ ) 23: (ְּתַׁשְּלֵחִני

ַוִּיְקּבֹץ ָעָליו ) 24: (ָניוֲאֶׁשר ָּבַרח ֵמֵאת ֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶלְך צֹוָבה ֲאדֹ
בּו ַוֵּיְלכּו ַדֶּמֶׂשק ַוֵּיְׁש | ֲאָנִׁשים ַוְיִהי ַׂשר ְּגדּוד ַּבֲהרֹג ָּדִוד אָֹתם 

לֹמֹה ַוְיִהי ָׂשָטן ְלִיְׂשָרֵאל ָּכל ְיֵמי ְׁש ) 25: (ָבּה ַוִּיְמְלכּו ְּבַדָּמֶׂשק
  : ִּיְמלְֹך ַעל ֲאָרםַוָּיָקץ ְּבִיְׂשָרֵאל וַ | ְוֶאת ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֲהָדד 

ּוָעה ְוָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֶאְפָרִתי ִמן ַהְּצֵרָדה ְוֵׁשם ִאּמֹו ְצר) 26(
ְוֶזה ַהָּדָבר ) 27: (ַוָּיֶרם ָיד ַּבֶּמֶלְך | ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ֶעֶבד ִלְׁשלֹמֹה 

ֶרץ ְׁשלֹמֹה ָּבָנה ֶאת ַהִּמּלֹוא ָסַגר ֶאת ּפֶ | ֲאֶׁשר ֵהִרים ָיד ַּבֶּמֶלְך 
ַוַּיְרא ְׁשלֹמֹה | ְוָהִאיׁש ָיָרְבָעם ִּגּבֹור ָחִיל ) 28: (ִעיר ָּדִוד ָאִביו

ֵּבית  ֶאת ַהַּנַער ִּכי עֵֹׂשה ְמָלאָכה הּוא ַוַּיְפֵקד אֹתֹו ְלָכל ֵסֶבל
|  ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהיא ְוָיָרְבָעם ָיָצא ִמירּוָׁשָלִם) 29(  : יֹוֵסף

 ִּׁשילִֹני ַהָּנִביא ַּבֶּדֶרְך ְוהּוא ִמְתַּכֶּסהַוִּיְמָצא אֹתֹו ֲאִחָּיה הַ 
ַוִּיְתּפֹׂש ֲאִחָּיה ) 30: (ְּבַׂשְלָמה ֲחָדָׁשה ּוְׁשֵניֶהם ְלַבָּדם ַּבָּׂשֶדה

: םַוִּיְקָרֶעָה ְׁשֵנים ָעָׂשר ְקָרִעי| ַּבַּׂשְלָמה ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ָעָליו 
 ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה| ְקָרִעים ַוּיֹאֶמר ְלָיָרְבָעם ַקח ְלָך ֲעָׂשָרה ) 31(

ָנַתִּתי ְלָך ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני קֵֹרַע ֶאת ַהַּמְמָלָכה ִמַּיד ְׁשלֹמֹה וְ 
ְלַמַען | ְוַהֵּׁשֶבט ָהֶאָחד ִיְהֶיה ּלֹו ) 32: (ֵאת ֲעָׂשָרה ַהְּׁשָבִטים

ּה ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ַעְבִּדי ָדִוד ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי בָ 
ֱאלֵֹהי  ַיַען ֲאֶׁשר ֲעָזבּוִני ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַעְׁשּתֶֹרת) 33: (ִיְׂשָרֵאל

ְולֹא | ִצדִֹנין ִלְכמֹוׁש ֱאלֵֹהי מֹוָאב ּוְלִמְלּכֹם ֱאלֵֹהי ְבֵני ַעּמֹון 
ד י ְּכָדוִ ָהְלכּו ִבְדָרַכי ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ְוֻחּקַֹתי ּוִמְׁשָּפַט 

ִּכי ָנִׂשיא | ְולֹא ֶאַּקח ֶאת ָּכל ַהַּמְמָלָכה ִמָּידֹו ) 34: (ָאִביו
אֹתֹו ֲאֶׁשר  ֲאִׁשֶתּנּו ּכֹל ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי



| ְוָלַקְחִּתי ַהְּמלּוָכה ִמַּיד ְּבנֹו ) 35: (ָׁשַמר ִמְצֹוַתי ְוֻחּקָֹתי
| ד ְוִלְבנֹו ֶאֵּתן ֵׁשֶבט ֶאחָ ) 36: (ֵאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטיםּוְנַתִּתיָה ְּלָך 

ִם ָהִעיר ְלַמַען ֱהיֹות ִניר ְלָדִויד ַעְבִּדי ָּכל ַהָּיִמים ְלָפַני ִּבירּוָׁשלַ 
ְואְֹתָך ֶאַּקח ּוָמַלְכָּת ) 37: (ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ִלי ָלׂשּום ְׁשִמי ָׁשם

ְוָהָיה ) 38: (ְוָהִייָת ֶּמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל|  ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁשךָ 
 יָת ַהָּיָׁשרִאם ִּתְׁשַמע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוָך ְוָהַלְכָּת ִבְדָרַכי ְוָעִׂש 

ְוָהִייִתי | ְבִּדי ְּבֵעיַני ִלְׁשמֹור ֻחּקֹוַתי ּוִמְצֹוַתי ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּדִוד עַ 
 ֶאת ָמן ַּכֲאֶׁשר ָּבִניִתי ְלָדִוד ְוָנַתִּתי ְלךָ ִעָּמְך ּוָבִניִתי ְלָך ַבִית ֶנאֱ 

ַאְך לֹא ָכל | ַואַעֶּנה ֶאת ֶזַרע ָּדִוד ְלַמַען זֹאת ) 39: (ִיְׂשָרֵאל
ַוָּיָקם | ַוְיַבֵּקׁש ְׁשלֹמֹה ְלָהִמית ֶאת ָיָרְבָעם ) 40(  : ַהָּיִמים

ַוְיִהי ְבִמְצַרִים  ָיָרְבָעם ַוִּיְבַרח ִמְצַרִים ֶאל ִׁשיַׁשק ֶמֶלְך ִמְצַרִים
ה ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְׁשלֹמֹה ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂש ) 41: (ַעד מֹות ְׁשלֹמֹה

) 42: (ֲהלֹוא ֵהם ְּכֻתִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ְׁשלֹמֹה| ְוָחְכָמתֹו 
ֵאל ַאְרָּבִעים ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַלְך ְׁשלֹמֹה ִבירּוָׁשַלִם ַעל ָּכל ִיְׂשרָ 

| ָאִביו  ִּיְׁשַּכב ְׁשלֹמֹה ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִודוַ ) 43: (ָׁשָנה
    : ַוִּיְמלְֹך ְרַחְבָעם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו

  
1 Kings Chapter 12 

  
 ִּכי ְׁשֶכם ָּבא ָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְמִליְך | ַוֵּיֶלְך ְרַחְבָעם ְׁשֶכם ) 1(

ָבט ְוהּוא עֹוֶדּנּו ְבִמְצַרִים ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ָיָרְבָעם ֶּבן נְ ) 2: (אֹתֹו
) 3: (ַוֵּיֶׁשב ָיָרְבָעם ְּבִמְצָרִים| ֲאֶׁשר ָּבַרח ִמְּפֵני ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה 

ָיָרְבָעם ְוָכל ְקַהל ] ַוָּיבֹא קרי[ַוִּיְׁשְלחּו ַוִּיְקְראּו לֹו ויבאו 
ה ֶאת ָאִביָך ִהְקָׁש ) 4: (ַוְיַדְּברּו ֶאל ְרַחְבָעם ֵלאמֹר| ִיְׂשָרֵאל 

ֹו ַהָּכֵבד ְוַאָּתה ַעָּתה ָהֵקל ֵמֲעבַֹדת ָאִביָך ַהָּקָׁשה ּוֵמֻעּל| ֻעֵּלנּו 
ה ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו עֹד ְׁשלָֹׁש ) 5: (ֲאֶׁשר ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבֶדּךָ 

ת ַוִּיָּוַעץ ַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ֶא ) 6: (ַוֵּיְלכּו ָהָעם| ָיִמים ְוׁשּובּו ֵאָלי 
ֹו ַחי ֵקִנים ֲאֶׁשר ָהיּו עְֹמִדים ֶאת ְּפֵני ְׁשלֹמֹה ָאִביו ִּבְהיֹתַהּזְ 

) 7: (ֵאיְך ַאֶּתם נֹוָעִצים ְלָהִׁשיב ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ָּדָבר| ֵלאמֹר 
 ֵאָליו ֵלאמֹר ִאם ַהּיֹום ִּתְהֶיה ֶעֶבד ָלָעם] ַוְיַדְּברּו קרי[וידבר 

ְוָהיּו ְלָך | ֲאֵליֶהם ְּדָבִרים טֹוִבים  ַהֶּזה ַוֲעַבְדָּתם ַוֲעִניָתם ְוִדַּבְרָּת 
| ָעֻצהּו ַוַּיֲעזֹב ֶאת ֲעַצת ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר יְ ) 8: (ֲעָבִדים ָּכל ַהָּיִמים

) 9: (ָפָניוַוִּיָּוַעץ ֶאת ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ֲאֶׁשר ָהעְֹמִדים ְל 
| ָּדָבר ֶאת ָהָעם ַהֶּזה  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָמה ַאֶּתם נֹוָעִצים ְוָנִׁשיב



: ָך ָעֵלינּוֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאַלי ֵלאמֹר ָהֵקל ִמן ָהעֹל ֲאֶׁשר ָנַתן ָאִבי
אַמר ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ֵלאמֹר ּכֹה תֹ) 10(

 ֵּלנּוָלָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶליָך ֵלאמֹר ָאִביָך ִהְכִּביד ֶאת עֻ 
י ּכֹה ְּתַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָקָטִּני ָעָבה ִמָּמְתנֵ | ְוַאָּתה ָהֵקל ֵמָעֵלינּו 

יף ַעל ְוַעָּתה ָאִבי ֶהְעִמיס ֲעֵליֶכם עֹל ָּכֵבד ַוֲאִני אֹוִס ) 11: (ָאִבי
ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם | ֻעְּלֶכם 

ָיָרְבָעם ְוָכל ָהָעם ֶאל ] בֹוא קריַוּיָ [ויבו ) 12: (ָּבַעְקַרִּבים
ּו ֵאַלי ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַהֶּמֶלְך ֵלאמֹר ׁשּוב| ְרַחְבָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי 

ַוַּיֲעזֹב ֶאת | ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ֶאת ָהָעם ָקָׁשה ) 13: (ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי
ים ֲאֵליֶהם ַּכֲעַצת ַהְיָלִד ַוְיַדֵּבר ) 14: (ֲעַצת ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְיָעֻצהּו

ָאִבי ִיַּסר | ֵלאמֹר ָאִבי ִהְכִּביד ֶאת ֻעְּלֶכם ַוֲאִני אִֹסיף ַעל ֻעְּלֶכם 
 ְולֹא ָׁשַמע) 15: (ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרִּבים

ם ֶאת ִּכי ָהְיָתה ִסָּבה ֵמִעם ְיהָוה ְלַמַען ָהִקי| ַהֶּמֶלְך ֶאל ָהָעם 
: ם ֶּבן ְנָבטְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ְּבַיד ֲאִחָּיה ַהִּׁשילִֹני ֶאל ָיָרְבעָ 

 ִׁשבּו ָהָעםַוַּיְרא ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּכי לֹא ָׁשַמע ַהֶּמֶלְך ֲאֵליֶהם ַוּיָ ) 16(
 ֶבן ִיַׁשיֶאת ַהֶּמֶלְך ָּדָבר ֵלאמֹר ַמה ָּלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְולֹא ַנֲחָלה ְּב 

: יוַוֵּיֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְלאָֹהלָ | ְלאָֹהֶליָך ִיְׂשָרֵאל ַעָּתה ְרֵאה ֵביְתָך ָּדִוד 
ַוִּיְמלְֹך ֲעֵליֶהם | ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהּיְֹׁשִבים ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ) 17(

  : ְרַחְבָעם
 ס ַוִּיְרְּגמּוַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ֶאת ֲאדָֹרם ֲאֶׁשר ַעל ַהַּמ ) 18(

 ְוַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ִהְתַאֵּמץ ַלֲעלֹות| ָכל ִיְׂשָרֵאל ּבֹו ֶאֶבן ַוָּימֹת 
ַעד  ַוִּיְפְׁשעּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָּדִוד) 19: (ַּבֶּמְרָּכָבה ָלנּוס ְירּוָׁשָלִם

ְבָעם ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָׁשב ָירָ ) 20(  : ַהּיֹום ַהֶּזה
| ָרֵאל ַוִּיְקְראּו אֹתֹו ֶאל ָהֵעָדה ַוַּיְמִליכּו אֹתֹו ַעל ָּכל ִיְׂש  ַוִּיְׁשְלחּו

ויבאו ) 21: (לֹא ָהָיה ַאֲחֵרי ֵבית ָּדִוד זּוָלִתי ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ְלַבּדֹו
ְוֶאת  ְרַחְבָעם ְירּוָׁשַלִם ַוַּיְקֵהל ֶאת ָּכל ֵּבית ְיהּוָדה] ַוָּיבֹא קרי[

ְלִהָּלֵחם | מִֹנים ֶאֶלף ָּבחּור עֵֹׂשה ִמְלָחָמה ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמן ֵמָאה ּוְׁש 
  : לֹמֹהִעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָהִׁשיב ֶאת ַהְּמלּוָכה ִלְרַחְבָעם ֶּבן ְׁש 

: אמֹרַוְיִהי ְּדַבר ָהֱאלִֹהים ֶאל ְׁשַמְעָיה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים לֵ ) 22(
ֶאל ָּכל ֵּבית ֱאמֹר ֶאל ְרַחְבָעם ֶּבן ְׁשלֹמֹה ֶמֶלְך ְיהּוָדה וְ ) 23(

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה לֹא ) 24: (ְוֶיֶתר ָהָעם ֵלאמֹר| ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין 
יׁש ְלֵביתֹו ַתֲעלּו ְולֹא ִתָּלֲחמּון ִעם ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ׁשּובּו ִא 

בּו ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת ְּדַבר ְיהָוה ַוָּיׁשֻ | ִּכי ֵמִאִּתי ִנְהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ַרִים ַוִּיֶבן ָיָרְבָעם ֶאת ְׁשֶכם ְּבַהר ֶאפְ ) 25(  : ֶכת ִּכְדַבר ְיהָוהָללֶ 



ַוּיֹאֶמר ָיָרְבָעם ) 26: (ַוֵּיֵצא ִמָּׁשם ַוִּיֶבן ֶאת ְּפנּוֵאל| ַוֵּיֶׁשב ָּבּה 
ִאם ַיֲעֶלה ָהָעם ) 27: (ַעָּתה ָּתׁשּוב ַהַּמְמָלָכה ְלֵבית ָּדִוד| ְּבִלּבֹו 

ם ַהֶּזה ָבִחים ְּבֵבית ְיהָוה ִּבירּוָׁשַלִם ְוָׁשב ֵלב ָהעָ ַהֶּזה ַלֲעׂשֹות זְ 
ַוֲהָרֻגִני ְוָׁשבּו ֶאל | ֶאל ֲאדֵֹניֶהם ֶאל ְרַחְבָעם ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

| י ָזָהב ַוִּיָּוַעץ ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש ְׁשֵני ֶעְגלֵ ) 28: (ְרַחְבָעם ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ָרֵאל ְירּוָׁשַלִם ִהֵּנה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂש  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ֵמֲעלֹות

| ל ַוָּיֶׂשם ֶאת ָהֶאָחד ְּבֵבית ֵא ) 29: (ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ַוֵּיְלכּו | ַוְיִהי ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלַחָּטאת ) 30: (ְוֶאת ָהֶאָחד ָנַתן ְּבָדן

ַוַּיַעׂש | ָּבמֹות ַוַּיַעׂש ֶאת ֵּבית ) 31: (ָהָעם ִלְפֵני ָהֶאָחד ַעד ָּדן
ַוַּיַעׂש ) 32: (ּכֲֹהִנים ִמְקצֹות ָהָעם ֲאֶׁשר לֹא ָהיּו ִמְּבֵני ֵלִוי
ר ֶדׁש ֶּכָחג ֲאֶׁש ָיָרְבָעם ָחג ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִמיִני ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֹ

ים ֲעָגלִ ִּביהּוָדה ַוַּיַעל ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֵּכן ָעָׂשה ְּבֵבית ֵאל ְלַזֵּבַח לָ 
: ָעָׂשה ְוֶהֱעִמיד ְּבֵבית ֵאל ֶאת ּכֲֹהֵני ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר| ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

 ה ָעָׂשר יֹוםַוַּיַעל ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבֵבית ֵאל ַּבֲחִמָּׁש ) 33(
ג ַוַּיַעׂש חָ | ] ִמִּלּבֹו קרי[ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִמיִני ַּבחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָּבָדא מלבד 

  :ְׂשָרֵאל ַוַּיַעל ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַהְקִטירִלְבֵני יִ 
  

1 Kings Chapter 13 
  
| ֵאל  ְוִהֵּנה ִאיׁש ֱאלִֹהים ָּבא ִמיהּוָדה ִּבְדַבר ְיהָוה ֶאל ֵּבית) 1(

ַוִּיְקָרא ַעל ַהִּמְזֵּבַח ) 2: (ְוָיָרְבָעם עֵֹמד ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַהְקִטיר
ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד | ַח ִמְזֵּבַח ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִּבְדַבר ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ִמְזּבֵ 

ֹות ְלֵבית ָּדִוד יֹאִׁשָּיהּו ְׁשמֹו ְוָזַבח ָעֶליָך ֶאת ּכֲֹהֵני ַהָּבמ
ְוָנַתן ַּבּיֹום ) 3: (ַהַּמְקִטִרים ָעֶליָך ְוַעְצמֹות ָאָדם ִיְׂשְרפּו ָעֶליךָ 

 ִהֵּנה ַהִּמְזֵּבחַ | הָוה ַההּוא מֹוֵפת ֵלאמֹר ֶזה ַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ 
ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ַהֶּמֶלְך ֶאת ) 4: (ִנְקָרע ְוִנְׁשַּפְך ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ָעָליו

ל ַוִּיְׁשַלח ְּדַבר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָקָרא ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּבֵבית ֵא 
 ָידֹו ֲאֶׁשר ַוִּתיַבׁש| ָיָרְבָעם ֶאת ָידֹו ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ֵלאמֹר ִּתְפֻׂשהּו 

ֵפְך ְוַהִּמְזֵּבַח ִנְקָרע ַוִּיָּׁש ) 5: (ָׁשַלח ָעָליו ְולֹא ָיכֹל ַלֲהִׁשיָבּה ֵאָליו
ַבר ַּכּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ָנַתן ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ִּבְד | ַהֶּדֶׁשן ִמן ַהִּמְזֵּבַח 

ֶאת  ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ֶאל ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַחל ָנא) 6: (ְיהָוה
ַוְיַחל ִאיׁש | ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוִהְתַּפֵּלל ַּבֲעִדי ְוָתׁשֹב ָיִדי ֵאָלי 

ָהֱאלִֹהים ֶאת ְּפֵני ְיהָוה ַוָּתָׁשב ַיד ַהֶּמֶלְך ֵאָליו ַוְּתִהי 
ִּתי ַוְיַדֵּבר ַהֶּמֶלְך ֶאל ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ּבָֹאה ִא ) 7: (ְּכָבִראׁשָֹנה



 ַוּיֹאֶמר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים) 8: (ְּתָנה ְלָך ַמָּתתְוֶא | ַהַּבְיָתה ּוְסָעָדה 
ְולֹא | ֶאל ַהֶּמֶלְך ִאם ִּתֶּתן ִלי ֶאת ֲחִצי ֵביֶתָך לֹא ָאבֹא ִעָּמְך 

ִּכי ֵכן ִצָּוה אִֹתי ) 9: (אַֹכל ֶלֶחם ְולֹא ֶאְׁשֶּתה ַּמִים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה
ְולֹא | ֶּתה ָּמִים ִּבְדַבר ְיהָוה ֵלאמֹר לֹא תֹאַכל ֶלֶחם ְולֹא ִתְׁש 

ְולֹא ָׁשב | ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ַאֵחר ) 10: (ָתׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָהָלְכָּת 
  : ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָּבא ָבּה ֶאל ֵּבית ֵאל

 ַוָּיבֹוא ְבנֹו ַוְיַסֶּפר לֹו ֶאת| ְוָנִביא ֶאָחד ָזֵקן יֵֹׁשב ְּבֵבית ֵאל ) 11(
 ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַהּיֹום ְּבֵבית ֵאל ֶאתָּכל ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעָׂש 

ַוְיַדֵּבר ) 12: (ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוְיַסְּפרּום ַלֲאִביֶהם
 ֶׁשרַוִּיְראּו ָבָניו ֶאת ַהֶּדֶרְך אֲ | ֲאֵלֶהם ֲאִביֶהם ֵאי ֶזה ַהֶּדֶרְך ָהָלְך 

ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָניו ) 13(: ָהַלְך ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָּבא ִמיהּוָדה
ַוֵּיֶלְך ) 14: (ַוַּיְחְּבׁשּו לֹו ַהֲחמֹור ַוִּיְרַּכב ָעָליו| ִחְבׁשּו ִלי ַהֲחמֹור 

ַוּיֹאֶמר | ַאֲחֵרי ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַוִּיְמָצֵאהּו יֵֹׁשב ַּתַחת ָהֵאָלה 
: ִניֶמר ָאֵאָליו ַהַאָּתה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָּבאָת ִמיהּוָדה ַוּיֹא

ַוּיֹאֶמר ) 16: (ֶוֱאכֹל ָלֶחם| ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֵלְך ִאִּתי ַהָּבְיָתה ) 15(
ְולֹא אַֹכל ֶלֶחם ְולֹא | לֹא אּוַכל ָלׁשּוב ִאָּתְך ְוָלבֹוא ִאָּתְך 

ה ִּכי ָדָבר ֵאַלי ִּבְדַבר ְיהוָ ) 17: (ֶאְׁשֶּתה ִאְּתָך ַמִים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה
ֶרְך לֹא ָתׁשּוב ָלֶלֶכת ַּבּדֶ | ִתְׁשֶּתה ָׁשם ָמִים  לֹא תֹאַכל ֶלֶחם ְולֹא

ְך ַוּיֹאֶמר לֹו ַּגם ֲאִני ָנִביא ָּכמֹוָך ּוַמְלָא) 18: (ֲאֶׁשר ָהַלְכָּת ָּבּה
יֹאַכל ִּדֶּבר ֵאַלי ִּבְדַבר ְיהָוה ֵלאמֹר ֲהִׁשֵבהּו ִאְּתָך ֶאל ֵּביֶתָך וְ 

ֵביתֹו ַוָּיָׁשב ִאּתֹו ַוּיֹאַכל ֶלֶחם ְּב  )19: (ִּכֵחׁש לֹו| ֶלֶחם ְוֵיְׁשְּת ָמִים 
  | ַוְיִהי ֵהם יְֹׁשִבים ֶאל ַהֻּׁשְלָחן ) 20: (ַוֵּיְׁשְּת ָמִים

 ַוִּיְקָרא ֶאל ִאיׁש) 21: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ֱהִׁשיבֹו 
ִּכי ַיַען | ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָּבא ִמיהּוָדה ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה 

הָוה ָמִריָת ִּפי ְיהָוה ְולֹא ָׁשַמְרָּת ֶאת ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ִצְּוָך יְ 
ם ֲאֶׁשר ַוָּתָׁשב ַוּתֹאַכל ֶלֶחם ַוֵּתְׁשְּת ַמִים ַּבָּמקֹו) 22: (ֱאלֶֹהיךָ 

לֹא ָתבֹוא ִנְבָלְתָך | ִּדֶּבר ֵאֶליָך ַאל ּתֹאַכל ֶלֶחם ְוַאל ֵּתְׁשְּת ָמִים 
| תֹותֹו ַוְיִהי ַאֲחֵרי ָאְכלֹו ֶלֶחם ְוַאֲחֵרי ְׁש ) 23: (ֶאל ֶקֶבר ֲאבֶֹתיךָ 

ַוֵּיֶלְך ַוִּיְמָצֵאהּו ) 24: (ַוַּיֲחָבׁש לֹו ַהֲחמֹור ַלָּנִביא ֲאֶׁשר ֱהִׁשיבֹו
מֹור ַוְּתִהי ִנְבָלתֹו ֻמְׁשֶלֶכת ַּבֶּדֶרְך ְוַהחֲ | ַאְרֵיה ַּבֶּדֶרְך ַוְיִמיֵתהּו 
ְוִהֵּנה ֲאָנִׁשים ) 25: (ֵמד ֵאֶצל ַהְּנֵבָלהעֵֹמד ֶאְצָלּה ְוָהַאְרֵיה עֹ

ֵיה עֵֹמד עְֹבִרים ַוִּיְראּו ֶאת ַהְּנֵבָלה ֻמְׁשֶלֶכת ַּבֶּדֶרְך ְוֶאת ָהַאְר 
: ֵׁשב ָּבּהַוָּיבֹאּו ַוְיַדְּברּו ָבִעיר ֲאֶׁשר ַהָּנִביא ַהָּזֵקן יֹ| ֵאֶצל ַהְּנֵבָלה 

בֹו ִמן ַהֶּדֶרְך ַוּיֹאֶמר ִאיׁש ַוִּיְׁשַמע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ֱהִׁשי) 26(



 ַוִּיְּתֵנהּו ְיהָוה ָלַאְרֵיה| ָהֱאלִֹהים הּוא ֲאֶׁשר ָמָרה ֶאת ִּפי ְיהָוה 
ַוְיַדֵּבר ֶאל ) 27: (ַוִּיְׁשְּבֵרהּו ַוְיִמֵתהּו ִּכְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו

 ַוֵּיֶלְך ַוִּיְמָצא) 28: (ַוַּיֲחבֹׁשּו| ָּבָניו ֵלאמֹר ִחְבׁשּו ִלי ֶאת ַהֲחמֹור 
ֶצל ֶאת ִנְבָלתֹו ֻמְׁשֶלֶכת ַּבֶּדֶרְך ַוֲחמֹור ְוָהַאְרֵיה עְֹמִדים ֵא 

: מֹורלֹא ָאַכל ָהַאְרֵיה ֶאת ַהְּנֵבָלה ְולֹא ָׁשַבר ֶאת ַהחֲ | ַהְּנֵבָלה 
 ל ַהֲחמֹורַוִּיָּׂשא ַהָּנִביא ֶאת ִנְבַלת ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַוַּיִּנֵחהּו ֶא ) 29(
) 30: (ַוָּיבֹא ֶאל ִעיר ַהָּנִביא ַהָּזֵקן ִלְסּפֹד ּוְלָקְברֹו| ְיִׁשיֵבהּו וַ 

ַוְיִהי ) 31: (ַוִּיְסְּפדּו ָעָליו הֹוי ָאִחי| ַוַּיַּנח ֶאת ִנְבָלתֹו ְּבִקְברֹו 
ם ַאֲחֵרי ָקְברֹו אֹתֹו ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָניו ֵלאמֹר ְּבמֹוִתי ּוְקַבְרֶּת 

ֵאֶצל ַעְצמָֹתיו | ר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָקבּור ּבֹו אִֹתי ַּבֶּקֶבר ֲאֶׁש 
ִּבְדַבר  ִּכי ָהיֹה ִיְהֶיה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָקָרא) 32: (ַהִּניחּו ֶאת ַעְצמָֹתי

ר ְוַעל ָּכל ָּבֵּתי ַהָּבמֹות ֲאֶׁש | ְיהָוה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ְּבֵבית ֵאל 
  : ְּבָעֵרי ׁשְֹמרֹון

ַוָּיָׁשב | ה לֹא ָׁשב ָיָרְבָעם ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ַאַחר ַהָּדָבר ַהּזֶ ) 33(
 ִויִהי ַוַּיַעׂש ִמְקצֹות ָהָעם ּכֲֹהֵני ָבמֹות ֶהָחֵפץ ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו

| ַוְיִהי ַּבָּדָבר ַהֶּזה ְלַחַּטאת ֵּבית ָיָרְבָעם ) 34: (ּכֲֹהֵני ָבמֹות
  :ּוְלַהְכִחיד ּוְלַהְׁשִמיד ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

  
1 Kings Chapter 14 

  
ַוּיֹאֶמר ָיָרְבָעם ) 2: (ָּבֵעת ַהִהיא ָחָלה ֲאִבָּיה ֶבן ָיָרְבָעם) 1(

 ֵאֶׁשת] ַאְּת קרי[ְלִאְׁשּתֹו קּוִמי ָנא ְוִהְׁשַּתִּנית ְולֹא ֵיְדעּו ִּכי אתי 
ר ָעַלי ְוָהַלְכְּת ִׁשלֹה ִהֵּנה ָׁשם ֲאִחָּיה ַהָּנִביא הּוא ִדּבֶ | ָיָרְבָעם 

ִדים ְוָלַקַחְּת ְּבָיֵדְך ֲעָׂשָרה ֶלֶחם ְוִנּקֻ ) 3: (ֶלְך ַעל ָהָעם ַהֶּזהְלֶמ 
) 4: (הּוא ַיִּגיד ָלְך ַמה ִּיְהֶיה ַלָּנַער| ּוַבְקֻּבק ְּדַבׁש ּוָבאת ֵאָליו 

| ֵּבית ֲאִחָּיה  ַוַּתַעׂש ֵּכן ֵאֶׁשת ָיָרְבָעם ַוָּתָקם ַוֵּתֶלְך ִׁשלֹה ַוָּתבֹא
ַויהָוה ) 5(  : א ָיכֹל ִלְראֹות ִּכי ָקמּו ֵעיָניו ִמֵּׂשיבֹוַוֲאִחָּיהּו לֹ

ר ֵמִעְּמָך ָאַמר ֶאל ֲאִחָּיהּו ִהֵּנה ֵאֶׁשת ָיָרְבָעם ָּבָאה ִלְדרֹׁש ָּדבָ 
ִויִהי ְכבָֹאּה | ֶאל ְּבָנּה ִּכי חֶֹלה הּוא ָּכזֹה ְוָכֶזה ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה 

ה מַֹע ֲאִחָּיהּו ֶאת קֹול ַרְגֶליָה ָּבָאַוְיִהי ִכְׁש ) 6: (ְוִהיא ִמְתַנֵּכָרה
ָלָּמה ֶּזה ַאְּת ִמְתַנֵּכָרה | ַבֶּפַתח ַוּיֹאֶמר ּבִֹאי ֵאֶׁשת ָיָרְבָעם 

ְלִכי ִאְמִרי ְלָיָרְבָעם ּכֹה ָאַמר ) 7: (ְוָאנִֹכי ָׁשלּוַח ֵאַלִיְך ָקָׁשה
ָוֶאֶּתְנָך | ָהָעם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַיַען ֲאֶׁשר ֲהִרימִֹתיָך ִמּתֹוְך 

 ָוֶאְקַרע ֶאת ַהַּמְמָלָכה ִמֵּבית ָּדִוד) 8: (ָנִגיד ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל



ֲאֶׁשר ְולֹא ָהִייָת ְּכַעְבִּדי ָדִוד ֲאֶׁשר ָׁשַמר ִמְצֹוַתי וַ | ָוֶאְּתֶנָה ָלְך 
ע ַוָּתרַ ) 9: (ָהַלְך ַאֲחַרי ְּבָכל ְלָבבֹו ַלֲעׂשֹות ַרק ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָני

 ַוֵּתֶלְך ַוַּתֲעֶׂשה ְּלָך ֱאלִֹהים| ַלֲעׂשֹות ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפֶניָך 
: ךָ ֲאֵחִרים ּוַמֵּסכֹות ְלַהְכִעיֵסִני ְואִֹתי ִהְׁשַלְכָּת ַאֲחֵרי ַגּוֶ 

ָלֵכן ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל ֵּבית ָיָרְבָעם ְוִהְכַרִּתי ) 10(  
ּוִבַעְרִּתי ַאֲחֵרי | ר ְוָעזּוב ְּבִיְׂשָרֵאל ְלָיָרְבָעם ַמְׁשִּתין ְּבִקיר ָעצּו

ַהֵּמת ְלָיָרְבָעם ) 11: (ֵבית ָיָרְבָעם ַּכֲאֶׁשר ְיַבֵער ַהָּגָלל ַעד ֻּתּמֹו
ִּכי | ִים ָּבִעיר יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים ְוַהֵּמת ַּבָּׂשֶדה יֹאְכלּו עֹוף ַהָּׁשָמ 

 ְּבבָֹאה ַרְגַלִיְך ָהִעיָרה| יֵתְך ְוַאְּת קּוִמי ְלִכי ְלבֵ ) 12: (ְיהָוה ִּדֵּבר
ַבּדֹו ְוָסְפדּו לֹו ָכל ִיְׂשָרֵאל ְוָקְברּו אֹתֹו ִּכי ֶזה לְ ) 13: (ּוֵמת ַהָּיֶלד

ֵהי ַיַען ִנְמָצא בֹו ָּדָבר טֹוב ֶאל ְיהָוה ֱאלֹ| ָיבֹא ְלָיָרְבָעם ֶאל ָקֶבר 
 ֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאלְוֵהִקים ְיהָוה לֹו ֶמ ) 14: (ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָיָרְבָעם

) 15: (ּוֶמה ַּגם ָעָּתה| ֲאֶׁשר ַיְכִרית ֶאת ֵּבית ָיָרְבָעם ֶזה ַהּיֹום 
ָנַתׁש ֶאת ְוִהָּכה ְיהָוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ָינּוד ַהָּקֶנה ַּבַּמִים וְ 
בֹוֵתיֶהם ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָנַתן ַלאֲ 

יִסים ֶאת ַיַען ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ֲאֵׁשֵריֶהם ַמְכִע | ֵעֶבר ַלָּנָהר ְוֵזָרם ֵמ 
 ִּבְגַלל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר| ְוִיֵּתן ֶאת ִיְׂשָרֵאל ) 16: (ְיהָוה

 ַוָּתָקם ֵאֶׁשת ָיָרְבָעם) 17: (ָחָטא ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל
) 18: (ה ְבַסף ַהַּבִית ְוַהַּנַער ֵמתִהיא ָּבָא| ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹא ִתְרָצָתה 

 ִּכְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר| ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ַוִּיְסְּפדּו לֹו ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ְלַחם ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר נִ ) 19: (ְּבַיד ַעְבּדֹו ֲאִחָּיהּו ַהָּנִביא

ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר | ַוֲאֶׁשר ָמָלְך 
|  ַּתִים ָׁשָנהְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַלְך ָיָרְבָעם ֶעְׂשִרים ּוְׁש ) 20: (ִיְׂשָרֵאל

  : ַוִּיְׁשַּכב ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיְמלְֹך ָנָדב ְּבנֹו ַּתְחָּתיו
ֶּבן ַאְרָּבִעים ְוַאַחת | ּוְרַחְבָעם ֶּבן ְׁשלֹמֹה ָמַלְך ִּביהּוָדה ) 21(

ַלִם ָהִעיר ָנה ְרַחְבָעם ְּבָמְלכֹו ּוֲׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁש ָׁש 
ם ִיְׂשָרֵאל ְוֵׁש  ֲאֶׁשר ָּבַחר ְיהָוה ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ִמּכֹל ִׁשְבֵטי

| ַוַּיַעׂש ְיהּוָדה ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 22: (ִאּמֹו ַנֲעָמה ָהַעּמִֹנית
: ָחָטאּו ל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבָֹתם ְּבַחּטֹאָתם ֲאֶׁשרַוְיַקְנאּו אֹתֹו ִמּכֹ

ַעל ָּכל | ַוִּיְבנּו ַגם ֵהָּמה ָלֶהם ָּבמֹות ּוַמֵּצבֹות ַוֲאֵׁשִרים ) 23(
|  ְוַגם ָקֵדׁש ָהָיה ָבָאֶרץ) 24: (ִּגְבָעה ְגבָֹהה ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן

יׁש ְיהָוה ִמְּפֵני ְּבֵני ָעׂשּו ְּככֹל ַהּתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִר 
  : ִיְׂשָרֵאל



ק ִׁשיַׁש [ָעָלה ׁשוׁשק | ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשית ַלֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ) 25(
ַוִּיַּקח ֶאת אְֹצרֹות ֵּבית ) 26: (ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַעל ְירּוָׁשָלִם] קרי

ַוִּיַּקח ֶאת ָּכל | ְיהָוה ְוֶאת אֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ַהּכֹל ָלָקח 
ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ) 27: (ָמִגֵּני ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשלֹמֹה

ים ְוִהְפִקיד ַעל ַיד ָׂשֵרי ָהָרִצים ַהּׁשְֹמִר | ַּתְחָּתם ָמִגֵּני ְנחֶֹׁשת 
| ַוְיִהי ִמֵּדי בֹא ַהֶּמֶלְך ֵּבית ְיהָוה ) 28: (ֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶלְך 

ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ) 29: (ם ָהָרִצים ֶוֱהִׁשיבּום ֶאל ָּתא ָהָרִציםִיָּׂשאּו
 ֲהלֹא ֵהָּמה ְכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי| ְרַחְבָעם ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ין ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵבין ְרַחְבָעם ּובֵ ) 30: (ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה

ם ב ְרַחְבָעם ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ִע ַוִּיְׁשּכַ ) 31: (ָיָרְבָעם ָּכל ַהָּיִמים
 ַוִּיְמלְֹך ֲאִבָּים ְּבנֹו| ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ָּדִוד ְוֵׁשם ִאּמֹו ַנֲעָמה ָהַעּמִֹנית 

  :ַּתְחָּתיו
  

1 Kings Chapter 15 
  
ל ָמַלְך ֲאִבָּים עַ | ּוִבְׁשַנת ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶלְך ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ) 1(

ת ְוֵׁשם ִאּמֹו ַמֲעָכה ּבַ | ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם ) 2: (הְיהּודָ 
ְולֹא | ָניו ַוֵּיֶלְך ְּבָכל ַחּטֹאות ָאִביו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלפָ ) 3: (ֲאִביָׁשלֹום

ִּכי ) 4: (ָהָיה ְלָבבֹו ָׁשֵלם ִעם ְיהָוה ֱאלָֹהיו ִּכְלַבב ָּדִוד ָאִביו
ְלָהִקים ֶאת ְּבנֹו | ה ֱאלָֹהיו לֹו ִניר ִּבירּוָׁשָלִם ְלַמַען ָּדִוד ָנַתן ְיהוָ 

ָּיָׁשר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָדִוד ֶאת הַ ) 5: (ַאֲחָריו ּוְלַהֲעִמיד ֶאת ְירּוָׁשָלִם
ְדַבר ְולֹא ָסר ִמּכֹל ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ּכֹל ְיֵמי ַחָּייו ַרק ִּב | ְּבֵעיֵני ְיהָוה 
ָּכל  ָהְיָתה ֵבין ְרַחְבָעם ּוֵבין ָיָרְבָעםּוִמְלָחָמה ) 6: (אּוִרָּיה ַהִחִּתי

ֵהם  ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ֲאִבָּים ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹוא) 7: (ְיֵמי ַחָּייו
 ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה| ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה 

 ָּים ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיְקְּברּוַוִּיְׁשַּכב ֲאִב ) 8: (ֵּבין ֲאִבָּים ּוֵבין ָיָרְבָעם
  : ַוִּיְמלְֹך ָאָסא ְבנֹו ַּתְחָּתיו| אֹתֹו ְּבִעיר ָּדִוד 

ָמַלְך ָאָסא ֶמֶלְך | ּוִבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְלָיָרְבָעם ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ) 9(
 ְוֵׁשם ִאּמֹו| ְוַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם ) 10: (ְיהּוָדה

| ָוה ַוַּיַעׂש ָאָסא ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיה) 11: (ה ַּבת ֲאִביָׁשלֹוםַמֲעכָ 
ַוָּיַסר ֶאת ָּכל | ַוַּיֲעֵבר ַהְּקֵדִׁשים ִמן ָהָאֶרץ ) 12: (ְּכָדִוד ָאִביו

 ְוַגם ֶאת ַמֲעָכה ִאּמֹו ַוְיִסֶרהָ ) 13: (ַהִּגֻּלִלים ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבָֹתיו
ַוִּיְכרֹת ָאָסא ֶאת | ִמְפֶלֶצת ָלֲאֵׁשָרה ִמְּגִביָרה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה 

ַרק | ְוַהָּבמֹות לֹא ָסרּו ) 14: (ִמְפַלְצָּתּה ַוִּיְׂשרֹף ְּבַנַחל ִקְדרֹון



י ַוָּיֵבא ֶאת ָקְדֵׁש ) 15: (ְלַבב ָאָסא ָהָיה ָׁשֵלם ִעם ְיהָוה ָּכל ָיָמיו
) 16: (ב ְוֵכִליםֶּכֶסף ְוָזהָ | ֵּבית ְיהָוה ] ְוָקְדֵׁשי קרי[ָאִביו וקדׁשו 

ָּכל  ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵּבין ָאָסא ּוֵבין ַּבְעָׁשא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל
ן ֶאת ַוַּיַעל ַּבְעָׁשא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיהּוָדה ַוִּיבֶ ) 17: (ְיֵמיֶהם
ַוִּיַּקח ) 18: (ְלִבְלִּתי ֵּתת יֵֹצא ָוָבא ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה| ָהָרָמה 

ה ָּכל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ַהּנֹוָתִרים ְּבאֹוְצרֹות ֵּבית ְיהוָ ָאָסא ֶאת 
| ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ֲעָבָדיו ] ַהֶּמֶלְך קרי[ְוֶאת אֹוְצרֹות ֵּבית מלך 

יֹון ֶמֶלְך ַוִּיְׁשָלֵחם ַהֶּמֶלְך ָאָסא ֶאל ֶּבן ֲהַדד ֶּבן ַטְבִרּמֹן ֶּבן ֶחזְ 
 ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֶנָך ֵּבין ָאִבי) 19: (ֲאָרם ַהּיֵֹׁשב ְּבַדֶּמֶׂשק ֵלאמֹר

ה ֶאת ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ְלָך ׁשַֹחד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵלְך ָהֵפרָ | ּוֵבין ָאִביָך 
 ַוִּיְׁשַמע ֶּבן) 20: (ְּבִריְתָך ֶאת ַּבְעָׁשא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲעֶלה ֵמָעָלי

ֲחָיִלים ֲאֶׁשר לֹו ַעל ֲהַדד ֶאל ַהֶּמֶלְך ָאָסא ַוִּיְׁשַלח ֶאת ָׂשֵרי הַ 
ְוֵאת | ָכה ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְך ֶאת ִעּיֹון ְוֶאת ָּדן ְוֵאת ָאֵבל ֵּבית ַמעֲ 

ְחַּדל ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַּבְעָׁשא ַוּיֶ ) 21: (ָּכל ִּכְנרֹות ַעל ָּכל ֶאֶרץ ַנְפָּתִלי
 ָאָסא ִהְׁשִמיעַ  ְוַהֶּמֶלְך ) 22: (ַוֵּיֶׁשב ְּבִתְרָצה| ִמְּבנֹות ֶאת ָהָרָמה 

ֶציָה ֶאת ָּכל ְיהּוָדה ֵאין ָנִקי ַוִּיְׂשאּו ֶאת ַאְבֵני ָהָרָמה ְוֶאת עֵ 
ֶאת ַוִּיֶבן ָּבם ַהֶּמֶלְך ָאָסא ֶאת ֶּגַבע ִּבְנָיִמן וְ | ֲאֶׁשר ָּבָנה ַּבְעָׁשא 

ר ְוֶיֶתר ָּכל ִּדְבֵרי ָאָסא ְוָכל ְּגבּוָרתֹו ְוָכל ֲאֶׁש ) 23: (ַהִּמְצָּפה
ר ִּדְבֵרי ָׂשה ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָּבָנה ֲהלֹא ֵהָּמה ְכתּוִבים ַעל ֵספֶ עָ 

) 24: (ַרק ְלֵעת ִזְקָנתֹו ָחָלה ֶאת ַרְגָליו| ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה 
| ָאִביו  ַוִּיְׁשַּכב ָאָסא ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ָּדִוד

  : נֹו ַּתְחָּתיוַוִּיְמלְֹך ְיהֹוָׁשָפט ְּב 
 ְלָאָסא ֶמֶלְך  ְוָנָדב ֶּבן ָיָרְבָעם ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים) 25(

ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ) 26: (ַוִּיְמלְֹך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְׁשָנָתִים| ְיהּוָדה 
: ְׂשָרֵאליִ  ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ָאִביו ּוְבַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת| ְיהָוה 

 ַּיֵּכהּו ַבְעָׁשאַוִּיְקׁשֹר ָעָליו ַּבְעָׁשא ֶבן ֲאִחָּיה ְלֵבית ִיָּׂששָכר וַ ) 27(
: ֹוןְוָנָדב ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ָצִרים ַעל ִּגְּבת| ְּבִגְּבתֹון ֲאֶׁשר ַלְּפִלְׁשִּתים 

ְמלְֹך ַוּיִ | ה ַוְיִמֵתהּו ַבְעָׁשא ִּבְׁשַנת ָׁשלֹׁש ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּודָ ) 28(
ַוְיִהי ְכָמְלכֹו ִהָּכה ֶאת ָּכל ֵּבית ָיָרְבָעם לֹא ) 29: (ַּתְחָּתיו

ֶּבר ִּכְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּד | ִהְׁשִאיר ָּכל ְנָׁשָמה ְלָיָרְבָעם ַעד ִהְׁשִמדֹו 
ָטא ַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר חָ ) 30: (ְּבַיד ַעְבּדֹו ֲאִחָּיה ַהִּׁשילִֹני

 ְּבַכְעסֹו ֲאֶׁשר ִהְכִעיס ֶאת ְיהָוה| ִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוֲאֶׁשר ֶהחֱ 
ֲהלֹא ֵהם | ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ָנָדב ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ) 31: (ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל



ּוִמְלָחָמה ) 32: (ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל
  : ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְיֵמיֶהםָהְיָתה ֵּבין ָאָסא ּוֵבין ַּבְעָׁשא 

ה ַעל ָמַלְך ַּבְעָׁשא ֶבן ֲאִחּיָ | ִּבְׁשַנת ָׁשלֹׁש ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ) 33(
ַוַּיַעׂש ָהַרע ) 34: (ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְרָצה ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשָנה

ת ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶא  ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ָיָרְבָעם ּוְבַחָּטאתֹו| ְּבֵעיֵני ְיהָוה 
    : ִיְׂשָרֵאל

  
1 Kings Chapter 16 

  
ַיַען ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֶאל ֵיהּוא ֶבן ֲחָנִני ַעל ַּבְעָׁשא ֵלאמֹר) 1(

ַוֵּתֶלְך | ֵאל ֲאֶׁשר ֲהִרימִֹתיָך ִמן ֶהָעָפר ָוֶאֶּתְנָך ָנִגיד ַעל ַעִּמי ִיְׂשרָ 
: ָתםַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ְלַהְכִעיֵסִני ְּבַחּטֹאְּבֶדֶרְך ָיָרְבָעם ַוַּתֲחִטא ֶאת 

ְוָנַתִּתי ֶאת ֵּביְתָך | ִהְנִני ַמְבִעיר ַאֲחֵרי ַבְעָׁשא ְוַאֲחֵרי ֵביתֹו ) 3(
ִבים ַהֵּמת ְלַבְעָׁשא ָּבִעיר יֹאְכלּו ַהְּכלָ ) 4: (ְּכֵבית ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט

א ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ַבְעָׁש ) 5: (ִיםְוַהֵּמת לֹו ַּבָּׂשֶדה יֹאְכלּו עֹוף ַהָּׁשָמ | 
ִמים ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהּיָ | ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו 

| ִתְרָצה ַוִּיְׁשַּכב ַּבְעָׁשא ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ְּב ) 6: (ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל
ֵיהּוא ֶבן ֲחָנִני ַהָּנִביא  ְוַגם ְּבַיד) 7: (ַוִּיְמלְֹך ֵאָלה ְבנֹו ַּתְחָּתיו

ה ֶׁשר ָעָׂש ְּדַבר ְיהָוה ָהָיה ֶאל ַּבְעָׁשא ְוֶאל ֵּביתֹו ְוַעל ָּכל ָהָרָעה אֲ 
ְוַעל | ָעם ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ָיָדיו ִלְהיֹות ְּכֵבית ָיָרְב 

  : ֲאֶׁשר ִהָּכה אֹתֹו
 ָמַלְך ֵאָלה ֶבן| ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ָוֵׁשׁש ָׁשָנה ) 8(

ַוִּיְקׁשֹר ָעָליו ַעְבּדֹו ) 9: (ַּבְעָׁשא ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְרָצה ְׁשָנָתִים
ְוהּוא ְבִתְרָצה ׁשֶֹתה ִׁשּכֹור ֵּבית | ִזְמִרי ַׂשר ַמֲחִצית ָהָרֶכב 

ַוַּיֵּכהּו ַוָּיבֹא ִזְמִרי ) 10: (ַאְרָצא ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְּבִתְרָצה
ַוִּיְמלְֹך | ַוְיִמיֵתהּו ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

ֵּבית  ַוְיִהי ְבָמְלכֹו ְּכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכְסאֹו ִהָּכה ֶאת ָּכל) 11: (ַּתְחָּתיו
) 12: (ְוגֲֹאָליו ְוֵרֵעהּו| ַּבְעָׁשא לֹא ִהְׁשִאיר לֹו ַמְׁשִּתין ְּבִקיר 

ל ִּכְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶא | ְׁשֵמד ִזְמִרי ֵאת ָּכל ֵּבית ַּבְעָׁשא ַוּיַ 
אות ֶאל ָּכל ַחּטֹאות ַּבְעָׁשא ְוַחּטֹ) 13: (ַּבְעָׁשא ְּבַיד ֵיהּוא ַהָּנִביא

ַהְכִעיס ֲאֶׁשר ָחְטאּו ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיאּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל לְ | ֵאָלה ְבנֹו 
ל ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ֵאָלה ְוכָ ) 14: (ֵאל ְּבַהְבֵליֶהםֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ 

ְלֵכי ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמ | ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
  : ִיְׂשָרֵאל



ָמַלְך ִזְמִרי  ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה) 15(
: ִּתיםָעם חִֹנים ַעל ִּגְּבתֹון ֲאֶׁשר ַלְּפִלְׁש ְוהָ | ִׁשְבַעת ָיִמים ְּבִתְרָצה 

ֶאת  ַוִּיְׁשַמע ָהָעם ַהחִֹנים ֵלאמֹר ָקַׁשר ִזְמִרי ְוַגם ִהָּכה) 16(
ָרֵאל ַוַּיְמִלכּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָעְמִרי ַׂשר ָצָבא ַעל ִיְׂש | ַהֶּמֶלְך 

ל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ַוַּיֲעֶלה ָעְמִרי ְוכָ ) 17: (ַּבּיֹום ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה
 ַוְיִהי ִּכְראֹות ִזְמִרי ִּכי ִנְלְּכָדה) 18: (ַוָּיֻצרּו ַעל ִּתְרָצה| ִמִּגְּבתֹון 

ֶלְך ַוִּיְׂשרֹף ָעָליו ֶאת ֵּבית ֶמ | ָהִעיר ַוָּיבֹא ֶאל ַאְרמֹון ֵּבית ַהֶּמֶלְך 
ֲאֶׁשר ָחָטא ] ַחּטֹאָתיו קרי[ַעל חטאתו ) 19: (ָּבֵאׁש ַוָּימֹת

 ֶׁשרָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך ָיָרְבָעם ּוְבַחָּטאתֹו אֲ | ֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה לַ 
ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ִזְמִרי ְוִקְׁשרֹו ) 20: (ָעָׂשה ְלַהֲחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ֵכי ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְל | ֲאֶׁשר ָקָׁשר 
  : ִיְׂשָרֵאל

ִני ֲחִצי ָהָעם ָהָיה ַאֲחֵרי ִתְב | ָחֵלק ָהָעם ִיְׂשָרֵאל ַלֵחִצי ָאז יֵ ) 21(
ר ַוֶּיֱחַזק ָהָעם ֲאֶׁש ) 22: (ֶבן ִּגיַנת ְלַהְמִליכֹו ְוַהֲחִצי ַאֲחֵרי ָעְמִרי

ַוָּיָמת ִּתְבִני | ַאֲחֵרי ָעְמִרי ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ִּתְבִני ֶבן ִּגיַנת 
  : ַוִּיְמלְֹך ָעְמִרי

ה ָמַלְך ָעְמִרי ִּבְׁשַנת ְׁשלִֹׁשים ְוַאַחת ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּודָ ) 23(
) 24: (ְּבִתְרָצה ָמַלְך ֵׁשׁש ָׁשִנים| ַעל ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 

ַוִּיֶבן ֶאת | ַוִּיֶקן ֶאת ָהָהר ׁשְֹמרֹון ֵמֶאת ֶׁשֶמר ְּבִכְּכַרִים ָּכֶסף 
דֵֹני ָהָהר ֵׁשם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבָנה ַעל ֶׁשם ֶׁשֶמר אֲ ָהָהר ַוִּיְקָרא ֶאת 

ר ַוָּיַרע ִמּכֹל ֲאֶׁש | ַוַּיֲעֶׂשה ָעְמִרי ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 25: (ׁשְֹמרֹון
ַוֵּיֶלְך ְּבָכל ֶּדֶרְך ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ובחטאתיו ) 26: (ְלָפָניו

ְלַהְכִעיס ֶאת | ֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשרָ ] ּוְבַחָּטאתֹו קרי[
ר ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ָעְמִרי ֲאֶׁש ) 27: (ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְּבַהְבֵליֶהם

ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי | ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ר בֵ ַוִּיְׁשַּכב ָעְמִרי ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּק ) 28: (ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל

  : ַוִּיְמלְֹך ַאְחָאב ְּבנֹו ַּתְחָּתיו| ְּבׁשְֹמרֹון 
ים ּוְׁשמֶֹנה ְוַאְחָאב ֶּבן ָעְמִרי ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת ְׁשלִֹׁש ) 29(

ֵאל ַוִּיְמלְֹך ַאְחָאב ֶּבן ָעְמִרי ַעל ִיְׂשרָ | ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה 
ַרע ַוַּיַעׂש ַאְחָאב ֶּבן ָעְמִרי הָ ) 30: (ָׁשָנהְּבׁשְֹמרֹון ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים 

ַוְיִהי ֲהָנֵקל ֶלְכּתֹו ) 31: (ִמּכֹל ֲאֶׁשר ְלָפָניו| ְּבֵעיֵני ְיהָוה 
ַּבַעל ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ִאיֶזֶבל ַּבת ֶאְת | ְּבַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט 

ַוָּיֶקם ) 32: (ַוִּיְׁשַּתחּו לֹוֶמֶלְך ִצידִֹנים ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲעבֹד ֶאת ַהַּבַעל 
ַוַּיַעׂש ) 33: (ֵּבית ַהַּבַעל ֲאֶׁשר ָּבָנה ְּבׁשְֹמרֹון| ִמְזֵּבַח ַלָּבַעל 



הָֹוה ַוּיֹוֶסף ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות ְלַהְכִעיס ֶאת יְ | ַאְחָאב ֶאת ָהֲאֵׁשָרה 
ְּבָיָמיו ) 34( :ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִמּכֹל ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפָניו

ַּבֲאִביָרם ְּבכֹרֹו ִיְּסָדּה | ָּבָנה ִחיֵאל ֵּבית ָהֱאִלי ֶאת ְיִריחֹה 
ר ְצִעירֹו ִהִּציב ְּדָלֶתיָה ִּכְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁש ] ּוִבְׂשגּוב קרי[ובׂשגיב 

    : ִּדֶּבר ְּבַיד ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון
  

1 Kings Chapter 17 
  
הָוה ְׁשִּבי ִמּתָֹׁשֵבי ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאב ַחי יְ ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ַהִּת ) 1(

 ים ָהֵאֶּלה ַטלֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ִאם ִיְהֶיה ַהָּׁשנִ 
: ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאָליו ֵלאמֹר) 2(  : ִּכי ִאם ְלִפי ְדָבִרי| ּוָמָטר 

ל ַּתְרָּת ְּבַנַחל ְּכִרית ֲאֶׁשר עַ ְוִנְס | ֵלְך ִמֶּזה ּוָפִניָת ְּלָך ֵקְדָמה ) 3(
ְוֶאת ָהעְֹרִבים ִצִּויִתי | ְוָהָיה ֵמַהַּנַחל ִּתְׁשֶּתה ) 4: (ְּפֵני ַהַּיְרֵּדן

ל ַוֵּיֶלְך ַוֵּיֶׁשב ְּבַנחַ | ַוֵּיֶלְך ַוַּיַעׂש ִּכְדַבר ְיהָוה ) 5: (ְלַכְלֶּכְלָך ָׁשם
ָהעְֹרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם וְ ) 6: (ְּכִרית ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַהַּיְרֵּדן

ַוְיִהי ) 7: (ּוִמן ַהַּנַחל ִיְׁשֶּתה| ּוָבָׂשר ַּבּבֶֹקר ְוֶלֶחם ּוָבָׂשר ָּבָעֶרב 
ַוְיִהי ) 8(  : ִּכי לֹא ָהָיה ֶגֶׁשם ָּבָאֶרץ| ִמֵּקץ ָיִמים ַוִּייַבׁש ַהָּנַחל 
ְלִצידֹון  קּום ֵלְך ָצְרַפָתה ֲאֶׁשר) 9: (ְדַבר ְיהָוה ֵאָליו ֵלאמֹר

) 10: (ִהֵּנה ִצִּויִתי ָׁשם ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ְלַכְלְּכֶלךָ | ְוָיַׁשְבָּת ָׁשם 
ָּׁשה ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ָצְרַפָתה ַוָּיבֹא ֶאל ֶּפַתח ָהִעיר ְוִהֵּנה ָׁשם ִא 

ַוִּיְקָרא ֵאֶליָה ַוּיֹאַמר ְקִחי ָנא ִלי | ַאְלָמָנה ְמקֶֹׁשֶׁשת ֵעִצים 
ַוִּיְקָרא ֵאֶליָה | ַוֵּתֶלְך ָלַקַחת ) 11: (ְּכִלי ְוֶאְׁשֶּתהְמַעט ַמִים ּבַ 

ַוּתֹאֶמר ַחי ְיהָוה ) 12: (ַוּיֹאַמר ִלְקִחי ָנא ִלי ַּפת ֶלֶחם ְּבָיֵדְך 
ן ַעט ֶׁשֶמ ֱאלֶֹהיָך ִאם ֶיׁש ִלי ָמעֹוג ִּכי ִאם ְמלֹא ַכף ֶקַמח ַּבַּכד ּוְמ 

 ַנִים ֵעִצים ּוָבאִתי ַוֲעִׂשיִתיהּו ִליְוִהְנִני ְמקֶֹׁשֶׁשת ְׁש | ַּבַּצָּפַחת 
י ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵאִלָּיהּו ַאל ִּתיְרִא ) 13: (ְוִלְבִני ַוֲאַכְלֻנהּו ָוָמְתנּו

ָנה ַאְך ֲעִׂשי ִלי ִמָּׁשם ֻעָגה ְקַטָּנה ָבִראׁשֹ| ּבִֹאי ֲעִׂשי ִכְדָבֵרְך 
ִּכי כֹה ָאַמר ) 14(  : ָנהְוהֹוֵצאְת ִלי ְוָלְך ְוִלְבֵנְך ַּתֲעִׂשי ָּבַאֲחרֹ

ֶמן לֹא ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַּכד ַהֶּקַמח לֹא ִתְכָלה ְוַצַּפַחת ַהֶּׁש 
: הְיהָוה ֶּגֶׁשם ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמ ] ֵּתת קרי[ַעד יֹום תתן | ֶתְחָסר 

] ִהיא קרי[ַוּתֹאַכל הוא | ַוֵּתֶלְך ַוַּתֲעֶׂשה ִּכְדַבר ֵאִלָּיהּו ) 15(
ַּכד ַהֶּקַמח לֹא ָכָלָתה ) 16: (ּוֵביָתּה ָיִמים] הּוא קריוָ [והיא 

  : הּוִּכְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ֵאִלּיָ | ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן לֹא ָחֵסר 



| ת ַהָּבִית ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָחָלה ֶּבן ָהִאָּׁשה ַּבֲעלַ ) 17(
) 18: (ֲאֶׁשר לֹא נֹוְתָרה ּבֹו ְנָׁשָמהַוְיִהי ָחְליֹו ָחָזק ְמאֹד ַעד 

ָּבאָת ֵאַלי | ַוּתֹאֶמר ֶאל ֵאִלָּיהּו ַמה ִּלי ָוָלְך ִאיׁש ָהֱאלִֹהים 
 ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ְּתִני ִלי) 19: (ְלַהְזִּכיר ֶאת ֲעֹוִני ּוְלָהִמית ֶאת ְּבִני

ב ה ֲאֶׁשר הּוא יֵֹׁש ַוִּיָּקֵחהּו ֵמֵחיָקּה ַוַּיֲעֵלהּו ֶאל ָהֲעִלּיָ | ֶאת ְּבֵנְך 
ְיהָוה | ַוִּיְקָרא ֶאל ְיהָוה ַוּיֹאַמר ) 20: (ָׁשם ַוַּיְׁשִּכֵבהּו ַעל ִמָּטתֹו

ֵרעֹוָת ֱאלָֹהי ֲהַגם ַעל ָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ִעָּמּה הֲ 
ָרא ִּיְק ַוִּיְתמֵֹדד ַעל ַהֶּיֶלד ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים וַ ) 21: (ְלָהִמית ֶאת ְּבָנּה

ה ַעל ְיהָוה ֱאלָֹהי ָּתָׁשב ָנא ֶנֶפׁש ַהֶּיֶלד ַהּזֶ | ֶאל ְיהָוה ַוּיֹאַמר 
ַעל  ַוָּתָׁשב ֶנֶפׁש ַהֶּיֶלד| ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ְּבקֹול ֵאִלָּיהּו ) 22: (ִקְרּבֹו

ִלָּיה ַוִּיַּקח ֵאִלָּיהּו ֶאת ַהֶּיֶלד ַוּיִֹרֵדהּו ִמן ָהעֲ ) 23: (ִקְרּבֹו ַוֶּיִחי
) 24: (ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ְרִאי ַחי ְּבֵנְך | ְיָתה ַוִּיְּתֵנהּו ְלִאּמֹו ַהּבַ 

לִֹהים ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ֵאִלָּיהּו ַעָּתה ֶזה ָיַדְעִּתי ִּכי ִאיׁש אֱ 
  :ּוְדַבר ְיהָוה ְּבִפיָך ֱאֶמת| ָאָּתה 

  
1 Kings Chapter 18 

  
ָהָיה ֶאל ֵאִלָּיהּו ַּבָּׁשָנה  ַוְיִהי ָיִמים ַרִּבים ּוְדַבר ְיהָוה) 1(

ֵני ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוֶאְּתָנה ָמָטר ַעל ְּפ | ַהְּׁשִליִׁשית ֵלאמֹר 
ְוָהָרָעב ָחָזק | ַוֵּיֶלְך ֵאִלָּיהּו ְלֵהָראֹות ֶאל ַאְחָאב ) 2: (ָהֲאָדָמה
| ִית ַוִּיְקָרא ַאְחָאב ֶאל עַֹבְדָיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהּבָ ) 3: (ְּבׁשְֹמרֹון

ַוְיִהי ְּבַהְכִרית ִאיֶזֶבל ) 4: (ְועַֹבְדָיהּו ָהָיה ָיֵרא ֶאת ְיהָוה ְמאֹד
ַוִּיַּקח עַֹבְדָיהּו ֵמָאה ְנִבִאים ַוַּיְחִּביֵאם | ֵאת ְנִביֵאי ְיהָוה 

ַוּיֹאֶמר ַאְחָאב ) 5: (ֲחִמִּׁשים ִאיׁש ַּבְּמָעָרה ְוִכְלְּכָלם ֶלֶחם ָוָמִים
| ִלים ָּבָאֶרץ ֶאל ָּכל ַמְעְיֵני ַהַּמִים ְוֶאל ָּכל ַהְּנחָ  ֶאל עַֹבְדָיהּו ֵלְך 

: ָמהאּוַלי ִנְמָצא ָחִציר ּוְנַחֶּיה סּוס ָוֶפֶרד ְולֹוא ַנְכִרית ֵמַהְּבהֵ 
ַאְחָאב ָהַלְך ְּבֶדֶרְך | ַוְיַחְּלקּו ָלֶהם ֶאת ָהָאֶרץ ַלֲעָבר ָּבּה ) 6(

ַוְיִהי עַֹבְדָיהּו ) 7: (ֶרְך ֶאָחד ְלַבּדֹוֶאָחד ְלַבּדֹו ְועַֹבְדָיהּו ָהַלְך ְּבדֶ 
 ַוַּיִּכֵרהּו ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו ַוּיֹאֶמר| ַּבֶּדֶרְך ְוִהֵּנה ֵאִלָּיהּו ִלְקָראתֹו 

 ֵלְך ֱאמֹר ַלאדֶֹניךָ | ַוּיֹאֶמר לֹו ָאִני ) 8: (ַהַאָּתה ֶזה ֲאדִֹני ֵאִלָּיהּו
 ִּכי ַאָּתה נֵֹתן ֶאת ַעְבְּדךָ | אִתי ַוּיֹאֶמר ֶמה ָחָט ) 9: (ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו

ַחי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִאם ֶיׁש ּגֹוי ) 10: (ְּבַיד ַאְחָאב ַלֲהִמיֵתִני
| רּו ָאִין ּוַמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹא ָׁשַלח ֲאדִֹני ָׁשם ְלַבֶּקְׁשָך ְוָאְמ 
ְוַעָּתה  )11: (ְוִהְׁשִּביַע ֶאת ַהַּמְמָלָכה ְוֶאת ַהּגֹוי ִּכי לֹא ִיְמָצֶאָּכה



ְוָהָיה ֲאִני ) 12: (ֵלְך ֱאמֹר ַלאדֶֹניָך ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו| ַאָּתה אֵֹמר 
אִתי ְלַהִּגיד ֵאֵלְך ֵמִאָּתְך ְורּוַח ְיהָוה ִיָּׂשֲאָך ַעל ֲאֶׁשר לֹא ֵאָדע ּובָ 

: ְוַעְבְּדָך ָיֵרא ֶאת ְיהָוה ִמְּנֻעָרי| ְלַאְחָאב ְולֹא ִיְמָצֲאָך ַוֲהָרָגִני 
ֵאת  לֹא ֻהַּגד ַלאדִֹני ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַּבֲהרֹג ִאיֶזֶבלהֲ ) 13(

 ָוַאְחִּבא ִמְּנִביֵאי ְיהָוה ֵמָאה ִאיׁש ֲחִמִּׁשים| ְנִביֵאי ְיהָוה 
 ְוַעָּתה ַאָּתה) 14: (ֲחִמִּׁשים ִאיׁש ַּבְּמָעָרה ָוֲאַכְלְּכֵלם ֶלֶחם ָוָמִים

ַוּיֹאֶמר ) 15(  : ַוֲהָרָגִני| הּו אֵֹמר ֵלְך ֱאמֹר ַלאדֶֹניָך ִהֵּנה ֵאִלּיָ 
ִּכי ַהּיֹום ֵאָרֶאה | ֵאִלָּיהּו ַחי ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו 

 ַוֵּיֶלְך ַאְחָאב| ַוֵּיֶלְך עַֹבְדָיהּו ִלְקַראת ַאְחָאב ַוַּיֶּגד לֹו ) 16: (ֵאָליו
ַוּיֹאֶמר | ת ֵאִלָּיהּו ַוְיִהי ִּכְראֹות ַאְחָאב ֶא ) 17: (ִלְקַראת ֵאִלָּיהּו

ַוּיֹאֶמר לֹא ָעַכְרִּתי ) 18: (ַאְחָאב ֵאָליו ַהַאָּתה ֶזה עֵֹכר ִיְׂשָרֵאל
ַּבֲעָזְבֶכם ֶאת ִמְצֹות | ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ַאָּתה ּוֵבית ָאִביָך 

ָּכל  ְוַעָּתה ְׁשַלח ְקבֹץ ֵאַלי ֶאת) 19: (ְיהָוה ַוֵּתֶלְך ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים
ְוֶאת ְנִביֵאי ַהַּבַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות | ְׂשָרֵאל ֶאל ַהר ַהַּכְרֶמל יִ 

: ַחן ִאיָזֶבלַוֲחִמִּׁשים ּוְנִביֵאי ָהֲאֵׁשָרה ַאְרַּבע ֵמאֹות אְֹכֵלי ֻׁשְל 
 ַוִּיְקּבֹץ ֶאת ַהְּנִביִאים ֶאל| ַוִּיְׁשַלח ַאְחָאב ְּבָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 20(

ַתי ִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ֶאל ָּכל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ַעד ָמ וַ ) 21: (ַהר ַהַּכְרֶמל
ּו ַאֶּתם ּפְֹסִחים ַעל ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים ִאם ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ְלכ

) 22: (ְולֹא ָענּו ָהָעם אֹתֹו ָּדָבר| ַאֲחָריו ְוִאם ַהַּבַעל ְלכּו ַאֲחָריו 
| יא ַליהָוה ְלַבִּדי ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ֶאל ָהָעם ֲאִני נֹוַתְרִּתי ָנִב 
ְוִיְּתנּו ָלנּו ) 23: (ּוְנִביֵאי ַהַּבַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש

ימּו ַעל ְׁשַנִים ָּפִרים ְוִיְבֲחרּו ָלֶהם ַהָּפר ָהֶאָחד ִויַנְּתֻחהּו ְוָיִׂש 
י ַתִּת ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהָּפר ָהֶאָחד ְונָ | ָהֵעִצים ְוֵאׁש לֹא ָיִׂשימּו 

 ּוְקָראֶתם ְּבֵׁשם ֱאלֵֹהיֶכם) 24: (ַעל ָהֵעִצים ְוֵאׁש לֹא ָאִׂשים
ָבֵאׁש הּוא  ַוֲאִני ֶאְקָרא ְבֵׁשם ְיהָוה ְוָהָיה ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ַיֲעֶנה

ַוּיֹאֶמר ) 25: (ַוַּיַען ָּכל ָהָעם ַוּיֹאְמרּו טֹוב ַהָּדָבר| ָהֱאלִֹהים 
ָנה ִּכי ֲחרּו ָלֶכם ַהָּפר ָהֶאָחד ַוֲעׂשּו ִראׁשֵֹאִלָּיהּו ִלְנִביֵאי ַהַּבַעל ּבַ 

) 26: (ְוִקְראּו ְּבֵׁשם ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאׁש לֹא ָתִׂשימּו| ַאֶּתם ָהַרִּבים 
ם ַהַּבַעל ַוִּיְקחּו ֶאת ַהָּפר ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ַוַּיֲעׂשּו ַוִּיְקְראּו ְבֵׁש 

| ֵננּו ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֶֹנה ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ַהָּצֳהַרִים ֵלאמֹר ַהַּבַעל עֲ 
ַוְיִהי ַבָּצֳהַרִים ַוְיַהֵּתל ) 27: (ַוְיַפְּסחּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה

 י ִׂשיחַ ָּבֶהם ֵאִלָּיהּו ַוּיֹאֶמר ִקְראּו ְבקֹול ָּגדֹול ִּכי ֱאלִֹהים הּוא ִּכ 
ַוִּיְקְראּו ) 28: (ָקץאּוַלי ָיֵׁשן הּוא ְויִ | ְוִכי ִׂשיג לֹו ְוִכי ֶדֶרְך לֹו 

ַעד ְׁשָפְך | ְּבקֹול ָּגדֹול ַוִּיְתּגְֹדדּו ְּכִמְׁשָּפָטם ַּבֲחָרבֹות ּוָבְרָמִחים 



לֹות ַוְיִהי ַּכֲעבֹר ַהָּצֳהַרִים ַוִּיְתַנְּבאּו ַעד ַלעֲ ) 29: (ָּדם ֲעֵליֶהם
ֵאִלָּיהּו ַוּיֹאֶמר ) 30: (ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֶֹנה ְוֵאין ָקֶׁשב| ַהִּמְנָחה 

ַוְיַרֵּפא ֶאת ִמְזַּבח | ְלָכל ָהָעם ְּגׁשּו ֵאַלי ַוִּיְּגׁשּו ָכל ָהָעם ֵאָליו 
ְּכִמְסַּפר  ַוִּיַּקח ֵאִלָּיהּו ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים) 31: (ְיהָוה ֶהָהרּוס

ָרֵאל ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֵאָליו ֵלאמֹר ִיְׂש | ִׁשְבֵטי ְבֵני ַיֲעקֹב 
 ַוַּיַעׂש|  ַוִּיְבֶנה ֶאת ָהֲאָבִנים ִמְזֵּבַח ְּבֵׁשם ְיהָוה) 32: (ה ְׁשֶמךָ ִיְהיֶ 

ַוַּיֲערְֹך ֶאת ) 33: (ְּתָעָלה ְּכֵבית ָסאַתִים ֶזַרע ָסִביב ַלִּמְזֵּבחַ 
ַוּיֹאֶמר ִמְלאּו ) 34: (ַוְיַנַּתח ֶאת ַהָּפר ַוָּיֶׂשם ַעל ָהֵעִצים| ָהֵעִצים 

ַוּיֹאֶמר ְׁשנּו | ם ְוִיְצקּו ַעל ָהעָֹלה ְוַעל ָהֵעִצים ַאְרָּבָעה ַכִּדים ַמיִ 
| ַח ַוֵּיְלכּו ַהַּמִים ָסִביב ַלִּמְזּבֵ ) 35: (ַוִּיְׁשנּו ַוּיֹאֶמר ַׁשֵּלׁשּו ַוְיַׁשֵּלׁשּו
 ַוְיִהי ַּבֲעלֹות ַהִּמְנָחה ַוִּיַּגׁש) 36: (ְוַגם ֶאת ַהְּתָעָלה ִמֵּלא ָמִים

ֵאל ַוּיֹאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשרָ ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 
ובדבריך | ַהּיֹום ִיָּוַדע ִּכי ַאָּתה ֱאלִֹהים ְּבִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ַעְבֶּדָך 

 ֲעֵנִני ְיהָוה) 37: (ָעִׂשיִתי ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה] ּוִבְדָבְרָך קרי[
ְוַאָּתה ֲהִסּבָֹת | ה ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ֲעֵנִני ְוֵיְדעּו ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ַאָּת 

ה ַוִּתּפֹל ֵאׁש ְיהָוה ַוּתֹאַכל ֶאת ָהעֹלָ ) 38: (ֶאת ִלָּבם ֲאחַֹרִּנית
ְוֶאת ַהַּמִים ֲאֶׁשר | ְוֶאת ָהֵעִצים ְוֶאת ָהֲאָבִנים ְוֶאת ֶהָעָפר 

ַוּיֹאְמרּו |  ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם) 39: (ַּבְּתָעָלה ִלֵחָכה
 ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו) 40: (ְיהָוה הּוא ָהֱאלִֹהים ְיהָוה הּוא ָהֱאלִֹהים

| ִּיְתְּפׂשּום ָלֶהם ִּתְפׂשּו ֶאת ְנִביֵאי ַהַּבַעל ִאיׁש ַאל ִיָּמֵלט ֵמֶהם וַ 
ַוּיֹאֶמר ) 41: (ַוּיֹוִרֵדם ֵאִלָּיהּו ֶאל ַנַחל ִקיׁשֹון ַוִּיְׁשָחֵטם ָׁשם

) 42: (ִּכי קֹול ֲהמֹון ַהָּגֶׁשם| ְלַאְחָאב ֲעֵלה ֱאכֹל ּוְׁשֵתה  ֵאִלָּיהּו
ֶמל ְוֵאִלָּיהּו ָעָלה ֶאל רֹאׁש ַהַּכְר | ַוַּיֲעֶלה ַאְחָאב ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות 

ַוּיֹאֶמר ) 43]: (ִּבְרָּכיו קרי[ַוִּיְגַהר ַאְרָצה ַוָּיֶׂשם ָּפָניו ֵּבין ברכו 
ּוָמה ט ֶּדֶרְך ָים ַוַּיַעל ַוַּיֵּבט ַוּיֹאֶמר ֵאין ְמאֶאל ַנֲערֹו ֲעֵלה ָנא ַהּבֵ 

ָעב  ַוְיִהי ַּבְּׁשִבִעית ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה) 44: (ַוּיֹאֶמר ֻׁשב ֶׁשַבע ְּפָעִמים| 
ַוּיֹאֶמר ֲעֵלה ֱאמֹר ֶאל ַאְחָאב | ְקַטָּנה ְּכַכף ִאיׁש עָֹלה ִמָּים 

ַוְיִהי ַעד ּכֹה ְוַעד ּכֹה ) 45: (ֱאסֹר ָוֵרד ְולֹא ַיַעָצְרָכה ַהָּגֶׁשם
ַוִּיְרַּכב ַאְחָאב | ְוַהָּׁשַמִים ִהְתַקְּדרּו ָעִבים ְורּוַח ַוְיִהי ֶּגֶׁשם ָּגדֹול 

ָמְתָניו  ְוַיד ְיהָוה ָהְיָתה ֶאל ֵאִלָּיהּו ַוְיַׁשֵּנס) 46: (ַוֵּיֶלְך ִיְזְרֶעאָלה
  :ַוָּיָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב ַעד ּבֲֹאָכה ִיְזְרֶעאָלה| 
  

1 Kings Chapter 19 
  



ְוֵאת ָּכל | ַוַּיֵּגד ַאְחָאב ְלִאיֶזֶבל ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵאִלָּיהּו ) 1(
ְך ַוִּתְׁשַלח ִאיֶזֶבל ַמְלָא) 2: (ֲאֶׁשר ָהַרג ֶאת ָּכל ַהְּנִביִאים ֶּבָחֶרב

 ּכֹה ַיֲעׂשּון ֱאלִֹהים ְוכֹה יֹוִספּון ִּכי ָכֵעת| ֶאל ֵאִלָּיהּו ֵלאמֹר 
ְך ַוַּיְרא ַוָּיָקם ַוֵּילֶ ) 3: (ָמָחר ָאִׂשים ֶאת ַנְפְׁשָך ְּכֶנֶפׁש ַאַחד ֵמֶהם

: ַוַּיַּנח ֶאת ַנֲערֹו ָׁשם| ֶאל ַנְפׁשֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאר ֶׁשַבע ֲאֶׁשר ִליהּוָדה 
ם אחת ְוהּוא ָהַלְך ַּבִּמְדָּבר ֶּדֶרְך יֹום ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב ַּתַחת רֶֹת ) 4(
הָוה ַקח ַוִּיְׁשַאל ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות ַוּיֹאֶמר ַרב ַעָּתה יְ | ] יֶאָחד קר[

ֶתם ַוִּיְׁשַּכב ַוִּייַׁשן ַּתַחת רֹ) 5: (ַנְפִׁשי ִּכי לֹא טֹוב ָאנִֹכי ֵמֲאבָֹתי
ַוַּיֵּבט ) 6: (ְוִהֵּנה ֶזה ַמְלָאְך נֵֹגַע ּבֹו ַוּיֹאֶמר לֹו קּום ֱאכֹול| ֶאָחד 

ָׁשב ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוּיָ | ו ֻעַגת ְרָצִפים ְוַצַּפַחת ָמִים ְוִהֵּנה ְמַרֲאׁשָֹתי
ּום ֱאכֹל ַוָּיָׁשב ַמְלַאְך ְיהָוה ֵׁשִנית ַוִּיַּגע ּבֹו ַוּיֹאֶמר ק) 7: (ַוִּיְׁשָּכב

ַוֵּיֶלְך ְּבכַֹח | ַוָּיָקם ַוּיֹאַכל ַוִּיְׁשֶּתה ) 8: (ִּכי ַרב ִמְּמָך ַהָּדֶרְך | 
לִֹהים יא ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ַעד ַהר ָהאֱ ָהֲאִכיָלה ַהִה 

ְוִהֵּנה ְדַבר ְיהָוה | ַוָּיבֹא ָׁשם ֶאל ַהְּמָעָרה ַוָּיֶלן ָׁשם ) 9: (חֵֹרב
ַוּיֹאֶמר ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ) 10: (ֵאָליו ַוּיֹאֶמר לֹו ַמה ְּלָך פֹה ֵאִלָּיהּו
ְבִריְתָך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת  ַליהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ִּכי ָעְזבּו

 ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי| ִמְזְּבחֶֹתיָך ָהָרסּו ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב 
ְפֵני ַוּיֹאֶמר ֵצא ְוָעַמְדָּת ָבָהר לִ ) 11: (ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה

ר ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַׁשּבֵ ְיהָוה ְוִהֵּנה ְיהָוה עֵֹבר ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק 
ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש לֹא | ְסָלִעים ִלְפֵני ְיהָוה לֹא ָברּוַח ְיהָוה 

ְוַאַחר | ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא ָבֵאׁש ְיהָוה ) 12: (ָבַרַעׁש ְיהָוה
יו ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ֵאִלָּיהּו ַוָּיֶלט ָּפנָ ) 13: (ָהֵאׁש קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה

ְוִהֵּנה ֵאָליו קֹול ַוּיֹאֶמר | ַּדְרּתֹו ַוֵּיֵצא ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ַהְּמָעָרה ְּבַא
ַוּיֹאֶמר ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַליהָוה ֱאלֵֹהי ) 14: (ַמה ְּלָך פֹה ֵאִלָּיהּו

סּו ְוֶאת ְצָבאֹות ִּכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְזְּבחֶֹתיָך ָהרָ 
י ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפִׁש | ֶבָחֶרב  ְנִביֶאיָך ָהְרגּו

ָרה ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו ֵלְך ׁשּוב ְלַדְרְּכָך ִמְדּבַ ) 15(  : ְלַקְחָּתּה
ְוֵאת ) 16: (ּוָבאָת ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ֲחָזֵאל ְלֶמֶלְך ַעל ֲאָרם| ַדָּמֶׂשק 

ָפט ְוֶאת ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁש | ַעל ִיְׂשָרֵאל ֵיהּוא ֶבן ִנְמִׁשי ִּתְמַׁשח ְלֶמֶלְך 
ְוָהָיה ַהִּנְמָלט ) 17: (ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה ִּתְמַׁשח ְלָנִביא ַּתְחֶּתיךָ 

: ָׁשעְוַהִּנְמָלט ֵמֶחֶרב ֵיהּוא ָיִמית ֱאִלי| ֵמֶחֶרב ֲחָזֵאל ָיִמית ֵיהּוא 
ִּבְרַּכִים ֲאֶׁשר ָּכל הַ | ְוִהְׁשַאְרִּתי ְבִיְׂשָרֵאל ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ) 18(

 ַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם) 19: (לֹא ָכְרעּו ַלַּבַעל ְוָכל ַהֶּפה ֲאֶׁשר לֹא ָנַׁשק לֹו
ר ְצָמִדים ַוִּיְמָצא ֶאת ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁשָפט ְוהּוא חֵֹרׁש ְׁשֵנים ָעָׂש 



ַּדְרּתֹו ַוַּיֲעבֹר ֵאִלָּיהּו ֵאָליו ַוַּיְׁשֵלְך ַא| ְלָפָניו ְוהּוא ִּבְׁשֵנים ֶהָעָׂשר 
ר ַוַּיֲעזֹב ֶאת ַהָּבָקר ַוָּיָרץ ַאֲחֵרי ֵאִלָּיהּו ַוּיֹאֶמ ) 20: (ֵאָליו

י ַוּיֹאֶמר לֹו ֵלְך ׁשּוב ִּכ | ֶאְּׁשָקה ָּנא ְלָאִבי ּוְלִאִּמי ְוֵאְלָכה ַאֲחֶריָך 
ָקר ַוָּיָׁשב ֵמַאֲחָריו ַוִּיַּקח ֶאת ֶצֶמד ַהּבָ ) 21: (ֶמה ָעִׂשיִתי ָלְך 

ַוָּיָקם | ֵכלּו ֵחהּו ּוִבְכִלי ַהָּבָקר ִּבְּׁשָלם ַהָּבָׂשר ַוִּיֵּתן ָלָעם ַוּיֹאַוִּיְזּבָ 
  :ַוֵּיֶלְך ַאֲחֵרי ֵאִלָּיהּו ַוְיָׁשְרֵתהּו

  
1 Kings Chapter 20 

  
ְׁשַנִים ּוֶבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ָקַבץ ֶאת ָּכל ֵחילֹו ּוְׁשלִֹׁשים ּו) 1(

) 2: (ַוַּיַעל ַוָּיַצר ַעל ׁשְֹמרֹון ַוִּיָּלֶחם ָּבּה| ֶמֶלְך ִאּתֹו ְוסּוס ָוָרֶכב 
ַוּיֹאֶמר ) 3: (ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָהִעיָרה

ְוָנֶׁשיָך ּוָבֶניָך | לֹו ּכֹה ָאַמר ֶּבן ֲהַדד ַּכְסְּפָך ּוְזָהְבָך ִלי הּוא 
ִני ְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ִּכְדָבְרָך ֲאדַֹוַּיַען ֶמֶלְך יִ ) 4: (ַהּטֹוִבים ִלי ֵהם

ּו ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים ַוּיֹאְמר) 5: (ְלָך ֲאִני ְוָכל ֲאֶׁשר ִלי| ַהֶּמֶלְך 
ִּכי ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ֵלאמֹר ַּכְסְּפָך | ּכֹה ָאַמר ֶּבן ֲהַדד ֵלאמֹר 
ת ֵעת ָמָחר ֶאְׁשַלח ֶא ִּכי ִאם ּכָ ) 6: (ּוְזָהְבָך ְוָנֶׁשיָך ּוָבֶניָך ִלי ִתֵּתן

ְוָהָיה ָּכל | ֲעָבַדי ֵאֶליָך ְוִחְּפׂשּו ֶאת ֵּביְתָך ְוֵאת ָּבֵּתי ֲעָבֶדיָך 
 ַוִּיְקָרא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל) 7: (ַמְחַמד ֵעיֶניָך ָיִׂשימּו ְבָיָדם ְוָלָקחּו

ִּכי |  ׁשְלָכל ִזְקֵני ָהָאֶרץ ַוּיֹאֶמר ְּדעּו ָנא ּוְראּו ִּכי ָרָעה ֶזה ְמַבֵּק 
) 8: (ֶּמּנּוָׁשַלח ֵאַלי ְלָנַׁשי ּוְלָבַני ּוְלַכְסִּפי ְוִלְזָהִבי ְולֹא ָמַנְעִּתי ִמ 

: ַאל ִּתְׁשַמע ְולֹוא תֹאֶבה| ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ָּכל ַהְּזֵקִנים ְוָכל ָהָעם 
ֶׁשר ַוּיֹאֶמר ְלַמְלֲאֵכי ֶבן ֲהַדד ִאְמרּו ַלאדִֹני ַהֶּמֶלְך ּכֹל אֲ ) 9(

ּוַכל ְחָּת ֶאל ַעְבְּדָך ָבִראׁשָֹנה ֶאֱעֶׂשה ְוַהָּדָבר ַהֶּזה לֹא אָׁשלַ 
ן ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ּבֶ ) 10: (ַוֵּיְלכּו ַהַּמְלָאִכים ַוְיִׁשֻבהּו ָּדָבר| ַלֲעׂשֹות 

 ִאם ִיְׂשּפֹק ֲעַפר| ֲהַדד ַוּיֹאֶמר ּכֹה ַיֲעׂשּון ִלי ֱאלִֹהים ְוכֹה יֹוִספּו 
ַוַּיַען ֶמֶלְך ) 11: (ִלים ְלָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגָליׁשְֹמרֹון ִלְׁשעָ 

ַוְיִהי ) 12: (ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ַּדְּברּו ַאל ִיְתַהֵּלל חֵֹגר ִּכְמַפֵּתחַ 
| ֻּסּכֹות ִּכְׁשמַֹע ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוהּוא ׁשֶֹתה הּוא ְוַהְּמָלִכים ּבַ 

ְוִהֵּנה ָנִביא ) 13: (ַעל ָהִעיר ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו ִׂשימּו ַוָּיִׂשימּו
הָוה ֶאָחד ִנַּגׁש ֶאל ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר יְ 

ִהְנִני נְֹתנֹו ְבָיְדָך ַהּיֹום | ְהָרִאיָת ֵאת ָּכל ֶהָהמֹון ַהָּגדֹול ַהֶּזה 
ר ּכֹה ָאַמר ַוּיֹאֶמר ַאְחָאב ְּבִמי ַוּיֹאֶמ ) 14: (ְוָיַדְעָּת ִּכי ֲאִני ְיהָוה

ַוּיֹאֶמר ִמי ֶיְאסֹר ַהִּמְלָחָמה | ְיהָוה ְּבַנֲעֵרי ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות 



ּו ַוִּיְפקֹד ֶאת ַנֲעֵרי ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ַוִּיְהי) 15: (ַוּיֹאֶמר ָאָּתה
ְּבֵני  ְוַאֲחֵריֶהם ָּפַקד ֶאת ָּכל ָהָעם ָּכל| ָמאַתִים ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים 

 ּוֶבן ֲהַדד ׁשֶֹתה| ַוֵּיְצאּו ַּבָּצֳהָרִים ) 16: (ִׁשְבַעת ֲאָלִפיםִיְׂשָרֵאל 
:  עֵֹזר אֹתֹוִׁשּכֹור ַּבֻּסּכֹות הּוא ְוַהְּמָלִכים ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשַנִים ֶמֶלְך 

ַוִּיְׁשַלח ֶּבן ֲהַדד | ַוֵּיְצאּו ַנֲעֵרי ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ָּבִראׁשָֹנה ) 17(
ַוּיֹאֶמר ִאם ) 18: (ר ֲאָנִׁשים ָיְצאּו ִמּׁשְֹמרֹוןַוַּיִּגידּו לֹו ֵלאמֹ

ְוִאם ְלִמְלָחָמה ָיָצאּו ַחִּיים | ְלָׁשלֹום ָיָצאּו ִּתְפׂשּום ַחִּיים 
|  ְוֵאֶּלה ָיְצאּו ִמן ָהִעיר ַנֲעֵרי ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות) 19: (ִּתְפׂשּום

ֹו ַוָּיֻנסּו ֲאָרם ַוַּיּכּו ִאיׁש ִאיׁש) 20: (ְוַהַחִיל ֲאֶׁשר ַאֲחֵריֶהם
: ִׁשיםַוִּיָּמֵלט ֶּבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ַעל סּוס ּוָפרָ | ַוִּיְרְּדֵפם ִיְׂשָרֵאל 

ְוִהָּכה | ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְך ֶאת ַהּסּוס ְוֶאת ָהָרֶכב ) 21(
ּיֹאֶמר וַ  ַוִּיַּגׁש ַהָּנִביא ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל) 22: (ַבֲאָרם ַמָּכה ְגדֹוָלה

ָנה ִּכי ִלְתׁשּוַבת ַהָּׁש | לֹו ֵלְך ִהְתַחַּזק ְוַדע ּוְרֵאה ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה 
יו ְוַעְבֵדי ֶמֶלְך ֲאָרם ָאְמרּו ֵאלָ ) 23(  : ֶמֶלְך ֲאָרם עֶֹלה ָעֶליךָ 

 ְואּוָלם ִנָּלֵחם ִאָּתם| ֱאלֵֹהי ָהִרים ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֵּכן ָחְזקּו ִמֶּמּנּו 
| ְוֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲעֵׂשה ) 24: (ר ִאם לֹא ֶנֱחַזק ֵמֶהםַּבִּמיׁשֹו

) 25: (ָהֵסר ַהְּמָלִכים ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ְוִׂשים ַּפחֹות ַּתְחֵּתיֶהם
ֶרֶכב ְוַאָּתה ִתְמֶנה ְלָך ַחִיל ַּכַחִיל ַהּנֵֹפל ֵמאֹוָתְך ְוסּוס ַּכּסּוס וְ 

ַוִּיְׁשַמע | לֹא ֶנֱחַזק ֵמֶהם  ָּכֶרֶכב ְוִנָּלֲחָמה אֹוָתם ַּבִּמיׁשֹור ִאם
  : ְלקָֹלם ַוַּיַעׂש ֵּכן

ַוַּיַעל | ַוְיִהי ִלְתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה ַוִּיְפקֹד ֶּבן ֲהַדד ֶאת ֲאָרם ) 26(
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְתָּפְקדּו ) 27: (ֲאֵפָקה ַלִּמְלָחָמה ִעם ִיְׂשָרֵאל

ִׂשֵפי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנְגָּדם ִּכְׁשֵני חֲ  ַוַּיֲחנּו| ְוָכְלְּכלּו ַוֵּיְלכּו ִלְקָראָתם 
ַוִּיַּגׁש ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ) 28: (ִעִּזים ַוֲאָרם ִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ

ֶׁשר ַוּיֹאֶמר ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַיַען אֲ 
| ָאְמרּו ֲאָרם ֱאלֵֹהי ָהִרים ְיהָוה ְולֹא ֱאלֵֹהי ֲעָמִקים הּוא 

: ִני ְיהָוהְוָנַתִּתי ֶאת ָּכל ֶהָהמֹון ַהָּגדֹול ַהֶּזה ְּבָיֶדָך ִויַדְעֶּתם ִּכי אֲ 
 ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי| ַוַּיֲחנּו ֵאֶּלה נַֹכח ֵאֶּלה ִׁשְבַעת ָיִמים ) 29(

ֶלף ַרְגִלי ַוִּתְקַרב ַהִּמְלָחָמה ַוַּיּכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲאָרם ֵמָאה ֶא 
 ַוָּיֻנסּו ַהּנֹוָתִרים ֲאֵפָקה ֶאל ָהִעיר ַוִּתּפֹל) 30: (ֹום ֶאָחדְּבי

ּוֶבן ֲהַדד ָנס | ַהחֹוָמה ַעל ֶעְׂשִרים ְוִׁשְבָעה ֶאֶלף ִאיׁש ַהּנֹוָתִרים 
ֵּנה ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲעָבָדיו ִה ) 31(  : ַוָּיבֹא ֶאל ָהִעיר ֶחֶדר ְּבָחֶדר
ָנִׂשיָמה | ִיְׂשָרֵאל ִּכי ַמְלֵכי ֶחֶסד ֵהם  ָנא ָׁשַמְענּו ִּכי ַמְלֵכי ֵּבית

 ִיְׂשָרֵאל ָּנא ַׂשִּקים ְּבָמְתֵנינּו ַוֲחָבִלים ְּברֹאֵׁשנּו ְוֵנֵצא ֶאל ֶמֶלְך 



ָבִלים ַוַּיְחְּגרּו ַׂשִּקים ְּבָמְתֵניֶהם ַוחֲ ) 32: (אּוַלי ְיַחֶּיה ֶאת ַנְפֶׁשךָ 
ֵאל ַוּיֹאְמרּו ַעְבְּדָך ֶבן ֲהַדד ְּבָראֵׁשיֶהם ַוָּיבֹאּו ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשרָ 

) 33: (ַוּיֹאֶמר ַהעֹוֶדּנּו ַחי ָאִחי הּוא| ָאַמר ְּתִחי ָנא ַנְפִׁשי 
ּו ָאִחיָך ֶבן ְוָהֲאָנִׁשים ְיַנֲחׁשּו ַוְיַמֲהרּו ַוַּיְחְלטּו ֲהִמֶּמּנּו ַוּיֹאְמר

ֲעֵלהּו ַעל ַוֵּיֵצא ֵאָליו ֶּבן ֲהַדד ַוּיַ | ֲהַדד ַוּיֹאֶמר ּבֹאּו ָקֻחהּו 
ת ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלַקח ָאִבי ֵמֵא ) 34: (ַהֶּמְרָּכָבה

ם ָאִבי ָאִביָך ָאִׁשיב ְוחּוצֹות ָּתִׂשים ְלָך ְבַדֶּמֶׂשק ַּכֲאֶׁשר ָׂש 
: ַוִּיְכָרת לֹו ְבִרית ַוְיַׁשְּלֵחהּו| ְּבׁשְֹמרֹון ַוֲאִני ַּבְּבִרית ֲאַׁשְּלֶחָּך 

ַבר ׁש ֶאָחד ִמְּבֵני ַהְּנִביִאים ָאַמר ֶאל ֵרֵעהּו ִּבְד ְוִאי) 35(  
ַוּיֹאֶמר לֹו ַיַען ) 36: (ַוְיָמֵאן ָהִאיׁש ְלַהּכֹתֹו| ְיהָוה ַהֵּכיִני ָנא 

|  ָהַאְרֵיה ֲאֶׁשר לֹא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהָוה ִהְּנָך הֹוֵלְך ֵמִאִּתי ְוִהְּכךָ 
ר ַוִּיְמָצא ִאיׁש ַאחֵ ) 37: (ַאְרֵיה ַוַּיֵּכהּוַוֵּיֶלְך ֵמֶאְצלֹו ַוִּיְמָצֵאהּו הָ 

 ַוֵּיֶלְך ַהָּנִביא) 38: (ַוַּיֵּכהּו ָהִאיׁש ַהֵּכה ּוָפצֹעַ | ַוּיֹאֶמר ַהֵּכיִני ָנא 
ַוְיִהי ) 39: (ַוִּיְתַחֵּפׂש ָּבֲאֵפר ַעל ֵעיָניו| ַוַּיֲעמֹד ַלֶּמֶלְך ַעל ַהָּדֶרְך 

 ַוּיֹאֶמר ַעְבְּדָך ָיָצא ְבֶקֶרב| ל ַהֶּמֶלְך ַהֶּמֶלְך עֵֹבר ְוהּוא ָצַעק ֶא 
מֹר ֶאת ַהִּמְלָחָמה ְוִהֵּנה ִאיׁש ָסר ַוָּיֵבא ֵאַלי ִאיׁש ַוּיֹאֶמר ְׁש 

 ׁשֹו אֹו ִכַּכרָהִאיׁש ַהֶּזה ִאם ִהָּפֵקד ִיָּפֵקד ְוָהְיָתה ַנְפְׁשָך ַּתַחת ַנְפ 
| ָּנה ָוֵהָּנה ְוהּוא ֵאיֶנּנּו ַוְיִהי ַעְבְּדָך עֵֹׂשה הֵ ) 40: (ֶּכֶסף ִּתְׁשקֹול

) 41: (ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵּכן ִמְׁשָּפֶטָך ַאָּתה ָחָרְצָּת 
ַוַּיֵּכר אֹתֹו | ֵעיָניו ] ֵמֲעֵלי קרי[ַוְיַמֵהר ַוָּיַסר ֶאת ָהֲאֵפר מעל 
ַמר ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָא) 42: (ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמַהְּנִבִאים הּוא

ְוָהְיָתה ַנְפְׁשָך ַּתַחת | ְיהָוה ַיַען ִׁשַּלְחָּת ֶאת ִאיׁש ֶחְרִמי ִמָּיד 
ר ַוֵּיֶלְך ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַעל ֵּביתֹו ַס ) 43: (ַנְפׁשֹו ְוַעְּמָך ַּתַחת ַעּמֹו

  :ַוָּיבֹא ׁשְֹמרֹוָנה| ְוָזֵעף 
  

1 Kings Chapter 21 
  
ה ֶּכֶרם ָהָיה ְלָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ ) 1(

ַוְיַדֵּבר ) 2: (ֵאֶצל ֵהיַכל ַאְחָאב ֶמֶלְך ׁשְֹמרֹון| ֲאֶׁשר ְּבִיְזְרֶעאל 
ָרק ִּכי ַאְחָאב ֶאל ָנבֹות ֵלאמֹר ְּתָנה ִּלי ֶאת ַּכְרְמָך ִויִהי ִלי ְלַגן יָ 

ִאם | ם טֹוב ִמֶּמּנּו הּוא ָקרֹוב ֵאֶצל ֵּביִתי ְוֶאְּתָנה ְלָך ַּתְחָּתיו ֶּכרֶ 
ַוּיֹאֶמר ָנבֹות ֶאל ) 3: (טֹוב ְּבֵעיֶניָך ֶאְּתָנה ְלָך ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה

) 4: (ָחִליָלה ִּלי ֵמיהָוה ִמִּתִּתי ֶאת ַנֲחַלת ֲאבַֹתי ָלְך | ַאְחָאב 
ֵאָליו  ַוָּיבֹא ַאְחָאב ֶאל ֵּביתֹו ַסר ְוָזֵעף ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר



 ַוִּיְׁשַּכב| ְזְרֵעאִלי ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאֵּתן ְלָך ֶאת ַנֲחַלת ֲאבֹוָתי ָנבֹות ַהּיִ 
ַוָּתבֹא ֵאָליו ) 5: (ַעל ִמָּטתֹו ַוַּיֵּסב ֶאת ָּפָניו ְולֹא ָאַכל ָלֶחם

ֵכל ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ַמה ֶּזה רּוֲחָך ָסָרה ְוֵאיְנָך אֹ| ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו 
ר לֹו ִּכי ֲאַדֵּבר ֶאל ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ָואַֹמ  ַוְיַדֵּבר ֵאֶליהָ ) 6: (ָלֶחם

ֶרם ְּתָנה ִּלי ֶאת ַּכְרְמָך ְּבֶכֶסף אֹו ִאם ָחֵפץ ַאָּתה ֶאְּתָנה ְלָך כֶ 
ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ) 7: (ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאֵּתן ְלָך ֶאת ַּכְרִמי| ַּתְחָּתיו 

קּום ֱאָכל | ַעל ִיְׂשָרֵאל ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו ַאָּתה ַעָּתה ַּתֲעֶׂשה ְמלּוָכה 
) 8: (יֶלֶחם ְוִיַטב ִלֶּבָך ֲאִני ֶאֵּתן ְלָך ֶאת ֶּכֶרם ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִל 

ַוִּתְׁשַלח | ַוִּתְכּתֹב ְסָפִרים ְּבֵׁשם ַאְחָאב ַוַּתְחּתֹם ְּבחָֹתמֹו 
ירֹו ֶאל ַהְזֵקִנים ְוֶאל ַהחִֹרים ֲאֶׁשר ְּבעִ ] ְסָפִרים קרי[הספרים 

ִקְראּו צֹום | ַוִּתְכּתֹב ַּבְּסָפִרים ֵלאמֹר ) 9: (ִבים ֶאת ָנבֹותַהּיְֹׁש 
ים ְוהֹוִׁשיבּו ְׁשַנִים ֲאָנִׁש ) 10: (ְוהֹוִׁשיבּו ֶאת ָנבֹות ְּברֹאׁש ָהָעם

| ְּבֵני ְבִלַּיַעל ֶנְגּדֹו ִויִעֻדהּו ֵלאמֹר ֵּבַרְכָּת ֱאלִֹהים ָוֶמֶלְך 
ים ַוַּיֲעׂשּו ַאְנֵׁשי ִעירֹו ַהְּזֵקנִ ) 11: (ְוהֹוִציֻאהּו ְוִסְקֻלהּו ְוָימֹת

| יֶהם ִאיָזֶבל ְוַהחִֹרים ֲאֶׁשר ַהּיְֹׁשִבים ְּבִעירֹו ַּכֲאֶׁשר ָׁשְלָחה ֲאלֵ 
| ָקְראּו צֹום ) 12: (ַּכֲאֶׁשר ָּכתּוב ַּבְּסָפִרים ֲאֶׁשר ָׁשְלָחה ֲאֵליֶהם

ֵני ּו ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ְּב ַוָּיבֹא) 13: (ְוהִֹׁשיבּו ֶאת ָנבֹות ְּברֹאׁש ָהָעם
ת ֶנֶגד ָהָעם ְבִלַּיַעל ַוֵּיְׁשבּו ֶנְגּדֹו ַוְיִעֻדהּו ַאְנֵׁשי ַהְּבִלַּיַעל ֶאת ָנבֹו

ַוּיִֹצֻאהּו ִמחּוץ ָלִעיר | ֵלאמֹר ֵּבַרְך ָנבֹות ֱאלִֹהים ָוֶמֶלְך 
| ֵלאמֹר ַוִּיְׁשְלחּו ֶאל ִאיֶזֶבל ) 14: (ַוִּיְסְקֻלהּו ָבֲאָבִנים ַוָּימֹת

ַוָּימֹת  ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ִאיֶזֶבל ִּכי ֻסַּקל ָנבֹות) 15: (ֻסַּקל ָנבֹות ַוָּימֹת
ְזְרֵעאִלי ַוּתֹאֶמר ִאיֶזֶבל ֶאל ַאְחָאב קּום ֵרׁש ֶאת ֶּכֶרם ָנבֹות ַהּיִ | 

ַוְיִהי ) 16: (ֲאֶׁשר ֵמֵאן ָלֶתת ְלָך ְבֶכֶסף ִּכי ֵאין ָנבֹות ַחי ִּכי ֵמת
בֹות ַוָּיָקם ַאְחָאב ָלֶרֶדת ֶאל ֶּכֶרם נָ | ַאְחָאב ִּכי ֵמת ָנבֹות  ִּכְׁשמֹעַ 

ִּבי ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁש ) 17(  : ַהִּיְזְרֵעאִלי ְלִרְׁשּתֹו
ר קּום ֵרד ִלְקַראת ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁש ) 18: (ֵלאמֹר

) 19: (ת ֲאֶׁשר ָיַרד ָׁשם ְלִרְׁשּתֹוִהֵּנה ְּבֶכֶרם ָנבֹו| ְּבׁשְֹמרֹון 
| ָּת ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֲהָרַצְחָּת ְוַגם ָיָרְׁש 

ּו ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ָלְקק
) 20: (הַהְּכָלִבים ֶאת ַּדם ָנבֹות ָילֹּקּו ַהְּכָלִבים ֶאת ָּדְמָך ַּגם ָאָּת 

ַוּיֹאֶמר ָמָצאִתי | ַוּיֹאֶמר ַאְחָאב ֶאל ֵאִלָּיהּו ַהְמָצאַתִני אְֹיִבי 
ֵמִביא [ִהְנִני מבי ) 21: (ַיַען ִהְתַמֶּכְרָך ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה

 ְוִהְכַרִּתי ְלַאְחָאב ַמְׁשִּתין| ֵאֶליָך ָרָעה ּוִבַעְרִּתי ַאֲחֶריָך ] קרי
ְוָנַתִּתי ֶאת ֵּביְתָך ְּכֵבית ) 22: (ְוָעזּוב ְּבִיְׂשָרֵאלְּבִקיר ְוָעצּור 



ֶאל ַהַּכַעס ֲאֶׁשר | ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ּוְכֵבית ַּבְעָׁשא ֶבן ֲאִחָּיה 
ְוַגם ְלִאיֶזֶבל ִּדֶּבר ְיהָוה ) 23: (ִהְכַעְסָּת ַוַּתֲחִטא ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ַהֵּמת ) 24: (ֵחל ִיְזְרֶעאלַהְּכָלִבים יֹאְכלּו ֶאת ִאיֶזֶבל ְּב | ֵלאמֹר 
ְוַהֵּמת ַּבָּׂשֶדה יֹאְכלּו עֹוף | ְלַאְחָאב ָּבִעיר יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים 

ֹות ַרק לֹא ָהָיה ְכַאְחָאב ֲאֶׁשר ִהְתַמֵּכר ַלֲעׂש) 25: (ַהָּׁשָמִים
) 26: (ֲאֶׁשר ֵהַסָּתה אֹתֹו ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו| ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה 

י ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָהֱאמִֹר | ב ְמאֹד ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהִּגֻּלִלים ַוַּיְתעֵ 
ב ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ַאְחָא) 27(  : ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהָוה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

| רֹו ַוָּיצֹום ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְקַרע ְּבָגָדיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ַעל ְּבָׂש 
ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ֵאִלָּיהּו ) 28(  : ָּׂשק ַוְיַהֵּלְך ַאטַוִּיְׁשַּכב ּבַ 

ַיַען ִּכי | ֲהָרִאיָת ִּכי ִנְכַנע ַאְחָאב ִמְּלָפָני ) 29: (ַהִּתְׁשִּבי ֵלאמֹר
א ָהָרָעה ְּבָיָמיו ִּביֵמי ְבנֹו ָאִבי] ָאִביא קרי[ִנְכַנע ִמָּפַני לֹא אבי 

  :ָהָרָעה ַעל ֵּביתֹו
  

1 Kings Chapter 22 
  
  : לֵאין ִמְלָחָמה ֵּבין ֲאָרם ּוֵבין ִיְׂשָרֵא | ַוֵּיְׁשבּו ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ) 1(
ֶמֶלְך  ַוֵּיֶרד ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֶאל| ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית ) 2(

נּו י לָ ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֲעָבָדיו ַהְיַדְעֶּתם ִּכ ) 3: (ִיְׂשָרֵאל
) 4: (ָרםַוֲאַנְחנּו ַמְחִׁשים ִמַּקַחת אָֹתּה ִמַּיד ֶמֶלְך אֲ | ָרמֹת ִּגְלָעד 

ַוּיֹאֶמר | ד ַוּיֹאֶמר ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ֲהֵתֵלְך ִאִּתי ַלִּמְלָחָמה ָרמֹת ִּגְלעָ 
 ְּכסּוַסי ְיהֹוָׁשָפט ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָּכמֹוִני ָכמֹוָך ְּכַעִּמי ְכַעֶּמךָ 

 ְּדָרׁש ָנא ַכּיֹום| ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ) 5: (יךָ ְּכסּוֶס 
ְרַּבע ַוִּיְקּבֹץ ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּנִביִאים ְּכַא) 6: (ֶאת ְּדַבר ְיהָוה

ָחָמה ִאם ֵמאֹות ִאיׁש ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַהֵאֵלְך ַעל ָרמֹת ִּגְלָעד ַלִּמלְ 
ַוּיֹאֶמר ) 7: (ֲעֵלה ְוִיֵּתן ֲאדָֹני ְּבַיד ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאְמרּו | ֶאְחָּדל 

) 8: (ְוִנְדְרָׁשה ֵמאֹותֹו| ְיהֹוָׁשָפט ַהֵאין ּפֹה ָנִביא ַליהָוה עֹוד 
רֹׁש ֶאת ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט עֹוד ִאיׁש ֶאָחד ִלְד 

ָעַלי טֹוב ִּכי ִאם ָרע ְיהָוה ֵמאֹתֹו ַוֲאִני ְׂשֵנאִתיו ִּכי לֹא ִיְתַנֵּבא 
) 9: (ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַאל יֹאַמר ַהֶּמֶלְך ֵּכן| ִמיָכְיהּו ֶּבן ִיְמָלה 

ַוּיֹאֶמר ַמֲהָרה ִמיָכְיהּו | ַוִּיְקָרא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָסִריס ֶאָחד 
 ִביםּוֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה יְֹׁש ) 10: (ֶבן ִיְמָלה

ְוָכל | ְמרֹון ִאיׁש ַעל ִּכְסאֹו ְמֻלָּבִׁשים ְּבָגִדים ְּבגֶֹרן ֶּפַתח ַׁשַער ׁשֹ
ֲעָנה ַוַּיַעׂש לֹו ִצְדִקָּיה ֶבן ְּכנַ ) 11: (ַהְּנִביִאים ִמְתַנְּבִאים ִלְפֵניֶהם



ם ַעד ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְּבֵאֶּלה ְּתַנַּגח ֶאת ֲארָ | ַקְרֵני ַבְרֶזל 
ֲעֵלה ָרמֹת ִּגְלָעד | ְוָכל ַהְּנִבִאים ִנְּבִאים ֵּכן ֵלאמֹר ) 12: (םַּכּלָֹת 

ְוַהַּמְלָאְך ֲאֶׁשר ָהַלְך ) 13: (ְוַהְצַלח ְוָנַתן ְיהָוה ְּבַיד ַהֶּמֶלְך 
ֶּפה  ִלְקרֹא ִמיָכְיהּו ִּדֶּבר ֵאָליו ֵלאמֹר ִהֵּנה ָנא ִּדְבֵרי ַהְּנִביִאים

ִּכְדַבר ַאַחד ] ְדָבְרָך קרי[י ָנא דבריך ְיִה | ֶאָחד טֹוב ֶאל ַהֶּמֶלְך 
ר ַחי ְיהָוה ִּכי ֶאת ֲאֶׁש | ַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ) 14: (ֵמֶהם ְוִדַּבְרָּת ּטֹוב

 ַוָּיבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר) 15: (יֹאַמר ְיהָוה ֵאַלי אֹתֹו ֲאַדֵּבר
 ִּמְלָחָמה ִאם ֶנְחָּדלַהֶּמֶלְך ֵאָליו ִמיָכְיהּו ֲהֵנֵלְך ֶאל ָרמֹת ִּגְלָעד לַ 

ַוּיֹאֶמר ) 16: (ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲעֵלה ְוַהְצַלח ְוָנַתן ְיהָוה ְּבַיד ַהֶּמֶלְך | 
ֲאֶׁשר לֹא ְתַדֵּבר | ֵאָליו ַהֶּמֶלְך ַעד ַּכֶּמה ְפָעִמים ֲאִני ַמְׁשִּבֶעָך 

ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ִיְׂש ) 17: (ֵאַלי ַרק ֱאֶמת ְּבֵׁשם ְיהָוה
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה | ְנפִֹצים ֶאל ֶהָהִרים ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה 
ַוּיֹאֶמר ) 18: (לֹא ֲאדִֹנים ָלֵאֶּלה ָיׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ְּבָׁשלֹום

 ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֵאֶליָך לֹוא ִיְתַנֵּבא| ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט 
ָרִאיִתי | ַוּיֹאֶמר ָלֵכן ְׁשַמע ְּדַבר ְיהָוה ) 19: (ָעַלי טֹוב ִּכי ִאם ָרע

ו ִמיִמינֹו ֶאת ְיהָוה יֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ְוָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים עֵֹמד ָעָלי
ִיּפֹל ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ִמי ְיַפֶּתה ֶאת ַאְחָאב ְוַיַעל וְ ) 20: (ּוִמְּׂשמֹאלֹו

ַוֵּיֵצא ) 21: (ֶזה אֵֹמר ְּבכֹהַוּיֹאֶמר ֶזה ְּבכֹה וְ | ְּבָרמֹת ִּגְלָעד 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה | ָהרּוַח ַוַּיֲעמֹד ִלְפֵני ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ֲאִני ֲאַפֶּתּנּו 

 ַוּיֹאֶמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רּוַח ֶׁשֶקר ְּבִפי ָּכל) 22: (ֵאָליו ַּבָּמה
ַעָּתה וְ ) 23: (ַוּיֹאֶמר ְּתַפֶּתה ְוַגם ּתּוָכל ֵצא ַוֲעֵׂשה ֵכן| ְנִביָאיו 

ַויהָוה ִּדֶּבר | ִהֵּנה ָנַתן ְיהָוה רּוַח ֶׁשֶקר ְּבִפי ָּכל ְנִביֶאיָך ֵאֶּלה 
ָכְיהּו ַעל ַוִּיַּגׁש ִצְדִקָּיהּו ֶבן ְּכַנֲעָנה ַוַּיֶּכה ֶאת ִמי) 24: (ָעֶליָך ָרָעה

 )25: (ַוּיֹאֶמר ֵאי ֶזה ָעַבר רּוַח ְיהָוה ֵמִאִּתי ְלַדֵּבר אֹוָתְך | ַהֶּלִחי 
ֶדר ֲאֶׁשר ָּתבֹא ֶחֶדר ְּבחֶ | ַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ִהְּנָך רֶֹאה ַּבּיֹום ַההּוא 

יֵבהּו ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַקח ֶאת ִמיָכְיהּו ַוֲהִׁש ) 26: (ְלֵהָחֵבה
ְוָאַמְרָּת ּכֹה ) 27: (ְוֶאל יֹוָאׁש ֶּבן ַהֶּמֶלְך | ֶאל ָאמֹן ַׂשר ָהִעיר 

 ְוַהֲאִכיֻלהּו ֶלֶחם ַלַחץ| מּו ֶאת ֶזה ֵּבית ַהֶּכֶלא ָאַמר ַהֶּמֶלְך ִׂשי
ַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ִאם ׁשֹוב ) 28: (ּוַמִים ַלַחץ ַעד ּבִֹאי ְבָׁשלֹום

: ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ַעִּמים ֻּכָּלם| ָּתׁשּוב ְּבָׁשלֹום לֹא ִדֶּבר ְיהָוה ִּבי 
) 30: (ֶלְך ְיהּוָדה ָרמֹת ִּגְלָעדַוַּיַעל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְויהֹוָׁשָפט ֶמ ) 29(

ְלָחָמה ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ִהְתַחֵּפׂש ָובֹא ַבִּמ 
: ָחָמהַוִּיְתַחֵּפׂש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוָּיבֹוא ַּבִּמְל | ְוַאָּתה ְלַבׁש ְּבָגֶדיָך 

 לִֹׁשים ּוְׁשַנִיםּוֶמֶלְך ֲאָרם ִצָּוה ֶאת ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ֲאֶׁשר לֹו ְׁש ) 31(



ִּכי ִאם ֶאת ֶמֶלְך | ֵלאמֹר לֹא ִּתָּלֲחמּו ֶאת ָקטֹן ְוֶאת ָּגדֹול 
ט ַוְיִהי ִּכְראֹות ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ֶאת ְיהֹוָׁשפָ ) 32: (ִיְׂשָרֵאל ְלַבּדֹו

ַוִּיְזַעק | ֵחם ְוֵהָּמה ָאְמרּו ַאְך ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל הּוא ַוָּיֻסרּו ָעָליו ְלִהּלָ 
ָרֵאל ַוְיִהי ִּכְראֹות ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ִּכי לֹא ֶמֶלְך ִיְׂש ) 33: (ָׁשָפטְיהֹו

 ַוַּיֶּכה ְוִאיׁש ָמַׁשְך ַּבֶּקֶׁשת ְלֻתּמֹו) 34: (ַוָּיׁשּובּו ֵמַאֲחָריו| הּוא 
ַוּיֹאֶמר ְלַרָּכבֹו | ֶאת ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ַהְּדָבִקים ּוֵבין ַהִּׁשְרָין 

ַוַּתֲעֶלה ) 35: (ִציֵאִני ִמן ַהַּמֲחֶנה ִּכי ָהֳחֵליִתיֲהפְֹך ָיְדָך ְוהֹו
נַֹכח ֲאָרם  ַהִּמְלָחָמה ַּבּיֹום ַההּוא ְוַהֶּמֶלְך ָהָיה ָמֳעָמד ַּבֶּמְרָּכָבה

ַוַּיֲעבֹר ) 36: (ַוָּיָמת ָּבֶעֶרב ַוִּיֶצק ַּדם ַהַּמָּכה ֶאל ֵחיק ָהָרֶכב| 
 ִאיׁש ֶאל ִעירֹו ְוִאיׁש ֶאל| ֵלאמֹר  ָהִרָּנה ַּבַּמֲחֶנה ְּכבֹא ַהֶּׁשֶמׁש

ַוִּיְקְּברּו ֶאת ַהֶּמֶלְך | ַוָּיָמת ַהֶּמֶלְך ַוָּיבֹוא ׁשְֹמרֹון ) 37: (ַאְרצֹו
ּקּו ַוִּיְׁשטֹף ֶאת ָהֶרֶכב ַעל ְּבֵרַכת ׁשְֹמרֹון ַוָּילֹ) 38: (ְּבׁשְֹמרֹון

) 39: (הָוה ֲאֶׁשר ִּדֵּברִּכְדַבר יְ | ַהְּכָלִבים ֶאת ָּדמֹו ְוַהּזֹנֹות ָרָחצּו 
ר ָּבָנה ְוָכל ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ַאְחָאב ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוֵבית ַהֵּׁשן ֲאֶׁש 

ם ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמי| ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָּבָנה 
 ַוִּיְמלְֹך | ַוִּיְׁשַּכב ַאְחָאב ִעם ֲאבָֹתיו ) 40: (ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל

  : ֲאַחְזָיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו
ב ִּבְׁשַנת ַאְרַּבע ְלַאְחָא| ִויהֹוָׁשָפט ֶּבן ָאָסא ָמַלְך ַעל ְיהּוָדה ) 41(

ְּבָמְלכֹו  ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן ְׁשלִֹׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה) 42: (ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל
ֲעזּוָבה ַּבת  ְוֵׁשם ִאּמֹו| ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 

ַלֲעׂשֹות | ַוֵּיֶלְך ְּבָכל ֶּדֶרְך ָאָסא ָאִביו לֹא ָסר ִמֶּמּנּו ) 43: (ִׁשְלִחי
עֹוד ָהָעם | ַאְך ַהָּבמֹות לֹא ָסרּו ) 44: (ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה

ֶלְך ַוַּיְׁשֵלם ְיהֹוָׁשָפט ִעם ֶמ ) 45: (ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות
 ה ַוֲאֶׁשרְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹוָׁשָפט ּוְגבּוָרתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂש ) 46: (לִיְׂשָרֵא 

ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי | ִנְלָחם 
ִּבֵער | ִביו ְוֶיֶתר ַהָּקֵדׁש ֲאֶׁשר ִנְׁשַאר ִּביֵמי ָאָסא ָא) 47: (ְיהּוָדה

ְיהֹוָׁשָפט ) 49: (ֱאדֹום ִנָּצב ֶמֶלְך ּוֶמֶלְך ֵאין ּבֶ ) 48: (ִמן ָהָאֶרץ
לֹא ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ָלֶלֶכת אֹוִפיָרה ַלָּזָהב וְ ] ָעָׂשה קרי[עׂשר 
ָאז ) 50: (ֳאִנּיֹות ְּבֶעְציֹון ָּגֶבר] ִנְׁשְּברּו קרי[ִּכי נׁשברה | ָהָלְך 

ֲעָבֶדיָך  ָאַמר ֲאַחְזָיהּו ֶבן ַאְחָאב ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ֵיְלכּו ֲעָבַדי ִעם
בָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ְיהֹוָׁשָפט ִעם אֲ ) 51: (ְולֹא ָאָבה ְיהֹוָׁשָפט| ָּבֳאִנּיֹות 

: וַוִּיְמלְֹך ְיהֹוָרם ְּבנֹו ַּתְחָּתי| ַוִּיָּקֵבר ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ָּדִוד ָאִביו 
ת ֹון ִּבְׁשנַ ֲאַחְזָיהּו ֶבן ַאְחָאב ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמר) 52(  

ַוִּיְמלְֹך ַעל ִיְׂשָרֵאל | ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ִליהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה 



ֶרְך ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ָאִביו ּוְבדֶ | ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 53: (ְׁשָנָתִים
) 54: (ֵאלִאּמֹו ּוְבֶדֶרְך ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשרָ 

ָרֵאל ַוַּיְכֵעס ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂש | ַהַּבַעל ַוִּיְׁשַּתֲחֶוה לֹו  ַוַּיֲעבֹד ֶאת
  :ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָאִביו

  
  ]ב[ֵסֶפר ְמָלִכים 

  
2 Kings Chapter 1 

  
 ַוִּיּפֹל ֲאַחְזָיה) 2: (ַוִּיְפַׁשע מֹוָאב ְּבִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי מֹות ַאְחָאב) 1(

 ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים| ֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשְֹמרֹון ַוָּיַחל ְּבַעד ַהְּׂשָבָכה ַּבֲעִלָּית
ֶאְחֶיה  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְלכּו ִדְרׁשּו ְּבַבַעל ְזבּוב ֱאלֵֹהי ֶעְקרֹון ִאם

י קּום ּוַמְלַאְך ְיהָוה ִּדֶּבר ֶאל ֵאִלָּיה ַהִּתְׁשִּב ) 3(  : ֵמֳחִלי ֶזה
 ַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַהִמְּבִלי ֵאיןוְ | ֲעֵלה ִלְקַראת ַמְלֲאֵכי ֶמֶלְך ׁשְֹמרֹון 

ֵהי ֱאלִֹהים ְּבִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם הְֹלִכים ִלְדרֹׁש ְּבַבַעל ְזבּוב ֱאלֹ
ם לֹא ְוָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ָעִליָת ָּׁש ) 4: (ֶעְקרֹון

ְלָאִכים ַוָּיׁשּובּו ַהַּמ ) 5: (ַוֵּיֶלְך ֵאִלָּיה| ֵתֵרד ִמֶּמָּנה ִּכי מֹות ָּתמּות 
 ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִאיׁש) 6: (ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַמה ֶּזה ַׁשְבֶּתם| ֵאָליו 

 ר ָׁשַלחָעָלה ִלְקָראֵתנּו ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו ְלכּו ׁשּובּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁש 
ים ֶאְתֶכם ְוִדַּבְרֶּתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַהִמְּבִלי ֵאין ֱאלִֹה 

ָלֵכן | ה ׁשֵֹלַח ִלְדרֹׁש ְּבַבַעל ְזבּוב ֱאלֵֹהי ֶעְקרֹון ְּבִיְׂשָרֵאל ַאָּת 
) 7: (ּותַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ָעִליָת ָּׁשם לֹא ֵתֵרד ִמֶּמָּנה ִּכי מֹות ָּתמ

ַוְיַדֵּבר | ְתֶכם ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ֶמה ִמְׁשַּפט ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעָלה ִלְקַרא
ָער ּיֹאְמרּו ֵאָליו ִאיׁש ַּבַעל ֵׂש וַ ) 8: (ֲאֵליֶכם ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
) 9: (ַוּיֹאַמר ֵאִלָּיה ַהִּתְׁשִּבי הּוא| ְוֵאזֹור עֹור ָאזּור ְּבָמְתָניו 

ל ַוַּיַעל ֵאָליו ְוִהֵּנה יֵֹׁשב עַ | ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ַׂשר ֲחִמִּׁשים ַוֲחִמָּׁשיו 
) 10: (ִּדֶּבר ֵרָדה רֹאׁש ָהָהר ַוְיַדֵּבר ֵאָליו ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַהֶּמֶלְך 

לִֹהים ָאִני ַוַּיֲעֶנה ֵאִלָּיהּו ַוְיַדֵּבר ֶאל ַׂשר ַהֲחִמִּׁשים ְוִאם ִאיׁש אֱ 
ַוֵּתֶרד ֵאׁש | ֵּתֶרד ֵאׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ְותֹאַכל אְֹתָך ְוֶאת ֲחִמֶּׁשיָך 

ח ֵאָליו ַוָּיָׁשב ַוִּיְׁשלַ ) 11: (ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּתֹאַכל אֹתֹו ְוֶאת ֲחִמָּׁשיו
ים ַוַּיַען ַוְיַדֵּבר ֵאָליו ִאיׁש ָהֱאלִֹה | ַׂשר ֲחִמִּׁשים ַאֵחר ַוֲחִמָּׁשיו 
ם ַוַּיַען ֵאִלָּיה ַוְיַדֵּבר ֲאֵליהֶ ) 12: (ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְמֵהָרה ֵרָדה

ל אְֹתָך ִאם ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָאִני ֵּתֶרד ֵאׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ְותֹאכַ 
תֹו ַוֵּתֶרד ֵאׁש ֱאלִֹהים ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּתֹאַכל אֹ|  ְוֶאת ֲחִמֶּׁשיךָ 



| יו ים ַוֲחִמָּׁש ַוָּיָׁשב ַוִּיְׁשַלח ַׂשר ֲחִמִּׁשים ְׁשִלִׁש ) 13: (ְוֶאת ֲחִמָּׁשיו
ָּכיו ְלֶנֶגד ַוַּיַעל ַוָּיבֹא ַׂשר ַהֲחִמִּׁשים ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיְכַרע ַעל ִּבְר 

א ָליו ַוְיַדֵּבר ֵאָליו ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ִּתיַקר נָ ֵאִלָּיהּו ַוִּיְתַחֵּנן ֵא 
 ִהֵּנה ָיְרָדה ֵאׁש) 14: (ַנְפִׁשי ְוֶנֶפׁש ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה ֲחִמִּׁשים ְּבֵעיֶניךָ 

ׁשִֹנים ְוֶאת ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּתֹאַכל ֶאת ְׁשֵני ָׂשֵרי ַהֲחִמִּׁשים ָהִרא
 ַוְיַדֵּבר ַמְלַאְך ) 15(  : ֵעיֶניךָ ְוַעָּתה ִּתיַקר ַנְפִׁשי ְּב | ֲחִמֵּׁשיֶהם 

 ַוָּיָקם ַוֵּיֶרד אֹותֹו| ְיהָוה ֶאל ֵאִלָּיהּו ֵרד אֹותֹו ַאל ִּתיָרא ִמָּפָניו 
ַלְחָּת ַוְיַדֵּבר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַיַען ֲאֶׁשר ָׁש ) 16: (ֶאל ַהֶּמֶלְך 

ְּבִלי ֵאין ֱאלִֹהים ַמְלָאִכים ִלְדרֹׁש ְּבַבַעל ְזבּוב ֱאלֵֹהי ֶעְקרֹון ַהִמ 
ֵתֵרד  ָלֵכן ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ָעִליָת ָּׁשם לֹא| ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְדרֹׁש ִּבְדָברֹו 
ַוָּיָמת ִּכְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ) 17: (ִמֶּמָּנה ִּכי מֹות ָּתמּות

  ֵאִלָּיהּו ַוִּיְמלְֹך ְיהֹוָרם ַּתְחָּתיו 
ִּכי לֹא ָהָיה | ן ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ִליהֹוָרם ּבֶ  

ֲהלֹוא ֵהָּמה | ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ֲאַחְזָיהּו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ) 18: (לֹו ֵּבן
  :ְכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל

  
2 Kings Chapter 2 

  
ַוֵּיֶלְך | ה ַהָּׁשָמִים ַוְיִהי ְּבַהֲעלֹות ְיהָוה ֶאת ֵאִלָּיהּו ַּבְסָערָ ) 1(

ב ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ֶאל ֱאִליָׁשע ֵׁש ) 2: (ֵאִלָּיהּו ֶוֱאִליָׁשע ִמן ַהִּגְלָּגל
י ְיהָוה ָנא פֹה ִּכי ְיהָוה ְׁשָלַחִני ַעד ֵּבית ֵאל ַוּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע חַ 

ְבֵני  ַוֵּיְצאּו) 3: (ַוֵּיְרדּו ֵּבית ֵאל| ְוֵחי ַנְפְׁשָך ִאם ֶאֶעְזֶבָּך 
ָיַדְעָּת ִּכי ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ֵּבית ֵאל ֶאל ֱאִליָׁשע ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו הֲ 

ַוּיֹאֶמר ַּגם ֲאִני | ַהּיֹום ְיהָוה לֵֹקַח ֶאת ֲאדֶֹניָך ֵמַעל רֹאֶׁשָך 
ִּכי  ַוּיֹאֶמר לֹו ֵאִלָּיהּו ֱאִליָׁשע ֵׁשב ָנא פֹה) 4: (ָיַדְעִּתי ֶהֱחׁשּו

| ָּך י ְיִריחֹו ַוּיֹאֶמר ַחי ְיהָוה ְוֵחי ַנְפְׁשָך ִאם ֶאֶעְזבֶ ְיהָוה ְׁשָלַחנִ 
 ַוִּיְּגׁשּו ְבֵני ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ִּביִריחֹו ֶאל) 5: (ַוָּיבֹאּו ְיִריחֹו

ת ֲאדֶֹניָך ֱאִליָׁשע ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲהָיַדְעָּת ִּכי ַהּיֹום ְיהָוה לֵֹקַח ֶא 
ַוּיֹאֶמר לֹו ) 6: (ם ֲאִני ָיַדְעִּתי ֶהֱחׁשּוַוּיֹאֶמר ּגַ | ֵמַעל רֹאֶׁשָך 

י ְיהָוה ֵאִלָּיהּו ֵׁשב ָנא פֹה ִּכי ְיהָוה ְׁשָלַחִני ַהַּיְרֵּדָנה ַוּיֹאֶמר חַ 
ְּבֵני ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ִמ ) 7: (ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם| ְוֵחי ַנְפְׁשָך ִאם ֶאֶעְזֶבָּך 

ּוְׁשֵניֶהם ָעְמדּו ַעל | ֶגד ֵמָרחֹוק ַהְּנִביִאים ָהְלכּו ַוַּיַעְמדּו ִמּנֶ 
ַּמִים ַוִּיַּקח ֵאִלָּיהּו ֶאת ַאַּדְרּתֹו ַוִּיְגלֹם ַוַּיֶּכה ֶאת הַ ) 8: (ַהַּיְרֵּדן

ַוְיִהי ְכָעְבָרם ) 9: (ַוַּיַעְברּו ְׁשֵניֶהם ֶּבָחָרָבה| ַוֵּיָחצּו ֵהָּנה ָוֵהָּנה 



ח ה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך ְּבֶטֶרם ֶאָּלַק ְוֵאִלָּיהּו ָאַמר ֶאל ֱאִליָׁשע ְׁשַאל ָמ 
) 10: (ַוּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחָך ֵאָלי| ֵמִעָּמְך 

ָך ִאם ִּתְרֶאה אִֹתי ֻלָּקח ֵמִאָּתְך ְיִהי לְ | ַוּיֹאֶמר ִהְקִׁשיָת ִלְׁשאֹול 
ֹוְך ְוַדֵּבר ַוְיִהי ֵהָּמה הְֹלִכים ָהל) 11: (ֵכן ְוִאם ַאִין לֹא ִיְהֶיה

ַוַּיַעל ֵאִלָּיהּו | ְוִהֵּנה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ַוַּיְפִרדּו ֵּבין ְׁשֵניֶהם 
ִבי ֶוֱאִליָׁשע רֶֹאה ְוהּוא ְמַצֵעק ָאִבי ָא) 12: (ַּבְּסָעָרה ַהָּׁשָמִים

ֵעם ַוַּיֲחֵזק ִּבְבָגָדיו ַוִּיְקרָ | ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל ּוָפָרָׁשיו ְולֹא ָרָאהּו עֹוד 
ה ַוָּיֶרם ֶאת ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו ֲאֶׁשר ָנְפלָ ) 13: (ִלְׁשַנִים ְקָרִעים

ַוִּיַּקח ֶאת ַאֶּדֶרת ) 14: (ַוָּיָׁשב ַוַּיֲעמֹד ַעל ְׂשַפת ַהַּיְרֵּדן| ֵמָעָליו 
ֵּיה ְיהָוה ֵאִלָּיהּו ֲאֶׁשר ָנְפָלה ֵמָעָליו ַוַּיֶּכה ֶאת ַהַּמִים ַוּיֹאַמר ַא

ה ַאף הּוא ַוַּיֶּכה ֶאת ַהַּמִים ַוֵּיָחצּו ֵהָּנה ָוֵהּנָ | ָּיהּו ֱאלֵֹהי ֵאִל 
 ִמֶּנֶגד ַוִּיְרֻאהּו ְבֵני ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ִּביִריחֹו) 15: (ַוַּיֲעבֹר ֱאִליָׁשע

ַוָּיבֹאּו ִלְקָראתֹו | ַוּיֹאְמרּו ָנָחה רּוַח ֵאִלָּיהּו ַעל ֱאִליָׁשע 
ָבֶדיָך ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה ָנא ֵיׁש ֶאת עֲ ) 16( :ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָאְרָצה

ֹו ֶניָך ֶּפן ְנָׂשאֲחִמִּׁשים ֲאָנִׁשים ְּבֵני ַחִיל ֵיְלכּו ָנא ִויַבְקׁשּו ֶאת ֲאדֹ
 רּוַח ְיהָוה ַוַּיְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ֶהָהִרים אֹו ְּבַאַחת הגיאות

ַוִּיְפְצרּו בֹו ַעד ּבֹׁש ) 17: (ַוּיֹאֶמר לֹא ִתְׁשָלחּו| ] ַהֵּגָאיֹות קרי[
ה ָיִמים ַוִּיְׁשְלחּו ֲחִמִּׁשים ִאיׁש ַוְיַבְקׁשּו ְׁשלָֹׁש | ַוּיֹאֶמר ְׁשָלחּו 
ַוּיֹאֶמר | ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ְוהּוא יֵֹׁשב ִּביִריחֹו ) 18: (ְולֹא ְמָצֻאהּו

ַאְנֵׁשי ַוּיֹאְמרּו ) 19: (ֲאֵלֶהם ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ַאל ֵּתֵלכּו
| דִֹני רֶֹאה ָהִעיר ֶאל ֱאִליָׁשע ִהֵּנה ָנא מֹוַׁשב ָהִעיר טֹוב ַּכֲאֶׁשר אֲ 

ַוּיֹאֶמר ְקחּו ִלי ְצלִֹחית ) 20: (ְוַהַּמִים ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמַׁשָּכֶלת
ַוֵּיֵצא ֶאל מֹוָצא ) 21: (ַוִּיְקחּו ֵאָליו| ֲחָדָׁשה ְוִׂשימּו ָׁשם ֶמַלח 

ם ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִרִּפאִתי ַלַּמיִ | ְך ָׁשם ֶמַלח ַהַּמִים ַוַּיְׁשלֶ 
ַוֵּיָרפּו ַהַּמִים ) 22: (ָהֵאֶּלה לֹא ִיְהֶיה ִמָּׁשם עֹוד ָמֶות ּוְמַׁשָּכֶלת

  : ִּכְדַבר ֱאִליָׁשע ֲאֶׁשר ִּדֵּבר| ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 
ּוְנָעִרים ְקַטִּנים  ְוהּוא עֶֹלה ַבֶּדֶרְך | ַוַּיַעל ִמָּׁשם ֵּבית ֵאל ) 23(

: ֵקֵרחַ  ָיְצאּו ִמן ָהִעיר ַוִּיְתַקְּלסּו בֹו ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲעֵלה ֵקֵרַח ֲעֵלה
ם ַוֵּתֶצאָנה ְׁשַּתיִ | ַוִּיֶפן ַאֲחָריו ַוִּיְרֵאם ַוְיַקְלֵלם ְּבֵׁשם ְיהָוה ) 24(

) 25: (ָלִדיםֻּדִּבים ִמן ַהַּיַער ַוְּתַבַּקְעָנה ֵמֶהם ַאְרָּבִעים ּוְׁשֵני יְ 
  :ּוִמָּׁשם ָׁשב ׁשְֹמרֹון| ַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ֶאל ַהר ַהַּכְרֶמל 

  
2 Kings Chapter 3 

  



ַנת ְׁשמֶֹנה ִויהֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון ִּבְׁש ) 1(
) 2: (הַוִּיְמלְֹך ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשנָ | ֶעְׂשֵרה ִליהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

ַוָּיַסר ֶאת | ַוַּיֲעֶׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַרק לֹא ְכָאִביו ּוְכִאּמֹו 
ַרק ְּבַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן ) 3: (ַמְּצַבת ַהַּבַעל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָאִביו

) 4(  : לֹא ָסר ִמֶּמָּנה| ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּדֵבק 
ֶאֶלף  ְוֵהִׁשיב ְלֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵמָאה| ה נֵֹקד ּוֵמיַׁשע ֶמֶלְך מֹוָאב ָהיָ 

 ַוִּיְפַׁשע| ַוְיִהי ְּכמֹות ַאְחָאב ) 5: (ָּכִרים ּוֵמָאה ֶאֶלף ֵאיִלים ָצֶמר
ַוֵּיֵצא ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָרם ַּבּיֹום ) 6: (ֶמֶלְך מֹוָאב ְּבֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל

ל ַוֵּיֶלְך ַוִּיְׁשַלח ֶא ) 7: (ָרֵאלַוִּיְפקֹד ֶאת ָּכל ִיְׂש | ַההּוא ִמּׁשְֹמרֹון 
ֵלְך ִאִּתי ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ֶמֶלְך מֹוָאב ָּפַׁשע ִּבי ֲהֵת 

ֶּמָך ַוּיֹאֶמר ֶאֱעֶלה ָּכמֹוִני ָכמֹוָך ְּכַעִּמי ְכעַ | ֶאל מֹוָאב ַלִּמְלָחָמה 
ַוּיֹאֶמר ֶּדֶרְך | ֶלה ַוּיֹאֶמר ֵאי ֶזה ַהֶּדֶרְך ַנעֲ ) 8: (ְּכסּוַסי ְּכסּוֶסיךָ 
ְך ֱאדֹום ַוֵּיֶלְך ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ּוֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוֶמלֶ ) 9: (ִמְדַּבר ֱאדֹום

 ְולֹא ָהָיה ַמִים ַלַּמֲחֶנה ְוַלְּבֵהָמה| ַוָּיסֹּבּו ֶּדֶרְך ִׁשְבַעת ָיִמים 
ָקָרא ֲאָהּה ִּכי | ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ) 10: (ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם

) 11: (בְיהָוה ִלְׁשלֶֹׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ָלֵתת אֹוָתם ְּבַיד מֹוָא
הָוה ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַהֵאין ּפֹה ָנִביא ַליהָוה ְוִנְדְרָׁשה ֶאת יְ 

ִליָׁשע ֶּבן ַוַּיַען ֶאָחד ֵמַעְבֵדי ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ּפֹה אֱ | ֵמאֹותֹו 
ׁש ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט יֵ ) 12: (ַמִים ַעל ְיֵדי ֵאִלָּיהּוָׁשָפט ֲאֶׁשר ָיַצק 

ֶמֶלְך ַוֵּיְרדּו ֵאָליו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ּו| אֹותֹו ְּדַבר ְיהָוה 
ָלְך ֵלְך ַוּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַמה ִּלי וָ ) 13: (ֱאדֹום

ל ַוּיֹאֶמר לֹו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַא| ָך ֶאל ְנִביֵאי ָאִביָך ְוֶאל ְנִביֵאי ִאֶּמ 
ְּבַיד  ִּכי ָקָרא ְיהָוה ִלְׁשלֶֹׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ָלֵתת אֹוָתם

ְדִּתי ַוּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ַחי ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ָעַמ ) 14: (מֹוָאב
ִאם ַאִּביט | ְלָפָניו ִּכי לּוֵלי ְּפֵני ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֲאִני נֵֹׂשא 

ן ְוָהָיה ְּכַנֵּגן ַהְמַנּגֵ | ְוַעָּתה ְקחּו ִלי ְמַנֵּגן ) 15: (ֵאֶליָך ְוִאם ֶאְרֶאּךָ 
 ָעׂשֹה ַהַּנַחל| ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 16: (ַוְּתִהי ָעָליו ַיד ְיהָוה
 ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה לֹא ִתְראּו רּוַח ְולֹא) 17: (ַהֶּזה ֵּגִבים ֵּגִבים

ּוְׁשִתיֶתם ַאֶּתם | ְראּו ֶגֶׁשם ְוַהַּנַחל ַההּוא ִיָּמֵלא ָמִים ִת 
ְוָנַתן ֶאת | ְוָנַקל זֹאת ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 18: (ּוִמְקֵניֶכם ּוְבֶהְמְּתֶכם

 ְוִהִּכיֶתם ָּכל ִעיר ִמְבָצר ְוָכל ִעיר ִמְבחֹור) 19: (מֹוָאב ְּבֶיְדֶכם
ְוכֹל ַהֶחְלָקה | ְיֵני ַמִים ִּתְסּתֹמּו ְוָכל ֵעץ טֹוב ַּתִּפילּו ְוָכל ַמְע 
ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַּכֲעלֹות ַהִּמְנָחה ) 20: (ַהּטֹוָבה ַּתְכִאבּו ָּבֲאָבִנים

: ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּמִים| ְוִהֵּנה ַמִים ָּבִאים ִמֶּדֶרְך ֱאדֹום 



ַוִּיָּצֲעקּו | ָּבם ְוָכל מֹוָאב ָׁשְמעּו ִּכי ָעלּו ַהְּמָלִכים ְלִהָּלֶחם ) 21(
ַוַּיְׁשִּכימּו ) 22: (ִמּכֹל חֵֹגר ֲחגָֹרה ָוַמְעָלה ַוַּיַעְמדּו ַעל ַהְּגבּול

ִים ַוִּיְראּו מֹוָאב ִמֶּנֶגד ֶאת ַהַּמ | ַבּבֶֹקר ְוַהֶּׁשֶמׁש ָזְרָחה ַעל ַהָּמִים 
ִכים ַוּיֹאְמרּו ָּדם ֶזה ָהֳחֵרב ֶנֶחְרבּו ַהְּמלָ ) 23: (ֲאֻדִּמים ַּכָּדם

ַוָּיבֹאּו ֶאל ) 24: (ְוַעָּתה ַלָּׁשָלל מֹוָאב| ַוַּיּכּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו 
| סּו ִמְּפֵניֶהם ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוָּיֻקמּו ִיְׂשָרֵאל ַוַּיּכּו ֶאת מֹוָאב ַוָּינֻ 

ְוֶהָעִרים ַיֲהרֹסּו ) 25: (ָבּה ְוַהּכֹות ֶאת מֹוָאב] ַוַּיּכּו קרי[ויבו 
ן ַמִים טֹוָבה ַיְׁשִליכּו ִאיׁש ַאְבנֹו ּוִמְלאּוָה ְוָכל ַמְעיַ  ְוָכל ֶחְלָקה

| ָרֶׂשת ִיְסּתֹמּו ְוָכל ֵעץ טֹוב ַיִּפילּו ַעד ִהְׁשִאיר ֲאָבֶניָה ַּבִּקיר חֲ 
ּו ַוַּיְרא ֶמֶלְך מֹוָאב ִּכי ָחַזק ִמֶּמּנ) 26: (ַוָּיסֹּבּו ַהַּקָּלִעים ַוַּיּכּוהָ 

ְבִקיַע ח אֹותֹו ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ׁשֵֹלף ֶחֶרב ְלהַ ַוִּיַּק | ַהִּמְלָחָמה 
ר ַוִּיַּקח ֶאת ְּבנֹו ַהְּבכֹור ֲאֶׁש ) 27: (ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ְולֹא ָיכֹלּו

ל ִיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ַוַּיֲעֵלהּו עָֹלה ַעל ַהחָֹמה ַוְיִהי ֶקֶצף ָּגדֹול עַ 
  :ֶרץַוִּיְסעּו ֵמָעָליו ַוָּיֻׁשבּו ָלָא| ִיְׂשָרֵאל 

  
2 Kings Chapter 4 

  
ע ֵלאמֹר ְוִאָּׁשה ַאַחת ִמְּנֵׁשי ְבֵני ַהְּנִביִאים ָצֲעָקה ֶאל ֱאִליָׁש ) 1(

| ְיהָוה  ַעְבְּדָך ִאיִׁשי ֵמת ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ִּכי ַעְבְּדָך ָהָיה ָיֵרא ֶאת
ר ֵאֶליָה ַוּיֹאֶמ ) 2: (ְוַהּנֶֹׁשה ָּבא ָלַקַחת ֶאת ְׁשֵני ְיָלַדי לֹו ַלֲעָבִדים

| ַּבָּבִית ] ָלְך קרי[ֱאִליָׁשע ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך ַהִּגיִדי ִלי ַמה ֶּיׁש לכי 
) 3: (ַוּתֹאֶמר ֵאין ְלִׁשְפָחְתָך כֹל ַּבַּבִית ִּכי ִאם ָאסּוְך ָׁשֶמן
 ְׁשֵכָנִיְך [י ַוּיֹאֶמר ְלִכי ַׁשֲאִלי ָלְך ֵּכִלים ִמן ַהחּוץ ֵמֵאת ָּכל ׁשכנכ

ּוָבאת ְוָסַגְרְּת ַהֶּדֶלת ) 4: (ֵרִקים ַאל ַּתְמִעיִטי ֵּכִלים| ] קרי
ְוַהָּמֵלא | ַּבֲעֵדְך ּוְבַעד ָּבַנִיְך ְוָיַצְקְּת ַעל ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה 

ֵהם | יָה ַוֵּתֶלְך ֵמִאּתֹו ַוִּתְסּגֹר ַהֶּדֶלת ַּבֲעָדּה ּוְבַעד ָּבנֶ ) 5: (ַּתִּסיִעי
ַוְיִהי ִּכְמלֹאת ) 6]: (מֹוָצֶקת קרי[קת ַמִּגִׁשים ֵאֶליָה ְוִהיא מיצ

ֵאֶליָה  ַהֵּכִלים ַוּתֹאֶמר ֶאל ְּבָנּה ַהִּגיָׁשה ֵאַלי עֹוד ֶּכִלי ַוּיֹאֶמר
ים ַוָּתבֹא ַוַּתֵּגד ְלִאיׁש ָהֱאלִֹה ) 7: (ַוַּיֲעמֹד ַהָּׁשֶמן| ֵאין עֹוד ֶּכִלי 

| ] ִנְׁשֵיְך קרי[נׁשיכי  ַוּיֹאֶמר ְלִכי ִמְכִרי ֶאת ַהֶּׁשֶמן ְוַׁשְּלִמי ֶאת
  : ִתְחִיי ַּבּנֹוָתר] ּוָבַנִיְך קרי[ְוַאְּת בניכי 

ה ְגדֹוָלה ַוְיִהי ַהּיֹום ַוַּיֲעבֹר ֱאִליָׁשע ֶאל ׁשּוֵנם ְוָׁשם ִאָּׁש ) 8(
ל ַוְיִהי ִמֵּדי ָעְברֹו ָיֻסר ָׁשָּמה ֶלֱאכָ | ַוַּתֲחֶזק ּבֹו ֶלֱאָכל ָלֶחם 

ִהים ִאיָׁשּה ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאיׁש ֱאלֹ ַוּתֹאֶמר ֶאל) 9: (ָלֶחם



ַנֲעֶׂשה ָּנא ֲעִלַּית ִקיר ) 10: (עֵֹבר ָעֵלינּו ָּתִמיד| ָקדֹוׁש הּוא 
ְוָהָיה ְּבבֹאֹו | ְקַטָּנה ְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה 

ַוָּיַסר ֶאל | ָּיבֹא ָׁשָּמה ַוְיִהי ַהּיֹום וַ ) 11: (ֵאֵלינּו ָיסּור ָׁשָּמה
ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵּגֲחִזי ַנֲערֹו ְקָרא ) 12: (ָהֲעִלָּיה ַוִּיְׁשַּכב ָׁשָּמה

ַוּיֹאֶמר לֹו ) 13: (ַוִּיְקָרא ָלּה ַוַּתֲעמֹד ְלָפָניו| ַלּׁשּוַנִּמית ַהּזֹאת 
ת ֶמה אֱאָמר ָנא ֵאֶליָה ִהֵּנה ָחַרְדְּת ֵאֵלינּו ֶאת ָּכל ַהֲחָרָדה ַהּזֹ

| ָּצָבא ַלֲעׂשֹות ָלְך ֲהֵיׁש ְלַדֶּבר ָלְך ֶאל ַהֶּמֶלְך אֹו ֶאל ַׂשר הַ 
| ּה ַוּיֹאֶמר ּוֶמה ַלֲעׂשֹות לָ ) 14: (ַוּתֹאֶמר ְּבתֹוְך ַעִּמי ָאנִֹכי יָֹׁשֶבת

ַוּיֹאֶמר ְקָרא ) 15: (ַוּיֹאֶמר ֵּגיֲחִזי ֲאָבל ֵּבן ֵאין ָלּה ְוִאיָׁשּה ָזֵקן
ת ַוּיֹאֶמר ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ָּכעֵ ) 16: (ָרא ָלּה ַוַּתֲעמֹד ַּבָּפַתחַוִּיְק | ָלּה 

ַוּתֹאֶמר ַאל ֲאדִֹני ִאיׁש | חֶֹבֶקת ֵּבן ] ַאְּת קרי[ַחָּיה אתי 
| ן ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ּבֵ ) 17: (ָהֱאלִֹהים ַאל ְּתַכֵּזב ְּבִׁשְפָחֶתךָ 

ַוִּיְגַּדל ) 18: (ֶּבר ֵאֶליָה ֱאִליָׁשעַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ָּכֵעת ַחָּיה ֲאֶׁשר ִּד 
ַוּיֹאֶמר ) 19: (ַוְיִהי ַהּיֹום ַוֵּיֵצא ֶאל ָאִביו ֶאל ַהּקְֹצִרים| ַהָּיֶלד 

) 20: (ַוּיֹאֶמר ֶאל ַהַּנַער ָׂשֵאהּו ֶאל ִאּמֹו| ֶאל ָאִביו רֹאִׁשי רֹאִׁשי 
ְרֶּכיָה ַעד ַהָּצֳהַרִים ַוֵּיֶׁשב ַעל ִּב | ַוִּיָּׂשֵאהּו ַוְיִביֵאהּו ֶאל ִאּמֹו 

ַוִּתְסּגֹר |  ַוַּתַעל ַוַּתְׁשִּכֵבהּו ַעל ִמַּטת ִאיׁש ָהֱאלִֹהים) 21: (ַוָּימֹת
ִלי  ַוִּתְקָרא ֶאל ִאיָׁשּה ַוּתֹאֶמר ִׁשְלָחה ָנא) 22: (ַּבֲעדֹו ַוֵּתֵצא

ִהים ְוָארּוָצה ַעד ִאיׁש ָהֱאלֹ| ֶאָחד ִמן ַהְּנָעִרים ְוַאַחת ָהֲאתֹנֹות 
הֶֹלֶכת [הלכתי ] ַאְּת קרי[ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע אתי ) 23: (ְוָאׁשּוָבה

) 24: (ַוּתֹאֶמר ָׁשלֹום| ֵאָליו ַהּיֹום לֹא חֶֹדׁש ְולֹא ַׁשָּבת ] קרי
ַאל ַּתֲעָצר ִלי | ַוַּתֲחבֹׁש ָהָאתֹון ַוּתֹאֶמר ֶאל ַנֲעָרּה ְנַהג ָוֵלְך 

ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא ֶאל ִאיׁש ) 25: (ִלְרּכֹב ִּכי ִאם ָאַמְרִּתי ָלְך 
ּה ַוְיִהי ִּכְראֹות ִאיׁש ָהֱאלִֹהים אָֹת | ָהֱאלִֹהים ֶאל ַהר ַהַּכְרֶמל 

ַעָּתה ) 26: (ִמֶּנֶגד ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵּגיֲחִזי ַנֲערֹו ִהֵּנה ַהּׁשּוַנִּמית ַהָּלז
ְך יֵׁש רּוץ ָנא ִלְקָראָתּה ֶוֱאָמר ָלּה ֲהָׁשלֹום ָלְך ֲהָׁשלֹום ְלִא 

ם ַוָּתבֹא ֶאל ִאיׁש ָהֱאלִֹהי) 27: (ַוּתֹאֶמר ָׁשלֹום| ֲהָׁשלֹום ַלָּיֶלד 
ׁש ַוִּיַּגׁש ֵּגיֲחִזי ְלָהְדָפּה ַוּיֹאֶמר ִאי| ֶאל ָהָהר ַוַּתֲחֵזק ְּבַרְגָליו 

ִמֶּמִּני  ָהֱאלִֹהים ַהְרֵּפה ָלּה ִּכי ַנְפָׁשּה ָמָרה ָלּה ַויהָוה ֶהְעִלים
ֲהלֹא | ַוּתֹאֶמר ֲהָׁשַאְלִּתי ֵבן ֵמֵאת ֲאדִֹני ) 28: (יְולֹא ִהִּגיד לִ 

ַוּיֹאֶמר ְלֵגיֲחִזי ֲחגֹר ָמְתֶניָך ) 29: (ָאַמְרִּתי לֹא ַתְׁשֶלה אִֹתי
ְוִכי  ְוַקח ִמְׁשַעְנִּתי ְבָיְדָך ָוֵלְך ִּכי ִתְמָצא ִאיׁש לֹא ְתָבְרֶכּנּו

) 30: (ְׁשַעְנִּתי ַעל ְּפֵני ַהָּנַערְוַׂשְמָּת ִמ | ְיָבֶרְכָך ִאיׁש לֹא ַתֲעֶנּנּו 
 ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך | ַוּתֹאֶמר ֵאם ַהַּנַער ַחי ְיהָוה ְוֵחי ַנְפְׁשָך ִאם ֶאֶעְזֶבָּך 



ת ַעל ְּפֵני ְוֵגֲחִזי ָעַבר ִלְפֵניֶהם ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּמְׁשֶענֶ ) 31: (ַאֲחֶריהָ 
 ְקָראתֹו ַוַּיֶּגד לֹו ֵלאמֹר לֹאַוָּיָׁשב לִ | ַהַּנַער ְוֵאין קֹול ְוֵאין ָקֶׁשב 

ְוִהֵּנה ַהַּנַער ֵמת | ַוָּיבֹא ֱאִליָׁשע ַהָּבְיָתה ) 32: (ֵהִקיץ ַהָּנַער
| ַוָּיבֹא ַוִּיְסּגֹר ַהֶּדֶלת ְּבַעד ְׁשֵניֶהם ) 33: (ֻמְׁשָּכב ַעל ִמָּטתֹו
יו ַוָּיֶׂשם ִּפיו ַעל ִּפ ַוַּיַעל ַוִּיְׁשַּכב ַעל ַהֶּיֶלד ) 34: (ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָוה

ַוָּיָחם | ַוִּיְגַהר ָעָליו ] ַּכָּפיו קרי[ְוֵעיָניו ַעל ֵעיָניו ְוַכָּפיו ַעל כפו 
 ָּנה ַוַּיַעלַוָּיָׁשב ַוֵּיֶלְך ַּבַּבִית ַאַחת ֵהָּנה ְוַאַחת הֵ ) 35: (ְּבַׂשר ַהָּיֶלד

ִמים ַוִּיְפַקח ַהַּנַער ֶאת ַוְיזֹוֵרר ַהַּנַער ַעד ֶׁשַבע ְּפעָ | ַוִּיְגַהר ָעָליו 
ת ַהּזֹאת ַוִּיְקָרא ֶאל ֵּגיֲחִזי ַוּיֹאֶמר ְקָרא ֶאל ַהֻּׁשַנִּמי) 36: (ֵעיָניו

 ַוָּתבֹא ַוִּתּפֹל ַעל) 37: (ַוּיֹאֶמר ְׂשִאי ְבֵנְך | ַוִּיְקָרֶאָה ַוָּתבֹוא ֵאָליו 
  : ֵצאַוִּתָּׂשא ֶאת ְּבָנּה ַוֵּת | ַרְגָליו ַוִּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה 

 ִאים יְֹׁשִביםֶוֱאִליָׁשע ָׁשב ַהִּגְלָּגָלה ְוָהָרָעב ָּבָאֶרץ ּוְבֵני ַהְּנִבי) 38(
ִלְבֵני  ַוּיֹאֶמר ְלַנֲערֹו ְׁשפֹת ַהִּסיר ַהְּגדֹוָלה ּוַבֵּׁשל ָנִזיד| ְלָפָניו 

ן ָצא ֶּגפֶ ַוֵּיֵצא ֶאָחד ֶאל ַהָּׂשֶדה ְלַלֵּקט אֹרֹת ַוִּיְמ ) 39: (ַהְּנִביִאים
ַוָּיבֹא ַוְיַפַּלח ֶאל | ָׂשֶדה ַוְיַלֵּקט ִמֶּמּנּו ַּפֻּקעֹת ָׂשֶדה ְמלֹא ִבְגדֹו 

ַוְיִהי | ַוִּיְצקּו ַלֲאָנִׁשים ֶלֱאכֹול ) 40: (ִסיר ַהָּנִזיד ִּכי לֹא ָיָדעּו
 ְּכָאְכָלם ֵמַהָּנִזיד ְוֵהָּמה ָצָעקּו ַוּיֹאְמרּו ָמֶות ַּבִּסיר ִאיׁש

ְך ֶאל ַוּיֹאֶמר ּוְקחּו ֶקַמח ַוַּיְׁשלֵ ) 41: (ָיְכלּו ֶלֱאכֹל ָהֱאלִֹהים ְולֹא
: ַוּיֹאֶמר ַצק ָלָעם ְויֹאֵכלּו ְולֹא ָהָיה ָּדָבר ָרע ַּבִּסיר| ַהִּסיר 

לִֹהים ֶלֶחם ְוִאיׁש ָּבא ִמַּבַעל ָׁשִלָׁשה ַוָּיֵבא ְלִאיׁש ָהאֱ ) 42(  
ַוּיֹאֶמר ֵּתן | ל ְּבִצְקלֹנֹו ִּבּכּוִרים ֶעְׂשִרים ֶלֶחם ְׂשעִֹרים ְוַכְרֶמ 

ה ַוּיֹאֶמר ְמָׁשְרתֹו ָמה ֶאֵּתן ֶזה ִלְפֵני ֵמָא) 43: (ָלָעם ְויֹאֵכלּו
: ֵתרַוּיֹאֶמר ֵּתן ָלָעם ְויֹאֵכלּו ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ָאכֹל ְוהֹו| ִאיׁש 

  :ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתרּו ִּכְדַבר ְיהָוה) 44(
  

2 Kings Chapter 5 
  
דָֹניו ְוַנֲעָמן ַׂשר ְצָבא ֶמֶלְך ֲאָרם ָהָיה ִאיׁש ָּגדֹול ִלְפֵני אֲ ) 1(

ר ְוָהִאיׁש ָהָיה ִּגּבֹו| ּוְנֻׂשא ָפִנים ִּכי בֹו ָנַתן ְיהָוה ְּתׁשּוָעה ַלֲאָרם 
ֵאל ַוֲאָרם ָיְצאּו ְגדּוִדים ַוִּיְׁשּבּו ֵמֶאֶרץ ִיְׂשרָ ) 2: (ַחִיל ְמצָֹרע

ַוּתֹאֶמר ֶאל ְּגִבְרָּתּה ) 3: (ַוְּתִהי ִלְפֵני ֵאֶׁשת ַנֲעָמן| ה ְקַטָּנה ַנֲערָ 
ָאז ֶיֱאסֹף אֹתֹו | ַאֲחֵלי ֲאדִֹני ִלְפֵני ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְּבׁשְֹמרֹון 

ָּכזֹאת ְוָכזֹאת ִּדְּבָרה | ַוָּיבֹא ַוַּיֵּגד ַלאדָֹניו ֵלאמֹר ) 4: (ִמָּצַרְעּתֹו
ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ֲאָרם ֶלְך ּבֹא ) 5: (ֶרץ ִיְׂשָרֵאלַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ֵמֶא 



ְּכֵרי ַוֵּיֶלְך ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ֶעֶׂשר ִּכ | ְוֶאְׁשְלָחה ֵסֶפר ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל 
ַוָּיֵבא ) 6: (ֶכֶסף ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָזָהב ְוֶעֶׂשר ֲחִליפֹות ְּבָגִדים

יָך ְוַעָּתה ְּכבֹוא ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֵאלֶ  |ַהֵּסֶפר ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ַוְיִהי ) 7: (ּתֹוִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ֶאת ַנֲעָמן ַעְבִּדי ַוֲאַסְפּתֹו ִמָּצַרְע 

ֱאלִֹהים ִּכְקרֹא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהֵּסֶפר ַוִּיְקַרע ְּבָגָדיו ַוּיֹאֶמר הַ 
| ֹו ֵאַלי ֶלֱאסֹף ִאיׁש ִמָּצַרְעּת ָאִני ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות ִּכי ֶזה ׁשֵֹלחַ 

ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ) 8: (ִּכי ַאְך ְּדעּו ָנא ּוְראּו ִּכי ִמְתַאֶּנה הּוא ִלי
ח ָגָדיו ַוִּיְׁשלַ ֱאִליָׁשע ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ִּכי ָקַרע ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּב 

 א ֵאַלי ְוֵיַדע ִּכי ֵיׁשָיבֹא נָ | ֶאל ַהֶּמֶלְך ֵלאמֹר ָלָּמה ָקַרְעָּת ְּבָגֶדיָך 
| ּוְבִרְכּבֹו ] ְּבסּוָסיו קרי[ַוָּיבֹא ַנֲעָמן בסוסו ) 9: (ָנִביא ְּבִיְׂשָרֵאל

ְלָאְך ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ֱאִליָׁשע ַמ ) 10: (ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ַהַּבִית ֶלֱאִליָׁשע
ב ְּבָׂשְרָך ְלָך ָהלֹוְך ְוָרַחְצָּת ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַּבַּיְרֵּדן ְוָיׁשֹ| ֵלאמֹר 
א ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאַמְרִּתי ֵאַלי ֵיצֵ | ַוִּיְקצֹף ַנֲעָמן ַוֵּיַלְך ) 11: (ּוְטָהר

ָּמקֹום ָיצֹוא ְוָעַמד ְוָקָרא ְּבֵׁשם ְיהָוה ֱאלָֹהיו ְוֵהִניף ָידֹו ֶאל הַ 
ּוַפְרַּפר ] ֲאָמָנה קרי[ֲהלֹא טֹוב אבנה ) 12: (ְוָאַסף ַהְּמצָֹרע

| ָטָהְרִּתי ֶּמֶׂשק ִמּכֹל ֵמיֵמי ִיְׂשָרֵאל ֲהלֹא ֶאְרַחץ ָּבֶהם וְ ַנֲהרֹות ּדַ 
רּו ָאִבי ַוִּיְּגׁשּו ֲעָבָדיו ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ַוּיֹאְמ ) 13: (ַוִּיֶפן ַוֵּיֶלְך ְּבֵחָמה

 ְוַאף ִּכי ָאַמר ֵאֶליךָ | ָּדָבר ָּגדֹול ַהָּנִביא ִּדֶּבר ֵאֶליָך ֲהלֹוא ַתֲעֶׂשה 
ר ִאיׁש ַוֵּיֶרד ַוִּיְטּבֹל ַּבַּיְרֵּדן ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִּכְדבַ ) 14: (ְטָהרְרַחץ ּו

ל ַוָּיָׁשב ֶא ) 15: (ַוָּיָׁשב ְּבָׂשרֹו ִּכְבַׂשר ַנַער ָקטֹן ַוִּיְטָהר| ָהֱאלִֹהים 
ּיֹאֶמר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים הּוא ְוָכל ַמֲחֵנהּו ַוָּיבֹא ַוַּיֲעמֹד ְלָפָניו וַ 

| ֵאל ְעִּתי ִּכי ֵאין ֱאלִֹהים ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ִאם ְּבִיְׂשרָ ִהֵּנה ָנא ָידַ 
ר ַוּיֹאֶמר ַחי ְיהָוה ֲאֶׁש ) 16: (ְוַעָּתה ַקח ָנא ְבָרָכה ֵמֵאת ַעְבֶּדךָ 

ַוּיֹאֶמר ) 17: (ַוִּיְפַצר ּבֹו ָלַקַחת ַוְיָמֵאן| ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ִאם ֶאָּקח 
ִּכי לֹוא | ָך ַמָּׂשא ֶצֶמד ְּפָרִדים ֲאָדָמה ַנֲעָמן ָולֹא ֻיַּתן ָנא ְלַעְבְּד 

: יהָוהַיֲעֶׂשה עֹוד ַעְבְּדָך עָֹלה ָוֶזַבח ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ִּכי ִאם לַ 
ְּבבֹוא ֲאדִֹני ֵבית ִרּמֹון | ַלָּדָבר ַהֶּזה ִיְסַלח ְיהָוה ְלַעְבֶּדָך ) 18(

ְׁשַּתֲחֵויִתי ֵּבית ִרּמֹן ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָׁשָּמה ְוהּוא ִנְׁשָען ַעל ָיִדי ְוִה 
ְיהָוה ] כתיב ולא קרי[ְּבִהְׁשַּתֲחָוָיִתי ֵּבית ִרּמֹן ִיְסַלח נא 

ַוֵּיֶלְך ֵמִאּתֹו | ַוּיֹאֶמר לֹו ֵלְך ְלָׁשלֹום ) 19: (ְלַעְבְּדָך ַּבָּדָבר ַהֶּזה
ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר ֵּגיֲחִזי ַנַער ֱאִליָׁשע ִאיׁש הָ ) 20(  : ִּכְבַרת ָאֶרץ

 ֹו ֵאת ֲאֶׁשרִהֵּנה ָחַׂשְך ֲאדִֹני ֶאת ַנֲעָמן ָהֲאַרִּמי ַהֶּזה ִמַּקַחת ִמָּיד
: ּוָמהַחי ְיהָוה ִּכי ִאם ַרְצִּתי ַאֲחָריו ְוָלַקְחִּתי ֵמִאּתֹו ְמא| ֵהִביא 

ל ַוִּיְרֶאה ַנֲעָמן ָרץ ַאֲחָריו ַוִּיּפֹ| ַוִּיְרּדֹף ֵּגיֲחִזי ַאֲחֵרי ַנֲעָמן ) 21(



ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום ) 22: (ֶּמְרָּכָבה ִלְקָראתֹו ַוּיֹאֶמר ֲהָׁשלֹוםֵמַעל הַ 
ים ֵמַהר ֲאדִֹני ְׁשָלַחִני ֵלאמֹר ִהֵּנה ַעָּתה ֶזה ָּבאּו ֵאַלי ְׁשֵני ְנָעִר 

ִלפֹות ְּתָנה ָּנא ָלֶהם ִּכַּכר ֶּכֶסף ּוְׁשֵּתי חֲ | ֶאְפַרִים ִמְּבֵני ַהְּנִביִאים 
ַוִּיְפָרץ ּבֹו ַוָּיַצר | ר ַנֲעָמן הֹוֵאל ַקח ִּכָּכָרִים ַוּיֹאֶמ ) 23: (ְּבָגִדים

 ן ֶאל ְׁשֵניִּכְּכַרִים ֶּכֶסף ִּבְׁשֵני ֲחִרִטים ּוְׁשֵּתי ֲחִלפֹות ְּבָגִדים ַוִּיֵּת 
קֹד ַוָּיבֹא ֶאל ָהעֶֹפל ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוִּיפְ ) 24: (ְנָעָריו ַוִּיְׂשאּו ְלָפָניו

ְוהּוא ָבא ַוַּיֲעמֹד ֶאל ) 25: (ח ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיֵלכּוַוְיַׁשּלַ | ַּבָּבִית 
ַוּיֹאֶמר לֹא | ֵּגֲחִזי ] ֵמַאִין קרי[ֲאדָֹניו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאִליָׁשע מאן 

ר ַוּיֹאֶמר ֵאָליו לֹא ִלִּבי ָהַלְך ַּכֲאֶׁש ) 26: (ָהַלְך ַעְבְּדָך ָאֶנה ָוָאָנה
ַהֵעת ָלַקַחת ֶאת ַהֶּכֶסף | ִלְקָראֶתָך ָהַפְך ִאיׁש ֵמַעל ֶמְרַּכְבּתֹו 

: ָפחֹותְוָלַקַחת ְּבָגִדים ְוֵזיִתים ּוְכָרִמים ְוצֹאן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ּוְׁש 
ַוֵּיֵצא ִמְּלָפָניו | ְוָצַרַעת ַנֲעָמן ִּתְדַּבק ְּבָך ּוְבַזְרֲעָך ְלעֹוָלם ) 27(

    : ְמצָֹרע ַּכָּׁשֶלג
  

2 Kings Chapter 6 
  
ר ִהֵּנה ָנא ַהָּמקֹום ֲאֶׁש | אְמרּו ְבֵני ַהְּנִביִאים ֶאל ֱאִליָׁשע ַוּיֹ) 1(

ֵנְלָכה ָּנא ַעד ַהַּיְרֵּדן ) 2: (ֲאַנְחנּו יְֹׁשִבים ָׁשם ְלָפֶניָך ַצר ִמֶּמּנּו
קֹום ָלֶׁשֶבת ְוִנְקָחה ִמָּׁשם ִאיׁש קֹוָרה ֶאָחת ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ָׁשם ָמ 

| ֶדיָך ַוּיֹאֶמר ָהֶאָחד הֹוֶאל ָנא ְוֵלְך ֶאת ֲעבָ  )3: (ַוּיֹאֶמר ֵלכּו| ָׁשם 
ַוָּיבֹאּו ַהַּיְרֵּדָנה ַוִּיְגְזרּו | ַוֵּיֶלְך ִאָּתם ) 4: (ַוּיֹאֶמר ֲאִני ֵאֵלְך 

ֶאל  ַוְיִהי ָהֶאָחד ַמִּפיל ַהּקֹוָרה ְוֶאת ַהַּבְרֶזל ָנַפל) 5: (ָהֵעִצים
ַוּיֹאֶמר ) 6: (ִני ְוהּוא ָׁשאּולַוִּיְצַעק ַוּיֹאֶמר ֲאָהּה ֲאדֹ| ַהָּמִים 

ַוַּיְרֵאהּו ֶאת ַהָּמקֹום ַוִּיְקָצב ֵעץ | ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָאָנה ָנָפל 
ַוִּיְׁשַלח ָידֹו | ַוּיֹאֶמר ָהֶרם ָלְך ) 7: (ַוַּיְׁשֶלְך ָׁשָּמה ַוָּיֶצף ַהַּבְרֶזל

  : ַוִּיָּקֵחהּו
 ַוִּיָּוַעץ ֶאל ֲעָבָדיו ֵלאמֹר|  ּוֶמֶלְך ֲאָרם ָהָיה ִנְלָחם ְּבִיְׂשָרֵאל) 8(

ֶאל  ַוִּיְׁשַלח ִאיׁש ָהֱאלִֹהים) 9: (ֶאל ְמקֹום ְּפלִֹני ַאְלמִֹני ַּתֲחנִֹתי
 ִּכי ָׁשם ֲאָרם| ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִהָּׁשֶמר ֵמֲעבֹר ַהָּמקֹום ַהֶּזה 

ר ָאַמר לֹו ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁש ) 10: (ְנִחִּתים
לֹא | ְוִנְׁשַמר ָׁשם ] ְוִהְזִהירֹו קרי[ִאיׁש ָהֱאלִֹהים והזהירה 

| ֶּזה ַוִּיָּסֵער ֵלב ֶמֶלְך ֲאָרם ַעל ַהָּדָבר הַ ) 11: (ַאַחת ְולֹא ְׁשָּתִים
ֶּׁשָּלנּו ַוִּיְקָרא ֶאל ֲעָבָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהלֹוא ַּתִּגידּו ִלי ִמי ִמ 

| ֶלְך ַוּיֹאֶמר ַאַחד ֵמֲעָבָדיו לֹוא ֲאדִֹני ַהֶּמ ) 12: (ָרֵאלֶאל ֶמֶלְך ִיְׂש 



ָרֵאל ֶאת ִּכי ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל ַיִּגיד ְלֶמֶלְך ִיְׂש 
ַוּיֹאֶמר ְלכּו ּוְראּו ) 13: (ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ַּבֲחַדר ִמְׁשָּכֶבךָ 

) 14: (ַוֻּיַּגד לֹו ֵלאמֹר ִהֵּנה ְבדָֹתן| ּו ֵאיכֹה הּוא ְוֶאְׁשַלח ְוֶאָּקֵחה
ל ַוָּיבֹאּו ַלְיָלה ַוַּיִּקפּו עַ | ַוִּיְׁשַלח ָׁשָּמה סּוִסים ְוֶרֶכב ְוַחִיל ָּכֵבד 

א ְוִהֵּנה ַוַּיְׁשֵּכם ְמָׁשֵרת ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָלקּום ַוֵּיצֵ ) 15: (ָהִעיר
אֶמר ַנֲערֹו ֵאָליו ֲאָהּה ַוּיֹ| ַחִיל סֹוֵבב ֶאת ָהִעיר ְוסּוס ָוָרֶכב 

ִּכי ַרִּבים ֲאֶׁשר | ַוּיֹאֶמר ַאל ִּתיָרא ) 16: (ֲאדִֹני ֵאיָכה ַנֲעֶׂשה
ַקח ַוִּיְתַּפֵּלל ֱאִליָׁשע ַוּיֹאַמר ְיהָוה ְּפ ) 17: (ִאָּתנּו ֵמֲאֶׁשר אֹוָתם

א ְוִהֵּנה ַוִּיְפַקח ְיהָוה ֶאת ֵעיֵני ַהַּנַער ַוַּיְר | ָנא ֶאת ֵעיָניו ְוִיְרֶאה 
 ַוֵּיְרדּו ֵאָליו) 18: (ָהָהר ָמֵלא סּוִסים ְוֶרֶכב ֵאׁש ְסִביבֹת ֱאִליָׁשע

ה ַוִּיְתַּפֵּלל ֱאִליָׁשע ֶאל ְיהָוה ַוּיֹאַמר ַהְך ָנא ֶאת ַהּגֹוי ַהּזֶ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ) 19: (ַוַּיֵּכם ַּבַּסְנֵוִרים ִּכְדַבר ֱאִליָׁשע| ַּבַּסְנֵוִרים 

לֹא ֶזה ַהֶּדֶרְך ְולֹא זֹה ָהִעיר ְלכּו ַאֲחַרי ְואֹוִליָכה ֱאִליָׁשע 
) 20: (ַוּיֶֹלְך אֹוָתם ׁשְֹמרֹוָנה| ֶאְתֶכם ֶאל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְּתַבֵּקׁשּון 

יֵני ֵאֶּלה ַוְיִהי ְּכבָֹאם ׁשְֹמרֹון ַוּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ְיהָוה ְּפַקח ֶאת עֵ 
: יֶהם ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ְּבתֹוְך ׁשְֹמרֹוןַוִּיְפַקח ְיהָוה ֶאת ֵעינֵ | ְוִיְראּו 

ַהַאֶּכה | ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֱאִליָׁשע ִּכְראֹתֹו אֹוָתם ) 21(
ָך ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֶּכה ַהֲאֶׁשר ָׁשִביָת ְּבַחְרְּב ) 22: (ַאֶּכה ָאִבי

 יֹאְכלּו ְוִיְׁשּתּוִׂשים ֶלֶחם ָוַמִים ִלְפֵניֶהם וְ | ּוְבַקְׁשְּתָך ַאָּתה ַמֶּכה 
ַוִּיְכֶרה ָלֶהם ֵּכָרה ְגדֹוָלה ַוּיֹאְכלּו ) 23: (ְוֵיְלכּו ֶאל ֲאדֵֹניֶהם

ְולֹא ָיְספּו עֹוד ְּגדּוֵדי | ַוִּיְׁשּתּו ַוְיַׁשְּלֵחם ַוֵּיְלכּו ֶאל ֲאדֵֹניֶהם 
  : ֲאָרם ָלבֹוא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

| הּו ן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ֶאת ָּכל ַמֲחנֵ ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוִּיְקּבֹץ ּבֶ ) 24(
ַוְיִהי ָרָעב ָּגדֹול ְּבׁשְֹמרֹון ְוִהֵּנה ) 25: (ַוַּיַעל ַוָּיַצר ַעל ׁשְֹמרֹון

ַהַּקב  ַעד ֱהיֹות רֹאׁש ֲחמֹור ִּבְׁשמִֹנים ֶּכֶסף ְורַֹבע| ָצִרים ָעֶליָה 
ְיִהי ֶמֶלְך וַ ) 26: (ַּבֲחִמָּׁשה ָכֶסף] ִּדְביֹוִנים קרי[חרייונים 

יָעה ְוִאָּׁשה ָצֲעָקה ֵאָליו ֵלאמֹר הֹוִׁש | ִיְׂשָרֵאל עֵֹבר ַעל ַהחָֹמה 
| ְך ַוּיֹאֶמר ַאל יֹוִׁשֵעְך ְיהָוה ֵמַאִין אֹוִׁשיעֵ ) 27: (ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך 

| ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְך ַמה ָּלְך ) 28: (ֲהִמן ַהּגֶֹרן אֹו ִמן ַהָּיֶקב
ּיֹום ה ַהּזֹאת ָאְמָרה ֵאַלי ְּתִני ֶאת ְּבֵנְך ְונֹאְכֶלּנּו הַ ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁש 

ָואַֹמר | ַוְּנַבֵּׁשל ֶאת ְּבִני ַוּנֹאְכֵלהּו ) 29: (ְוֶאת ְּבִני נֹאַכל ָמָחר
: ָנּהֵאֶליָה ַּבּיֹום ָהַאֵחר ְּתִני ֶאת ְּבֵנְך ְונֹאְכֶלּנּו ַוַּתְחִּבא ֶאת ְּב 

יו ֶלְך ֶאת ִּדְבֵרי ָהִאָּׁשה ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגדָ ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ַהֶּמ ) 30(
:  ִמָּבִיתַוַּיְרא ָהָעם ְוִהֵּנה ַהַּׂשק ַעל ְּבָׂשרֹו| ְוהּוא עֵֹבר ַעל ַהחָֹמה 



ִאם ַיֲעמֹד רֹאׁש | ַוּיֹאֶמר ּכֹה ַיֲעֶׂשה ִּלי ֱאלִֹהים ְוכֹה יֹוִסף ) 31(
ֶוֱאִליָׁשע יֵֹׁשב ְּבֵביתֹו  )32: (ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁשָפט ָעָליו ַהּיֹום

 ַוִּיְׁשַלח ִאיׁש ִמְּלָפָניו ְּבֶטֶרם ָיבֹא| ְוַהְּזֵקִנים יְֹׁשִבים ִאּתֹו 
ַלח ֶּבן ַהַּמְלָאְך ֵאָליו ְוהּוא ָאַמר ֶאל ַהְּזֵקִנים ַהְּרִאיֶתם ִּכי ָׁש 

 רּוַהְמַרֵּצַח ַהֶּזה ְלָהִסיר ֶאת רֹאִׁשי ְראּו ְּכבֹא ַהַּמְלָאְך ִסגְ 
: ֲחָריוַהֶּדֶלת ּוְלַחְצֶּתם אֹתֹו ַּבֶּדֶלת ֲהלֹוא קֹול ַרְגֵלי ֲאדָֹניו ַא

ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה | עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוִהֵּנה ַהַּמְלָאְך יֵֹרד ֵאָליו ) 33(
    : זֹאת ָהָרָעה ֵמֵאת ְיהָוה ָמה אֹוִחיל ַליהָוה עֹוד

  
2 Kings Chapter 7 

  
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָּכֵעת | ָׁשע ִׁשְמעּו ְּדַבר ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ֱאִלי) 1(

ַער ָמָחר ְסָאה סֶֹלת ְּבֶׁשֶקל ְוָסאַתִים ְׂשעִֹרים ְּבֶׁשֶקל ְּבַׁש 
ֹו ֶאת ִאיׁש ַוַּיַען ַהָּׁשִליׁש ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ִנְׁשָען ַעל ָיד) 2: (ׁשְֹמרֹון

ת ַּבָּׁשַמִים ֲהִיְהֶיה ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאַמר ִהֵּנה ְיהָוה עֶֹׂשה ֲאֻרּבֹו
) 3(  : לַוּיֹאֶמר ִהְּנָכה רֶֹאה ְּבֵעיֶניָך ּוִמָּׁשם לֹא תֹאכֵ | ַהָּדָבר ַהֶּזה 

 ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל| ְוַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ָהיּו ְמצָֹרִעים ֶּפַתח ַהָּׁשַער 
ָנבֹוא ִאם ָאַמְרנּו ) 4: (ֵרֵעהּו ָמה ֲאַנְחנּו יְֹׁשִבים ּפֹה ַעד ָמְתנּו

ְוַעָּתה | ּו ָהִעיר ְוָהָרָעב ָּבִעיר ָוַמְתנּו ָׁשם ְוִאם ָיַׁשְבנּו פֹה ָוָמְתנ
נּו ְלכּו ְוִנְּפָלה ֶאל ַמֲחֵנה ֲאָרם ִאם ְיַחֻּינּו ִנְחֶיה ְוִאם ְיִמיתֻ 

ַוָּיבֹאּו ַעד | ַוָּיקּומּו ַבֶּנֶׁשף ָלבֹוא ֶאל ַמֲחֵנה ֲאָרם ) 5: (ָוָמְתנּו
 ַואדָֹני ִהְׁשִמיַע ֶאת) 6: (ֲאָרם ְוִהֵּנה ֵאין ָׁשם ִאיׁש ְקֵצה ַמֲחֵנה

ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש | ַמֲחֵנה ֲאָרם קֹול ֶרֶכב קֹול סּוס קֹול ַחִיל ָּגדֹול 
ִחִּתים ְוֶאת ֶאל ָאִחיו ִהֵּנה ָׂשַכר ָעֵלינּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַמְלֵכי הַ 

בּו ָּיקּומּו ַוָּינּוסּו ַבֶּנֶׁשף ַוַּיַעזְ וַ ) 7: (ַמְלֵכי ִמְצַרִים ָלבֹוא ָעֵלינּו
ֲאֶׁשר ֶאת ָאֳהֵליֶהם ְוֶאת סּוֵסיֶהם ְוֶאת ֲחמֵֹריֶהם ַהַּמֲחֶנה ּכַ 

ה ַוָּיבֹאּו ַהְמצָֹרִעים ָהֵאֶּלה ַעד ְקצֵ ) 8: (ַוָּיֻנסּו ֶאל ַנְפָׁשם| ִהיא 
ַוִּיְׂשאּו ִמָּׁשם ַהַּמֲחֶנה ַוָּיבֹאּו ֶאל אֶֹהל ֶאָחד ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו 

ֵחר ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל אֶֹהל ַא| ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְבָגִדים ַוֵּיְלכּו ַוַּיְטִמנּו 
ן ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו לֹא כֵ ) 9: (ַוִּיְׂשאּו ִמָּׁשם ַוֵּיְלכּו ַוַּיְטִמנּו

ְחנּו ַמְחִׁשים ֲאַנְחנּו עִֹׂשים ַהּיֹום ַהֶּזה יֹום ְּבׂשָֹרה הּוא ַוֲאנַ 
ה ְוַעָּתה ְלכּו ְוָנבָֹאה ְוַנִּגידָ | ְוִחִּכינּו ַעד אֹור ַהּבֶֹקר ּוְמָצָאנּו ָעוֹון 

ֶהם ַוָּיבֹאּו ַוִּיְקְראּו ֶאל ׁשֵֹער ָהִעיר ַוַּיִּגידּו לָ ) 10: (ֵּבית ַהֶּמֶלְך 
| ם ל ָאדָ ֵלאמֹר ָּבאנּו ֶאל ַמֲחֵנה ֲאָרם ְוִהֵּנה ֵאין ָׁשם ִאיׁש ְוקֹו



: ָּמהִּכי ִאם ַהּסּוס ָאסּור ְוַהֲחמֹור ָאסּור ְואָֹהִלים ַּכֲאֶׁשר הֵ 
ַוָּיָקם ) 12: (ַוַּיִּגידּו ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְּפִניָמה| ַוִּיְקָרא ַהּׁשֲֹעִרים ) 11(

ּו ֶׁשר ָעׂשַהֶּמֶלְך ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו ַאִּגיָדה ָּנא ָלֶכם ֵאת אֲ 
ֵבה ְדעּו ִּכי ְרֵעִבים ֲאַנְחנּו ַוֵּיְצאּו ִמן ַהַּמֲחֶנה ְלֵהחָ יָ | ָלנּו ֲאָרם 

ִּיים ֵלאמֹר ִּכי ֵיְצאּו ִמן ָהִעיר ְוִנְתְּפֵׂשם חַ ] ַבָּׂשֶדה קרי[בהׂשדה 
 ַוַּיַען ֶאָחד ֵמֲעָבָדיו ַוּיֹאֶמר ְוִיְקחּו ָנא) 13: (ְוֶאל ָהִעיר ָנבֹא

ל ם ֲאֶׁשר ִנְׁשֲארּו ָבּה ִהָּנם ְּככָ ֲחִמָּׁשה ִמן ַהּסּוִסים ַהִּנְׁשָאִרי
ל ֲהמֹון ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִנְׁשֲארּו ָבּה ִהָּנם ְּככָ ] ֲהמֹון קרי[ההמון 

ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ֶרֶכב ) 14: (ְוִנְׁשְלָחה ְוִנְרֶאה| ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּתּמּו 
: כּו ּוְראּוַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ַאֲחֵרי ַמֲחֵנה ֲאָרם ֵלאמֹר לְ | סּוִסים 

ה ְבָגִדים ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵריֶהם ַעד ַהַּיְרֵּדן ְוִהֵּנה ָכל ַהֶּדֶרְך ְמֵלָא) 15(
ַוָּיֻׁשבּו | ] ְּבָחְפָזם קרי[ְוֵכִלים ֲאֶׁשר ִהְׁשִליכּו ֲאָרם בהחפזם 

 ַוֵּיֵצא ָהָעם ַוָּיבֹּזּו ֵאת ַמֲחֵנה) 16: (ַהַּמְלָאִכים ַוַּיִּגדּו ַלֶּמֶלְך 
ל ִּכְדַבר ַוְיִהי ְסָאה סֶֹלת ְּבֶׁשֶקל ְוָסאַתִים ְׂשעִֹרים ְּבֶׁשֶק | ֲאָרם 
ן ַעל ָידֹו ַעל ְוַהֶּמֶלְך ִהְפִקיד ֶאת ַהָּׁשִליׁש ֲאֶׁשר ִנְׁשעָ ) 17: (ְיהָוה

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאיׁש | ַהַּׁשַער ַוִּיְרְמֻסהּו ָהָעם ַּבַּׁשַער ַוָּימֹת 
 ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ִאיׁש) 18: (ֶרֶדת ַהֶּמֶלְך ֵאָליוָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּב 

ה ָסאַתִים ְׂשעִֹרים ְּבֶׁשֶקל ּוְסָא| ָהֱאלִֹהים ֶאל ַהֶּמֶלְך ֵלאמֹר 
יׁש ַוַּיַען ַהָּׁשלִ ) 19: (סֶֹלת ְּבֶׁשֶקל ִיְהֶיה ָּכֵעת ָמָחר ְּבַׁשַער ׁשְֹמרֹון

ִים עֶֹׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבָּׁשַמ  ֶאת ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאַמר ְוִהֵּנה ְיהָוה
ַוּיֹאֶמר ִהְּנָך רֶֹאה ְּבֵעיֶניָך ּוִמָּׁשם לֹא | ֲהִיְהֶיה ַּכָּדָבר ַהֶּזה 

    : ַוִּיְרְמסּו אֹתֹו ָהָעם ַּבַּׁשַער ַוָּימֹת| ַוְיִהי לֹו ֵּכן ) 20: (תֹאֵכל
  

2 Kings Chapter 8 
  
י ֱחָיה ֶאת ְּבָנּה ֵלאמֹר קּוִמ ֶוֱאִליָׁשע ִּדֶּבר ֶאל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר הֶ ) 1(

 ִּכי ָקָרא ְיהָוה| ּוֵביֵתְך ְוגּוִרי ַּבֲאֶׁשר ָּתגּוִרי ] ַאְּת קרי[ּוְלִכי אתי 
ַעׂש ַוָּתָקם ָהִאָּׁשה ַוַּת ) 2: (ָלָרָעב ְוַגם ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֶׁשַבע ָׁשִנים

ם ר ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתיַוֵּתֶלְך ִהיא ּוֵביָתּה ַוָּתגָ | ִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים 
ה ֵמֶאֶרץ ַוְיִהי ִמְקֵצה ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוָּתָׁשב ָהִאָּׁש ) 3: (ֶׁשַבע ָׁשִנים
) 4: (ַוֵּתֵצא ִלְצעֹק ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶאל ֵּביָתּה ְוֶאל ָׂשָדּה| ְּפִלְׁשִּתים 

ה ָּנא ַסְּפרָ | ְוַהֶּמֶלְך ְמַדֵּבר ֶאל ֵּגֲחִזי ַנַער ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֵלאמֹר 
ַוְיִהי הּוא ְמַסֵּפר ) 5: (ִלי ֵאת ָּכל ַהְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאִליָׁשע

ת ר ֶהֱחָיה ֶא ַלֶּמֶלְך ֵאת ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ַהֵּמת ְוִהֵּנה ָהִאָּׁשה ֲאֶׁש 



י ַוּיֹאֶמר ֵּגֲחִזי ֲאדֹנִ | ְּבָנּה צֶֹעֶקת ֶאל ַהֶּמֶלְך ַעל ֵּביָתּה ְוַעל ָׂשָדּה 
ַוִּיְׁשַאל ) 6: (זֹאת ָהִאָּׁשה ְוֶזה ְּבָנּה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֱאִליָׁשע ַהֶּמֶלְך 

ר ַוִּיֶּתן ָלּה ַהֶּמֶלְך ָסִריס ֶאָחד ֵלאמֹ| ַהֶּמֶלְך ָלִאָּׁשה ַוְּתַסֶּפר לֹו 
ֹום ָעְזָבה ָהֵׁשיב ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ְוֵאת ָּכל ְּתבּואֹת ַהָּׂשֶדה ִמּי

   :ֶאת ָהָאֶרץ ְוַעד ָעָּתה
ַוֻּיַּגד לֹו | ַוָּיבֹא ֱאִליָׁשע ַּדֶּמֶׂשק ּוֶבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם חֶֹלה ) 7(

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ) 8: (ֵלאמֹר ָּבא ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַעד ֵהָּנה
 ְוָדַרְׁשָּת | ֲחָזהֵאל ַקח ְּבָיְדָך ִמְנָחה ְוֵלְך ִלְקַראת ִאיׁש ָהֱאלִֹהים 

ַוֵּיֶלְך ֲחָזֵאל ) 9: (ר ַהֶאְחֶיה ֵמֳחִלי ֶזהֶאת ְיהָוה ֵמאֹותֹו ֵלאמֹ
ְרָּבִעים ִלְקָראתֹו ַוִּיַּקח ִמְנָחה ְבָידֹו ְוָכל טּוב ַּדֶּמֶׂשק ַמָּׂשא ַא

ם ַוָּיבֹא ַוַּיֲעמֹד ְלָפָניו ַוּיֹאֶמר ִּבְנָך ֶבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲארָ | ָּגָמל 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) 10: (ְׁשָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאמֹר ַהֶאְחֶיה ֵמֳחִלי ֶזה

ְוִהְרַאִני ְיהָוה ִּכי | ָחיֹה ִתְחֶיה ] לֹו קרי[ֱאִליָׁשע ֵלְך ֱאָמר לא 
ַוֵּיְבְּך ִאיׁש | ַוַּיֲעֵמד ֶאת ָּפָניו ַוָּיֶׂשם ַעד ּבֹׁש ) 11: (מֹות ָימּות
ַוּיֹאֶמר ִּכי | ַוּיֹאֶמר ֲחָזֵאל ַמּדּוַע ֲאדִֹני בֶֹכה ) 12: (ָהֱאלִֹהים

ם ְּתַׁשַּלח י ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָרָעה ִמְבְצֵריהֶ ָיַדְעִּת 
רֵֹתיֶהם ָּבֵאׁש ּוַבֻחֵריֶהם ַּבֶחֶרב ַּתֲהרֹג ְועְֹלֵליֶהם ְּתַרֵּטׁש ְוהָ 

ה ַוּיֹאֶמר ֲחָזהֵאל ִּכי ָמה ַעְבְּדָך ַהֶּכֶלב ִּכי ַיֲעֶׂש ) 13: (ְּתַבֵּקעַ 
ְך ַעל ַוּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ִהְרַאִני ְיהָוה אְֹתָך ֶמלֶ | ַהָּדָבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה 

לֹו ָמה  ַוֵּיֶלְך ֵמֵאת ֱאִליָׁשע ַוָּיבֹא ֶאל ֲאדָֹניו ַוּיֹאֶמר) 14: (ֲאָרם
ַוְיִהי ) 15: (ַוּיֹאֶמר ָאַמר ִלי ָחיֹה ִתְחֶיה| ָאַמר ְלָך ֱאִליָׁשע 

| ם ַוִּיְפרֹׂש ַעל ָּפָניו ַוָּימֹת ִמָּמֳחָרת ַוִּיַּקח ַהַּמְכֵּבר ַוִּיְטּבֹל ַּבַּמיִ 
  : ַוִּיְמלְֹך ֲחָזהֵאל ַּתְחָּתיו

הֹוָׁשָפט ּוִבְׁשַנת ָחֵמׁש ְליֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִוי) 16(
ֶּבן ) 17: (ָמַלְך ְיהֹוָרם ֶּבן ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה| ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

] ָׁשִנים קרי[ּוְׁשמֶֹנה ׁשנה | ָהָיה ְבָמְלכֹו ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה 
ר ָעׂשּו ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁש ) 18: (ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם

י ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעינֵ | ֵּבית ַאְחָאב ִּכי ַּבת ַאְחָאב ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָּׁשה 
ית ֶאת ְיהּוָדה ְלַמַען ָּדִוד ְולֹא ָאָבה ְיהָוה ְלַהְׁשִח ) 19: (ְיהָוה

) 20: (ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָלֵתת לֹו ִניר ְלָבָניו ָּכל ַהָּיִמים| ַעְבּדֹו 
: ַוַּיְמִלכּו ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך | ְּבָיָמיו ָּפַׁשע ֱאדֹום ִמַּתַחת ַיד ְיהּוָדה 

ם ַלְיָלה ַוְיִהי הּוא ָק | ַוַּיֲעבֹר יֹוָרם ָצִעיָרה ְוָכל ָהֶרֶכב ִעּמֹו ) 21(
ָהָעם  ַוַּיֶּכה ֶאת ֱאדֹום ַהּסֵֹביב ֵאָליו ְוֵאת ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ַוָּיָנס

| ַהֶּזה  ַוִּיְפַׁשע ֱאדֹום ִמַּתַחת ַיד ְיהּוָדה ַעד ַהּיֹום) 22: (ְלאָֹהָליו



ר ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי יֹוָרם ְוָכל ֲאֶׁש ) 23: (ָאז ִּתְפַׁשע ִלְבָנה ָּבֵעת ַהִהיא
א ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ֲהלֹו| ָעָׂשה 
ו ְּבִעיר ַוִּיְׁשַּכב יֹוָרם ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ִעם ֲאבָֹתי) 24: (ְיהּוָדה

  : ַוִּיְמלְֹך ֲאַחְזָיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו| ָּדִוד 
| ִיְׂשָרֵאל  ֶלְך ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְליֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ֶמ ) 25(

ִים ֶּבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּת ) 26: (ָמַלְך ֲאַחְזָיהּו ֶבן ְיהֹוָרם ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ְוֵׁשם ִאּמֹו | ָׁשָנה ֲאַחְזָיהּו ְבָמְלכֹו ְוָׁשָנה ַאַחת ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 

ָאב ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ֵּבית ַאְח ) 27: (ֲעַתְלָיהּו ַּבת ָעְמִרי ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל
ִּכי ֲחַתן ֵּבית ַאְחָאב | ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְּכֵבית ַאְחָאב 

ֵאל ַוֵּיֶלְך ֶאת יֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ַלִּמְלָחָמה ִעם ֲחָזה) 28: (הּוא
ַוָּיָׁשב ) 29: (ַוַּיּכּו ֲאַרִּמים ֶאת יֹוָרם| ֶמֶלְך ֲאָרם ְּבָרמֹת ִּגְלָעד 

ֵּפא ְבִיְזְרֶעאל ִמן ַהַּמִּכים ֲאֶׁשר ַיֻּכהּו יֹוָרם ַהֶּמֶלְך ְלִהְתרַ 
ַוֲאַחְזָיהּו ֶבן | ֲאַרִּמים ָּבָרָמה ְּבִהָּלֲחמֹו ֶאת ֲחָזהֵאל ֶמֶלְך ֲאָרם 

ְרֶעאל ְיהֹוָרם ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָיַרד ִלְראֹות ֶאת יֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ְּבִיזְ 
  :ִּכי חֶֹלה הּוא

  
2 Kings Chapter 9 

  
ַוּיֹאֶמר לֹו | ע ַהָּנִביא ָקָרא ְלַאַחד ִמְּבֵני ַהְּנִביִאים ֶוֱאִליָׁש ) 1(

) 2: (ָעדֲחגֹר ָמְתֶניָך ְוַקח ַּפְך ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה ְּבָיֶדָך ְוֵלְך ָרמֹת ִּגלְ 
אָת ּוְרֵאה ָׁשם ֵיהּוא ֶבן ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן ִנְמִׁשי ּובָ | ּוָבאָת ָׁשָּמה 

ְוָלַקְחָּת ) 3: (ֵביאָת אֹתֹו ֶחֶדר ְּבָחֶדרַוֲהֵקמֹתֹו ִמּתֹוְך ֶאָחיו ְוהֵ 
ְמַׁשְחִּתיָך  ַפְך ַהֶּׁשֶמן ְוָיַצְקָּת ַעל רֹאׁשֹו ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ְיהָוה

) 4: (ּוָפַתְחָּת ַהֶּדֶלת ְוַנְסָּתה ְולֹא ְתַחֶּכה| ְלֶמֶלְך ֶאל ִיְׂשָרֵאל 
ַוָּיבֹא ְוִהֵּנה ָׂשֵרי ) 5: (דַוֵּיֶלְך ַהַּנַער ַהַּנַער ַהָּנִביא ָרמֹת ִּגְלעָ 

 ַוּיֹאֶמר ֵיהּוא ֶאל ִמי| ַהַחִיל יְֹׁשִבים ַוּיֹאֶמר ָּדָבר ִלי ֵאֶליָך ַהָּׂשר 
ַוָּיָקם ַוָּיבֹא ַהַּבְיָתה ַוִּיצֹק ) 6: (ִמֻּכָּלנּו ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָך ַהָּׂשר

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֹ| ַהֶּׁשֶמן ֶאל רֹאׁשֹו 
ְוִהִּכיָתה ֶאת ) 7: (ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ֶאל ַעם ְיהָוה ֶאל ִיְׂשָרֵאל

ל ְוִנַּקְמִּתי ְּדֵמי ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים ּוְדֵמי ּכָ | ֵּבית ַאְחָאב ֲאדֶֹניָך 
ְוִהְכַרִּתי | ְוָאַבד ָּכל ֵּבית ַאְחָאב ) 8: (ַעְבֵדי ְיהָוה ִמַּיד ִאיָזֶבל

ְוָנַתִּתי ֶאת ) 9: (ב ַמְׁשִּתין ְּבִקיר ְוָעצּור ְוָעזּוב ְּבִיְׂשָרֵאלְלַאְחָא
: ּוְכֵבית ַּבְעָׁשא ֶבן ֲאִחָּיה| ֵּבית ַאְחָאב ְּכֵבית ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט 

| ר ְוֶאת ִאיֶזֶבל יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים ְּבֵחֶלק ִיְזְרֶעאל ְוֵאין קֹבֵ ) 10(



ר ְוֵיהּוא ָיָצא ֶאל ַעְבֵדי ֲאדָֹניו ַוּיֹאֶמ ) 11: (ַוִּיְפַּתח ַהֶּדֶלת ַוָּינֹס
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם | לֹו ֲהָׁשלֹום ַמּדּוַע ָּבא ַהְמֻׁשָּגע ַהֶּזה ֵאֶליָך 

ד ַוּיֹאְמרּו ֶׁשֶקר ַהּגֶ ) 12: (ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ָהִאיׁש ְוֶאת ִׂשיחֹו
ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ַוּיֹאֶמר ָּכזֹאת ְוָכזֹאת ָאַמר ֵאַלי | ָנא ָלנּו 

 ַוְיַמֲהרּו ַוִּיְקחּו ִאיׁש) 13: (ְיהָוה ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ֶאל ִיְׂשָרֵאל
ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר | ִּבְגדֹו ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ֶאל ֶּגֶרם ַהַּמֲעלֹות 

ִנְמִׁשי ן ַוִּיְתַקֵּׁשר ֵיהּוא ֶּבן ְיהֹוָׁשָפט ּבֶ ) 14: (ַוּיֹאְמרּו ָמַלְך ֵיהּוא
ֵאל ְויֹוָרם ָהָיה ׁשֵֹמר ְּבָרמֹת ִּגְלָעד הּוא ְוָכל ִיְׂשרָ | ֶאל יֹוָרם 

א ַוָּיָׁשב ְיהֹוָרם ַהֶּמֶלְך ְלִהְתַרּפֵ ) 15: (ִמְּפֵני ֲחָזֵאל ֶמֶלְך ֲאָרם
ת ֲחָזֵאל ִבְיְזְרֶעאל ִמן ַהַּמִּכים ֲאֶׁשר ַיֻּכהּו ֲאַרִּמים ְּבִהָּלֲחמֹו ֶא 

ִמן  ַוּיֹאֶמר ֵיהּוא ִאם ֵיׁש ַנְפְׁשֶכם ַאל ֵיֵצא ָפִליט |ֶמֶלְך ֲאָרם 
ַוִּיְרַּכב ֵיהּוא ) 16: (ְּבִיְזְרֶעאל] ְלַהִּגיד קרי[ָהִעיר ָלֶלֶכת לגיד 

ד ַוֲאַחְזָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָירַ | ַוֵּיֶלְך ִיְזְרֶעאָלה ִּכי יֹוָרם ׁשֵֹכב ָׁשָּמה 
עֵֹמד ַעל ַהִּמְגָּדל ְּבִיְזְרֶעאל  ְוַהּצֶֹפה) 17: (ִלְראֹות ֶאת יֹוָרם

ַוּיֹאֶמר |  ַוַּיְרא ֶאת ִׁשְפַעת ֵיהּוא ְּבבֹאֹו ַוּיֹאֶמר ִׁשְפַעת ֲאִני רֶֹאה
ַוֵּיֶלְך ) 18: (ְיהֹוָרם ַקח ַרָּכב ּוְׁשַלח ִלְקָראָתם ְויֹאַמר ֲהָׁשלֹום

ם ַוּיֹאֶמר רֵֹכב ַהּסּוס ִלְקָראתֹו ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ֲהָׁשלֹו
 ַוַּיֵּגד ַהּצֶֹפה ֵלאמֹר ָּבא| ֵיהּוא ַמה ְּלָך ּוְלָׁשלֹום סֹב ֶאל ַאֲחָרי 

א ַוִּיְׁשַלח רֵֹכב סּוס ֵׁשִני ַוָּיבֹ) 19: (ַהַּמְלָאְך ַעד ֵהם ְולֹא ָׁשב
ַוּיֹאֶמר ֵיהּוא ַמה ְּלָך | ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ָׁשלֹום 

ַוַיֵּגד ַהּצֶֹפה ֵלאמֹר ָּבא ַעד ) 20: (ב ֶאל ַאֲחָריּוְלָׁשלֹום סֹ
ָּגעֹון ְוַהִּמְנָהג ְּכִמְנַהג ֵיהּוא ֶבן ִנְמִׁשי ִּכי ְבִׁש | ֲאֵליֶהם ְולֹא ָׁשב 

ַוֵּיֵצא ְיהֹוָרם | ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָרם ֱאסֹר ַוֶּיְאסֹר ִרְכּבֹו ) 21: (ִיְנָהג
את ְיהּוָדה ִאיׁש ְּבִרְכּבֹו ַוֵּיְצאּו ִלְקרַ  ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוֲאַחְזָיהּו ֶמֶלְך 

ַוְיִהי ִּכְראֹות ) 22: (ֵיהּוא ַוִּיְמָצֻאהּו ְּבֶחְלַקת ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי
 ַוּיֹאֶמר ָמה ַהָּׁשלֹום| ְיהֹוָרם ֶאת ֵיהּוא ַוּיֹאֶמר ֲהָׁשלֹום ֵיהּוא 
ַוַּיֲהפְֹך ְיהֹוָרם ) 23(: ַעד ְזנּוֵני ִאיֶזֶבל ִאְּמָך ּוְכָׁשֶפיָה ָהַרִּבים

ְוֵיהּוא ) 24: (ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲאַחְזָיהּו ִמְרָמה ֲאַחְזָיה| ָיָדיו ַוָּינֹס 
| ִצי ִמִּלּבֹו ִמֵּלא ָידֹו ַבֶּקֶׁשת ַוַּיְך ֶאת ְיהֹוָרם ֵּבין ְזרָֹעיו ַוֵּיֵצא ַהחֵ 

ָׂשא ] ׁשֹו קריָׁשלִ [ַוּיֹאֶמר ֶאל ִּבְדַקר ׁשלׁשה ) 25: (ַוִּיְכַרע ְּבִרְכּבֹו
ִּכי ְזכֹר ֲאִני ָוַאָּתה | ַהְׁשִלֵכהּו ְּבֶחְלַקת ְׂשֵדה ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי 

יו ֶאת ֵאת רְֹכִבים ְצָמִדים ַאֲחֵרי ַאְחָאב ָאִביו ַויהָוה ָנָׂשא ָעלָ 
ִאם לֹא ֶאת ְּדֵמי ָנבֹות ְוֶאת ְּדֵמי ָבָניו ) 26: (ַהַּמָּׂשא ַהֶּזה

ם ֻאם ְיהָוה ְוִׁשַּלְמִּתי ְלָך ַּבֶחְלָקה ַהּזֹאת ְנאֻ ָרִאיִתי ֶאֶמׁש נְ 



 ַוֲאַחְזָיה) 27: (ְוַעָּתה ָׂשא ַהְׁשִלֵכהּו ַּבֶחְלָקה ִּכְדַבר ְיהָוה| ְיהָוה 
ַוִּיְרּדֹף ַאֲחָריו ֵיהּוא | ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָרָאה ַוָּיָנס ֶּדֶרְך ֵּבית ַהָּגן 

 ְרָּכָבה ְּבַמֲעֵלה גּור ֲאֶׁשר ֶאתַוּיֹאֶמר ַּגם אֹתֹו ַהֻּכהּו ֶאל ַהֶּמ 
ַוַּיְרִּכבּו אֹתֹו ֲעָבָדיו ) 28: (ִיְבְלָעם ַוָּיָנס ְמִגּדֹו ַוָּיָמת ָׁשם

  : ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִבְקֻבָרתֹו ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ָּדִוד| ְירּוָׁשָלְָמה 
ָמַלְך ֲאַחְזָיה | ּוִבְׁשַנת ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְליֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ) 29(

ֶׂשם ְוִאיֶזֶבל ָׁשְמָעה ַוָּת | ַוָּיבֹוא ֵיהּוא ִיְזְרֶעאָלה ) 30: (ַעל ְיהּוָדה
) 31: (ןַּבּפּוְך ֵעיֶניָה ַוֵּתיֶטב ֶאת רֹאָׁשּה ַוַּתְׁשֵקף ְּבַעד ַהַחּלֹו

) 32: (ַוּתֹאֶמר ֲהָׁשלֹום ִזְמִרי הֵֹרג ֲאדָֹניו| ְוֵיהּוא ָּבא ַבָּׁשַער 
ַנִים ַוַּיְׁשִקיפּו ֵאָליו ְׁש | א ָפָניו ֶאל ַהַחּלֹון ַוּיֹאֶמר ִמי ִאִּתי ִמי ַוִּיָּׂש 

] ִׁשְמטּוָה קרי[ַוּיֹאֶמר ׁשמטהו ) 33: (ְׁשלָֹׁשה ָסִריִסים
) 34: (ַוִּיז ִמָּדָמּה ֶאל ַהִּקיר ְוֶאל ַהּסּוִסים ַוִּיְרְמֶסָּנה| ַוִּיְׁשְמטּוָה 

ַוּיֹאֶמר ִּפְקדּו ָנא ֶאת ָהֲארּוָרה ַהּזֹאת | ְּת ַוָּיבֹא ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁש 
ְולֹא ָמְצאּו ָבּה | ַוֵּיְלכּו ְלָקְבָרּה ) 35: (ְוִקְברּוָה ִּכי ַבת ֶמֶלְך ִהיא

 לֹו ַוָּיֻׁשבּו ַוַּיִּגידּו) 36: (ִּכי ִאם ַהֻּגְלּגֶֹלת ְוָהַרְגַלִים ְוַכּפֹות ַהָּיָדִים
ִּבי ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ַעְבּדֹו ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁש  ַוּיֹאֶמר ְּדַבר ְיהָוה הּוא

) 37: (ְּבֵחֶלק ִיְזְרֶעאל יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים ֶאת ְּבַׂשר ִאיָזֶבל| ֵלאמֹר 
ֶלק ִנְבַלת ִאיֶזֶבל ְּכדֶֹמן ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ְּבחֵ ] ְוָהְיָתה קרי[והית 

  :ֲאֶׁשר לֹא יֹאְמרּו זֹאת ִאיָזֶבל| ִיְזְרֶעאל 
  

2 Kings Chapter 10 
  
ַוִּיְכּתֹב ֵיהּוא ְסָפִרים | ּוְלַאְחָאב ִׁשְבִעים ָּבִנים ְּבׁשְֹמרֹון ) 1(

ִנים ַאְחָאב ַוִּיְׁשַלח ׁשְֹמרֹון ֶאל ָׂשֵרי ִיְזְרֶעאל ַהְּזֵקִנים ְוֶאל ָהאְֹמ 
 ְוַעָּתה ְּכבֹא ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֲאֵליֶכם ְוִאְּתֶכם ְּבֵני) 2: (ֵלאמֹר
) 3: (ְוִאְּתֶכם ָהֶרֶכב ְוַהּסּוִסים ְוִעיר ִמְבָצר ְוַהָּנֶׁשק| ֵניֶכם ֲאדֹ

| ֵּסא ָאִביו ּוְרִאיֶתם ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ִמְּבֵני ֲאדֵֹניֶכם ְוַׂשְמֶּתם ַעל ִּכ 
 ַוִּיְראּו ְמאֹד ְמאֹד ַוּיֹאְמרּו ִהֵּנה) 4: (ְוִהָּלֲחמּו ַעל ֵּבית ֲאדֵֹניֶכם

 ַוִּיְׁשַלח) 5: (ְוֵאיְך ַנֲעמֹד ֲאָנְחנּו| לֹא ָעְמדּו ְלָפָניו  ְׁשֵני ַהְּמָלִכים
ֶאל ֵיהּוא  ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ַוֲאֶׁשר ַעל ָהִעיר ְוַהְּזֵקִנים ְוָהאְֹמִנים

לֹא |  ֵלאמֹר ֲעָבֶדיָך ֲאַנְחנּו ְוכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֵלינּו ַנֲעֶׂשה
ִנית ַוִּיְכּתֹב ֲאֵליֶהם ֵסֶפר ֵׁש ) 6: (הַנְמִליְך ִאיׁש ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֲעֵׂש 

י ֵלאמֹר ִאם ִלי ַאֶּתם ּוְלקִֹלי ַאֶּתם ׁשְֹמִעים ְקחּו ֶאת ָראֵׁש 
 ּוְבֵני ַהֶּמֶלְך | ַאְנֵׁשי ְבֵני ֲאדֵֹניֶכם ּובֹאּו ֵאַלי ָּכֵעת ָמָחר ִיְזְרֶעאָלה 



ַוְיִהי ְּכבֹא  )7: (ִׁשְבִעים ִאיׁש ֶאת ְּגדֵֹלי ָהִעיר ְמַגְּדִלים אֹוָתם
| ים ִאיׁש ַהֵּסֶפר ֲאֵליֶהם ַוִּיְקחּו ֶאת ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשֲחטּו ִׁשְבִע 
) 8: (אָלהַוָּיִׂשימּו ֶאת ָראֵׁשיֶהם ַּבּדּוִדים ַוִּיְׁשְלחּו ֵאָליו ִיְזְרעֶ 
ּיֹאֶמר וַ | ְך ַוָּיבֹא ַהַּמְלָאְך ַוַּיֶּגד לֹו ֵלאמֹר ֵהִביאּו ָראֵׁשי ְבֵני ַהֶּמלֶ 
ַוְיִהי ) 9: (ִׂשימּו אָֹתם ְׁשֵני ִצֻּבִרים ֶּפַתח ַהַּׁשַער ַעד ַהּבֶֹקר

ִהֵּנה |  ַבּבֶֹקר ַוֵּיֵצא ַוַּיֲעמֹד ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּכל ָהָעם ַצִּדִקים ַאֶּתם
) 10: (הֲאִני ָקַׁשְרִּתי ַעל ֲאדִֹני ָוֶאְהְרֵגהּו ּוִמי ִהָּכה ֶאת ָּכל ֵאּלֶ 

ה ַעל י לֹא ִיּפֹל ִמְּדַבר ְיהָוה ַאְרָצה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָ ְּדעּו ֵאפֹוא ִּכ 
: ָּיהּוַויהָוה ָעָׂשה ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ַעְבּדֹו ֵאלִ | ֵּבית ַאְחָאב 

ל ְוָכל ַוַּיְך ֵיהּוא ֵאת ָּכל ַהִּנְׁשָאִרים ְלֵבית ַאְחָאב ְּבִיְזְרֶעא) 11(
ַוָּיָקם ) 12: (ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד|  ְּגדָֹליו ּוְמֻיָּדָעיו ְוכֲֹהָניו

ְוֵיהּוא ) 13: (הּוא ֵּבית ֵעֶקד ָהרִֹעים ַּבָּדֶרְך | ַוָּיבֹא ַוֵּיֶלְך ׁשְֹמרֹון 
ַוּיֹאְמרּו | ָמָצא ֶאת ֲאֵחי ֲאַחְזָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִמי ַאֶּתם 

: לֹום ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ּוְבֵני ַהְּגִביָרהֲאֵחי ֲאַחְזָיהּו ֲאַנְחנּו ַוֵּנֶרד ִלְׁש 
ר ַוִּיְׁשָחטּום ֶאל ּבֹו| ַוּיֹאֶמר ִּתְפׂשּום ַחִּיים ַוִּיְתְּפׂשּום ַחִּיים ) 14(

: ֶהםֵּבית ֵעֶקד ַאְרָּבִעים ּוְׁשַנִים ִאיׁש ְולֹא ִהְׁשִאיר ִאיׁש ֵמ 
ָכב ִלְקָראתֹו ַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ַוִּיְמָצא ֶאת ְיהֹוָנָדב ֶּבן רֵ ) 15(  

ר ְלָבִבי ִעם ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲהֵיׁש ֶאת ְלָבְבָך ָיָׁשר ַּכֲאֶׁש 
ּו ַוִּיֵּתן ָידֹו ַוַּיֲעֵלה| ְלָבֶבָך ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָדב ֵיׁש ָוֵיׁש ְּתָנה ֶאת ָיֶדָך 

ָאִתי ַוּיֹאֶמר ְלָכה ִאִּתי ּוְרֵאה ְּבִקנְ ) 16: (ֵאָליו ֶאל ַהֶּמְרָּכָבה
 ַוָּיבֹא ׁשְֹמרֹון ַוַּיְך ֶאת ָּכל) 17: (ַוַּיְרִּכבּו אֹתֹו ְּבִרְכּבֹו| ַליהָוה 

 ִּכְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר| ַהִּנְׁשָאִרים ְלַאְחָאב ְּבׁשְֹמרֹון ַעד ִהְׁשִמידֹו 
  : ִּדֶּבר ֶאל ֵאִלָּיהּו

ב ָעַבד ֶאת ַוִּיְקּבֹץ ֵיהּוא ֶאת ָּכל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאְחָא) 18(
ל ְוַעָּתה ָכל ְנִביֵאי ַהַּבעַ ) 19: (ֵיהּוא ַיַעְבֶדּנּו ַהְרֵּבה| ַהַּבַעל ְמָעט 

ח ָּגדֹול ָּכל עְֹבָדיו ְוָכל ּכֲֹהָניו ִקְראּו ֵאַלי ִאיׁש ַאל ִיָּפֵקד ִּכי ֶזבַ 
ַען ְוֵיהּוא ָעָׂשה ְבָעְקָּבה ְלַמ | ִלי ַלַּבַעל ּכֹל ֲאֶׁשר ִיָּפֵקד לֹא ִיְחֶיה 

ַּבַעל ַוּיֹאֶמר ֵיהּוא ַקְּדׁשּו ֲעָצָרה לַ ) 20: (ַהֲאִביד ֶאת עְֹבֵדי ַהָּבַעל
 ֵדי ַהַּבַעלַוִּיְׁשַלח ֵיהּוא ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַוָּיבֹאּו ָּכל עְֹב ) 21: (ַוִּיְקָראּו

ית ַוָּיבֹאּו ֵּבית ַהַּבַעל ַוִּיָּמֵלא בֵ | ְולֹא ִנְׁשַאר ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָבא 
ְלבּוׁש  ַוּיֹאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל ַהֶּמְלָּתָחה הֹוֵצא) 22: (ַּבַעל ֶּפה ָלֶפההַ 

ַוָּיבֹא ֵיהּוא ) 23: (ַוּיֵֹצא ָלֶהם ַהַּמְלּבּוׁש| ְלכֹל עְֹבֵדי ַהָּבַעל 
ְראּו ַוּיֹאֶמר ְלעְֹבֵדי ַהַּבַעל ַחְּפׂשּו ּו| ִויהֹוָנָדב ֶּבן ֵרָכב ֵּבית ַהָּבַעל 

) 24: (ָּמֶכם ֵמַעְבֵדי ְיהָוה ִּכי ִאם עְֹבֵדי ַהַּבַעל ְלַבָּדםֶּפן ֶיׁש ּפֹה עִ 



ְוֵיהּוא ָׂשם לֹו ַבחּוץ ְׁשמִֹנים | ַוָּיבֹאּו ַלֲעׂשֹות ְזָבִחים ְועֹלֹות 
 ר ֲאִני ֵמִביאִאיׁש ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִיָּמֵלט ִמן ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁש 

ה ַוְיִהי ְּכַכּלֹתֹו ַלֲעׂשֹות ָהעֹלָ ) 25( :ַעל ְיֵדיֶכם ַנְפׁשֹו ַּתַחת ַנְפׁשֹו
ֵיֵצא  ַוּיֹאֶמר ֵיהּוא ָלָרִצים ְוַלָּׁשִלִׁשים ּבֹאּו ַהּכּום ִאיׁש ַאל

ד ִעיר ֵּבית ַוַּיְׁשִלכּו ָהָרִצים ְוַהָּׁשִלִׁשים ַוֵּיְלכּו עַ | ַוַּיּכּום ְלִפי ָחֶרב 
) 27: (ַעל ַוִּיְׂשְרפּוהָ ַוּיִֹצאּו ֶאת ַמְּצבֹות ֵּבית ַהּבַ ) 26: (ַהָּבַעל

ַוִּיְּתצּו ֶאת ֵּבית ַהַּבַעל ַוְיִׂשֻמהּו | ַוִּיְּתצּו ֵאת ַמְּצַבת ַהָּבַעל 
 ַוַּיְׁשֵמד ֵיהּוא ֶאת) 28: (ַעד ַהּיֹום] ְלמֹוָצאֹות קרי[למחראות 

ֱחִטיא ַרק ֲחָטֵאי ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁשר הֶ ) 29: (ַהַּבַעל ִמִּיְׂשָרֵאל
ית ֶעְגֵלי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ּבֵ | ִיְׂשָרֵאל לֹא ָסר ֵיהּוא ֵמַאֲחֵריֶהם  ֶאת

יבָֹת ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֵיהּוא ַיַען ֲאֶׁשר ֱהִט ) 30(  : ֵאל ַוֲאֶׁשר ְּבָדן
ְּבֵני | ית ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ְּככֹל ֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ָעִׂשיָת ְלבֵ 

ת ְוֵיהּוא לֹא ָׁשַמר ָלֶלכֶ ) 31: (ְלָך ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאלְרִבִעים ֵיְׁשבּו 
לֹא ָסר ֵמַעל ַחּטֹאות | ְּבתֹוַרת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְלָבבֹו 

ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵהֵחל ) 32: (ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל
) 33: (ל ְּבָכל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאלַוַּיֵּכם ֲחָזֵא | ְיהָוה ְלַקּצֹות ְּבִיְׂשָרֵאל 

ְוָהֻראוֵבִני  ִמן ַהַּיְרֵּדן ִמְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ַהָּגִדי
) 34: (ןֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל ַנַחל ַאְרנֹן ְוַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁש | ְוַהְמַנִּׁשי 

ֲהלֹוא ֵהם | ָרתֹו ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ֵיהּוא ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוָכל ְּגבּו
ַוִּיְׁשַּכב ) 35: (ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל

ַוִּיְמלְֹך ְיהֹוָאָחז ְּבנֹו | ֵיהּוא ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ְּבׁשְֹמרֹון 
ים ִר ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַלְך ֵיהּוא ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂש ) 36: (ַּתְחָּתיו

  :ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה ְּבׁשְֹמרֹון
  

2 Kings Chapter 11 
  
| ִּכי ֵמת ְּבָנּה ] ָרֲאָתה קרי[ַוֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהּו וראתה ) 1(

ת ַוִּתַּקח ְיהֹוֶׁשַבע ּבַ ) 2: (ַוָּתָקם ַוְּתַאֵּבד ֵאת ָּכל ֶזַרע ַהַּמְמָלָכה
 ֶּבן ֲאַחְזָיה ַוִּתְגנֹב אֹתֹו ַהֶּמֶלְך יֹוָרם ֲאחֹות ֲאַחְזָיהּו ֶאת יֹוָאׁש

אֹתֹו ְוֶאת ] ַהּמּוָמִתים קרי[ִמּתֹוְך ְּבֵני ַהֶּמֶלְך הממותתים 
ַוַּיְסִּתרּו אֹתֹו ִמְּפֵני ֲעַתְלָיהּו ְולֹא | ֵמיִנְקּתֹו ַּבֲחַדר ַהִּמּטֹות 

ָיה ַוֲעַתְל | ַוְיִהי ִאָּתּה ֵּבית ְיהָוה ִמְתַחֵּבא ֵׁשׁש ָׁשִנים ) 3: (הּוָמת
  : מֶֹלֶכת ַעל ָהָאֶרץ



י המאיות ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ָׁשַלח ְיהֹוָיָדע ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשרֵ ) 4(
|  ַלָּכִרי ְוָלָרִצים ַוָּיֵבא אָֹתם ֵאָליו ֵּבית ְיהָוה] ַהֵּמאֹות קרי[

ם ֶאת ַוִּיְכרֹת ָלֶהם ְּבִרית ַוַּיְׁשַּבע אָֹתם ְּבֵבית ְיהָוה ַוַּיְרא אָֹת 
ת ַהְּׁשִלִׁשי| ַוְיַצֵּום ֵלאמֹר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון ) 5: (ן ַהֶּמֶלְך ּבֶ 

ת ְוַהְּׁשִלִׁשי) 6: (ִמֶּכם ָּבֵאי ַהַּׁשָּבת ְוׁשְֹמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ֵּבית ַהֶּמֶלְך 
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת | ְּבַׁשַער סּור ְוַהְּׁשִלִׁשית ַּבַּׁשַער ַאַחר ָהָרִצים 

| ָּבת ּוְׁשֵּתי ַהָּידֹות ָּבֶכם ּכֹל יְֹצֵאי ַהַּׁש ) 7: (ַּבִית ַמָּסחִמְׁשֶמֶרת הַ 
ְוִהַּקְפֶּתם ַעל ) 8: (ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ֵּבית ְיהָוה ֶאל ַהֶּמֶלְך 

ִוְהיּו | ָמת ַהֶּמֶלְך ָסִביב ִאיׁש ְוֵכָליו ְּבָידֹו ְוַהָּבא ֶאל ַהְּׂשֵדרֹות יּו
ַהֵּמאֹות [ַוַּיֲעׂשּו ָׂשֵרי המאיות ) 9: (ּוְבבֹאֹוֶאת ַהֶּמֶלְך ְּבֵצאתֹו 

ָנָׁשיו ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ַוִּיְקחּו ִאיׁש ֶאת אֲ ] קרי
) 10: (ַוָּיבֹאּו ֶאל ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן| ָּבֵאי ַהַּׁשָּבת ִעם יְֹצֵאי ַהַּׁשָּבת 
ֶאת ַהֲחִנית ְוֶאת ] ת קריַהֵּמאֹו[ַוִּיֵּתן ַהּכֵֹהן ְלָׂשֵרי המאיות 
ַוַּיַעְמדּו ) 11: (ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוה| ַהְּׁשָלִטים ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ָּדִוד 

ף ַהַּבִית ָהָרִצים ִאיׁש ְוֵכָליו ְּבָידֹו ִמֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית ַעד ֶּכֶת 
ַוּיֹוִצא ֶאת ) 12: (ַעל ַהֶּמֶלְך ָסִביב| ַהְּׂשָמאִלית ַלִּמְזֵּבַח ְוַלָּבִית 

תֹו ֶּבן ַהֶּמֶלְך ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ַהֵּנֶזר ְוֶאת ָהֵעדּות ַוַּיְמִלכּו אֹ
ַוִּתְׁשַמע ) 13(  : ַוַּיּכּו ָכף ַוּיֹאְמרּו ְיִחי ַהֶּמֶלְך | ַוִּיְמָׁשֻחהּו 

) 14: (ַוָּתבֹא ֶאל ָהָעם ֵּבית ְיהָוה| ֲעַתְלָיה ֶאת קֹול ָהָרִצין ָהָעם 
ם ִהֵּנה ַהֶּמֶלְך עֵֹמד ַעל ָהַעּמּוד ַּכִּמְׁשָּפט ְוַהָּׂשִריַוֵּתֶרא וְ 

| ֲחצְֹצרֹות ְוַהֲחצְֹצרֹות ֶאל ַהֶּמֶלְך ְוָכל ַעם ָהָאֶרץ ָׂשֵמַח ְותֵֹקַע ּבַ 
ַוְיַצו ) 15(  : ַוִּתְקַרע ֲעַתְלָיה ֶאת ְּבָגֶדיָה ַוִּתְקָרא ֶקֶׁשר ָקֶׁשר

ְּפֻקֵדי ַהַחִיל ] ַהֵּמאֹות קרי[ות ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ֶאת ָׂשֵרי המיא
א ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם הֹוִציאּו אָֹתּה ֶאל ִמֵּבית ַלְּׂשֵדרֹת ְוַהּבָ 

: ִּכי ָאַמר ַהּכֵֹהן ַאל ּתּוַמת ֵּבית ְיהָוה| ַאֲחֶריָה ָהֵמת ֶּבָחֶרב 
| ְך ַהֶּמלֶ  ַוָּיִׂשמּו ָלּה ָיַדִים ַוָּתבֹוא ֶּדֶרְך ְמבֹוא ַהּסּוִסים ֵּבית) 16(

ֵבין ַוִּיְכרֹת ְיהֹוָיָדע ֶאת ַהְּבִרית ֵּבין ְיהָוה ּו) 17(  : ַוּתּוַמת ָׁשם
: ּוֵבין ַהֶּמֶלְך ּוֵבין ָהָעם| ַהֶּמֶלְך ּוֵבין ָהָעם ִלְהיֹות ְלָעם ַליהָוה 

תו ַוָּיבֹאּו ָכל ַעם ָהָאֶרץ ֵּבית ַהַּבַעל ַוִּיְּתֻצהּו ֶאת מזבח) 18(
ַּבַעל ֶאת ְצָלָמיו ִׁשְּברּו ֵהיֵטב ְוֵאת ַמָּתן ּכֵֹהן הַ וְ ] ִמְזְּבחָֹתיו קרי[

: ַוָּיֶׂשם ַהּכֵֹהן ְּפֻקּדֹות ַעל ֵּבית ְיהָוה| ָהְרגּו ִלְפֵני ַהִּמְזְּבחֹות 
ֵאת ָּכל ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ְוֶאת ַהָּכִרי ְוֶאת ָהָרִצים וְ ) 19(

ר ִמֵּבית ְיהָוה ַוָּיבֹואּו ֶּדֶרְך ַׁשעַ ַעם ָהָאֶרץ ַוּיִֹרידּו ֶאת ַהֶּמֶלְך 
 ַוִּיְׂשַמח ָּכל) 20: (ַוֵּיֶׁשב ַעל ִּכֵּסא ַהְּמָלִכים| ָהָרִצים ֵּבית ַהֶּמֶלְך 



 ְוֶאת ֲעַתְלָיהּו ֵהִמיתּו ַבֶחֶרב ֵּבית| ַעם ָהָאֶרץ ְוָהִעיר ָׁשָקָטה 
    ]: ַהֶּמֶלְך קרי[מלך 

  
2 Kings Chapter 12 

  
  : ע ָׁשִנים ְיהֹוָאׁש ְּבָמְלכֹוֶּבן ֶׁשבַ ) 1(
ה ָמַלְך ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלֵיהּוא ָמַלְך ְיהֹוָאׁש ְוַאְרָּבִעים ָׁשנָ ) 2(

ַוַּיַעׂש ְיהֹוָאׁש ) 3: (ְוֵׁשם ִאּמֹו ִצְבָיה ִמְּבֵאר ָׁשַבע| ִּבירּוָׁשָלִם 
) 4: (ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר הֹוָרהּו ְיהֹוָיָדע| ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ָּכל ָיָמיו 

: עֹוד ָהָעם ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות| ַרק ַהָּבמֹות לֹא ָסרּו 
 ֶׁשר יּוָבאַוּיֹאֶמר ְיהֹוָאׁש ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּכֹל ֶּכֶסף ַהֳּקָדִׁשים אֲ ) 5(

 ָּכל ֶּכֶסף ֲאֶׁשר| ֵבית ְיהָוה ֶּכֶסף עֹוֵבר ִאיׁש ֶּכֶסף ַנְפׁשֹות ֶעְרּכֹו 
 ִיְקחּו ָלֶהם ַהּכֲֹהִנים) 6: (ַעל ֶלב ִאיׁש ְלָהִביא ֵּבית ְיהָוהַיֲעֶלה 

 ְוֵהם ְיַחְּזקּו ֶאת ֶּבֶדק ַהַּבִית ְלכֹל ֲאֶׁשר| ִאיׁש ֵמֵאת ַמָּכרֹו 
  : ִיָּמֵצא ָׁשם ָּבֶדק

לֹא ִחְּזקּו |  ַוְיִהי ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ְיהֹוָאׁש) 7(
ָדע ַוִּיְקָרא ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָאׁש ִליהֹויָ ) 8: (ים ֶאת ֶּבֶדק ַהָּבִיתַהּכֲֹהנִ 

ֶאת  ַהּכֵֹהן ְוַלּכֲֹהִנים ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַמּדּוַע ֵאיְנֶכם ְמַחְּזִקים
ֶדק ְוַעָּתה ַאל ִּתְקחּו ֶכֶסף ֵמֵאת ַמָּכֵריֶכם ִּכי ְלבֶ | ֶּבֶדק ַהָּבִית 
ְלִבְלִּתי ְקַחת ֶּכֶסף ֵמֵאת | תּו ַהּכֲֹהִנים ַוֵּיאֹ) 9: (ַהַּבִית ִּתְּתֻנהּו

 ַוִּיַּקח ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן) 10: (ָהָעם ּוְלִבְלִּתי ַחֵּזק ֶאת ֶּבֶדק ַהָּבִית
 ַוִּיֵּתן אֹתֹו ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח בימין| ֲארֹון ֶאָחד ַוִּיּקֹב חֹר ְּבַדְלּתֹו 

ְמֵרי ָנְתנּו ָׁשָּמה ַהּכֲֹהִנים ׁשְֹּבבֹוא ִאיׁש ֵּבית ְיהָוה וְ ] ִמָּיִמין קרי[
 ַוְיִהי ִּכְראֹוָתם ִּכי) 11: (ַהַּסף ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ֵבית ְיהָוה

ּו ַוִּיְמנּו ַוַּיַעל סֵֹפר ַהֶּמֶלְך ְוַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַוָּיֻצר| ַרב ַהֶּכֶסף ָּבָארֹון 
ן נּו ֶאת ַהֶּכֶסף ַהְמֻתּכָ ְוָנְת ) 12: (ֶאת ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ֵבית ְיהָוה

] ַהֻּמְפָקִדים קרי[עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה הפקדים ] ְיֵדי קרי[ַעל יד 
: ית ְיהָוהַוּיֹוִציֻאהּו ְלָחָרֵׁשי ָהֵעץ ְוַלּבִֹנים ָהעִֹׂשים ּבֵ | ֵּבית ְיהָוה 

ב ְוַלּגְֹדִרים ּוְלחְֹצֵבי ָהֶאֶבן ְוִלְקנֹות ֵעִצים ְוַאְבֵני ַמְחצֵ ) 13(
: ְזָקהּוְלכֹל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ַעל ַהַּבִית ְלחָ | ֵּזק ֶאת ֶּבֶדק ֵּבית ְיהָוה ְלחַ 

קֹות ַאְך לֹא ֵיָעֶׂשה ֵּבית ְיהָוה ִסּפֹות ֶּכֶסף ְמַזְּמרֹות ִמְזרָ ) 14(
ִמן ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ֵבית | ֲחצְֹצרֹות ָּכל ְּכִלי ָזָהב ּוְכִלי ָכֶסף 

ְוִחְּזקּו בֹו ֶאת ֵּבית | אָכה ִיְּתֻנהּו ִּכי ְלעֵֹׂשי ַהְּמלָ ) 15: (ְיהָוה
 ַהֶּכֶסף ַעל ְולֹא ְיַחְּׁשבּו ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ֶאת) 16: (ְיהָוה



ֶּכֶסף ) 17: (ִּכי ֶבֱאֻמָנה ֵהם עִֹׂשים| ָיָדם ָלֵתת ְלעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה 
  : ִנים ִיְהיּוַלּכֹהֲ | ָאָׁשם ְוֶכֶסף ַחָּטאֹות לֹא יּוָבא ֵּבית ְיהָוה 

ַוָּיֶׂשם | ּה ָאז ַיֲעֶלה ֲחָזֵאל ֶמֶלְך ֲאָרם ַוִּיָּלֶחם ַעל ַּגת ַוִּיְלְּכדָ ) 18(
ּוָדה ַוִּיַּקח ְיהֹוָאׁש ֶמֶלְך ְיה) 19: (ֲחָזֵאל ָּפָניו ַלֲעלֹות ַעל ְירּוָׁשָלִם

ְזָיהּו ַוֲאחַ  ֵאת ָּכל ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁשּו ְיהֹוָׁשָפט ִויהֹוָרם
ָצא ֲאבָֹתיו ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוֶאת ֳקָדָׁשיו ְוֵאת ָּכל ַהָּזָהב ַהִּנְמ 

ם ַוִּיְׁשַלח ַלֲחָזֵאל ֶמֶלְך ֲארָ | ְּבאְֹצרֹות ֵּבית ְיהָוה ּוֵבית ַהֶּמֶלְך 
| ה ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי יֹוָאׁש ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂש ) 20: (ַוַּיַעל ֵמַעל ְירּוָׁשָלִם

) 21: (ּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדהֲהלֹוא ֵהם ְּכת
ֵרד ַוַּיּכּו ֶאת יֹוָאׁש ֵּבית ִמּלֹא ַהּיֹו| ַוָּיֻקמּו ֲעָבָדיו ַוִּיְקְׁשרּו ָקֶׁשר 

ִהֻּכהּו  ְויֹוָזָבד ֶּבן ִׁשְמָעת ִויהֹוָזָבד ֶּבן ׁשֵֹמר ֲעָבָדיו) 22: (ִסָּלא
ַוִּיְמלְֹך ֲאַמְצָיה ְבנֹו | ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ָּדִוד  ַוָּימֹת ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו

  :ַּתְחָּתיו
  

2 Kings Chapter 13 
  
| הּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנה ְליֹוָאׁש ֶּבן ֲאַחְזיָ ) 1(

: ָנהֵרה ָׁש ָמַלְך ְיהֹוָאָחז ֶּבן ֵיהּוא ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון ְׁשַבע ֶעְׂש 
ט ַוֵּיֶלְך ַאַחר ַחּטֹאת ָיָרְבָעם ֶּבן ְנבָ | ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 2(

ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ) 3: (ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹא ָסר ִמֶּמָּנה
ן ֲחָזֵאל ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ֲחָזֵאל ֶמֶלְך ֲאָרם ּוְבַיד ֶּבן ֲהַדד ּבֶ | ְּבִיְׂשָרֵאל 

ַוִּיְׁשַמע ֵאָליו | ַוְיַחל ְיהֹוָאָחז ֶאת ְּפֵני ְיהָוה ) 4: (ַהָּיִמיםָּכל 
) 5: (ָרםְיהָוה ִּכי ָרָאה ֶאת ַלַחץ ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָלַחץ אָֹתם ֶמֶלְך אֲ 

י ַוֵּיְׁשבּו ְבנֵ |  ַוִּיֵּתן ְיהָוה ְלִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיַע ַוֵּיְצאּו ִמַּתַחת ַיד ֲאָרם
 ַאְך לֹא ָסרּו ֵמַחּטֹאות) 6: (יֶהם ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹוםִיְׂשָרֵאל ְּבָאֳהלֵ 

|  ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּבּה ָהָלְך ] ֶהֱחִטיא קרי[ֵּבית ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר החטי 
ם ִּכי לֹא ִהְׁשִאיר ִליהֹוָאָחז עָ ) 7: (ְוַגם ָהֲאֵׁשָרה ָעְמָדה ְּבׁשְֹמרֹון

ִּכי | ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַרְגִלי  ִּכי ִאם ֲחִמִּׁשים ָּפָרִׁשים ַוֲעָׂשָרה ֶרֶכב
ז ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹוָאחָ ) 8: (ִאְּבָדם ֶמֶלְך ֲאָרם ַוְיִׂשֵמם ֶּכָעָפר ָלֻדׁש

ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי | ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו 
ם ֲאבָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ְיהֹוָאָחז ִע ) 9: (ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל

  : ַוִּיְמלְֹך יֹוָאׁש ְּבנֹו ַּתְחָּתיו| ַוִּיְקְּבֻרהּו ְּבׁשְֹמרֹון 
ָמַלְך | ּוָדה ִּבְׁשַנת ְׁשלִֹׁשים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה ְליֹוָאׁש ֶמֶלְך ְיה) 10(

) 11: (ֵרה ָׁשָנהְיהֹוָאׁש ֶּבן ְיהֹוָאָחז ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון ֵׁשׁש ֶעְׂש 



ט לֹא ָסר ִמָּכל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנבָ | ע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַוַּיֲעֶׂשה ָהרַ 
ָכל ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי יֹוָאׁש וְ ) 12: (ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּבּה ָהָלְך 

|  ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו ֲאֶׁשר ִנְלַחם ִעם ֲאַמְצָיה ֶמֶלְך 
) 13: (ְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאלֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּד 

 ַוִּיָּקֵבר יֹוָאׁש| ַוִּיְׁשַּכב יֹוָאׁש ִעם ֲאבָֹתיו ְוָיָרְבָעם ָיַׁשב ַעל ִּכְסאֹו 
  : ְּבׁשְֹמרֹון ִעם ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל

 ַוֵּיֶרד ֵאָליו יֹוָאׁש| ֶוֱאִליָׁשע ָחָלה ֶאת ָחְליֹו ֲאֶׁשר ָימּות ּבֹו ) 14(
ָרֵאל ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיְבְּך ַעל ָּפָניו ַוּיֹאַמר ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיְׂש  ֶמֶלְך 

 ַוִּיַּקח ֵאָליו| ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאִליָׁשע ַקח ֶקֶׁשת ְוִחִּצים ) 15: (ּוָפָרָׁשיו
 ַוּיֹאֶמר ְלֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַהְרֵּכב ָיְדָך ַעל) 16: (ֶקֶׁשת ְוִחִּצים

) 17: (ַוָּיֶׂשם ֱאִליָׁשע ָיָדיו ַעל ְיֵדי ַהֶּמֶלְך |  ַהֶּקֶׁשת ַוַּיְרֵּכב ָידֹו
ר ַוּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ְיֵרה ַוּיֹו| ַוּיֹאֶמר ְּפַתח ַהַחּלֹון ֵקְדָמה ַוִּיְפָּתח 

 ֶאת ַוּיֹאֶמר ֵחץ ְּתׁשּוָעה ַליהָוה ְוֵחץ ְּתׁשּוָעה ַבֲאָרם ְוִהִּכיָת 
ַוּיֹאֶמר | ח ַהִחִּצים ַוִּיָּקח ַוּיֹאֶמר ַק ) 18: (ֲאָרם ַּבֲאֵפק ַעד ַּכֵּלה

) 19: (דְלֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַהְך ַאְרָצה ַוַּיְך ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַוַּיֲעמֹ
ׁש ַוִּיְקצֹף ָעָליו ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר ְלַהּכֹות ָחֵמׁש אֹו ֵׁש 

ַּתֶּכה  ְוַעָּתה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים| ְּפָעִמים ָאז ִהִּכיָת ֶאת ֲאָרם ַעד ַּכֵּלה 
ּוְגדּוֵדי מֹוָאב | ַוָּיָמת ֱאִליָׁשע ַוִּיְקְּבֻרהּו ) 20(  : ֶאת ֲאָרם

ּו ַוְיִהי ֵהם קְֹבִרים ִאיׁש ְוִהֵּנה ָרא) 21: (ָיבֹאּו ָבָאֶרץ ָּבא ָׁשָנה
ַוֵּיֶלְך ַוִּיַּגע | ֶאת ַהְּגדּוד ַוַּיְׁשִליכּו ֶאת ָהִאיׁש ְּבֶקֶבר ֱאִליָׁשע 

  : ת ֱאִליָׁשע ַוְיִחי ַוָּיָקם ַעל ַרְגָליוָהִאיׁש ְּבַעְצמֹו
: ּכֹל ְיֵמי ְיהֹוָאָחז| ַוֲחָזֵאל ֶמֶלְך ֲאָרם ָלַחץ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ) 22(
יתֹו ֶאת ַוָּיָחן ְיהָוה אָֹתם ַוְיַרֲחֵמם ַוִּיֶפן ֲאֵליֶהם ְלַמַען ְּבִר ) 23(

א ִהְׁשִליָכם ְולֹא ָאָבה ַהְׁשִחיָתם ְולֹ| ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב 
ַוִּיְמלְֹך ֶּבן | ַוָּיָמת ֲחָזֵאל ֶמֶלְך ֲאָרם ) 24: (ֵמַעל ָּפָניו ַעד ָעָּתה
ת ַוָּיָׁשב ְיהֹוָאׁש ֶּבן ְיהֹוָאָחז ַוִּיַּקח ֶא ) 25: (ֲהַדד ְּבנֹו ַּתְחָּתיו

ָחז ָאִביו ֶהָעִרים ִמַּיד ֶּבן ֲהַדד ֶּבן ֲחָזֵאל ֲאֶׁשר ָלַקח ִמַּיד ְיהֹוָא
  :י ִיְׂשָרֵאלָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ִהָּכהּו יֹוָאׁש ַוָּיֶׁשב ֶאת ָערֵ | ְלָחָמה ַּבִּמ 

  
2 Kings Chapter 14 

  
ּו ָמַלְך ֲאַמְצָיה| ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְליֹוָאׁש ֶּבן יֹוָאָחז ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ) 1(

ְבָמְלכֹו  ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָהָיה) 2: (ֶבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ְוֵׁשם ִאּמֹו יהועדין | ְוֶעְׂשִרים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 



ַרק לֹא  ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה) 3: (ִמן ְירּוָׁשָלִם] ְיהֹוַעָּדן קרי[
ַרק ַהָּבמֹות ) 4: (ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה יֹוָאׁש ָאִביו ָעָׂשה| ְּכָדִוד ָאִביו 

ַוְיִהי ) 5: (עֹוד ָהָעם ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות| רּו לֹא ָס 
ַוַּיְך ֶאת ֲעָבָדיו ַהַּמִּכים ֶאת | ַּכֲאֶׁשר ָחְזָקה ַהַּמְמָלָכה ְּבָידֹו 

ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר | ְוֶאת ְּבֵני ַהַּמִּכים לֹא ֵהִמית ) 6: (ַהֶּמֶלְך ָאִביו
 ָוה ֵלאמֹר לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָּבִניםּתֹוַרת מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיה

יּוָמת [ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות ִּכי ִאם ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו ימות 
 ֲעֶׂשֶרת] ֶמַלח קרי[הּוא ִהָּכה ֶאת ֱאדֹום ְּבֵגיא המלח ) 7]: (קרי

ְתֵאל ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ָיְק | ֲאָלִפים ְוָתַפׂש ֶאת ַהֶּסַלע ַּבִּמְלָחָמה 
  : ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ז ֶּבן ֵיהּוא ָאז ָׁשַלח ֲאַמְצָיה ַמְלָאִכים ֶאל ְיהֹוָאׁש ֶּבן ְיהֹוָאחָ ) 8(
 ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוָאׁש) 9: (ְלָכה ִנְתָרֶאה ָפִנים| ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 

ֶׁשר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַהחֹוַח אֲ 
ת ִּבְּתָך ְּלָבנֹון ָׁשַלח ֶאל ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ֵלאמֹר ְּתָנה ֶא ּבַ 

מֹס ֶאת ַוַּתֲעבֹר ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ַוִּתְר | ִלְבִני ְלִאָּׁשה 
ִהָּכֵבד ְוֵׁשב | ַהֵּכה ִהִּכיָת ֶאת ֱאדֹום ּוְנָׂשֲאָך ִלֶּבָך ) 10: (ַהחֹוחַ 

) 11: (ה ִתְתָּגֶרה ְּבָרָעה ְוָנַפְלָּתה ַאָּתה ִויהּוָדה ִעָּמְך ְּבֵביֶתָך ְוָלָּמ 
ָראּו ָפִנים ְולֹא ָׁשַמע ֲאַמְצָיהּו ַוַּיַעל ְיהֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְת 

) 12: (ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש ֲאֶׁשר ִליהּוָדה| הּוא ַוֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה 
]: ְלאָֹהָליו קרי[ַוָּיֻנסּו ִאיׁש לאהלו | ְׂשָרֵאל ַוִּיָּנֶגף ְיהּוָדה ִלְפֵני יִ 

ּו ָּתַפׂש ְוֵאת ֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֶּבן ְיהֹוָאׁש ֶּבן ֲאַחְזָיה) 13(
 ְירּוָׁשַלִם] ַוָּיבֹא קרי[ויבאו | ְיהֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָׁשֶמׁש 
ע ְפַרִים ַעד ַׁשַער ַהִּפָּנה ַאְרּבַ ַוִּיְפרֹץ ְּבחֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ְּבַׁשַער ֶא 

ְוָלַקח ֶאת ָּכל ַהָּזָהב ְוַהֶּכֶסף ְוֵאת ָּכל ) 14: (ֵמאֹות ַאָּמה
ְּבֵני  ַהֵּכִלים ַהִּנְמְצִאים ֵּבית ְיהָוה ּוְבאְֹצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֵאת

ֲאֶׁשר  ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹוָאׁש) 15: (ַוָּיָׁשב ׁשְֹמרֹוָנה| ַהַּתֲעֻרבֹות 
ֲהלֹא | ה ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו ַוֲאֶׁשר ִנְלַחם ִעם ֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּודָ 

) 16: (ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל
| י ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשַּכב ְיהֹוָאׁש ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ְּבׁשְֹמרֹון ִעם ַמְלכֵ 

  : ָרְבָעם ְּבנֹו ַּתְחָּתיוַוִּיְמלְֹך יָ 
  
ן הֹוָאׁש ּבֶ ַוְיִחי ֲאַמְצָיהּו ֶבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַאֲחֵרי מֹות יְ ) 17(

ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ) 18: (ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה| ְיהֹוָאָחז ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל 
ֵכי ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמלְ | ֲאַמְצָיהּו 



| יָׁשה ַוִּיְקְׁשרּו ָעָליו ֶקֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִם ַוָּיָנס ָלִכ ) 19: (ְיהּוָדה
ַוִּיְׂשאּו אֹתֹו ַעל ) 20: (ַוִּיְׁשְלחּו ַאֲחָריו ָלִכיָׁשה ַוְיִמֻתהּו ָׁשם

ַוִּיְקחּו ) 21: (ַוִּיָּקֵבר ִּבירּוָׁשַלִם ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ָּדִוד| ַהּסּוִסים 
 ָׁשָנה ֶּבן ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה] ְוהּוא קרי[ְיהּוָדה ֶאת ֲעַזְרָיה והיא ָּכל ַעם 

הּוא ָּבָנה ֶאת ֵאיַלת ) 22: (ַוַּיְמִלכּו אֹתֹו ַּתַחת ָאִביו ֲאַמְצָיהּו| 
  : ַאֲחֵרי ְׁשַכב ַהֶּמֶלְך ִעם ֲאבָֹתיו| ַוְיִׁשֶבָה ִליהּוָדה 

| ה הּו ֶבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ְיהּודָ ִּבְׁשַנת ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֲאַמְציָ ) 23(
ִעים ְוַאַחת ָמַלְך ָיָרְבָעם ֶּבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון ַאְרּבָ 

לֹא ָסר ִמָּכל ַחּטֹאות | ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 24: (ָׁשָנה
ב ֶאת הּוא ֵהִׁשי) 25: (ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל

 ִּכְדַבר ְיהָוה ֱאלֵֹהי| ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ָים ָהֲעָרָבה 
 ֲאֶׁשר ִמַּגת ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ַעְבּדֹו יֹוָנה ֶבן ֲאִמַּתי ַהָּנִביא

ְוֶאֶפס | ִּכי ָרָאה ְיהָוה ֶאת ֳעִני ִיְׂשָרֵאל מֶֹרה ְמאֹד ) 26: (ַהֵחֶפר
ְולֹא ִדֶּבר ְיהָוה ) 27: (ֶפס ָעזּוב ְוֵאין עֵֹזר ְלִיְׂשָרֵאלָעצּור ְוֶא 

ָעם ַוּיֹוִׁשיֵעם ְּבַיד ָיָרְב | ִלְמחֹות ֶאת ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים 
ּוָרתֹו ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ָיָרְבָעם ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגב) 28: (ֶּבן יֹוָאׁש

ב ֶאת ַּדֶּמֶׂשק ְוֶאת ֲחָמת ִליהּוָדה ֲאֶׁשר ִנְלָחם ַוֲאֶׁשר ֵהִׁשי
י ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלכֵ | ְּבִיְׂשָרֵאל 
| ֵאל ַוִּיְׁשַּכב ָיָרְבָעם ִעם ֲאבָֹתיו ִעם ַמְלֵכי ִיְׂשרָ ) 29: (ִיְׂשָרֵאל

  :ַוִּיְמלְֹך ְזַכְרָיה ְבנֹו ַּתְחָּתיו
  

2 Kings Chapter 15 
  
ָמַלְך | ָרֵאל ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה ְלָיָרְבָעם ֶמֶלְך ִיְׂש ) 1(

ָהָיה  ֶּבן ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה) 2: (ֲעַזְרָיה ֶבן ֲאַמְצָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ְוֵׁשם ִאּמֹו | ְבָמְלכֹו ַוֲחִמִּׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 

ְּככֹל ֲאֶׁשר | ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 3: (ָלִםְיָכְלָיהּו ִמירּוָׁש 
עֹוד ָהָעם | ַרק ַהָּבמֹות לֹא ָסרּו ) 4: (ָעָׂשה ֲאַמְצָיהּו ָאִביו

י ַוְיַנַּגע ְיהָוה ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוְיִה ) 5: (ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות
ל ְויֹוָתם ֶּבן ַהֶּמֶלְך עַ | ָחְפִׁשית ְמצָֹרע ַעד יֹום מֹתֹו ַוֵּיֶׁשב ְּבֵבית הַ 

ר ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ֲעַזְרָיהּו ְוָכל ֲאֶׁש ) 6: (ַהַּבִית ׁשֵֹפט ֶאת ַעם ָהָאֶרץ
: ּוָדהֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיה| ָעָׂשה 

ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר  ַוִּיְׁשַּכב ֲעַזְרָיה ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו) 7(
  : ַוִּיְמלְֹך יֹוָתם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו| ָּדִוד 



ָמַלְך | הּוָדה ִּבְׁשַנת ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה ַלֲעַזְרָיהּו ֶמֶלְך יְ ) 8(
) 9: (ִׁשיםְזַכְרָיהּו ֶבן ָיָרְבָעם ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון ִׁשָּׁשה ֳחדָ 

לֹא ָסר ֵמַחּטֹאות | ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבָֹתיו  ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני
ַוִּיְקׁשֹר ָעָליו ) 10: (ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל

) 11: (ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו| ַׁשֻּלם ֶּבן ָיֵבׁש ַוַּיֵּכהּו ָקָבְל ָעם ַוְיִמיֵתהּו 
ְלֵכי תּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמ ִהָּנם ְּכ | ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְזַכְרָיה 

ְּבֵני  הּוא ְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאל ֵיהּוא ֵלאמֹר) 12: (ִיְׂשָרֵאל
  : ַוְיִהי ֵכן| ְרִביִעים ֵיְׁשבּו ְלָך ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל 

ה ְלֻעִזָּיה ָׁשנָ  ַׁשּלּום ֶּבן ָיֵביׁש ָמַלְך ִּבְׁשַנת ְׁשלִֹׁשים ָוֵתַׁשע) 13(
 ַוַּיַעל ְמַנֵחם ֶּבן) 14: (ַוִּיְמלְֹך ֶיַרח ָיִמים ְּבׁשְֹמרֹון| ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

| ׁשְֹמרֹון ָּגִדי ִמִּתְרָצה ַוָּיבֹא ׁשְֹמרֹון ַוַּיְך ֶאת ַׁשּלּום ֶּבן ָיֵביׁש ְּב 
 רֹו ֲאֶׁשרְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ַׁשּלּום ְוִקְׁש ) 15: (ַוְיִמיֵתהּו ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו

: ֵאלִהָּנם ְּכֻתִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשרָ | ָקָׁשר 
 ְוֶאת ָאז ַיֶּכה ְמַנֵחם ֶאת ִּתְפַסח ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבּה) 16(  

  : ֵאת ָּכל ֶהָהרֹוֶתיָה ִּבֵּקעַ | ְּגבּוֶליָה ִמִּתְרָצה ִּכי לֹא ָפַתח ַוַּיְך 
ָמַלְך |  לִֹׁשים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה ַלֲעַזְרָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדהִּבְׁשַנת ְׁש ) 17(

ע ַוַּיַעׂש ָהרַ ) 18: (ְמַנֵחם ֶּבן ָּגִדי ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְּבׁשְֹמרֹון
לֹא ָסר ֵמַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁשר | ְּבֵעיֵני ְיהָוה 

ָּבא פּול ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ) 19: (ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָיָמיו
ִלְהיֹות ָיָדיו ִאּתֹו | ָהָאֶרץ ַוִּיֵּתן ְמַנֵחם ְלפּול ֶאֶלף ִּכַּכר ָּכֶסף 

ַוּיֵֹצא ְמַנֵחם ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ) 20: (ְלַהֲחִזיק ַהַּמְמָלָכה ְּבָידֹו
 ים ְׁשָקִליםִיְׂשָרֵאל ַעל ָּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל ָלֵתת ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור ֲחִמִּׁש 

) 21: (ֶרץַוָּיָׁשב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְולֹא ָעַמד ָׁשם ָּבָא| ֶּכֶסף ְלִאיׁש ֶאָחד 
ר ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵספֶ | ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְמַנֵחם ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

| יו ַוִּיְׁשַּכב ְמַנֵחם ִעם ֲאבָֹת ) 22: (ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל
  : ִּיְמלְֹך ְּפַקְחָיה ְבנֹו ַּתְחָּתיווַ 
ן ָמַלְך ְּפַקְחָיה בֶ | ִּבְׁשַנת ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ַלֲעַזְרָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ) 23(

ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ) 24: (ְמַנֵחם ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון ְׁשָנָתִים
ֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת לֹא ָסר ֵמַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט אֲ | ְיהָוה 
ַּיֵּכהּו ַוִּיְקׁשֹר ָעָליו ֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ָׁשִליׁשֹו וַ ) 25: (ִיְׂשָרֵאל

ֶאת ַאְרּגֹב ְוֶאת ] ַהֶּמֶלְך קרי[ְבׁשְֹמרֹון ְּבַאְרמֹון ֵּבית מלך 
ַוְיִמיֵתהּו ַוִּיְמלְֹך | ָהַאְרֵיה ְוִעּמֹו ֲחִמִּׁשים ִאיׁש ִמְּבֵני ִגְלָעִדים 

ִהָּנם | ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְפַקְחָיה ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ) 26: (ְחָּתיוַּת 
  : ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל



ָמַלְך | הּוָדה ִּבְׁשַנת ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ַלֲעַזְרָיה ֶמֶלְך יְ ) 27(
 ַוַּיַעׂש) 28: (ׁשְֹמרֹון ֶעְׂשִרים ָׁשָנהֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּב 

ר לֹא ָסר ִמן ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁש | ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה 
ְגַלת ִּביֵמי ֶּפַקח ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָּבא ִּת ) 29: (ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל

 ֵּבית ַמֲעָכה ְוֶאתִּפְלֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוִּיַּקח ֶאת ִעּיֹון ְוֶאת ָאֵבל 
ּכֹל ֶאֶרץ  ָינֹוַח ְוֶאת ֶקֶדׁש ְוֶאת ָחצֹור ְוֶאת ַהִּגְלָעד ְוֶאת ַהָּגִליָלה

ה ַעל ַוִּיְקָׁשר ֶקֶׁשר הֹוֵׁשַע ֶּבן ֵאלָ ) 30: (ַוַּיְגֵלם ַאּׁשּוָרה| ַנְפָּתִלי 
ִּבְׁשַנת | ֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ַוַּיֵּכהּו ַוְיִמיֵתהּו ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו 

 ָׂשהְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ֶפַקח ְוָכל ֲאֶׁשר עָ ) 31: (ֶעְׂשִרים ְליֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיה
  : ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל| 
ָמַלְך יֹוָתם | ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ) 32(

ה ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָהיָ ) 33: (ִזָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדהֶּבן עֻ 
ַּבת  ְוֵׁשם ִאּמֹו ְירּוָׁשא| ְבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 

הּו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֻעִזּיָ | ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 34: (ָצדֹוק
ַרק ַהָּבמֹות לֹא ָסרּו עֹוד ָהָעם ְמַזְּבִחים ) 35: (ָאִביו ָעָׂשה

: הּוא ָּבָנה ֶאת ַׁשַער ֵּבית ְיהָוה ָהֶעְליֹון| ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות 
 ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר| ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי יֹוָתם ֲאֶׁשר ָעָׂשה ) 36(

ָהֵהם ֵהֵחל ְיהָוה  ַּבָּיִמים) 37: (ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה
: ְוֵאת ֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו| ְלַהְׁשִליַח ִּביהּוָדה ְרִצין ֶמֶלְך ֲאָרם 

ִוד ַוִּיְׁשַּכב יֹוָתם ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ּדָ ) 38(
  :ַוִּיְמלְֹך ָאָחז ְּבנֹו ַּתְחָּתיו| ָאִביו 

  
2 Kings Chapter 16 

  
ָמַלְך ָאָחז ֶּבן | ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ִּבְׁשַנת ) 1(

ׁש ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאָחז ְּבָמְלכֹו ְוֵׁש ) 2: (יֹוָתם ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ה ְולֹא ָעָׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָ | ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 

ְוַגם ֶאת ְּבנֹו | ֶלְך ְּבֶדֶרְך ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ַוּיֵ ) 3: (ֱאלָֹהיו ְּכָדִוד ָאִביו
ָתם ִמְּפֵני ֶהֱעִביר ָּבֵאׁש ְּכתֲֹעבֹות ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהָוה אֹ

ְוַתַחת ָּכל | ַוְיַזֵּבַח ַוְיַקֵּטר ַּבָּבמֹות ְוַעל ַהְּגָבעֹות ) 4: (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֶלְך ן ֶמֶלְך ֲאָרם ּוֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ֶמ ָאז ַיֲעֶלה ְרִצי) 5: (ֵעץ ַרֲעָנן

: םַוָּיֻצרּו ַעל ָאָחז ְולֹא ָיְכלּו ְלִהָּלחֵ | ִיְׂשָרֵאל ְירּוָׁשַלִם ַלִּמְלָחָמה 
ל ם ַוְיַנֵּׁש ָּבֵעת ַהִהיא ֵהִׁשיב ְרִצין ֶמֶלְך ֲאָרם ֶאת ֵאיַלת ַלֲארָ ) 6(



ָּבאּו ֵאיַלת ] ם קריַוֲאדֹוִמי[וארמים | ֶאת ַהְיהּוִדים ֵמֵאילֹות 
  : ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ּור ֵלאמֹר ַוִּיְׁשַלח ָאָחז ַמְלָאִכים ֶאל ִּתְגַלת ְּפֶלֶסר ֶמֶלְך ַאּׁש) 7(
ֶלְך ֲעֵלה ְוהֹוִׁשֵעִני ִמַּכף ֶמֶלְך ֲאָרם ּוִמַּכף ֶמ | ַעְבְּדָך ּוִבְנָך ָאִני 

ב ַּקח ָאָחז ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזהָ ַוּיִ ) 8: (ִיְׂשָרֵאל ַהּקֹוִמים ָעָלי
ּור ַוִּיְׁשַלח ְלֶמֶלְך ַאּׁש| ַהִּנְמָצא ֵּבית ְיהָוה ּוְבאְֹצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך 

ר ֶאל ַוִּיְׁשַמע ֵאָליו ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוַּיַעל ֶמֶלְך ַאּׁשּו) 9: (ׁשַֹחד
ַוֵּיֶלְך ) 10: (ְרִצין ֵהִמיתְוֶאת | ַּדֶּמֶׂשק ַוִּיְתְּפֶׂשָה ַוַּיְגֶלָה ִקיָרה 

 ק ַוַּיְראַהֶּמֶלְך ָאָחז ִלְקַראת ִּתְגַלת ִּפְלֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ּדּוֶּמֶׂש 
ה ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָאָחז ֶאל אּוִרּיָ | ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ְּבַדָּמֶׂשק 

ַוִּיֶבן ) 11: (הּוַהּכֵֹהן ֶאת ְּדמּות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַּתְבִניתֹו ְלָכל ַמֲעֵׂש 
 ְּככֹל ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָאָחז| אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהִּמְזֵּבַח 

: ז ִמַּדָּמֶׂשקִמַּדֶּמֶׂשק ֵּכן ָעָׂשה אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן ַעד ּבֹוא ַהֶּמֶלְך ָאחָ 
ִּיְקַרב וַ |  ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ִמַּדֶּמֶׂשק ַוַּיְרא ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהִּמְזֵּבחַ ) 12(

ַוַּיְקֵטר ֶאת עָֹלתֹו ְוֶאת ) 13: (ַהֶּמֶלְך ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיַעל ָעָליו
ֹו ַעל ַוִּיְזרֹק ֶאת ַּדם ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ל| ִמְנָחתֹו ַוַּיֵּסְך ֶאת ִנְסּכֹו 

ַּיְקֵרב ְוֵאת ַהִּמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה וַ ) 14: (ַהִּמְזֵּבחַ 
ַוִּיֵּתן אֹתֹו ַעל | ֵאת ְּפֵני ַהַּבִית ִמֵּבין ַהִּמְזֵּבַח ּוִמֵּבין ֵּבית ְיהָוה ֵמ 

 ַהֶּמֶלְך ָאָחז ֶאת] ַוְיַצֶּוה קרי[ויצוהו ) 15: (ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח ָצפֹוָנה
 אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן ֵלאמֹר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּגדֹול ַהְקֵטר ֶאת עַֹלת

ת ת ָהֶעֶרב ְוֶאת עַֹלת ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ִמְנָחתֹו ְוֵא ַהּבֶֹקר ְוֶאת ִמְנחַ 
ל ַּדם עַֹלת ָּכל ַעם ָהָאֶרץ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ְוָכל ַּדם עָֹלה ְוכָ 

ַוַּיַעׂש ) 16: (ּוִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ִיְהֶיה ִּלי ְלַבֵּקר| ֶזַבח ָעָליו ִּתְזרֹק 
 ַוְיַקֵּצץ ַהֶּמֶלְך ) 17: (ה ַהֶּמֶלְך ָאָחזְּככֹל ֲאֶׁשר ִצּוָ | אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן 

] ֶאת קרי[ָאָחז ֶאת ַהִּמְסְּגרֹות ַהְּמכֹנֹות ַוָּיַסר ֵמֲעֵליֶהם ואת 
| ְחֶּתיָה ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַהָּים הֹוִרד ֵמַעל ַהָּבָקר ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ַּת 

] ְך קרימּוַס [ְוֶאת מיסך ) 18: (ַוִּיֵּתן אֹתֹו ַעל ַמְרֶצֶפת ֲאָבִנים
ֵהֵסב ֵּבית  ַהַּׁשָּבת ֲאֶׁשר ָּבנּו ַבַּבִית ְוֶאת ְמבֹוא ַהֶּמֶלְך ַהִחיצֹוָנה

| ה ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ָאָחז ֲאֶׁשר ָעָׂש ) 19: (ִמְּפֵני ֶמֶלְך ַאּׁשּור| ְיהָוה 
) 20: (ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה

ַוִּיְמלְֹך | ָאָחז ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ָּדִוד  ַוִּיְׁשַּכב
  :ִחְזִקָּיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו

  
2 Kings Chapter 17 



  
ָמַלְך הֹוֵׁשַע ֶּבן | ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְלָאָחז ֶמֶלְך ְיהּוָדה ) 1(

 ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני) 2: (ֵאָלה ְבׁשְֹמרֹון ַעל ִיְׂשָרֵאל ֵּתַׁשע ָׁשִנים
ָעָליו ָעָלה ) 3: (ַרק לֹא ְּכַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפָניו| ְיהָוה 

: ָחהַוְיִהי לֹו הֹוֵׁשַע ֶעֶבד ַוָּיֶׁשב לֹו ִמנְ | ַׁשְלַמְנֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור 
ְלָאִכים ֶאל ַמ  ַוִּיְמָצא ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְּבהֹוֵׁשַע ֶקֶׁשר ֲאֶׁשר ָׁשַלח) 4(

 ָנה ְבָׁשָנהסֹוא ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְולֹא ֶהֱעָלה ִמְנָחה ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור ְּכָׁש 
ַוַּיַעל ֶמֶלְך ) 5: (ַוַּיַעְצֵרהּו ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוַּיַאְסֵרהּו ֵּבית ֶּכֶלא| 

) 6(: ִניםַוַּיַעל ׁשְֹמרֹון ַוָּיַצר ָעֶליָה ָׁשלֹׁש ָׁש | ַאּׁשּור ְּבָכל ָהָאֶרץ 
 ְמרֹון ַוֶּיֶגל ֶאתִּבְׁשַנת ַהְּתִׁשיִעית ְלהֹוֵׁשַע ָלַכד ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ׁשֹ

ֵרי ַוּיֶֹׁשב אָֹתם ַּבְחַלח ּוְבָחבֹור ְנַהר ּגֹוָזן ְועָ | ִיְׂשָרֵאל ַאּׁשּוָרה 
  : ָמָדי

ה אָֹתם ַוְיִהי ִּכי ָחְטאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ַהַּמֲעלֶ ) 7(
ַוִּייְראּו ֱאלִֹהים | ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמַּתַחת ַיד ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים 

ְּפֵני ְּבֵני ַוֵּיְלכּו ְּבֻחּקֹות ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהָוה ִמ ) 8: (ֲאֵחִרים
 ַוְיַחְּפאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל) 9: (ּוַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעׂשּו| ִיְׂשָרֵאל 
ל ַוִּיְבנּו ָלֶהם ָּבמֹות ְּבכָ | ם ֲאֶׁשר לֹא ֵכן ַעל ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ְּדָבִרי

ַוַּיִּצבּו ָלֶהם ) 10: (ָעֵריֶהם ִמִּמְגַּדל נֹוְצִרים ַעד ִעיר ִמְבָצר
) 11: (ַעל ָּכל ִּגְבָעה ְגבָֹהה ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן| ַמֵּצבֹות ַוֲאֵׁשִרים 

|  ת ַּכּגֹוִים ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְיהָוה ִמְּפֵניֶהםַוְיַקְּטרּו ָׁשם ְּבָכל ָּבמֹו
|  ַוַּיַעְבדּו ַהִּגֻּלִלים) 12: (ַוַּיֲעׂשּו ְּדָבִרים ָרִעים ְלַהְכִעיס ֶאת ְיהָוה

ַוָּיַעד ) 13: (ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם לֹא ַתֲעׂשּו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה
ָכל חֶֹזה ] ְנִביֵאי קרי[יאו ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל ּוִביהּוָדה ְּבַיד ָּכל נב

י ְּכָכל ֵלאמֹר ֻׁשבּו ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוִׁשְמרּו ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַת 
ם ְּבַיד ַוֲאֶׁשר ָׁשַלְחִּתי ֲאֵליכֶ | ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאת ֲאבֵֹתיֶכם 

עֶֹרף ַוַּיְקׁשּו ֶאת ָעְרָּפם ְּכ | ְולֹא ָׁשֵמעּו ) 14: (ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים
 ַוִּיְמֲאסּו ֶאת) 15: (ֲאבֹוָתם ֲאֶׁשר לֹא ֶהֱאִמינּו ַּביהָוה ֱאלֵֹהיֶהם

יו ֲאֶׁשר ֻחָּקיו ְוֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ֲאבֹוָתם ְוֵאת ֵעְדֹוָת 
ֶׁשר ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶּיְהָּבלּו ְוַאֲחֵרי ַהּגֹוִים אֲ | ֵהִעיד ָּבם 

) 16: (ִצָּוה ְיהָוה אָֹתם ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ָּכֶהםְסִביבָֹתם ֲאֶׁשר 
 ֵּסָכה ׁשניםַוַּיַעְזבּו ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ַמ 

 א ַהָּׁשַמִיםַוַּיֲעׂשּו ֲאֵׁשיָרה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלָכל ְצבָ | ֲעָגִלים ] ְׁשֵני קרי[
 ֲעִבירּו ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶהםַוּיַ ) 17: (ַוַּיַעְבדּו ֶאת ַהָּבַעל

יֵני ַוִּיְתַמְּכרּו ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבעֵ | ָּבֵאׁש ַוִּיְקְסמּו ְקָסִמים ַוְיַנֵחׁשּו 



ם ַוִּיְתַאַּנף ְיהָוה ְמאֹד ְּבִיְׂשָרֵאל ַוְיִסרֵ ) 18: (ְיהָוה ְלַהְכִעיסֹו
ַּגם ְיהּוָדה ) 19: (ְלַבּדֹולֹא ִנְׁשַאר ַרק ֵׁשֶבט ְיהּוָדה | ֵמַעל ָּפָניו 

 ַוֵּיְלכּו ְּבֻחּקֹות ִיְׂשָרֵאל| לֹא ָׁשַמר ֶאת ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם 
ִּיְּתֵנם ַוִּיְמַאס ְיהָוה ְּבָכל ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ַוְיַעֵּנם וַ ) 20: (ֲאֶׁשר ָעׂשּו

ִיְׂשָרֵאל  ִּכי ָקַרע) 21: (ַעד ֲאֶׁשר ִהְׁשִליָכם ִמָּפָניו| ְּבַיד ׁשִֹסים 
] ַוַּיַּדח קרי[וידא | ֵמַעל ֵּבית ָּדִוד ַוַּיְמִליכּו ֶאת ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט 

: ה ְגדֹוָלהָיָרְבָעם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה ְוֶהֱחֵטיָאם ֲחָטָא
לֹא | ָׂשה ַוֵּיְלכּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר עָ ) 22(

ל ָּפָניו ַעד ֲאֶׁשר ֵהִסיר ְיהָוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמעַ ) 23: (ָּנהָסרּו ִמֶּמ 
ַוִּיֶגל ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל | ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ָּכל ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים 

  : ַאְדָמתֹו ַאּׁשּוָרה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
ָמת ַוָּיֵבא ֶמֶלְך ַאּׁשּור ִמָּבֶבל ּוִמּכּוָתה ּוֵמַעָּוא ּוֵמחֲ ) 24(

ַוִּיְרׁשּו ֶאת | ּוְסַפְרַוִים ַוּיֶֹׁשב ְּבָעֵרי ׁשְֹמרֹון ַּתַחת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָיְראּו  ַוְיִהי ִּבְתִחַּלת ִׁשְבָּתם ָׁשם לֹא) 25: (ׁשְֹמרֹון ַוֵּיְׁשבּו ְּבָעֶריהָ 

ם ַוְיַׁשַּלח ְיהָוה ָּבֶהם ֶאת ָהֲאָריֹות ַוִּיְהיּו הְֹרִגי| ֶאת ְיהָוה 
ְגִליָת ַוּיֹאְמרּו ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור ֵלאמֹר ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִה ) 26: (ָּבֶהם

| ֶרץ ַוּתֹוֶׁשב ְּבָעֵרי ׁשְֹמרֹון לֹא ָיְדעּו ֶאת ִמְׁשַּפט ֱאלֵֹהי ָהָא
ר ֵאיָנם ַוְיַׁשַּלח ָּבם ֶאת ָהֲאָריֹות ְוִהָּנם ְמִמיִתים אֹוָתם ַּכֲאֶׁש 

ר ַוְיַצו ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֵלאמֹ) 27: (ץיְֹדִעים ֶאת ִמְׁשַּפט ֱאלֵֹהי ָהָארֶ 
ְוֵיְלכּו  הִֹליכּו ָׁשָּמה ֶאָחד ֵמַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר ִהְגִליֶתם ִמָּׁשם

ַוָּיבֹא ֶאָחד ) 28: (ְויֵֹרם ֶאת ִמְׁשַּפט ֱאלֵֹהי ָהָאֶרץ| ְוֵיְׁשבּו ָׁשם 
ַוְיִהי מֹוֶרה | ֵמַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר ִהְגלּו ִמּׁשְֹמרֹון ַוֵּיֶׁשב ְּבֵבית ֵאל 

| ו ַוִּיְהיּו עִֹׂשים ּגֹוי ּגֹוי ֱאלָֹהי) 29: (אָֹתם ֵאיְך ִייְראּו ֶאת ְיהָוה
ָעֵריֶהם ַוַּיִּניחּו ְּבֵבית ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַהּׁשְֹמרִֹנים ּגֹוי ּגֹוי ְּב 

נֹות ְוַאְנֵׁשי ָבֶבל ָעׂשּו ֶאת ֻסּכֹות ְּב ) 30: (ֲאֶׁשר ֵהם יְֹׁשִבים ָׁשם
: אְוַאְנֵׁשי ֲחָמת ָעׂשּו ֶאת ֲאִׁשיָמ | ַאְנֵׁשי כּות ָעׂשּו ֶאת ֵנְרַגל וְ 
 ְוַהְסַפְרִוים ׂשְֹרִפים ֶאת| ְוָהַעִּוים ָעׂשּו ִנְבַחז ְוֶאת ַּתְרָּתק ) 31(

ספרים ] ֱאלֵֹהי קרי[ְּבֵניֶהם ָּבֵאׁש ְלַאְדַרֶּמֶלְך ַוֲעַנֶּמֶלְך אלה 
ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם | יּו ְיֵרִאים ֶאת ְיהָוה ַוִּיְה ) 32]: (ְסַפְרָוִים קרי[

) 33: (ִמְקצֹוָתם ּכֲֹהֵני ָבמֹות ַוִּיְהיּו עִֹׂשים ָלֶהם ְּבֵבית ַהָּבמֹות
 ְוֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ָהיּו עְֹבִדים ְּכִמְׁשַּפט| ֶאת ְיהָוה ָהיּו ְיֵרִאים 

ה ֵהם עִֹׂשים ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ) 34: (ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְגלּו אָֹתם ִמָּׁשם
ים ֵאיָנם ְיֵרִאים ֶאת ְיהָוה ְוֵאיָנם עִֹׂש | ַּכִּמְׁשָּפִטים ָהִראׁשִֹנים 

ָוה ֶאת ְּבֵני ְּכֻחּקָֹתם ּוְכִמְׁשָּפָטם ְוַכּתֹוָרה ְוַכִּמְצָוה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיה



ַוִּיְכרֹת ְיהָוה ִאָּתם ְּבִרית ) 35: (ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָׂשם ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל
ם ְולֹא ִתְׁשַּתֲחוּו ָלהֶ | ַצֵּום ֵלאמֹר לֹא ִתיְראּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַויְ 

 ִּכי ִאם ֶאת ְיהָוה ֲאֶׁשר) 36: (ְולֹא ַתַעְבדּום ְולֹא ִתְזְּבחּו ָלֶהם
אֹתֹו  ֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה

ְוֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ) 37: (לֹו ִתְזָּבחּוְולֹו ִתְׁשַּתֲחוּו וְ | ִתיָראּו 
ת ְמרּון ַלֲעׂשֹוַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָּכַתב ָלֶכם ִּתְׁש 

 ְוַהְּבִרית ֲאֶׁשר) 38: (ְולֹא ִתיְראּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים| ָּכל ַהָּיִמים 
) 39: (לִֹהים ֲאֵחִריםְולֹא ִתיְראּו אֱ | ָּכַרִּתי ִאְּתֶכם לֹא ִתְׁשָּכחּו 

ל ְוהּוא ַיִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ּכָ | ִּכי ִאם ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִּתיָראּו 
 ִּכי ִאם ְּכִמְׁשָּפָטם ָהִראׁשֹון ֵהם| ְולֹא ָׁשֵמעּו ) 40: (אְֹיֵביֶכם
ַוִּיְהיּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְיֵרִאים ֶאת ְיהָוה ְוֶאת ) 41: (עִֹׂשים

ּו ַּגם ְּבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעׂש| ָהיּו עְֹבִדים ְּפִסיֵליֶהם 
  :ֲאבָֹתם ֵהם עִֹׂשים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

  
2 Kings Chapter 18 

  
ָמַלְך | ֵאל ַוְיִהי ִּבְׁשַנת ָׁשלֹׁש ְלהֹוֵׁשַע ֶּבן ֵאָלה ֶמֶלְך ִיְׂשרָ ) 1(

ָיה ִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה הָ ֶּבן ֶעְׂש ) 2: (ִחְזִקָּיה ֶבן ָאָחז ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲאִבי | ְבָמְלכֹו ְוֶעְׂשִרים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 

ִוד ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּדָ | ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 3: (ַּבת ְזַכְרָיה
בֹת ְוָכַרת הּוא ֵהִסיר ֶאת ַהָּבמֹות ְוִׁשַּבר ֶאת ַהַּמּצֵ ) 4: (ָאִביו

ה ִּכי ַעד ְוִכַּתת ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁש | ֶאת ָהֲאֵׁשָרה 
ֹו ַהָּיִמים ָהֵהָּמה ָהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּטִרים לֹו ַוִּיְקָרא ל

ְוַאֲחָריו לֹא ָהָיה | ַּביהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָּבָטח ) 5: (ְנֻחְׁשָּתן
ַוִּיְדַּבק ַּביהָוה ) 6: (ֵכי ְיהּוָדה ַוֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפָניוָכמֹהּו ְּבכֹל ַמלְ 

: ֶׁשהַוִּיְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֹ| לֹא ָסר ֵמַאֲחָריו 
ַוִּיְמרֹד ְּבֶמֶלְך | ְוָהָיה ְיהָוה ִעּמֹו ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ַיְׂשִּכיל ) 7(

 ה ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַעד ַעָּזה ְוֶאתהּוא ִהּכָ ) 8: (ַאּׁשּור ְולֹא ֲעָבדֹו
  : ִמִּמְגַּדל נֹוְצִרים ַעד ִעיר ִמְבָצר| ְּגבּוֶליָה 

 ַהְּׁשִביִעית ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ַלֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ִהיא ַהָּׁשָנה) 9(
ּור ַעל ָעָלה ַׁשְלַמְנֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁש| ְלהֹוֵׁשַע ֶּבן ֵאָלה ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל 

ְׁשַנת ַוִּיְלְּכֻדָה ִמְקֵצה ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ִּב ) 10: (ׁשְֹמרֹון ַוָּיַצר ָעֶליהָ 
ִנְלְּכָדה  ִהיא ְׁשַנת ֵּתַׁשע ְלהֹוֵׁשַע ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל| ֵׁשׁש ְלִחְזִקָּיה 

ַוַּיְנֵחם | ַוֶּיֶגל ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאּׁשּוָרה ) 11: (ׁשְֹמרֹון



ּו ַעל ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמע) 12: (ַלח ּוְבָחבֹור ְנַהר ּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמָדיַּבְח 
ִצָּוה  ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ַוַּיַעְברּו ֶאת ְּבִריתֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר

  : ְולֹא ָׁשְמעּו ְולֹא ָעׂשּו| מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוה 
ָעָלה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִחְזִקָּיה ) 13(

ַוִּיְׁשַלח ) 14: (ַאּׁשּור ַעל ָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות ַוִּיְתְּפֵׂשם
ָטאִתי ִחְזִקָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּור ָלִכיָׁשה ֵלאמֹר חָ 

ל ַוָּיֶׂשם ֶמֶלְך ַאּׁשּור עַ | ׁשּוב ֵמָעַלי ֵאת ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ָעַלי ֶאָּׂשא 
ם ִּכַּכר ְזִקָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ִּכַּכר ֶּכֶסף ּוְׁשלִֹׁשיִח 

| ה ַוִּיֵּתן ִחְזִקָּיה ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ֵבית ְיהוָ ) 15: (ָזָהב
ָּבֵעת ַהִהיא ִקַּצץ ִחְזִקָּיה ֶאת ) 16: (ּוְבאְֹצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך 

 ְמנֹות ֲאֶׁשר ִצָּפה ִחְזִקָּיה ֶמֶלְך ַּדְלתֹות ֵהיַכל ְיהָוה ְוֶאת ָהאֹ
  : ַוִּיְּתֵנם ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור| ְיהּוָדה 

ת ַרב ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ַּתְרָּתן ְוֶאת ַרב ָסִריס ְוֶא ) 17(
ַוַּיֲעלּו | ָלִם ָׁשֵקה ִמן ָלִכיׁש ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ְּבֵחיל ָּכֵבד ְירּוָׁש 

ָהֶעְליֹוָנה  רּוָׁשַלִם ַוַּיֲעלּו ַוָּיבֹאּו ַוַּיַעְמדּו ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכהַוָּיבֹאּו יְ 
ַוִּיְקְראּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוֵּיֵצא ) 18: (ֲאֶׁשר ִּבְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבס

ְוֶׁשְבָנה ַהּסֵֹפר | ֲאֵלֶהם ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית 
רּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַרב ָׁשֵקה ִאְמ ) 19: (ַהַּמְזִּכירְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף 

 ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור ָמה| ָנא ֶאל ִחְזִקָּיהּו 
ָצה ָאַמְרָּת ַאְך ְּדַבר ְׂשָפַתִים עֵ ) 20: (ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבָטְחָּת 

ַעָּתה ) 21: (ַטְחָּת ִּכי ָמַרְדָּת ִּביַעָּתה ַעל ִמי בָ | ּוְגבּוָרה ַלִּמְלָחָמה 
ְצַרִים ִהֵּנה ָבַטְחָּת ְּלָך ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה ַעל ִמ 

ֵּכן ַּפְרעֹה ֶמֶלְך | ֲאֶׁשר ִיָּסֵמְך ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה 
ַלי ֶאל ְיהָוה ְוִכי תֹאְמרּון ֵא ) 22: (ִמְצַרִים ְלָכל ַהּבְֹטִחים ָעָליו

ָתיו ֲהלֹוא הּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ֶאת ָּבמֹ| ֱאלֵֹהינּו ָּבָטְחנּו 
ַח ַהֶּזה ְוֶאת ִמְזְּבחָֹתיו ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם ִלְפֵני ַהִּמְזּבֵ 

ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ) 23: (ִּתְׁשַּתֲחוּו ִּבירּוָׁשָלִם
 ְוֶאְּתָנה ְלָך ַאְלַּפִים סּוִסים ִאם ּתּוַכל ָלֶתת ְלךָ | ַאּׁשּור  ֶמֶלְך 

י ְוֵאיְך ָּתִׁשיב ֵאת ְּפֵני ַפַחת ַאַחד ַעְבדֵ ) 24: (רְֹכִבים ֲעֵליֶהם
) 25: (ַוִּתְבַטח ְלָך ַעל ִמְצַרִים ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִׁשים| ֲאדִֹני ַהְּקַטִּנים 

ְיהָוה | יִתי ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלַהְׁשִחתֹו ַעָּתה ֲהִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה ָעִל 
ַוּיֹאֶמר ) 26: (ָאַמר ֵאַלי ֲעֵלה ַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַהְׁשִחיָתּה

ר ָנא ֶאל ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ְוֶׁשְבָנה ְויֹוָאח ֶאל ַרב ָׁשֵקה ַּדּבֶ 
ר ִעָּמנּו ְיהּוִדית ְוַאל ְּתַדּבֵ | ֲעָבֶדיָך ֲאָרִמית ִּכי ׁשְֹמִעים ֲאָנְחנּו 



ה ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרב ָׁשֵק ) 27: (ְּבָאְזֵני ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ַהחָֹמה
| ָהֵאֶּלה  ַהַעל ֲאדֶֹניָך ְוֵאֶליָך ְׁשָלַחִני ֲאדִֹני ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים

יהם ֲהלֹא ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהּיְֹׁשִבים ַעל ַהחָֹמה ֶלֱאכֹל ֶאת חר
] ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם קרי[ְוִלְׁשּתֹות ֶאת ׁשיניהם ] צֹוָאָתם קרי[

|  ַוַּיֲעמֹד ַרב ָׁשֵקה ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית) 28: (ִעָּמֶכם
ּכֹה ) 29: (ַוְיַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ִּכי לֹא יּוַכל ְלַהִּציל | ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַאל ַיִּׁשיא ָלֶכם ִחְזִקָּיהּו 
מֹר ְוַאל ַיְבַטח ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיהָוה ֵלא) 30: (ֶאְתֶכם ִמָּידֹו

ְולֹא ִתָּנֵתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלְך | ַהֵּצל ַיִּציֵלנּו ְיהָוה 
ּור ִּכי כֹה ָאַמר ֶמֶלְך ַאּׁש| ַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ) 31: (ַאּׁשּור

ֵאָנתֹו ֲעׂשּו ִאִּתי ְבָרָכה ּוְצאּו ֵאַלי ְוִאְכלּו ִאיׁש ַּגְפנֹו ְוִאיׁש ְּת 
 ַעד ּבִֹאי ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ) 32: (ּוְׁשתּו ִאיׁש ֵמי בֹורֹו

ית ִיְצָהר ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים ֶאֶרץ זֵ 
 ְוַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ִּכי ַיִּסית| לֹא ָתֻמתּו ּוְדַבׁש ִוְחיּו וְ 

 ַהַהֵּצל ִהִּצילּו ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים) 33: (ֶאְתֶכם ֵלאמֹר ְיהָוה ַיִּציֵלנּו
ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ֲחָמת ) 34: (ִמַּיד ֶמֶלְך ַאּׁשּור| ִאיׁש ֶאת ַאְרצֹו 

ִּכי ִהִּצילּו ֶאת ׁשְֹמרֹון | ִעָּוה ְוַאְרָּפד ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ְסַפְרַוִים ֵהַנע וְ 
ְרָצם ִמי ְּבָכל ֱאלֵֹהי ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהִּצילּו ֶאת ַא) 35: (ִמָּיִדי

 ְוֶהֱחִריׁשּו ָהָעם) 36: (ִּכי ַיִּציל ְיהָוה ֶאת ְירּוָׁשַלִם ִמָּיִדי| ִמָּיִדי 
: לֹא ַתֲעֻנהּו ִּכי ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ִהיא ֵלאמֹר| ְולֹא ָענּו אֹתֹו ָּדָבר 

א ַהּסֵֹפר ַוָּיבֹא ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיה ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֶׁשְבנָ ) 37(
ַוַּיִּגדּו לֹו | ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ַהַּמְזִּכיר ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְקרּוֵעי ְבָגִדים 

  :ִּדְבֵרי ַרב ָׁשֵקה
  

2 Kings Chapter 19 
  
ק ַוִּיְתַּכס ַּבָּׂש | ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו  ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַהֶּמֶלְך ) 1(

ִית ַוִּיְׁשַלח ֶאת ֶאְלָיִקים ֲאֶׁשר ַעל ַהּבַ ) 2: (ַוָּיבֹא ֵּבית ְיהָוה
ֶאל |  ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְוֵאת ִזְקֵני ַהּכֲֹהִנים ִמְתַּכִּסים ַּבַּׂשִּקים

ּו ּיֹאְמרּו ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִחְזִקָּיהוַ ) 3: (ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶּבן ָאמֹוץ
ר ִּכי ָבאּו ָבִנים ַעד ַמְׁשּבֵ | יֹום ָצָרה ְותֹוֵכָחה ּוְנָאָצה ַהּיֹום ַהֶּזה 

ֵרי ַרב אּוַלי ִיְׁשַמע ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵאת ָּכל ִּדְב ) 4: (ְוכַֹח ַאִין ְלֵלָדה
 ֵרף ֱאלִֹהים ַחי ְוהֹוִכיחַ ָׁשֵקה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֲאדָֹניו ְלחָ 
ְוָנָׂשאָת ְתִפָּלה ְּבַעד | ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמע ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 



ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ֶאל ) 5: (ַהְּׁשֵאִרית ַהִּנְמָצָאה
 |יֶכם ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְיַׁשְעָיהּו ּכֹה תֹאְמרּון ֶאל ֲאדֹנֵ ) 6: (ְיַׁשַעָיהּו

ָּת ֲאֶׁשר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַאל ִּתיָרא ִמְּפֵני ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמעְ 
ִהְנִני נֵֹתן ּבֹו רּוַח ְוָׁשַמע ) 7: (ִּגְּדפּו ַנֲעֵרי ֶמֶלְך ַאּׁשּור אִֹתי

ַוָּיָׁשב ַרב ) 8: (ְוִהַּפְלִּתיו ַּבֶחֶרב ְּבַאְרצֹו| ְׁשמּוָעה ְוָׁשב ְלַאְרצֹו 
ע ִּכי ָׁשַמע ִּכי ָנַס | ֶאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור ִנְלָחם ַעל ִלְבָנה  ָׁשֵקה ַוִּיְמָצא

ָיָצא  ַוִּיְׁשַמע ֶאל ִּתְרָהָקה ֶמֶלְך ּכּוׁש ֵלאמֹר ִהֵּנה) 9: (ִמָּלִכיׁש
: מֹרַוָּיָׁשב ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלא| ְלִהָּלֵחם ִאָּתְך 

ָך ּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַאל ַיִּׁשאֲ ּכֹה תֹאְמרּון ֶאל ִחְזִקָּיה) 10(
 לֹא ִתָּנֵתן ְירּוָׁשַלִם ְּבַיד| ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ַאָּתה ּבֵֹטַח ּבֹו ֵלאמֹר 

ר ְלֵכי ַאּׁשּוִהֵּנה ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַמ ) 11: (ֶמֶלְך ַאּׁשּור
ַהִהִּצילּו אָֹתם ) 12: (ְוַאָּתה ִּתָּנֵצל| ְלָכל ָהֲאָרצֹות ְלַהֲחִריָמם 

ְוֶרֶצף | ן ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִׁשֲחתּו ֲאבֹוַתי ֶאת ּגֹוָזן ְוֶאת ָחרָ 
 ַאּיֹו ֶמֶלְך ֲחָמת ּוֶמֶלְך ַאְרָּפד) 13: (ּוְבֵני ֶעֶדן ֲאֶׁשר ִּבְתַלאָּׂשר

ַוִּיַּקח ִחְזִקָּיהּו ֶאת ) 14: (ֵהַנע ְוִעָּוה| ּוֶמֶלְך ָלִעיר ְסַפְרָוִים 
הּו ַוַּיַעל ֵּבית ְיהָוה ַוִּיְפְרֵׂש | ְּסָפִרים ִמַּיד ַהַּמְלָאִכים ַוִּיְקָרֵאם הַ 

  : ִחְזִקָּיהּו ִלְפֵני ְיהָוה
ָרֵאל ַוִּיְתַּפֵּלל ִחְזִקָּיהּו ִלְפֵני ְיהָוה ַוּיֹאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂש ) 15(

 ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים ַאָּתה הּוא ָהֱאלִֹהים ְלַבְּדָך ְלכֹל
 ַהֵּטה ְיהָוה ָאְזְנךָ ) 16: (ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ| 

 ֶׁשרּוְׁשַמע ֵאת ִּדְבֵרי ַסְנֵחִריב אֲ | ּוֲׁשָמע ְּפַקח ְיהָוה ֵעיֶניָך ּוְרֵאה 
ֶהֱחִריבּו ַמְלֵכי | ָאְמָנם ְיהָוה ) 17: (ְׁשָלחֹו ְלָחֵרף ֱאלִֹהים ָחי

| ׁש ְוָנְתנּו ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ָּבֵא ) 18: (ּור ֶאת ַהּגֹוִים ְוֶאת ַאְרָצםַאּׁש
ן ִּכי לֹא ֱאלִֹהים ֵהָּמה ִּכי ִאם ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאבֶ 

ְוֵיְדעּו | ְוַעָּתה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו הֹוִׁשיֵענּו ָנא ִמָּידֹו ) 19: (ַוְיַאְּבדּום
) 20(  : ָּתה ְיהָוה ֱאלִֹהים ְלַבֶּדךָ ָּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִּכי ַא

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה | ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר 
ְך ַאּׁשּור ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִרב ֶמלֶ 

 ָּבָזה ְלָך ָלֲעָגה| ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ָעָליו ) 21: (ָׁשָמְעִּתי
) 22: (ִםְלָך ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹון ַאֲחֶריָך רֹאׁש ֵהִניָעה ַּבת ְירּוָׁשלָ 

ַוִּתָּׂשא ָמרֹום | ֶאת ִמי ֵחַרְפָּת ְוִגַּדְפָּת ְוַעל ִמי ֲהִרימֹוָת ּקֹול 
ְּבַיד ַמְלָאֶכיָך ֵחַרְפָּת ֲאדָֹני ) 23: (ֵעיֶניָך ַעל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל

ִרְכִּבי ֲאִני ָעִליִתי ְמרֹום ָהִרים ] ְּברֹב קרי[אֶמר ברכב ַוּתֹ
ָאה ְוֶאְכרֹת קֹוַמת ֲאָרָזיו ִמְבחֹור ְּברָֹׁשיו ְוָאבֹו| ַיְרְּכֵתי ְלָבנֹון 



|  ֲאִני ַקְרִּתי ְוָׁשִתיִתי ַמִים ָזִרים) 24: (ְמלֹון ִקּצֹה ַיַער ַּכְרִמּלֹו
ֹוק ֲהלֹא ָׁשַמְעָּת ְלֵמָרח) 25: (ֵרי ָמצֹורְוַאְחִרב ְּבַכף ְּפָעַמי ּכֹל ְיאֹ

ַעָּתה ֲהֵביאִתיָה ּוְתִהי | אָֹתּה ָעִׂשיִתי ְלִמיֵמי ֶקֶדם ִויַצְרִּתיָה 
ְויְֹׁשֵביֶהן ִקְצֵרי ָיד ) 26: (ַלְהׁשֹות ַּגִּלים ִנִּצים ָעִרים ְּבֻצרֹות

יר ַּגּגֹות ּוְׁשֵדָפה ָהיּו ֵעֶׂשב ָׂשֶדה ִויַרק ֶּדֶׁשא ֲחִצ | ַחּתּו ַוֵּיבֹׁשּו 
ְוֵאת ִהְתַרֶּגְזָך | ְוִׁשְבְּתָך ְוֵצאְתָך ּובֲֹאָך ָיָדְעִּתי ) 27: (ִלְפֵני ָקָמה

י ְוַׂשְמִּתי ַחִח | ַיַען ִהְתַרֶּגְזָך ֵאַלי ְוַׁשֲאַנְנָך ָעָלה ְבָאְזָני ) 28: (ֵאָלי
) 29: (ֲאֶׁשר ָּבאָת ָּבּה ְּבַאֶּפָך ּוִמְתִּגי ִּבְׂשָפֶתיָך ַוֲהִׁשבִֹתיָך ַּבֶּדֶרְך 

| ִחיׁש ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ָאכֹול ַהָּׁשָנה ָסִפיַח ּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ָס 
:  ִפְרָיםּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית ִזְרעּו ְוִקְצרּו ְוִנְטעּו ְכָרִמים ְוִאְכלּו

 ְוָעָׂשה| ה ָּט ְוָיְסָפה ְּפֵליַטת ֵּבית ְיהּוָדה ַהִּנְׁשָאָרה ׁשֶֹרׁש ְלָמ ) 30(
ַהר ִּכי ִמירּוָׁשַלִם ֵּתֵצא ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה ֵמ ) 31: (ְפִרי ְלָמְעָלה

: ַּתֲעֶׂשה ּזֹאת] ְצָבאֹות קרי ולא כתיב[ִקְנַאת ְיהָוה | ִצּיֹון 
ל ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּור לֹא ָיבֹא ֶא ) 32(  

ּפְֹך ְולֹא ְיַקְּדֶמָּנה ָמֵגן ְולֹא ִיְׁש | ָהִעיר ַהּזֹאת ְולֹא יֹוֶרה ָׁשם ֵחץ 
ְוֶאל ָהִעיר | ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָיבֹא ָּבּה ָיׁשּוב ) 33: (ָעֶליָה סְֹלָלה

ְוַגּנֹוִתי ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ) 34: (ַהּזֹאת לֹא ָיבֹא ְנֻאם ְיהָוה
ַּלְיָלה ַההּוא ַוְיִהי ּבַ ) 35: (ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי| ְלהֹוִׁשיָעּה 

ַוֲחִמָּׁשה  ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ְיהָוה ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים
ַוִּיַּסע ) 36: (ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים| ָאֶלף 

ַוְיִהי הּוא ) 37: (ַוֵּיֶׁשב ְּבִניְנֵוה| ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור 
ָּבָניו קרי [ִמְׁשַּתֲחֶוה ֵּבית ִנְסרְֹך ֱאלָֹהיו ְוַאְדַרֶּמֶלְך ְוַׂשְרֶאֶצר 

ַוִּיְמלְֹך | ִהֻּכהּו ַבֶחֶרב ְוֵהָּמה ִנְמְלטּו ֶאֶרץ ֲאָרָרט ] ולא כתיב
  :ֵאַסר ַחּדֹן ְּבנֹו ַּתְחָּתיו

  
2 Kings Chapter 20 

  
ן ַוָּיבֹא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו בֶ | הּו ָלמּות ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקּיָ ) 1(

ֵמת  ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי
ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל | ַוַּיֵּסב ֶאת ָּפָניו ֶאל ַהִּקיר ) 2: (ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיה

ר ִהְתַהַּלְכִּתי ָאָּנה ְיהָוה ְזָכר ָנא ֵאת ֲאֶׁש ) 3: (ְיהָוה ֵלאמֹר
ַוֵּיְבְּך | ְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי 

ָחֵצר [ַוְיִהי ְיַׁשְעָיהּו לֹא ָיָצא העיר ) 4(  : ִחְזִקָּיהּו ְּבִכי ָגדֹול
 ׁשּוב ְוָאַמְרָּת ) 5: (ּוְדַבר ְיהָוה ָהָיה ֵאָליו ֵלאמֹר| ַהִּתיכָֹנה ] קרי



 ַמְעִּתיִחְזִקָּיהּו ְנִגיד ַעִּמי ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָּדִוד ָאִביָך ָׁש ֶאל 
ִׁשי ִהְנִני רֶֹפא ָלְך ַּבּיֹום ַהְּׁשִלי| ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך 

ָנה ְוהַֹסְפִּתי ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁש ) 6: (ַּתֲעֶלה ֵּבית ְיהָוה
ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר | ַאּׁשּור ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהִעיר ַהּזֹאת  ּוִמַּכף ֶמֶלְך 

ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ְקחּו ) 7: (ַהּזֹאת ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי
ַוּיֹאֶמר ) 8: (ַוִּיְקחּו ַוָּיִׂשימּו ַעל ַהְּׁשִחין ַוֶּיִחי| ְּדֶבֶלת ְּתֵאִנים 

ְוָעִליִתי ַּבּיֹום | ּו ָמה אֹות ִּכי ִיְרָּפא ְיהָוה ִלי ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיה
ת ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ֶזה ְּלָך ָהאֹות ֵמֵא ) 9: (ַהְּׁשִליִׁשי ֵּבית ְיהָוה

ָהַלְך ַהֵּצל ֶעֶׂשר | ְיהָוה ִּכי ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֵּבר 
ַוּיֹאֶמר ְיִחְזִקָּיהּו ָנֵקל ) 10: (ַמֲעלֹות ִאם ָיׁשּוב ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות

ר לֹא ִכי ָיׁשּוב ַהֵּצל ֲאחַֹרִּנית ֶעֶׂש | ַלֵּצל ִלְנטֹות ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות 
ל ַוָּיֶׁשב ֶאת ַהּצֵ | ַוִּיְקָרא ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ְיהָוה ) 11: (ַמֲעלֹות

  : ר ַמֲעלֹותַּבַּמֲעלֹות ֲאֶׁשר ָיְרָדה ְּבַמֲעלֹות ָאָחז ֲאחַֹרִּנית ֶעֶׂש 
ְך ָּבֶבל ָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַלח ְּברֹאַדְך ַּבְלֲאָדן ֶּבן ַּבְלֲאָדן ֶמלֶ ) 12(

) 13: (ִּכי ָׁשַמע ִּכי ָחָלה ִחְזִקָּיהּו| ְסָפִרים ּוִמְנָחה ֶאל ִחְזִקָּיהּו 
ת ַהֶּכֶסף ַוִּיְׁשַמע ֲעֵליֶהם ִחְזִקָּיהּו ַוַּיְרֵאם ֶאת ָּכל ֵּבית ְנכֹתֹה ֶא 

ֵּכָליו  ת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהְּבָׂשִמים ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהּטֹוב ְוֵאת ֵּביתְוֶא 
לֹא ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא | ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבאֹוְצרָֹתיו 

ַוָּיבֹא ְיַׁשְעָיהּו ) 14: (ֶהְרָאם ִחְזִקָּיהּו ְּבֵביתֹו ּוְבָכל ֶמְמַׁשְלּתֹו
ים ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָמה ָאְמרּו ָהֲאָנִׁש | ּו ַהָּנִביא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיה

ָקה ָּבאּו ָהֵאֶּלה ּוֵמַאִין ָיבֹאּו ֵאֶליָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֵמֶאֶרץ ְרחֹו
 ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֵאת ָּכל| ַוּיֹאֶמר ָמה ָראּו ְּבֵביֶתָך ) 15: (ִמָּבֶבל

: א ִהְרִאיִתם ְּבאְֹצרָֹתיֲאֶׁשר ְּבֵביִתי ָראּו לֹא ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹ
ִהֵּנה ) 17: (ְׁשַמע ְּדַבר ְיהָוה| ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ) 16(

בֶֹתיָך ַעד ָיִמים ָּבִאים ְוִנָּׂשא ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביֶתָך ַוֲאֶׁשר ָאְצרּו אֲ 
ָּבֶניָך ּוִמ ) 18: (לֹא ִיָּוֵתר ָּדָבר ָאַמר ְיהָוה| ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבֶבָלה 

ְוָהיּו ָסִריִסים | ] ִיָּקחּו קרי[ֲאֶׁשר ֵיְצאּו ִמְּמָך ֲאֶׁשר ּתֹוִליד יקח 
ַבר ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו טֹוב ְּד ) 19: (ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך ָּבֶבל

 ַוּיֹאֶמר ֲהלֹוא ִאם ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ִיְהֶיה| ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת 
ה ֶאת ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ִחְזִקָּיהּו ְוָכל ְּגבּוָרתֹו ַוֲאֶׁשר ָעָׂש ) 20: (ְבָיָמי

ֲהלֹא ֵהם | ַהְּבֵרָכה ְוֶאת ַהְּתָעָלה ַוָּיֵבא ֶאת ַהַּמִים ָהִעיָרה 
ַוִּיְׁשַּכב ) 21: (ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה

  :ְמַנֶּׁשה ְבנֹו ַּתְחָּתיו ַוִּיְמלְֹך | ִחְזִקָּיהּו ִעם ֲאבָֹתיו 
  



2 Kings Chapter 21 
  
ה ים ְוָחֵמׁש ָׁשנָ ֶּבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְמַנֶּׁשה ְבָמְלכֹו ַוֲחִמִּׁש ) 1(

ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ) 2: (ְוֵׁשם ִאּמֹו ֶחְפִצי ָבּה| ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 
: לִריׁש ְיהָוה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹו| ְיהָוה 

ַוָּיֶקם | ו ַוָּיָׁשב ַוִּיֶבן ֶאת ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ִאַּבד ִחְזִקָּיהּו ָאִבי) 3(
ב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִמְזְּבחֹת ַלַּבַעל ַוַּיַעׂש ֲאֵׁשָרה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאְחָא

ּוָבָנה ִמְזְּבחֹת ) 4: (ָתםַוִּיְׁשַּתחּו ְלָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ַוַּיֲעבֹד אֹ
) 5: (ִמיֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ִּבירּוָׁשַלִם ָאִׂשים ֶאת ְׁש | ְּבֵבית ְיהָוה 

: ִּבְׁשֵּתי ַחְצרֹות ֵּבית ְיהָוה| ַוִּיֶבן ִמְזְּבחֹות ְלָכל ְצָבא ַהָּׁשָמִים 
| ְּדעִֹנים ְוֶהֱעִביר ֶאת ְּבנֹו ָּבֵאׁש ְועֹוֵנן ְוִנֵחׁש ְוָעָׂשה אֹוב ְויִ ) 6(

ל ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶּפֶס ) 7: (ִהְרָּבה ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלַהְכִעיס
ל ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ֶאל ָּדִוד ְוֶא | ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

ּכֹל ִׁשְבֵטי ְׁשלֹמֹה ְבנֹו ַּבַּבִית ַהֶּזה ּוִבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ִמ 
ְולֹא אִֹסיף ְלָהִניד ֶרֶגל ) 8: (ל ָאִׂשים ֶאת ְׁשִמי ְלעֹוָלםִיְׂשָרֵא 

ַרק ִאם ִיְׁשְמרּו | ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם 
אָֹתם ַעְבִּדי  ַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתים ּוְלָכל ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה

ן ם ְמַנֶּׁשה ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהָרע ִמ ַוַּיְתעֵ | ְולֹא ָׁשֵמעּו ) 9: (מֶֹׁשה
 ַוְיַדֵּבר ְיהָוה) 10: (ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ְיהָוה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ה ֶמֶלְך ַיַען ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְמַנֶּׁש ) 11: (ְּבַיד ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים ֵלאמֹר
ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר  ְיהּוָדה ַהּתֵֹעבֹות ָהֵאֶּלה ֵהַרע ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָעׂשּו

  : ַוַּיֲחִטא ַגם ֶאת ְיהּוָדה ְּבִגּלּוָליו| ְלָפָניו 
ַעל  ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה) 12(

 ִּתַּצְלָנה ְׁשֵּתי] ׁשְֹמָעּה קרי[ֲאֶׁשר ָּכל ׁשמעיו | ְירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה 
קֶֹלת ְירּוָׁשַלִם ֵאת ָקו ׁשְֹמרֹון ְוֶאת ִמְׁש  ְוָנִטיִתי ַעל) 13: (ָאְזָניו

ַּצַּלַחת ּוָמִחיִתי ֶאת ְירּוָׁשַלִם ַּכֲאֶׁשר ִיְמֶחה ֶאת הַ | ֵּבית ַאְחָאב 
ְוָנַטְׁשִּתי ֵאת ְׁשֵאִרית ַנֲחָלִתי ) 14: (ָמָחה ְוָהַפְך ַעל ָּפֶניהָ 
) 15: (ה ְלָכל אְֹיֵביֶהםְוָהיּו ְלַבז ְוִלְמִׁשָּס | ּוְנַתִּתים ְּבַיד אְֹיֵביֶהם 

ִמן ַהּיֹום | ַיַען ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ָהַרע ְּבֵעיַני ַוִּיְהיּו ַמְכִעִסים אִֹתי 
ְוַגם ָּדם ) 16: (ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֲאבֹוָתם ִמִּמְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ֶּפה  ּוָׁשַלִםָנִקי ָׁשַפְך ְמַנֶּׁשה ַהְרֵּבה ְמאֹד ַעד ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת ְיר
ת ָהַרע ְלַבד ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ְיהּוָדה ַלֲעׂשֹו| ָלֶפה 

ַחָּטאתֹו ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְמַנֶּׁשה ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה וְ ) 17: (ְּבֵעיֵני ְיהָוה
ֵכי ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמלְ | ֲאֶׁשר ָחָטא 



 ְּבַגן ַּכב ְמַנֶּׁשה ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ְּבַגן ֵּביתֹוַוִּיְׁש ) 18: (ְיהּוָדה
  : ַוִּיְמלְֹך ָאמֹון ְּבנֹו ַּתְחָּתיו| ֻעָּזא 

 ָׁשִנים ָמַלְך  ֶּבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָאמֹון ְּבָמְלכֹו ּוְׁשַּתִים) 19(
 ַוַּיַעׂש) 20: (ְטָבהְוֵׁשם ִאּמֹו ְמֻׁשֶּלֶמת ַּבת ָחרּוץ ִמן יָ | ִּבירּוָׁשָלִם 

ַוֵּיֶלְך ְּבָכל ) 21: (ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְמַנֶּׁשה ָאִביו| ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה 
ִביו ַוַּיֲעבֹד ֶאת ַהִּגֻּלִלים ֲאֶׁשר ָעַבד ָא| ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָהַלְך ָאִביו 

א ָהַלְך ְולֹ| ַוַּיֲעזֹב ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתיו ) 22: (ַוִּיְׁשַּתחּו ָלֶהם
ַוָּיִמיתּו ֶאת | ַוִּיְקְׁשרּו ַעְבֵדי ָאמֹון ָעָליו ) 23: (ְּבֶדֶרְך ְיהָוה
ֶּמֶלְך ַוַּיְך ַעם ָהָאֶרץ ֵאת ָּכל ַהּקְֹׁשִרים ַעל הַ ) 24: (ַהֶּמֶלְך ְּבֵביתֹו

ְוֶיֶתר ) 25: (ַוַּיְמִליכּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת יֹאִׁשָּיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו| ָאמֹון 
ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי | ֵרי ָאמֹון ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּדְב 

|  ַוִּיְקּבֹר אֹתֹו ִּבְקֻבָרתֹו ְּבַגן ֻעָּזא) 26: (ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה
  :ַוִּיְמלְֹך יֹאִׁשָּיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו

  
2 Kings Chapter 22 

  
ַלְך ְלכֹו ּוְׁשלִֹׁשים ְוַאַחת ָׁשָנה ָמ ֶּבן ְׁשמֶֹנה ָׁשָנה יֹאִׁשָּיהּו ְבָמ ) 1(

ַוַּיַעׂש ) 2: (ְוֵׁשם ִאּמֹו ְיִדיָדה ַבת ֲעָדָיה ִמָּבְצַקת| ִּבירּוָׁשָלִם 
ן ַוֵּיֶלְך ְּבָכל ֶּדֶרְך ָּדִוד ָאִביו ְולֹא ָסר ָיִמי| ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה 

  : ּוְׂשמֹאול
ת ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ֶא | ַלֶּמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו  ַוְיִהי ִּבְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה) 3(

ֲעֵלה ) 4: (ָׁשָפן ֶּבן ֲאַצְלָיהּו ֶבן ְמֻׁשָּלם ַהּסֵֹפר ֵּבית ְיהָוה ֵלאמֹר
| ית ְיהָוה ֶאל ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוַיֵּתם ֶאת ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ּבֵ 

] ְוִיְּתֻנהּו קרי[ויתנה ) 5: (ֲאֶׁשר ָאְספּו ׁשְֹמֵרי ַהַּסף ֵמֵאת ָהָעם
ְוִיְּתנּו | ְיהָוה ] ֵּבית קרי[ַעל ַיד עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ַהֻּמְפָקִדים בבית 

) 6: (ָּבִיתאֹתֹו ְלעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוה ְלַחֵּזק ֶּבֶדק הַ 
ב ְלַחֵּזק ְוִלְקנֹות ֵעִצים ְוַאְבֵני ַמְחצֵ | ֶלָחָרִׁשים ְוַלּבִֹנים ְוַלּגְֹדִרים 

ִּכי | ם ַאְך לֹא ֵיָחֵׁשב ִאָּתם ַהֶּכֶסף ַהִּנָּתן ַעל ָידָ ) 7: (ֶאת ַהָּבִית
 ָפןַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַעל ָׁש ) 8: (ֶבֱאמּוָנה ֵהם עִֹׂשים

ַוִּיֵּתן ִחְלִקָּיה ֶאת | ַהּסֵֹפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוה 
ְך ַוָּיבֹא ָׁשָפן ַהּסֵֹפר ֶאל ַהֶּמלֶ ) 9: (ֶאל ָׁשָפן ַוִּיְקָרֵאהּוַהֵּסֶפר 

ַוּיֹאֶמר ִהִּתיכּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ַהֶּכֶסף | ַוָּיֶׁשב ֶאת ַהֶּמֶלְך ָּדָבר 
ִדים ֵּבית ַהִּנְמָצא ַבַּבִית ַוִּיְּתֻנהּו ַעל ַיד עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ַהֻּמְפָק 

ִקָּיה ַהּסֵֹפר ַלֶּמֶלְך ֵלאמֹר ֵסֶפר ָנַתן ִלי ִחלְ  ַוַּיֵּגד ָׁשָפן) 10: (ְיהָוה



 ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַהֶּמֶלְך ) 11: (ַוִּיְקָרֵאהּו ָׁשָפן ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך | ַהּכֵֹהן 
ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ) 12: (ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו| ֶאת ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהּתֹוָרה 

ָכָיה ם ֶּבן ָׁשָפן ְוֶאת ַעְכּבֹור ֶּבן ִמיֶאת ִחְלִקָּיה ַהּכֵֹהן ְוֶאת ֲאִחיָק 
ְלכּו ) 13: (ְוֵאת ָׁשָפן ַהּסֵֹפר ְוֵאת ֲעָׂשָיה ֶעֶבד ַהֶּמֶלְך ֵלאמֹר

ְבֵרי ִדְרׁשּו ֶאת ְיהָוה ַּבֲעִדי ּוְבַעד ָהָעם ּוְבַעד ָּכל ְיהּוָדה ַעל ִּד 
ר ִהיא ִנְּצָתה ִּכי ְגדֹוָלה ֲחַמת ְיהָוה ֲאֶׁש | ַהֵּסֶפר ַהִּנְמָצא ַהֶּזה 

ה ַלֲעׂשֹות ָבנּו ַעל ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמעּו ֲאבֵֹתינּו ַעל ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהּזֶ 
ְכּבֹור ַוֵּיֶלְך ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַוֲאִחיָקם ְועַ ) 14: (ְּכָכל ַהָּכתּוב ָעֵלינּו

ֶּבן  ן ִּתְקָוהְוָׁשָפן ַוֲעָׂשָיה ֶאל ֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה ֵאֶׁשת ַׁשֻּלם ּבֶ 
ַוְיַדְּברּו | ֶנה ַחְרַחס ׁשֵֹמר ַהְּבָגִדים ְוִהיא יֶֹׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלִם ַּבִּמְׁש 

| ֵאל ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ ) 15: (ֵאֶליהָ 
 ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני) 16: (ִאְמרּו ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ָׁשַלח ֶאְתֶכם ֵאָלי

 ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר| ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל יְֹׁשָביו  ֵמִביא ָרָעה ֶאל
 ַּתַחת ֲאֶׁשר ֲעָזבּוִני ַוְיַקְּטרּו) 17: (ֲאֶׁשר ָקָרא ֶמֶלְך ְיהּוָדה

ְוִנְּצָתה | ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ְלַמַען ַהְכִעיֵסִני ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם 
ֵלַח ְוֶאל ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַהּׁשֹ) 18(: ֲחָמִתי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְולֹא ִתְכֶּבה

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה | ֶאְתֶכם ִלְדרֹׁש ֶאת ְיהָוה ּכֹה תֹאְמרּו ֵאָליו 
ַיַען ַרְך ְלָבְבָך ) 19: (ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשָמְעָּת 

ַהֶּזה ְוַעל  ֹוםַוִּתָּכַנע ִמְּפֵני ְיהָוה ְּבָׁשְמֲעָך ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ַעל ַהָּמק
ְבֶּכה ְלָפָני יְֹׁשָביו ִלְהיֹות ְלַׁשָּמה ְוִלְקָלָלה ַוִּתְקַרע ֶאת ְּבָגֶדיָך ַוִּת 

ָלֵכן ִהְנִני אִֹסְפָך ַעל ) 20: (ְוַגם ָאנִֹכי ָׁשַמְעִּתי ְנֻאם ְיהָוה| 
יֶניָך ֲאבֶֹתיָך ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל ִקְברֶֹתיָך ְּבָׁשלֹום ְולֹא ִתְרֶאיָנה עֵ 

ַוָּיִׁשיבּו ֶאת | ל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְּבכֹ
  :ַהֶּמֶלְך ָּדָבר

  
2 Kings Chapter 23 

  
: ִםַוַּיַאְספּו ֵאָליו ָּכל ִזְקֵני ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלָ | ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ) 1(
ִם ל יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשלַ ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ֵּבית ְיהָוה ְוָכל ִאיׁש ְיהּוָדה ְוכָ ) 2(

ַוִּיְקָרא | ִאּתֹו ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִביִאים ְוָכל ָהָעם ְלִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול 
) 3: (הְבָאְזֵניֶהם ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהִּנְמָצא ְּבֵבית ְיהוָ 

ְיהָוה ָלֶלֶכת ַוַּיֲעמֹד ַהֶּמֶלְך ַעל ָהַעּמּוד ַוִּיְכרֹת ֶאת ַהְּבִרית ִלְפֵני 
ָכל ֵלב ַאַחר ְיהָוה ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֶאת ֵעְדֹוָתיו ְוֶאת ֻחּקָֹתיו ְּב 

ל ּוְבָכל ֶנֶפׁש ְלָהִקים ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַהְּכֻתִבים עַ 



ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאת ) 4: (ַוַּיֲעמֹד ָּכל ָהָעם ַּבְּבִרית| ַהֵּסֶפר ַהֶּזה 
י ַהַּסף ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאת ּכֲֹהֵני ַהִּמְׁשֶנה ְוֶאת ׁשְֹמרֵ ִחְלִקָּיהּו 

ה ָלֲאֵׁשרָ ְלהֹוִציא ֵמֵהיַכל ְיהָוה ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ָהֲעׂשּוִים ַלַּבַעל וְ 
ת ַוִּיְׂשְרֵפם ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם ְּבַׁשְדמֹו| ּוְלכֹל ְצָבא ַהָּׁשָמִים 

 ְוִהְׁשִּבית ֶאת ַהְּכָמִרים) 5: (ית ֵאלִקְדרֹון ְוָנָׂשא ֶאת ֲעָפָרם ּבֵ 
ּוְמִסֵּבי  ֲאֶׁשר ָנְתנּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה ַוְיַקֵּטר ַּבָּבמֹות ְּבָעֵרי ְיהּוָדה

ָּזלֹות ּוְלכֹל ְוֶאת ַהְמַקְּטִרים ַלַּבַעל ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלָּיֵרַח ְוַלַּמ | ְירּוָׁשָלִם 
ָרה ִמֵּבית ְיהָוה ִמחּוץ ַוּיֵֹצא ֶאת ָהֲאֵׁש ) 6: (ְצָבא ַהָּׁשָמִים

ָּיֶדק ִלירּוָׁשַלִם ֶאל ַנַחל ִקְדרֹון ַוִּיְׂשרֹף אָֹתּה ְּבַנַחל ִקְדרֹון וַ 
 ַוִּיּתֹץ ֶאת ָּבֵּתי) 7: (ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת ֲעָפָרּה ַעל ֶקֶבר ְּבֵני ָהָעם| ְלָעָפר 

ָׁשם ָּבִּתים ֲאֶׁשר ַהָּנִׁשים אְֹרגֹות | ַהְּקֵדִׁשים ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוה 
א ֶאת ַוָּיֵבא ֶאת ָּכל ַהּכֲֹהִנים ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ַוְיַטֵּמ ) 8: (ָלֲאֵׁשָרה

ְוָנַתץ | ַבע ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ִקְּטרּו ָׁשָּמה ַהּכֲֹהִנים ִמֶּגַבע ַעד ְּבֵאר ָׁש 
ל ר ָהִעיר ֲאֶׁשר עַ ֶאת ָּבמֹות ַהְּׁשָעִרים ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַׁשַער ְיהֹוֻׁשַע ַׂש 

ל ַאְך לֹא ַיֲעלּו ּכֲֹהֵני ַהָּבמֹות ֶא ) 9: (מֹאול ִאיׁש ְּבַׁשַער ָהִעירְׂש 
: ִּכי ִאם ָאְכלּו ַמּצֹות ְּבתֹוְך ֲאֵחיֶהם| ִמְזַּבח ְיהָוה ִּבירּוָׁשָלִם 

ְלִבְלִּתי | ִהּנֹם ] ֶבן קרי[ְוִטֵּמא ֶאת ַהּתֶֹפת ֲאֶׁשר ְּבֵגי בני ) 10(
 ַוַּיְׁשֵּבת ֶאת) 11: (ְוֶאת ִּבּתֹו ָּבֵאׁש ַלּמֶֹלְך ְלַהֲעִביר ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו 

ְיהָוה ֶאל  ַהּסּוִסים ֲאֶׁשר ָנְתנּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה ַלֶּׁשֶמׁש ִמּבֹא ֵבית
ְוֶאת ַמְרְּכבֹות | ִלְׁשַּכת ְנַתן ֶמֶלְך ַהָּסִריס ֲאֶׁשר ַּבַּפְרָוִרים 

ת ֹות ֲאֶׁשר ַעל ַהָּגג ֲעִלּיַ ְוֶאת ַהִּמְזְּבח) 12: (ַהֶּׁשֶמׁש ָׂשַרף ָּבֵאׁש
 הָעָׂשה ְמַנֶּׁש  ָאָחז ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוֶאת ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר

 ֶאת ַוָּיָרץ ִמָּׁשם ְוִהְׁשִליְך | ִּבְׁשֵּתי ַחְצרֹות ֵּבית ְיהָוה ָנַתץ ַהֶּמֶלְך 
ִם ל ְּפֵני ְירּוָׁשלַ ְוֶאת ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר עַ ) 13: (ֲעָפָרם ֶאל ַנַחל ִקְדרֹון

ְך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמיִמין ְלַהר ַהַּמְׁשִחית ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ֶמלֶ 
ּכֹם ּתֹוֲעַבת ְלַעְׁשּתֶֹרת ִׁשֻּקץ ִצידִֹנים ְוִלְכמֹוׁש ִׁשֻּקץ מֹוָאב ּוְלִמלְ 

ֶאת  ְוִׁשַּבר ֶאת ַהַּמֵּצבֹות ַוִּיְכרֹת) 14: (ִטֵּמא ַהֶּמֶלְך | ְּבֵני ַעּמֹון 
ְוַגם ֶאת ) 15: (ַוְיַמֵּלא ֶאת ְמקֹוָמם ַעְצמֹות ָאָדם| ָהֲאֵׁשִרים 

ר ם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁש ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ְּבֵבית ֵאל ַהָּבָמה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָיָרְבעָ 
| ה ָנָתץ ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּגם ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַההּוא ְוֶאת ַהָּבָמ 

ַוִּיֶפן ) 16: (ה ֵהַדק ְלָעָפר ְוָׂשַרף ֲאֵׁשָרהַוִּיְׂשרֹף ֶאת ַהָּבָמ 
ַלח ַוִּיַּקח ֶאת יֹאִׁשָּיהּו ַוַּיְרא ֶאת ַהְּקָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשם ָּבָהר ַוִּיְׁש 

ִּכְדַבר | ָהֲעָצמֹות ִמן ַהְּקָבִרים ַוִּיְׂשרֹף ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַוְיַטְּמֵאהּו 
ר ָקָרא ֶאת ַהְּדָבִרים ְיהָוה ֲאֶׁשר ָקָרא ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁש 



ַוּיֹאְמרּו | ַוּיֹאֶמר ָמה ַהִּצּיּון ַהָּלז ֲאֶׁשר ֲאִני רֶֹאה ) 17: (ָהֵאֶּלה
יהּוָדה ֵאָליו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַהֶּקֶבר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָּבא ִמ 

: ח ֵּבית ֵאלַוִּיְקָרא ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ַעל ַהִּמְזּבַ 
 ַוְיַמְּלטּו ַעְצמָֹתיו| ַוּיֹאֶמר ַהִּניחּו לֹו ִאיׁש ַאל ָיַנע ַעְצמָֹתיו ) 18(

ְוַגם ֶאת ָּכל ָּבֵּתי ) 19: (ֵאת ַעְצמֹות ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָּבא ִמּׁשְֹמרֹון
ָרֵאל ְלַהְכִעיס ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ְּבָעֵרי ׁשְֹמרֹון ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַמְלֵכי ִיְׂש 

ה ְּבֵבית ַוַּיַעׂש ָלֶהם ְּכָכל ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ָעָׂש |  ֵהִסיר יֹאִׁשָּיהּו
ִּמְזְּבחֹות ַוִּיְזַּבח ֶאת ָּכל ּכֲֹהֵני ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ָׁשם ַעל הַ ) 20: (ֵאל

ַוְיַצו ) 21: (ַוָּיָׁשב ְירּוָׁשָלִם| ַוִּיְׂשרֹף ֶאת ַעְצמֹות ָאָדם ֲעֵליֶהם 
ַּכָּכתּוב | ּו ֶפַסח ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּכל ָהָעם ֵלאמֹר ֲעׂש

י ִּכי לֹא ַנֲעָׂשה ַּכֶּפַסח ַהֶּזה ִמיֵמ ) 22: (ַעל ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהֶּזה
ְוכֹל ְיֵמי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל | ַהּׁשְֹפִטים ֲאֶׁשר ָׁשְפטּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ַלֶּמֶלְך ִּכי ִאם ִּבְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ) 23: (ּוַמְלֵכי ְיהּוָדה
ְוַגם ֶאת ) 24: (ַנֲעָׂשה ַהֶּפַסח ַהֶּזה ַליהָוה ִּבירּוָׁשָלִם| יֹאִׁשָּיהּו 

ָּכל  ָהאֹבֹות ְוֶאת ַהִּיְּדעִֹנים ְוֶאת ַהְּתָרִפים ְוֶאת ַהִּגֻּלִלים ְוֵאת
| ר יֹאִׁשָּיהּו ַהִּׁשֻּקִצים ֲאֶׁשר ִנְראּו ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוִבירּוָׁשַלִם ִּבעֵ 

 ר ָמָצאַען ָהִקים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּכֻתִבים ַעל ַהֵּסֶפר ֲאֶׁש ְלַמ 
ְוָכמֹהּו לֹא ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶלְך ) 25: (ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ֵּבית ְיהָוה

דֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָׁשב ֶאל ְיהָוה ְּבָכל ְלָבבֹו ּוְבָכל ַנְפׁשֹו ּוְבָכל ְמאֹ
ַאְך לֹא ָׁשב ְיהָוה ) 26: (א ָקם ָּכמֹהּוְוַאֲחָריו לֹ| ּתֹוַרת מֶֹׁשה 

ַעל ָּכל ַהְּכָעִסים | ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָחָרה ַאּפֹו ִּביהּוָדה 
ר ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ַּגם ֶאת ְיהּוָדה ָאִסי) 27: (ֲאֶׁשר ִהְכִעיסֹו ְמַנֶּׁשה

ִּתי ֶאת ָהִעיר ּוָמַאְס | ֵמַעל ָּפַני ַּכֲאֶׁשר ֲהִסרִֹתי ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ר ָאַמְרִּתי ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ֶאת ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת ַהַּבִית ֲאֶׁש 

| ה ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי יֹאִׁשָּיהּו ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂש ) 28: (ִיְהֶיה ְׁשִמי ָׁשם
) 29: (ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה

ַהר ָעָלה ַפְרעֹה ְנכֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַעל ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל נְ  ְּבָיָמיו
ִּכְראֹתֹו  ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו ִלְקָראתֹו ַוְיִמיֵתהּו ִּבְמִגּדֹו| ְּפָרת 
ַלִם ַוַּיְרִּכֻבהּו ֲעָבָדיו ֵמת ִמְּמִגּדֹו ַוְיִבֻאהּו ְירּוָׁש ) 30: (אֹתֹו

ָּיהּו ַוִּיַּקח ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ְיהֹוָאָחז ֶּבן יֹאִׁש | ֻבָרתֹו ַוִּיְקְּבֻרהּו ִּבְק 
  : ַוִּיְמְׁשחּו אֹתֹו ַוַּיְמִליכּו אֹתֹו ַּתַחת ָאִביו

 ָׁשה ֳחָדִׁשיםֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנה ְיהֹוָאָחז ְּבָמְלכֹו ּוְׁשלֹ) 31(
) 32: (ְרְמָיהּו ִמִּלְבָנהְוֵׁשם ִאּמֹו ֲחמּוַטל ַּבת יִ | ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 

 ַוַּיַאְסֵרהּו) 33: (ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבָֹתיו| ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה 



 ִּבירּוָׁשָלִם] ִמְּמלְֹך קרי[ַפְרעֹה ְנכֹה ְבִרְבָלה ְּבֶאֶרץ ֲחָמת במלך 
ַוַּיְמֵלְך ) 34: (ַוִּיֶּתן עֶֹנׁש ַעל ָהָאֶרץ ֵמָאה ִכַּכר ֶּכֶסף ְוִכַּכר ָזָהב| 

ִביו ַוַּיֵּסב ַּפְרעֹה ְנכֹה ֶאת ֶאְלָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ַּתַחת יֹאִׁשָּיהּו ָא
ת ְוֶאת ְיהֹוָאָחז ָלָקח ַוָּיבֹא ִמְצַרִים ַוָּיָמ | ֶאת ְׁשמֹו ְיהֹוָיִקים 

 יְך ֶאתְוַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ָנַתן ְיהֹוָיִקים ְלַפְרעֹה ַאְך ֶהֱעִר ) 35: (ָׁשם
 ִאיׁש ְּכֶעְרּכֹו ָנַגׂש ֶאת| ָהָאֶרץ ָלֵתת ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ִּפי ַפְרעֹה 

ֶּבן ) 36(  : ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ָלֵתת ְלַפְרעֹה ְנכֹה
 ה ָׁשָנה ָמַלְך ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְיהֹוָיִקים ְּבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשרֵ 

ַבת ְּפָדָיה ִמן ] ְזבּוָּדה קרי[ּמֹו זבידה ְוֵׁשם ִא | ִּבירּוָׁשָלִם 
  :יוְּככֹל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבָֹת | ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 37: (רּוָמה

  
2 Kings Chapter 24 

  
ַוְיִהי לֹו ְיהֹוָיִקים ֶעֶבד | ְּבָיָמיו ָעָלה ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ) 1(

י ַוְיַׁשַּלח ְיהָוה ּבֹו ֶאת ְּגדּודֵ ) 2: (ְמָרד ּבֹוָׁשלֹׁש ָׁשִנים ַוָּיָׁשב ַוּיִ 
ְבֵני  ַכְׂשִּדים ְוֶאת ְּגדּוֵדי ֲאָרם ְוֵאת ְּגדּוֵדי מֹוָאב ְוֵאת ְּגדּוֵדי

ַיד ִּכְדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּב | ַעּמֹון ַוְיַׁשְּלֵחם ִּביהּוָדה ְלַהֲאִבידֹו 
י ְיהָוה ָהְיָתה ִּביהּוָדה ְלָהִסיר ַאְך ַעל ּפִ ) 3: (ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים

 ְוַגם ַּדם ַהָּנִקי) 4: (ְּבַחּטֹאת ְמַנֶּׁשה ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה| ֵמַעל ָּפָניו 
ְולֹא ָאָבה ְיהָוה | ֲאֶׁשר ָׁשָפְך ַוְיַמֵּלא ֶאת ְירּוָׁשַלִם ָּדם ָנִקי 

ֲהלֹא ֵהם | ה ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹוָיִקים ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂש ) 5: (ִלְסלֹחַ 
ַוִּיְׁשַּכב ) 6: (ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה

ְולֹא ) 7: (ַוִּיְמלְֹך ְיהֹוָיִכין ְּבנֹו ַּתְחָּתיו| ְיהֹוָיִקים ִעם ֲאבָֹתיו 
ִּכי ָלַקח ֶמֶלְך ָּבֶבל | הִֹסיף עֹוד ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָלֵצאת ֵמַאְרצֹו 

  : ִיםְצַרִים ַעד ְנַהר ְּפָרת ּכֹל ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְלֶמֶלְך ִמְצרָ ִמַּנַחל ִמ 
ה ֳחָדִׁשים ֶּבן ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְיהֹוָיִכין ְּבָמְלכֹו ּוְׁשלָֹׁש ) 8(

) 9: (ָלִםְוֵׁשם ִאּמֹו ְנֻחְׁשָּתא ַבת ֶאְלָנָתן ִמירּוָׁש | ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 
ָּבֵעת ) 10: (ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָאִביו| הָוה ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני יְ 

| ָלִם ַעְבֵדי ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְירּוָׁש ] ָעלּו קרי[ַהִהיא עלה 
 ַוָּיבֹא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעל) 11: (ַוָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור

 ָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַעלַוֵּיֵצא ְיהֹו) 12: (ַוֲעָבָדיו ָצִרים ָעֶליהָ | ָהִעיר 
 ַוִּיַּקח אֹתֹו ֶמֶלְך | ֶמֶלְך ָּבֶבל הּוא ְוִאּמֹו ַוֲעָבָדיו ְוָׂשָריו ְוָסִריָסיו 

ת ַוּיֹוֵצא ִמָּׁשם ֶאת ָּכל אֹוְצרֹו) 13: (ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ְׁשמֶֹנה ְלָמְלכֹו
ְּכֵלי ַהָּזָהב ַוְיַקֵּצץ ֶאת ָּכל | ֵּבית ְיהָוה ְואֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך 



ֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשלֹמֹה ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְּבֵהיַכל ְיהָוה ַּכאֲ 
ֵאת ָּכל ְוִהְגָלה ֶאת ָּכל ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת ָּכל ַהָּׂשִרים וְ ) 14: (ְיהָוה

ֲאָלִפים ּגֹוֶלה ְוָכל ֶהָחָרׁש ] ֲעֶׂשֶרת קרי[ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל עׂשרה 
ַוֶּיֶגל ֶאת ) 15: (לֹא ִנְׁשַאר זּוַלת ַּדַּלת ַעם ָהָאֶרץ| ְוַהַּמְסֵּגר 

ִריָסיו ְוֶאת ֵאם ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ְנֵׁשי ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ָס | ְיהֹוָיִכין ָּבֶבָלה 
: הָהָאֶרץ הֹוִליְך ּגֹוָלה ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבלָ ] ֵאיֵלי קרי[ְוֵאת אולי 

ֶאֶלף  ת ֲאָלִפים ְוֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגרְוֵאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהַחִיל ִׁשְבעַ ) 16(
: ַוְיִביֵאם ֶמֶלְך ָּבֶבל ּגֹוָלה ָּבֶבָלה| ַהּכֹל ִּגּבֹוִרים עֵֹׂשי ִמְלָחָמה 

ֹו ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמ| ַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ַמַּתְנָיה דֹדֹו ַּתְחָּתיו ) 17(
  : ִצְדִקָּיהּו

 ָׁשָנה ה ִצְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרהֶּבן ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשנָ ) 18(
ַּבת ִיְרְמָיהּו ] ֲחמּוַטל קרי[ְוֵׁשם ִאּמֹו חמיטל | ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 

ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה | ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 19: (ִמִּלְבָנה
ם ּוִביהּוָדה ַעד ִּכי ַעל ַאף ְיהָוה ָהְיָתה ִבירּוָׁשַלִ) 20: (ְיהֹוָיִקים

    : ַוִּיְמרֹד ִצְדִקָּיהּו ְּבֶמֶלְך ָּבֶבל| ִהְׁשִלכֹו אָֹתם ֵמַעל ָּפָניו 
  

2 Kings Chapter 25 
  
ָעׂשֹור ַוְיִהי ִבְׁשַנת ַהְּתִׁשיִעית ְלָמְלכֹו ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי ּבֶ ) 1(

ַעל ְירּוָׁשַלִם  ַלחֶֹדׁש ָּבא ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל הּוא ְוָכל ֵחילֹו
| ַוָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור ) 2: (ַוִּיְבנּו ָעֶליָה ָּדֵיק ָסִביב| ַוִּיַחן ָעֶליָה 

ְּבִתְׁשָעה ַלחֶֹדׁש ) 3: (ַעד ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו
ַקע ַוִּתּבָ ) 4: (ְולֹא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ| ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב ָּבִעיר 

חֹמַֹתִים ָהִעיר ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהַּלְיָלה ֶּדֶרְך ַׁשַער ֵּבין הַ 
ַוֵּיֶלְך ֶּדֶרְך | ֲאֶׁשר ַעל ַּגן ַהֶּמֶלְך ְוַכְׂשִּדים ַעל ָהִעיר ָסִביב 

תֹו ַוִּיְרְּדפּו ֵחיל ַּכְׂשִּדים ַאַחר ַהֶּמֶלְך ַוַּיִּׂשגּו אֹ) 5: (ָהֲעָרָבה
ְך ַוִּיְתְּפׂשּו ֶאת ַהֶּמלֶ ) 6: (ְוָכל ֵחילֹו ָנפֹצּו ֵמָעָליו| ֵרחֹו ְּבַעְרבֹות יְ 

) 7: (ַוְיַדְּברּו ִאּתֹו ִמְׁשָּפט| ַוַּיֲעלּו אֹתֹו ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ִרְבָלָתה 
ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו ִעֵּור | ְוֶאת ְּבֵני ִצְדִקָּיהּו ָׁשֲחטּו ְלֵעיָניו 

 ּוַבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי) 8(  : ַּתִים ַוְיִבֵאהּו ָּבֶבלַוַּיַאְסֵרהּו ַבְנֻחְׁש 
 ֶלְך ְנֻבַכְדֶנאַּצרְּבִׁשְבָעה ַלחֶֹדׁש ִהיא ְׁשַנת ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמ 

: ָׁשָלִםָּבא ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ֶעֶבד ֶמֶלְך ָּבֶבל ְירּו| ֶמֶלְך ָּבֶבל 
ְוֵאת ָּכל ָּבֵּתי | ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך  ַוִּיְׂשרֹף ֶאת ֵּבית ְיהָוה) 9(

ְוֶאת חֹומֹת ) 10: (ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת ָּכל ֵּבית ָּגדֹול ָׂשַרף ָּבֵאׁש



) 11: (ָנְתצּו ָּכל ֵחיל ַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ַרב ַטָּבִחים| ְירּוָׁשַלִם ָסִביב 
ֶׁשר ָנְפלּו ַעל ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ְוֶאת ַהּנְֹפִלים אֲ 

: ֶהְגָלה ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים| ַהֶּמֶלְך ָּבֶבל ְוֵאת ֶיֶתר ֶהָהמֹון 
: ְלכְֹרִמים ּוְליְֹגִבים| ּוִמַּדַּלת ָהָאֶרץ ִהְׁשִאיר ַרב ַטָּבִחים ) 12(
נֹות ְוֶאת ְוֶאת ַעּמּוֵדי ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ֵּבית ְיהָוה ְוֶאת ַהְּמכֹ) 13(

ַוִּיְׂשאּו ֶאת | חֶֹׁשת ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוה ִׁשְּברּו ַכְׂשִּדים ָים ַהּנְ 
רֹות ְוֶאת ַהִּסירֹת ְוֶאת ַהָּיִעים ְוֶאת ַהְמַזְּמ ) 14: (ְנֻחְׁשָּתם ָּבֶבָלה

: ם ָלָקחּוְוֶאת ַהַּכּפֹות ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו בָ 
ר ַהִּמְזָרקֹות ֲאֶׁשר ָזָהב ָזָהב ַוֲאֶׁש ְוֶאת ַהַּמְחּתֹות ְוֶאת ) 15(

ָהַעּמּוִדים ְׁשַנִים ַהָּים ) 16: (ָלַקח ַרב ַטָּבִחים| ֶּכֶסף ָּכֶסף 
לֹא ָהָיה | ָהֶאָחד ְוַהְּמכֹנֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשלֹמֹה ְלֵבית ְיהָוה 

ה ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ַאָּמ ) 17: (ִמְׁשָקל ִלְנחֶֹׁשת ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה
ֶרת קֹוַמת ָהַעּמּוד ָהֶאָחד ְוכֶֹתֶרת ָעָליו ְנחֶֹׁשת ְוקֹוַמת ַהּכֶֹת 

ב ּוְׂשָבָכה ְוִרּמִֹנים ַעל ַהּכֶֹתֶרת ָסִבי] ַאּמֹות קרי[ָׁשלֹׁש אמה 
ַוִּיַּקח ַרב ) 18: (ְוָכֵאֶּלה ַלַעּמּוד ַהֵּׁשִני ַעל ַהְּׂשָבָכה| ַהּכֹל ְנחֶֹׁשת 

ְוֶאת | ֵהן ָהרֹאׁש ְוֶאת ְצַפְנָיהּו ּכֵֹהן ִמְׁשֶנה ַטָּבִחים ֶאת ְׂשָרָיה ּכֹ
ר ּוִמן ָהִעיר ָלַקח ָסִריס ֶאָחד ֲאֶׁש ) 19: (ְׁשלֶֹׁשת ׁשְֹמֵרי ַהַּסף

רֵֹאי ְפֵני הּוא ָפִקיד ַעל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַוֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים ֵמ 
ָבא ַהַּמְצִּבא ֶאת ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִנְמְצאּו ָבִעיר ְוֵאת ַהּסֵֹפר ַׂשר ַהּצָ 

) 20: (ְוִׁשִּׁשים ִאיׁש ֵמַעם ָהָאֶרץ ַהִּנְמְצִאים ָּבִעיר| ַעם ָהָאֶרץ 
 ַוּיֶֹלְך אָֹתם ַעל ֶמֶלְך ָּבֶבל| ַוִּיַּקח אָֹתם ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים 

ץ ַוַּיְך אָֹתם ֶמֶלְך ָּבֶבל ַוְיִמיֵתם ְּבִרְבָלה ְּבֶארֶ ) 21: (ִרְבָלָתה
 ְוָהָעם ַהִּנְׁשָאר ְּבֶאֶרץ) 22: (ַוִּיֶגל ְיהּוָדה ֵמַעל ַאְדָמתֹו| ת ֲחָמ 

ַוַּיְפֵקד ֲעֵליֶהם | ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל 
  : ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶּבן ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן

ים ִּכי ִהְפִקיד ֶמֶלְך ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֵהָּמה ְוָהֲאָנִׁש ) 23(
ְוִיְׁשָמֵעאל ֶּבן | ָּבֶבל ֶאת ְּגַדְלָיהּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ְּגַדְלָיהּו ַהִּמְצָּפה 

ן ַיֲאַזְנָיהּו ּבֶ ְנַתְנָיה ְויֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ּוְׂשָרָיה ֶבן ַּתְנֻחֶמת ַהְּנטָֹפִתי וְ 
ֶהם ְּגַדְלָיהּו ַוִּיָּׁשַבע לָ ) 24: (ַהַּמֲעָכִתי ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם

ְׁשבּו | ם ּוְלַאְנֵׁשיֶהם ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַאל ִּתיְראּו ֵמַעְבֵדי ַהַּכְׂשִּדי
ַוְיִהי ַּבחֶֹדׁש ) 25(  : ָבָאֶרץ ְוִעְבדּו ֶאת ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוִיַטב ָלֶכם

ע ַהְּמלּוָכה ַהְּׁשִביִעי ָּבא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ֶּבן ֱאִליָׁשָמע ִמֶּזרַ 
ְוֶאת ַהְּיהּוִדים | ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִאּתֹו ַוַּיּכּו ֶאת ְּגַדְלָיהּו ַוָּימֹת וַ 

ַוָּיֻקמּו ָכל ָהָעם ) 26: (ְוֶאת ַהַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ָהיּו ִאּתֹו ַּבִּמְצָּפה



ִּכי ָיְראּו ִמְּפֵני | ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול ְוָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ַוָּיבֹאּו ִמְצָרִים 
  : ִּדיםַכְׂש 

ְך ְיהּוָדה ַוְיִהי ִבְׁשלִֹׁשים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה ְלָגלּות ְיהֹוָיִכין ֶמלֶ ) 27(
 ָנָׂשא ֱאִויל ְמרַֹדְך | ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש ְּבֶעְׂשִרים ְוִׁשְבָעה ַלחֶֹדׁש 

ִמֵּבית  ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ָמְלכֹו ֶאת רֹאׁש ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ַוִּיֵּתן ֶאת ִּכְסאֹו ֵמַעל ִּכֵּסא | ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו טֹבֹות ) 28( :ֶּכֶלא

ְוָאַכל | ְוִׁשָּנא ֵאת ִּבְגֵדי ִכְלאֹו ) 29: (ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְּבָבֶבל
 ַוֲאֻרָחתֹו ֲאֻרַחת ָּתִמיד) 30: (ֶלֶחם ָּתִמיד ְלָפָניו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו

  :ּכֹל ְיֵמי ַחָּיו| ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו  ִנְּתָנה ּלֹו ֵמֵאת ַהֶּמֶלְך 
  

  ֵסֶפר ְיַׁשְעָיהּו
  

Isaiah Chapter 1 
  
| ָׁשָלִם ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה ִוירּו) 1(

ִׁשְמעּו ) 2: (ִּביֵמי ֻעִּזָּיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיהּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה
ָּבִנים ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי | יִני ֶאֶרץ ִּכי ְיהָוה ִּדֵּבר ָׁשַמִים ְוַהֲאזִ 

| ָיַדע ׁשֹור קֵֹנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו ) 3: (ְוֵהם ָּפְׁשעּו ִבי
הֹוי ּגֹוי חֵֹטא ַעם ֶּכֶבד ) 4: (ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיַדע ַעִּמי לֹא ִהְתּבֹוָנן

ָעְזבּו ֶאת ְיהָוה ִנֲאצּו ֶאת | ִתים ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ָּבִנים ַמְׁשִחי
|  ַעל ֶמה ֻתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה) 5: (ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָנזֹרּו ָאחֹור

 ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש ֵאין ּבֹו) 6: (ָּכל רֹאׁש ָלֳחִלי ְוָכל ֵלָבב ַּדָּוי
ֻחָּבׁשּו ְולֹא לֹא זֹרּו ְולֹא | ְמתֹם ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמָּכה ְטִרָּיה 

|  ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ָעֵריֶכם ְׂשֻרפֹות ֵאׁש) 7: (ֻרְּכָכה ַּבָּׁשֶמן
ַכת ַאְדַמְתֶכם ְלֶנְגְּדֶכם ָזִרים אְֹכִלים אָֹתּה ּוְׁשָמָמה ְּכַמְהּפֵ 

ִּכְמלּוָנה ְבִמְקָׁשה | ְונֹוְתָרה ַבת ִצּיֹון ְּכֻסָּכה ְבָכֶרם ) 8: (ָזִרים
| ט לּוֵלי ְיהָוה ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ָׂשִריד ִּכְמעָ ) 9: (ְּכִעיר ְנצּוָרה

י ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה ְקִצינֵ ) 10(  : ִּכְסדֹם ָהִיינּו ַלֲעמָֹרה ָּדִמינּו
ָלָּמה ִּלי רֹב ) 11: (ַהֲאִזינּו ּתֹוַרת ֱאלֵֹהינּו ַעם ֲעמָֹרה| ְסדֹם 

| ים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ְיהָוה ָׂשַבְעִּתי עֹלֹות ֵאיִל 
ִּכי ָתבֹאּו ) 12: (ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים לֹא ָחָפְצִּתי

לֹא ) 13: (ִמי ִבֵּקׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי| ֵלָראֹות ָּפָני 
ת חֶֹדׁש ְוַׁשּבָ | תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת ָׁשְוא ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי 

ם ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיכֶ ) 14: (א לֹא אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרהְקרֹא ִמְקרָ 



ּוְבָפִרְׂשֶכם ) 15: (ִנְלֵאיִתי ְנׂשֹא| ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי ָהיּו ָעַלי ָלטַֹרח 
| ֵמַע ַּכֵּפיֶכם ַאְעִלים ֵעיַני ִמֶּכם ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁשֹ

 צּו ִהַּזּכּו ָהִסירּו רַֹע ַמַעְלֵליֶכםַרחֲ ) 16: (ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו
ְּׁשרּו ִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַא) 17: (ִחְדלּו ָהֵרעַ | ִמֶּנֶגד ֵעיָני 

ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה ) 18(  : ִׁשְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה| ָחמֹוץ 
ֶלג ַיְלִּבינּו ִאם ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁש | יֹאַמר ְיהָוה 

טּוב | ִאם ּתֹאבּו ּוְׁשַמְעֶּתם ) 19: (ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו
י ֶחֶרב ְּתֻאְּכלּו ִּכי ּפִ | ְוִאם ְּתָמֲאנּו ּוְמִריֶתם ) 20: (ָהָאֶרץ ּתֹאֵכלּו

| ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ) 21(  : ְיהָוה ִּדֵּבר
 ַּכְסֵּפְך ָהָיה) 22: (ִמְׁשָּפט ֶצֶדק ָיִלין ָּבּה ְוַעָּתה ְמַרְּצִחים ְמֵלֲאִתי

ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ) 23: (ָסְבֵאְך ָמהּול ַּבָּמִים| ְלִסיִגים 
 ָיתֹום לֹא ִיְׁשּפֹטּו ְוִריב| ַּגָּנִבים ֻּכּלֹו אֵֹהב ׁשַֹחד ְורֵֹדף ַׁשְלמִֹנים 

  : יֶהםַאְלָמָנה לֹא ָיבֹוא ֲאלֵ 
הֹוי ֶאָּנֵחם | ָלֵכן ְנֻאם ָהָאדֹון ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאִביר ִיְׂשָרֵאל ) 24(

ּבֹר ְוָאִׁשיָבה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹף ּכַ ) 25: (ִמָּצַרי ְוִאָּנְקָמה ֵמאֹוְיָבי
ׁשָֹנה ְוָאִׁשיָבה ׁשְֹפַטִיְך ְּכָבִרא) 26: (ְוָאִסיָרה ָּכל ְּבִדיָלִיְך | ִסיָגִיְך 

ַאֲחֵרי ֵכן ִיָּקֵרא ָלְך ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה | יֲֹעַצִיְך ְּכַבְּתִחָּלה וְ 
) 28: (ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה| ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ) 27: (ֶנֱאָמָנה

 ִּכי ֵיבֹׁשּו) 29: (ְועְֹזֵבי ְיהָוה ִיְכלּו| ְוֶׁשֶבר ּפְֹׁשִעים ְוַחָּטִאים ַיְחָּדו 
) 30: (ְוַתְחְּפרּו ֵמַהַּגּנֹות ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם| ר ֲחַמְדֶּתם ֵמֵאיִלים ֲאֶׁש 

) 31: (ּוְכַגָּנה ֲאֶׁשר ַמִים ֵאין ָלּה| ִּכי ִתְהיּו ְּכֵאָלה נֶֹבֶלת ָעֶלָה 
ין ּוָבֲערּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו ְוֵא | ְוָהָיה ֶהָחסֹן ִלְנעֶֹרת ּופֲֹעלֹו ְלִניצֹוץ 

    : ְמַכֶּבה
  

Isaiah Chapter 2 
  
: ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם| ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָחָזה ְיַׁשְעָיהּו ֶּבן ָאמֹוץ ) 1(
ׁש ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּבית ְיהָוה ְּברֹא) 2(

ְוָהְלכּו ) 3: (ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים| ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא ִמְּגָבעֹות 
ֵהי ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיהָוה ֶאל ֵּבית ֱאלַֹעִּמים ַרִּבים 

ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה | ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו 
ים ְוָׁשַפט ֵּבין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִּמ ) 4: (ּוְדַבר ְיהָוה ִמירּוָׁשָלִם

א ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹ ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם| ַרִּבים 
  : ִיָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה



 ִּכי ָנַטְׁשָּתה ַעְּמךָ ) 6: (ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ְיהָוה| ֵּבית ַיֲעקֹב ) 5(
ְבַיְלֵדי ָנְכִרים ּו| ֵּבית ַיֲעקֹב ִּכי ָמְלאּו ִמֶּקֶדם ְועְֹנִנים ַּכְּפִלְׁשִּתים 

| יו ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ֵקֶצה ְלאְֹצרָֹת ) 7: (ַיְׂשִּפיקּו
ַוִּתָּמֵלא ) 8: (ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו סּוִסים ְוֵאין ֵקֶצה ְלַמְרְּכבָֹתיו

 : ֶאְצְּבעָֹתיוְלַמֲעֵׂשה ָיָדיו ִיְׁשַּתֲחוּו ַלֲאֶׁשר ָעׂשּו| ַאְרצֹו ֱאִליִלים 
ּבֹוא ַבּצּור ) 10: (ְוַאל ִּתָּׂשא ָלֶהם| ַוִּיַּׁשח ָאָדם ַוִּיְׁשַּפל ִאיׁש ) 9(

 ֵעיֵני ַּגְבהּות) 11: (ִמְּפֵני ַּפַחד ְיהָוה ּוֵמֲהַדר ְּגאֹנֹו| ְוִהָּטֵמן ֶּבָעָפר 
: אְוִנְׂשַּגב ְיהָוה ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּו| ָאָדם ָׁשֵפל ְוַׁשח רּום ֲאָנִׁשים 

ְוַעל ָּכל | ִּכי יֹום ַליהָוה ְצָבאֹות ַעל ָּכל ֵּגֶאה ָוָרם ) 12(  
ְוַעל | ם ְוַעל ָּכל ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון ָהָרִמים ְוַהִּנָּׂשִאי) 13: (ִנָּׂשא ְוָׁשֵפל

ְוַעל ָּכל | ְוַעל ָּכל ֶהָהִרים ָהָרִמים ) 14: (ָּכל ַאּלֹוֵני ַהָּבָׁשן
ְוַעל ָּכל חֹוָמה | ְוַעל ָּכל ִמְגָּדל ָּגבַֹה  )15: (ַהְּגָבעֹות ַהִּנָּׂשאֹות

: הְוַעל ָּכל ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמּדָ | ְוַעל ָּכל ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ) 16: (ְבצּוָרה
ּדֹו ְוִנְׂשַּגב ְיהָוה ְלבַ | ְוַׁשח ַּגְבהּות ָהָאָדם ְוָׁשֵפל רּום ֲאָנִׁשים ) 17(

ּוָבאּו ִּבְמָערֹות ) 19: (ִליל ַיֲחלֹףְוָהֱאִליִלים ּכָ ) 18: (ַּבּיֹום ַההּוא
ֹו ִמְּפֵני ַּפַחד ְיהָוה ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו ְּבקּומ| ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר 

י ַכְסּפֹו ַּבּיֹום ַההּוא ַיְׁשִליְך ָהָאָדם ֵאת ֱאִלילֵ ) 20: (ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ
ת ַלְחּפֹר ֵּפרֹות ֲאֶׁשר ָעׂשּו לֹו ְלִהְׁשַּתֲחֹו| ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהבֹו 

|  ָלבֹוא ְּבִנְקרֹות ַהֻּצִרים ּוִבְסִעֵפי ַהְּסָלִעים) 21: (ְוָלֲעַטֵּלִפים
ִחְדלּו ) 22: (ִמְּפֵני ַּפַחד ְיהָוה ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו ְּבקּומֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ

  :ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא| ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו 
  

Isaiah Chapter 3 
  
ּוָדה ִּכי ִהֵּנה ָהָאדֹון ְיהָוה ְצָבאֹות ֵמִסיר ִמירּוָׁשַלִם ּוִמיה) 1(

ִּגּבֹור ) 2: (ּכֹל ִמְׁשַען ֶלֶחם ְוכֹל ִמְׁשַען ָמִים| ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה 
ַׂשר ֲחִמִּׁשים ) 3: (ׁשֹוֵפט ְוָנִביא ְוקֵֹסם ְוָזֵקן| ְוִאיׁש ִמְלָחָמה 

ְוָנַתִּתי ) 4: (ְויֹוֵעץ ַוֲחַכם ֲחָרִׁשים ּוְנבֹון ָלַחׁש| ים ּוְנׂשּוא ָפנִ 
 ְוִנַּגׂש ָהָעם ִאיׁש) 5: (ְוַתֲעלּוִלים ִיְמְׁשלּו ָבם| ְנָעִרים ָׂשֵריֶהם 

) 6: (ִיְרֲהבּו ַהַּנַער ַּבָּזֵקן ְוַהִּנְקֶלה ַּבִּנְכָּבד| ְּבִאיׁש ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו 
| ָּלנּו  ָאִחיו ֵּבית ָאִביו ִׂשְמָלה ְלָכה ָקִצין ִּתְהֶיהִּכי ִיְתּפֹׂש ִאיׁש ְּב 

א ִיָּׂשא ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר לֹ) 7: (ְוַהַּמְכֵׁשָלה ַהּזֹאת ַּתַחת ָיֶדךָ 
 לֹא ְתִׂשיֻמִני ְקִצין| ֶאְהֶיה חֵֹבׁש ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה 

ִּכי ְלׁשֹוָנם | ָדה ָנָפל ִּכי ָכְׁשָלה ְירּוָׁשַלִם ִויהּו) 8: (ָעם



ַהָּכַרת ְּפֵניֶהם ) 9: (ּוַמַעְלֵליֶהם ֶאל ְיהָוה ַלְמרֹות ֵעֵני ְכבֹודֹו
אֹוי ְלַנְפָׁשם ִּכי | ָעְנָתה ָּבם ְוַחָּטאָתם ִּכְסדֹם ִהִּגידּו לֹא ִכֵחדּו 

ם ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליהֶ | ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב ) 10: (ָגְמלּו ָלֶהם ָרָעה
ַעִּמי ) 12: (ִּכי ְגמּול ָיָדיו ֵיָעֶׂשה ּלֹו| אֹוי ְלָרָׁשע ָרע ) 11: (יֹאֵכלּו

ְך ַעִּמי ְמַאְּׁשֶריָך ַמְתִעים ְוֶדרֶ | נְֹגָׂשיו ְמעֹוֵלל ְוָנִׁשים ָמְׁשלּו בֹו 
: ְועֵֹמד ָלִדין ַעִּמים| ִנָּצב ָלִריב ְיהָוה ) 13(  : אְֹרחֶֹתיָך ִּבֵּלעּו

 ְוַאֶּתם ִּבַעְרֶּתם| ִמְׁשָּפט ָיבֹוא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוָׂשָריו ְיהָוה ְּב ) 14(
] ַּמה ָּלֶכם קרי[מלכם ) 15: (ַהֶּכֶרם ְּגֵזַלת ֶהָעִני ְּבָבֵּתיֶכם

: ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְצָבאֹות| ְּתַדְּכאּו ַעִּמי ּוְפֵני ֲעִנִּיים ִּתְטָחנּו 
 ְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון ַוֵּתַלְכָנה נטוותַוּיֹאֶמר ְיהָוה ַיַען ִּכי גָ ) 16(  

ָהלֹוְך ְוָטפֹף ֵּתַלְכָנה | ָּגרֹון ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים ] ְנטּויֹות קרי[
| ְוִׂשַּפח ֲאדָֹני ָקְדקֹד ְּבנֹות ִצּיֹון ) 17: (ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה
ָני ֵאת ַּבּיֹום ַההּוא ָיִסיר ֲאדֹ) 18(  : ַויהָוה ָּפְתֵהן ְיָעֶרה

ַהְּנִטיפֹות ) 19: (ִּתְפֶאֶרת ָהֲעָכִסים ְוַהְּׁשִביִסים ְוַהַּׂשֲהרִֹנים
ָבֵּתי ַהְּפֵאִרים ְוַהְּצָעדֹות ְוַהִּקֻּׁשִרים ּו) 20: (ְוַהֵּׁשירֹות ְוָהְרָעלֹות
ַהַּמֲחָלצֹות ) 22: (ַהַּטָּבעֹות ְוִנְזֵמי ָהָאף) 21: (ַהֶּנֶפׁש ְוַהְּלָחִׁשים

ְוַהִּגְליִֹנים ) 23: (פֹות ְוַהִּמְטָּפחֹות ְוָהֲחִריִטיםְוַהַּמֲעָט 
 ְוָהָיה ַתַחת ּבֶֹׂשם ַמק) 24: (ְוַהְּסִדיִנים ְוַהְּצִניפֹות ְוָהְרִדיִדים

ָחה ְוַתַחת ִיְהֶיה ְוַתַחת ֲחגֹוָרה ִנְקָּפה ְוַתַחת ַמֲעֶׂשה ִמְקֶׁשה ָקְר 
| ְמַתִיְך ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו ) 25( :ִּכי ַתַחת יִֹפי| ְּפִתיִגיל ַמֲחגֶֹרת ָׂשק 
ְוִנָּקָתה ָלָאֶרץ | ְוָאנּו ְוָאְבלּו ְּפָתֶחיָה ) 26: (ּוְגבּוָרֵתְך ַּבִּמְלָחָמה

  :ֵּתֵׁשב
  

Isaiah Chapter 4 
  
מֹר ְוֶהֱחִזיקּו ֶׁשַבע ָנִׁשים ְּבִאיׁש ֶאָחד ַּבּיֹום ַההּוא ֵלא) 1(

 ַרק ִיָּקֵרא ִׁשְמָך ָעֵלינּו ֱאסֹף| ׁש ַלְחֵמנּו נֹאֵכל ְוִׂשְמָלֵתנּו ִנְלּבָ 
| ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח ְיהָוה ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד ) 2(  : ֶחְרָּפֵתנּו

ְוָהָיה ) 3: (ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת ִיְׂשָרֵאל
ָּכל ַהָּכתּוב | ר לֹו ַהִּנְׁשָאר ְּבִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ִּבירּוָׁשַלִם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמ 

ִאם ָרַחץ ֲאדָֹני ֵאת צַֹאת ְּבנֹות ִצּיֹון ) 4: (ַלַחִּיים ִּבירּוָׁשָלִם
: ְּברּוַח ִמְׁשָּפט ּוְברּוַח ָּבֵער| ְוֶאת ְּדֵמי ְירּוָׁשַלִם ָיִדיַח ִמִּקְרָּבּה 

ָמם ּוָבָרא ְיהָוה ַעל ָּכל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹו) 5(



ְוֻסָּכה ) 6: (ִּכי ַעל ָּכל ָּכבֹוד ֻחָּפה| ְוָעָׁשן ְונַֹגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה 
  :רּוְלַמְחֶסה ּוְלִמְסּתֹור ִמֶּזֶרם ּוִמָּמָט | ִּתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ֵמחֶֹרב 

  
Isaiah Chapter 5 

  
ִליִדיִדי ֶּכֶרם ָהָיה | ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי ִׁשיַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו ) 1(

 ֶבן ִמְגָּדלַוְיַעְּזֵקהּו ַוְיַסְּקֵלהּו ַוִּיָּטֵעהּו ׂשֵֹרק ַוּיִ ) 2: (ְּבֶקֶרן ֶּבן ָׁשֶמן
: ִׁשיםַוְיַקו ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים ַוַּיַעׂש ְּבאֻ | ְּבתֹוכֹו ְוַגם ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו 

יִני ּוֵבין ִׁשְפטּו ָנא ּבֵ | ְוַעָּתה יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם ְוִאיׁש ְיהּוָדה ) 3(
ַמּדּוַע | ַמה ַּלֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרִמי ְולֹא ָעִׂשיִתי ּבֹו ) 4: (ַּכְרִמי

ְוַעָּתה אֹוִדיָעה ָּנא ) 5: (ִקֵּויִתי ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים
ֵער ָהֵסר ְמׂשּוָּכתֹו ְוָהָיה ְלבָ | ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ְלַכְרִמי 

א ַוֲאִׁשיֵתהּו ָבָתה לֹא ִיָּזֵמר ְולֹ) 6: (ֵדרֹו ְוָהָיה ְלִמְרָמסָּפרֹץ ּגְ 
ו ְוַעל ֶהָעִבים ֲאַצֶּוה ֵמַהְמִטיר ָעָלי| ֵיָעֵדר ְוָעָלה ָׁשִמיר ָוָׁשִית 

ָדה ְנַטע ִּכי ֶכֶרם ְיהָוה ְצָבאֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִאיׁש ְיהּו) 7: (ָמָטר
: הָּפט ְוִהֵּנה ִמְׂשָּפח ִלְצָדָקה ְוִהֵּנה ְצָעָק ַוְיַקו ְלִמְׁש | ַׁשֲעׁשּוָעיו 

ַעד ֶאֶפס | הֹוי ַמִּגיֵעי ַבִית ְּבַבִית ָׂשֶדה ְבָׂשֶדה ַיְקִריבּו ) 8(  
ְּבָאְזָני ְיהָוה ) 9: (ָמקֹום ְוהּוַׁשְבֶּתם ְלַבְּדֶכם ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

דִֹלים ְוטֹוִבים ִאם לֹא ָּבִּתים ַרִּבים ְלַׁשָּמה ִיְהיּו ּגְ | ְצָבאֹות 
ְוֶזַרע | ת ִּכי ֲעֶׂשֶרת ִצְמֵּדי ֶכֶרם ַיֲעׂשּו ַּבת ֶאחָ ) 10: (ֵמֵאין יֹוֵׁשב

  : חֶֹמר ַיֲעֶׂשה ֵאיָפה
ְמַאֲחֵרי ַבֶּנֶׁשף ַיִין | הֹוי ַמְׁשִּכיֵמי ַבּבֶֹקר ֵׁשָכר ִיְרּדֹפּו ) 11(

ְוֵאת | ַיִין ִמְׁשֵּתיֶהם ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ּתֹף ְוָחִליל וָ ) 12: (ַיְדִליֵקם
י ָלֵכן ָּגָלה ַעִּמ ) 13: (ּפַֹעל ְיהָוה לֹא ַיִּביטּו ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו לֹא ָראּו

ָלֵכן ) 14: (ּוְכבֹודֹו ְמֵתי ָרָעב ַוֲהמֹונֹו ִצֵחה ָצָמא| ִמְּבִלי ָדַעת 
ָרּה ְוָיַרד ֲהדָ | ִהְרִחיָבה ְּׁשאֹול ַנְפָׁשּה ּוָפֲעָרה ִפיָה ִלְבִלי חֹק 

ְוֵעיֵני |  ַוִּיַּׁשח ָאָדם ַוִּיְׁשַּפל ִאיׁש) 15: (ַוֲהמֹוָנּה ּוְׁשאֹוָנּה ְוָעֵלז ָּבּה
ְוָהֵאל | ַוִּיְגַּבה ְיהָוה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט ) 16: (ְגבִֹהים ִּתְׁשַּפְלָנה

ת ְוָחְרבֹו| ְוָרעּו ְכָבִׂשים ְּכָדְבָרם ) 17: (ַהָּקדֹוׁש ִנְקָּדׁש ִּבְצָדָקה
|  הֹוי מְֹׁשֵכי ֶהָעֹון ְּבַחְבֵלי ַהָּׁשְוא) 18: (ֵמִחים ָּגִרים יֹאֵכלּו

הּו ָהאְֹמִרים ְיַמֵהר ָיִחיָׁשה ַמֲעֵׂש ) 19: (ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָּטָאה
: ָעהְוִתְקַרב ְוָתבֹוָאה ֲעַצת ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֵנדָ | ְלַמַען ִנְרֶאה 

ָׂשִמים חֶֹׁשְך | טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע  הֹוי ָהאְֹמִרים ָלַרע) 20(  
) 21(  : ְלאֹור ְואֹור ְלחֶֹׁשְך ָׂשִמים ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר



הֹוי ִּגּבֹוִרים ) 22: (ְוֶנֶגד ְּפֵניֶהם ְנבִֹנים| הֹוי ֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶהם 
 ָׁשע ֵעֶקבַמְצִּדיֵקי רָ ) 23: (ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ִלְמסְֹך ֵׁשָכר| ִלְׁשּתֹות ָיִין 

ָלֵכן ֶּכֱאכֹל ַקׁש ) 24(  : ְוִצְדַקת ַצִּדיִקים ָיִסירּו ִמֶּמּנּו| ׁשַֹחד 
ֶיה ּוִפְרָחם ְלׁשֹון ֵאׁש ַוֲחַׁשׁש ֶלָהָבה ִיְרֶּפה ָׁשְרָׁשם ַּכָּמק ִיְה 

ת ִּכי ָמֲאסּו ֵאת ּתֹוַרת ְיהָוה ְצָבאֹות ְוֵאת ִאְמרַ | ָּכָאָבק ַיֲעֶלה 
דֹו ַעל ֵּכן ָחָרה ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוֵּיט יָ ) 25: (ִנֵאצּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל 

ב חּוצֹות ָעָליו ַוַּיֵּכהּו ַוִּיְרְּגזּו ֶהָהִרים ַוְּתִהי ִנְבָלָתם ַּכּסּוָחה ְּבֶקרֶ 
ם ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹויִ ) 26: (ְּבָכל זֹאת לֹא ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה| 

) 27: (ְוִהֵּנה ְמֵהָרה ַקל ָיבֹוא| ְקֵצה ָהָאֶרץ ֵמָרחֹוק ְוָׁשַרק לֹו ִמ 
ְולֹא ִנְפַּתח ֵאזֹור | ֵאין ָעֵיף ְוֵאין ּכֹוֵׁשל ּבֹו לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן 

ל ֲאֶׁשר ִחָּציו ְׁשנּוִנים ְוכָ ) 28: (ֲחָלָציו ְולֹא ִנַּתק ְׂשרֹוְך ְנָעָליו
: ָפהַּצר ֶנְחָׁשבּו ְוַגְלִּגָּליו ַּכּסּוַּפְרסֹות סּוָסיו ּכַ | ַקְּׁשתָֹתיו ְּדֻרכֹות 

ַּכְּכִפיִרים ְוִיְנהֹם ] ִיְׁשַאג קרי[וׁשאג | ְׁשָאָגה לֹו ַּכָּלִביא ) 29(
 ְוִיְנהֹם ָעָליו ַּבּיֹום ַההּוא) 30: (ְויֹאֵחז ֶטֶרף ְוַיְפִליט ְוֵאין ַמִּציל

  :אֹור ָחַׁשְך ַּבֲעִריֶפיהָ ְוִנַּבט ָלָאֶרץ ְוִהֵּנה חֶֹׁשְך ַצר וָ | ְּכַנֲהַמת ָים 
  

Isaiah Chapter 6 
  
ַעל ִּכֵּסא  ִּבְׁשַנת מֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִּזָּיהּו ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאדָֹני יֵֹׁשב) 1(

ְׂשָרִפים עְֹמִדים ) 2: (ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ֶאת ַהֵהיָכל| ָרם ְוִנָּׂשא 
ו ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ָפָני|  ִמַּמַעל לֹו ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחד
ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ) 3: (ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף

ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ | ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָוה ְצָבאֹות 
ִיָּמֵלא ְוַהַּבִית | ַוָּיֻנעּו ַאּמֹות ַהִּסִּפים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא ) 4: (ְּכבֹודֹו
ָאנִֹכי  ָואַֹמר אֹוי ִלי ִכי ִנְדֵמיִתי ִּכי ִאיׁש ְטֵמא ְׂשָפַתִים) 5: (ָעָׁשן

ִּכי ֶאת ַהֶּמֶלְך ְיהָוה | ּוְבתֹוְך ַעם ְטֵמא ְׂשָפַתִים ָאנִֹכי יֹוֵׁשב 
 ַוָּיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן ַהְּׂשָרִפים ּוְבָידֹו) 6: (ְצָבאֹות ָראּו ֵעיָני

 ַוַּיַּגע ַעל ִּפי ַוּיֹאֶמר) 7: (ַקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהִּמְזֵּבחַ ְּבֶמְל | ִרְצָּפה 
) 8: (ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפר| ִהֵּנה ָנַגע ֶזה ַעל ְׂשָפֶתיָך 

| נּו ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ֲאדָֹני אֵֹמר ֶאת ִמי ֶאְׁשַלח ּוִמי ֵיֶלְך לָ 
ִׁשְמעּו | ר ֵלְך ְוָאַמְרָּת ָלָעם ַהֶּזה ַוּיֹאֶמ ) 9: (ָואַֹמר ִהְנִני ְׁשָלֵחִני

 ַהְׁשֵמן ֵלב ָהָעם) 10: (ָׁשמֹוַע ְוַאל ָּתִבינּו ּוְראּו ָראֹו ְוַאל ֵּתָדעּו
ֶּפן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו | ַהֶּזה ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד ְוֵעיָניו ָהַׁשע 
| ָואַֹמר ַעד ָמַתי ֲאדָֹני ) 11: (ִיְׁשָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו



 ֵמֵאין ָאָדם ַוּיֹאֶמר ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָׁשאּו ָעִרים ֵמֵאין יֹוֵׁשב ּוָבִּתים
ְוַרָּבה | ְוִרַחק ְיהָוה ֶאת ָהָאָדם ) 12: (ְוָהֲאָדָמה ִּתָּׁשֶאה ְׁשָמָמה
ה ָת ְועֹוד ָּבּה ֲעִׂשִרָּיה ְוָׁשָבה ְוָהיְ ) 13: (ָהֲעזּוָבה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

ע קֶֹדׁש ָּכֵאָלה ְוָכַאּלֹון ֲאֶׁשר ְּבַׁשֶּלֶכת ַמֶּצֶבת ָּבם ֶזרַ | ְלָבֵער 
  :ַמַּצְבָּתּה

  
Isaiah Chapter 7 

  
ה ְרִצין ַוְיִהי ִּביֵמי ָאָחז ֶּבן יֹוָתם ֶּבן ֻעִּזָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָעלָ ) 1(

ה רּוָׁשַלִם ַלִּמְלָחָמ ֶמֶלְך ֲאָרם ּוֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל יְ 
ה ַוֻּיַּגד ְלֵבית ָּדִוד ֵלאמֹר ָנחָ ) 2: (ְולֹא ָיכֹל ְלִהָּלֵחם ָעֶליהָ | ָעֶליָה 

ֵני ַוָּיַנע ְלָבבֹו ּוְלַבב ַעּמֹו ְּכנֹוַע ֲעֵצי ַיַער ִמּפְ | ֲאָרם ַעל ֶאְפָרִים 
ז ַאָּתה ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ֵצא ָנא ִלְקַראת ָאחָ ) 3: (רּוחַ 

ִסַּלת ֶאל ְקֵצה ְּתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֶאל ְמ | ּוְׁשָאר ָיׁשּוב ְּבֶנָך 
א ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהָּׁשֵמר ְוַהְׁשֵקט ַאל ִּתירָ ) 4: (ְׂשֵדה כֹוֵבס

ָּבֳחִרי | ה ּוְלָבְבָך ַאל ֵיַרְך ִמְּׁשֵני ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעֵׁשִנים ָהֵאּלֶ 
| ה ַיַען ִּכי ָיַעץ ָעֶליָך ֲאָרם ָרעָ ) 5: (ן ַוֲאָרם ּוֶבן ְרַמְלָיהּוַאף ְרִצי

ַנֲעֶלה ִביהּוָדה ּוְנִקיֶצָּנה ) 6: (ֶאְפַרִים ּוֶבן ְרַמְלָיהּו ֵלאמֹר
ּכֹה ) 7(  : ְוַנְמִליְך ֶמֶלְך ְּבתֹוָכּה ֵאת ֶּבן ָטְבַאל| ְוַנְבִקֶעָּנה ֵאֵלינּו 

ִּכי רֹאׁש ֲאָרם ) 8: (קּום ְולֹא ִתְהֶיהלֹא ָת | ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה 
ַחת ּוְבעֹוד ִׁשִּׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה יֵ | ַּדֶּמֶׂשק ְורֹאׁש ַּדֶּמֶׂשק ְרִצין 

ֶּבן  ְורֹאׁש ֶאְפַרִים ׁשְֹמרֹון ְורֹאׁש ׁשְֹמרֹון) 9: (ֶאְפַרִים ֵמָעם
ֹוֶסף ְיהָוה ַוּי) 10(  : ִאם לֹא ַתֲאִמינּו ִּכי לֹא ֵתָאֵמנּו| ְרַמְלָיהּו 

| ָך ְׁשַאל ְלָך אֹות ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֶֹהי) 11: (ַּדֵּבר ֶאל ָאָחז ֵלאמֹר
לֹא | ַוּיֹאֶמר ָאָחז ) 12: (ַהְעֵמק ְׁשָאָלה אֹו ַהְגֵּבַּה ְלָמְעָלה

| ִוד ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ָנא ֵּבית ּדָ ) 13: (ֶאְׁשַאל ְולֹא ֲאַנֶּסה ֶאת ְיהָוה
ָלֵכן ) 14: (ֹות ֲאָנִׁשים ִּכי ַתְלאּו ַּגם ֶאת ֱאלָֹהיַהְמַעט ִמֶּכם ַהְלא

ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֹלֶדת ֵּבן | ִיֵּתן ֲאדָֹני הּוא ָלֶכם אֹות 
ְלַדְעּתֹו | ֶחְמָאה ּוְדַבׁש יֹאֵכל ) 15: (ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל
 ַהַּנַער ָמאֹס ָּבָרע ִּכי ְּבֶטֶרם ֵיַדע) 16: (ָמאֹוס ָּבָרע ּוָבחֹור ַּבּטֹוב

: י ְמָלֶכיהָ ֵּתָעֵזב ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָקץ ִמְּפֵני ְׁשנֵ | ּוָבחֹר ַּבּטֹוב 
ֶׁשר לֹא ָיִביא ְיהָוה ָעֶליָך ְוַעל ַעְּמָך ְוַעל ֵּבית ָאִביָך ָיִמים אֲ ) 17(

  : ֵאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור| ָבאּו ְלִמּיֹום סּור ֶאְפַרִים ֵמַעל ְיהּוָדה 



ה ְיאֵֹרי ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְׁשרֹק ְיהָוה ַלְּזבּוב ֲאֶׁשר ִּבְקצֵ ) 18(
ּוָבאּו ְוָנחּו ֻכָּלם ) 19: (ְוַלְּדבֹוָרה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור| ִמְצָרִים 

ּוְבכֹל ַהַּנֲעצּוִצים ּוְבכֹל | ְּבַנֲחֵלי ַהַּבּתֹות ּוִבְנִקיֵקי ַהְּסָלִעים 
ה ַּבּיֹום ַההּוא ְיַגַּלח ֲאדָֹני ְּבַתַער ַהְּׂשִכירָ ) 20: (ַהַּנֲהלִֹלים

ְוַגם ֶאת | ם ְּבֶעְבֵרי ָנָהר ְּבֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ָהרֹאׁש ְוַׂשַער ָהַרְגָליִ 
ָקר ְיַחֶּיה ִאיׁש ֶעְגַלת ּבָ | ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ) 21(  : ַהָּזָקן ִּתְסֶּפה
ִּכי | ׂשֹות ָחָלב יֹאַכל ֶחְמָאה ְוָהָיה ֵמרֹב עֲ ) 22: (ּוְׁשֵּתי צֹאן

ְוָהָיה ַּבּיֹום ) 23: (ֶחְמָאה ּוְדַבׁש יֹאֵכל ָּכל ַהּנֹוָתר ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ
| ֶלף ָּכֶסף ַההּוא ִיְהֶיה ָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָּׁשם ֶאֶלף ֶּגֶפן ְּבֶא 

ִּכי | א ָׁשָּמה ַּבִחִּצים ּוַבֶּקֶׁשת ָיבֹו) 24: (ַלָּׁשִמיר ְוַלַּׁשִית ִיְהֶיה
ֵּדר ְוכֹל ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ַּבַּמְע ) 25: (ָׁשִמיר ָוַׁשִית ִּתְהֶיה ָכל ָהָאֶרץ

ְוָהָיה ְלִמְׁשַלח | ֵיָעֵדרּון לֹא ָתבֹוא ָׁשָּמה ִיְרַאת ָׁשִמיר ָוָׁשִית 
  :ׁשֹור ּוְלִמְרַמס ֶׂשה

  
Isaiah Chapter 8 

  
ּוְכתֹב ָעָליו ְּבֶחֶרט | יֹון ָּגדֹול ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ַקח ְלָך ִּגּלָ ) 1(

ֵאת | ְוָאִעיָדה ִּלי ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ) 2: (ֱאנֹוׁש ְלַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז
ָוֶאְקַרב ֶאל ) 3: (אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן ְוֶאת ְזַכְרָיהּו ֶּבן ְיֶבֶרְכָיהּו

ָרא ְׁשמֹו ַמֵהר ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ְק | ַהְּנִביָאה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן 
ִיָּׂשא | ִּכי ְּבֶטֶרם ֵיַדע ַהַּנַער ְקרֹא ָאִבי ְוִאִּמי ) 4: (ָׁשָלל ָחׁש ַּבז

) 5(  : רֶאת ֵחיל ַּדֶּמֶׂשק ְוֵאת ְׁשַלל ׁשְֹמרֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַאּׁשּו
 ַיַען ִּכי ָמַאס ָהָעם ַהֶּזה) 6: (ַוּיֶֹסף ְיהָוה ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ֵלאמֹר

: הּוּוְמׂשֹוׂש ֶאת ְרִצין ּוֶבן ְרַמְליָ | ַהִּׁשלַֹח ַההְֹלִכים ְלַאט  ֵאת ֵמי
ּוִמים ְוָלֵכן ִהֵּנה ֲאדָֹני ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהָּנָהר ָהֲעצ) 7(

ו ְוָעָלה ַעל ָּכל ֲאִפיָקי| ְוָהַרִּבים ֶאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֶאת ָּכל ְּכבֹודֹו 
אר ְוָחַלף ִּביהּוָדה ָׁשַטף ְוָעַבר ַעד ַצּוָ ) 8( :ְוָהַלְך ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו

רֹעּו ) 9(  : ְוָהָיה ֻמּטֹות ְּכָנָפיו ְמלֹא רַֹחב ַאְרְצָך ִעָּמנּו ֵאל| ַיִּגיַע 
ִהְתַאְּזרּו ָוחֹּתּו | ַעִּמים ָוחֹּתּו ְוַהֲאִזינּו ּכֹל ֶמְרַחֵּקי ָאֶרץ 

י ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכ | ר ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתפָ ) 10: (ִהְתַאְּזרּו ָוחֹּתּו
ְוִיְּסֵרִני | ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ֵאַלי ְּכֶחְזַקת ַהָּיד ) 11(  : ִעָּמנּו ֵאל

לֹא תֹאְמרּון ֶקֶׁשר ְלכֹל ) 12: (ִמֶּלֶכת ְּבֶדֶרְך ָהָעם ַהֶּזה ֵלאמֹר
לֹא ְוֶאת מֹוָראֹו לֹא ִתיְראּו וְ | ֲאֶׁשר יֹאַמר ָהָעם ַהֶּזה ָקֶׁשר 

ְוהּוא | ֶאת ְיהָוה ְצָבאֹות אֹתֹו ַתְקִּדיׁשּו ) 13: (ַתֲעִריצּו



ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף | ְוָהָיה ְלִמְקָּדׁש ) 14: (מֹוַרֲאֶכם ְוהּוא ַמֲעִרְצֶכם
ֵׁשב ּוְלצּור ִמְכׁשֹול ִלְׁשֵני ָבֵּתי ִיְׂשָרֵאל ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְליֹו

ְוָנְפלּו ְוִנְׁשָּברּו ְונֹוְקׁשּו | ים ְוָכְׁשלּו ָבם ַרִּב ) 15: (ְירּוָׁשָלִם
) 17: (ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלֻּמָדי| צֹור ְּתעּוָדה ) 16(  : ְוִנְלָּכדּו

) 18: (ְוִקֵּויִתי לֹו| ְוִחִּכיִתי ַליהָוה ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמֵּבית ַיֲעקֹב 
ְלמֹוְפִתים ִהֵּנה ָאנִֹכי ְוַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ְיהָוה ְלאֹתֹות ּו

ְוִכי ) 19(  : ֵמִעם ְיהָוה ְצָבאֹות ַהּׁשֵֹכן ְּבַהר ִצּיֹון| ְּבִיְׂשָרֵאל 
ְצִפים יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ִּדְרׁשּו ֶאל ָהאֹבֹות ְוֶאל ַהִּיְּדעִֹנים ַהְמַצפְ 

ֲהלֹוא ַעם ֶאל ֱאלָֹהיו ִיְדרֹׁש ְּבַעד ַהַחִּיים ֶאל | ְוַהַּמְהִּגים 
ִאם לֹא יֹאְמרּו ַּכָּדָבר ַהֶּזה | ָרה ְוִלְתעּוָדה ְלתֹו) 20: (ַהֵּמִתים

ְוָהָיה ִכי ִיְרַעב | ְוָעַבר ָּבּה ִנְקֶׁשה ְוָרֵעב ) 21: (ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ָׁשַחר
ְוֶאל ֶאֶרץ ) 22: (ְוִהְתַקַּצף ְוִקֵּלל ְּבַמְלּכֹו ּוֵבאלָֹהיו ּוָפָנה ְלָמְעָלה

ִּכי ) 23: (עּוף צּוָקה ַוֲאֵפָלה ְמֻנָּדחְוִהֵּנה ָצָרה ַוֲחֵׁשָכה ְמ | ַיִּביט 
ה ְזֻבלּון לֹא מּוָעף ַלֲאֶׁשר מּוָצק ָלּה ָּכֵעת ָהִראׁשֹון ֵהַקל ַאְרצָ 

יל ֶּדֶרְך ַהָּים ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּגִל | ְוַאְרָצה ַנְפָּתִלי ְוָהַאֲחרֹון ִהְכִּביד 
  :ַהּגֹוִים

  
Isaiah Chapter 9 

  
ת יְֹׁשֵבי ְּבֶאֶרץ ַצְלָמוֶ | חֶֹׁשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול ָהָעם ַההְֹלִכים ּבַ ) 1(

ִהְגַּדְלָּת ] לֹו קרי[ִהְרִּביָת ַהּגֹוי לא ) 2: (אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם
לּו ְּבַחְּלָקם ָׂשְמחּו ְלָפֶניָך ְּכִׂשְמַחת ַּבָּקִציר ַּכֲאֶׁשר ָיִגי| ַהִּׂשְמָחה 

| ּבֹו  ֵּטה ִׁשְכמֹו ֵׁשֶבט ַהּנֵֹגׂשִּכי ֶאת עֹל ֻסֳּבלֹו ְוֵאת ַמ ) 3: (ָׁשָלל
ִּכי ָכל ְסאֹון סֵֹאן ְּבַרַעׁש ְוִׂשְמָלה ) 4: (ַהִחּתָֹת ְּכיֹום ִמְדָין

 ִּכי ֶיֶלד ֻיַּלד) 5: (ְוָהְיָתה ִלְׂשֵרָפה ַמֲאכֶֹלת ֵאׁש| ְמגֹוָלָלה ְבָדִמים 
ִּיְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶלא וַ | ָלנּו ֵּבן ִנַּתן ָלנּו ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל ִׁשְכמֹו 

] ְלַמְרֵּבה קרי[לםרבה ) 6: (יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאִביַעד ַׂשר ָׁשלֹום
ֹו ְלָהִכין ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּת

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ִקְנַאת | אָֹתּה ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה 
| ב ָּדָבר ָׁשַלח ֲאדָֹני ְּבַיֲעקֹ) 7(  : ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ּזֹאתְיהָוה 

| ֹון ְוָיְדעּו ָהָעם ֻּכּלֹו ֶאְפַרִים ְויֹוֵׁשב ׁשְֹמר) 8: (ְוָנַפל ְּבִיְׂשָרֵאל
| ְלֵבִנים ָנָפלּו ְוָגִזית ִנְבֶנה ) 9: (ְּבַגֲאָוה ּוְבגֶֹדל ֵלָבב ֵלאמֹר

ִצין ַוְיַׂשֵּגב ְיהָוה ֶאת ָצֵרי ְר ) 10: (ֲחִליףִׁשְקִמים ֻּגָּדעּו ַוֲאָרִזים נַ 
ֲאָרם ִמֶּקֶדם ּוְפִלְׁשִּתים ) 11: (ְוֶאת אְֹיָביו ְיַסְכֵסְך | ָעָליו 



ְּבָכל זֹאת לֹא ָׁשב ַאּפֹו | ֵמָאחֹור ַוּיֹאְכלּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֶּפה 
ְוֶאת ְיהָוה | הּו ְוָהָעם לֹא ָׁשב ַעד ַהַּמּכֵ ) 12: (ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה
ָזָנב ַוַּיְכֵרת ְיהָוה ִמִּיְׂשָרֵאל רֹאׁש וְ ) 13(  : ְצָבאֹות לֹא ָדָרׁשּו

|  ָזֵקן ּוְנׂשּוא ָפִנים הּוא ָהרֹאׁש) 14: (ִּכָּפה ְוַאְגמֹון יֹום ֶאָחד
ה ַוִּיְהיּו ְמַאְּׁשֵרי ָהָעם ַהּזֶ ) 15: (ְוָנִביא מֹוֶרה ֶּׁשֶקר הּוא ַהָּזָנב

ַמח ַעל ֵּכן ַעל ַּבחּוָריו לֹא ִיְׂש ) 16: (ּוְמֻאָּׁשָריו ְמֻבָּלִעים|  ַמְתִעים
ּוֵמַרע  ֲאדָֹני ְוֶאת ְיתָֹמיו ְוֶאת ַאְלְמנָֹתיו לֹא ְיַרֵחם ִּכי ֻכּלֹו ָחֵנף

: ְּבָכל זֹאת לֹא ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה| ְוָכל ֶּפה ּדֵֹבר ְנָבָלה 
ַוִּתַּצת ְּבִסְבֵכי | ִרְׁשָעה ָׁשִמיר ָוַׁשִית ּתֹאֵכל  ִּכי ָבֲעָרה ָכֵאׁש) 17(

 ְּבֶעְבַרת ְיהָוה ְצָבאֹות ֶנְעַּתם) 18: (ַהַּיַער ַוִּיְתַאְּבכּו ֵּגאּות ָעָׁשן
: לּוַוְיִהי ָהָעם ְּכַמֲאכֶֹלת ֵאׁש ִאיׁש ֶאל ָאִחיו לֹא ַיְחמֹ| ָאֶרץ 

ִאיׁש | ַעל ְׂשמֹאול ְולֹא ָׂשֵבעּו  ַוִּיְגזֹר ַעל ָיִמין ְוָרֵעב ַוּיֹאַכל) 19(
 ַנֶּׁשהְמַנֶּׁשה ֶאת ֶאְפַרִים ְוֶאְפַרִים ֶאת ְמ ) 20: (ְּבַׂשר ְזרֹעֹו יֹאֵכלּו

: ָיהְּבָכל זֹאת לֹא ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּו| ַיְחָּדו ֵהָּמה ַעל ְיהּוָדה 
    

  
Isaiah Chapter 10 

  
) 2: (ּוְמַכְּתִבים ָעָמל ִּכֵּתבּו| הֹוי ַהחְֹקִקים ִחְקֵקי ָאֶון ) 1(

ִלְהיֹות ַאְלָמנֹות | ְלַהּטֹות ִמִּדין ַּדִּלים ְוִלְגזֹל ִמְׁשַּפט ֲעִנֵּיי ַעִּמי 
ּוַמה ַּתֲעׂשּו ְליֹום ְּפֻקָּדה ) 3: (ְׁשָלָלם ְוֶאת ְיתֹוִמים ָיבֹּזּו

ָאָנה ַתַעְזבּו ַעל ִמי ָּתנּוסּו ְלֶעְזָרה וְ | ּוְלׁשֹוָאה ִמֶּמְרָחק ָּתבֹוא 
|  ִּבְלִּתי ָכַרע ַּתַחת ַאִּסיר ְוַתַחת ֲהרּוִגים ִיּפֹלּו) 4: (ְּכבֹוְדֶכם

הֹוי ַאּׁשּור ) 5(  : ְּבָכל זֹאת לֹא ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה
ַעל ְּבגֹוי ָחֵנף ֲאַׁשְּלֶחּנּו וְ ) 6: (ּוַמֶּטה הּוא ְבָיָדם ַזְעִמי| ֵׁשֶבט ַאִּפי 

] ּוְלׂשּומֹו קרי[ִלְׁשלֹל ָׁשָלל ְוָלבֹז ַּבז ולׂשימו | ְבָרִתי ֲאַצֶּוּנּו ַעם עֶ 
ְוהּוא לֹא ֵכן ְיַדֶּמה ּוְלָבבֹו לֹא ֵכן ) 7: (ִמְרָמס ְּכחֶֹמר חּוצֹות

ִּכי ) 8: (ִּכי ְלַהְׁשִמיד ִּבְלָבבֹו ּוְלַהְכִרית ּגֹוִים לֹא ְמָעט| ַיְחׁשֹב 
| ֲהלֹא ְּכַכְרְּכִמיׁש ַּכְלנֹו ) 9: (ו ְמָלִכיםֲהלֹא ָׂשַרי ַיְחּדָ | יֹאַמר 

ַּכֲאֶׁשר ) 10: (ִאם לֹא ְכַאְרַּפד ֲחָמת ִאם לֹא ְכַדֶּמֶׂשק ׁשְֹמרֹון
ּוְפִסיֵליֶהם ִמירּוָׁשַלִם | ָמְצָאה ָיִדי ְלַמְמְלכֹת ָהֱאִליל 

ֵּכן | יָה ֲהלֹא ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלׁשְֹמרֹון ְוֶלֱאִלילֶ ) 11: (ּוִמּׁשְֹמרֹון
ת ְוָהָיה ִּכי ְיַבַּצע ֲאדָֹני ֶא ) 12(  : ֶאֱעֶׂשה ִלירּוָׁשַלִם ְוַלֲעַצֶּביהָ 

ֶאְפקֹד ַעל ְּפִרי גֶֹדל ְלַבב | ָּכל ַמֲעֵׂשהּו ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשָלִם 



ִּכי ָאַמר ְּבכַֹח ָיִדי ) 13: (ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוַעל ִּתְפֶאֶרת רּום ֵעיָניו
ְוָאִסיר ְּגבּולֹת ַעִּמים | י ּוְבָחְכָמִתי ִּכי ְנֻבנֹוִתי ָעִׂשיִת 

ׁשֹוֵׂשִתי ְואֹוִריד ַּכאִּביר ] ַוֲעתּודֹוֵתיֶהם קרי[ועתידתיהם 
ִצים ַוִּתְמָצא ַכֵּקן ָיִדי ְלֵחיל ָהַעִּמים ְוֶכֱאסֹף ֵּבי) 14: (יֹוְׁשִבים

ֵדד ָּכָנף ּופֶֹצה ֶפה ְולֹא ָהָיה נֹ| ֲעֻזבֹות ָּכל ָהָאֶרץ ֲאִני ָאָסְפִּתי 
ִאם ִיְתַּגֵּדל | ֲהִיְתָּפֵאר ַהַּגְרֶזן ַעל ַהחֵֹצב ּבֹו ) 15: (ּוְמַצְפֵצף

ֶּטה לֹא ַהַּמּׂשֹור ַעל ְמִניפֹו ְּכָהִניף ֵׁשֶבט ְוֶאת ְמִריָמיו ְּכָהִרים ַמ 
| זֹון ָלֵכן ְיַׁשַּלח ָהָאדֹון ְיהָוה ְצָבאֹות ְּבִמְׁשַמָּניו רָ ) 16: (ֵעץ

ְוָהָיה אֹור ִיְׂשָרֵאל ) 17: (ְוַתַחת ְּכבֹדֹו ֵיַקד ְיקֹד ִּכיקֹוד ֵאׁש
ם ּוָבֲעָרה ְוָאְכָלה ִׁשיתֹו ּוְׁשִמירֹו ְּביֹו| ְלֵאׁש ּוְקדֹוׁשֹו ְלֶלָהָבה 

ְוָהָיה |  ּוְכבֹוד ַיְערֹו ְוַכְרִמּלֹו ִמֶּנֶפׁש ְוַעד ָּבָׂשר ְיַכֶּלה) 18: (ֶאָחד
  : ְוַנַער ִיְכְּתֵבם| ּוְׁשָאר ֵעץ ַיְערֹו ִמְסָּפר ִיְהיּו ) 19: (ִּכְמסֹס נֵֹסס

יַטת ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא לֹא יֹוִסיף עֹוד ְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל ּוְפלֵ ) 20(
ֵאל ְוִנְׁשַען ַעל ְיהָוה ְקדֹוׁש ִיְׂשרָ | ֵּבית ַיֲעקֹב ְלִהָּׁשֵען ַעל ַמֵּכהּו 

ִּכי ) 22: (ֶאל ֵאל ִּגּבֹור| ַיֲעקֹב  ְׁשָאר ָיׁשּוב ְׁשָאר) 21: (ֶּבֱאֶמת
ִּכָּליֹון ָחרּוץ | ִאם ִיְהֶיה ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו 

ה ֲאדָֹני ְיהִוה ְצָבאֹות עֶֹׂש | ִּכי ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ) 23: (ׁשֹוֵטף ְצָדָקה
ְיהִוה ְצָבאֹות  ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני) 24(  : ְּבֶקֶרב ָּכל ָהָאֶרץ

א ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה ּוַמֵּטהּו ִיָּׂש | ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור 
י ְוָכָלה ַזַעם ְוַאִּפ | ִּכי עֹוד ְמַעט ִמְזָער ) 25: (ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

ִמְדָין  ְועֹוֵרר ָעָליו ְיהָוה ְצָבאֹות ׁשֹוט ְּכַמַּכת) 26: (ַעל ַּתְבִליָתם
ְוָהָיה ) 27: (ּוַמֵּטהּו ַעל ַהָּים ּוְנָׂשאֹו ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים| ְּבצּור עֹוֵרב 

ְוֻחַּבל | ֶרָך ַּבּיֹום ַההּוא ָיסּור ֻסֳּבלֹו ֵמַעל ִׁשְכֶמָך ְוֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּוא
יד ְלִמְכָמׂש ַיְפִק | ָּבא ַעל ַעַּית ָעַבר ְּבִמְגרֹון ) 28: (עֹל ִמְּפֵני ָׁשֶמן

ָחְרָדה ָהָרָמה ִּגְבַעת | ָעְברּו ַמְעָּבָרה ֶּגַבע ָמלֹון ָלנּו ) 29: (ֵּכָליו
ָּיה ַהְקִׁשיִבי ַלְיָׁשה ֲענִ | ַצֲהִלי קֹוֵלְך ַּבת ַּגִּלים ) 30: (ָׁשאּול ָנָסה

עֹוד ) 32: (יְֹׁשֵבי ַהֵּגִבים ֵהִעיזּו| ָנְדָדה ַמְדֵמָנה ) 31: (ֲעָנתֹות
ִצּיֹון ִּגְבַעת ] ַּבת קרי[ְינֵֹפף ָידֹו ַהר בית | ֲעמֹד ַהּיֹום ְּבנֹב לַ 

ִהֵּנה ָהָאדֹון ְיהָוה ְצָבאֹות ְמָסֵעף ֻּפאָרה ) 33(  : ְירּוָׁשָלִם
ְוִנַּקף ) 34: (ְוָרֵמי ַהּקֹוָמה ְּגדּוִעים ְוַהְּגבִֹהים ִיְׁשָּפלּו| ְּבַמֲעָרָצה 

    : ְּבַאִּדיר ִיּפֹול ְוַהְּלָבנֹון| ִסְבֵכי ַהַּיַער ַּבַּבְרֶזל 
  

Isaiah Chapter 11 
  



ְוָנָחה ָעָליו ) 2: (ְוֵנֶצר ִמָּׁשָרָׁשיו ִיְפֶרה| ְוָיָצא חֶֹטר ִמֵּגַזע ִיָׁשי ) 1(
 רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת| רּוַח ְיהָוה 
ְולֹא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו | ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ְיהָוה ) 3: (ְוִיְרַאת ְיהָוה

ְוָׁשַפט ְּבֶצֶדק ַּדִּלים ) 4: (ִיְׁשּפֹוט ְולֹא ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיחַ 
 ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוחַ | ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ 

ה ְוָהֱאמּונָ | ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ) 5: (ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע
ְוֵעֶגל | ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ ) 6: (ֵאזֹור ֲחָלָציו

 ּוָפָרה ָודֹב ִּתְרֶעיָנה) 7: (ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג ָּבם
ְוִׁשֲעַׁשע ) 8: (ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ֶּתֶבן| ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן 

לֹא ) 9: (ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה| ק ַעל ֻחר ָּפֶתן יֹונֵ 
 ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת| ָיֵרעּו ְולֹא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי 

  : ְיהָוה ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים
ִּמים ֵאָליו ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ׁשֶֹרׁש ִיַׁשי ֲאֶׁשר עֵֹמד ְלֵנס עַ ) 10(

  : ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו ָּכבֹוד| ּגֹוִים ִיְדרֹׁשּו 
ת ְׁשָאר ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאדָֹני ֵׁשִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶא ) 11(

ּוׁש ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכ| ַעּמֹו 
 ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים) 12: (ֵמִאֵּיי ַהָּיםּוֵמֵעיָלם ּוִמִּׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּו

 ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות| ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל 
| ְוָסָרה ִקְנַאת ֶאְפַרִים ְוצְֹרֵרי ְיהּוָדה ִיָּכֵרתּו ) 13: (ָהָאֶרץ

: ֶאְפָרִים ֶאְפַרִים לֹא ְיַקֵּנא ֶאת ְיהּוָדה ִויהּוָדה לֹא ָיצֹר ֶאת
| ם ְוָעפּו ְבָכֵתף ְּפִלְׁשִּתים ָיָּמה ַיְחָּדו ָיבֹּזּו ֶאת ְּבֵני ֶקדֶ ) 14(

) 15: (ֱאדֹום ּומֹוָאב ִמְׁשלֹוח ָיָדם ּוְבֵני ַעּמֹון ִמְׁשַמְעָּתם
ר ַּבְעָים ְוֶהֱחִרים ְיהָוה ֵאת ְלׁשֹון ָים ִמְצַרִים ְוֵהִניף ָידֹו ַעל ַהָּנהָ 

ְוָהְיָתה ) 16: (הּו ְלִׁשְבָעה ְנָחִלים ְוִהְדִריְך ַּבְּנָעִליםְוִהּכָ | רּוחֹו 
ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה | ְמִסָּלה ִלְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור 

  :ְלִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֲעלֹתֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
  

Isaiah Chapter 12 
  
ָיׁשֹב ַאְּפָך | י ָאַנְפָּת ִּבי ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא אֹוְדָך ְיהָוה ִּכ ) 1(

ִּכי ָעִּזי | ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד ) 2: (ּוְתַנֲחֵמִני
| ֹון ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂש) 3: (ְוִזְמָרת ָיּה ְיהָוה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה

ֹודּו ַליהָוה ַוֲאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא ה) 4: (ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה
: מֹוַהְזִּכירּו ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁש | ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילָֹתיו 



זֹאת ְּבָכל ] מּוַדַעת קרי[מידעת | ַזְּמרּו ְיהָוה ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה ) 5(
 ִּכי ָגדֹול ְּבִקְרֵּבְך ְקדֹוׁש| ַצֲהִלי ָורִֹּני יֹוֶׁשֶבת ִצּיֹון ) 6: (ָהָאֶרץ
  :ִיְׂשָרֵאל

  
Isaiah Chapter 13 

  
 ַעל ַהר ִנְׁשֶּפה) 2: (ֲאֶׁשר ָחָזה ְיַׁשְעָיהּו ֶּבן ָאמֹוץ| ַמָּׂשא ָּבֶבל ) 1(

) 3: (ָהִניפּו ָיד ְוָיבֹאּו ִּפְתֵחי ְנִדיִבים| ְׂשאּו ֵנס ָהִרימּו קֹול ָלֶהם 
: י ַעִּליֵזי ַּגֲאָוִתיַּגם ָקָראִתי ִגּבֹוַרי ְלַאִּפ | ֲאִני ִצֵּויִתי ִלְמֻקָּדָׁשי 

 קֹול ְׁשאֹון ַמְמְלכֹות ּגֹוִים| קֹול ָהמֹון ֶּבָהִרים ְּדמּות ַעם ָרב ) 4(
ָּבִאים ֵמֶאֶרץ ) 5: (ֶנֱאָסִפים ְיהָוה ְצָבאֹות ְמַפֵּקד ְצָבא ִמְלָחָמה

) 6: (ְיהָוה ּוְכֵלי ַזְעמֹו ְלַחֵּבל ָּכל ָהָאֶרץ| ֶמְרָחק ִמְקֵצה ַהָּׁשָמִים 
ַעל ֵּכן ָּכל ) 7: (ְּכׁשֹד ִמַּׁשַּדי ָיבֹוא| יִלילּו ִּכי ָקרֹוב יֹום ְיהָוה הֵ 

ְוִנְבָהלּו ִציִרים ) 8: (ְוָכל ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיָּמס| ָיַדִים ִּתְרֶּפיָנה 
 ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ִיְתָמהּו ְּפֵני| ַוֲחָבִלים יֹאֵחזּון ַּכּיֹוֵלָדה ְיִחילּון 

ֹון ִהֵּנה יֹום ְיהָוה ָּבא ַאְכָזִרי ְוֶעְבָרה ַוֲחר) 9(: ְלָהִבים ְּפֵניֶהם
ִּכי ) 10: (ָלׂשּום ָהָאֶרץ ְלַׁשָּמה ְוַחָּטֶאיָה ַיְׁשִמיד ִמֶּמָּנה| ָאף 

 ָחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש| כֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ּוְכִסיֵליֶהם לֹא ָיֵהּלּו אֹוָרם 
ל ָפַקְדִּתי ַעל ֵּתֵבל ָרָעה ְועַ ּו) 11: (ְּבֵצאתֹו ְוָיֵרַח לֹא ַיִּגיַה אֹורֹו

: ִּפילְוִהְׁשַּבִּתי ְּגאֹון ֵזִדים ְוַגֲאַות ָעִריִצים ַאְׁש | ְרָׁשִעים ֲעֹוָנם 
ַעל ֵּכן ) 13: (ְוָאָדם ִמֶּכֶתם אֹוִפיר| אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָּפז ) 12(

ְצָבאֹות  ְּבֶעְבַרת ְיהָוה| ָׁשַמִים ַאְרִּגיז ְוִתְרַעׁש ָהָאֶרץ ִמְּמקֹוָמּה 
|  ְוָהָיה ִּכְצִבי ֻמָּדח ּוְכצֹאן ְוֵאין ְמַקֵּבץ) 14: (ּוְביֹום ֲחרֹון ַאּפֹו

ָּכל ַהִּנְמָצא ) 15: (ִאיׁש ֶאל ַעּמֹו ִיְפנּו ְוִאיׁש ֶאל ַאְרצֹו ָינּוסּו
ְועְֹלֵליֶהם ְיֻרְּטׁשּו ) 16: (ְוָכל ַהִּנְסֶּפה ִיּפֹול ֶּבָחֶרב| ִיָּדֵקר 

]: ִּתָּׁשַכְבָנה קרי[ִיַּׁשּסּו ָּבֵּתיֶהם ּוְנֵׁשיֶהם תׁשגלנה  |ְלֵעיֵניֶהם 
ָזָהב ֲאֶׁשר ֶּכֶסף לֹא ַיְחׁשֹבּו וְ | ִהְנִני ֵמִעיר ֲעֵליֶהם ֶאת ָמָדי ) 17(

ּוְפִרי ֶבֶטן לֹא | ּוְקָׁשתֹות ְנָעִרים ְּתַרַּטְׁשָנה ) 18: (לֹא ַיְחְּפצּו בֹו
ְוָהְיָתה ָבֶבל ְצִבי ) 19: (ֵעיָנם ְיַרֵחמּו ַעל ָּבִנים לֹא ָתחּוס

 ְּכַמְהֵּפַכת ֱאלִֹהים ֶאת ְסדֹם| ַמְמָלכֹות ִּתְפֶאֶרת ְּגאֹון ַּכְׂשִּדים 
| ֹור לֹא ֵתֵׁשב ָלֶנַצח ְולֹא ִתְׁשּכֹן ַעד ּדֹור ָוד) 20: (ְוֶאת ֲעמָֹרה

ָׁשם  ְוָרְבצּו) 21: (ְולֹא ַיֵהל ָׁשם ֲעָרִבי ְורִֹעים לֹא ַיְרִּבצּו ָׁשם
ִעיִרים ְוָׁשְכנּו ָׁשם ְּבנֹות ַיֲעָנה ּוְׂש | ִצִּיים ּוָמְלאּו ָבֵּתיֶהם אִֹחים 



| ֶנג ְוָעָנה ִאִּיים ְּבַאְלְמנֹוָתיו ְוַתִּנים ְּבֵהיְכֵלי עֹ) 22: (ְיַרְּקדּו ָׁשם
  :ְוָקרֹוב ָלבֹוא ִעָּתּה ְוָיֶמיָה לֹא ִיָּמֵׁשכּו

  
Isaiah Chapter 14 

  
ם ַעל ֵחם ְיהָוה ֶאת ַיֲעקֹב ּוָבַחר עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְוִהִּניחָ ִּכי ְירַ ) 1(

) 2: (ְוִנְלָוה ַהֵּגר ֲעֵליֶהם ְוִנְסְּפחּו ַעל ֵּבית ַיֲעקֹב| ַאְדָמָתם 
 ְׂשָרֵאלּוְלָקחּום ַעִּמים ֶוֱהִביאּום ֶאל ְמקֹוָמם ְוִהְתַנֲחלּום ֵּבית יִ 

ְוָהיּו ׁשִֹבים ְלׁשֵֹביֶהם | חֹות ַעל ַאְדַמת ְיהָוה ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשפָ 
ָך ְוָהָיה ְּביֹום ָהִניַח ְיהָוה ְלָך ֵמָעְצְּב ) 3(  : ְוָרדּו ְּבנְֹגֵׂשיֶהם

ְוָנָׂשאָת ) 4: (ּוִמן ָהֲעבָֹדה ַהָּקָׁשה ֲאֶׁשר ֻעַּבד ָּבְך | ּוֵמָרְגֶזָך 
ָׁשְבָתה  ֵאיְך ָׁשַבת נֵֹגׂש| ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ַעל ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוָאָמְרָּת 

) 6: (ֵׁשֶבט מְֹׁשִלים| ָׁשַבר ְיהָוה ַמֵּטה ְרָׁשִעים ) 5: (ַמְדֵהָבה
רֶֹדה ָבַאף ּגֹוִים ֻמְרָּדף | ַמֶּכה ַעִּמים ְּבֶעְבָרה ַמַּכת ִּבְלִּתי ָסָרה 

ַּגם ) 8: (ָּפְצחּו ִרָּנה| ָנָחה ָׁשְקָטה ָּכל ָהָאֶרץ ) 7: (ְּבִלי ָחָׂשְך 
ֵרת ֵמָאז ָׁשַכְבָּת לֹא ַיֲעֶלה ַהּכֹ| ְלָך ַאְרֵזי ְלָבנֹון  ְּברֹוִׁשים ָׂשְמחּו

עֹוֵרר ְלָך | ְׁשאֹול ִמַּתַחת ָרְגָזה ְלָך ִלְקַראת ּבֹוֶאָך ) 9: (ָעֵלינּו
) 10: (ְרָפִאים ָּכל ַעּתּוֵדי ָאֶרץ ֵהִקים ִמִּכְסאֹוָתם ּכֹל ַמְלֵכי גֹוִים

ם ַאָּתה ֻחֵּליָת ָכמֹונּו ֵאֵלינּו ּגַ | ֻּכָּלם ַיֲענּו ְויֹאְמרּו ֵאֶליָך 
ַּתְחֶּתיָך ֻיַּצע | הּוַרד ְׁשאֹול ְגאֹוֶנָך ֶהְמַית ְנָבֶליָך ) 11: (ִנְמָׁשְלָּת 

| ַחר ֵאיְך ָנַפְלָּת ִמָּׁשַמִים ֵהיֵלל ֶּבן ָׁש ) 12: (ִרָּמה ּוְמַכֶּסיָך ּתֹוֵלָעה
ָּתה ָאַמְרָּת ִבְלָבְבָך ְוַא) 13: (ִנְגַּדְעָּת ָלָאֶרץ חֹוֵלׁש ַעל ּגֹוִים

ְוֵאֵׁשב ְּבַהר | ַהָּׁשַמִים ֶאֱעֶלה ִמַּמַעל ְלכֹוְכֵבי ֵאל ָאִרים ִּכְסִאי 
: ֶאַּדֶּמה ְלֶעְליֹון| ֶאֱעֶלה ַעל ָּבֳמֵתי ָעב ) 14: (מֹוֵעד ְּבַיְרְּכֵתי ָצפֹון

ָך רֶֹאיָך ֵאֶלי) 16: (ַאְך ֶאל ְׁשאֹול ּתּוָרד ֶאל ַיְרְּכֵתי בֹור) 15(
 ֲהֶזה ָהִאיׁש ַמְרִּגיז ָהָאֶרץ ַמְרִעיׁש| ַיְׁשִּגיחּו ֵאֶליָך ִיְתּבֹוָננּו 

ֲאִסיָריו לֹא | ָׂשם ֵּתֵבל ַּכִּמְדָּבר ְוָעָריו ָהָרס ) 17: (ַמְמָלכֹות
ָׁשְכבּו ְבָכבֹוד ִאיׁש | ָּכל ַמְלֵכי גֹוִים ֻּכָּלם ) 18: (ָפַתח ָּבְיָתה

ֲהֻרִגים  ְׁשַלְכָּת ִמִּקְבְרָך ְּכֵנֶצר ִנְתָעב ְלבּוׁשְוַאָּתה הָ ) 19: (ְּבֵביתֹו
לֹא ֵתַחד ) 20: (יֹוְרֵדי ֶאל ַאְבֵני בֹור ְּכֶפֶגר מּוָבס| ְמטֲֹעֵני ָחֶרב 

לֹא ִיָּקֵרא ְלעֹוָלם | ִאָּתם ִּבְקבּוָרה ִּכי ַאְרְצָך ִׁשַחָּת ַעְּמָך ָהָרְגָּת 
ַּבל ָיֻקמּו | ַמְטֵּבַח ַּבֲעֹון ֲאבֹוָתם  ָהִכינּו ְלָבָניו) 21: (ֶזַרע ְמֵרִעים

 ְוַקְמִּתי ֲעֵליֶהם ְנֻאם) 22: (ְוָיְרׁשּו ָאֶרץ ּוָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ָעִרים
: ם ְיהָוהְוִהְכַרִּתי ְלָבֶבל ֵׁשם ּוְׁשָאר ְוִנין ָוֶנֶכד ְנאֻ | ְיהָוה ְצָבאֹות 



ְוֵטאֵטאִתיָה | ְוַׂשְמִּתיָה ְלמֹוַרׁש ִקּפֹד ְוַאְגֵמי ָמִים ) 23(
  : ְּבַמְטֲאֵטא ַהְׁשֵמד ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות

ִאם לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי ֵּכן | ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר ) 24(
י ִלְׁשּבֹר ַאּׁשּור ְּבַאְרִצ ) 25: (ָהָיָתה ְוַכֲאֶׁשר ָיַעְצִּתי ִהיא ָתקּום

: סּורֻעּלֹו ְוֻסֳּבלֹו ֵמַעל ִׁשְכמֹו יָ  ְוָסר ֵמֲעֵליֶהם| ְוַעל ָהַרי ֲאבּוֶסּנּו 
ְוזֹאת ַהָּיד ַהְּנטּוָיה | זֹאת ָהֵעָצה ַהְּיעּוָצה ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ) 26(

ְוָידֹו | ִּכי ְיהָוה ְצָבאֹות ָיָעץ ּוִמי ָיֵפר ) 27: (ַעל ָּכל ַהּגֹוִים
  : ַהְּנטּוָיה ּוִמי ְיִׁשיֶבָּנה

ַאל ) 29: (ָהָיה ַהַּמָּׂשא ַהֶּזה| ָחז ִּבְׁשַנת מֹות ַהֶּמֶלְך ָא) 28(
ֵיֵצא  ִּכי ִמּׁשֶֹרׁש ָנָחׁש| ִּתְׂשְמִחי ְפֶלֶׁשת ֻּכֵּלְך ִּכי ִנְׁשַּבר ֵׁשֶבט ַמֵּכְך 

ְוָרעּו ְּבכֹוֵרי ַדִּלים ְוֶאְביֹוִנים ) 30: (ֶצַפע ּוִפְריֹו ָׂשָרף ְמעֹוֵפף
) 31: (ְך ּוְׁשֵאִריֵתְך ַיֲהרֹגְוֵהַמִּתי ָבָרָעב ָׁשְרֵׁש | ָלֶבַטח ִיְרָּבצּו 

 ִּכי ִמָּצפֹון ָעָׁשן ָּבא| ֵהיִליִלי ַׁשַער ַזֲעִקי ִעיר ָנמֹוג ְּפֶלֶׁשת ֻּכֵּלְך 
ִּכי ְיהָוה ִיַּסד | ּוַמה ַּיֲעֶנה ַמְלֲאֵכי גֹוי ) 32: (ְוֵאין ּבֹוֵדד ְּבמֹוָעָדיו

    : ִצּיֹון ּוָבּה ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעּמֹו
  

Isaiah Chapter 15 
  
ַּדד ִּכי ְּבֵליל ֻׁשַּדד ָער מֹוָאב ִנְדָמה ִּכי ְּבֵליל ׁשֻ | ַמָּׂשא מֹוָאב ) 1(

ַעל ְנבֹו | ָעָלה ַהַּבִית ְוִדיבֹן ַהָּבמֹות ְלֶבִכי ) 2: (ִקיר מֹוָאב ִנְדָמה
: רּוָעהְוַעל ֵמיְדָבא מֹוָאב ְיֵיִליל ְּבָכל רֹאָׁשיו ָקְרָחה ָּכל ָזָקן ּגְ 

 ַעל ַּגּגֹוֶתיָה ּוִבְרחֹבֶֹתיָה ֻּכּלֹה ְיֵיִליל| צָֹתיו ָחְגרּו ָׂשק ְּבחּו) 3(
| קֹוָלם  ַוִּתְזַעק ֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ַעד ַיַהץ ִנְׁשַמע) 4: (יֵֹרד ַּבֶּבִכי

ִלִּבי ְלמֹוָאב ִיְזָעק ) 5: (ַעל ֵּכן ֲחֻלֵצי מֹוָאב ָיִריעּו ַנְפׁשֹו ָיְרָעה ּלֹו
ה ִּכי ַמֲעֵלה ַהּלּוִחית ִּבְבִכי ַיֲעלֶ | ַער ֶעְגַלת ְׁשִלִׁשָּיה ְּבִריֶחָה ַעד צֹ

ִּכי ֵמי ִנְמִרים ) 6: (ּבֹו ִּכי ֶּדֶרְך חֹורַֹנִים ַזֲעַקת ֶׁשֶבר ְיעֵֹערּו
ַעל ) 7: (ִּכי ָיֵבׁש ָחִציר ָּכָלה ֶדֶׁשא ֶיֶרק לֹא ָהָיה| ְמַׁשּמֹות ִיְהיּו 

ִּכי ) 8: (ָתם ַעל ַנַחל ָהֲעָרִבים ִיָּׂשאּוםּוְפֻקּדָ | ֵּכן ִיְתָרה ָעָׂשה 
ַעד ֶאְגַלִים ִיְלָלָתּה ּוְבֵאר | ִהִּקיָפה ַהְּזָעָקה ֶאת ְּגבּול מֹוָאב 

ימֹון ִּכי ֵמי ִדימֹון ָמְלאּו ָדם ִּכי ָאִׁשית ַעל ִּד ) 9: (ֵאיִלים ִיְלָלָתּה
  :ָמהִלְפֵליַטת מֹוָאב ַאְרֵיה ְוִלְׁשֵאִרית ֲאדָ | נֹוָספֹות 

  
Isaiah Chapter 16 

  



) 2: (ֶאל ַהר ַּבת ִצּיֹון| ִׁשְלחּו ַכר מֵֹׁשל ֶאֶרץ ִמֶּסַלע ִמְדָּבָרה ) 1(
ִּתְהֶייָנה ְּבנֹות מֹוָאב ַמְעָּברֹת | ְוָהָיה ְכעֹוף נֹוֵדד ֵקן ְמֻׁשָּלח 

ַּלִיל ֵעָצה ֲעׂשּו ְפִליָלה ִׁשיִתי כַ ] ָהִביִאי קרי[הביאו ) 3: (ְלַאְרנֹון
ָיגּורּו ָבְך ) 4: (ַסְּתִרי ִנָּדִחים נֵֹדד ַאל ְּתַגִּלי| ֵּלְך ְּבתֹוְך ָצֳהָרִים ִצ 

ד ִּכי ָאֵפס ַהֵּמץ ָּכָלה ׁשֹ| ִנָּדַחי מֹוָאב ֱהִוי ֵסֶתר ָלמֹו ִמְּפֵני ׁשֹוֵדד 
 ֱאֶמתְוהּוַכן ַּבֶחֶסד ִּכֵּסא ְוָיַׁשב ָעָליו ּבֶ ) 5: (ַּתּמּו רֵֹמס ִמן ָהָאֶרץ

ָׁשַמְענּו ְגאֹון ) 6: (ׁשֵֹפט ְודֵֹרׁש ִמְׁשָּפט ּוְמִהר ֶצֶדק| ֶהל ָּדִוד ְּבאֹ
ָלֵכן ) 7(  : ַּגֲאָותֹו ּוְגאֹונֹו ְוֶעְבָרתֹו לֹא ֵכן ַּבָּדיו| מֹוָאב ֵּגא ְמאֹד 

ְהּגּו ַלֲאִׁשיֵׁשי ִקיר ֲחֶרֶׂשת ֶּת | ְיֵיִליל מֹוָאב ְלמֹוָאב ֻּכּלֹה ְיֵיִליל 
ַּבֲעֵלי  ִּכי ַׁשְדמֹות ֶחְׁשּבֹון ֻאְמָלל ֶּגֶפן ִׂשְבָמה) 8: (ַאְך ְנָכִאים

ְׁשֻלחֹוֶתיָה | גֹוִים ָהְלמּו ְׂשרּוֶּקיָה ַעד ַיְעֵזר ָנָגעּו ָּתעּו ִמְדָּבר 
 ַרָּיֶוְך ַעל ֵּכן ֶאְבֶּכה ִּבְבִכי ַיְעֵזר ֶּגֶפן ִׂשְבָמה אֲ ) 9: (ִנְּטׁשּו ָעְברּו ָים

: לִּכי ַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך ֵהיָדד ָנפָ | ֶאְלָעֵלה ִּדְמָעִתי ֶחְׁשּבֹון וְ 
ָּנן לֹא ְוֶנֱאַסף ִׂשְמָחה ָוִגיל ִמן ַהַּכְרֶמל ּוַבְּכָרִמים לֹא ְירֻ ) 10(

ַעל ֵּכן ) 11: (ַיִין ַּבְיָקִבים לֹא ִיְדרְֹך ַהּדֵֹרְך ֵהיָדד ִהְׁשַּבִּתי| ְירָֹעע 
ְוָהָיה ִכי ) 12: (ְוִקְרִּבי ְלִקיר ָחֶרׂש|  ֵמַעי ְלמֹוָאב ַּכִּכּנֹור ֶיֱהמּו

ל ּוָבא ֶאל ִמְקָּדׁשֹו ְלִהְתַּפּלֵ | ִנְרָאה ִּכי ִנְלָאה מֹוָאב ַעל ַהָּבָמה 
: זֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל מֹוָאב ֵמָא) 13: (ְולֹא יּוָכל

 ֵני ָׂשִכיר ְוִנְקָלהְוַעָּתה ִּדֶּבר ְיהָוה ֵלאמֹר ְּבָׁשלֹׁש ָׁשִנים ִּכְׁש ) 14(
: ּוְׁשָאר ְמַעט ִמְזָער לֹוא ַכִּביר| ְּכבֹוד מֹוָאב ְּבכֹל ֶהָהמֹון ָהָרב 

    
  

Isaiah Chapter 17 
  
: ָּפָלהִהֵּנה ַדֶּמֶׂשק מּוָסר ֵמִעיר ְוָהְיָתה ְמִעי ַמ | ַמָּׂשא ַּדָּמֶׂשק ) 1(
: ְוָרְבצּו ְוֵאין ַמֲחִרידַלֲעָדִרים ִּתְהֶייָנה | ֲעֻזבֹות ָעֵרי ֲערֵֹער ) 2(
| ר ֲאָרם ְוִנְׁשַּבת ִמְבָצר ֵמֶאְפַרִים ּוַמְמָלָכה ִמַּדֶּמֶׂשק ּוְׁשָא) 3(

ְוָהָיה ) 4(  : ִּכְכבֹוד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות
ָיה ְוהָ ) 5: (ּוִמְׁשַמן ְּבָׂשרֹו ֵיָרֶזה| ַּבּיֹום ַההּוא ִיַּדל ְּכבֹוד ַיֲעקֹב 

ְוָהָיה ִּכְמַלֵּקט | ֶּכֱאסֹף ָקִציר ָקָמה ּוְזרֹעֹו ִׁשֳּבִלים ִיְקצֹור 
ַנִים ְוִנְׁשַאר ּבֹו עֹוֵללֹת ְּכנֶֹקף ַזִית ְׁש ) 6: (ִׁשֳּבִלים ְּבֵעֶמק ְרָפִאים

ִרָּיה ַאְרָּבָעה ֲחִמָּׁשה ִּבְסִעֶפיָה ּפֹ| ְׁשלָֹׁשה ַּגְרְּגִרים ְּברֹאׁש ָאִמיר 
ל ַּבּיֹום ַההּוא ִיְׁשֶעה ָהָאָדם עַ ) 7(  : ה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלְנֻאם ְיהוָ 

ְולֹא ִיְׁשֶעה ֶאל ) 8: (ְוֵעיָניו ֶאל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּתְרֶאיָנה| עֵֹׂשהּו 



 ַוֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאְצְּבעָֹתיו לֹא ִיְרֶאה| ַהִּמְזְּבחֹות ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 
ַבת ּיֹום ַההּוא ִיְהיּו ָעֵרי ָמֻעּזֹו ַּכֲעזּוּבַ ) 9: (ְוָהֲאֵׁשִרים ְוָהַחָּמִנים

: ְוָהְיָתה ְׁשָמָמה| ַהחֶֹרׁש ְוָהָאִמיר ֲאֶׁשר ָעְזבּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַעל ֵּכן | ִּכי ָׁשַכַחְּת ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵעְך ְוצּור ָמֻעֵּזְך לֹא ָזָכְרְּת ) 10(

ְּביֹום ִנְטֵעְך ) 11: (ִּתְזָרֶעּנּוִּתְּטִעי ִנְטֵעי ַנֲעָמִנים ּוְזמַֹרת ָזר 
ֵנד ָקִציר ְּביֹום ַנֲחָלה ּוְכֵאב | ְּתַׂשְגֵׂשִגי ּוַבּבֶֹקר ַזְרֵעְך ַּתְפִריִחי 

| יּון הֹוי ֲהמֹון ַעִּמים ַרִּבים ַּכֲהמֹות ַיִּמים ֶיֱהָמ ) 12(  : ָאנּוׁש
ְלֻאִּמים ) 13(: ּוְׁשאֹון ְלֻאִּמים ִּכְׁשאֹון ַמִים ַּכִּביִרים ִיָּׁשאּון

ְוֻרַּדף ְּכמֹץ | ִּכְׁשאֹון ַמִים ַרִּבים ִיָּׁשאּון ְוָגַער ּבֹו ְוָנס ִמֶּמְרָחק 
ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ) 14: (ָהִרים ִלְפֵני רּוַח ּוְכַגְלַּגל ִלְפֵני סּוָפה

    : ֶזה ֵחֶלק ׁשֹוֵסינּו ְוגֹוָרל ְלבְֹזֵזינּו| ַבָּלָהה ְּבֶטֶרם ּבֶֹקר ֵאיֶנּנּו 
  

Isaiah Chapter 18 
  
) 2: (ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי כּוׁש| הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים ) 1(

ִכים ַהּׁשֵֹלַח ַּבָּים ִציִרים ּוִבְכֵלי גֶֹמא ַעל ְּפֵני ַמִים ְלכּו ַמְלָא
ּגֹוי | ָאה ַקִּלים ֶאל ּגֹוי ְמֻמָּׁשְך ּומֹוָרט ֶאל ַעם נֹוָרא ִמן הּוא ָוָהלְ 

ָּכל יְֹׁשֵבי ֵתֵבל ) 3: (ו ּוְמבּוָסה ֲאֶׁשר ָּבְזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹוַקו ָק 
: ָמעּוִּכְנׂשֹא ֵנס ָהִרים ִּתְראּו ְוִכְתקַֹע ׁשֹוָפר ִּתְׁש | ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ 

] ֶאְׁשֳקָטה קרי[ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ֵאַלי אׁשקוטה ) 4(  
) 5: (ר ְּכָעב ַטל ְּבחֹם ָקִצירְּכחֹם ַצח ֲעֵלי אֹו| ְוַאִּביָטה ִבְמכֹוִני 

ְוָכַרת | ִּכי ִלְפֵני ָקִציר ְּכָתם ֶּפַרח ּובֶֹסר ּגֵֹמל ִיְהֶיה ִנָּצה 
ֵיָעְזבּו ) 6: (ַהַּזְלַזִּלים ַּבַּמְזֵמרֹות ְוֶאת ַהְּנִטיׁשֹות ֵהִסיר ֵהַתז

 ֶּבֱהַמתְוָקץ ָעָליו ָהַעִיט ְוָכל | ַיְחָּדו ְלֵעיט ָהִרים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ 
ַעם  ָּבֵעת ַהִהיא יּוַבל ַׁשי ַליהָוה ְצָבאֹות) 7: (ָהָאֶרץ ָעָליו ֶּתֱחָרף

ּגֹוי ַקו ָקו | ְמֻמָּׁשְך ּומֹוָרט ּוֵמַעם נֹוָרא ִמן הּוא ָוָהְלָאה 
ה ְצָבאֹות ּוְמבּוָסה ֲאֶׁשר ָּבְזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹו ֶאל ְמקֹום ֵׁשם ְיהוָ 

    : ַהר ִצּיֹון
  

Isaiah Chapter 19 
  
ָנעּו ִהֵּנה ְיהָוה רֵֹכב ַעל ָעב ַקל ּוָבא ִמְצַרִים וְ | ַמָּׂשא ִמְצָרִים ) 1(

) 2: (ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמָּפָניו ּוְלַבב ִמְצַרִים ִיַּמס ְּבִקְרּבֹו
  ְּבֵרֵעהּוְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים ְוִנְלֲחמּו ִאיׁש ְּבָאִחיו ְוִאיׁש



ֹו ְוָנְבָקה רּוַח ִמְצַרִים ְּבִקְרּב) 3: (ִעיר ַמְמָלָכה ְּבַמְמָלָכהִעיר ְּב | 
אֹבֹות ְוָדְרׁשּו ֶאל ָהֱאִליִלים ְוֶאל ָהִאִּטים ְוֶאל הָ | ַוֲעָצתֹו ֲאַבֵּלַע 
| ה ְוִסַּכְרִּתי ֶאת ִמְצַרִים ְּבַיד ֲאדִֹנים ָקֶׁש ) 4: (ְוֶאל ַהִּיְּדעִֹנים

 ְוִנְּׁשתּו ַמִים) 5: (ְנֻאם ָהָאדֹון ְיהָוה ְצָבאֹות ּוֶמֶלְך ַעז ִיְמָׁשל ָּבם
ּו ְוֶהֶאְזִניחּו ְנָהרֹות ָּדֲללּו ְוָחְרב) 6: (ְוָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש| ֵמַהָּים 

|  ָערֹות ַעל ְיאֹור ַעל ִּפי ְיאֹור) 7: (ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו| ְיאֵֹרי ָמצֹור 
ל ְוָאנּו ַהַּדָּיִגים ְוָאְבלּו ּכָ ) 8: (ֵאיֶנּנּוְוכֹל ִמְזַרע ְיאֹור ִייַבׁש ִנַּדף וְ 

: ּוּופְֹרֵׂשי ִמְכמֶֹרת ַעל ְּפֵני ַמִים ֻאְמָלל| ַמְׁשִליֵכי ַבְיאֹור ַחָּכה 
ְוָהיּו ) 10: (ְואְֹרִגים חֹוָרי| ּובֹׁשּו עְֹבֵדי ִפְׁשִּתים ְׂשִריקֹות ) 9(

ַאְך ֱאִוִלים ) 11: (י ָנֶפׁשָּכל עֵֹׂשי ֶׂשֶכר ַאְגֵמ | ָׁשתֶֹתיָה ְמֻדָּכִאים 
ֵאיְך ּתֹאְמרּו ֶאל | ָׂשֵרי צַֹען ַחְכֵמי יֲֹעֵצי ַפְרעֹה ֵעָצה ִנְבָעָרה 

 ַאָּים ֵאפֹוא ֲחָכֶמיךָ ) 12: (ַּפְרעֹה ֶּבן ֲחָכִמים ֲאִני ֶּבן ַמְלֵכי ֶקֶדם
) 13: (ְוֵיְדעּו ַמה ָּיַעץ ְיהָוה ְצָבאֹות ַעל ִמְצָרִים| ְוַיִּגידּו ָנא ָלְך 

ִהְתעּו ֶאת ִמְצַרִים ִּפַּנת | נֹוֲאלּו ָׂשֵרי צַֹען ִנְּׁשאּו ָׂשֵרי נֹף 
ְוִהְתעּו ֶאת | ְיהָוה ָמַסְך ְּבִקְרָּבּה רּוַח ִעְוִעים ) 14: (ְׁשָבֶטיהָ 

ְולֹא ִיְהֶיה ) 15: (ִמְצַרִים ְּבָכל ַמֲעֵׂשהּו ְּכִהָּתעֹות ִׁשּכֹור ְּבִקיאֹו
: ןֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה רֹאׁש ְוָזָנב ִּכָּפה ְוַאְגמֹו| ה ְלִמְצַרִים ַמֲעֶׂש 

י ְוָחַרד ּוָפַחד ִמְּפנֵ | ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְצַרִים ַּכָּנִׁשים ) 16(  
ְוָהְיָתה ) 17: (ְּתנּוַפת ַיד ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר הּוא ֵמִניף ָעָליו

ְזִּכיר אָֹתּה ֵאָליו ַאְדַמת ְיהּוָדה ְלִמְצַרִים ְלָחָּגא ּכֹל ֲאֶׁשר יַ 
) 18(  : ִמְּפֵני ֲעַצת ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵעץ ָעָליו| ִיְפָחד 

ַפת ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיּו ָחֵמׁש ָעִרים ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְמַדְּברֹות ְׂש 
: ִעיר ַהֶהֶרס ֵיָאֵמר ְלֶאָחת| ְּכַנַען ְוִנְׁשָּבעֹות ַליהָוה ְצָבאֹות 

| ִים ֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְזֵּבַח ַליהָוה ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצרָ ַּבּי) 19(  
ְוָהָיה ְלאֹות ּוְלֵעד ַליהָוה ) 20: (ּוַמֵּצָבה ֵאֶצל ְּגבּוָלּה ַליהָוה

ִּכי ִיְצֲעקּו ֶאל ְיהָוה ִמְּפֵני לֲֹחִצים | ְצָבאֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ְונֹוַדע ְיהָוה ְלִמְצַרִים ) 21: (ְוִיְׁשַלח ָלֶהם מֹוִׁשיַע ָוָרב ְוִהִּציָלם

רּו ְוָעְבדּו ֶזַבח ּוִמְנָחה ְוָנְד | ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ֶאת ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא 
| ְוָנַגף ְיהָוה ֶאת ִמְצַרִים ָנגֹף ְוָרפֹוא ) 22: (ֵנֶדר ַליהָוה ְוִׁשֵּלמּו

ֹום ַההּוא ִּתְהֶיה ַּבּי) 23: (ְוָׁשבּו ַעד ְיהָוה ְוֶנְעַּתר ָלֶהם ּוְרָפָאם
 ִים ְּבַאּׁשּורְמִסָּלה ִמִּמְצַרִים ַאּׁשּוָרה ּוָבא ַאּׁשּור ְּבִמְצַרִים ּוִמְצרַ 

ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ) 24(  : ְוָעְבדּו ִמְצַרִים ֶאת ַאּׁשּור| 
) 25: (ְּבָרָכה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ| ִיְׂשָרֵאל ְׁשִליִׁשָּיה ְלִמְצַרִים ּוְלַאּׁשּור 



ה ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים ּוַמֲעֵׂש | ֶׁשר ֵּבֲרכֹו ְיהָוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר אֲ 
    : ָיַדי ַאּׁשּור ְוַנֲחָלִתי ִיְׂשָרֵאל

  
Isaiah Chapter 20 

  
| ְך ַאּׁשּור ִּבְׁשַנת ּבֹא ַתְרָּתן ַאְׁשּדֹוָדה ִּבְׁשלֹח אֹתֹו ַסְרגֹון ֶמלֶ ) 1(

ָּבֵעת ַהִהיא ִּדֶּבר ְיהָוה ְּבַיד ) 2: (ָדּהַוִּיָּלֶחם ְּבַאְׁשּדֹוד ַוִּיְלְּכ 
ֶניָך ְוַנַעְלָך ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֵלאמֹר ֵלְך ּוִפַּתְחָּת ַהַּׂשק ֵמַעל ָמְת 

ַוּיֹאֶמר ) 3(  : ַוַּיַעׂש ֵּכן ָהלְֹך ָערֹום ְוָיֵחף| ַתֲחלֹץ ֵמַעל ַרְגֶליָך 
ֹות ָׁשלֹׁש ָׁשִנים א| ָערֹום ְוָיֵחף  ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ַעְבִּדי ְיַׁשְעָיהּו

ִבי ֵּכן ִיְנַהג ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ְׁש ) 4: (ּומֹוֵפת ַעל ִמְצַרִים ְוַעל ּכּוׁש
ַוֲחׂשּוַפי | ִמְצַרִים ְוֶאת ָּגלּות ּכּוׁש ְנָעִרים ּוְזֵקִנים ָערֹום ְוָיֵחף 

 ַמָּבָטם ּוִמן ִמְצַרִים ִמּכּוׁש| ְוַחּתּו ָובֹׁשּו ) 5: (ֵׁשת ֶעְרַות ִמְצָרִים
ה ְוָאַמר יֵֹׁשב ָהִאי ַהֶּזה ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה כֹ) 6: (ִּתְפַאְרָּתם

ְוֵאיְך | ּׁשּור ַמָּבֵטנּו ֲאֶׁשר ַנְסנּו ָׁשם ְלֶעְזָרה ְלִהָּנֵצל ִמְּפֵני ֶמֶלְך ַא
    : ִנָּמֵלט ֲאָנְחנּו

  
Isaiah Chapter 21 

  
ֶרץ ְּכסּופֹות ַּבֶּנֶגב ַלֲחלֹף ִמִּמְדָּבר ָּבא ֵמֶא | ַמָּׂשא ִמְדַּבר ָים ) 1(

ֵדד ַהּבֹוֵגד ּבֹוֵגד ְוַהּׁשֹוֵדד ׁשֹו| ָחזּות ָקָׁשה ֻהַּגד ִלי ) 2: (נֹוָרָאה
ַעל ֵּכן ָמְלאּו ) 3: (ֲעִלי ֵעיָלם צּוִרי ָמַדי ָּכל ַאְנָחָתה ִהְׁשַּבִּתי

ַנֲעֵויִתי ִמְּׁשמַֹע | יֹוֵלָדה  ָמְתַני ַחְלָחָלה ִציִרים ֲאָחזּוִני ְּכִציֵרי
ֵאת ֶנֶׁשף | ָּתָעה ְלָבִבי ַּפָּלצּות ִּבֲעָתְתִני ) 4: (ִנְבַהְלִּתי ֵמְראֹות

ל ָערְֹך ַהֻּׁשְלָחן ָצפֹה ַהָּצִפית ָאכֹו) 5: (ִחְׁשִקי ָׂשם ִלי ַלֲחָרָדה
  : קּומּו ַהָּׂשִרים ִמְׁשחּו ָמֵגן| ָׁשתֹה 

ה ֵלְך ַהֲעֵמד ַהְמַצֶּפה ֲאֶׁשר ִיְרֶא | ֲאדָֹני  ִּכי כֹה ָאַמר ֵאַלי) 6(
| ל ְוָרָאה ֶרֶכב ֶצֶמד ָּפָרִׁשים ֶרֶכב ֲחמֹור ֶרֶכב ָּגָמ ) 7: (ַיִּגיד

ַעל ִמְצֶּפה ֲאדָֹני | ַוִּיְקָרא ַאְרֵיה ) 8: (ְוִהְקִׁשיב ֶקֶׁשב ַרב ָקֶׁשב
: ִנָּצב ָּכל ַהֵּלילֹותָאנִֹכי עֵֹמד ָּתִמיד יֹוָמם ְוַעל ִמְׁשַמְרִּתי ָאנִֹכי 

ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ָנְפָלה | ְוִהֵּנה ֶזה ָבא ֶרֶכב ִאיׁש ֶצֶמד ָּפָרִׁשים ) 9(
ְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ) 10: (ָנְפָלה ָּבֶבל ְוָכל ְּפִסיֵלי ֱאלֶֹהיָה ִׁשַּבר ָלָאֶרץ

ַּגְדִּתי ֵאל ִה ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ | ָּגְרִני 
 ֵאַלי קֵֹרא ִמֵּׂשִעיר ׁשֵֹמר ַמה| ַמָּׂשא ּדּוָמה ) 11(  : ָלֶכם



ְיָלה ָאַמר ׁשֵֹמר ָאָתה בֶֹקר ְוַגם לָ ) 12: (ִמַּלְיָלה ׁשֵֹמר ַמה ִמֵּליל
 ַּבַּיַער ַּבְעַרב| ַמָּׂשא ַּבְעָרב ) 13(  : ִאם ִּתְבָעיּון ְּבָעיּו ֻׁשבּו ֵאָתיּו| 

יְֹׁשֵבי | ִלְקַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים ) 14: (ְּדָדִניםָּתִלינּו אְֹרחֹות 
| ִּכי ִמְּפֵני ֲחָרבֹות ָנָדדּו ) 15: (ֶאֶרץ ֵּתיָמא ְּבַלְחמֹו ִקְּדמּו נֵֹדד

: ְלָחָמהִמְּפֵני ֶחֶרב ְנטּוָׁשה ּוִמְּפֵני ֶקֶׁשת ְּדרּוָכה ּוִמְּפֵני ּכֶֹבד ִמ 
ְוָכָלה  עֹוד ָׁשָנה ִּכְׁשֵני ָׂשִכירְּב | ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֵאָלי ) 16(  

ִיְמָעטּו  ּוְׁשָאר ִמְסַּפר ֶקֶׁשת ִּגּבֹוֵרי ְבֵני ֵקָדר) 17: (ָּכל ְּכבֹוד ֵקָדר
    : ִּכי ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִּדֵּבר| 
  

Isaiah Chapter 22 
  
) 2: (ַּגּגֹותַמה ָּלְך ֵאפֹוא ִּכי ָעִלית ֻּכָּלְך לַ | ַמָּׂשא ֵּגיא ִחָּזיֹון ) 1(

ֲחָלַלִיְך לֹא ַחְלֵלי | ְּתֻׁשאֹות ְמֵלָאה ִעיר הֹוִמָּיה ִקְרָיה ַעִּליָזה 
 ָּכל ְקִציַנִיְך ָנְדדּו ַיַחד ִמֶּקֶׁשת) 3: (ֶחֶרב ְולֹא ֵמֵתי ִמְלָחָמה

ַעל ֵּכן ) 4: (ָּכל ִנְמָצַאִיְך ֻאְּסרּו ַיְחָּדו ֵמָרחֹוק ָּבָרחּו| ֻאָּסרּו 
ת ַאל ָּתִאיצּו ְלַנֲחֵמִני ַעל ׁשֹד ּבַ | עּו ִמִּני ֲאָמֵרר ַּבֶּבִכי ָאַמְרִּתי ְׁש 

ִּכי יֹום ְמהּוָמה ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה ַלאדָֹני ְיהִוה ) 5: (ַעִּמי
ְוֵעיָלם ) 6: (ְמַקְרַקר ִקר ְוׁשֹוַע ֶאל ָהָהר| ְצָבאֹות ְּבֵגיא ִחָּזיֹון 

ַוְיִהי ) 7: (ְוִקיר ֵעָרה ָמֵגן| ים ָנָׂשא ַאְׁשָּפה ְּבֶרֶכב ָאָדם ָּפָרִׁש 
) 8: (הְוַהָּפָרִׁשים ׁשֹת ָׁשתּו ַהָּׁשְערָ | ִמְבַחר ֲעָמַקִיְך ָמְלאּו ָרֶכב 

: ָּיַערַוַּתֵּבט ַּבּיֹום ַההּוא ֶאל ֶנֶׁשק ֵּבית הַ | ַוְיַגל ֵאת ָמַסְך ְיהּוָדה 
ַוְּתַקְּבצּו ֶאת ֵמי | ְוֵאת ְּבִקיֵעי ִעיר ָּדִוד ְרִאיֶתם ִּכי ָרּבּו ) 9(

ַוִּתְתצּו | ְוֶאת ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלִם ְסַפְרֶּתם ) 10: (ַהְּבֵרָכה ַהַּתְחּתֹוָנה
 ּוִמְקָוה ֲעִׂשיֶתם ֵּבין ַהחֹמַֹתִים) 11: (ַהָּבִּתים ְלַבֵּצר ַהחֹוָמה

ק חֹוְולֹא ִהַּבְטֶּתם ֶאל עֶֹׂשיָה ְויְֹצָרּה ֵמרָ | ְלֵמי ַהְּבֵרָכה ַהְיָׁשָנה 
| ַוִּיְקָרא ֲאדָֹני ְיהִוה ְצָבאֹות ַּבּיֹום ַההּוא ) 12: (לֹא ְרִאיֶתם

ְמָחה ְוִהֵּנה ָׂשׂשֹון ְוִׂש ) 13: (ִלְבִכי ּוְלִמְסֵּפד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחגֹר ָׂשק
ָאכֹול ְוָׁשתֹו ִּכי | ָהרֹג ָּבָקר ְוָׁשחֹט צֹאן ָאכֹל ָּבָׂשר ְוָׁשתֹות ָיִין 

ִאם ְיֻכַּפר ֶהָעֹון | ְוִנְגָלה ְבָאְזָני ְיהָוה ְצָבאֹות  )14: (ָמָחר ָנמּות
  : ַהֶּזה ָלֶכם ַעד ְּתֻמתּון ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְצָבאֹות

 ֶלְך ּבֹא ֶאל ַהּסֵֹכן ַהֶּזה ַעל| ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְצָבאֹות ) 15(
ה ִּכי ָחַצְבָּת ַמה ְּלָך פֹה ּוִמי ְלָך פֹ) 16: (ֶׁשְבָנא ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית

) 17: (חְֹצִבי ָמרֹום ִקְברֹו חְֹקִקי ַבֶּסַלע ִמְׁשָּכן לֹו| ְּלָך ּפֹה ָקֶבר 
ָצנֹוף ) 18: (ְועְֹטָך ָעטֹה| ִהֵּנה ְיהָוה ְמַטְלֶטְלָך ַטְלֵטָלה ָּגֶבר 



ה ָׁשָּמה ָתמּות ְוָׁשָּמ | ִיְצָנְפָך ְצֵנָפה ַּכּדּור ֶאל ֶאֶרץ ַרֲחַבת ָיָדִים 
| ַוֲהַדְפִּתיָך ִמַּמָּצֶבָך ) 19: (ְּכבֹות ְּכבֹוֶדָך ְקלֹון ֵּבית ֲאדֶֹניךָ ַמְר 

ְוָקָראִתי ְלַעְבִּדי | ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ) 20: (ּוִמַּמֲעָמְדָך ֶיֶהְרֶסךָ 
 ְוִהְלַּבְׁשִּתיו ֻּכָּתְנֶּתָך ְוַאְבֵנְטךָ ) 21: (ְלֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו

ִם ְוָהָיה ְלָאב ְליֹוֵׁשב ְירּוָׁשלַ | ֶמְמֶׁשְלְּתָך ֶאֵּתן ְּבָידֹו ֲאַחְּזֶקּנּו ּו
ּוָפַתח | ְוָנַתִּתי ַמְפֵּתַח ֵּבית ָּדִוד ַעל ִׁשְכמֹו ) 22: (ּוְלֵבית ְיהּוָדה

| ן ּוְתַקְעִּתיו ָיֵתד ְּבָמקֹום ֶנֱאָמ ) 23: (ְוֵאין סֵֹגר ְוָסַגר ְוֵאין ּפֵֹתחַ 
ְוָתלּו ָעָליו ּכֹל ְּכבֹוד ֵּבית ) 24: (ד ְלֵבית ָאִביוְוָהָיה ְלִכֵּסא ָכבֹו

 ִמְּכֵלי ָהַאָּגנֹות ְוַעד| ָאִביו ַהֶּצֱאָצִאים ְוַהְּצִפעֹות ּכֹל ְּכֵלי ַהָּקָטן 
 ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ָּתמּוׁש) 25: (ָּכל ְּכֵלי ַהְּנָבִלים

א ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂש |  ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן
    : ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ְיהָוה ִּדֵּבר

  
Isaiah Chapter 23 

  
ּבֹוא ֵהיִלילּו ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ִּכי ֻׁשַּדד ִמַּבִית ִמ | ַמָּׂשא צֹר ) 1(

ן עֵֹבר סֵֹחר ִצידֹו| ּדֹּמּו יְֹׁשֵבי ִאי ) 2: (ֵמֶאֶרץ ִּכִּתים ִנְגָלה ָלמֹו
| ָתּה ּוְבַמִים ַרִּבים ֶזַרע ִׁשחֹר ְקִציר ְיאֹור ְּתבּוָא) 3: (ָים ִמְלאּוְך 

ּבֹוִׁשי ִצידֹון ִּכי ָאַמר ָים ָמעֹוז ַהָּים ) 4: (ַוְּתִהי ְסַחר ּגֹוִים
י לֹא ַחְלִּתי ְולֹא ָיַלְדִּתי ְולֹא ִגַּדְלִּתי ַּבחּוִרים רֹוַמְמִּת | ֵלאמֹר 
) 6: (ָיִחילּו ְּכֵׁשַמע צֹר| ַּכֲאֶׁשר ֵׁשַמע ְלִמְצָרִים ) 5: (ְבתּולֹות

| ֲהזֹאת ָלֶכם ַעִּליָזה ) 7: (ֵהיִלילּו יְֹׁשֵבי ִאי| ִעְברּו ַּתְרִׁשיָׁשה 
ִמי ָיַעץ ) 8: (ִמיֵמי ֶקֶדם ַקְדָמָתּה יִֹבלּוָה ַרְגֶליָה ֵמָרחֹוק ָלגּור

י ָׂשִרים ִּכְנָעֶניָה ִנְכַּבּדֵ ֲאֶׁשר סֲֹחֶריה | זֹאת ַעל צֹר ַהַּמֲעִטיָרה 
 ְלַחֵּלל ְּגאֹון ָּכל ְצִבי ְלָהֵקל ָּכל| ְיהָוה ְצָבאֹות ְיָעָצּה ) 9: (ָאֶרץ

 ַּבת ַּתְרִׁשיׁש ֵאין ֵמַזח| ִעְבִרי ַאְרֵצְך ַּכְיאֹר ) 10: (ִנְכַּבֵּדי ָאֶרץ
ִצָּוה ֶאל ְיהָוה | ָידֹו ָנָטה ַעל ַהָּים ִהְרִּגיז ַמְמָלכֹות ) 11: (עֹוד

| ַוּיֹאֶמר לֹא תֹוִסיִפי עֹוד ַלְעלֹוז ) 12: (ְּכַנַען ַלְׁשִמד ָמֻעְזֶניהָ 
קּוִמי ֲעבִֹרי ] ִּכִּתים קרי[ַהְמֻעָּׁשָקה ְּבתּוַלת ַּבת ִצידֹון כתיים 

ָיה ֵהן ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ֶזה ָהָעם לֹא הָ ) 13: (ַּגם ָׁשם לֹא ָינּוַח ָלְך 
עְֹררּו ] ַבחּוָניו קרי[ֵהִקימּו בחיניו | ִּיים ַאּׁשּור ְיָסָדּה ְלִצ 

ִּכי | ֵהיִלילּו ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ) 14: (ַאְרְמנֹוֶתיָה ָׂשָמּה ְלַמֵּפָלה
ִעים ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ְוִנְׁשַּכַחת צֹר ִׁשְב ) 15(  : ֻׁשַּדד ָמֻעְּזֶכן

ָנה ִיְהֶיה ְלצֹר ְּכִׁשיַרת ִמֵּקץ ִׁשְבִעים ָׁש | ָׁשָנה ִּכיֵמי ֶמֶלְך ֶאָחד 



ֵהיִטיִבי ַנֵּגן | ְקִחי ִכּנֹור סִֹּבי ִעיר זֹוָנה ִנְׁשָּכָחה ) 16: (ַהּזֹוָנה
קֹד ְוָהָיה ִמֵּקץ ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִיְפ ) 17: (ַהְרִּבי ִׁשיר ְלַמַען ִּתָּזֵכִרי

ת ָהָאֶרץ ְוָזְנָתה ֶאת ָּכל ַמְמְלכֹו| ְיהָוה ֶאת צֹר ְוָׁשָבה ְלֶאְתַנָּנה 
לֹא  ְוָהָיה ַסְחָרּה ְוֶאְתַנָּנּה קֶֹדׁש ַליהָוה) 18: (ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

כֹל ִּכי ַלּיְֹׁשִבים ִלְפֵני ְיהָוה ִיְהֶיה ַסְחָרּה ֶלאֱ | ֵיָאֵצר ְולֹא ֵיָחֵסן 
  :ְלָׂשְבָעה ְוִלְמַכֶּסה ָעִתיק

  
Isaiah Chapter 24 

  
ְוִעָּוה ָפֶניָה ְוֵהִפיץ | ּובֹוְלָקּה ִהֵּנה ְיהָוה ּבֹוֵקק ָהָאֶרץ ) 1(

| ְּגִבְרָּתּה ְוָהָיה ָכָעם ַּכּכֵֹהן ַּכֶעֶבד ַּכאדָֹניו ַּכִּׁשְפָחה ּכַ ) 2: (יְֹׁשֶביהָ 
ִהּבֹוק ) 3: (בֹו ַּכּקֹוֶנה ַּכּמֹוֵכר ַּכַּמְלֶוה ַּכּלֶֹוה ַּכּנֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר נֶֹׁשא

) 4: (ִּכי ְיהָוה ִּדֶּבר ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה| ִּתּבֹוק ָהָאֶרץ ְוִהּבֹוז ִּתּבֹוז 
ֻאְמָללּו ְמרֹום ַעם | ָאְבָלה ָנְבָלה ָהָאֶרץ ֻאְמְלָלה ָנְבָלה ֵּתֵבל 

ִּכי ָעְברּו תֹורֹת ָחְלפּו | ְוָהָאֶרץ ָחְנָפה ַּתַחת יְֹׁשֶביָה ) 5: (ָהָאֶרץ
ץ ַוֶּיְאְׁשמּו ַעל ֵּכן ָאָלה ָאְכָלה ֶארֶ ) 6: (חֹק ֵהֵפרּו ְּבִרית עֹוָלם

ָאַבל ) 7: (ַעל ֵּכן ָחרּו יְֹׁשֵבי ֶאֶרץ ְוִנְׁשַאר ֱאנֹוׁש ִמְזָער| יְֹׁשֵבי ָבּה 
 ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש) 8: (ֶנֶאְנחּו ָּכל ִׂשְמֵחי ֵלב| ִּתירֹוׁש ֻאְמְלָלה ָגֶפן 

א ַּבִּׁשיר לֹ) 9: (ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ִּכּנֹור| ֻּתִּפים ָחַדל ְׁשאֹון ַעִּליִזים 
 ֻסַּגר ָּכל| ִנְׁשְּבָרה ִקְרַית ּתֹהּו ) 10: (ֵיַמר ֵׁשָכר ְלׁשָֹתיו| ִיְׁשּתּו ָיִין 
ָעְרָבה ָּכל ִׂשְמָחה | ְצָוָחה ַעל ַהַּיִין ַּבחּוצֹות ) 11: (ַּבִית ִמּבֹוא

: ַערּוְׁשִאָּיה ֻיַּכת ָׁש | ִנְׁשַאר ָּבִעיר ַׁשָּמה ) 12: (ָּגָלה ְמׂשֹוׂש ָהָאֶרץ
ְּכנֶֹקף ַזִית | ִּכי כֹה ִיְהֶיה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְּבתֹוְך ָהַעִּמים ) 13(

ִּבְגאֹון | ֵהָּמה ִיְׂשאּו קֹוָלם ָירֹּנּו ) 14: (ְּכעֹוֵללֹת ִאם ָּכָלה ָבִציר
ְּבִאֵּיי ַהָּים | ַעל ֵּכן ָּבֻאִרים ַּכְּבדּו ְיהָוה ) 15: (ְיהָוה ָצֲהלּו ִמָּים

 ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ָׁשַמְענּו) 16(  : ָרֵאלֵׁשם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂש 
ּבְֹגִדים ָּבָגדּו ּוֶבֶגד | ְצִבי ַלַּצִּדיק ָואַֹמר ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי אֹוי ִלי 

) 18: (ָעֶליָך יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ| ַּפַחד ָוַפַחת ָוָפח ) 17: (ּבֹוְגִדים ָּבָגדּו
ת ַהַּפַחת ְוָהעֹוֶלה ִמּתֹוְך ַהַּפחַ ְוָהָיה ַהָּנס ִמּקֹול ַהַּפַחד ִיּפֹל ֶאל 

: ֶרץִּכי ֲאֻרּבֹות ִמָּמרֹום ִנְפָּתחּו ַוִּיְרֲעׁשּו מֹוְסֵדי ָא| ִיָּלֵכד ַּבָּפח 
ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה ֶאֶרץ מֹוט | רָֹעה ִהְתרֲֹעָעה ָהָאֶרץ ) 19(

ָדה נֹוַע ָּתנּוַע ֶאֶרץ ַּכִּׁשּכֹור ְוִהְתנֹוְד ) 20: (ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ
) 21(  : ְוָכַבד ָעֶליָה ִּפְׁשָעּה ְוָנְפָלה ְולֹא תִֹסיף קּום| ַּכְּמלּוָנה 

ְוַעל | ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְפקֹד ְיהָוה ַעל ְצָבא ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום 



ֹור ְוֻאְּספּו ֲאֵסָפה ַאִּסיר ַעל ּב) 22: (ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה
ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ) 23: (ּוֵמרֹב ָיִמים ִיָּפֵקדּו| ר ְוֻסְּגרּו ַעל ַמְסּגֵ 
ִם ִּכי ָמַלְך ְיהָוה ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלַ | ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה 
  :ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד

  
Isaiah Chapter 25 

  
| א  ֶּפלֶ ְיהָוה ֱאלַֹהי ַאָּתה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ִׁשְמָך ִּכי ָעִׂשיָת ) 1(

ִּכי ַׂשְמָּת ֵמִעיר ַלָּגל ִקְרָיה ) 2: (ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה אֶֹמן
ַעל ) 3: (ַאְרמֹון ָזִרים ֵמִעיר ְלעֹוָלם לֹא ִיָּבֶנה| ְבצּוָרה ְלַמֵּפָלה 

ִּכי ָהִייָת ) 4: (ִקְרַית ּגֹוִים ָעִריִצים ִייָראּוךָ | ֵּכן ְיַכְּבדּוָך ַעם ָעז 
י ַמְחֶסה ִמֶּזֶרם ֵצל ֵמחֶֹרב ִּכ | ָלֶאְביֹון ַּבַּצר לֹו ָמעֹוז ַלָּדל ָמעֹוז 

| יַע ְּכחֶֹרב ְּבָציֹון ְׁשאֹון ָזִרים ַּתְכנִ ) 5: (רּוַח ָעִריִצים ְּכֶזֶרם ִקיר
  : חֶֹרב ְּבֵצל ָעב ְזִמיר ָעִריִצים ַיֲעֶנה

ָמִנים ה ְׁש ְוָעָׂשה ְיהָוה ְצָבאֹות ְלָכל ָהַעִּמים ָּבָהר ַהֶּזה ִמְׁשֵּת ) 6(
ּוִבַּלע ) 7: (ְׁשָמִנים ְמֻמָחִים ְׁשָמִרים ְמֻזָּקִקים| ִמְׁשֵּתה ְׁשָמִרים 

 ְוַהַּמֵּסָכה ַהְּנסּוָכה| ָּבָהר ַהֶּזה ְּפֵני ַהּלֹוט ַהּלֹוט ַעל ָּכל ָהַעִּמים 
ְמָעה ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאדָֹני ְיהִוה ִּד ) 8: (ַעל ָּכל ַהּגֹוִים

 ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ְיהָוה| ָּכל ָּפִנים  ֵמַעל
  : ִּדֵּבר

ֶזה | נּו ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה ֱאלֵֹהינּו ֶזה ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיעֵ ) 9(
ִּכי ָתנּוַח ַיד ) 10: (ְיהָוה ִקִּוינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתֹו

ְּבמֹו [י ְוָנדֹוׁש מֹוָאב ַּתְחָּתיו ְּכִהּדּוׁש ַמְתֵּבן במ| ָהר ַהֶּזה ְיהָוה ּבָ 
ּׂשֶֹחה ּוֵפַרׂש ָיָדיו ְּבִקְרּבֹו ַּכֲאֶׁשר ְיָפֵרׂש הַ ) 11: (ַמְדֵמָנה] קרי

 ּוִמְבַצר ִמְׂשַּגב) 12: (ְוִהְׁשִּפיל ַּגֲאָותֹו ִעם ָאְרּבֹות ָיָדיו| ִלְׂשחֹות 
    : ְׁשִּפיל ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ַעד ָעָפרחֹומֶֹתיָך ֵהַׁשח ִה 

  
Isaiah Chapter 26 

  
ִעיר ָעז ָלנּו | ַּבּיֹום ַההּוא יּוַׁשר ַהִּׁשיר ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ) 1(

ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק | ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ) 2: (ְיׁשּוָעה ָיִׁשית חֹומֹות ָוֵחל
: ִּכי ְבָך ָּבטּוחַ | ר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ֵיֶצר ָסמּוְך ִּתּצֹ) 3: (ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים

ִּכי ) 5: (ִּכי ְּבָיּה ְיהָוה צּור עֹוָלִמים| ִּבְטחּו ַביהָוה ֲעֵדי ַעד ) 4(
ֶרץ ַיְׁשִּפיֶלָּנה ַיְׁשִּפיָלּה ַעד ֶא | ֵהַׁשח יְֹׁשֵבי ָמרֹום ִקְרָיה ִנְׂשָּגָבה 



) 7: (ְגֵלי ָעִני ַּפֲעֵמי ַדִּליםרַ | ִּתְרְמֶסָּנה ָרֶגל ) 6: (ַיִּגיֶעָּנה ַעד ָעָפר
ַאף אַֹרח ) 8: (ָיָׁשר ַמְעַּגל ַצִּדיק ְּתַפֵּלס| אַֹרח ַלַּצִּדיק ֵמיָׁשִרים 
ַנְפִׁשי ) 9: (ְלִׁשְמָך ּוְלִזְכְרָך ַּתֲאַות ָנֶפׁש| ִמְׁשָּפֶטיָך ְיהָוה ִקִּוינּוָך 

ֶטיָך ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשּפָ | ָּך ִאִּויִתיָך ַּבַּלְיָלה ַאף רּוִחי ְבִקְרִּבי ֲאַׁשֲחרֶ 
 ֻיַחן ָרָׁשע ַּבל ָלַמד ֶצֶדק) 10: (ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדּו יְֹׁשֵבי ֵתֵבל

ְיהָוה ) 11(  : ּוַבל ִיְרֶאה ֵּגאּות ְיהָוה| ְּבֶאֶרץ ְנכֹחֹות ְיַעֵּול 
יָך ֶיֱחזּו ְוֵיבֹׁשּו ִקְנַאת ָעם ַאף ֵאׁש ָצרֶ | ָרָמה ָיְדָך ַּבל ֶיֱחָזיּון 

ִּכי ַּגם ָּכל ַמֲעֵׂשינּו | ְיהָוה ִּתְׁשּפֹת ָׁשלֹום ָלנּו ) 12(  : תֹאְכֵלם
ְלַבד ְּבָך | ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְּבָעלּונּו ֲאדִֹנים זּוָלֶתָך ) 13: (ָּפַעְלָּת ָּלנּו

 ָלֵכן ָּפַקְדָּת | ֵמִתים ַּבל ִיְחיּו ְרָפִאים ַּבל ָיֻקמּו ) 14: (ַנְזִּכיר ְׁשֶמךָ 
 ָיַסְפָּת ַלּגֹוי ְיהָוה ָיַסְפָּת ) 15: (ְׁשִמיֵדם ַוְּתַאֵּבד ָּכל ֵזֶכר ָלמֹוַוַּת 

| ְיהָוה ַּבַּצר ְּפָקדּוָך ) 16: (ִרַחְקָּת ָּכל ַקְצֵוי ָאֶרץ| ַלּגֹוי ִנְכָּבְדָּת 
ל ְּכמֹו ָהָרה ַּתְקִריב ָלֶלֶדת ָּתִחי) 17: (ָצקּון ַלַחׁש מּוָסְרָך ָלמֹו

ָהִרינּו ַחְלנּו ְּכמֹו ) 18: (ֵּכן ָהִיינּו ִמָּפֶניָך ְיהָוה| ָבֶליָה ִּתְזַעק ַּבחֲ 
) 19: (ֵבלְיׁשּועֹת ַּבל ַנֲעֶׂשה ֶאֶרץ ּוַבל ִיְּפלּו יְֹׁשֵבי ֵת | ָיַלְדנּו רּוַח 

 ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ׁשְֹכֵני ָעָפר ִּכי ַטל| ִיְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבָלִתי ְיקּומּון 
ֵלְך ַעִּמי ּבֹא ) 20(  : ָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפילאֹורֹת ַטֶּלָך וָ 

 ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד| ַּבֲעֶדָך ] ְּדָלְתָך קרי[ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר דלתיך 
ִּכי ִהֵּנה ְיהָוה יֵֹצא ִמְּמקֹומֹו ) 21: (ָזַעם] ַיֲעָבר קרי[יעבור 

ָּדֶמיָה ְולֹא ְוִגְּלָתה ָהָאֶרץ ֶאת | ִלְפקֹד ֲעֹון יֵֹׁשב ָהָאֶרץ ָעָליו 
    : ְתַכֶּסה עֹוד ַעל ֲהרּוֶגיהָ 

  
Isaiah Chapter 27 

  
ֲחָזָקה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְפקֹד ְיהָוה ְּבַחְרבֹו ַהָּקָׁשה ְוַהְּגדֹוָלה ְוהַ ) 1(

 ְוָהַרג ֶאת ַהַּתִּנין| ַעל ִלְוָיָתן ָנָחׁש ָּבִרַח ְוַעל ִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקָּלתֹון 
ֲאִני ) 3: (ֶּכֶרם ֶחֶמד ַעּנּו ָלּה| ַּבּיֹום ַההּוא ) 2(  : ֲאֶׁשר ַּבָּים

ְיָלה ָויֹום ֶּפן ִיְפקֹד ָעֶליָה לַ | ְיהָוה נְֹצָרּה ִלְרָגִעים ַאְׁשֶקָּנה 
ה ִמי ִיְּתֵנִני ָׁשִמיר ַׁשִית ַּבִּמְלָחָמ | ֵחָמה ֵאין ִלי ) 4: (ֶאֳּצֶרָּנה

לֹום אֹו ַיֲחֵזק ְּבָמעּוִּזי ַיֲעֶׂשה ָׁש ) 5: (ֶאְפְׂשָעה ָבּה ֲאִציֶתָּנה ָּיַחד
ח ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש ַיֲעקֹב ָיִציץ ּוָפרַ ) 6: (ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה ִּלי| ִלי 
הּו ַהְּכַמַּכת ַמֵּכהּו ִהּכָ ) 7(  : ּוָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ְּתנּוָבה| ֵאל ִיְׂשרָ 

ָהָגה | ְּבַסאְּסָאה ְּבַׁשְלָחּה ְּתִריֶבָּנה ) 8: (ִאם ְּכֶהֶרג ֲהֻרָגיו הָֹרג| 
ֶזה ָלֵכן ְּבזֹאת ְיֻכַּפר ֲעֹון ַיֲעקֹב וְ ) 9: (ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּביֹום ָקִדים



ְּבׂשּומֹו ָּכל ַאְבֵני ִמְזֵּבַח ְּכַאְבֵני ִגר | ַחָּטאתֹו  ָּכל ְּפִרי ָהִסר
ִּכי ִעיר ְּבצּוָרה ָּבָדד ) 10: (ְמֻנָּפצֹות לֹא ָיֻקמּו ֲאֵׁשִרים ְוַחָּמִנים

ה ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרָּבץ ְוִכּלָ | ָנֶוה ְמֻׁשָּלח ְוֶנֱעָזב ַּכִּמְדָּבר 
ֹות ָרּה ִּתָּׁשַבְרָנה ָנִׁשים ָּבאֹות ְמִאירִּביבֹׁש ְקִצי) 11: (ְסִעֶפיהָ 
יְֹצרֹו ִּכי לֹא ַעם ִּבינֹות הּוא ַעל ֵּכן לֹא ְיַרֲחֶמּנּו עֵֹׂשהּו וְ | אֹוָתּה 

ֶלת ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ַיְחּבֹט ְיהָוה ִמִּׁשּבֹ) 12(  : לֹא ְיֻחֶּנּנּו
ְלַאַחד ֶאָחד ְּבֵני ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו | ַהָּנָהר ַעד ַנַחל ִמְצָרִים 

אּו ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּובָ ) 13(  : ִיְׂשָרֵאל
ְוִהְׁשַּתֲחוּו | ָהאְֹבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 

  :ַליהָוה ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשָלִם
  

Isaiah Chapter 28 
  
| ֹו ת ֵּגאּות ִׁשּכֵֹרי ֶאְפַרִים ְוִציץ נֵֹבל ְצִבי ִתְפַאְרּתהֹוי ֲעֶטרֶ ) 1(

ִהֵּנה ָחָזק ְוַאִּמץ ) 2: (ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁש ֵּגיא ְׁשָמִנים ֲהלּוֵמי ָיִין
ְּכֶזֶרם ַמִים ַּכִּביִרים ׁשְֹטִפים | ַלאדָֹני ְּכֶזֶרם ָּבָרד ַׂשַער ָקֶטב 

י ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹורֵ | ם ֵּתָרַמְסָנה ְּבַרְגַליִ ) 3: (ִהִּניַח ָלָאֶרץ ְּבָיד
אׁש ְוָהְיָתה ִציַצת נֵֹבל ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו ֲאֶׁשר ַעל רֹ) 4: (ֶאְפָרִים

ֹוָתּה ְּכִבּכּוָרּה ְּבֶטֶרם ַקִיץ ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהרֶֹאה א| ֵּגיא ְׁשָמִנים 
ֶיה ְיהָוה ְצָבאֹות ַּבּיֹום ַההּוא ִיְה ) 5(  : ְּבעֹוָדּה ְּבַכּפֹו ִיְבָלֶעָּנה

ט ּוְלרּוַח ִמְׁשּפָ ) 6: (ִלְׁשָאר ַעּמֹו| ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה 
ְוַגם ) 7(  : ָרהַלּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּמְׁשָּפט ְוִלְגבּוָרה ְמִׁשיֵבי ִמְלָחָמה ָׁשְע | 

ֵּׁשָכר ִנְבְלעּו ִמן ּכֵֹהן ְוָנִביא ָׁשגּו בַ | ֵאֶּלה ַּבַּיִין ָׁשגּו ּוַבֵּׁשָכר ָּתעּו 
ִּכי ָּכל ) 8: (ַהַּיִין ָּתעּו ִמן ַהֵּׁשָכר ָׁשגּו ָּברֶֹאה ָּפקּו ְּפִליִלָּיה

ֶאת ִמי יֹוֶרה ) 9(  : ְּבִלי ָמקֹום| ֻׁשְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא צָֹאה 
) 10: (ְּגמּוֵלי ֵמָחָלב ַעִּתיֵקי ִמָּׁשָדִים| ֵדָעה ְוֶאת ִמי ָיִבין ְׁשמּוָעה 

) 11: (ְזֵעיר ָׁשם ְזֵעיר ָׁשם| י ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו ִּכ 
) 12: (ְיַדֵּבר ֶאל ָהָעם ַהֶּזה| ִּכי ְּבַלֲעֵגי ָׂשָפה ּוְבָלׁשֹון ַאֶחֶרת 

ַּמְרֵּגָעה ֲאֶׁשר ָאַמר ֲאֵליֶהם זֹאת ַהְּמנּוָחה ָהִניחּו ֶלָעֵיף ְוזֹאת הַ 
ָצו ְוָהָיה ָלֶהם ְּדַבר ְיהָוה ַצו ָלָצו ַצו לָ ) 13: (ְולֹא ָאבּוא ְׁשמֹועַ | 

ר ְלַמַען ֵיְלכּו ְוָכְׁשלּו ָאחֹו| ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו ְזֵעיר ָׁשם ְזֵעיר ָׁשם 
  : ְוִנְׁשָּברּו ְונֹוְקׁשּו ְוִנְלָּכדּו

ר מְֹׁשֵלי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁש | ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה ַאְנֵׁשי ָלצֹון ) 14(
אֹול ִּכי ֲאַמְרֶּתם ָּכַרְתנּו ְבִרית ֶאת ָמֶות ְוִעם ְׁש ) 15: (ּוָׁשָלִםִּביר



לֹא ] ַיֲעבֹר קרי[ׁשֹוֵטף ִּכי עבר ] ׁשֹוט קרי[ׁשיט | ָעִׂשינּו חֶֹזה 
ָלֵכן ּכֹה ) 16(  : ְיבֹוֵאנּו ִּכי ַׂשְמנּו ָכָזב ַמְחֵסנּו ּוַבֶּׁשֶקר ִנְסָּתְרנּו

ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת | ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן  ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני
 ְוַׂשְמִּתי ִמְׁשָּפט ְלָקו) 17: (מּוָסד מּוָּסד ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

: טֹפּוְוָיָעה ָבָרד ַמְחֵסה ָכָזב ְוֵסֶתר ַמִים ִיְׁש | ּוְצָדָקה ְלִמְׁשָקֶלת 
| ֶאת ְׁשאֹול לֹא ָתקּום  ְוֻכַּפר ְּבִריְתֶכם ֶאת ָמֶות ְוָחזּוְתֶכם) 18(

 ִמֵּדי ָעְברֹו ִיַּקח) 19: (ׁשֹוט ׁשֹוֵטף ִּכי ַיֲעבֹר ִוְהִייֶתם לֹו ְלִמְרָמס
ְוָהָיה ַרק ְזָוָעה | ֶאְתֶכם ִּכי ַבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ַיֲעבֹר ַּבּיֹום ּוַבָּלְיָלה 

ֵּסָכה ָצָרה ְוַהַּמ | ִּכי ָקַצר ַהַּמָּצע ֵמִהְׂשָּתֵרַע ) 20: (ָהִבין ְׁשמּוָעה
ְרָּגז ִּכי ְכַהר ְּפָרִצים ָיקּום ְיהָוה ְּכֵעֶמק ְּבִגְבעֹון יִ ) 21: (ְּכִהְתַּכֵּנס

: ה ֲעבָֹדתֹוַלֲעׂשֹות ַמֲעֵׂשהּו ָזר ַמֲעֵׂשהּו ְוַלֲעבֹד ֲעבָֹדתֹו ָנְכִרּיָ | 
ִּכי ָכָלה | ְוַעָּתה ַאל ִּתְתלֹוָצצּו ֶּפן ֶיְחְזקּו מֹוְסֵריֶכם ) 22(

) 23: (ֶרץֱחָרָצה ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ֲאדָֹני ְיהִוה ְצָבאֹות ַעל ָּכל ָהָאְונֶ 
ֲהכֹל ) 24: (ַהְקִׁשיבּו ְוִׁשְמעּו ִאְמָרִתי| ַהֲאִזינּו ְוִׁשְמעּו קֹוִלי 

ֲהלֹוא ) 25: (ְיַפַּתח ִויַׂשֵּדד ַאְדָמתֹו| ַהּיֹום ַיֲחרֹׁש ַהחֵֹרׁש ִלְזרַֹע 
ְוָׂשם ִחָּטה ׂשֹוָרה | יץ ֶקַצח ְוַכּמֹן ִיְזרֹק ִאם ִׁשָּוה ָפֶניָה ְוֵהִפ 

ְוִיְּסרֹו ַלִּמְׁשָּפט ֱאלָֹהיו ) 26: (ּוְׂשעָֹרה ִנְסָמן ְוֻכֶּסֶמת ְּגֻבָלתֹו
ּמֹן ִּכי לֹא ֶבָחרּוץ יּוַדׁש ֶקַצח ְואֹוַפן ֲעָגָלה ַעל ּכַ ) 27: (יֹוֶרּנּו

ֶלֶחם יּוָדק ִּכי ) 28: (ָּׁשֶבטִּכי ַבַּמֶּטה ֵיָחֶבט ֶקַצח ְוַכּמֹן ּבַ | יּוָּסב 
ְוָהַמם ִּגְלַּגל ֶעְגָלתֹו ּוָפָרָׁשיו לֹא | לֹא ָלֶנַצח ָאדֹוׁש ְידּוֶׁשּנּו 

ִהְפִליא ֵעָצה | ַּגם זֹאת ֵמִעם ְיהָוה ְצָבאֹות ָיָצָאה ) 29: (ְיֻדֶּקּנּו
    : ִהְגִּדיל ּתּוִׁשָּיה

  
Isaiah Chapter 29 

  
 ְספּו ָׁשָנה ַעל ָׁשָנה| ֵאל ִקְרַית ָחָנה ָדִוד הֹוי ֲאִריֵאל ֲאִרי) 1(

ה ְוָהְיָתה ַתֲאִנָּיה ַוֲאִנּיָ | ַוֲהִציקֹוִתי ַלֲאִריֵאל ) 2: (ַחִּגים ִיְנקֹפּו
ב ְוַצְרִּתי ָעַלִיְך ֻמּצָ | ְוָחִניִתי ַכּדּור ָעָלִיְך ) 3: (ְוָהְיָתה ִּלי ַּכֲאִריֵאל

ר ְוָׁשַפְלְּת ֵמֶאֶרץ ְּתַדֵּבִרי ּוֵמָעפָ ) 4: (ַוֲהִקימִֹתי ָעַלִיְך ְמֻצרֹת
 ְוָהָיה ְּכאֹוב ֵמֶאֶרץ קֹוֵלְך ּוֵמָעָפר ִאְמָרֵתְך | ִּתַּׁשח ִאְמָרֵתְך 

ּוְכמֹץ עֵֹבר ֲהמֹון | ְוָהָיה ְּכָאָבק ַּדק ֲהמֹון ָזָרִיְך ) 5: (ְּתַצְפֵצף
ִּתָּפֵקד  ֵמִעם ְיהָוה ְצָבאֹות) 6: (ָעִריִצים ְוָהָיה ְלֶפַתע ִּפְתאֹם

) 7: (סּוָפה ּוְסָעָרה ְוַלַהב ֵאׁש אֹוֵכָלה| ְּבַרַעם ּוְבַרַעׁש ְוקֹול ָּגדֹול 
ֲאִריֵאל  ְוָהָיה ַּכֲחלֹום ֲחזֹון ַלְיָלה ֲהמֹון ָּכל ַהּגֹוִים ַהּצְֹבִאים ַעל



ם ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ַיֲחלֹ) 8: (ְוָכל צֶֹביָה ּוְמצָֹדָתּה ְוַהְּמִציִקים ָלּה| 
ַהָּצֵמא  ֵעב ְוִהֵּנה אֹוֵכל ְוֵהִקיץ ְוֵריָקה ַנְפׁשֹו ְוַכֲאֶׁשר ַיֲחלֹםָהרָ 

ֵּכן ִיְהֶיה ֲהמֹון | ְוִהֵּנה ׁשֶֹתה ְוֵהִקיץ ְוִהֵּנה ָעֵיף ְוַנְפׁשֹו ׁשֹוֵקָקה 
ִהְתַמְהְמהּו ּוְתָמהּו ) 9(  : ָּכל ַהּגֹוִים ַהּצְֹבִאים ַעל ַהר ִצּיֹון

ִּכי ָנַסְך ) 10: (ָׁשְכרּו ְולֹא ַיִין ָנעּו ְולֹא ֵׁשָכר|  ִהְׁשַּתַעְׁשעּו ָוׁשֹעּו
ֶאת ַהְּנִביִאים | ֲעֵליֶכם ְיהָוה רּוַח ַּתְרֵּדָמה ַוְיַעֵּצם ֶאת ֵעיֵניֶכם 

ַוְּתִהי ָלֶכם ָחזּות ַהּכֹל ) 11: (ְוֶאת ָראֵׁשיֶכם ַהחִֹזים ִּכָּסה
ֵסֶפר [ֹו ֶאל יֹוֵדַע הספר ְּכִדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֶהָחתּום ֲאֶׁשר ִיְּתנּו אֹת

: ְוָאַמר לֹא אּוַכל ִּכי ָחתּום הּוא| ֵלאמֹר ְקָרא ָנא ֶזה ] קרי
| ֶזה  ְוִנַּתן ַהֵּסֶפר ַעל ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ֵסֶפר ֵלאמֹר ְקָרא ָנא) 12(

ָעם ַוּיֹאֶמר ֲאדָֹני ַיַען ִּכי ִנַּגׁש הָ ) 13(  : ְוָאַמר לֹא ָיַדְעִּתי ֵסֶפר
ַוְּתִהי ִיְרָאָתם | יו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני ַהֶּזה ְּבִפ 

 ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת) 14: (אִֹתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה
ו ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנבָֹני| ָהָעם ַהֶּזה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא 

ְוָהָיה | ַּמֲעִמיִקים ֵמיהָוה ַלְסִּתר ֵעָצה הֹוי הַ ) 15(  : ִּתְסַּתָּתר
ַהְפְּכֶכם ) 16: (ְבַמְחָׁשְך ַמֲעֵׂשיֶהם ַוּיֹאְמרּו ִמי רֵֹאנּו ּוִמי יֹוְדֵענּו

ִני ִּכי יֹאַמר ַמֲעֶׂשה ְלעֵֹׂשהּו לֹא ָעָׂש | ִאם ְּכחֶֹמר ַהּיֵֹצר ֵיָחֵׁשב 
 ֹוד ְמַעט ִמְזָער ְוָׁשבֲהלֹוא ע) 17: (ְוֵיֶצר ָאַמר ְליֹוְצרֹו לֹא ֵהִבין

א ְוָׁשְמעּו ַבּיֹום ַההּו) 18: (ְוַהַּכְרֶמל ַלַּיַער ֵיָחֵׁשב| ְלָבנֹון ַלַּכְרֶמל 
: הּוֵמאֶֹפל ּוֵמחֶֹׁשְך ֵעיֵני ִעְוִרים ִּתְרֶאינָ | ַהֵחְרִׁשים ִּדְבֵרי ֵסֶפר 

ְקדֹוׁש ְוֶאְביֹוֵני ָאָדם ִּב | ְוָיְספּו ֲעָנִוים ַּביהָוה ִׂשְמָחה ) 19(
י ְוִנְכְרתּו ָּכל ׁשְֹקדֵ | ִּכי ָאֵפס ָעִריץ ְוָכָלה ֵלץ ) 20: (ִיְׂשָרֵאל ָיִגילּו

ַוַּיּטּו | ּון ַמֲחִטיֵאי ָאָדם ְּבָדָבר ְוַלּמֹוִכיַח ַּבַּׁשַער ְיקֹׁש) 21: (ָאֶון
ֶׁשר ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב אֲ ) 22(  : ַבּתֹהּו ַצִּדיק

: ֱחָורּולֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו יֶ | ֶאת ַאְבָרָהם  ָּפָדה
| ִמי ִּכי ִבְראֹתֹו ְיָלָדיו ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְּבִקְרּבֹו ַיְקִּדיׁשּו ְׁש ) 23(

) 24: (יצּוְוִהְקִּדיׁשּו ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב ְוֶאת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעִר 
  :ְורֹוְגִנים ִיְלְמדּו ֶלַקח| יָנה ְוָיְדעּו תֵֹעי רּוַח ִּב 

  
Isaiah Chapter 30 

  
ִלְנסְֹך הֹוי ָּבִנים סֹוְרִרים ְנֻאם ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ֵעָצה ְולֹא ִמִּני וְ ) 1(

) 2: (ְלַמַען ְספֹות ַחָּטאת ַעל ַחָּטאת| ַמֵּסָכה ְולֹא רּוִחי 
ְּבָמעֹוז ַּפְרעֹה  ָלעֹוז| ַההְֹלִכים ָלֶרֶדת ִמְצַרִים ּוִפי לֹא ָׁשָאלּו 



| ְוָהָיה ָלֶכם ָמעֹוז ַּפְרעֹה ְלבֶֹׁשת ) 3: (ְוַלְחסֹות ְּבֵצל ִמְצָרִים
| ִּכי ָהיּו ְבצַֹען ָׂשָריו ) 4: (ְוֶהָחסּות ְּבֵצל ִמְצַרִים ִלְכִלָּמה

| ּכֹל הִֹבִאיׁש ַעל ַעם לֹא יֹוִעילּו ָלמֹו ) 5: (ּוַמְלָאָכיו ָחֵנס ַיִּגיעּו
ַמָּׂשא ) 6(  : ר ְולֹא ְלהֹוִעיל ִּכי ְלבֶֹׁשת ְוַגם ְלֶחְרָּפהלֹא ְלֵעזֶ 

 ה ְוָׂשָרףְּבֶאֶרץ ָצָרה ְוצּוָקה ָלִביא ָוַלִיׁש ֵמֶהם ֶאְפעֶ | ַּבֲהמֹות ֶנֶגב 
ִּלים ְמעֹוֵפף ִיְׂשאּו ַעל ֶּכֶתף ֲעָיִרים ֵחיֵלֶהם ְוַעל ַּדֶּבֶׁשת ְּגַמ 

| ּוִמְצַרִים ֶהֶבל ָוִריק ַיְעזֹרּו  )7: (אֹוְצרָֹתם ַעל ַעם לֹא יֹוִעילּו
ַעָּתה ּבֹוא ָכְתָבּה ַעל ) 8: (ָלֵכן ָקָראִתי ָלזֹאת ַרַהב ֵהם ָׁשֶבת

: ּוְתִהי ְליֹום ַאֲחרֹון ָלַעד ַעד עֹוָלם| לּוַח ִאָּתם ְוַעל ֵסֶפר ֻחָּקּה 
ּתֹוַרת  ָּבִנים לֹא ָאבּו ְׁשמֹועַ | ִּכי ַעם ְמִרי הּוא ָּבִנים ֶּכָחִׁשים ) 9(

זּו ֲאֶׁשר ָאְמרּו ָלרִֹאים לֹא ִתְראּו ְוַלחִֹזים לֹא ֶתחֱ ) 10: (ְיהָוה
סּורּו ִמֵּני ) 11: (ַּדְּברּו ָלנּו ֲחָלקֹות ֲחזּו ַמֲהַתּלֹות| ָלנּו ְנכֹחֹות 

: לַהְׁשִּביתּו ִמָּפֵנינּו ֶאת ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵא | ֶדֶרְך ַהּטּו ִמֵּני אַֹרח 
 ָבר ַהֶּזהָאַמר ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ַיַען ָמָאְסֶכם ַּבּדָ ָלֵכן ּכֹה ) 12(  

ָלֵכן ִיְהֶיה ָלֶכם ) 13: (ַוִּתְבְטחּו ְּבעֶֹׁשק ְוָנלֹוז ַוִּתָּׁשֲענּו ָעָליו| 
ֲאֶׁשר ִּפְתאֹם | ֶהָעֹון ַהֶּזה ְּכֶפֶרץ נֵֹפל ִנְבֶעה ְּבחֹוָמה ִנְׂשָּגָבה 

לֹא  ָרּה ְּכֵׁשֶבר ֵנֶבל יֹוְצִרים ָּכתּותּוְׁשבָ ) 14: (ְלֶפַתע ָיבֹוא ִׁשְבָרּה
ְוַלְחׂשֹף  ְולֹא ִיָּמֵצא ִבְמִכָּתתֹו ֶחֶרׂש ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמָּיקּוד| ַיְחמֹל 

  : ַמִים ִמֶּגֶבא
ַנַחת ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה וָ ) 15(

: ְולֹא ֲאִביֶתם| ֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה ִּתְה 
ְוַעל ַקל | ַוּתֹאְמרּו לֹא ִכי ַעל סּוס ָננּוס ַעל ֵּכן ְּתנּוסּון ) 16(

ד ֶאֶלף ֶאָחד ִמְּפֵני ַּגֲעַרת ֶאחָ ) 17: (ִנְרָּכב ַעל ֵּכן ִיַּקּלּו רְֹדֵפיֶכם
ֶרן ַעל רֹאׁש ַעד ִאם נֹוַתְרֶּתם ַּכּתֹ| ִמְּפֵני ַּגֲעַרת ֲחִמָּׁשה ָּתֻנסּו 

ן ְוָלֵכן ְיַחֶּכה ְיהָוה ַלֲחַנְנֶכם ְוָלכֵ ) 18: (ָהָהר ְוַכֵּנס ַעל ַהִּגְבָעה
: לֹו ִּכי ֱאלֵֹהי ִמְׁשָּפט ְיהָוה ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵכי| ָירּום ְלַרֶחְמֶכם 

ָּבכֹו לֹא ִתְבֶּכה ָחנֹון | ִּכי ַעם ְּבִצּיֹון ֵיֵׁשב ִּבירּוָׁשָלִם ) 19(  
ר ְוָנַתן ָלֶכם ֲאדָֹני ֶלֶחם צָ ) 20: (ְלקֹול ַזֲעֶקָך ְּכָׁשְמָעתֹו ָעָנְך  ָיְחְנךָ 

ְולֹא ִיָּכֵנף עֹוד מֹוֶריָך ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹאֹות ֶאת | ּוַמִים ָלַחץ 
ֶזה | ְוָאְזֶניָך ִּתְׁשַמְעָנה ָדָבר ֵמַאֲחֶריָך ֵלאמֹר ) 21: (מֹוֶריךָ 

ְוִטֵּמאֶתם ֶאת ) 22: (ְוִכי ַתְׂשְמִאילּו ַהֶּדֶרְך ְלכּו בֹו ִּכי ַתֲאִמינּו
ִּתְזֵרם ְּכמֹו ָדָוה | ִצּפּוי ְּפִסיֵלי ַכְסֶּפָך ְוֶאת ֲאֻפַּדת ַמֵּסַכת ְזָהֶבָך 

ֲאָדָמה ְוָנַתן ְמַטר ַזְרֲעָך ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת הָ ) 23: (ֵצא ּתֹאַמר לֹו
ִיְרֶעה ִמְקֶניָך ַּבּיֹום  |ְוֶלֶחם ְּתבּוַאת ָהֲאָדָמה ְוָהָיה ָדֵׁשן ְוָׁשֵמן 



ְּבִליל  ְוָהֲאָלִפים ְוָהֲעָיִרים עְֹבֵדי ָהֲאָדָמה) 24: (ַההּוא ַּכר ִנְרָחב
ְוָהָיה ַעל ָּכל ) 25: (ֲאֶׁשר זֶֹרה ָבַרַחת ּוַבִּמְזֶרה| ָחִמיץ יֹאֵכלּו 

ֶהֶרג ָרב  ְּביֹום| ַהר ָּגבַֹה ְוַעל ָּכל ִּגְבָעה ִנָּׂשָאה ְּפָלִגים ִיְבֵלי ָמִים 
ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ) 26: (ִּבְנפֹל ִמְגָּדִלים

 ְּביֹום ֲחבֹׁש ְיהָוה| ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 
 ִהֵּנה ֵׁשם ְיהָוה ָּבא) 27(  : ֶאת ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ ַמָּכתֹו ִיְרָּפא

נֹו ְׂשָפָתיו ָמְלאּו ַזַעם ּוְלׁשֹו| ֵער ַאּפֹו ְוכֶֹבד ַמָּׂשָאה ִמֶּמְרָחק ּבֹ
ֲהָנָפה ְורּוחֹו ְּכַנַחל ׁשֹוֵטף ַעד ַצָּואר ֶיֱחֶצה לַ ) 28: (ְּכֵאׁש אָֹכֶלת

ַהִּׁשיר ) 29: (ְוֶרֶסן ַמְתֶעה ַעל ְלָחֵיי ַעִּמים| גֹוִים ְּבָנַפת ָׁשְוא 
 ְוִׂשְמַחת ֵלָבב ַּכהֹוֵלְך ֶּבָחִליל| ג ִיְהֶיה ָלֶכם ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש חָ 

ֹוד ְוִהְׁשִמיַע ְיהָוה ֶאת ה) 30: (ָלבֹוא ְבַהר ְיהָוה ֶאל צּור ִיְׂשָרֵאל
 ֶנֶפץ ָוֶזֶרם| קֹולֹו ְוַנַחת ְזרֹועֹו ַיְרֶאה ְּבַזַעף ַאף ְוַלַהב ֵאׁש אֹוֵכָלה 

) 32: (ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכה|  ִּכי ִמּקֹול ְיהָוה ֵיַחת ַאּׁשּור) 31: (ְוֶאֶבן ָּבָרד
ֻתִּפים ְוָהָיה ּכֹל ַמֲעַבר ַמֵּטה מּוָסָדה ֲאֶׁשר ָיִניַח ְיהָוה ָעָליו ְּב 

ִּכי ) 33]: (ָּבם קרי[ּוְבִמְלֲחמֹות ְּתנּוָפה ִנְלַחם בה | ּוְבִכּנֹרֹות 
 ַלֶּמֶלְך הּוָכן ֶהְעִמיק] ִהיא קרי[ָערּוְך ֵמֶאְתמּול ָּתְפֶּתה ַּגם הוא 

ָּגְפִרית  ְמֻדָרָתּה ֵאׁש ְוֵעִצים ַהְרֵּבה ִנְׁשַמת ְיהָוה ְּכַנַחל| ִחב ִהְר 
    : ּבֲֹעָרה ָּבּה

  
Isaiah Chapter 31 

  
ַוִּיְבְטחּו ַעל | הֹוי ַהּיְֹרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזָרה ַעל סּוִסים ִיָּׁשֵענּו ) 1(

עּו ַעל ְקדֹוׁש ֶרֶכב ִּכי ָרב ְוַעל ָּפָרִׁשים ִּכי ָעְצמּו ְמאֹד ְולֹא ָׁש 
ת ְוַגם הּוא ָחָכם ַוָּיֵבא ָרע ְוֶא ) 2: (ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְיהָוה לֹא ָדָרׁשּו

: ֶוןְוָקם ַעל ֵּבית ְמֵרִעים ְוַעל ֶעְזַרת ּפֲֹעֵלי ָא| ְּדָבָריו לֹא ֵהִסיר 
ַויהָוה | ּוִמְצַרִים ָאָדם ְולֹא ֵאל ְוסּוֵסיֶהם ָּבָׂשר ְולֹא רּוַח ) 3(

ִּכי ) 4(  : דֹו ְוָכַׁשל עֹוֵזר ְוָנַפל ָעֻזר ְוַיְחָּדו ֻּכָּלם ִיְכָליּוןַיֶּטה יָ 
ַטְרּפֹו  כֹה ָאַמר ְיהָוה ֵאַלי ַּכֲאֶׁשר ֶיְהֶּגה ָהַאְרֵיה ְוַהְּכִפיר ַעל
ָנם לֹא ֲאֶׁשר ִיָּקֵרא ָעָליו ְמלֹא רִֹעים ִמּקֹוָלם לֹא ֵיָחת ּוֵמֲהמֹו

: ָבאֹות ִלְצּבֹא ַעל ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִּגְבָעָתּהֵּכן ֵיֵרד ְיהָוה ְצ | ַיֲעֶנה 
ָּגנֹון | ְּכִצֳּפִרים ָעפֹות ֵּכן ָיֵגן ְיהָוה ְצָבאֹות ַעל ְירּוָׁשָלִם ) 5(

י ׁשּובּו ַלֲאֶׁשר ֶהְעִמיקּו ָסָרה ְּבנֵ ) 6: (ְוִהִּציל ָּפסַֹח ְוִהְמִליט
י ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ֶוֱאִלילֵ  ִּכי ַּבּיֹום ַההּוא ִיְמָאסּון ִאיׁש) 7: (ִיְׂשָרֵאל

א ְוָנַפל ַאּׁשּור ְּבֶחֶרב לֹ) 8: (ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָלֶכם ְיֵדיֶכם ֵחְטא| ְזָהבֹו 



ס ְוָנס לֹו ִמְּפֵני ֶחֶרב ּוַבחּוָריו ָלַמ | ִאיׁש ְוֶחֶרב לֹא ָאָדם ּתֹאֲכֶלּנּו 
ְנֻאם ְיהָוה | יו ְוַסְלעֹו ִמָּמגֹור ַיֲעבֹור ְוַחּתּו ִמֵּנס ָׂשרָ ) 9: (ִיְהיּו

    : ֲאֶׁשר אּור לֹו ְּבִצּיֹון ְוַתּנּור לֹו ִּבירּוָׁשָלִם
  

Isaiah Chapter 32 
  
ְוָהָיה ) 2: (ּוְלָׂשִרים ְלִמְׁשָּפט ָיׂשֹרּו| ֵהן ְלֶצֶדק ִיְמָלְך ֶמֶלְך ) 1(

 ְּכַפְלֵגי ַמִים ְּבָציֹון ְּכֵצל ֶסַלע| ִאיׁש ְּכַמֲחֵבא רּוַח ְוֵסֶתר ָזֶרם 
ְוָאְזֵני | ְולֹא ִתְׁשֶעיָנה ֵעיֵני רִֹאים ) 3: (ָּכֵבד ְּבֶאֶרץ ֲעֵיָפה
ּוְלׁשֹון | ּוְלַבב ִנְמָהִרים ָיִבין ָלָדַעת ) 4: (ׁשְֹמִעים ִּתְקַׁשְבָנה

| לֹא ִיָּקֵרא עֹוד ְלָנָבל ָנִדיב ) 5: (ִעְּלִגים ְּתַמֵהר ְלַדֵּבר ָצחֹות
ה ָאֶון ִּכי ָנָבל ְנָבָלה ְיַדֵּבר ְוִלּבֹו ַיֲעֶׂש ) 6: (ּוְלִכיַלי לֹא ֵיָאֵמר ׁשֹועַ 

 ב ּוַמְׁשֶקהַלֲעׂשֹות חֶֹנף ּוְלַדֵּבר ֶאל ְיהָוה ּתֹוָעה ְלָהִריק ֶנֶפׁש ָרעֵ | 
הּוא ִזּמֹות ָיָעץ ְלַחֵּבל | ְוֵכַלי ֵּכָליו ָרִעים ) 7: (ָצֵמא ַיְחִסיר

) 8: (ר ֶאְביֹון ִמְׁשָּפטְּבִאְמֵרי ֶׁשֶקר ּוְבַדּבֵ ] ֲעִנִּיים קרי[ענוים 
  : ְוהּוא ַעל ְנִדיבֹות ָיקּום| ְוָנִדיב ְנִדיבֹות ָיָעץ 

 ָּבנֹות ּבֹטחֹות ַהְאֵזָּנה| ָנִׁשים ַׁשֲאַנּנֹות קְֹמָנה ְׁשַמְעָנה קֹוִלי ) 9(
ִּכי ָּכָלה ָבִציר | ָיִמים ַעל ָׁשָנה ִּתְרַּגְזָנה ּבְֹטחֹות ) 10: (ִאְמָרִתי

ְּפׁשָֹטה | ִחְרדּו ַׁשֲאַנּנֹות ְרָגָזה ּבְֹטחֹות ) 11: (ָיבֹוא אֶֹסף ְּבִלי
ַעל ְׂשֵדי | ַעל ָׁשַדִים סְֹפִדים ) 12: (ְועָֹרה ַוֲחגֹוָרה ַעל ֲחָלָצִים

ִּכי |  ַעל ַאְדַמת ַעִּמי קֹוץ ָׁשִמיר ַּתֲעֶלה) 13: (ֶחֶמד ַעל ֶּגֶפן ּפִֹרָּיה
 ִּכי ַאְרמֹון ֻנָּטׁש ֲהמֹון) 14: (ִּליָזהַעל ָּכל ָּבֵּתי ָמׂשֹוׂש ִקְרָיה עַ 

ְּפָרִאים  עֶֹפל ָוַבַחן ָהָיה ְבַעד ְמָערֹות ַעד עֹוָלם ְמׂשֹוׂש| ִעיר ֻעָּזב 
ְוָהָיה ִמְדָּבר | ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ִמָּמרֹום ) 15: (ִמְרֵעה ֲעָדִרים

ר ְוָׁשַכן ַּבִּמְדּבָ ) 16(: ַלַּיַער ֵיָחֵׁשב] ְוַהַּכְרֶמל קרי[ַלַּכְרֶמל וכרמל 
 ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה) 17: (ּוְצָדָקה ַּבַּכְרֶמל ֵּתֵׁשב| ִמְׁשָּפט 
ְוָיַׁשב ) 18: (ַוֲעבַֹדת ַהְּצָדָקה ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם| ָׁשלֹום 

: ֹותּוְבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים ּוִבְמנּוחֹת ַׁשֲאַנּנ| ַעִּמי ִּבְנֵוה ָׁשלֹום 
 ַאְׁשֵריֶכם) 20: (ּוַבִּׁשְפָלה ִּתְׁשַּפל ָהִעיר| ּוָבַרד ְּבֶרֶדת ַהָּיַער ) 19(

    : ְמַׁשְּלֵחי ֶרֶגל ַהּׁשֹור ְוַהֲחמֹור| זְֹרֵעי ַעל ָּכל ָמִים 
  

Isaiah Chapter 33 
  



ַּכֲהִתְמָך | הֹוי ׁשֹוֵדד ְוַאָּתה לֹא ָׁשדּוד ּובֹוֵגד ְולֹא ָבְגדּו בֹו ) 1(
|  ְיהָוה ָחֵּננּו ְלָך ִקִּוינּו) 2(  : ד ּתּוַּׁשד ַּכְּנלְֹתָך ִלְבּגֹד ִיְבְּגדּו ָבְך ׁשֹודֵ 

ִמּקֹול ָהמֹון ) 3: (ֱהֵיה ְזרָֹעם ַלְּבָקִרים ַאף ְיׁשּוָעֵתנּו ְּבֵעת ָצָרה
 ְוֻאַּסף ְׁשַלְלֶכם אֶֹסף) 4: (ֵמרֹוְמֻמֶתָך ָנְפצּו ּגֹוִים| ָנְדדּו ַעִּמים 

רֹום ִנְׂשָּגב ְיהָוה ִּכי ׁשֵֹכן ָמ ) 5: (ְּכַמַּׁשק ֵּגִבים ׁשֹוֵקק ּבֹו| ֶהָחִסיל 
ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך חֶֹסן ) 6: (ִמֵּלא ִצּיֹון ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה| 

ֵהן ) 7(  : ִיְרַאת ְיהָוה ִהיא אֹוָצרֹו| ְיׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת 
ָנַׁשּמּו ) 8: (ם ַמר ִיְבָּכיּוןַמְלֲאֵכי ָׁשלֹו| ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה 

ֵהֵפר ְּבִרית ָמַאס ָעִרים לֹא ָחַׁשב | ְמִסּלֹות ָׁשַבת עֵֹבר אַֹרח 
ן ָהָיה ַהָּׁשרֹו| ָאַבל ֻאְמְלָלה ָאֶרץ ֶהְחִּפיר ְלָבנֹון ָקַמל ) 9: (ֱאנֹוׁש

ָּתה עַ | ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ְיהָוה ) 10: (ָּכֲעָרָבה ְונֵֹער ָּבָׁשן ְוַכְרֶמל
 רּוֲחֶכם ֵאׁש| ַּתֲהרּו ֲחַׁשׁש ֵּתְלדּו ַקׁש ) 11: (ֵארֹוָמם ַעָּתה ֶאָּנֵׂשא

קֹוִצים ְּכסּוִחים | ְוָהיּו ַעִּמים ִמְׂשְרפֹות ִׂשיד ) 12: (ּתֹאַכְלֶכם
ּוְדעּו | ִׁשְמעּו ְרחֹוִקים ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ) 13(  : ָּבֵאׁש ִיַּצּתּו

ָּפֲחדּו ְבִצּיֹון ַחָּטִאים ָאֲחָזה ְרָעָדה ) 14: (ְקרֹוִבים ְּגֻבָרִתי
: םִמי ָיגּור ָלנּו ֵאׁש אֹוֵכָלה ִמי ָיגּור ָלנּו מֹוְקֵדי עֹולָ | ֲחֵנִפים 

ר מֵֹאס ְּבֶבַצע ַמֲעַׁשּקֹות נֹעֵ | הֵֹלְך ְצָדקֹות ְודֵֹבר ֵמיָׁשִרים ) 15(
ים ְועֵֹצם ֵעיָניו ַּכָּפיו ִמְּתמְֹך ַּבּׁשַֹחד אֵֹטם ָאְזנֹו ִמְּׁשמַֹע ָּדִמ 

ַּגּבֹו הּוא ְמרֹוִמים ִיְׁשּכֹן ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמְׂש ) 16: (ֵמְראֹות ְּבָרע
|  ֶמֶלְך ְּבָיְפיֹו ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶניךָ ) 17: (ַלְחמֹו ִנָּתן ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים| 

ַאֵּיה סֵֹפר | ִלְּבָך ֶיְהֶּגה ֵאיָמה ) 18: (ִּתְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחִּקים
ֶאת ַעם נֹוָעז לֹא ) 19: (ַאֵּיה ׁשֵֹקל ַאֵּיה סֵֹפר ֶאת ַהִּמְגָּדִלים

) 20: (ַעם ִעְמֵקי ָׂשָפה ִמְּׁשמֹוַע ִנְלַעג ָלׁשֹון ֵאין ִּביָנה| ִתְרֶאה 
ֲאָנן ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירּוָׁשַלִם ָנֶוה ַׁש | ֲחֵזה ִצּיֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו 

: ּוַּסע ְיֵתדָֹתיו ָלֶנַצח ְוָכל ֲחָבָליו ַּבל ִיָּנֵתקאֶֹהל ַּבל ִיְצָען ַּבל יִ 
ֵבי ִּכי ִאם ָׁשם ַאִּדיר ְיהָוה ָלנּו ְמקֹום ְנָהִרים ְיאִֹרים ַרחֲ ) 21(

ִּכי ) 22: (ַּבל ֵּתֶלְך ּבֹו ֳאִני ַׁשִיט ְוִצי ַאִּדיר לֹא ַיַעְבֶרּנּו| ָיָדִים 
) 23: (ה ַמְלֵּכנּו הּוא יֹוִׁשיֵענּוְיהוָ | ְיהָוה ׁשְֹפֵטנּו ְיהָוה ְמחְֹקֵקנּו 

ק ַעד ַּבל ְיַחְּזקּו ֵכן ָּתְרָנם ַּבל ָּפְרׂשּו ֵנס ָאז ֻחּלַ | ִנְּטׁשּו ֲחָבָלִיְך 
| ּוַבל יֹאַמר ָׁשֵכן ָחִליִתי ) 24: (ָׁשָלל ַמְרֶּבה ִּפְסִחים ָּבְזזּו ַבז

  :ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבּה ְנֻׂשא ָעֹון
  

Isaiah Chapter 34 
  



ִּתְׁשַמע ָהָאֶרץ | ִקְרבּו גֹוִים ִלְׁשמַֹע ּוְלֻאִּמים ַהְקִׁשיבּו ) 1(
 ִּכי ֶקֶצף ַליהָוה ַעל ָּכל ַהּגֹוִים) 2: (ּוְמלָֹאּה ֵּתֵבל ְוָכל ֶצֱאָצֶאיהָ 

ְוַחְלֵליֶהם ) 3: (ֶהֱחִריָמם ְנָתָנם ַלָּטַבח| ְוֵחָמה ַעל ָּכל ְצָבָאם 
) 4: (ְוָנַמּסּו ָהִרים ִמָּדָמם| ָבְאָׁשם ֻיְׁשָלכּו ּוִפְגֵריֶהם ַיֲעֶלה 

ְוָכל ְצָבָאם | ְוָנַמּקּו ָּכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוָנגֹּלּו ַכֵּסֶפר ַהָּׁשָמִים 
ם ִּכי ִרְּוָתה ַבָּׁשַמיִ ) 5: (ִיּבֹול ִּכְנבֹל ָעֶלה ִמֶּגֶפן ּוְכנֶֹבֶלת ִמְּתֵאָנה

ֶחֶרב ) 6: (ֶחְרִמי ְלִמְׁשָּפט ִהֵּנה ַעל ֱאדֹום ֵּתֵרד ְוַעל ַעם| ַחְרִּבי 
ם ֵמֵחֶלב ַליהָוה ָמְלָאה ָדם ֻהַּדְׁשָנה ֵמֵחֶלב ִמַּדם ָּכִרים ְוַעּתּוִדי

 ִּכי ֶזַבח ַליהָוה ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ| ִּכְליֹות ֵאיִלים 
ה ְוִרְּוָת | ְוָיְרדּו ְרֵאִמים ִעָּמם ּוָפִרים ִעם ַאִּביִרים ) 7: (ֱאדֹום

| ִּכי יֹום ָנָקם ַליהָוה ) 8: (ַאְרָצם ִמָּדם ַוֲעָפָרם ֵמֵחֶלב ְיֻדָּׁשן
 ְוֶנֶהְפכּו ְנָחֶליָה ְלֶזֶפת ַוֲעָפָרּה) 9: (ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון

ַלְיָלה ְויֹוָמם לֹא ) 10: (ְוָהְיָתה ַאְרָצּה ְלֶזֶפת ּבֵֹעָרה| ְלָגְפִרית 
 ִמּדֹור ָלדֹור ֶּתֱחָרב ְלֵנַצח ְנָצִחים| ה ֲעָׁשָנּה ִתְכֶּבה ְלעֹוָלם ַיֲעלֶ 

ְּכנּו ִויֵרׁשּוָה ָקַאת ְוִקּפֹוד ְוַיְנׁשֹוף ְועֵֹרב ִיְׁש ) 11: (ֵאין עֵֹבר ָּבּה
חֶֹריָה ְוֵאין ָׁשם ) 12: (ְוָנָטה ָעֶליָה ַקו תֹהּו ְוַאְבֵני בֹהּו| ָבּה 

 ְוָעְלָתה ַאְרְמנֶֹתיהָ ) 13: (ָאֶפס ְוָכל ָׂשֶריָה ִיְהיּו| ְמלּוָכה ִיְקָראּו 
ת ְוָהְיָתה ְנֵוה ַתִּנים ָחִציר ִלְבנֹו| ִסיִרים ִקּמֹוׂש ָוחֹוַח ְּבִמְבָצֶריָה 

ַאְך | א ּוָפְגׁשּו ִצִּיים ֶאת ִאִּיים ְוָׂשִעיר ַעל ֵרֵעהּו ִיְקרָ ) 14: (ַיֲעָנה
ז ָׁשָּמה ִקְּנָנה ִקּפֹו) 15: (ָׁשם ִהְרִּגיָעה ִּליִלית ּוָמְצָאה ָלּה ָמנֹוחַ 

 ַאְך ָׁשם ִנְקְּבצּו ַדּיֹות ִאָּׁשה| ַוְּתַמֵּלט ּוָבְקָעה ְוָדְגָרה ְבִצָּלּה 
לֹא  ִּדְרׁשּו ֵמַעל ֵסֶפר ְיהָוה ּוְקָראּו ַאַחת ֵמֵהָּנה) 16: (ְרעּוָתּה

א ִּכי ִפי הּוא ִצָּוה ְורּוחֹו הּו| ֶנְעָּדָרה ִאָּׁשה ְרעּוָתּה לֹא ָפָקדּו 
ַעד | ו ְוהּוא ִהִּפיל ָלֶהן ּגֹוָרל ְוָידֹו ִחְּלַקָּתה ָלֶהם ַּבָּק ) 17: (ִקְּבָצן

    : עֹוָלם ִייָרׁשּוָה ְלדֹור ָודֹור ִיְׁשְּכנּו ָבּה
  

Isaiah Chapter 35 
  
) 2: (ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת| ְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיה ) 1(

ַדר ְוָתֵגל ַאף ִּגיַלת ְוַרֵּנן ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ִנַּתן ָלּה הֲ ָּפרַֹח ִּתְפַרח 
) 3(  : ֵהָּמה ִיְראּו ְכבֹוד ְיהָוה ֲהַדר ֱאלֵֹהינּו| ַהַּכְרֶמל ְוַהָּׁשרֹון 

ִאְמרּו ְלִנְמֲהֵרי ) 4: (ּוִבְרַּכִים ּכְֹׁשלֹות ַאֵּמצּו| ַחְּזקּו ָיַדִים ָרפֹות 
ים ִהֵּנה ֱאלֵֹהיֶכם ָנָקם ָיבֹוא ְּגמּול ֱאלִֹה  |ֵלב ִחְזקּו ַאל ִּתיָראּו 
ְוָאְזֵני | ָאז ִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרים ) 5: (הּוא ָיבֹוא ְויַֹׁשֲעֶכם



| ֵּלם ָאז ְיַדֵּלג ָּכַאָּיל ִּפֵּסַח ְוָתרֹן ְלׁשֹון ִא ) 6: (ֵחְרִׁשים ִּתָּפַתְחָנה
ְוָהָיה ַהָּׁשָרב ) 7: (ֲעָרָבהִּכי ִנְבְקעּו ַבִּמְדָּבר ַמִים ּוְנָחִלים ּבָ 

 ִּבְנֵוה ַתִּנים ִרְבָצּה ָחִציר ְלָקֶנה| ַלֲאַגם ְוִצָּמאֹון ְלַמּבּוֵעי ָמִים 
א ָלּה לֹא ְוָהָיה ָׁשם ַמְסלּול ָוֶדֶרְך ְוֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ִיָּקרֵ ) 8: (ָוגֶֹמא

לֹא ) 9: (לֹא ִיְתעּוהֵֹלְך ֶּדֶרְך ֶוֱאִויִלים | ַיַעְבֶרּנּו ָטֵמא ְוהּוא ָלמֹו 
ְוָהְלכּו | ם ִיְהֶיה ָׁשם ַאְרֵיה ּוְפִריץ ַחּיֹות ַּבל ַיֲעֶלָּנה לֹא ִתָּמֵצא ָׁש 

ַחת ּוְפדּוֵיי ְיהָוה ְיֻׁשבּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ְוִׂשְמ ) 10: (ְּגאּוִלים
  :ֲאָנָחהָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון וַ | עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם 

  
Isaiah Chapter 36 

  
 ְנֵחִריב ֶמֶלְך ַוְיִהי ְּבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ָעָלה ַס ) 1(

 ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ) 2: (ַאּׁשּור ַעל ָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות ַוִּיְתְּפֵׂשם
ֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ַאּׁשּור ֶאת ַרב ָׁשֵקה ִמָּלִכיׁש ְירּוָׁשַלְָמה ֶאל הַ 

ֵדה ַוַּיֲעמֹד ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ִּבְמִסַּלת ְׂש | ְּבֵחיל ָּכֵבד 
| ָּבִית ַוֵּיֵצא ֵאָליו ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל הַ ) 3: (כֹוֵבס

ם ַרב ַוּיֹאֶמר ֲאֵליהֶ ) 4: (ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ַהַּמְזִּכיר
ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך | ָׁשֵקה ִאְמרּו ָנא ֶאל ִחְזִקָּיהּו 

ָאַמְרִּתי ַאְך ְּדַבר ) 5: (ַאּׁשּור ָמה ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבָטְחָּת 
ָּת ַעָּתה ַעל ִמי ָבַטְחָּת ִּכי ָמַרְד | ְׂשָפַתִים ֵעָצה ּוְגבּוָרה ַלִּמְלָחָמה 

ִמְצַרִים  ֵּנה ָבַטְחָּת ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה ַעלִה ) 6: (ִּבי
ֵּכן ַּפְרעֹה ֶמֶלְך | ֲאֶׁשר ִיָּסֵמְך ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה 

ְוִכי תֹאַמר ֵאַלי ֶאל ְיהָוה ) 7: (ִמְצַרִים ְלָכל ַהּבְֹטִחים ָעָליו
יו ֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ֶאת ָּבמָֹת ֲהלֹוא הּוא אֲ | ֱאלֵֹהינּו ָּבָטְחנּו 

ַח ַהֶּזה ְוֶאת ִמְזְּבחָֹתיו ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם ִלְפֵני ַהִּמְזּבֵ 
|  ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ַאּׁשּור) 8: (ִּתְׁשַּתֲחוּו

: רְֹכִבים ֲעֵליֶהם ְוֶאְּתָנה ְלָך ַאְלַּפִים סּוִסים ִאם ּתּוַכל ָלֶתת ְלךָ 
| ים ְוֵאיְך ָּתִׁשיב ֵאת ְּפֵני ַפַחת ַאַחד ַעְבֵדי ֲאדִֹני ַהְקַטּנִ ) 9(

י ְוַעָּתה ֲהִמַּבְלֲעדֵ ) 10: (ַוִּתְבַטח ְלָך ַעל ִמְצַרִים ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִׁשים
ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי | ְיהָוה ָעִליִתי ַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַהְׁשִחיָתּה 

ַוּיֹאֶמר ֶאְלָיִקים ) 11: (ל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַהְׁשִחיָתּהֲעֵלה ֶא 
ִמית ִּכי ְוֶׁשְבָנא ְויֹוָאח ֶאל ַרב ָׁשֵקה ַּדֶּבר ָנא ֶאל ֲעָבֶדיָך ֲארָ 

ֶׁשר ְוַאל ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ְיהּוִדית ְּבָאְזֵני ָהָעם אֲ | ׁשְֹמִעים ֲאָנְחנּו 
ַחִני ַהֶאל ֲאדֶֹניָך ְוֵאֶליָך ְׁשלָ  ַוּיֹאֶמר ַרב ָׁשֵקה) 12: (ַעל ַהחֹוָמה



ִבים ֲהלֹא ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהּיְֹׁש | ֲאדִֹני ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ְוִלְׁשּתֹות ֶאת ] צֹוָאָתם קרי[ַעל ַהחֹוָמה ֶלֱאכֹל ֶאת חראיהם 

 ַוַּיֲעמֹד ַרב ָׁשֵקה) 13: (ִעָּמֶכם] ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם קרי[ׁשיניהם 
ְך ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהֶּמלֶ | ָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית ַוִּיְק 

ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַאל ַיִּׁשא ָלֶכם ) 14: (ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור
ְוַאל ַיְבַטח ֶאְתֶכם ) 15: (ִּכי לֹא יּוַכל ְלַהִּציל ֶאְתֶכם| ִחְזִקָּיהּו 

לֹא ִתָּנֵתן ָהִעיר | ל ַיִּציֵלנּו ְיהָוה ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיהָוה ֵלאמֹר ַהּצֵ 
   | ַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ) 16: (ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלְך ַאּׁשּור

י ְוִאְכלּו ִּכי כֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַאּׁשּור ֲעׂשּו ִאִּתי ְבָרָכה ּוְצאּו ֵאלַ 
ַעד ּבִֹאי ) 17: (ֹוִאיׁש ַּגְפנֹו ְוִאיׁש ְּתֵאָנתֹו ּוְׁשתּו ִאיׁש ֵמי בֹור

 ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ| ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם 
ֶּפן ַיִּסית ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ְיהָוה ) 18: (ֶלֶחם ּוְכָרִמים

 ַהִהִּצילּו ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ִאיׁש ֶאת ַאְרצֹו ִמַּיד ֶמֶלְך | ַיִּציֵלנּו 
ְוִכי | ִים ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ֲחָמת ְוַאְרָּפד ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ְסַפְרוָ ) 19: (ַאּׁשּור

ֶּלה ִמי ְּבָכל ֱאלֵֹהי ָהֲאָרצֹות ָהֵא ) 20: (ִהִּצילּו ֶאת ׁשְֹמרֹון ִמָּיִדי
ִּכי ַיִּציל ְיהָוה ֶאת ְירּוָׁשַלִם | ֲאֶׁשר ִהִּצילּו ֶאת ַאְרָצם ִמָּיִדי 

 ִּכי ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ִהיא| לֹא ָענּו אֹתֹו ָּדָבר ַוַּיֲחִריׁשּו וְ ) 21: (ִמָּיִדי
ַעל  ַוָּיבֹא ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר) 22: (ֵלאמֹר לֹא ַתֲעֻנהּו

ִקָּיהּו ַהַּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהּסֹוֵפר ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ַהַּמְזִּכיר ֶאל ִחזְ 
    : י ַרב ָׁשֵקהַוַּיִּגידּו לֹו ֵאת ִּדְברֵ | ְקרּוֵעי ְבָגִדים 

  
Isaiah Chapter 37 

  
ק ַוִּיְתַּכס ַּבָּׂש | ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ) 1(

ִית ְוֵאת ַוִּיְׁשַלח ֶאת ֶאְלָיִקים ֲאֶׁשר ַעל ַהּבַ ) 2: (ַוָּיבֹא ֵּבית ְיהָוה
ֶאל | ִמְתַּכִּסים ַּבַּׂשִּקים ֶׁשְבָנא ַהּסֹוֵפר ְוֵאת ִזְקֵני ַהּכֲֹהִנים 

ּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִחְזִקָּיה) 3: (ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא
ר ִּכי ָבאּו ָבִנים ַעד ַמְׁשּבֵ | יֹום ָצָרה ְותֹוֵכָחה ּוְנָאָצה ַהּיֹום ַהֶּזה 

ת ִּדְבֵרי ַרב אּוַלי ִיְׁשַמע ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵא ) 4: (ְוכַֹח ַאִין ְלֵלָדה
ים ַחי ְוהֹוִכיַח ָׁשֵקה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֲאדָֹניו ְלָחֵרף ֱאלִֹה 

ְוָנָׂשאָת ְתִפָּלה ְּבַעד | ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמע ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 
ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ֶאל ) 5: (ַהְּׁשֵאִרית ַהִּנְמָצָאה

דֵֹניֶכם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְיַׁשְעָיהּו ּכֹה תֹאְמרּון ֶאל אֲ ) 6: (ְיַׁשְעָיהּו
ָּת ֲאֶׁשר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַאל ִּתיָרא ִמְּפֵני ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמעְ | 



ִהְנִני נֹוֵתן ּבֹו רּוַח ְוָׁשַמע ) 7: (ִּגְּדפּו ַנֲעֵרי ֶמֶלְך ַאּׁשּור אֹוִתי
 ַוָּיָׁשב ַרב) 8: (ְוִהַּפְלִּתיו ַּבֶחֶרב ְּבַאְרצֹו|  ְׁשמּוָעה ְוָׁשב ֶאל ַאְרצֹו

ע ִּכי ָׁשַמע ִּכי ָנַס | ָׁשֵקה ַוִּיְמָצא ֶאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור ִנְלָחם ַעל ִלְבָנה 
ְלִהָּלֵחם  ַוִּיְׁשַמע ַעל ִּתְרָהָקה ֶמֶלְך ּכּוׁש ֵלאמֹר ָיָצא) 9: (ִמָּלִכיׁש

ּכֹה ) 10: (ְלָאִכים ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹרַוִּיְׁשַמע ַוִּיְׁשַלח ַמ | ִאָּתְך 
לֶֹהיָך תֹאְמרּון ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַאל ַיִּׁשֲאָך אֱ 

לֹא ִתָּנֵתן ְירּוָׁשַלִם ְּבַיד ֶמֶלְך | ֲאֶׁשר ַאָּתה ּבֹוֵטַח ּבֹו ֵלאמֹר 
י ַאּׁשּור ְלָכל ִהֵּנה ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַמְלכֵ ) 11: (ַאּׁשּור

י ַהִהִּצילּו אֹוָתם ֱאלֹהֵ ) 12: (ְוַאָּתה ִּתָּנֵצל| ָהֲאָרצֹות ְלַהֲחִריָמם 
ְוֶרֶצף ּוְבֵני | ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְׁשִחיתּו ֲאבֹוַתי ֶאת ּגֹוָזן ְוֶאת ָחָרן 

ְך ַאֵּיה ֶמֶלְך ֲחָמת ּוֶמֶלְך ַאְרָּפד ּוֶמלֶ ) 13: (ֶעֶדן ֲאֶׁשר ִּבְתַלָּׂשר
 ַוִּיַּקח ִחְזִקָּיהּו ֶאת ַהְּסָפִרים) 14: (ֵהַנע ְוִעָּוה| ִעיר ְסַפְרָוִים לָ 

ָּיהּו ַוַּיַעל ֵּבית ְיהָוה ַוִּיְפְרֵׂשהּו ִחְזִק | ִמַּיד ַהַּמְלָאִכים ַוִּיְקָרֵאהּו 
ְיהָוה ) 16: (ַוִּיְתַּפֵּלל ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיהָוה ֵלאמֹר) 15: (ִלְפֵני ְיהָוה

ִהים ת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים ַאָּתה הּוא ָהֱאלְֹצָבאֹו
ת ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶא | ְלַבְּדָך ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ 

| ְרֵאה ַהֵּטה ְיהָוה ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח ְיהָוה ֵעיֶנָך ּו) 17: (ָהָאֶרץ
: יֶׁשר ָׁשַלח ְלָחֵרף ֱאלִֹהים חָ ּוְׁשַמע ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ַסְנֵחִריב אֲ 

ת ְוֶאת ֶהֱחִריבּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹו| ָאְמָנם ְיהָוה ) 18(
ִּכי לֹא ֱאלִֹהים ֵהָּמה | ְוָנתֹן ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ָּבֵאׁש ) 19: (ַאְרָצם

ָוה ְוַעָּתה ְיה) 20: (ִּכי ִאם ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ַוְיַאְּבדּום
 ְוֵיְדעּו ָּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה| ֱאלֵֹהינּו הֹוִׁשיֵענּו ִמָידֹו 

ּו ֵלאמֹר ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיה) 21: (ְיהָוה ְלַבֶּדךָ 
ֶאל  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי| 

| יו ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ָעלָ ) 22: (ַאּׁשּור ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך 
ָעה ַּבת ָּבָזה ְלָך ָלֲעָגה ְלָך ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹון ַאֲחֶריָך רֹאׁש ֵהִני

| ֹול ֶאת ִמי ֵחַרְפָּת ְוִגַּדְפָּת ְוַעל ִמי ֲהִרימֹוָתה ּק) 23: (ְירּוָׁשָלִם
ָּת ְּבַיד ֲעָבֶדיָך ֵחַרְפ ) 24: (ִיְׂשָרֵאל ַוִּתָּׂשא ָמרֹום ֵעיֶניָך ֶאל ְקדֹוׁש

ְלָבנֹון  ֲאדָֹני ַוּתֹאֶמר ְּברֹב ִרְכִּבי ֲאִני ָעִליִתי ְמרֹום ָהִרים ַיְרְּכֵתי
 ַיַער ְוֶאְכרֹת קֹוַמת ֲאָרָזיו ִמְבַחר ְּברָֹׁשיו ְוָאבֹוא ְמרֹום ִקּצֹו| 

 ְוַאְחִרב ְּבַכף ְּפָעַמי ּכֹל |ֲאִני ַקְרִּתי ְוָׁשִתיִתי ָמִים ) 25: (ַּכְרִמּלֹו
י ִמיֵמי ֲהלֹוא ָׁשַמְעָּת ְלֵמָרחֹוק אֹוָתּה ָעִׂשיִת ) 26: (ְיאֵֹרי ָמצֹור

ים ַעָּתה ֲהֵבאִתיָה ּוְתִהי ְלַהְׁשאֹות ַּגִּלים ִנִּצ | ֶקֶדם ִויַצְרִּתיָה 
ֵעֶׂשב  ָהיּו| ְויְֹׁשֵביֶהן ִקְצֵרי ָיד ַחּתּו ָובֹׁשּו ) 27: (ָעִרים ְּבֻצרֹות



ְוִׁשְבְּתָך ) 28: (ָׂשֶדה ִויַרק ֶּדֶׁשא ֲחִציר ַּגּגֹות ּוְׁשֵדָמה ִלְפֵני ָקָמה
ַיַען ִהְתַרֶּגְזָך ) 29: (ְוֵאת ִהְתַרֶּגְזָך ֵאָלי| ְוֵצאְתָך ּובֹוֲאָך ָיָדְעִּתי 

 ְׂשָפֶתיךָ ְוַׂשְמִּתי ַחִחי ְּבַאֶּפָך ּוִמְתִּגי ִּב | ֵאַלי ְוַׁשֲאַנְנָך ָעָלה ְבָאְזָני 
ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ָאכֹול ) 30: (ַוֲהִׁשיבִֹתיָך ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָּבאָת ָּבּה

ְרעּו ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית זִ | ַהָּׁשָנה ָסִפיַח ּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ָׁשִחיס 
ְוָיְסָפה ) 31: (ִפְרָים] ְוִאְכלּו קרי[ְוִקְצרּו ְוִנְטעּו ְכָרִמים ואכול 

ְוָעָׂשה ְפִרי | יַטת ֵּבית ְיהּוָדה ַהִּנְׁשָאָרה ׁשֶֹרׁש ְלָמָּטה ְּפלֵ 
| ר ִצּיֹון ִּכי ִמירּוָׁשַלִם ֵּתֵצא ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה ֵמהַ ) 32: (ְלָמְעָלה

 ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה) 33(  : ִקְנַאת ְיהָוה ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ּזֹאת
| יר ַהּזֹאת ְולֹא יֹוֶרה ָׁשם ֵחץ ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּור לֹא ָיבֹוא ֶאל ָהעִ 

 ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר) 34: (ְולֹא ְיַקְּדֶמָּנה ָמֵגן ְולֹא ִיְׁשּפְֹך ֳעֶליָה סְֹלָלה
) 35: (ְוֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא ָיבֹוא ְנֻאם ְיהָוה| ָּבא ָּבּה ָיׁשּוב 

: ן ָּדִוד ַעְבִּדיְלַמֲעִני ּוְלַמעַ | ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה 
ה ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ְיהָוה ַוַּיֶּכה ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָא) 36(  

ם ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרי| ּוְׁשמִֹנים ַוֲחִמָּׁשה ָאֶלף 
ַוֵּיֶׁשב | ַוִּיַּסע ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ) 37: (ֵמִתים

ְדַרֶּמֶלְך ַוְיִהי הּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה ֵּבית ִנְסרְֹך ֱאלָֹהיו ְוַא) 38: (יְנֵוהְּבנִ 
ַוִּיְמלְֹך | ט ְוַׂשְרֶאֶצר ָּבָניו ִהֻּכהּו ַבֶחֶרב ְוֵהָּמה ִנְמְלטּו ֶאֶרץ ֲאָררָ 

    : ֵאַסר ַחּדֹן ְּבנֹו ַּתְחָּתיו
  

Isaiah Chapter 38 
  
ן ַוָּיבֹוא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו בֶ | ּו ָלמּות ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיה) 1(

ֵמת  ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי
ַוִּיְתַּפֵּלל | ַוַּיֵּסב ִחְזִקָּיהּו ָּפָניו ֶאל ַהִּקיר ) 2: (ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיה

י ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּת  ַוּיֹאַמר ָאָּנה ְיהָוה ְזָכר ָנא) 3: (ֶאל ְיהָוה
ּו ַוֵּיְבְּך ִחְזִקָּיה| ְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי 

) 5: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ֵלאמֹר) 4(  : ְּבִכי ָגדֹול
ִוד ָאִביָך ָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִחְזִקָּיהּו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ּדָ 

ִהְנִני יֹוִסף ַעל ָיֶמיָך | ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך 
יר ּוִמַּכף ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהעִ ) 6: (ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה

ה ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ֵמֵאת ְיהוָ ) 7: (ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת| ַהּזֹאת 
ִהְנִני ֵמִׁשיב ) 8: (ר ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֵּברֲאֶׁש | 

 ֲאחַֹרִּנית ֶאת ֵצל ַהַּמֲעלֹות ֲאֶׁשר ָיְרָדה ְבַמֲעלֹות ָאָחז ַּבֶּׁשֶמׁש



ת ֲאֶׁשר ַוָּתָׁשב ַהֶּׁשֶמׁש ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ַּבַּמֲעלֹו| ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות 
ַּבֲחלֹתֹו ַוְיִחי | ִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִמְכָּתב ְלִחזְ ) 9(  : ָיָרָדה
| אֹול ֲאִני ָאַמְרִּתי ִּבְדִמי ָיַמי ֵאֵלָכה ְּבַׁשֲעֵרי ְׁש ) 10: (ֵמָחְליֹו

ָאַמְרִּתי לֹא ֶאְרֶאה ָיּה ָיּה ְּבֶאֶרץ ) 11: (ֻּפַּקְדִּתי ֶיֶתר ְׁשנֹוָתי
ּדֹוִרי ִנַּסע ) 12( :לֹא ַאִּביט ָאָדם עֹוד ִעם יֹוְׁשֵבי ָחֶדל| ַהַחִּיים 

ּיֹום ִקַּפְדִּתי ָכאֵֹרג ַחַּיי ִמַּדָּלה ְיַבְּצֵעִני ִמ | ְוִנְגָלה ִמִּני ְּכאֶֹהל רִֹעי 
ר ָּכל ִׁשִּויִתי ַעד ּבֶֹקר ָּכֲאִרי ֵּכן ְיַׁשּבֵ ) 13: (ַעד ַלְיָלה ַּתְׁשִליֵמִני

ס ָעגּור ֵּכן ְּכסּו) 14: (ִמּיֹום ַעד ַלְיָלה ַּתְׁשִליֵמִני| ַעְצמֹוָתי 
ַּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹום ֲאדָֹני ָעְׁשָקה ִּלי | ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה ַּכּיֹוָנה 

י ֶאַּדֶּדה ָכל ְׁשנֹוַת | ָמה ֲאַדֵּבר ְוָאַמר ִלי ְוהּוא ָעָׂשה ) 15: (ָעְרֵבִני
ּוְלָכל ָּבֶהן ַחֵּיי רּוִחי | ֲאדָֹני ֲעֵליֶהם ִיְחיּו ) 16: (ַעל ַמר ַנְפִׁשי

ְוַאָּתה | ִהֵּנה ְלָׁשלֹום ַמר ִלי ָמר ) 17: (ַתֲחִליֵמִני ְוַהֲחֵיִניוְ 
:  ָּכל ֲחָטָאיָחַׁשְקָּת ַנְפִׁשי ִמַּׁשַחת ְּבִלי ִּכי ִהְׁשַלְכָּת ַאֲחֵרי ֵגְוךָ 

לֹא ְיַׂשְּברּו יֹוְרֵדי בֹור | ִּכי לֹא ְׁשאֹול ּתֹוֶדָּך ָמֶות ְיַהְלֶלָּך ) 18(
ָאב ְלָבִנים | ַחי ַחי הּוא יֹוֶדָך ָּכמֹוִני ַהּיֹום  )19: (ֶאל ֲאִמֶּתךָ 

 ּוְנִגנֹוַתי ְנַנֵּגן ָּכל ְיֵמי| ְיהָוה ְלהֹוִׁשיֵעִני ) 20: (יֹוִדיַע ֶאל ֲאִמֶּתךָ 
ֵאִנים ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ִיְׂשאּו ְּדֶבֶלת ְּת ) 21: (ַחֵּיינּו ַעל ֵּבית ְיהָוה

ִּכי | ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ָמה אֹות ) 22: (ֶיִחיְוִיְמְרחּו ַעל ַהְּׁשִחין וְ | 
    : ֶאֱעֶלה ֵּבית ְיהָוה

  
Isaiah Chapter 39 

  
ֶבל ָּבֵעת ַהִהוא ָׁשַלח ְמרַֹדְך ַּבְלֲאָדן ֶּבן ַּבְלֲאָדן ֶמֶלְך ּבָ ) 1(

) 2: (ַוִּיְׁשַמע ִּכי ָחָלה ַוֶּיֱחָזק| ְסָפִרים ּוִמְנָחה ֶאל ִחְזִקָּיהּו 
] ְנכֹתֹו קרי[ח ֲעֵליֶהם ִחְזִקָּיהּו ַוַּיְרֵאם ֶאת ֵּבית נכתה ַוִּיְׂשַמ 

ּטֹוב ְוֵאת ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהְּבָׂשִמים ְוֵאת ַהֶּׁשֶמן הַ 
לֹא ָהָיה ָדָבר | ָּכל ֵּבית ֵּכָליו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבאְֹצרָֹתיו 

ַוָּיבֹא ) 3: (יתֹו ּוְבָכל ֶמְמַׁשְלּתֹוֲאֶׁשר לֹא ֶהְרָאם ִחְזִקָּיהּו ְּבבֵ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָמה ָאְמרּו | ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו 

ֵמֶאֶרץ  ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ּוֵמַאִין ָיבֹאּו ֵאֶליָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו
ַוּיֹאֶמר | ְּבֵביֶתָך ַוּיֹאֶמר ָמה ָראּו ) 4: (ְרחֹוָקה ָּבאּו ֵאַלי ִמָּבֶבל

ר לֹא ִחְזִקָּיהּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביִתי ָראּו לֹא ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁש 
ְׁשַמע | ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ) 5: (ִהְרִאיִתים ְּבאֹוְצרָֹתי
 ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוִנָּׂשא ָּכל ֲאֶׁשר) 6: (ְּדַבר ְיהָוה ְצָבאֹות



לֹא ִיָּוֵתר | ַוֲאֶׁשר ָאְצרּו ֲאבֶֹתיָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבֶבל  ְּבֵביֶתךָ 
ֹוִליד ּוִמָּבֶניָך ֲאֶׁשר ֵיְצאּו ִמְּמָך ֲאֶׁשר ּת) 7: (ָּדָבר ָאַמר ְיהָוה

ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ) 8: (ְוָהיּו ָסִריִסים ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך ָּבֶבל| ִיָּקחּו 
ַוּיֹאֶמר ִּכי ִיְהֶיה | ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת  ֶאל ְיַׁשְעָיהּו טֹוב ְּדַבר

  :ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי
  

Isaiah Chapter 40 
  
ַּדְּברּו ַעל ֵלב ) 2: (יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכם| ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי ) 1(

ִּכי | ּה ְירּוָׁשַלִם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי ִנְרָצה ֲעֹונָ 
קֹול קֹוֵרא ) 3(  : ה ִמַּיד ְיהָוה ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחּטֹאֶתיהָ ָלְקחָ 

ָּכל ) 4: (ַיְּׁשרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֵלאלֵֹהינּו| ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך ְיהָוה 
ְוָהָיה ֶהָעקֹב ְלִמיׁשֹור | ֶּגיא ִיָּנֵׂשא ְוָכל ַהר ְוִגְבָעה ִיְׁשָּפלּו 

ָּדו ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ַיְח | ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ְיהָוה ) 5: (ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה
| קֹול אֵֹמר ְקָרא ְוָאַמר ָמה ֶאְקָרא ) 6(  : ִּכי ִּפי ְיהָוה ִּדֵּבר

 ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל) 7: (ָּכל ַהָּבָׂשר ָחִציר ְוָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה
ָיֵבׁש ָחִציר ) 8: (ִציר ָהָעםָאֵכן חָ | ִציץ ִּכי רּוַח ְיהָוה ָנְׁשָבה ּבֹו 

י ַעל ַהר ָּגבַֹה ֲעִל ) 9(  : ּוְדַבר ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם| ָנֵבל ִציץ 
ָהִריִמי | ָלִם ָלְך ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלְך ְמַבֶּׂשֶרת ְירּוָׁש 

ֵּנה ֲאדָֹני ִה ) 10: (ַאל ִּתיָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה ִהֵּנה ֱאלֵֹהיֶכם
ֹו ִהֵּנה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָּלת| ְיהִוה ְּבָחָזק ָיבֹוא ּוְזרֹעֹו מְֹׁשָלה לֹו 

ֹו ְּכרֶֹעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ִּבְזרֹעֹו ְיַקֵּבץ ְטָלִאים ּוְבֵחיק) 11: (ְלָפָניו
ת ַּבֶּזרֶ  ִמי ָמַדד ְּבָׁשֳעלֹו ַמִים ְוָׁשַמִים) 12(  : ָעלֹות ְיַנֵהל| ִיָּׂשא 

ְוָׁשַקל ַּבֶּפֶלס ָהִרים ּוְגָבעֹות | ִּתֵּכן ְוָכל ַּבָּׁשִלׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ 
: ְוִאיׁש ֲעָצתֹו יֹוִדיֶעּנּו| ִמי ִתֵּכן ֶאת רּוַח ְיהָוה ) 13: (ְּבמֹאְזָנִים

ַוְיַלְּמֵדהּו | ֶאת ִמי נֹוָעץ ַוְיִביֵנהּו ַוְיַלְּמֵדהּו ְּבאַֹרח ִמְׁשָּפט ) 14(
ק ֵהן ּגֹוִים ְּכַמר ִמְּדִלי ּוְכַׁשחַ ) 15: (ֶרְך ְּתבּונֹות יֹוִדיֶעּנּוַדַעת ְודֶ 

ר ּוְלָבנֹון ֵאין ֵּדי ָּבעֵ ) 16: (ֵהן ִאִּיים ַּכַּדק ִיּטֹול| מֹאְזַנִים ֶנְחָׁשבּו 
ֵמֶאֶפס | ָּכל ַהּגֹוִים ְּכַאִין ֶנְגּדֹו ) 17(  : ְוַחָּיתֹו ֵאין ֵּדי עֹוָלה| 

 ּוַמה ְּדמּות ַּתַעְרכּו| ְוֶאל ִמי ְּתַדְּמיּון ֵאל ) 18: (ּו לֹוָותֹהּו ֶנְחְׁשב
ּוְרֻתקֹות ֶּכֶסף | ַהֶּפֶסל ָנַסְך ָחָרׁש ְוצֵֹרף ַּבָּזָהב ְיַרְּקֶעּנּו ) 19: (לֹו

ָחָרׁש ָחָכם | ַהְמֻסָּכן ְּתרּוָמה ֵעץ לֹא ִיְרַקב ִיְבָחר ) 20: (צֹוֵרף
ֲהלֹוא ֵתְדעּו ֲהלֹוא ) 21: (א ִיּמֹוטְיַבֶּקׁש לֹו ְלָהִכין ֶּפֶסל לֹ

ֲהלֹוא ֲהִבינֶֹתם מֹוְסדֹות | ִתְׁשָמעּו ֲהלֹוא ֻהַּגד ֵמרֹאׁש ָלֶכם 



ַהּנֹוֶטה | ַהּיֵֹׁשב ַעל חּוג ָהָאֶרץ ְויְֹׁשֶביָה ַּכֲחָגִבים ) 22: (ָהָאֶרץ
| ים ְלָאִין ַהּנֹוֵתן רֹוְזנִ ) 23: (ַכּדֹק ָׁשַמִים ַוִּיְמָּתֵחם ָּכאֶֹהל ָלָׁשֶבת

ל ַאף ַּבל ִנָּטעּו ַאף ַּבל זָֹרעּו ַאף ּבַ ) 24: (ׁשְֹפֵטי ֶאֶרץ ַּכּתֹהּו ָעָׂשה
 ְוַגם ָנַׁשף ָּבֶהם ַוִּיָבׁשּו ּוְסָעָרה ַּכַּקׁש| ׁשֵֹרׁש ָּבָאֶרץ ִּגְזָעם 

) 26: (יֹאַמר ָקדֹוׁש| ְוֶאל ִמי ְתַדְּמיּוִני ְוֶאְׁשֶוה ) 25(  : ִּתָּׂשֵאם
 ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה ַהּמֹוִציא ְבִמְסָּפר ְׂשאּו

לֹא  ְלֻכָּלם ְּבֵׁשם ִיְקָרא ֵמרֹב אֹוִנים ְוַאִּמיץ ּכַֹח ִאיׁש| ְצָבָאם 
ִנְסְּתָרה | ָלָּמה תֹאַמר ַיֲעקֹב ּוְתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ) 27(  : ֶנְעָּדר

ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִאם ) 28: (ַיֲעבֹורַדְרִּכי ֵמְיהָוה ּוֵמֱאלַֹהי ִמְׁשָּפִטי 
יַעף לֹא ָׁשַמְעָּת ֱאלֵֹהי עֹוָלם ְיהָוה ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ לֹא יִ 

ּוְלֵאין | נֵֹתן ַלָּיֵעף ּכַֹח ) 29: (ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו| ְולֹא ִייָגע 
ם ָּכׁשֹול ּוַבחּוִרי| ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו ) 30: (אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרֶּבה

ָירּוצּו |  ְוקֹוֵי ְיהָוה ַיֲחִליפּו כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים) 31: (ִיָּכֵׁשלּו
  :ְולֹא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְולֹא ִייָעפּו

  
Isaiah Chapter 41 

  
 ִיְּגׁשּו ָאז ְיַדֵּברּו| ַהֲחִריׁשּו ֵאַלי ִאִּיים ּוְלֻאִּמים ַיֲחִליפּו כַֹח ) 1(

ִמי ֵהִעיר ִמִּמְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ) 2: (ְׁשָּפט ִנְקָרָבהַיְחָּדו ַלִּמ 
ף ַקׁש ִנּדָ ִיֵּתן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים ַיְרְּד ִיֵּתן ֶּכָעָפר ַחְרּבֹו ְּכ | ְלַרְגלֹו 
) 4: (אַֹרח ְּבַרְגָליו לֹא ָיבֹוא| ִיְרְּדֵפם ַיֲעבֹור ָׁשלֹום ) 3: (ַקְׁשּתֹו

ֲאִני ְיהָוה ִראׁשֹון ְוֶאת | קֵֹרא ַהּדֹרֹות ֵמרֹאׁש  ִמי ָפַעל ְוָעָׂשה
| דּו ָראּו ִאִּיים ְוִייָראּו ְקצֹות ָהָאֶרץ ֶיֱחרָ ) 5: (ַאֲחרִֹנים ֲאִני הּוא
ּוְלָאִחיו יֹאַמר | ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעזֹרּו ) 6: (ָקְרבּו ַוֶּיֱאָתיּון

| ם ַּפִּטיׁש ֶאת הֹוֶלם ָּפעַ  ַוְיַחֵּזק ָחָרׁש ֶאת צֵֹרף ַמֲחִליק) 7: (ֲחָזק
) 8(  : אֵֹמר ַלֶּדֶבק טֹוב הּוא ַוְיַחְּזֵקהּו ְבַמְסְמִרים לֹא ִיּמֹוט

ֶזַרע ַאְבָרָהם | ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיָך 
 ֲאֶׁשר ֶהֱחַזְקִּתיָך ִמְקצֹות ָהָאֶרץ ּוֵמֲאִציֶליהָ ) 9: (אֲֹהִבי

) 10: (ָואַֹמר ְלָך ַעְבִּדי ַאָּתה ְּבַחְרִּתיָך ְולֹא ְמַאְסִּתיךָ | ְקָראִתיָך 
ִאַּמְצִּתיָך | ַאל ִּתיָרא ִּכי ִעְּמָך ָאִני ַאל ִּתְׁשָּתע ִּכי ֲאִני ֱאלֶֹהיָך 

ּו ֵהן ֵיבֹׁשּו ְוִיָּכְלמ) 11: (ַאף ֲעַזְרִּתיָך ַאף ְּתַמְכִּתיָך ִּביִמין ִצְדִקי
) 12: (ִיְהיּו ְכַאִין ְויֹאְבדּו ַאְנֵׁשי ִריֶבךָ | ְך ּכֹל ַהֶּנֱחִרים ּבָ 

י ִיְהיּו ְכַאִין ּוְכֶאֶפס ַאְנֵׁש | ְּתַבְקֵׁשם ְולֹא ִתְמָצֵאם ַאְנֵׁשי ַמֻּצֶתָך 
ָהאֵֹמר | ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַמֲחִזיק ְיִמיֶנָך ) 13: (ִמְלַחְמֶּתךָ 



ב ַאל ִּתיְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹ) 14(  : ְלָך ַאל ִּתיָרא ֲאִני ֲעַזְרִּתיךָ 
: ָרֵאלֲאִני ֲעַזְרִּתיְך ְנֻאם ְיהָוה ְוגֲֹאֵלְך ְקדֹוׁש ִיְׂש | ְמֵתי ִיְׂשָרֵאל 

ָּתדּוׁש | ִהֵּנה ַׂשְמִּתיְך ְלמֹוַרג ָחרּוץ ָחָדׁש ַּבַעל ִּפיִפּיֹות ) 15(
ּוַח ִּתָּׂשֵאם ִּתְזֵרם ְור) 16: (ָהִרים ְוָתדֹק ּוְגָבעֹות ַּכּמֹץ ָּתִׂשים

ל ְוַאָּתה ָּתִגיל ַּביהָוה ִּבְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵא | ּוְסָעָרה ָּתִפיץ אֹוָתם 
  : ִּתְתַהָּלל

ַּבָּצָמא  ָהֲעִנִּיים ְוָהֶאְביֹוִנים ְמַבְקִׁשים ַמִים ָוַאִין ְלׁשֹוָנם) 17(
) 18: (ֲאִני ְיהָוה ֶאֱעֵנם ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל לֹא ֶאֶעְזֵבם| ָנָׁשָּתה 

ר ָאִׂשים ִמְדּבָ | ֶאְפַּתח ַעל ְׁשָפִיים ְנָהרֹות ּוְבתֹוְך ְּבָקעֹות ַמְעָינֹות 
 ֶאֵּתן ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרז) 19: (ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמֹוָצֵאי ָמִים

ּׁשּור ָאִׂשים ָּבֲעָרָבה ְּברֹוׁש ִּתְדָהר ּוְתַא| ִׁשָּטה ַוֲהַדס ְוֵעץ ָׁשֶמן 
י ַיד ְלַמַען ִיְראּו ְוֵיְדעּו ְוָיִׂשימּו ְוַיְׂשִּכילּו ַיְחָּדו ִּכ ) 20: (ַיְחָּדו

  : ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבָרָאּה| ְיהָוה ָעְׂשָתה ּזֹאת 
ֶלְך ַהִּגיׁשּו ֲעֻצמֹוֵתיֶכם יֹאַמר ֶמ | ָקְרבּו ִריְבֶכם יֹאַמר ְיהָוה ) 21(

ָהִראׁשֹנֹות | ר ִּתְקֶריָנה ַיִּגיׁשּו ְוַיִּגידּו ָלנּו ֵאת ֲאֶׁש ) 22: (ַיֲעקֹב
אֹות ָמה ֵהָּנה ַהִּגידּו ְוָנִׂשיָמה ִלֵּבנּו ְוֵנְדָעה ַאֲחִריָתן אֹו ַהּבָ 

ַהִּגידּו ָהאִֹתּיֹות ְלָאחֹור ְוֵנְדָעה ִּכי ֱאלִֹהים ) 23: (ַהְׁשִמיֻענּו
: וַיְחּדָ ] ְוִנְרֶאה קרי[ַאף ֵּתיִטיבּו ְוָתֵרעּו ְוִנְׁשָּתָעה ונרא | ַאֶּתם 

) 25: (ּתֹוֵעָבה ִיְבַחר ָּבֶכם| ֵהן ַאֶּתם ֵמַאִין ּוָפָעְלֶכם ֵמָאַפע ) 24(
ְוָיבֹא | ַהִעירֹוִתי ִמָּצפֹון ַוַּיאת ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ִיְקָרא ִבְׁשִמי 

 ִמי ִהִּגיד ֵמרֹאׁש) 26: (ְסָגִנים ְּכמֹו חֶֹמר ּוְכמֹו יֹוֵצר ִיְרָמס ִטיט
יַע ַאף ֵאין ַמִּגיד ַאף ֵאין ַמְׁשִמ | ם ְונֹאַמר ַצִּדיק ְוֵנָדָעה ּוִמְּלָפִני

| ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם ) 27: (ַאף ֵאין ׁשֵֹמַע ִאְמֵריֶכם
ן ְוֵאֶרא ְוֵאין ִאיׁש ּוֵמֵאֶּלה ְוֵאי) 28: (ְוִלירּוָׁשַלִם ְמַבֵּׂשר ֶאֵּתן

יֶהם ָּלם ָאֶון ֶאֶפס ַמֲעֵׂש ֵהן ּכֻ ) 29: (ְוֶאְׁשָאֵלם ְוָיִׁשיבּו ָדָבר| יֹוֵעץ 
  :רּוַח ָותֹהּו ִנְסֵּכיֶהם| 
  

Isaiah Chapter 42 
  
ָנַתִּתי רּוִחי ָעָליו | ֵהן ַעְבִּדי ֶאְתָמְך ּבֹו ְּבִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִׁשי ) 1(

ְולֹא ַיְׁשִמיַע | לֹא ִיְצַעק ְולֹא ִיָּׂשא ) 2: (ִמְׁשָּפט ַלּגֹוִים יֹוִציא
ַכֶּבָּנה ָקֶנה ָרצּוץ לֹא ִיְׁשּבֹור ּוִפְׁשָּתה ֵכָהה לֹא יְ ) 3( :ַּבחּוץ קֹולֹו

לֹא ִיְכֶהה ְולֹא ָירּוץ ַעד ָיִׂשים ) 4: (ֶלֱאֶמת יֹוִציא ִמְׁשָּפט| 
  : ּוְלתֹוָרתֹו ִאִּיים ְיַיֵחילּו| ָּבָאֶרץ ִמְׁשָּפט 



ע ָהָאֶרץ ּכֹה ָאַמר ָהֵאל ְיהָוה ּבֹוֵרא ַהָּׁשַמִים ְונֹוֵטיֶהם רַֹק ) 5(
ֲאִני ) 6: (נֵֹתן ְנָׁשָמה ָלָעם ָעֶליָה ְורּוַח ַלהְֹלִכים ָּבּה| ְוֶצֱאָצֶאיָה 

ְוֶאָּצְרָך ְוֶאֶּתְנָך ִלְבִרית | ְיהָוה ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְּבָיֶדָך 
ְלהֹוִציא ִמַּמְסֵּגר | ִלְפקַֹח ֵעיַנִים ִעְורֹות ) 7: (ָעם ְלאֹור ּגֹוִים

| ֲאִני ְיהָוה הּוא ְׁשִמי ) 8: (ֵּבית ֶּכֶלא יְֹׁשֵבי חֶֹׁשְך ַאִּסיר ִמ 
ָהִראׁשֹנֹות ) 9: (ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵּתן ּוְתִהָּלִתי ַלְּפִסיִלים

יַע ַוֲחָדׁשֹות ֲאִני ַמִּגיד ְּבֶטֶרם ִּתְצַמְחָנה ַאְׁשִמ | ִהֵּנה ָבאּו 
  : ֶאְתֶכם

 יֹוְרֵדי ַהָּים| ִהָּלתֹו ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ְּת ) 10(
 ֵׁשבִיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריו ֲחֵצִרים ֵּת ) 11: (ּוְמלֹאֹו ִאִּיים ְויְֹׁשֵביֶהם

ָיִׂשימּו ) 12: (ָירֹּנּו יְֹׁשֵבי ֶסַלע ֵמרֹאׁש ָהִרים ִיְצָוחּו| ֵקָדר 
ְיהָוה ַּכִּגּבֹור ֵיֵצא ) 13: (ּוְתִהָּלתֹו ָּבִאִּיים ַיִּגידּו| ַליהָוה ָּכבֹוד 

ָיִריַע ַאף ַיְצִריַח ַעל אְֹיָביו | ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה 
ַּכּיֹוֵלָדה | ֶהֱחֵׁשיִתי ֵמעֹוָלם ַאֲחִריׁש ֶאְתַאָּפק ) 14(  : ִיְתַּגָּבר

ַאֲחִריב ָהִרים ּוְגָבעֹות ְוָכל ) 15: (ֶאְפֶעה ֶאּׁשֹם ְוֶאְׁשַאף ָיַחד
) 16: (ְוַׂשְמִּתי ְנָהרֹות ָלִאִּיים ַוֲאַגִּמים אֹוִביׁש| אֹוִביׁש  ֶעְׂשָּבם

| ֵכם ְוהֹוַלְכִּתי ִעְוִרים ְּבֶדֶרְך לֹא ָיָדעּו ִּבְנִתיבֹות לֹא ָיְדעּו ַאְדִרי
ֶּלה ָאִׂשים ַמְחָׁשְך ִלְפֵניֶהם ָלאֹור ּוַמֲעַקִּׁשים ְלִמיׁשֹור ֵא 

ת ָנסֹגּו ָאחֹור ֵיבֹׁשּו בֶֹׁש ) 17: (ִּתיםַהְּדָבִרים ֲעִׂשיִתם ְולֹא ֲעַזְב 
) 18(  : ָהאְֹמִרים ְלַמֵּסָכה ַאֶּתם ֱאלֵֹהינּו| ַהּבְֹטִחים ַּבָּפֶסל 

ִמי ִעֵּור ִּכי ) 19: (ְוַהִעְוִרים ַהִּביטּו ִלְראֹות| ַהֵחְרִׁשים ְׁשָמעּו 
 ָּלם ְוִעֵּור ְּכֶעֶבדִמי ִעֵּור ִּכְמׁשֻ | ִאם ַעְבִּדי ְוֵחֵרׁש ְּכַמְלָאִכי ֶאְׁשָלח 

ָּפקֹוַח | ַרּבֹות ְולֹא ִתְׁשמֹר ] ָראֹות קרי[ראית ) 20: (ְיהָוה
ַיְגִּדיל ּתֹוָרה | ְיהָוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ) 21: (ָאְזַנִים ְולֹא ִיְׁשָמע

ּוְבָבֵּתי  ְוהּוא ַעם ָּבזּוז ְוָׁשסּוי ָהֵפַח ַּבחּוִרים ֻּכָּלם) 22: (ְוַיְאִּדיר
: ַׁשבָהיּו ָלַבז ְוֵאין ַמִּציל ְמִׁשָּסה ְוֵאין אֵֹמר הָ | ִאים ָהְחָּבאּו ְכלָ 

ִמי ָנַתן ) 24: (ַיְקִׁשב ְוִיְׁשַמע ְלָאחֹור| ִמי ָבֶכם ַיֲאִזין זֹאת ) 23(
| ָוה ַיֲעקֹב ְוִיְׂשָרֵאל ְלבְֹזִזים ֲהלֹוא ְיה] ִלְמִׁשָּסה קרי[למׁשוסה 

: ְדָרָכיו ָהלֹוְך ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבתֹוָרתֹוזּו ָחָטאנּו לֹו ְולֹא ָאבּו ִב 
 ַוְּתַלֲהֵטהּו ִמָּסִביב| ַוִּיְׁשּפְֹך ָעָליו ֵחָמה ַאּפֹו ֶוֱעזּוז ִמְלָחָמה ) 25(

  :ְולֹא ָיָדע ַוִּתְבַער ּבֹו ְולֹא ָיִׂשים ַעל ֵלב
  

Isaiah Chapter 43 
  



ַאל | ְרָך ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב ְויֹצֶ ) 1(
ִּכי ַתֲעבֹר ) 2: (ִּתיָרא ִּכי ְגַאְלִּתיָך ָקָראִתי ְבִׁשְמָך ִלי ָאָּתה

 ִּכי ֵתֵלְך ְּבמֹו ֵאׁש לֹא| ַּבַּמִים ִאְּתָך ָאִני ּוַבְּנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָך 
ׁש ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְקדֹו) 3: (ִתָּכֶוה ְוֶלָהָבה לֹא ִתְבַער ָּבְך 

) 4: (ךָ ָנַתִּתי ָכְפְרָך ִמְצַרִים ּכּוׁש ּוְסָבא ַּתְחֶּתי| ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיֶעָך 
ְוֶאֵּתן ָאָדם | ֵמֲאֶׁשר ָיַקְרָּת ְבֵעיַני ִנְכַּבְדָּת ַוֲאִני ֲאַהְבִּתיָך 

| ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּתָך ָאִני ) 5: (ַּתְחֶּתיָך ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַנְפֶׁשךָ 
אַֹמר ַלָּצפֹון ֵּתִני ) 6: (ח ָאִביא ַזְרֶעָך ּוִמַּמֲעָרב ֲאַקְּבֶצּךָ ִמִּמְזרָ 

: ֶרץָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָא| ּוְלֵתיָמן ַאל ִּתְכָלִאי 
: ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו| ּכֹל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ) 7(
ָּכל ) 9: (ְוֵחְרִׁשים ְוָאְזַנִים ָלמֹו| ר ְוֵעיַנִים ֵיׁש הֹוִציא ַעם ִעּוֵ ) 8(

 ַהּגֹוִים ִנְקְּבצּו ַיְחָּדו ְוֵיָאְספּו ְלֻאִּמים ִמי ָבֶהם ַיִּגיד זֹאת
 ִיְּתנּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצָּדקּו ְוִיְׁשְמעּו ְויֹאְמרּו| ְוִראׁשֹנֹות ַיְׁשִמיֻענּו 

ְלַמַען | ְוַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי  ַאֶּתם ֵעַדי ְנֻאם ְיהָוה) 10: (ֱאֶמת
 ֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו ִלי ְוָתִבינּו ִּכי ֲאִני הּוא ְלָפַני לֹא נֹוַצר ֵאל

ְוֵאין ִמַּבְלָעַדי | ָאנִֹכי ָאנִֹכי ְיהָוה ) 11(  : ְוַאֲחַרי לֹא ִיְהֶיה
| י ְוֵאין ָּבֶכם ָזר ָאנִֹכי ִהַּגְדִּתי ְוהֹוַׁשְעִּתי ְוִהְׁשַמְעִּת ) 12: (מֹוִׁשיעַ 

ַּגם ִמּיֹום ֲאִני הּוא ְוֵאין ) 13: (ְוַאֶּתם ֵעַדי ְנֻאם ְיהָוה ַוֲאִני ֵאל
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 14(  : ֶאְפַעל ּוִמי ְיִׁשיֶבָּנה| ִמָּיִדי ַמִּציל 

י ְלַמַעְנֶכם ִׁשַּלְחִּתי ָבֶבָלה ְוהֹוַרְדִּת | ּגַֹאְלֶכם ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל 
ֲאִני ְיהָוה ) 15: (ים ֻּכָּלם ְוַכְׂשִּדים ָּבֳאִנּיֹות ִרָּנָתםָבִריִח 

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 16(  : ּבֹוֵרא ִיְׂשָרֵאל ַמְלְּכֶכם| ְקדֹוְׁשֶכם 
ַהּמֹוִציא ֶרֶכב ) 17: (ּוְבַמִים ַעִּזים ְנִתיָבה| ַהּנֹוֵתן ַּבָּים ָּדֶרְך 
: בּוַּבל ָיקּומּו ָּדֲעכּו ַּכִּפְׁשָּתה כָ  ַיְחָּדו ִיְׁשְּכבּו| ָוסּוס ַחִיל ְוִעּזּוז 

ִהְנִני ) 19: (ְוַקְדמִֹנּיֹות ַאל ִּתְתּבָֹננּו| ַאל ִּתְזְּכרּו ִראׁשֹנֹות ) 18(
ַאף ָאִׂשים ַּבִּמְדָּבר | עֶֹׂשה ֲחָדָׁשה ַעָּתה ִתְצָמח ֲהלֹוא ֵתָדעּוָה 

 ת ַהָּׂשֶדה ַּתִּנים ּוְבנֹותְּתַכְּבֵדִני ַחּיַ ) 20: (ֶּדֶרְך ִּביִׁשמֹון ְנָהרֹות
ַעִּמי  ִּכי ָנַתִּתי ַבִּמְדָּבר ַמִים ְנָהרֹות ִּביִׁשימֹן ְלַהְׁשקֹות| ַיֲעָנה 
ְולֹא ) 22(  : ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו) 21: (ְבִחיִרי

יאָת ִּלי לֹא ֵהבֵ ) 23: (ִּכי ָיַגְעָּת ִּבי ִיְׂשָרֵאל| אִֹתי ָקָראָת ַיֲעקֹב 
 לֹא ֶהֱעַבְדִּתיָך ְּבִמְנָחה ְולֹא| ֵׂשה עֹלֶֹתיָך ּוְזָבֶחיָך לֹא ִכַּבְדָּתִני 

יָך לֹא ָקִניָת ִּלי ַבֶּכֶסף ָקֶנה ְוֵחֶלב ְזָבחֶ ) 24: (הֹוַגְעִּתיָך ִּבְלבֹוָנה
: ךָ ֶתיַאְך ֶהֱעַבְדַּתִני ְּבַחּטֹאוֶתיָך הֹוַגְעַּתִני ַּבֲעֹונֹ| לֹא ִהְרִויָתִני 

ְוַחּטֹאֶתיָך | ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ) 25(  



ַסֵּפר ַאָּתה ְלַמַען | ַהְזִּכיֵרִני ִנָּׁשְפָטה ָיַחד ) 26: (לֹא ֶאְזּכֹר
) 28: (ּוְמִליֶציָך ָּפְׁשעּו ִבי| ָאִביָך ָהִראׁשֹון ָחָטא ) 27: (ִּתְצָּדק

: םְּתָנה ַלֵחֶרם ַיֲעקֹב ְוִיְׂשָרֵאל ְלִגּדּוִפיְוֶא | ַוֲאַחֵּלל ָׂשֵרי קֶֹדׁש 
    

  
Isaiah Chapter 44 

  
ּכֹה ָאַמר ) 2: (ְוִיְׂשָרֵאל ָּבַחְרִּתי בֹו| ְוַעָּתה ְׁשַמע ַיֲעקֹב ַעְבִּדי ) 1(

רּון ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ִויׁשֻ | ְיהָוה עֶֹׂשָך ְויֶֹצְרָך ִמֶּבֶטן ַיְעְזֶרָּך 
ֶאּצֹק |  ִּכי ֶאָּצק ַמִים ַעל ָצֵמא ְונְֹזִלים ַעל ַיָּבָׁשה) 3: (בֹו ָּבַחְרִּתי

| ְוָצְמחּו ְּבֵבין ָחִציר ) 4: (רּוִחי ַעל ַזְרֶעָך ּוִבְרָכִתי ַעל ֶצֱאָצֶאיךָ 
ֶזה יֹאַמר ַליהָוה ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ) 5: (ַּכֲעָרִבים ַעל ִיְבֵלי ָמִים

  : ב ָידֹו ַליהָוה ּוְבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְיַכֶּנהְוֶזה ִיְכּתֹ| ְבֵׁשם ַיֲעקֹב 
ֲאִני | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְוגֲֹאלֹו ְיהָוה ְצָבאֹות ) 6(

ּוִמי ָכמֹוִני ) 7: (ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים
ְואִֹתּיֹות ַוֲאֶׁשר | ִיְקָרא ְוַיִּגיֶדָה ְוַיְעְרֶכָה ִלי ִמּׂשּוִמי ַעם עֹוָלם 

ַאל ִּתְפֲחדּו ְוַאל ִּתְרהּו ֲהלֹא ֵמָאז ) 8: (ָּתבֹאָנה ַיִּגידּו ָלמֹו
צּור  ֲהֵיׁש ֱאלֹוַּה ִמַּבְלָעַדי ְוֵאין| ִהְׁשַמְעִּתיָך ְוִהַּגְדִּתי ְוַאֶּתם ֵעָדי 

| ִעילּו יְֹצֵרי ֶפֶסל ֻּכָּלם ּתֹהּו ַוֲחמּוֵדיֶהם ַּבל יֹו) 9: (ַּבל ָיָדְעִּתי
ִמי ָיַצר ֵאל ) 10: (ְוֵעֵדיֶהם ֵהָּמה ַּבל ִיְראּו ּוַבל ֵיְדעּו ְלַמַען ֵיבֹׁשּו

ים ֵהן ָּכל ֲחֵבָריו ֵיבֹׁשּו ְוָחָרִׁש ) 11: (ְלִבְלִּתי הֹוִעיל| ּוֶפֶסל ָנָסְך 
) 12: (ִיְתַקְּבצּו ֻכָּלם ַיֲעמֹדּו ִיְפֲחדּו ֵיבֹׁשּו ָיַחד| ֵהָּמה ֵמָאָדם 

ַוִּיְפָעֵלהּו | ַּבְרֶזל ַמֲעָצד ּוָפַעל ַּבֶּפָחם ּוַבַּמָּקבֹות ִיְּצֵרהּו  ָחַרׁש
ָחַרׁש ) 13: (ִּבְזרֹוַע ּכֹחֹו ַּגם ָרֵעב ְוֵאין ּכַֹח לֹא ָׁשָתה ַמִים ַוִּייָעף

ַבְּמחּוָגה ֵעִצים ָנָטה ָקו ְיָתֲאֵרהּו ַבֶּׂשֶרד ַיֲעֵׂשהּו ַּבַּמְקֻצעֹות ּו
: ֶבת ָּבִיתַּיֲעֵׂשהּו ְּכַתְבִנית ִאיׁש ְּכִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלֶׁש וַ | ְיָתֳאֵרהּו 

| ֵצי ָיַער ִלְכָרת לֹו ֲאָרִזים ַוִּיַּקח ִּתְרָזה ְוַאּלֹון ַוְיַאֶּמץ לֹו ַּבעֲ ) 14(
 ְוָהָיה ְלָאָדם ְלָבֵער ַוִּיַּקח ֵמֶהם) 15: (ָנַטע אֶֹרן ְוֶגֶׁשם ְיַגֵּדל

ּו ֶפֶסל ַאף ִיְפַעל ֵאל ַוִּיְׁשָּתחּו ָעָׂשה| ה ָלֶחם ַוָּיָחם ַאף ַיִּׂשיק ְוָאפָ 
אֵכל ֶחְציֹו ָׂשַרף ְּבמֹו ֵאׁש ַעל ֶחְציֹו ָּבָׂשר יֹ) 16: (ַוִּיְסָּגד ָלמֹו

: ַאף ָיחֹם ְויֹאַמר ֶהָאח ַחּמֹוִתי ָרִאיִתי אּור| ִיְצֶלה ָצִלי ְוִיְׂשָּבע 
לֹו ] ִיְסָּגד קרי[יסגוד  |ּוְׁשֵאִריתֹו ְלֵאל ָעָׂשה ְלִפְסלֹו ) 17(

לֹא ) 18: (ְוִיְׁשַּתחּו ְוִיְתַּפֵּלל ֵאָליו ְויֹאַמר ַהִּציֵלִני ִּכי ֵאִלי ָאָּתה
: ִּכי ַטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם ֵמַהְׂשִּכיל ִלּבָֹתם| ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו 



 ֹוְולֹא ָיִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ְולֹא ַדַעת ְולֹא ְתבּוָנה ֵלאמֹר ֶחְצי) 19(
ל ָׂשר ְואֹכֵ ָׂשַרְפִּתי ְבמֹו ֵאׁש ְוַאף ָאִפיִתי ַעל ֶּגָחָליו ֶלֶחם ֶאְצֶלה בָ 

רֶֹעה ֵאֶפר ֵלב ) 20: (ְוִיְתרֹו ְלתֹוֵעָבה ֶאֱעֶׂשה ְלבּול ֵעץ ֶאְסּגֹוד| 
ר ְולֹא ַיִּציל ֶאת ַנְפׁשֹו ְולֹא יֹאַמר ֲהלֹוא ֶׁשֶק | הּוַתל ִהָּטהּו 

| ֶּלה ַיֲעקֹב ְוִיְׂשָרֵאל ִּכי ַעְבִּדי ָאָּתה ְזָכר ֵא ) 21(  : ִּביִמיִני
ָמִחיִתי ָכָעב ) 22: (ְיַצְרִּתיָך ֶעֶבד ִלי ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל לֹא ִתָּנֵׁשִני

ָרּנּו ) 23: (ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתיךָ | ְּפָׁשֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאוֶתיָך 
ֹות ָאֶרץ ִּפְצחּו ָהִרים ִרָּנה ָׁשַמִים ִּכי ָעָׂשה ְיהָוה ָהִריעּו ַּתְחִּתּי

  : ִּכי ָגַאל ְיהָוה ַיֲעקֹב ּוְבִיְׂשָרֵאל ִיְתָּפָאר| ַיַער ְוָכל ֵעץ ּבֹו 
 ָאנִֹכי ְיהָוה עֶֹׂשה ּכֹל| ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ּגֲֹאֶלָך ְויֶֹצְרָך ִמָּבֶטן ) 24(

ֵמֵפר ) 25]: (ֵמִאִּתי קרי[נֶֹטה ָׁשַמִים ְלַבִּדי רַֹקע ָהָאֶרץ מי אתי 
 ֵמִׁשיב ֲחָכִמים ָאחֹור ְוַדְעָּתם| אֹתֹות ַּבִּדים ְוקְֹסִמים ְיהֹוֵלל 

ָהאֵֹמר | ֵמִקים ְּדַבר ַעְבּדֹו ַוֲעַצת ַמְלָאָכיו ַיְׁשִלים ) 26: (ְיַׂשֵּכל
: קֹוֵמםִלירּוָׁשַלִם ּתּוָׁשב ּוְלָעֵרי ְיהּוָדה ִּתָּבֶניָנה ְוָחְרבֹוֶתיָה אֲ 

ָהאֵֹמר ) 28: (ְוַנֲהרַֹתִיְך אֹוִביׁש| ּוָלה ֳחָרִבי ָהאֵֹמר ַלּצ) 27(
ָכל ְוֵלאמֹר ִלירּוָׁשַלִם ִּתָּבֶנה ְוֵהי| ְלכֹוֶרׁש רִֹעי ְוָכל ֶחְפִצי ַיְׁשִלם 

    : ִּתָּוֵסד
  

Isaiah Chapter 45 
  
יִמינֹו ְלַרד ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִלְמִׁשיחֹו ְלכֹוֶרׁש ֲאֶׁשר ֶהֱחַזְקִּתי ִב ) 1(

ִלְפּתַֹח ְלָפָניו ְּדָלַתִים | יו ּגֹוִים ּוָמְתֵני ְמָלִכים ֲאַפֵּתַח ְלָפנָ 
ֲאִני ְלָפֶניָך ֵאֵלְך ַוֲהדּוִרים אוׁשר ) 2: (ּוְׁשָעִרים לֹא ִיָּסֵגרּו

) 3: (ֵּדעַ ַּדְלתֹות ְנחּוָׁשה ֲאַׁשֵּבר ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ֲאגַ | ] ֲאַיֵּׁשר קרי[
ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי | ְך ּוַמְטֻמֵני ִמְסָּתִרים ְוָנַתִּתי ְלָך אֹוְצרֹות חֶֹׁש 

ב ְלַמַען ַעְבִּדי ַיֲעקֹ) 4: (ֲאִני ְיהָוה ַהּקֹוֵרא ְבִׁשְמָך ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
) 5: (ָוֶאְקָרא ְלָך ִּבְׁשֶמָך ֲאַכְּנָך ְולֹא ְיַדְעָּתִני| ְוִיְׂשָרֵאל ְּבִחיִרי 

: ֲאַאֶּזְרָך ְולֹא ְיַדְעָּתִני| ֱאלִֹהים  ֲאִני ְיהָוה ְוֵאין עֹוד זּוָלִתי ֵאין
ֲאִני | ָעָדי ְלַמַען ֵיְדעּו ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ּוִמַּמֲעָרָבה ִּכי ֶאֶפס ִּבלְ ) 6(

בֹוֵרא יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁשְך עֶֹׂשה ָׁשלֹום ּו) 7: (ְיהָוה ְוֵאין עֹוד
ּו ָׁשַמִים ִמַּמַעל ַהְרִעיפ) 8(  : ֲאִני ְיהָוה עֶֹׂשה ָכל ֵאֶּלה| ָרע 

יַח ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ְוִיְפרּו ֶיַׁשע ּוְצָדָקה ַתְצִמ | ּוְׁשָחִקים ִיְּזלּו ֶצֶדק 
הֹוי ָרב ֶאת יְֹצרֹו ֶחֶרׂש ֶאת ) 9(  : ַיַחד ֲאִני ְיהָוה ְּבָראִתיו

ין ֲהיֹאַמר חֶֹמר ְליְֹצרֹו ַמה ַּתֲעֶׂשה ּוָפָעְלָך ֵא | ַחְרֵׂשי ֲאָדָמה 



ּוְלִאָּׁשה ַמה | הֹוי אֵֹמר ְלָאב ַמה ּתֹוִליד ) 10(  : ָיַדִים לֹו
ָהאִֹתּיֹות | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְויְֹצרֹו ) 11(  : ְּתִחיִלין

ָאנִֹכי ָעִׂשיִתי ֶאֶרץ ) 12: (ְׁשָאלּוִני ַעל ָּבַני ְוַעל ּפַֹעל ָיַדי ְּתַצֻּוִני
: יי ָנטּו ָׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ִצֵּויִת ֲאִני ָידַ | ְוָאָדם ָעֶליָה ָבָראִתי 

הּוא ִיְבֶנה ִעיִרי | ָאנִֹכי ַהִעירִֹתהּו ְבֶצֶדק ְוָכל ְּדָרָכיו ֲאַיֵּׁשר ) 13(
  : ֹותְוָגלּוִתי ְיַׁשֵּלַח לֹא ִבְמִחיר ְולֹא ְבׁשַֹחד ָאַמר ְיהָוה ְצָבא

ְסָבִאים ַאְנֵׁשי ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְיִגיַע ִמְצַרִים ּוְסַחר ּכּוׁש ּו) 14(
ְוֵאַלִיְך | רּו ִמָּדה ָעַלִיְך ַיֲעבֹרּו ְוָלְך ִיְהיּו ַאֲחַרִיְך ֵיֵלכּו ַּבִּזִּקים ַיֲעבֹ

: לִֹהיםִיְׁשַּתֲחּוּו ֵאַלִיְך ִיְתַּפָּללּו ַאְך ָּבְך ֵאל ְוֵאין עֹוד ֶאֶפס אֱ 
 ּבֹוׁשּו) 16: (עַ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשי| ָאֵכן ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר ) 15(

) 17: (ַיְחָּדו ָהְלכּו ַבְּכִלָּמה ָחָרֵׁשי ִציִרים| ְוַגם ִנְכְלמּו ֻּכָּלם 
ּו לֹא ֵתבֹׁשּו ְולֹא ִתָּכְלמ| ִיְׂשָרֵאל נֹוַׁשע ַּביהָוה ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים 

  : ַעד עֹוְלֵמי ַעד
ים יֵֹצר ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ּבֹוֵרא ַהָּׁשַמִים הּוא ָהֱאלִֹה ) 18(

ֲאִני | ּה ָהָאֶרץ ְועָֹׂשּה הּוא כֹוְנָנּה לֹא תֹהּו ְבָרָאּה ָלֶׁשֶבת ְיָצרָ 
ְך לֹא לֹא ַבֵּסֶתר ִּדַּבְרִּתי ִּבְמקֹום ֶאֶרץ חֶֹׁש ) 19: (ְיהָוה ְוֵאין עֹוד

 ֲאִני ְיהָוה ּדֵֹבר ֶצֶדק ַמִּגיד| ָאַמְרִּתי ְלֶזַרע ַיֲעקֹב ּתֹהּו ַבְּקׁשּוִני 
לֹא | ם ִהָּקְבצּו ָובֹאּו ִהְתַנְּגׁשּו ַיְחָּדו ְּפִליֵטי ַהּגֹויִ ) 20: (יםֵמיָׁשִר 

: יעַ ָיְדעּו ַהּנְֹׂשִאים ֶאת ֵעץ ִּפְסָלם ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁש 
 ִמי ִהְׁשִמיַע זֹאת ִמֶּקֶדם| ַהִּגידּו ְוַהִּגיׁשּו ַאף ִיָּוֲעצּו ַיְחָּדו ) 21(

ל לֹוא ֲאִני ְיהָוה ְוֵאין עֹוד ֱאלִֹהים ִמַּבְלָעַדי ֵא ֵמָאז ִהִּגיָדּה הֲ 
 ְּפנּו ֵאַלי ְוִהָּוְׁשעּו ָּכל ַאְפֵסי) 22: (ַצִּדיק ּומֹוִׁשיַע ַאִין זּוָלִתי

ה ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ָיָצא ִמִּפי ְצָדָק ) 23: (ִּכי ֲאִני ֵאל ְוֵאין עֹוד| ָאֶרץ 
) 24: (ַרע ָּכל ֶּבֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹוןִּכי ִלי ִּתְכ | ָּדָבר ְולֹא ָיׁשּוב 

ָעָדיו ָיבֹוא ְוֵיבֹׁשּו ּכֹל | ַאְך ַּביהָוה ִלי ָאַמר ְצָדקֹות ָועֹז 
  :לַּביהָוה ִיְצְּדקּו ְוִיְתַהְללּו ָּכל ֶזַרע ִיְׂשָרֵא ) 25: (ַהֶּנֱחִרים ּבֹו

  
Isaiah Chapter 46 

  
 ְנֻׂשאֵֹתיֶכם| ֵּביֶהם ַלַחָּיה ְוַלְּבֵהָמה ָּכַרע ֵּבל קֵֹרס ְנבֹו ָהיּו ֲעצַ ) 1(

 ָקְרסּו ָכְרעּו ַיְחָּדו לֹא ָיְכלּו ַמֵּלט) 2: (ֲעמּוסֹות ַמָּׂשא ַלֲעֵיָפה
ָכל ִׁשְמעּו ֵאַלי ֵּבית ַיֲעקֹב וְ ) 3(  : ְוַנְפָׁשם ַּבְּׁשִבי ָהָלָכה| ַמָּׂשא 

: ן ַהְּנֻׂשִאים ִמִּני ָרַחםַהֲעֻמִסים ִמִּני ֶבֶט | ְׁשֵאִרית ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ֲאִני ָעִׂשיִתי | ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל ) 4(



וּו ְלִמי ְתַדְמיּוִני ְוַתְׁש ) 5(  : ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט
 ֶנה ִיְׁשקֹלּוַהָּזִלים ָזָהב ִמִּכיס ְוֶכֶסף ַּבָּק ) 6: (ְוַתְמִׁשלּוִני ְוִנְדֶמה| 
 ִיָּׂשֻאהּו ַעל) 7: (ִיְׂשְּכרּו צֹוֵרף ְוַיֲעֵׂשהּו ֵאל ִיְסְּגדּו ַאף ִיְׁשַּתֲחּוּו| 

ַאף | יׁש ָּכֵתף ִיְסְּבֻלהּו ְוַיִּניֻחהּו ַתְחָּתיו ְוַיֲעמֹד ִמְּמקֹומֹו לֹא ָיִמ 
רּו ִזְכ ) 8(  : ִיְצַעק ֵאָליו ְולֹא ַיֲעֶנה ִמָּצָרתֹו לֹא יֹוִׁשיֶעּנּו

ִזְכרּו ִראׁשֹנֹות ) 9: (ָהִׁשיבּו פֹוְׁשִעים ַעל ֵלב| זֹאת ְוִהְתאָֹׁשׁשּו 
) 10: (ִּכי ָאנִֹכי ֵאל ְוֵאין עֹוד ֱאלִֹהים ְוֶאֶפס ָּכמֹוִני| ֵמעֹוָלם 

אֵֹמר ֲעָצִתי | ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית ּוִמֶּקֶדם ֲאֶׁשר לֹא ַנֲעׂשּו 
קֵֹרא ִמִּמְזָרח ַעִיט ֵמֶאֶרץ ) 11: (הָתקּום ְוָכל ֶחְפִצי ֶאֱעֶׂש 

ַאף ִּדַּבְרִּתי ַאף ֲאִביֶאָּנה | ] ֲעָצִתי קרי[ֶמְרָחק ִאיׁש עצתו 
ָהְרחֹוִקים | ִׁשְמעּו ֵאַלי ַאִּביֵרי ֵלב ) 12(  : ָיַצְרִּתי ַאף ֶאֱעֶׂשָּנה

ֵחר ַאֵקַרְבִּתי ִצְדָקִתי לֹא ִתְרָחק ּוְתׁשּוָעִתי לֹא ְת ) 13: (ִמְּצָדָקה
    : ְוָנַתִּתי ְבִצּיֹון ְּתׁשּוָעה ְלִיְׂשָרֵאל ִּתְפַאְרִּתי| 
  

Isaiah Chapter 47 
  
ן ִּכֵּסא ְרִדי ּוְׁשִבי ַעל ָעָפר ְּבתּוַלת ַּבת ָּבֶבל ְׁשִבי ָלָאֶרץ ֵאי) 1(

ְקִחי ) 2: (ִּכי לֹא תֹוִסיִפי ִיְקְראּו ָלְך ַרָּכה ַוֲעֻנָּגה| ַּבת ַּכְׂשִּדים 
ְבִרי ַּגִּלי ַצָּמֵתְך ֶחְׂשִּפי ׁשֶֹבל ַּגִּלי ׁשֹוק עִ | ְוַטֲחִני ָקַמח  ֵרַחִים
ָנָקם ֶאָּקח ְולֹא | ִּתָּגל ֶעְרָוֵתְך ַּגם ֵּתָרֶאה ֶחְרָּפֵתְך ) 3: (ְנָהרֹות

: לְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵא | ּגֲֹאֵלנּו ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו ) 4(  : ֶאְפַּגע ָאָדם
ִּכי לֹא תֹוִסיִפי | י ַבחֶֹׁשְך ַּבת ַּכְׂשִּדים ְׁשִבי דּוָמם ּובִֹא ) 5(

ִתי ָקַצְפִּתי ַעל ַעִּמי ִחַּלְלִּתי ַנֲחלָ ) 6: (ִיְקְראּו ָלְך ְּגֶבֶרת ַמְמָלכֹות
ֵּלְך לֹא ַׂשְמְּת ָלֶהם ַרֲחִמים ַעל ָזֵקן ִהְכַּבְדְּת עֻ | ָוֶאְּתֵנם ְּבָיֵדְך 

ַעד לֹא ַׂשְמְּת ֵאֶּלה | ְגָבֶרת  ַוּתֹאְמִרי ְלעֹוָלם ֶאְהֶיה) 7: (ְמאֹד
ה ְוַעָּתה ִׁשְמִעי זֹאת ֲעִדינָ ) 8(  : ַעל ִלֵּבְך לֹא ָזַכְרְּת ַאֲחִריָתּה

לֹא ֵאֵׁשב | ַהּיֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח ָהאְֹמָרה ִּבְלָבָבּה ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד 
ַגע ְּביֹום ְוָתבֹאָנה ָּלְך ְׁשֵּתי ֵאֶּלה רֶ ) 9: (ַאְלָמָנה ְולֹא ֵאַדע ְׁשכֹול

ַמת ְּכֻתָּמם ָּבאּו ָעַלִיְך ְּברֹב ְּכָׁשַפִיְך ְּבָעְצ | ֶאָחד ְׁשכֹול ְוַאְלמֹן 
ָמֵתְך ַוִּתְבְטִחי ְבָרָעֵתְך ָאַמְרְּת ֵאין רָֹאִני ָחְכ ) 10: (ֲחָבַרִיְך ְמאֹד

) 11: (ַוּתֹאְמִרי ְבִלֵּבְך ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד| ְוַדְעֵּתְך ִהיא ׁשֹוְבָבֶתְך 
ּוְכִלי ּוָבא ָעַלִיְך ָרָעה לֹא ֵתְדִעי ַׁשְחָרּה ְוִתּפֹל ָעַלִיְך הָֹוה לֹא ת

ִעְמִדי ָנא ) 12: (ְוָתבֹא ָעַלִיְך ִּפְתאֹם ׁשֹוָאה לֹא ֵתָדִעי| ַּכְּפָרּה 
אּוַלי ּתּוְכִלי | ַבֲחָבַרִיְך ּוְברֹב ְּכָׁשַפִיְך ַּבֲאֶׁשר ָיַגַעְּת ִמְּנעּוָרִיְך 



ַיַעְמדּו ָנא | ִנְלֵאית ְּברֹב ֲעָצָתִיְך ) 13: (ּוַלי ַּתֲערֹוִציהֹוִעיל א
ם ָׁשַמִים ַהחִֹזים ַּבּכֹוָכִבים מֹוִדיִע ] הְֹבֵרי קרי[ְויֹוִׁשיֻעְך הברו 

ָפַתם ִהֵּנה ָהיּו ְכַקׁש ֵאׁש ְׂשרָ ) 14: (ֶלֳחָדִׁשים ֵמֲאֶׁשר ָיבֹאּו ָעָלִיְך 
ֶבת ֵאין ַּגֶחֶלת ַלְחָמם אּור ָלֶׁש | ֶלָהָבה לֹא ַיִּצילּו ֶאת ַנְפָׁשם ִמַּיד 

סֲֹחַרִיְך ִמְּנעּוַרִיְך ִאיׁש | ֵּכן ָהיּו ָלְך ֲאֶׁשר ָיָגַעְּת ) 15: (ֶנְגּדֹו
    : ְלֶעְברֹו ָּתעּו ֵאין מֹוִׁשיֵעְך 

  
Isaiah Chapter 48 

  
י ִמֵּמ ִׁשְמעּו זֹאת ֵּבית ַיֲעקֹב ַהִּנְקָרִאים ְּבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ּו) 1(

ַיְזִּכירּו  ַהִּנְׁשָּבִעים ְּבֵׁשם ְיהָוה ּוֵבאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל| ְיהּוָדה ָיָצאּו 
ִּכי ֵמִעיר ַהּקֶֹדׁש ִנְקָראּו ְוַעל ) 2: (לֹא ֶבֱאֶמת ְולֹא ִבְצָדָקה

ָהִראׁשֹנֹות ) 3(  : ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו| ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִנְסָמכּו 
: ִּפְתאֹם ָעִׂשיִתי ַוָּתבֹאָנה| י ָיְצאּו ְוַאְׁשִמיֵעם ֵמָאז ִהַּגְדִּתי ּוִמִּפ 

: הְוִגיד ַּבְרֶזל ָעְרֶּפָך ּוִמְצֲחָך ְנחּוָׁש | ִמַּדְעִּתי ִּכי ָקֶׁשה ָאָּתה ) 4(
ֶּפן ּתֹאַמר ָעְצִּבי | ָוַאִּגיד ְלָך ֵמָאז ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ִהְׁשַמְעִּתיָך ) 5(

לֹוא ָׁשַמְעָּת ֲחֵזה ֻּכָּלּה ְוַאֶּתם הֲ ) 6: (םָעָׂשם ּוִפְסִלי ְוִנְסִּכי ִצּוָ 
) 7: (םִהְׁשַמְעִּתיָך ֲחָדׁשֹות ֵמַעָּתה ּוְנֻצרֹות ְולֹא ְיַדְעָּת | ַתִּגידּו 

ֶּפן ּתֹאַמר | ַעָּתה ִנְבְראּו ְולֹא ֵמָאז ְוִלְפֵני יֹום ְולֹא ְׁשַמְעָּתם 
לֹא ָיַדְעָּת ַּגם ֵמָאז לֹא  ַּגם לֹא ָׁשַמְעָּת ַּגם) 8: (ִהֵּנה ְיַדְעִּתין
) 9: (ְך ִּכי ָיַדְעִּתי ָּבגֹוד ִּתְבּגֹוד ּופֵֹׁשַע ִמֶּבֶטן קָֹרא לָ | ִפְּתָחה ָאְזֶנָך 

: ְלִבְלִּתי ַהְכִריֶתךָ | ְלַמַען ְׁשִמי ַאֲאִריְך ַאִּפי ּוְתִהָּלִתי ֶאֱחָטם ָלְך 
) 11: (ָך ְּבכּור עִֹניְּבַחְרִּתי| ִהֵּנה ְצַרְפִּתיָך ְולֹא ְבָכֶסף ) 10(

: ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵּתן| ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעֶׂשה ִּכי ֵאיְך ֵיָחל 
ֲאִני הּוא ֲאִני | ְׁשַמע ֵאַלי ַיֲעקֹב ְוִיְׂשָרֵאל ְמקָֹרִאי ) 12(  

ה ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְּפחָ ) 13: (ִראׁשֹון ַאף ֲאִני ַאֲחרֹון
ִהָּקְבצּו ֻכְּלֶכם ) 14: (קֵֹרא ֲאִני ֲאֵליֶהם ַיַעְמדּו ַיְחָּדו|  ָׁשָמִים

ְיהָוה ֲאֵהבֹו ַיֲעֶׂשה ֶחְפצֹו | ּוֲׁשָמעּו ִמי ָבֶהם ִהִּגיד ֶאת ֵאֶּלה 
| ֲאִני ֲאִני ִּדַּבְרִּתי ַאף ְקָראִתיו ) 15: (ְּבָבֶבל ּוְזרֹעֹו ַּכְׂשִּדים

ִקְרבּו ֵאַלי ִׁשְמעּו זֹאת לֹא ) 16(: ֲהִביאִֹתיו ְוִהְצִליַח ַּדְרּכֹו
 ְוַעָּתה ֲאדָֹני ְיהִוה| ֵמרֹאׁש ַּבֵּסֶתר ִּדַּבְרִּתי ֵמֵעת ֱהיֹוָתּה ָׁשם ָאִני 

  : ְׁשָלַחִני ְורּוחֹו
ֲאִני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ּגַֹאְלָך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ) 17(

לּוא ִהְקַׁשְבָּת ) 18: (ֶדֶרְך ֵּתֵלְך ְמַלֶּמְדָך ְלהֹוִעיל ַמְדִריֲכָך ְּב 



ַוְיִהי ) 19: (ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמָך ְוִצְדָקְתָך ְּכַגֵּלי ַהָּים| ְלִמְצֹוָתי 
לֹא ִיָּכֵרת ְולֹא ִיָּׁשֵמד | ַכחֹול ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ִּכְמעָֹתיו 

דּו ְׂשִּדים ְּבקֹול ִרָּנה ַהִּגיְצאּו ִמָּבֶבל ִּבְרחּו ִמּכַ ) 20: (ְׁשמֹו ִמְּלָפָני
ִאְמרּו ָּגַאל ְיהָוה | ַהְׁשִמיעּו זֹאת הֹוִציאּוָה ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ 

 ְולֹא ָצְמאּו ָּבֳחָרבֹות הֹוִליָכם ַמִים ִמּצּור) 21: (ַעְבּדֹו ַיֲעקֹב
הָוה ֵאין ָׁשלֹום ָאַמר יְ ) 22: (ַוִּיְבַקע צּור ַוָּיֻזבּו ָמִים| ִהִּזיל ָלמֹו 
    : ָלְרָׁשִעים

  
Isaiah Chapter 49 

  
ְיהָוה ִמֶּבֶטן | ִׁשְמעּו ִאִּיים ֵאַלי ְוַהְקִׁשיבּו ְלֻאִּמים ֵמָרחֹוק ) 1(

ֵצל ַוָּיֶׂשם ִּפי ְּכֶחֶרב ַחָּדה ְּב ) 2: (ְקָרָאִני ִמְּמֵעי ִאִּמי ִהְזִּכיר ְׁשִמי
) 3: (ַאְׁשָּפתֹו ִהְסִּתיָרִניַוְיִׂשיֵמִני ְלֵחץ ָּברּור ְּב | ָידֹו ֶהְחִּביָאִני 

ַוֲאִני ) 4: (ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר| ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה 
ָאֵכן ִמְׁשָּפִטי | ָאַמְרִּתי ְלִריק ָיַגְעִּתי ְלתֹהּו ְוֶהֶבל ּכִֹחי ִכֵּליִתי 

יְֹצִרי  ְוַעָּתה ָאַמר ְיהָוה) 5: (ֶאת ְיהָוה ּוְפֻעָּלִתי ֶאת ֱאלָֹהי
] לֹו קרי[ִמֶּבֶטן ְלֶעֶבד לֹו ְלׁשֹוֵבב ַיֲעקֹב ֵאָליו ְוִיְׂשָרֵאל לא 

ַוּיֹאֶמר ָנֵקל ) 6: (ְוֶאָּכֵבד ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֵואלַֹהי ָהָיה ֻעִּזי| ֵיָאֵסף 
] ּוְנצּוֵרי קרי[ִמְהיֹוְתָך ִלי ֶעֶבד ְלָהִקים ֶאת ִׁשְבֵטי ַיֲעקֹב ונצירי 

ֵצה ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור ּגֹוִים ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד ְק | יב ִיְׂשָרֵאל ְלָהִׁש 
ֶנֶפׁש  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ּגֵֹאל ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁשֹו ִלְבזֹה) 7(  : ָהָאֶרץ

ּו ִיְׁשַּתֲחּוִלְמָתֵעב ּגֹוי ְלֶעֶבד מְֹׁשִלים ְמָלִכים ִיְראּו ָוָקמּו ָׂשִרים וְ 
ּכֹה ָאַמר ) 8: (דֹׁש ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְבָחֶרּךָ ְלַמַען ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶנֱאָמן ְק | 

ָך ְוֶאָּצְרָך ְוֶאֶּתנְ | ְיהָוה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיָך ּוְביֹום ְיׁשּוָעה ֲעַזְרִּתיָך 
ֵלאמֹר ) 9: (ִלְבִרית ָעם ְלָהִקים ֶאֶרץ ְלַהְנִחיל ְנָחלֹות ׁשֵֹממֹות

ַעל ְּדָרִכים ִיְרעּו ּוְבָכל  |ַלֲאסּוִרים ֵצאּו ַלֲאֶׁשר ַּבחֶֹׁשְך ִהָּגלּו 
ב לֹא ִיְרָעבּו ְולֹא ִיְצָמאּו ְולֹא ַיֵּכם ָׁשרָ ) 10: (ְׁשָפִיים ַמְרִעיָתם

) 11: (ִּכי ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם ְוַעל ַמּבּוֵעי ַמִים ְיַנֲהֵלם| ָוָׁשֶמׁש 
ה ִהֵּנה ֵאּלֶ ) 12: (ּוְמִסּלַֹתי ְיֻרמּון| ְוַׂשְמִּתי ָכל ָהַרי ַלָּדֶרְך 

: יםְוִהֵּנה ֵאֶּלה ִמָּצפֹון ּוִמָּים ְוֵאֶּלה ֵמֶאֶרץ ִסינִ | ֵמָרחֹוק ָיבֹאּו 
ִּכי | ָהִרים ִרָּנה ] ּוִפְצחּו קרי[ָרּנּו ָׁשַמִים ְוִגיִלי ָאֶרץ יפצחו ) 13(

ה ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ְיהוָ ) 14(  : ִנַחם ְיהָוה ַעּמֹו ַוֲעִנָּיו ְיַרֵחם
| ְטָנּה ֲהִתְׁשַּכח ִאָּׁשה עּוָלּה ֵמַרֵחם ֶּבן ִּב ) 15: (ֵכָחִניַואדָֹני ְׁש | 

ֵהן ַעל ַּכַּפִים ) 16: (ַּגם ֵאֶּלה ִתְׁשַּכְחָנה ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְׁשָּכֵחְך 



ְמָהְרַסִיְך | ִמֲהרּו ָּבָנִיְך ) 17: (חֹומַֹתִיְך ֶנְגִּדי ָּתִמיד| ַחּקִֹתיְך 
ְּבצּו ְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְק ) 18: (ּוַמֲחִרַבִיְך ִמֵּמְך ֵיֵצאּו

ְּׁשִרים ַחי ָאִני ְנֻאם ְיהָוה ִּכי ֻכָּלם ָּכֲעִדי ִתְלָּבִׁשי ּוְתַק | ָבאּו ָלְך 
ִּכי ַעָּתה | ִּכי ָחְרבַֹתִיְך ְוׁשְֹממַֹתִיְך ְוֶאֶרץ ֲהִרֻסֵתיְך ) 19: (ַּכַּכָּלה

עֹוד יֹאְמרּו ְבָאְזַנִיְך ְּבֵני ) 20: (ְמַבְּלָעִיְך  ֵּתְצִרי ִמּיֹוֵׁשב ְוָרֲחקּו
 ְוָאַמְרְּת ִּבְלָבֵבְך ) 21: (ַצר ִלי ַהָּמקֹום ְּגָׁשה ִּלי ְוֵאֵׁשָבה| ִׁשֻּכָלִיְך 

 ּגָֹלה ְוסּוָרה ְוֵאֶּלה| ִמי ָיַלד ִלי ֶאת ֵאֶּלה ַוֲאִני ְׁשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה 
  : י ְלַבִּדי ֵאֶּלה ֵאיפֹה ֵהםִמי ִגֵּדל ֵהן ֲאִני ִנְׁשַאְרִּת 

ִּמים ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהֵּנה ֶאָּׂשא ֶאל ּגֹוִים ָיִדי ְוֶאל עַ ) 22(
: ָנהְוֵהִביאּו ָבַנִיְך ְּבחֶֹצן ּוְבנַֹתִיְך ַעל ָּכֵתף ִּתָּנֶׂשא| ָאִרים ִנִּסי 

ַאַּפִים ֶאֶרץ  ְוָהיּו ְמָלִכים אְֹמַנִיְך ְוָׂשרֹוֵתיֶהם ֵמיִניקַֹתִיְך ) 23(
לֹא  ְוָיַדַעְּת ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֲאֶׁשר| ִיְׁשַּתֲחוּו ָלְך ַוֲעַפר ַרְגַלִיְך ְיַלֵחכּו 

ְוִאם ְׁשִבי ַצִּדיק | ֲהֻיַּקח ִמִּגּבֹור ַמְלקֹוַח ) 24(  : ֵיבֹׁשּו קָֹוי
ַח ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ַּגם ְׁשִבי ִגּבֹור ֻיָּקח ּוַמְלקֹו) 25: (ִיָּמֵלט

: יעַ ְוֶאת ְיִריֵבְך ָאנִֹכי ָאִריב ְוֶאת ָּבַנִיְך ָאנִֹכי אֹוִׁש | ָעִריץ ִיָּמֵלט 
| ְׁשָּכרּון ְוַהֲאַכְלִּתי ֶאת מֹוַנִיְך ֶאת ְּבָׂשָרם ְוֶכָעִסיס ָּדָמם יִ ) 26(

    : ֲעקֹבְוָיְדעּו ָכל ָּבָׂשר ִּכי ֲאִני ְיהָוה מֹוִׁשיֵעְך ְוגֲֹאֵלְך ֲאִביר יַ 
  

Isaiah Chapter 50 
  
 ַּלְחִּתיהָ ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֵאי ֶזה ֵסֶפר ְּכִריתּות ִאְּמֶכם ֲאֶׁשר ִׁש ) 1(

ם ֵהן ַּבֲעֹונֵֹתיֶכם ִנְמַּכְרֶּת | אֹו ִמי ִמּנֹוַׁשי ֲאֶׁשר ָמַכְרִּתי ֶאְתֶכם לֹו 
ִתי ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָרא) 2: (ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ֻׁשְּלָחה ִאְּמֶכם

| ִּציל ֵאין עֹוֶנה ֲהָקצֹור ָקְצָרה ָיִדי ִמְּפדּות ְוִאם ֵאין ִּבי כַֹח ְלהַ וְ 
ָגָתם ֵהן ְּבַגֲעָרִתי ַאֲחִריב ָים ָאִׂשים ְנָהרֹות ִמְדָּבר ִּתְבַאׁש ְּד 

ְוַׂשק | ַאְלִּביׁש ָׁשַמִים ַקְדרּות ) 3: (ֵמֵאין ַמִים ְוָתמֹת ַּבָּצָמא
ָני ְיהִֹוה ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ֲאדֹ) 4(  : ָאִׂשים ְּכסּוָתם

ָיִעיר ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ָיִעיר ִלי אֶֹזן | ָלַדַעת ָלעּות ֶאת ָיֵעף ָּדָבר 
ֲאדָֹני ְיהִוה ָּפַתח ִלי אֶֹזן ְוָאנִֹכי לֹא ) 5: (ִלְׁשמַֹע ַּכִּלּמּוִדים

ים ּוְלָחַיי ֵּגִוי ָנַתִּתי ְלַמִּכ ) 6: (ָאחֹור לֹא ְנסּוגִֹתי| ָמִריִתי 
ַואדָֹני ְיהִוה ) 7: (ָּפַני לֹא ִהְסַּתְרִּתי ִמְּכִלּמֹות ָורֹק| ְלמְֹרִטים 

ֵאַדע ַעל ֵּכן ַׂשְמִּתי ָפַני ַּכַחָּלִמיׁש וָ | ַיֲעָזר ִלי ַעל ֵּכן לֹא ִנְכָלְמִּתי 
| ד ָקרֹוב ַמְצִּדיִקי ִמי ָיִריב ִאִּתי ַנַעְמָדה ָּיחַ ) 8: (ִּכי לֹא ֵאבֹוׁש

א ֵהן ֲאדָֹני ְיהִוה ַיֲעָזר ִלי ִמי הּו) 9: (ִמי ַבַעל ִמְׁשָּפִטי ִיַּגׁש ֵאָלי



ִמי ָבֶכם ְיֵרא ) 10: (ֵהן ֻּכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו ָעׁש יֹאְכֵלם| ַיְרִׁשיֵעִני 
 ִיְבַטח ֲאֶׁשר ָהַלְך ֲחֵׁשִכים ְוֵאין נַֹגּה לֹו| ְיהָוה ׁשֵֹמַע ְּבקֹול ַעְבּדֹו 

ֵרי ֵהן ֻּכְּלֶכם קְֹדֵחי ֵאׁש ְמַאּזְ ) 11: (הָוה ְוִיָּׁשֵען ֵּבאלָֹהיוְּבֵׁשם יְ 
ּזֹאת  ְלכּו ְּבאּור ֶאְׁשֶכם ּוְבִזיקֹות ִּבַעְרֶּתם ִמָּיִדי ָהְיָתה| ִזיקֹות 

  :ָלֶכם ְלַמֲעֵצָבה ִּתְׁשָּכבּון
  

Isaiah Chapter 51 
  
ַהִּביטּו ֶאל צּור |  ִׁשְמעּו ֵאַלי רְֹדֵפי ֶצֶדק ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה) 1(

ַהִּביטּו ֶאל ַאְבָרָהם ) 2: (ֻחַּצְבֶּתם ְוֶאל ַמֶּקֶבת ּבֹור ֻנַּקְרֶּתם
ִּכי ֶאָחד ְקָראִתיו ַוֲאָבְרֵכהּו | ֲאִביֶכם ְוֶאל ָׂשָרה ְּתחֹוֶלְלֶכם 

ם ִּכי ִנַחם ְיהָוה ִצּיֹון ִנַחם ָּכל ָחְרבֶֹתיָה ַוָּיֶׂש ) 3(  : ְוַאְרֵּבהּו
ּה ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא בָ | ּה ְּכֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ְּכַגן ְיהָוה ִמְדָּברָ 

ַהְקִׁשיבּו ֵאַלי ַעִּמי ּוְלאּוִּמי ֵאַלי ) 4(  : ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה
: ִּגיעַ ִּכי תֹוָרה ֵמִאִּתי ֵתֵצא ּוִמְׁשָּפִטי ְלאֹור ַעִּמים ַאְר | ַהֲאִזינּו 

ֵאַלי ִאִּיים | ִעי ּוְזרַֹעי ַעִּמים ִיְׁשּפֹטּו ָקרֹוב ִצְדִקי ָיָצא ִיְׁש ) 5(
ּו ֶאל ְׂשאּו ַלָּׁשַמִים ֵעיֵניֶכם ְוַהִּביט) 6: (ְיַקּוּו ְוֶאל ְזרִֹעי ְיַיֵחלּון

ד ִּתְבֶלה ָהָאֶרץ ִמַּתַחת ִּכי ָׁשַמִים ֶּכָעָׁשן ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבגֶ 
 ּוָעִתי ְלעֹוָלם ִּתְהֶיה ְוִצְדָקִתי לֹאִויׁש| ְויְֹׁשֶביָה ְּכמֹו ֵכן ְימּותּון 

ַאל | ִׁשְמעּו ֵאַלי יְֹדֵעי ֶצֶדק ַעם ּתֹוָרִתי ְבִלָּבם ) 7(  : ֵתָחת
ִּכי ַכֶּבֶגד ) 8: (ִּתיְראּו ֶחְרַּפת ֱאנֹוׁש ּוִמִּגֻּדפָֹתם ַאל ֵּתָחּתּו

ה ְוִצְדָקִתי ְלעֹוָלם ִּתְהיֶ | יֹאְכֵלם ָעׁש ְוַכֶּצֶמר יֹאְכֵלם ָסס 
ה עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי עֹז ְזרֹוַע ְיהוָ ) 9(  : ִויׁשּוָעִתי ְלדֹור ּדֹוִרים

ֲהלֹוא ַאְּת ִהיא ַהַּמְחֶצֶבת | עּוִרי ִּכיֵמי ֶקֶדם ּדֹרֹות עֹוָלִמים 
 ֲהלֹוא ַאְּת ִהיא ַהַּמֲחֶרֶבת ָים ֵמי) 10: (ַרַהב ְמחֹוֶלֶלת ַּתִּנין

) 11: (ֵּקי ָים ֶּדֶרְך ַלֲעבֹר ְּגאּוִליםַהָּׂשָמה ַמֲעַמ | ְּתהֹום ַרָּבה 
 ל רֹאָׁשםּוְפדּוֵיי ְיהָוה ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ְוִׂשְמַחת עֹוָלם עַ 

ָאנִֹכי ָאנִֹכי ) 12(  : ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּון ָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה| 
ר ָימּות ּוִמֶּבן ָאָדם ָחִצי ִמי ַאְּת ַוִּתיְרִאי ֵמֱאנֹוׁש| הּוא ְמַנֶחְמֶכם 

ץ ַוְּתַפֵחד ַוִּתְׁשַּכח ְיהָוה עֶֹׂשָך נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֵֹסד ָארֶ ) 13: (ִיָּנֵתן
| ִחית ָּתִמיד ָּכל ַהּיֹום ִמְּפֵני ֲחַמת ַהֵּמִציק ַּכֲאֶׁשר ּכֹוֵנן ְלַהְׁש 

ָימּות ְולֹא | ִמַהר צֶֹעה ְלִהָּפֵתַח ) 14: (ְוַאֵּיה ֲחַמת ַהֵּמִציק
ם ְוָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך רַֹגע ַהּיָ ) 15: (ַלַּׁשַחת ְולֹא ֶיְחַסר ַלְחמֹו

ֵצל ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך ּוְב ) 16: (ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו| ַוֶּיֱהמּו ַּגָּליו 



י ִלְנטַֹע ָׁשַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעִּמ | ָיִדי ִּכִּסיִתיָך 
 ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי קּוִמי ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר) 17(  : הָאָּת 

 ֶאת ֻקַּבַעת ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה| ָׁשִתית ִמַּיד ְיהָוה ֶאת ּכֹוס ֲחָמתֹו 
ְוֵאין | ֵאין ְמַנֵהל ָלּה ִמָּכל ָּבִנים ָיָלָדה ) 18: (ָׁשִתית ָמִצית

י ְׁשַּתִים ֵהָּנה קְֹראַֹתִיְך ִמ ) 19: (ַמֲחִזיק ְּבָיָדּה ִמָּכל ָּבִנים ִּגֵּדָלה
ָּבַנִיְך ) 20: (ַהּׁשֹד ְוַהֶּׁשֶבר ְוָהָרָעב ְוַהֶחֶרב ִמי ֲאַנֲחֵמְך | ָינּוד ָלְך 

ַהְמֵלִאים ֲחַמת | ֻעְּלפּו ָׁשְכבּו ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות ְּכתֹוא ִמְכָמר 
ּוְׁשֻכַרת | ָּיה ָלֵכן ִׁשְמִעי ָנא זֹאת ֲענִ ) 21: (ְיהָוה ַּגֲעַרת ֱאלָֹהִיְך 

ּמֹו ּכֹה ָאַמר ֲאדַֹנִיְך ְיהָוה ֵואלַֹהִיְך ָיִריב עַ ) 22(  : ְולֹא ִמָּיִין
י ֶאת ֻקַּבַעת ּכֹוס ֲחָמִת | ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ִמָּיֵדְך ֶאת ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה 

ר ְוַׂשְמִּתיָה ְּבַיד מֹוַגִיְך ֲאֶׁש ) 23: (לֹא תֹוִסיִפי ִלְׁשּתֹוָתּה עֹוד
ַוָּתִׂשיִמי ָכָאֶרץ ֵּגֵוְך ְוַכחּוץ | רּו ְלַנְפֵׁשְך ְׁשִחי ְוַנֲעבָֹרה ָאְמ 

    : ַלעְֹבִרים
  

Isaiah Chapter 52 
  
ַלִם ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך ְירּוָׁש | עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי ֻעֵּזְך ִצּיֹון ) 1(

 ִהְתַנֲעִרי) 2: (ָטֵמאִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּכי לֹא יֹוִסיף ָיבֹא ָבְך עֹוד ָעֵרל וְ 
מֹוְסֵרי ] ִהְתַּפְּתִחי קרי[התפתחו | ֵמָעָפר קּוִמי ְּׁשִבי ְירּוָׁשָלִם 

ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ִחָּנם ) 3(  : ַצָּואֵרְך ְׁשִבָּיה ַּבת ִצּיֹון
ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ) 4: (ְולֹא ְבֶכֶסף ִּתָּגֵאלּו| ִנְמַּכְרֶּתם 
: ֹוְוַאּׁשּור ְּבֶאֶפס ֲעָׁשק| ד ַעִּמי ָבִראׁשָֹנה ָלגּור ָׁשם ִמְצַרִים ָירַ 

|  ִּלי פֹה ְנֻאם ְיהָוה ִּכי ֻלַּקח ַעִּמי ִחָּנם] ַמה קרי[ְוַעָּתה מי ) 5(
ִמי ְיֵהיִלילּו ְנֻאם ְיהָוה ְוָתִמיד ָּכל ַהּיֹום ְׁש ] מְֹׁשָליו קרי[מׁשלו 
ָלֵכן ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ֲאִני הּוא | י ָלֵכן ֵיַדע ַעִּמי ְׁשִמ ) 6: (ִמּנָֹאץ

ִמיַע ַמה ָּנאוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁש ) 7: (ַהְמַדֵּבר ִהֵּנִני
: אֵֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאלָֹהִיְך | ָׁשלֹום ְמַבֵּׂשר טֹוב ַמְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה 

ב ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּו| קֹול צַֹפִיְך ָנְׂשאּו קֹול ַיְחָּדו ְיַרֵּננּו ) 8(
ִּכי ִנַחם | ִּפְצחּו ַרְּננּו ַיְחָּדו ָחְרבֹות ְירּוָׁשָלִם ) 9: (ְיהָוה ִצּיֹון

 ָחַׂשף ְיהָוה ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו) 10: (ְיהָוה ַעּמֹו ָּגַאל ְירּוָׁשָלִם
: ַעת ֱאלֵֹהינּוְוָראּו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּו| ְלֵעיֵני ָּכל ַהּגֹוִים 

ְצאּו ִמּתֹוָכּה | סּורּו סּורּו ְצאּו ִמָּׁשם ָטֵמא ַאל ִּתָּגעּו ) 11(  
ִּכי לֹא ְבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה ) 12: (ִהָּברּו נְֹׂשֵאי ְּכֵלי ְיהָוה

: ָרֵאלִּכי הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ְיהָוה ּוְמַאִּסְפֶכם ֱאלֵֹהי ִיְׂש | לֹא ֵתֵלכּון 



) 14: (ָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ְמאֹד| ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי  )13(  
ְותֲֹארֹו | הּו ַּכֲאֶׁשר ָׁשְממּו ָעֶליָך ַרִּבים ֵּכן ִמְׁשַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵא 

יֶהם ֵּכן ַיֶּזה ּגֹוִים ַרִּבים ָעָליו ִיְקְּפצּו ְמָלִכים ּפִ ) 15: (ִמְּבֵני ָאָדם
  :ָלֶהם ָראּו ַוֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמעּו ִהְתּבֹוָננּוִּכי ֲאֶׁשר לֹא ֻסַּפר | 
  

Isaiah Chapter 53 
  
ַוַּיַעל ) 2: (ּוְזרֹוַע ְיהָוה ַעל ִמי ִנְגָלָתה| ִמי ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּו ) 1(

| ָדר ַּכּיֹוֵנק ְלָפָניו ְוַכּׁשֶֹרׁש ֵמֶאֶרץ ִצָּיה לֹא תַֹאר לֹו ְולֹא הָ 
 ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִׁשים ִאיׁש) 3: (ֶנְחְמֵדהּוְוִנְרֵאהּו ְולֹא ַמְרֶאה וְ 

ּוְכַמְסֵּתר ָּפִנים ִמֶּמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא | ַמְכאֹבֹות ִוידּוַע חִֹלי 
ַוֲאַנְחנּו | ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם ) 4: (ֲחַׁשְבֻנהּו

ּו ְוהּוא ְמחָֹלל ִמְּפָׁשֵענ )5: (ֲחַׁשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵּכה ֱאלִֹהים ּוְמֻעֶּנה
) 6: (נּומּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא לָ | ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֵֹתינּו 

ן ַויהָוה ִהְפִּגיַע ּבֹו ֵאת ֲעֹו| ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו 
 ַּתח ִּפיו ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבלִנַּגׂש ְוהּוא ַנֲעֶנה ְולֹא ִיפְ ) 7: (ֻּכָּלנּו

ֵמעֶֹצר ) 8: (ְולֹא ִיְפַּתח ִּפיו| ּוְכָרֵחל ִלְפֵני גְֹזֶזיָה ֶנֱאָלָמה 
ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים | ּוִמִּמְׁשָּפט ֻלָּקח ְוֶאת ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחַח 

ְוֶאת ָעִׁשיר  ַוִּיֵּתן ֶאת ְרָׁשִעים ִקְברֹו) 9: (ִמֶּפַׁשע ַעִּמי ֶנַגע ָלמֹו
ַויהָוה ָחֵפץ ) 10: (ַעל לֹא ָחָמס ָעָׂשה ְולֹא ִמְרָמה ְּבִפיו| ְּבמָֹתיו 

| ִריְך ָיִמים ַּדְּכאֹו ֶהֱחִלי ִאם ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֶזַרע ַיאֲ 
ַדְעּתֹו ֵמֲעַמל ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ִיְׂשָּבע ְּב ) 11: (ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְּבָידֹו ִיְצָלח

ָלֵכן ) 12: (ַוֲעֹונָֹתם הּוא ִיְסּבֹל| ַיְצִּדיק ַצִּדיק ַעְבִּדי ָלַרִּבים 
 ר ֶהֱעָרהֲאַחֶּלק לֹו ָבַרִּבים ְוֶאת ֲעצּוִמים ְיַחֵּלק ָׁשָלל ַּתַחת ֲאֶׁש 

ְוהּוא ֵחְטא ַרִּבים ָנָׂשא | ַלָּמֶות ַנְפׁשֹו ְוֶאת ּפְֹׁשִעים ִנְמָנה 
    : ְוַלּפְֹׁשִעים ַיְפִּגיעַ 

  
Isaiah Chapter 54 

  
ם ִּפְצִחי ִרָּנה ְוַצֲהִלי לֹא ָחָלה ִּכי ַרִּבי| ָרִּני ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה ) 1(

ַהְרִחיִבי ְמקֹום ) 2: (ְּבֵני ׁשֹוֵמָמה ִמְּבֵני ְבעּוָלה ָאַמר ְיהָוה
ְך ַהֲאִריִכי ֵמיָתַריִ | ָאֳהֵלְך ִויִריעֹות ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך ַיּטּו ַאל ַּתְחׂשִֹכי 

ְוַזְרֵעְך ּגֹוִים | ִּכי ָיִמין ּוְׂשמֹאול ִּתְפרִֹצי ) 3: (ִויֵתדַֹתִיְך ַחֵּזִקי
ל ַאל ִּתיְרִאי ִּכי לֹא ֵתבֹוִׁשי ְוַא) 4: (ִייָרׁש ְוָעִרים ְנַׁשּמֹות יֹוִׁשיבּו



ת ִּכי בֶֹׁשת ֲעלּוַמִיְך ִּתְׁשָּכִחי ְוֶחְרּפַ | ִּתָּכְלִמי ִּכי לֹא ַתְחִּפיִרי 
ֹות ִּכי בֲֹעַלִיְך עַֹׂשִיְך ְיהָוה ְצָבא) 5: (ְמנּוַתִיְך לֹא ִתְזְּכִרי עֹודַאלְ 

ִּכי ) 6: (ְוגֲֹאֵלְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ָכל ָהָאֶרץ ִיָּקֵרא| ְׁשמֹו 
ְוֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִּכי | ְכִאָּׁשה ֲעזּוָבה ַוֲעצּוַבת רּוַח ְקָרָאְך ְיהָוה 

ּוְבַרֲחִמים | ְּבֶרַגע ָקטֹן ֲעַזְבִּתיְך ) 7: (ִיְך ִתָּמֵאס ָאַמר ֱאלֹהָ 
 ְּבֶׁשֶצף ֶקֶצף ִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֶרַגע ִמֵּמְך ) 8: (ְּגדִֹלים ֲאַקְּבֵצְך 

ִּכי ֵמי נַֹח ) 9(  : ָאַמר ּגֲֹאֵלְך ְיהָוה| ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתיְך 
ֵּכן | ד ַעל ָהָאֶרץ זֹאת ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹר ֵמי נַֹח עֹו

ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ) 10: (ִנְׁשַּבְעִּתי ִמְּקצֹף ָעַלִיְך ּוִמְּגָער ָּבְך 
ִמי ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּתְך לֹא ָימּוׁש ּוְבִרית ְׁשלֹו| ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטָנה 

|  ֲעִנָּיה סֲֹעָרה לֹא ֻנָחָמה) 11(  : לֹא ָתמּוט ָאַמר ְמַרֲחֵמְך ְיהָוה
) 12: (ֵּנה ָאנִֹכי ַמְרִּביץ ַּבּפּוְך ֲאָבַנִיְך ִויַסְדִּתיְך ַּבַּסִּפיִריםִה 

ְוָכל ְּגבּוֵלְך | ְוַׂשְמִּתי ַּכְדכֹד ִׁשְמׁשַֹתִיְך ּוְׁשָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקָּדח 
: ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך | ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ְיהָוה ) 13: (ְלַאְבֵני ֵחֶפץ

ה ַרֲחִקי ֵמעֶֹׁשק ִּכי לֹא ִתיָרִאי ּוִמְּמִחָּת | ְצָדָקה ִּתּכֹוָנִני ִּב ) 14(
ִמי ָגר | ֵהן ּגֹור ָיגּור ֶאֶפס ֵמאֹוִתי ) 15: (ִּכי לֹא ִתְקַרב ֵאָלִיְך 

ַח ָאנִֹכי ָּבָראִתי ָחָרׁש נֹפֵ ] ִהֵּנה קרי[הן ) 16: (ִאָּתְך ָעַלִיְך ִיּפֹול
ְוָאנִֹכי ָּבָראִתי ַמְׁשִחית | ְלַמֲעֵׂשהּו  ְּבֵאׁש ֶּפָחם ּומֹוִציא ְכִלי

ם ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך לֹא ִיְצָלח ְוָכל ָלׁשֹון ָּתקּו) 17: (ְלַחֵּבל
זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְיהָוה ְוִצְדָקָתם | ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי 

    : ֵמִאִּתי ְנֻאם ְיהָוה
  

Isaiah Chapter 55 
  
ְלכּו ִׁשְברּו | ל ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים ַוֲאֶׁשר ֵאין לֹו ָּכֶסף הֹוי ּכָ ) 1(

ָלָּמה ) 2: (ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו ִׁשְברּו ְּבלֹוא ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב
ַע ִׁשְמעּו ָׁשמֹו| ִתְׁשְקלּו ֶכֶסף ְּבלֹוא ֶלֶחם ִויִגיֲעֶכם ְּבלֹוא ְלָׂשְבָעה 

ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ) 3: (ַעַּנג ַּבֶּדֶׁשן ַנְפְׁשֶכםֵאַלי ְוִאְכלּו טֹוב ְוִתְת 
 ְוֶאְכְרָתה ָלֶכם ְּבִרית עֹוָלם ַחְסֵדי| ֵאַלי ִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם 

ָנִגיד ּוְמַצֵּוה | ֵהן ֵעד ְלאּוִּמים ְנַתִּתיו ) 4: (ָדִוד ַהֶּנֱאָמִנים
גֹוי לֹא ְיָדעּוָך ֵאֶליָך ֵהן ּגֹוי לֹא ֵתַדע ִּתְקָרא וְ ) 5: (ְלֻאִּמים
) 6(  : ְלַמַען ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵפֲאָרְך | ָירּוצּו 

 ַיֲעזֹב ָרָׁשע) 7: (ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב| ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְּבִהָּמְצאֹו 
ֵמהּו ְוֶאל ְוָיׁשֹב ֶאל ְיהָוה ִויַרחֲ | ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבָֹתיו 



יֶכם ִּכי לֹא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵת ) 8: (ֱאלֵֹהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלֹוחַ 
ֵּכן |  ִּכי ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ) 9: (ְנֻאם ְיהָוה| ְולֹא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי 

ִּכי ) 10: (ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם ּוַמְחְׁשבַֹתי ִמַּמְחְׁשבֵֹתיֶכם
א ָיׁשּוב ִּכי ִאם ֶׁשר ֵיֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָׁשָּמה לַֹּכאֲ 

 ְוָנַתן ֶזַרע ַלּזֵֹרַע ְוֶלֶחם| ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה 
ַלי ֵּכן ִיְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמִּפי לֹא ָיׁשּוב ֵא ) 11: (ָלאֵֹכל
: ַלְחִּתיוה ֶאת ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁש ִּכי ִאם ָעָׂש | ֵריָקם 

ֶהָהִרים ְוַהְּגָבעֹות | ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבָׁשלֹום ּתּוָבלּון ) 12(
ַּתַחת ) 13: (ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרָּנה ְוָכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ִיְמֲחאּו ָכף

| ַהִּסְרַּפד ַיֲעֶלה ֲהַדס ] ְוַתַחת קרי[ַהַּנֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש תחת 
    : ְוָהָיה ַליהָוה ְלֵׁשם ְלאֹות עֹוָלם לֹא ִיָּכֵרת

  
Isaiah Chapter 56 

  
ִּכי ְקרֹוָבה | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט ַוֲעׂשּו ְצָדָקה ) 1(

 ּזֹאת ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשה) 2: (ְיׁשּוָעִתי ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי ְלִהָּגלֹות
 ֲעׂשֹות ָּכלׁשֵֹמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ְוׁשֵֹמר ָידֹו ֵמ | ּוֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק ָּבּה 

ֵּדל ְוַאל יֹאַמר ֶּבן ַהֵּנָכר ַהִּנְלָוה ֶאל ְיהָוה ֵלאמֹר ַהְב ) 3(  : ָרע
: ְוַאל יֹאַמר ַהָּסִריס ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש| ַיְבִּדיַלִני ְיהָוה ֵמַעל ַעּמֹו 

 ָאַמר ְיהָוה ַלָּסִריִסים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמרּו ֶאתִּכי כֹה ) 4(  
) 5: (ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי| ַׁשְּבתֹוַתי ּוָבֲחרּו ַּבֲאֶׁשר ָחָפְצִּתי 

| נֹות ְוָנַתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי ָיד ָוֵׁשם טֹוב ִמָּבִנים ּוִמּבָ 
ְבֵני ַהֵּנָכר ַהִּנְלִוים ּו) 6(  : ֵׁשם עֹוָלם ֶאֶּתן לֹו ֲאֶׁשר לֹא ִיָּכֵרת

| ֲעָבִדים ַעל ְיהָוה ְלָׁשְרתֹו ּוְלַאֲהָבה ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִלְהיֹות לֹו לַ 
ַוֲהִביאֹוִתים ) 7: (ָּכל ׁשֵֹמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי

ם ֵחיהֶ ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְב 
) 8: (ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים| ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי 

עֹוד ֲאַקֵּבץ ָעָליו | ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל 
: ֵאָתיּו ֶלֱאכֹל ָּכל ַחְיתֹו ַּבָּיַער| ּכֹל ַחְיתֹו ָׂשָדי ) 9: (ְלִנְקָּבָציו

ם ִעְוִרים ֻּכָּלם לֹא ָיָדעּו ֻּכָּלם ְּכָלִבי] קרי צָֹפיו[צפו ) 10(  
) 11: (הִֹזים ׁשְֹכִבים אֲֹהֵבי ָלנּום| ִאְּלִמים לֹא יּוְכלּו ִלְנּבַֹח 

ְדעּו ָהִבין ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש לֹא ָיְדעּו ָׂשְבָעה ְוֵהָּמה רִֹעים לֹא יָ 
 ֵאָתיּו ֶאְקָחה ַיִין) 12: (ָּקֵצהּוֻּכָּלם ְלַדְרָּכם ָּפנּו ִאיׁש ְלִבְצעֹו ִמ | 

  :ְוָהָיה ָכֶזה יֹום ָמָחר ָּגדֹול ֶיֶתר ְמאֹד| ְוִנְסְּבָאה ֵׁשָכר 



  
Isaiah Chapter 57 

  
ם ְוַאְנֵׁשי ֶחֶסד ֶנֱאָסִפי| ַהַּצִּדיק ָאָבד ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ֵלב ) 1(

ָיבֹוא ָׁשלֹום ) 2: (קְּבֵאין ֵמִבין ִּכי ִמְּפֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהַּצִּדי
ְוַאֶּתם ִקְרבּו ֵהָּנה ְּבֵני ) 3: (הֵֹלְך ְנכֹחֹו| ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם 

ַעל ִמי ִּתְתַעָּנגּו ַעל ִמי ַּתְרִחיבּו ) 4: (ֶזַרע ְמָנֵאף ַוִּתְזֶנה| עְֹנָנה 
) 5: (ֲהלֹוא ַאֶּתם ִיְלֵדי ֶפַׁשע ֶזַרע ָׁשֶקר| ֶפה ַּתֲאִריכּו ָלׁשֹון 

ם ׁשֲֹחֵטי ַהְיָלִדים ַּבְּנָחִלי| ַהֵּנָחִמים ָּבֵאִלים ַּתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן 
| ְך ְּבַחְּלֵקי ַנַחל ֶחְלֵקְך ֵהם ֵהם ּגֹוָרלֵ ) 6: (ַּתַחת ְסִעֵפי ַהְּסָלִעים

ַעל ) 7: (ַּגם ָלֶהם ָׁשַפְכְּת ֶנֶסְך ֶהֱעִלית ִמְנָחה ַהַעל ֵאֶּלה ֶאָּנֵחם
) 8: (ַּגם ָׁשם ָעִלית ִלְזּבַֹח ָזַבח| ָּׂשא ַׂשְמְּת ִמְׁשָּכֵבְך ַהר ָּגבַֹּה ְונִ 

 ִּכי ֵמִאִּתי ִּגִּלית ַוַּתֲעִלי| ְוַאַחר ַהֶּדֶלת ְוַהְּמזּוָזה ַׂשְמְּת ִזְכרֹוֵנְך 
: ָיד ָחִזית ִהְרַחְבְּת ִמְׁשָּכֵבְך ַוִּתְכָרת ָלְך ֵמֶהם ָאַהְבְּת ִמְׁשָּכָבם

 ַוְּתַׁשְּלִחי ִציַרִיְך ַעד| ֶּמֶלְך ַּבֶּׁשֶמן ַוַּתְרִּבי ִרֻּקָחִיְך ַוָּתֻׁשִרי לַ ) 9(
ְּת ְּברֹב ַּדְרֵּכְך ָיַגַעְּת לֹא ָאַמְר ) 10: (ֵמָרחֹק ַוַּתְׁשִּפיִלי ַעד ְׁשאֹול

ְוֶאת ִמי ָּדַאְגְּת ) 11: (ַחַּית ָיֵדְך ָמָצאת ַעל ֵּכן לֹא ָחִלית| נֹוָאׁש 
ֲהלֹא | ֵּזִבי ְואֹוִתי לֹא ָזַכְרְּת לֹא ַׂשְמְּת ַעל ִלֵּבְך ַוִּתיְרִאי ִּכי ְתכַ 

 ֲאִני ַאִּגיד ִצְדָקֵתְך ) 12: (ֲאִני ַמְחֶׁשה ּוֵמעָֹלם ְואֹוִתי לֹא ִתיָרִאי
ת ְּבַזֲעֵקְך ַיִּציֻלְך ִקּבּוַצִיְך ְוֶא ) 13: (ְוֶאת ַמֲעַׂשִיְך ְולֹא יֹוִעילּוְך | 

ר ְוַהחֹוֶסה ִבי ִיְנַחל ֶאֶרץ ְוִייַרׁש הַ | ָהֶבל  ֻּכָּלם ִיָּׂשא רּוַח ִיַּקח
 ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶּדֶרְך | ְוָאַמר סֹּלּו סֹּלּו ַּפּנּו ָדֶרְך ) 14: (ָקְדִׁשי
ְׁשמֹו  ִּכי כֹה ָאַמר ָרם ְוִנָּׂשא ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש) 15(  : ַעִּמי

ל רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשפַ | ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאְׁשּכֹון 
ִּכי לֹא ְלעֹוָלם ָאִריב ְולֹא ) 16: (ְׁשָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדָּכִאים

) 17: (יִתיִּכי רּוַח ִמְּלָפַני ַיֲעטֹוף ּוְנָׁשמֹות ֲאִני ָעִׂש | ָלֶנַצח ֶאְּקצֹוף 
ׁשֹוָבב ְּבֶדֶרְך  ַוֵּיֶלְך | ַּבֲעֹון ִּבְצעֹו ָקַצְפִּתי ְוַאֵּכהּו ַהְסֵּתר ְוֶאְקצֹף 

ים ְוַאְנֵחהּו ַוֲאַׁשֵּלם ִנֻחִמ | ְּדָרָכיו ָרִאיִתי ְוֶאְרָּפֵאהּו ) 18: (ִלּבֹו
 ָׁשלֹום ָׁשלֹום| ְׂשָפָתִים ] ִניב קרי[ּבֹוֵרא נוב ) 19: (לֹו ְוַלֲאֵבָליו

ְוָהְרָׁשִעים ַּכָּים ) 20: (ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ְיהָוה ּוְרָפאִתיו
ֵאין ) 21: (ִּכי ַהְׁשֵקט לֹא יּוָכל ַוִּיְגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט| ׁש ִנְגרָ 

    : ָׁשלֹום ָאַמר ֱאלַֹהי ָלְרָׁשִעים
  

Isaiah Chapter 58 



  
ְוַהֵּגד ְלַעִּמי | ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ַּתְחׂשְֹך ַּכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך ) 1(

ְואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדרֹׁשּון  )2: (ִּפְׁשָעם ּוְלֵבית ַיֲעקֹב ַחּטֹאָתם
לָֹהיו ְּכגֹוי ֲאֶׁשר ְצָדָקה ָעָׂשה ּוִמְׁשַּפט אֱ | ְוַדַעת ְּדָרַכי ֶיְחָּפצּון 

) 3: (ּוןלֹא ָעָזב ִיְׁשָאלּוִני ִמְׁשְּפֵטי ֶצֶדק ִקְרַבת ֱאלִֹהים ֶיְחָּפצ
ן ְּביֹום צְֹמֶכם הֵ | ָלָּמה ַּצְמנּו ְולֹא ָרִאיָת ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו ְולֹא ֵתָדע 

 ֵהן ְלִריב ּוַמָּצה ָּתצּומּו) 4: (ִּתְמְצאּו ֵחֶפץ ְוָכל ַעְּצֵביֶכם ִּתְנּגֹׂשּו
לֹא ָתצּומּו ַכּיֹום ְלַהְׁשִמיַע ַּבָּמרֹום | ּוְלַהּכֹות ְּבֶאְגרֹף ֶרַׁשע 

| ׁשֹו ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפ ) 5: (קֹוְלֶכם
צֹום ְויֹום  ֲהָלכֹף ְּכַאְגמֹן רֹאׁשֹו ְוַׂשק ָוֵאֶפר ַיִּציַע ֲהָלֶזה ִּתְקָרא

ַׁשע ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות רֶ ) 6: (ָרצֹון ַליהָוה
ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים ְוָכל מֹוָטה | ַהֵּתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה 

 ָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביאֲהלֹוא ָפרֹס לָ ) 7: (ְּתַנֵּתקּו
ָאז ) 8: (ִּכי ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכִּסיתֹו ּוִמְּבָׂשְרָך לֹא ִתְתַעָּלם| ָבִית 

ְוָהַלְך ְלָפֶניָך | ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח 
ע יהָוה ַיֲעֶנה ְּתַׁשּוַ ָאז ִּתְקָרא וַ ) 9: (ִצְדֶקָך ְּכבֹוד ְיהָוה ַיַאְסֶפךָ 

: ָאֶון ִאם ָּתִסיר ִמּתֹוְכָך מֹוָטה ְׁשַלח ֶאְצַּבע ְוַדֶּבר| ְויֹאַמר ִהֵּנִני 
ָך ְוָזַרח ַּבחֶֹׁשְך אֹורֶ | ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפֶׁשָך ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ַּתְׂשִּביַע ) 10(

ת ִהְׂשִּביַע ְּבַצְחָצחֹוְוָנֲחָך ְיהָוה ָּתִמיד וְ ) 11: (ַוֲאֵפָלְתָך ַּכָּצֳהָרִים
ר ְוָהִייָת ְּכַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶׁש | ַנְפֶׁשָך ְוַעְצמֶֹתיָך ַיֲחִליץ 

ּוָבנּו ִמְּמָך ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור ) 12: (לֹא ְיַכְּזבּו ֵמיָמיו
: תְוקָֹרא ְלָך ּגֵֹדר ֶּפֶרץ ְמׁשֵֹבב ְנִתיבֹות ָלָׁשבֶ | ָודֹור ְּתקֹוֵמם 

| ְדִׁשי ִאם ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ְּביֹום ָק ) 13(
ׂשֹות ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיהָוה ְמֻכָּבד ְוִכַּבְדּתֹו ֵמעֲ 

ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ְיהָוה ) 14: (ְּדָרֶכיָך ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר
ְוַהֲאַכְלִּתיָך ַנֲחַלת | ָאֶרץ ] ָּבֳמֵתי קרי[במותי ְוִהְרַּכְבִּתיָך ַעל 

    : ַיֲעקֹב ָאִביָך ִּכי ִּפי ְיהָוה ִּדֵּבר
  

Isaiah Chapter 59 
  
: עַ ְולֹא ָכְבָדה ָאְזנֹו ִמְּׁשמֹו| ֵהן לֹא ָקְצָרה ַיד ְיהָוה ֵמהֹוִׁשיַע ) 1(
| ין ֱאלֵֹהיֶכם ִּכי ִאם ֲעֹונֵֹתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלבֵ ) 2(

ִּכי ַכֵּפיֶכם ) 3: (ְוַחּטֹאוֵתיֶכם ִהְסִּתירּו ָפִנים ִמֶּכם ִמְּׁשמֹועַ 
ִׂשְפתֹוֵתיֶכם ִּדְּברּו ֶׁשֶקר | ְנגֲֹאלּו ַבָּדם ְוֶאְצְּבעֹוֵתיֶכם ֶּבָעֹון 



ֵאין קֵֹרא ְבֶצֶדק ְוֵאין ִנְׁשָּפט ) 4: (ְלׁשֹוְנֶכם ַעְוָלה ֶתְהֶּגה
) 5: (ֶוןטֹוַח ַעל ּתֹהּו ְוַדֶּבר ָׁשְוא ָהרֹו ָעָמל ְוהֹוֵליד ָאּבָ | ֶּבֱאמּוָנה 

ָהאֵֹכל ִמֵּביֵציֶהם | ֵּביֵצי ִצְפעֹוִני ִּבֵּקעּו ְוקּוֵרי ַעָּכִביׁש ֶיֱארֹגּו 
 קּוֵריֶהם לֹא ִיְהיּו ְלֶבֶגד ְולֹא) 6: (ָימּות ְוַהּזּוֶרה ִּתָּבַקע ֶאְפֶעה

: ַכֵּפיֶהםֲעֵׂשיֶהם ַמֲעֵׂשי ָאֶון ּופַֹעל ָחָמס ְּב ַמ | ִיְתַּכּסּו ְּבַמֲעֵׂשיֶהם 
 ַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם| ַרְגֵליֶהם ָלַרע ָיֻרצּו ִויַמֲהרּו ִלְׁשּפְֹך ָּדם ָנִקי ) 7(

ּו ֶּדֶרְך ָׁשלֹום לֹא ָיָדע) 8: (ַמְחְׁשבֹות ָאֶון ׁשֹד ָוֶׁשֶבר ִּבְמִסּלֹוָתם
 ָּבּה בֹוֵתיֶהם ִעְּקׁשּו ָלֶהם ּכֹל ּדֵֹרְך ְנִתי| ְוֵאין ִמְׁשָּפט ְּבַמְעְּגלֹוָתם 

נּו ַעל ֵּכן ָרַחק ִמְׁשָּפט ִמֶּמּנּו ְולֹא ַתִּׂשיגֵ ) 9: (לֹא ָיַדע ָׁשלֹום
) 10: (ְנַקֶּוה ָלאֹור ְוִהֵּנה חֶֹׁשְך ִלְנגֹהֹות ָּבֲאֵפלֹות ְנַהֵּלְך | ְצָדָקה 

 ָּכַׁשְלנּו ַבָּצֳהַרִים| ָׁשה ְנַגְׁשָׁשה ַכִעְוִרים ִקיר ּוְכֵאין ֵעיַנִים ְנַגֵּׁש 
ם ֶנֱהֶמה ַכֻּדִּבים ֻּכָּלנּו ְוַכּיֹוִני) 11: (ַּכֶּנֶׁשף ָּבַאְׁשַמִּנים ַּכֵּמִתים

ִּכי ) 12: (ּוְנַקֶּוה ַלִּמְׁשָּפט ָוַאִין ִליׁשּוָעה ָרֲחָקה ִמֶּמּנ| ָהגֹה ֶנְהֶּגה 
ִּכי ְפָׁשֵעינּו ִאָּתנּו | ָתה ָּבנּו ַרּבּו ְפָׁשֵעינּו ֶנְגֶּדָך ְוַחּטֹאוֵתינּו ָענְ 

ר ָּפׁשַֹע ְוַכֵחׁש ַּביהָוה ְוָנסֹוג ֵמַאחַ ) 13: (ַוֲעֹונֵֹתינּו ְיַדֲענּום
) 14: (ַּדֶּבר עֶֹׁשק ְוָסָרה הֹרֹו ְוהֹגֹו ִמֵּלב ִּדְבֵרי ָׁשֶקר| ֱאלֵֹהינּו 

ְׁשָלה ָבְרחֹוב ִּכי כָ | ְוֻהַּסג ָאחֹור ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ֵמָרחֹוק ַּתֲעמֹד 
ר ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת ְוָס ) 15: (ֱאֶמת ּוְנכָֹחה לֹא תּוַכל ָלבֹוא

) 16: (ַוַּיְרא ְיהָוה ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ִּכי ֵאין ִמְׁשָּפט| ֵמָרע ִמְׁשּתֹוֵלל 
עֹו ַוּתֹוַׁשע לֹו ְזרֹ| ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ִּכי ֵאין ַמְפִּגיַע 

ע ַוִּיְלַּבׁש ְצָדָקה ַּכִּׁשְרָין ְוכֹובַ ) 17: (ְוִצְדָקתֹו ִהיא ְסָמָכְתהּו
יל ַוִּיְלַּבׁש ִּבְגֵדי ָנָקם ִּתְלּבֶֹׁשת ַוַּיַעט ַּכְמִע | ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹו 

אְֹיָביו ְּכַעל ְּגֻמלֹות ְּכַעל ְיַׁשֵּלם ֵחָמה ְלָצָריו ְּגמּול לְ ) 18: (ִקְנָאה
ְוִייְראּו ִמַּמֲעָרב ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ) 19: (ים ְּגמּול ְיַׁשֵּלםָלִאּיִ | 

ָסה ִּכי ָיבֹוא ַכָּנָהר ָצר רּוַח ְיהָוה נְֹס | ּוִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ֶאת ְּכבֹודֹו 
: ְנֻאם ְיהָוה| ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹב ) 20: (בֹו

 אֹוָתם ָאַמר ְיהָוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליךָ ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי ) 21(
ִּפי לֹא ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמ | ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך 

    : ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיהָוה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  

Isaiah Chapter 60 
  
ִּכי ) 2: (ָעַלִיְך ָזָרחּוְכבֹוד ְיהָוה | קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך ) 1(

ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ְיהָוה | ִהֵּנה ַהחֶֹׁשְך ְיַכֶּסה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים 



ּוְמָלִכים ְלנַֹגּה | ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך ) 3: (ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה
ָּבַנִיְך | ָלְך  ְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו) 4: (ַזְרֵחְך 

ָאז ִּתְרִאי ְוָנַהְרְּת ) 5: (ֵמָרחֹוק ָיבֹאּו ּוְבנַֹתִיְך ַעל ַצד ֵּתָאַמָנה
ּו ִּכי ֵיָהֵפְך ָעַלִיְך ֲהמֹון ָים ֵחיל ּגֹוִים ָיבֹא| ּוָפַחד ְוָרַחב ְלָבֵבְך 

ְּׁשָבא ִׁשְפַעת ְּגַמִּלים ְּתַכֵּסְך ִּבְכֵרי ִמְדָין ְוֵעיָפה ֻּכָּלם ִמ ) 6: (ָלְך 
ָּכל צֹאן ) 7: (ָזָהב ּוְלבֹוָנה ִיָּׂשאּו ּוְתִהּלֹת ְיהָוה ְיַבֵּׂשרּו| ָיבֹאּו 

ַיֲעלּו ַעל ָרצֹון ִמְזְּבִחי | ֵקָדר ִיָּקְבצּו ָלְך ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיָׁשְרתּוֶנְך 
ֶאל ְוַכּיֹוִנים | ִמי ֵאֶּלה ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה ) 8: (ּוֵבית ִּתְפַאְרִּתי ֲאָפֵאר

ׁשָֹנה ִּכי ִלי ִאִּיים ְיַקּוּו ָוֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ָּבִרא) 9: (ֲאֻרּבֵֹתיֶהם
ְך ְלֵׁשם ְיהָוה ֱאלַֹהיִ | ְלָהִביא ָבַנִיְך ֵמָרחֹוק ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם ִאָּתם 

ּוָבנּו ְבֵני ֵנָכר חֹמַֹתִיְך ) 10: (ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵפֲאָרְך 
: ִּכי ְבִקְצִּפי ִהִּכיִתיְך ּוִבְרצֹוִני ִרַחְמִּתיְך | ָׁשְרתּוֶנְך ּוַמְלֵכיֶהם יְ 

ְלָהִביא | ּוִפְּתחּו ְׁשָעַרִיְך ָּתִמיד יֹוָמם ָוַלְיָלה לֹא ִיָּסֵגרּו ) 11(
ִּכי ַהּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ) 12: (ֵאַלִיְך ֵחיל ּגֹוִים ּוַמְלֵכיֶהם ְנהּוִגים

ְּכבֹוד ) 13: (ְוַהּגֹוִים ָחרֹב ֶיֱחָרבּו| דּו ֲאֶׁשר לֹא ַיַעְבדּוְך יֹאבֵ 
ְלָפֵאר ְמקֹום | ַהְּלָבנֹון ֵאַלִיְך ָיבֹוא ְּברֹוׁש ִּתְדָהר ּוְתַאּׁשּור ַיְחָּדו 

ְוָהְלכּו ֵאַלִיְך ְׁשחֹוַח ְּבֵני ) 14: (ִמְקָּדִׁשי ּוְמקֹום ַרְגַלי ֲאַכֵּבד
ְוָקְראּו ָלְך ִעיר | ַלִיְך ָּכל ְמַנֲאָצִיְך ְמַעַּנִיְך ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעל ַּכּפֹות ַרגְ 

ה ַּתַחת ֱהיֹוֵתְך ֲעזּוָבה ּוְׂשנּוָא) 15: (ְיהָוה ִצּיֹון ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל
) 16: (ְוַׂשְמִּתיְך ִלְגאֹון עֹוָלם ְמׂשֹוׂש ּדֹור ָודֹור| ְוֵאין עֹוֵבר 

ָיַדַעְּת ִּכי ֲאִני ְיהָוה וְ | ְוָיַנְקְּת ֲחֵלב ּגֹוִים ְוׁשֹד ְמָלִכים ִּתיָנִקי 
ב ַּתַחת ַהְּנחֶֹׁשת ָאִביא ָזהָ ) 17: (מֹוִׁשיֵעְך ְוגֲֹאֵלְך ֲאִביר ַיֲעקֹב

 ְוַתַחת ַהַּבְרֶזל ָאִביא ֶכֶסף ְוַתַחת ָהֵעִצים ְנחֶֹׁשת ְוַתַחת
) 18: (הְוַׂשְמִּתי ְפֻקָּדֵתְך ָׁשלֹום ְונְֹגַׂשִיְך ְצָדָק | ָהֲאָבִנים ַּבְרֶזל 

ְוָקָראת | ִיָּׁשַמע עֹוד ָחָמס ְּבַאְרֵצְך ׁשֹד ָוֶׁשֶבר ִּבְגבּוָלִיְך לֹא 
לֹא ִיְהֶיה ָּלְך עֹוד ) 19: (ְיׁשּוָעה חֹומַֹתִיְך ּוְׁשָעַרִיְך ְּתִהָּלה

ְוָהָיה ָלְך ְיהָוה | ַהֶּׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ּוְלנַֹגּה ַהָּיֵרַח לֹא ָיִאיר ָלְך 
 לֹא ָיבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁשְך ) 20: (ְלִתְפַאְרֵּתְך  ְלאֹור עֹוָלם ֵואלַֹהִיְך 

ֵמי ִּכי ְיהָוה ִיְהֶיה ָּלְך ְלאֹור עֹוָלם ְוָׁשְלמּו יְ | ִויֵרֵחְך לֹא ֵיָאֵסף 
ֵנֶצר | ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ) 21: (ֶאְבֵלְך 

ַהָּקטֹן ִיְהֶיה ) 22: (ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר] ַמָּטַעי קרי[מטעו 
    : ֲאִני ְיהָוה ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה| ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום 

  
Isaiah Chapter 61 



  
ִוים ַיַען ָמַׁשח ְיהָוה אִֹתי ְלַבֵּׂשר ֲענָ | רּוַח ֲאדָֹני ְיהִוה ָעָלי ) 1(

ְּדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ְׁשָלַחִני ַלֲחבֹׁש ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִים 
| נּו ִלְקרֹא ְׁשַנת ָרצֹון ַליהָוה ְויֹום ָנָקם ֵלאלֵֹהי) 2: (ְּפַקח קֹוחַ 

ר ָלׂשּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון ָלֵתת ָלֶהם ְּפֵא ) 3: (ְלַנֵחם ָּכל ֲאֵבִלים
ַחת רּוַח ַּתַחת ֵאֶפר ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ַּתַחת ֵאֶבל ַמֲעֵטה ְתִהָּלה ַּת 

ּוָבנּו ) 4: (א ָלֶהם ֵאיֵלי ַהֶּצֶדק ַמַּטע ְיהָוה ְלִהְתָּפֵארְוקֹרָ | ֵּכָהה 
ְוִחְּדׁשּו ָעֵרי חֶֹרב | ָחְרבֹות עֹוָלם ׁשְֹממֹות ִראׁשִֹנים ְיקֹוֵממּו 

ּוְבֵני ֵנָכר | ְוָעְמדּו ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם ) 5: (ׁשְֹממֹות ּדֹור ָודֹור
י ֲהֵני ְיהָוה ִּתָּקֵראּו ְמָׁשְרֵת ְוַאֶּתם ּכֹ) 6: (ִאָּכֵריֶכם ְוכְֹרֵמיֶכם
) 7: (ֵחיל ּגֹוִים ּתֹאֵכלּו ּוִבְכבֹוָדם ִּתְתַיָּמרּו| ֱאלֵֹהינּו ֵיָאֵמר ָלֶכם 

ה ָלֵכן ְּבַאְרָצם ִמְׁשנֶ | ַּתַחת ָּבְׁשְּתֶכם ִמְׁשֶנה ּוְכִלָּמה ָירֹּנּו ֶחְלָקם 
ֲאִני ְיהָוה אֵֹהב ִּכי ) 8: (ִייָרׁשּו ִׂשְמַחת עֹוָלם ִּתְהֶיה ָלֶהם

ם ְוָנַתִּתי ְפֻעָּלָתם ֶּבֱאֶמת ּוְבִרית עֹולָ | ִמְׁשָּפט ׂשֵֹנא ָגֵזל ְּבעֹוָלה 
ְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹוְך ) 9: (ֶאְכרֹות ָלֶהם

) 10(  : ָּכל רֵֹאיֶהם ַיִּכירּום ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך ְיהָוה| ָהַעִּמים 
ִּבְגֵדי ֶיַׁשע  ִׂשיׂש ַּביהָוה ָּתֵגל ַנְפִׁשי ֵּבאלַֹהי ִּכי ִהְלִּביַׁשִניׂשֹוׂש ָא

: הָ ֶּכָחָתן ְיַכֵהן ְּפֵאר ְוַכַּכָּלה ַּתְעֶּדה ֵכֶלי| ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני 
ֵּכן ֲאדָֹני | ִּכי ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכַגָּנה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח ) 11(

  :יַח ְצָדָקה ּוְתִהָּלה ֶנֶגד ָּכל ַהּגֹוִיםְיהִוה ַיְצִמ 
  

Isaiah Chapter 62 
  
ַעד | ֹוט ְלַמַען ִצּיֹון לֹא ֶאֱחֶׁשה ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִם לֹא ֶאְׁשק) 1(

 ְוָראּו גֹוִים ִצְדֵקְך ) 2: (ֵיֵצא ַכּנַֹגּה ִצְדָקּה ִויׁשּוָעָתּה ְּכַלִּפיד ִיְבָער
: ִיֳּקֶבּנּו ְוקָֹרא ָלְך ֵׁשם ָחָדׁש ֲאֶׁשר ִּפי ְיהָוה| ְוָכל ְמָלִכים ְּכבֹוֵדְך 

] ּוְצִניף קרי[וצנוף | ְוָהִייְת ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ְּבַיד ְיהָוה ) 3(
 לֹא ֵיָאֵמר ָלְך עֹוד ֲעזּוָבה ּוְלַאְרֵצְך ) 4: (ְמלּוָכה ְּבַכף ֱאלָֹהִיְך 

|  ָבּה ּוְלַאְרֵצְך ְּבעּוָלהלֹא ֵיָאֵמר עֹוד ְׁשָמָמה ִּכי ָלְך ִיָּקֵרא ֶחְפִצי 
ִּכי ִיְבַעל ָּבחּור ְּבתּוָלה ) 5: (ִּכי ָחֵפץ ְיהָוה ָּבְך ְוַאְרֵצְך ִּתָּבֵעל

) 6: (ָהִיְך ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ֱאלֹ| ִיְבָעלּוְך ָּבָנִיְך 
ּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה ַעל חֹומַֹתִיְך ְירּוָׁשַלִם ִהְפַקְדִּתי ׁשְֹמִרים ָּכל הַ 

ְוַאל ) 7: (ַהַּמְזִּכִרים ֶאת ְיהָוה ַאל ֳּדִמי ָלֶכם| ָּתִמיד לֹא ֶיֱחׁשּו 
: ָּבָאֶרץ ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד ָיִׂשים ֶאת ְירּוָׁשַלִם ְּתִהָּלה| ִּתְּתנּו ֳדִמי לֹו 



ָגֵנְך עֹוד ִאם ֶאֵּתן ֶאת ְּד | ִנְׁשַּבע ְיהָוה ִּביִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו ) 8(
) 9: (ַגַעְּת ּבֹוַמֲאָכל ְלאְֹיַבִיְך ְוִאם ִיְׁשּתּו ְבֵני ֵנָכר ִּתירֹוֵׁשְך ֲאֶׁשר יָ 

ּוְמַקְּבָציו ִיְׁשֻּתהּו | ִּכי ְמַאְסָפיו יֹאְכֻלהּו ְוִהְללּו ֶאת ְיהָוה 
| ם עָ ִעְברּו ִעְברּו ַּבְּׁשָעִרים ַּפּנּו ֶּדֶרְך הָ ) 10(  : ְּבַחְצרֹות ָקְדִׁשי

) 11: (סֹּלּו סֹּלּו ַהְמִסָּלה ַסְּקלּו ֵמֶאֶבן ָהִרימּו ֵנס ַעל ָהַעִּמים
 ה ִיְׁשֵעְך ִהֵּנה ְיהָוה ִהְׁשִמיַע ֶאל ְקֵצה ָהָאֶרץ ִאְמרּו ְלַבת ִצּיֹון ִהּנֵ 

ְוָקְראּו ָלֶהם ַעם ) 12: (ִהֵּנה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָּלתֹו ְלָפָניו| ָּבא 
    : ְוָלְך ִיָּקֵרא ְדרּוָׁשה ִעיר לֹא ֶנֱעָזָבה| ֵלי ְיהָוה ַהּקֶֹדׁש ְּגאּו

  
Isaiah Chapter 63 

  
ְלבּוׁשֹו ִמי ֶזה ָּבא ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ְּבָגִדים ִמָּבְצָרה ֶזה ָהדּור ִּב ) 1(

ַמּדּוַע ) 2: (ֲאִני ְמַדֵּבר ִּבְצָדָקה ַרב ְלהֹוִׁשיעַ | צֶֹעה ְּברֹב ּכֹחֹו 
ּפּוָרה ָּדַרְכִּתי ְלַבִּדי ) 3: (ּוְבָגֶדיָך ְּכדֵֹרְך ְּבַגת| ָאדֹם ִלְלבּוֶׁשָך 

ְוֵיז | ִתי ּוֵמַעִּמים ֵאין ִאיׁש ִאִּתי ְוֶאְדְרֵכם ְּבַאִּפי ְוֶאְרְמֵסם ַּבֲחָמ 
| ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ) 4: (ִנְצָחם ַעל ְּבָגַדי ְוָכל ַמְלּבּוַׁשי ֶאְגָאְלִּתי

ֹוֵמְך ְוַאִּביט ְוֵאין עֵֹזר ְוֶאְׁשּתֹוֵמם ְוֵאין ס) 5: (ָאהּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ּבָ 
ְוָאבּוס ַעִּמים ) 6: (ַוּתֹוַׁשע ִלי ְזרִֹעי ַוֲחָמִתי ִהיא ְסָמָכְתִני| 

ַחְסֵדי ) 7(  : ְואֹוִריד ָלָאֶרץ ִנְצָחם| ְּבַאִּפי ַוֲאַׁשְּכֵרם ַּבֲחָמִתי 
ְוַרב טּוב | ל ֲאֶׁשר ְּגָמָלנּו ְיהָוה ְיהָוה ַאְזִּכיר ְּתִהּלֹת ְיהָוה ְּכַעל ּכֹ

ַוּיֹאֶמר ) 8: (ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּגָמָלם ְּכַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיו
ְּבָכל ) 9: (ַוְיִהי ָלֶהם ְלמֹוִׁשיעַ | ַאְך ַעִּמי ֵהָּמה ָּבִנים לֹא ְיַׁשֵּקרּו 

ְּבַאֲהָבתֹו  ָצר ּוַמְלַאְך ָּפָניו הֹוִׁשיָעם] לֹו קרי[ָצָרָתם לא 
) 10: (ַוְיַנְּטֵלם ַוְיַנְּׂשֵאם ָּכל ְיֵמי עֹוָלם| ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם 

ַוֵּיָהֵפְך ָלֶהם ְלאֹוֵיב הּוא | ְוֵהָּמה ָמרּו ְוִעְּצבּו ֶאת רּוַח ָקְדׁשֹו 
ַאֵּיה ַהַּמֲעֵלם | ַוִּיְזּכֹר ְיֵמי עֹוָלם מֶֹׁשה ַעּמֹו ) 11: (ִנְלַחם ָּבם

) 12: (ם ֵאת רֵֹעי צֹאנֹו ַאֵּיה ַהָּׂשם ְּבִקְרּבֹו ֶאת רּוַח ָקְדׁשֹוִמּיָ 
ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְּפֵניֶהם | מֹוִליְך ִליִמין מֶֹׁשה ְזרֹוַע ִּתְפַאְרּתֹו 

ַּכּסּוס ַּבִּמְדָּבר | מֹוִליָכם ַּבְּתהֹמֹות ) 13: (ַלֲעׂשֹות לֹו ֵׁשם עֹוָלם
ֵּכן | ה ַּבִּבְקָעה ֵתֵרד רּוַח ְיהָוה ְּתִניֶחּנּו ַּכְּבֵהָמ ) 14: (לֹא ִיָּכֵׁשלּו

ה ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּוְרֵא ) 15: (ִנַהְגָּת ַעְּמָך ַלֲעׂשֹות ְלָך ֵׁשם ִּתְפָאֶרת
יָך ַאֵּיה ִקְנָאְתָך ּוְגבּורֶֹתָך ֲהמֹון ֵמעֶ | ִמְּזֻבל ָקְדְׁשָך ְוִתְפַאְרֶּתָך 
 ִּכי ַאָּתה ָאִבינּו ִּכי ַאְבָרָהם לֹא )16: (ְוַרֲחֶמיָך ֵאַלי ִהְתַאָּפקּו

 ַאָּתה ְיהָוה ָאִבינּו ּגֲֹאֵלנּו ֵמעֹוָלם| ְיָדָענּו ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ַיִּכיָרנּו 



 ִּיְרָאֶתךָ ָלָּמה ַתְתֵענּו ְיהָוה ִמְּדָרֶכיָך ַּתְקִׁשיַח ִלֵּבנּו ִמ ) 17: (ְׁשֶמךָ 
ַלִּמְצָער ָיְרׁשּו ַעם ) 18: (ׁשּוב ְלַמַען ֲעָבֶדיָך ִׁשְבֵטי ַנֲחָלֶתךָ | 

ָּת ָהִיינּו ֵמעֹוָלם לֹא ָמַׁשלְ ) 19: (ָצֵרינּו ּבֹוְססּו ִמְקָּדֶׁשךָ | ָקְדֶׁשָך 
ֶניָך לּוא ָקַרְעָּת ָׁשַמִים ָיַרְדָּת ִמּפָ | ָּבם לֹא ִנְקָרא ִׁשְמָך ֲעֵליֶהם 

  :ָהִרים ָנזֹּלּו
  

Isaiah Chapter 64 
  
| ֶריָך ים ַמִים ִּתְבֶעה ֵאׁש ְלהֹוִדיַע ִׁשְמָך ְלצָ ִּכְקדַֹח ֵאׁש ֲהָמִס ) 1(

ָיַרְדָּת | ַּבֲעׂשֹוְתָך נֹוָראֹות לֹא ְנַקֶּוה ) 2: (ִמָּפֶניָך ּגֹוִים ִיְרָּגזּו
ַעִין | ּוֵמעֹוָלם לֹא ָׁשְמעּו לֹא ֶהֱאִזינּו ) 3: (ִמָּפֶניָך ָהִרים ָנזֹּלּו

ָּפַגְעָּת ֶאת ) 4: (ה ִלְמַחֵּכה לֹולֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂש 
ֶהם ֵהן ַאָּתה ָקַצְפָּת ַוֶּנֱחָטא ּבָ | ָׂשׂש ְועֵֹׂשה ֶצֶדק ִּבְדָרֶכיָך ִיְזְּכרּוָך 

| ֵתינּו ַוְּנִהי ַכָּטֵמא ֻּכָּלנּו ּוְכֶבֶגד ִעִּדים ָּכל ִצְדקֹ) 5: (עֹוָלם ְוִנָּוֵׁשעַ 
ְוֵאין קֹוֵרא ְבִׁשְמָך ) 6: (ָּכרּוַח ִיָּׂשֻאנּוַוָּנֶבל ֶּכָעֶלה ֻּכָּלנּו ַוֲעֹוֵננּו 

ַיד ִּכי ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ִמֶּמּנּו ַוְּתמּוֵגנּו ְּב | ִמְתעֹוֵרר ְלַהֲחִזיק ָּבְך 
ֲאַנְחנּו ַהחֶֹמר ְוַאָּתה | ְוַעָּתה ְיהָוה ָאִבינּו ָאָּתה ) 7: (ֲעֹוֵננּו

ַאל ִּתְקצֹף ְיהָוה ַעד ְמאֹד ְוַאל ) 8: (יְֹצֵרנּו ּוַמֲעֵׂשה ָיְדָך ֻּכָּלנּו
ָעֵרי ָקְדְׁשָך ָהיּו ) 9: (ֵהן ַהֶּבט ָנא ַעְּמָך ֻכָּלנּו| ָלַעד ִּתְזּכֹר ָעֹון 

 ֵּבית ָקְדֵׁשנּו) 10: (ִצּיֹון ִמְדָּבר ָהָיָתה ְירּוָׁשַלִם ְׁשָמָמה| ִמְדָּבר 
ְוָכל | ֵרַפת ֵאׁש ְוִתְפַאְרֵּתנּו ֲאֶׁשר ִהְללּוָך ֲאבֵֹתינּו ָהָיה ִלְׂש 

ה ֶּתֱחֶׁש | ַהַעל ֵאֶּלה ִתְתַאַּפק ְיהָוה ) 11: (ַמֲחַמֵּדינּו ָהָיה ְלָחְרָּבה
    : ּוְתַעֵּננּו ַעד ְמאֹד

  
Isaiah Chapter 65 

  
ָאַמְרִּתי ִהֵּנִני | ִנְדַרְׁשִּתי ְללֹוא ָׁשָאלּו ִנְמֵצאִתי ְללֹא ִבְקֻׁשִני ) 1(

ַעם  ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ָּכל ַהּיֹום ֶאל) 2: (א ִבְׁשִמיִהֵּנִני ֶאל ּגֹוי לֹא קֹרָ 
ָהָעם ) 3: (ַההְֹלִכים ַהֶּדֶרְך לֹא טֹוב ַאַחר ַמְחְׁשבֵֹתיֶהם| סֹוֵרר 

 זְֹבִחים ַּבַּגּנֹות ּוְמַקְּטִרים ַעל| ַהַּמְכִעיִסים אֹוִתי ַעל ָּפַני ָּתִמיד 
ָהאְֹכִלים | ְּנצּוִרים ָיִלינּו ַהּיְֹׁשִבים ַּבְּקָבִרים ּובַ ) 4: (ַהְּלֵבִנים

ָהאְֹמִרים ) 5: (ִּפֻּגִלים ְּכֵליֶהם] ּוְמַרק קרי[ְּבַׂשר ַהֲחִזיר ופרק 
 ֵאֶּלה ָעָׁשן ְּבַאִּפי ֵאׁש| ְקַרב ֵאֶליָך ַאל ִּתַּגׁש ִּבי ִּכי ְקַדְׁשִּתיָך 

י ִאם לֹא ֶאֱחֶׂשה ִּכ | ִהֵּנה ְכתּוָבה ְלָפָני ) 6: (יֶֹקֶדת ָּכל ַהּיֹום



 ֲעֹונֵֹתיֶכם ַוֲעֹונֹת ֲאבֹוֵתיֶכם) 7: (ִׁשַּלְמִּתי ְוִׁשַּלְמִּתי ַעל ֵחיָקם
| ֵחְרפּוִני  ַיְחָּדו ָאַמר ְיהָוה ֲאֶׁשר ִקְּטרּו ַעל ֶהָהִרים ְוַעל ַהְּגָבעֹות

ּכֹה ָאַמר ) 8(  : ֵחיָקם] ֶאל קרי[ּוַמּדִֹתי ְפֻעָּלָתם ִראׁשָֹנה על 
ִחיֵתהּו ִּכי ָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול ְוָאַמר ַאל ַּתְׁש ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר יִ 

) 9: (לֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכֹ| ְבָרָכה ּבֹו 
ִויֵרׁשּוָה ְבִחיַרי | ְוהֹוֵצאִתי ִמַּיֲעקֹב ֶזַרע ּוִמיהּוָדה יֹוֵרׁש ָהָרי 

כֹור ְוָהָיה ַהָּׁשרֹון ִלְנֵוה צֹאן ְוֵעֶמק עָ  )10: (ַוֲעָבַדי ִיְׁשְּכנּו ָׁשָּמה
ְוַאֶּתם עְֹזֵבי ְיהָוה ) 11: (ְלַעִּמי ֲאֶׁשר ְּדָרׁשּוִני| ְלֵרֶבץ ָּבָקר 

 ַהעְֹרִכים ַלַּגד ֻׁשְלָחן ְוַהְמַמְלִאים| ַהְּׁשֵכִחים ֶאת ַהר ָקְדִׁשי 
 ם ַלֶּטַבח ִּתְכָרעּוּוָמִניִתי ֶאְתֶכם ַלֶחֶרב ְוֻכְּלכֶ ) 12: (ַלְמִני ִמְמָסְך 

ַוַּתֲעׂשּו ָהַרע | ַיַען ָקָראִתי ְולֹא ֲעִניֶתם ִּדַּבְרִּתי ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם 
  : ְּבֵעיַני ּוַבֲאֶׁשר לֹא ָחַפְצִּתי ְּבַחְרֶּתם

ִּתְרָעבּו  ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהֵּנה ֲעָבַדי יֹאֵכלּו ְוַאֶּתם) 13(
 ִהֵּנה ֲעָבַדי ִיְׂשָמחּו ְוַאֶּתם| ּו ְוַאֶּתם ִּתְצָמאּו ִהֵּנה ֲעָבַדי ִיְׁשּת

 ְוַאֶּתם ִּתְצֲעקּו ִמְּכֵאב| ִהֵּנה ֲעָבַדי ָירֹּנּו ִמּטּוב ֵלב ) 14: (ֵּתבֹׁשּו
ְוִהַּנְחֶּתם ִׁשְמֶכם ִלְׁשבּוָעה ) 15: (ֵלב ּוִמֵּׁשֶבר רּוַח ְּתֵיִלילּו

) 16: (ְוַלֲעָבָדיו ִיְקָרא ֵׁשם ַאֵחר|  ִלְבִחיַרי ֶוֱהִמיְתָך ֲאדָֹני ְיהִוה
ע ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַהִּמְתָּבֵרְך ָּבָאֶרץ ִיְתָּבֵרְך ֵּבאלֵֹהי ָאֵמן ְוַהִּנְׁשּבָ 

ְּתרּו ִּכי ִנְׁשְּכחּו ַהָּצרֹות ָהִראׁשֹנֹות ְוִכי ִנְס | ִיָּׁשַבע ֵּבאלֵֹהי ָאֵמן 
ְולֹא | ִׁשים ָוָאֶרץ ֲחָדָׁשה ִּכי ִהְנִני בֹוֵרא ָׁשַמִים ֲחדָ ) 17: (ֵמֵעיָני

ִּכי ִאם ִׂשיׂשּו ) 18: (ִתָּזַכְרָנה ָהִראׁשֹנֹות ְולֹא ַתֲעֶליָנה ַעל ֵלב
ִּכי ִהְנִני בֹוֵרא ֶאת ְירּוָׁשַלִם | ְוִגילּו ֲעֵדי ַעד ֲאֶׁשר ֲאִני בֹוֵרא 

ְולֹא | ְבַעִּמי ְוַגְלִּתי ִבירּוָׁשַלִם ְוַׂשְׂשִּתי ) 19: (ִּגיָלה ְוַעָּמּה ָמׂשֹוׂש
 לֹא ִיְהֶיה ִמָּׁשם עֹוד) 20: (ִיָּׁשַמע ָּבּה עֹוד קֹול ְּבִכי ְוקֹול ְזָעָקה

ִּכי ַהַּנַער ֶּבן ֵמָאה | עּול ָיִמים ְוָזֵקן ֲאֶׁשר לֹא ְיַמֵּלא ֶאת ָיָמיו 
ּוָבנּו ָבִּתים ) 21: (ָׁשָנה ָימּות ְוַהחֹוֶטא ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה ְיֻקָּלל

 לֹא ִיְבנּו ְוַאֵחר ֵיֵׁשב) 22: (ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִּפְרָים| ּו ְוָיָׁשב
יֶהם ִּכי ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעִּמי ּוַמֲעֵׂשה ְידֵ | לֹא ִיְּטעּו ְוַאֵחר יֹאֵכל 

ִּכי ֶזַרע | לֹא ִייְגעּו ָלִריק ְולֹא ֵיְלדּו ַלֶּבָהָלה ) 23: (ְיַבּלּו ְבִחיָרי
 ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו) 24: (ֵהָּמה ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ִאָּתםְּברּוֵכי ְיהָוה 
ְזֵאב ְוָטֶלה ) 25: (עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאִני ֶאְׁשָמע| ַוֲאִני ֶאֱעֶנה 

לֹא | ֹו ִיְרעּו ְכֶאָחד ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ֶּתֶבן ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמ
    : י ָאַמר ְיהָוהָיֵרעּו ְולֹא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁש 

  



Isaiah Chapter 66 
  
ֵאי ֶזה | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי ) 1(

ְוֶאת ָּכל ֵאֶּלה ) 2: (ַבִית ֲאֶׁשר ִּתְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי
ַאִּביט ֶאל ָעִני ְוֶאל ֶזה | ָיִדי ָעָׂשָתה ַוִּיְהיּו ָכל ֵאֶּלה ְנֻאם ְיהָוה 

ֵבַח ׁשֹוֵחט ַהּׁשֹור ַמֵּכה ִאיׁש זֹו) 3: (ּוְנֵכה רּוַח ְוָחֵרד ַעל ְּדָבִרי
 ָבֵרְך ָאֶוןַהֶּׂשה עֵֹרף ֶּכֶלב ַמֲעֵלה ִמְנָחה ַּדם ֲחִזיר ַמְזִּכיר ְלבָֹנה ְמ 

ם ּגַ ) 4: (ָצהַּגם ֵהָּמה ָּבֲחרּו ְּבַדְרֵכיֶהם ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם ַנְפָׁשם ָחפֵ | 
אִתי ְוֵאין ֲאִני ֶאְבַחר ְּבַתֲעֻלֵליֶהם ּוְמגּורָֹתם ָאִביא ָלֶהם ַיַען ָקרָ 

ָחַפְצִּתי  ַוַּיֲעׂשּו ָהַרע ְּבֵעיַני ּוַבֲאֶׁשר לֹא| עֹוֶנה ִּדַּבְרִּתי ְולֹא ָׁשֵמעּו 
ָאְמרּו | ִׁשְמעּו ְּדַבר ְיהָוה ַהֲחֵרִדים ֶאל ְּדָברֹו ) 5(  : ָּבָחרּו

ה ְנֵאיֶכם ְמַנֵּדיֶכם ְלַמַען ְׁשִמי ִיְכַּבד ְיהָוה ְוִנְרֶא ֲאֵחיֶכם ׂשֹ
קֹול | קֹול ָׁשאֹון ֵמִעיר קֹול ֵמֵהיָכל ) 6: (ְבִׂשְמַחְתֶכם ְוֵהם ֵיבֹׁשּו

ְּבֶטֶרם | ְּבֶטֶרם ָּתִחיל ָיָלָדה ) 7: (ְיהָוה ְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלאְֹיָביו
ִמי ָׁשַמע ָּכזֹאת ִמי ָרָאה ) 8: (ָיבֹוא ֵחֶבל ָלּה ְוִהְמִליָטה ָזָכר

ִּכי |  ָּכֵאֶּלה ֲהיּוַחל ֶאֶרץ ְּביֹום ֶאָחד ִאם ִיָּוֵלד ּגֹוי ַּפַעם ֶאָחת
 ַהֲאִני ַאְׁשִּביר ְולֹא אֹוִליד) 9: (ָחָלה ַּגם ָיְלָדה ִצּיֹון ֶאת ָּבֶניהָ 

) 10(  : ִאם ֲאִני ַהּמֹוִליד ְוָעַצְרִּתי ָאַמר ֱאלָֹהִיְך | יֹאַמר ְיהָוה 
ֹוׂש ִׂשיׂשּו ִאָּתּה ָמׂש| ִׂשְמחּו ֶאת ְירּוָׁשַלִם ְוִגילּו ָבּה ָּכל אֲֹהֶביָה 

 ְלַמַען ִּתיְנקּו ּוְׂשַבְעֶּתם ִמּׁשֹד) 11: (ָּכל ַהִּמְתַאְּבִלים ָעֶליהָ 
ִּכי ) 12(  : ְלַמַען ָּתמֹּצּו ְוִהְתַעַּנְגֶּתם ִמִּזיז ְּכבֹוָדּה| ַּתְנֻחֶמיָה 

ֹוֵטף ְיהָוה ִהְנִני נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשכֹה ָאַמר 
: עּוַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁש | ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם 

ַלִם ֵּכן ָאנִֹכי ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּוָׁש | ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּמֹו ְּתַנֲחֶמּנּו ) 13(
א יֶתם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם ְוַעְצמֹוֵתיֶכם ַּכֶּדֶׁש ּוְרִא ) 14: (ְּתֻנָחמּו

) 15: (ְונֹוְדָעה ַיד ְיהָוה ֶאת ֲעָבָדיו ְוָזַעם ֶאת אְֹיָביו| ִתְפַרְחָנה 
ְלָהִׁשיב ְּבֵחָמה | ִּכי ִהֵּנה ְיהָוה ָּבֵאׁש ָיבֹוא ְוַכּסּוָפה ַמְרְּכבָֹתיו 

ֹו ׁש ְיהָוה ִנְׁשָּפט ּוְבַחְרּבִּכי ָבֵא ) 16: (ַאּפֹו ְוַגֲעָרתֹו ְּבַלֲהֵבי ֵאׁש
ִרים ַהִּמְתַקְּדִׁשים ְוַהִּמַּטהֲ ) 17: (ְוַרּבּו ַחְלֵלי ְיהָוה| ֶאת ָּכל ָּבָׂשר 

ר ַּבָּתֶוְך אְֹכֵלי ְּבַׂשר ַהֲחִזי] ַאַחת קרי[ֶאל ַהַּגּנֹות ַאַחר אחד 
ם ָאנִֹכי ַמֲעֵׂשיהֶ וְ ) 18: (ַיְחָּדו ָיֻספּו ְנֻאם ְיהָוה| ְוַהֶּׁשֶקץ ְוָהַעְכָּבר 

ּוָבאּו | ּוַמְחְׁשבֵֹתיֶהם ָּבָאה ְלַקֵּבץ ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ְוַהְּלׁשֹנֹות 
 ְוַׂשְמִּתי ָבֶהם אֹות ְוִׁשַּלְחִּתי ֵמֶהם) 19: (ְוָראּו ֶאת ְּכבֹוִדי

| ַבל ְוָיָון ְּפֵליִטים ֶאל ַהּגֹוִים ַּתְרִׁשיׁש ּפּול ְולּוד מְֹׁשֵכי ֶקֶׁשת ּתֻ 



 ֶאת ִּיים ָהְרחִֹקים ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמִעי ְולֹא ָראּוָהִא 
 ְוֵהִביאּו ֶאת ָּכל ֲאֵחיֶכם) 20: (ְּכבֹוִדי ְוִהִּגידּו ֶאת ְּכבֹוִדי ַּבּגֹוִים

ָרִדים ִמָּכל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַליהָוה ַּבּסּוִסים ּוָבֶרֶכב ּוַבַּצִּבים ּוַבּפְ 
 ַּכֲאֶׁשר ָיִביאּו| ָקְדִׁשי ְירּוָׁשַלִם ָאַמר ְיהָוה ּוַבִּכְרָּכרֹות ַעל ַהר 

ְוַגם ) 21: (ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְנָחה ִּבְכִלי ָטהֹור ֵּבית ְיהָוה
ִּכי ַכֲאֶׁשר ) 22: (ֵמֶהם ֶאַּקח ַלּכֲֹהִנים ַלְלִוִּים ָאַמר ְיהָוה

עֶֹׂשה עְֹמִדים ַהָּׁשַמִים ַהֳחָדִׁשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ֲאִני 
ְוָהָיה ִמֵּדי ) 23: (ֵּכן ַיֲעמֹד ַזְרֲעֶכם ְוִׁשְמֶכם| ְלָפַני ְנֻאם ְיהָוה 

ֹות ָיבֹוא ָכל ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתחֲ | חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו 
ִעים ְוָיְצאּו ְוָראּו ְּבִפְגֵרי ָהֲאָנִׁשים ַהּפְֹׁש ) 24: (ְלָפַני ָאַמר ְיהָוה

ֹון ְלָכל ִּכי תֹוַלְעָּתם לֹא ָתמּות ְוִאָּׁשם לֹא ִתְכֶּבה ְוָהיּו ֵדָרא| ִּבי 
  :ָּבָׂשר

  
  ֵסֶפר ִיְרְמָיהּו
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 ִמן ַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות| ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ) 1(

 ֶבן ַבר ְיהָוה ֵאָליו ִּביֵמי יֹאִׁשָּיהּוֲאֶׁשר ָהָיה ְד ) 2: (ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמן
ַוְיִהי ִּביֵמי ) 3: (ִּבְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלָמְלכֹו| ָאמֹון ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

ֵרה ָׁשָנה ְיהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַעד ּתֹם ַעְׁשֵּתי ֶעְׂש 
 ַעד ְּגלֹות ְירּוָׁשַלִם ַּבחֶֹדׁש |ְלִצְדִקָּיהּו ֶבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

ְּבֶטֶרם אצורך ) 5: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 4(  : ַהֲחִמיִׁשי
| ִּתיָך ַבֶּבֶטן ְיַדְעִּתיָך ּוְבֶטֶרם ֵּתֵצא ֵמֶרֶחם ִהְקַּדְׁש ] ֶאָּצְרָך קרי[

ֵּנה לֹא ָואַֹמר ֲאָהּה ֲאדָֹני ְיהִֹוה ִה ) 6: (ָנִביא ַלּגֹוִים ְנַתִּתיךָ 
  : ִּכי ַנַער ָאנִֹכי| ָיַדְעִּתי ַּדֵּבר 

ִּכי ַעל ָּכל ֲאֶׁשר | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ַאל ּתֹאַמר ַנַער ָאנִֹכי ) 7(
ַאל ִּתיָרא ) 8: (ֶאְׁשָלֲחָך ֵּתֵלְך ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצְּוָך ְּתַדֵּבר

ַוִּיְׁשַלח ְיהָוה ) 9: (ָוהִּכי ִאְּתָך ֲאִני ְלַהִּצֶלָך ְנֻאם ְיה| ִמְּפֵניֶהם 
: יךָ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ִהֵּנה ָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפ | ֶאת ָידֹו ַוַּיַּגע ַעל ִּפי 

ֹות ְרֵאה ִהְפַקְדִּתיָך ַהּיֹום ַהֶּזה ַעל ַהּגֹוִים ְוַעל ַהַּמְמָלכ) 10(
  : עַ ִלְבנֹות ְוִלְנטֹו| ִלְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ ּוְלַהֲאִביד ְוַלֲהרֹוס 



| ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר ָמה ַאָּתה רֶֹאה ִיְרְמָיהּו ) 11(
 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ֵהיַטְבָּת ) 12: (ָואַֹמר ַמֵּקל ָׁשֵקד ֲאִני רֶֹאה

  : ִּכי ׁשֵֹקד ֲאִני ַעל ְּדָבִרי ַלֲעׂשֹתֹו| ִלְראֹות 
ָואַֹמר | ָּתה רֶֹאה ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵׁשִנית ֵלאמֹר ָמה ַא) 13(

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָלי) 14: (ִסיר ָנפּוַח ֲאִני רֶֹאה ּוָפָניו ִמְּפֵני ָצפֹוָנה
ִּכי ִהְנִני קֵֹרא ) 15: (ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה ַעל ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ| 

ִאיׁש ּוָבאּו ְוָנְתנּו | ְלָכל ִמְׁשְּפחֹות ַמְמְלכֹות ָצפֹוָנה ְנֻאם ְיהָוה 
ַעל ָּכל ָעֵרי ִּכְסאֹו ֶּפַתח ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִם ְוַעל ָּכל חֹומֶֹתיָה ָסִביב וְ 

ֲאֶׁשר | ְוִדַּבְרִּתי ִמְׁשָּפַטי אֹוָתם ַעל ָּכל ָרָעָתם ) 16: (ְיהּוָדה
: י ְיֵדיֶהםֲעָזבּוִני ַוְיַקְּטרּו ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֲעֵׂש 

ל ֲאֶׁשר ה ֶּתְאזֹר ָמְתֶניָך ְוַקְמָּת ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ֵאת ּכָ ְוַאָּת ) 17(
ַוֲאִני ) 18: (ַאל ֵּתַחת ִמְּפֵניֶהם ֶּפן ֲאִחְּתָך ִלְפֵניֶהם| ָאנִֹכי ֲאַצֶּוָּך 

ֶׁשת ִהֵּנה ְנַתִּתיָך ַהּיֹום ְלִעיר ִמְבָצר ּוְלַעּמּוד ַּבְרֶזל ּוְלחֹמֹות ְנחֹ
: ֶרץַמְלֵכי ְיהּוָדה ְלָׂשֶריָה ְלכֲֹהֶניָה ּוְלַעם ָהָאְל | ַעל ָּכל ָהָאֶרץ 

ִּכי ִאְּתָך ֲאִני ְנֻאם ְיהָוה | ְוִנְלֲחמּו ֵאֶליָך ְולֹא יּוְכלּו ָלְך ) 19(
  :ְלַהִּציֶלךָ 
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ָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ֲהַבת אמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאְירּוָׁשַלִם לֵ 
קֶֹדׁש ) 3: (ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה| ְּכלּולָֹתִיְך 

ָּכל אְֹכָליו ֶיְאָׁשמּו ָרָעה | ִיְׂשָרֵאל ַליהָוה ֵראִׁשית ְּתבּוָאתֹה 
  : ָּתבֹא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ְיהָוה

: לְוָכל ִמְׁשְּפחֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵא | ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה ֵּבית ַיֲעקֹב ) 4(
ּו ֵמָעָלי ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַמה ָּמְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ִּבי ָעֶול ִּכי ָרֲחק) 5(

ְולֹא ָאְמרּו ַאֵּיה ְיהָוה ) 6: (ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶּיְהָּבלּו| 
 ַהּמֹוִליְך אָֹתנּו ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ| ִמְצָרִים  ַהַּמֲעֶלה אָֹתנּו ֵמֶאֶרץ

 ִאיׁש ֲעָרָבה ְוׁשּוָחה ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ְוַצְלָמֶות ְּבֶאֶרץ לֹא ָעַבר ָּבּה
ֱאכֹל ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ַהַּכְרֶמל לֶ ) 7: (ְולֹא ָיַׁשב ָאָדם ָׁשם

ת ַאְרִצי ְוַנֲחָלִתי ַׂשְמֶּתם ַוָּתבֹאּו ַוְּתַטְּמאּו ֶא | ִּפְרָיּה ְוטּוָבּה 
ָרה ַהּכֲֹהִנים לֹא ָאְמרּו ַאֵּיה ְיהָוה ְותְֹפֵׂשי ַהּתֹו) 8: (ְלתֹוֵעָבה

י ְוַהְּנִביִאים ִנְּבאּו ַבַּבַעל ְוַאֲחרֵ | לֹא ְיָדעּוִני ְוָהרִֹעים ָּפְׁשעּו ִבי 
ְוֶאת |  ָלֵכן עֹד ָאִריב ִאְּתֶכם ְנֻאם ְיהָוה) 9: (לֹא יֹוִעלּו ָהָלכּו



ְלחּו ִּכי ִעְברּו ִאֵּיי ִכִּתִּיים ּוְראּו ְוֵקָדר ִׁש ) 10: (ְּבֵני ְבֵניֶכם ָאִריב
ַהֵהיִמיר ּגֹוי ) 11: (ּוְראּו ֵהן ָהְיָתה ָּכזֹאת| ְוִהְתּבֹוְננּו ְמאֹד 

: ְוַעִּמי ֵהִמיר ְּכבֹודֹו ְּבלֹוא יֹוִעיל| ֱאלִֹהים ְוֵהָּמה לֹא ֱאלִֹהים 
) 13: (ְוַׂשֲערּו ָחְרבּו ְמאֹד ְנֻאם ְיהָוה| ָׁשַמִים ַעל זֹאת  ׁשֹּמּו) 12(

ב אִֹתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ַלְחצֹ| ִּכי ְׁשַּתִים ָרעֹות ָעָׂשה ַעִּמי 
) 14: (ָלֶהם ּבֹארֹות ּבֹארֹת ִנְׁשָּבִרים ֲאֶׁשר לֹא ָיִכלּו ַהָּמִים

ָעָליו ) 15: (ַמּדּוַע ָהָיה ָלַבז| א ַהֶעֶבד ִיְׂשָרֵאל ִאם ְיִליד ַּבִית הּו
תה ַוָּיִׁשיתּו ַאְרצֹו ְלַׁשָּמה ָעָריו נצ| ִיְׁשֲאגּו ְכִפִרים ָנְתנּו קֹוָלם 

ְוַתְחַּפְנֵחס [ַּגם ְּבֵני נֹף ותחפנס ) 16: (ִמְּבִלי יֵֹׁשב] ִנְּצתּו קרי[
ְזֵבְך ֶאת עָ | ֲהלֹוא זֹאת ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ) 17: (ִיְרעּוְך ָקְדקֹד| ] קרי

ְוַעָּתה ַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ) 18: (ְיהָוה ֱאלַֹהִיְך ְּבֵעת מֹוִליֵכְך ַּבָּדֶרְך 
ֵמי  ּוַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ַאּׁשּור ִלְׁשּתֹות| ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ֵמי ִׁשחֹור 

ַרע י ִּכי ְּתַיְּסֵרְך ָרָעֵתְך ּוְמֻׁשבֹוַתִיְך ּתֹוִכֻחְך ּוְדִעי ּוְרִא ) 19: (ָנָהר
 ְולֹא ַפְחָּדִתי ֵאַלִיְך ְנֻאם ֲאדָֹני| ָוָמר ָעְזֵבְך ֶאת ְיהָוה ֱאלָֹהִיְך 

רַֹתִיְך ִּכי ֵמעֹוָלם ָׁשַבְרִּתי ֻעֵּלְך ִנַּתְקִּתי מֹוְס ) 20: (ְיהִוה ְצָבאֹות
ִּכי ַעל ָּכל ִּגְבָעה ְּגבָֹהה | ] ֶאֱעבֹור קרי[ַוּתֹאְמִרי לֹא אעבד 

 ְוָאנִֹכי ְנַטְעִּתיְך ׂשֵֹרק) 21: (ָנן ַאְּת צָֹעה זָֹנהְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרעֲ 
ִּכי ) 22: (ְוֵאיְך ֶנְהַּפְכְּת ִלי סּוֵרי ַהֶּגֶפן ָנְכִרָּיה| ֻּכּלֹה ֶזַרע ֱאֶמת 

ִנְכָּתם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני ְנֻאם | ִאם ְּתַכְּבִסי ַּבֶּנֶתר ְוַתְרִּבי ָלְך ּבִֹרית 
 אְמִרי לֹא ִנְטֵמאִתי ַאֲחֵרי ַהְּבָעִליםֵאיְך ּתֹ) 23: (ֲאדָֹני ְיהִוה

ִּבְכָרה ַקָּלה | לֹא ָהַלְכִּתי ְרִאי ַדְרֵּכְך ַּבַּגְיא ְּדִעי ֶמה ָעִׂשית 
ַנְפָׁשּה [ֶּפֶרה ִלֻּמד ִמְדָּבר ְּבַאַּות נפׁשו ) 24: (ְמָׂשֶרֶכת ְּדָרֶכיהָ 

ּו ַבְקֶׁשיָה לֹא ִייָעפָּכל ְמ | ָׁשֲאָפה רּוַח ַּתֲאָנָתּה ִמי ְיִׁשיֶבָּנה ] קרי
ּוְגרֹוֵנְך [ִמְנִעי ַרְגֵלְך ִמָּיֵחף וגורנך ) 25: (ְּבָחְדָׁשּה ִיְמָצאּוְנהָ 

ַוּתֹאְמִרי נֹוָאׁש לֹוא ִּכי ָאַהְבִּתי ָזִרים | ִמִּצְמָאה ] קרי
ית ְּכבֶֹׁשת ַּגָּנב ִּכי ִיָּמֵצא ֵּכן הִֹביׁשּו ּבֵ ) 26: (ְוַאֲחֵריֶהם ֵאֵלְך 

) 27: (ֵהָּמה ַמְלֵכיֶהם ָׂשֵריֶהם ְוכֲֹהֵניֶהם ּוְנִביֵאיֶהם| ֵאל ִיְׂשרָ 
ִּכי ] ְיִלְדָּתנּו קרי[אְֹמִרים ָלֵעץ ָאִבי ַאָּתה ְוָלֶאֶבן ַאְּת ילדתני 

ּוְבֵעת ָרָעָתם יֹאְמרּו קּוָמה | ָפנּו ֵאַלי עֶֹרף ְולֹא ָפִנים 
ִׂשיָת ָּלְך ָיקּומּו ִאם ְוַאֵּיה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר עָ ) 28: (ְוהֹוִׁשיֵענּו

: ִּכי ִמְסַּפר ָעֶריָך ָהיּו ֱאלֶֹהיָך ְיהּוָדה| יֹוִׁשיעּוָך ְּבֵעת ָרָעֶתָך 
: ֻּכְּלֶכם ְּפַׁשְעֶּתם ִּבי ְנֻאם ְיהָוה| ָלָּמה ָתִריבּו ֵאָלי ) 29(  

 ָאְכָלה ַחְרְּבֶכם| ַלָּׁשְוא ִהֵּכיִתי ֶאת ְּבֵניֶכם מּוָסר לֹא ָלָקחּו ) 30(
ַהּדֹור ַאֶּתם ְראּו ְדַבר ְיהָוה ) 31: (ְנִביֵאיֶכם ְּכַאְרֵיה ַמְׁשִחית



 ַמּדּוַע ָאְמרּו ַעִּמי| ֲהִמְדָּבר ָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ִאם ֶאֶרץ ַמְאֵּפְלָיה 
ה ֲהִתְׁשַּכח ְּבתּוָלה ֶעְדָיּה ַּכּלָ ) 32: (ַרְדנּו לֹוא ָנבֹוא עֹוד ֵאֶליךָ 

ַמה ֵּתיִטִבי ) 33: (ְׁשֵכחּוִני ָיִמים ֵאין ִמְסָּפרְוַעִּמי | ִקֻּׁשֶריָה 
] ִלַּמְדְּת קרי[ָלֵכן ַּגם ֶאת ָהָרעֹות למדתי | ַּדְרֵּכְך ְלַבֵּקׁש ַאֲהָבה 

 ַּגם ִּבְכָנַפִיְך ִנְמְצאּו ַּדם ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים) 34: (ֶאת ְּדָרָכִיְך 
ַוּתֹאְמִרי ) 35: (ל ָּכל ֵאֶּלהלֹא ַבַּמְחֶּתֶרת ְמָצאִתים ִּכי עַ | ְנִקִּיים 

א ִהְנִני ִנְׁשָּפט אֹוָתְך ַעל ָאְמֵרְך לֹ| ִּכי ִנֵּקיִתי ַאְך ָׁשב ַאּפֹו ִמֶּמִּני 
ַּגם ִמִּמְצַרִים | ַמה ֵּתְזִלי ְמאֹד ְלַׁשּנֹות ֶאת ַּדְרֵּכְך ) 36: (ָחָטאִתי

ת ֶזה ֵּתְצִאי ְוָיַדִיְך ַּגם ֵמֵא ) 37: (ֵּתבֹוִׁשי ַּכֲאֶׁשר ּבְֹׁשְּת ֵמַאּׁשּור
  :ִּכי ָמַאס ְיהָֹוה ְּבִמְבַטַחִיְך ְולֹא ַתְצִליִחי ָלֶהם| ַעל רֹאֵׁשְך 

  
Jeremiah Chapter 3 

  
ָהְיָתה ֵלאמֹר ֵהן ְיַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוָהְלָכה ֵמִאּתֹו וְ ) 1(

| ָאֶרץ ַהִהיא ְלִאיׁש ַאֵחר ֲהָיׁשּוב ֵאֶליָה עֹוד ֲהלֹוא ָחנֹוף ֶּתֱחַנף הָ 
ְׂשִאי ֵעיַנִיְך ) 2: (ְוַאְּת ָזִנית ֵרִעים ַרִּבים ְוׁשֹוב ֵאַלי ְנֻאם ְיהָֹוה

ַעל ְּדָרִכים ] ֻׁשַּכְּבְּת קרי[ַעל ְׁשָפִים ּוְרִאי ֵאיפֹה לֹא ׁשגלת 
: ְך ַוַּתֲחִניִפי ֶאֶרץ ִּבְזנּוַתִיְך ּוְבָרָעֵת | ָיַׁשְבְּת ָלֶהם ַּכֲעָרִבי ַּבִּמְדָּבר 

ה ּוֵמַצח ִאָּׁשה זֹוָנה ָהיָ | ַוִּיָּמְנעּו ְרִבִבים ּוַמְלקֹוׁש לֹוא ָהָיה ) 3(
ִלי ] ָקָראת קרי[ֲהלֹוא ֵמַעָּתה קראתי ) 4: (ָלְך ֵמַאְנְּת ִהָּכֵלם

|  ֲהִיְנטֹר ְלעֹוָלם ִאם ִיְׁשמֹר ָלֶנַצח) 5: (ַאּלּוף ְנֻעַרי ָאָּתה| ָאִבי 
  : ַוַּתֲעִׂשי ָהָרעֹות ַוּתּוָכל] ריִדַּבְרְּת ק[ִהֵּנה דברתי 

ֶׁשר ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ִּביֵמי יֹאִׁשָּיהּו ַהֶּמֶלְך ֲהָרִאיָת אֲ ) 6(
ת הְֹלָכה ִהיא ַעל ָּכל ַהר ָּגבַֹּה ְוֶאל ַּתחַ | ָעְׂשָתה ְמֻׁשָבה ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ָואַֹמר ַאֲחֵרי ֲעׂשֹוָתּה ) 7: (ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן ַוִּתְזִני ָׁשם

ָּבגֹוָדה ֲאחֹוָתּה ] ַוֵּתֶרא קרי[ותראה | ֵאַלי ָּתׁשּוב ְולֹא ָׁשָבה 
 ִיְׂשָרֵאל ָוֵאֶרא ִּכי ַעל ָּכל אֹדֹות ֲאֶׁשר ִנֲאָפה ְמֻׁשָבה) 8: (ְיהּוָדה

ְולֹא ָיְרָאה ּבֵֹגָדה | ִׁשַּלְחִּתיָה ָוֶאֵּתן ֶאת ֵסֶפר ְּכִריֻתֶתיָה ֵאֶליָה 
ְוָהָיה ִמּקֹל ְזנּוָתּה ) 9: (חֹוָתּה ַוֵּתֶלְך ַוִּתֶזן ַּגם ִהיאְיהּוָדה אֲ 

ְוַגם ְּבָכל ) 10: (ַוִּתְנַאף ֶאת ָהֶאֶבן ְוֶאת ָהֵעץ| ַוֶּתֱחַנף ֶאת ָהָאֶרץ 
ִּכי ִאם | זֹאת לֹא ָׁשָבה ֵאַלי ָּבגֹוָדה ֲאחֹוָתּה ְיהּוָדה ְּבָכל ִלָּבּה 

  : ְּבֶׁשֶקר ְנֻאם ְיהָוה
ִמּבֵֹגָדה |  ּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ִצְּדָקה ַנְפָׁשּה ְמֻׁשָבה ִיְׂשָרֵאלוַ ) 11(

ַמְרָּת ָהלְֹך ְוָקָראָת ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָצפֹוָנה ְוָא) 12: (ְיהּוָדה



ִּכי ָחִסיד | ם ׁשּוָבה ְמֻׁשָבה ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ְיהָוה לֹוא ַאִּפיל ָּפַני ָּבכֶ 
ה ַאְך ְּדִעי ֲעֹוֵנְך ִּכי ַּביהוָ ) 13: (ֶאּטֹור ְלעֹוָלםֲאִני ְנֻאם ְיהָוה לֹא 

ֲעָנן ַוְּתַפְּזִרי ֶאת ְּדָרַכִיְך ַלָּזִרים ַּתַחת ָּכל ֵעץ רַ | ֱאלַֹהִיְך ָּפָׁשַעְּת 
ׁשּובּו ָבִנים ׁשֹוָבִבים ) 14: (ּוְבקֹוִלי לֹא ְׁשַמְעֶּתם ְנֻאם ְיהָֹוה

ר ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעי| י ָבֶכם ְנֻאם ְיהָוה ִּכי ָאנִֹכי ָּבַעְלִּת 
ְוָנַתִּתי ָלֶכם ) 15: (ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ִצּיֹון

ְוָהָיה ִּכי ִתְרּבּו ) 16: (ְוָרעּו ֶאְתֶכם ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכיל| רִֹעים ְּכִלִּבי 
לֹא יֹאְמרּו עֹוד ֲארֹון ּוְפִריֶתם ָּבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ְנֻאם ְיהָוה 

ְולֹא ִיְזְּכרּו בֹו ְולֹא ִיְפקֹדּו ְולֹא | ְּבִרית ְיהָוה ְולֹא ַיֲעֶלה ַעל ֵלב 
 ָּבֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו ִלירּוָׁשַלִם ִּכֵּסא ְיהָוה) 17: (ֵיָעֶׂשה עֹוד

עֹוד  ְולֹא ֵיְלכּו| ְוִנְקּוּו ֵאֶליָה ָכל ַהּגֹוִים ְלֵׁשם ְיהָוה ִלירּוָׁשָלִם 
ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ֵיְלכּו ֵבית ) 18(  : ַאֲחֵרי ְׁשִררּות ִלָּבם ָהָרע

ץ ְוָיבֹאּו ַיְחָּדו ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ַעל ָהָארֶ | ְיהּוָדה ַעל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ְוָאנִֹכי ָאַמְרִּתי ֵאיְך ) 19: (ֲאֶׁשר ִהְנַחְלִּתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם

| ִים ְך ֶאֶרץ ֶחְמָּדה ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוֲאִׁשיֵתְך ַּבָּבִנים ְוֶאֶּתן לָ 
ִלי ּוֵמַאֲחַרי לֹא תׁשובו ] ִּתְקְרִאי קרי[ָואַֹמר ָאִבי תקראו 

ֵּכן ְּבַגְדֶּתם ִּבי | ָאֵכן ָּבְגָדה ִאָּׁשה ֵמֵרָעּה ) 20]: (ָתׁשּוִבי קרי[
ע ְּבִכי קֹול ַעל ְׁשָפִיים ִנְׁשָמ ) 21: (ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ְיהָוה

 ִּכי ֶהֱעּוּו ֶאת ַּדְרָּכם ָׁשְכחּו ֶאת ְיהָֹוה| ַתֲחנּוֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִהְננּו | ם ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפה ְמׁשּובֵֹתיכֶ ) 22: (ֱאלֵֹהיֶהם

 ָאֵכן ַלֶּׁשֶקר ִמְּגָבעֹות) 23: (ָאָתנּו ָלְך ִּכי ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו
) 24: (ָאֵכן ַּביהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְּתׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל| ים ָהמֹון ָהִר 

ֶאת צֹאָנם ְוֶאת | ְוַהּבֶֹׁשת ָאְכָלה ֶאת ְיִגיַע ֲאבֹוֵתינּו ִמְּנעּוֵרינּו 
ִנְׁשְּכָבה ְּבָבְׁשֵּתנּו ) 25: (ְּבָקָרם ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם

ּו ֵהינּו ָחָטאנּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּוְתַכֵּסנּו ְּכִלָּמֵתנּו ִּכי ַליהָוה ֱאלֹ
: ְולֹא ָׁשַמְענּו ְּבקֹול ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו| ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 

    
  

Jeremiah Chapter 4 
  
ְוִאם ָּתִסיר | ִאם ָּתׁשּוב ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ְיהָוה ֵאַלי ָּתׁשּוב ) 1(

ְוִנְׁשַּבְעָּת ַחי ְיהָוה ֶּבֱאֶמת ) 2: (ִׁשּקּוֶציָך ִמָּפַני ְולֹא ָתנּוד
ִּכי ) 3(  : ְוִהְתָּבְרכּו בֹו ּגֹוִים ּובֹו ִיְתַהָּללּו| ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה 

ְוַאל |  כֹה ָאַמר ְיהָֹוה ְלִאיׁש ְיהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם ִנירּו ָלֶכם ִניר



ָעְרלֹות ְלַבְבֶכם ִהּמֹלּו ַליהָֹוה ְוָהִסרּו ) 4: (ִּתְזְרעּו ֶאל קֹוִצים
ְוֵאין  ֶּפן ֵּתֵצא ָכֵאׁש ֲחָמִתי ּוָבֲעָרה| ִאיׁש ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם 
ַהִּגידּו ִביהּוָדה ּוִבירּוָׁשַלִם ) 5: (ְמַכֶּבה ִמְּפֵני רַֹע ַמַעְלֵליֶכם

ּו ִקְראּו ַמְלא| ׁשֹוָפר ָּבָאֶרץ ] ִּתְקעּו קרי[ַהְׁשִמיעּו ְוִאְמרּו ותקעו 
ְׂשאּו ֵנס ִצּיֹוָנה ) 6: (ְוִאְמרּו ֵהָאְספּו ְוָנבֹוָאה ֶאל ָעֵרי ַהִּמְבָצר

) 7: (לִּכי ָרָעה ָאנִֹכי ֵמִביא ִמָּצפֹון ְוֶׁשֶבר ָּגדֹו| ָהִעיזּו ַאל ַּתֲעמֹדּו 
ָלׂשּום | ָעָלה ַאְרֵיה ִמֻּסְּבכֹו ּוַמְׁשִחית ּגֹוִים ָנַסע ָיָצא ִמְּמקֹמֹו 

ַעל זֹאת ִחְגרּו ) 8: (ָּמה ָעַרִיְך ִּתֶּציָנה ֵמֵאין יֹוֵׁשבַאְרֵצְך ְלַׁש 
  : ִּכי לֹא ָׁשב ֲחרֹון ַאף ְיהָֹוה ִמֶּמּנּו| ַׂשִּקים ִסְפדּו ְוֵהיִלילּו 

|  ָּׂשִריםְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה יֹאַבד ֵלב ַהֶּמֶלְך ְוֵלב הַ ) 9(
ָואַֹמר ֲאָהּה ֲאדָֹני ) 10: (ים ִיְתָמהּוְוָנַׁשּמּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִביִא 

ר ָׁשלֹום ְיהִוה ָאֵכן ַהֵּׁשא ִהֵּׁשאָת ָלָעם ַהֶּזה ְוִלירּוָׁשַלִם ֵלאמֹ
ם ָּבֵעת ַהִהיא ֵיָאֵמר ָלעָ ) 11: (ְוָנְגָעה ֶחֶרב ַעד ַהָּנֶפׁש| ִיְהֶיה ָלֶכם 

לֹוא | ֶרְך ַּבת ַעִּמי ַהֶּזה ְוִלירּוָׁשַלִם רּוַח ַצח ְׁשָפִיים ַּבִּמְדָּבר ּדֶ 
ַעָּתה ַּגם | רּוַח ָמֵלא ֵמֵאֶּלה ָיבֹוא ִלי ) 12: (ִלְזרֹות ְולֹוא ְלָהַבר

ָפה ִהֵּנה ַּכֲעָנִנים ַיֲעֶלה ְוַכּסּו) 13: (ֲאִני ֲאַדֵּבר ִמְׁשָּפִטים אֹוָתם
) 14: (אֹוי ָלנּו ִּכי ֻׁשָּדְדנּו| ַמְרְּכבֹוָתיו ַקּלּו ִמְּנָׁשִרים סּוָסיו 

ַעד ָמַתי ָּתִלין | ַּכְּבִסי ֵמָרָעה ִלֵּבְך ְירּוָׁשַלִם ְלַמַען ִּתָּוֵׁשִעי 
ן ּוַמְׁשִמיַע ָאוֶ | ִּכי קֹול ַמִּגיד ִמָּדן ) 15: (ְּבִקְרֵּבְך ַמְחְׁשבֹות אֹוֵנְך 

ַלִם ַהְזִּכירּו ַלּגֹוִים ִהֵּנה ַהְׁשִמיעּו ַעל ְירּוָׁש ) 16: (ֵמַהר ֶאְפָרִים
: ַוִּיְּתנּו ַעל ָעֵרי ְיהּוָדה קֹוָלם| ָּבִאים ֵמֶאֶרץ ַהֶּמְרָחק  נְֹצִרים

ִּכי אִֹתי ָמָרָתה ְנֻאם | ְּכׁשְֹמֵרי ָׂשַדי ָהיּו ָעֶליָה ִמָּסִביב ) 17(
זֹאת ָרָעֵתְך ִּכי ָמר | ַּדְרֵּכְך ּוַמֲעָלַלִיְך ָעׂשֹו ֵאֶּלה ָלְך ) 18: (ְיהָוה

] אֹוִחיָלה קרי[ֵמַעי ֵמַעי אחולה  )19(  : ִּכי ָנַגע ַעד ִלֵּבְך 
ִּכי קֹול ׁשֹוָפר ׁשמעתי | ִקירֹות ִלִּבי הֶֹמה ִּלי ִלִּבי לֹא ַאֲחִריׁש 

ָרא ֶׁשֶבר ַעל ֶׁשֶבר ִנְק ) 20: (ַנְפִׁשי ְּתרּוַעת ִמְלָחָמה] ָׁשַמַעְּת קרי[
) 21: (ָתיִּפְתאֹם ֻׁשְּדדּו אָֹהַלי ֶרַגע ְיִריעֹ| ִּכי ֻׁשְּדָדה ָּכל ָהָאֶרץ 

ִּכי ֱאִויל ַעִּמי ) 22(  : ֶאְׁשְמָעה קֹול ׁשֹוָפר| ַעד ָמַתי ֶאְרֶאה ֵּנס 
ֲחָכִמים | אֹוִתי לֹא ָיָדעּו ָּבִנים ְסָכִלים ֵהָּמה ְולֹא ְנבֹוִנים ֵהָּמה 

 ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה) 23: (ֵהָּמה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב לֹא ָיָדעּו
ָרִאיִתי ֶהָהִרים ) 24: (ֶאל ַהָּׁשַמִים ְוֵאין אֹוָרםוְ | תֹהּו ָובֹהּו 

 ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ֵאין) 25: (ְוָכל ַהְּגָבעֹות ִהְתַקְלָקלּו| ְוִהֵּנה רֲֹעִׁשים 
ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ַהַּכְרֶמל ) 26: (ְוָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ָנָדדּו| ָהָאָדם 
ִּכי ) 27(  : ְיהָוה ִמְּפֵני ֲחרֹון ַאּפֹו ְוָכל ָעָריו ִנְּתצּו ִמְּפֵני| ַהִּמְדָּבר 



: ְוָכָלה לֹא ֶאֱעֶׂשה| כֹה ָאַמר ְיהָוה ְׁשָמָמה ִתְהֶיה ָּכל ָהָאֶרץ 
ַעל ִּכי | ַעל זֹאת ֶּתֱאַבל ָהָאֶרץ ְוָקְדרּו ַהָּׁשַמִים ִמָּמַעל ) 28(

 ּקֹול ָּפָרׁשִמ ) 29: (ִדַּבְרִּתי ַזּמִֹתי ְולֹא ִנַחְמִּתי ְולֹא ָאׁשּוב ִמֶּמָּנה
ָּכל | ּו ְורֵֹמה ֶקֶׁשת ּבַֹרַחת ָּכל ָהִעיר ָּבאּו ֶּבָעִבים ּוַבֵּכִפים ָעל

] ְוַאְּת קרי[ואתי ) 30: (ָהִעיר ֲעזּוָבה ְוֵאין יֹוֵׁשב ָּבֵהן ִאיׁש
ב ִּכי ִתְקְרִעי ָׁשדּוד ַמה ַּתֲעִׂשי ִּכי ִתְלְּבִׁשי ָׁשִני ִּכי ַתְעִּדי ֲעִדי ָזהָ 

: ּוָמֲאסּו ָבְך עְֹגִבים ַנְפֵׁשְך ְיַבֵּקׁש| ֵעיַנִיְך ַלָּׁשְוא ִּתְתַיִּפי  ַבּפּוְך 
ּיֹון ִּכי קֹול ְּכחֹוָלה ָׁשַמְעִּתי ָצָרה ְּכַמְבִּכיָרה קֹול ַּבת ִצ ) 31(

  :אֹוי ָנא ִלי ִּכי ָעְיָפה ַנְפִׁשי ְלהְֹרִגים| ִּתְתַיֵּפַח ְּתָפֵרׂש ַּכֶּפיָה 
  

Jeremiah Chapter 5 
  
ׁשֹוְטטּו ְּבחּוצֹות ְירּוָׁשַלִם ּוְראּו ָנא ּוְדעּו ּוַבְקׁשּו ) 1(

ַבֵּקׁש ִבְרחֹובֹוֶתיָה ִאם ִּתְמְצאּו ִאיׁש ִאם ֵיׁש עֶֹׂשה ִמְׁשָּפט ְמ 
ָלֵכן ַלֶּׁשֶקר | ְוִאם ַחי ְיהָֹוה יֹאֵמרּו ) 2: (ְוֶאְסַלח ָלּה| ֱאמּוָנה 
לּו ֲהלֹוא ֶלֱאמּוָנה ִהִּכיָתה אָֹתם ְולֹא חָ ְיהָֹוה ֵעיֶניָך ) 3: (ִיָּׁשֵבעּו

: ּובִחְּזקּו ְפֵניֶהם ִמֶּסַלע ֵמֲאנּו ָלׁש| ִּכִּליָתם ֵמֲאנּו ַקַחת מּוָסר 
 נֹוֲאלּו ִּכי לֹא ָיְדעּו ֶּדֶרְך ְיהָוה| ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ַאְך ַּדִּלים ֵהם ) 4(

דִֹלים ַוֲאַדְּבָרה אֹוָתם ֵאֲלָכה ִּלי ֶאל ַהּגְ ) 5: (ִמְׁשַּפט ֱאלֵֹהיֶהם
ַאְך ֵהָּמה ַיְחָּדו | ִּכי ֵהָּמה ָיְדעּו ֶּדֶרְך ְיהָוה ִמְׁשַּפט ֱאלֵֹהיֶהם 

ַעל ֵּכן ִהָּכם ַאְרֵיה ִמַּיַער ְזֵאב ) 6: (ָׁשְברּו עֹל ִנְּתקּו מֹוֵסרֹות
| ֵרף ָּנה ִיָּט ֲעָרבֹות ְיָׁשְדֵדם ָנֵמר ׁשֵֹקד ַעל ָעֵריֶהם ָּכל ַהּיֹוֵצא ֵמהֵ 

) 7]: (ְמׁשּובֹוֵתיֶהם קרי: [ִּכי ַרּבּו ִּפְׁשֵעיֶהם ָעְצמּו מׁשבותיהם
לֹא ָלְך ָּבַנִיְך ֲעָזבּוִני ַוִּיָּׁשְבעּו ְּב ] ֶאְסַלח קרי[ֵאי ָלזֹאת אסלוח 

) 8: (ָוַאְׂשִּבַע אֹוָתם ַוִּיְנָאפּו ּוֵבית זֹוָנה ִיְתּגָֹדדּו| ֱאלִֹהים 
) 9: (ִאיׁש ֶאל ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ִיְצָהלּו| ִּכים ָהיּו סּוִסים ְמֻיָּזִנים ַמְׁש 

ְוִאם ְּבגֹוי ֲאֶׁשר ָּכֶזה לֹא | ַהַעל ֵאֶּלה לֹוא ֶאְפקֹד ְנֻאם ְיהָֹוה 
| ֲעׂשּו ֲעלּו ְבָׁשרֹוֶתיָה ְוַׁשֵחתּו ְוָכָלה ַאל ַּת ) 10(  : ִתְתַנֵּקם ַנְפִׁשי

ִּכי ָבגֹוד ָּבְגדּו ִּבי ) 11: (ָּמהָהִסירּו ְנִטיׁשֹוֶתיָה ִּכי לֹוא ַליהָוה הֵ 
ִּכֲחׁשּו ַּביהָוה ) 12: (ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ְיהּוָדה ְנֻאם ְיהָוה

ְולֹא ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה ְוֶחֶרב ְוָרָעב לֹוא | ַוּיֹאְמרּו לֹא הּוא 
ּכֹה | ְוַהְּנִביִאים ִיְהיּו ְלרּוַח ְוַהִּדֵּבר ֵאין ָּבֶהם ) 13: (ִנְרֶאה

ן ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ַיעַ ) 14(  : ֵיָעֶׂשה ָלֶהם
 ִהְנִני נֵֹתן ְּדָבַרי ְּבִפיָך ְלֵאׁש ְוָהָעם| ַּדֶּבְרֶכם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה 



ִהְנִני ֵמִביא ֲעֵליֶכם ּגֹוי ִמֶּמְרָחק ) 15: (ַהֶּזה ֵעִצים ַוֲאָכָלַתם
א ּגֹוי ֵאיָתן הּוא ּגֹוי ֵמעֹוָלם הּוא ּגֹוי לֹ| ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ְיהָֹוה 

|  ַאְׁשָּפתֹו ְּכֶקֶבר ָּפתּוחַ ) 16: (ֵתַדע ְלׁשֹנֹו ְולֹא ִתְׁשַמע ַמה ְיַדֵּבר
ֶתיָך ְוָאַכל ְקִציְרָך ְוַלְחֶמָך יֹאְכלּו ָּבֶניָך ּוְבנֹו) 17: (ֻּכָּלם ִּגּבֹוִרים

יָך ְירֵֹׁשׁש ָעֵרי ִמְבָצרֶ | ּוְתֵאָנֶתָך  יֹאַכל צֹאְנָך ּוְבָקֶרָך יֹאַכל ַּגְפְנךָ 
ם ְוַגם ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ְנאֻ ) 18: (ֲאֶׁשר ַאָּתה ּבֹוֵטַח ָּבֵהָּנה ֶּבָחֶרב

ְוָהָיה ִּכי תֹאְמרּו ַּתַחת ) 19: (לֹא ֶאֱעֶׂשה ִאְּתֶכם ָּכָלה| ְיהָֹוה 
ַמְרָּת ֲאֵליֶהם ְוָא| ֶמה ָעָׂשה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָלנּו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה 

ן ַּתַעְבדּו ַּכֲאֶׁשר ֲעַזְבֶּתם אֹוִתי ַוַּתַעְבדּו ֱאלֵֹהי ֵנָכר ְּבַאְרְצֶכם ּכֵ 
| ַהִּגידּו זֹאת ְּבֵבית ַיֲעקֹב ) 20(  : ָזִרים ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶכם

ין ִׁשְמעּו ָנא זֹאת ַעם ָסָכל ְוֵא ) 21: (ְוַהְׁשִמיעּוָה ִביהּוָדה ֵלאמֹר
) 22: (ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו ֵעיַנִים| ֵלב 

ר ַהאֹוִתי לֹא ִתיָראּו ְנֻאם ְיהָֹוה ִאם ִמָּפַני לֹא ָתִחילּו ֲאֶׁש 
 ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ְולֹא| ַׂשְמִּתי חֹול ְּגבּול ַלָּים ָחק עֹוָלם ְולֹא ַיַעְבֶרְנהּו 

ר ְוָלָעם ַהֶּזה ָהָיה ֵלב סֹורֵ ) 23: (הּויּוָכלּו ְוָהמּו ַגָּליו ְולֹא ַיַעְבֻרנְ 
ְולֹא ָאְמרּו ִבְלָבָבם ִניָרא ָנא ֶאת ) 24: (ָסרּו ַוֵּיֵלכּו| ּומֹוֶרה 

| ּוַמְלקֹוׁש ְּבִעּתֹו ] יֹוֶרה קרי[ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַהּנֵֹתן ֶּגֶׁשם וירה 
| ּו ֵאֶּלה ֲעֹונֹוֵתיֶכם ִהּט) 25: (ְׁשֻבעֹות ֻחּקֹות ָקִציר ִיְׁשָמר ָלנּו
| ם ִּכי ִנְמְצאּו ְבַעִּמי ְרָׁשִעי) 26: (ְוַחּטֹאוֵתיֶכם ָמְנעּו ַהּטֹוב ִמֶּכם

) 27: (ּוָיׁשּור ְּכַׁשְך ְיקּוִׁשים ִהִּציבּו ַמְׁשִחית ֲאָנִׁשים ִיְלּכֹד
ַעל ֵּכן ָּגְדלּו | ִּכְכלּוב ָמֵלא עֹוף ֵּכן ָּבֵּתיֶהם ְמֵלִאים ִמְרָמה 

נּו ִּדין ָׁשְמנּו ָעְׁשתּו ַּגם ָעְברּו ִדְבֵרי ָרע ִּדין לֹא דָ ) 28: (ַוַּיֲעִׁשירּו
ַהַעל ֵאֶּלה ) 29: (ּוִמְׁשַּפט ֶאְביֹוִנים לֹא ָׁשָפטּו| ָיתֹום ְוַיְצִליחּו 

: ִׁשיִאם ְּבגֹוי ֲאֶׁשר ָּכֶזה לֹא ִתְתַנֵּקם ַנפְ | לֹא ֶאְפקֹד ְנֻאם ְיהָֹוה 
ַהְּנִביִאים ִנְּבאּו ) 31: (ִנְהְיָתה ָּבָאֶרץ ַׁשָּמה ְוַׁשֲערּוָרה) 30(  

 ּוַמה ַּתֲעׂשּו| ַבֶּׁשֶקר ְוַהּכֲֹהִנים ִיְרּדּו ַעל ְיֵדיֶהם ְוַעִּמי ָאֲהבּו ֵכן 
  :ְלַאֲחִריָתּה

  
Jeremiah Chapter 6 

  
ֹוָפר ְוַעל ָהִעזּו ְּבֵני ִבְנָיִמן ִמֶּקֶרב ְירּוָׁשַלִם ּוִבְתקֹוַע ִּתְקעּו ׁש) 1(
: דֹולִּכי ָרָעה ִנְׁשְקָפה ִמָּצפֹון ְוֶׁשֶבר ּגָ | ית ַהֶּכֶרם ְׂשאּו ַמְׂשֵאת ּבֵ 
ֵאֶליָה ָיבֹאּו רִֹעים ) 3: (ַהָּנָוה ְוַהְּמֻעָּנָגה ָּדִמיִתי ַּבת ִצּיֹון) 2(

) 4: (ָּתְקעּו ָעֶליָה אָֹהִלים ָסִביב ָרעּו ִאיׁש ֶאת ָידֹו| ְוֶעְדֵריֶהם 



אֹוי ָלנּו ִּכי ָפָנה | ְלָחָמה קּומּו ְוַנֲעֶלה ַבָּצֳהָרִים ַקְּדׁשּו ָעֶליָה ִמ 
ה קּומּו ְוַנֲעֶלה ַבָּלְיָלה ְוַנְׁשִחיָת ) 5: (ַהּיֹום ִּכי ִיָּנטּו ִצְלֵלי ָעֶרב

ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִּכְרתּו ֵעָצה ) 6(  : ַאְרְמנֹוֶתיהָ 
ָהִעיר ָהְפַקד ֻּכָּלּה עֶֹׁשק ִהיא | ְוִׁשְפכּו ַעל ְירּוָׁשַלִם סְֹלָלה 

|  ֵמיֶמיָה ֵּכן ֵהֵקָרה ָרָעָתּה] ַּבִיר קרי[ְּכָהִקיר בור ) 7: (ְּבִקְרָּבּה
ִהָּוְסִרי ) 8: (ָחָמס ָוׁשֹד ִיָּׁשַמע ָּבּה ַעל ָּפַני ָּתִמיד ֳחִלי ּוַמָּכה

ֶאֶרץ לֹוא  ֶּפן ֲאִׂשיֵמְך ְׁשָמָמה| ְירּוָׁשַלִם ֶּפן ֵּתַקע ַנְפִׁשי ִמֵּמְך 
  : נֹוָׁשָבה

| ְׂשָרֵאל ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות עֹוֵלל ְיעֹוְללּו ַכֶּגֶפן ְׁשֵאִרית יִ ) 9(
ַעל ִמי ֲאַדְּבָרה ְוָאִעיָדה ) 10: (ָהֵׁשב ָיְדָך ְּכבֹוֵצר ַעל ַסְלִסּלֹות

ַבר ִהֵּנה ְד | ְוִיְׁשָמעּו ִהֵּנה ֲעֵרָלה ָאְזָנם ְולֹא יּוְכלּו ְלַהְקִׁשיב 
ְוֵאת ֲחַמת ְיהָוה ) 11: (ְיהָוה ָהָיה ָלֶהם ְלֶחְרָּפה לֹא ַיְחְּפצּו בֹו

ּוִרים ָמֵלאִתי ִנְלֵאיִתי ָהִכיל ְׁשפְֹך ַעל עֹוָלל ַּבחּוץ ְוַעל סֹוד ַּבח
) 12: (ִּכי ַגם ִאיׁש ִעם ִאָּׁשה ִיָּלֵכדּו ָזֵקן ִעם ְמֵלא ָיִמים| ַיְחָּדו 

ִּכי ַאֶּטה ֶאת ָיִדי | ֵחִרים ָׂשדֹות ְוָנִׁשים ַיְחָּדו ְוָנַסּבּו ָבֵּתיֶהם ַלאֲ 
ֹו ִּכי ִמְּקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם ֻּכּל) 13: (ַעל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ְנֻאם ְיהָוה

 ַוְיַרְּפאּו ֶאת) 14: (ּוִמָּנִביא ְוַעד ּכֵֹהן ֻּכּלֹו עֶֹׂשה ָּׁשֶקר| ּבֹוֵצַע ָּבַצע 
) 15: (ְוֵאין ָׁשלֹום| ֵלאמֹר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ֶׁשֶבר ַעִּמי ַעל ְנַקָּלה 

 ַּגם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּו ַּגם ַהְכִלים לֹא| הִֹביׁשּו ִּכי תֹוֵעָבה ָעׂשּו 
: ָוהָיָדעּו ָלֵכן ִיְּפלּו ַבּנְֹפִלים ְּבֵעת ְּפַקְדִּתים ִיָּכְׁשלּו ָאַמר ְיה

ְוַׁשֲאלּו  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִעְמדּו ַעל ְּדָרִכים ּוְראּו) 16(  
 ִלְנִתבֹות עֹוָלם ֵאי ֶזה ֶדֶרְך ַהּטֹוב ּוְלכּו ָבּה ּוִמְצאּו ַמְרּגֹועַ 

ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶכם צִֹפים ) 17: (ַוּיֹאְמרּו לֹא ֵנֵלְך | ְלַנְפְׁשֶכם 
ָלֵכן ִׁשְמעּו ) 18: (ַוּיֹאְמרּו לֹא ַנְקִׁשיב| ַהְקִׁשיבּו ְלקֹול ׁשֹוָפר 

ִכי ִׁשְמִעי ָהָאֶרץ ִהֵּנה ָאנֹ) 19: (ֵעָדה ֶאת ֲאֶׁשר ָּבםּוְדִעי | ַהּגֹוִים 
ִּכי ַעל ְּדָבַרי לֹא | ֵמִביא ָרָעה ֶאל ָהָעם ַהֶּזה ְּפִרי ַמְחְׁשבֹוָתם 

א ָלָּמה ֶּזה ִלי ְלבֹוָנה ִמְּׁשבָ ) 20: (ִהְקִׁשיבּו ְותֹוָרִתי ַוִּיְמֲאסּו ָבּה
עֹלֹוֵתיֶכם לֹא ְלָרצֹון | ָתבֹוא ְוָקֶנה ַהּטֹוב ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק 

 ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני נֵֹתן) 21(  : ְוִזְבֵחיֶכם לֹא ָעְרבּו ִלי
ֵכן ְוָכְׁשלּו ָבם ָאבֹות ּוָבִנים ַיְחָּדו ָׁש | ֶאל ָהָעם ַהֶּזה ִמְכׁשִֹלים 

  ]: ְוָאָבדּו קרי[ְוֵרעֹו יאבדו 
ְוגֹוי ָּגדֹול ֵיעֹור | ץ ָצפֹון ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהֵּנה ַעם ָּבא ֵמֶארֶ ) 22(

 ֶקֶׁשת ְוִכידֹון ַיֲחִזיקּו ַאְכָזִרי הּוא ְולֹא) 23: (ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ
ָערּוְך ְּכִאיׁש | ְיַרֵחמּו קֹוָלם ַּכָּים ֶיֱהֶמה ְוַעל סּוִסים ִיְרָּכבּו 



| ָיֵדינּו ָׁשַמְענּו ֶאת ָׁשְמעֹו ָרפּו ) 24: (ַלִּמְלָחָמה ָעַלִיְך ַּבת ִצּיֹון
] ֵּתְצאּו קרי[ַאל תצאי ) 25: (ָצָרה ֶהֱחִזיַקְתנּו ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה

ִּכי ֶחֶרב ְלאֵֹיב ָמגֹור | ] ֵּתֵלכּו קרי[ַהָּׂשֶדה ּוַבֶּדֶרְך ַאל תלכי 
ָיִחיד  ַּבת ַעִּמי ִחְגִרי ָׂשק ְוִהְתַּפְּלִׁשי ָבֵאֶפר ֵאֶבל) 26: (ִמָּסִביב

) 27: (ִּכי ִפְתאֹם ָיבֹא ַהּׁשֵֹדד ָעֵלינּו| ְמרּוִרים ֲעִׂשי ָלְך ִמְסַּפד ַּת 
ֻּכָּלם ) 28: (ְוֵתַדע ּוָבַחְנָּת ֶאת ַּדְרָּכם| ָּבחֹון ְנַתִּתיָך ְבַעִּמי ִמְבָצר 

ֻּכָּלם ַמְׁשִחיִתים | ָסֵרי סֹוְרִרים הְֹלֵכי ָרִכיל ְנחֶֹׁשת ּוַבְרֶזל 
 ַלָּׁשְוא| עָֹפֶרת ] ַּתם קרי ֵמֵאׁש[ָנַחר ַמֻּפַח מאׁשתם ) 29: (ֵהָּמה

ִּכי | ֶּכֶסף ִנְמָאס ָקְראּו ָלֶהם ) 30: (ָצַרף ָצרֹוף ְוָרִעים לֹא ִנָּתקּו
  :ָמַאס ְיהָוה ָּבֶהם

  
Jeremiah Chapter 7 

  
ֲעמֹד ) 2: (ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאמֹר) 1(

ּו ְוָאַמְרָּת ִׁשְמע| ָּׁשם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה  ְּבַׁשַער ֵּבית ְיהָוה ְוָקָראָת 
ֲחֹות ְדַבר ְיהָוה ָּכל ְיהּוָדה ַהָּבִאים ַּבְּׁשָעִרים ָהֵאֶּלה ְלִהְׁשַּת 

יבּו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵהיִט ) 3(  : ַליהָוה
ַאל ) 4: (ַהֶּזה ַוֲאַׁשְּכָנה ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום| ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם 

 ֵהיַכל ְיהָוה ֵהיַכל ְיהָוה| ִּתְבְטחּו ָלֶכם ֶאל ִּדְבֵרי ַהֶּׁשֶקר ֵלאמֹר 
ִּכי ִאם ֵהיֵטיב ֵּתיִטיבּו ֶאת ַּדְרֵכיֶכם ) 5: (ֵהיַכל ְיהָוה ֵהָּמה

: ן ֵרֵעהּוִאם ָעׂשֹו ַתֲעׂשּו ִמְׁשָּפט ֵּבין ִאיׁש ּוֵבי| ְוֶאת ַמַעְלֵליֶכם 
 ַּבָּמקֹום ם ְוַאְלָמָנה לֹא ַתֲעׁשֹקּו ְוָדם ָנִקי ַאל ִּתְׁשְּפכּוֵּגר ָיתֹו) 6(

י ְוִׁשַּכְנִּת ) 7: (ְוַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא ֵתְלכּו ְלַרע ָלֶכם| ַהֶּזה 
ְלִמן עֹוָלם |  ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם

| ַאֶּתם ּבְֹטִחים ָלֶכם ַעל ִּדְבֵרי ַהָּׁשֶקר ִהֵּנה ) 8: (ְוַעד עֹוָלם
ֵּטר ֲהָגנֹב ָרצַֹח ְוָנאֹף ְוִהָּׁשֵבַע ַלֶּׁשֶקר ְוַק ) 9: (ְלִבְלִּתי הֹוִעיל

) 10: (ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם| ַלָּבַעל 
ְקָרא ְׁשִמי ָעָליו ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶּתם ְלָפַני ַּבַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר נִ 

) 11: (ְלַמַען ֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה| ַוֲאַמְרֶּתם ִנַּצְלנּו 
ָליו ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ָהָיה ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי עָ 

ִּכי ְלכּו ) 12(  : ַּגם ָאנִֹכי ִהֵּנה ָרִאיִתי ְנֻאם ְיהָוה| ְּבֵעיֵניֶכם 
| ם ָּבִראׁשֹוָנה קֹוִמי ֲאֶׁשר ְּבִׁשילֹו ֲאֶׁשר ִׁשַּכְנִּתי ְׁשִמי ָׁש ָנא ֶאל ְמ 

ְוַעָּתה ) 13: (ּוְראּו ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו ִמְּפֵני ָרַעת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל
ָוֲאַדֵּבר | ַיַען ֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ְנֻאם ְיהָוה 



ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ָוֶאְקָרא ֶאְתֶכם ְולֹא  ֲאֵליֶכם ַהְׁשֵּכם ְוַדֵּבר
 ֶׁשר ַאֶּתםְוָעִׂשיִתי ַלַּבִית ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו אֲ ) 14: (ֲעִניֶתם

ַּכֲאֶׁשר | ּבְֹטִחים ּבֹו ְוַלָּמקֹום ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם 
ַּכֲאֶׁשר | ָני ְוִהְׁשַלְכִּתי ֶאְתֶכם ֵמַעל ּפָ ) 15: (ָעִׂשיִתי ְלִׁשלֹו

ְוַאָּתה ) 16(  : ִהְׁשַלְכִּתי ֶאת ָּכל ֲאֵחיֶכם ֵאת ָּכל ֶזַרע ֶאְפָרִים
ִפָּלה ְוַאל ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד ָהָעם ַהֶּזה ְוַאל ִּתָּׂשא ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְת 

ַהֵאיְנָך רֶֹאה ָמה ֵהָּמה ) 17: (ִּכי ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע אָֹתְך | ִּתְפַּגע ִּבי 
 ַהָּבִנים ְמַלְּקִטים) 18: (ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשָלִם| ִׂשים ְּבָעֵרי ְיהּוָדה עֹ

| ֵצק ֵעִצים ְוָהָאבֹות ְמַבֲעִרים ֶאת ָהֵאׁש ְוַהָּנִׁשים ָלׁשֹות ּבָ 
ים ַלֲעׂשֹות ַּכָּוִנים ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים ְוַהֵּסְך ְנָסִכים ֵלאלִֹה 

| אִֹתי ֵהם ַמְכִעִסים ְנֻאם ְיהָוה הַ ) 19: (ֲאֵחִרים ְלַמַען ַהְכִעֵסִני
י ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָ ) 20(  : ֲהלֹוא אָֹתם ְלַמַען ּבֶֹׁשת ְּפֵניֶהם

ָדם ְוַעל ְיהִֹוה ִהֵּנה ַאִּפי ַוֲחָמִתי ִנֶּתֶכת ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַעל ָהָא
: לֹא ִתְכֶּבהּוָבֲעָרה וְ | ַהְּבֵהָמה ְוַעל ֵעץ ַהָּׂשֶדה ְוַעל ְּפִרי ָהֲאָדָמה 

עֹלֹוֵתיֶכם | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ) 21(  
ִּכי לֹא ִדַּבְרִּתי ֶאת ) 22: (ְספּו ַעל ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

אֹוָתם ] הֹוִציִאי קרי[ֲאבֹוֵתיֶכם ְולֹא ִצִּויִתים ְּביֹום הוציא 
ִּכי ִאם ֶאת ַהָּדָבר ) 23: (ָזַבחַעל ִּדְבֵרי עֹוָלה וָ | ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 

לִֹהים ַהֶּזה ִצִּויִתי אֹוָתם ֵלאמֹר ִׁשְמעּו ְבקֹוִלי ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא
ה ֶאְתֶכם ַוֲהַלְכֶּתם ְּבָכל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֲאַצּוֶ | ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְלָעם 

ְזָנם ַוֵּיְלכּו ְולֹא ָׁשְמעּו ְולֹא ִהּטּו ֶאת ָא) 24: (ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם
) 25: (ַוִּיְהיּו ְלָאחֹור ְולֹא ְלָפִנים| ְּבמֵֹעצֹות ִּבְׁשִררּות ִלָּבם ָהָרע 

ּיֹום ַהֶּזה ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד הַ 
: ְוָׁשלֹחַ  ָוֶאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ֶאת ָּכל ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים יֹום ַהְׁשֵּכם| 
 ַוַּיְקׁשּו ֶאת ָעְרָּפם| ְולֹוא ָׁשְמעּו ֵאַלי ְולֹא ִהּטּו ֶאת ָאְזָנם ) 26(

ֵאֶּלה ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים הָ ) 27: (ֵהֵרעּו ֵמֲאבֹוָתם
 ְוָאַמְרָּת ) 28: (ְוָקָראָת ֲאֵליֶהם ְולֹא ַיֲענּוָכה| ְולֹא ִיְׁשְמעּו ֵאֶליָך 
א ֲאֶׁשר לֹוא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלָֹהיו ְולֲֹאֵליֶהם ֶזה ַהּגֹוי 

 ָּגִּזי ִנְזֵרְך ) 29(  : ָאְבָדה ָהֱאמּוָנה ְוִנְכְרָתה ִמִּפיֶהם| ָלְקחּו מּוָסר 
ֹור ִּכי ָמַאס ְיהָוה ַוִּיּטֹׁש ֶאת ּד| ְוַהְׁשִליִכי ּוְׂשִאי ַעל ְׁשָפִים ִקיָנה 

ָׂשמּו | ָדה ָהַרע ְּבֵעיַני ְנֻאום ְיהָוה ִּכי ָעׂשּו ְבֵני ְיהּו) 30: (ֶעְבָרתֹו
ּוָבנּו ) 31: (ִׁשּקּוֵציֶהם ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו ְלַטְּמאֹו

ֶאת ָּבמֹות ַהּתֶֹפת ֲאֶׁשר ְּבֵגיא ֶבן ִהּנֹם ִלְׂשרֹף ֶאת ְּבֵניֶהם וְ 
) 32(  : ִּביֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתי ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִל | ְּבנֵֹתיֶהם ָּבֵאׁש 



ְוֵגיא  ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה ְולֹא ֵיָאֵמר עֹוד ַהּתֶֹפת
) 33: (ְוָקְברּו ְבתֶֹפת ֵמֵאין ָמקֹום| ֶבן ִהּנֹם ִּכי ִאם ֵּגיא ַהֲהֵרָגה 

 ַמת ָהָאֶרץְוָהְיָתה ִנְבַלת ָהָעם ַהֶּזה ְלַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבהֱ 
ַלִם ְוִהְׁשַּבִּתי ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ּוֵמֻחצֹות ְירּוָׁש ) 34: (ִרידְוֵאין ַמחֲ | 

 ִּכי ְלָחְרָּבה ִּתְהֶיה| קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה 
  :ָהָאֶרץ

  
Jeremiah Chapter 8 

  
ֶאת ַעְצמֹות ] יֹוִציאּו קרי[ָּבֵעת ַהִהיא ְנֻאם ְיהָוה ויציאו ) 1(

ֵאת ְיהּוָדה ְוֶאת ַעְצמֹות ָׂשָריו ְוֶאת ַעְצמֹות ַהּכֲֹהִנים וְ ַמְלֵכי 
) 2: (יֶהםַעְצמֹות ַהְּנִביִאים ְוֵאת ַעְצמֹות יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ִמִּקְברֵ 
ר ֲאֵהבּום ּוְׁשָטחּום ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלָּיֵרַח ּוְלכֹל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁש 

ֶׁשר ַאֲחֵריֶהם ַוֲאֶׁשר ְּדָרׁשּום ַואֲ ַוֲאֶׁשר ֲעָבדּום ַוֲאֶׁשר ָהְלכּו 
ָמה לֹא ֵיָאְספּו ְולֹא ִיָּקֵברּו ְלדֶֹמן ַעל ְּפֵני ָהֲאדָ | ִהְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם 

ם ִמן ְוִנְבַחר ָמֶות ֵמַחִּיים ְלכֹל ַהְּׁשֵאִרית ַהִּנְׁשָאִרי) 3: (ִיְהיּו
ְׁשָאִרים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַהְּמקֹמֹות ַהּנִ | ַהִּמְׁשָּפָחה ָהָרָעה ַהּזֹאת 

 ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה) 4(  : ִהַּדְחִּתים ָׁשם ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות
ַמּדּוַע ) 5: (ִאם ָיׁשּוב ְולֹא ָיׁשּוב| ָאַמר ְיהָוה ֲהִיְּפלּו ְולֹא ָיקּומּו 

ֶהֱחִזיקּו ַּבַּתְרִמית | ׁשֹוְבָבה ָהָעם ַהֶּזה ְירּוָׁשַלִם ְמֻׁשָבה ִנַּצַחת 
יׁש ִהְקַׁשְבִּתי ָוֶאְׁשָמע לֹוא ֵכן ְיַדֵּברּו ֵאין ִא ) 6: (ָלׁשּוב ֵמֲאנּו

ֻּכּלֹה ָׁשב במרצותם | ִנָחם ַעל ָרָעתֹו ֵלאמֹר ֶמה ָעִׂשיִתי 
ַּגם ֲחִסיָדה ) 7: (ְּכסּוס ׁשֹוֵטף ַּבִּמְלָחָמה] ִּבְמרּוָצָתם קרי[

ְוָעגּור ָׁשְמרּו  ]ְוִסיס קרי[ַבָּׁשַמִים ָיְדָעה מֹוֲעֶדיָה ְותֹר וסוס 
ֵאיָכה ) 8: (ְוַעִּמי לֹא ָיְדעּו ֵאת ִמְׁשַּפט ְיהָוה| ֶאת ֵעת ּבָֹאָנה 

 ָאֵכן ִהֵּנה ַלֶּׁשֶקר| תֹאְמרּו ֲחָכִמים ֲאַנְחנּו ְותֹוַרת ְיהָוה ִאָּתנּו 
ִהֵּנה | הִֹביׁשּו ֲחָכִמים ַחּתּו ַוִּיָּלֵכדּו ) 9: (ָעָׂשה ֵעט ֶׁשֶקר סְֹפִרים

ָלֵכן ֶאֵּתן ֶאת ) 10(  : ר ְיהָוה ָמָאסּו ְוָחְכַמת ֶמה ָלֶהםִבְדבַ 
ָּגדֹול  ְנֵׁשיֶהם ַלֲאֵחִרים ְׂשדֹוֵתיֶהם ְליֹוְרִׁשים ִּכי ִמָּקטֹן ְוַעד

ַוְיַרּפּו ) 11: (ִמָּנִביא ְוַעד ּכֵֹהן ֻּכּלֹה עֶֹׂשה ָּׁשֶקר| ֻּכּלֹה ּבֵֹצַע ָּבַצע 
: ְוֵאין ָׁשלֹום| ָּלה ֵלאמֹר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ֶאת ֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי ַעל ְנַק 

 ַּגם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹׁשּו ְוִהָּכֵלם לֹא| הִֹבׁשּו ִּכי תֹוֵעָבה ָעׂשּו ) 12(
: ָוהָיָדעּו ָלֵכן ִיְּפלּו ַבּנְֹפִלים ְּבֵעת ְּפֻקָּדָתם ִיָּכְׁשלּו ָאַמר ְיה

ֶּגֶפן ְוֵאין ֵאין ֲעָנִבים ּבַ | ָאסֹף ֲאִסיֵפם ְנֻאם ְיהָֹוה ) 13(  



ַעל ָמה ) 14: (ְּתֵאִנים ַּבְּתֵאָנה ְוֶהָעֶלה ָנֵבל ָוֶאֵּתן ָלֶהם ַיַעְברּום
ִּכי | ם ֲאַנְחנּו יְֹׁשִבים ֵהָאְספּו ְוָנבֹוא ֶאל ָעֵרי ַהִּמְבָצר ְוִנְּדָמה ָּׁש 

) 15: (הָוהְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲהִדָּמנּו ַוַּיְׁשֵקנּו ֵמי רֹאׁש ִּכי ָחָטאנּו ַלי
ִמָּדן ) 16: (ְלֵעת ַמְרֵּפה ְוִהֵּנה ְבָעָתה| ַקֵּוה ְלָׁשלֹום ְוֵאין טֹוב 

| ל ָהָאֶרץ ִנְׁשַמע ַנְחַרת סּוָסיו ִמּקֹול ִמְצֲהלֹות ַאִּביָריו ָרֲעָׁשה ּכָ 
ִּכי ִהְנִני ) 17(  : ַוָּיבֹואּו ַוּיֹאְכלּו ֶאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ִעיר ְויְֹׁשֵבי ָבּה

ְוִנְּׁשכּו | ם ְנָחִׁשים ִצְפעִֹנים ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ָלַחׁש ְמַׁשֵּלַח ָּבכֶ 
: ָעַלי ִלִּבי ַדָּוי| ַמְבִליִגיִתי ֲעֵלי ָיגֹון ) 18(  : ֶאְתֶכם ְנֻאם ְיהָוה

ין ִהֵּנה קֹול ַׁשְוַעת ַּבת ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ַמְרַחִּקים ַהיהָוה ֵא ) 19(
 ִהְכִעסּוִני ִּבְפִסֵליֶהם ְּבַהְבֵלי ַמּדּועַ | ְּבִצּיֹון ִאם ַמְלָּכּה ֵאין ָּבּה 

ַעל ) 21: (ַוֲאַנְחנּו לֹוא נֹוָׁשְענּו| ָעַבר ָקִציר ָּכָלה ָקִיץ ) 20: (ֵנָכר
ַהֳצִרי ) 22: (ָקַדְרִּתי ַׁשָּמה ֶהֱחִזָקְתִני| ֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי ָהְׁשָּבְרִּתי 

 א ָעְלָתה ֲאֻרַכת ַּבתִּכי ַמּדּוַע לֹ| ֵאין ְּבִגְלָעד ִאם רֵֹפא ֵאין ָׁשם 
ְוֶאְבֶּכה | ִמי ִיֵּתן רֹאִׁשי ַמִים ְוֵעיִני ְמקֹור ִּדְמָעה ) 23: (ַעִּמי

  :יֹוָמם ָוַלְיָלה ֵאת ַחְלֵלי ַבת ַעִּמי
  

Jeremiah Chapter 9 
  
ְלָכה ִמי ִיְּתֵנִני ַבִּמְדָּבר ְמלֹון אְֹרִחים ְוֶאֶעְזָבה ֶאת ַעִּמי ְוֵא ) 1(

ַוַּיְדְרכּו ֶאת ) 2: (ֻכָּלם ְמָנֲאִפים ֲעֶצֶרת ּבְֹגִדים ִּכי| ֵמִאָּתם 
ִּכי ֵמָרָעה ֶאל | ְלׁשֹוָנם ַקְׁשָּתם ֶׁשֶקר ְולֹא ֶלֱאמּוָנה ָּגְברּו ָבָאֶרץ 

ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ) 3(  : ָרָעה ָיָצאּו ְואִֹתי לֹא ָיָדעּו ְנֻאם ְיהָוה
ָכל ָאח ָעקֹוב ַיְעקֹב ְוָכל  ִּכי| ִהָּׁשֵמרּו ְוַעל ָּכל ָאח ַאל ִּתְבָטחּו 

| רּו ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ְיָהֵתּלּו ֶוֱאֶמת לֹא ְיַדּבֵ ) 4: (ֵרַע ָרִכיל ַיֲהלְֹך 
|  ִׁשְבְּתָך ְּבתֹוְך ִמְרָמה) 5: (ִלְּמדּו ְלׁשֹוָנם ַּדֶּבר ֶׁשֶקר ַהֲעֵוה ִנְלאּו
ה ָאַמר ָלֵכן ּכֹ) 6(  : ְּבִמְרָמה ֵמֲאנּו ַדַעת אֹוִתי ְנֻאם ְיהָוה

ת ִּכי ֵאיְך ֶאֱעֶׂשה ִמְּפֵני ּבַ | ְיהָוה ְצָבאֹות ִהְנִני צֹוְרָפם ּוְבַחְנִּתים 
ְּבִפיו | ְלׁשֹוָנם ִמְרָמה ִדֵּבר ] ָׁשחּוט קרי[ֵחץ ׁשוחט ) 7: (ַעִּמי

ַהַעל ֵאֶּלה לֹא ) 8: (ָׁשלֹום ֶאת ֵרֵעהּו ְיַדֵּבר ּוְבִקְרּבֹו ָיִׂשים ָאְרּבֹו
: ִׁשיִאם ְּבגֹוי ֲאֶׁשר ָּכֶזה לֹא ִתְתַנֵּקם ַנפְ | ְנֻאם ְיהָוה ֶאְפָקד ָּבם 

ָנה ִּכי ַעל ֶהָהִרים ֶאָּׂשא ְבִכי ָוֶנִהי ְוַעל ְנאֹות ִמְדָּבר ִקי) 9(  
ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים | ִנְּצתּו ִמְּבִלי ִאיׁש עֵֹבר ְולֹא ָׁשְמעּו קֹול ִמְקֶנה 

עֹון ְוָנַתִּתי ֶאת ְירּוָׁשַלִם ְלַגִּלים ְמ ) 10: (ְוַעד ְּבֵהָמה ָנְדדּו ָהָלכּו
ִמי ) 11(  : ְוֶאת ָעֵרי ְיהּוָדה ֶאֵּתן ְׁשָמָמה ִמְּבִלי יֹוֵׁשב| ַּתִּנים 



| יו ְוַיִּגָדּה ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִּפי ְיהָוה ֵאלָ 
ַוּיֹאֶמר ) 12(  : י עֵֹברַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ִנְּצָתה ַכִּמְדָּבר ִמְּבלִ 

ְולֹא ָׁשְמעּו | ְיהָוה ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶהם 
ְוַאֲחֵרי | ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ְׁשִררּות ִלָּבם ) 13: (ְבקֹוִלי ְולֹא ָהְלכּו ָבּה

ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 14(  : ַהְּבָעִלים ֲאֶׁשר ִלְּמדּום ֲאבֹוָתם
| ֲעָנה אֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ַמֲאִכיָלם ֶאת ָהָעם ַהֶּזה לַ ְצבָ 

עּו ַוֲהִפצֹוִתים ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ָיְד ) 15: (ְוִהְׁשִקיִתים ֵמי רֹאׁש
י ְוִׁשַּלְחִּתי ַאֲחֵריֶהם ֶאת ַהֶחֶרב ַעד ַּכּלֹוִת | ֵהָּמה ַוֲאבֹוָתם 

  : אֹוָתם
ֹות ִהְתּבֹוְננּו ְוִקְראּו ַלְמקֹוְננֹות ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבא) 16(

ּוְתַמֵהְרָנה ) 17: (ְוֶאל ַהֲחָכמֹות ִׁשְלחּו ְוָתבֹואָנה| ּוְתבֹוֶאיָנה 
: ִיםְוֵתַרְדָנה ֵעיֵנינּו ִּדְמָעה ְוַעְפַעֵּפינּו ִיְּזלּו ָמ | ְוִתֶּׂשָנה ָעֵלינּו ֶנִהי 

ּבְֹׁשנּו ְמאֹד ִּכי | ָּדְדנּו ִּכי קֹול ְנִהי ִנְׁשַמע ִמִּצּיֹון ֵאיְך ׁשֻ ) 18(
 ִּכי ְׁשַמְעָנה ָנִׁשים) 19(  : ָעַזְבנּו ָאֶרץ ִּכי ִהְׁשִליכּו ִמְׁשְּכנֹוֵתינּו

ְוַלֵּמְדָנה ְבנֹוֵתיֶכם ֶנִהי | ְּדַבר ְיהָוה ְוִתַּקח ָאְזְנֶכם ְּדַבר ִּפיו 
ינּו ָּבא ִּכי ָעָלה ָמֶות ְּבַחּלֹונֵ ) 20: (ְוִאָּׁשה ְרעּוָתּה ִקיָנה

) 21: (ְלַהְכִרית עֹוָלל ִמחּוץ ַּבחּוִרים ֵמְרחֹבֹות| ְּבַאְרְמנֹוֵתינּו 
| ָּׂשֶדה ַּדֵּבר ּכֹה ְנֻאם ְיהָוה ְוָנְפָלה ִנְבַלת ָהָאָדם ְּכדֶֹמן ַעל ְּפֵני הַ 

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַאל ) 22(  : ּוְכָעִמיר ֵמַאֲחֵרי ַהּקֵֹצר ְוֵאין ְמַאֵּסף
ַאל | ָכם ְּבָחְכָמתֹו ְוַאל ִיְתַהֵּלל ַהִּגּבֹור ִּבְגבּוָרתֹו ִיְתַהֵּלל חָ 

ִּכי ִאם ְּבזֹאת ִיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּלל ) 23: (ִיְתַהֵּלל ָעִׁשיר ְּבָעְׁשרֹו
ְצָדָקה ַהְׂשֵּכל ְוָידַֹע אֹוִתי ִּכי ֲאִני ְיהָוה עֶֹׂשה ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ּו

ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ) 24(  : ְנֻאם ְיהָוה ִּכי ְבֵאֶּלה ָחַפְצִּתי| ָּבָאֶרץ 
ַעל ִמְצַרִים ְוַעל ) 25: (ּוָפַקְדִּתי ַעל ָּכל מּול ְּבָעְרָלה| ְנֻאם ְיהָוה 

י ֵפָאה ְיהּוָדה ְוַעל ֱאדֹום ְוַעל ְּבֵני ַעּמֹון ְוַעל מֹוָאב ְוַעל ָּכל ְקצּוצֵ 
ֵלי ים ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְר ִּכי ָכל ַהּגֹוִים ֲעֵרלִ | ַהּיְֹׁשִבים ַּבִּמְדָּבר 

    : ֵלב
  

Jeremiah Chapter 10 
  
) 2: (ָרֵאלִׁשְמעּו ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֲעֵליֶכם ֵּבית ִיְׂש ) 1(

ַמִים ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֶאל ֶּדֶרְך ַהּגֹוִים ַאל ִּתְלָמדּו ּוֵמאֹתֹות ַהָּׁש 
ל ִּכי ֻחּקֹות ָהַעִּמים ֶהבֶ ) 3: (ִים ֵמֵהָּמהִּכי ֵיַחּתּו ַהּגֹו| ַאל ֵּתָחּתּו 

ְּבֶכֶסף ) 4: (ִּכי ֵעץ ִמַּיַער ְּכָרתֹו ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָחָרׁש ַּבַּמֲעָצד| הּוא 



) 5: (ְּבַמְסְמרֹות ּוְבַמָּקבֹות ְיַחְּזקּום ְולֹוא ָיִפיק| ּוְבָזָהב ְיַיֵּפהּו 
|  ׂשֹוא ִיָּנׂשּוא ִּכי לֹא ִיְצָעדּוְּכתֶֹמר ִמְקָׁשה ֵהָּמה ְולֹא ְיַדֵּברּו נָ 

) 6(  : ַאל ִּתיְראּו ֵמֶהם ִּכי לֹא ָיֵרעּו ְוַגם ֵהיֵטיב ֵאין אֹוָתם
ִמי לֹא ) 7: (ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה| ֵמֵאין ָּכמֹוָך ְיהָוה 

ּגֹוִים ּוְבָכל ִּכי ְבָכל ַחְכֵמי הַ | ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ִּכי ְלָך ָיָאָתה 
מּוַסר | ּוְבַאַחת ִיְבֲערּו ְוִיְכָסלּו ) 8: (ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ָּכמֹוךָ 

ֵמאּוָפז  ֶּכֶסף ְמֻרָּקע ִמַּתְרִׁשיׁש יּוָבא ְוָזָהב) 9: (ֲהָבִלים ֵעץ הּוא
 ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְלבּוָׁשם ַמֲעֵׂשה| ַמֲעֵׂשה ָחָרׁש ִויֵדי צֹוֵרף 

 ַויהָוה ֱאלִֹהים ֱאֶמת הּוא ֱאלִֹהים ַחִּיים) 10( :ֲחָכִמים ֻּכָּלם
: ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא ָיִכלּו גֹוִים ַזְעמֹו| ּוֶמֶלְך עֹוָלם 

ָקא ָלא ִּכְדָנה ֵּתאְמרּון ְלהֹום ֱאָלַהָּיא ִּדי ְׁשַמָּיא ְוַאְר ) 11(  
עֵֹׂשה ) 12(  : ֶּלהֵיאַבדּו ֵמַאְרָעא ּוִמן ְּתחֹות ְׁשַמָּיא ֵא | ֲעַבדּו 

) 13: (ּוִבְתבּוָנתֹו ָנָטה ָׁשָמִים| ֶאֶרץ ְּבכֹחֹו ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו 
ארץ  ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבָּׁשַמִים ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה

) 14: (וְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמאְֹצרָֹתי| ] ָהָאֶרץ קרי[
ִּכי ֶׁשֶקר ִנְסּכֹו | ר ָּכל ָאָדם ִמַּדַעת הִֹביׁש ָּכל צֹוֵרף ִמָּפֶסל ִנְבעַ 

 ְּבֵעת ְּפֻקָּדָתם| ֶהֶבל ֵהָּמה ַמֲעֵׂשה ַּתְעֻּתִעים ) 15: (ְולֹא רּוַח ָּבם
לֹא ְכֵאֶּלה ֵחֶלק ַיֲעקֹב ִּכי יֹוֵצר ַהּכֹל הּוא ) 16: (יֹאֵבדּו

ִאְסִּפי ֵמֶאֶרץ ) 17(  : ה ְצָבאֹות ְׁשמֹוְיהוָ | ְוִיְׂשָרֵאל ֵׁשֶבט ַנֲחָלתֹו 
ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ) 18(  : ַּבָּמצֹור] יֶֹׁשֶבת קרי[יׁשבתי | ִּכְנָעֵתְך 

ַוֲהֵצרֹוִתי ָלֶהם | ִהְנִני קֹוֵלַע ֶאת יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַּבַּפַעם ַהּזֹאת 
ַוֲאִני | ִתי אֹוי ִלי ַעל ִׁשְבִרי ַנְחָלה ַמּכָ ) 19(  : ְלַמַען ִיְמָצאּו

י ָאֳהִלי ֻׁשָּדד ְוָכל ֵמיָתרַ ) 20: (ָאַמְרִּתי ַאְך ֶזה ֳחִלי ְוֶאָּׂשֶאּנּו
: עֹוָתיָּבַני ְיָצֻאִני ְוֵאיָנם ֵאין נֶֹטה עֹוד ָאֳהִלי ּוֵמִקים ְיִרי| ִנָּתקּו 

ַעל ֵּכן לֹא | ִּכי ִנְבֲערּו ָהרִֹעים ְוֶאת ְיהָוה לֹא ָדָרׁשּו ) 21(
 קֹול ְׁשמּוָעה ִהֵּנה ָבָאה) 22(  : ְוָכל ַמְרִעיָתם ָנפֹוָצה ִהְׂשִּכילּו

עֹון ָלׂשּום ֶאת ָעֵרי ְיהּוָדה ְׁשָמָמה ְמ | ְוַרַעׁש ָּגדֹול ֵמֶאֶרץ ָצפֹון 
לֹא ְלִאיׁש | ָיַדְעִּתי ְיהָוה ִּכי לֹא ָלָאָדם ַּדְרּכֹו ) 23(  : ַּתִּנים

ַאל | ִני ְיהָוה ַאְך ְּבִמְׁשָּפט ַיְּסרֵ ) 24: (הֵֹלְך ְוָהִכין ֶאת ַצֲעדֹו
א ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ַעל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹ) 25: (ְּבַאְּפָך ֶּפן ַּתְמִעֵטִני

ִּכי ָאְכלּו ֶאת | ְיָדעּוָך ְוַעל ִמְׁשָּפחֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו 
  :ַיֲעקֹב ַוֲאָכֻלהּו ַוְיַכֻּלהּו ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו

  
Jeremiah Chapter 11 



  
 ִׁשְמעּו) 2: (ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאמֹר) 1(

ֵבי ְוִדַּבְרָּתם ֶאל ִאיׁש ְיהּוָדה ְוַעל יְֹׁש | ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת 
| ָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂש ) 3: (ְירּוָׁשָלִם

) 4: (ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאתָארּור 
ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְּביֹום הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ
ל ֲאֶׁשר ִמּכּור ַהַּבְרֶזל ֵלאמֹר ִׁשְמעּו ְבקֹוִלי ַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתם ְּככֹ

: ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהים ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם| ֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם 
ֵתיֶכם ָלֵתת ְלַמַען ָהִקים ֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבֹו) 5(

: הָוַאַען ָואַֹמר ָאֵמן ְיהוָ | ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַּכּיֹום ַהֶּזה 
ה ְּבָעֵרי ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ְקָרא ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ ) 6(  

ִׁשְמעּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית | ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם ֵלאמֹר 
ֹום ִּכי ָהֵעד ַהִעדִֹתי ַּבֲאבֹוֵתיֶכם ְּבי) 7: (ַהּזֹאת ַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתם

ְוָהֵעד  ַהֲעלֹוִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַהְׁשֵּכם
ְולֹא ָׁשְמעּו ְולֹא ִהּטּו ֶאת ָאְזָנם ) 8: (קֹוִליִׁשְמעּו ְּב | ֵלאמֹר 

י ָוָאִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ָּכל ִּדְברֵ | ַוֵּיְלכּו ִאיׁש ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם ָהָרע 
ַוּיֹאֶמר ) 9(  : ַהְּבִרית ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ַלֲעׂשֹות ְולֹא ָעׂשּו

) 10: (ה ּוְביְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִםִנְמָצא ֶקֶׁשר ְּבִאיׁש ְיהּודָ | ְיהָוה ֵאָלי 
 מֹוַע ֶאת ְּדָבַריָׁשבּו ַעל ֲעֹונֹת ֲאבֹוָתם ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ֵמֲאנּו ִלְׁש 

ֵהֵפרּו ֵבית | ְוֵהָּמה ָהְלכּו ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם 
: ֹוָתםִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ְיהּוָדה ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת ֲאב

ֶׁשר ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ֵמִביא ֲאֵליֶהם ָרָעה אֲ ) 11(  
) 12: (ְוָזֲעקּו ֵאַלי ְולֹא ֶאְׁשַמע ֲאֵליֶהם| לֹא יּוְכלּו ָלֵצאת ִמֶּמָּנה 

ים ֲאֶׁשר ְוָהְלכּו ָעֵרי ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ְוָזֲעקּו ֶאל ָהֱאלִֹה 
: ַע לֹא יֹוִׁשיעּו ָלֶהם ְּבֵעת ָרָעָתםְוהֹוֵׁש | ֵהם ְמַקְּטִרים ָלֶהם 

ּוִמְסַּפר ֻחצֹות | ִּכי ִמְסַּפר ָעֶריָך ָהיּו ֱאלֶֹהיָך ְיהּוָדה ) 13(
: ָּבַעלְירּוָׁשַלִם ַׂשְמֶּתם ִמְזְּבחֹות ַלּבֶֹׁשת ִמְזְּבחֹות ְלַקֵּטר לַ 

ֲעָדם א בַ ְוַאָּתה ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד ָהָעם ַהֶּזה ְוַאל ִּתָּׂש ) 14(  
: םִּכי ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע ְּבֵעת ָקְרָאם ֵאַלי ְּבַעד ָרָעָת | ִרָּנה ּוְתִפָּלה 

ּוְבַׂשר  ֶמה ִליִדיִדי ְּבֵביִתי ֲעׂשֹוָתּה ַהְמִזָּמָתה ָהַרִּבים) 15(  
 ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה) 16: (ִּכי ָרָעֵתִכי ָאז ַּתֲעלִֹזי| קֶֹדׁש ַיַעְברּו ֵמָעָלִיְך 

 ְלקֹול ֲהמּוָּלה ְגדָֹלה ִהִּצית ֵאׁש| ר ָקָרא ְיהָוה ְׁשֵמְך ְפִרי תַֹא
 ַויהָוה ְצָבאֹות ַהּנֹוֵטַע אֹוָתְך ִּדֶּבר) 17: (ָעֶליָה ְוָרעּו ָּדִלּיֹוָתיו

ָעׂשּו  ִּבְגַלל ָרַעת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ְיהּוָדה ֲאֶׁשר| ָעַלִיְך ָרָעה 



|  ַויהָוה הֹוִדיַעִני ָוֵאָדָעה) 18(  : ַעלָלֶהם ְלַהְכִעֵסִני ְלַקֵּטר ַלּבָ 
| ֹוַח ַוֲאִני ְּכֶכֶבׂש ַאּלּוף יּוַבל ִלְטב) 19: (ָאז ִהְרִאיַתִני ַמַעְלֵליֶהם

ַלְחמֹו ְולֹא ָיַדְעִּתי ִּכי ָעַלי ָחְׁשבּו ַמֲחָׁשבֹות ַנְׁשִחיָתה ֵעץ ְּב 
ַויהָוה ְצָבאֹות ) 20: (דְוִנְכְרֶתּנּו ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ּוְׁשמֹו לֹא ִיָּזֵכר עֹו

ֶאְרֶאה ִנְקָמְתָך ֵמֶהם ִּכי ֵאֶליָך | ׁשֵֹפט ֶצֶדק ּבֵֹחן ְּכָליֹות ָוֵלב 
ָנתֹות ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ַאְנֵׁשי עֲ ) 21(  : ִּגִּליִתי ֶאת ִריִבי

לֹא ִתָּנֵבא ְּבֵׁשם ְיהָוה ְולֹא | ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפְׁשָך ֵלאמֹר 
ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִהְנִני פֵֹקד ) 22(  : ָיֵדנּוָתמּות ְּב 
ּו ַהַּבחּוִרים ָיֻמתּו ַבֶחֶרב ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ָיֻמת| ֲעֵליֶהם 
 יִּכי ָאִביא ָרָעה ֶאל ַאְנֵׁש | ּוְׁשֵאִרית לֹא ִתְהֶיה ָלֶהם ) 23: (ָּבָרָעב

    : ֲעָנתֹות ְׁשַנת ְּפֻקָּדָתם
  

Jeremiah Chapter 12 
  
ַאְך ִמְׁשָּפִטים ֲאַדֵּבר | ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ִּכי ָאִריב ֵאֶליָך ) 1(

) 2: (אֹוָתְך ַמּדּוַע ֶּדֶרְך ְרָׁשִעים ָצֵלָחה ָׁשלּו ָּכל ּבְֹגֵדי ָבֶגד
ָקרֹוב ַאָּתה ְּבִפיֶהם | ְנַטְעָּתם ַּגם ׁשָֹרׁשּו ֵיְלכּו ַּגם ָעׂשּו ֶפִרי 

ָּת ְוַאָּתה ְיהָוה ְיַדְעָּתִני ִּתְרֵאִני ּוָבַחנְ ) 3: (ֵתיֶהםְוָרחֹוק ִמִּכְליֹו
) 4(  : ַהִּתֵקם ְּכצֹאן ְלִטְבָחה ְוַהְקִּדֵׁשם ְליֹום ֲהֵרָגה| ִלִּבי ִאָּתְך 

ּה ֵמָרַעת יְֹׁשֵבי בָ | ַעד ָמַתי ֶּתֱאַבל ָהָאֶרץ ְוֵעֶׂשב ָּכל ַהָּׂשֶדה ִייָבׁש 
ִּכי ) 5: (ָאְמרּו לֹא ִיְרֶאה ֶאת ַאֲחִריֵתנּוָסְפָתה ְבֵהמֹות ָועֹוף ִּכי 

ּוְבֶאֶרץ |  ֶאת ַרְגִלים ַרְצָּתה ַוַּיְלאּוָך ְוֵאיְך ְּתַתֲחֶרה ֶאת ַהּסּוִסים
 ִּכי ַגם ַאֶחיךָ ) 6: (ָׁשלֹום ַאָּתה בֹוֵטַח ְוֵאיְך ַּתֲעֶׂשה ִּבְגאֹון ַהַּיְרֵּדן

|  ם ֵהָּמה ָקְראּו ַאֲחֶריָך ָמֵלאּוֵבית ָאִביָך ַּגם ֵהָּמה ָּבְגדּו ָבְך ּגַ 
ָעַזְבִּתי ֶאת ) 7(  : ַאל ַּתֲאֵמן ָּבם ִּכי ְיַדְּברּו ֵאֶליָך טֹובֹות

: יהָ ָנַתִּתי ֶאת ְיִדדּות ַנְפִׁשי ְּבַכף אְֹיבֶ | ֵּביִתי ָנַטְׁשִּתי ֶאת ַנֲחָלִתי 
קֹוָלּה ַעל ֵּכן ָנְתָנה ָעַלי ְּב | ָהְיָתה ִּלי ַנֲחָלִתי ְּכַאְרֵיה ַבָּיַער ) 8(

ְלכּו | ַהַעִיט ָצבּוַע ַנֲחָלִתי ִלי ַהַעִיט ָסִביב ָעֶליָה ) 9: (ְׂשֵנאִתיהָ 
 רִֹעים ַרִּבים ִׁשֲחתּו) 10: (ִאְספּו ָּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵהָתיּו ְלָאְכָלה

ָנְתנּו ֶאת ֶחְלַקת ֶחְמָּדִתי ְלִמְדַּבר | ַכְרִמי ּבְֹססּו ֶאת ֶחְלָקִתי 
ָנַׁשָּמה ָּכל | ָׂשָמּה ִלְׁשָמָמה ָאְבָלה ָעַלי ְׁשֵמָמה ) 11: (הְׁשָמָמ 

אּו ַעל ָּכל ְׁשָפִים ַּבִּמְדָּבר ּבָ ) 12: (ָהָאֶרץ ִּכי ֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ֵלב
| ָאֶרץ ׁשְֹדִדים ִּכי ֶחֶרב ַליהָוה אְֹכָלה ִמְקֵצה ֶאֶרץ ְוַעד ְקֵצה הָ 

ָזְרעּו ִחִּטים ְוקִֹצים ָקָצרּו ) 13(  : ֵאין ָׁשלֹום ְלָכל ָּבָׂשר



: ּובֹׁשּו ִמְּתבּואֵֹתיֶכם ֵמֲחרֹון ַאף ְיהָוה| ֶנְחלּו לֹא יֹוִעלּו 
ַּנֲחָלה ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ָּכל ְׁשֵכַני ָהָרִעים ַהּנְֹגִעים ּבַ ) 14(  

ם ָת ִהְנִני נְֹתָׁשם ֵמַעל ַאְדָמ | ֲאֶׁשר ִהְנַחְלִּתי ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ְוָהָיה ַאֲחֵרי ָנְתִׁשי ) 15: (ְוֶאת ֵּבית ְיהּוָדה ֶאּתֹוׁש ִמּתֹוָכם

 ַוֲהִׁשבִֹתים ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו ְוִאיׁש| אֹוָתם ָאׁשּוב ְוִרַחְמִּתים 
ֵבַע ְוָהָיה ִאם ָלמֹד ִיְלְמדּו ֶאת ַּדְרֵכי ַעִּמי ְלִהָּׁש ) 16: (ְלַאְרצֹו

ְוִנְבנּו | דּו ֶאת ַעִּמי ְלִהָּׁשֵבַע ַּבָּבַעל ִּבְׁשִמי ַחי ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִלְּמ 
 ְוָנַתְׁשִּתי ֶאת ַהּגֹוי ַההּוא| ְוִאם לֹא ִיְׁשָמעּו ) 17: (ְּבתֹוְך ַעִּמי

    : ָנתֹוׁש ְוַאֵּבד ְנֻאם ְיהָוה
  

Jeremiah Chapter 13 
  
ְוַׂשְמּתֹו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֵאַלי ָהלֹוְך ְוָקִניָת ְּלָך ֵאזֹור ִּפְׁשִּתים ) 1(

ר ָוֶאְקֶנה ֶאת ָהֵאזֹור ִּכְדבַ ) 2: (ּוַבַּמִים לֹא ְתִבֵאהּו| ַעל ָמְתֶניָך 
ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵׁשִנית ) 3(  : ָוָאִׂשם ַעל ָמְתָני| ְיהָוה 
ְוקּום | יָך ַקח ֶאת ָהֵאזֹור ֲאֶׁשר ָקִניָת ֲאֶׁשר ַעל ָמְתנֶ ) 4: (ֵלאמֹר

ָוֵאֵלְך ָוֶאְטְמֵנהּו ) 5: (הּו ָׁשם ִּבְנִקיק ַהָּסַלעֵלְך ְּפָרָתה ְוָטְמנֵ 
| ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַרִּבים ) 6: (ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה אֹוִתי| ִּבְפָרת 

 ֹור ֲאֶׁשרַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי קּום ֵלְך ְּפָרָתה ְוַקח ִמָּׁשם ֶאת ָהֵאז
ָרָתה ָוֶאְחּפֹר ָוֶאַּקח ֶאת ָוֵאֵלְך ּפְ ) 7: (ִצִּויִתיָך ְלָטְמנֹו ָׁשם

 ְוִהֵּנה ִנְׁשַחת ָהֵאזֹור| ָהֵאזֹור ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ְטַמְנִּתיו ָׁשָּמה 
  : לֹא ִיְצַלח ַלּכֹל

ָּכָכה | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 9: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 8(
ָהָעם ) 10: (ם ָהָרבַאְׁשִחית ֶאת ְּגאֹון ְיהּוָדה ְוֶאת ְּגאֹון ְירּוָׁשַלִ

רּות ִלָּבם ַהֶּזה ָהָרע ַהֵּמֲאִנים ִלְׁשמֹוַע ֶאת ְּדָבַרי ַההְֹלִכים ִּבְׁשִר 
ִויִהי | ֶהם ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות לָ 

זֹור ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִיְדַּבק ָהֵא ) 11: (ָּכֵאזֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר לֹא ִיְצַלח ַלּכֹל
ְוֶאת ָּכל  ֶאל ָמְתֵני ִאיׁש ֵּכן ִהְדַּבְקִּתי ֵאַלי ֶאת ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ֵּבית ְיהּוָדה ְנֻאם ְיהָוה ִלְהיֹות ִלי ְלָעם ּוְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה 
ֶּזה ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאת ַהָּדָבר הַ ) 12: (ְולֹא ָׁשֵמעּו| ּוְלִתְפָאֶרת 

ְוָאְמרּו | ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֵנֶבל ִיָּמֵלא ָיִין ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֹ   
ְוָאַמְרָּת ) 13: (ֵאֶליָך ֲהָידַֹע לֹא ֵנַדע ִּכי ָכל ֵנֶבל ִיָּמֵלא ָיִין

ֶרץ ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ְמַמֵּלא ֶאת ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָא
ֹו ְוֶאת ַהּכֲֹהִנים ַהּזֹאת ְוֶאת ַהְּמָלִכים ַהּיְֹׁשִבים ְלָדִוד ַעל ִּכְסא



ְוִנַּפְצִּתים ) 14: (ְוֶאת ַהְּנִביִאים ְוֵאת ָּכל יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ִׁשָּכרֹון
לֹא ֶאְחמֹול | ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ְוָהָאבֹות ְוַהָּבִנים ַיְחָּדו ְנֻאם ְיהָוה 

ל ִׁשְמעּו ְוַהֲאִזינּו ַא) 15(  : ְולֹא ָאחּוס ְולֹא ֲאַרֵחם ֵמַהְׁשִחיָתם
ם ְּתנּו ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ָּכבֹוד ְּבֶטרֶ ) 16: (ִּכי ְיהָוה ִּדֵּבר| ִּתְגָּבהּו 

ְוִקִּויֶתם ְלאֹור | ַיְחִׁשְך ּוְבֶטֶרם ִיְתַנְּגפּו ַרְגֵליֶכם ַעל ָהֵרי ָנֶׁשף 
ְוִאם לֹא ) 17: (ַלֲעָרֶפל] ְוִׁשית קרי[ְוָׂשָמּה ְלַצְלָמֶות יׁשית 

ְוָדמַֹע ִּתְדַמע | ִרים ִּתְבֶּכה ַנְפִׁשי ִמְּפֵני ֵגָוה ִתְׁשָמעּוָה ְּבִמְסָּת 
ֱאמֹר ַלֶּמֶלְך ) 18(  : ְוֵתַרד ֵעיִני ִּדְמָעה ִּכי ִנְׁשָּבה ֵעֶדר ְיהָוה

ִּכי ָיַרד ַמְרֲאׁשֹוֵתיֶכם ֲעֶטֶרת | ְוַלְּגִביָרה ַהְׁשִּפילּו ֵׁשבּו 
ָהְגָלת ְיהּוָדה | ין ּפֵֹתַח ָעֵרי ַהֶּנֶגב ֻסְּגרּו ְוֵא ) 19: (ִּתְפַאְרְּתֶכם

ֵעיֵניֶכם וראי ] ְׂשאּו קרי[ׂשאי ) 20(  : ֻּכָּלּה ָהְגָלת ְׁשלֹוִמים
ַאֵּיה ָהֵעֶדר ִנַּתן ָלְך צֹאן | ַהָּבִאים ִמָּצפֹון ] ּוְראּו קרי[

ם ַמה ּתֹאְמִרי ִּכי ִיְפקֹד ָעַלִיְך ְוַאְּת ִלַּמְדְּת אָֹת ) 21: (ִּתְפַאְרֵּתְך 
: ָדהֲהלֹוא ֲחָבִלים יֹאֱחזּוְך ְּכמֹו ֵאֶׁשת לֵ | ַאֻּלִפים ְלרֹאׁש  ָעַלִיְך 

ְּברֹב ֲעֹוֵנְך ִנְגלּו | ְוִכי תֹאְמִרי ִּבְלָבֵבְך ַמּדּוַע ְקָרֻאִני ֵאֶּלה ) 22(
ֲהַיֲהפְֹך ּכּוִׁשי עֹורֹו ְוָנֵמר ) 23: (ׁשּוַלִיְך ֶנְחְמסּו ֲעֵקָבִיְך 

) 24: (ּתּוְכלּו ְלֵהיִטיב ִלֻּמֵדי ָהֵרעַ ַּגם ַאֶּתם | ֲחַבְרֻּברָֹתיו 
 ֶזה גֹוָרֵלְך ְמָנת ִמַּדִיְך ) 25: (ְלרּוַח ִמְדָּבר| ַוֲאִפיֵצם ְּכַקׁש עֹוֵבר 

) 26: (רֲאֶׁשר ָׁשַכַחְּת אֹוִתי ַוִּתְבְטִחי ַּבָּׁשֶק | ֵמִאִּתי ְנֻאם ְיהָוה 
ִנֻאַפִיְך ) 27: (ְרָאה ְקלֹוֵנְך ְונִ | ְוַגם ֲאִני ָחַׂשְפִּתי ׁשּוַלִיְך ַעל ָּפָנִיְך 

| ּקּוָצִיְך ּוִמְצֲהלֹוַתִיְך ִזַּמת ְזנּוֵתְך ַעל ְּגָבעֹות ַּבָּׂשֶדה ָרִאיִתי ִׁש 
  :אֹוי ָלְך ְירּוָׁשַלִם לֹא ִתְטֲהִרי ַאֲחֵרי ָמַתי עֹד

  
Jeremiah Chapter 14 

  
) 2: (ַהַּבָּצרֹותֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ַעל ִּדְבֵרי ) 1(

 ְוִצְוַחת ְירּוָׁשַלִם| ָאְבָלה ְיהּוָדה ּוְׁשָעֶריָה ֻאְמְללּו ָקְדרּו ָלָאֶרץ 
| ַלָּמִים ] ְצִעיֵריֶהם קרי[ְוַאִּדֵריֶהם ָׁשְלחּו צעוריהם ) 3: (ָעָלָתה

 ְוָהְכְלמּו ָּבאּו ַעל ֵּגִבים לֹא ָמְצאּו ַמִים ָׁשבּו ְכֵליֶהם ֵריָקם ּבֹׁשּו
ם ַּבֲעבּור ָהֲאָדָמה ַחָּתה ִּכי לֹא ָהָיה ֶגֶׁש ) 4: (פּו רֹאָׁשםְוחָ 

ִּכי ַגם ַאֶּיֶלת ַּבָּׂשֶדה ) 5: (ּבֹׁשּו ִאָּכִרים ָחפּו רֹאָׁשם| ָּבָאֶרץ 
 ּוְפָרִאים ָעְמדּו ַעל ְׁשָפִים) 6: (ִּכי לֹא ָהָיה ֶּדֶׁשא| ָיְלָדה ְוָעזֹוב 

ִאם ֲעֹוֵנינּו ) 7: (ֵעיֵניֶהם ִּכי ֵאין ֵעֶׂשב ָּכלּו| ָׁשֲאפּו רּוַח ַּכַּתִּנים 
: נּוִּכי ַרּבּו ְמׁשּובֵֹתינּו ְלָך ָחָטא| ָענּו ָבנּו ְיהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך 



ץ ָלָּמה ִתְהֶיה ְּכֵגר ָּבָארֶ | ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיעֹו ְּבֵעת ָצָרה ) 8(
ה ְּכִאיׁש ִנְדָהם ְּכִגּבֹור לֹא ָלָּמה ִתְהיֶ ) 9: (ּוְכאֵֹרַח ָנָטה ָללּון

ל ְוַאָּתה ְבִקְרֵּבנּו ְיהָוה ְוִׁשְמָך ָעֵלינּו ִנְקָרא ַא| יּוַכל ְלהֹוִׁשיַע 
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָלָעם ַהֶּזה ֵּכן ָאֲהבּו ָלנּוַע ) 10(  : ַּתִּנֵחנּו

ִיְפקֹד ַויהָוה לֹא ָרָצם ַעָּתה ִיְזּכֹר ֲעֹוָנם וְ | ַרְגֵליֶהם לֹא ָחָׂשכּו 
ה ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד ָהָעם ַהּזֶ | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָלי ) 11(  : ַחּטֹאָתם
ָלה ִּכי ָיֻצמּו ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע ֶאל ִרָּנָתם ְוִכי ַיֲעלּו עֹ) 12: (ְלטֹוָבה

 ִּכי ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבֶּדֶבר ָאנִֹכי ְמַכֶּלה| ּוִמְנָחה ֵאיֶנִּני רָֹצם 
ִרים ָואַֹמר ֲאָהּה ֲאדָֹני ְיהִוה ִהֵּנה ַהְּנִבִאים אְֹמ ) 13(  : אֹוָתם

ִּכי ְׁשלֹום ֱאֶמת | ָלֶהם לֹא ִתְראּו ֶחֶרב ְוָרָעב לֹא ִיְהֶיה ָלֶכם 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ֶׁשֶקר ) 14(  : ֶאֵּתן ָלֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה

 ִצִּויִתים ְולֹא ִדַּבְרִּתי ַהְּנִבִאים ִנְּבִאים ִּבְׁשִמי לֹא ְׁשַלְחִּתים ְולֹא
ותרמות ] ֶוֱאִליל קרי[ֲחזֹון ֶׁשֶקר ְוֶקֶסם ואלול | ֲאֵליֶהם 

ָלֵכן ּכֹה ) 15(  : ִלָּבם ֵהָּמה ִמְתַנְּבִאים ָלֶכם] ְוַתְרִמית קרי[
ְחִּתים ָאַמר ְיהָוה ַעל ַהְּנִבִאים ַהִּנְּבִאים ִּבְׁשִמי ַוֲאִני לֹא ְׁשלַ 

ַּבֶחֶרב | ֶרב ְוָרָעב לֹא ִיְהֶיה ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֵהָּמה אְֹמִרים חֶ 
ים ְוָהָעם ֲאֶׁשר ֵהָּמה ִנְּבִא ) 16: (ּוָבָרָעב ִיַּתּמּו ַהְּנִבִאים ָהֵהָּמה

ֶחֶרב ְוֵאין ָלֶהם ִיְהיּו ֻמְׁשָלִכים ְּבֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם ִמְּפֵני ָהָרָעב ְוהַ 
ְוָׁשַפְכִּתי | יֶהם ּוְבנֵֹתיֶהם ְמַקֵּבר ָלֵהָּמה ֵהָּמה ְנֵׁשיֶהם ּוְבנֵ 

 ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה) 17: (ֲעֵליֶהם ֶאת ָרָעָתם
 ִּכי ֶׁשֶבר ָּגדֹול| ֵּתַרְדָנה ֵעיַני ִּדְמָעה ַלְיָלה ְויֹוָמם ְוַאל ִּתְדֶמיָנה 

ִתי ִאם ָיָצא) 18: (ִנְׁשְּבָרה ְּבתּוַלת ַּבת ַעִּמי ַמָּכה ַנְחָלה ְמאֹד
| ּוֵאי ָרָעב ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ַחְלֵלי ֶחֶרב ְוִאם ָּבאִתי ָהִעיר ְוִהֵּנה ַּתֲחל

ֲהָמאֹס ) 19(  : ִּכי ַגם ָנִביא ַגם ּכֵֹהן ָסֲחרּו ֶאל ֶאֶרץ ְולֹא ָיָדעּו
ָתנּו ְוֵאין ָמַאְסָּת ֶאת ְיהּוָדה ִאם ְּבִצּיֹון ָּגֲעָלה ַנְפֶׁשָך ַמּדּוַע ִהִּכי

: ָתהַקֵּוה ְלָׁשלֹום ְוֵאין טֹוב ּוְלֵעת ַמְרֵּפא ְוִהֵּנה ְבעָ | ֵּפא ָלנּו ַמְר 
ַאל ) 21: (ִּכי ָחָטאנּו ָלְך | ָיַדְענּו ְיהָוה ִרְׁשֵענּו ֲעֹון ֲאבֹוֵתינּו ) 20(

 ְזכֹר ַאל ָּתֵפר ְּבִריְתךָ | ִּתְנַאץ ְלַמַען ִׁשְמָך ַאל ְּתַנֵּבל ִּכֵּסא ְכבֹוֶדָך 
ם ִיְּתנּו ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגִׁשִמים ְוִאם ַהָּׁשַמיִ הֲ ) 22: (ִאָּתנּו

ה ֲהלֹא ַאָּתה הּוא ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ּוְנַקֶּוה ָּלְך ִּכי ַאָּת | ְרִבִבים 
  :ָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה
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 ֵאין ַנְפִׁשיַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ִאם ַיֲעמֹד מֶֹׁשה ּוְׁשמּוֵאל ְלָפַני ) 1(
ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ) 2: (ַׁשַּלח ֵמַעל ָּפַני ְוֵיֵצאּו| ֶאל ָהָעם ַהֶּזה 

ָּמֶות ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֲאֶׁשר לַ | ֵאֶליָך ָאָנה ֵנֵצא 
ֶׁשר ַלְּׁשִבי ַלָּמֶות ַוֲאֶׁשר ַלֶחֶרב ַלֶחֶרב ַוֲאֶׁשר ָלָרָעב ָלָרָעב ַואֲ 

ֶאת  ּוָפַקְדִּתי ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמְׁשָּפחֹות ְנֻאם ְיהָוה) 3( :ַלֶּׁשִבי
ְוֶאת עֹוף ַהָּׁשַמִים ְוֶאת | ַהֶחֶרב ַלֲהרֹג ְוֶאת ַהְּכָלִבים ִלְסחֹב 

ְלַזֲעָוה [ּוְנַתִּתים לזועה ) 4: (ֶּבֱהַמת ָהָאֶרץ ֶלֱאכֹל ּוְלַהְׁשִחית
ֶּׁשה ֶבן ְיִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ִּבְגַלל ְמנַ | ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ] קרי

ִּכי ִמי ַיְחמֹל ָעַלִיְך ) 5: (ְיהּוָדה ַעל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּבירּוָׁשָלִם
ַאְּת ) 6: (ּוִמי ָיסּור ִלְׁשאֹל ְלָׁשלֹם ָלְך | ְירּוָׁשַלִם ּוִמי ָינּוד ָלְך 

ְך ָוַאט ֶאת ָיִדי ָעַליִ | ָנַטְׁשְּת אִֹתי ְנֻאם ְיהָוה ָאחֹור ֵּתֵלִכי 
| ֶרץ ָוֶאְזֵרם ְּבִמְזֶרה ְּבַׁשֲעֵרי ָהָא) 7: (ָוַאְׁשִחיֵתְך ִנְלֵאיִתי ִהָּנֵחם

ָעְצמּו ִלי ) 8: (ִׁשַּכְלִּתי ִאַּבְדִּתי ֶאת ַעִּמי ִמַּדְרֵכיֶהם לֹוא ָׁשבּו
 ַאְלְמנָֹתו ֵמחֹול ַיִּמים ֵהֵבאִתי ָלֶהם ַעל ֵאם ָּבחּור ׁשֵֹדד

ֻאְמְלָלה ) 9: (י ָעֶליָה ִּפְתאֹם ִעיר ּוֶבָהלֹותִהַּפְלִּת | ַּבָּצֳהָרִים 
ם ִׁשְמָׁשּה ְּבעֹד יֹוָמ ] ָּבא קרי[יֶֹלֶדת ַהִּׁשְבָעה ָנְפָחה ַנְפָׁשּה באה 

ם ּוְׁשֵאִריָתם ַלֶחֶרב ֶאֵּתן ִלְפֵני אְֹיֵביֶהם ְנאֻ | ּבֹוָׁשה ְוָחֵפָרה 
ִריב ְוִאיׁש ָמדֹון  אֹוי ִלי ִאִּמי ִּכי ְיִלְדִּתִני ִאיׁש) 10(  : ְיהָוה

) 11(  : לֹא ָנִׁשיִתי ְולֹא ָנׁשּו ִבי ֻּכּלֹה ְמַקְלַלוִני| ְלָכל ָהָאֶרץ 
ִאם לֹוא | ְלטֹוב ] ֵׁשִריִתיָך קרי[ָאַמר ְיהָוה ִאם לֹא ׁשרותך 

 ֲהָירַֹע ַּבְרֶזל) 12: (ִהְפַּגְעִּתי ְבָך ְּבֵעת ָרָעה ּוְבֵעת ָצָרה ֶאת ָהאֵֹיב
ֵחיְלָך ְואֹוְצרֹוֶתיָך ָלַבז ֶאֵּתן לֹא ) 13: (פֹון ּוְנחֶֹׁשתַּבְרֶזל ִמּצָ 

ְוַהֲעַבְרִּתי ֶאת ) 14: (ּוְבָכל ַחּטֹאוֶתיָך ּוְבָכל ְּגבּוֶליךָ | ִבְמִחיר 
: דִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי ֲעֵליֶכם ּתּוָק | אְֹיֶביָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָיָדְעָּת 

י ִני ּוָפְקֵדִני ְוִהָּנֶקם ִלי ֵמרְֹדפַ ַאָּתה ָיַדְעָּת ְיהָוה ָזְכרֵ ) 15(  
ִנְמְצאּו ) 16: (ַּדע ְׂשֵאִתי ָעֶליָך ֶחְרָּפה| ַאל ְלֶאֶרְך ַאְּפָך ִּתָּקֵחִני 

ת ִלי ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמחַ ] ְדָבְרָך קרי[ְדָבֶריָך ָואְֹכֵלם ַוְיִהי דבריך 
לֹא ) 17(  : אֹותִּכי ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעַלי ְיהָוה ֱאלֵֹהי ְצבָ | ְלָבִבי 

ַזַעם  ִמְּפֵני ָיְדָך ָּבָדד ָיַׁשְבִּתי ִּכי| ָיַׁשְבִּתי ְבסֹוד ְמַׂשֲחִקים ָוֶאְעלֹז 
ֵמֲאָנה | ָלָּמה ָהָיה ְכֵאִבי ֶנַצח ּוַמָּכִתי ֲאנּוָׁשה ) 18(  : ִמֵּלאָתִני

) 19(  : ֵהָרֵפא ָהיֹו ִתְהֶיה ִלי ְּכמֹו ַאְכָזב ַמִים לֹא ֶנֱאָמנּו
ִאם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִאם ָּתׁשּוב ַוֲאִׁשיְבָך ְלָפַני ַּתֲעמֹד וְ ָלֵכן 

א ָיֻׁשבּו ֵהָּמה ֵאֶליָך ְוַאָּתה לֹ| ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ְּכִפי ִתְהֶיה 
צּוָרה ּוְנַתִּתיָך ָלָעם ַהֶּזה ְלחֹוַמת ְנחֶֹׁשת ְּב ) 20: (ָתׁשּוב ֲאֵליֶהם



יֶלָך ִּכי ִאְּתָך ֲאִני ְלהֹוִׁשיֲעָך ּוְלַהִּצ | ָלְך  ְוִנְלֲחמּו ֵאֶליָך ְולֹא יּוְכלּו
  :ּוְפִדִתיָך ִמַּכף ָעִרִצים| ְוִהַּצְלִּתיָך ִמַּיד ָרִעים ) 21: (ְנֻאם ְיהָוה
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ְולֹא | לֹא ִתַּקח ְלָך ִאָּׁשה ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ) 3: (ָבנֹות ַּבָּמקֹום ַהֶּזהִיְהיּו ְלָך ָּבִנים ּו
ְוַעל ִאּמָֹתם | ַהָּבִנים ְוַעל ַהָּבנֹות ַהִּיּלֹוִדים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה 

: אתַהּיְֹלדֹות אֹוָתם ְוַעל ֲאבֹוָתם ַהּמֹוִלִדים אֹוָתם ָּבָאֶרץ ַהּזֹ
ִיָּקֵברּו ְלדֶֹמן ַעל  ְממֹוֵתי ַתֲחֻלִאים ָיֻמתּו לֹא ִיָּסְפדּו ְולֹא) 4(

ֲאָכל ּוַבֶחֶרב ּוָבָרָעב ִיְכלּו ְוָהְיָתה ִנְבָלָתם ְלַמ | ְּפֵני ָהֲאָדָמה ִיְהיּו 
ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ַאל ) 5(  : ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ

ְפִּתי ִּכי ָאַס | ָּתבֹוא ֵּבית ַמְרֵזַח ְוַאל ֵּתֵלְך ִלְסּפֹוד ְוַאל ָּתנֹד ָלֶהם 
ת ֶאת ְׁשלֹוִמי ֵמֵאת ָהָעם ַהֶּזה ְנֻאם ְיהָוה ֶאת ַהֶחֶסד ְוֶא 

| רּו ּוֵמתּו ְגדִֹלים ּוְקַטִּנים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת לֹא ִיָּקבֵ ) 6: (ָהַרֲחִמים
ְולֹא ִיְפְרסּו ) 7: (ְולֹא ִיְסְּפדּו ָלֶהם ְולֹא ִיְתּגַֹדד ְולֹא ִיָּקֵרַח ָלֶהם

ים ְולֹא ַיְׁשקּו אֹוָתם ּכֹוס ַּתְנחּוִמ | מֹו ַעל ֵמת ָלֶהם ַעל ֵאֶבל ְלַנחֲ 
| ָתם ּוֵבית ִמְׁשֶּתה לֹא ָתבֹוא ָלֶׁשֶבת אֹו) 8: (ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו
ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ) 9(  : ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות

קֹול | ם ּוִביֵמיֶכם ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ַמְׁשִּבית ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלֵעיֵניכֶ 
ְוָהָיה ִּכי ַתִּגיד ) 10: (ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה

 ְוָאְמרּו ֵאֶליָך ַעל ֶמה ִדֶּבר| ָלָעם ַהֶּזה ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ֶמה ְיהָוה ָעֵלינּו ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ּוֶמה ֲעֹוֵננּו ּו

 ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם) 11: (אֵתנּו ֲאֶׁשר ָחָטאנּו ַליהָוה ֱאלֵֹהינּוַחָּט 
ֵרי ֱאלִֹהים ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֲאבֹוֵתיֶכם אֹוִתי ְנֻאם ְיהָוה ַוֵּיְלכּו ַאחֲ 

 ְואִֹתי ָעָזבּו ְוֶאת ּתֹוָרִתי לֹא| ֲאֵחִרים ַוַּיַעְבדּום ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם 
ְוִהְּנֶכם | ם ֲהֵרעֶֹתם ַלֲעׂשֹות ֵמֲאבֹוֵתיֶכם ְוַאֶּת ) 12: (ָׁשָמרּו

) 13: (ָליהְֹלִכים ִאיׁש ַאֲחֵרי ְׁשִררּות ִלּבֹו ָהָרע ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע ֵא 
א ְיַדְעֶּתם ְוֵהַטְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹ

ֲאֵחִרים יֹוָמם  ַוֲעַבְדֶּתם ָׁשם ֶאת ֱאלִֹהים| ַאֶּתם ַוֲאבֹוֵתיֶכם 
ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ) 14(  : ָוַלְיָלה ֲאֶׁשר לֹא ֶאֵּתן ָלֶכם ֲחִניָנה

ת ְולֹא ֵיָאֵמר עֹוד ַחי ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶא | ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה 
ָלה ִּכי ִאם ַחי ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶהעֱ ) 15: (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ם ל ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ּוִמּכֹל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהִּדיחָ ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵא 



) 16(  : ַוֲהִׁשבִֹתים ַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם| ָׁשָּמה 
| ַרִּבים ְנֻאם ְיהָוה ְוִדיגּום ] ְלַדָּיִגים קרי[ִהְנִני ׁשֵֹלַח לדוגים 

ל ָּכל ַהר ּוֵמַעל ָּכל ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאְׁשַלח ְלַרִּבים ַצָּיִדים ְוָצדּום ֵמעַ 
ִּכי ֵעיַני ַעל ָּכל ַּדְרֵכיֶהם לֹא ) 17: (ִּגְבָעה ּוִמְּנִקיֵקי ַהְּסָלִעים

ְוִׁשַּלְמִּתי ) 18: (ְולֹא ִנְצַּפן ֲעֹוָנם ִמֶּנֶגד ֵעיָני| ִנְסְּתרּו ִמְּלָפָני 
ִנְבַלת ְּב |  ִראׁשֹוָנה ִמְׁשֵנה ֲעֹוָנם ְוַחָּטאָתם ַעל ַחְּלָלם ֶאת ַאְרִצי

ְיהָוה ) 19(  : ִׁשּקּוֵציֶהם ְותֹוֲעבֹוֵתיֶהם ָמְלאּו ֶאת ַנֲחָלִתי
ץ ֵאֶליָך ּגֹוִים ָיבֹאּו ֵמַאְפֵסי ָארֶ | ֻעִּזי ּוָמֻעִּזי ּוְמנּוִסי ְּביֹום ָצָרה 

) 20: (ְויֹאְמרּו ַאְך ֶׁשֶקר ָנֲחלּו ֲאבֹוֵתינּו ֶהֶבל ְוֵאין ָּבם מֹוִעיל
ָלֵכן ִהְנִני ) 21: (ְוֵהָּמה לֹא ֱאלִֹהים| ֱאלִֹהים  ֲהַיֲעֶׂשה ּלֹו ָאָדם

ְוָיְדעּו ִּכי | מֹוִדיָעם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת אֹוִדיֵעם ֶאת ָיִדי ְוֶאת ְּגבּוָרִתי 
    : ְׁשִמי ְיהָוה

  
Jeremiah Chapter 17 

  
ֲחרּוָׁשה | ַחַּטאת ְיהּוָדה ְּכתּוָבה ְּבֵעט ַּבְרֶזל ְּבִצּפֶֹרן ָׁשִמיר ) 1(
ִּכְזּכֹר ְּבֵניֶהם ) 2: (ל לּוַח ִלָּבם ּוְלַקְרנֹות ִמְזְּבחֹוֵתיֶכםעַ 

) 3: (ַעל ְּגָבעֹות ַהְּגבֹהֹות| ִמְזְּבחֹוָתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם ַעל ֵעץ ַרֲעָנן 
 ָּבמֶֹתיָך ְּבַחָּטאת| ֲהָרִרי ַּבָּׂשֶדה ֵחיְלָך ָכל אֹוְצרֹוֶתיָך ָלַבז ֶאֵּתן 

י ָלְך ָׁשַמְטָּתה ּוְבָך ִמַּנֲחָלְתָך ֲאֶׁשר ָנַתִּת וְ ) 4: (ְּבָכל ְּגבּוֶליךָ 
 ִּכי ֵאׁש ְקַדְחֶּתם| ְוַהֲעַבְדִּתיָך ֶאת אְֹיֶביָך ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ָיָדְעָּת 

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָארּור ַהֶּגֶבר ) 5(  : ְּבַאִּפי ַעד עֹוָלם ּתּוָקד
) 6: (ּוִמן ְיהָוה ָיסּור ִלּבֹו| ֲאֶׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדם ְוָׂשם ָּבָׂשר ְזרֹעֹו 

 ְוָׁשַכן ֲחֵרִרים| ְוָהָיה ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה ְולֹא ִיְרֶאה ִּכי ָיבֹוא טֹוב 
ח ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַט ) 7(  : ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְולֹא ֵתֵׁשב

ַעל ַמִים ְוַעל ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ) 8: (ְוָהָיה ְיהָוה ִמְבַטחֹו| ַּביהָוה 
ִּכי ָיבֹא חֹם ְוָהָיה ] ִיְרֶאה קרי[יּוַבל ְיַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו ְולֹא ירא 

: ת ֶּפִריּוִבְׁשַנת ַּבּצֶֹרת לֹא ִיְדָאג ְולֹא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹו| ָעֵלהּו ַרֲעָנן 
 ֲאִני ְיהָוה חֵֹקר) 10: (ִמי ֵיָדֶעּנּו| ָעקֹב ַהֵּלב ִמּכֹל ְוָאֻנׁש הּוא ) 9(
ִּכְפִרי ] ִּכְדָרָכיו קרי[ְוָלֵתת ְלִאיׁש כדרכו | ב ּבֵֹחן ְּכָליֹות לֵ 

| ָּפט קֵֹרא ָדַגר ְולֹא ָיָלד עֶֹׂשה עֶֹׁשר ְולֹא ְבִמְׁש ) 11(  : ַמֲעָלָליו
ִּכֵּסא ) 12: (ַיַעְזֶבּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ָנָבל] ָיָמיו קרי[ַּבֲחִצי ימו 

ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ) 13: (קֹום ִמְקָּדֵׁשנּוְמ | ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון 
ָּבָאֶרץ ִיָּכֵתבּו ִּכי ] ְוסּוַרי קרי[יסורי | ְיהָוה ָּכל עְֹזֶביָך ֵיבֹׁשּו 



ְרָפֵאִני ְיהָוה ) 14(  : ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ֶאת ְיהָוה
ִהֵּנה ֵהָּמה ) 15: (ִּכי ְתִהָּלִתי ָאָּתה| ְוֵאָרֵפא הֹוִׁשיֵעִני ְוִאָּוֵׁשָעה 

ַוֲאִני לֹא ַאְצִּתי ) 16: (ַאֵּיה ְדַבר ְיהָוה ָיבֹוא ָנא| אְֹמִרים ֵאָלי 
מֹוָצא | ֵמרֶֹעה ַאֲחֶריָך ְויֹום ָאנּוׁש לֹא ִהְתַאֵּויִתי ַאָּתה ָיָדְעָּת 

ַמֲחִסי | ַאל ִּתְהֵיה ִלי ִלְמִחָּתה ) 17: (ְׂשָפַתי נַֹכח ָּפֶניָך ָהָיה
ּו ֵהָּמה ֵיבֹׁשּו רְֹדַפי ְוַאל ֵאבָֹׁשה ָאִני ֵיַחּת) 18: (ָעהַאָּתה ְּביֹום רָ 

ן ָהִביא ֲעֵליֶהם יֹום ָרָעה ּוִמְׁשֶנה ִׁשָּברֹו| ְוַאל ֵאַחָּתה ָאִני 
ְּבֵני  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֵאַלי ָהלְֹך ְוָעַמְדָּת ְּבַׁשַער) 19(  : ָׁשְבֵרם

| הּוָדה ַוֲאֶׁשר ֵיְצאּו בֹו ֲאֶׁשר ָיבֹאּו בֹו ַמְלֵכי יְ ] ָהָעם קרי[עם 
ָוה ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ִׁשְמעּו ְדַבר ְיה) 20: (ּוְבכֹל ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלִם

ַהָּבִאים | ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוָכל ְיהּוָדה ְוכֹל יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם 
ֶכם ֵתיּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהָּׁשְמרּו ְּבַנְפׁשֹו) 21(  : ַּבְּׁשָעִרים ָהֵאֶּלה

: י ְירּוָׁשָלִםְוַאל ִּתְׂשאּו ַמָּׂשא ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַוֲהֵבאֶתם ְּבַׁשֲערֵ | 
ָלאָכה ְולֹא תֹוִציאּו ַמָּׂשא ִמָּבֵּתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְוָכל ְמ ) 22(

ת ְוִקַּדְׁשֶּתם ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶא | לֹא ַתֲעׂשּו 
ַוַּיְקׁשּו ֶאת | לֹא ָׁשְמעּו ְולֹא ִהּטּו ֶאת ָאְזָנם וְ ) 23: (ֲאבֹוֵתיֶכם

) 24: (ּוְלִבְלִּתי ַקַחת מּוָסר] ְׁשמֹוַע קרי[ָעְרָּפם ְלִבְלִּתי ׁשומע 
א ַמָּׂשא ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּון ֵאַלי ְנֻאם ְיהָוה ְלִבְלִּתי ָהִבי

 ְלַקֵּדׁש ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבתּו| ְּבַׁשֲעֵרי ָהִעיר ַהּזֹאת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת 
ּוָבאּו ְבַׁשֲעֵרי ) 25: (ָּכל ְמָלאָכה] ּבֹו קרי[ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות בה 

ים ָהִעיר ַהּזֹאת ְמָלִכים ְוָׂשִרים יְֹׁשִבים ַעל ִּכֵּסא ָדִוד רְֹכִב 
| ְירּוָׁשָלִם  ָּבֶרֶכב ּוַבּסּוִסים ֵהָּמה ְוָׂשֵריֶהם ִאיׁש ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי

ּוָבאּו ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ) 26: (ְוָיְׁשָבה ָהִעיר ַהּזֹאת ְלעֹוָלם
ָהר ּוִמן ּוִמְּסִביבֹות ְירּוָׁשַלִם ּוֵמֶאֶרץ ִּבְנָיִמן ּוִמן ַהְּׁשֵפָלה ּוִמן הָ 

ּוְמִבֵאי תֹוָדה ֵּבית | ַהֶּנֶגב ְמִבִאים עֹוָלה ְוֶזַבח ּוִמְנָחה ּוְלבֹוָנה 
 ְמעּו ֵאַלי ְלַקֵּדׁש ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבתְוִאם לֹא ִתְׁש ) 27: (ְיהָוה

| ַּׁשָּבת ּוְלִבְלִּתי ְׂשֵאת ַמָּׂשא ּובֹא ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִם ְּביֹום הַ 
  :ִתְכֶּבה ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ִּבְׁשָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוָׁשַלִם ְולֹא

  
Jeremiah Chapter 18 

  
קּום ) 2: (ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאמֹר ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל) 1(

ָוֵאֵרד ֵּבית ) 3: (ְוָׁשָּמה ַאְׁשִמיֲעָך ֶאת ְּדָבָרי| ְוָיַרְדָּת ֵּבית ַהּיֹוֵצר 
: עֶֹׂשה ְמָלאָכה ַעל ָהָאְבָנִים] ְוִהֵּנה הּוא קרי[והנהו | ַהּיֹוֵצר 



ְוָׁשב | ד ַהּיֹוֵצר ְוִנְׁשַחת ַהְּכִלי ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ַּבחֶֹמר ְּביַ ) 4(
  : ׂשֹותַוַּיֲעֵׂשהּו ְּכִלי ַאֵחר ַּכֲאֶׁשר ָיַׁשר ְּבֵעיֵני ַהּיֹוֵצר ַלעֲ 

ֲהַכּיֹוֵצר ַהֶּזה לֹא אּוַכל ) 6: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹור) 5(
 ִהֵּנה ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר| ַלֲעׂשֹות ָלֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ְיהָוה 

ֶרַגע ֲאַדֵּבר ַעל ּגֹוי ְוַעל ) 7(  : ַאֶּתם ְּבָיִדי ֵּבית ִיְׂשָרֵאלֵּכן 
ְוָׁשב ַהּגֹוי ַההּוא ) 8: (ִלְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ ּוְלַהֲאִביד| ַמְמָלָכה 

ְבִּתי ְוִנַחְמִּתי ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָחַׁש | ֵמָרָעתֹו ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָעָליו 
ִלְבנֹת | ַדֵּבר ַעל ּגֹוי ְוַעל ַמְמָלָכה ְוֶרַגע אֲ ) 9(  : ַלֲעׂשֹות לֹו

ְּבֵעיַני ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע ] ָהַרע קרי[ְוָעָׂשה הרעה ) 10: (ְוִלְנטֹעַ 
: ֹוְוִנַחְמִּתי ַעל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְלֵהיִטיב אֹות| ְּבקֹוִלי 

ַלִם רּוָׁש ְוַעָּתה ֱאָמר ָנא ֶאל ִאיׁש ְיהּוָדה ְוַעל יֹוְׁשֵבי יְ ) 11(  
ב ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהֵּנה ָאנִֹכי יֹוֵצר ֲעֵליֶכם ָרָעה ְוחֵֹׁש 

ׁשּובּו ָנא ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוֵהיִטיבּו | ֲעֵליֶכם ַמֲחָׁשָבה 
ִּכי ַאֲחֵרי | ְוָאְמרּו נֹוָאׁש ) 12: (ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם

ָלֵכן ּכֹה ) 13(  : ִלּבֹו ָהָרע ַנֲעֶׂשה ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ֵנֵלְך ְוִאיׁש ְׁשִררּות
ה ַׁשֲעֻרִרת ָעְׂשָת | ָאַמר ְיהָוה ַׁשֲאלּו ָנא ַּבּגֹוִים ִמי ָׁשַמע ָּכֵאֶּלה 

ִאם | ן ֲהַיֲעזֹב ִמּצּור ָׂשַדי ֶׁשֶלג ְלָבנֹו) 14: (ְמאֹד ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל
 ֵכֻחִני ַעִּמי ַלָּׁשְואִּכי ְׁש ) 15: (ִיָּנְתׁשּו ַמִים ָזִרים ָקִרים נֹוְזִלים

ֹות ֶּדֶרְך ַוַּיְכִׁשלּום ְּבַדְרֵכיֶהם ְׁשִביֵלי עֹוָלם ָלֶלֶכת ְנִתיב| ְיַקֵּטרּו 
] ְׁשִריקֹות קרי[ָלׂשּום ַאְרָצם ְלַׁשָּמה ׁשרוקת ) 16: (לֹא ְסלּוָלה

ים ְּכרּוַח ָקִד ) 17: (ּכֹל עֹוֵבר ָעֶליָה ִיּׁשֹם ְוָיִניד ְּברֹאׁשֹו| עֹוָלם 
: עֶֹרף ְולֹא ָפִנים ֶאְרֵאם ְּביֹום ֵאיָדם| ֲאִפיֵצם ִלְפֵני אֹוֵיב 

ִּכי לֹא  ַוּיֹאְמרּו ְלכּו ְוַנְחְׁשָבה ַעל ִיְרְמָיהּו ַמֲחָׁשבֹות) 18(  
ְלכּו ְוַנֵּכהּו | תֹאַבד ּתֹוָרה ִמּכֵֹהן ְוֵעָצה ֵמָחָכם ְוָדָבר ִמָּנִביא 

| י ַהְקִׁשיָבה ְיהָוה ֵאלָ ) 19: (ָּכל ְּדָבָריוַבָּלׁשֹון ְוַאל ַנְקִׁשיָבה ֶאל 
ּו ַהְיֻׁשַּלם ַּתַחת טֹוָבה ָרָעה ִּכי ָכר) 20: (ּוְׁשַמע ְלקֹול ְיִריָבי

יב ְזכֹר ָעְמִדי ְלָפֶניָך ְלַדֵּבר ֲעֵליֶהם טֹוָבה ְלָהִׁש | ׁשּוָחה ְלַנְפִׁשי 
ָעב ְוַהִּגֵרם ַעל ָלֵכן ֵּתן ֶאת ְּבֵניֶהם ָלרָ ) 21: (ֶאת ֲחָמְתָך ֵמֶהם

יֶהם ִיְהיּו ְיֵדי ֶחֶרב ְוִתְהֶיָנה ְנֵׁשיֶהם ַׁשֻּכלֹות ְוַאְלָמנֹות ְוַאְנֵׁש 
ה ִּתָּׁשַמע ְזָעָק ) 22: (ַּבחּוֵריֶהם ֻמֵּכי ֶחֶרב ַּבִּמְלָחָמה| ֲהֻרֵגי ָמֶות 

ה ׁשּוחָ [ִּכי ָכרּו ׁשיחה | ִמָּבֵּתיֶהם ִּכי ָתִביא ֲעֵליֶהם ְּגדּוד ִּפְתאֹם 
ת ְוַאָּתה ְיהָוה ָיַדְעָּת ֶא ) 23: (ְלָלְכֵדִני ּוַפִחים ָטְמנּו ְלַרְגָלי] קרי

 ְּלָפֶניָך ַאלָּכל ֲעָצָתם ָעַלי ַלָּמֶות ַאל ְּתַכֵּפר ַעל ֲעֹוָנם ְוַחָּטאָתם ִמ 



ה ֻמְכָׁשִלים ְלָפֶניָך ְּבֵעת ַאְּפָך ֲעֵׂש ] ְוִיְהיּו קרי[והיו | ֶּתְמִחי 
    : ָבֶהם

  
Jeremiah Chapter 19 

  
ּוִמִּזְקֵני | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָהלֹוְך ְוָקִניָת ַבְקֻּבק יֹוֵצר ָחֶרׂש ) 1(

ַתח ְוָיָצאָת ֶאל ֵּגיא ֶבן ִהּנֹם ֲאֶׁשר ּפֶ ) 2: (ָהָעם ּוִמִּזְקֵני ַהּכֲֹהִנים
 ְוָקָראָת ָּׁשם ֶאת ַהְּדָבִרים| ] ַהַחְרִסית קרי[ַׁשַער החרסות 

ּוָדה ְוָאַמְרָּת ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה ַמְלֵכי ְיה) 3: (ֵאֶליךָ  ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר
ְנִני ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִה | ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם 

: ה ָאְזָניוֵמִביא ָרָעה ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּכל ׁשְֹמָעּה ִּתַּצְלנָ 
ְּכרּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוְיַקְּטרּו בֹו ַיַען ֲאֶׁשר ֲעָזֻבִני ַוְינַ ) 4(

ַמְלֵכי ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּום ֵהָּמה ַוֲאבֹוֵתיֶהם ּו
ּוָבנּו ֶאת ) 5: (ּוָמְלאּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַּדם ְנִקִּים| ְיהּוָדה 

ֶׁשר לֹא אֲ | ָּבמֹות ַהַּבַעל ִלְׂשרֹף ֶאת ְּבֵניֶהם ָּבֵאׁש עֹלֹות ַלָּבַעל 
  : ִצִּויִתי ְולֹא ִדַּבְרִּתי ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִלִּבי

ַהֶּזה  ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה ְולֹא ִיָּקֵרא ַלָּמקֹום) 6(
ּוַבּקִֹתי ֶאת ) 7: (ִּכי ִאם ֵּגיא ַהֲהֵרָגה| עֹוד ַהּתֶֹפת ְוֵגיא ֶבן ִהּנֹם 

ֹום ַהֶּזה ְוִהַּפְלִּתים ַּבֶחֶרב ִלְפֵני ֲעַצת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ַּבָּמק
ְוָנַתִּתי ֶאת ִנְבָלָתם ְלַמֲאָכל | אְֹיֵביֶהם ּוְבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם 
 ְוַׂשְמִּתי ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת) 8: (ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ

: ַעל ָּכל ַמּכֶֹתהָ  ּכֹל עֵֹבר ָעֶליָה ִיּׁשֹם ְוִיְׁשרֹק| ְלַׁשָּמה ְוִלְׁשֵרָקה 
ְוִאיׁש  ְוַהֲאַכְלִּתים ֶאת ְּבַׂשר ְּבֵניֶהם ְוֵאת ְּבַׂשר ְּבנֵֹתיֶהם) 9(

ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר ָיִציקּו ָלֶהם | ְּבַׂשר ֵרֵעהּו יֹאֵכלּו 
ְלֵעיֵני | ְוָׁשַבְרָּת ַהַּבְקֻּבק ) 10: (אְֹיֵביֶהם ּוְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם

ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ) 11: (הְֹלִכים אֹוָתְך ָהֲאָנִׁשים הַ 
ּזֹאת ְיהָוה ְצָבאֹות ָּכָכה ֶאְׁשּבֹר ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאת ָהִעיר הַ 

| ה עֹוד ַּכֲאֶׁשר ִיְׁשּבֹר ֶאת ְּכִלי ַהּיֹוֵצר ֲאֶׁשר לֹא יּוַכל ְלֵהָרפֵ 
 ן ֶאֱעֶׂשה ַלָּמקֹוםּכֵ ) 12: (ּוְבתֶֹפת ִיְקְּברּו ֵמֵאין ָמקֹום ִלְקּבֹור

: ְוָלֵתת ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּכתֶֹפת| ַהֶּזה ְנֻאם ְיהָוה ּוְליֹוְׁשָביו 
ֶפת ְוָהיּו ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלִם ּוָבֵּתי ַמְלֵכי ְיהּוָדה ִּכְמקֹום ַהּתֹ) 13(

ָבא ְלכֹל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ִקְּטרּו ַעל ַּגּגֵֹתיֶהם ְלכֹל ְצ | ַהְּטֵמִאים 
  : ַמִים ְוַהֵּסְך ְנָסִכים ֵלאלִֹהים ֲאֵחִריםַהָּׁש 



| ִהָּנֵבא ַוָּיבֹא ִיְרְמָיהּו ֵמַהּתֶֹפת ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהָוה ָׁשם לְ ) 14(
ּכֹה ָאַמר ) 15(  : ַוַּיֲעמֹד ַּבֲחַצר ֵּבית ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּכל ָהָעם

ֶאל ָהִעיר ] ריֵמִביא ק[ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני מבי 
ִּכי | יָה ַהּזֹאת ְוַעל ָּכל ָעֶריָה ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָעלֶ 

  :ִהְקׁשּו ֶאת ָעְרָּפם ְלִבְלִּתי ְׁשמֹוַע ֶאת ְּדָבָרי
  

Jeremiah Chapter 20 
  
ֵבית ְיהָוה ַוִּיְׁשַמע ַּפְׁשחּור ֶּבן ִאֵּמר ַהּכֵֹהן ְוהּוא ָפִקיד ָנִגיד ְּב ) 1(
 ַוַּיֶּכה ַפְׁשחּור ֵאת) 2: (ֶאת ִיְרְמָיהּו ִנָּבא ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה| 

ִּבְנָיִמן  ַוִּיֵּתן אֹתֹו ַעל ַהַּמְהֶּפֶכת ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער| ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא 
ֶאת  ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוּיֵֹצא ַפְׁשחּור) 3: (ָהֶעְליֹון ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוה

ָרא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְרְמָיהּו לֹא ַפְׁשחּור ָק | ִמן ַהַּמְהָּפֶכת  ִיְרְמָיהּו
  : ְיהָוה ְׁשֶמָך ִּכי ִאם ָמגֹור ִמָּסִביב

 ְוָנְפלּו ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני נֶֹתְנָך ְלָמגֹור ְלָך ּוְלָכל אֲֹהֶביךָ ) 4(
ה ֶאֵּתן ְּבַיד ֶמֶלְך ְוֶאת ָּכל ְיהּודָ | ְּבֶחֶרב אְֹיֵביֶהם ְוֵעיֶניָך רֹאֹות 
ר ְוָנַתִּתי ֶאת ָּכל חֶֹסן ָהִעי) 5: (ָּבֶבל ְוִהְגָלם ָּבֶבָלה ְוִהָּכם ֶּבָחֶרב

ְוֵאת ָּכל אֹוְצרֹות ַמְלֵכי | ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ְיִגיָעּה ְוֶאת ָּכל ְיָקָרּה 
: ֶבָלהְיהּוָדה ֶאֵּתן ְּבַיד אְֹיֵביֶהם ּוְבָזזּום ּוְלָקחּום ֶוֱהִביאּום ּבָ 

ּוָבֶבל ָּתבֹוא | ְוַאָּתה ַפְׁשחּור ְוכֹל יְֹׁשֵבי ֵביֶתָך ֵּתְלכּו ַּבֶּׁשִבי ) 6(
ֵּבאָת ָלֶהם ְוָׁשם ָּתמּות ְוָׁשם ִּתָּקֵבר ַאָּתה ְוָכל אֲֹהֶביָך ֲאֶׁשר נִ 

ָהִייִתי | ִּפִּתיַתִני ְיהָוה ָוֶאָּפת ֲחַזְקַּתִני ַוּתּוָכל ) 7(  : ַּבָּׁשֶקר
ס ִּכי ִמֵּדי ֲאַדֵּבר ֶאְזָעק ָחָמ ) 8: (ק ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹה לֵֹעג ִליִלְׂשחֹו

: ֹוםִּכי ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ִלי ְלֶחְרָּפה ּוְלֶקֶלס ָּכל ַהּי| ָוׁשֹד ֶאְקָרא 
ִלִּבי ְוָאַמְרִּתי לֹא ֶאְזְּכֶרּנּו ְולֹא ֲאַדֵּבר עֹוד ִּבְׁשמֹו ְוָהָיה ְב ) 9(

) 10: (ְוִנְלֵאיִתי ַּכְלֵכל ְולֹא אּוָכל| ר ְּבַעְצמָֹתי ְּכֵאׁש ּבֶֹעֶרת ָעצֻ 
ֱאנֹוׁש  ִּכי ָׁשַמְעִּתי ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב ַהִּגידּו ְוַנִּגיֶדּנּו ּכֹל

ּו אּוַלי ְיֻפֶּתה ְונּוְכָלה לֹו ְוִנְקָחה ִנְקָמֵתנ| ְׁשלֹוִמי ׁשְֹמֵרי ַצְלִעי 
לֹא י ְּכִגּבֹור ָעִריץ ַעל ֵּכן רְֹדַפי ִיָּכְׁשלּו וְ ַויהָוה אֹוִת ) 11: (ִמֶּמּנּו
) 12: (חַ ּבֹׁשּו ְמאֹד ִּכי לֹא ִהְׂשִּכילּו ְּכִלַּמת עֹוָלם לֹא ִתָּׁשכֵ | ֻיָכלּו 

ֶאְרֶאה ִנְקָמְתָך | ַויהָוה ְצָבאֹות ּבֵֹחן ַצִּדיק רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב 
 ִׁשירּו ַליהָוה ַהְללּו ֶאת) 13(  : ֵמֶהם ִּכי ֵאֶליָך ִּגִּליִתי ֶאת ִריִבי

ָארּור ) 14(  : ִּכי ִהִּציל ֶאת ֶנֶפׁש ֶאְביֹון ִמַּיד ְמֵרִעים| ְיהָוה 
: ְך יֹום ֲאֶׁשר ְיָלַדְתִני ִאִּמי ַאל ְיִהי ָברּו| ַהּיֹום ֲאֶׁשר ֻיַּלְדִּתי ּבֹו 



| ן ָזָכר  ּבֵ ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּבַּׂשר ֶאת ָאִבי ֵלאמֹר ֻיַּלד ְלךָ ) 15(
ַפְך ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא ֶּכָעִרים ֲאֶׁשר הָ ) 16: (ַׂשֵּמַח ִׂשֳּמָחהּו

: ִיםְוָׁשַמע ְזָעָקה ַּבּבֶֹקר ּוְתרּוָעה ְּבֵעת ָצֳהרָ | ְיהָוה ְולֹא ִנָחם 
ַוְּתִהי ִלי ִאִּמי ִקְבִרי ְוַרְחָמה | ֲאֶׁשר לֹא מֹוְתַתִני ֵמָרֶחם ) 17(

| ֹון ָלָּמה ֶּזה ֵמֶרֶחם ָיָצאִתי ִלְראֹות ָעָמל ְוָיג )18: (ֲהַרת עֹוָלם
  :ַוִּיְכלּו ְּבבֶֹׁשת ָיָמי

  
Jeremiah Chapter 21 

  
ִּבְׁשלַֹח ֵאָליו | ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ) 1(

 ַמֲעֵׂשָיהן ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ֶאת ַּפְׁשחּור ֶּבן ַמְלִּכָּיה ְוֶאת ְצַפְנָיה בֶ 
ַּצר ְּדָרׁש ָנא ַבֲעֵדנּו ֶאת ְיהָוה ִּכי ְנבּוַכְדֶרא) 2: (ַהּכֵֹהן ֵלאמֹר

אָֹתיו אּוַלי ַיֲעֶׂשה ְיהָוה אֹוָתנּו ְּכָכל ִנְפלְ | ֶמֶלְך ָּבֶבל ִנְלָחם ָעֵלינּו 
ּכֹה תֹאְמֻרן ֶאל | ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ֲאֵליֶהם ) 3(  : ְוַיֲעֶלה ֵמָעֵלינּו

ת ְּכֵלי ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמֵסב ֶא ) 4: (ָּיהּוִצְדִק 
 ת ֶמֶלְך ָּבֶבלַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּבֶיְדֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ִנְלָחִמים ָּבם ֶא 

ְוָאַסְפִּתי אֹוָתם | ְוֶאת ַהַּכְׂשִּדים ַהָּצִרים ֲעֵליֶכם ִמחּוץ ַלחֹוָמה 
 ְוִנְלַחְמִּתי ֲאִני ִאְּתֶכם ְּבָיד ְנטּוָיה) 5( :ֶאל ּתֹוְך ָהִעיר ַהּזֹאת

ְוִהֵּכיִתי ֶאת ) 6: (ּוְבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול| ּוִבְזרֹוַע ֲחָזָקה 
ְּבֶדֶבר ָּגדֹול | יֹוְׁשֵבי ָהִעיר ַהּזֹאת ְוֶאת ָהָאָדם ְוֶאת ַהְּבֵהָמה 

 ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדהְוַאֲחֵרי ֵכן ְנֻאם ְיהָוה ֶאֵּתן ֶאת ) 7: (ָיֻמתּו
ן ַהֶּדֶבר ְוֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ָהָעם ְוֶאת ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ַהּזֹאת ִמ 
ְיֵביֶהם ִמן ַהֶחֶרב ּוִמן ָהָרָעב ְּבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְבַיד אֹ

ֶהם ְולֹא ְוִהָּכם ְלִפי ֶחֶרב לֹא ָיחּוס ֲעֵלי| ּוְבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם 
| ה ְוֶאל ָהָעם ַהֶּזה ּתֹאַמר ּכֹה ָאַמר ְיהוָ ) 8: (ַיְחמֹל ְולֹא ְיַרֵחם

 ַהּיֵֹׁשב) 9: (ִהְנִני נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ֶאת ֶּדֶרְך ַהַחִּיים ְוֶאת ֶּדֶרְך ַהָּמֶות
ְוַהּיֹוֵצא ְוָנַפל ַעל | ָּבִעיר ַהּזֹאת ָימּות ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבָּדֶבר 

ְוָהְיָתה ּלֹו ַנְפׁשֹו ] ְוָחָיה קרי[ִּדים ַהָּצִרים ֲעֵליֶכם יחיה ַהַּכְׂש 
ה ִּכי ַׂשְמִּתי ָפַני ָּבִעיר ַהּזֹאת ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹובָ ) 10: (ְלָׁשָלל

ּוְלֵבית ) 11(  : ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּתָּנֵתן ּוְׂשָרָפּה ָּבֵאׁש| ְנֻאם ְיהָוה 
ֵּבית ָּדִוד ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 12: (ְיהָוה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִׁשְמעּו ְּדַבר

ֶּפן ֵּתֵצא ָכֵאׁש | ִּדינּו ַלּבֶֹקר ִמְׁשָּפט ְוַהִּצילּו ָגזּול ִמַּיד עֹוֵׁשק 
ַמַעְלֵליֶכם [ֲחָמִתי ּוָבֲעָרה ְוֵאין ְמַכֶּבה ִמְּפֵני רַֹע מעלליהם 

| ר ְנֻאם ְיהָוה ִהְנִני ֵאַלִיְך יֶֹׁשֶבת ָהֵעֶמק צּור ַהִּמיׁשֹ) 13]: (קרי



ּוָפַקְדִּתי ) 14: (ָהאְֹמִרים ִמי ֵיַחת ָעֵלינּו ּוִמי ָיבֹוא ִּבְמעֹונֹוֵתינּו
ְכָלה ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּבַיְעָרּה ְוָא| ֲעֵליֶכם ִּכְפִרי ַמַעְלֵליֶכם ְנֻאם ְיהָוה 

    : ָּכל ְסִביֶביהָ 
  

Jeremiah Chapter 22 
  
ְוִדַּבְרָּת ָׁשם ֶאת | ֶלְך ְיהּוָדה ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֵרד ֵּבית ֶמ ) 1(

ּיֵֹׁשב ְוָאַמְרָּת ְׁשַמע ְּדַבר ְיהָוה ֶמֶלְך ְיהּוָדה הַ ) 2: (ַהָּדָבר ַהֶּזה
: ֵאֶּלהַאָּתה ַוֲעָבֶדיָך ְוַעְּמָך ַהָּבִאים ַּבְּׁשָעִרים הָ | ַעל ִּכֵּסא ָדִוד 

ִּצילּו ָגזּול ִמַּיד ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֲעׂשּו ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְוהַ ) 3(  
ל ְוֵגר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ַאל ּתֹנּו ַאל ַּתְחמֹסּו ְוָדם ָנִקי ַא| ָעׁשֹוק 

| ֶּזה ִּכי ִאם ָעׂשֹו ַּתֲעׂשּו ֶאת ַהָּדָבר הַ ) 4: (ִּתְׁשְּפכּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה
 אֹוּוָבאּו ְבַׁשֲעֵרי ַהַּבִית ַהֶּזה ְמָלִכים יְֹׁשִבים ְלָדִוד ַעל ִּכְס 

) 5: (ְוַעּמֹו] ַוֲעָבָדיו קרי[רְֹכִבים ָּבֶרֶכב ּוַבּסּוִסים הּוא ועבדו 
ה ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם ְיהוָ | ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 

 ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ֵּבית) 6(  : ִּכי ְלָחְרָּבה ִיְהֶיה ַהַּבִית ַהֶּזה
ִאם לֹא ֲאִׁשיְתָך | ד ַאָּתה ִלי רֹאׁש ַהְּלָבנֹון ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִּגְלעָ 

ְוִקַּדְׁשִּתי ָעֶליָך ) 7]: (נֹוָׁשבּו קרי[ִמְדָּבר ָעִרים לֹא נוׁשבה 
: ׁשְוָכְרתּו ִמְבַחר ֲאָרֶזיָך ְוִהִּפילּו ַעל ָהֵא | ַמְׁשִחִתים ִאיׁש ְוֵכָליו 

ּו ְוָאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעה| ְוָעְברּו ּגֹוִים ַרִּבים ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ) 8(
ְוָאְמרּו ַעל ) 9: (ַעל ֶמה ָעָׂשה ְיהָוה ָּכָכה ָלִעיר ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאלִֹהים | ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת ְּבִרית ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם 
ְּבכּו | ַאל ִּתְבּכּו ְלֵמת ְוַאל ָּתֻנדּו לֹו ) 10(  : ֲאֵחִרים ַוַּיַעְבדּום

ִּכי ) 11(  : כֹו ַלהֵֹלְך ִּכי לֹא ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹובָ 
ֵלְך ַּתַחת כֹה ָאַמר ְיהָוה ֶאל ַׁשֻּלם ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַהּמֹ

: לֹא ָיׁשּוב ָׁשם עֹוד| יֹאִׁשָּיהּו ָאִביו ֲאֶׁשר ָיָצא ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה 
 ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת| ֲאֶׁשר ִהְגלּו אֹתֹו ָׁשם ָימּות  ִּכי ִּבְמקֹום) 12(

א הֹוי ּבֶֹנה ֵביתֹו ְּבלֹא ֶצֶדק ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹ) 13(  : לֹא ִיְרֶאה עֹוד
ָהאֵֹמר ) 14: (ְּבֵרֵעהּו ַיֲעבֹד ִחָּנם ּופֲֹעלֹו לֹא ִיֶּתן לֹו| ִמְׁשָּפט 

ְוָקַרע לֹו ַחּלֹוָני ְוָספּון | ָּוִחים ֶאְבֶנה ִּלי ֵּבית ִמּדֹות ַוֲעִלּיֹות ְמרֻ 
| ז ֲהִתְמלְֹך ִּכי ַאָּתה ְמַתֲחֶרה ָבָארֶ ) 15: (ָּבָאֶרז ּוָמׁשֹוַח ַּבָּׁשַׁשר

: ֹוב לֹוָאִביָך ֲהלֹוא ָאַכל ְוָׁשָתה ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָאז ט
ַעת אִֹתי ְנֻאם ֲהלֹוא ִהיא ַהּדַ | ָּדן ִּדין ָעִני ְוֶאְביֹון ָאז טֹוב ) 16(

י ְוַעל ַּדם ַהָּנִק | ִּכי ֵאין ֵעיֶניָך ְוִלְּבָך ִּכי ִאם ַעל ִּבְצֶעָך ) 17: (ְיהָוה



ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ) 18(  : ִלְׁשּפֹוְך ְוַעל ָהעֶֹׁשק ְוַעל ַהְּמרּוָצה ַלֲעׂשֹות
הֹוי  ֹוְיהָוה ֶאל ְיהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה לֹא ִיְסְּפדּו ל

) 19: (לֹא ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאדֹון ְוהֹוי הֹדֹה| ָאִחי ְוהֹוי ָאחֹות 
: ּוָׁשָלִםָסחֹוב ְוַהְׁשֵלְך ֵמָהְלָאה ְלַׁשֲעֵרי ְיר| ְקבּוַרת ֲחמֹור ִיָּקֵבר 

ְוַצֲעִקי | ֲעִלי ַהְּלָבנֹון ּוְצָעִקי ּוַבָּבָׁשן ְּתִני קֹוֵלְך ) 20(  
ִיְך ִּדַּבְרִּתי ֵאַלִיְך ְּבַׁשְלֹוַת ) 21: (רּו ָּכל ְמַאֲהָבִיְך ֵמֲעָבִרים ִּכי ִנְׁשְּב 

: ֹוִליֶזה ַדְרֵּכְך ִמְּנעּוַרִיְך ִּכי לֹא ָׁשַמַעְּת ְּבק| ָאַמְרְּת לֹא ֶאְׁשָמע 
 ִּכי ָאז ֵּתבִֹׁשי| ָּכל רַֹעִיְך ִּתְרֶעה רּוַח ּוְמַאֲהַבִיְך ַּבְּׁשִבי ֵיֵלכּו ) 22(

ַּבְּלָבנֹון ] יַֹׁשְבְּת קרי[יׁשבתי ) 23: (ִמּכֹל ָרָעֵתְך ְוִנְכַלְמְּת 
ַמה ֵּנַחְנְּת ְּבבֹא ָלְך ֲחָבִלים | ָּבֲאָרִזים ] ְמֻקַּנְנְּת קרי[מקננתי 

ן ַחי ָאִני ְנֻאם ְיהָוה ִּכי ִאם ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו בֶ ) 24: (ִחיל ַּכּיֵֹלָדה
: ִּכי ִמָּׁשם ֶאְּתֶקְנּךָ | ְיִמיִני ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה חֹוָתם ַעל ַיד 

 גֹור ִמְּפֵניֶהםּוְנַתִּתיָך ְּבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפֶׁשָך ּוְבַיד ֲאֶׁשר ַאָּתה יָ ) 25(
ְוֵהַטְלִּתי ) 26: (ּוְבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְבַיד ַהַּכְׂשִּדים| 

ץ ַאֶחֶרת ֲאֶׁשר לֹא אְֹתָך ְוֶאת ִאְּמָך ֲאֶׁשר ְיָלַדְתָך ַעל ָהָארֶ 
 ִאיםְוַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֵהם ְמַנְּׂש ) 27: (ְוָׁשם ָּתמּותּו| ֻיַּלְדֶּתם ָׁשם 

ַהֶעֶצב ִנְבֶזה ) 28(  : ָׁשָּמה לֹא ָיׁשּובּו| ֶאת ַנְפָׁשם ָלׁשּוב ָׁשם 
ַמּדּוַע הּוֲטלּו | ָנפּוץ ָהִאיׁש ַהֶּזה ָּכְנָיהּו ִאם ְּכִלי ֵאין ֵחֶפץ ּבֹו 

ֶאֶרץ ֶאֶרץ ) 29: (א ְוַזְרעֹו ְוֻהְׁשְלכּו ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ָיָדעּוהּו
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִּכְתבּו ֶאת ) 30(  : ִׁשְמִעי ְּדַבר ְיהָוה| ָאֶרץ 

ִּכי לֹא ִיְצַלח ִמַּזְרעֹו | ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי ֶּגֶבר לֹא ִיְצַלח ְּבָיָמיו 
  :ד ּומֵֹׁשל עֹוד ִּביהּוָדהִאיׁש יֵֹׁשב ַעל ִּכֵּסא ָדוִ 

  
Jeremiah Chapter 23 

  
: ההֹוי רִֹעים ְמַאְּבִדים ּוְמִפִצים ֶאת צֹאן ַמְרִעיִתי ְנֻאם ְיהוָ ) 1(
ם ֶאת ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַעל ָהרִֹעים ָהרִֹעי) 2(

| ֶּתם אָֹתם ַעִּמי ַאֶּתם ֲהִפצֶֹתם ֶאת צֹאִני ַוַּתִּדחּום ְולֹא ְפַקְד 
ַוֲאִני ) 3: (ִהְנִני פֵֹקד ֲעֵליֶכם ֶאת רַֹע ַמַעְלֵליֶכם ְנֻאם ְיהָוה

י אָֹתם ֲאַקֵּבץ ֶאת ְׁשֵאִרית צֹאִני ִמּכֹל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּת 
 ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶהם) 4: (ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאְתֶהן ַעל ְנֵוֶהן ּוָפרּו ְוָרבּו| ָׁשם 

ְולֹא ִייְראּו עֹוד ְולֹא ֵיַחּתּו ְולֹא ִיָּפֵקדּו ְנֻאם  |רִֹעים ְוָרעּום 
 ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה ַוֲהִקמִֹתי ְלָדִוד) 5(  : ְיהָוה

: ה ָּבָאֶרץּוָמַלְך ֶמֶלְך ְוִהְׂשִּכיל ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָק | ֶצַמח ַצִּדיק 



ר ְוֶזה ְּׁשמֹו ֲאֶׁש | ל ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח ְּבָיָמיו ִּתָּוַׁשע ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵא ) 6(
| ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה ) 7(  : ִיְקְראֹו ְיהָוה ִצְדֵקנּו

ל ֵמֶאֶרץ ְולֹא יֹאְמרּו עֹוד ַחי ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵא 
ִביא ֶאת ֶזַרע ִּכי ִאם ַחי ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ַוֲאֶׁשר הֵ ) 8: (ִמְצָרִים

 ְחִּתים ָׁשםֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹוָנה ּוִמּכֹל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהּדַ 
 ָּכל ַלְּנִבִאים ִנְׁשַּבר ִלִּבי ְבִקְרִּבי ָרֲחפּו) 9(  : ְוָיְׁשבּו ַעל ַאְדָמָתם| 

ָוה ִמְּפֵני ְיה| ַעְצמֹוַתי ָהִייִתי ְּכִאיׁש ִׁשּכֹור ּוְכֶגֶבר ֲעָברֹו ָיִין 
י ִּכי ְמָנֲאִפים ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִּכי ִמְּפנֵ ) 10: (ּוִמְּפֵני ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו

ַוְּתִהי ְמרּוָצָתם ָרָעה | ָאָלה ָאְבָלה ָהָאֶרץ ָיְבׁשּו ְנאֹות ִמְדָּבר 
ַּגם ְּבֵביִתי | ִּכי ַגם ָנִביא ַגם ּכֵֹהן ָחֵנפּו ) 11: (ּוְגבּוָרָתם לֹא ֵכן

ָלֵכן ִיְהֶיה ַדְרָּכם ָלֶהם ) 12: (ְנֻאם ְיהָוהָמָצאִתי ָרָעָתם 
ִּכי ָאִביא ֲעֵליֶהם ָרָעה | ַּכֲחַלְקַלּקֹות ָּבֲאֵפָלה ִיַּדחּו ְוָנְפלּו ָבּה 

| ה ּוִבְנִביֵאי ׁשְֹמרֹון ָרִאיִתי ִתְפלָ ) 13: (ְׁשַנת ְּפֻקָּדָתם ְנֻאם ְיהָוה
ּוִבְנִבֵאי ) 14(  : ִיְׂשָרֵאלִהַּנְּבאּו ַבַּבַעל ַוַּיְתעּו ֶאת ַעִּמי ֶאת 

ּו ְיֵדי ְירּוָׁשַלִם ָרִאיִתי ַׁשֲערּוָרה ָנאֹוף ְוָהלְֹך ַּבֶּׁשֶקר ְוִחְּזק
יָה ָהיּו ִלי ֻכָּלם ִּכְסדֹם ְויְֹׁשבֶ | ְמֵרִעים ְלִבְלִּתי ָׁשבּו ִאיׁש ֵמָרָעתֹו 

ים ִהְנִני ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ַעל ַהְּנִבִא ) 15(  : ַּכֲעמָֹרה
ִּכי ֵמֵאת ְנִביֵאי | ַמֲאִכיל אֹוָתם ַלֲעָנה ְוִהְׁשִקִתים ֵמי רֹאׁש 

  : ְירּוָׁשַלִם ָיְצָאה ֲחֻנָּפה ְלָכל ָהָאֶרץ
ים ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ַאל ִּתְׁשְמעּו ַעל ִּדְבֵרי ַהְּנִבִא ) 16(

ָּבם ְיַדֵּברּו לֹא ֲחזֹון לִ | ַהִּנְּבִאים ָלֶכם ַמְהִּבִלים ֵהָּמה ֶאְתֶכם 
 אְֹמִרים ָאמֹור ִלְמַנֲאַצי ִּדֶּבר ְיהָוה ָׁשלֹום) 17: (ִמִּפי ְיהָוה

ם ְוכֹל הֵֹלְך ִּבְׁשִררּות ִלּבֹו ָאְמרּו לֹא ָתבֹוא ֲעֵליכֶ | ִיְהֶיה ָלֶכם 
ִמי | ֹו ִּכי ִמי ָעַמד ְּבסֹוד ְיהָוה ְוֵיֶרא ְוִיְׁשַמע ֶאת ְּדָבר) 18: (ָרָעה

ִהֵּנה ַסֲעַרת ְיהָוה ) 19(  : ַוִּיְׁשָמע] ְּדָברֹו קרי[יב דברי ִהְקִׁש 
לֹא ) 20: (ַעל רֹאׁש ְרָׁשִעים ָיחּול| ֵחָמה ָיְצָאה ְוַסַער ִמְתחֹוֵלל 

ְּבַאֲחִרית | ָיׁשּוב ַאף ְיהָוה ַעד ֲעׂשֹתֹו ְוַעד ֲהִקימֹו ְמִזּמֹות ִלּבֹו 
ֵהם לֹא ָׁשַלְחִּתי ֶאת ַהְּנִבִאים וְ ) 21: (ַהָּיִמים ִּתְתּבֹוְננּו ָבּה ִּביָנה

| ְוִאם ָעְמדּו ְּבסֹוִדי ) 22: (לֹא ִדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם ְוֵהם ִנָּבאּו| ָרצּו 
ְוַיְׁשִמעּו ְדָבַרי ֶאת ַעִּמי ִויִׁשבּום ִמַּדְרָּכם ָהָרע ּוֵמרַֹע 

ְולֹא | ַהֱאלֵֹהי ִמָּקרֹב ָאִני ְנֻאם ְיהָוה ) 23(  : ַמַעְלֵליֶהם
ִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני לֹא ) 24: (ֱאלֵֹהי ֵמָרחֹק

ֵלא ֲהלֹוא ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמ | ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ְיהָוה 
ִאים ָׁשַמְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ָאְמרּו ַהְּנִבִאים ַהִּנְּב ) 25: (ְנֻאם ְיהָוה



ב ַעד ָמַתי ֲהֵיׁש ְּבלֵ ) 26: (ָחָלְמִּתיָחַלְמִּתי | ִּבְׁשִמי ֶׁשֶקר ֵלאמֹר 
ַהחְֹׁשִבים ) 27: (ּוְנִביֵאי ַּתְרִמת ִלָּבם| ַהְּנִבִאים ִנְּבֵאי ַהָּׁשֶקר 

| יׁש ְלֵרֵעהּו ְלַהְׁשִּכיַח ֶאת ַעִּמי ְׁשִמי ַּבֲחלֹומָֹתם ֲאֶׁשר ְיַסְּפרּו ִא 
ֹו ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִאּת) 28: (ַּכֲאֶׁשר ָׁשְכחּו ֲאבֹוָתם ֶאת ְׁשִמי ַּבָּבַעל

ַמה | ת ֲחלֹום ְיַסֵּפר ֲחלֹום ַוֲאֶׁשר ְּדָבִרי ִאּתֹו ְיַדֵּבר ְּדָבִרי ֱאֶמ 
 ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי ָּכֵאׁש ְנֻאם) 29: (ַלֶּתֶבן ֶאת ַהָּבר ְנֻאם ְיהָוה

ָלֵכן ִהְנִני ַעל ַהְּנִבִאים ) 30(  : ּוְכַפִּטיׁש ְיפֵֹצץ ָסַלע| ְיהָוה 
ִהְנִני ַעל ) 31: (ְמַגְּנֵבי ְדָבַרי ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו| ָוה ְנֻאם ְיה

ִהְנִני ) 32: (ַהּלְֹקִחים ְלׁשֹוָנם ַוִּיְנֲאמּו ְנֻאם| ַהְּנִביִאם ְנֻאם ְיהָוה 
ַעִּמי  ַעל ִנְּבֵאי ֲחלֹמֹות ֶׁשֶקר ְנֻאם ְיהָוה ַוְיַסְּפרּום ַוַּיְתעּו ֶאת

ָאנִֹכי לֹא ְׁשַלְחִּתים ְולֹא ִצִּויִתים וְ | ְּבִׁשְקֵריֶהם ּוְבַפֲחזּוָתם 
ְוִכי ִיְׁשָאְלָך ) 33: (ְוהֹוֵעיל לֹא יֹוִעילּו ָלָעם ַהֶּזה ְנֻאם ְיהָוה

ְוָאַמְרָּת | ָהָעם ַהֶּזה אֹו ַהָּנִביא אֹו כֵֹהן ֵלאמֹר ַמה ַמָּׂשא ְיהָוה 
) 34: (ֲאֵליֶהם ֶאת ַמה ַמָּׂשא ְוָנַטְׁשִּתי ֶאְתֶכם ְנֻאם ְיהָוה

ּוָפַקְדִּתי ַעל | ְוַהָּנִביא ְוַהּכֵֹהן ְוָהָעם ֲאֶׁשר יֹאַמר ַמָּׂשא ְיהָוה 
ׁש ּכֹה תֹאְמרּו ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְוִאי) 35: (ָהִאיׁש ַההּוא ְוַעל ֵּביתֹו

ּוַמָּׂשא ְיהָוה ) 36: (ֶמה ָעָנה ְיהָוה ּוַמה ִּדֶּבר ְיהָוה| ֶאל ָאִחיו 
ֶאת  י ַהַּמָּׂשא ִיְהֶיה ְלִאיׁש ְּדָברֹו ַוֲהַפְכֶּתםִּכ | לֹא ִתְזְּכרּו עֹוד 

ּכֹה תֹאַמר ) 37: (ִּדְבֵרי ֱאלִֹהים ַחִּיים ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהינּו
ְוִאם ַמָּׂשא ) 38: (ֶמה ָעָנְך ְיהָוה ּוַמה ִּדֶּבר ְיהָוה| ֶאל ַהָּנִביא 

 ם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזהְיהָוה ּתֹאֵמרּו ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַיַען ֲאָמְרכֶ 
: הָוהָוֶאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר לֹא תֹאְמרּו ַמָּׂשא יְ | ַמָּׂשא ְיהָוה 

ְוָנַטְׁשִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת | ָלֵכן ִהְנִני ְוָנִׁשיִתי ֶאְתֶכם ָנׁשֹא ) 39(
ְוָנַתִּתי ) 40: (ָהִעיר ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם ֵמַעל ָּפָני

    : ּוְכִלּמּות עֹוָלם ֲאֶׁשר לֹא ִתָּׁשֵכחַ | ֶחְרַּפת עֹוָלם ֲעֵליֶכם 
  

Jeremiah Chapter 24 
  
י ֵהיַכל ִהְרַאִני ְיהָוה ְוִהֵּנה ְׁשֵני ּדּוָדֵאי ְתֵאִנים מּוָעִדים ִלְפנֵ ) 1(

 ֶבן ַאֲחֵרי ַהְגלֹות ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ְיָכְנָיהּו| ְיהָוה 
ת ֶלְך ְיהּוָדה ְוֶאת ָׂשֵרי ְיהּוָדה ְוֶאת ֶהָחָרׁש ְוֶא ְיהֹוָיִקים ֶמ 

 ַהּדּוד ֶאָחד ְּתֵאִנים טֹבֹות) 2: (ַהַּמְסֵּגר ִמירּוָׁשַלִם ַוְיִבֵאם ָּבֶבל
ר ְוַהּדּוד ֶאָחד ְּתֵאִנים ָרעֹות ְמאֹד ֲאֶׁש | ְמאֹד ִּכְתֵאֵני ַהַּבֻּכרֹות 

ָוה ֵאַלי ָמה ַאָּתה רֶֹאה ַוּיֹאֶמר ְיה) 3(  : לֹא ֵתָאַכְלָנה ֵמרֹעַ 



ת ַהְּתֵאִנים ַהּטֹבֹות טֹבֹות ְמאֹד ְוָהָרעֹו| ִיְרְמָיהּו ָואַֹמר ְּתֵאִנים 
  : ָרעֹות ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאַכְלָנה ֵמרֹעַ 

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 5: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 4(
ֵּכן ַאִּכיר ֶאת ָּגלּות ְיהּוָדה | ֶּלה ִיְׂשָרֵאל ַּכְּתֵאִנים ַהּטֹבֹות ָהֵא 

) 6: (הֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתי ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ְלטֹובָ 
| ּזֹאת ְוַׂשְמִּתי ֵעיִני ֲעֵליֶהם ְלטֹוָבה ַוֲהִׁשבִֹתים ַעל ָהָאֶרץ הַ 

י ָלֶהם ְוָנַתִּת ) 7: (ּוְבִניִתים ְולֹא ֶאֱהרֹס ּוְנַטְעִּתים ְולֹא ֶאּתֹוׁש
ֶהם ֵלב ָלַדַעת אִֹתי ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְוָהיּו ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה לָ 

ְוַכְּתֵאִנים ָהָרעֹות ) 8(  : ִּכי ָיֻׁשבּו ֵאַלי ְּבָכל ִלָּבם| ֵלאלִֹהים 
ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ֵּכן ֶאֵּתן ֶאת | ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאַכְלָנה ֵמרַֹע 

 ָדה ְוֶאת ָׂשָריו ְוֵאת ְׁשֵאִרית ְירּוָׁשַלִםִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּו
ּוְנַתִּתים ) 9: (ַהִּנְׁשָאִרים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַהּיְֹׁשִבים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

ְלֶחְרָּפה | ְלָרָעה ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ] ְלַזֲעָוה קרי[לזועה 
: ר ַאִּדיֵחם ָׁשםּוְלָמָׁשל ִלְׁשִניָנה ְוִלְקָלָלה ְּבָכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁש 

ַעד ֻּתָּמם | ְוִׁשַּלְחִּתי ָבם ֶאת ַהֶחֶרב ֶאת ָהָרָעב ְוֶאת ַהָּדֶבר ) 10(
  :ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ְוַלֲאבֹוֵתיֶהם

  
Jeremiah Chapter 25 

  
ָנה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ַעל ִיְרְמָיהּו ַעל ָּכל ַעם ְיהּוָדה ַּבָּׁש ) 1(

ִהיא ַהָּׁשָנה | ית ִליהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָהְרִבעִ 
ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִיְרְמָיהּו ) 2: (ָהִראׁשִֹנית ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל

) 3: (רַהָּנִביא ַעל ָּכל ַעם ְיהּוָדה ְוֶאל ָּכל יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֵלאמֹ
ּיֹום ִׁשָּיהּו ֶבן ָאמֹון ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוַעד הַ ִמן ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְליֹא

ָוֲאַדֵּבר | ַהֶּזה ֶזה ָׁשלֹׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֵאָלי 
ם ְוָׁשַלח ְיהָוה ֲאֵליכֶ ) 4: (ֲאֵליֶכם ַאְׁשֵּכים ְוַדֵּבר ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם

ְולֹא | לֹא ְׁשַמְעֶּתם ֶאת ָּכל ֲעָבָדיו ַהְּנִבִאים ַהְׁשֵּכם ְוָׁשלַֹח וְ 
ּכֹו ֵלאמֹר ׁשּובּו ָנא ִאיׁש ִמַּדְר ) 5: (ִהִּטיֶתם ֶאת ָאְזְנֶכם ִלְׁשמֹעַ 

ן ְיהָוה ָלֶכם ָהָרָעה ּוֵמרַֹע ַמַעְלֵליֶכם ּוְׁשבּו ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַת 
ְוַאל ֵּתְלכּו ַאֲחֵרי ) 6: (ְלִמן עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם| ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם 

ְולֹא ַתְכִעיסּו | ים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות ָלֶהם ֱאלִֹה 
 ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי) 7: (אֹוִתי ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם ְולֹא ָאַרע ָלֶכם

ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם ] ַהְכִעיֵסִני קרי[ְלַמַען הכעסוני | ְנֻאם ְיהָוה 
 ַיַען ֲאֶׁשר לֹא| ָבאֹות ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצ ) 8(  : ְלַרע ָלֶכם



חֹות ִהְנִני ׁשֵֹלַח ְוָלַקְחִּתי ֶאת ָּכל ִמְׁשְּפ ) 9: (ְׁשַמְעֶּתם ֶאת ְּדָבָרי
אִֹתים ָצפֹון ְנֻאם ְיהָוה ְוֶאל ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעְבִּדי ַוֲהִב 

| יב ִב ַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַעל יְֹׁשֶביָה ְוַעל ָּכל ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ָס 
) 10: (ֹוָלםְוַהֲחַרְמִּתים ְוַׂשְמִּתים ְלַׁשָּמה ְוִלְׁשֵרָקה ּוְלָחְרבֹות ע
| קֹול ַּכָּלה ְוַהֲאַבְדִּתי ֵמֶהם קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן וְ 

 ְוָהְיָתה ָּכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלָחְרָּבה) 11: (קֹול ֵרַחִים ְואֹור ֵנר
) 12: (ָנהַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֶאת ֶמֶלְך ָּבֶבל ִׁשְבִעים ָׁש  ְוָעְבדּו| ְלַׁשָּמה 

ַהּגֹוי  ְוָהָיה ִכְמלֹאות ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפקֹד ַעל ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוַעל
ְוַׂשְמִּתי אֹתֹו | ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ֶאת ֲעֹוָנם ְוַעל ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים 

ַעל ָהָאֶרץ ] קרי ְוֵהֵבאִתי[והבאיתי ) 13: (ְלִׁשְממֹות עֹוָלם
ר ֵאת ָּכל ַהָּכתּוב ַּבֵּספֶ | ַהִהיא ֶאת ָּכל ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָעֶליָה 
ִּכי ָעְבדּו ָבם ַּגם ) 14: (ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנָּבא ִיְרְמָיהּו ַעל ָּכל ַהּגֹוִים
ָלם ְוִׁשַּלְמִּתי ָלֶהם ְּכָפעֳ | ֵהָּמה ּגֹוִים ַרִּבים ּוְמָלִכים ְּגדֹוִלים 

ל ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵא ) 15(  : ּוְכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם
ְוִהְׁשִקיָתה אֹתֹו | ֵאַלי ַקח ֶאת ּכֹוס ַהַּיִין ַהֵחָמה ַהּזֹאת ִמָּיִדי 

ְוָׁשתּו ) 16: (ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח אֹוְתָך ֲאֵליֶהם
: ָתםִמְּפֵני ַהֶחֶרב ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ֵּבינֹ |ְוִהְתּגֲֹעׁשּו ְוִהְתהָֹללּו 

 ֶׁשרָוַאְׁשֶקה ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים אֲ | ָוֶאַּקח ֶאת ַהּכֹוס ִמַּיד ְיהָוה ) 17(
ֶאת ֶאת ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת ָעֵרי ְיהּוָדה וְ ) 18: (ְׁשָלַחִני ְיהָוה ֲאֵליֶהם
ְלַׁשָּמה ִלְׁשֵרָקה ָלֵתת אָֹתם ְלָחְרָּבה | ְמָלֶכיָה ֶאת ָׂשֶריָה 
יו ֶאת ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוֶאת ֲעָבדָ ) 19: (ְוִלְקָלָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה

 ְוֵאת ָּכל ָהֶעֶרב ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכי) 20: (ְוֶאת ָׂשָריו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו
ן ְוֶאת ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאת ַאְׁשְקלֹו| ֶאֶרץ ָהעּוץ 

ֶאת ֱאדֹום ְוֶאת ) 21: (ָּזה ְוֶאת ֶעְקרֹון ְוֵאת ְׁשֵאִרית ַאְׁשּדֹודעַ 
 ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכי צֹר ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכי) 22: (מֹוָאב ְוֶאת ְּבֵני ַעּמֹון

ְוֶאת ְּדָדן ְוֶאת ) 23: (ְוֵאת ַמְלֵכי ָהִאי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהָּים| ִצידֹון 
ב ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכי ֲערָ ) 24: (צּוֵצי ֵפָאהֵּתיָמא ְוֶאת ּבּוז ְוֵאת ָּכל ְק 

ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכי ) 25: (ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכי ָהֶעֶרב ַהּׁשְֹכִנים ַּבִּמְדָּבר| 
ְוֵאת ָּכל ) 26: (ִזְמִרי ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכי ֵעיָלם ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכי ָמָדי

ִחיו ְוֵאת ָּכל ַמְלֵכי ַהָּצפֹון ַהְּקרִֹבים ְוָהְרחִֹקים ִאיׁש ֶאל ָא
ה ּוֶמֶלְך ֵׁשַׁשְך ִיְׁשֶּת | ַהַּמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה 

י ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֹהֵ    ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ) 27: (ַאֲחֵריֶהם
ִמְּפֵני ַהֶחֶרב | ִיְׂשָרֵאל ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּוְקיּו ְוִנְפלּו ְולֹא ָתקּומּו 

ס ְוָהָיה ִּכי ְיָמֲאנּו ָלַקַחת ַהּכֹו) 28: (ר ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ֵּביֵניֶכםֲאֶׁש 



תֹו ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ָׁש | ִמָּיְדָך ִלְׁשּתֹות 
י ֵמֵחל ִּכי ִהֵּנה ָבִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעֶליָה ָאנִֹכ ) 29: (ִתְׁשּתּו

ל לֹא ִתָּנקּו ִּכי ֶחֶרב ֲאִני קֵֹרא ַעל ּכָ | ה ִתָּנקּו ְלָהַרע ְוַאֶּתם ִהָּנֵק 
ְוַאָּתה ִּתָּנֵבא ֲאֵליֶהם ) 30: (יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות

ָאג ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ְיהָוה ִמָּמרֹום ִיְׁש | ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ַאג ַעל ָנֵוהּו ֵהיָדד ְּכדְֹרִכים ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹו ָׁשאֹג ִיְׁש 

י ָּבא ָׁשאֹון ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ ִּכ ) 31: (ַיֲעֶנה ֶאל ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ
ֶרב ָהְרָׁשִעים ְנָתָנם ַלחֶ | ִריב ַליהָוה ַּבּגֹוִים ִנְׁשָּפט הּוא ְלָכל ָּבָׂשר 

ֵצאת ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִהֵּנה ָרָעה יֹ) 32(  : ְנֻאם ְיהָוה
ְוָהיּו ַחְלֵלי ) 33: (ְוַסַער ָּגדֹול ֵיעֹור ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ| ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי 

לֹא ִיָּסְפדּו | ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ 
) 34: (ְולֹא ֵיָאְספּו ְולֹא ִיָּקֵברּו ְלדֶֹמן ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ִיְהיּו

 ִעים ְוַזֲעקּו ְוִהְתַּפְּלׁשּו ַאִּדיֵרי ַהּצֹאן ִּכי ָמְלאּוֵהיִלילּו ָהרֹ
) 35: (ּוְתפֹוצֹוִתיֶכם ּוְנַפְלֶּתם ִּכְכִלי ֶחְמָּדה| ְיֵמיֶכם ִלְטבֹוַח 

קֹול ) 36: (ּוְפֵליָטה ֵמַאִּדיֵרי ַהּצֹאן| ְוָאַבד ָמנֹוס ִמן ָהרִֹעים 
ִּכי ׁשֵֹדד ְיהָוה ֶאת  |ַצֲעַקת ָהרִֹעים ִויְלַלת ַאִּדיֵרי ַהּצֹאן 

: ִמְּפֵני ֲחרֹון ַאף ְיהָוה| ְוָנַדּמּו ְנאֹות ַהָּׁשלֹום ) 37: (ַמְרִעיָתם
ן ִּכי ָהְיָתה ַאְרָצם ְלַׁשָּמה ִמְּפֵני ֲחרֹו| ָעַזב ַּכְּכִפיר ֻסּכֹו ) 38(

  :ַהּיֹוָנה ּוִמְּפֵני ֲחרֹון ַאּפֹו
  

Jeremiah Chapter 26 
  
ָהָיה | ְלכּות ְיהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְּבֵראִׁשית ַמְמ ) 1(

ר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֲעמֹד ַּבֲחצַ ) 2: (ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאמֹר
ֹות ֵּבית ֵּבית ְיהָוה ְוִדַּבְרָּת ַעל ָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהָּבִאים ְלִהְׁשַּתחֲ 

ַאל ִּתְגַרע | יִתיָך ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ְיהָוה ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצּוִ 
ְוִנַחְמִּתי ֶאל | אּוַלי ִיְׁשְמעּו ְוָיֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ) 3: (ָּדָבר

) 4: (ְלֵליֶהםָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי חֵֹׁשב ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ִמְּפֵני רַֹע ַמעַ 
 ְׁשְמעּו ֵאַלי ָלֶלֶכתִאם לֹא ִת | ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה 
ִלְׁשמַֹע ַעל ִּדְבֵרי ֲעָבַדי ) 5: (ְּבתֹוָרִתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם

ְוַהְׁשֵּכם ְוָׁשלַֹח ְולֹא | ַהְּנִבִאים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ֲאֵליֶכם 
ְוֶאת ָהִעיר | ְוָנַתִּתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ְּכִׁשלֹה ) 6: (ְׁשַמְעֶּתם
) 7(  : ֶאֵּתן ִלְקָלָלה ְלכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ] את קריַהּזֹ[הזאתה 

 ֶאת ִיְרְמָיהּו ְמַדֵּבר ֶאת| ַוִּיְׁשְמעּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִבִאים ְוָכל ָהָעם 



 ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ִיְרְמָיהּו ְלַדֵּבר) 8: (ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵבית ְיהָוה
ַוִּיְתְּפׂשּו אֹתֹו | ֶאל ָּכל ָהָעם  ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְלַדֵּבר

ַמּדּוַע ) 9: (ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִבִאים ְוָכל ָהָעם ֵלאמֹר מֹות ָּתמּות
יר ַהּזֹאת ִנֵּביָת ְבֵׁשם ְיהָוה ֵלאמֹר ְּכִׁשלֹו ִיְהֶיה ַהַּבִית ַהֶּזה ְוָהִע 

: ְּבֵבית ְיהָוה ַוִּיָּקֵהל ָּכל ָהָעם ֶאל ִיְרְמָיהּו| ֶּתֱחַרב ֵמֵאין יֹוֵׁשב 
ּו ִמֵּבית ַוִּיְׁשְמעּו ָׂשֵרי ְיהּוָדה ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוַּיֲעל) 10(

) 11(  : ַוֵּיְׁשבּו ְּבֶפַתח ַׁשַער ְיהָוה ֶהָחָדׁש| ַהֶּמֶלְך ֵּבית ְיהָוה 
| ֵלאמֹר  ַוּיֹאְמרּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִבִאים ֶאל ַהָּׂשִרים ְוֶאל ָּכל ָהָעם

ר ַּפט ָמֶות ָלִאיׁש ַהֶּזה ִּכי ִנָּבא ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ַּכֲאֶׁש ִמְׁש 
ֶאל ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ֶאל ָּכל ַהָּׂשִרים וְ ) 12: (ְׁשַמְעֶּתם ְּבָאְזֵניֶכם
ל ְיהָוה ְׁשָלַחִני ְלִהָּנֵבא ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה ְוֶא | ָּכל ָהָעם ֵלאמֹר 

ְוַעָּתה ) 13: (ם ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתםָהִעיר ַהּזֹאת ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרי
| יֶכם ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם ְוִׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֹהֵ 

ַוֲאִני ִהְנִני ) 14: (ְוִיָּנֵחם ְיהָוה ֶאל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲעֵליֶכם
דַֹע ֵּתְדעּו ִּכי ַאְך יָ ) 15: (ֲעׂשּו ִלי ַּכּטֹוב ְוַכָּיָׁשר ְּבֵעיֵניֶכם| ְבֶיְדֶכם 

ֶאל ִאם ְמִמִתים ַאֶּתם אִֹתי ִּכי ָדם ָנִקי ַאֶּתם נְֹתִנים ֲעֵליֶכם וְ 
 ִּכי ֶבֱאֶמת ְׁשָלַחִני ְיהָוה ֲעֵליֶכם| ָהִעיר ַהּזֹאת ְוֶאל יְֹׁשֶביָה 

ַוּיֹאְמרּו ) 16(  : ְלַדֵּבר ְּבָאְזֵניֶכם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ה ֵאין ָלִאיׁש ַהּזֶ | ָעם ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְוֶאל ַהְּנִביִאים ַהָּׂשִרים ְוָכל הָ 

ַוָּיֻקמּו ) 17: (ִמְׁשַּפט ָמֶות ִּכי ְּבֵׁשם ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו
) 18: (ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּכל ְקַהל ָהָעם ֵלאמֹר| ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ָהָאֶרץ 

 ָיה ִנָּבא ִּביֵמי ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ַהּמֹוַרְׁשִּתי הָ ] ִמיָכה קרי[מיכיה 
ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּכל ַעם ְיהּוָדה ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה | ְיהּוָדה 

ר ַהַּבִית ְצָבאֹות ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשַלִים ִעִּיים ִּתְהֶיה ְוהַ 
ְוָכל ֶהָהֵמת ֱהִמֻתהּו ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ) 19: (ְלָבמֹות ָיַער

הָוה ְיהּוָדה ֲהלֹא ָיֵרא ֶאת ְיהָוה ַוְיַחל ֶאת ְּפֵני ְיהָוה ַוִּיָּנֶחם יְ 
ל ַוֲאַנְחנּו עִֹׂשים ָרָעה ְגדֹוָלה עַ | ֶאל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲעֵליֶהם 

ָּיהּו ֶּבן ְוַגם ִאיׁש ָהָיה ִמְתַנֵּבא ְּבֵׁשם ְיהָוה אּוִר ) 20: (ַנְפׁשֹוֵתינּו
ץ ַוִּיָּנֵבא ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַעל ָהָארֶ | ִּקְרַית ַהְּיָעִרים ְׁשַמְעָיהּו ִמ 

ל ַוִּיְׁשַמע ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָיִקים ְוכָ ) 21: (ַהּזֹאת ְּככֹל ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו
ַוִּיְׁשַמע | תֹו ִּגּבֹוָריו ְוָכל ַהָּׂשִרים ֶאת ְּדָבָריו ַוְיַבֵּקׁש ַהֶּמֶלְך ֲהִמי

ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ) 22: (ָרא ַוִּיְבַרח ַוָּיבֹא ִמְצָרִיםאּוִרָּיהּו ַוּיִ 
ִאּתֹו  ֵאת ֶאְלָנָתן ֶּבן ַעְכּבֹור ַוֲאָנִׁשים| ְיהֹוָיִקים ֲאָנִׁשים ִמְצָרִים 

ל ַוּיֹוִציאּו ֶאת אּוִרָּיהּו ִמִּמְצַרִים ַוְיִבֻאהּו ֶא ) 23: (ֶאל ִמְצָרִים



י ְּבֵני ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת ִנְבָלתֹו ֶאל ִקְברֵ | ֶּבָחֶרב ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָיִקים ַוַּיֵּכהּו 
ְלִבְלִּתי | ַאְך ַיד ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן ָהְיָתה ֶאת ִיְרְמָיהּו ) 24: (ָהָעם

  :ֵּתת אֹתֹו ְבַיד ָהָעם ַלֲהִמיתֹו
  

Jeremiah Chapter 27 
  
ָהָיה | ְיהּוָדה ְּבֵראִׁשית ַמְמֶלֶכת ְיהֹוָיִקם ֶּבן יֹאוִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ) 1(

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 2: (ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל ִיְרְמָיה ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאמֹר
) 3: (ּוְנַתָּתם ַעל ַצָּואֶרךָ | ֵאַלי ֲעֵׂשה ְלָך מֹוֵסרֹות ּומֹטֹות 

ֵני ַעּמֹון ְוִׁשַּלְחָּתם ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ְוֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב ְוֶאל ֶמֶלְך ְּב 
ַלִם ְּבַיד ַמְלָאִכים ַהָּבִאים ְירּוָׁש | ר ְוֶאל ֶמֶלְך ִצידֹון ְוֶאל ֶמֶלְך צֹ

ר ְוִצִּויָת אָֹתם ֶאל ֲאדֵֹניֶהם ֵלאמֹ) 4: (ֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ּכֹה תֹאְמרּו ֶאל | 

ת ָהָאָדם ְוֶאת ָאנִֹכי ָעִׂשיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ֶא ) 5: (ֲאדֵֹניֶכם
| ְּנטּוָיה ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ ְּבכִֹחי ַהָּגדֹול ּוִבְזרֹוִעי הַ 

ְוַעָּתה ָאנִֹכי ָנַתִּתי ֶאת ָּכל ) 6: (ּוְנַתִּתיָה ַלֲאֶׁשר ָיַׁשר ְּבֵעיָני
ת ְוַגם ֶא | ָהֲאָרצֹות ָהֵאֶּלה ְּבַיד ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעְבִּדי 

ְוָעְבדּו אֹתֹו ָּכל ַהּגֹוִים ְוֶאת ) 7: (ַחַּית ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי לֹו ְלָעְבדֹו
ַעד ּבֹא ֵעת ַאְרצֹו ַּגם הּוא ְוָעְבדּו בֹו ּגֹוִים | ְּבנֹו ְוֶאת ֶּבן ְּבנֹו 

א ְוָהָיה ַהּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹ) 8: (ַרִּבים ּוְמָלִכים ְּגדִֹלים
ן ֶאת ֶאת ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוֵאת ֲאֶׁשר לֹא ִיֵּת ַיַעְבדּו אֹתֹו 

ֹוי ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבֶּדֶבר ֶאְפקֹד ַעל ַהּג| ַצָּוארֹו ְּבעֹל ֶמֶלְך ָּבֶבל 
ּו ְוַאֶּתם ַאל ִּתְׁשְמע) 9: (ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ַעד ֻּתִּמי אָֹתם ְּבָידֹו

ל ְוֶאל ֲחלֹמֵֹתיֶכם ְוֶאל עְֹנֵניֶכם ְוֶא ֶאל ְנִביֵאיֶכם ְוֶאל קְֹסֵמיֶכם 
ת ֲאֶׁשר ֵהם אְֹמִרים ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר לֹא ַתַעְבדּו ֶא | ַּכָּׁשֵפיֶכם 
ְלַמַען ַהְרִחיק | ִּכי ֶׁשֶקר ֵהם ִנְּבִאים ָלֶכם ) 10: (ֶמֶלְך ָּבֶבל

ֹוי ְוַהּג) 11: (ֶאְתֶכם ֵמַעל ַאְדַמְתֶכם ְוִהַּדְחִּתי ֶאְתֶכם ַוֲאַבְדֶּתם
ְוִהַּנְחִּתיו ַעל | ֲאֶׁשר ָיִביא ֶאת ַצָּוארֹו ְּבעֹל ֶמֶלְך ָּבֶבל ַוֲעָבדֹו 

ְוֶאל ִצְדִקָּיה ֶמֶלְך ) 12: (ַאְדָמתֹו ְנֻאם ְיהָוה ַוֲעָבָדּה ְוָיַׁשב ָּבּה
ָהִביאּו ֶאת | ְיהּוָדה ִּדַּבְרִּתי ְּכָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר 

ָלָּמה ) 13: (ֶלְך ָּבֶבל ְוִעְבדּו אֹתֹו ְוַעּמֹו ִוְחיּוַצְּואֵריֶכם ְּבעֹל ֶמ 
ל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶא | ָתמּותּו ַאָּתה ְוַעֶּמָך ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבָּדֶבר 
ְוַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ) 14: (ַהּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעבֹד ֶאת ֶמֶלְך ָּבֶבל

ם ֵלאמֹר לֹא ַתַעְבדּו ֶאת ֶמֶלְך ִּדְבֵרי ַהְּנִבִאים ָהאְֹמִרים ֲאֵליכֶ 



ִּכי לֹא ְׁשַלְחִּתים ְנֻאם ) 15: (ִּכי ֶׁשֶקר ֵהם ִנְּבִאים ָלֶכם| ָּבֶבל 
ְלַמַען ַהִּדיִחי ֶאְתֶכם | ְיהָוה ְוֵהם ִנְּבִאים ִּבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר 

ם ְוֶאל ַהּכֲֹהִני) 16: (ַוֲאַבְדֶּתם ַאֶּתם ְוַהְּנִבִאים ַהִּנְּבִאים ָלֶכם
ְמעּו ְוֶאל ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַאל ִּתְׁש 
הָוה ֶאל ִּדְבֵרי ְנִביֵאיֶכם ַהִּנְּבִאים ָלֶכם ֵלאמֹר ִהֵּנה ְכֵלי ֵבית יְ 

: ִּכי ֶׁשֶקר ֵהָּמה ִנְּבִאים ָלֶכם| מּוָׁשִבים ִמָּבֶבָלה ַעָּתה ְמֵהָרה 
 ָלָּמה ִתְהֶיה| יֶהם ִעְבדּו ֶאת ֶמֶלְך ָּבֶבל ִוְחיּו ַאל ִּתְׁשְמעּו ֲאלֵ ) 17(

ָוה ְוִאם ְנִבִאים ֵהם ְוִאם ֵיׁש ְּדַבר ְיה) 18: (ָהִעיר ַהּזֹאת ָחְרָּבה
ִרים ִיְפְּגעּו ָנא ַּביהָוה ְצָבאֹות ְלִבְלִּתי בֹאּו ַהֵּכִלים ַהּנֹוָת | ִאָּתם 

  : ּוָׁשַלִם ָּבֶבָלהְּבֵבית ְיהָוה ּוֵבית ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוִביר
ל ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֶאל ָהַעֻּמִדים ְוַעל ַהָּים ְועַ ) 19(

ֲאֶׁשר ) 20: (ְוַעל ֶיֶתר ַהֵּכִלים ַהּנֹוָתִרים ָּבִעיר ַהּזֹאת| ַהְּמכֹנֹות 
ן לֹא ְלָקָחם ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַּבְגלֹותֹו ֶאת ְיָכוְנָיה בֶ 

ְוֵאת ָּכל חֵֹרי ְיהּוָדה | ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה ְיהֹוָיִקים 
| ֵאל ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ ) 21(  : ִוירּוָׁשָלִם

: ָלִםַעל ַהֵּכִלים ַהּנֹוָתִרים ֵּבית ְיהָוה ּוֵבית ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִוירּוָׁש 
 ַעד יֹום ָּפְקִדי אָֹתם ְנֻאם ְיהָוה| ּו ָּבֶבָלה יּוָבאּו ְוָׁשָּמה ִיְהי) 22(

  :ְוַהֲעִליִתים ַוֲהִׁשיבִֹתים ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה
  

Jeremiah Chapter 28 
  
ְך ְיהּוָדה ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהִהיא ְּבֵראִׁשית ַמְמֶלֶכת ִצְדִקָּיה ֶמלֶ ) 1(

 ר ֵאַלי ֲחַנְנָיהָאַמ | ָהְרִבִעית ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ] ַּבָּׁשָנה קרי[בׁשנת 
ִנים ְוָכל ֶבן ַעּזּור ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִמִּגְבעֹון ְּבֵבית ְיהָוה ְלֵעיֵני ַהּכֹהֲ 

אמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל לֵ ) 2: (ָהָעם ֵלאמֹר
יב ְּבעֹוד ְׁשָנַתִים ָיִמים ֲאִני ֵמִׁש ) 3: (ָׁשַבְרִּתי ֶאת עֹל ֶמֶלְך ָּבֶבל| 

ֲאֶׁשר ָלַקח | ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶאת ָּכל ְּכֵלי ֵּבית ְיהָוה  ֶאל
ְוֶאת ) 4: (ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוְיִביֵאם ָּבֶבל

ָּבִאים ְיָכְנָיה ֶבן ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוֶאת ָּכל ָּגלּות ְיהּוָדה הַ 
ִּכי ֶאְׁשּבֹר ֶאת | ֹום ַהֶּזה ְנֻאם ְיהָוה ָּבֶבָלה ֲאִני ֵמִׁשיב ֶאל ַהָּמק

| א ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ֶאל ֲחַנְנָיה ַהָּנִבי) 5: (עֹל ֶמֶלְך ָּבֶבל
) 6: (ְלֵעיֵני ַהּכֲֹהִנים ּוְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ָהעְֹמִדים ְּבֵבית ְיהָוה

ָיֵקם ְיהָוה ֶאת | ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ָאֵמן ֵּכן ַיֲעֶׂשה ְיהָוה 
ה ִמָּבֶבל ְּדָבֶריָך ֲאֶׁשר ִנֵּבאָת ְלָהִׁשיב ְּכֵלי ֵבית ְיהָוה ְוָכל ַהּגֹולָ 



נִֹכי ּדֵֹבר ַאְך ְׁשַמע ָנא ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָא) 7: (ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה
ְלָפֶניָך ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפַני ּו) 8: (ּוְבָאְזֵני ָּכל ָהָעם| ְּבָאְזֶניָך 

ת ַוִּיָּנְבאּו ֶאל ֲאָרצֹות ַרּבֹות ְוַעל ַמְמָלכֹות ְּגדֹלֹו| ִמן ָהעֹוָלם 
ְּבבֹא |  ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִיָּנֵבא ְלָׁשלֹום) 9: (ְלִמְלָחָמה ּוְלָרָעה ּוְלָדֶבר

ַוִּיַּקח ) 10: (ְּדַבר ַהָּנִביא ִיָּוַדע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהָוה ֶּבֱאֶמת
| ַנְנָיה ַהָּנִביא ֶאת ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצַּואר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא חֲ 

ַמר ַוּיֹאֶמר ֲחַנְנָיה ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ֵלאמֹר ּכֹה ָא) 11: (ַוִּיְׁשְּבֵרהּו
ְׁשָנַתִים  ְיהָוה ָּכָכה ֶאְׁשּבֹר ֶאת עֹל ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְּבעֹוד

  : ַוֵּיֶלְך ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ְלַדְרּכֹו| ּגֹוִים ָיִמים ֵמַעל ַצַּואר ָּכל הַ 
א ַאֲחֵרי ְׁשבֹור ֲחַנְנָיה ַהָּנִבי| ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיה ) 12(

ָהלֹוְך ) 13: (ֶאת ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצַּואר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ֵלאמֹר
| ת ֵעץ ָׁשָבְרָּת ְוָאַמְרָּת ֶאל ֲחַנְנָיה ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה מֹוטֹ

 ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות) 14: (ְוָעִׂשיָת ַתְחֵּתיֶהן מֹטֹות ַּבְרֶזל
ֶּלה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל עֹל ַּבְרֶזל ָנַתִּתי ַעל ַצַּואר ָּכל ַהּגֹוִים ָהֵא 

ה ְוַגם ֶאת ַחַּית ַהָּׂשדֶ | ַלֲעבֹד ֶאת ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַוֲעָבֻדהּו 
ַמע ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ֶאל ֲחַנְנָיה ַהָּנִביא ְׁש ) 15: (ָנַתִּתי לֹו

ֶּזה ַעל לֹא ְׁשָלֲחָך ְיהָוה ְוַאָּתה ִהְבַטְחָּת ֶאת ָהָעם הַ | ָנא ֲחַנְנָיה 
 ָהֲאָדָמה ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ְמַׁשֵּלֲחָך ֵמַעל ְּפֵני) 16: (ָׁשֶקר

 ַוָּיָמת ֲחַנְנָיה) 17: (ה ֵמת ִּכי ָסָרה ִדַּבְרָּת ֶאל ְיהָוהַהָּׁשָנה ַאָּת | 
  :ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי| ַהָּנִביא ַּבָּׁשָנה ַהִהיא 
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| רּוָׁשָלִם ְוֵאֶּלה ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָׁשַלח ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ִמי) 1(

ַהּכֲֹהִנים ְוֶאל ַהְּנִביִאים ְוֶאל ָּכל ֶאל ֶיֶתר ִזְקֵני ַהּגֹוָלה ְוֶאל 
ַאֲחֵרי ) 2: (ָהָעם ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה

 ירּוָׁשַלִםֵצאת ְיָכְנָיה ַהֶּמֶלְך ְוַהְּגִביָרה ְוַהָּסִריִסים ָׂשֵרי ְיהּוָדה וִ 
ָיה ָׂשה ֶבן ָׁשָפן ּוְגַמְר ְּבַיד ֶאְלעָ ) 3: (ְוֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר ִמירּוָׁשָלִם

ֶנאַּצר ֲאֶׁשר ָׁשַלח ִצְדִקָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֶאל ְנבּוַכְד | ֶּבן ִחְלִקָּיה 
 ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי) 4(  : ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבֶבָלה ֵלאמֹר

נּו ְּב ) 5: (ְלָכל ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה| ִיְׂשָרֵאל 
ְקחּו ָנִׁשים ) 6: (ְוִנְטעּו ַגּנֹות ְוִאְכלּו ֶאת ִּפְרָין| ָבִּתים ְוֵׁשבּו 

ְּתנּו  ְוהֹוִלידּו ָּבִנים ּוָבנֹות ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנִׁשים ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶכם
) 7: (ּוְרבּו ָׁשם ְוַאל ִּתְמָעטּו| ַלֲאָנִׁשים ְוֵתַלְדָנה ָּבִנים ּוָבנֹות 



ִהְתַּפְללּו ֶאת ְׁשלֹום ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ָׁשָּמה וְ ְוִדְרׁשּו 
  : ִּכי ִבְׁשלֹוָמּה ִיְהֶיה ָלֶכם ָׁשלֹום| ַבֲעָדּה ֶאל ְיהָוה 

ּו ָלֶכם ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַאל ַיִּׁשיא) 8(
ַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל וְ | ְנִביֵאיֶכם ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ְוקְֹסֵמיֶכם 

ִּכי ְבֶׁשֶקר ֵהם ִנְּבִאים ) 9: (ֲחלֹמֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמְחְלִמים
ִּכי כֹה ָאַמר ) 10(  : לֹא ְׁשַלְחִּתים ְנֻאם ְיהָוה| ָלֶכם ִּבְׁשִמי 

|  ְיהָוה ִּכי ְלִפי ְמלֹאת ְלָבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפקֹד ֶאְתֶכם
ֹום ָבִרי ַהּטֹוב ְלָהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ַהָּמקַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶכם ֶאת ְּד 

י חֵֹׁשב ִּכי ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַהַּמֲחָׁשבֹת ֲאֶׁשר ָאנִֹכ ) 11: (ַהֶּזה
ם ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְולֹא ְלָרָעה ָלֵתת ָלכֶ | ֲעֵליֶכם ְנֻאם ְיהָוה 

ַּפַּלְלֶּתם ּוְקָראֶתם אִֹתי ַוֲהַלְכֶּתם ְוִהְת ) 12: (ַאֲחִרית ְוִתְקָוה
ִּכי | ּוִבַּקְׁשֶּתם אִֹתי ּוְמָצאֶתם ) 13: (ְוָׁשַמְעִּתי ֲאֵליֶכם| ֵאָלי 

ִּתי ְוִנְמֵצאִתי ָלֶכם ְנֻאם ְיהָוה ְוַׁשְב ) 14: (ִתְדְרֻׁשִני ְּבָכל ְלַבְבֶכם
ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ַהּגֹוִים ] ְׁשבּוְתֶכם קרי[ֶאת ׁשביתכם 
| ֹות ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתי ֶאְתֶכם ָׁשם ְנֻאם ְיהָוה ּוִמָּכל ַהְּמקֹומ

) 15: (ָּׁשםַוֲהִׁשבִֹתי ֶאְתֶכם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ִמ 
ִּכי כֹה ) 16(  : ֵהִקים ָלנּו ְיהָוה ְנִבִאים ָּבֶבָלה| ִּכי ֲאַמְרֶּתם 

ֶאל ָּכל ָהָעם ָאַמר ְיהָוה ֶאל ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוֵׁשב ֶאל ִּכֵּסא ָדִוד וְ 
: הֲאֵחיֶכם ֲאֶׁשר לֹא ָיְצאּו ִאְּתֶכם ַּבּגֹולָ | ַהּיֹוֵׁשב ָּבִעיר ַהּזֹאת 

ֶאת  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִהְנִני ְמַׁשֵּלַח ָּבם ֶאת ַהֶחֶרב) 17(
ר לֹא ְוָנַתִּתי אֹוָתם ַּכְּתֵאִנים ַהּׁשָֹעִרים ֲאֶׁש | ָהָרָעב ְוֶאת ַהָּדֶבר 

| ֶבר ְוָרַדְפִּתי ַאֲחֵריֶהם ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבּדָ ) 18: (ֵמרֹעַ  ֵתָאַכְלָנה
ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ְלָאָלה ] ְלַזֲעָוה קרי[ּוְנַתִּתים לזועה 

: ִּתים ָׁשםּוְלַׁשָּמה ְוִלְׁשֵרָקה ּוְלֶחְרָּפה ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהַּדְח 
ִּתי ֲאֶׁשר ָׁשַלְח | ָבַרי ְנֻאם ְיהָוה ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמעּו ֶאל ְּד ) 19(

ְעֶּתם ְנֻאם ֲאֵליֶהם ֶאת ֲעָבַדי ַהְּנִבִאים ַהְׁשֵּכם ְוָׁשלַֹח ְולֹא ְׁשַמ 
ְחִּתי ָּכל ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר ִׁשּלַ | ְוַאֶּתם ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה ) 20: (ְיהָוה

לֵֹהי ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות אֱ ) 21(  : ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה
 ָיה ַהִּנְּבִאיםִיְׂשָרֵאל ֶאל ַאְחָאב ֶּבן קֹוָלָיה ְוֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶבן ַמֲעֵׂש 

ֶבל ִהְנִני נֵֹתן אָֹתם ְּבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ּבָ | ָלֶכם ִּבְׁשִמי ָׁשֶקר 
 ְוֻלַּקח ֵמֶהם ְקָלָלה ְלכֹל ָּגלּות ְיהּוָדה) 22: (ְוִהָּכם ְלֵעיֵניֶכם

ר ָקָלם ְיִׂשְמָך ְיהָוה ְּכִצְדִקָּיהּו ּוְכֶאָחב ֲאֶׁש | ָבֶבל ֵלאמֹר ֲאֶׁשר ְּב 
 ְיַנֲאפּו ֶאתַיַען ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל וַ ) 23: (ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבֵאׁש

ְוָאנִֹכי | ִּויִתם ְנֵׁשי ֵרֵעיֶהם ַוְיַדְּברּו ָדָבר ִּבְׁשִמי ֶׁשֶקר ֲאֶׁשר לֹוא ִצ 



ְוֶאל ְׁשַמְעָיהּו ) 24(  : ָוֵעד ְנֻאם ְיהָוה] ֵדַע קריַהּיֹו[הוידע 
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ) 25: (ַהֶּנֱחָלִמי ּתֹאַמר ֵלאמֹר

ים ֶאל ָּכל ַיַען ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשַלְחָּת ְבִׁשְמָכה ְסָפִר | ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ֵׂשָיה ַהּכֵֹהן ְוֶאל ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִם ְוֶאל ְצַפְנָיה ֶבן ַמעֲ 

ן ְיהָוה ְנָתְנָך כֵֹהן ַּתַחת ְיהֹוָיָדע ַהּכֹהֵ ) 26: (ַהּכֲֹהִנים ֵלאמֹר
ְוָנַתָּתה | ִלְהיֹות ְּפִקִדים ֵּבית ְיהָוה ְלָכל ִאיׁש ְמֻׁשָּגע ּוִמְתַנֵּבא 

 ְוַעָּתה ָלָּמה לֹא ָגַעְרָּת ) 27: (אֹתֹו ֶאל ַהַּמְהֶּפֶכת ְוֶאל ַהִּצינֹק
ינּו ִּכי ַעל ֵּכן ָׁשַלח ֵאלֵ ) 28: (ַהִּמְתַנֵּבא ָלֶכם| ְּבִיְרְמָיהּו ָהֲעְּנתִֹתי 

ּו ְּבנּו ָבִּתים ְוֵׁשבּו ְוִנְטעּו ַגּנֹות ְוִאְכל| ָּבֶבל ֵלאמֹר ֲאֻרָּכה ִהיא 
ְּבָאְזֵני | ַוִּיְקָרא ְצַפְנָיה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ) 29: (ֶאת ְּפִריֶהן

  : ְמָיהּו ַהָּנִביאִיְר 
ְׁשַלח ַעל ָּכל ) 31: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹר) 30(

 ַיַען ֲאֶׁשר| ַהּגֹוָלה ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֶאל ְׁשַמְעָיה ַהֶּנֱחָלִמי 
: ַעל ָׁשֶקר ִנָּבא ָלֶכם ְׁשַמְעָיה ַוֲאִני לֹא ְׁשַלְחִּתיו ַוַּיְבַטח ֶאְתֶכם

י ְוַעל ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני פֵֹקד ַעל ְׁשַמְעָיה ַהֶּנֱחָלִמ ) 32(
ה ַזְרעֹו לֹא ִיְהֶיה לֹו ִאיׁש יֹוֵׁשב ְּבתֹוְך ָהָעם ַהֶּזה ְולֹא ִיְרֶא 

ִּכי ָסָרה ִדֶּבר ַעל | ַבּטֹוב ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ְלַעִּמי ְנֻאם ְיהָוה 
    : ְיהָוה
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ּכֹה ) 2: (ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאמֹר) 1(

ְּכָתב ְלָך ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים | ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ִּכי ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ) 3: (ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֶאל ֵסֶפר

| ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ָאַמר ְיהָוה ְיהָוה ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות ַעִּמי 
  : הָ ַוֲהִׁשבִֹתים ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם ִויֵרׁשּו

: ְיהּוָדה ְוֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל) 4(
: ַּפַחד ְוֵאין ָׁשלֹום| ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה קֹול ֲחָרָדה ָׁשָמְענּו ) 5(
ַעל  ַמּדּוַע ָרִאיִתי ָכל ֶּגֶבר ָיָדיו| ַׁשֲאלּו ָנא ּוְראּו ִאם יֵֹלד ָזָכר ) 6(

הֹוי ִּכי ָגדֹול ) 7: (ֲחָלָציו ַּכּיֹוֵלָדה ְוֶנֶהְפכּו ָכל ָּפִנים ְלֵיָרקֹון
ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמֶּמָּנה | ַהּיֹום ַההּוא ֵמַאִין ָּכמֹהּו 

ּלֹו ה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ֶאְׁשּבֹר עֻ ְוָהיָ ) 8: (ִיָּוֵׁשעַ 
) 9: (ְולֹא ַיַעְבדּו בֹו עֹוד ָזִרים| ֵמַעל ַצָּואֶרָך ּומֹוְסרֹוֶתיָך ֲאַנֵּתק 

ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם ֲאֶׁשר ָאִקים | ְוָעְבדּו ֵאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם 



ב ְנֻאם ְיהָֹוה ְוַאל ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹ) 10(  : ָלֶהם
ֶאֶרץ ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשיֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמ 

ִּכי ִאְּתָך ) 11: (ְוָׁשב ַיֲעקֹב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד| ִׁשְבָים 
ר ִּכי ֶאֱעֶׂשה ָכָלה ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁש | ֲאִני ְנֻאם ְיהָוה ְלהֹוִׁשיֶעָך 

ִּמְׁשָּפט ֲהִפצֹוִתיָך ָּׁשם ַאְך אְֹתָך לֹא ֶאֱעֶׂשה ָכָלה ְוִיַּסְרִּתיָך לַ 
  : ְוַנֵּקה לֹא ֲאַנֶּקּךָ 

ֵאין ) 13: (ַנְחָלה ַמָּכֵתְך | ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ָאנּוׁש ְלִׁשְבֵרְך ) 12(
ִיְך ָּכל ְמַאֲהבַ ) 14: (ְרֻפאֹות ְּתָעָלה ֵאין ָלְך | ָּדן ִּדיֵנְך ְלָמזֹור 

ִּכי ַמַּכת אֹוֵיב ִהִּכיִתיְך מּוַסר | ְׁשֵכחּוְך אֹוָתְך לֹא ִיְדרֹׁשּו 
ְך ַמה ִּתְזַעק ַעל ִׁשְברֵ ) 15: (ַאְכָזִרי ַעל רֹב ֲעֹוֵנְך ָעְצמּו ַחּטֹאָתִיְך 

: ָלְך  ַעל רֹב ֲעֹוֵנְך ָעְצמּו ַחּטֹאַתִיְך ָעִׂשיִתי ֵאֶּלה| ָאנּוׁש ַמְכאֵֹבְך 
ְוָהיּו | ּו ל אְֹכַלִיְך ֵיָאֵכלּו ְוָכל ָצַרִיְך ֻּכָּלם ַּבְּׁשִבי ֵיֵלכָלֵכן ּכָ ) 16(

 ִּכי ַאֲעֶלה ֲאֻרָכה) 17: (ׁשֹאַסִיְך ִלְמִׁשָּסה ְוָכל ּבְֹזַזִיְך ֶאֵּתן ָלַבז
ִּכי ִנָּדָחה ָקְראּו ָלְך ִצּיֹון | ָלְך ּוִמַּמּכֹוַתִיְך ֶאְרָּפֵאְך ְנֻאם ְיהָוה 

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ָׁשב ְׁשבּות ) 18(  : ין ָלּהִהיא ּדֵֹרׁש ֵא 
ֹון ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה ְוַאְרמ| ָאֳהֵלי ַיֲעקֹוב ּוִמְׁשְּכנָֹתיו ֲאַרֵחם 

| ְוָיָצא ֵמֶהם ּתֹוָדה ְוקֹול ְמַׂשֲחִקים ) 19: (ַעל ִמְׁשָּפטֹו ֵיֵׁשב
ְוָהיּו ָבָניו ) 20: (ים ְולֹא ִיְצָערּוְוִהְרִּבִתים ְולֹא ִיְמָעטּו ְוִהְכַּבְדִּת 

ְוָהָיה ) 21: (ּוָפַקְדִּתי ַעל ָּכל לֲֹחָציו| ְּכֶקֶדם ַוֲעָדתֹו ְלָפַני ִּתּכֹון 
ִּכי ִמי | ָלי ַאִּדירֹו ִמֶּמּנּו ּומְֹׁשלֹו ִמִּקְרּבֹו ֵיֵצא ְוִהְקַרְבִּתיו ְוִנַּגׁש ֵא 

ִוְהִייֶתם ִלי ) 22: (ְנֻאם ְיהָוההּוא ֶזה ָעַרב ֶאת ִלּבֹו ָלֶגֶׁשת ֵאַלי 
ִהֵּנה ַסֲעַרת ְיהָוה ) 23(  : ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהים| ְלָעם 

לֹא ) 24: (ַעל רֹאׁש ְרָׁשִעים ָיחּול| ֵחָמה ָיְצָאה ַסַער ִמְתּגֹוֵרר 
| ֹו ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאף ְיהָוה ַעד ֲעׂשֹתֹו ְוַעד ֲהִקימֹו ְמִזּמֹות ִלּב

  :ִרית ַהָּיִמים ִּתְתּבֹוְננּו ָבּהְּבַאחֲ 
  

Jeremiah Chapter 31 
  
ת ָּבֵעת ַהִהיא ְנֻאם ְיהָוה ֶאְהֶיה ֵלאלִֹהים ְלכֹל ִמְׁשְּפחֹו) 1(

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָמָצא ֵחן ) 2(  : ְוֵהָּמה ִיְהיּו ִלי ְלָעם| ִיְׂשָרֵאל 
ֵמָרחֹוק ) 3: (ִיְׂשָרֵאל ָהלֹוְך ְלַהְרִּגיעֹו| ַּבִּמְדָּבר ַעם ְׂשִריֵדי ָחֶרב 

:  ָחֶסדְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתיְך ַעל ֵּכן ְמַׁשְכִּתיְך | ְיהָוה ִנְרָאה ִלי 
ת עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִיְך ְוָיָצא| עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ) 4(

ָנְטעּו | ְמרֹון עֹוד ִּתְּטִעי ְכָרִמים ְּבָהֵרי ׁשֹ) 5: (ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים



| ִּכי ֶיׁש יֹום ָקְראּו נְֹצִרים ְּבַהר ֶאְפָרִים ) 6: (נְֹטִעים ְוִחֵּללּו
  : קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו

 ַהּגֹוִים ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ָרּנּו ְלַיֲעקֹב ִׂשְמָחה ְוַצֲהלּו ְּברֹאׁש) 7(
 ֹוַׁשע ְיהָוה ֶאת ַעְּמָך ֵאת ְׁשֵאִריתַהְׁשִמיעּו ַהְללּו ְוִאְמרּו ה| 

ְּכֵתי ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְר ) 8: (ִיְׂשָרֵאל
: הָקָהל ָּגדֹול ָיׁשּובּו ֵהּנָ | ָאֶרץ ָּבם ִעֵּור ּוִפֵּסַח ָהָרה ְויֶֹלֶדת ַיְחָּדו 

אֹוִליֵכם ֶאל ַנֲחֵלי ַמִים ִּבְבִכי ָיבֹאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם ) 9(
ם ִּכי ָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב ְוֶאְפַריִ | ְּבֶדֶרְך ָיָׁשר לֹא ִיָּכְׁשלּו ָּבּה 

 ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה ּגֹוִים ְוַהִּגידּו ָבִאִּיים) 10(  : ְּבכִֹרי הּוא
: רֶֹעה ֶעְדרֹוְוִאְמרּו ְמָזֵרה ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּבֶצּנּו ּוְׁשָמרֹו ְּכ | ִמֶּמְרָחק 

) 12: (ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו| ִּכי ָפָדה ְיהָוה ֶאת ַיֲעקֹב ) 11(
 ּוָבאּו ְוִרְּננּו ִבְמרֹום ִצּיֹון ְוָנֲהרּו ֶאל טּוב ְיהָוה ַעל ָּדָגן ְוַעל

ה ְוָהְיָתה ַנְפָׁשם ְּכַגן ָרוֶ | ִּתירֹׁש ְוַעל ִיְצָהר ְוַעל ְּבֵני צֹאן ּוָבָקר 
ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול ) 13: (לֹא יֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹודוְ 

 ְוָהַפְכִּתי ֶאְבָלם ְלָׂשׂשֹון ְוִנַחְמִּתים| ּוַבֻחִרים ּוְזֵקִנים ַיְחָּדו 
ְוַעִּמי ֶאת | ְוִרֵּויִתי ֶנֶפׁש ַהּכֲֹהִנים ָּדֶׁשן ) 14: (ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה קֹול ְּבָרָמה ) 15(  : ם ְיהָוהטּוִבי ִיְׂשָּבעּו ְנאֻ 
 ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם| ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה 

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי ) 16(  : ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו
ֶרץ ֻעָּלֵתְך ְנֻאם ְיהָוה ְוָׁשבּו ֵמֶא ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלפְ | ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה 

ְוָׁשבּו ָבִנים | ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ְיהָוה ) 17: (אֹוֵיב
 ִני ָוִאָּוֵסרָׁשמֹוַע ָׁשַמְעִּתי ֶאְפַרִים ִמְתנֹוֵדד ִיַּסְרַּת ) 18(  : ִלְגבּוָלם

) 19: (ְיהָוה ֱאלָֹהי ֲהִׁשיֵבִני ְוָאׁשּוָבה ִּכי ַאָּתה| ְּכֵעֶגל לֹא ֻלָּמד 
ּבְֹׁשִּתי | ְך ִּכי ַאֲחֵרי ׁשּוִבי ִנַחְמִּתי ְוַאֲחֵרי ִהָּוְדִעי ָסַפְקִּתי ַעל ָירֵ 

ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ) 20: (ְוַגם ִנְכַלְמִּתי ִּכי ָנָׂשאִתי ֶחְרַּפת ְנעּוָרי
| ֶרּנּו עֹוד ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאְזְּכ 

ַהִּציִבי ) 21(  : ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ְיהָוה
 הלכתי ָלְך ִצֻּיִנים ִׂשִמי ָלְך ַּתְמרּוִרים ִׁשִתי ִלֵּבְך ַלְמִסָּלה ֶּדֶרְך 

) 22: (הׁשּוִבי ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ֻׁשִבי ֶאל ָעַרִיְך ֵאּלֶ | ] ָהָלְכְּת קרי[
ִּכי ָבָרא ְיהָוה ֲחָדָׁשה | ַתי ִּתְתַחָּמִקין ַהַּבת ַהּׁשֹוֵבָבה ַעד ָמ 

י ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֹהֵ ) 23(  : ָּבָאֶרץ ְנֵקָבה ְּתסֹוֵבב ָּגֶבר
ָריו ִיְׂשָרֵאל עֹוד יֹאְמרּו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוְבעָ 

) 24: (ְיהָוה ְנֵוה ֶצֶדק ַהר ַהּקֶֹדׁשְיָבֶרְכָך | ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשבּוָתם 
) 25: (ִאָּכִרים ְוָנְסעּו ַּבֵעֶדר| ְוָיְׁשבּו ָבּה ְיהּוָדה ְוָכל ָעָריו ַיְחָּדו 



ַעל זֹאת ) 26: (ְוָכל ֶנֶפׁש ָּדֲאָבה ִמֵּלאִתי| ִּכי ִהְרֵויִתי ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה 
ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים  )27(  : ּוְׁשָנִתי ָעְרָבה ִּלי| ֱהִקיצִֹתי ָוֶאְרֶאה 

ַרע ְוָזַרְעִּתי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֵּבית ְיהּוָדה זֶ | ְנֻאם ְיהָוה 
ְנתֹוׁש ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָׁשַקְדִּתי ֲעֵליֶהם לִ ) 28: (ָאָדם ְוֶזַרע ְּבֵהָמה

 ֵּכן ֶאְׁשקֹד ֲעֵליֶהם ִלְבנֹות| ְוִלְנתֹוץ ְוַלֲהרֹס ּוְלַהֲאִביד ּוְלָהֵרַע 
ַּבָּיִמים ָהֵהם לֹא יֹאְמרּו עֹוד ָאבֹות ) 29: (ְוִלְנטֹוַע ְנֻאם ְיהָוה

ִּכי ִאם ִאיׁש ַּבֲעֹונֹו ) 30: (ְוִׁשֵּני ָבִנים ִּתְקֶהיָנה| ָאְכלּו בֶֹסר 
ִהֵּנה ) 31(  : ָּכל ָהָאָדם ָהאֵֹכל ַהּבֶֹסר ִּתְקֶהיָנה ִׁשָּניו| ָימּות 

 ָכַרִּתי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֵּביתוְ | ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה 
ֹוָתם לֹא ַכְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת ֲאב) 32: (ְיהּוָדה ְּבִרית ֲחָדָׁשה

ֲאֶׁשר ֵהָּמה | ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ִּכי זֹאת ) 33: (ֵהֵפרּו ֶאת ְּבִריִתי ְוָאנִֹכי ָּבַעְלִּתי ָבם ְנֻאם ְיהָוה

ָהֵהם ְנֻאם  ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכרֹת ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים
ְוָהִייִתי | ְיהָוה ָנַתִּתי ֶאת ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל ִלָּבם ֶאְכֲּתֶבָּנה 

 ְולֹא ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש) 34: (ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו ִלי ְלָעם
ִּכי כּוָּלם | ּו ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו ֵלאמֹר ְּדעּו ֶאת ְיהָוה ֶאת ֵרֵעה

ֲעֹוָנם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם ְנֻאם ְיהָוה ִּכי ֶאְסַלח לַ 
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה נֵֹתן ) 35(  : ּוְלַחָּטאָתם לֹא ֶאְזָּכר עֹוד

רַֹגע ַהָּים | ֹור ָלְיָלה ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלא
ֶּלה ִאם ָיֻמׁשּו ַהֻחִּקים ָהֵא ) 36: (ַוֶּיֱהמּו ַגָּליו ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו

ָפַני ָּכל ַּגם ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְל | ִמְּלָפַני ְנֻאם ְיהָוה 
ַמְעָלה ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִאם ִיַּמּדּו ָׁשַמִים ִמְל ) 37(  : ַהָּיִמים

ֵאל ַּגם ֲאִני ֶאְמַאס ְּבָכל ֶזַרע ִיְׂשרָ | ְוֵיָחְקרּו מֹוְסֵדי ֶאֶרץ ְלָמָּטה 
ָּבִאים קרי [ִהֵּנה ָיִמים ) 38(  : ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְנֻאם ְיהָוה

ל ְוִנְבְנָתה ָהִעיר ַליהָוה ִמִּמְגַּדל ֲחַנְנֵא | ְנֻאם ְיהָוה ] ולא כתיב
ַהִּמָּדה ֶנְגּדֹו ַעל ] ָקו קרי[ְוָיָצא עֹוד קוה  )39: (ַׁשַער ַהִּפָּנה
ן ְוָכל ְוָכל ָהֵעֶמק ַהְּפָגִרים ְוַהֶּדֶׁש ) 40: (ְוָנַסב ּגָֹעָתה| ִּגְבַעת ָּגֵרב 
ַעד ַנַחל ִקְדרֹון ַעד ִּפַּנת ַׁשַער ] ַהְּׁשֵדמֹות קרי[הׁשרמות 

א ֵיָהֵרס עֹוד לֹא ִיָּנֵתׁש ְולֹ| ַהּסּוִסים ִמְזָרָחה קֶֹדׁש ַליהָוה 
    : ְלעֹוָלם

  
Jeremiah Chapter 32 

  



ַּבָּׁשָנה [ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה בׁשנת ) 1(
ִהיא ַהָּׁשָנה ְׁשמֶֹנה | ָהֲעִׂשִרית ְלִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ] קרי

ֶבל ָצִרים ַעל ְוָאז ֵחיל ֶמֶלְך ּבָ ) 2: (ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִלְנבּוַכְדֶראַּצר
ֶׁשר ְוִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ָהָיה ָכלּוא ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה אֲ | ְירּוָׁשָלִם 

| אמֹר ֲאֶׁשר ְּכָלאֹו ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה לֵ ) 3: (ֵּבית ֶמֶלְך ְיהּוָדה
יר ַמּדּוַע ַאָּתה ִנָּבא ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני נֵֹתן ֶאת ָהעִ 

ְוִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה לֹא ) 4: (את ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְלָכָדּהַהּזֹ
יו ִּכי ִהָּנתֹן ִיָּנֵתן ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוִדֶּבר ִּפ | ִיָּמֵלט ִמַּיד ַהַּכְׂשִּדים 

ּוָבֶבל יֹוִלְך ) 5: (ִּתְרֶאיָנה] ֵעיָניו קרי[ִעם ִּפיו ְוֵעיָניו ֶאת עינו 
ִּכי ִתָּלֲחמּו | ּו ְוָׁשם ִיְהֶיה ַעד ָּפְקִדי אֹתֹו ְנֻאם ְיהָוה ֶאת ִצְדִקָּיה

  : ֶאת ַהַּכְׂשִּדים לֹא ַתְצִליחּו
ִהֵּנה ) 7: (ָהָיה ְּדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר| ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ) 6(

ר ְקֵנה ְלָך ֶאת ָׂשִדי ֲאֶׁש | ֲחַנְמֵאל ֶּבן ַׁשֻּלם ּדְֹדָך ָּבא ֵאֶליָך ֵלאמֹר 
 ַוָּיבֹא ֵאַלי ֲחַנְמֵאל) 8: (ַּבֲעָנתֹות ִּכי ְלָך ִמְׁשַּפט ַהְּגֻאָּלה ִלְקנֹות

ָנא ֶאת  ֶּבן ּדִֹדי ִּכְדַבר ְיהָוה ֶאל ֲחַצר ַהַּמָּטָרה ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ְקֵנה
ה ַּפט ַהְיֻרָּׁש ָׂשִדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמין ִּכי ְלָך ִמְׁש 

 ָוֶאְקֶנה ֶאת) 9: (ָוֵאַדע ִּכי ְדַבר ְיהָוה הּוא| ַהְּגֻאָּלה ְקֵנה ָלְך  ּוְלךָ 
 ָוֶאְׁשֲקָלה ּלֹו ֶאת| ַהָּׂשֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶּבן ּדִֹדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות 

ָוֶאְכּתֹב ַּבֵּסֶפר ) 10: (ַהֶּכֶסף ִׁשְבָעה ְׁשָקִלים ַוֲעָׂשָרה ַהָּכֶסף
ָוֶאַּקח ) 11: (ָוֶאְׁשקֹל ַהֶּכֶסף ְּבמֹאְזָנִים| ים ָוֶאְחּתֹם ָוָאֵעד ֵעִד 
: לּויֶאת ֶהָחתּום ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוֶאת ַהּגָ | ֶאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה 

ְחֵסָיה ָוֶאֵּתן ֶאת ַהֵּסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאל ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה ֶּבן ַמ ) 12(
| ַהּכְֹתִבים ְּבֵסֶפר ַהִּמְקָנה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל ּדִֹדי ּוְלֵעיֵני ָהֵעִדים 

 ָוֲאַצֶּוה ֶאת) 13: (ְלֵעיֵני ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהּיְֹׁשִבים ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ) 14: (ָּברּוְך ְלֵעיֵניֶהם ֵלאמֹר

ְוֵאת  ַהֶּזה ִיְׂשָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה ֵאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה
ְלַמַען | ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָּגלּוי ַהֶּזה ּוְנַתָּתם ִּבְכִלי ָחֶרׂש 

ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ) 15(  : ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִּבים
  : עֹוד ִיָּקנּו ָבִּתים ְוָׂשדֹות ּוְכָרִמים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת| ִיְׂשָרֵאל 

ַאֲחֵרי ִתִּתי ֶאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאל | ה ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ְיהוָ ) 16(
יָת ֲאָהּה ֲאדָֹני ְיהִוה ִהֵּנה ַאָּתה ָעִׂש ) 17: (ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה ֵלאמֹר

לֹא | ּוָיה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹול ּוִבְזרֲֹעָך ַהְּנט
ֲאָלִפים ּוְמַׁשֵּלם ֲעֹון עֶֹׂשה ֶחֶסד לַ ) 18: (ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָּכל ָּדָבר

ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְיהָוה | ָאבֹות ֶאל ֵחיק ְּבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם 



ֲאֶׁשר ֵעיֶניָך | ְּגדֹל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָּיה ) 19: (ְצָבאֹות ְׁשמֹו
ְפִרי ְפֻקחֹות ַעל ָּכל ַּדְרֵכי ְּבֵני ָאָדם ָלֵתת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו ְוִכ 

ם ַעד ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת אֹתֹות ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִ ) 20: (ָליוַמֲעלָ 
) 21: (הַוַּתֲעֶׂשה ְּלָך ֵׁשם ַּכּיֹום ַהּזֶ | ַהּיֹום ַהֶּזה ּוְבִיְׂשָרֵאל ּוָבָאָדם 

ְּבאֹתֹות | ַוּתֵֹצא ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 
) 22: (ֶאְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרא ָּגדֹולּוְבמֹוְפִתים ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוְב 

ם ָלֵתת ַוִּתֵּתן ָלֶהם ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוָת 
ַוָּיבֹאּו ַוִּיְרׁשּו אָֹתּה ְולֹא ) 23: (ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש| ָלֶהם 

ת ָּכל לֹא ָהָלכּו ֵא ] ּוְבתֹוָרְתָך קרי[ָׁשְמעּו ְבקֹוֶלָך ובתרותך 
ַוַּתְקֵרא אָֹתם ֵאת ָּכל | ֲאֶׁשר ִצִּויָתה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות לֹא ָעׂשּו 

ר ִהֵּנה ַהּסְֹללֹות ָּבאּו ָהִעיר ְלָלְכָדּה ְוָהִעי) 24: (ָהָרָעה ַהּזֹאת
ָרָעב ִנְּתָנה ְּבַיד ַהַּכְׂשִּדים ַהִּנְלָחִמים ָעֶליָה ִמְּפֵני ַהֶחֶרב ְוהָ 

י ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵאלַ ) 25: (ַּבְרָּת ָהָיה ְוִהְּנָך רֶֹאהַוֲאֶׁשר ִּד | ְוַהָּדֶבר 
ְוָהִעיר ִנְּתָנה | ֲאדָֹני ְיהִוה ְקֵנה ְלָך ַהָּׂשֶדה ַּבֶּכֶסף ְוָהֵעד ֵעִדים 

) 27: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹר) 26: (ְּבַיד ַהַּכְׂשִּדים
) 28: (ֲהִמֶּמִּני ִיָּפֵלא ָּכל ָּדָבר| ָּבָׂשר ִהֵּנה ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָּכל 

ִּדים ִהְנִני נֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ַהַּכְׂש | ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה 
ּוָבאּו ַהַּכְׂשִּדים ) 29: (ּוְבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְלָכָדּה

ָהִעיר ַהּזֹאת ָּבֵאׁש ַהִּנְלָחִמים ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְוִהִּציתּו ֶאת 
ְוִהִּסכּו  ְוֵאת ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ִקְּטרּו ַעל ַּגּגֹוֵתיֶהם ַלַּבַעל| ּוְׂשָרפּוָה 

ִּכי ָהיּו ְבֵני ) 30: (ְנָסִכים ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ְלַמַען ַהְכִעֵסִני
י ְבֵני ִּכ | ם ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ְיהּוָדה ַאְך עִֹׂשים ָהַרע ְּבֵעיַני ִמְּנֻערֵֹתיהֶ 
ִּכי ) 31: (הִיְׂשָרֵאל ַאְך ַמְכִעִסים אִֹתי ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ְנֻאם ְיהוָ 

 ר ָּבנּוַעל ַאִּפי ְוַעל ֲחָמִתי ָהְיָתה ִּלי ָהִעיר ַהּזֹאת ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁש 
ַעל ָּכל ָרַעת ) 32: (ַלֲהִסיָרּה ֵמַעל ָּפָני| אֹוָתּה ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 

ְלֵכיֶהם ָרֵאל ּוְבֵני ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְלַהְכִעֵסִני ֵהָּמה ַמ ְּבֵני ִיְׂש 
: ִםְוִאיׁש ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשלָ | ָׂשֵריֶהם ּכֲֹהֵניֶהם ּוְנִביֵאיֶהם 

ְוַלֵּמד אָֹתם ַהְׁשֵּכם ְוַלֵּמד | ַוִּיְפנּו ֵאַלי עֶֹרף ְולֹא ָפִנים ) 33(
ִית ַוָּיִׂשימּו ִׁשּקּוֵציֶהם ַּבּבַ ) 34: (ּוָסרְוֵאיָנם ׁשְֹמִעים ָלַקַחת מ

ַוִּיְבנּו ֶאת ָּבמֹות ַהַּבַעל ) 35: (ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו ְלַטְּמאֹו
ם ַלּמֶֹלְך ֲאֶׁשר ְּבֵגיא ֶבן ִהּנֹם ְלַהֲעִביר ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבנֹוֵתיהֶ 

| ת ֲעׂשֹות ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתים ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִלִּבי לַ 
 ְוַעָּתה ָלֵכן ּכֹה) 36(  : ֶאת ְיהּוָדה] ַהֲחִטיא קרי[ְלַמַען החטי 

ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם | ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 



ִהְנִני ) 37: (אְֹמִרים ִנְּתָנה ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבָּדֶבר
ֲחָמִתי ם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתים ָׁשם ְּבַאִּפי ּובַ ְמַקְּבצָ 

: ֶבַטחַוֲהִׁשבִֹתים ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוהַֹׁשְבִּתים לָ | ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול 
ְוָנַתִּתי ) 39: (ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים| ְוָהיּו ִלי ְלָעם ) 38(

ְלטֹוב | ְרָאה אֹוִתי ָּכל ַהָּיִמים ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחד ְליִ 
ר ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית עֹוָלם ֲאֶׁש ) 40: (ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם

ְוֶאת ִיְרָאִתי ֶאֵּתן | לֹא ָאׁשּוב ֵמַאֲחֵריֶהם ְלֵהיִטיִבי אֹוָתם 
ָתם ֹוְוַׂשְׂשִּתי ֲעֵליֶהם ְלֵהִטיב א) 41: (ִּבְלָבָבם ְלִבְלִּתי סּור ֵמָעָלי

ִּכי ) 42(  : ּוְנַטְעִּתים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ִלִּבי ּוְבָכל ַנְפִׁשי| 
ָרָעה כֹה ָאַמר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ֶאל ָהָעם ַהֶּזה ֵאת ָּכל הָ 

ֶׁשר ֵּכן ָאנִֹכי ֵמִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ָּכל ַהּטֹוָבה אֲ | ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת 
ֲאֶׁשר | ְוִנְקָנה ַהָּׂשֶדה ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ) 43: (ֶהםָאנִֹכי ּדֵֹבר ֲעֵלי

ַיד ַאֶּתם אְֹמִרים ְׁשָמָמה ִהיא ֵמֵאין ָאָדם ּוְבֵהָמה ִנְּתָנה ְּב 
ְוָהֵעד  ָׂשדֹות ַּבֶּכֶסף ִיְקנּו ְוָכתֹוב ַּבֵּסֶפר ְוָחתֹום) 44: (ַהַּכְׂשִּדים

ם ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ֵעִדים ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוָׁשַלִ
ם ִּכי ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּוָתם ְנאֻ | ָהָהר ּוְבָעֵרי ַהְּׁשֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהֶּנֶגב 

  :ְיהָוה
  

Jeremiah Chapter 33 
  
ר ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָעצּור ַּבֲחצַ | ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵׁשִנית ) 1(

ְיהָוה יֹוֵצר אֹוָתּה | ה ָאַמר ְיהָוה עָֹׂשּה ּכֹ) 2: (ַהַּמָּטָרה ֵלאמֹר
ְוַאִּגיָדה ְּלָך ְּגדֹלֹות | ְקָרא ֵאַלי ְוֶאֱעֶנָּך ) 3: (ַלֲהִכיָנּה ְיהָוה ְׁשמֹו
ַעל  ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל) 4(  : ּוְבֻצרֹות לֹא ְיַדְעָּתם

ַהְּנֻתִצים ֶאל | הּוָדה ָּבֵּתי ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַעל ָּבֵּתי ַמְלֵכי יְ 
ָּבִאים ְלִהָּלֵחם ֶאת ַהַּכְׂשִּדים ) 5: (ַהּסְֹללֹות ְוֶאל ֶהָחֶרב

 ַוֲאֶׁשר| ִתי ּוְלַמְלָאם ֶאת ִּפְגֵרי ָהָאָדם ֲאֶׁשר ִהֵּכיִתי ְבַאִּפי ּוַבֲחָמ 
 ִהְנִני ַמֲעֶלה ָּלּה) 6: (ִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמָהִעיר ַהּזֹאת ַעל ָּכל ָרָעָתם

: תְוִגֵּליִתי ָלֶהם ֲעֶתֶרת ָׁשלֹום ֶוֱאֶמ | ֲאֻרָכה ּוַמְרֵּפא ּוְרָפאִתים 
ּוְבִנִתים | ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאת ְׁשבּות ְיהּוָדה ְוֵאת ְׁשבּות ִיְׂשָרֵאל ) 7(

ְוָסַלְחִּתי | ְוִטַהְרִּתים ִמָּכל ֲעֹוָנם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ִלי ) 8: (ְּכָבִראׁשָֹנה
: עּו ִבינֹוֵתיֶהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ִלי ַוֲאֶׁשר ָּפְׁש ֲעֹו] ְלָכל קרי[לכול 

| ֵיי ָהָאֶרץ ְוָהְיָתה ִּלי ְלֵׁשם ָׂשׂשֹון ִלְתִהָּלה ּוְלִתְפֶאֶרת ְלכֹל ּגֹו) 9(
ם ּוָפֲחדּו ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּו ֶאת ָּכל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי עֶֹׂשה אָֹת 



: לֹום ֲאֶׁשר ָאנִֹכי עֶֹׂשה ָּלּהְוָרְגזּו ַעל ָּכל ַהּטֹוָבה ְוַעל ָּכל ַהָּׁש 
ר ַאֶּתם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה עֹוד ִיָּׁשַמע ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֲאֶׁש ) 10(  

ְּבָעֵרי ְיהּוָדה | אְֹמִרים ָחֵרב הּוא ֵמֵאין ָאָדם ּוֵמֵאין ְּבֵהָמה 
ב ּוֵמֵאין ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם ַהְנַׁשּמֹות ֵמֵאין ָאָדם ּוֵמֵאין יֹוֵׁש 

ה קֹול קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכּלָ ) 11: (ֵהָמהְּב 
ְסּדֹו אְֹמִרים הֹודּו ֶאת ְיהָוה ְצָבאֹות ִּכי טֹוב ְיהָוה ִּכי ְלעֹוָלם חַ 

ִּכי ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּות ָהָאֶרץ | ְמִבִאים ּתֹוָדה ֵּבית ְיהָוה 
ַמר ְיהָוה ְצָבאֹות עֹוד ּכֹה ָא) 12(  : ְּכָבִראׁשָֹנה ָאַמר ְיהָוה

| ל ָעָריו ִיְהֶיה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֶהָחֵרב ֵמֵאין ָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבכָ 
ְבָעֵרי ְּבָעֵרי ָהָהר ְּבָעֵרי ַהְּׁשֵפָלה ּו) 13: (ְנֵוה רִֹעים ַמְרִּבִצים צֹאן

עֹד | ּוָדה ַהֶּנֶגב ּוְבֶאֶרץ ִּבְנָיִמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוָׁשַלִם ּוְבָעֵרי ְיה
ִהֵּנה ָיִמים ) 14(  : ַּתֲעבְֹרָנה ַהּצֹאן ַעל ְיֵדי מֹוֶנה ָאַמר ְיהָוה

ִּתי ֶאל ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ַהָּדָבר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ִּדַּבְר | ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה 
 ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא) 15: (ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ֵּבית ְיהּוָדה

) 16: (ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ| ד ֶצַמח ְצָדָקה ַאְצִמיַח ְלָדוִ 
 ְוֶזה ֲאֶׁשר| ח ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּתָּוַׁשע ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ִּתְׁשּכֹון ָלֶבַט 

לֹא ִיָּכֵרת | ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ) 17(  : ִיְקָרא ָלּה ְיהָוה ִצְדֵקנּו
ְוַלּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ) 18: (ית ִיְׂשָרֵאלְלָדִוד ִאיׁש יֵֹׁשב ַעל ִּכֵּסא בֵ 

ֶּזַבח  ַמֲעֶלה עֹוָלה ּוַמְקִטיר ִמְנָחה ְועֶֹׂשה| לֹא ִיָּכֵרת ִאיׁש ִמְּלָפָני 
) 20: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹור) 19(  : ָּכל ַהָּיִמים

 ֶאת ְּבִריִתי ַהָּלְיָלהּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִאם ָּתֵפרּו ֶאת ְּבִריִתי ַהּיֹום וְ 
ַּגם ְּבִריִתי ֻתַפר ֶאת ) 21: (ּוְלִבְלִּתי ֱהיֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ְּבִעָּתם| 

 ְוֶאת ַהְלִוִּים ַהּכֲֹהִנים| ָּדִוד ַעְבִּדי ִמְהיֹות לֹו ֵבן מֵֹלְך ַעל ִּכְסאֹו 
ד חֹול ֲאֶׁשר לֹא ִיָּסֵפר ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיַּמ ) 22: (ְמָׁשְרָתי

: י אִֹתיֵּכן ַאְרֶּבה ֶאת ֶזַרע ָּדִוד ַעְבִּדי ְוֶאת ַהְלִוִּים ְמָׁשְרֵת | ַהָּים 
ֲהלֹוא ) 24: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹר) 23(  

 ֶׁשר ָּבַחרָרִאיָת ָמה ָהָעם ַהֶּזה ִּדְּברּו ֵלאמֹר ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשָּפחֹות אֲ 
ְוֶאת ַעִּמי ִיְנָאצּון ִמְהיֹות עֹוד ּגֹוי | ָאֵסם ְיהָוה ָּבֶהם ַוִּיְמ 

| ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ) 25(  : ִלְפֵניֶהם
ִּדי ַּגם ֶזַרע ַיֲעקֹוב ְוָדִוד ַעְב ) 26: (ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ לֹא ָׂשְמִּתי

| ב ְבָרָהם ִיְׂשָחק ְוַיֲעקֶֹאְמַאס ִמַּקַחת ִמַּזְרעֹו מְֹׁשִלים ֶאל ֶזַרע ַא
    : ֶאת ְׁשבּוָתם ְוִרַחְמִּתים] ָאִׁשיב קרי[ִּכי אׁשוב 

  
Jeremiah Chapter 34 



  
ּוְנבּוַכְדֶראַּצר | ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ) 1(

ָכל ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוָכל ֵחילֹו ְוָכל ַמְמְלכֹות ֶאֶרץ ֶמְמֶׁשֶלת ָידֹו וְ 
ּכֹה ) 2: (ָהַעִּמים ִנְלָחִמים ַעל ְירּוָׁשַלִם ְוַעל ָּכל ָעֶריָה ֵלאמֹר

ֶלְך ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהלְֹך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶמ 
 ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני נֵֹתן ֶאת ָהִעיר| ְיהּוָדה 

ְוַאָּתה לֹא ִתָּמֵלט ) 3: (ָרָפּה ָּבֵאׁשַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְׂש 
ל ְוֵעיֶניָך ֶאת ֵעיֵני ֶמֶלְך ָּבבֶ | ִמָּידֹו ִּכי ָּתפֹׂש ִּתָּתֵפׂש ּוְבָידֹו ִּתָּנֵתן 

 ַאְך ְׁשַמע ְּדַבר) 4: (ִּתְרֶאיָנה ּוִפיהּו ֶאת ִּפיָך ְיַדֵּבר ּוָבֶבל ָּתבֹוא
ָאַמר ְיהָוה ָעֶליָך לֹא ָתמּות  ּכֹה| ְיהָוה ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

ם ְּבָׁשלֹום ָּתמּות ּוְכִמְׂשְרפֹות ֲאבֹוֶתיָך ַהְּמָלִכי) 5: (ֶּבָחֶרב
ן ִיְסְּפדּו ָלְך ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפֶניָך ֵּכן ִיְׂשְרפּו ָלְך ְוהֹוי ָאדֹו

ְמָיהּו ַוְיַדֵּבר ִיְר ) 6(  : ִּכי ָדָבר ֲאִני ִדַּבְרִּתי ְנֻאם ְיהָוה| 
ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה | ַהָּנִביא ֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

ָּכל  ְוֵחיל ֶמֶלְך ָּבֶבל ִנְלָחִמים ַעל ְירּוָׁשַלִם ְוַעל) 7: (ִּבירּוָׁשָלִם
ֲארּו ֶאל ָלִכיׁש ְוֶאל ֲעֵזָקה ִּכי ֵהָּנה ִנְׁש | ָעֵרי ְיהּוָדה ַהּנֹוָתרֹות 

  : ָדה ָעֵרי ִמְבָצרְּבָעֵרי ְיהּו
ַאֲחֵרי ְּכרֹת | ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ) 8(

ִלְקרֹא  ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ְּבִרית ֶאת ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִם
תֹו ְלַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפחָ ) 9: (ָלֶהם ְּדרֹור
ְלִבְלִּתי ֲעָבד ָּבם ִּביהּוִדי ָאִחיהּו | ְבִרָּיה ָחְפִׁשים ָהִעְבִרי ְוָהעִ 

ַבְּבִרית  ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ַהָּׂשִרים ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבאּו) 10: (ִאיׁש
ִבְלִּתי ֲעָבד ְלַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ָחְפִׁשים ְל 

 ֶאת ַוָּיׁשּובּו ַאֲחֵרי ֵכן ַוָּיִׁשבּו) 11: (ּוַוִּיְׁשְמעּו ַוְיַׁשֵּלח| ָּבם עֹוד 
ויכביׁשום | ָהֲעָבִדים ְוֶאת ַהְּׁשָפחֹות ֲאֶׁשר ִׁשְּלחּו ָחְפִׁשים 

 ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֶאל) 12(  : ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות] ַוִּיְכְּבׁשּום קרי[
ל לֵֹהי ִיְׂשָרֵא ּכֹה ָאַמר ְיהָוה אֱ ) 13: (ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאמֹר

ֶאֶרץ ָאנִֹכי ָּכַרִּתי ְבִרית ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְּביֹום הֹוִצִאי אֹוָתם ֵמ | 
ְּלחּו ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּתַׁש ) 14: (ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ֵלאמֹר

 ָׁשִנים ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר ִיָּמֵכר ְלָך ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש
ּו ְולֹא ָׁשְמעּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵאַלי ְולֹא ִהּט| ְפִׁשי ֵמִעָּמְך ְוִׁשַּלְחּתֹו חָ 
ר ְּבֵעיַני ַוָּתֻׁשבּו ַאֶּתם ַהּיֹום ַוַּתֲעׂשּו ֶאת ַהָּיָׁש ) 15: (ֶאת ָאְזָנם

ר ַוִּתְכְרתּו ְבִרית ְלָפַני ַּבַּבִית ֲאֶׁש | ִלְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש ְלֵרֵעהּו 
ּו ִאיׁש ֻׁשבּו ַוְּתַחְּללּו ֶאת ְׁשִמי ַוָּתִׁשבַוָּת ) 16: (ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו



| ים ְלַנְפָׁשם ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחֶּתם ָחְפִׁש 
ָלֵכן ּכֹה ) 17(  : ַוִּתְכְּבׁשּו אָֹתם ִלְהיֹות ָלֶכם ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות

רֹא ְדרֹור ִאיׁש ְלָאִחיו ָאַמר ְיהָוה ַאֶּתם לֹא ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי ִלְק 
ֶאל  ִהְנִני קֵֹרא ָלֶכם ְּדרֹור ְנֻאם ְיהָוה ֶאל ַהֶחֶרב| ְוִאיׁש ְלֵרֵעהּו 

ְלכֹל ] ְלַזֲעָוה קרי[ַהֶּדֶבר ְוֶאל ָהָרָעב ְוָנַתִּתי ֶאְתֶכם לזועה 
ִרִתי ְוָנַתִּתי ֶאת ָהֲאָנִׁשים ָהעְֹבִרים ֶאת ְּב ) 18: (ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ

ָהֵעֶגל | לֹא ֵהִקימּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ְלָפָני ֲאֶׁשר 
ֵרי ָׂשֵרי ְיהּוָדה ְוָׂש ) 19: (ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ִלְׁשַנִים ַוַּיַעְברּו ֵּבין ְּבָתָריו

ָהעְֹבִרים ֵּבין | ְירּוָׁשַלִם ַהָּסִרִסים ְוַהּכֲֹהִנים ְוכֹל ַעם ָהָאֶרץ 
י ְוָנַתִּתי אֹוָתם ְּבַיד אְֹיֵביֶהם ּוְבַיד ְמַבְקֵׁש ) 20: (ִּבְתֵרי ָהֵעֶגל

: ת ָהָאֶרץְוָהְיָתה ִנְבָלָתם ְלַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמ | ַנְפָׁשם 
ְיֵביֶהם ְוֶאת ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוֶאת ָׂשָריו ֶאֵּתן ְּבַיד אֹ) 21(

: ל ֶמֶלְך ָּבֶבל ָהעִֹלים ֵמֲעֵליֶכםּוְבַיד ֵחי| ּוְבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם 
 ִהְנִני ְמַצֶּוה ְנֻאם ְיהָוה ַוֲהִׁשבִֹתים ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת) 22(

ְוֶאת ָעֵרי ְיהּוָדה ֶאֵּתן | ְוִנְלֲחמּו ָעֶליָה ּוְלָכדּוָה ּוְׂשָרֻפָה ָבֵאׁש 
  :ְׁשָמָמה ֵמֵאין יֵֹׁשב

  
Jeremiah Chapter 35 

  
ִּביֵמי ְיהֹוָיִקים | ה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהיָ ) 1(

ָהלֹוְך ֶאל ֵּבית ָהֵרָכִבים ) 2: (ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר
| ת ְוִדַּבְרָּת אֹוָתם ַוֲהִבאֹוָתם ֵּבית ְיהָוה ֶאל ַאַחת ַהְּלָׁשכֹו

ן ִיְרְמָיהּו ֶּבן ָוֶאַּקח ֶאת ַיֲאַזְנָיה בֶ ) 3: (ְוִהְׁשִקיָת אֹוָתם ָיִין
) 4: (ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָהֵרָכִבים| ֲחַבִּצְנָיה ְוֶאת ֶאָחיו ְוֶאת ָּכל ָּבָניו 

ּו ִאיׁש ָוָאִבא אָֹתם ֵּבית ְיהָוה ֶאל ִלְׁשַּכת ְּבֵני ָחָנן ֶּבן ִיְגַּדְלָיה
ְלִלְׁשַּכת  ֲאֶׁשר ֵאֶצל ִלְׁשַּכת ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִמַּמַעל| ָהֱאלִֹהים 

ים ָוֶאֵּתן ִלְפֵני ְּבֵני ֵבית ָהֵרָכִב ) 5: (ֲעֵׂשָיהּו ֶבן ַׁשֻּלם ׁשֵֹמר ַהַּסףַמ 
) 6: (ָואַֹמר ֲאֵליֶהם ְׁשתּו ָיִין| ְּגִבִעים ְמֵלִאים ַיִין ְוכֹסֹות 

ִּכי יֹוָנָדב ֶּבן ֵרָכב ָאִבינּו ִצָּוה ָעֵלינּו | ַוּיֹאְמרּו לֹא ִנְׁשֶּתה ָּיִין 
ּוַבִית לֹא ) 7: (ּו ַיִין ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם ַעד עֹוָלםֵלאמֹר לֹא ִתְׁשּת

ִּכי | ִתְבנּו ְוֶזַרע לֹא ִתְזָרעּו ְוֶכֶרם לֹא ִתָּטעּו ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶכם 
ל ְּפֵני ָּבֳאָהִלים ֵּתְׁשבּו ָּכל ְיֵמיֶכם ְלַמַען ִּתְחיּו ָיִמים ַרִּבים עַ 

 ִּנְׁשַמע ְּבקֹול ְיהֹוָנָדב ֶּבןוַ ) 8: (ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּגִרים ָׁשם
ְחנּו ְלִבְלִּתי ְׁשתֹות ַיִין ָּכל ָיֵמינּו ֲאנַ | ֵרָכב ָאִבינּו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִצָּונּו 



ְוֶכֶרם | ּוְלִבְלִּתי ְּבנֹות ָּבִּתים ְלִׁשְבֵּתנּו ) 9: (ָנֵׁשינּו ָּבֵנינּו ּוְבנֵֹתינּו
 ַוִּנְׁשַמע ַוַּנַעׂש| ַוֵּנֶׁשב ָּבֳאָהִלים  )10: (ְוָׂשֶדה ָוֶזַרע לֹא ִיְהֶיה ָּלנּו

 ַוְיִהי ַּבֲעלֹות ְנבּוַכְדֶראַּצר) 11: (ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּונּו יֹוָנָדב ָאִבינּו
י ֵחיל ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאל ָהָאֶרץ ַוּנֹאֶמר ּבֹאּו ְוָנבֹוא ְירּוָׁשַלִם ִמְּפנֵ 

  : ִּבירּוָׁשָלִםַוֵּנֶׁשב | ַהַּכְׂשִּדים ּוִמְּפֵני ֵחיל ֲאָרם 
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 13: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹר) 12(

יֹוְׁשֵבי ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהלְֹך ְוָאַמְרָּת ְלִאיׁש ְיהּוָדה ּולְ 
: הֲהלֹוא ִתְקחּו מּוָסר ִלְׁשמַֹע ֶאל ְּדָבַרי ְנֻאם ְיהוָ | ְירּוָׁשָלִם 

יו ת ִּדְבֵרי ְיהֹוָנָדב ֶּבן ֵרָכב ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ָּבנָ הּוַקם ֶא ) 14(
ת ִמְצַות ְלִבְלִּתי ְׁשתֹות ַיִין ְולֹא ָׁשתּו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָׁשְמעּו ֵא 

ְעֶּתם ְוָאנִֹכי ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ַהְׁשֵּכם ְוַדֵּבר ְולֹא ְׁשַמ | ֲאִביֶהם 
 ת ָּכל ֲעָבַדי ַהְּנִבִאים ַהְׁשֵּכיםָוֶאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ֶא ) 15: (ֵאָלי

ַעְלֵליֶכם ְוָׁשלַֹח ֵלאמֹר ֻׁשבּו ָנא ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוֵהיִטיבּו ַמ 
ֲאָדָמה ְוַאל ֵּתְלכּו ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם ּוְׁשבּו ֶאל הָ 

ֶכם ְולֹא ְולֹא ִהִּטיֶתם ֶאת ָאְזנְ | ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ְוַלֲאבֵֹתיֶכם 
ַות ִּכי ֵהִקימּו ְּבֵני ְיהֹוָנָדב ֶּבן ֵרָכב ֶאת ִמְצ ) 16: (ְׁשַמְעֶּתם ֵאָלי

ָלֵכן ּכֹה ) 17(  : ְוָהָעם ַהֶּזה לֹא ָׁשְמעּו ֵאָלי| ֲאִביֶהם ֲאֶׁשר ִצָּום 
ל ְיהּוָדה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ֶא 

| י ֲעֵליֶהם ֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּת ְוֶאל ָּכל י
) 18: (ַיַען ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם ְולֹא ָׁשֵמעּו ָוֶאְקָרא ָלֶהם ְולֹא ָענּו

לֵֹהי ּוְלֵבית ָהֵרָכִבים ָאַמר ִיְרְמָיהּו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות אֱ 
 ַוִּתְׁשְמרּו| ַעל ִמְצַות ְיהֹוָנָדב ֲאִביֶכם ִיְׂשָרֵאל ַיַען ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם 

ָלֵכן ּכֹה ) 19(  : ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ַוַּתֲעׂשּו ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם
ן לֹא ִיָּכֵרת ִאיׁש ְליֹוָנָדב ּבֶ | ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 

  :ֵרָכב עֵֹמד ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמים
  

Jeremiah Chapter 36 
  
| הּוָדה ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעת ִליהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך יְ ) 1(

ַקח ְלָך ) 2: (ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאמֹר
 ְרִּתי ֵאֶליךָ ְמִגַּלת ֵסֶפר ְוָכַתְבָּת ֵאֶליָה ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדּבַ 

ִמּיֹום ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך | ֵאל ְוַעל ְיהּוָדה ְוַעל ָּכל ַהּגֹוִים ַעל ִיְׂשרָ 
 אּוַלי ִיְׁשְמעּו ֵּבית ְיהּוָדה) 3: (ִמיֵמי יֹאִׁשָּיהּו ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ְלַמַען ָיׁשּובּו | ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי חֵֹׁשב ַלֲעׂשֹות ָלֶהם 



ַוִּיְקָרא ) 4(  : ַלְחִּתי ַלֲעֹוָנם ּוְלַחָּטאָתםִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוָס 
ל ַוִּיְכּתֹב ָּברּוְך ִמִּפי ִיְרְמָיהּו ֵאת ּכָ | ִיְרְמָיהּו ֶאת ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה 

 ַוְיַצֶּוה ִיְרְמָיהּו) 5: (ִּדְבֵרי ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ַעל ְמִגַּלת ֵסֶפר
) 6: (ּור לֹא אּוַכל ָלבֹוא ֵּבית ְיהָוהֲאִני ָעצ| ֶאת ָּברּוְך ֵלאמֹר 

ְבֵרי ְיהָוה ּוָבאָת ַאָּתה ְוָקָראָת ַבְּמִגָּלה ֲאֶׁשר ָּכַתְבָּת ִמִּפי ֶאת ִּד 
ְוַגם ְּבָאְזֵני ָכל ְיהּוָדה | ְּבָאְזֵני ָהָעם ֵּבית ְיהָוה ְּביֹום צֹום 

ָתם ִלְפֵני ְיהָוה אּוַלי ִּתּפֹל ְּתִחּנָ ) 7: (ַהָּבִאים ֵמָעֵריֶהם ִּתְקָרֵאם
ֶּבר ִּכי ָגדֹול ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶׁשר ִּד | ְוָיֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה 

ר ִצָּוהּו ַוַּיַעׂש ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה ְּככֹל ֲאֶׁש ) 8: (ְיהָוה ֶאל ָהָעם ַהֶּזה
ַוְיִהי ) 9(  : הִלְקרֹא ַבֵּסֶפר ִּדְבֵרי ְיהָוה ֵּבית ְיהֹוָ | ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא 

ה ַּבחֶֹדׁש ַבָּׁשָנה ַהֲחִמִׁשית ִליהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּודָ 
ְוָכל ָהָעם | ַהְּתִׁשִעי ָקְראּו צֹום ִלְפֵני ְיהָוה ָּכל ָהָעם ִּבירּוָׁשָלִם 

ת ַוִּיְקָרא ָברּוְך ַּבֵּסֶפר ֶא ) 10: (ַהָּבִאים ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשָלִם
ר ְּבִלְׁשַּכת ְּגַמְרָיהּו ֶבן ָׁשָפן ַהּסֹפֵ | ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו ֵּבית ְיהָוה 

: ל ָהָעםֶּבָחֵצר ָהֶעְליֹון ֶּפַתח ַׁשַער ֵּבית ְיהָוה ֶהָחָדׁש ְּבָאְזֵני ּכָ 
ְיהָוה ֵמַעל  ַוִּיְׁשַמע ִמָכְיהּו ֶבן ְּגַמְרָיהּו ֶבן ָׁשָפן ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי) 11(

ם ָּכל ַוֵּיֶרד ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַעל ִלְׁשַּכת ַהּסֵֹפר ְוִהֵּנה ָׁש ) 12( :ַהֵּסֶפר
 ְוֶאְלָנָתן ֱאִליָׁשָמע ַהּסֵֹפר ּוְדָלָיהּו ֶבן ְׁשַמְעָיהּו| ַהָּׂשִרים יֹוְׁשִבים 

: ַהָּׂשִרים ֶּבן ַעְכּבֹור ּוְגַמְרָיהּו ֶבן ָׁשָפן ְוִצְדִקָּיהּו ֶבן ֲחַנְנָיהּו ְוָכל
ִּבְקרֹא | ֵּגד ָלֶהם ִמָכְיהּו ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשֵמַע ַוּיַ ) 13(

רּוְך ַוִּיְׁשְלחּו ָכל ַהָּׂשִרים ֶאל ּבָ ) 14: (ָברּוְך ַּבֵּסֶפר ְּבָאְזֵני ָהָעם
ר ִגָּלה ֲאֶׁש ֶאת ְיהּוִדי ֶּבן ְנַתְנָיהּו ֶּבן ֶׁשֶלְמָיהּו ֶבן ּכּוִׁשי ֵלאמֹר ַהְּמ 

הּו ַוִּיַּקח ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרּיָ | ָאְזֵני ָהָעם ָקֶחָּנה ְבָיְדָך ָוֵלְך ָקָראָת ָּבּה ְּב 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֵׁשב ָנא ) 15: (ֶאת ַהְּמִגָּלה ְּבָידֹו ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם

 ַוְיִהי ְּכָׁשְמָעם) 16: (ַוִּיְקָרא ָברּוְך ְּבָאְזֵניֶהם| ּוְקָרֶאָּנה ְּבָאְזֵנינּו 
ד ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּברּוְך ַהֵּגי| ָבִרים ָּפֲחדּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֶאת ָּכל ַהְּד 

ְוֶאת ָּברּוְך ָׁשֲאלּו ) 17: (ַנִּגיד ַלֶּמֶלְך ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
: ִמִּפיו ַהֶּגד ָנא ָלנּו ֵאיְך ָּכַתְבָּת ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה| ֵלאמֹר 

ְך ִמִּפיו ִיְקָרא ֵאַלי ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָּברּו) 18(
  : ַוֲאִני ּכֵֹתב ַעל ַהֵּסֶפר ַּבְּדיֹו| ָהֵאֶּלה 

| הּו ַוּיֹאְמרּו ַהָּׂשִרים ֶאל ָּברּוְך ֵלְך ִהָּסֵתר ַאָּתה ְוִיְרְמיָ ) 19(
ת ַוָּיבֹאּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ָחֵצָרה ְוֶא ) 20: (ְוִאיׁש ַאל ֵיַדע ֵאיפֹה ַאֶּתם

ְך ַוַּיִּגידּו ְּבָאְזֵני ַהֶּמלֶ | ִגָּלה ִהְפִקדּו ְּבִלְׁשַּכת ֱאִליָׁשָמע ַהּסֵֹפר ַהְּמ 
ת ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ֶאת ְיהּוִדי ָלַקַחת ֶא ) 21: (ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים



ַוִּיְקָרֶאָה ְיהּוִדי | ַהְּמִגָּלה ַוִּיָּקֶחָה ִמִּלְׁשַּכת ֱאִליָׁשָמע ַהּסֵֹפר 
) 22: (ְך ַהֶּמֶלְך ּוְבָאְזֵני ָּכל ַהָּׂשִרים ָהעְֹמִדים ֵמַעל ַהֶּמלֶ  ְּבָאְזֵני

ְוֶאת ָהָאח ְלָפָניו | ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ֵּבית ַהחֶֹרף ַּבחֶֹדׁש ַהְּתִׁשיִעי 
ה ַוְיִהי ִּכְקרֹוא ְיהּוִדי ָׁשלֹׁש ְּדָלתֹות ְוַאְרָּבעָ ) 23: (ְמבָֹעֶרת

ַעד ּתֹם |  ַהְׁשֵלְך ֶאל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ֶאל ָהָאחִיְקָרֶעָה ְּבַתַער ַהּסֵֹפר וְ 
ְולֹא ָפֲחדּו ְולֹא ) 24: (ָּכל ַהְּמִגָּלה ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ָהָאח

 ַהֶּמֶלְך ְוָכל ֲעָבָדיו ַהּׁשְֹמִעים ֵאת ָּכל| ָקְרעּו ֶאת ִּבְגֵדיֶהם 
ָיהּו ִהְפִּגעּו ְוַגם ֶאְלָנָתן ּוְדָלָיהּו ּוְגַמְר ) 25: (ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

) 26: (ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵליֶהם| ַבֶּמֶלְך ְלִבְלִּתי ְׂשרֹף ֶאת ַהְּמִגָּלה 
ן ַעְזִריֵאל ַוְיַצֶּוה ַהֶּמֶלְך ֶאת ְיַרְחְמֵאל ֶּבן ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ְׂשָרָיהּו בֶ 
ּו ת ִיְרְמָיהְוֶאת ֶׁשֶלְמָיהּו ֶּבן ַעְבְּדֵאל ָלַקַחת ֶאת ָּברּוְך ַהּסֵֹפר ְוֵא 

| ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ) 27(  : ַוַּיְסִּתֵרם ְיהָוה| ַהָּנִביא 
ָּכַתב ָּברּוְך  ַאֲחֵרי ְׂשרֹף ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהְּמִגָּלה ְוֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר

ּוְכתֹב | ׁשּוב ַקח ְלָך ְמִגָּלה ַאֶחֶרת ) 28: (ִמִּפי ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹר
 ְּדָבִרים ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהְּמִגָּלהָעֶליָה ֵאת ָּכל הַ 

ְוַעל ְיהֹוָיִקים ) 29: (ָהִראׁשָֹנה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ָּלה ַאָּתה ָׂשַרְפָּת ֶאת ַהְּמגִ | ֶמֶלְך ְיהּוָדה תֹאַמר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה 

ר ּבֹא ָיבֹוא ֶמֶלְך ָּבֶבל ַהּזֹאת ֵלאמֹר ַמּדּוַע ָּכַתְבָּת ָעֶליָה ֵלאמֹ
: ָמהְוִהְׁשִחית ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוִהְׁשִּבית ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבהֵ 

 ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה לֹא) 30(  
ב ְוִנְבָלתֹו ִּתְהֶיה ֻמְׁשֶלֶכת ַלחֹרֶ | ִיְהֶיה ּלֹו יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָדִוד 

ָדיו ּוָפַקְדִּתי ָעָליו ְוַעל ַזְרעֹו ְוַעל ֲעבָ ) 31: (ְוַלֶּקַרח ַּבָּלְיָלהַּבּיֹום 
יׁש ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶהם ְוַעל יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ְוֶאל ִא | ֶאת ֲעֹוָנם 

: עּוְיהּוָדה ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם ְולֹא ָׁשֵמ 
ה ַאֶחֶרת ַוִּיְּתָנּה ֶאל ָּברּוְך ֶּבן ְוִיְרְמָיהּו ָלַקח ְמִגּלָ ) 32(  

ֵּסֶפר ֵנִרָּיהּו ַהּסֵֹפר ַוִּיְכּתֹב ָעֶליָה ִמִּפי ִיְרְמָיהּו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי הַ 
ְועֹוד נֹוַסף ֲעֵליֶהם | ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָּבֵאׁש 

    : ְּדָבִרים ַרִּבים ָּכֵהָּמה
  

Jeremiah Chapter 37 
  
ם ַּתַחת ָּכְנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיִקי| ַוִּיְמָלְך ֶמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ) 1(

ְולֹא ) 2: (ֲאֶׁשר ִהְמִליְך ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה
ַיד ֶאל ִּדְבֵרי ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּב | ָׁשַמע הּוא ַוֲעָבָדיו ְוַעם ָהָאֶרץ 



ן ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ֶאת ְיהּוַכל ּבֶ ) 3: (הּו ַהָּנִביאִיְרְמיָ 
 ַהָּנִביא ֶׁשֶלְמָיה ְוֶאת ְצַפְנָיהּו ֶבן ַמֲעֵׂשָיה ַהּכֵֹהן ֶאל ִיְרְמָיהּו

ְוִיְרְמָיהּו ָּבא ) 4: (ִהְתַּפֶּלל ָנא ַבֲעֵדנּו ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו| ֵלאמֹר 
]: ַהְּכלּוא קרי[ְולֹא ָנְתנּו אֹתֹו ֵּבית הכליא  |ְויֵֹצא ְּבתֹוְך ָהָעם 

ַעל  ַוִּיְׁשְמעּו ַהַּכְׂשִּדים ַהָּצִרים| ְוֵחיל ַּפְרעֹה ָיָצא ִמִּמְצָרִים ) 5(
  : ְירּוָׁשַלִם ֶאת ִׁשְמָעם ַוֵּיָעלּו ֵמַעל ְירּוָׁשָלִם

ה ָאַמר ּכֹ) 7: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ֵלאמֹר) 6(
ֵלַח ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ּכֹה תֹאְמרּו ֶאל ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַהּׁשֹ

ב ִהֵּנה ֵחיל ַּפְרעֹה ַהּיֵֹצא ָלֶכם ְלֶעְזָרה ָׁש | ֶאְתֶכם ֵאַלי ְלָדְרֵׁשִני 
| ּזֹאת ְוָׁשבּו ַהַּכְׂשִּדים ְוִנְלֲחמּו ַעל ָהִעיר הַ ) 8: (ְלַאְרצֹו ִמְצָרִים

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַאל ַּתִּׁשאּו ) 9(  : ָרֻפָה ָבֵאׁשּוְלָכֻדָה ּוְׂש 
: ִּכי לֹא ֵיֵלכּו| ַנְפׁשֵֹתיֶכם ֵלאמֹר ָהלְֹך ֵיְלכּו ֵמָעֵלינּו ַהַּכְׂשִּדים 

ּו ִנְׁשֲארִּכי ִאם ִהִּכיֶתם ָּכל ֵחיל ַּכְׂשִּדים ַהִּנְלָחִמים ִאְּתֶכם וְ ) 10(
 ֳהלֹו ָיקּומּו ְוָׂשְרפּו ֶאת ָהִעירִאיׁש ְּבָא| ָבם ֲאָנִׁשים ְמֻדָּקִרים 

 ּוָׁשָלִםְוָהָיה ְּבֵהָעלֹות ֵחיל ַהַּכְׂשִּדים ֵמַעל ְיר) 11: (ַהּזֹאת ָּבֵאׁש
ֶאֶרץ  ַוֵּיֵצא ִיְרְמָיהּו ִמירּוָׁשַלִם ָלֶלֶכת) 12(  : ִמְּפֵני ֵחיל ַּפְרעֹה| 

ן הּוא ְּבַׁשַער ִּבְנָיִמ  ַוְיִהי) 13: (ַלֲחִלק ִמָּׁשם ְּבתֹוְך ָהָעם| ִּבְנָיִמן 
ַוִּיְתּפֹׂש | ְנָיה ְוָׁשם ַּבַעל ְּפִקֻדת ּוְׁשמֹו ִיְרִאָּייה ֶּבן ֶׁשֶלְמָיה ֶּבן ֲחנַ 

) 14: (ֶאת ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ֵלאמֹר ֶאל ַהַּכְׂשִּדים ַאָּתה נֵֹפל
| ָׁשַמע ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ֶׁשֶקר ֵאיֶנִּני נֵֹפל ַעל ַהַּכְׂשִּדים ְולֹא 
ַוִּיְקְצפּו ) 15: (ַוִּיְתּפֹׂש ִיְרִאָּייה ְּבִיְרְמָיהּו ַוְיִבֵאהּו ֶאל ַהָּׂשִרים

 ְוָנְתנּו אֹותֹו ֵּבית ָהֵאסּור ֵּבית| ַהָּׂשִרים ַעל ִיְרְמָיהּו ְוִהּכּו אֹתֹו 
ְמָיהּו ִּכי ָבא ִיְר ) 16: (ְיהֹוָנָתן ַהּסֵֹפר ִּכי אֹתֹו ָעׂשּו ְלֵבית ַהֶּכֶלא

  : יםַוֵּיֶׁשב ָׁשם ִיְרְמָיהּו ָיִמים ַרִּב | ֶאל ֵּבית ַהּבֹור ְוֶאל ַהֲחֻניֹות 
ֶלְך ְּבֵביתֹו ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ַוִּיָּקֵחהּו ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַהֶּמ ) 17(

ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ֵיׁש | ַּבֵּסֶתר ַוּיֹאֶמר ֲהֵיׁש ָּדָבר ֵמֵאת ְיהָוה 
ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ֶאל ) 18(  : ַוּיֹאֶמר ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּתָּנֵתן

ְנַתֶּתם  ֶמה ָחָטאִתי ְלָך ְוַלֲעָבֶדיָך ְוָלָעם ַהֶּזה ִּכי| ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו 
ְנִביֵאיֶכם ֲאֶׁשר ] ְוַאֵּיה קרי[ואיו ) 19: (אֹוִתי ֶאל ֵּבית ַהֶּכֶלא

א ָיבֹא ֶמֶלְך ָּבֶבל ֲעֵליֶכם ְוַעל ָהָאֶרץ לֹ| ִנְּבאּו ָלֶכם ֵלאמֹר 
ִּתָּפל ָנא ְתִחָּנִתי | ְוַעָּתה ְׁשַמע ָנא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ) 20: (ַהּזֹאת

) 21: (םְלָפֶניָך ְוַאל ְּתִׁשֵבִני ֵּבית ְיהֹוָנָתן ַהּסֵֹפר ְולֹא ָאמּות ָׁש 
ְמָיהּו ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ַוְיַצֶּוה ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ַוַּיְפִקדּו ֶאת ִיְר 



ִמן  ְוָנתֹן לֹו ִכַּכר ֶלֶחם ַלּיֹום ִמחּוץ ָהאִֹפים ַעד ּתֹם ָּכל ַהֶּלֶחם
  :ַוֵּיֶׁשב ִיְרְמָיהּו ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה| ָהִעיר 

  
Jeremiah Chapter 38 

  
ֶּבן  ַכלַוִּיְׁשַמע ְׁשַפְטָיה ֶבן ַמָּתן ּוְגַדְלָיהּו ֶּבן ַּפְׁשחּור ְויּו) 1(

ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִיְרְמָיהּו | ֶׁשֶלְמָיהּו ּוַפְׁשחּור ֶּבן ַמְלִּכָּיה 
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַהּיֵֹׁשב ) 2(  : ְמַדֵּבר ֶאל ָּכל ָהָעם ֵלאמֹר

 ְוַהּיֵֹצא ֶאל ַהַּכְׂשִּדים| ָּבִעיר ַהּזֹאת ָימּות ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבָּדֶבר 
ּכֹה ָאַמר ) 3(  : ְיָתה ּלֹו ַנְפׁשֹו ְלָׁשָלל ָוָחיְוהָ ] ְוָחָיה קרי[יחיה 
) 4: (ָדּהִהָּנתֹן ִּתָּנֵתן ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֵחיל ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְלכָ | ְיהָוה 

ִּכי ַעל ֵּכן  ַוּיֹאְמרּו ַהָּׂשִרים ֶאל ַהֶּמֶלְך יּוַמת ָנא ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה
ת ְלָחָמה ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ַהּזֹאהּוא ְמַרֵּפא ֶאת ְיֵדי ַאְנֵׁשי ַהִּמ 

ִּכי ָהִאיׁש | ְוֵאת ְיֵדי ָכל ָהָעם ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ַוּיֹאֶמר ) 5: (ַהֶּזה ֵאיֶנּנּו דֵֹרׁש ְלָׁשלֹום ָלָעם ַהֶּזה ִּכי ִאם ְלָרָעה

ֶלְך יּוַכל ֶאְתֶכם ִּכי ֵאין ַהֶּמ | ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ִהֵּנה הּוא ְּבֶיְדֶכם 
ִּכָּיהּו ַוִּיְקחּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ַוַּיְׁשִלכּו אֹתֹו ֶאל ַהּבֹור ַמְל ) 6: (ָּדָבר

| הּו ַּבֲחָבִלים ֶבן ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ִיְרְמיָ 
) 7(  : יטּוַבּבֹור ֵאין ַמִים ִּכי ִאם ִטיט ַוִּיְטַּבע ִיְרְמָיהּו ַּבִּט 

ֶלְך ִּכי ַוִּיְׁשַמע ֶעֶבד ֶמֶלְך ַהּכּוִׁשי ִאיׁש ָסִריס ְוהּוא ְּבֵבית ַהֶּמ 
) 8: (ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ִּבְנָיִמן| ָנְתנּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ֶאל ַהּבֹור 

) 9: (ַוְיַדֵּבר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֵלאמֹר| ַוֵּיֵצא ֶעֶבד ֶמֶלְך ִמֵּבית ַהֶּמֶלְך 
ּו ׂשּו ְלִיְרְמָיהִני ַהֶּמֶלְך ֵהֵרעּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר עָ ֲאדֹ

ָעב ַוָּיָמת ַּתְחָּתיו ִמְּפֵני ָהרָ | ַהָּנִביא ֵאת ֲאֶׁשר ִהְׁשִליכּו ֶאל ַהּבֹור 
 ַוְיַצֶּוה ַהֶּמֶלְך ֵאת ֶעֶבד ֶמֶלְך ) 10: (ִּכי ֵאין ַהֶּלֶחם עֹוד ָּבִעיר

יָת ֶאת ַקח ְּבָיְדָך ִמֶּזה ְׁשלִֹׁשים ֲאָנִׁשים ְוַהֲעלִ | ר ַהּכּוִׁשי ֵלאמֹ
ַוִּיַּקח ֶעֶבד ֶמֶלְך ) 11: (ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ִמן ַהּבֹור ְּבֶטֶרם ָימּות

ר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ַוָּיבֹא ֵבית ַהֶּמֶלְך ֶאל ַּתַחת ָהאֹוצָ 
ַוְיַׁשְּלֵחם | ּוְבלֹוֵי ְמָלִחים ] ריְסָחבֹות ק[ִמָּׁשם ְּבלֹוֵי הסחבות 

י ַוּיֹאֶמר ֶעֶבד ֶמֶלְך ַהּכּוִׁש ) 12: (ֶאל ִיְרְמָיהּו ֶאל ַהּבֹור ַּבֲחָבִלים
ִּצלֹות ֶאל ִיְרְמָיהּו ִׂשים ָנא ְּבלֹוֵאי ַהְּסָחבֹות ְוַהְּמָלִחים ַּתַחת ַא

ַוִּיְמְׁשכּו ֶאת ) 13(: ַוַּיַעׂש ִיְרְמָיהּו ֵּכן| ָיֶדיָך ִמַּתַחת ַלֲחָבִלים 
ר ַוֵּיֶׁשב ִיְרְמָיהּו ַּבֲחצַ | ִיְרְמָיהּו ַּבֲחָבִלים ַוַּיֲעלּו אֹתֹו ִמן ַהּבֹור 

הּו ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ַוִּיַּקח ֶאת ִיְרְמיָ ) 14(  : ַהַּמָּטָרה



ּיֹאֶמר וַ | ַהָּנִביא ֵאָליו ֶאל ָמבֹוא ַהְּׁשִליִׁשי ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוה 
: ִּני ָּדָברַהֶּמֶלְך ֶאל ִיְרְמָיהּו ׁשֵֹאל ֲאִני אְֹתָך ָּדָבר ַאל ְּתַכֵחד ִמֶּמ 

ת ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ֶאל ִצְדִקָּיהּו ִּכי ַאִּגיד ְלָך ֲהלֹוא ָהֵמ ) 15(
ַוִּיָּׁשַבע ַהֶּמֶלְך ) 16: (ְוִכי ִאיָעְצָך לֹא ִתְׁשַמע ֵאָלי| ְּתִמיֵתִני 
כתיב ולא [ַחי ְיהָוה את | ּו ֶאל ִיְרְמָיהּו ַּבֵּסֶתר ֵלאמֹר ִצְדִקָּיה
ְוִאם ֶאֶּתְנָך  ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלנּו ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַהּזֹאת ִאם ֲאִמיֶתךָ ] קרי

ַוּיֹאֶמר ) 17(  : ְּבַיד ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפֶׁשךָ 
ְיהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי  ִיְרְמָיהּו ֶאל ִצְדִקָּיהּו ּכֹה ָאַמר

 ֶׁשָך ְוָהִעירִיְׂשָרֵאל ִאם ָיצֹא ֵתֵצא ֶאל ָׂשֵרי ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוָחְיָתה ַנפְ 
ְוִאם לֹא ) 18: (ְוָחִיָתה ַאָּתה ּוֵביֶתךָ | ַהּזֹאת לֹא ִתָּׂשֵרף ָּבֵאׁש 

ְׂשִּדים ֵתֵצא ֶאל ָׂשֵרי ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוִנְּתָנה ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ַהּכַ 
 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ) 19(  : ְוַאָּתה לֹא ִתָּמֵלט ִמָּיָדם| ּוְׂשָרפּוָה ָּבֵאׁש 

ל ֲאִני דֵֹאג ֶאת ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ָנְפלּו ֶא | ִצְדִקָּיהּו ֶאל ִיְרְמָיהּו 
  : ַהַּכְׂשִּדים ֶּפן ִיְּתנּו אִֹתי ְּבָיָדם ְוִהְתַעְּללּו ִבי

ר ֲאִני ְׁשַמע ָנא ְּבקֹול ְיהָוה ַלֲאֶׁש | ָיהּו לֹא ִיֵּתנּו ַוּיֹאֶמר ִיְרְמ ) 20(
 ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה ָלֵצאת) 21: (ּדֵֹבר ֵאֶליָך ְוִייַטב ְלָך ּוְתִחי ַנְפֶׁשךָ 

ר ְוִהֵּנה ָכל ַהָּנִׁשים ֲאֶׁש ) 22: (ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִהְרַאִני ְיהָוה| 
ְוֵהָּנה | אֹות ֶאל ָׂשֵרי ֶמֶלְך ָּבֶבל ִנְׁשֲארּו ְּבֵבית ֶמֶלְך ְיהּוָדה מּוצָ 

ַרְגֶלָך  אְֹמרֹות ִהִּסיתּוָך ְוָיְכלּו ְלָך ַאְנֵׁשי ְׁשלֶֹמָך ָהְטְּבעּו ַבּבֹץ
ְוֶאת ָּכל ָנֶׁשיָך ְוֶאת ָּבֶניָך מֹוִצִאים ֶאל ) 23: (ָנסֹגּו ָאחֹור

ְך ָּבֶבל ִּתָּתֵפׂש ִּכי ְבַיד ֶמלֶ | ַהַּכְׂשִּדים ְוַאָּתה לֹא ִתָּמֵלט ִמָּיָדם 
  : ְוֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ִּתְׂשרֹף ָּבֵאׁש

ָהֵאֶּלה  ַוּיֹאֶמר ִצְדִקָּיהּו ֶאל ִיְרְמָיהּו ִאיׁש ַאל ֵיַדע ַּבְּדָבִרים) 24(
ָבאּו ְוִכי ִיְׁשְמעּו ַהָּׂשִרים ִּכי ִדַּבְרִּתי ִאָּתְך ּו) 25: (ְולֹא ָתמּות

ל ָדה ָּנא ָלנּו ַמה ִּדַּבְרָּת ֶאל ַהֶּמֶלְך ַאֵאֶליָך ְוָאְמרּו ֵאֶליָך ַהִּגי
) 26: (ּוַמה ִּדֶּבר ֵאֶליָך ַהֶּמֶלְך | ְּתַכֵחד ִמֶּמּנּו ְולֹא ְנִמיֶתָך 

ִני ְלִבְלִּתי ֲהִׁשיבֵ | ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ַמִּפיל ֲאִני ְתִחָּנִתי ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
  : ֵּבית ְיהֹוָנָתן ָלמּות ָׁשם

ד ָלֶהם אּו ָכל ַהָּׂשִרים ֶאל ִיְרְמָיהּו ַוִּיְׁשֲאלּו אֹתֹו ַוַּיּגֵ ַוָּיבֹ) 27(
א ַוַּיֲחִרׁשּו ִמֶּמּנּו ִּכי לֹ| ְּכָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוה ַהֶּמֶלְך 

  : ִנְׁשַמע ַהָּדָבר
ְּכָדה ַוֵּיֶׁשב ִיְרְמָיהּו ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ַעד יֹום ֲאֶׁשר ִנלְ ) 28(
  :ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ִנְלְּכָדה ְירּוָׁשָלִם  | ּוָׁשָלִם ְיר
  



Jeremiah Chapter 39 
  
 ֲעִׂשִרי ָּבאַּבָּׁשָנה ַהְּתִׁשִעית ְלִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַּבחֶֹדׁש הָ ) 1(

) 2(  :  ָעֶליהָ ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוָכל ֵחילֹו ֶאל ְירּוָׁשַלִם ַוָּיֻצרּו
|  ָעה ַלחֶֹדׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלִצְדִקָּיהּו ַּבחֶֹדׁש ָהְרִביִעי ְּבִתְׁש ְּבַעְׁש 

ַער ַוָּיבֹאּו ּכֹל ָׂשֵרי ֶמֶלְך ָּבֶבל ַוֵּיְׁשבּו ְּבַׁש ) 3: (ָהְבְקָעה ָהִעיר
 ְרַגל ַׂשרֵנְרַגל ַׂשר ֶאֶצר ַסְמַּגר ְנבּו ַׂשר ְסִכים ַרב ָסִריס נֵ | ַהָּתֶוְך 

ם ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָא) 4: (ג ְוָכל ְׁשֵאִרית ָׂשֵרי ֶמֶלְך ָּבֶבלֶאֶצר ַרב ָמ 
ְצאּו ַלְיָלה ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוכֹל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַוִּיְבְרחּו ַוּיֵ 

ַוֵּיֵצא ֶּדֶרְך | ִמן ָהִעיר ֶּדֶרְך ַּגן ַהֶּמֶלְך ְּבַׁשַער ֵּבין ַהחֹמָֹתִים 
ִצְדִקָּיהּו  ִּיְרְּדפּו ֵחיל ַּכְׂשִּדים ַאֲחֵריֶהם ַוַּיִּׂשגּו ֶאתוַ ) 5: (ָהֲעָרָבה

ְך ָּבֶבל ְּבַעְרבֹות ְיֵרחֹו ַוִּיְקחּו אֹתֹו ַוַּיֲעֻלהּו ֶאל ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמלֶ 
 ַוִּיְׁשַחט ֶמֶלְך ) 6: (ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ִמְׁשָּפִטים| ִרְבָלָתה ְּבֶאֶרץ ֲחָמת 

ְוֵאת ָּכל חֵֹרי ְיהּוָדה | ְדִקָּיהּו ְּבִרְבָלה ְלֵעיָניו ָּבֶבל ֶאת ְּבֵני ִצ 
ַוַּיַאְסֵרהּו | ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו ִעֵּור ) 7: (ָׁשַחט ֶמֶלְך ָּבֶבל

 ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ֵּבית) 8: (ַּבְנֻחְׁשַּתִים ָלִביא אֹתֹו ָּבֶבָלה
) 9: (ֶאת חֹמֹות ְירּוָׁשַלִם ָנָתצּווְ | ָהָעם ָׂשְרפּו ַהַּכְׂשִּדים ָּבֵאׁש 

ְפלּו ָעָליו ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ְוֶאת ַהּנְֹפִלים ֲאֶׁשר נָ 
: ֶבלֶהְגָלה ְנבּוַזר ֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ּבָ | ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים 

ִאיר ּוִמן ָהָעם ַהַּדִּלים ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ְמאּוָמה ִהְׁש ) 10(
ַוִּיֵּתן ָלֶהם ְּכָרִמים | ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה 

ַוְיַצו ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעל ) 11: (ִויֵגִבים ַּבּיֹום ַההּוא
 ָקֶחּנּו ְוֵעיֶניךָ ) 12: (ְּבַיד ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ֵלאמֹר| ִיְרְמָיהּו 

] כתיב ולא קרי[ִּכי אם | ל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ָּרע ִׂשים ָעָליו ְוַא
 ַוִּיְׁשַלח ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב) 13: (ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ֵאֶליָך ֵּכן ֲעֵׂשה ִעּמֹו

ְוכֹל ַרֵּבי | ַטָּבִחים ּוְנבּוַׁשְזָּבן ַרב ָסִריס ְוֵנְרַגל ַׂשר ֶאֶצר ַרב ָמג 
 ְקחּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ֵמֲחַצר ַהַּמָּטָרהַוִּיְׁשְלחּו ַוּיִ ) 14: (ֶמֶלְך ָּבֶבל

ל ַהָּבִית ַוִּיְּתנּו אֹתֹו ֶאל ְּגַדְלָיהּו ֶּבן ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן ְלהֹוִצֵאהּו ֶא 
| ְוֶאל ִיְרְמָיהּו ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ) 15(  : ַוֵּיֶׁשב ְּבתֹוְך ָהָעם| 

ד ָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת ְלֶעבֶ ) 16: (ִּבְהיֹתֹו ָעצּור ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ֵלאמֹר
ֵאל ִהְנִני ֶמֶלְך ַהּכּוִׁשי ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ 

ֶאת ְּדָבַרי ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלָרָעה ְולֹא ] ֵמִביא קרי[מבי 
 ְוִהַּצְלִּתיָך ַבּיֹום ַההּוא) 17: (ְוָהיּו ְלָפֶניָך ַּבּיֹום ַההּוא| ְלטֹוָבה 

 ְולֹא ִתָּנֵתן ְּבַיד ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָיגֹור| ם ְיהָוה ְנאֻ 



ְוָהְיָתה ְלָך | ִּכי ַמֵּלט ֲאַמֶּלְטָך ּוַבֶחֶרב לֹא ִתּפֹל ) 18: (ִמְּפֵניֶהם
    : ַנְפְׁשָך ְלָׁשָלל ִּכי ָבַטְחָּת ִּבי ְנֻאם ְיהָוה

  
Jeremiah Chapter 40 

  
תֹו ְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ַאַחר ַׁשַּלח אַֹהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְר ) 1(

ְּבַקְחּתֹו אֹתֹו ְוהּוא ָאסּור | ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ִמן ָהָרָמה 
) 2: (ָלהָּבאִזִּקים ְּבתֹוְך ָּכל ָּגלּות ְירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה ַהֻּמְגִלים ָּבבֶ 

ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּדֶּבר  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו| ַוִּיַּקח ַרב ַטָּבִחים ְלִיְרְמָיהּו 
ַוָּיֵבא ַוַּיַעׂש ְיהָוה ) 3: (ֶאת ָהָרָעה ַהּזֹאת ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה

ָיה ִּכי ֲחָטאֶתם ַליהָוה ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹולֹו ְוהָ | ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר 
ִמן  ְוַעָּתה ִהֵּנה ִפַּתְחִּתיָך ַהּיֹום) 4: (ַהֶּזה] ַהָּדָבר קרי[ָלֶכם דבר 

ל ּבֹא אִזִּקים ֲאֶׁשר ַעל ָיֶדָך ִאם טֹוב ְּבֵעיֶניָך ָלבֹוא ִאִּתי ָבבֶ הָ 
| ל ֲחָדל ְוָאִׂשים ֶאת ֵעיִני ָעֶליָך ְוִאם ַרע ְּבֵעיֶניָך ָלבֹוא ִאִּתי ָבבֶ 
 ֶכת ָׁשָּמהְרֵאה ָּכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ֶאל טֹוב ְוֶאל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֶניָך ָללֶ 

ן ָׁשָפן לֹא ָיׁשּוב ְוֻׁשָבה ֶאל ְּגַדְלָיה ֶבן ֲאִחיָקם ּבֶ  ְועֹוֶדּנּו) 5: (ֵלְך 
 ָהָעם אֹו ֲאֶׁשר ִהְפִקיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ְוֵׁשב ִאּתֹו ְּבתֹוְך 

 ַוִּיֶּתן לֹו ַרב ַטָּבִחים ֲאֻרָחה| ֶאל ָּכל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֶניָך ָלֶלֶכת ֵלְך 
ם ַוָּיבֹא ִיְרְמָיהּו ֶאל ְּגַדְלָיה ֶבן ֲאִחיָק  )6: (ּוַמְׂשֵאת ַוְיַׁשְּלֵחהּו

) 7(  : ַוֵּיֶׁשב ִאּתֹו ְּבתֹוְך ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבָאֶרץ| ַהִּמְצָּפָתה 
ְנֵׁשיֶהם ִּכי ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֵהָּמה ְוַא

ְוִכי ִהְפִקיד | יָקם ָּבָאֶרץ ִהְפִקיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִח 
ָהְגלּו  ִאּתֹו ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ָוָטף ּוִמַּדַּלת ָהָאֶרץ ֵמֲאֶׁשר לֹא

ּו ְוִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה| ַוָּיבֹאּו ֶאל ְּגַדְלָיה ַהִּמְצָּפָתה ) 8: (ָּבֶבָלה
ֵעיַפי [ְבֵני עופי ְויֹוָחָנן ְויֹוָנָתן ְּבֵני ָקֵרַח ּוְׂשָרָיה ֶבן ַּתְנֻחֶמת ּו

ע ַוִּיָּׁשבַ ) 9: (ַהְּנטָֹפִתי ִויַזְנָיהּו ֶּבן ַהַּמֲעָכִתי ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם] קרי
ַאל ִּתיְראּו  ָלֶהם ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן ּוְלַאְנֵׁשיֶהם ֵלאמֹר

ְוִייַטב ְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִעְבדּו ֶאת ֶמֶלְך ָּבֶבל | ֵמֲעבֹוד ַהַּכְׂשִּדים 
 ִּדים ֲאֶׁשרַוֲאִני ִהְנִני יֵֹׁשב ַּבִּמְצָּפה ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהַּכְׂש ) 10: (ָלֶכם

 ם ּוְׁשבּוְוַאֶּתם ִאְספּו ַיִין ְוַקִיץ ְוֶׁשֶמן ְוִׂשמּו ִּבְכֵליכֶ | ָיבֹאּו ֵאֵלינּו 
ֹוָאב ְוַגם ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבמ) 11: (ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר ְּתַפְׂשֶּתם

י ָנַתן ֶמֶלְך ּוִבְבֵני ַעּמֹון ּוֶבֱאדֹום ַוֲאֶׁשר ְּבָכל ָהֲאָרצֹות ָׁשְמעּו ִּכ 
ְוִכי ִהְפִקיד ֲעֵליֶהם ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶּבן | ָּבֶבל ְׁשֵאִרית ִליהּוָדה 

 ַוָּיֻׁשבּו ָכל ַהְּיהּוִדים ִמָּכל ַהְּמקֹמֹות) 12: (ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן



|  ם ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֶאל ְּגַדְלָיהּו ַהִּמְצָּפָתהֲאֶׁשר ִנְּדחּו ָׁש 
  : ַוַּיַאְספּו ַיִין ָוַקִיץ ַהְרֵּבה ְמאֹד

ָּבאּו ֶאל | ה ְויֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ְוָכל ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁשר ַּבָּׂשדֶ ) 13(
ע ִּכי ַּבֲעִליס ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲהָידַֹע ֵּתדַ ) 14: (ְּגַדְלָיהּו ַהִּמְצָּפָתה

ְולֹא |  ָנֶפׁש ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ָׁשַלח ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ְלַהּכְֹתךָ 
ְויֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ָאַמר ) 15: (ֶהֱאִמין ָלֶהם ְּגַדְלָיהּו ֶּבן ֲאִחיָקם

 ֶאל ְּגַדְלָיהּו ַבֵּסֶתר ַּבִּמְצָּפה ֵלאמֹר ֵאְלָכה ָּנא ְוַאֶּכה ֶאת
ל ָלָּמה ַיֶּכָּכה ֶּנֶפׁש ְוָנפֹצּו ּכָ | ָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ְוִאיׁש לֹא ֵיָדע ִיְׁש 

ַוּיֹאֶמר ) 16: (ְיהּוָדה ַהִּנְקָּבִצים ֵאֶליָך ְוָאְבָדה ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה
] ַּתֲעֵׂשה קרי[ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ֶאל יֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ַאל תעׂש 

    : ִּכי ֶׁשֶקר ַאָּתה דֵֹבר ֶאל ִיְׁשָמֵעאל|  ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה
  

Jeremiah Chapter 41 
  
ֱאִליָׁשָמע  ַוְיִהי ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּבא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ֶבן) 1(

ל ְּגַדְלָיהּו ִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה ְוַרֵּבי ַהֶּמֶלְך ַוֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִאּתֹו ֶא 
) 2: (ַוּיֹאְכלּו ָׁשם ֶלֶחם ַיְחָּדו ַּבִּמְצָּפה| ָּפָתה ֶבן ֲאִחיָקם ַהִּמְצ 

ּו ר ָהיּו ִאּתֹו ַוַּיּכַוָּיָקם ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ַוֲעֶׂשֶרת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁש 
ֲאֶׁשר | ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן ַּבֶחֶרב ַוָּיֶמת אֹתֹו 

ּתֹו ְוֵאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ָהיּו ִא ) 3( :ִהְפִקיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבָאֶרץ
ֵאת | ם ֶאת ְּגַדְלָיהּו ַּבִּמְצָּפה ְוֶאת ַהַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ִנְמְצאּו ָׁש 

ית ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְלָהִמ ) 4: (ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִהָּכה ִיְׁשָמֵעאל
לֹו בֹאּו ֲאָנִׁשים ִמְּׁשֶכם ִמִּׁש ַוּיָ ) 5: (ְוִאיׁש לֹא ָיָדע| ֶאת ְּגַדְלָיהּו 

| ְתּגְֹדִדים ּוִמּׁשְֹמרֹון ְׁשמִֹנים ִאיׁש ְמֻגְּלֵחי ָזָקן ּוְקֻרֵעי ְבָגִדים ּוִמ 
ֶּבן  ַוֵּיֵצא ִיְׁשָמֵעאל) 6: (ּוִמְנָחה ּוְלבֹוָנה ְּבָיָדם ְלָהִביא ֵּבית ְיהָוה

ַוְיִהי ִּכְפגֹׁש | בֶֹכה ְנַתְנָיה ִלְקָראָתם ִמן ַהִּמְצָּפה הֵֹלְך ָהלְֹך ּו
ַוְיִהי ) 7(  : אָֹתם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּבֹאּו ֶאל ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם

ל ּתֹוְך ַוִּיְׁשָחֵטם ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ֶא | ְּכבֹוָאם ֶאל ּתֹוְך ָהִעיר 
ְצאּו ַוֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִנְמ ) 8: (ַהּבֹור הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו

ִנים ָבם ַוּיֹאְמרּו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַאל ְּתִמֵתנּו ִּכי ֶיׁש ָלנּו ַמְטמֹ
ְך ַוֶּיְחַּדל ְולֹא ֱהִמיָתם ְּבתֹו| ַּבָּׂשֶדה ִחִּטים ּוְׂשעִֹרים ְוֶׁשֶמן ּוְדָבׁש 

ָּכל ִּפְגֵרי  ְוַהּבֹור ֲאֶׁשר ִהְׁשִליְך ָׁשם ִיְׁשָמֵעאל ֵאת) 9: (ֲאֵחיֶהם
 ֶּמֶלְך ָאָסאֲאֶׁשר ִהָּכה ְּבַיד ְּגַדְלָיהּו הּוא ֲאֶׁשר ָעָׂשה הַ ָהֲאָנִׁשים 

אֹתֹו ִמֵּלא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיהּו | ִמְּפֵני ַּבְעָׁשא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל 



ֶׁשר ַוִּיְׁשְּב ִיְׁשָמֵעאל ֶאת ָּכל ְׁשֵאִרית ָהָעם אֲ ) 10: (ֲחָלִלים
ה ְוֶאת ָּכל ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ַּבִּמְצּפָ ַּבִּמְצָּפה ֶאת ְּבנֹות ַהֶּמֶלְך 

| ִחיָקם ֲאֶׁשר ִהְפִקיד ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶּבן אֲ 
) 11(  : ֹוןַוִּיְׁשֵּבם ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ַוֵּיֶלְך ַלֲעבֹר ֶאל ְּבֵני ַעּמ

ֵאת ָּכל | ָיִלים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוִּיְׁשַמע יֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ְוָכל ָׂשֵרי ַהחֲ 
ַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל ) 12: (ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה

ַוִּיְמְצאּו אֹתֹו | ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְלכּו ְלִהָּלֵחם ִעם ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה 
ר ל ָהָעם ֲאֶׁש ַוְיִהי ִּכְראֹות ּכָ ) 13: (ֶאל ַמִים ַרִּבים ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון

ִלים ֲאֶׁשר ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ֶאת יֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ְוֵאת ָּכל ָׂשֵרי ַהֲחיָ 
ֵעאל ִמן ַוָּיסֹּבּו ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָׁשָבה ִיְׁשָמ ) 14: (ַוִּיְׂשָמחּו| ִאּתֹו 

ל ֶּבן ְוִיְׁשָמֵעא) 15: (ַוָּיֻׁשבּו ַוֵּיְלכּו ֶאל יֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרחַ | ַהִּמְצָּפה 
: ַוֵּיֶלְך ֶאל ְּבֵני ַעּמֹון| ְנַתְנָיה ִנְמַלט ִּבְׁשמָֹנה ֲאָנִׁשים ִמְּפֵני יֹוָחָנן 

ר ִאּתֹו ַוִּיַּקח יֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ְוָכל ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁש ) 16(  
ן ְנַתְנָיה ִמן ֵאת ָּכל ְׁשֵאִרית ָהָעם ֲאֶׁשר ֵהִׁשיב ֵמֵאת ִיְׁשָמֵעאל ּבֶ 

ְּגָבִרים ַאְנֵׁשי | ָּפה ַאַחר ִהָּכה ֶאת ְּגַדְלָיה ֶּבן ֲאִחיָקם ַהִּמְצ 
) 17: (ןַהִּמְלָחָמה ְוָנִׁשים ְוַטף ְוָסִרִסים ֲאֶׁשר ֵהִׁשיב ִמִּגְבעֹו

ֶחם ֲאֶׁשר ֵאֶצל ֵּבית לָ ] ִּכְמָהם קרי[ַוֵּיְלכּו ַוֵּיְׁשבּו ְּבֵגרּות כמוהם 
| ם ֵני ַהַּכְׂשִּדים ִּכי ָיְראּו ִמְּפֵניהֶ ִמּפְ ) 18: (ָלֶלֶכת ָלבֹוא ִמְצָרִים| 

ֶׁשר ִּכי ִהָּכה ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶּבן ֲאִחיָקם אֲ 
    : ִהְפִקיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבָאֶרץ

  
Jeremiah Chapter 42 

  
|  ן הֹוַׁשְעָיהַוִּיְּגׁשּו ָּכל ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ְויֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ִויַזְנָיה ּבֶ ) 1(

ַוּיֹאְמרּו ֶאל ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ) 2: (ְוָכל ָהָעם ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול
ֶהיָך ְּבַעד ִּתָּפל ָנא ְתִחָּנֵתנּו ְלָפֶניָך ְוִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו ֶאל ְיהָוה ֱאלֹ

ֵעיֶניָך  ִּכי ִנְׁשַאְרנּו ְמַעט ֵמַהְרֵּבה ַּכֲאֶׁשר| ָּכל ַהְּׁשֵאִרית ַהּזֹאת 
ר ֵנֶלְך ְוַיֶּגד ָלנּו ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁש ) 3: (רֹאֹות אָֹתנּו

ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִיְרְמָיהּו ) 4: (ְוֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה| ָּבּה 
| ֵריֶכם ַהָּנִביא ָׁשַמְעִּתי ִהְנִני ִמְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְּכִדְב 

א ֶאְמַנע ל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיֲעֶנה ְיהָוה ֶאְתֶכם ַאִּגיד ָלֶכם לְֹוָהָיה ּכָ 
ד ְוֵהָּמה ָאְמרּו ֶאל ִיְרְמָיהּו ְיִהי ְיהָוה ָּבנּו ְלעֵ ) 5: (ִמֶּכם ָּדָבר

לֶֹהיָך ִאם לֹא ְּכָכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְׁשָלֲחָך ְיהָוה אֱ | ֱאֶמת ְוֶנֱאָמן 
ֹוב ְוִאם ָרע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִאם ט) 6: (ֵאֵלינּו ֵּכן ַנֲעֶׂשה



 ְלַמַען ֲאֶׁשר| ׁשְֹלִחים אְֹתָך ֵאָליו ִנְׁשָמע ] ֲאַנְחנּו קרי[ֲאֶׁשר אנו 
ַוְיִהי ִמֵּקץ ) 7(  : ִייַטב ָלנּו ִּכי ִנְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו

ְקָרא ֶאל ַוּיִ ) 8: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו| ֲעֶׂשֶרת ָיִמים 
ּוְלָכל ָהָעם | יֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ְוֶאל ָּכל ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁשר ִאּתֹו 

י ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֹהֵ ) 9: (ְלִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול
: ָפָניוֲאֶׁשר ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵאָליו ְלַהִּפיל ְּתִחַּנְתֶכם לְ | ִיְׂשָרֵאל 

ֱהרֹס ב ֵּתְׁשבּו ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ּוָבִניִתי ֶאְתֶכם ְולֹא ֶא ִאם ׁשֹו) 10(
ִׂשיִתי ִּכי ִנַחְמִּתי ֶאל ָהָרָעה ֲאֶׁשר עָ | ְוָנַטְעִּתי ֶאְתֶכם ְולֹא ֶאּתֹוׁש 

ים ַאל ִּתיְראּו ִמְּפֵני ֶמֶלְך ָּבֶבל ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְיֵרִא ) 11: (ָלֶכם
 ֻאם ְיהָוה ִּכי ִאְּתֶכם ָאִני ְלהֹוִׁשיעַ ַאל ִּתיְראּו ִמֶּמּנּו נְ | ִמָּפָניו 

 ְוֶאֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ְוִרַחם) 12: (ֶאְתֶכם ּוְלַהִּציל ֶאְתֶכם ִמָּידֹו
ְוִאם אְֹמִרים ) 13: (ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם| ֶאְתֶכם 

ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע ְּבקֹול ְיהָוה | ַאֶּתם לֹא ֵנֵׁשב ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת 
 ֵלאמֹר לֹא ִּכי ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָנבֹוא ֲאֶׁשר לֹא) 14: (לֵֹהיֶכםאֱ 

 ְוַלֶּלֶחם לֹא ִנְרָעב ְוָׁשם| ִנְרֶאה ִמְלָחָמה ְוקֹול ׁשֹוָפר לֹא ִנְׁשָמע 
ּכֹה | ְוַעָּתה ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ) 15: (ֵנֵׁשב

ֵאל ִאם ַאֶּתם ׂשֹום ְּתִׂשמּון ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ 
ְוָהְיָתה ַהֶחֶרב ) 16: (ְּפֵניֶכם ָלבֹא ִמְצַרִים ּוָבאֶתם ָלגּור ָׁשם

| ִמְצָרִים  ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְיֵרִאים ִמֶּמָּנה ָׁשם ַּתִּׂשיג ֶאְתֶכם ְּבֶאֶרץ
ם ם ִמְצַריִ ְוָהָרָעב ֲאֶׁשר ַאֶּתם ּדֲֹאִגים ִמֶּמּנּו ָׁשם ִיְדַּבק ַאֲחֵריכֶ 

ֵניֶהם ְוִיְהיּו ָכל ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׂשמּו ֶאת ְּפ ) 17: (ְוָׁשם ָּתֻמתּו
ְולֹא ִיְהֶיה | ָלבֹוא ִמְצַרִים ָלגּור ָׁשם ָימּותּו ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבָּדֶבר 

: יֶהםָלֶהם ָׂשִריד ּוָפִליט ִמְּפֵני ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֲעלֵ 
ר ִנַּתְך ָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁש ִּכי כֹה ָאַמר ְיה) 18(  

ֶכם ְּבבֲֹאֶכם ַאִּפי ַוֲחָמִתי ַעל יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֵּכן ִּתַּתְך ֲחָמִתי ֲעֵלי
ִתְראּו  ִוְהִייֶתם ְלָאָלה ּוְלַׁשָּמה ְוִלְקָלָלה ּוְלֶחְרָּפה ְולֹא| ִמְצָרִים 

ה ְיהָוה ֲעֵליֶכם ְׁשֵאִרית ְיהּודָ  ִּדֶּבר) 19: (עֹוד ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה
ִּכי ) 20: (ָידַֹע ֵּתְדעּו ִּכי ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום| ַאל ָּתבֹאּו ִמְצָרִים 

ם אִֹתי ְּבַנְפׁשֹוֵתיֶכם ִּכי ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּת ] ִהְתֵעיֶתם קרי[התעתים 
| ֵהינּו ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֵלאמֹר ִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו ֶאל ְיהָוה ֱאלֹ
) 21: (ּוְככֹל ֲאֶׁשר יֹאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵּכן ַהֶּגד ָלנּו ְוָעִׂשינּו

ל ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלכֹ| ָוַאִּגד ָלֶכם ַהּיֹום 
ב ְוַעָּתה ָידַֹע ֵּתְדעּו ִּכי ַּבֶחֶרב ָּבָרעָ ) 22: (ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם

    : ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲחַפְצֶּתם ָלבֹוא ָלגּור ָׁשם| מּותּו ּוַבֶּדֶבר ָּת 



  
Jeremiah Chapter 43 

  
י ְיהָוה ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ִיְרְמָיהּו ְלַדֵּבר ֶאל ָּכל ָהָעם ֶאת ָּכל ִּדְברֵ ) 1(

ֵאת ָּכל | ֱאלֵֹהיֶהם ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ֲאֵליֶהם 
ָנן ֶּבן ַוּיֹאֶמר ֲעַזְרָיה ֶבן הֹוַׁשְעָיה ְויֹוחָ ) 2(  : ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

ה אְֹמִרים ֶאל ִיְרְמָיהּו ֶׁשֶקר ַאָּת | ָקֵרַח ְוָכל ָהֲאָנִׁשים ַהֵּזִדים 
ִים ָלגּור ְמַדֵּבר לֹא ְׁשָלֲחָך ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵלאמֹר לֹא ָתבֹאּו ִמְצרַ 

ְלַמַען ֵּתת אָֹתנּו | ְתָך ָּבנּו ִּכי ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה ַמִּסית אֹ) 3: (ָׁשם
ְולֹא ) 4: (ְבַיד ַהַּכְׂשִּדים ְלָהִמית אָֹתנּו ּוְלַהְגלֹות אָֹתנּו ָּבֶבל
| קֹול ְיהָוה ָׁשַמע יֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ְוָכל ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ְוָכל ָהָעם ְּב 

ְוָכל ָׂשֵרי ַוִּיַּקח יֹוָחָנן ֶּבן ָקֵרַח ) 5: (ָלֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה
ֶׁשר ֲאֶׁשר ָׁשבּו ִמָּכל ַהּגֹוִים אֲ | ַהֲחָיִלים ֵאת ָּכל ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה 
 ֶאת ַהְּגָבִרים ְוֶאת ַהָּנִׁשים) 6: (ִנְּדחּו ָׁשם ָלגּור ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה

ִּניַח ְוֶאת ַהַּטף ְוֶאת ְּבנֹות ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ִה 
ְוֵאת | ן ַרב ַטָּבִחים ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶּבן ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן ְנבּוַזְרֲאדָ 

ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ִמְצַרִים ) 7: (ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ְוֶאת ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיהּו
ַוְיִהי ְדַבר ) 8(  : ַוָּיבֹאּו ַעד ַּתְחַּפְנֵחס| ִּכי לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהָוה 

ַקח ְּבָיְדָך ֲאָבִנים ) 9: (ּו ְּבַתְחַּפְנֵחס ֵלאמֹרְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיה
עֹה ְּגדֹלֹות ּוְטַמְנָּתם ַּבֶּמֶלט ַּבַּמְלֵּבן ֲאֶׁשר ְּבֶפַתח ֵּבית ַּפְר 

 ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה) 10: (ְלֵעיֵני ֲאָנִׁשים ְיהּוִדים| ְּבַתְחַּפְנֵחס 
י ׁשֵֹלַח ְוָלַקְחִּתי ֶאת ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְננִ 

ָבִנים ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעְבִּדי ְוַׂשְמִּתי ִכְסאֹו ִמַּמַעל ָלאֲ 
] ַׁשְפִרירֹו קרי[ְוָנָטה ֶאת ׁשפרורו | ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָטָמְנִּתי 

ֲאֶׁשר | ְוִהָּכה ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים ] ּוָבא קרי[ובאה ) 11: (ֲעֵליֶהם
) 12: (ֶרבָּמֶות ַוֲאֶׁשר ַלְּׁשִבי ַלֶּׁשִבי ַוֲאֶׁשר ַלֶחֶרב ֶלחָ ַלָּמֶות לַ 

ְוָעָטה ֶאת | ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּבָבֵּתי ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ּוְׂשָרָפם ְוָׁשָבם 
ם ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּכֲאֶׁשר ַיְעֶטה ָהרֶֹעה ֶאת ִּבְגדֹו ְוָיָצא ִמָּׁש 

 ת ֵּבית ֶׁשֶמׁש ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץְוִׁשַּבר ֶאת ַמְּצבֹו) 13: (ְּבָׁשלֹום
    : ְוֶאת ָּבֵּתי ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ִיְׂשרֹף ָּבֵאׁש| ִמְצָרִים 

  
Jeremiah Chapter 44 

  



ְׁשִבים ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהּיֹ) 1(
ס ּוְבנֹף ּוְבֶאֶרץ ַהּיְֹׁשִבים ְּבִמְגּדֹל ּוְבַתְחַּפְנחֵ | ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 
 ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל) 2(  : ַּפְתרֹוס ֵלאמֹר

ַלִם ְוַעל ָּכל ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ַעל ְירּוָׁש 
) 3: (ְוִהָּנם ָחְרָּבה ַהּיֹום ַהֶּזה ְוֵאין ָּבֶהם יֹוֵׁשב| ָעֵרי ְיהּוָדה 

ֵלאלִֹהים  ָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְלַהְכִעֵסִני ָלֶלֶכת ְלַקֵּטר ַלֲעבֹדִמְּפֵני ָרעָ 
 ָוֶאְׁשַלח) 4: (ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּום ֵהָּמה ַאֶּתם ַוֲאבֵֹתיֶכם| ֲאֵחִרים 

ַאל ָנא | ר ֲאֵליֶכם ֶאת ָּכל ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים ַהְׁשֵּכים ְוָׁשלַֹח ֵלאמֹ
ְולֹא ָׁשְמעּו ) 5: (ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ַתֲעׂשּו ֵאת ְּדַבר ַהּתֵֹעָבה ַהּזֹאת

ְלִבְלִּתי ַקֵּטר ֵלאלִֹהים | ְולֹא ִהּטּו ֶאת ָאְזָנם ָלׁשּוב ֵמָרָעָתם 
צֹות ַוִּתַּתְך ֲחָמִתי ְוַאִּפי ַוִּתְבַער ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבחֻ ) 6: (ֲאֵחִרים

ְוַעָּתה ּכֹה ) 7(  : הַוִּתְהֶייָנה ְלָחְרָּבה ִלְׁשָמָמה ַּכּיֹום ַהּזֶ | ְירּוָׁשָלִם 
ִׂשים ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ַאֶּתם עֹ
עֹוֵלל  ָרָעה ְגדֹוָלה ֶאל ַנְפׁשֵֹתֶכם ְלַהְכִרית ָלֶכם ִאיׁש ְוִאָּׁשה

) 8: (ְלִבְלִּתי הֹוִתיר ָלֶכם ְׁשֵאִרית| ְויֹוֵנק ִמּתֹוְך ְיהּוָדה 
 ֵׂשי ְיֵדיֶכם ְלַקֵּטר ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ְּבֶאֶרץְלַהְכִעֵסִני ְּבַמעֲ 

ַען ְלַמַען ַהְכִרית ָלֶכם ּוְלַמ | ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבִאים ָלגּור ָׁשם 
ת ַהְׁשַכְחֶּתם ֶא ) 9: (ֱהיֹוְתֶכם ִלְקָלָלה ּוְלֶחְרָּפה ְּבכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

ת ה ְוֵאת ָרעֹות ָנָׁשיו ְוֵא ָרעֹות ֲאבֹוֵתיֶכם ְוֶאת ָרעֹות ַמְלֵכי ְיהּודָ 
צֹות ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוְבחֻ | ָרעֵֹתֶכם ְוֵאת ָרעֹת ְנֵׁשיֶכם 

ְולֹא ָיְראּו ְולֹא ָהְלכּו | לֹא ֻדְּכאּו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ) 10: (ְירּוָׁשָלִם
: יֶכםְבתֹוָרִתי ּוְבֻחּקַֹתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ְוִלְפֵני ֲאבֹוֵת 

ִני ָׂשם ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהנְ ) 11(  
ְוָלַקְחִּתי ֶאת ) 12: (ּוְלַהְכִרית ֶאת ָּכל ְיהּוָדה| ָּפַני ָּבֶכם ְלָרָעה 

 ם ָלגּור ָׁשםְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָׂשמּו ְפֵניֶהם ָלבֹוא ֶאֶרץ ִמְצַריִ 
ַעד ְצַרִים ִיּפֹלּו ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ִיַּתּמּו ִמָּקטֹן וְ ְוַתּמּו כֹל ְּבֶאֶרץ ִמ 

ְוָהיּו ְלָאָלה ְלַׁשָּמה ְוִלְקָלָלה | ָּגדֹול ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ָיֻמתּו 
ֶׁשר ּוָפַקְדִּתי ַעל ַהּיֹוְׁשִבים ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּכאֲ ) 13: (ּוְלֶחְרָּפה

ְולֹא ִיְהֶיה ) 14: (ָרָעב ּוַבָּדֶברַּבֶחֶרב ּבָ | ָּפַקְדִּתי ַעל ְירּוָׁשָלִם 
ֶרץ ִמְצָרִים ָּפִליט ְוָׂשִריד ִלְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ַהָּבִאים ָלגּור ָׁשם ְּבֶא 

ם ָלׁשּוב ְוָלׁשּוב ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְמַנְּׂשִאים ֶאת ַנְפָׁש | 
ֲענּו ֶאת ַוּיַ ) 15(  : ָלֶׁשֶבת ָׁשם ִּכי לֹא ָיׁשּובּו ִּכי ִאם ְּפֵלִטים

אלִֹהים ִיְרְמָיהּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהּיְֹדִעים ִּכי ְמַקְּטרֹות ְנֵׁשיֶהם לֵ 
 ְוָכל ָהָעם ַהּיְֹׁשִבים| ֲאֵחִרים ְוָכל ַהָּנִׁשים ָהעְֹמדֹות ָקָהל ָּגדֹול 



ֵלינּו ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵא ) 16: (ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבַפְתרֹוס ֵלאמֹר
ָּכל  ִּכי ָעׂשֹה ַנֲעֶׂשה ֶאת) 17: (ֵאיֶנּנּו ׁשְֹמִעים ֵאֶליךָ | ְיהָוה ְּבֵׁשם 

ֵּסיְך ָלּה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָיָצא ִמִּפינּו ְלַקֵּטר ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים ְוהַ 
ֵרינּו ְּבָעֵרי ְנָסִכים ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבֵֹתינּו ְמָלֵכינּו ְוָׂש 

ה לֹא ַוִּנְׂשַּבע ֶלֶחם ַוִּנְהֶיה טֹוִבים ְוָרעָ | ְירּוָׁשָלִם ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות 
ְך ָלּה ּוִמן ָאז ָחַדְלנּו ְלַקֵּטר ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים ְוַהֵּס ) 18: (ָרִאינּו

ְוִכי ֲאַנְחנּו ) 19: (ּוַבֶחֶרב ּוָבָרָעב ָּתְמנּו| ְנָסִכים ָחַסְרנּו כֹל 
ֲהִמַּבְלֲעֵדי | ּוְלַהֵּסְך ָלּה ְנָסִכים ְמַקְּטִרים ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים 

  : םֲאָנֵׁשינּו ָעִׂשינּו ָלּה ַּכָּוִנים ְלַהֲעִצָבה ְוַהֵּסְך ָלּה ְנָסִכי
  
ְוַעל  ַעל ַהְּגָבִרים ְוַעל ַהָּנִׁשים| ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ֶאל ָּכל ָהָעם ) 20(

ֶאת ַהִּקֵּטר ֲהלֹוא ) 21: (ָּכל ָהָעם ָהעִֹנים אֹתֹו ָּדָבר ֵלאמֹר
 ֲאֶׁשר ִקַּטְרֶּתם ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם ַאֶּתם

אָֹתם ָזַכר ְיהָוה | ַוֲאבֹוֵתיֶכם ַמְלֵכיֶכם ְוָׂשֵריֶכם ְוַעם ָהָאֶרץ 
ְולֹא יּוַכל ְיהָוה עֹוד ָלֵׂשאת ִמְּפֵני רַֹע ) 22: (ַוַּתֲעֶלה ַעל ִלּבֹו

ַוְּתִהי ַאְרְצֶכם | ֵעבֹת ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַמַעְלֵליֶכם ִמְּפֵני ַהּתֹו
ִמְּפֵני ) 23: (ְלָחְרָּבה ּוְלַׁשָּמה ְוִלְקָלָלה ֵמֵאין יֹוֵׁשב ְּכַהּיֹום ַהֶּזה

ם ְּבקֹול ֲאֶׁשר ִקַּטְרֶּתם ַוֲאֶׁשר ֲחָטאֶתם ַליהָוה ְולֹא ְׁשַמְעֶּת 
ַעל ֵּכן ָקָראת | ֶּתם ְיהָוה ּוְבתָֹרתֹו ּוְבֻחּקָֹתיו ּוְבֵעְדֹוָתיו לֹא ֲהַלְכ 

 ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ֶאל) 24(  : ֶאְתֶכם ָהָרָעה ַהּזֹאת ַּכּיֹום ַהֶּזה
ר ִׁשְמעּו ְּדַבר ְיהָוה ָּכל ְיהּוָדה ֲאֶׁש | ָּכל ָהָעם ְוֶאל ָּכל ַהָּנִׁשים 

ל ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵא ) 25(  : ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים
ֶתם ֶּתם ּוְנֵׁשיֶכם ַוְּתַדֵּבְרָנה ְּבִפיֶכם ּוִביֵדיֶכם ִמֵּלאֵלאמֹר ַא

ְמֶלֶכת ֵלאמֹר ָעׂשֹה ַנֲעֶׂשה ֶאת ְנָדֵרינּו ֲאֶׁשר ָנַדְרנּו ְלַקֵּטר ִל 
ָהֵקים ָּתִקיְמָנה ֶאת ִנְדֵריֶכם | ַהָּׁשַמִים ּוְלַהֵּסְך ָלּה ְנָסִכים 
  : ְוָעׂשֹה ַתֲעֶׂשיָנה ֶאת ִנְדֵריֶכם

| ְצָרִים ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה ָּכל ְיהּוָדה ַהּיְֹׁשִבים ְּבֶאֶרץ ִמ  )26(
ְׁשִמי  ִהְנִני ִנְׁשַּבְעִּתי ִּבְׁשִמי ַהָּגדֹול ָאַמר ְיהָוה ִאם ִיְהֶיה עֹוד

ץ ִנְקָרא ְּבִפי ָּכל ִאיׁש ְיהּוָדה אֵֹמר ַחי ֲאדָֹני ְיהִוה ְּבָכל ֶארֶ 
ְוַתּמּו ָכל | ֵקד ֲעֵליֶהם ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹוָבה ִהְנִני ׁשֹ) 27: (ִמְצָרִים

: לֹוָתםִאיׁש ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ַעד ְּכ 
ֵתי ּוְפִליֵטי ֶחֶרב ְיֻׁשבּון ִמן ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶאֶרץ ְיהּוָדה ְמ ) 28(

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלגּור ְוָיְדעּו ָּכל ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ַהָּבִאים לְ | ִמְסָּפר 
ְוזֹאת ָלֶכם ָהאֹות ְנֻאם ) 29: (ָׁשם ְּדַבר ִמי ָיקּום ִמֶּמִּני ּוֵמֶהם



ְלַמַען ֵּתְדעּו ִּכי קֹום | ְיהָוה ִּכי פֵֹקד ֲאִני ֲעֵליֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה 
 ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני נֵֹתן) 30(  : ָיקּומּו ְדָבַרי ֲעֵליֶכם ְלָרָעה

| ַנְפׁשֹו  ְרעֹה ָחְפַרע ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְּבַיד אְֹיָביו ּוְבַיד ְמַבְקֵׁשיֶאת ּפַ 
ַּצר ֶמֶלְך ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֶאת ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְּבַיד ְנבּוַכְדֶרא

    : ָּבֶבל אְֹיבֹו ּוְמַבֵּקׁש ַנְפׁשֹו
  

Jeremiah Chapter 45 
  
ְּבָכְתבֹו | ָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִיְרְמ ) 1(

ִבִעית ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַעל ֵסֶפר ִמִּפי ִיְרְמָיהּו ַּבָּׁשָנה ָהְר 
ּכֹה ָאַמר ) 2(  : ִליהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר

ף ְרָּת אֹוי ָנא ִלי ִּכי ָיַס ָאַמ ) 3: (ָעֶליָך ָּברּוְך | ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 
: ָיַגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי ּוְמנּוָחה לֹא ָמָצאִתי| ְיהָוה ָיגֹון ַעל ַמְכאִֹבי 

ִתי ֲאִני ּכֹה ּתֹאַמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהֵּנה ֲאֶׁשר ָּבִני) 4(  
 )5: (ְוֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ִהיא| הֵֹרס ְוֵאת ֲאֶׁשר ָנַטְעִּתי ֲאִני נֵֹתׁש 

ִּכי ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל | ְוַאָּתה ְּתַבֶּקׁש ְלָך ְגדֹלֹות ַאל ְּתַבֵּקׁש 
ל ָּכל ָּכל ָּבָׂשר ְנֻאם ְיהָוה ְוָנַתִּתי ְלָך ֶאת ַנְפְׁשָך ְלָׁשָלל עַ 

    : ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ֵּתֶלְך ָׁשם
  

Jeremiah Chapter 46 
  
) 2: (ּו ַהָּנִביא ַעל ַהּגֹוִיםֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיה) 1(

ל ְנַהר ְלִמְצַרִים ַעל ֵחיל ַּפְרעֹה ְנכֹו ֶמֶלְך ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ָהָיה עַ 
ַנת ֲאֶׁשר ִהָּכה ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּבְׁש | ְּפָרת ְּבַכְרְּכִמׁש 

ּו ָמֵגן ִעְרכ) 3: (ָהְרִביִעית ִליהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ִאְסרּו ַהּסּוִסים ַוֲעלּו ַהָּפָרִׁשים ) 4: (ְוִצָּנה ּוְגׁשּו ַלִּמְלָחָמה
) 5: (ִמְרקּו ָהְרָמִחים ִלְבׁשּו ַהִּסְריֹנֹת| ְוִהְתַיְּצבּו ְּבכֹוָבִעים 

ּו ּוָמנֹוס ַמּדּוַע ָרִאיִתי ֵהָּמה ַחִּתים ְנסִֹגים ָאחֹור ְוִגּבֹוֵריֶהם ֻיַּכּת
ַאל ָינּוס ַהַּקל ) 6: (ָמגֹור ִמָּסִביב ְנֻאם ְיהָוה| ִהְפנּו ָנסּו ְולֹא 

ִמי ) 7: (ָצפֹוָנה ַעל ַיד ְנַהר ְּפָרת ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו| ְוַאל ִיָּמֵלט ַהִּגּבֹור 
ִמְצַרִים ַּכְיאֹר ) 8: (ַּכְּנָהרֹות ִיְתָּגֲעׁשּו ֵמיָמיו| ֶזה ַּכְיאֹר ַיֲעֶלה 

ַוּיֹאֶמר ַאֲעֶלה ֲאַכֶּסה ֶאֶרץ | ְתּגֲֹעׁשּו ָמִים ַיֲעֶלה ְוַכְּנָהרֹות יִ 
ֲעלּו ַהּסּוִסים ְוִהְתהְֹללּו ָהֶרֶכב ) 9: (אִֹביָדה ִעיר ְויְֹׁשֵבי ָבּה

ְרֵכי ּכּוׁש ּופּוט ּתְֹפֵׂשי ָמֵגן ְולּוִדים ּתְֹפֵׂשי ּדֹ| ְוֵיְצאּו ַהִּגּבֹוִרים 



ה ְצָבאֹות יֹום ְנָקָמה ְוַהּיֹום ַההּוא ַלאדָֹני ְיהוִ ) 10: (ָקֶׁשת
ִּכי ֶזַבח | ְלִהָּנֵקם ִמָּצָריו ְוָאְכָלה ֶחֶרב ְוָׂשְבָעה ְוָרְוָתה ִמָּדָמם 

ֲעִלי ִגְלָעד ) 11: (ַלאדָֹני ְיהִוה ְצָבאֹות ְּבֶאֶרץ ָצפֹון ֶאל ְנַהר ְּפָרת
] ִהְרֵּבית קרי[ַלָּׁשְוא הרביתי | ּוְקִחי ֳצִרי ְּבתּוַלת ַּבת ִמְצָרִים 

ְלָאה ָׁשְמעּו גֹוִים ְקלֹוֵנְך ְוִצְוָחֵתְך ָמ ) 12: (ְרֻפאֹות ְּתָעָלה ֵאין ָלְך 
  : ִּכי ִגּבֹור ְּבִגּבֹור ָּכָׁשלּו ַיְחָּדיו ָנְפלּו ְׁשֵניֶהם| ָהָאֶרץ 

ָלבֹוא | ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ) 13(
ַהִּגידּו ) 14: (ְלַהּכֹות ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל

ִאְמרּו |  ְבִמְצַרִים ְוַהְׁשִמיעּו ְבִמְגּדֹול ְוַהְׁשִמיעּו ְבנֹף ּוְבַתְחַּפְנֵחס
ַמּדּוַע ִנְסַחף ) 15: (ִהְתַיֵּצב ְוָהֵכן ָלְך ִּכי ָאְכָלה ֶחֶרב ְסִביֶביךָ 

ַּגם ָנַפל | ִהְרָּבה ּכֹוֵׁשל ) 16: (לֹא ָעַמד ִּכי ְיהָוה ֲהָדפֹו| ַאִּביֶריָך 
ֶרץ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיֹאְמרּו קּוָמה ְוָנֻׁשָבה ֶאל ַעֵּמנּו ְוֶאל ֶא 

ַּפְרעֹה ֶמֶלְך | ָקְראּו ָׁשם ) 17: (מֹוַלְדֵּתנּו ִמְּפֵני ֶחֶרב ַהּיֹוָנה
ה ַחי ָאִני ְנֻאם ַהֶּמֶלְך ְיהוָ ) 18: (ִמְצַרִים ָׁשאֹון ֶהֱעִביר ַהּמֹוֵעד

ְּכֵלי ) 19: (ִּכי ְּכָתבֹור ֶּבָהִרים ּוְכַכְרֶמל ַּבָּים ָיבֹוא| ְצָבאֹות ְׁשמֹו 
ה ִּכי נֹף ְלַׁשָּמה ִתְהֶיה ְוִנְּצָת | גֹוָלה ֲעִׂשי ָלְך יֹוֶׁשֶבת ַּבת ִמְצָרִים 

ֶקֶרץ ִמָּצפֹון ָּבא | ֶעְגָלה ְיֵפה ִפָּיה ִמְצָרִים ) 20(  : ֵמֵאין יֹוֵׁשב
ה ִהְפנּו ַּגם ְׂשִכֶריָה ְבִקְרָּבּה ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק ִּכי ַגם ֵהָּמ ) 21: (ָבא

: םִּכי יֹום ֵאיָדם ָּבא ֲעֵליֶהם ֵעת ְּפֻקָּדָת | ָנסּו ַיְחָּדיו לֹא ָעָמדּו 
 ִּכי ְבַחִיל ֵיֵלכּו ּוְבַקְרֻּדּמֹות ָּבאּו ָלּה| קֹוָלּה ַּכָּנָחׁש ֵיֵלְך ) 22(

ִּכי | ָּכְרתּו ַיְעָרּה ְנֻאם ְיהָוה ִּכי לֹא ֵיָחֵקר  )23: (ְּכחְֹטֵבי ֵעִצים
| הִֹביָׁשה ַּבת ִמְצָרִים ) 24: (ַרּבּו ֵמַאְרֶּבה ְוֵאין ָלֶהם ִמְסָּפר

ל ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵא ) 25: (ִנְּתָנה ְּבַיד ַעם ָצפֹון
 ִמְצַרִים ְוַעל ֱאלֶֹהיהָ  ִהְנִני פֹוֵקד ֶאל ָאמֹון ִמּנֹא ְוַעל ַּפְרעֹה ְוַעל

ּוְנַתִּתים ְּבַיד ) 26: (ְוַעל ַּפְרעֹה ְוַעל ַהּבְֹטִחים ּבֹו| ְוַעל ְמָלֶכיָה 
| ָבָדיו ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ּוְבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְבַיד עֲ 

ל ְוַאָּתה ַא) 27(  : ְוַאֲחֵרי ֵכן ִּתְׁשּכֹן ִּכיֵמי ֶקֶדם ְנֻאם ְיהָוה
ָך ֵמָרחֹוק ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ְוַאל ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשעֲ 

ין ְוָׁשב ַיֲעקֹוב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן ְוֵא | ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמֶאֶרץ ִׁשְבָים 
 ַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ְנֻאם ְיהָוה ִּכי) 28(  : ַמֲחִריד

ָּמה ֶׂשה ָכָלה ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתיָך ָׁש ִּכי ֶאעֱ | ִאְּתָך ָאִני 
    : ֲאַנֶּקּךָ  ְואְֹתָך לֹא ֶאֱעֶׂשה ָכָלה ְוִיַּסְרִּתיָך ַלִּמְׁשָּפט ְוַנֵּקה לֹא

  
Jeremiah Chapter 47 



  
| ִּתים ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ְּפִלְׁש ) 1(

 ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהֵּנה ַמִים) 2(  : ְרעֹה ֶאת ַעָּזהְּבֶטֶרם ַיֶּכה פַ 
 ִעיר עִֹלים ִמָּצפֹון ְוָהיּו ְלַנַחל ׁשֹוֵטף ְוִיְׁשְטפּו ֶאֶרץ ּוְמלֹוָאּה

ִמּקֹול ) 3: (ְוָזֲעקּו ָהָאָדם ְוֵהיִלל ּכֹל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ| ְויְֹׁשֵבי ָבּה 
לֹא ִהְפנּו | ּבֹו ֲהמֹון ַּגְלִּגָּליו ַׁשֲעַטת ַּפְרסֹות ַאִּביָריו ֵמַרַעׁש ְלִרְכ 

ת ַעל ַהּיֹום ַהָּבא ִלְׁשדֹוד ֶא ) 4: (ָאבֹות ֶאל ָּבִנים ֵמִרְפיֹון ָיָדִים
ִּכי ׁשֵֹדד | ָּכל ְּפִלְׁשִּתים ְלַהְכִרית ְלצֹר ּוְלִצידֹון ּכֹל ָׂשִריד עֵֹזר 

ה ָקְרָחה ֶאל ָּבָא) 5: (ְיהָוה ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ְׁשֵאִרית ִאי ַכְפּתֹור
) 6(  : ַעד ָמַתי ִּתְתּגֹוָדִדי| ַעָּזה ִנְדְמָתה ַאְׁשְקלֹון ְׁשֵאִרית ִעְמָקם 

ֵהָאְסִפי ַאל ַּתְעֵרְך | הֹוי ֶחֶרב ַליהָוה ַעד ָאָנה לֹא ִתְׁשקִֹטי 
ֶאל ַאְׁשְקלֹון | ֵאיְך ִּתְׁשקִֹטי ַויהָוה ִצָּוה ָלּה ) 7: (ֵהָרְגִעי ָודִֹּמי

    : ָּים ָׁשם ְיָעָדּהְוֶאל חֹוף הַ 
  

Jeremiah Chapter 48 
  
ל ְנבֹו ְלמֹוָאב ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל הֹוי ֶא ) 1(

: ההִֹביָׁשה ַהִּמְׂשָּגב ָוָחָּת | ִּכי ֻׁשָּדָדה הִֹביָׁשה ִנְלְּכָדה ִקְרָיָתִים 
ָעֶליָה ָרָעה ְלכּו ֵאין עֹוד ְּתִהַּלת מֹוָאב ְּבֶחְׁשּבֹון ָחְׁשבּו ) 2(

קֹול ) 3: (ַּגם ַמְדֵמן ִּתּדִֹּמי ַאֲחַרִיְך ֵּתֶלְך ָחֶרב| ְוַנְכִריֶתָּנה ִמּגֹוי 
 ִהְׁשִמיעּו| ִנְׁשְּבָרה מֹוָאב ) 4: (ׁשֹד ָוֶׁשֶבר ָּגדֹול| ְצָעָקה ֵמחֹרֹוָנִים 

 ַהּלּוִחית[ִּכי ַמֲעֵלה הלחות ) 5]: (ְצִעיֶריָה קרי[ְּזָעָקה צעוריה 
ר ִּכי ְּבמֹוַרד חֹורַֹנִים ָצֵרי ַצֲעַקת ֶׁשבֶ | ִּבְבִכי ַיֲעֶלה ֶּבִכי ] קרי
) 7: (ְוִתְהֶייָנה ַּכֲערֹוֵער ַּבִּמְדָּבר| ֻנסּו ַמְּלטּו ַנְפְׁשֶכם ) 6: (ָׁשֵמעּו

ְוָיָצא |  ִּכי ַיַען ִּבְטֵחְך ְּבַמֲעַׂשִיְך ּוְבאֹוְצרֹוַתִיְך ַּגם ַאְּת ִּתָּלֵכִדי
) 8]: (ַיְחָּדיו קרי[ַּבּגֹוָלה ּכֲֹהָניו ְוָׂשָריו יחד ] ְכמֹוׁש קרי[ כמיׁש

ְׁשַמד ְוָיבֹא ׁשֵֹדד ֶאל ָּכל ִעיר ְוִעיר לֹא ִתָּמֵלט ְוָאַבד ָהֵעֶמק ְונִ 
|  ְּתנּו ִציץ ְלמֹוָאב ִּכי ָנצֹא ֵּתֵצא) 9: (ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה| ַהִּמיׁשֹר 

ָארּור עֶֹׂשה ) 10: (ה ֵמֵאין יֹוֵׁשב ָּבֵהןְוָעֶריָה ְלַׁשָּמה ִתְהֶיינָ 
ַׁשֲאַנן ) 11: (ְוָארּור מֵֹנַע ַחְרּבֹו ִמָּדם| ְמֶלאֶכת ְיהָוה ְרִמָּיה 

י ֶאל מֹוָאב ִמְּנעּוָריו ְוׁשֵֹקט הּוא ֶאל ְׁשָמָריו ְולֹא הּוַרק ִמְּכלִ 
: יחֹו לֹא ָנָמרַעל ֵּכן ָעַמד ַטְעמֹו ּבֹו ְורֵ | ֶּכִלי ּוַבּגֹוָלה לֹא ָהָלְך 

ִעים ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה ְוִׁשַּלְחִּתי לֹו צֹ) 12(  
 ּובֹׁש מֹוָאב ִמְּכמֹוׁש) 13: (ְוֵכָליו ָיִריקּו ְוִנְבֵליֶהם ְיַנֵּפצּו| ְוֵצֻעהּו 



ֵאיְך ) 14: (ַּכֲאֶׁשר ּבֹׁשּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבית ֵאל ִמְבֶטָחם| 
ֻׁשַּדד ) 15: (ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ַלִּמְלָחָמה| ּבֹוִרים ֲאָנְחנּו ּתֹאְמרּו ּגִ 

ְנֻאם ַהֶּמֶלְך | מֹוָאב ְוָעֶריָה ָעָלה ּוִמְבַחר ַּבחּוָריו ָיְרדּו ַלָּטַבח 
ְוָרָעתֹו | ָקרֹוב ֵאיד מֹוָאב ָלבֹוא ) 16: (ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו

ִאְמרּו | ו ְוכֹל יְֹדֵעי ְׁשמֹו ֻנדּו לֹו ָּכל ְסִביָבי) 17: (ִמֲהָרה ְמאֹד
ְרִדי ִמָּכבֹוד יׁשבי ) 18: (ֵאיָכה ִנְׁשַּבר ַמֵּטה עֹז ַמֵּקל ִּתְפָאָרה

 ִּכי ׁשֵֹדד מֹוָאב ָעָלה ָבְך | ַבָּצָמא יֶֹׁשֶבת ַּבת ִּדיבֹון ] ּוְׁשִבי קרי[
י ַׁשֲאִל | ֵער ֶאל ֶּדֶרְך ִעְמִדי ְוַצִּפי יֹוֶׁשֶבת ֲערֹו) 19: (ִׁשֵחת ִמְבָצָרִיְך 

הִֹביׁש מֹוָאב ִּכי ַחָּתה ) 20: (ָנס ְוִנְמָלָטה ִאְמִרי ַמה ִּנְהָיָתה
ַהִּגידּו ְבַאְרנֹון ִּכי | ] ּוְזָעקּו קרי[וזעקי ] ֵהיִלילּו קרי[הילילי 

ֶאל חֹלֹון ְוֶאל | ּוִמְׁשָּפט ָּבא ֶאל ֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹר ) 21: (ֻׁשַּדד מֹוָאב
ְוַעל ִּדיבֹון ְוַעל ְנבֹו ְוַעל ) 22]: (ֵמיָפַעת קרי[ת ַיְהָצה ְוַעל מופע
ְוַעל ִקְרָיַתִים ְוַעל ֵּבית ָּגמּול ְוַעל ֵּבית ) 23: (ֵּבית ִּדְבָלָתִים

ְוַעל ָּכל ָעֵרי ֶאֶרץ מֹוָאב | ְוַעל ְקִרּיֹות ְוַעל ָּבְצָרה ) 24: (ְמעֹון
| ֹוָאב ּוְזרֹעֹו ִנְׁשָּבָרה ִנְגְּדָעה ֶקֶרן מ) 25: (ָהְרחֹקֹות ְוַהְּקרֹבֹות

ְוָסַפק מֹוָאב | ַהְׁשִּכיֻרהּו ִּכי ַעל ְיהָוה ִהְגִּדיל ) 26: (ְנֻאם ְיהָוה
 ְוִאם לֹוא ַהְּׂשחֹק ָהָיה ְלךָ ) 27: (ְּבִקיאֹו ְוָהָיה ִלְׂשחֹק ַּגם הּוא
ֹו ִּכי ִמֵּדי ְדָבֶריָך ּב| ] ִנְמָצא קרי[ִיְׂשָרֵאל ִאם ְּבַגָּנִבים נמצאה 

ִוְהיּו | ִעְזבּו ָעִרים ְוִׁשְכנּו ַּבֶּסַלע יְֹׁשֵבי מֹוָאב ) 28: (ִּתְתנֹוָדד
ָׁשַמְענּו ְגאֹון מֹוָאב ֵּגֶאה ) 29: (ְכיֹוָנה ְּתַקֵּנן ְּבֶעְבֵרי ִפי ָפַחת

ֲאִני ָיַדְעִּתי ְנֻאם ) 30: (ָּגְבהֹו ּוְגאֹונֹו ְוַגֲאָותֹו ְוֻרם ִלּבֹו| ְמאֹד 
ַעל ֵּכן ַעל מֹוָאב ) 31: (ַּבָּדיו לֹא ֵכן ָעׂשּו| תֹו ְולֹא ֵכן ְיהָוה ֶעְברָ 

) 32: (ֶאל ַאְנֵׁשי ִקיר ֶחֶרׂש ֶיְהֶּגה| ֲאֵיִליל ּוְלמֹוָאב ֻּכּלֹה ֶאְזָעק 
ם ַעד ָים ִמְּבִכי ַיְעֵזר ֶאְבֶּכה ָּלְך ַהֶּגֶפן ִׂשְבָמה ְנִטיׁשַֹתִיְך ָעְברּו יָ 

ְוֶנֶאְסָפה ) 33: (ְך ְוַעל ְּבִציֵרְך ׁשֵֹדד ָנָפלַעל ֵקיצֵ | ַיְעֵזר ָנָגעּו 
א ְוַיִין ִמיָקִבים ִהְׁשַּבִּתי לֹ| ִׂשְמָחה ָוִגיל ִמַּכְרֶמל ּוֵמֶאֶרץ מֹוָאב 

ֵלה ִמַּזֲעַקת ֶחְׁשּבֹון ַעד ֶאְלעָ ) 34: (ִיְדרְֹך ֵהיָדד ֵהיָדד לֹא ֵהיָדד
ִּכי ַּגם ֵמי | ֶעְגַלת ְׁשִלִׁשָּיה ַעד ַיַהץ ָנְתנּו קֹוָלם ִמּצַֹער ַעד חֹרַֹנִים 

| ְוִהְׁשַּבִּתי ְלמֹוָאב ְנֻאם ְיהָוה ) 35: (ִנְמִרים ִלְמַׁשּמֹות ִיְהיּו
ַעל ֵּכן ִלִּבי ְלמֹוָאב ) 36: (ַמֲעֶלה ָבָמה ּוַמְקִטיר ֵלאלָֹהיו

ל עַ | ֶיֱהֶמה  ַּכֲחִלִלים ֶיֱהֶמה ְוִלִּבי ֶאל ַאְנֵׁשי ִקיר ֶחֶרׂש ַּכֲחִליִלים
| ָעה ִּכי ָכל רֹאׁש ָקְרָחה ְוָכל ָזָקן ְּגרֻ ) 37: (ֵּכן ִיְתַרת ָעָׂשה ָאָבדּו

ַעל ָּכל ַּגּגֹות מֹוָאב ) 38: (ַעל ָּכל ָיַדִים ְּגֻדדֹת ְוַעל ָמְתַנִים ָׂשק
ֶפץ ִּכי ָׁשַבְרִּתי ֶאת מֹוָאב ִּכְכִלי ֵאין חֵ | ּוִבְרחֹבֶֹתיָה ֻּכּלֹה ִמְסֵּפד 



ב ֵאיְך ַחָּתה ֵהיִלילּו ֵאיְך ִהְפָנה עֶֹרף מֹוָא) 39: (הָוהּבֹו ְנֻאם יְ 
ִּכי ) 40(  : ְוָהָיה מֹוָאב ִלְׂשחֹק ְוִלְמִחָּתה ְלָכל ְסִביָביו| ּבֹוׁש 

) 41: (ּוָפַרׂש ְּכָנָפיו ֶאל מֹוָאב| כֹה ָאַמר ְיהָוה ִהֵּנה ַכֶּנֶׁשר ִיְדֶאה 
ְוָהָיה ֵלב ִּגּבֹוֵרי מֹוָאב | ְתָּפָׂשה ִנְלְּכָדה ַהְּקִרּיֹות ְוַהְּמָצדֹות נִ 
ִּכי ַעל | ְוִנְׁשַמד מֹוָאב ֵמָעם ) 42: (ַּבּיֹום ַההּוא ְּכֵלב ִאָּׁשה ְמֵצָרה

 ָעֶליָך יֹוֵׁשב מֹוָאב ְנֻאם| ַּפַחד ָוַפַחת ָוָפח ) 43: (ְיהָוה ִהְגִּדיל
ַהַּפַחת  ִמְּפֵני ַהַּפַחד ִיּפֹל ֶאל] ַהָּנס קרי[הניס ) 44: (ְיהָוה

ת ִּכי ָאִביא ֵאֶליָה ֶאל מֹוָאב ְׁשנַ | ְוָהעֶֹלה ִמן ַהַּפַחת ִיָּלֵכד ַּבָּפח 
ִּכי | ְּבֵצל ֶחְׁשּבֹון ָעְמדּו ִמּכַֹח ָנִסים ) 45: (ְּפֻקָּדָתם ְנֻאם ְיהָוה

ֹוָאב ֵאׁש ָיָצא ֵמֶחְׁשּבֹון ְוֶלָהָבה ִמֵּבין ִסיחֹון ַוּתֹאַכל ְּפַאת מ
ִּכי | אֹוי ְלָך מֹוָאב ָאַבד ַעם ְּכמֹוׁש ) 46: (ֵני ָׁשאֹוןְוָקְדקֹד ְּב 

ב ְוַׁשְבִּתי ְׁשבּות מֹוָא) 47: (ֻלְּקחּו ָבֶניָך ַּבֶּׁשִבי ּוְבנֶֹתיָך ַּבִּׁשְבָיה
    : ַעד ֵהָּנה ִמְׁשַּפט מֹוָאב| ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְנֻאם ְיהָוה 

  
Jeremiah Chapter 49 

  
ֵרׁש ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֲהָבִנים ֵאין ְלִיְׂשָרֵאל ִאם יֹו ִלְבֵני ַעּמֹון) 1(

ָלֵכן ) 2: (ַמּדּוַע ָיַרׁש ַמְלָּכם ֶאת ָּגד ְוַעּמֹו ְּבָעָריו ָיָׁשב| ֵאין לֹו 
ּמֹון ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה ְוִהְׁשַמְעִּתי ֶאל ַרַּבת ְּבֵני עַ 

| ה ָמָמה ּוְבנֶֹתיָה ָּבֵאׁש ִּתַּצְתנָ ְּתרּוַעת ִמְלָחָמה ְוָהְיָתה ְלֵתל ְׁש 
ֵהיִליִלי ֶחְׁשּבֹון ִּכי ) 3: (ְוָיַרׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאת יְֹרָׁשיו ָאַמר ְיהָוה

ֻׁשְּדָדה ַעי ְצַעְקָנה ְּבנֹות ַרָּבה ֲחגְֹרָנה ַׂשִּקים ְספְֹדָנה 
ָניו ְוָׂשָריו ִּכי ַמְלָּכם ַּבּגֹוָלה ֵיֵלְך ּכֹהֲ | ְוִהְתׁשֹוַטְטָנה ַּבְּגֵדרֹות 

| ֵבָבה ַמה ִּתְתַהְלִלי ָּבֲעָמִקים ָזב ִעְמֵקְך ַהַּבת ַהּׁשֹו) 4: (ַיְחָּדיו
 ִהְנִני ֵמִביא ָעַלִיְך ַּפַחד) 5: (ַהּבְֹטָחה ְּבאְֹצרֶֹתיָה ִמי ָיבֹוא ֵאָלי

 ְוִנַּדְחֶּתם ִאיׁש ְלָפָניו| ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְצָבאֹות ִמָּכל ְסִביָבִיְך 
ּמֹון ְוַאֲחֵרי ֵכן ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּות ְּבֵני עַ ) 6: (ין ְמַקֵּבץ ַלּנֵֹדדְוֵא 

ד ֶלֱאדֹום ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ַהֵאין עֹו) 7(  : ְנֻאם ְיהָוה
ֻנסּו ) 8: (ָאְבָדה ֵעָצה ִמָּבִנים ִנְסְרָחה ָחְכָמָתם| ָחְכָמה ְּבֵתיָמן 

ת ִּכי ֵאיד ֵעָׂשו ֵהֵבאִתי ָעָליו עֵ | ָדן ָהְפנּו ֶהְעִמיקּו ָלֶׁשֶבת יְֹׁשֵבי ְּד 
ִאם | ִאם ּבְֹצִרים ָּבאּו ָלְך לֹא ַיְׁשִארּו עֹוֵללֹות ) 9: (ְּפַקְדִּתיו

ו ִּכי ֲאִני ָחַׂשְפִּתי ֶאת ֵעָׂש ) 10: (ַּגָּנִבים ַּבַּלְיָלה ִהְׁשִחיתּו ַדָּים
ָניו ַּדד ַזְרעֹו ְוֶאָחיו ּוְׁשכֵ ׁשֻ | ִּגֵּליִתי ֶאת ִמְסָּתָריו ְוֶנְחָּבה לֹא יּוָכל 

ְוַאְלְמנֶֹתיָך ָעַלי | ָעְזָבה ְיתֶֹמיָך ֲאִני ֲאַחֶּיה ) 11: (ְוֵאיֶנּנּו



ם ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ִהֵּנה ֲאֶׁשר ֵאין ִמְׁשָּפָט ) 12(  : ִּתְבָטחּו
ֶקה לֹא ִתּנָ | ִלְׁשּתֹות ַהּכֹוס ָׁשתֹו ִיְׁשּתּו ְוַאָּתה הּוא ָנקֹה ִּתָּנֶקה 

ה ִּכי ִבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם ְיהָוה ִּכי ְלַׁשָּמ ) 13: (ִּכי ָׁשתֹה ִּתְׁשֶּתה
ְוָכל ָעֶריָה ִתְהֶייָנה | ְלֶחְרָּפה ְלחֶֹרב ְוִלְקָלָלה ִּתְהֶיה ָבְצָרה 

ּגֹוִים ְׁשמּוָעה ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ְיהָוה ְוִציר ּבַ ) 14: (ְלָחְרבֹות עֹוָלם
ִּכי ִהֵּנה ) 15: (צּו ּובֹאּו ָעֶליָה ְוקּומּו ַלִּמְלָחָמהִהְתַקְּב | ָׁשלּוַח 

 ִּתְפַלְצְּתָך ִהִּׁשיא אָֹתְך ) 16: (ָּבזּוי ָּבָאָדם| ָקטֹן ְנַתִּתיָך ַּבּגֹוִים 
ִּכי ַתְגִּביַה | ְזדֹון ִלֶּבָך ׁשְֹכִני ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ּתְֹפִׂשי ְמרֹום ִּגְבָעה 

ְוָהְיָתה ֱאדֹום ) 17: (ם אֹוִריְדָך ְנֻאם ְיהָוהַּכֶּנֶׁשר ִקֶּנָך ִמָּׁש 
) 18: (ּכֹל עֵֹבר ָעֶליָה ִיּׁשֹם ְוִיְׁשרֹק ַעל ָּכל ַמּכֹוֶתהָ | ְלַׁשָּמה 

יׁש לֹא ֵיֵׁשב ָׁשם ִא | ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ּוְׁשֵכֶניָה ָאַמר ְיהָוה 
ן ְרֵיה ַיֲעֶלה ִמְּגאֹון ַהַּיְרּדֵ ִהֵּנה ְּכַא) 19: (ְולֹא ָיגּור ָּבּה ֶּבן ָאָדם

ֶליָה ֶאל ְנֵוה ֵאיָתן ִּכי ַאְרִּגיָעה ֲאִריֶצּנּו ֵמָעֶליָה ּוִמי ָבחּור ֵא 
ד ִּכי ִמי ָכמֹוִני ּוִמי יִֹעיֶדִּני ּוִמי ֶזה רֶֹעה ֲאֶׁשר ַיֲעמֹ| ֶאְפקֹד 
 דֹוםָלֵכן ִׁשְמעּו ֲעַצת ְיהָוה ֲאֶׁשר ָיַעץ ֶאל אֱ ) 20(  : ְלָפָני

ִאם לֹא ִיְסָחבּום | ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ֶאל יְֹׁשֵבי ֵתיָמן 
ִמּקֹול ִנְפָלם ) 21: (ְצִעיֵרי ַהּצֹאן ִאם לֹא ַיִּׁשים ֲעֵליֶהם ְנֵוֶהם

 ִהֵּנה ַכֶּנֶׁשר) 22: (ְצָעָקה ְּבַים סּוף ִנְׁשַמע קֹוָלּה| ָרֲעָׁשה ָהָאֶרץ 
ְוָהָיה ֵלב ִּגּבֹוֵרי ֱאדֹום | ָנָפיו ַעל ָּבְצָרה ַיֲעֶלה ְוִיְדֶאה ְוִיְפרֹׂש ְּכ 

 ְלַדֶּמֶׂשק ּבֹוָׁשה ֲחָמת) 23(  : ַּבּיֹום ַההּוא ְּכֵלב ִאָּׁשה ְמֵצָרה
ַּבָּים ְּדָאָגה ַהְׁשֵקט לֹא | ְוַאְרָּפד ִּכי ְׁשֻמָעה ָרָעה ָׁשְמעּו ָנמֹגּו 

ָצָרה | ֶרֶטט ֶהֱחִזיָקה ָרְפָתה ַדֶּמֶׂשק ִהְפְנָתה ָלנּוס וְ ) 24: (יּוָכל
ֵאיְך לֹא ֻעְּזָבה ִעיר תהלה ) 25: (ַוֲחָבִלים ֲאָחַזָּתה ַּכּיֹוֵלָדה

ָלֵכן ִיְּפלּו ַבחּוֶריָה ) 26: (ִקְרַית ְמׂשֹוִׂשי| ] ְּתִהָּלת קרי[
ם ְיהָוה ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִיַּדּמּו ַּבּיֹום ַההּוא ְנאֻ | ִּבְרחֹבֶֹתיָה 

 ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ֶּבן| ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ַּדָּמֶׂשק ) 27: (ְצָבאֹות
ְלֵקָדר ּוְלַמְמְלכֹות ָחצֹור ֲאֶׁשר ִהָּכה ) 28(  : ֲהָדד

| ֶמֶלְך ָּבֶבל ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ] ְנבּוַכְדֶראַּצר קרי[נבוכדראצור 
ֳהֵליֶהם ָא) 29: (קּומּו ֲעלּו ֶאל ֵקָדר ְוָׁשְדדּו ֶאת ְּבֵני ֶקֶדם

|  ָלֶהם ְוצֹאָנם ִיָּקחּו ְיִריעֹוֵתיֶהם ְוָכל ְּכֵליֶהם ּוְגַמֵּליֶהם ִיְׂשאּו
ֻנסּו ֻּנדּו ְמאֹד ֶהְעִמיקּו ) 30: (ְוָקְראּו ֲעֵליֶהם ָמגֹור ִמָּסִביב

ִּכי ָיַעץ ֲעֵליֶכם ְנבּוַכְדֶראַּצר | ָלֶׁשֶבת יְֹׁשֵבי ָחצֹור ְנֻאם ְיהָוה 
) 31: (ַמֲחָׁשָבה] ֲעֵליֶכם קרי[ה ְוָחַׁשב עליהם ֶמֶלְך ָּבֶבל ֵעצָ 

לֹא ְדָלַתִים | קּומּו ֲעלּו ֶאל ּגֹוי ְׁשֵליו יֹוֵׁשב ָלֶבַטח ְנֻאם ְיהָוה 



ְוָהיּו ְגַמֵּליֶהם ָלַבז ַוֲהמֹון ) 32: (ְולֹא ְבִריַח לֹו ָּבָדד ִיְׁשּכֹנּו
ּוִמָּכל ֲעָבָריו | ֵפָאה ִמְקֵניֶהם ְלָׁשָלל ְוֵזִרִתים ְלָכל רּוַח ְקצּוֵצי 

 ְוָהְיָתה ָחצֹור ִלְמעֹון ַּתִּנים) 33: (ָאִביא ֶאת ֵאיָדם ְנֻאם ְיהָוה
: ָדםלֹא ֵיֵׁשב ָׁשם ִאיׁש ְולֹא ָיגּור ָּבּה ֶּבן ָא| ְׁשָמָמה ַעד עֹוָלם 

| יָלם ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ֶאל עֵ ) 34(  
ּכֹה ָאַמר ) 35: (ַמְלכּות ִצְדִקָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹרְּבֵראִׁשית 

: ֵראִׁשית ְּגבּוָרָתם| ְיהָוה ְצָבאֹות ִהְנִני ׁשֵֹבר ֶאת ֶקֶׁשת ֵעיָלם 
ַמִים ְוֵהֵבאִתי ֶאל ֵעיָלם ַאְרַּבע רּוחֹות ֵמַאְרַּבע ְקצֹות ַהָּׁש ) 36(

 ה ַהּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא ָיבֹואְולֹא ִיְהיֶ | ְוֵזִרִתים ְלכֹל ָהֻרחֹות ָהֵאֶּלה 
ְוַהְחַּתִּתי ֶאת ֵעיָלם לְפֵני ) 37]: (ֵעיָלם קרי[ָׁשם ִנְּדֵחי עולם 

ֶאת ֲחרֹון  אְֹיֵביֶהם ְוִלְפֵני ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶהם ָרָעה
י ְוִׁשַּלְחִּתי ַאֲחֵריֶהם ֶאת ַהֶחֶרב ַעד ַּכּלֹוִת | ַאִּפי ְנֻאם ְיהָוה 

ְוַהֲאַבְדִּתי ִמָּׁשם ֶמֶלְך | ְוַׂשְמִּתי ִכְסִאי ְּבֵעיָלם ) 38: (םאֹוָת 
ָאִׁשיב [ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים אׁשוב ) 39: (ְוָׂשִרים ְנֻאם ְיהָוה

    : ֵעיָלם ְנֻאם ְיהָוה] ְׁשבּות קרי[ֶאת ׁשבית ] קרי
  

Jeremiah Chapter 50 
  
ְּבַיד | ָּבֶבל ֶאל ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל) 1(

ִמיעּו ַהִּגידּו ַבּגֹוִים ְוַהְׁשִמיעּו ּוְׂשאּו ֵנס ַהְׁש ) 2: (ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא
ׁשּו ִאְמרּו ִנְלְּכָדה ָבֶבל הִֹביׁש ֵּבל ַחת ְמרָֹדְך הִֹבי| ַאל ְּתַכֵחדּו 

ּגֹוי ִמָּצפֹון הּוא ָיִׁשית  ִּכי ָעָלה ָעֶליהָ ) 3: (ֲעַצֶּביָה ַחּתּו ִּגּלּוֶליהָ 
ּו ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ָנד| ֶאת ַאְרָצּה ְלַׁשָּמה ְולֹא ִיְהֶיה יֹוֵׁשב ָּבּה 

ֵני ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם ְיהָוה ָיבֹאּו ְב ) 4: (ָהָלכּו
ְוֶאת ְיהָוה  ָהלֹוְך ּוָבכֹו ֵיֵלכּו| ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ּוְבֵני ְיהּוָדה ַיְחָּדו 

ּבֹאּו | ִצּיֹון ִיְׁשָאלּו ֶּדֶרְך ֵהָּנה ְפֵניֶהם ) 5: (ֱאלֵֹהיֶהם ְיַבֵּקׁשּו
צֹאן אְֹבדֹות ) 6(  : ְוִנְלוּו ֶאל ְיהָוה ְּבִרית עֹוָלם לֹא ִתָּׁשֵכחַ 

ׁשֹוְבבּום [ַעִּמי רֵֹעיֶהם ִהְתעּום ָהִרים ׁשובבים ] ָהיּו קרי[היה 
ָּכל מֹוְצֵאיֶהם ) 7: (ָעה ָהָלכּו ָׁשְכחּו ִרְבָצםֵמַהר ֶאל ִּגְב | ] קרי

ה ַּתַחת ֲאֶׁשר ָחְטאּו ַליהוָ | ֲאָכלּום ְוָצֵריֶהם ָאְמרּו לֹא ֶנְאָׁשם 
ֻנדּו ִמּתֹוְך ָּבֶבל ) 8(  : ְנֵוה ֶצֶדק ּוִמְקֵוה ֲאבֹוֵתיֶהם ְיהָוה

: ִלְפֵני צֹאןִוְהיּו ְּכַעּתּוִדים | ] ֵצאּו קרי[ּוֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים יצאו 
 ִּכי ִהֵּנה ָאנִֹכי ֵמִעיר ּוַמֲעֶלה ַעל ָּבֶבל ְקַהל ּגֹוִים ְּגדִֹלים) 9(

 ִחָּציו ְּכִגּבֹור ַמְׁשִּכיל לֹא| ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוָעְרכּו ָלּה ִמָּׁשם ִּתָּלֵכד 



ּו ָּכל ׁשְֹלֶליָה ִיְׂשָּבע| ְוָהְיָתה ַכְׂשִּדים ְלָׁשָלל ) 10: (ָיׁשּוב ֵריָקם
ַתַעְלזּו [ִּכי תעלזי ] ִתְׂשְמחּו קרי[ִּכי תׂשמחי ) 11: (ֻאם ְיהָוהנְ 

ְּכֶעְגָלה ָדָׁשה ] ָתפּוׁשּו קרי[ִּכי תפוׁשי | ׁשֵֹסי ַנֲחָלִתי ] קרי
ּבֹוָׁשה ִאְּמֶכם ְמאֹד ) 12: (ָּכֲאִּבִרים] ְוִתְצֲהלּו קרי[ותצהלי 

) 13: (ְדָּבר ִצָּיה ַוֲעָרָבהִהֵּנה ַאֲחִרית ּגֹוִים ִמ | ָחְפָרה יֹוַלְדְּתֶכם 
ּכֹל עֵֹבר ַעל ָּבֶבל | ִמֶּקֶצף ְיהָוה לֹא ֵתֵׁשב ְוָהְיָתה ְׁשָמָמה ֻּכָּלּה 

ִעְרכּו ַעל ָּבֶבל ָסִביב ָּכל ) 14: (ִיּׁשֹם ְוִיְׁשרֹק ַעל ָּכל ַמּכֹוֶתיהָ 
: ָטָאהִּכי ַליהָוה חָ | ּדְֹרֵכי ֶקֶׁשת ְידּו ֵאֶליָה ַאל ַּתְחְמלּו ֶאל ֵחץ 

 ָאְׁשיֹוֶתיהָ [ָהִריעּו ָעֶליָה ָסִביב ָנְתָנה ָיָדּה ָנְפלּו אׁשויתיה ) 15(
ִּכי ִנְקַמת ְיהָוה ִהיא ִהָּנְקמּו ָבּה | ֶנֶהְרסּו חֹומֹוֶתיָה ] קרי

 ִּכְרתּו זֹוֵרַע ִמָּבֶבל ְותֵֹפׂש ַמָּגל) 16: (ַּכֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֲעׂשּו ָלּה
ַאְרצֹו י ֶחֶרב ַהּיֹוָנה ִאיׁש ֶאל ַעּמֹו ִיְפנּו ְוִאיׁש לְ ִמְּפנֵ | ְּבֵעת ָקִציר 

ָהִראׁשֹון | ֶׂשה ְפזּוָרה ִיְׂשָרֵאל ֲאָריֹות ִהִּדיחּו ) 17(  : ָיֻנסּו
: ֶלְך ָּבֶבלֲאָכלֹו ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֶזה ָהַאֲחרֹון ִעְּצמֹו ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמ 

ד לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני פֵֹק ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות אֱ ) 18(  
) 19: (רַּכֲאֶׁשר ָּפַקְדִּתי ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּו| ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוֶאל ַאְרצֹו 

ּוְבַהר | ן ְוׁשַֹבְבִּתי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָנֵוהּו ְוָרָעה ַהַּכְרֶמל ְוַהָּבָׁש 
ֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ַּבָּיִמים הָ ) 20: (ֶאְפַרִים ְוַהִּגְלָעד ִּתְׂשַּבע ַנְפׁשֹו

ת ְיהּוָדה ְנֻאם ְיהָוה ְיֻבַּקׁש ֶאת ֲעֹון ִיְׂשָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת ַחּטֹא
ַעל ָהָאֶרץ ) 21: (ִּכי ֶאְסַלח ַלֲאֶׁשר ַאְׁשִאיר| ְולֹא ִתָּמֶצאיָנה 

ם ֲחרֹב ְוַהֲחֵרם ַאֲחֵריהֶ | ְמָרַתִים ֲעֵלה ָעֶליָה ְוֶאל יֹוְׁשֵבי ְּפקֹוד 
ץ קֹול ִמְלָחָמה ָּבָארֶ ) 22(  : ָוה ַוֲעֵׂשה ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתיךָ ְנֻאם ְיה

ֵאיְך | ֵאיְך ִנְגַּדע ַוִּיָּׁשֵבר ַּפִּטיׁש ָּכל ָהָאֶרץ ) 23: (ְוֶׁשֶבר ָּגדֹול| 
ל ָיקְֹׁשִּתי ָלְך ְוַגם ִנְלַּכְדְּת ָּבבֶ ) 24: (ָהְיָתה ְלַׁשָּמה ָּבֶבל ַּבּגֹוִים

) 25: (ִנְמֵצאת ְוַגם ִנְתַּפְׂשְּת ִּכי ַביהָוה ִהְתָּגִרית| ְּת ְוַאְּת לֹא ָיָדעַ 
ִּכי ְמָלאָכה ִהיא | ָּפַתח ְיהָוה ֶאת אֹוָצרֹו ַוּיֹוֵצא ֶאת ְּכֵלי ַזְעמֹו 

 ּבֹאּו ָלּה ִמֵּקץ ִּפְתחּו) 26: (ַלאדָֹני ְיהִוה ְצָבאֹות ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים
ַאל ְּתִהי ָלּה | ים ְוַהֲחִרימּוָה ַמֲאֻבֶסיָה ָסּלּוָה ְכמֹו ֲעֵרִמ 

הֹוי ֲעֵליֶהם ִּכי ָבא | ִחְרבּו ָּכל ָּפֶריָה ֵיְרדּו ַלָּטַבח ) 27: (ְׁשֵאִרית
| קֹול ָנִסים ּוְפֵלִטים ֵמֶאֶרץ ָּבֶבל ) 28(  : יֹוָמם ֵעת ְּפֻקָּדָתם

) 29(: ְלַהִּגיד ְּבִצּיֹון ֶאת ִנְקַמת ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִנְקַמת ֵהיָכלֹו
ִביב ַאל ַהְׁשִמיעּו ֶאל ָּבֶבל ַרִּבים ָּכל ּדְֹרֵכי ֶקֶׁשת ֲחנּו ָעֶליָה ָס 

ֶׁשר ְּפֵלָטה ַׁשְּלמּו ָלּה ְּכָפֳעָלּה ְּככֹל אֲ ] ָלּה קרי ולא כתיב[ְיִהי 
ָלֵכן ) 30: (ִּכי ֶאל ְיהָוה ָזָדה ֶאל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל| ָעְׂשָתה ֲעׂשּו ָלּה 



ם ְוָכל ַאְנֵׁשי ִמְלַחְמָּתּה ִיַּדּמּו ַּבּיֹו| ִּבְרחֹבֶֹתיָה  ִיְּפלּו ַבחּוֶריהָ 
 ִהְנִני ֵאֶליָך ָזדֹון ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה) 31(  : ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה

ין ְוָכַׁשל ָזדֹון ְוָנַפל ְוֵא ) 32: (ִּכי ָּבא יֹוְמָך ֵעת ְּפַקְדִּתיךָ | ְצָבאֹות 
ּכֹה ) 33(  : ָריו ְוָאְכָלה ָּכל ְסִביבָֹתיוְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּבעָ | לֹו ֵמִקים 

| ַיְחָּדו  ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֲעׁשּוִקים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ְיהּוָדה
 ּגֲֹאָלם ָחָזק ְיהָוה) 34: (ְוָכל ׁשֵֹביֶהם ֶהֱחִזיקּו ָבם ֵמֲאנּו ַׁשְּלָחם

יַע ֶאת ָהָאֶרץ ְלַמַען ִהְרּגִ | ְצָבאֹות ְׁשמֹו ִריב ָיִריב ֶאת ִריָבם 
ְוֶאל | ֶחֶרב ַעל ַּכְׂשִּדים ְנֻאם ְיהָוה ) 35: (ְוִהְרִּגיז ְליְֹׁשֵבי ָבֶבל

ֶחֶרב ֶאל ַהַּבִּדים ) 36: (יְֹׁשֵבי ָבֶבל ְוֶאל ָׂשֶריָה ְוֶאל ֲחָכֶמיהָ 
ֹו ֶחֶרב ֶאל סּוָסיו ְוֶאל ִרְכּב) 37: (ֶחֶרב ֶאל ִּגּבֹוֶריָה ָוָחּתּו| ְונָֹאלּו 
ֶחֶרב ֶאל אֹוְצרֶֹתיָה | ָּכל ָהֶעֶרב ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכּה ְוָהיּו ְלָנִׁשים  ְוֶאל
ִּכי ֶאֶרץ ְּפִסִלים ִהיא | חֶֹרב ֶאל ֵמיֶמיָה ְוָיֵבׁשּו ) 38: (ּוֻבָּזזּו

ּו ָבּה ָלֵכן ֵיְׁשבּו ִצִּיים ֶאת ִאִּיים ְוָיְׁשב) 39: (ּוָבֵאיִמים ִיְתהָֹללּו
: רֵׁשב עֹוד ָלֶנַצח ְולֹא ִתְׁשּכֹון ַעד ּדֹור ָודֹוְולֹא ֵת | ְּבנֹות ַיֲעָנה 

יָה ְנֻאם ְּכַמְהֵּפַכת ֱאלִֹהים ֶאת ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה ְוֶאת ְׁשֵכנֶ ) 40(
ִהֵּנה ַעם ) 41: (לֹא ֵיֵׁשב ָׁשם ִאיׁש ְולֹא ָיגּור ָּבּה ֶּבן ָאָדם| ְיהָוה 

) 42: (ם ֵיעֹרּו ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץְוגֹוי ָּגדֹול ּוְמָלִכים ַרִּבי| ָּבא ִמָּצפֹון 
ָּים ֶקֶׁשת ְוִכידֹן ַיֲחִזיקּו ַאְכָזִרי ֵהָּמה ְולֹא ְיַרֵחמּו קֹוָלם ּכַ 

 ָערּוְך ְּכִאיׁש ַלִּמְלָחָמה ָעַלִיְך ַּבת| ֶיֱהֶמה ְוַעל סּוִסים ִיְרָּכבּו 
ָרה צָ | ָׁשַמע ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ִׁשְמָעם ְוָרפּו ָיָדיו ) 43: (ָּבֶבל

ִהֵּנה ְּכַאְרֵיה ַיֲעֶלה ִמְּגאֹון ) 44: (ֶהֱחִזיַקְתהּו ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה
ֵמָעֶליָה ] ֲאִריֵצם קרי[ַהַּיְרֵּדן ֶאל ְנֵוה ֵאיָתן ִּכי ַאְרִּגָעה ארוצם 

ה ִּכי ִמי ָכמֹוִני ּוִמי יֹוִעֶדִּני ּוִמי ֶזה רֹעֶ | ּוִמי ָבחּור ֵאֶליָה ֶאְפקֹד 
ֶאל  ָלֵכן ִׁשְמעּו ֲעַצת ְיהָוה ֲאֶׁשר ָיַעץ) 45: (ָניֲאֶׁשר ַיֲעמֹד ְלפָ 

ִאם לֹא | ָּבֶבל ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ֶאל ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים 
ִמּקֹול ) 46: (ִיְסָחבּום ְצִעיֵרי ַהּצֹאן ִאם לֹא ַיִּׁשים ֲעֵליֶהם ָנֶוה

    : ִים ִנְׁשָמעּוְזָעָקה ַּבּגֹו| ִנְתְּפָׂשה ָבֶבל ִנְרֲעָׁשה ָהָאֶרץ 
  

Jeremiah Chapter 51 
  
רּוַח | י ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ֵמִעיר ַעל ָּבֶבל ְוֶאל יְֹׁשֵבי ֵלב ָקָמ ) 1(

| ְרָצּה ְוִׁשַּלְחִּתי ְלָבֶבל ָזִרים ְוֵזרּוָה ִויבְֹקקּו ֶאת ַא) 2: (ַמְׁשִחית
כתיב [רְֹך ידרך ֶאל ִיְד ) 3: (ִּכי ָהיּו ָעֶליָה ִמָּסִביב ְּביֹום ָרָעה

ְוַאל ַּתְחְמלּו ֶאל | ַהּדֵֹרְך ַקְׁשּתֹו ְוֶאל ִיְתַעל ְּבִסְריֹנֹו ] ולא קרי



| ים ְוָנְפלּו ֲחָלִלים ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּד ) 4: (ַּבֻחֶריָה ַהֲחִרימּו ָּכל ְצָבָאּה
ִּכי לֹא ַאְלָמן ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ) 5: (ּוְמֻדָּקִרים ְּבחּוצֹוֶתיהָ 

 ִּכי ַאְרָצם ָמְלָאה ָאָׁשם ִמְּקדֹוׁש| ָהיו ֵמְיהָוה ְצָבאֹות ֵמֱאלֹ
ּמּו ֻנסּו ִמּתֹוְך ָּבֶבל ּוַמְּלטּו ִאיׁש ַנְפׁשֹו ַאל ִּתּדַ ) 6: (ִיְׂשָרֵאל
) 7: (ִּכי ֵעת ְנָקָמה ִהיא ַליהָוה ְּגמּול הּוא ְמַׁשֵּלם ָלּה| ַּבֲעֹוָנּה 

 ִמֵּייָנּה ָׁשתּו גֹוִים| ֶּכֶרת ָּכל ָהָאֶרץ ּכֹוס ָזָהב ָּבֶבל ְּבַיד ְיהָוה ְמַׁש 
ֵהיִלילּו | ִּפְתאֹם ָנְפָלה ָבֶבל ַוִּתָּׁשֵבר ) 8: (ַעל ֵּכן ִיְתהְֹללּו גֹוִים

] ִרִּפינּו קרי[רפאנו ) 9: (ָעֶליָה ְקחּו ֳצִרי ְלַמְכאֹוָבּה אּוַלי ֵּתָרֵפא
ִּכי ָנַגע ֶאל | יׁש ְלַאְרצֹו ֶאת ָּבֶבל ְולֹא ִנְרָּפָתה ִעְזבּוָה ְוֵנֵלְך ִא 
הֹוִציא ְיהָוה ֶאת ) 10: (ַהָּׁשַמִים ִמְׁשָּפָטּה ְוִנָּׂשא ַעד ְׁשָחִקים

) 11: (ּוּבֹאּו ּוְנַסְּפָרה ְבִצּיֹון ֶאת ַמֲעֵׂשה ְיהָוה ֱאלֵֹהינ| ִצְדקֵֹתינּו 
י ָמַדי כֵ ָהֵברּו ַהִחִּצים ִמְלאּו ַהְּׁשָלִטים ֵהִעיר ְיהָוה ֶאת רּוַח ַמלְ 

ִּכי ִנְקַמת ְיהָוה ִהיא ִנְקַמת | ִּכי ַעל ָּבֶבל ְמִזָּמתֹו ְלַהְׁשִחיָתּה 
ָהִקימּו  ֶאל חֹומֹת ָּבֶבל ְׂשאּו ֵנס ַהֲחִזיקּו ַהִּמְׁשָמר) 12: (ֵהיָכלֹו

 ֶׁשרִּכי ַּגם ָזַמם ְיהָוה ַּגם ָעָׂשה ֵאת אֲ | ׁשְֹמִרים ָהִכינּו ָהאְֹרִבים 
ַעל ַמִים ַרִּבים ] ׁשַֹכְנְּת קרי[ׁשכנתי ) 13: (ֵבי ָבֶבלִּדֶּבר ֶאל יְֹׁש 

 ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְצָבאֹות) 14: (ָּבא ִקֵּצְך ַאַּמת ִּבְצֵעְך | ַרַּבת אֹוָצרֹת 
: ִּכי ִאם ִמֵּלאִתיְך ָאָדם ַּכֶּיֶלק ְוָענּו ָעַלִיְך ֵהיָדד| ְּבַנְפׁשֹו 

ּוִבְתבּוָנתֹו | ְּבָחְכָמתֹו עֵֹׂשה ֶאֶרץ ְּבכֹחֹו ֵמִכין ֵּתֵבל ) 15(  
ִאים ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבָּׁשַמִים ַוַּיַעל ְנִׂש ) 16: (ָנָטה ָׁשָמִים

) 17: (ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה ַוּיֵֹצא רּוַח ֵמאְֹצרָֹתיו| ִמְקֵצה ָאֶרץ 
ִנְסּכֹו  ִּכי ֶׁשֶקר| ִנְבַער ָּכל ָאָדם ִמַּדַעת הִֹביׁש ָּכל צֵֹרף ִמָּפֶסל 

 ְּבֵעת ְּפֻקָּדָתם| ֶהֶבל ֵהָּמה ַמֲעֵׂשה ַּתְעֻּתִעים ) 18: (ְולֹא רּוַח ָּבם
ֶבט לֹא ְכֵאֶּלה ֵחֶלק ַיֲעקֹוב ִּכי יֹוֵצר ַהּכֹל הּוא ְוֵׁש ) 19: (יֹאֵבדּו
ַמֵּפץ ַאָּתה ִלי ְּכֵלי ) 20(  : ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו| ַנֲחָלתֹו 

ְוִנַּפְצִּתי ) 21: (י ְבָך ּגֹוִים ְוִהְׁשַחִּתי ְבָך ַמְמָלכֹותְוִנַּפְצִּת | ִמְלָחָמה 
 ְוִנַּפְצִּתי ְבָך ִאיׁש) 22: (ְוִנַּפְצִּתי ְבָך ֶרֶכב ְורְֹכבֹו| ְבָך סּוס ְורְֹכבֹו 

) 23: (ְוִנַּפְצִּתי ְבָך ָּבחּור ּוְבתּוָלה| ְוִאָּׁשה ְוִנַּפְצִּתי ְבָך ָזֵקן ָוָנַער 
ְוִנַּפְצִּתי ְבָך | ְבָך רֶֹעה ְוֶעְדרֹו ְוִנַּפְצִּתי ְבָך ִאָּכר ְוִצְמּדֹו ְוִנַּפְצִּתי 

ם ֵאת ְוִׁשַּלְמִּתי ְלָבֶבל ּוְלכֹל יֹוְׁשֵבי ַכְׂשִּדי) 24: (ַּפחֹות ּוְסָגִנים
) 25(  : ְנֻאם ְיהָוה| ָּכל ָרָעָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבִצּיֹון ְלֵעיֵניֶכם 

| ָאֶרץ ְׁשִחית ְנֻאם ְיהָוה ַהַּמְׁשִחית ֶאת ָּכל הָ ִהְנִני ֵאֶליָך ַהר ַהַּמ 
ַהר ְוָנִטיִתי ֶאת ָיִדי ָעֶליָך ְוִגְלַּגְלִּתיָך ִמן ַהְּסָלִעים ּוְנַתִּתיָך ְל 

ִּכי | ְולֹא ִיְקחּו ִמְּמָך ֶאֶבן ְלִפָּנה ְוֶאֶבן ְלמֹוָסדֹות ) 26: (ְׂשֵרָפה



 ְׂשאּו ֵנס ָּבָאֶרץ ִּתְקעּו) 27: (ִׁשְממֹות עֹוָלם ִּתְהֶיה ְנֻאם ְיהָוה
כֹות ֲאָרַרט ׁשֹוָפר ַּבּגֹוִים ַקְּדׁשּו ָעֶליָה ּגֹוִים ַהְׁשִמיעּו ָעֶליָה ַמְמלְ 

) 28: (ִּפְקדּו ָעֶליָה ִטְפָסר ַהֲעלּו סּוס ְּכֶיֶלק ָסָמר| ִמִּני ְוַאְׁשְּכָנז 
| ְוֶאת ָּכל ְסָגֶניָה  ַקְּדׁשּו ָעֶליָה גֹוִים ֶאת ַמְלֵכי ָמַדי ֶאת ַּפחֹוֶתיהָ 

ִּכי ָקָמה | ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ַוָּתחֹל ) 29: (ְוֵאת ָּכל ֶאֶרץ ֶמְמַׁשְלּתֹו
ה ֵמֵאין ַעל ָּבֶבל ַמְחְׁשבֹות ְיהָוה ָלׂשּום ֶאת ֶאֶרץ ָּבֶבל ְלַׁשָּמ 

ָתה ָחְדלּו ִגּבֹוֵרי ָבֶבל ְלִהָּלֵחם ָיְׁשבּו ַּבְּמָצדֹות ָנְׁש ) 30: (יֹוֵׁשב
) 31: (ִהִּציתּו ִמְׁשְּכנֶֹתיָה ִנְׁשְּברּו ְבִריֶחיהָ | בּוָרָתם ָהיּו ְלָנִׁשים גְ 

 ְלַהִּגיד ְלֶמֶלְך ָּבֶבל| ָרץ ִלְקַראת ָרץ ָירּוץ ּוַמִּגיד ִלְקַראת ַמִּגיד 
ַגִּמים ְוַהַּמְעָּברֹות ִנְתָּפׂשּו ְוֶאת ָהאֲ ) 32: (ִּכי ִנְלְּכָדה ִעירֹו ִמָּקֶצה

ִּכי כֹה ָאַמר ) 33(  : ְוַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִנְבָהלּו| ָבֵאׁש ָׂשְרפּו 
עֹוד | ּה ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַּבת ָּבֶבל ְּכגֶֹרן ֵעת ִהְדִריכָ 

הממנו ] ֲאָכַלִני קרי[אכלנו ) 34: (ְמַעט ּוָבָאה ֵעת ַהָּקִציר ָלּה
ְּכִלי ] ִהִּציַגִני קרי[ל הציגנו ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבבֶ ] ֲהָמַמִני קרי[

הדיחנו | ַּכַּתִּנין ִמָּלא ְכֵרׂשֹו ֵמֲעָדָני ] ְּבָלַעִני קרי[ִריק בלענו 
| ת ִצּיֹון ֲחָמִסי ּוְׁשֵאִרי ַעל ָּבֶבל ּתֹאַמר יֶֹׁשבֶ ) 35]: (ֱהִדיָחִני קרי[

ה ָאַמר ָלֵכן ּכֹ) 36(  : ְוָדִמי ֶאל יְֹׁשֵבי ַכְׂשִּדים ּתֹאַמר ְירּוָׁשָלִם
ְוַהֲחַרְבִּתי ֶאת | ְיהָוה ִהְנִני ָרב ֶאת ִריֵבְך ְוִנַּקְמִּתי ֶאת ִנְקָמֵתְך 

ְוָהְיָתה ָבֶבל ְלַגִּלים ְמעֹון ) 37: (ַיָּמּה ְוהַֹבְׁשִּתי ֶאת ְמקֹוָרּה
|  ַיְחָּדו ַּכְּכִפִרים ִיְׁשָאגּו) 38: (ַּתִּנים ַׁשָּמה ּוְׁשֵרָקה ֵמֵאין יֹוֵׁשב

ְּבֻחָּמם ָאִׁשית ֶאת ִמְׁשֵּתיֶהם ) 39: (ְּכגֹוֵרי ֲאָריֹות ָנֲערּו
ְנֻאם | צּו ְוִהְׁשַּכְרִּתים ְלַמַען ַיֲעלֹזּו ְוָיְׁשנּו ְׁשַנת עֹוָלם ְולֹא ָיִקי

: ְּכֵאיִלים ִעם ַעּתּוִדים| אֹוִריֵדם ְּכָכִרים ִלְטבֹוַח ) 40: (ְיהָוה
ֵאיְך ָהְיָתה | ֵפׂש ְּתִהַּלת ָּכל ָהָאֶרץ ֵאיְך ִנְלְּכָדה ֵׁשַׁשְך ַוִּתָּת ) 41(

ַּבֲהמֹון ַּגָּליו | ָעָלה ַעל ָּבֶבל ַהָּים ) 42: (ְלַׁשָּמה ָּבֶבל ַּבּגֹוִים
ֶאֶרץ לֹא | ָהיּו ָעֶריָה ְלַׁשָּמה ֶאֶרץ ִצָּיה ַוֲעָרָבה ) 43: (ִנְכָסָתה

ּוָפַקְדִּתי ַעל ) 44( :ֵיֵׁשב ָּבֵהן ָּכל ִאיׁש ְולֹא ַיֲעבֹר ָּבֵהן ֶּבן ָאָדם
| ֹוִים ֵּבל ְּבָבֶבל ְוהֵֹצאִתי ֶאת ִּבְלעֹו ִמִּפיו ְולֹא ִיְנֲהרּו ֵאָליו עֹוד ּג

ת ְצאּו ִמּתֹוָכּה ַעִּמי ּוַמְּלטּו ִאיׁש ֶא ) 45: (ַּגם חֹוַמת ָּבֶבל ָנָפָלה
ּוֶפן ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ְוִתיְראּו ) 46: (ֵמֲחרֹון ַאף ְיהָוה| ַנְפׁשֹו 

ה יו ַּבָּׁשנָ ּוָבא ַבָּׁשָנה ַהְּׁשמּוָעה ְוַאֲחרָ | ַּבְּׁשמּוָעה ַהִּנְׁשַמַעת ָּבָאֶרץ 
ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ) 47: (ַהְּׁשמּוָעה ְוָחָמס ָּבָאֶרץ ּומֵֹׁשל ַעל מֵֹׁשל

ְוָכל ֲחָלֶליָה | ָּבִאים ּוָפַקְדִּתי ַעל ְּפִסיֵלי ָבֶבל ְוָכל ַאְרָצּה ֵּתבֹוׁש 
| ר ָּבֶהם ְוִרְּננּו ַעל ָּבֶבל ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְוכֹל ֲאֶׁש ) 48: (ְבתֹוָכּה ִיְּפלּו



ַּגם ָּבֶבל ִלְנּפֹל ) 49: (ִּכי ִמָּצפֹון ָיבֹוא ָלּה ַהּׁשֹוְדִדים ְנֻאם ְיהָוה
ְּפֵלִטים ) 50: (ַּגם ְלָבֶבל ָנְפלּו ַחְלֵלי ָכל ָהָאֶרץ| ַחְלֵלי ִיְׂשָרֵאל 
 ִזְכרּו ֵמָרחֹוק ֶאת ְיהָוה ִוירּוָׁשַלִם| ל ַּתֲעמֹדּו ֵמֶחֶרב ִהְלכּו ַא

ִלָּמה ּבְֹׁשנּו ִּכי ָׁשַמְענּו ֶחְרָּפה ִּכְּסָתה ְכ ) 51: (ַּתֲעֶלה ַעל ְלַבְבֶכם
ָלֵכן ִהֵּנה ) 52(  : ִּכי ָּבאּו ָזִרים ַעל ִמְקְּדֵׁשי ֵּבית ְיהָוה| ָּפֵנינּו 

ּוְבָכל ַאְרָצּה | ִּתי ַעל ְּפִסיֶליָה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה ּוָפַקְד 
ם ֻעָּזּה ִּכי ַתֲעֶלה ָבֶבל ַהָּׁשַמִים ְוִכי ְתַבֵּצר ְמרֹו) 53: (ֶיֱאנֹק ָחָלל

| קֹול ְזָעָקה ִמָּבֶבל ) 54(  : ֵמִאִּתי ָיבֹאּו ׁשְֹדִדים ָלּה ְנֻאם ְיהָוה| 
 הָוה ֶאת ָּבֶבל ְוִאַּבדִּכי ׁשֵֹדד יְ ) 55: (ְוֶׁשֶבר ָּגדֹול ֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים

: ֹוָלםְוָהמּו ַגֵּליֶהם ְּכַמִים ַרִּבים ִנַּתן ְׁשאֹון ק| ִמֶּמָּנה קֹול ָּגדֹול 
ה ִּכי ָבא ָעֶליָה ַעל ָּבֶבל ׁשֹוֵדד ְוִנְלְּכדּו ִּגּבֹוֶריָה ִחְּתָת ) 56(

ַּכְרִּתי ְוִהְׁש ) 57: (ִּכי ֵאל ְּגֻמלֹות ְיהָוה ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם| ַקְּׁשתֹוָתם 
ַנת עֹוָלם ָׂשֶריָה ַוֲחָכֶמיָה ַּפחֹוֶתיָה ּוְסָגֶניָה ְוִגּבֹוֶריָה ְוָיְׁשנּו ְׁש 

ּכֹה ָאַמר ) 58(  : ְנֻאם ַהֶּמֶלְך ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו| ְולֹא ָיִקיצּו 
ֶריָה ְיהָוה ְצָבאֹות חֹמֹות ָּבֶבל ָהְרָחָבה ַעְרֵער ִּתְתַעְרָער ּוְׁשעָ 

ׁש ְוִיְגעּו ַעִּמים ְּבֵדי ִריק ּוְלֻאִּמים ְּבֵדי ֵא | ֵאׁש ִיַּצּתּו ַהְּגבִֹהים ּבָ 
ָרָיה ֶבן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ֶאת ְׂש ) 59(  : ְוָיֵעפּו

ל ִּבְׁשַנת ֵנִרָּיה ֶּבן ַמְחֵסָיה ְּבֶלְכּתֹו ֶאת ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָּבבֶ 
 ַוִּיְכּתֹב ִיְרְמָיהּו ֵאת) 60: (ּוְׂשָרָיה ַׂשר ְמנּוָחה|  ָהְרִבִעית ְלָמְלכֹו

ֵאת ָּכל | ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָּתבֹוא ֶאל ָּבֶבל ֶאל ֵסֶפר ֶאָחד 
ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ֶאל ) 61: (ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּכֻתִבים ֶאל ָּבֶבל

: ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלהְּכבֲֹאָך ָבֶבל ְוָרִאיָת ְוָקָראָת ֵאת | ְׂשָרָיה 
יתֹו ְוָאַמְרָּת ְיהָוה ַאָּתה ִדַּבְרָּת ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלַהְכִר ) 62(

ִּכי ִׁשְממֹות עֹוָלם | ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ּבֹו יֹוֵׁשב ְלֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה 
ר ִּתְקׁשֹ| ְוָהָיה ְּכַכּלְֹתָך ִלְקרֹא ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ) 63: (ִּתְהֶיה

ע ְוָאַמְרָּת ָּכָכה ִּתְׁשַק ) 64: (ָעָליו ֶאֶבן ְוִהְׁשַלְכּתֹו ֶאל ּתֹוְך ְּפָרת
| ָיֵעפּו ָּבֶבל ְולֹא ָתקּום ִמְּפֵני ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ֵמִביא ָעֶליָה וְ 

    : ַעד ֵהָּנה ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו
  

Jeremiah Chapter 52 
  
ָנה ְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁש ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשָנה ִצ ) 1(

ַּבת ִיְרְמָיהּו ] ֲחמּוַטל קרי[ְוֵׁשם ִאּמֹו חמיטל | ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 
: ִקיםְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהֹויָ | ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 2: (ִמִּלְבָנה



יהּוָדה ַעד ִהְׁשִליכֹו ִּכי ַעל ַאף ְיהָוה ָהְיָתה ִּבירּוָׁשַלִם וִ ) 3(
 ַוְיִהי ַבָּׁשָנה) 4: (ַוִּיְמרֹד ִצְדִקָּיהּו ְּבֶמֶלְך ָּבֶבל| אֹוָתם ֵמַעל ָּפָניו 

ָּבא  ַהְּתִׁשִעית ְלָמְלכֹו ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש
| ָעֶליָה  ֲחנּוְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל הּוא ְוָכל ֵחילֹו ַעל ְירּוָׁשַלִם ַוּיַ 

ַעד ַעְׁשֵּתי | ַוָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור ) 5: (ַוִּיְבנּו ָעֶליָה ָּדֵיק ָסִביב
ַּבחֶֹדׁש ָהְרִביִעי ְּבִתְׁשָעה ) 6: (ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו

) 7: (ְולֹא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ| ַלחֶֹדׁש ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב ָּבִעיר 
ר ַלְיָלה ָהִעיר ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִיְבְרחּו ַוֵּיְצאּו ֵמָהִעי ַוִּתָּבַקע

ים ַעל ָהִעיר ֶּדֶרְך ַׁשַער ֵּבין ַהחֹמַֹתִים ֲאֶׁשר ַעל ַּגן ַהֶּמֶלְך ְוַכְׂשִּד 
 ַוִּיְרְּדפּו ֵחיל ַּכְׂשִּדים ַאֲחֵרי) 8: (ַוֵּיְלכּו ֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה| ָסִביב 

ְוָכל ֵחילֹו ָנפֹצּו | יגּו ֶאת ִצְדִקָּיהּו ְּבַעְרבֹת ְיֵרחֹו ַהֶּמֶלְך ַוַּיִּׂש 
ֶבל ַוִּיְתְּפׂשּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוַּיֲעלּו אֹתֹו ֶאל ֶמֶלְך ּבָ ) 9: (ֵמָעָליו

ְך ַוִּיְׁשַחט ֶמלֶ ) 10: (ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ִמְׁשָּפִטים| ִרְבָלָתה ְּבֶאֶרץ ֲחָמת 
ט ְוַגם ֶאת ָּכל ָׂשֵרי ְיהּוָדה ָׁשחַ | ְלֵעיָניו  ָּבֶבל ֶאת ְּבֵני ִצְדִקָּיהּו

ִים ַוַּיַאְסֵרהּו ַבְנֻחְׁשַּת | ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו ִעֵּור ) 11: (ְּבִרְבָלָתה
ַהְּפֻקּדֹת ַעד ] ֵבית קרי[ַוְיִבֵאהּו ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבֶבָלה ַוִּיְּתֵנהּו בבית 

ת י ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ִהיא ְׁשנַ ּוַבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁש ) 12: (יֹום מֹותֹו
 ָּבא ְנבּוַזְרֲאָדן| ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל 
ַוִּיְׂשרֹף ֶאת ) 13: (ַרב ַטָּבִחים ָעַמד ִלְפֵני ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּבירּוָׁשָלִם

ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת ָּכל  ְוֵאת ָּכל ָּבֵּתי| ֵּבית ְיהָוה ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך 
|  ְוֶאת ָּכל חֹמֹות ְירּוָׁשַלִם ָסִביב) 14: (ֵּבית ַהָּגדֹול ָׂשַרף ָּבֵאׁש

ּוִמַּדּלֹות ) 15: (ָנְתצּו ָּכל ֵחיל ַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ֶאת ַרב ַטָּבִחים
ּו ֶׁשר ָנְפלָהָעם ְוֶאת ֶיֶתר ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ְוֶאת ַהּנְֹפִלים אֲ 

: םֶהְגָלה ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחי| ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוֵאת ֶיֶתר ָהָאמֹון 
ְלכְֹרִמים | ּוִמַּדּלֹות ָהָאֶרץ ִהְׁשִאיר ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ) 16(

ֶאת ְוֶאת ַעּמּוֵדי ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ְלֵבית ְיהָוה וְ ) 17: (ּוְליְֹגִבים
| ִּדים חֶֹׁשת ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוה ִׁשְּברּו ַכְׂש ַהְּמכֹנֹות ְוֶאת ָים ַהּנְ 

 ְוֶאת ַהִּסרֹות ְוֶאת ַהָּיִעים) 18: (ַוִּיְׂשאּו ֶאת ָּכל ְנֻחְׁשָּתם ָּבֶבָלה
י ְוֶאת ַהְמַזְּמרֹות ְוֶאת ַהִּמְזָרקֹת ְוֶאת ַהַּכּפֹות ְוֵאת ָּכל ְּכלֵ 

ְוֶאת ַהִּסִּפים ְוֶאת ) 19: (ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָבֶהם ָלָקחּו
ֶאת ַהַּמְחּתֹות ְוֶאת ַהִּמְזָרקֹות ְוֶאת ַהִּסירֹות ְוֶאת ַהְּמנֹרֹות וְ 

ָלַקח | ָּכֶסף  ַהַּכּפֹות ְוֶאת ַהְּמַנִקיֹות ֲאֶׁשר ָזָהב ָזָהב ַוֲאֶׁשר ֶּכֶסף
ֵנים ָהַעּמּוִדים ְׁשַנִים ַהָּים ֶאָחד ְוַהָּבָקר ְׁש ) 20: (ַרב ַטָּבִחים

ֶלְך ְׁשלֹמֹה ָׂשר ְנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ַּתַחת ַהְּמכֹנֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֶּמ עָ 



: ֶּלהלֹא ָהָיה ִמְׁשָקל ִלְנֻחְׁשָּתם ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵא | ְלֵבית ְיהָוה 
ָהַעֻּמד ] קֹוַמת קרי[ְוָהַעּמּוִדים ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ַאָּמה קומה ) 21(

ת ְוָעְביֹו ַאְרַּבע ַאְצָּבעֹו| ה ְיֻסֶּבּנּו ָהֶאָחד ְוחּוט ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַאָּמ 
ָחֵמׁש  ְוכֶֹתֶרת ָעָליו ְנחֶֹׁשת ְוקֹוַמת ַהּכֶֹתֶרת ָהַאַחת) 22: (ָנבּוב

| ת ַאּמֹות ּוְׂשָבָכה ְוִרּמֹוִנים ַעל ַהּכֹוֶתֶרת ָסִביב ַהּכֹל ְנחֶֹׁש 
ָהִרּמִֹנים ִּתְׁשִעים ַוִּיְהיּו ) 23: (ְוָכֵאֶּלה ַלַעּמּוד ַהֵּׁשִני ְוִרּמֹוִנים

) 24: (ָּכל ָהִרּמֹוִנים ֵמָאה ַעל ַהְּׂשָבָכה ָסִביב| ְוִׁשָּׁשה רּוָחה 
ּכֵֹהן  ַוִּיַּקח ַרב ַטָּבִחים ֶאת ְׂשָרָיה ּכֵֹהן ָהרֹאׁש ְוֶאת ְצַפְנָיה

 ּוִמן ָהִעיר ָלַקח ָסִריס) 25: (ְוֶאת ְׁשלֶֹׁשת ׁשְֹמֵרי ַהַּסף| ַהִּמְׁשֶנה 
ָנִׁשים ֶׁשר ָהָיה ָפִקיד ַעל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ְוִׁשְבָעה אֲ ֶאָחד אֲ 

ָּצָבא ֵמרֵֹאי ְפֵני ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִנְמְצאּו ָבִעיר ְוֵאת סֵֹפר ַׂשר הַ 
ְצִאים ְוִׁשִּׁשים ִאיׁש ֵמַעם ָהָאֶרץ ַהִּנְמ | ַהַּמְצִּבא ֶאת ַעם ָהָאֶרץ 

ַוּיֶֹלְך | בּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ַוִּיַּקח אֹוָתם נְ ) 26: (ְּבתֹוְך ָהִעיר
ַוַּיֶּכה אֹוָתם ֶמֶלְך ָּבֶבל ) 27: (אֹוָתם ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ִרְבָלָתה

) 28: (ַוִּיֶגל ְיהּוָדה ֵמַעל ַאְדָמתֹו| ַוְיִמֵתם ְּבִרְבָלה ְּבֶאֶרץ ֲחָמת 
ת ִדים ְׁשלֶֹׁש ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְיהּו| ֶזה ָהָעם ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶראַּצר 

ִּבְׁשַנת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ) 29: (ֲאָלִפים ְוֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֹׁשה
: ם ּוְׁשָנִיםִמירּוָׁשַלִם ֶנֶפׁש ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ְׁשלִֹׁשי| ִלְנבּוַכְדֶראַּצר 

ַזְרֲאָדן ַרב ִּבְׁשַנת ָׁשלֹׁש ְוֶעְׂשִרים ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ֶהְגָלה ְנבּו) 30(
ָּכל ֶנֶפׁש | הּוִדים ֶנֶפׁש ְׁשַבע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה ַטָּבִחים יְ 

  : ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות
 ְיהּוָדה ַוְיִהי ִבְׁשלִֹׁשים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה ְלָגלּות ְיהֹוָיִכן ֶמֶלְך ) 31(

ל ְמרַֹדְך ָנָׂשא ֱאִוי| ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש ְּבֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ַלחֶֹדׁש 
ָדה ַוּיֵֹצא ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ַמְלֻכתֹו ֶאת רֹאׁש ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּו

| ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו טֹבֹות ) 32]: (ַהְּכלּוא קרי[אֹותֹו ִמֵּבית הכליא 
ֲאֶׁשר ] ַהְּמָלִכים קרי[ַוִּיֵּתן ֶאת ִּכְסאֹו ִמַּמַעל ְלִכֵּסא מלכים 

ְוָאַכל ֶלֶחם ְלָפָניו | ְוִׁשָּנה ֵאת ִּבְגֵדי ִכְלאֹו ) 33: (ִאּתֹו ְּבָבֶבל
ֵאת ַוֲאֻרָחתֹו ֲאֻרַחת ָּתִמיד ִנְּתָנה ּלֹו ֵמ ) 34: (ָּתִמיד ָּכל ְיֵמי ַחָּיו

  :ּכֹל ְיֵמי ַחָּייו| ֶמֶלְך ָּבֶבל ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ַעד יֹום מֹותֹו 
  

  ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל
  

Ezekiel Chapter 1 
  



ֲאִני ְבתֹוְך ִהי ִּבְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָּבְרִביִעי ַּבֲחִמָּׁשה ַלחֶֹדׁש וַ ַויְ ) 1(
: ִהיםִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאלֹ| ַהּגֹוָלה ַעל ְנַהר ְּכָבר 

ְך ִהיא ַהָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשית ְלָגלּות ַהֶּמלֶ | ַּבֲחִמָּׁשה ַלחֶֹדׁש ) 2(
 ה ְדַבר ְיהָוה ֶאל ְיֶחְזֵקאל ֶּבן ּבּוִזי ַהּכֵֹהןָהיֹה ָהיָ ) 3: (יֹוָיִכין

) 4: (ַוְּתִהי ָעָליו ָׁשם ַיד ְיהָוה| ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ַעל ְנַהר ְּכָבר 
 ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמן ַהָּצפֹון ָעָנן ָּגדֹול ְוֵאׁש

: ׁשן ַהַחְׁשַמל ִמּתֹוְך ָהֵא ּוִמּתֹוָכּה ְּכֵעי| ִמְתַלַּקַחת ְונַֹגּה לֹו ָסִביב 
ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן ְּדמּות ָאָדם | ּוִמּתֹוָכּה ְּדמּות ַאְרַּבע ַחּיֹות ) 5(

: םְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים ְלַאַחת ָלהֶ | ְוַאְרָּבָעה ָפִנים ְלֶאָחת ) 6: (ָלֵהָּנה
ְונְֹצִצים ְוַכף ַרְגֵליֶהם ְּכַכף ֶרֶגל ֵעֶגל | ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיָׁשָרה ) 7(

ָאָדם ִמַּתַחת ַּכְנֵפיֶהם ] ִויֵדי קרי[וידו ) 8: (ְּכֵעין ְנחֶֹׁשת ָקָלל
) 9: (ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְלַאְרַּבְעָּתם| ַעל ַאְרַּבַעת ִרְבֵעיֶהם 

ל לֹא ִיַּסּבּו ְבֶלְכָּתן ִאיׁש ֶא | חְֹברֹת ִאָּׁשה ֶאל ֲאחֹוָתּה ַּכְנֵפיֶהם 
ל ּוְדמּות ְּפֵניֶהם ְּפֵני ָאָדם ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶא ) 10: (ֵעֶבר ָּפָניו ֵיֵלכּו

ּוְפֵני ֶנֶׁשר | ַהָּיִמין ְלַאְרַּבְעָּתם ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהְּׂשמֹאול ְלַאְרַּבְעָּתן 
ְלִאיׁש | ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְּפֻרדֹות ִמְלָמְעָלה ) 11: (ְלַאְרַּבְעָּתן

) 12: (ִים ְמַכּסֹות ֵאת ְּגִויֵֹתיֶהָנהְׁשַּתִים חְֹברֹות ִאיׁש ּוְׁשַּת 
ֶלֶכת ֶאל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָׁשָּמה ָהרּוַח לָ | ְוִאיׁש ֶאל ֵעֶבר ָּפָניו ֵיֵלכּו 
י ּוְדמּות ַהַחּיֹות ַמְרֵאיֶהם ְּכַגֲחלֵ ) 13: (ֵיֵלכּו לֹא ִיַּסּבּו ְּבֶלְכָּתן

ְונַֹגּה | ת ֵּבין ַהַחּיֹות ֵאׁש ּבֲֹערֹות ְּכַמְרֵאה ַהַּלִּפִדים ִהיא ִמְתַהֶּלכֶ 
ְּכַמְרֵאה | ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ) 14: (ָלֵאׁש ּוִמן ָהֵאׁש יֹוֵצא ָבָרק

ְוִהֵּנה אֹוַפן ֶאָחד ָּבָאֶרץ ֵאֶצל | ָוֵאֶרא ַהַחּיֹות ) 15: (ַהָּבָזק
ֵעין ַמְרֵאה ָהאֹוַפִּנים ּוַמֲעֵׂשיֶהם ְּכ ) 16: (ַהַחּיֹות ְלַאְרַּבַעת ָּפָניו

 ֶׁשרּוַמְרֵאיֶהם ּוַמֲעֵׂשיֶהם ַּכאֲ | ַּתְרִׁשיׁש ּוְדמּות ֶאָחד ְלַאְרַּבְעָּתן 
ם ַעל ַאְרַּבַעת ִרְבֵעיֶהן ְּבֶלְכָּת ) 17: (ִיְהֶיה ָהאֹוַפן ְּבתֹוְך ָהאֹוָפן

| ם ְוַגֵּביֶהן ְוגַֹבּה ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלהֶ ) 18: (לֹא ִיַּסּבּו ְּבֶלְכָּתן| ֵיֵלכּו 
ּוְבֶלֶכת ַהַחּיֹות ) 19: (ּבָֹתם ְמֵלאֹת ֵעיַנִים ָסִביב ְלַאְרַּבְעָּתןְוגַ 

אּו ּוְבִהָּנֵׂשא ַהַחּיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיָּנְׂש | ֵיְלכּו ָהאֹוַפִּנים ֶאְצָלם 
ָׁשָּמה  ַעל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָּׁשם ָהרּוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכּו) 20: (ָהאֹוַפִּנים

ַפִּנים ִיָּנְׂשאּו ְלֻעָּמָתם ִּכי רּוַח ַהַחָּיה ְוָהאֹו| ָהרּוַח ָלֶלֶכת 
ל ּוְבִהָּנְׂשָאם ֵמעַ | ְּבֶלְכָּתם ֵיֵלכּו ּוְבָעְמָדם ַיֲעמֹדּו ) 21: (ָּבאֹוַפִּנים

) 22: (ִּניםָהָאֶרץ ִיָּנְׂשאּו ָהאֹוַפִּנים ְלֻעָּמָתם ִּכי רּוַח ַהַחָּיה ָּבאֹופַ 
ָנטּוי ַעל | ַע ְּכֵעין ַהֶּקַרח ַהּנֹוָרא ּוְדמּות ַעל ָראֵׁשי ַהַחָּיה ָרִקי

 ָּׁשהְוַתַחת ָהָרִקיַע ַּכְנֵפיֶהם ְיָׁשרֹות ִא ) 23: (ָראֵׁשיֶהם ִמְלָמְעָלה



ִים ְלִאיׁש ְׁשַּתִים ְמַכּסֹות ָלֵהָּנה ּוְלִאיׁש ְׁשַּת | ֶאל ֲאחֹוָתּה 
ַּכְנֵפיֶהם  ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול) 24: (ְמַכּסֹות ָלֵהָּנה ֵאת ְּגִוּיֵֹתיֶהם

| ל ַמֲחֶנה ְּכקֹול ַמִים ַרִּבים ְּכקֹול ַׁשַּדי ְּבֶלְכָּתם קֹול ֲהֻמָּלה ְּכקֹו
ַעל  ַוְיִהי קֹול ֵמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר) 25: (ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפיָנה ַכְנֵפיֶהן

ר ּוִמַּמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁש ) 26: (ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפיָנה ַכְנֵפיֶהן| רֹאָׁשם 
ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא | ל רֹאָׁשם ְּכַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִּפיר ְּדמּות ִּכֵּסא עַ 

ל ָוֵאֶרא ְּכֵעין ַחְׁשַמ ) 27: (ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה
| ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ֵּבית ָלּה ָסִביב ִמַּמְרֵאה ָמְתָניו ּוְלָמְעָלה 

: ִאיִתי ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ְונַֹגּה לֹו ָסִביבּוִמַּמְרֵאה ָמְתָניו ּוְלַמָּטה רָ 
ֵּכן ַמְרֵאה  ְּכַמְרֵאה ַהֶּקֶׁשת ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ְּביֹום ַהֶּגֶׁשם) 28(

 ָוֶאְרֶאה ָוֶאּפֹל ַעל| ַהּנַֹגּה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ְּדמּות ְּכבֹוד ְיהָוה 
    : ָּפַני ָוֶאְׁשַמע קֹול ְמַדֵּבר

  
Ezekiel Chapter 2 

  
) 2: (ֶּבן ָאָדם ֲעמֹד ַעל ַרְגֶליָך ַוֲאַדֵּבר אָֹתְך | ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ) 1(

ת ָוֶאְׁשַמע ֵא | ַוָּתבֹא ִבי רּוַח ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאַלי ַוַּתֲעִמֵדִני ַעל ַרְגָלי 
  : ִמַּדֵּבר ֵאָלי

ל ֶאל ָרֵא ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ׁשֹוֵלַח ֲאִני אֹוְתָך ֶאל ְּבֵני ִיְׂש ) 3(
ד ֵהָּמה ַוֲאבֹוָתם ָּפְׁשעּו ִבי עַ | ּגֹוִים ַהּמֹוְרִדים ֲאֶׁשר ָמְרדּו ִבי 

ֹוֵלַח ְוַהָּבִנים ְקֵׁשי ָפִנים ְוִחְזֵקי ֵלב ֲאִני ׁש) 4: (ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה
) 5: (ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה| אֹוְתָך ֲאֵליֶהם 
ְוָיְדעּו ִּכי | עּו ְוִאם ֶיְחָּדלּו ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה ְוֵהָּמה ִאם ִיְׁשְמ 
  : ָנִביא ָהָיה ְבתֹוָכם

א ִּכי ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ַאל ִּתיָרא ֵמֶהם ּוִמִּדְבֵריֶהם ַאל ִּתירָ ) 6(
ִמִּדְבֵריֶהם | ָסָרִבים ְוַסּלֹוִנים אֹוָתְך ְוֶאל ַעְקַרִּבים ַאָּתה יֹוֵׁשב 

ְוִדַּבְרָּת ) 7: (ְּפֵניֶהם ַאל ֵּתָחת ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמהַאל ִּתיָרא ּוִמ 
  : ִּכי ְמִרי ֵהָּמה| ֶאת ְּדָבַרי ֲאֵליֶהם ִאם ִיְׁשְמעּו ְוִאם ֶיְחָּדלּו 

 ַאל ְּתִהי ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ְׁשַמע ֵאת ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַדֵּבר ֵאֶליךָ ) 8(
: כֹל ֵאת ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ֵאֶליךָ ְּפֵצה ִפיָך ֶואֱ | ֶמִרי ְּכֵבית ַהֶּמִרי 

) 10: (ְוִהֵּנה בֹו ְמִגַּלת ֵסֶפר| ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ָיד ְׁשלּוָחה ֵאָלי ) 9(
ְוָכתּוב ֵאֶליָה | ַוִּיְפרֹׂש אֹוָתּה ְלָפַני ְוִהיא ְכתּוָבה ָּפִנים ְוָאחֹור 

    : ִקִנים ָוֶהֶגה ָוִהי
  



Ezekiel Chapter 3 
  
ֱאכֹול ֶאת | י ֶּבן ָאָדם ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֱאכֹול ַוּיֹאֶמר ֵאלַ ) 1(

| ָוֶאְפַּתח ֶאת ִּפי ) 2: (ַהְּמִגָּלה ַהּזֹאת ְוֵלְך ַּדֵּבר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
 ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ִּבְטְנךָ ) 3: (ַוַּיֲאִכֵלִני ֵאת ַהְּמִגָּלה ַהּזֹאת

| יָך ָּלה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ֵאלֶ ַתֲאֵכל ּוֵמֶעיָך ְתַמֵּלא ֵאת ַהְּמגִ 
  : ָואְֹכָלה ַוְּתִהי ְּבִפי ִּכְדַבׁש ְלָמתֹוק

 ֶּבן ָאָדם ֶלְך ּבֹא ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִדַּבְרָּת | ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ) 4(
ֹון ִּכי לֹא ֶאל ַעם ִעְמֵקי ָׂשָפה ְוִכְבֵדי ָלׁש) 5: (ִבְדָבַרי ֲאֵליֶהם

לֹא ֶאל ַעִּמים ַרִּבים ִעְמֵקי ) 6: (ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל| ַאָּתה ָׁשלּוַח 
ִאם לֹא ֲאֵליֶהם | ָׂשָפה ְוִכְבֵדי ָלׁשֹון ֲאֶׁשר לֹא ִתְׁשַמע ִּדְבֵריֶהם 

ּוֵבית ִיְׂשָרֵאל לֹא יֹאבּו ) 7: (ְׁשַלְחִּתיָך ֵהָּמה ִיְׁשְמעּו ֵאֶליךָ 
 ִּכי ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל| ֵאָלי  ִלְׁשמַֹע ֵאֶליָך ִּכי ֵאיָנם אִֹבים ִלְׁשמֹעַ 

 ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאת ָּפֶניָך ֲחָזִקים) 8: (ִחְזֵקי ֵמַצח ּוְקֵׁשי ֵלב ֵהָּמה
ְּכָׁשִמיר ) 9: (ְוֶאת ִמְצֲחָך ָחָזק ְלֻעַּמת ִמְצָחם| ְלֻעַּמת ְּפֵניֶהם 

ֵניֶהם לֹא ִתיָרא אֹוָתם ְולֹא ֵתַחת ִמּפְ | ָחָזק ִמּצֹר ָנַתִּתי ִמְצֶחָך 
  : ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה

ֶליָך ַקח ֶּבן ָאָדם ֶאת ָּכל ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵא | ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ) 10(
ָך ְוֵלְך ּבֹא ֶאל ַהּגֹוָלה ֶאל ְּבֵני ַעֶּמ ) 11: (ִּבְלָבְבָך ּוְבָאְזֶניָך ְׁשָמע

ִאם | י ְיהִֹוה ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָ 
ֹול ַוִּתָּׂשֵאִני רּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי ק) 12: (ִיְׁשְמעּו ְוִאם ֶיְחָּדלּו

 ְוקֹול ַּכְנֵפי ַהַחּיֹות) 13: (ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיהָוה ִמְּמקֹומֹו| ַרַעׁש ָּגדֹול 
ְוקֹול |  ַמִּׁשיקֹות ִאָּׁשה ֶאל ֲאחֹוָתּה ְוקֹול ָהאֹוַפִּנים ְלֻעָּמָתם

ָוֵאֵלְך ַמר ַּבֲחַמת | ְורּוַח ְנָׂשַאְתִני ַוִּתָּקֵחִני ) 14: (ַעׁש ָּגדֹולרַ 
 ָוָאבֹוא ֶאל ַהּגֹוָלה ֵּתל ָאִביב) 15: (רּוִחי ְוַיד ְיהָוה ָעַלי ָחָזָקה

|  ֵהָּמה יֹוְׁשִבים ָׁשם] ָוֵאֵׁשב קרי[ַהּיְֹׁשִבים ֶאל ְנַהר ְּכָבר ואׁשר 
ַוְיִהי ִמְקֵצה ) 16: (ים ַמְׁשִמים ְּבתֹוָכםָוֵאֵׁשב ָׁשם ִׁשְבַעת ָיִמ 

  | ִׁשְבַעת ָיִמים 
ת ֶּבן ָאָדם צֶֹפה ְנַתִּתיָך ְלֵבי) 17: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר 

ְּבָאְמִרי ) 18: (ְוָׁשַמְעָּת ִמִּפי ָּדָבר ְוִהְזַהְרָּת אֹוָתם ִמֶּמִּני| ִיְׂשָרֵאל 
 ִהְזַהְרּתֹו ְולֹא ִדַּבְרָּת ְלַהְזִהיר ָרָׁשע ָלָרָׁשע מֹות ָּתמּות ְולֹא
ָך הּוא ָרָׁשע ַּבֲעֹונֹו ָימּות ְוָדמֹו ִמָּיְד | ִמַּדְרּכֹו ָהְרָׁשָעה ְלַחּיֹתֹו 

 ּוִמַּדְרּכֹו ְוַאָּתה ִּכי ִהְזַהְרָּת ָרָׁשע ְולֹא ָׁשב ֵמִרְׁשעֹו) 19: (ֲאַבֵּקׁש
) 20(  : ַאָּתה ֶאת ַנְפְׁשָך ִהַּצְלָּת הּוא ַּבֲעֹונֹו ָימּות וְ | ָהְרָׁשָעה 



יו הּוא ּוְבׁשּוב ַצִּדיק ִמִּצְדקֹו ְוָעָׂשה ָעֶול ְוָנַתִּתי ִמְכׁשֹול ְלָפנָ 
ו ִּכי לֹא ִהְזַהְרּתֹו ְּבַחָּטאתֹו ָימּות ְולֹא ִתָּזַכְרָן ִצְדקָֹת | ָימּות 

י ִהְזַהְרּתֹו ַצִּדיק ְוַאָּתה ִּכ ) 21: (ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוָדמֹו ִמָּיְדָך ֲאַבֵּקׁש
 ָחיֹו ִיְחֶיה ִּכי ִנְזָהר ְוַאָּתה| ְלִבְלִּתי ֲחטֹא ַצִּדיק ְוהּוא לֹא ָחָטא 

 ַוּיֹאֶמר ֵאַלי| ַוְּתִהי ָעַלי ָׁשם ַיד ְיהָוה ) 22(  : ֶאת ַנְפְׁשָך ִהַּצְלָּת 
ָוָאקּום ָוֵאֵצא ) 23: (קּום ֵצא ֶאל ַהִּבְקָעה ְוָׁשם ֲאַדֵּבר אֹוָתְך 

ָרִאיִתי ַעל  ֶאל ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה ָׁשם ְּכבֹוד ְיהָוה עֵֹמד ַּכָּכבֹוד ֲאֶׁשר
ְגָלי ַוָּתבֹא ִבי רּוַח ַוַּתֲעִמֵדִני ַעל רַ ) 24: (ָוֶאּפֹל ַעל ָּפָני| ְנַהר ְּכָבר 

ְוַאָּתה ) 25: (ַוְיַדֵּבר אִֹתי ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ּבֹא ִהָּסֵגר ְּבתֹוְך ֵּביֶתךָ | 
ְולֹא ֵתֵצא | ָדם ִהֵּנה ָנְתנּו ָעֶליָך ֲעבֹוִתים ַוֲאָסרּוָך ָּבֶהם ֶבן ָא

ְהֶיה ּוְלׁשֹוְנָך ַאְדִּביק ֶאל ִחֶּכָך ְוֶנֱאַלְמָּת ְולֹא ִת ) 26: (ְּבתֹוָכם
ּוְבַדְּבִרי אֹוְתָך ) 27: (ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה| ָלֶהם ְלִאיׁש מֹוִכיַח 

 ַהּׁשֵֹמעַ | ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה  ֶאְפַּתח ֶאת ִּפיָך ְוָאַמְרָּת 
    : ִיְׁשָמע ְוֶהָחֵדל ֶיְחָּדל ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה

  
Ezekiel Chapter 4 

  
ְוַחּקֹוָת | ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ְלֵבָנה ְוָנַתָּתה אֹוָתּה ְלָפֶניָך ) 1(

 יָה ָמצֹור ּוָבִניָת ָעֶליהָ ְוָנַתָּתה ָעלֶ ) 2: (ָעֶליָה ִעיר ֶאת ְירּוָׁשָלִם
יָה ְוָנַתָּתה ָעֶליָה ַמֲחנֹות ְוִׂשים ָעלֶ | ָּדֵיק ְוָׁשַפְכָּת ָעֶליָה סְֹלָלה 

ּה ְוַאָּתה ַקח ְלָך ַמֲחַבת ַּבְרֶזל ְוָנַתָּתה אֹוָת ) 3: (ָּכִרים ָסִביב
ָה ְוָהְיָתה ַוֲהִכינָֹתה ֶאת ָּפֶניָך ֵאֶלי| ִקיר ַּבְרֶזל ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִעיר 

ְוַאָּתה ) 4(  : ַבָּמצֹור ְוַצְרָּת ָעֶליָה אֹות ִהיא ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל
| ֵאל ָעָליו ְׁשַכב ַעל ִצְּדָך ַהְּׂשָמאִלי ְוַׂשְמָּת ֶאת ֲעֹון ֵּבית ִיְׂשרָ 
ַוֲאִני ) 5: (ִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ִּתְׁשַּכב ָעָליו ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנם

ְׁשִעים ת ְׁשֵני ֲעֹוָנם ְלִמְסַּפר ָיִמים ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ְוִת ָנַתִּתי ְלָך ֶא 
 ַעל ְוִכִּליָת ֶאת ֵאֶּלה ְוָׁשַכְבָּת ) 6: (ְוָנָׂשאָת ֲעֹון ֵּבית ִיְׂשָרֵאל| יֹום 

| ָדה ֵׁשִנית ְוָנָׂשאָת ֶאת ֲעֹון ֵּבית ְיהּו] ַהְיָמִני קרי[ִצְּדָך הימוני 
ְוֶאל ְמצֹור ) 7: (יֹום ַלָּׁשָנה ְנַתִּתיו ָלְך  ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה

ְוִהֵּנה ) 8: (ְוִנֵּבאָת ָעֶליהָ | ְירּוָׁשַלִם ָּתִכין ָּפֶניָך ּוְזרֲֹעָך ֲחׂשּוָפה 
ָך ְולֹא ֵתָהֵפְך ִמִּצְּדָך ֶאל ִצֶּדָך ַעד ַּכּלֹוְת | ָנַתִּתי ָעֶליָך ֲעבֹוִתים 

ם ִחִּטין ּוְׂשעִֹרים ּופֹול ַוֲעָדִׁשי ְוַאָּתה ַקח ְלךָ ) 9: (ְיֵמי ְמצּוֶרךָ 
ם ְלָך ְודַֹחן ְוֻכְּסִמים ְוָנַתָּתה אֹוָתם ִּבְכִלי ֶאָחד ְוָעִׂשיָת אֹוָת 

לֹׁש ֵמאֹות ִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֹוֵכב ַעל ִצְּדָך ְׁש | ְלָלֶחם 



 ֶלּנּו ְּבִמְׁשקֹולּוַמֲאָכְלָך ֲאֶׁשר ּתֹאכֲ ) 10: (ְוִתְׁשִעים יֹום ּתֹאֲכֶלּנּו
ּוַמִים ) 11: (ֵמֵעת ַעד ֵעת ּתֹאֲכֶלּנּו| ֶעְׂשִרים ֶׁשֶקל ַלּיֹום 

ְוֻעַגת ) 12: (ֵמֵעת ַעד ֵעת ִּתְׁשֶּתה| ִּבְמׂשּוָרה ִתְׁשֶּתה ִׁשִּׁשית ַהִהין 
: יֶהםְוִהיא ְּבֶגְלֵלי ֵצַאת ָהָאָדם ְּתֻעֶגָנה ְלֵעינֵ | ְׂשעִֹרים ּתֹאֲכֶלָּנה 

ָמם ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָּכָכה יֹאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַלְח ) 13(  
ה ָואַֹמר ֲאָהּה ֲאדָֹני ְיהוִ ) 14: (ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאִּדיֵחם ָׁשם| ָטֵמא 

 ּוְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא ָאַכְלִּתי ִמְּנעּוַרי| ִהֵּנה ַנְפִׁשי לֹא ְמֻטָּמָאה 
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ְרֵאה ) 15(  : ִּפּגּול ְוַעד ַעָּתה ְולֹא ָבא ְּבִפי ְּבַׂשר

|  ַהָּבָקר ַּתַחת ֶּגְלֵלי ָהָאָדם] ְצִפיֵעי קרי[ָנַתִּתי ְלָך ֶאת צפועי 
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ) 16(  : ְוָעִׂשיָת ֶאת ַלְחְמָך ֲעֵליֶהם

ָאָגה ל ּוִבְד ִהְנִני ׁשֵֹבר ַמֵּטה ֶלֶחם ִּבירּוָׁשַלִם ְוָאְכלּו ֶלֶחם ְּבִמְׁשָק 
ְלַמַען ַיְחְסרּו ֶלֶחם ) 17: (ּוַמִים ִּבְמׂשּוָרה ּוְבִׁשָּממֹון ִיְׁשּתּו| 

  :ְוָנַׁשּמּו ִאיׁש ְוָאִחיו ְוָנַמּקּו ַּבֲעֹוָנם| ָוָמִים 
  

Ezekiel Chapter 5 
  
 ֶחָּנה ָּלְך ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ֶחֶרב ַחָּדה ַּתַער ַהַּגָּלִבים ִּתָּק ) 1(

ְוָלַקְחָּת ְלָך מֹאְזֵני ִמְׁשָקל | ְרָּת ַעל רֹאְׁשָך ְוַעל ְזָקֶנָך ְוַהֲעבַ 
ְיֵמי  ְׁשִלִׁשית ָּבאּור ַּתְבִעיר ְּבתֹוְך ָהִעיר ִּכְמלֹאת) 2: (ְוִחַּלְקָּתם
ָה ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְּׁשִלִׁשית ַּתֶּכה ַבֶחֶרב ְסִביבֹוֶתי| ַהָּמצֹור 

ְוָלַקְחָּת ) 3: (ְוֶחֶרב ָאִריק ַאֲחֵריֶהם ְוַהְּׁשִלִׁשית ִּתְזֶרה ָלרּוחַ 
ּוֵמֶהם עֹוד ) 4: (ְוַצְרָּת אֹוָתם ִּבְכָנֶפיךָ | ִמָּׁשם ְמַעט ְּבִמְסָּפר 

| ָּבֵאׁש  ִּתָּקח ְוִהְׁשַלְכָּת אֹוָתם ֶאל ּתֹוְך ָהֵאׁש ְוָׂשַרְפָּת אָֹתם
  : ִמֶּמּנּו ֵתֵצא ֵאׁש ֶאל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

| ְמִּתיָה ַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה זֹאת ְירּוָׁשַלִם ְּבתֹוְך ַהּגֹוִים ַׂש ּכֹה ָא) 5(
ּגֹוִים ַוֶּתֶמר ֶאת ִמְׁשָּפַטי ְלִרְׁשָעה ִמן הַ ) 6: (ּוְסִביבֹוֶתיָה ֲאָרצֹות

ִּכי ְבִמְׁשָּפַטי | ְוֶאת ֻחּקֹוַתי ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֶתיָה 
 ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה) 7(  : ָבֶהם ָמָאסּו ְוֻחּקֹוַתי לֹא ָהְלכּו

ֲהַלְכֶּתם  ַיַען ֲהָמְנֶכם ִמן ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם ְּבֻחּקֹוַתי לֹא
ֵתיֶכם ּוְכִמְׁשְּפֵטי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹו| ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי לֹא ֲעִׂשיֶתם 

ה ִהְנִני ָעַלִיְך ַּגם ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהוִ ) 8(  : לֹא ֲעִׂשיֶתם
ְוָעִׂשיִתי ָבְך ) 9: (ְוָעִׂשיִתי ְבתֹוֵכְך ִמְׁשָּפִטים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים| ָאִני 

ַיַען ָּכל |  עֹוד ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ָעִׂשיִתי ְוֵאת ֲאֶׁשר לֹא ֶאֱעֶׂשה ָכמֹהּו
 ָלֵכן ָאבֹות יֹאְכלּו ָבִנים ְּבתֹוֵכְך ּוָבִנים) 10(  : ּתֹוֲעבָֹתִיְך 



ֵאִריֵתְך ְוָעִׂשיִתי ָבְך ְׁשָפִטים ְוֵזִריִתי ֶאת ָּכל ְׁש | יֹאְכלּו ֲאבֹוָתם 
  : ְלָכל רּוחַ 

י ָלֵכן ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ִאם לֹא ַיַען ֶאת ִמְקָּדִׁש ) 11(
ְוַגם ֲאִני ֶאְגַרע ְולֹא | ִטֵּמאת ְּבָכל ִׁשּקּוַצִיְך ּוְבָכל ּתֹוֲעבָֹתִיְך 

ּותּו ְׁשִלִׁשֵתיְך ַּבֶּדֶבר ָימ) 12: (יִני ְוַגם ֲאִני לֹא ֶאְחמֹולָתחֹוס עֵ 
| ְך ּוָבָרָעב ִיְכלּו ְבתֹוֵכְך ְוַהְּׁשִלִׁשית ַּבֶחֶרב ִיְּפלּו ְסִביבֹוָתיִ 

ְוָכָלה ) 13: (ְוַהְּׁשִליִׁשית ְלָכל רּוַח ֱאָזֶרה ְוֶחֶרב ָאִריק ַאֲחֵריֶהם
ִּתי ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְר | ם ְוִהֶּנָחְמִּתי ַאִּפי ַוֲהִנחֹוִתי ֲחָמִתי ּבָ 

ְוֶאְּתֵנְך ְלָחְרָּבה ּוְלֶחְרָּפה ) 14: (ְּבִקְנָאִתי ְּבַכּלֹוִתי ֲחָמִתי ָּבם
ְוָהְיָתה ֶחְרָּפה ) 15: (ְלֵעיֵני ָּכל עֹוֵבר| ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוָתִיְך 

ַּבֲעׂשֹוִתי ָבְך | ֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוָתִיְך ּוְגדּוָפה מּוָסר ּוְמַׁשָּמה ַלּג
) 16: (יְׁשָפִטים ְּבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבתְֹכחֹות ֵחָמה ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּת 

ר ִחית ֲאֶׁש ְּבַׁשְּלִחי ֶאת ִחֵּצי ָהָרָעב ָהָרִעים ָּבֶהם ֲאֶׁשר ָהיּו ְלַמְׁש 
יֶכם ְוָׁשַבְרִּתי ָלֶכם ְוָרָעב אֵֹסף ֲעלֵ | ֲאַׁשַּלח אֹוָתם ְלַׁשֶחְתֶכם 

 ֻלְך ְוֶדֶברְוִׁשַּלְחִּתי ֲעֵליֶכם ָרָעב ְוַחָּיה ָרָעה ְוִׁשְּכ ) 17: (ַמֵּטה ָלֶחם
  :ְוֶחֶרב ָאִביא ָעַלִיְך ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי| ָוָדם ַיֲעָבר ָּבְך 

  
Ezekiel Chapter 6 

  
ם ִׂשים ָּפֶניָך ֶאל ֶּבן ָאדָ ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ְמעּו ְוָאַמְרָּת ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִׁש ) 3: (ְוִהָּנֵבא ֲאֵליֶהם| ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל 
ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות | ְּדַבר ֲאדָֹני ְיהִוה 
ֶרב ִהְנִני ֲאִני ֵמִביא ֲעֵליֶכם חֶ ] ְוַלֵּגָאיֹות קרי[ָלֲאִפיִקים ולגאית 

| ֵניֶכם ְוָנַׁשּמּו ִמְזְּבחֹוֵתיֶכם ְוִנְׁשְּברּו ַחָּמ ) 4: (ְדִּתי ָּבמֹוֵתיֶכםְוִאּבַ 
ְוָנַתִּתי ֶאת ִּפְגֵרי ְּבֵני ) 5: (ְוִהַּפְלִּתי ַחְלֵליֶכם ִלְפֵני ִּגּלּוֵליֶכם

ְוֵזִריִתי ֶאת ַעְצמֹוֵתיֶכם ְסִביבֹות | ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ִּגּלּוֵליֶהם 
ָּבמֹות ְּבכֹל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ֶהָעִרים ֶּתֱחַרְבָנה ְוהַ ) 6: (םִמְזְּבחֹוֵתיכֶ 
  ְוִנְׁשְּבתּוְלַמַען ֶיֶחְרבּו ְוֶיְאְׁשמּו ִמְזְּבחֹוֵתיֶכם ְוִנְׁשְּברּו| ִּתיָׁשְמָנה 

ְוָנַפל ָחָלל ) 7: (ִּגּלּוֵליֶכם ְוִנְגְּדעּו ַחָּמֵניֶכם ְוִנְמחּו ַמֲעֵׂשיֶכם
ְוהֹוַתְרִּתי ִּבְהיֹות ָלֶכם ) 8: (ֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוהִויַדְע | ְּבתֹוְכֶכם 

ְוָזְכרּו ) 9: (ְּבִהָּזרֹוֵתיֶכם ָּבֲאָרצֹות| ְּפִליֵטי ֶחֶרב ַּבּגֹוִים 
 ַּבְרִּתי ֶאת ִלָּבםְפִליֵטיֶכם אֹוִתי ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו ָׁשם ֲאֶׁשר ִנְׁש 

| יֶהם ַהּזֹנֹות ַאֲחֵרי ִּגּלּוֵליֶהם ַהּזֹוֶנה ֲאֶׁשר ָסר ֵמָעַלי ְוֵאת ֵעינֵ 
) 10: (םְוָנקֹּטּו ִּבְפֵניֶהם ֶאל ָהָרעֹות ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְלכֹל ּתֹוֲעבֵֹתיהֶ 



ָעה לֹא ֶאל ִחָּנם ִּדַּבְרִּתי ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָהרָ | ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה 
  : ַהּזֹאת

ח ּוְרַקע ְּבַרְגְלָך ֶוֱאָמר ָא ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַהֵּכה ְבַכְּפךָ ) 11(
ֶּדֶבר ֲאֶׁשר ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּובַ | ֶאל ָּכל ּתֹוֲעבֹות ָרעֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ִּנְׁשָאר ָהָרחֹוק ַּבֶּדֶבר ָימּות ְוַהָּקרֹוב ַּבֶחֶרב ִיּפֹול ְוהַ ) 12: (ִיּפֹלּו
 ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני) 13: (ְוִכֵּליִתי ֲחָמִתי ָּבם| ְוַהָּנצּור ָּבָרָעב ָימּות 

| יֶהם ְיהָוה ִּבְהיֹות ַחְלֵליֶהם ְּבתֹוְך ִּגּלּוֵליֶהם ְסִביבֹות ִמְזְּבחֹוֵת 
ֲעָנן ֶאל ָּכל ִּגְבָעה ָרָמה ְּבכֹל ָראֵׁשי ֶהָהִרים ְוַתַחת ָּכל ֵעץ רַ 

יחַֹח ְלכֹל ְוַתַחת ָּכל ֵאָלה ֲעֻבָּתה ְמקֹום ֲאֶׁשר ָנְתנּו ָׁשם ֵריַח נִ 
 ְוָנִטיִתי ֶאת ָיִדי ֲעֵליֶהם ְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ) 14: (ּלּוֵליֶהםּגִ 

ְוָיְדעּו ִּכי |  ְׁשָמָמה ּוְמַׁשָּמה ִמִּמְדַּבר ִּדְבָלָתה ְּבכֹל מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם
  :ֲאִני ְיהָוה

  
Ezekiel Chapter 7 

  
ָאַמר  ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ּכֹה) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ַאְרַּבע [ָּבא ַהֵּקץ ַעל ארבעת | ֲאדָֹני ְיהִוה ְלַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֵקץ 
ְך ַעָּתה ַהֵּקץ ָעַלִיְך ְוִׁשַּלְחִּתי ַאִּפי ּבָ ) 3: (ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ] קרי

ְולֹא ) 4: (ְוָנַתִּתי ָעַלִיְך ֵאת ָּכל ּתֹוֲעבָֹתִיְך | ּוְׁשַפְטִּתיְך ִּכְדָרָכִיְך 
ִּכי ְדָרַכִיְך ָעַלִיְך ֶאֵּתן | יִני ָעַלִיְך ְולֹא ֶאְחמֹול ָתחֹוס עֵ 

  : ְותֹוֲעבֹוַתִיְך ְּבתֹוֵכְך ִּתְהֶייָן ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה
ֵקץ ) 6: (ָרָעה ַאַחת ָרָעה ִהֵּנה ָבָאה| ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ) 5(

ָך ָּבָאה ַהְּצִפיָרה ֵאֶלי) 7(: ִהֵּנה ָּבָאה| ָּבא ָּבא ַהֵּקץ ֵהִקיץ ֵאָלִיְך 
: ָּבא ָהֵעת ָקרֹוב ַהּיֹום ְמהּוָמה ְולֹא ֵהד ָהִרים| יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ 

 ַעָּתה ִמָּקרֹוב ֶאְׁשּפֹוְך ֲחָמִתי ָעַלִיְך ְוִכֵּליִתי ַאִּפי ָּבְך ) 8(
ְולֹא ) 9: (ְוָנַתִּתי ָעַלִיְך ֵאת ָּכל ּתֹוֲעבֹוָתִיְך | ּוְׁשַפְטִּתיְך ִּכְדָרָכִיְך 

ִּכְדָרַכִיְך ָעַלִיְך ֶאֵּתן ְותֹוֲעבֹוַתִיְך | ָתחֹוס ֵעיִני ְולֹא ֶאְחמֹול 
ִהֵּנה ַהּיֹום ) 10: (ְּבתֹוֵכְך ִּתְהֶייָן ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ַמֶּכה

ֶהָחָמס ) 11: (ָיְצָאה ַהְּצִפָרה ָצץ ַהַּמֶּטה ָּפַרח ַהָּזדֹון| ִהֵּנה ָבָאה 
א לֹא ֵמֶהם ְולֹא ֵמֲהמֹוָנם ְולֹא ֶמֱהֵמֶהם ְולֹ| ה ֶרַׁשע ָקם ְלַמֵּט 
ּמֹוֵכר ָּבא ָהֵעת ִהִּגיַע ַהּיֹום ַהּקֹוֶנה ַאל ִיְׂשָמח ְוהַ ) 12: (נַֹּה ָּבֶהם

ִּכי ַהּמֹוֵכר ֶאל ) 13: (ִּכי ָחרֹון ֶאל ָּכל ֲהמֹוָנּה| ַאל ִיְתַאָּבל 
 ִּכי ָחזֹון ֶאל ָּכל ֲהמֹוָנּה| ם ַחָּיָתם ַהִּמְמָּכר לֹא ָיׁשּוב ְועֹוד ַּבַחִּיי

ָּתְקעּו ַבָּתקֹוַע ) 14: (לֹא ָיׁשּוב ְוִאיׁש ַּבֲעֹונֹו ַחָּיתֹו לֹא ִיְתַחָּזקּו



: ִּכי ֲחרֹוִני ֶאל ָּכל ֲהמֹוָנּה| ְוָהִכין ַהּכֹל ְוֵאין הֵֹלְך ַלִּמְלָחָמה 
ֶרב ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבחֶ |  ַהֶחֶרב ַּבחּוץ ְוַהֶּדֶבר ְוָהָרָעב ִמָּבִית) 15(

ּוָפְלטּו ְּפִליֵטיֶהם ) 16: (ָימּות ַוֲאֶׁשר ָּבִעיר ָרָעב ָוֶדֶבר יֹאֲכֶלּנּו
) 17: (ִאיׁש ַּבֲעֹונֹו| ְוָהיּו ֶאל ֶהָהִרים ְּכיֹוֵני ַהֵּגָאיֹות ֻּכָּלם הֹמֹות 

ְוָחְגרּו ) 18: (םְוָכל ִּבְרַּכִים ֵּתַלְכָנה ָּמיִ | ָּכל ַהָּיַדִים ִּתְרֶּפיָנה 
ְוֶאל ָּכל ָּפִנים ּבּוָׁשה ּוְבָכל | ַׂשִּקים ְוִכְּסָתה אֹוָתם ַּפָּלצּות 

ָּדה ַּכְסָּפם ַּבחּוצֹות ַיְׁשִליכּו ּוְזָהָבם ְלנִ ) 19: (ָראֵׁשיֶהם ָקְרָחה
ה ִיְהֶיה ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם לֹא יּוַכל ְלַהִּציָלם ְּביֹום ֶעְבַרת ְיהוָ 

: ִּכי ִמְכׁשֹול ֲעֹוָנם ָהָיה| א ְיַׂשֵּבעּו ּוֵמֵעיֶהם לֹא ְיַמֵּלאּו ַנְפָׁשם לֹ
ֶהם ָעׂשּו ּוְצִבי ֶעְדיֹו ְלָגאֹון ָׂשָמהּו ְוַצְלֵמי תֹוֲעבָֹתם ִׁשּקּוֵצי) 20(

ּוְנַתִּתיו ְּבַיד ַהָּזִרים ָלַבז ) 21: (ַעל ֵּכן ְנַתִּתיו ָלֶהם ְלִנָּדה| בֹו 
ַוֲהִסּבֹוִתי ) 22]: (ְוִחְּללּוהּו קרי[וחללה | ְלָׁשָלל ּוְלִרְׁשֵעי ָהָאֶרץ 

  : ּוָבאּו ָבּה ָּפִריִצים ְוִחְּללּוהָ | ָפַני ֵמֶהם ְוִחְּללּו ֶאת ְצפּוִני 
 ִּכי ָהָאֶרץ ָמְלָאה ִמְׁשַּפט ָּדִמים ְוָהִעיר| ֲעֵׂשה ָהַרּתֹוק ) 23(

| ׁשּו ֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵהֵבאִתי ָרֵעי גֹוִים ְוָיְר ) 24: (ָמְלָאה ָחָמס
| ְקָפָדה ָבא ) 25: (ְוִהְׁשַּבִּתי ְּגאֹון ַעִּזים ְוִנֲחלּו ְמַקְדֵׁשיֶהם

הָֹוה ַעל הָֹוה ָּתבֹוא ּוְׁשֻמָעה ֶאל ) 26: (ּוִבְקׁשּו ָׁשלֹום ָוָאִין
ּוִבְקׁשּו ָחזֹון ִמָּנִביא ְותֹוָרה ּתֹאַבד ִמּכֵֹהן | ְׁשמּוָעה ִּתְהֶיה 

ָמה ִויֵדי ַהֶּמֶלְך ִיְתַאָּבל ְוָנִׂשיא ִיְלַּבׁש ְׁשָמ ) 27: (ֵקִניםְוֵעָצה ִמּזְ 
ם ִמַּדְרָּכם ֶאֱעֶׂשה אֹוָתם ּוְבִמְׁשְּפֵטיהֶ | ַעם ָהָאֶרץ ִּתָּבַהְלָנה 

  :ֶאְׁשְּפֵטם ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה
  

Ezekiel Chapter 8 
  
ב ַּבֲחִמָּׁשה ַלחֶֹדׁש ֲאִני יֹוֵׁש ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ַּבִּׁשִּׁשי ) 1(

 ַוִּתּפֹל ָעַלי ָׁשם ַיד ֲאדָֹני| ְּבֵביִתי ְוִזְקֵני ְיהּוָדה יֹוְׁשִבים ְלָפָני 
ְתָניו ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ְדמּות ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ִמַּמְרֵאה ָמ ) 2: (ְיהִֹוה

: ֵעין ַהַחְׁשַמָלהּוִמָּמְתָניו ּוְלַמְעָלה ְּכַמְרֵאה זַֹהר ְּכ | ּוְלַמָּטה ֵאׁש 
 ַוִּתָּׂשא אִֹתי רּוחַ | ַוִּיְׁשַלח ַּתְבִנית ָיד ַוִּיָּקֵחִני ְּבִציִצת רֹאִׁשי ) 3(

ְראֹות ֵּבין ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמִים ַוָּתֵבא אִֹתי ְירּוָׁשַלְָמה ְּבַמ 
ָׁשם  ֱאלִֹהים ֶאל ֶּפַתח ַׁשַער ַהְּפִניִמית ַהּפֹוֶנה ָצפֹוָנה ֲאֶׁשר

ְוִהֵּנה ָׁשם ְּכבֹוד ֱאלֵֹהי ) 4: (ַׁשב ֵסֶמל ַהִּקְנָאה ַהַּמְקֶנהמֹו
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ) 5: (ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּבִּבְקָעה| ִיְׂשָרֵאל 

ִהֵּנה ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ֶּדֶרְך ָצפֹוָנה וְ | ָאָדם ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ֶּדֶרְך ָצפֹוָנה 



ַוּיֹאֶמר ) 6: (ְזֵּבַח ֵסֶמל ַהִּקְנָאה ַהֶּזה ַּבִּבָאהִמָּצפֹון ְלַׁשַער ַהִּמ 
| עִֹׂשים ] ָמה ֵהם קרי[ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ֲהרֶֹאה ַאָּתה מהם 

ה ֵמַעל ּתֹוֵעבֹות ְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ֵּבית ִיְׂשָרֵאל עִֹׂשים ּפֹה ְלָרֳחָק 
ַוָּיֵבא  )7(  : ִמְקָּדִׁשי ְועֹוד ָּתׁשּוב ִּתְרֶאה ּתֹוֵעבֹות ְּגדֹלֹות

) 8: (ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה חֹר ֶאָחד ַּבִּקיר| אִֹתי ֶאל ֶּפַתח ֶהָחֵצר 
ח ָוֶאְחּתֹר ַּבִּקיר ְוִהֵּנה ֶּפַת | ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ֲחָתר ָנא ַבִּקיר 

ר ּבֹא ּוְרֵאה ֶאת ַהּתֹוֵעבֹות ָהָרעֹות ֲאֶׁש | ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ) 9: (ֶאָחד
 ָוָאבֹוא ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ָכל ַּתְבִנית ֶרֶמׂש) 10(: ֵהם עִֹׂשים ּפֹה

 ְמֻחֶּקה ַעל ַהִּקיר ָסִביב| ּוְבֵהָמה ֶׁשֶקץ ְוָכל ִּגּלּוֵלי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
הּו ֶבן ְוִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ֵבית ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲאַזְניָ ) 11: (ָסִביב

| ְוִאיׁש ִמְקַטְרּתֹו ְּבָידֹו ָׁשָפן עֵֹמד ְּבתֹוָכם עְֹמִדים ִלְפֵניֶהם 
 ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהָרִאיָת ֶבן ָאָדם) 12: (ַוֲעַתר ֲעַנן ַהְּקטֶֹרת עֶֹלה

| ֵרי ַמְׂשִּכיתֹו ֲאֶׁשר ִזְקֵני ֵבית ִיְׂשָרֵאל עִֹׂשים ַּבחֶֹׁשְך ִאיׁש ְּבַחְד 
) 13: (ִּכי אְֹמִרים ֵאין ְיהָוה רֶֹאה אָֹתנּו ָעַזב ְיהָוה ֶאת ָהָאֶרץ

ָּמה עֹוד ָּתׁשּוב ִּתְרֶאה ּתֹוֵעבֹות ְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר הֵ | ַוּיֹאֶמר ֵאָלי 
ֶאל  ַוָּיֵבא אִֹתי ֶאל ֶּפַתח ַׁשַער ֵּבית ְיהָוה ֲאֶׁשר) 14: (עִֹׂשים

: ּוזְוִהֵּנה ָׁשם ַהָּנִׁשים יְֹׁשבֹות ְמַבּכֹות ֶאת ַהַּתּמ| ַהָּצפֹוָנה 
עֹוד ָּתׁשּוב ִּתְרֶאה | ֶבן ָאָדם ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהָרִאיָת ) 15(  

 ַוָּיֵבא אִֹתי ֶאל ֲחַצר ֵּבית ְיהָוה) 16: (ּתֹוֵעבֹות ְּגדֹלֹות ֵמֵאֶּלה
ַח ַהְּפִניִמית ְוִהֵּנה ֶפַתח ֵהיַכל ְיהָוה ֵּבין ָהאּוָלם ּוֵבין ַהִּמְזּבֵ 

ם ֲאחֵֹריֶהם ֶאל ֵהיַכל ְיהָוה ּוְפֵניהֶ | ְּכֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ִאיׁש 
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ) 17: (ֵקְדָמה ְוֵהָּמה ִמְׁשַּתֲחִויֶתם ֵקְדָמה ַלָּׁשֶמׁש

ֹוֵעבֹות ֲהָרִאיָת ֶבן ָאָדם ֲהָנֵקל ְלֵבית ְיהּוָדה ֵמֲעׂשֹות ֶאת ַהּת
ֵסִני ִּכי ָמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ָחָמס ַוָּיֻׁשבּו ְלַהְכִעי| ֲאֶׁשר ָעׂשּו פֹה 

ְוַגם ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ) 18: (ֹוָרה ֶאל ַאָּפםְוִהָּנם ׁשְֹלִחים ֶאת ַהְּזמ
ְוָקְראּו ְבָאְזַני קֹול ָּגדֹול | ְבֵחָמה לֹא ָתחֹוס ֵעיִני ְולֹא ֶאְחמֹל 

  :ְולֹא ֶאְׁשַמע אֹוָתם
  

Ezekiel Chapter 9 
  
ְוִאיׁש | ַוִּיְקָרא ְבָאְזַני קֹול ָּגדֹול ֵלאמֹר ָקְרבּו ְּפֻקּדֹות ָהִעיר ) 1(

ְך ַׁשַער ְוִהֵּנה ִׁשָּׁשה ֲאָנִׁשים ָּבִאים ִמֶּדרֶ ) 2: (תֹו ְּבָידֹוְּכִלי ַמְׁשחֵ 
יׁש ֶאָחד ָהֶעְליֹון ֲאֶׁשר ָמְפֶנה ָצפֹוָנה ְוִאיׁש ְּכִלי ַמָּפצֹו ְּבָידֹו ְוִא 

ל ַוָּיבֹאּו ַוַּיַעְמדּו ֵאצֶ | ְּבתֹוָכם ָלֻבׁש ַּבִּדים ְוֶקֶסת ַהּסֵֹפר ְּבָמְתָניו 



רּוב ּוְכבֹוד ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַנֲעָלה ֵמַעל ַהְּכ ) 3: (ֶׁשתִמְזַּבח ַהְּנחֹ
 ַוִּיְקָרא ֶאל ָהִאיׁש ַהָּלֻבׁש| ֲאֶׁשר ָהָיה ָעָליו ֶאל ִמְפַּתן ַהָּבִית 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה אלו ) 4(  : ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ֶקֶסת ַהּסֵֹפר ְּבָמְתָניו

ְוִהְתִויָת ָּתו ַעל | ְירּוָׁשָלִם ֲעבֹר ְּבתֹוְך ָהִעיר ְּבתֹוְך ] ֵאָליו קרי[
בֹות ִמְצחֹות ָהֲאָנִׁשים ַהֶּנֱאָנִחים ְוַהֶּנֱאָנִקים ַעל ָּכל ַהּתֹועֵ 

יו ּוְלֵאֶּלה ָאַמר ְּבָאְזַני ִעְברּו ָבִעיר ַאֲחרָ ) 5: (ַהַּנֲעׂשֹות ְּבתֹוָכּה
: לּוְוַאל ַּתְחמֹ] ֵעיְנֶכם קרי[ָּתחֹס עיניכם ] ַאל קרי[על | ְוַהּכּו 

ַעל ָּכל ָזֵקן ָּבחּור ּוְבתּוָלה ְוַטף ְוָנִׁשים ַּתַהְרגּו ְלַמְׁשִחית וְ ) 6(
ַוָּיֵחּלּו |  ִאיׁש ֲאֶׁשר ָעָליו ַהָּתו ַאל ִּתַּגׁשּו ּוִמִּמְקָּדִׁשי ָּתֵחּלּו

ּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַטְּמא) 7: (ָּבֲאָנִׁשים ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַהָּבִית
ְוָיְצאּו ְוִהּכּו | ִית ּוַמְלאּו ֶאת ַהֲחֵצרֹות ֲחָלִלים ֵצאּו ֶאת ַהּבַ 
ק ָוֶאְּפָלה ַעל ָּפַני ָוֶאְזעַ | ַוְיִהי ְּכַהּכֹוָתם ְוֵנאֲׁשַאר ָאִני ) 8: (ָבִעיר

ִרית ָואַֹמר ֲאָהּה ֲאדָֹני ְיהִוה ֲהַמְׁשִחית ַאָּתה ֵאת ָּכל ְׁשֵא 
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲעֹון ) 9: (ַעל ְירּוָׁשָלִם ִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשְפְּכָך ֶאת ֲחָמְתךָ 

ָּדִמים  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ָּגדֹול ִּבְמאֹד ְמאֹד ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ
הָוה ִּכי ָאְמרּו ָעַזב ְיהָוה ֶאת ָהָאֶרץ ְוֵאין יְ | ְוָהִעיר ָמְלָאה ֻמֶּטה 

ַּדְרָּכם | ל ְוַגם ֲאִני לֹא ָתחֹוס ֵעיִני ְולֹא ֶאְחמֹ) 10: (רֶֹאה
ֶּקֶסת ְוִהֵּנה ָהִאיׁש ְלֻבׁש ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר הַ ) 11: (ְּברֹאָׁשם ָנָתִּתי

] ְּככֹל ֲאֶׁשר קרי[ָעִׂשיִתי כאׁשר | ְּבָמְתָניו ֵמִׁשיב ָּדָבר ֵלאמֹר 
    : ִצִּויָתִני

  
Ezekiel Chapter 10 

  
ֻרִבים ְּכֶאֶבן ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ֶאל ָהָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁש ַהְּכ ) 1(

ַוּיֹאֶמר ֶאל ) 2: (ִנְרָאה ֲעֵליֶהם| ַסִּפיר ְּכַמְרֵאה ְּדמּות ִּכֵּסא 
ַּתַחת  ָהִאיׁש ְלֻבׁש ַהַּבִּדים ַוּיֹאֶמר ּבֹא ֶאל ֵּבינֹות ַלַּגְלַּגל ֶאל

ק ַעל ָהִעיר ַלְּכרּוב ּוַמֵּלא ָחְפֶניָך ַגֲחֵלי ֵאׁש ִמֵּבינֹות ַלְּכֻרִבים ּוְזרֹ
יׁש ְוַהְּכֻרִבים עְֹמִדים ִמיִמין ַלַּבִית ְּבבֹאֹו ָהִא ) 3: (ָּיבֹא ְלֵעיָניוַ | 
 ַוָּיָרם ְּכבֹוד ְיהָוה ֵמַעל) 4: (ְוֶהָעָנן ָמֵלא ֶאת ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית| 

ְלָאה ַוִּיָּמֵלא ַהַּבִית ֶאת ֶהָעָנן ְוֶהָחֵצר ָמ | ַהְּכרּוב ַעל ִמְפַּתן ַהָּבִית 
ָחֵצר ְוקֹול ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים ִנְׁשַמע ַעד הֶ ) 5: (ֹוד ְיהָוהֶאת נַֹגּה ְּכב

 ַוְיִהי ְּבַצּוֹתֹו ֶאת ָהִאיׁש) 6: (ְּכקֹול ֵאל ַׁשַּדי ְּבַדְּברֹו| ַהִחיצָֹנה 
| ַלְּכרּוִבים  ְלֻבׁש ַהַּבִּדים ֵלאמֹר ַקח ֵאׁש ִמֵּבינֹות ַלַּגְלַּגל ִמֵּבינֹות

נֹות ַוִּיְׁשַלח ַהְּכרּוב ֶאת ָידֹו ִמֵּבי) 7: (ָהאֹוָפן ַוָּיבֹא ַוַּיֲעמֹד ֵאֶצל



ֵּתן ֶאל ָחְפֵני ַלְּכרּוִבים ֶאל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ֵּבינֹות ַהְּכֻרִבים ַוִּיָּׂשא ַוּיִ 
 ַּתְבִנית ַיד ָאָדם| ַוֵּיָרא ַלְּכֻרִבים ) 8: (ַוִּיַּקח ַוֵּיֵצא| ְלֻבׁש ַהַּבִּדים 
ֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ַאְרָּבָעה אֹוַפִּנים ֵאֶצל וָ ) 9: (ַּתַחת ַּכְנֵפיֶהם

ל ַהְּכרּוִבים אֹוַפן ֶאָחד ֵאֶצל ַהְּכרּוב ֶאָחד ְואֹוַפן ֶאָחד ֵאצֶ 
) 10: (ּוַמְרֵאה ָהאֹוַפִּנים ְּכֵעין ֶאֶבן ַּתְרִׁשיׁש| ַהְּכרּוב ֶאָחד 

ן ְּבתֹוְך ַּכֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָהאֹופַ | ּוַמְרֵאיֶהם ְּדמּות ֶאָחד ְלַאְרַּבְעָּתם 
ּו ְּבֶלְכָּתם ֶאל ַאְרַּבַעת ִרְבֵעיֶהם ֵיֵלכּו לֹא ִיַּסּב) 11: (ָהאֹוָפן

א ִיַּסּבּו ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְפֶנה ָהרֹאׁש ַאֲחָריו ֵיֵלכּו לֹ| ְּבֶלְכָּתם 
| ְוָכל ְּבָׂשָרם ְוַגֵּבֶהם ִויֵדיֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ) 12: (ְּבֶלְכָּתם

) 13: (ֵלִאים ֵעיַנִים ָסִביב ְלַאְרַּבְעָּתם אֹוַפֵּניֶהםְוָהאֹוַפִּנים ְמ 
ְוַאְרָּבָעה ָפִנים ) 14: (ָלֶהם קֹוָרא ַהַּגְלַּגל ְּבָאְזָני| ָלאֹוַפִּנים 

 ְּׁשִליִׁשיְּפֵני ָהֶאָחד ְּפֵני ַהְּכרּוב ּוְפֵני ַהֵּׁשִני ְּפֵני ָאָדם ְוהַ | ְלֶאָחד 
ִהיא | ַוֵּירֹּמּו ַהְּכרּוִבים ) 15: (ֵני ָנֶׁשרְּפֵני ַאְרֵיה ְוָהְרִביִעי ּפְ 

ּוְבֶלֶכת ַהְּכרּוִבים ֵיְלכּו ) 16: (ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ִּבְנַהר ְּכָבר
ַעל ּוִבְׂשֵאת ַהְּכרּוִבים ֶאת ַּכְנֵפיֶהם ָלרּום ֵמ | ָהאֹוַפִּנים ֶאְצָלם 

ְּבָעְמָדם ) 17: (ָהָאֶרץ לֹא ִיַּסּבּו ָהאֹוַפִּנים ַּגם ֵהם ֵמֶאְצָלם
ַוֵּיֵצא ) 18: (ִּכי רּוַח ַהַחָּיה ָּבֶהם| ַיֲעמֹדּו ּוְברֹוָמם ֵירֹוּמּו אֹוָתם 

) 19: (ַוַּיֲעמֹד ַעל ַהְּכרּוִבים| ְּכבֹוד ְיהָוה ֵמַעל ִמְפַּתן ַהָּבִית 
ָתם י ְּבֵצאַוִּיְׂשאּו ַהְּכרּוִבים ֶאת ַּכְנֵפיֶהם ַוֵּירֹוּמּו ִמן ָהָאֶרץ ְלֵעינַ 

ֹוִני ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ַׁשַער ֵּבית ְיהָוה ַהַּקְדמ| ְוָהאֹוַפִּנים ְלֻעָּמָתם 
ר ִהיא ַהַחָּיה ֲאֶׁש ) 20: (ּוְכבֹוד ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה

ָוֵאַדע ִּכי ְכרּוִבים | ָרִאיִתי ַּתַחת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִּבְנַהר ְּכָבר 
| ֶאָחד ָעה ַאְרָּבָעה ָפִנים ְלֶאָחד ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים לְ ַאְרּבָ ) 21: (ֵהָּמה

ּוְדמּות ְּפֵניֶהם ֵהָּמה ) 22: (ּוְדמּות ְיֵדי ָאָדם ַּתַחת ַּכְנֵפיֶהם
ִאיׁש ֶאל | ַהָּפִנים ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַעל ְנַהר ְּכָבר ַמְרֵאיֶהם ְואֹוָתם 

  :ֵעֶבר ָּפָניו ֵיֵלכּו
  

Ezekiel Chapter 11 
  
ַּקְדמֹוִני ַוִּתָּׂשא אִֹתי רּוַח ַוָּתֵבא אִֹתי ֶאל ַׁשַער ֵּבית ְיהָוה הַ  )1(

| ה ִאיׁש ַהּפֹוֶנה ָקִדיָמה ְוִהֵּנה ְּבֶפַתח ַהַּׁשַער ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁש 
ָנָיהּו ָוֶאְרֶאה ְבתֹוָכם ֶאת ַיֲאַזְנָיה ֶבן ַעֻּזר ְוֶאת ְּפַלְטָיהּו ֶבן ְּב 

  : ָׂשֵרי ָהָעם



ן ֶּבן ָאָדם ֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ַהחְֹׁשִבים ָאוֶ | אֶמר ֵאָלי ַוּיֹ) 2(
ָהאְֹמִרים לֹא ְבָקרֹוב ) 3: (ְוַהּיֲֹעִצים ֲעַצת ָרע ָּבִעיר ַהּזֹאת

ם ָלֵכן ִהָּנֵבא ֲעֵליהֶ ) 4: (ִהיא ַהִּסיר ַוֲאַנְחנּו ַהָּבָׂשר| ְּבנֹות ָּבִּתים 
י רּוַח ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֱאמֹר ַוִּתּפֹל ָעלַ ) 5: (ִהָּנֵבא ֶּבן ָאָדם| 

י ּוַמֲעלֹות רּוֲחֶכם ֲאנִ | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֵּכן ֲאַמְרֶּתם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ּוִמֵּלאֶתם | ִהְרֵּביֶתם ַחְלֵליֶכם ָּבִעיר ַהּזֹאת ) 6: (ְיַדְעִּתיהָ 

  : חּוצֶֹתיָה ָחָלל
ר ַׂשְמֶּתם ְּבתֹוָכּה ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַחְלֵליֶכם ֲאֶׁש ) 7(

ֶחֶרב ) 8: (ְוֶאְתֶכם הֹוִציא ִמּתֹוָכּה| ֵהָּמה ַהָּבָׂשר ְוִהיא ַהִּסיר 
ְוהֹוֵצאִתי ) 9: (ְוֶחֶרב ָאִביא ֲעֵליֶכם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ְיֵראֶתם 

ְוָעִׂשיִתי ָבֶכם | ֶאְתֶכם ִמּתֹוָכּה ְוָנַתִּתי ֶאְתֶכם ְּבַיד ָזִרים 
| ְתֶכם ַּבֶחֶרב ִּתּפֹלּו ַעל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ֶאְׁשּפֹוט ֶא ) 10: (ְׁשָפִטים

 ִהיא לֹא ִתְהֶיה ָלֶכם ְלִסיר ְוַאֶּתם) 11: (ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה
) 12: (ֶאל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ֶאְׁשּפֹט ֶאְתֶכם| ִּתְהיּו ְבתֹוָכּה ְלָבָׂשר 

א ְּבֻחַּקי לֹא ֲהַלְכֶּתם ּוִמְׁשָּפַטי לִֹויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֲאֶׁשר 
) 13: (םּוְכִמְׁשְּפֵטי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם ֲעִׂשיֶת | ֲעִׂשיֶתם 

ֹול ָוֶאּפֹל ַעל ָּפַני ָוֶאְזַעק ק| ַוְיִהי ְּכִהָּנְבִאי ּוְפַלְטָיהּו ֶבן ְּבָנָיה ֵמת 
ָּתה עֶֹׂשה ֵאת ְׁשֵאִרית ָּגדֹול ָואַֹמר ֲאָהּה ֲאדָֹני ְיהִוה ָּכָלה ַא

  : ִיְׂשָרֵאל
 ֶּבן ָאָדם ַאֶחיָך ַאֶחיךָ ) 15: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 14(

ֵבי ֲאֶׁשר ָאְמרּו ָלֶהם יְֹׁש | ַאְנֵׁשי ְגֻאָּלֶתָך ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹה 
: ְלמֹוָרָׁשה ְירּוָׁשַלִם ַרֲחקּו ֵמַעל ְיהָוה ָלנּו ִהיא ִנְּתָנה ָהָאֶרץ

ּגֹוִים ָלֵכן ֱאמֹר ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִּכי ִהְרַחְקִּתים ּבַ ) 16(  
צֹות ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט ָּבֲארָ | ְוִכי ֲהִפיצֹוִתים ָּבֲאָרצֹות 

ִּתי ָלֵכן ֱאמֹר ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְוִקַּבְצ ) 17(  : ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשם
פֹצֹוֶתם ַעִּמים ְוָאַסְפִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר נְ ֶאְתֶכם ִמן הָ 

| ּוָבאּו ָׁשָּמה ) 18: (ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל| ָּבֶהם 
) 19: (ְוֵהִסירּו ֶאת ָּכל ִׁשּקּוֶציָה ְוֶאת ָּכל ּתֹוֲעבֹוֶתיָה ִמֶּמָּנה

 ַוֲהִסרִֹתי ֵלב| ֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶא 
ּו ְלַמַען ְּבֻחּקַֹתי ֵיֵלכ) 20: (ָהֶאֶבן ִמְּבָׂשָרם ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ָּבָׂשר

ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה | ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ִיְׁשְמרּו ְוָעׂשּו אָֹתם 
ֵתיֶהם ִלָּבם ְוֶאל ֵלב ִׁשּקּוֵציֶהם ְותֹוֲעבֹו) 21: (ָלֶהם ֵלאלִֹהים

ַוִּיְׂשאּו ) 22: (ַּדְרָּכם ְּברֹאָׁשם ָנַתִּתי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| הֵֹלְך 
ּוְכבֹוד ֱאלֵֹהי | ַהְּכרּוִבים ֶאת ַּכְנֵפיֶהם ְוָהאֹוַפִּנים ְלֻעָּמָתם 



ַוַּיַעל ְּכבֹוד ְיהָוה ֵמַעל ּתֹוְך ) 23: (ִיְׂשָרֵאל ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה
י ְורּוַח ְנָׂשַאְתנִ ) 24: (ֲעמֹד ַעל ָהָהר ֲאֶׁשר ִמֶּקֶדם ָלִעירַוּיַ | ָהִעיר 

ַוַּיַעל |  ַוְּתִביֵאִני ַכְׂשִּדיָמה ֶאל ַהּגֹוָלה ַּבַּמְרֶאה ְּברּוַח ֱאלִֹהים
ֵאת ָּכל | ָוֲאַדֵּבר ֶאל ַהּגֹוָלה ) 25: (ֵמָעַלי ַהַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי

  :יִּדְבֵרי ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶהְרָאנִ 
  

Ezekiel Chapter 12 
  
י ֶּבן ָאָדם ְּבתֹוְך ֵּבית ַהֶּמִר ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ֶהם ֲאֶׁשר ֵעיַנִים ָלֶהם ִלְראֹות ְולֹא ָראּו ָאְזַנִים לָ | ַאָּתה יֵֹׁשב 
ה ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֲעֵׂש ) 3: (ִלְׁשמַֹע ְולֹא ָׁשֵמעּו ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהם

ם ְוָגִליָת ִמְּמקֹוְמָך ֶאל ָמקֹו| ָך ְּכֵלי גֹוָלה ּוְגֵלה יֹוָמם ְלֵעיֵניֶהם ְל 
ְוהֹוֵצאָת ) 4: (ַאֵחר ְלֵעיֵניֶהם אּוַלי ִיְראּו ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה

ם ְוַאָּתה ֵּתֵצא ָבֶעֶרב ְלֵעיֵניהֶ | ֵכֶליָך ִּכְכֵלי גֹוָלה יֹוָמם ְלֵעיֵניֶהם 
) 6: (ְוהֹוֵצאָת ּבֹו| ְלֵעיֵניֶהם ֲחָתר ְלָך ַבִּקיר ) 5: (ְּכמֹוָצֵאי ּגֹוָלה

ְולֹא  ְלֵעיֵניֶהם ַעל ָּכֵתף ִּתָּׂשא ָּבֲעָלָטה תֹוִציא ָּפֶניָך ְתַכֶּסה
ָוַאַעׂש ) 7: (ִּכי מֹוֵפת ְנַתִּתיָך ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל| ִתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ 

ִּתי ֵלי גֹוָלה יֹוָמם ּוָבֶעֶרב ָחַתְר ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי ֵּכַלי הֹוֵצאִתי ִּכְכ 
  : םָּבֲעָלָטה הֹוֵצאִתי ַעל ָּכֵתף ָנָׂשאִתי ְלֵעיֵניהֶ | ִלי ַבִּקיר ְּבָיד 

ֶּבן ָאָדם ֲהלֹא ) 9: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ַּבּבֶֹקר ֵלאמֹר) 8(
) 10: (ָמה ַאָּתה עֶֹׂשה| ָאְמרּו ֵאֶליָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַהֶּמִרי 
ַהָּנִׂשיא ַהַּמָּׂשא ַהֶּזה | ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה 

ֱאמֹר ֲאִני ) 11: (ִּבירּוָׁשַלִם ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְבתֹוָכם
: ִבי ֵיֵלכּוַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן ֵיָעֶׂשה ָלֶהם ַּבּגֹוָלה ַבְּׁש | מֹוֶפְתֶכם 

א ַּבִּקיר ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם ֶאל ָּכֵתף ִיָּׂשא ָּבֲעָלָטה ְוֵיצֵ  ְוַהָּנִׂשיא) 12(
ן הּוא ָּפָניו ְיַכֶּסה ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ִיְרֶאה ַלַעיִ | ַיְחְּתרּו ְלהֹוִציא בֹו 

| צּוָדִתי ּוָפַרְׂשִּתי ֶאת ִרְׁשִּתי ָעָליו ְוִנְתַּפׂש ִּבְמ ) 13: (ֶאת ָהָאֶרץ
 ץ ַּכְׂשִּדים ְואֹוָתּה לֹא ִיְרֶאה ְוָׁשםְוֵהֵבאִתי אֹתֹו ָבֶבָלה ֶארֶ 

ְוָכל ֲאַגָּפיו ] ֶעְזרֹו קרי[ְוכֹל ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתיו עזרה ) 14: (ָימּות
ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ) 15: (ְוֶחֶרב ָאִריק ַאֲחֵריֶהם| ֱאָזֶרה ְלָכל רּוַח 

) 16: (צֹותַּבֲהִפיִצי אֹוָתם ַּבּגֹוִים ְוֵזִריִתי אֹוָתם ָּבֲארָ | ְיהָוה 
ְלַמַען | ְוהֹוַתְרִּתי ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ִמְסָּפר ֵמֶחֶרב ֵמָרָעב ּוִמָּדֶבר 

 ְדעּו ִּכי ֲאִניְיַסְּפרּו ֶאת ָּכל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶהם ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשם ְויָ 
  : ְיהָוה



 ֶּבן ָאָדם ַלְחְמָך ְּבַרַעׁש) 18: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 17(
 ְוָאַמְרָּת ֶאל ַעם) 19: (ּוֵמיֶמיָך ְּבָרְגָזה ּוִבְדָאָגה ִּתְׁשֶּתה| ּתֹאֵכל 

ַמת ָהָאֶרץ ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְליֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֶאל ַאְד 
ְלַמַען | ּתּו ִיְׂשָרֵאל ַלְחָמם ִּבְדָאָגה יֹאֵכלּו ּוֵמיֵמיֶהם ְּבִׁשָּממֹון ִיְׁש 

ְוֶהָעִרים ) 20: (ְּמלָֹאּה ֵמֲחַמס ָּכל ַהּיְֹׁשִבים ָּבּהֵּתַׁשם ַאְרָצּה ִמ 
ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני | ַהּנֹוָׁשבֹות ֶּתֱחַרְבָנה ְוָהָאֶרץ ְׁשָמָמה ִתְהֶיה 

  : ְיהָוה
ֶּבן ָאָדם ָמה ַהָּמָׁשל ) 22: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 21(

ל ַיַאְרכּו ַהָּיִמים ְוָאַבד ּכָ | אמֹר ַהֶּזה ָלֶכם ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֵ 
ִּתי ֶאת ָלֵכן ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְׁשּבַ ) 23: (ָחזֹון

ִּכי ִאם ַּדֵּבר | ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ְולֹא ִיְמְׁשלּו אֹתֹו עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל 
ִיְהֶיה עֹוד ָּכל  ִּכי לֹא) 24: (ֲאֵליֶהם ָקְרבּו ַהָּיִמים ּוְדַבר ָּכל ָחזֹון

ִּכי ֲאִני ) 25: (ְּבתֹוְך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל| ֲחזֹון ָׁשְוא ּוִמְקַסם ָחָלק 
ִּכי | ְך עֹוד ְיהָוה ֲאַדֵּבר ֵאת ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ָּדָבר ְוֵיָעֶׂשה לֹא ִתָּמֵׁש 
  : ְיהִוה ִביֵמיֶכם ֵּבית ַהֶּמִרי ֲאַדֵּבר ָּדָבר ַוֲעִׂשיִתיו ְנֻאם ֲאדָֹני

ֶּבן ָאָדם ִהֵּנה ֵבית ) 27: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר )26(
ּוְלִעִּתים | ִיְׂשָרֵאל אְֹמִרים ֶהָחזֹון ֲאֶׁשר הּוא חֶֹזה ְלָיִמים ַרִּבים 

 ָלֵכן ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני) 28: (ְרחֹוקֹות הּוא ִנָּבא
ֻאם ר ֲאַדֵּבר ָּדָבר ְוֵיָעֶׂשה נְ ֲאֶׁש | ְיהִוה לֹא ִתָּמֵׁשְך עֹוד ָּכל ְּדָבָרי 

    : ֲאדָֹני ְיהִוה
  

Ezekiel Chapter 13 
  
י ֶּבן ָאָדם ִהָּנֵבא ֶאל ְנִביֵא ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

) 3: (הְוָאַמְרָּת ִלְנִביֵאי ִמִּלָּבם ִׁשְמעּו ְּדַבר ְיהוָ | ִיְׂשָרֵאל ַהִּנָּבִאים 
 ֲאֶׁשר הְֹלִכים| י ְיהִוה הֹוי ַעל ַהְּנִביִאים ַהְּנָבִלים ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָ 

ְנִביֶאיָך | ְּכֻׁשָעִלים ָּבֳחָרבֹות ) 4: (ַאַחר רּוָחם ּוְלִבְלִּתי ָראּו
 לֹא ֲעִליֶתם ַּבְּפָרצֹות ַוִּתְגְּדרּו ָגֵדר ַעל ֵּבית) 5: (ִיְׂשָרֵאל ָהיּו

ָזב ָחזּו ָׁשְוא ְוֶקֶסם ּכָ ) 6: (ְיהָוה ַלֲעמֹד ַּבִּמְלָחָמה ְּביֹום| ִיְׂשָרֵאל 
) 7: (ְוִיֲחלּו ְלַקֵּים ָּדָבר| ָהאְֹמִרים ְנֻאם ְיהָוה ַויהָוה לֹא ְׁשָלָחם 

ְואְֹמִרים | ֲהלֹוא ַמֲחֵזה ָׁשְוא ֲחִזיֶתם ּוִמְקַסם ָּכָזב ֲאַמְרֶּתם 
י ְיהִוה ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָ ) 8(  : ְנֻאם ְיהָוה ַוֲאִני לֹא ִדַּבְרִּתי

י ָלֵכן ִהְנִני ֲאֵליֶכם ְנֻאם ֲאדֹנָ | ַיַען ַּדֶּבְרֶכם ָׁשְוא ַוֲחִזיֶתם ָּכָזב 
ים ְוָהְיָתה ָיִדי ֶאל ַהְּנִביִאים ַהחִֹזים ָׁשְוא ְוַהּקְֹסִמ ) 9: (ְיהִוה



ּו ְוֶאל ָּכָזב ְּבסֹוד ַעִּמי לֹא ִיְהיּו ּוִבְכָתב ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיָּכֵתב
) 10: (ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ֲאדָֹני ְיהִוה| ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיבֹאּו  ַאְדַמת

ְוהּוא ּבֶֹנה | ַיַען ּוְבַיַען ִהְטעּו ֶאת ַעִּמי ֵלאמֹר ָׁשלֹום ְוֵאין ָׁשלֹום 
| ֱאמֹר ֶאל ָטֵחי ָתֵפל ְוִיּפֹל ) 11: (ַחִיץ ְוִהָּנם ָטִחים אֹתֹו ָּתֵפל

ֹות ה ַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ִּתּפְֹלָנה ְורּוַח ְסָערָהָיה ֶּגֶׁשם ׁשֹוֵטף ְוַאֵּתנָ 
ִּטיַח ֲהלֹוא ֵיָאֵמר ֲאֵליֶכם ַאֵּיה הַ | ְוִהֵּנה ָנַפל ַהִּקיר ) 12: (ְּתַבֵּקעַ 

 ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ּוִבַּקְעִּתי רּוחַ ) 13(  : ֲאֶׁשר ַטְחֶּתם
ִיְהֶיה ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש  ְוֶגֶׁשם ׁשֵֹטף ְּבַאִּפי| ְסָערֹות ַּבֲחָמִתי 

ל ְוָהַרְסִּתי ֶאת ַהִּקיר ֲאֶׁשר ַטְחֶּתם ָּתפֵ ) 14: (ְּבֵחָמה ְלָכָלה
ְוָנְפָלה ּוְכִליֶתם ְּבתֹוָכּה | ְוִהַּגְעִּתיהּו ֶאל ָהָאֶרץ ְוִנְגָלה ְיסֹדֹו 

ָּטִחים ְוִכֵּליִתי ֶאת ֲחָמִתי ַּבִּקיר ּובַ ) 15: (ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה
) 16: (ְואַֹמר ָלֶכם ֵאין ַהִּקיר ְוֵאין ַהָּטִחים אֹתֹו| אֹתֹו ָּתֵפל 

| ֹון ָׁשלֹם ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ַהִנְּבִאים ֶאל ְירּוָׁשַלִם ְוַהחִֹזים ָלּה ֲחז
  : ְוֵאין ָׁשלֹם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִֹוה

ַהִּמְתַנְּבאֹות  ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ֶאל ְּבנֹות ַעְּמךָ ) 17(
ֹוי ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ה) 18: (ְוִהָּנֵבא ֲעֵליֶהן| ִמִּלְּבֶהן 

ת ַעל ִלְמַתְּפרֹות ְּכָסתֹות ַעל ָּכל ַאִּציֵלי ָיַדי ְועֹׂשֹות ַהִּמְסָּפחֹו
ַהְּנָפׁשֹות ְּתצֹוֵדְדָנה ְלַעִּמי | רֹאׁש ָּכל קֹוָמה ְלצֹוֵדד ְנָפׁשֹות 

ֵלי ַוְּתַחֶּלְלָנה אִֹתי ֶאל ַעִּמי ְּבַׁשעֲ ) 19: (ְנָפׁשֹות ָלֶכָנה ְתַחֶּייָנהּו
ֶתָנה ְׂשעִֹרים ּוִבְפתֹוֵתי ֶלֶחם ְלָהִמית ְנָפׁשֹות ֲאֶׁשר לֹא ְתמּו

: ָזבְּבַכֶּזְבֶכם ְלַעִּמי ׁשְֹמֵעי כָ | ּוְלַחּיֹות ְנָפׁשֹות ֲאֶׁשר לֹא ִתְחֶייָנה 
ַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ֶאל ִּכְּסתֹוֵתיֶכָנה ָלֵכן ּכֹה ָא) 20(  

ַרְעִּתי ֲאֶׁשר ַאֵּתָנה ְמצְֹדדֹות ָׁשם ֶאת ַהְּנָפׁשֹות ְלפְֹרחֹות ְוָק 
ֶּתם ְוִׁשַּלְחִּתי ֶאת ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ַא| אָֹתם ֵמַעל ְזרֹועֵֹתיֶכם 

ְסְּפחֵֹתיֶכם ְוָקַרְעִּתי ֶאת ִמ ) 21: (ְמצְֹדדֹות ֶאת ְנָפִׁשים ְלפְֹרחֹת
| ְוִהַּצְלִּתי ֶאת ַעִּמי ִמֶּיְדֶכן ְולֹא ִיְהיּו עֹוד ְּבֶיְדֶכן ִלְמצּוָדה 

ִני ַיַען ַהְכאֹות ֵלב ַצִּדיק ֶׁשֶקר ַואֲ ) 22: (ִויַדְעֶּתן ִּכי ֲאִני ְיהָוה
ע ּוְלַחֵּזק ְיֵדי ָרָׁשע ְלִבְלִּתי ׁשּוב ִמַּדְרּכֹו ָהרָ | לֹא ִהְכַאְבִּתיו 

ה עֹוד ָלֵכן ָׁשְוא לֹא ֶתֱחֶזיָנה ְוֶקֶסם לֹא ִתְקַסְמנָ ) 23: (יֹתֹוְלַהחֲ 
  :ְוִהַּצְלִּתי ֶאת ַעִּמי ִמֶּיְדֶכן ִויַדְעֶּתן ִּכי ֲאִני ְיהָוה| 
  

Ezekiel Chapter 14 
  
  : ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָני| ַוָּיבֹוא ֵאַלי ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ) 1(



ֶּלה ֶּבן ָאָדם ָהֲאָנִׁשים ָהֵא ) 3: (ָוה ֵאַלי ֵלאמֹרַוְיִהי ְדַבר ְיה) 2(
| ם ֶהֱעלּו ִגּלּוֵליֶהם ַעל ִלָּבם ּוִמְכׁשֹול ֲעֹוָנם ָנְתנּו נַֹכח ְּפֵניהֶ 

יֶהם ָלֵכן ַּדֵּבר אֹוָתם ְוָאַמְרָּת ֲאלֵ ) 4(  : ַהִאָּדרֹׁש ִאָּדֵרׁש ָלֶהם
ֶאת  ְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַיֲעֶלהּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית יִ 

| ַהָּנִביא  ִּגּלּוָליו ֶאל ִלּבֹו ּוִמְכׁשֹול ֲעֹונֹו ָיִׂשים נַֹכח ָּפָניו ּוָבא ֶאל
 ְלַמַען ְּתפֹׂש) 5: (ְּברֹב ִּגּלּוָליו] ָבא קרי[ֲאִני ְיהָוה ַנֲעֵניִתי לֹו בה 
) 6(  : ּלּוֵליֶהם ֻּכָּלםֲאֶׁשר ָנזֹרּו ֵמָעַלי ְּבגִ | ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבִלָּבם 

 ְוָהִׁשיבּו ָלֵכן ֱאמֹר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ׁשּובּו
ִּכי ) 7: (ּוֵמַעל ָּכל ּתֹוֲעבֵֹתיֶכם ָהִׁשיבּו ְפֵניֶכם| ֵמַעל ִּגּלּוֵליֶכם 

ִיָּנֵזר ָרֵאל וְ ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוֵמַהֵּגר ֲאֶׁשר ָיגּור ְּבִיְׂש 
| ח ָּפָניו ֵמַאֲחַרי ְוַיַעל ִּגּלּוָליו ֶאל ִלּבֹו ּוִמְכׁשֹול ֲעֹונֹו ָיִׂשים נֹכַ 
ְוָנַתִּתי ) 8: (ּוָבא ֶאל ַהָּנִביא ִלְדָרׁש לֹו ִבי ֲאִני ְיהָוה ַנֲעֶנה ּלֹו ִּבי

ְך ִּתיו ִמּתֹוָפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ַוֲהִׂשמִֹתיהּו ְלאֹות ְוִלְמָׁשִלים ְוִהְכרַ 
ְוַהָּנִביא ִכי ְיֻפֶּתה ְוִדֶּבר ) 9(  : ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ַעִּמי 

ו ְוָנִטיִתי ֶאת ָיִדי ָעָלי| ָּדָבר ֲאִני ְיהָוה ִּפֵּתיִתי ֵאת ַהָּנִביא ַההּוא 
 ַּכֲעֹון ַהּדֵֹרׁש| ְוָנְׂשאּו ֲעֹוָנם ) 10: (ְוִהְׁשַמְדִּתיו ִמּתֹוְך ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

ְלַמַען לֹא ִיְתעּו עֹוד ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ) 11: (ֲעֹון ַהָּנִביא ִיְהֶיהּכַ 
ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני | ֵמַאֲחַרי ְולֹא ִיַּטְּמאּו עֹוד ְּבָכל ִּפְׁשֵעיֶהם 

  : ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
 ם ֶאֶרץ ִּכי ֶתֱחָטאֶּבן ָאדָ ) 13: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 12(

| ֶחם ִלי ִלְמָעל ַמַעל ְוָנִטיִתי ָיִדי ָעֶליָה ְוָׁשַבְרִּתי ָלּה ַמֵּטה לָ 
ְוָהיּו ) 14: (ְוִהְׁשַלְחִּתי ָבּה ָרָעב ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה

| ְוִאּיֹוב ] ָּדִניֵאל קרי[ְׁשלֶֹׁשת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְּבתֹוָכּה נַֹח דנאל 
לּו ַחָּיה ) 15: (ֵהָּמה ְבִצְדָקָתם ְיַנְּצלּו ַנְפָׁשם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה

ְּפֵני ְוָהְיָתה ְׁשָמָמה ִמְּבִלי עֹוֵבר ִמ | ָרָעה ַאֲעִביר ָּבָאֶרץ ְוִׁשְּכָלָּתה 
ְנֻאם  ְׁשלֶֹׁשת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְּבתֹוָכּה ַחי ָאִני) 16: (ַהַחָּיה

ֵהָּמה ְלַבָּדם ִיָּנֵצלּו | ָּבִנים ְוִאם ָּבנֹות ַיִּצילּו ֲאדָֹני ְיהִוה ִאם 
|  אֹו ֶחֶרב ָאִביא ַעל ָהָאֶרץ ַהִהיא) 17: (ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ְׁשָמָמה

) 18: (ָמהְוָאַמְרִּתי ֶחֶרב ַּתֲעבֹר ָּבָאֶרץ ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבהֵ 
 ּה ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה לֹאּוְׁשלֶֹׁשת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְּבתֹוכָ 

ח אֹו ֶּדֶבר ֲאַׁשּלַ ) 19: (ִּכי ֵהם ְלַבָּדם ִיָּנֵצלּו| ַיִּצילּו ָּבִנים ּוָבנֹות 
ֶּמָּנה ְוָׁשַפְכִּתי ֲחָמִתי ָעֶליָה ְּבָדם ְלַהְכִרית ִמ | ֶאל ָהָאֶרץ ַהִהיא 

ּיֹוב ְּבתֹוָכּה ַחי ְוִא ] ָּדִניֵאל קרי[ְונַֹח דנאל ) 20: (ָאָדם ּוְבֵהָמה



ֵהָּמה ְבִצְדָקָתם | ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ִאם ֵּבן ִאם ַּבת ַיִּצילּו 
  : ַיִּצילּו ַנְפָׁשם

ִעים ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה ַאף ִּכי ַאְרַּבַעת ְׁשָפַטי ָהרָ ) 21(
ְלַהְכִרית | ם ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחָּיה ָרָעה ָוֶדֶבר ִׁשַּלְחִּתי ֶאל ְירּוָׁשָלִ

ם ְוִהֵּנה נֹוְתָרה ָּבּה ְּפֵלָטה ַהּמּוָצִאי) 22: (ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה
ֶאת ָּבִנים ּוָבנֹות ִהָּנם יֹוְצִאים ֲאֵליֶכם ּוְרִאיֶתם ֶאת ַּדְרָּכם וְ 

ַלִם ֵאת ְוִנַחְמֶּתם ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ַעל ְירּוָׁש | ֲעִלילֹוָתם 
ְוִנֲחמּו ֶאְתֶכם ִּכי ִתְראּו ֶאת ) 23: (ֵהֵבאִתי ָעֶליהָ ָּכל ֲאֶׁשר 

 ִויַדְעֶּתם ִּכי לֹא ִחָּנם ָעִׂשיִתי ֵאת ָּכל| ַּדְרָּכם ְוֶאת ֲעִלילֹוָתם 
  :ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ָבּה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִֹוה

  
Ezekiel Chapter 15 

  
ה ִּיְהֶיה ֵעץ ֶּבן ָאָדם ַמ ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ֲהֻיַּקח ) 3: (ַהְּזמֹוָרה ֲאֶׁשר ָהָיה ַּבֲעֵצי ַהָּיַער| ַהֶּגֶפן ִמָּכל ֵעץ 
יו ִאם ִיְקחּו ִמֶּמּנּו ָיֵתד ִלְתלֹות ָעלָ | ִמֶּמּנּו ֵעץ ַלֲעׂשֹות ִלְמָלאָכה 

 ֵאת ְׁשֵני ְקצֹוָתיו ָאְכָלה| ִהֵּנה ָלֵאׁש ִנַּתן ְלָאְכָלה ) 4: (ָּכל ֶּכִלי
ִהֵּנה ִּבְהיֹותֹו ָתִמים ) 5: (ֵאׁש ְותֹוכֹו ָנָחר ֲהִיְצַלח ִלְמָלאָכההָ 

עֹוד  ַאף ִּכי ֵאׁש ֲאָכַלְתהּו ַוֵּיָחר ְוַנֲעָׂשה| לֹא ֵיָעֶׂשה ִלְמָלאָכה 
ֶּגֶפן ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַּכֲאֶׁשר ֵעץ הַ ) 6(  : ִלְמָלאָכה

ֵּכן ָנַתִּתי ֶאת יְֹׁשֵבי | ֵאׁש ְלָאְכָלה ְּבֵעץ ַהַּיַער ֲאֶׁשר ְנַתִּתיו לָ 
 ְוָנַתִּתי ֶאת ָּפַני ָּבֶהם ֵמָהֵאׁש ָיָצאּו ְוָהֵאׁש) 7: (ְירּוָׁשָלִם

) 8: (ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְּבׂשּוִמי ֶאת ָּפַני ָּבֶהם| ּתֹאְכֵלם 
  :דָֹני ְיהִוהַיַען ָמֲעלּו ַמַעל ְנֻאם אֲ | ְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה 

  
Ezekiel Chapter 16 

  
ֶּבן ָאָדם הֹוַדע ֶאת ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ) 3: (ְירּוָׁשַלִם ֶאת ּתֹוֲעבֶֹתיהָ 
 ָאִביְך ָהֱאמִֹרי| ִלירּוָׁשַלִם ְמכֹרַֹתִיְך ּומְֹלדַֹתִיְך ֵמֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני 

ּומֹוְלדֹוַתִיְך ְּביֹום הּוֶּלֶדת אָֹתְך לֹא ָכַּרת ) 4: (ְוִאֵּמְך ִחִּתית
ל ְוָהְמֵלַח לֹא ֻהְמַלַחְּת ְוָהְחֵּת | ָׁשֵּרְך ּוְבַמִים לֹא ֻרַחְצְּת ְלִמְׁשִעי 

ֶּלה לֹא ָחָסה ָעַלִיְך ַעִין ַלֲעׂשֹות ָלְך ַאַחת ֵמֵא ) 5: (לֹא ֻחָּתְלְּת 
יֹום ַוֻּתְׁשְלִכי ֶאל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ְּבגַֹעל ַנְפֵׁשְך ְּב  |ְלֻחְמָלה ָעָלִיְך 



| ִיְך ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמ ) 6: (ֻהֶּלֶדת אָֹתְך 
ְרָבָבה ְּכֶצַמח ) 7: (ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי

ּו ָׁשַדִים ָנכֹנ| י ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתבִֹאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך ַוִּתְרִּב 
ֵּנה ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ְוִה ) 8: (ּוְׂשָעֵרְך ִצֵּמַח ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה

ְך ָוֶאָּׁשַבע לָ | ִעֵּתְך ֵעת ּדִֹדים ָוֶאְפרֹׂש ְּכָנִפי ָעַלִיְך ָוֲאַכֶּסה ֶעְרָוֵּתְך 
ָוֶאְרָחֵצְך ) 9: (ִרית אָֹתְך ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ַוִּתְהִיי ִליָוָאבֹוא ִבְב 

ָוַאְלִּביֵׁשְך ) 10: (ָוֲאֻסֵכְך ַּבָּׁשֶמן| ַּבַּמִים ָוֶאְׁשטֹף ָּדַמִיְך ֵמָעָלִיְך 
) 11: (יָוֶאְחְּבֵׁשְך ַּבֵּׁשׁש ַוֲאַכֵּסְך ֶמִׁש | ִרְקָמה ָוֶאְנֲעֵלְך ָּתַחׁש 

) 12: (ָוֶאְּתָנה ְצִמיִדים ַעל ָיַדִיְך ְוָרִביד ַעל ְּגרֹוֵנְך | ָוֶאְעֵּדְך ֶעִדי 
ַוֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת | ָוֶאֵּתן ֶנֶזם ַעל ַאֵּפְך ַוֲעִגיִלים ַעל ָאְזָנִיְך 

] ֵׁשׁש קרי[ַוַּתְעִּדי ָזָהב ָוֶכֶסף ּוַמְלּבּוֵׁשְך ׁשׁשי ) 13: (ְּברֹאֵׁשְך 
ַוִּתיִפי | ] ָאָכְלְּת קרי[ֶמן אכלתי ָוֶמִׁשי ְוִרְקָמה סֶֹלת ּוְדַבׁש ָוֶׁש 

ַוֵּיֵצא ָלְך ֵׁשם ַּבּגֹוִים ) 14: (ִּבְמאֹד ְמאֹד ַוִּתְצְלִחי ִלְמלּוָכה
ֲאדָֹני  ִּכי ָּכִליל הּוא ַּבֲהָדִרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָעַלִיְך ְנֻאם| ְּבָיְפֵיְך 
ַוִּתְׁשְּפִכי ֶאת |  ַוִּתְבְטִחי ְבָיְפֵיְך ַוִּתְזִני ַעל ְׁשֵמְך ) 15: (ְיהִוה

י ָלְך ַוִּתְקִחי ִמְּבָגַדִיְך ַוַּתֲעִׂש ) 16: (ַּתְזנּוַתִיְך ַעל ָּכל עֹוֵבר לֹו ֶיִהי
) 17: (לֹא ָבאֹות ְולֹא ִיְהֶיה| ָּבמֹות ְטֻלאֹות ַוִּתְזִני ֲעֵליֶהם 

 ְך ַוַּתֲעִׂשיַוִּתְקִחי ְּכֵלי ִתְפַאְרֵּתְך ִמְּזָהִבי ּוִמַּכְסִּפי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי לָ 
ַוִּתְקִחי ֶאת ִּבְגֵדי ִרְקָמֵתְך ) 18: (ַוִּתְזִני ָבם| ָלְך ַצְלֵמי ָזָכר 

) 19: (ִלְפֵניֶהם] ָנַתְּת קרי[ְוַׁשְמִני ּוְקָטְרִּתי נתתי | ַוְּתַכִּסים 
יְך ּוְנַתִּתיהּו ְוַלְחִמי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלְך סֶֹלת ָוֶׁשֶמן ּוְדַבׁש ֶהֱאַכְלִּת 

ַוִּתְקִחי ֶאת ) 20: (ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ֵניֶהם ְלֵריַח ִניחַֹח ַוֶּיִהי ִלפְ 
| כֹול ָּבַנִיְך ְוֶאת ְּבנֹוַתִיְך ֲאֶׁשר ָיַלְדְּת ִלי ַוִּתְזָּבִחים ָלֶהם ֶלאֱ 

| ַוִּתְׁשֲחִטי ֶאת ָּבָני ) 21]: (ִמַּתְזנּוָתִיְך קרי[ַהְמַעט מתזנתך 
ְוֵאת ָּכל ּתֹוֲעבַֹתִיְך ) 22: (ָתם ָלֶהםַוִּתְּתִנים ְּבַהֲעִביר אֹו
ִּבְהיֹוֵתְך | ֶאת ְיֵמי ְנעּוָרִיְך ] ָזַכְרְּת קרי[ְוַתְזֻנַתִיְך לֹא זכרתי 

ַוְיִהי ַאֲחֵרי ָּכל ) 23: (ֵערֹם ְוֶעְרָיה ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדֵמְך ָהִיית
| י ָלְך ֶּגב ַוִּתְבנִ ) 24: (אֹוי אֹוי ָלְך ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ָרָעֵתְך 

ֶאל ָּכל רֹאׁש ֶּדֶרְך ָּבִנית ) 25: (ַוַּתֲעִׂשי ָלְך ָרָמה ְּבָכל ְרחֹוב
| ֹוֵבר ָרָמֵתְך ַוְּתַתֲעִבי ֶאת ָיְפֵיְך ַוְּתַפְּׂשִקי ֶאת ַרְגַלִיְך ְלָכל ע

 ַוִּתְזִני ֶאל ְּבֵני ִמְצַרִים) 26]: (ַּתְזנּוָתִיְך קרי[ַוַּתְרִּבי ֶאת תזנתך 
ְוִהֵּנה ) 27: (ַוַּתְרִּבי ֶאת ַּתְזֻנֵתְך ְלַהְכִעיֵסִני| ִיְך ִּגְדֵלי ָבָׂשר ְׁשֵכנַ 

נֹות ָוֶאְּתֵנְך ְּבֶנֶפׁש ׂשְֹנאֹוַתִיְך ְּב | ָנִטיִתי ָיִדי ָעַלִיְך ָוֶאְגַרע ֻחֵּקְך 
 ַוִּתְזִני ֶאל ְּבֵני ַאּׁשּור) 28: (ְּפִלְׁשִּתים ַהִּנְכָלמֹות ִמַּדְרֵּכְך ִזָּמה



ַוַּתְרִּבי ֶאת ) 29: (ַוִּתְזִנים ְוַגם לֹא ָׂשָבַעְּת | ִמִּבְלִּתי ָׂשְבָעֵתְך 
) 30: (ְוַגם ְּבזֹאת לֹא ָׂשָבַעְּת | ַּתְזנּוֵתְך ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ַּכְׂשִּדיָמה 

 ַּבֲעׂשֹוֵתְך ֶאת ָּכל ֵאֶּלה| ָמה ֲאֻמָלה ִלָּבֵתְך ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה 
ֶרְך ִּבְבנֹוַתִיְך ַּגֵּבְך ְּברֹאׁש ָּכל ּדֶ ) 31: (זֹוָנה ַׁשָּלֶטתַמֲעֵׂשה ִאָּׁשה 

ָהִיית [ְולֹא הייתי | ְּבָכל ְרחֹוב ] ָעִׂשית קרי[ְוָרָמֵתְך עׂשיתי 
 ַּתַחת ִאיָׁשּה| ָהִאָּׁשה ַהְּמָנָאֶפת ) 32: (ַּכּזֹוָנה ְלַקֵּלס ֶאְתָנן] קרי

ְוַאְּת ָנַתְּת ֶאת | ְּתנּו ֵנֶדה ְלָכל זֹנֹות יִ ) 33: (ִּתַּקח ֶאת ָזִרים
ִביב ְנָדַנִיְך ְלָכל ְמַאֲהַבִיְך ַוִּתְׁשֳחִדי אֹוָתם ָלבֹוא ֵאַלִיְך ִמָּס 

ֲחַרִיְך ַוְיִהי ָבְך ֵהֶפְך ִמן ַהָּנִׁשים ְּבַתְזנּוַתִיְך ְוַא) 34: (ְּבַתְזנּוָתִיְך 
) 35: (ָלְך ַוְּתִהי ְלֶהֶפְך ּוְבִתֵּתְך ֶאְתָנן ְוֶאְתַנן לֹא ִנַּתן | לֹא זּוָּנה 

  : ָלֵכן זֹוָנה ִׁשְמִעי ְּדַבר ְיהָוה
ה ֶעְרָוֵתְך ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה ַיַען ִהָּׁשֵפְך ְנֻחְׁשֵּתְך ַוִּתָּגלֶ ) 36(

ַנִיְך ְוַעל ָּכל ִּגּלּוֵלי תֹוֲעבֹוַתִיְך ְוִכְדֵמי בָ | ְּבַתְזנּוַתִיְך ַעל ְמַאֲהָבִיְך 
ֶׁשר ָלֵכן ִהְנִני ְמַקֵּבץ ֶאת ָּכל ְמַאֲהַבִיְך אֲ ) 37: (ָלֶהם ֲאֶׁשר ָנַתְּת 

| ֵנאת ָעַרְבְּת ֲעֵליֶהם ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָאַהְבְּת ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָׂש 
אּו ֶאת ְוִקַּבְצִּתי אָֹתם ָעַלִיְך ִמָּסִביב ְוִגֵּליִתי ֶעְרָוֵתְך ֲאֵלֶהם ְורָ 

| יְך ִמְׁשְּפֵטי נֲֹאפֹות ְוׁשְֹפכֹת ָּדם ּוְׁשַפְטִּת ) 38: (ָּכל ֶעְרָוֵתְך 
ֵּבְך ְוָנַתִּתי אֹוָתְך ְּבָיָדם ְוָהְרסּו גַ ) 39: (ּוְנַתִּתיְך ַּדם ֵחָמה ְוִקְנָאה

| ְרֵּתְך ְוִנְּתצּו ָרמַֹתִיְך ְוִהְפִׁשיטּו אֹוָתְך ְּבָגַדִיְך ְוָלְקחּו ְּכֵלי ִתְפַא
 ֶהֱעלּו ָעַלִיְך ָקָהל ְוָרְגמּו אֹוָתְך וְ ) 40: (ְוִהִּניחּוְך ֵעירֹם ְוֶעְרָיה

ּו ָבְך ְוָׂשְרפּו ָבַּתִיְך ָּבֵאׁש ְוָעׂש) 41: (ּוִבְּתקּוְך ְּבַחְרבֹוָתם| ָּבָאֶבן 
א ְוִהְׁשַּבִּתיְך ִמּזֹוָנה ְוַגם ֶאְתַנן לֹ| ְׁשָפִטים ְלֵעיֵני ָנִׁשים ַרּבֹות 

| ְוָסָרה ִקְנָאִתי ִמֵּמְך  ַוֲהִנחִֹתי ֲחָמִתי ָּבְך ) 42: (ִתְּתִני עֹוד
ָזַכְרְּת [ַיַען ֲאֶׁשר לֹא זכרתי ) 43: (ְוָׁשַקְטִּתי ְולֹא ֶאְכַעס עֹוד

ְך ְוַגם ֲאִני ֵהא ַּדְרּכֵ | ֶאת ְיֵמי ְנעּוַרִיְך ַוִּתְרְּגִזי ִלי ְּבָכל ֵאֶּלה ] קרי
ֶאת ] ָעִׂשית קרי[ְּברֹאׁש ָנַתִּתי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְולֹא עׂשיתי 

ל ִהֵּנה ָּכל ַהּמֵֹׁשל ָעַלִיְך ִיְמׁשֹ) 44: (ַהִּזָּמה ַעל ָּכל ּתֹוֲעבָֹתִיְך 
| יָה ַּבת ִאֵּמְך ַאְּת ּגֶֹעֶלת ִאיָׁשּה ּוָבנֶ ) 45: (ְּכִאָּמה ִּבָּתּה| ֵלאמֹר 

ֶכן ִחִּתית ַוֲאחֹות ֲאחֹוֵתְך ַאְּת ֲאֶׁשר ָּגֲעלּו ַאְנֵׁשיֶהן ּוְבֵניֶהן ִאְּמ 
יָה ַוֲאחֹוֵתְך ַהְּגדֹוָלה ׁשְֹמרֹון ִהיא ּוְבנֹוֶת ) 46: (ן ֱאמִֹריַוֲאִביכֶ 

 ַוֲאחֹוֵתְך ַהְּקַטָּנה ִמֵּמְך ַהּיֹוֶׁשֶבת| ַהּיֹוֶׁשֶבת ַעל ְׂשמֹאוֵלְך 
ְולֹא ְבַדְרֵכיֶהן ָהַלְכְּת ) 47: (ִמיִמיֵנְך ְסדֹם ּוְבנֹוֶתיהָ 

ן ַעט ָקט ַוַּתְׁשִחִתי ֵמהֵ ִּכְמ | ] ָעִׂשית קרי[ּוְבתֹוֲעבֹוֵתיֶהן עׂשיתי 
ם ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ִאם ָעְׂשָתה ְסדֹ) 48: (ְּבָכל ְּדָרָכִיְך 



ִהֵּנה ) 49: (ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשית ַאְּת ּוְבנֹוָתִיְך | ֲאחֹוֵתְך ִהיא ּוְבנֹוֶתיָה 
ֵקט ָּגאֹון ִׂשְבַעת ֶלֶחם ְוַׁשְלַות ַהְׁש | ֶזה ָהָיה ֲעֹון ְסדֹם ֲאחֹוֵתְך 

) 50: (ָהָיה ָלּה ְוִלְבנֹוֶתיָה ְוַיד ָעִני ְוֶאְביֹון לֹא ֶהֱחִזיָקה
ָוָאִסיר ֶאְתֶהן ַּכֲאֶׁשר | ַוִּתְגְּבֶהיָנה ַוַּתֲעֶׂשיָנה תֹוֵעָבה ְלָפָני 

ַוַּתְרִּבי | ְוׁשְֹמרֹון ַּכֲחִצי ַחּטֹאַתִיְך לֹא ָחָטָאה ) 51(  : ָרִאיִתי
] ֲאחֹוַתִיְך קרי[ה ַוְּתַצְּדִקי ֶאת אחותך ֶאת ּתֹוֲעבֹוַתִיְך ֵמֵהּנָ 

ַּגם ַאְּת ְׂשִאי ) 52]: (ָעִׂשית קרי[ְּבָכל ּתֹוֲעבֹוַתִיְך ֲאֶׁשר עׂשיתי 
ַעְבְּת ֵמֵהן ְכִלָּמֵתְך ֲאֶׁשר ִּפַּלְלְּת ַלֲאחֹוֵתְך ְּבַחּטֹאַתִיְך ֲאֶׁשר ִהְת 

י ְכִלָּמֵתְך ְּבַצֶּדְקֵּתְך ְוַגם ַאְּת ּבֹוִׁשי ּוְׂשִא | ִּתְצַּדְקָנה ִמֵּמְך 
] ְׁשבּות קרי[ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשִביְתֶהן ֶאת ׁשבית ) 53: (ַאְחיֹוֵתְך 

| ׁשְֹמרֹון ּוְבנֹוֶתיָה ] ְׁשבּות קרי[ְסדֹם ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת ׁשבית 
ְלַמַען ִּתְׂשִאי ) 54: (ְׁשִביַתִיְך ְּבתֹוָכְהָנה] ּוְׁשבּות קרי[וׁשבית 

) 55: (ְּבַנֲחֵמְך אָֹתן| ְוִנְכַלְמְּת ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָעִׂשית ְכִלָּמֵתְך 
נֹוֶתיָה ַוֲאחֹוַתִיְך ְסדֹם ּוְבנֹוֶתיָה ָּתׁשְֹבָן ְלַקְדָמָתן ְוׁשְֹמרֹון ּוְב 

ְולֹוא ) 56: (ְוַאְּת ּוְבנֹוַתִיְך ְּתֻׁשֶביָנה ְלַקְדַמְתֶכן| ָּתׁשְֹבָן ְלַקְדָמָתן 
) 57: (ְּביֹום ְּגאֹוָנִיְך | ְׁשמּוָעה ְּבִפיְך ָהְיָתה ְסדֹם ֲאחֹוֵתְך ִל 

יבֹוֶתיָה ְּבֶטֶרם ִּתָּגֶלה ָרָעֵתְך ְּכמֹו ֵעת ֶחְרַּפת ְּבנֹות ֲאָרם ְוָכל ְסִב 
 ֶאת ִזָּמֵתְך ְוֶאת) 58: (ַהָּׁשאטֹות אֹוָתְך ִמָּסִביב| ְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים 

ִּכי כֹה ָאַמר ) 59(  : הְנֻאם ְיהוָ | ּתֹוֲעבֹוַתִיְך ַאְּת ְנָׂשאִתים 
ֲאֶׁשר | אֹוָתְך ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשית ] ְוָעִׂשיִתי קרי[ֲאדָֹני ְיהִוה ועׂשית 

 ְוָזַכְרִּתי ֲאִני ֶאת ְּבִריִתי אֹוָתְך ) 60: (ָּבִזית ָאָלה ְלָהֵפר ְּבִרית
ְוָזַכְרְּת ֶאת ) 61: (ַוֲהִקמֹוִתי ָלְך ְּבִרית עֹוָלם| ִּביֵמי ְנעּוָרִיְך 

ל ָרַכִיְך ְוִנְכַלְמְּת ְּבַקְחֵּתְך ֶאת ֲאחֹוַתִיְך ַהְּגדֹלֹות ִמֵּמְך ֶא ְּד 
) 62: (ְוָנַתִּתי ֶאְתֶהן ָלְך ְלָבנֹות ְולֹא ִמְּבִריֵתְך | ַהְּקַטּנֹות ִמֵּמְך 

) 63: (ְוָיַדַעְּת ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ַוֲהִקימֹוִתי ֲאִני ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתְך 
ָובְֹׁשְּת ְולֹא ִיְהֶיה ָּלְך עֹוד ִּפְתחֹון ֶּפה ִמְּפֵני  ְלַמַען ִּתְזְּכִרי

    : ְּבַכְּפִרי ָלְך ְלָכל ֲאֶׁשר ָעִׂשית ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ְּכִלָּמֵתְך 
  

Ezekiel Chapter 17 
  
ל ֶּבן ָאָדם חּוד ִחיָדה ּוְמׁשֹ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ) 3: (ָרֵאלֶאל ֵּבית ִיְׂש | ָמָׁשל 
ה ֲאֶׁשר לֹו ַהֶּנֶׁשר ַהָּגדֹול ְּגדֹול ַהְּכָנַפִים ֶאֶרְך ָהֵאֶבר ָמֵלא ַהּנֹוצָ 

ֵאת ) 4: (ָּבא ֶאל ַהְּלָבנֹון ַוִּיַּקח ֶאת ַצֶּמֶרת ָהָאֶרז| ָהִרְקָמה 



ְּכַנַען ְּבִעיר רְֹכִלים  ַוְיִביֵאהּו ֶאל ֶאֶרץ| רֹאׁש ְיִניקֹוָתיו ָקָטף 
ָקח ַעל ַמִים | ַוִּיַּקח ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ ַוִּיְּתֵנהּו ִּבְׂשֵדה ָזַרע ) 5: (ָׂשמֹו

ֹוָמה ַוִּיְצַמח ַוְיִהי ְלֶגֶפן סַֹרַחת ִׁשְפַלת ק) 6: (ַרִּבים ַצְפָצָפה ָׂשמֹו
 ַוְּתִהי ְלֶגֶפן ַוַּתַעׂש |ִלְפנֹות ָּדִלּיֹוָתיו ֵאָליו ְוָׁשָרָׁשיו ַּתְחָּתיו ִיְהיּו 

ִים ַוְיִהי ֶנֶׁשר ֶאָחד ָּגדֹול ְּגדֹול ְּכָנפַ ) 7: (ַּבִּדים ַוְּתַׁשַּלח ּפֹארֹות
ִלּיֹוָתיו ְוִהֵּנה ַהֶּגֶפן ַהּזֹאת ָּכְפָנה ָׁשֳרֶׁשיָה ָעָליו ְודָ | ְוַרב נֹוָצה 

 ֶאל ָׂשֶדה ּטֹוב) 8: (ִׁשְלָחה ּלֹו ְלַהְׁשקֹות אֹוָתּה ֵמֲעֻרגֹות ַמָּטָעּה
ְהיֹות ַלֲעׂשֹות ָעָנף ְוָלֵׂשאת ֶּפִרי לִ | ֶאל ַמִים ַרִּבים ִהיא ְׁשתּוָלה 

ֲהלֹוא | ֱאמֹר ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה ִּתְצָלח ) 9(  : ְלֶגֶפן ַאָּדֶרת
ֵּפי ִצְמָחּה ֶאת ָׁשָרֶׁשיָה ְיַנֵּתק ְוֶאת ִּפְרָיּה ְיקֹוֵסס ְוָיֵבׁש ָּכל ַטְר 

: ָרֶׁשיהָ ׁש ְולֹא ִבְזרַֹע ְּגדֹוָלה ּוְבַעם ָרב ְלַמְׂשאֹות אֹוָתּה ִמָּׁש ִּתיבָ 
ֲהלֹוא ְכַגַעת ָּבּה רּוַח ַהָּקִדים | ְוִהֵּנה ְׁשתּוָלה ֲהִתְצָלח ) 10(

  : ִּתיַבׁש ָיבֹׁש ַעל ֲעֻרגֹת ִצְמָחּה ִּתיָבׁש
ית ַהֶּמִרי ֱאָמר ָנא ְלבֵ ) 12: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 11(

 ֱאמֹר ִהֵּנה ָבא ֶמֶלְך ָּבֶבל ְירּוָׁשַלִם| ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ָמה ֵאֶּלה 
) 13: (הַוִּיַּקח ֶאת ַמְלָּכּה ְוֶאת ָׂשֶריָה ַוָּיֵבא אֹוָתם ֵאָליו ָּבֶבלָ 

ַוָּיֵבא אֹתֹו ְּבָאָלה | ַוִּיַּקח ִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה ַוִּיְכרֹת ִאּתֹו ְּבִרית 
 ִלְהיֹות ַמְמָלָכה ְׁשָפָלה ְלִבְלִּתי) 14: (י ָהָאֶרץ ָלָקחְוֶאת ֵאילֵ 
ַוִּיְמָרד ּבֹו ִלְׁשלַֹח ) 15: (ִלְׁשמֹר ֶאת ְּבִריתֹו ְלָעְמָדּה| ִהְתַנֵּׂשא 

ֲהִיְצָלח ֲהִיָּמֵלט | ַמְלָאָכיו ִמְצַרִים ָלֶתת לֹו סּוִסים ְוַעם ָרב 
ה ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהוִ ) 16( :ָהעֵֹׂשה ֵאֶּלה ְוֵהֵפר ְּבִרית ְוִנְמָלט

ָלתֹו ִאם לֹא ִּבְמקֹום ַהֶּמֶלְך ַהַּמְמִליְך אֹתֹו ֲאֶׁשר ָּבָזה ֶאת ָא
ְולֹא ְבַחִיל ) 17: (ִאּתֹו ְבתֹוְך ָּבֶבל ָימּות| ַוֲאֶׁשר ֵהֵפר ֶאת ְּבִריתֹו 

ּפְֹך סְֹלָלה ָּגדֹול ּוְבָקָהל ָרב ַיֲעֶׂשה אֹותֹו ַפְרעֹה ַּבִּמְלָחָמה ִּבְׁש 
ּוָבָזה ָאָלה ְלָהֵפר ) 18: (ְלַהְכִרית ְנָפׁשֹות ַרּבֹות| ּוִבְבנֹות ָּדֵיק 

ָלֵכן ּכֹה ) 19(  : ְוִהֵּנה ָנַתן ָידֹו ְוָכל ֵאֶּלה ָעָׂשה לֹא ִיָּמֵלט| ְּבִרית 
יִתי ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַחי ָאִני ִאם לֹא ָאָלִתי ֲאֶׁשר ָּבָזה ּוְבִר 

 ְתַּפׂשּוָפַרְׂשִּתי ָעָליו ִרְׁשִּתי ְונִ ) 20: (ּוְנַתִּתיו ְּברֹאׁשֹו| יר ֲאֶׁשר ֵהִפ 
ר לֹו ֲאֶׁש ַוֲהִביאֹוִתיהּו ָבֶבָלה ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאּתֹו ָׁשם ַמעֲ | ִּבְמצּוָדִתי 
ְּבָכל ֲאַגָּפיו ] ִמְבָרָחיו קרי[ְוֵאת ָּכל מברחו ) 21: (ָמַעל ִּבי

ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני | ָאִרים ְלָכל רּוַח ִיָּפֵרׂשּו ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו ְוַהִּנְׁש 
ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְוָלַקְחִּתי ָאִני ) 22(  : ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי

ֵמרֹאׁש יְֹנקֹוָתיו ַרְך ֶאְקטֹף | ִמַּצֶּמֶרת ָהֶאֶרז ָהָרָמה ְוָנָתִּתי 
ַהר ְמרֹום ִיְׂשָרֵאל ְּב ) 23: (ְוָׁשַתְלִּתי ָאִני ַעל ַהר ָּגבַֹה ְוָתלּול



ְוָׁשְכנּו |  ֶאְׁשֳּתֶלּנּו ְוָנָׂשא ָעָנף ְוָעָׂשה ֶפִרי ְוָהָיה ְלֶאֶרז ַאִּדיר
ְוָיְדעּו ָּכל ) 24: (ַתְחָּתיו ּכֹל ִצּפֹור ָּכל ָּכָנף ְּבֵצל ָּדִלּיֹוָתיו ִּתְׁשּכָֹּנה

 ִהְגַּבְהִּתי ֵעץ ָׁשָפל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ִּכי ֲאִני ְיהָוה ִהְׁשַּפְלִּתי ֵעץ ָּגבֹהַ 
  :ִתיֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשי| הֹוַבְׁשִּתי ֵעץ ָלח ְוִהְפַרְחִּתי ֵעץ ָיֵבׁש 

  
Ezekiel Chapter 18 

  
 ַמה ָּלֶכם ַאֶּתם מְֹׁשִלים) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ָאבֹות יֹאְכלּו בֶֹסר | ר ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹ
ִאם ִיְהֶיה | ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ) 3: (ְוִׁשֵּני ַהָּבִנים ִתְקֶהיָנה

 ֵהן ָּכל ַהְּנָפׁשֹות ִלי) 4: (ָלֶכם עֹוד ְמׁשֹל ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ְּבִיְׂשָרֵאל
את ִהיא ַהֶּנֶפׁש ַהחֵֹט | ֵהָּנה ְּכֶנֶפׁש ָהָאב ּוְכֶנֶפׁש ַהֵּבן ִלי ֵהָּנה 

) 6: (ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה| ְוִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ַצִּדיק ) 5(  : ָתמּות
| ָרֵאל ֶאל ֶהָהִרים לֹא ָאָכל ְוֵעיָניו לֹא ָנָׂשא ֶאל ִּגּלּוֵלי ֵּבית ִיְׂש 

 ְוִאיׁש) 7: (ְוֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵּמא ְוֶאל ִאָּׁשה ִנָּדה לֹא ִיְקָרב
ַלְחמֹו ְלָרֵעב ִיֵּתן | בָֹלתֹו חֹוב ָיִׁשיב ְּגֵזָלה לֹא ִיְגזֹל לֹא יֹוֶנה חֲ 

ָעֶול ַּבֶּנֶׁשְך לֹא ִיֵּתן ְוַתְרִּבית לֹא ִיָּקח ֵמ ) 8: (ְוֵעירֹם ְיַכֶּסה ָּבֶגד
ְּבֻחּקֹוַתי ) 9: (ִמְׁשַּפט ֱאֶמת ַיֲעֶׂשה ֵּבין ִאיׁש ְלִאיׁש| ָיִׁשיב ָידֹו 

ם ַצִּדיק הּוא ָחיֹה ִיְחֶיה ְנאֻ | ַמר ַלֲעׂשֹות ֱאֶמת ְיַהֵּלְך ּוִמְׁשָּפַטי ָׁש 
ד ְוָעָׂשה ָאח ֵמַאחַ | ְוהֹוִליד ֵּבן ָּפִריץ ׁשֵֹפְך ָּדם ) 10: (ֲאדָֹני ְיהִוה

ִּכי ַגם ֶאל ֶהָהִרים | ְוהּוא ֶאת ָּכל ֵאֶּלה לֹא ָעָׂשה ) 11: (ֵמֵאֶּלה
ל ֶאְביֹון הֹוָנה ְּגֵזלֹות ָּגזָ ָעִני וְ ) 12: (ָאַכל ְוֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ִטֵּמא

) 13: (ְוֶאל ַהִּגּלּוִלים ָנָׂשא ֵעיָניו ּתֹוֵעָבה ָעָׂשה| ֲחבֹל לֹא ָיִׁשיב 
לֹא ִיְחֶיה ֵאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות | ַּבֶּנֶׁשְך ָנַתן ְוַתְרִּבית ָלַקח ָוָחי 

ִליד ֵּבן ְוִהֵּנה הֹו) 14: (ָהֵאֶּלה ָעָׂשה מֹות יּוָמת ָּדָמיו ּבֹו ִיְהֶיה
ַוִּיְרֶאה ְולֹא ַיֲעֶׂשה | ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ַחּטֹאת ָאִביו ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

י ֵּבית ַעל ֶהָהִרים לֹא ָאָכל ְוֵעיָניו לֹא ָנָׂשא ֶאל ִּגּלּולֵ ) 15: (ָּכֵהן
 ְוִאיׁש לֹא הֹוָנה ֲחבֹל) 16: (ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵּמא| ִיְׂשָרֵאל 

: ַלְחמֹו ְלָרֵעב ָנָתן ְוֵערֹום ִּכָּסה ָבֶגד| ה לֹא ָגָזל לֹא ָחָבל ּוְגֵזלָ 
י ָעָׂשה ֵמָעִני ֵהִׁשיב ָידֹו ֶנֶׁשְך ְוַתְרִּבית לֹא ָלָקח ִמְׁשָּפַט ) 17(

) 18: (הּוא לֹא ָימּות ַּבֲעֹון ָאִביו ָחיֹה ִיְחֶיה| ְּבֻחּקֹוַתי ָהָלְך 
 ֲאֶׁשר לֹא טֹוב ָעָׂשה ְּבתֹוְך ָאִביו ִּכי ָעַׁשק עֶֹׁשק ָּגַזל ֵּגֶזל ָאח וַ 

 ן ַּבֲעֹוןַוֲאַמְרֶּתם ַמֻּדַע לֹא ָנָׂשא ַהּבֵ ) 19: (ְוִהֵּנה ֵמת ַּבֲעֹונֹו| ַעָּמיו 
 ַמר ַוַּיֲעֶׂשהְוַהֵּבן ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָעָׂשה ֵאת ָּכל ֻחּקֹוַתי ָׁש | ָהָאב 



ֵּבן לֹא | ת ַהֶּנֶפׁש ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמּו) 20: (אָֹתם ָחיֹה ִיְחֶיה
ִּדיק ָעָליו ִיָּׂשא ַּבֲעֹון ָהָאב ְוָאב לֹא ִיָּׂשא ַּבֲעֹון ַהֵּבן ִצְדַקת ַהּצַ 

 ְוָהָרָׁשע) 21(  : ָעָליו ִּתְהֶיה] ָהָרָׁשע קרי[ִּתְהֶיה ְוִרְׁשַעת רׁשע 
ֶאת  ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוָׁשַמר] ַחּטֹאָתיו קרי[ִּכי ָיׁשּוב ִמָּכל חטאתו 

) 22: (ָחיֹה ִיְחֶיה לֹא ָימּות| ָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּכל ֻחקֹוַתי וְ 
ְּבִצְדָקתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה | ָּכל ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹא ִיָּזְכרּו לֹו 

ֲהלֹוא | ֶהָחפֹץ ֶאְחּפֹץ מֹות ָרָׁשע ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ) 23: (ִיְחֶיה
ה ּוב ַצִּדיק ִמִּצְדָקתֹו ְוָעָׂש ּוְבׁש) 24(  : ְּבׁשּובֹו ִמְּדָרָכיו ְוָחָיה

ָּכל צדקתו | י ָעֶול ְּככֹל ַהּתֹוֵעבֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהָרָׁשע ַיֲעֶׂשה ָוחָ 
ר ָמַעל ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹא ִתָּזַכְרָנה ְּבַמֲעלֹו ֲאֶׁש ] ִצְדקָֹתיו קרי[

ֶרְך ַוֲאַמְרֶּתם לֹא ִיָּתֵכן ּדֶ ) 25: (ּוְבַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבם ָימּות
ְרֵכיֶכם ִׁשְמעּו ָנא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲהַדְרִּכי לֹא ִיָּתֵכן ֲהלֹא דַ | ֲאדָֹני 

ֵליֶהם ְּבׁשּוב ַצִּדיק ִמִּצְדָקתֹו ְוָעָׂשה ָעֶול ּוֵמת עֲ ) 26: (לֹא ִיָּתֵכנּו
ֶׁשר ּוְבׁשּוב ָרָׁשע ֵמִרְׁשָעתֹו אֲ ) 27(  : ְּבַעְולֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָימּות| 

ַוִּיְרֶאה ) 28: (הּוא ֶאת ַנְפׁשֹו ְיַחֶּיה| ַעׂש ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָעָׂשה ַוּיַ 
ָחיֹו ִיְחֶיה לֹא | ִמָּכל ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ] ַוָּיָׁשב קרי[ויׁשוב 
ַהְּדָרַכי | ְוָאְמרּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיָּתֵכן ֶּדֶרְך ֲאדָֹני ) 29: (ָימּות

 ָלֵכן ִאיׁש) 30: (ָרֵאל ֲהלֹא ַדְרֵכיֶכם לֹא ִיָּתֵכןלֹא ִיָּתְכּנּו ֵּבית ִיְׂש 
ׁשּובּו |  ִּכְדָרָכיו ֶאְׁשּפֹט ֶאְתֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
) 31: (ְוָהִׁשיבּו ִמָּכל ִּפְׁשֵעיֶכם ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ְלִמְכׁשֹול ָעֹון

ּו ֶׁשר ְּפַׁשְעֶּתם ָּבם ַוֲעׂשַהְׁשִליכּו ֵמֲעֵליֶכם ֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶכם אֲ 
ִּכי ) 32: (ְוָלָּמה ָתֻמתּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל| ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה 

  :ְוָהִׁשיבּו ִוְחיּו| לֹא ֶאְחּפֹץ ְּבמֹות ַהֵּמת ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה 
  

Ezekiel Chapter 19 
  
 ְוָאַמְרָּת ָמה ִאְּמךָ ) 2( :ְוַאָּתה ָׂשא ִקיָנה ֶאל ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל) 1(

ַוַּתַעל ) 3: (ְּבתֹוְך ְּכִפִרים ִרְּבָתה גּוֶריהָ | ְלִבָּיא ֵּבין ֲאָריֹות ָרָבָצה 
) 4: (ַוִּיְלַמד ִלְטָרף ֶטֶרף ָאָדם ָאָכל| ֶאָחד ִמֻּגֶריָה ְּכִפיר ָהָיה 

ַחִחים ֶאל ֶאֶרץ ַוְיִבֻאהּו בַ | ַוִּיְׁשְמעּו ֵאָליו ּגֹוִים ְּבַׁשְחָּתם ִנְתָּפׂש 
ַוִּתַּקח ֶאָחד | ַוֵּתֶרא ִּכי נֹוֲחָלה ָאְבָדה ִּתְקָוָתּה ) 5: (ִמְצָרִים

|  ַוִּיְתַהֵּלְך ְּבתֹוְך ֲאָריֹות ְּכִפיר ָהָיה) 6: (ִמֻּגֶריָה ְּכִפיר ָׂשָמְתהּו
ַוֵּיַדע ַאְלְמנֹוָתיו ְוָעֵריֶהם ) 7: (ַוִּיְלַמד ִלְטָרף ֶטֶרף ָאָדם ָאָכל

ַוִּיְּתנּו ָעָליו ) 8: (ַוֵּתַׁשם ֶאֶרץ ּוְמלָֹאּה ִמּקֹול ַׁשֲאָגתֹו| ֱחִריב הֶ 



: ְתָּפׂשַוִּיְפְרׂשּו ָעָליו ִרְׁשָּתם ְּבַׁשְחָּתם נִ | ּגֹוִים ָסִביב ִמְּמִדינֹות 
ְיִבֻאהּו | ַוִּיְּתֻנהּו ַבּסּוַגר ַּבַחִחים ַוְיִבֻאהּו ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ) 9(

  : ְלַמַען לֹא ִיָּׁשַמע קֹולֹו עֹוד ֶאל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַּבְּמצֹדֹות
ּפִֹרָּיה ַוֲעֵנָפה ָהְיָתה | ִאְּמָך ַכֶּגֶפן ְּבָדְמָך ַעל ַמִים ְׁשתּוָלה ) 10(

 ַוִּיְהיּו ָלּה ַמּטֹות עֹז ֶאל ִׁשְבֵטי מְֹׁשִלים) 11: (ִמַּמִים ַרִּבים
: ַוֵּיָרא ְבָגְבהֹו ְּברֹב ָּדִלּיָֹתיו |ַוִּתְגַּבּה קֹוָמתֹו ַעל ֵּבין ֲעבִֹתים 

| ִביׁש ִּפְרָיּה ַוֻּתַּתׁש ְּבֵחָמה ָלָאֶרץ ֻהְׁשָלָכה ְורּוַח ַהָּקִדים הֹו) 12(
 ְוַעָּתה ְׁשתּוָלה) 13: (ִהְתָּפְרקּו ְוָיֵבׁשּו ַמֵּטה ֻעָּזּה ֵאׁש ֲאָכָלְתהּו

א ֵאׁש ִמַּמֵּטה ַבֶּדיָה ַוֵּתצֵ ) 14: (ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ְוָצָמא| ַבִּמְדָּבר 
ִקיָנה ִהיא | ִּפְרָיּה ָאָכָלה ְולֹא ָהָיה ָבּה ַמֵּטה עֹז ֵׁשֶבט ִלְמׁשֹול 

  :ַוְּתִהי ְלִקיָנה
  

Ezekiel Chapter 20 
  
ם  ָּבאּו ֲאָנִׁשיַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ַּבֲחִמִׁשי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש) 1(

ַוְיִהי ְדַבר ) 2(  : ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָני| ׁש ֶאת ְיהָוה ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְדרֹ
ַמְרָּת ֶּבן ָאָדם ַּדֵּבר ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָא) 3: (ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר

ַחי |  ֲאֵלֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֲהִלְדרֹׁש אִֹתי ַאֶּתם ָּבִאים
ֲהִתְׁשּפֹט אָֹתם ) 4(: ָאִני ִאם ִאָּדֵרׁש ָלֶכם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה

ְוָאַמְרָּת ) 5: (ֶאת ּתֹוֲעבֹת ֲאבֹוָתם הֹוִדיֵעם| ֲהִתְׁשּפֹוט ֶּבן ָאָדם 
ָּׂשא ָיִדי ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְּביֹום ָּבֳחִרי ְבִיְׂשָרֵאל ָוֶא 

ֶהם ָוֶאָּׂשא ָיִדי לָ | ְלֶזַרע ֵּבית ַיֲעקֹב ָוִאָּוַדע ָלֶהם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ם ַּבּיֹום ַההּוא ָנָׂשאִתי ָיִדי ָלהֶ ) 6: (ֵלאמֹר ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

ת ָחָלב ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ַּתְרִּתי ָלֶהם ָזבַ | ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ּוֵצי ָואַֹמר ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִׁשּק) 7: (ּוְדַבׁש ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות

ֲאִני ְיהָוה | ּלּוֵלי ִמְצַרִים ַאל ִּתַּטָּמאּו ֵעיָניו ַהְׁשִליכּו ּוְבגִ 
ּקּוֵצי ַוַּיְמרּו ִבי ְולֹא ָאבּו ִּלְׁשמַֹע ֵאַלי ִאיׁש ֶאת ִׁש ) 8: (ֱאלֵֹהיֶכם

ָואַֹמר | ֵעיֵניֶהם לֹא ִהְׁשִליכּו ְוֶאת ִּגּלּוֵלי ִמְצַרִים לֹא ָעָזבּו 
) 9: (ם ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִיםִלְׁשּפְֹך ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ְלַכּלֹות ַאִּפי ָּבהֶ 

 ָּמה ְבתֹוָכםָוַאַעׂש ְלַמַען ְׁשִמי ְלִבְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֵ 
: ָרִיםֲאֶׁשר נֹוַדְעִּתי ֲאֵליֶהם ְלֵעיֵניֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצ | 
) 11: (ָוֲאִבֵאם ֶאל ַהִּמְדָּבר| ָואֹוִציֵאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ) 10(

ֲאֶׁשר | ָוֶאֵּתן ָלֶהם ֶאת ֻחּקֹוַתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי הֹוַדְעִּתי אֹוָתם 
י ְוַגם ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ָנַתִּת ) 12: (ַיֲעֶׂשה אֹוָתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם



ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָוה | ָלֶהם ִלְהיֹות ְלאֹות ֵּביִני ּוֵביֵניֶהם 
 ית ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ְּבֻחּקֹוַתי לֹאַוַּיְמרּו ִבי בֵ ) 13: (ְמַקְּדָׁשם

ם ָוַחי ָּבֶהם ָהָלכּו ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָֹתם ָהָאדָ 
ְדָּבר ָואַֹמר ִלְׁשּפְֹך ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ַּבִּמ | ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִחְּללּו ְמאֹד 

 ְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהּגֹוִיםְלִב | ָוֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ְׁשִמי ) 14: (ְלַכּלֹוָתם
 ְוַגם ֲאִני ָנָׂשאִתי ָיִדי ָלֶהם) 15: (ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתים ְלֵעיֵניֶהם

ת ָחָלב ְלִבְלִּתי ָהִביא אֹוָתם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָזבַ | ַּבִּמְדָּבר 
ֶאת ַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו וְ ) 16: (ּוְדַבׁש ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות

ִּכי ַאֲחֵרי | ֻחּקֹוַתי לֹא ָהְלכּו ָבֶהם ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִחֵּללּו 
ְולֹא | ַוָּתָחס ֵעיִני ֲעֵליֶהם ִמַּׁשֲחָתם ) 17: (ִגּלּוֵליֶהם ִלָּבם הֵֹלְך 

ָואַֹמר ֶאל ְּבֵניֶהם ַּבִּמְדָּבר ) 18: (ָעִׂשיִתי אֹוָתם ָּכָלה ַּבִּמְדָּבר
| ּו ל ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְׁשְּפֵטיֶהם ַאל ִּתְׁשמֹרְּבחּוֵּקי ֲאבֹוֵתיֶכם ַא

 ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְּבֻחּקֹוַתי) 19: (ּוְבִגּלּוֵליֶהם ַאל ִּתַּטָּמאּו
ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ) 20: (ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ִׁשְמרּו ַוֲעׂשּו אֹוָתם| ֵלכּו 

ת ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְוָהיּו ְלאֹות ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ָלַדעַ | ַקֵּדׁשּו 
 ַוַּיְמרּו ִבי ַהָּבִנים ְּבֻחּקֹוַתי לֹא ָהָלכּו ְוֶאת) 21: (ֱאלֵֹהיֶכם

ֹוָתם ָהָאָדם ִמְׁשָּפַטי לֹא ָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה א
 ָואַֹמר ִלְׁשּפְֹך ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם| ָוַחי ָּבֶהם ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִחֵּללּו 

ַען ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאת ָיִדי ָוַאַעׂש ְלַמ ) 22: (י ָּבם ַּבִּמְדָּברְלַכּלֹות ַאּפִ 
ְלִבְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם | ְׁשִמי 

ְלָהִפיץ | ַּגם ֲאִני ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֶהם ַּבִּמְדָּבר ) 23: (ְלֵעיֵניֶהם
ַיַען ִמְׁשָּפַטי לֹא ) 24: (ָרצֹותאָֹתם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹות אֹוָתם ָּבאֲ 

ְוַאֲחֵרי ִּגּלּוֵלי | ָעׂשּו ְוֻחּקֹוַתי ָמָאסּו ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִחֵּללּו 
ְוַגם ֲאִני ָנַתִּתי ָלֶהם ֻחִּקים לֹא ) 25: (ֲאבֹוָתם ָהיּו ֵעיֵניֶהם

ָוֲאַטֵּמא אֹוָתם ) 26: (ּוִמְׁשָּפִטים לֹא ִיְחיּו ָּבֶהם| טֹוִבים 
ר ְלַמַען ֲאִׁשֵּמם ְלַמַען ֲאֶׁש | ְּתנֹוָתם ְּבַהֲעִביר ָּכל ֶּפֶטר ָרַחם ְּבַמ 

ֶּבן  ָלֵכן ַּדֵּבר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל) 27(  : ֵיְדעּו ֲאֶׁשר ֲאִני ְיהָוה
עֹוד זֹאת ִּגְּדפּו | ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה 

ָוֲאִביֵאם ֶאל ָהָאֶרץ ) 28: (י ָמַעלאֹוִתי ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבַמֲעָלם ִּב 
 ַוִּיְראּו ָכל ִּגְבָעה ָרָמה| ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אֹוָתּה ָלֶהם 

ס ָקְרָּבָנם ְוָכל ֵעץ ָעבֹת ַוִּיְזְּבחּו ָׁשם ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַוִּיְּתנּו ָׁשם ַּכעַ 
) 29: (ם ֶאת ִנְסֵּכיֶהםַוָּיִׂשימּו ָׁשם ֵריַח ִניחֹוֵחיֶהם ַוַּיִּסיכּו ָׁש 

ַוִּיָּקֵרא | ָואַֹמר ֲאֵלֶהם ָמה ַהָּבָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַהָּבִאים ָׁשם 
ּכֹה  ָלֵכן ֱאמֹר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל) 30: (ְׁשָמּה ָּבָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה



ְוַאֲחֵרי | ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַהְּבֶדֶרְך ֲאבֹוֵתיֶכם ַאֶּתם ִנְטְמִאים 
ּוִבְׂשֵאת ַמְּתנֵֹתיֶכם ְּבַהֲעִביר ) 31: (ֵציֶהם ַאֶּתם זִֹניםִׁשּקּו

ֲאִני ְּבֵניֶכם ָּבֵאׁש ַאֶּתם ִנְטְמִאים ְלָכל ִּגּלּוֵליֶכם ַעד ַהּיֹום וַ 
ׁש ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ִאם ִאָּדרֵ | ִאָּדֵרׁש ָלֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ֲאֶׁשר ַאֶּתם | יֹו לֹא ִתְהֶיה ְוָהעָֹלה ַעל רּוֲחֶכם הָ ) 32: (ָלֶכם
: ָאֶבןאְֹמִרים ִנְהֶיה ַכּגֹוִים ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָרצֹות ְלָׁשֵרת ֵעץ וָ 

ִאם לֹא ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע | ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ) 33(
ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ) 34: (ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם

| ם ָּבם ִמן ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְנפֹוצֶֹת 
ְוֵהֵבאִתי ) 35: (ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה

ל ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאְּתֶכם ָׁשם ָּפִנים ֶא | ֶאְתֶכם ֶאל ִמְדַּבר ָהַעִּמים 
ְטִּתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבִמְדַּבר ֶאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשּפַ ) 36: (ָּפִנים

ְוַהֲעַבְרִּתי ) 37: (ֵּכן ִאָּׁשֵפט ִאְּתֶכם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ִמְצָרִים 
) 38: (ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ְּבָמסֶֹרת ַהְּבִרית| ֶאְתֶכם ַּתַחת ַהָּׁשֶבט 

ֵריֶהם אֹוִציא ּוָברֹוִתי ִמֶּכם ַהּמְֹרִדים ְוַהּפֹוְׁשִעים ִּבי ֵמֶאֶרץ ְמגּו
: ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה| אֹוָתם ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיבֹוא 

ּוָליו ְלכּו ְוַאֶּתם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה ִאיׁש ִּגּל) 39(
ְוֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי לֹא | ֲעבֹדּו ְוַאַחר ִאם ֵאיְנֶכם ׁשְֹמִעים ֵאָלי 

ר ִּכי ְבַהר ָקְדִׁשי ְּבהַ ) 40: (עֹוד ְּבַמְּתנֹוֵתיֶכם ּוְבִגּלּוֵליֶכםְתַחְּללּו 
ְׂשָרֵאל ְמרֹום ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ָׁשם ַיַעְבֻדִני ָּכל ֵּבית יִ 

ְוֶאת  ָׁשם ֶאְרֵצם ְוָׁשם ֶאְדרֹוׁש ֶאת ְּתרּומֵֹתיֶכם| ֻּכּלֹה ָּבָאֶרץ 
ְּבֵריַח ִניחַֹח ֶאְרֶצה ) 41: (ָקְדֵׁשיֶכםֵראִׁשית ַמְׂשאֹוֵתיֶכם ְּבָכל 

ֶאְתֶכם ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמן 
: ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָבֶכם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים| ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְנפֹצֶֹתם ָּבם 

|  ִיְׂשָרֵאל ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ַּבֲהִביִאי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת) 42(
) 43: (יֶכםֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אֹוָתּה ַלֲאבֹוֵת 

ר ּוְזַכְרֶּתם ָׁשם ֶאת ַּדְרֵכיֶכם ְוֵאת ָּכל ֲעִלילֹוֵתיֶכם ֲאֶׁש 
ּוְנקֹטֶֹתם ִּבְפֵניֶכם ְּבָכל ָרעֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר | ִנְטֵמאֶתם ָּבם 

ן ִני ְיהָוה ַּבֲעׂשֹוִתי ִאְּתֶכם ְלַמעַ ִויַדְעֶּתם ִּכי אֲ ) 44: (ֲעִׂשיֶתם
ֵּבית  לֹא ְכַדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוַכֲעִלילֹוֵתיֶכם ַהִּנְׁשָחתֹות| ְׁשִמי 

  :ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
  

Ezekiel Chapter 21 
  



ְך ֶּבן ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ֶּדרֶ ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(
) 3: (ְוִהָּנֵבא ֶאל ַיַער ַהָּׂשֶדה ֶנֶגב| ה ְוַהֵּטף ֶאל ָּדרֹום ֵּתיָמנָ 

ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה | ְוָאַמְרָּת ְלַיַער ַהֶּנֶגב ְׁשַמע ְּדַבר ְיהָוה 
 לֹא ִהְנִני ַמִּצית ְּבָך ֵאׁש ְוָאְכָלה ְבָך ָכל ֵעץ ַלח ְוָכל ֵעץ ָיֵבׁש

) 4: (בּו ָבּה ָּכל ָּפִנים ִמֶּנֶגב ָצפֹוָנהִתְכֶּבה ַלֶהֶבת ַׁשְלֶהֶבת ְוִנְצְר 
ָואַֹמר ) 5: (לֹא ִּתְכֶּבה| ְוָראּו ָּכל ָּבָׂשר ִּכי ֲאִני ְיהָוה ִּבַעְרִּתיָה 

  : הּוא ֵהָּמה אְֹמִרים ִלי ֲהלֹא ְמַמֵּׁשל ְמָׁשִלים| ֲאָהּה ֲאדָֹני ְיהִוה 
ם ִׂשים ָּפֶניָך ֶאל ֶּבן ָאדָ ) 7: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 6(

) 8: (ְוִהָּנֵבא ֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל| ְירּוָׁשַלִם ְוַהֵּטף ֶאל ִמְקָּדִׁשים 
ֹוֵצאִתי ְוָאַמְרָּת ְלַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ֵאַלִיְך ְוה

ר ַיַען ֲאֶׁש ) 9: (ְוִהְכַרִּתי ִמֵּמְך ַצִּדיק ְוָרָׁשע| ַחְרִּבי ִמַּתְעָרּה 
 ָלֵכן ֵּתֵצא ַחְרִּבי ִמַּתְעָרּה ֶאל ָּכל| ִהְכַרִּתי ִמֵּמְך ַצִּדיק ְוָרָׁשע 

ִתי ְוָיְדעּו ָּכל ָּבָׂשר ִּכי ֲאִני ְיהָוה הֹוֵצא) 10: (ָּבָׂשר ִמֶּנֶגב ָצפֹון
| ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֵהָאַנח ) 11(  : לֹא ָתׁשּוב עֹוד| ַחְרִּבי ִמַּתְעָרּה 

ְוָהָיה ִּכי ) 12: (ְתַנִים ּוִבְמִרירּות ֵּתָאַנח ְלֵעיֵניֶהםְּבִׁשְברֹון ָמ 
ָאה ְוָאַמְרָּת ֶאל ְׁשמּוָעה ִכי בָ | יֹאְמרּו ֵאֶליָך ַעל ָמה ַאָּתה ֶנֱאָנח 

 ֵּתַלְכָנה ְוָנֵמס ָּכל ֵלב ְוָרפּו ָכל ָיַדִים ְוִכֲהָתה ָכל רּוַח ְוָכל ִּבְרַּכִים
  : ה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוהַּמִים ִהֵּנה ָבָאה ְוִנְהָיָת 

ָּת ֶּבן ָאָדם ִהָּנֵבא ְוָאַמְר ) 14: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 13(
) 15: (ֱאמֹר ֶחֶרב ֶחֶרב הּוַחָּדה ְוַגם ְמרּוָטה| ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני 

 אֹו ָנִׂשיׂש| ְלַמַען ְטבַֹח ֶטַבח הּוַחָּדה ְלַמַען ֱהֵיה ָלּה ָּבָרק מָֹרָּטה 
| ָּכף ַוִּיֵּתן אָֹתּה ְלָמְרָטה ִלְתּפֹׂש ּבַ ) 16: (ֶבט ְּבִני מֶֹאֶסת ָּכל ֵעץֵׁש 

) 17: (ִהיא הּוַחָּדה ֶחֶרב ְוִהיא מָֹרָּטה ָלֵתת אֹוָתּה ְּבַיד הֹוֵרג
ֵאי ְזַעק ְוֵהיֵלל ֶּבן ָאָדם ִּכי ִהיא ָהיָתה ְבַעִּמי ִהיא ְּבָכל ְנִׂשי

) 18: (ב ָהיּו ֶאת ַעִּמי ָלֵכן ְספֹק ֶאל ָיֵרְך ְמגּוֵרי ֶאל ֶחרֶ | ִיְׂשָרֵאל 
  : ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ִּכי בַֹחן ּוָמה ִאם ַּגם ֵׁשֶבט מֶֹאֶסת לֹא ִיְהֶיה 

ְוִתָּכֵפל ֶחֶרב | ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ִהָּנֵבא ְוַהְך ַּכף ֶאל ָּכף ) 19(
: חֶֹדֶרת ָלֶהםְׁשִליִׁשָתה ֶחֶרב ֲחָלִלים ִהיא ֶחֶרב ָחָלל ַהָּגדֹול הַ 

ֶהם ָנַתִּתי ְלַמַען ָלמּוג ֵלב ְוַהְרֵּבה ַהִּמְכׁשִֹלים ַעל ָּכל ַׁשֲעֵרי) 20(
ִהְתַאֲחִדי ) 21: (ָאח ֲעׂשּוָיה ְלָבָרק ְמֻעָּטה ְלָטַבח| ִאְבַחת ָחֶרב 

 ְוַגם ֲאִני ַאֶּכה) 22: (ָאָנה ָּפַנִיְך ֻמָעדֹות| ֵהיִמִני ָהִׂשיִמי ַהְׂשִמיִלי 
  : ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי| י ֶאל ַּכִּפי ַוֲהִנחִֹתי ֲחָמִתי ַכּפִ 

ָך ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ִׂשים ְל ) 24: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 23(
|  ְׁשֵניֶהם ְׁשַנִים ְּדָרִכים ָלבֹוא ֶחֶרב ֶמֶלְך ָּבֶבל ֵמֶאֶרץ ֶאָחד ֵיְצאּו



 ֶּדֶרְך ָּתִׂשים ָלבֹוא ֶחֶרב) 25: (ֵראְוָיד ָּבֵרא ְּברֹאׁש ֶּדֶרְך ִעיר ּבָ 
ִּכי ) 26: (ְוֶאת ְיהּוָדה ִבירּוָׁשַלִם ְּבצּוָרה| ֵאת ַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון 

ְקָסם ָעַמד ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאל ֵאם ַהֶּדֶרְך ְּברֹאׁש ְׁשֵני ַהְּדָרִכים ִל 
ִּביִמינֹו ) 27: (ִקְלַקל ַּבִחִּצים ָׁשַאל ַּבְּתָרִפים ָרָאה ַּבָּכֵבד| ָקֶסם 

ְלָהִרים  ָהָיה ַהֶּקֶסם ְירּוָׁשַלִם ָלׂשּום ָּכִרים ִלְפּתַֹח ֶּפה ְּבֶרַצח
ְבנֹות ָלׂשּום ָּכִרים ַעל ְׁשָעִרים ִלְׁשּפְֹך סְֹלָלה לִ | קֹול ִּבְתרּוָעה 

ָׁשְוא ְּבֵעיֵניֶהם ] ִּכְקָסם קרי[ְוָהָיה ָלֶהם כקסום ) 28: (ָּדֵיק
  : ְוהּוא ַמְזִּכיר ָעֹון ְלִהָּתֵפׂש| ת ָלֶהם ְׁשֻבֵעי ְׁשֻבעֹו

ָּגלֹות ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַיַען ַהְזַּכְרֶכם ֲעֹוְנֶכם ְּבִה ) 29(
ַיַען | ִּפְׁשֵעיֶכם ְלֵהָראֹות ַחּטֹאוֵתיֶכם ְּבכֹל ֲעִלילֹוֵתיֶכם 

  : ִהָּזֶכְרֶכם ַּבַּכף ִּתָּתֵפׂשּו
ֹון ֲאֶׁשר ָּבא יֹומֹו ְּבֵעת עֲ | ע ְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ָחָלל ָרָׁש ) 30(

ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ָהִסיר ַהִּמְצֶנֶפת ְוָהִרים ) 31(  : ֵקץ
) 32: (לזֹאת לֹא זֹאת ַהָּׁשָפָלה ַהְגֵּבַה ְוַהָּגבַֹה ַהְׁשִּפי| ָהֲעָטָרה 

ד ּבֹא ֲאֶׁשר לֹו ַּגם זֹאת לֹא ָהָיה עַ | ַעָּוה ַעָּוה ַעָּוה ֲאִׂשיֶמָּנה 
  : ַהִּמְׁשָּפט ּוְנַתִּתיו

ה ֶאל ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהֹוִ ) 33(
ְוָאַמְרָּת ֶחֶרב ֶחֶרב ְּפתּוָחה ְלֶטַבח | ְּבֵני ַעּמֹון ְוֶאל ֶחְרָּפָתם 
א ִּבְקָסם ָלְך ַּבֲחזֹות ָלְך ָׁשוְ ) 34: (ְמרּוָטה ְלָהִכיל ְלַמַען ָּבָרק

ֹוָמם ְּבֵעת ָלֵתת אֹוָתְך ֶאל ַצְּואֵרי ַחְלֵלי ְרָׁשִעים ֲאֶׁשר ָּבא י| ָּכָזב 
 ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִנְבֵראת ְּבֶאֶרץ| ָהַׁשב ֶאל ַּתְעָרּה ) 35: (ֲעֹון ֵקץ

 ְבָרִתיְוָׁשַפְכִּתי ָעַלִיְך ַזְעִמי ְּבֵאׁש עֶ ) 36: (ְמֻכרֹוַתִיְך ֶאְׁשּפֹט אָֹתְך 
) 37: (ִחיתּוְנַתִּתיְך ְּבַיד ֲאָנִׁשים ּבֲֹעִרים ָחָרֵׁשי ַמְׁש | ָאִפיַח ָעָלִיְך 

לֹא ִתָּזֵכִרי ִּכי | ָלֵאׁש ִּתְהֶיה ְלָאְכָלה ָּדֵמְך ִיְהֶיה ְּבתֹוְך ָהָאֶרץ 
  :ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי

  
Ezekiel Chapter 22 

  
ט ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֲהִתְׁשּפֹ )2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

) 3: (ְוהֹוַדְעָּתּה ֵאת ָּכל ּתֹוֲעבֹוֶתיהָ | ֲהִתְׁשּפֹט ֶאת ִעיר ַהָּדִמים 
בֹוא ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִעיר ׁשֶֹפֶכת ָּדם ְּבתֹוָכּה לָ 

ָׁשַפְכְּת ְּבָדֵמְך ֲאֶׁשר ) 4: (ְוָעְׂשָתה ִגּלּוִלים ָעֶליָה ְלָטְמָאה| ִעָּתּה 
ִיְך ַוָּתבֹוא ָאַׁשְמְּת ּוְבִגּלּוַלִיְך ֲאֶׁשר ָעִׂשית ָטֵמאת ַוַּתְקִריִבי ָיַמ 

ַעל ֵּכן ְנַתִּתיְך ֶחְרָּפה ַלּגֹוִים ְוַקָּלָסה ְלָכל | ַעד ְׁשנֹוָתִיְך 



ְטֵמַאת | ַהְּקרֹבֹות ְוָהְרחֹקֹות ִמֵּמְך ִיְתַקְּלסּו ָבְך ) 5: (ָהֲאָרצֹות
עֹו ָהיּו ִהֵּנה ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ִלְזרֹ) 6: (ַּבת ַהְּמהּוָמהַהֵּׁשם רַ 

ק ָאב ָוֵאם ֵהַקּלּו ָבְך ַלֵּגר ָעׂשּו ַבעֶֹׁש ) 7: (ְלַמַען ְׁשָפְך ָּדם| ָבְך 
ְוֶאת | ָקָדַׁשי ָּבִזית ) 8: (ָיתֹום ְוַאְלָמָנה הֹונּו ָבְך | ְּבתֹוֵכְך 

ְוֶאל | ְנֵׁשי ָרִכיל ָהיּו ָבְך ְלַמַען ְׁשָפְך ָּדם ַא) 9: (ַׁשְּבתַֹתי ִחָּלְלְּת 
| ֶעְרַות ָאב ִּגָּלה ָבְך ) 10: (ֶהָהִרים ָאְכלּו ָבְך ִזָּמה ָעׂשּו ְבתֹוֵכְך 

ּתֹוֵעָבה  ְוִאיׁש ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ָעָׂשה) 11: (ְטֵמַאת ַהִּנָּדה ִעּנּו ָבְך 
ה יׁש ֶאת ֲאחֹתֹו ַבת ָאִביו ִעּנָ ְוִא | ְוִאיׁש ֶאת ַּכָּלתֹו ִטֵּמא ְבִזָּמה 

ְּת ֶנֶׁשְך ְוַתְרִּבית ָלַקחַ | ׁשַֹחד ָלְקחּו ָבְך ְלַמַען ְׁשָפְך ָּדם ) 12: (ָבְך 
) 13: (ַוְּתַבְּצִעי ֵרַעִיְך ַּבעֶֹׁשק ְואִֹתי ָׁשַכַחְּת ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה

ּו ַעל ָּדֵמְך ֲאֶׁשר ָהיוְ | ְוִהֵּנה ִהֵּכיִתי ַכִּפי ֶאל ִּבְצֵעְך ֲאֶׁשר ָעִׂשית 
י ֶׁשר ֲאנִ ֲהַיֲעמֹד ִלֵּבְך ִאם ֶּתֱחַזְקָנה ָיַדִיְך ַלָּיִמים אֲ ) 14: (ְּבתֹוֵכְך 

 ַוֲהִפיצֹוִתי אֹוָתְך ) 15: (ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי| עֶֹׂשה אֹוָתְך 
) 16: (ֵּמְך ַוֲהִתּמִֹתי ֻטְמָאֵתְך ִמ | ַּבּגֹוִים ְוֵזִריִתיְך ָּבֲאָרצֹות 

  : ְוָיַדַעְּת ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ְוִנַחְלְּת ָּבְך ְלֵעיֵני גֹוִים 
ֶּבן ָאָדם ָהיּו ִלי ֵבית ) 18: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 17(

ֶרת ֻּכָּלם ְנחֶֹׁשת ּוְבִדיל ּוַבְרֶזל ְועֹופֶ | ] ְלִסיג קרי[ִיְׂשָרֵאל לסוג 
ה ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהוִ ) 19(  : ף ָהיּוְּבתֹוְך ּכּור ִסִגים ֶּכֶס 

ָלֵכן ִהְנִני קֵֹבץ ֶאְתֶכם ֶאל ּתֹוְך | ַיַען ֱהיֹות ֻּכְּלֶכם ְלִסִגים 
ל ֶאל ְקֻבַצת ֶּכֶסף ּוְנחֶֹׁשת ּוַבְרֶזל ְועֹוֶפֶרת ּוְבִדי) 20: (ְירּוָׁשָלִם

ּבֹץ ְּבַאִּפי ּוַבֲחָמִתי ֵּכן ֶאְק | ּתֹוְך ּכּור ָלַפַחת ָעָליו ֵאׁש ְלַהְנִּתיְך 
ֶכם ְוִכַּנְסִּתי ֶאְתֶכם ְוָנַפְחִּתי ֲעֵלי) 21: (ְוִהַּנְחִּתי ְוִהַּתְכִּתי ֶאְתֶכם

ְּכִהּתּוְך ֶּכֶסף ְּבתֹוְך ּכּור ) 22: (ְוִנַּתְכֶּתם ְּבתֹוָכּה| ְּבֵאׁש ֶעְבָרִתי 
ָׁשַפְכִּתי ֲחָמִתי ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה | ֵּכן ֻּתְּתכּו ְבתֹוָכּה 

  : ֲעֵליֶכם
 ֶּבן ָאָדם ֱאָמר ָלּה ַאְּת ) 24: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 23(

ֶקֶׁשר ) 25: (לֹא ֻגְׁשָמּה ְּביֹום ָזַעם| ֶאֶרץ לֹא ְמטָֹהָרה ִהיא 
ר ֶנֶפׁש ָאָכלּו חֶֹסן ִויָק | ְנִביֶאיָה ְּבתֹוָכּה ַּכֲאִרי ׁשֹוֵאג טֵֹרף ָטֶרף 

ּכֲֹהֶניָה ָחְמסּו תֹוָרִתי ) 26: (חּו ַאְלְמנֹוֶתיָה ִהְרּבּו ְבתֹוָכּהִיָּק 
א ְלָטהֹור ַוְיַחְּללּו ָקָדַׁשי ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹל לֹא ִהְבִּדילּו ּוֵבין ַהָּטֵמ 

) 27: (ּוִמַׁשְּבתֹוַתי ֶהְעִלימּו ֵעיֵניֶהם ָוֵאַחל ְּבתֹוָכם| לֹא הֹוִדיעּו 
ֹות ִלְׁשָּפְך ָּדם ְלַאֵּבד ְנָפׁש| ְזֵאִבים טְֹרֵפי ָטֶרף ָׂשֶריָה ְבִקְרָּבּה ִּכ 
 ּוְנִביֶאיָה ָטחּו ָלֶהם ָּתֵפל חִֹזים ָׁשְוא) 28: (ְלַמַען ְּבצַֹע ָּבַצע

 אְֹמִרים ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַויהָוה לֹא| ְוקְֹסִמים ָלֶהם ָּכָזב 



ְוָעִני ְוֶאְביֹון הֹונּו | לּו ָּגֵזל ַעם ָהָאֶרץ ָעְׁשקּו עֶֹׁשק ְוָגזְ ) 29: (ִדֵּבר
ר ָוֲאַבֵּקׁש ֵמֶהם ִאיׁש ּגֹדֵ ) 30: (ְוֶאת ַהֵּגר ָעְׁשקּו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט

ְולֹא | ָּגֵדר ְועֵֹמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפַני ְּבַעד ָהָאֶרץ ְלִבְלִּתי ַׁשֲחָתּה 
| ִּכִּליִתים ָוֶאְׁשּפְֹך ֲעֵליֶהם ַזְעִמי ְּבֵאׁש ֶעְבָרִתי ) 31: (ָמָצאִתי

  :ַּדְרָּכם ְּברֹאָׁשם ָנַתִּתי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִֹוה
  

Ezekiel Chapter 23 
  
ְׁשַּתִים ָנִׁשים | ֶּבן ָאָדם ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

| ַוִּתְזֶניָנה ְבִמְצַרִים ִּבְנעּוֵריֶהן ָזנּו ) 3: (ְּבנֹות ֵאם ַאַחת ָהיּו
ּוְׁשמֹוָתן ) 4: (ְׁשֵדיֶהן ְוָׁשם ִעּׂשּו ַּדֵּדי ְּבתּוֵליֶהןָׁשָּמה מֲֹעכּו 

ָנה ָּבִנים ָאֳהָלה ַהְּגדֹוָלה ְוָאֳהִליָבה ֲאחֹוָתּה ַוִּתְהֶייָנה ִלי ַוֵּתַלְד 
ַוִּתֶזן ) 5: (ּוְׁשמֹוָתן ׁשְֹמרֹון ָאֳהָלה ִוירּוָׁשַלִם ָאֳהִליָבה| ּוָבנֹות 

) 6: (ַעל ְמַאֲהֶביָה ֶאל ַאּׁשּור ְקרֹוִבים ַוַּתְעַּגב| ָאֳהָלה ַּתְחָּתי 
ָּפָרִׁשים רְֹכֵבי | ְלֻבֵׁשי ְתֵכֶלת ַּפחֹות ּוְסָגִנים ַּבחּוֵרי ֶחֶמד ֻּכָּלם 

| ָּלם ַוִּתֵּתן ַּתְזנּוֶתיָה ֲעֵליֶהם ִמְבַחר ְּבֵני ַאּׁשּור ּכֻ ) 7: (סּוִסים
ְוֶאת ַּתְזנּוֶתיָה ) 8: (ָאהּוְבכֹל ֲאֶׁשר ָעְגָבה ְּבָכל ִּגּלּוֵליֶהם ִנְטָמ 

ּׂשּו ַּדֵּדי ִמִּמְצַרִים לֹא ָעָזָבה ִּכי אֹוָתּה ָׁשְכבּו ִבְנעּוֶריָה ְוֵהָּמה עִ 
ָלֵכן ְנַתִּתיָה ְּבַיד ) 9: (ַוִּיְׁשְּפכּו ַתְזנּוָתם ָעֶליהָ | ְבתּוֶליָה 
ֵהָּמה ִּגּלּו  )10: (ְּבַיד ְּבֵני ַאּׁשּור ֲאֶׁשר ָעְגָבה ֲעֵליֶהם| ְמַאֲהֶביָה 

ַוְּתִהי ֵׁשם | ֶעְרָוָתּה ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה ָלָקחּו ְואֹוָתּה ַּבֶחֶרב ָהָרגּו 
ה ַוֵּתֶרא ֲאחֹוָתּה ָאֳהִליבָ ) 11(  : ַלָּנִׁשים ּוְׁשפּוִטים ָעׂשּו ָבּה
) 12: (ְוֶאת ַּתְזנּוֶתיָה ִמְּזנּוֵני ֲאחֹוָתּה| ַוַּתְׁשֵחת ַעְגָבָתּה ִמֶּמָּנה 

לֹול ֶאל ְּבֵני ַאּׁשּור ָעָגָבה ַּפחֹות ּוְסָגִנים ְקרִֹבים ְלֻבֵׁשי ִמְכ 
ָוֵאֶרא ִּכי ) 13: (ַּבחּוֵרי ֶחֶמד ֻּכָּלם| ָּפָרִׁשים רְֹכֵבי סּוִסים 

| ַוּתֹוֶסף ֶאל ַּתְזנּוֶתיָה ) 14: (ֶּדֶרְך ֶאָחד ִלְׁשֵּתיֶהן| ִנְטָמָאה 
] ַכְׂשִּדים קרי[יר ַצְלֵמי כׂשדיים ַוֵּתֶרא ַאְנֵׁשי ְמֻחֶּקה ַעל ַהִּק 

ם ֲחגֹוֵרי ֵאזֹור ְּבָמְתֵניֶהם ְסרּוֵחי ְטבּוִלי) 15: (ֲחֻקִקים ַּבָּׁשַׁשר
ֶרץ ְּדמּות ְּבֵני ָבֶבל ַּכְׂשִּדים ֶא | ְּבָראֵׁשיֶהם ַמְרֵאה ָׁשִלִׁשים ֻּכָּלם 

| ה ֵעיֶניָה ֲעֵליֶהם ְלַמְרֵא ] ַוַּתְעְּגָבה קרי[ותעגב ) 16: (מֹוַלְדָּתם
ַוָּיבֹאּו ֵאֶליָה ְבֵני ) 17: (ַוִּתְׁשַלח ַמְלָאִכים ֲאֵליֶהם ַּכְׂשִּדיָמה

ַוִּתְטָמא ָבם | ָבֶבל ְלִמְׁשַּכב ּדִֹדים ַוְיַטְּמאּו אֹוָתּה ְּבַתְזנּוָתם 
|  ַוְּתַגל ַּתְזנּוֶתיָה ַוְּתַגל ֶאת ֶעְרָוָתּה) 18: (ַוֵּתַקע ַנְפָׁשּה ֵמֶהם

) 19: (ּהַנְפִׁשי ֵמָעֶליָה ַּכֲאֶׁשר ָנְקָעה ַנְפִׁשי ֵמַעל ֲאחֹוָת  ַוֵּתַקע



 ִלְזּכֹר ֶאת ְיֵמי ְנעּוֶריָה ֲאֶׁשר ָזְנָתה| ַוַּתְרֶּבה ֶאת ַּתְזנּוֶתיָה 
ֲאֶׁשר ְּבַׂשר | ַוַּתְעְּגָבה ַעל ִּפַלְגֵׁשיֶהם ) 20: (ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוִּתְפְקִדי ֵאת ) 21: (ים ִזְרָמָתםֲחמֹוִרים ְּבָׂשָרם ְוִזְרַמת סּוִס 
: ִיְך ַּבְעׂשֹות ִמִּמְצַרִים ַּדַּדִיְך ְלַמַען ְׁשֵדי ְנעּורָ | ִזַּמת ְנעּוָרִיְך 

ת ָלֵכן ָאֳהִליָבה ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ֵמִעיר ֶא ) 22(  
ים ָעַלִיְך ַוֲהֵבאִת | ְמַאֲהַבִיְך ָעַלִיְך ֵאת ֲאֶׁשר ָנְקָעה ַנְפֵׁשְך ֵמֶהם 

ל ְּבֵני ְּבֵני ָבֶבל ְוָכל ַּכְׂשִּדים ְּפקֹוד ְוׁשֹוַע ְוקֹוַע ּכָ ) 23: (ִמָּסִביב
 ַּבחּוֵרי ֶחֶמד ַּפחֹות ּוְסָגִנים ֻּכָּלם ָׁשִלִׁשים| ַאּׁשּור אֹוָתם 

ַּגל ּוָבאּו ָעַלִיְך הֶֹצן ֶרֶכב ְוַגלְ ) 24: (ּוְקרּוִאים רְֹכֵבי סּוִסים ֻּכָּלם
ְוָנַתִּתי | ַהל ַעִּמים ִצָּנה ּוָמֵגן ְוקֹוַבע ָיִׂשימּו ָעַלִיְך ָסִביב ּוִבְק 

 ְוָנַתִּתי ִקְנָאִתי ָּבְך ) 25: (ִלְפֵניֶהם ִמְׁשָּפט ּוְׁשָפטּוְך ְּבִמְׁשְּפֵטיֶהם
| ֶרב ִּתּפֹול ְוָעׂשּו אֹוָתְך ְּבֵחָמה ַאֵּפְך ְוָאְזַנִיְך ָיִסירּו ְוַאֲחִריֵתְך ַּבחֶ 

) 26: (ָּבַנִיְך ּוְבנֹוַתִיְך ִיָּקחּו ְוַאֲחִריֵתְך ֵּתָאֵכל ָּבֵאׁש ֵהָּמה
ְוִהְׁשַּבִּתי ) 27: (ְוָלְקחּו ְּכֵלי ִתְפַאְרֵּתְך | ְוִהְפִׁשיטּוְך ֶאת ְּבָגָדִיְך 

ְולֹא ִתְׂשִאי ֵעיַנִיְך | ִזָּמֵתְך ִמֵּמְך ְוֶאת ְזנּוֵתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ) 28(  : לֹא ִתְזְּכִרי עֹוד ֲאֵליֶהם ּוִמְצַרִים

 ְּבַיד ֲאֶׁשר ָנְקָעה ַנְפֵׁשְך | ְיהִוה ִהְנִני נְֹתָנְך ְּבַיד ֲאֶׁשר ָׂשֵנאת 
בּוְך ְוָעׂשּו אֹוָתְך ְּבִׂשְנָאה ְוָלְקחּו ָּכל ְיִגיֵעְך ַוֲעזָ ) 29: (ֵמֶהם

) 30: (ְוִזָּמֵתְך ְוַתְזנּוָתִיְך  ְוִנְגָלה ֶעְרַות ְזנּוַנִיְך | ֵעירֹם ְוֶעְרָיה 
ִּבְזנֹוֵתְך ַאֲחֵרי גֹוִים ַעל ֲאֶׁשר ִנְטֵמאת | ָעׂשֹה ֵאֶּלה ָלְך 

: ְוָנַתִּתי כֹוָסּה ְּבָיֵדְך | ְּבֶדֶרְך ֲאחֹוֵתְך ָהָלְכְּת ) 31: (ְּבִגּלּוֵליֶהם
ה ֻמָּק ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה ּכֹוס ֲאחֹוֵתְך ִּתְׁשִּתי ָהעֲ ) 32(  

ִׁשָּכרֹון ) 33: (ִּתְהֶיה ִלְצחֹק ּוְלַלַעג ִמְרָּבה ְלָהִכיל| ְוָהְרָחָבה 
) 34: (ןּכֹוס ַׁשָּמה ּוְׁשָמָמה ּכֹוס ֲאחֹוֵתְך ׁשְֹמרֹו| ְוָיגֹון ִּתָּמֵלִאי 

ִּכי |  ְּתַנֵּתִקי ְוָׁשִתית אֹוָתּה ּוָמִצית ְוֶאת ֲחָרֶׂשיָה ְּתָגֵרִמי ְוָׁשַדִיְך 
ה ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהוִ ) 35(  : ְרִּתי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוהֲאִני ִדּבַ 

ְוַגם ַאְּת ְׂשִאי | ַיַען ָׁשַכַחְּת אֹוִתי ַוַּתְׁשִליִכי אֹוִתי ַאֲחֵרי ַגֵּוְך 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ) 36(  : ִזָּמֵתְך ְוֶאת ַּתְזנּוָתִיְך 

ְוַהֵּגד ָלֶהן ֵאת | ֳהִליָבה ֲהִתְׁשּפֹוט ֶאת ָאֳהָלה ְוֶאת ָא
| ּו ִּכי ִנֵאפּו ְוָדם ִּביֵדיֶהן ְוֶאת ִּגּלּוֵליֶהן ִנֵאפ) 37: (תֹוֲעבֹוֵתיֶהן

עֹוד ) 38: (ְוַגם ֶאת ְּבֵניֶהן ֲאֶׁשר ָיְלדּו ִלי ֶהֱעִבירּו ָלֶהם ְלָאְכָלה
ְּבתֹוַתי ִטְּמאּו ֶאת ִמְקָּדִׁשי ַּבּיֹום ַההּוא ְוֶאת ַׁש | זֹאת ָעׂשּו ִלי 

 ּוְבַׁשֲחָטם ֶאת ְּבֵניֶהם ְלִגּלּוֵליֶהם ַוָּיבֹאּו ֶאל) 39: (ִחֵּללּו
) 40: (ְוִהֵּנה כֹה ָעׂשּו ְּבתֹוְך ֵּביִתי| ִמְקָּדִׁשי ַּבּיֹום ַההּוא ְלַחְּללֹו 



לּוַח ֲאֶׁשר ַמְלָאְך ָׁש | ְוַאף ִּכי ִתְׁשַלְחָנה ַלֲאָנִׁשים ָּבִאים ִמֶּמְרָחק 
) 41: (ֶעִדי ְוִהֵּנה ָבאּו ַלֲאֶׁשר ָרַחְצְּת ָּכַחְלְּת ֵעיַנִיְך ְוָעִדית ֲאֵליֶהם

 ּוְקָטְרִּתי ְוַׁשְמִני| ְוָיַׁשְבְּת ַעל ִמָּטה ְכבּוָּדה ְוֻׁשְלָחן ָערּוְך ְלָפֶניָה 
ָאָדם  ְוקֹול ָהמֹון ָׁשֵלו ָבּה ְוֶאל ֲאָנִׁשים ֵמרֹב) 42: (ַׂשְמְּת ָעֶליהָ 

ַוִּיְּתנּו ְצִמיִדים ֶאל | ִמִּמְדָּבר ] ָסָבִאים קרי[אים מּוָבִאים סוב
 ָואַֹמר ַלָּבָלה ִנאּוִפים) 43: (ְיֵדיֶהן ַוֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ַעל ָראֵׁשיֶהן

ַוָּיבֹוא ) 44: (ַתְזנּוֶתָה ָוִהיא] ִיְזנּו קרי[יזנה ] ַעָּתה קרי[עת | 
ה ֶאל ָאֳהָלה ְוֶאל ָאֳהִליבָ  ֵּכן ָּבאּו| ֵאֶליָה ְּכבֹוא ֶאל ִאָּׁשה זֹוָנה 

ם ַוֲאָנִׁשים ַצִּדיִקם ֵהָּמה ִיְׁשְּפטּו אֹוְתהֶ ) 45: (ִאּׁשֹת ַהִּזָּמה
ִּכי נֲֹאפֹת ֵהָּנה ְוָדם | ִמְׁשַּפט נֲֹאפֹות ּוִמְׁשַּפט ׁשְֹפכֹות ָּדם 

 ַהֲעֵלה ֲעֵליֶהם ָקָהל| ִּכי ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ) 46(  : ִּביֵדיֶהן
א ְוָרְגמּו ֲעֵליֶהן ֶאֶבן ָקָהל ּוָברֵ ) 47: (תֹן ֶאְתֶהן ְלַזֲעָוה ְוָלַבזְונָ 

ׁש ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ַיֲהרֹגּו ּוָבֵּתיֶהן ָּבֵא | אֹוְתֶהן ְּבַחְרבֹוָתם 
לֹא ְוִנַּוְּסרּו ָּכל ַהָּנִׁשים וְ | ְוִהְׁשַּבִּתי ִזָּמה ִמן ָהָאֶרץ ) 48: (ִיְׂשרֹפּו

ְוָנְתנּו ִזַּמְתֶכָנה ֲעֵליֶכן ַוֲחָטֵאי ) 49: (ְּכִזַּמְתֶכָנהַתֲעֶׂשיָנה 
  :ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ֲאדָֹני ְיהִוה| ִגּלּוֵליֶכן ִּתֶּׂשאיָנה 

  
Ezekiel Chapter 24 

  
ֲעִׂשיִרי ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ַּבָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעית ַּבחֶֹדׁש הָ ) 1(

ְלָך ֶאת ] ְּכָתב קרי[ֶּבן ָאָדם כתוב ) 2: (ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ֵלאמֹר
ִם ָסַמְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאל ְירּוָׁשלַ | ֵׁשם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה 

ָּת ּוְמׁשֹל ֶאל ֵּבית ַהֶּמִרי ָמָׁשל ְוָאַמְר ) 3: (ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה
ְוַגם ְיצֹק ּבֹו  ְׁשפֹת ַהִּסיר ְׁשפֹת| ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה 

ִמְבַחר | ֱאסֹף ְנָתֶחיָה ֵאֶליָה ָּכל ֵנַתח טֹוב ָיֵרְך ְוָכֵתף ) 4: (ָמִים
ִמְבַחר ַהּצֹאן ָלקֹוַח ְוַגם ּדּור ָהֲעָצִמים ) 5: (ֲעָצִמים ַמֵּלא

ָלֵכן ) 6(  : ַרַּתח ְרָתֶחיָה ַּגם ָּבְׁשלּו ֲעָצֶמיָה ְּבתֹוָכּה| ַּתְחֶּתיָה 
ָבּה  ָני ְיהִֹוה אֹוי ִעיר ַהָּדִמים ִסיר ֲאֶׁשר ֶחְלָאָתהּכֹה ָאַמר ֲאדֹ

ַפל ִלְנָתֶחיָה ִלְנָתֶחיָה הֹוִציָאּה לֹא נָ | ְוֶחְלָאָתּה לֹא ָיְצָאה ִמֶּמָּנה 
| ְתהּו ִּכי ָדָמּה ְּבתֹוָכּה ָהָיה ַעל ְצִחיַח ֶסַלע ָׂשָמ ) 7: (ָעֶליָה ּגֹוָרל

ְלַהֲעלֹות ֵחָמה ) 8: (ֹות ָעָליו ָעָפרלֹא ְׁשָפַכְתהּו ַעל ָהָאֶרץ ְלַכּס
  : ְלִבְלִּתי ִהָּכסֹות| ִלְנקֹם ָנָקם ָנַתִּתי ֶאת ָּדָמּה ַעל ְצִחיַח ָסַלע 

ַּגם ֲאִני ַאְגִּדיל | ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה אֹוי ִעיר ַהָּדִמים ) 9(
| ָּבָׂשר ַהְרֵּבה ָהֵעִצים ַהְדֵלק ָהֵאׁש ָהֵתם הַ ) 10: (ַהְּמדּוָרה



ָה ְוַהֲעִמיֶדָה ַעל ֶּגָחֶלי) 11: (ְוַהְרַקח ַהֶּמְרָקָחה ְוָהֲעָצמֹות ֵיָחרּו
ָתּה ְלַמַען ֵּתַחם ְוָחָרה ְנֻחְׁשָּתּה ְוִנְּתָכה ְבתֹוָכּה ֻטְמָא| ֵרָקה 

ְולֹא ֵתֵצא ִמֶּמָּנה ַרַּבת | ְּתֻאִנים ֶהְלָאת ) 12: (ִּתֻּתם ֶחְלָאָתּה
ַיַען ִטַהְרִּתיְך | ְּבֻטְמָאֵתְך ִזָּמה ) 13: (ֶחְלָאָתּה ֶחְלָאָתּה ְּבֵאׁש

ָמִתי ְולֹא ָטַהְרְּת ִמֻּטְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד ַעד ֲהִניִחי ֶאת חֲ 
ָאחּוס  ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי ָּבָאה ְוָעִׂשיִתי לֹא ֶאְפַרע ְולֹא) 14: (ָּבְך 

  : ילֹוַתִיְך ְׁשָפטּוְך ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִֹוהִּכְדָרַכִיְך ְוַכֲעלִ | ְולֹא ֶאָּנֵחם 
ֶּבן ָאָדם ִהְנִני לֵֹקַח ) 16: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 15(

ְולֹא ִתְסּפֹד ְולֹא ִתְבֶּכה ְולֹוא | ִמְּמָך ֶאת ַמְחַמד ֵעיֶניָך ְּבַמֵּגָפה 
 ֶׂשה ְפֵאְרךָ ֵהָאֵנק ּדֹם ֵמִתים ֵאֶבל לֹא ַתעֲ ) 17: (ָתבֹוא ִּדְמָעֶתךָ 

ְולֹא ַתְעֶטה ַעל ָׂשָפם | ֲחבֹוׁש ָעֶליָך ּוְנָעֶליָך ָּתִׂשים ְּבַרְגֶליָך 
ָמת ָוֲאַדֵּבר ֶאל ָהָעם ַּבּבֶֹקר ַוָּת ) 18: (ְוֶלֶחם ֲאָנִׁשים לֹא תֹאֵכל

ַוּיֹאְמרּו ֵאַלי ) 19: (ָוַאַעׂש ַּבּבֶֹקר ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי| ִאְׁשִּתי ָּבָעֶרב 
ָואַֹמר ) 20: (ֲהלֹא ַתִּגיד ָלנּו ָמה ֵאֶּלה ָּלנּו ִּכי ַאָּתה עֶֹׂשה| ָהָעם 

ל ֱאמֹר ְלֵבית ִיְׂשָרֵא ) 21: (ְּדַבר ְיהָוה ָהָיה ֵאַלי ֵלאמֹר| ֲאֵליֶהם 
ֶכם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ְמַחֵּלל ֶאת ִמְקָּדִׁשי ְּגאֹון ֻעּזְ 

ּוְבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר | ֶכם ַמְחַמד ֵעיֵניֶכם ּוַמְחַמל ַנְפְׁש 
ַעל ָׂשָפם | ַוֲעִׂשיֶתם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ) 22: (ֲעַזְבֶּתם ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו

ּוְפֵאֵרֶכם ַעל ) 23: (לֹא ַתְעטּו ְוֶלֶחם ֲאָנִׁשים לֹא תֹאֵכלּו
ְנַמּקֶֹתם ּו| ָראֵׁשיֶכם ְוַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם לֹא ִתְסְּפדּו ְולֹא ִתְבּכּו 

 ְוָהָיה ְיֶחְזֵקאל ָלֶכם) 24: (ַּבֲעֹונֵֹתיֶכם ּוְנַהְמֶּתם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו
י ְּבבָֹאּה ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ֲאדֹנָ | ְלמֹוֵפת ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַּתֲעׂשּו 

ת ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֲהלֹוא ְּביֹום ַקְחִּתי ֵמֶהם ֶא ) 25(  : ְיהִוה
ֶאת ַמְחַמד ֵעיֵניֶהם ְוֶאת ַמָּׂשא | ִּתְפַאְרָּתם  ָמעּוָּזם ְמׂשֹוׂש

יָך ַּבּיֹום ַההּוא ָיבֹוא ַהָּפִליט ֵאלֶ ) 26: (ַנְפָׁשם ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם
ט ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּפַתח ִּפיָך ֶאת ַהָּפִלי) 27: (ְלַהְׁשָמעּות ָאְזָנִים| 

ֶהם ְלמֹוֵפת ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְוָהִייָת לָ | ּוְתַדֵּבר ְולֹא ֵתָאֵלם עֹוד 
    : ְיהָוה

  
Ezekiel Chapter 25 

  
ְּבֵני  ֶּבן ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ֶאל) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

דָֹני ְוָאַמְרָּת ִלְבֵני ַעּמֹון ִׁשְמעּו ְּדַבר אֲ ) 3: (ְוִהָּנֵבא ֲעֵליֶהם| ַעּמֹון 
ִכי  ָני ְיהִוה ַיַען ָאְמֵרְך ֶהָאח ֶאל ִמְקָּדִׁשיּכֹה ָאַמר ֲאדֹ| ְיהִוה 



י ָהְלכּו ִנָחל ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָנַׁשָּמה ְוֶאל ֵּבית ְיהּוָדה ִּכ 
 ָלֵכן ִהְנִני נְֹתָנְך ִלְבֵני ֶקֶדם ְלמֹוָרָׁשה ְוִיְּׁשבּו) 4: (ַּבּגֹוָלה

ה ֵהָּמה יֹאְכלּו ִפְרֵיְך ְוֵהָּמ | ם ִטירֹוֵתיֶהם ָּבְך ְוָנְתנּו ָבְך ִמְׁשְּכֵניהֶ 
ּמֹון ְוָנַתִּתי ֶאת ַרָּבה ִלְנֵוה ְגַמִּלים ְוֶאת ְּבֵני עַ ) 5: (ִיְׁשּתּו ֲחָלֵבְך 

ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ) 6(  : ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ְלִמְרַּבץ צֹאן 
ׁש ַמח ְּבָכל ָׁשאְטָך ְּבֶנפֶ ַוִּתְׂש | ְיהִוה ַיַען ַמְחֲאָך ָיד ְוַרְקֲעָך ְּבָרֶגל 

יָך ָלֵכן ִהְנִני ָנִטיִתי ֶאת ָיִדי ָעֶליָך ּוְנַתִּת ) 7: (ֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל
ן ַלּגֹוִים ְוִהְכַרִּתיָך ִמן ָהַעִּמים ְוַהֲאַבְדִּתיָך ִמ ] ְלַבז קרי[לבג 

ַמר ֲאדָֹני ּכֹה ָא) 8(  : ַאְׁשִמיְדָך ְוָיַדְעָּת ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ָהֲאָרצֹות 
: ָדהַיַען ֲאמֹר מֹוָאב ְוֵׂשִעיר ִהֵּנה ְּכָכל ַהּגֹוִים ֵּבית ְיהּו| ְיהִוה 

| ֵצהּו ָלֵכן ִהְנִני פֵֹתַח ֶאת ֶּכֶתף מֹוָאב ֵמֶהָעִרים ֵמָעָריו ִמָּק ) 9(
ְוִקְרָיָתְיָמה [ְצִבי ֶאֶרץ ֵּבית ַהְיִׁשימֹת ַּבַעל ְמעֹון וקריתמה 

ְלַמַען | ֶדם ַעל ְּבֵני ַעּמֹון ּוְנַתִּתיָה ְלמֹוָרָׁשה ִלְבֵני ֶק ) 10]: (קרי
| ּוְבמֹוָאב ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ) 11: (לֹא ִתָּזֵכר ְּבֵני ַעּמֹון ַּבּגֹוִים

 ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַיַען ֲעׂשֹות) 12(  : ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה
: םְאְׁשמּו ָאׁשֹום ְוִנְּקמּו ָבהֶ ַוּיֶ | ֱאדֹום ִּבְנקֹם ָנָקם ְלֵבית ְיהּוָדה 

ִּתי ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְוָנִטִתי ָיִדי ַעל ֱאדֹום ְוִהְכרַ ) 13(
ב ּוְנַתִּתיָה ָחְרָּבה ִמֵּתיָמן ּוְדָדֶנה ַּבֶחרֶ | ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה 

ּו ְׂשָרֵאל ְוָעׂשְוָנַתִּתי ֶאת ִנְקָמִתי ֶּבֱאדֹום ְּבַיד ַעִּמי יִ ) 14: (ִיּפֹלּו
  : ְוָיְדעּו ֶאת ִנְקָמִתי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ֶבֱאדֹום ְּכַאִּפי ְוַכֲחָמִתי 

ַוִּיָּנְקמּו |  ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַיַען ֲעׂשֹות ְּפִלְׁשִּתים ִּבְנָקָמה) 15(
ַמר ָלֵכן ּכֹה ָא) 16: (ָנָקם ִּבְׁשָאט ְּבֶנֶפׁש ְלַמְׁשִחית ֵאיַבת עֹוָלם

| ֵרִתים ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני נֹוֶטה ָיִדי ַעל ְּפִלְׁשִּתים ְוִהְכַרִּתי ֶאת ְּכ 
ְוָעִׂשיִתי ָבם ְנָקמֹות ) 17: (ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת ְׁשֵאִרית חֹוף ַהָּים

ִתי ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְּבִתִּתי ֶאת ִנְקָמ | ְּגדֹלֹות ְּבתֹוְכחֹות ֵחָמה 
    : ָּבם
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ָהָיה ְדַבר ְיהָוה | ַוְיִהי ְּבַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ) 1(

ַלִם ֶּבן ָאָדם ַיַען ֲאֶׁשר ָאְמָרה ּצֹר ַעל ְירּוָׁש ) 2: (ֵאַלי ֵלאמֹר
: ִאָּמְלָאה ָהֳחָרָבה| ֶהָאח ִנְׁשְּבָרה ַּדְלתֹות ָהַעִּמים ָנֵסָּבה ֵאָלי 

ְוַהֲעֵליִתי ָעַלִיְך | ה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ָעַלִיְך צֹר ָלֵכן ּכֹ) 3(
ּו ְוִׁשֲחתּו חֹמֹות צֹר ְוָהְרס) 4: (ּגֹוִים ַרִּבים ְּכַהֲעלֹות ַהָּים ְלַגָּליו



) 5: (ְוָנַתִּתי אֹוָתּה ִלְצִחיַח ָסַלע| ִמְגָּדֶליָה ְוִסֵחיִתי ֲעָפָרּה ִמֶּמָּנה 
ָני ְהֶיה ְּבתֹוְך ַהָּים ִּכי ֲאִני ִדַּבְרִּתי ְנֻאם ֲאדִֹמְׁשַטח ֲחָרִמים ִּת 

ֶרב ּוְבנֹוֶתיָה ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבחֶ ) 6: (ְוָהְיָתה ְלַבז ַלּגֹוִים| ְיהִוה 
  : ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ֵּתָהַרְגָנה 

ר ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ֵמִביא ֶאל צֹר ְנבּוַכְדֶראּצַ ) 7(
ָהל ְּבסּוס ּוְבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים ְוָק | ֶמֶלְך ָּבֶבל ִמָּצפֹון ֶמֶלְך ְמָלִכים 

ַפְך ְוָנַתן ָעַלִיְך ָּדֵיק ְוָׁש | ְּבנֹוַתִיְך ַּבָּׂשֶדה ַּבֶחֶרב ַיֲהרֹג ) 8: (ְוַעם ָרב
ָתִיְך ּוְמִחי ָקָבּלֹו ִיֵּתן ְּבחֹמֹו) 9: (ָעַלִיְך סְֹלָלה ְוֵהִקים ָעַלִיְך ִצָּנה

ִמִּׁשְפַעת סּוָסיו ְיַכֵּסְך ) 10: (ּוִמְגְּדלַֹתִיְך ִיּתֹץ ְּבַחְרבֹוָתיו| 
בֹאֹו ִמּקֹול ָּפַרׁש ְוַגְלַּגל ָוֶרֶכב ִּתְרַעְׁשָנה חֹומֹוַתִיְך ְּב | ֲאָבָקם 

ְּבַפְרסֹות סּוָסיו ִיְרמֹס ) 11: (ִּבְׁשָעַרִיְך ִּכְמבֹוֵאי ִעיר ְמֻבָּקָעה
: ֵּתֵרד ַעֵּמְך ַּבֶחֶרב ַיֲהרֹג ּוַמְּצבֹות ֻעֵּזְך ָלָאֶרץ| ֹוָתִיְך ֶאת ָּכל חּוצ

י ְוָׁשְללּו ֵחיֵלְך ּוָבְזזּו ְרֻכָּלֵתְך ְוָהְרסּו חֹומֹוַתִיְך ּוָבֵּת ) 12(
) 13: (ּוַוֲאָבַנִיְך ְוֵעַצִיְך ַוֲעָפֵרְך ְּבתֹוְך ַמִים ָיִׂשימ| ֶחְמָּדֵתְך ִיּתֹצּו 

) 14: (ְוקֹול ִּכּנֹוַרִיְך לֹא ִיָּׁשַמע עֹוד| מֹון ִׁשיָרִיְך ְוִהְׁשַּבִּתי הֲ 
ִּכי | עֹוד  ּוְנַתִּתיְך ִלְצִחיַח ֶסַלע ִמְׁשַטח ֲחָרִמים ִּתְהֶיה לֹא ִתָּבֶנה

ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ) 15(  : ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
ֹוֵכְך ְך ֶּבֱאנֹק ָחָלל ֵּבָהֵרג ֶהֶרג ְּבתֲהלֹא ִמּקֹול ַמַּפְלֵּת | ְיהִוה ְלצֹור 

 ְוָיְרדּו ֵמַעל ִּכְסאֹוָתם ּכֹל ְנִׂשיֵאי ַהָּים) 16: (ִיְרֲעׁשּו ָהִאִּיים
ֲחָרדֹות | ְוֵהִסירּו ֶאת ְמִעיֵליֶהם ְוֶאת ִּבְגֵדי ִרְקָמָתם ִיְפׁשֹטּו 

) 17: (ְממּו ָעָלִיְך ִיְלָּבׁשּו ַעל ָהָאֶרץ ֵיֵׁשבּו ְוָחְרדּו ִלְרָגִעים ְוָׁש 
| ִּמים ְוָנְׂשאּו ָעַלִיְך ִקיָנה ְוָאְמרּו ָלְך ֵאיְך ָאַבְדְּת נֹוֶׁשֶבת ִמּיַ 

נּו ָה ֲאֶׁשר ָנְת ָהִעיר ַהֻהָּלָלה ֲאֶׁשר ָהְיָתה ֲחָזָקה ַבָּים ִהיא ְויְֹׁשֶבי
| ְך ַעָּתה ֶיְחְרדּו ָהִאִּין יֹום ַמַּפְלֵּת ) 18: (ִחִּתיָתם ְלָכל יֹוְׁשֶביהָ 

ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ) 19(  : ְוִנְבֲהלּו ָהִאִּיים ֲאֶׁשר ַּבָּים ִמֵּצאֵתְך 
| ּו ְיהִוה ְּבִתִּתי אָֹתְך ִעיר ֶנֱחֶרֶבת ֶּכָעִרים ֲאֶׁשר לֹא נֹוָׁשב

) 20: (ְּבַהֲעלֹות ָעַלִיְך ֶאת ְּתהֹום ְוִכּסּוְך ַהַּמִים ָהַרִּבים
 ֹור ֶאל ַעם עֹוָלם ְוהֹוַׁשְבִּתיְך ְּבֶאֶרץְוהֹוַרְדִּתיְך ֶאת יֹוְרֵדי ב

| ִבי ַּתְחִּתּיֹות ָּכֳחָרבֹות ֵמעֹוָלם ֶאת יֹוְרֵדי בֹור ְלַמַען לֹא ֵתֵׁש 
ּוְתֻבְקִׁשי | ַּבָּלהֹות ֶאְּתֵנְך ְוֵאיֵנְך ) 21: (ְוָנַתִּתי ְצִבי ְּבֶאֶרץ ַחִּיים

    : הְולֹא ִתָּמְצִאי עֹוד ְלעֹוָלם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהֹוִ 
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ר ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ָׂשא ַעל צֹ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(
ַעל ְמבֹואֹת ] ַהּיֶֹׁשֶבת קרי[ְוָאַמְרָּת ְלצֹור היׁשבתי ) 3: (ִקיָנה

ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה צֹור | ָים רֶֹכֶלת ָהַעִּמים ֶאל ִאִּיים ַרִּבים 
 ּבַֹנִיְך ָּכְללּו| ְּבֵלב ַיִּמים ְּגבּוָלִיְך ) 4: (ַמְרְּת ֲאִני ְּכִליַלת יִֹפיַאְּת ָא

ֶאֶרז | ְּברֹוִׁשים ִמְּׂשִניר ָּבנּו ָלְך ֵאת ָּכל ֻלחָֹתִים ) 5: (ָיְפֵיְך 
ַאּלֹוִנים ִמָּבָׁשן ָעׂשּו ) 6: (ִמְּלָבנֹון ָלָקחּו ַלֲעׂשֹות ּתֶֹרן ָעָלִיְך 

ִּכִּתִּיים [ְרֵׁשְך ָעׂשּו ֵׁשן ַּבת ֲאֻׁשִרים ֵמִאֵּיי כתים ַק | ִמּׁשֹוָטִיְך 
| ָלְך ְלֵנס  ֵׁשׁש ְּבִרְקָמה ִמִּמְצַרִים ָהָיה ִמְפָרֵׂשְך ִלְהיֹות) 7]: (קרי

יְֹׁשֵבי ִצידֹון ) 8: (ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ֵמִאֵּיי ֱאִליָׁשה ָהָיה ְמַכֵּסְך 
) 9: (ַמִיְך צֹור ָהיּו ָבְך ֵהָּמה חְֹבָלִיְך ֲחכָ | ְוַאְרַוד ָהיּו ָׁשִטים ָלְך 

ָּכל ֳאִנּיֹות ַהָּים | ִזְקֵני ְגַבל ַוֲחָכֶמיָה ָהיּו ָבְך ַמֲחִזיֵקי ִּבְדֵקְך 
ָּפַרס ְולּוד ּופּוט ָהיּו ) 10: (ּוַמָּלֵחיֶהם ָהיּו ָבְך ַלֲערֹב ַמֲעָרֵבְך 

: ְך ִּתּלּו ָבְך ֵהָּמה ָנְתנּו ֲהָדרֵ ָמֵגן ְוכֹוַבע | ְבֵחיֵלְך ַאְנֵׁשי ִמְלַחְמֵּתְך 
לֹוַתִיְך ְּבֵני ַאְרַוד ְוֵחיֵלְך ַעל חֹומֹוַתִיְך ָסִביב ְוַגָּמִדים ְּבִמְגְּד ) 11(

) 12: (ְך ִׁשְלֵטיֶהם ִּתּלּו ַעל חֹומֹוַתִיְך ָסִביב ֵהָּמה ָּכְללּו ָיְפיֵ | ָהיּו 
נּו ף ַּבְרֶזל ְּבִדיל ְועֹוֶפֶרת ָנְת ְּבֶכֶס | ַּתְרִׁשיׁש סַֹחְרֵּתְך ֵמרֹב ָּכל הֹון 

י ְּבֶנֶפׁש ָאָדם ּוְכלֵ | ָיָון ֻּתַבל ָוֶמֶׁשְך ֵהָּמה רְֹכָלִיְך ) 13: (ִעְזבֹוָנִיְך 
סּוִסים ּוָפָרִׁשים | ִמֵּבית ּתֹוַגְרָמה ) 14: (ְנחֶֹׁשת ָנְתנּו ַמֲעָרֵבְך 

ַלִיְך ִאִּיים ַרִּבים ְּבֵני ְדָדן רְֹכ ) 15: (ּוְפָרִדים ָנְתנּו ִעְזבֹוָנִיְך 
ֵהִׁשיבּו ] ְוָהְבִנים קרי[ַקְרנֹות ֵׁשן והובנים | ְסחַֹרת ָיֵדְך 

ְּבנֶֹפְך ַאְרָּגָמן | ֲאָרם סַֹחְרֵּתְך ֵמרֹב ַמֲעָׂשִיְך ) 16: (ֶאְׁשָּכֵרְך 
ְיהּוָדה ) 17: (ְוִרְקָמה ּובּוץ ְוָראמֹת ְוַכְדּכֹד ָנְתנּו ְּבִעְזבֹוָנִיְך 

ן ְּבִחֵּטי ִמִּנית ּוַפַּנג ּוְדַבׁש ָוֶׁשֶמ | ָרֵאל ֵהָּמה רְֹכָלִיְך ְוֶאֶרץ ִיְׂש 
רֹב ָּכל ַּדֶּמֶׂשק סַֹחְרֵּתְך ְּברֹב ַמֲעַׂשִיְך ֵמ ) 18: (ָוצִֹרי ָנְתנּו ַמֲעָרֵבְך 

 ְוָדן ְוָיָון ְמאּוָּזל ְּבִעְזבֹוַנִיְך ) 19: (ְּבֵיין ֶחְלּבֹון ְוֶצֶמר ָצַחר| הֹון 
 ְּדָדן רַֹכְלֵּתְך ) 20: (ַּבְרֶזל ָעׁשֹות ִקָּדה ְוָקֶנה ְּבַמֲעָרֵבְך ָהָיה| ָנָתּנּו 

ֵרי ֲעַרב ְוָכל ְנִׂשיֵאי ֵקָדר ֵהָּמה סֹחֲ ) 21: (ְבִבְגֵדי חֶֹפׁש ְלִרְכָּבה
רְֹכֵלי ְׁשָבא ) 22: (ְּבָכִרים ְוֵאיִלים ְוַעּתּוִדים ָּבם סֲֹחָרִיְך | ָיֵדְך 

ָזָהב ְּברֹאׁש ָּכל ּבֶֹׂשם ּוְבָכל ֶאֶבן ְיָקָרה וְ | ִיְך ְוַרְעָמה ֵהָּמה רְֹכלָ 
ַאּׁשּור ִּכְלַמד | ָחָרן ְוַכֵּנה ָוֶעֶדן רְֹכֵלי ְׁשָבא ) 23: (ָנְתנּו ִעְזבֹוָנִיְך 

ָמה ֵהָּמה רְֹכַלִיְך ְבַמְכֻלִלים ִּבְגלֹוֵמי ְּתֵכֶלת ְוִרְק ) 24: (רַֹכְלֵּתְך 
) 25: (ִלים ֲחֻבִׁשים ַוֲאֻרִזים ְּבַמְרֻכְלֵּתְך ַּבֲחבָ | ּוְבִגְנֵזי ְּברִֹמים 

ב ַוִּתָּמְלִאי ַוִּתְכְּבִדי ְמאֹד ְּבלֵ | ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ָׁשרֹוַתִיְך ַמֲעָרֵבְך 
רּוַח ַהָּקִדים | ְּבַמִים ַרִּבים ֱהִביאּוְך ַהָּׁשִטים אָֹתְך ) 26: (ַיִּמים



ְבָלִיְך ִעְזבֹוַנִיְך ַמֲעָרֵבְך ַמָּלַחִיְך ְוחֹהֹוֵנְך וְ ) 27: (ְׁשָבֵרְך ְּבֵלב ַיִּמים
  ֲאֶׁשר ָּבְך ַמֲחִזיֵקי ִבְדֵקְך ְועְֹרֵבי ַמֲעָרֵבְך ְוָכל ַאְנֵׁשי ִמְלַחְמֵּתְך | 

) 28: (ֵּתְך ּוְבָכל ְקָהֵלְך ֲאֶׁשר ְּבתֹוֵכְך ִיְּפלּו ְּבֵלב ַיִּמים ְּביֹום ַמַּפְל 
ם ְוָיְרדּו ֵמֳאִנּיֹוֵתיהֶ ) 29: (ׁשּו ִמְגרֹׁשֹותִיְרעֲ | ְלקֹול ַזֲעַקת חְֹבָלִיְך 

: ֶאל ָהָאֶרץ ַיֲעמֹדּו| ּכֹל ּתְֹפֵׂשי ָמׁשֹוט ַמָּלִחים ּכֹל חְֹבֵלי ַהָּים 
ְוַיֲעלּו ָעָפר ַעל | ְוִהְׁשִמיעּו ָעַלִיְך ְּבקֹוָלם ְוִיְזֲעקּו ָמָרה ) 30(

 חּו ֵאַלִיְך ָקְרָחה ְוָחְגרּוְוִהְקִרי) 31: (ָראֵׁשיֶהם ָּבֵאֶפר ִיְתַּפָּלׁשּו
ְוָנְׂשאּו ֵאַלִיְך ) 32: (ּוָבכּו ֵאַלִיְך ְּבַמר ֶנֶפׁש ִמְסֵּפד ָמר| ַׂשִּקים 

) 33: (ִמי ְכצֹור ְּכֻדָמה ְּבתֹוְך ַהָּים| ְּבִניֶהם ִקיָנה ְוקֹוְננּו ָעָלִיְך 
ְּברֹב הֹוַנִיְך | ְּבֵצאת ִעְזבֹוַנִיְך ִמַּיִּמים ִהְׂשַּבַעְּת ַעִּמים ַרִּבים 

ֵעת ִנְׁשֶּבֶרת ִמַּיִּמים ) 34: (ּוַמֲעָרַבִיְך ֶהֱעַׁשְרְּת ַמְלֵכי ָאֶרץ
ּכֹל ) 35: (ַמֲעָרֵבְך ְוָכל ְקָהֵלְך ְּבתֹוֵכְך ָנָפלּו| ְּבַמֲעַמֵּקי ָמִים 

 : ָּפִניםּוַמְלֵכיֶהם ָׂשֲערּו ַׂשַער ָרֲעמּו| יְֹׁשֵבי ָהִאִּיים ָׁשְממּו ָעָלִיְך 
ַּבָּלהֹות ָהִיית ְוֵאיֵנְך ַעד | סֲֹחִרים ָּבַעִּמים ָׁשְרקּו ָעָלִיְך ) 36(

    : עֹוָלם
  

Ezekiel Chapter 28 
  
ֶּבן ָאָדם ֱאמֹר ִלְנִגיד צֹר ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ב ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה ַיַען ָּגַבּה ִלְּבָך ַוּתֹאֶמר ֵאל ָאִני מֹוַׁש 
 ְוַאָּתה ָאָדם ְולֹא ֵאל ַוִּתֵּתן ִלְּבךָ | ֱאלִֹהים ָיַׁשְבִּתי ְּבֵלב ַיִּמים 

ָּכל | ] ִמָּדִניֵאל קרי[ִהֵּנה ָחָכם ַאָּתה מדנאל ) 3: (ְּכֵלב ֱאלִֹהים
| ִיל ְּבָחְכָמְתָך ּוִבְתבּוָנְתָך ָעִׂשיָת ְּלָך חָ ) 4: (ָסתּום לֹא ֲעָממּוךָ 

ְּברֹב ָחְכָמְתָך ִּבְרֻכָּלְתָך ) 5: (ף ְּבאֹוְצרֹוֶתיךָ ַוַּתַעׂש ָזָהב ָוֶכֶס 
 ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני) 6(  : ַוִּיְגַּבּה ְלָבְבָך ְּבֵחיֶלךָ | ִהְרִּביָת ֵחיֶלָך 

ָלֵכן ִהְנִני ֵמִביא ) 7: (ַיַען ִּתְּתָך ֶאת ְלָבְבָך ְּכֵלב ֱאלִֹהים| ְיהִוה 
ְוֵהִריקּו ַחְרבֹוָתם ַעל ְיִפי ָחְכָמֶתָך | ָעֶליָך ָזִרים ָעִריֵצי ּגֹוִים 

ָוַמָּתה ְממֹוֵתי ָחָלל ְּבֵלב | ַלַּׁשַחת יֹוִרדּוָך ) 8: (ְוִחְּללּו ִיְפָעֶתךָ 
ְוַאָּתה | ֶהָאמֹר ּתֹאַמר ֱאלִֹהים ָאִני ִלְפֵני הְֹרֶגָך ) 9: (ַיִּמים

מּות ְּבַיד מֹוֵתי ֲעֵרִלים ָּת ) 10: (ָאָדם ְולֹא ֵאל ְּבַיד ְמַחְלֶליךָ 
ַוְיִהי ְדַבר ) 11(  : ִּכי ֲאִני ִדַּבְרִּתי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ָזִרים 

| ֶּבן ָאָדם ָׂשא ִקיָנה ַעל ֶמֶלְך צֹור ) 12: (ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר
א ְוָאַמְרָּת ּלֹו ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַאָּתה חֹוֵתם ָּתְכִנית ָמלֵ 

ָרה ֵעֶדן ַּגן ֱאלִֹהים ָהִייָת ָּכל ֶאֶבן ְיָק ְּב ) 13: (ָחְכָמה ּוְכִליל יִֹפי



ה ַסִּפיר נֶֹפְך ְמֻסָכֶתָך אֶֹדם ִּפְטָדה ְוָיֲהלֹם ַּתְרִׁשיׁש ׁשַֹהם ְוָיְׁשפֵ 
:  ּכֹוָננּוְמֶלאֶכת ֻּתֶּפיָך ּוְנָקֶביָך ָּבְך ְּביֹום ִהָּבַרֲאךָ | ּוָבְרַקת ְוָזָהב 

 ּוְנַתִּתיָך ְּבַהר קֶֹדׁש ֱאלִֹהים|  ַאְּת ְּכרּוב ִמְמַׁשח ַהּסֹוֵכְך ) 14(
ָּתִמים ַאָּתה ִּבְדָרֶכיָך ) 15: (ָהִייָת ְּבתֹוְך ַאְבֵני ֵאׁש ִהְתַהָּלְכָּת 

ְּברֹב ְרֻכָּלְתָך ָמלּו ) 16: (ַעד ִנְמָצא ַעְוָלָתה ָּבְך | ִמּיֹום ִהָּבְרָאְך 
ַאֶּבְדָך ְּכרּוב ָוֶאַחֶּלְלָך ֵמַהר ֱאלִֹהים וָ | תֹוְכָך ָחָמס ַוֶּתֱחָטא 
ְתָך ָּגַבּה ִלְּבָך ְּבָיְפֶיָך ִׁשַחָּת ָחְכָמ ) 17: (ַהּסֵֹכְך ִמּתֹוְך ַאְבֵני ֵאׁש

ֲאָוה ַעל ֶאֶרץ ִהְׁשַלְכִּתיָך ִלְפֵני ְמָלִכים ְנַתִּתיָך ְלרַ | ַעל ִיְפָעֶתָך 
ָואֹוִצא | ָך ֵמרֹב ֲעֹוֶניָך ְּבֶעֶול ְרֻכָּלְתָך ִחַּלְלָּת ִמְקָּדֶׁשי) 18: (ָבְך 

ֵעיֵני ָּכל ֵאׁש ִמּתֹוְכָך ִהיא ֲאָכַלְתָך ָוֶאֶּתְנָך ְלֵאֶפר ַעל ָהָאֶרץ לְ 
ַּבָּלהֹות ָהִייָת | ָּכל יֹוְדֶעיָך ָּבַעִּמים ָׁשְממּו ָעֶליָך ) 19: (רֶֹאיךָ 

  : ְוֵאיְנָך ַעד עֹוָלם
ָּפֶניָך ֶאל ֶּבן ָאָדם ִׂשים ) 21: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 20(

ִני ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהנְ ) 22: (ְוִהָּנֵבא ָעֶליהָ | ִצידֹון 
ָבּה  ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ַּבֲעׂשֹוִתי| ָעַלִיְך ִצידֹון ְוִנְכַּבְדִּתי ְּבתֹוֵכְך 

ְּבחּוצֹוֶתיָה  ְוִׁשַּלְחִּתי ָבּה ֶּדֶבר ָוָדם) 23: (ְׁשָפִטים ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָבּה
: ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ְוִנְפַלל ָחָלל ְּבתֹוָכּה ְּבֶחֶרב ָעֶליָה ִמָּסִביב 

ִאב ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ִסּלֹון ַמְמִאיר ְוקֹוץ ַמְכ ) 24(
: ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ֲאדָֹני ְיהִוה| ִמּכֹל ְסִביבָֹתם ַהָּׁשאִטים אֹוָתם 

ִמן  ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְּבַקְּבִצי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל )25(  
ְוָיְׁשבּו ַעל | ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָנפֹצּו ָבם ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָבם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים 

ח ְוָיְׁשבּו ָעֶליָה ָלֶבַט ) 26: (ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַעְבִּדי ְלַיֲעקֹב
כֹל ַּבֲעׂשֹוִתי ְׁשָפִטים ְּב | ְכָרִמים ְוָיְׁשבּו ָלֶבַטח ּוָבנּו ָבִּתים ְוָנְטעּו 

    : ֶהםַהָּׁשאִטים אָֹתם ִמְּסִביבֹוָתם ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי
  

Ezekiel Chapter 29 
  
ָהָיה ְדַבר | ׁש ַּבָּׁשָנה ָהֲעִׂשיִרית ָּבֲעִׂשִרי ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַלחֹדֶ ) 1(

 ֶּבן ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ַעל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ) 2: (ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר
ַּדֵּבר ְוָאַמְרָּת ּכֹה ) 3: (ְוִהָּנֵבא ָעָליו ְוַעל ִמְצַרִים ֻּכָּלּה| ִמְצָרִים 

ַהָּגדֹול  ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ָעֶליָך ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהַּתִּנים
) 4: (ָאַמר ִלי ְיאִֹרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִניֲאֶׁשר | ָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך ְיאָֹריו 

 ִּבְלָחֶייָך ְוִהְדַּבְקִּתי ְדַגת ְיאֶֹריךָ ] ַחִחים קרי[ְוָנַתִּתי חחיים 
יָך ְוַהֲעִליִתיָך ִמּתֹוְך ְיאֶֹריָך ְוֵאת ָּכל ְּדַגת ְיאֹרֶ | ְּבַקְׂשְקׂשֶֹתיָך 



ְדָּבָרה אֹוְתָך ְוֵאת ָּכל ּוְנַטְׁשִּתיָך ַהִּמ ) 5: (ְּבַקְׂשְקׂשֶֹתיָך ִּתְדָּבק
ְלַחַּית | ץ ְּדַגת ְיאֶֹריָך ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ִּתּפֹול לֹא ֵתָאֵסף ְולֹא ִתָּקבֵ 

ְוָיְדעּו ָּכל יְֹׁשֵבי ) 6: (ָהָאֶרץ ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ְנַתִּתיָך ְלָאְכָלה
: ֵבית ִיְׂשָרֵאלַיַען ֱהיֹוָתם ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה ְל | ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ְיהָוה 

| ף ֵּתרֹוץ ּוָבַקְעָּת ָלֶהם ָּכל ָּכֵת ] ַבַּכף קרי[ְּבָתְפָׂשם ְּבָך בכפך ) 7(
ָלֵכן ) 8(  : ּוְבִהָּׁשֲעָנם ָעֶליָך ִּתָּׁשֵבר ְוַהֲעַמְדָּת ָלֶהם ָּכל ָמְתָנִים

 ְוִהְכַרִּתי ִמֵּמְך | ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ֵמִביא ָעַלִיְך ָחֶרב 
ְוָיְדעּו  ְוָהְיָתה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְׁשָמָמה ְוָחְרָּבה) 9: (ָאָדם ּוְבֵהָמה

ָלֵכן ִהְנִני ) 10: (ַיַען ָאַמר ְיאֹר ִלי ַוֲאִני ָעִׂשיִתי| ִּכי ֲאִני ְיהָוה 
ְוָנַתִּתי ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָחְרבֹות חֶֹרב | ֵאֶליָך ְוֶאל ְיאֶֹריָך 

 לֹא ַתֲעָבר ָּבּה ֶרֶגל) 11: (ְסֵוֵנה ְוַעד ְּגבּול ּכּוׁשְׁשָמָמה ִמִּמְגּדֹל 
: ְולֹא ֵתֵׁשב ַאְרָּבִעים ָׁשָנה| ָאָדם ְוֶרֶגל ְּבֵהָמה לֹא ַתֲעָבר ָּבּה 

ּמֹות ְוָנַתִּתי ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשָמָמה ְּבתֹוְך ֲאָרצֹות ְנַׁש ) 12(
|  ְׁשָמָמה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָעֶריָה ְּבתֹוְך ָעִרים ָמֳחָרבֹות ִּתְהֶייןָ 

  : ַוֲהִפצִֹתי ֶאת ִמְצַרִים ַּבּגֹוִים ְוֵזִריִתים ָּבֲאָרצֹות
ת ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֲאַקֵּבץ ֶא | ִּכי ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ) 13(

ת ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּו) 14: (ִמְצַרִים ִמן ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָנפֹצּו ָׁשָּמה
ְוָהיּו | ם ַוֲהִׁשבִֹתי אָֹתם ֶאֶרץ ַּפְתרֹוס ַעל ֶאֶרץ ְמכּוָרָתם ִמְצַריִ 

 ִמן ַהַּמְמָלכֹות ִּתְהֶיה ְׁשָפָלה ְולֹא) 15: (ָׁשם ַמְמָלָכה ְׁשָפָלה
: ְוִהְמַעְטִּתים ְלִבְלִּתי ְרדֹות ַּבּגֹוִים| ִתְתַנֵּׂשא עֹוד ַעל ַהּגֹוִים 

ם ֵאל ְלִמְבָטח ַמְזִּכיר ָעֹון ִּבְפנֹוָת ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלֵבית ִיְׂשרָ ) 16(
  : ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ֲאדָֹני ְיהִוה| ַאֲחֵריֶהם 

  
ָהָיה | ֶדׁש ַוְיִהי ְּבֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֹ) 17(

ל ֶּבן ָאָדם ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבבֶ ) 18: (ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר
ל ד ֶאת ֵחילֹו ֲעבָֹדה ְגדָֹלה ֶאל צֹר ָּכל רֹאׁש ֻמְקָרח ְוכָ ֶהֱעִבי

 ֲאֶׁשר ְוָׂשָכר לֹא ָהָיה לֹו ּוְלֵחילֹו ִמּצֹר ַעל ָהֲעבָֹדה| ָּכֵתף ְמרּוָטה 
ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני נֵֹתן ) 19(  : ָעַבד ָעֶליהָ 

ַלל ְוָנָׂשא ֲהמָֹנּה ְוָׁש | ָרִים ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ֶאֶרץ ִמְצ 
ד ְּפֻעָּלתֹו ֲאֶׁשר ָעבַ ) 20: (ְׁשָלָלּה ּוָבַזז ִּבָּזּה ְוָהְיָתה ָׂשָכר ְלֵחילֹו

: הִוהֲאֶׁשר ָעׂשּו ִלי ְנֻאם ֲאדָֹני יְ | ָּבּה ָנַתִּתי לֹו ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ּוְלָך ֶאֵּתן ַּבּיֹום ַההּוא ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ) 21(  

  :ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ִּפְתחֹון ֶּפה ְּבתֹוָכם 
  



Ezekiel Chapter 30 
  
ה ֶּבן ָאָדם ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ּכֹ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ִּכי ָקרֹוב יֹום ְוָקרֹוב ) 3: (ֵהיִלילּו ָהּה ַלּיֹום| ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה 
 ּוָבָאה ֶחֶרב ְּבִמְצַרִים) 4: (יֹום ָעָנן ֵעת ּגֹוִים ִיְהֶיה| הָוה יֹום ַלי

ְוָלְקחּו ֲהמֹוָנּה | ְוָהְיָתה ַחְלָחָלה ְּבכּוׁש ִּבְנפֹל ָחָלל ְּבִמְצָרִים 
י ּכּוׁש ּופּוט ְולּוד ְוָכל ָהֶעֶרב ְוכּוב ּוְבנֵ ) 5: (ְוֶנֶהְרסּו ְיסֹודֶֹתיהָ 

  : ֶחֶרב ִיּפֹלּוִאָּתם ּבַ | ֶאֶרץ ַהְּבִרית 
| ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְוָנְפלּו סְֹמֵכי ִמְצַרִים ְוָיַרד ְּגאֹון ֻעָּזּה ) 6(

ְוָנַׁשּמּו ) 7: (ִמִּמְגּדֹל ְסֵוֵנה ַּבֶחֶרב ִיְּפלּו ָבּה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
: ְוָעָריו ְּבתֹוְך ָעִרים ַנֲחָרבֹות ִּתְהֶייָנה| ְּבתֹוְך ֲאָרצֹות ְנַׁשּמֹות 

ְּבִתִּתי ֵאׁש ְּבִמְצַרִים ְוִנְׁשְּברּו ָּכל | ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ) 8(
ֲחִריד ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמְלָאִכים ִמְּלָפַני ַּבִּצים ְלהַ ) 9: (עְֹזֶריהָ 

ה ְוָהְיָתה ַחְלָחָלה ָבֶהם ְּביֹום ִמְצַרִים ִּכי ִהּנֵ | ֶאת ּכּוׁש ֶּבַטח 
ְוִהְׁשַּבִּתי ֶאת ֲהמֹון | ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ּכֹה ) 10(  : ָּבָאה

הּוא ְוַעּמֹו ִאּתֹו ) 11: (ִמְצַרִים ְּבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל
ְוֵהִריקּו ַחְרבֹוָתם ַעל | ָעִריֵצי גֹוִים מּוָבִאים ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ 

ים ָחָרָבה ְוָנַתִּתי ְיאִֹר ) 12: (ִמְצַרִים ּוָמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ָחָלל
 ַוֲהִׁשּמִֹתי ֶאֶרץ ּוְמלָֹאּה ְּבַיד| ּוָמַכְרִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ְּבַיד ָרִעים 

ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ) 13(  : ָזִרים ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי
ֶרץ ְוַהֲאַבְדִּתי ִגּלּוִלים ְוִהְׁשַּבִּתי ֱאִליִלים ִמּנֹף ְוָנִׂשיא ֵמֶא 

) 14: (ְוָנַתִּתי ִיְרָאה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים| ד ִמְצַרִים לֹא ִיְהֶיה עֹו
: אְוָעִׂשיִתי ְׁשָפִטים ְּבנֹ| ַוֲהִׁשּמִֹתי ֶאת ַּפְתרֹוס ְוָנַתִּתי ֵאׁש ְּבצַֹען 

ְוִהְכַרִּתי ֶאת ֲהמֹון | ְוָׁשַפְכִּתי ֲחָמִתי ַעל ִסין ָמעֹוז ִמְצָרִים ) 15(
ִסין ְונֹא ] ָּתחּול קרי[תחיל  ְוָנַתִּתי ֵאׁש ְּבִמְצַרִים חּול) 16: (נֹא

ַּבחּוֵרי ָאֶון ּוִפי ֶבֶסת ) 17: (ְונֹף ָצֵרי יֹוָמם| ִּתְהֶיה ְלִהָּבֵקַע 
ֹום ּוִבְתַחְפְנֵחס ָחַׂשְך ַהּי) 18: (ְוֵהָּנה ַּבְּׁשִבי ֵתַלְכָנה| ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו 

ִהיא ָעָנן | ן ֻעָּזּה ְּבִׁשְבִרי ָׁשם ֶאת מֹטֹות ִמְצַרִים ְוִנְׁשַּבת ָּבּה ְּגאֹו
ָרִים ְוָעִׂשיִתי ְׁשָפִטים ְּבִמְצ ) 19: (ְיַכֶּסָּנה ּוְבנֹוֶתיָה ַּבְּׁשִבי ֵתַלְכָנה

  : ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה| 
ָהָיה | ֶדׁש ַוְיִהי ְּבַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבִראׁשֹון ְּבִׁשְבָעה ַלחֹ) 20(

ן ָאָדם ֶאת ְזרֹוַע ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ּבֶ ) 21: (ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר
ּתּול ְוִהֵּנה לֹא ֻחְּבָׁשה ָלֵתת ְרֻפאֹות ָלׂשּום ִח | ִמְצַרִים ָׁשָבְרִּתי 

ה ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהֹוִ ) 22(  : ְלָחְבָׁשּה ְלָחְזָקּה ִלְתּפֹׂש ֶּבָחֶרב



 עָֹתיו ֶאת ַהֲחָזָקהִהְנִני ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת ְזרֹ
ַוֲהִפצֹוִתי ֶאת ) 23: (ְוִהַּפְלִּתי ֶאת ַהֶחֶרב ִמָּידֹו| ְוֶאת ַהִּנְׁשָּבֶרת 
ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ְזרֹעֹות ) 24: (ְוֵזִריִתם ָּבֲאָרצֹות| ִמְצַרִים ַּבּגֹוִים 

ת ַּפְרעֹה ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת ְזרֹעֹו| ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוָנַתִּתי ֶאת ַחְרִּבי ְּבָידֹו 
ֶבל ְוַהֲחַזְקִּתי ֶאת ְזרֹעֹות ֶמֶלְך ּבָ ) 25: (ְוָנַאק ַנֲאקֹות ָחָלל ְלָפָניו
 ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְּבִתִּתי ַחְרִּבי ְּבַיד| ּוְזרֹעֹות ַּפְרעֹה ִּתּפְֹלָנה 

ַוֲהִפצֹוִתי ֶאת ) 26: (ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוָנָטה אֹוָתּה ֶאל ֶאֶרץ ִמְצָרִים
: ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ַרִים ַּבּגֹוִים ְוֵזִריִתי אֹוָתם ָּבֲאָרצֹות ִמְצ 

    
  

Ezekiel Chapter 31 
  
ָהָיה ְדַבר | ׁש ַוְיִהי ְּבַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַּבְּׁשִליִׁשי ְּבֶאָחד ַלחֹדֶ ) 1(

 םֶּבן ָאָדם ֱאמֹר ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַריִ ) 2: (ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר
נֹון ִהֵּנה ַאּׁשּור ֶאֶרז ַּבְּלבָ ) 3: (ֶאל ִמי ָּדִמיָת ְבָגְדֶלךָ | ְוֶאל ֲהמֹונֹו 

: ֹוּוֵבין ֲעבִֹתים ָהְיָתה ַצַּמְרּת| ְיֵפה ָעָנף ְוחֶֹרׁש ֵמַצל ּוְגַבּה קֹוָמה 
 ֶאת ַנֲהרֶֹתיָה הֵֹלְך ְסִביבֹות| ַמִים ִּגְּדלּוהּו ְּתהֹום רְֹמָמְתהּו ) 4(

ַעל ֵּכן ) 5: (ְוֶאת ְּתָעלֶֹתיָה ִׁשְלָחה ֶאל ָּכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדהַמָּטָעּה 
ְכָנה ַוִּתְרֶּביָנה ַסְרַעּפָֹתיו ַוֶּתֱארַ | ָּגְבָהא קָֹמתֹו ִמּכֹל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה 

ִּבְסַעּפָֹתיו ) 6: (ִמַּמִים ַרִּבים ְּבַׁשְּלחֹו] פֹארָֹתיו קרי[פארתו 
| ה ַתַחת ּפֹארָֹתיו ָיְלדּו ּכֹל ַחַּית ַהָּׂשדֶ ִקְננּו ָּכל עֹוף ַהָּׁשַמִים וְ 

|  ַוְּיִיף ְּבָגְדלֹו ְּבאֶֹרְך ָּדִלּיֹוָתיו) 7: (ּוְבִצּלֹו ֵיְׁשבּו ּכֹל ּגֹוִים ַרִּבים
ֲאָרִזים לֹא ֲעָמֻמהּו ְּבַגן ) 8: (ִּכי ָהָיה ָׁשְרׁשֹו ֶאל ַמִים ַרִּבים

ָתיו ְוַעְרמִֹנים לֹא ָהיּו ֱאלִֹהים ְּברֹוִׁשים לֹא ָדמּו ֶאל ְסַעּפֹ
ָיֶפה ) 9: (ָּכל ֵעץ ְּבַגן ֱאלִֹהים לֹא ָדָמה ֵאָליו ְּבָיְפיֹו| ְּכפֹארָֹתיו 

ַוְיַקְנֻאהּו ָּכל ֲעֵצי ֵעֶדן ֲאֶׁשר ְּבַגן | ֲעִׂשיִתיו ְּברֹב ָּדִלּיֹוָתיו 
ְהָּת ָּגבַ  ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַיַען ֲאֶׁשר) 10(  : ָהֱאלִֹהים
) 11: (ֹוַוִּיֵּתן ַצַּמְרּתֹו ֶאל ֵּבין ֲעבֹוִתים ְוָרם ְלָבבֹו ְּבָגְבה| ְּבקֹוָמה 

) 12: (הּוָעׂשֹו ַיֲעֶׂשה לֹו ְּכִרְׁשעֹו ֵּגַרְׁשִּת | ְוֶאְּתֵנהּו ְּבַיד ֵאיל ּגֹוִים 
ָאיֹות ֶאל ֶהָהִרים ּוְבָכל ּגֵ | ַוִּיְכְרֻתהּו ָזִרים ָעִריֵצי גֹוִים ַוִּיְּטֻׁשהּו 

ַוֵּיְרדּו  ָנְפלּו ָדִלּיֹוָתיו ַוִּתָּׁשַבְרָנה פֹארָֹתיו ְּבכֹל ֲאִפיֵקי ָהָאֶרץ
ֹוף ַעל ַמַּפְלּתֹו ִיְׁשְּכנּו ָּכל ע) 13: (ִמִּצּלֹו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ַוִּיְּטֻׁשהּו

ֶׁשר ְלַמַען אֲ ) 14: (ְוֶאל ּפֹארָֹתיו ָהיּו ּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה| ַהָּׁשָמִים 
ֶאל  לֹא ִיְגְּבהּו ְבקֹוָמָתם ָּכל ֲעֵצי ַמִים ְולֹא ִיְּתנּו ֶאת ַצַּמְרָּתם



ִּכי |  ֵּבין ֲעבִֹתים ְולֹא ַיַעְמדּו ֵאֵליֶהם ְּבָגְבָהם ָּכל ׁשֵֹתי ָמִים
יֹוְרֵדי  ֻכָּלם ִנְּתנּו ַלָּמֶות ֶאל ֶאֶרץ ַּתְחִּתית ְּבתֹוְך ְּבֵני ָאָדם ֶאל

ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְּביֹום ִרְדּתֹו ְׁשאֹוָלה  ּכֹה) 15(  : בֹור
ְלאּו ַמִים ֶהֱאַבְלִּתי ִּכֵּסִתי ָעָליו ֶאת ְּתהֹום ָוֶאְמַנע ַנֲהרֹוֶתיָה ַוִּיּכָ 

) 16: (הָוַאְקִּדר ָעָליו ְלָבנֹון ְוָכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ָעָליו ֻעְלּפֶ | ַרִּבים 
י ְּבהֹוִרִדי אֹתֹו ְׁשאֹוָלה ֶאת יֹוְרדֵ ִמּקֹול ַמַּפְלּתֹו ִהְרַעְׁשִּתי גֹוִים 

ָבנֹון ָּכל ַוִּיָּנֲחמּו ְּבֶאֶרץ ַּתְחִּתית ָּכל ֲעֵצי ֵעֶדן ִמְבַחר ְוטֹוב ְל | בֹור 
| ב ַּגם ֵהם ִאּתֹו ָיְרדּו ְׁשאֹוָלה ֶאל ַחְלֵלי ָחרֶ ) 17: (ׁשֵֹתי ָמִים

 ִמי ָדִמיָת ָּכָכה ְּבָכבֹודֶאל ) 18: (ּוְזרֹעֹו ָיְׁשבּו ְבִצּלֹו ְּבתֹוְך ּגֹוִים
 ְוהּוַרְדָּת ֶאת ֲעֵצי ֵעֶדן ֶאל ֶאֶרץ ַּתְחִּתית| ּוְבגֶֹדל ַּבֲעֵצי ֵעֶדן 

מֹונֹה ְּבתֹוְך ֲעֵרִלים ִּתְׁשַּכב ֶאת ַחְלֵלי ֶחֶרב הּוא ַפְרעֹה ְוָכל הֲ 
    : ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה

  
Ezekiel Chapter 32 

  
| חֶֹדׁש ה ָׁשָנה ִּבְׁשֵני ָעָׂשר חֶֹדׁש ְּבֶאָחד לַ ַוְיִהי ִּבְׁשֵּתי ֶעְׂשרֵ ) 1(

ה ֶּבן ָאָדם ָׂשא ִקיָנה ַעל ַּפְרעֹ) 2: (ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר
ְוַאָּתה ַּכַּתִּנים | ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּכִפיר ּגֹוִים ִנְדֵמיָת 

ח ַמִים ְּבַרְגֶליָך ַוִּתְרּפֹס ַּבַּיִּמים ַוָּתַגח ְּבַנֲהרֹוֶתיָך ַוִּתְדלַ 
ְׁשִּתי ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ּוָפַרְׂשִּתי ָעֶליָך ֶאת ִר ) 3: (ַנֲהרֹוָתם

ל ּוְנַטְׁשִּתיָך ָבָאֶרץ עַ ) 4: (ְוֶהֱעלּוָך ְּבֶחְרִמי| ִּבְקַהל ַעִּמים ַרִּבים 
ְעִּתי ף ַהָּׁשַמִים ְוִהְׂשּבַ ְוִהְׁשַּכְנִּתי ָעֶליָך ָּכל עֹו| ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ֲאִטיֶלָך 

| ְוָנַתִּתי ֶאת ְּבָׂשְרָך ַעל ֶהָהִרים ) 5: (ִמְּמָך ַחַּית ָּכל ָהָאֶרץ
ָך ְוִהְׁשֵקיִתי ֶאֶרץ ָצָפְתָך ִמָּדְמ ) 6: (ּוִמֵּלאִתי ַהֵּגָאיֹות ָרמּוֶתךָ 

ְתָך ְוִכֵּסיִתי ְבַכּבֹו) 7: (ַוֲאִפִקים ִיָּמְלאּון ִמֶּמּךָ | ֶאל ֶהָהִרים 
ַח לֹא ֶׁשֶמׁש ֶּבָעָנן ֲאַכֶּסּנּו ְוָירֵ | ָׁשַמִים ְוִהְקַּדְרִּתי ֶאת ּכְֹכֵביֶהם 

|  ָּכל ְמאֹוֵרי אֹור ַּבָּׁשַמִים ַאְקִּדיֵרם ָעֶליךָ ) 8: (ָיִאיר אֹורֹו
ְוִהְכַעְסִּתי ֵלב ) 9: (ְוָנַתִּתי חֶֹׁשְך ַעל ַאְרְצָך ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה

לֹא  ַּבֲהִביִאי ִׁשְבְרָך ַּבּגֹוִים ַעל ֲאָרצֹות ֲאֶׁשר| ַעִּמים ַרִּבים 
ְׂשֲערּו ַוֲהִׁשּמֹוִתי ָעֶליָך ַעִּמים ַרִּבים ּוַמְלֵכיֶהם יִ ) 10: (ְיַדְעָּתם

ְוָחְרדּו ִלְרָגִעים ִאיׁש | ָעֶליָך ַׂשַער ְּבעֹוְפִפי ַחְרִּבי ַעל ְּפֵניֶהם 
ֶחֶרב | ִּכי ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה  )11(  : ְלַנְפׁשֹו ְּביֹום ַמַּפְלֶּתךָ 

ֵצי ְּבַחְרבֹות ִּגּבֹוִרים ַאִּפיל ֲהמֹוֶנָך ָעִרי) 12: (ֶמֶלְך ָּבֶבל ְּתבֹוֶאךָ 
) 13: (ְוָׁשְדדּו ֶאת ְּגאֹון ִמְצַרִים ְוִנְׁשַמד ָּכל ֲהמֹוָנּה| גֹוִים ֻּכָּלם 



 ְולֹא ִתְדָלֵחם ֶרֶגל| ים ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת ָּכל ְּבֶהְמָּתּה ֵמַעל ַמִים ַרִּב 
ָאז ַאְׁשִקיַע ) 14: (ָאָדם עֹוד ּוַפְרסֹות ְּבֵהָמה לֹא ִתְדָלֵחם

) 15: (ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ֵמיֵמיֶהם ְוַנֲהרֹוָתם ַּכֶּׁשֶמן אֹוִליְך 
ּה ְּבַהּכֹוִתי ְּבִתִּתי ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשָמָמה ּוְנַׁשָּמה ֶאֶרץ ִמְּמלָֹא

ִקיָנה ִהיא ) 16: (ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ל יֹוְׁשֵבי ָבּה ֶאת ּכָ 
ַעל ִמְצַרִים ְוַעל ָּכל | ְוקֹוְננּוָה ְּבנֹות ַהּגֹוִים ְּתקֹוֵנָּנה אֹוָתּה 
  : ֲהמֹוָנּה ְּתקֹוֵנָּנה אֹוָתּה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה

ָהָיה ְדַבר | ר ַלחֶֹדׁש ַוְיִהי ִּבְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂש ) 17(
ֶּבן ָאָדם ְנֵהה ַעל ֲהמֹון ִמְצַרִים ) 18: (ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר

 אֹוָתּה ּוְבנֹות ּגֹוִים ַאִּדִרם ֶאל ֶאֶרץ ַּתְחִּתּיֹות ֶאת| ְוהֹוִרֵדהּו 
) 20: (ְרָדה ְוָהְׁשְּכָבה ֶאת ֲעֵרִלים| ִמִּמי ָנָעְמָּת ) 19: (יֹוְרֵדי בֹור
: ֶניהָ ֶחֶרב ִנָּתָנה ָמְׁשכּו אֹוָתּה ְוָכל ֲהמֹו| ֵלי ֶחֶרב ִיּפֹלּו ְּבתֹוְך ַחְל 

ָיְרדּו | ְיַדְּברּו לֹו ֵאֵלי ִגּבֹוִרים ִמּתֹוְך ְׁשאֹול ֶאת עְֹזָריו ) 21(
ָׁשם ַאּׁשּור ְוָכל ְקָהָלּה ) 22: (ָׁשְכבּו ָהֲעֵרִלים ַחְלֵלי ָחֶרב

ֲאֶׁשר ) 23: (ִלים ַהּנְֹפִלים ֶּבָחֶרבֻּכָּלם ֲחלָ | ְסִביבֹוָתיו ִקְברָֹתיו 
| ּה ִנְּתנּו ִקְברֶֹתיָה ְּבַיְרְּכֵתי בֹור ַוְיִהי ְקָהָלּה ְסִביבֹות ְקֻבָרָת 

) 24: (ִּייםֻּכָּלם ֲחָלִלים נְֹפִלים ַּבֶחֶרב ֲאֶׁשר ָנְתנּו ִחִּתית ְּבֶאֶרץ חַ 
 ם ֲחָלִלים ַהּנְֹפִליםֻּכּלָ | ָׁשם ֵעיָלם ְוָכל ֲהמֹוָנּה ְסִביבֹות ְקֻבָרָתּה 

ְתנּו ִחִּתיָתם ַּבֶחֶרב ֲאֶׁשר ָיְרדּו ֲעֵרִלים ֶאל ֶאֶרץ ַּתְחִּתּיֹות ֲאֶׁשר נָ 
 ְּבתֹוְך ֲחָלִלים) 25: (ְּבֶאֶרץ ַחִּיים ַוִּיְׂשאּו ְכִלָּמָתם ֶאת יֹוְרֵדי בֹור

ָּלם ֲעֵרִלים ּכֻ | ָנְתנּו ִמְׁשָּכב ָלּה ְּבָכל ֲהמֹוָנּה ְסִביבֹוָתיו ִקְברֶֹתָה 
ם ֶאת ַחְלֵלי ֶחֶרב ִּכי ִנַּתן ִחִּתיָתם ְּבֶאֶרץ ַחִּיים ַוִּיְׂשאּו ְכִלָּמָת 

מֹוָנּה ָׁשם ֶמֶׁשְך ֻּתַבל ְוָכל הֲ ) 26: (יֹוְרֵדי בֹור ְּבתֹוְך ֲחָלִלים ִנָּתן
ֻּכָּלם ֲעֵרִלים ְמֻחְלֵלי ֶחֶרב ִּכי ָנְתנּו | ְסִביבֹוָתיו ִקְברֹוֶתיָה 

ְולֹא ִיְׁשְּכבּו ֶאת ִּגּבֹוִרים נְֹפִלים ) 27: (ָתם ְּבֶאֶרץ ַחִּייםִחִּתי
 ֲאֶׁשר ָיְרדּו ְׁשאֹול ִּבְכֵלי ִמְלַחְמָּתם ַוִּיְּתנּו ֶאת| ֵמֲעֵרִלים 

י ִחִּתית ַחְרבֹוָתם ַּתַחת ָראֵׁשיֶהם ַוְּתִהי ֲעֹונָֹתם ַעל ַעְצמֹוָתם ִּכ 
 ְׁשַּכבַאָּתה ְּבתֹוְך ֲעֵרִלים ִּתָּׁשַבר ְוִת וְ ) 28: (ִּגּבֹוִרים ְּבֶאֶרץ ַחִּיים

ֶׁשר ָׁשָּמה ֱאדֹום ְמָלֶכיָה ְוָכל ְנִׂשיֶאיָה אֲ ) 29: (ֶאת ַחְלֵלי ָחֶרב
ֶאת ֵהָּמה ֶאת ֲעֵרִלים ִיְׁשָּכבּו וְ | ִנְּתנּו ִבְגבּוָרָתם ֶאת ַחְלֵלי ָחֶרב 

 ֲאֶׁשר ָיְרדּו| ָכל ִצדִֹני ָׁשָּמה ְנִסיֵכי ָצפֹון ֻּכָּלם וְ ) 30: (יְֹרֵדי בֹור
ִלים ֶאת ֶאת ֲחָלִלים ְּבִחִּתיָתם ִמְּגבּוָרָתם ּבֹוִׁשים ַוִּיְׁשְּכבּו ֲערֵ 

אֹוָתם ִיְרֶאה ) 31: (ַחְלֵלי ֶחֶרב ַוִּיְׂשאּו ְכִלָּמָתם ֶאת יֹוְרֵדי בֹור
ָכל ַחְלֵלי ֶחֶרב ַּפְרעֹה וְ | ] ֲהמֹונֹו קרי[ַפְרעֹה ְוִנַחם ַעל ָּכל המונה 



] ִחִּתיִתי קרי[ִּכי ָנַתִּתי ֶאת חתיתו ) 32: (ֵחילֹו ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
ה ְוָכל ְוֻהְׁשַּכב ְּבתֹוְך ֲעֵרִלים ֶאת ַחְלֵלי ֶחֶרב ַּפְרעֹ| ְּבֶאֶרץ ַחִּיים 

  :ֲהמֹונֹה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
  

Ezekiel Chapter 33 
  
ָך ן ָאָדם ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ַעְּמ ּבֶ ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ְוָלְקחּו ַעם ָהָאֶרץ | ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאֶרץ ִּכי ָאִביא ָעֶליָה ָחֶרב 
ְוָרָאה ֶאת ) 3: (ִאיׁש ֶאָחד ִמְקֵציֶהם ְוָנְתנּו אֹתֹו ָלֶהם ְלצֶֹפה

) 4: (ְוָתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְוִהְזִהיר ֶאת ָהָעם| ַהֶחֶרב ָּבָאה ַעל ָהָאֶרץ 
 ֶרב ַוִּתָּקֵחהּוְוָׁשַמע ַהּׁשֵֹמַע ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ְולֹא ִנְזָהר ַוָּתבֹוא חֶ 

ָּדמֹו  ֵאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ָׁשַמע ְולֹא ִנְזָהר) 5: (ָּדמֹו ְברֹאׁשֹו ִיְהֶיה| 
ְוַהּצֶֹפה ִּכי ִיְרֶאה ֶאת ) 6: (ְוהּוא ִנְזָהר ַנְפׁשֹו ִמֵּלט| ּבֹו ִיְהֶיה 
ֶרב ָאה ְולֹא ָתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְוָהָעם לֹא ִנְזָהר ַוָּתבֹוא חֶ ַהֶחֶרב ּבָ 

: ׁשהּוא ַּבֲעֹונֹו ִנְלָקח ְוָדמֹו ִמַּיד ַהּצֶֹפה ֶאְדרֹ| ַוִּתַּקח ֵמֶהם ָנֶפׁש 
ְוָׁשַמְעָּת | ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם צֶֹפה ְנַתִּתיָך ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ) 7(  

ֹות ְּבָאְמִרי ָלָרָׁשע ָרָׁשע מ) 8: (ִמֶּמִּניִמִּפי ָּדָבר ְוִהְזַהְרָּת אָֹתם 
הּוא ָרָׁשע ַבֲעֹונֹו | ָּתמּות ְולֹא ִדַּבְרָּת ְלַהְזִהיר ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו 

ּכֹו ְוַאָּתה ִּכי ִהְזַהְרָּת ָרָׁשע ִמַּדְר ) 9: (ָימּות ְוָדמֹו ִמָּיְדָך ֲאַבֵּקׁש
ָך א ַּבֲעֹונֹו ָימּות ְוַאָּתה ַנְפְׁש הּו| ָלׁשּוב ִמֶּמָּנה ְולֹא ָׁשב ִמַּדְרּכֹו 

ן ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֱאמֹר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּכֵ ) 10(  : ִהַּצְלָּת 
ּוָבם ֲאַנְחנּו | ֲאַמְרֶּתם ֵלאמֹר ִּכי ְפָׁשֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ָעֵלינּו 

 ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני) 11: (ְנַמִּקים ְוֵאיְך ִנְחֶיה
 ְרּכֹו ְוָחָיהְיהִוה ִאם ֶאְחּפֹץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמּדַ 

  : ָרֵאלׁשּובּו ׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלָּמה ָתמּותּו ֵּבית ִיְׂש | 
א ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֱאמֹר ֶאל ְּבֵני ַעְּמָך ִצְדַקת ַהַּצִּדיק לֹ) 12(

ֹום ׁשּובֹו ְׁשעֹו ְוִרְׁשַעת ָהָרָׁשע לֹא ִיָּכֶׁשל ָּבּה ְּביַתִּציֶלּנּו ְּביֹום ִּפ 
) 13: (ְוַצִּדיק לֹא יּוַכל ִלְחיֹות ָּבּה ְּביֹום ֲחטֹאתֹו| ֵמִרְׁשעֹו 

| ה ָעֶול ְּבָאְמִרי ַלַּצִּדיק ָחיֹה ִיְחֶיה ְוהּוא ָבַטח ַעל ִצְדָקתֹו ְוָעָׂש 
ּבֹו  ָנה ּוְבַעְולֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשהלֹא ִתָּזַכְר ] ִצְדקָֹתיו קרי[ָּכל צדקתו 

ה ְוָׁשב ֵמַחָּטאתֹו ְוָעָׂש | ּוְבָאְמִרי ָלָרָׁשע מֹות ָּתמּות ) 14: (ָימּות
ּקֹות ֲחבֹל ָיִׁשיב ָרָׁשע ְּגֵזָלה ְיַׁשֵּלם ְּבחֻ ) 15: (ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה

ָּכל ) 16: (תָחיֹו ִיְחֶיה לֹא ָימּו| ַהַחִּיים ָהַלְך ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ָעֶול 
ִמְׁשָּפט | ֲאֶׁשר ָחָטא לֹא ִתָּזַכְרָנה לֹו ] ַחּטֹאָתיו קרי[חטאתו 



ְך ְוָאְמרּו ְּבֵני ַעְּמָך לֹא ִיָּתֵכן ֶּדרֶ ) 17: (ּוְצָדָקה ָעָׂשה ָחיֹו ִיְחֶיה
ְּבׁשּוב ַצִּדיק ִמִּצְדָקתֹו ) 18: (ְוֵהָּמה ַּדְרָּכם לֹא ִיָּתֵכן| ֲאדָֹני 

ה ּוְבׁשּוב ָרָׁשע ֵמִרְׁשָעתֹו ְוָעָׂש ) 19: (ּוֵמת ָּבֶהם| ל ְוָעָׂשה ָעוֶ 
 ַוֲאַמְרֶּתם לֹא ִיָּתֵכן) 20: (ֲעֵליֶהם הּוא ִיְחֶיה| ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה 

  : ִאיׁש ִּכְדָרָכיו ֶאְׁשּפֹוט ֶאְתֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל| ֶּדֶרְך ֲאדָֹני 
| ָגלּוֵתנּו ֲעִׂשִרי ַּבֲחִמָּׁשה ַלחֶֹדׁש לְ ַוְיִהי ִּבְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּבָ ) 21(

ְוַיד ְיהָוה ) 22: (ָּבא ֵאַלי ַהָּפִליט ִמירּוָׁשַלִם ֵלאמֹר ֻהְּכָתה ָהִעיר
ֹוא ֵאַלי ָהְיָתה ֵאַלי ָּבֶעֶרב ִלְפֵני ּבֹוא ַהָּפִליט ַוִּיְפַּתח ֶאת ִּפי ַעד ּב

  : ֹודַוִּיָּפַתח ִּפי ְולֹא ֶנֱאַלְמִּתי ע| ַּבּבֶֹקר 
בֹות ֶּבן ָאָדם יְֹׁשֵבי ֶהֳחרָ ) 24: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 23(

ְבָרָהם ָהֵאֶּלה ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל אְֹמִרים ֵלאמֹר ֶאָחד ָהָיה ַא
: הַוֲאַנְחנּו ַרִּבים ָלנּו ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ְלמֹוָרָׁש | ַוִּייַרׁש ֶאת ָהָאֶרץ 

ֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה ַעל ַהָּדם ָלֵכן ֱאמֹר ֲאֵלי) 25(  
ְוָהָאֶרץ | ּתֹאֵכלּו ְוֵעיֵנֶכם ִּתְׂשאּו ֶאל ִּגּלּוֵליֶכם ְוָדם ִּתְׁשּפֹכּו 

 ֶאת ֲעַמְדֶּתם ַעל ַחְרְּבֶכם ֲעִׂשיֶתן ּתֹוֵעָבה ְוִאיׁש) 26: (ִּתיָרׁשּו
תֹאַמר  ּכֹה) 27(  : ְוָהָאֶרץ ִּתיָרׁשּו| ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ִטֵּמאֶתם 

ָרבֹות ֲאֵלֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַחי ָאִני ִאם לֹא ֲאֶׁשר ֶּבחֳ 
ַוֲאֶׁשר | ְכלֹו ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו ַוֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַלַחָּיה ְנַתִּתיו ְלָא

ְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ) 28: (ַּבְּמָצדֹות ּוַבְּמָערֹות ַּבֶּדֶבר ָימּותּו
ֵאין ְוָׁשְממּו ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ֵמ | ָּמה ְוִנְׁשַּבת ְּגאֹון ֻעָּזּה ְׁשָמָמה ּוְמַׁש 

ְּבִתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה | ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ) 29: (עֹוֵבר
י ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ְּבנֵ ) 30(  : ּוְמַׁשָּמה ַעל ָּכל ּתֹוֲעבָֹתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו

ְוִדֶּבר ַחד | ֶצל ַהִּקירֹות ּוְבִפְתֵחי ַהָּבִּתים ַעְּמָך ַהִּנְדָּבִרים ְּבָך ֵא 
ָבר ֶאת ַאַחד ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ֵלאמֹר ּבֹאּו ָנא ְוִׁשְמעּו ָמה ַהּדָ 

ְוָיבֹואּו ֵאֶליָך ִּכְמבֹוא ָעם ְוֵיְׁשבּו ) 31: (ַהּיֹוֵצא ֵמֵאת ְיהָוה
ִּכי ֲעָגִבים | ׂשּו ְלָפֶניָך ַעִּמי ְוָׁשְמעּו ֶאת ְּדָבֶריָך ְואֹוָתם לֹא ַיעֲ 

ְוִהְּנָך ָלֶהם ) 32: (ְּבִפיֶהם ֵהָּמה עִֹׂשים ַאֲחֵרי ִבְצָעם ִלָּבם הֵֹלְך 
ים ְוָׁשְמעּו ֶאת ְּדָבֶריָך ְועִֹׂש | ְּכִׁשיר ֲעָגִבים ְיֵפה קֹול ּוֵמִטב ַנֵּגן 

ִהֵּנה ָבָאה ְוָיְדעּו ִּכי ָנִביא ָהָיה | ּוְבבָֹאּה ) 33: (ֵאיָנם אֹוָתם
    : תֹוָכםְב 
  

Ezekiel Chapter 34 
  



ֶּבן ָאָדם ִהָּנֵבא ַעל רֹוֵעי ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(
הִוה ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ָלרִֹעים ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני יְ | ִיְׂשָרֵאל 

ְרעּו הֹוי רֵֹעי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו רִֹעים אֹוָתם ֲהלֹוא ַהּצֹאן יִ 
ִריָאה ֶאת ַהֵחֶלב ּתֹאֵכלּו ְוֶאת ַהֶּצֶמר ִּתְלָּבׁשּו ַהְּב ) 3: (רִֹעיםהָ 

 ֶאת ַהַּנְחלֹות לֹא ִחַּזְקֶּתם ְוֶאת) 4: (ַהּצֹאן לֹא ִתְרעּו| ִּתְזָּבחּו 
ַּדַחת לֹא ַהחֹוָלה לֹא ִרֵּפאֶתם ְוַלִּנְׁשֶּבֶרת לֹא ֲחַבְׁשֶּתם ְוֶאת ַהּנִ 

ּוְבָחְזָקה ְרִדיֶתם אָֹתם | לֹא ִבַּקְׁשֶּתם  ֲהֵׁשבֶֹתם ְוֶאת ָהאֶֹבֶדת
ת ַוִּתְהֶייָנה ְלָאְכָלה ְלָכל ַחּיַ | ַוְּתפּוֶציָנה ִמְּבִלי רֶֹעה ) 5: (ּוְבָפֶרְך 

ה ִיְׁשּגּו צֹאִני ְּבָכל ֶהָהִרים ְוַעל ָּכל ִּגְבעָ ) 6: (ַהָּׂשֶדה ַוְּתפּוֶציָנה
: צֹאִני ְוֵאין ּדֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבֵּקׁש ְוַעל ָּכל ְּפֵני ָהָאֶרץ ָנפֹצּו| ָרָמה 

ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ) 8: (ָלֵכן רִֹעים ִׁשְמעּו ֶאת ְּדַבר ְיהָוה) 7(
ְלָכל  ְיהִוה ִאם לֹא ַיַען ֱהיֹות צֹאִני ָלַבז ַוִּתְהֶייָנה צֹאִני ְלָאְכָלה

ַוִּיְרעּו  |ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵמֵאין רֶֹעה ְולֹא ָדְרׁשּו רַֹעי ֶאת צֹאִני 
ָלֵכן ָהרִֹעים ִׁשְמעּו ) 9(  : ָהרִֹעים אֹוָתם ְוֶאת צֹאִני לֹא ָרעּו

ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ֶאל ָהרִֹעים ) 10: (ְּדַבר ְיהָוה
ִיְרעּו  ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת צֹאִני ִמָּיָדם ְוִהְׁשַּבִּתים ֵמְרעֹות צֹאן ְולֹא

 ְלִּתי צֹאִני ִמִּפיֶהם ְולֹא ִתְהֶייָן ָלֶהםְוִהּצַ | עֹוד ָהרִֹעים אֹוָתם 
ִהְנִני ָאִני ְוָדַרְׁשִּתי | ִּכי ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ) 11(  : ְלָאְכָלה

ְּכַבָּקַרת רֶֹעה ֶעְדרֹו ְּביֹום ֱהיֹותֹו ) 12: (ֶאת צֹאִני ּוִבַּקְרִּתים
ַּצְלִּתי ֶאְתֶהם ְוִה | ְבתֹוְך צֹאנֹו ִנְפָרׁשֹות ֵּכן ֲאַבֵּקר ֶאת צֹאִני 

) 13: (ִמָּכל ַהְּמקֹומֹת ֲאֶׁשר ָנפֹצּו ָׁשם ְּביֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל
ים ֶאל ְוהֹוֵצאִתים ִמן ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתים ִמן ָהֲאָרצֹות ַוֲהִביאִֹת 

ֵבי ּוְרִעיִתים ֶאל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ָּבֲאִפיִקים ּוְבכֹל מֹוְׁש | ַאְדָמָתם 
ֵאל ִמְרֶעה ּטֹוב ֶאְרֶעה אָֹתם ּוְבָהֵרי ְמרֹום ִיְׂשרָ ְּב ) 14: (ָהָאֶרץ

ֶעיָנה ֶאל ָׁשם ִּתְרַּבְצָנה ְּבָנֶוה ּטֹוב ּוִמְרֶעה ָׁשֵמן ִּתְר | ִיְהֶיה ְנֵוֶהם 
דָֹני ֲאִני ֶאְרֶעה צֹאִני ַוֲאִני ַאְרִּביֵצם ְנֻאם אֲ ) 15: (ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל

ֶּבֶרת ְוֶאת ַהִּנַּדַחת ָאִׁשיב ְוַלִּנְׁש ֶאת ָהאֶֹבֶדת ֲאַבֵּקׁש ) 16: (ְיהִוה
ְוֶאת ַהְּׁשֵמָנה ְוֶאת ַהֲחָזָקה | ֶאֱחבֹׁש ְוֶאת ַהחֹוָלה ֲאַחֵּזק 

 ְוַאֵּתָנה צֹאִני ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני) 17: (ַאְׁשִמיד ֶאְרֶעָּנה ְבִמְׁשָּפט
) 18(: ִהְנִני ׁשֵֹפט ֵּבין ֶׂשה ָלֶׂשה ָלֵאיִלים ְוָלַעּתּוִדים| ְיהִוה 

ּו ַהְמַעט ִמֶּכם ַהִּמְרֶעה ַהּטֹוב ִּתְרעּו ְוֶיֶתר ִמְרֵעיֶכם ִּתְרְמס
ם ּוִמְׁשַקע ַמִים ִּתְׁשּתּו ְוֵאת ַהּנֹוָתִרים ְּבַרְגֵליכֶ | ְּבַרְגֵליֶכם 
ִמְרַמס ַרְגֵליֶכם ִּתְרֶעיָנה ּוִמְרַּפׂש | ְוצֹאִני ) 19: (ִּתְרּפֹׂשּון

|  ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֲאֵליֶהם) 20(  : ַרְגֵליֶכם ִּתְׁשֶּתיָנה



ַיַען ְּבַצד ) 21: (ִהְנִני ָאִני ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ֶׂשה ִבְרָיה ּוֵבין ֶׂשה ָרָזה
ַעד ֲאֶׁשר | ּוְבָכֵתף ֶּתְהּדֹפּו ּוְבַקְרֵניֶכם ְּתַנְּגחּו ָּכל ַהַּנְחלֹות 

ַׁשְעִּתי ְלצֹאִני ְולֹא ְוהֹו) 22: (ֲהִפיצֹוֶתם אֹוָתָנה ֶאל ַהחּוָצה
ַוֲהִקמִֹתי ) 23: (ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ֶׂשה ָלֶׂשה| ִתְהֶייָנה עֹוד ָלַבז 

הּוא ִיְרֶעה | ֲעֵליֶהם רֶֹעה ֶאָחד ְוָרָעה ֶאְתֶהן ֵאת ַעְבִּדי ָדִויד 
ַוֲאִני ְיהָוה ֶאְהֶיה ָלֶהם ) 24: (אָֹתם ְוהּוא ִיְהֶיה ָלֶהן ְלרֶֹעה

) 25: (ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי| ִּדי ָדִוד ָנִׂשיא ְבתֹוָכם ֵלאלִֹהים ְוַעְב 
 ְוָיְׁשבּו| ֶרץ ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ָׁשלֹום ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָא

ְוָנַתִּתי אֹוָתם ּוְסִביבֹות ) 26: (ַבִּמְדָּבר ָלֶבַטח ְוָיְׁשנּו ַּבְּיָעִרים
) 27: (ּוַרְדִּתי ַהֶּגֶׁשם ְּבִעּתֹו ִּגְׁשֵמי ְבָרָכה ִיְהיְוהֹו| ִּגְבָעִתי ְּבָרָכה 

ל ַאְדָמָתם ְוָנַתן ֵעץ ַהָּׂשֶדה ֶאת ִּפְריֹו ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ְיבּוָלּה ְוָהיּו עַ 
ְלִּתים ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְּבִׁשְבִרי ֶאת מֹטֹות ֻעָּלם ְוִהּצַ | ָלֶבַטח 

ֶרץ ְולֹא ִיְהיּו עֹוד ַּבז ַלּגֹוִים ְוַחַּית ָהָא) 28: (ִמַּיד ָהעְֹבִדים ָּבֶהם
ַוֲהִקמִֹתי ָלֶהם ) 29: (ְוָיְׁשבּו ָלֶבַטח ְוֵאין ַמֲחִריד| לֹא תֹאְכֵלם 

ֹוד ְולֹא ִיְהיּו עֹוד ֲאֻסֵפי ָרָעב ָּבָאֶרץ ְולֹא ִיְׂשאּו ע| ַמָּטע ְלֵׁשם 
ְוֵהָּמה | הָוה ֱאלֵֹהיֶהם ִאָּתם ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני יְ ) 30: (ְּכִלַּמת ַהּגֹוִים

ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ) 31: (ַעִּמי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
  :ֲאִני ֱאלֵֹהיֶכם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם 

  
Ezekiel Chapter 35 

  
יָך ַעל ַהר ֶּבן ָאָדם ִׂשים ָּפנֶ ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ְנִני ְוָאַמְרָּת ּלֹו ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִה ) 3: (ְוִהָּנֵבא ָעָליו| ֵׂשִעיר 
: ָּמהְוָנִטיִתי ָיִדי ָעֶליָך ּוְנַתִּתיָך ְׁשָמָמה ּוְמַׁש | ֵאֶליָך ַהר ֵׂשִעיר 

י ְוָיַדְעָּת ִּכי ֲאנִ | ָעֶריָך ָחְרָּבה ָאִׂשים ְוַאָּתה ְׁשָמָמה ִתְהֶיה ) 4(
ֵאל ַעל ַיַען ֱהיֹות ְלָך ֵאיַבת עֹוָלם ַוַּתֵּגר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשרָ ) 5: (ְיהָוה

י ָלֵכן ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדֹנָ ) 6: (ְּבֵעת ֵאיָדם ְּבֵעת ֲעֹון ֵקץ| ְיֵדי ָחֶרב 
ִאם לֹא ָדם ָׂשֵנאָת ְוָדם | ְיהִוה ִּכי ְלָדם ֶאֶעְׂשָך ְוָדם ִיְרֲּדֶפָך 

ְוִהְכַרִּתי | ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ְלִׁשְמָמה ּוְׁשָמָמה וְ ) 7: (ִיְרֲּדֶפךָ 
ִּגְבעֹוֶתיָך | ּוִמֵּלאִתי ֶאת ָהָריו ֲחָלָליו ) 8: (ִמֶּמּנּו עֵֹבר ָוָׁשב

ִׁשְממֹות ) 9: (ְוֵגאֹוֶתיָך ְוָכל ֲאִפיֶקיָך ַחְלֵלי ֶחֶרב ִיְּפלּו ָבֶהם
ִויַדְעֶּתם ִּכי | ] ְבָנה קריָתׁשֹ[עֹוָלם ֶאֶּתְנָך ְוָעֶריָך לֹא תיׁשבנה 

ֲאָרצֹות ַיַען ֲאָמְרָך ֶאת ְׁשֵני ַהּגֹוִים ְוֶאת ְׁשֵּתי הָ ) 10: (ֲאִני ְיהָוה
ָלֵכן ַחי ָאִני ְנֻאם ) 11: (ַויהָוה ָׁשם ָהָיה| ִלי ִתְהֶייָנה ִויַרְׁשנּוָה 



 ָתה ִמִּׂשְנָאֶתיךָ ֲאדָֹני ְיהִוה ְוָעִׂשיִתי ְּכַאְּפָך ּוְכִקְנָאְתָך ֲאֶׁשר ָעִׂשי
ְוָיַדְעָּת ִּכי ֲאִני ְיהָוה ) 12: (ְונֹוַדְעִּתי ָבם ַּכֲאֶׁשר ֶאְׁשְּפֶטךָ | ָּבם 

 ָרֵאל ֵלאמֹרָׁשַמְעִּתי ֶאת ָּכל ָנָאצֹוֶתיָך ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ַעל ָהֵרי ִיְׂש 
י ַוַּתְגִּדילּו ָעלַ ) 13: (ָלנּו ִנְּתנּו ְלָאְכָלה| ] ָׁשֵממּו קרי[ׁשממה 

ּכֹה ָאַמר ) 14(  : ֲאִני ָׁשָמְעִּתי| ְּבִפיֶכם ְוַהְעַּתְרֶּתם ָעַלי ִּדְבֵריֶכם 
) 15: (ִּכְׂשמַֹח ָּכל ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך | ֲאדָֹני ְיהִוה 

| ְך ן ֶאֱעֶׂשה ּלָ ְּכִׂשְמָחְתָך ְלַנְחַלת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר ָׁשֵמָמה ּכֵ 
  :הָוהַהר ֵׂשִעיר ְוָכל ֱאדֹום ֻּכָּלּה ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני יְ ְׁשָמָמה ִתְהֶיה 

  
Ezekiel Chapter 36 

  
ְוָאַמְרָּת ָהֵרי | ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ִהָּנֵבא ֶאל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ) 1(

 ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַיַען ָאַמר) 2: (ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמעּו ְּדַבר ְיהָוה
) 3: (ּוָבמֹות עֹוָלם ְלמֹוָרָׁשה ָהְיָתה ָּלנּו| ח ָהאֹוֵיב ֲעֵליֶכם ֶהָא

ַיַען ְּבַיַען ַׁשּמֹות | ָלֵכן ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה 
ּגֹוִים ְוָׁשאֹף ֶאְתֶכם ִמָּסִביב ִלְהיֹוְתֶכם מֹוָרָׁשה ִלְׁשֵאִרית הַ 

ּו ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמע ָלֵכן) 4: (ַוֵּתֲעלּו ַעל ְׂשַפת ָלׁשֹון ְוִדַּבת ָעם
ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות | ְּדַבר ֲאדָֹני ְיהִוה 

ָזבֹות ָלֲאִפיִקים ְוַלֵּגָאיֹות ְוֶלֳחָרבֹות ַהּׁשְֹממֹות ְוֶלָעִרים ַהֶּנעֱ 
 ָלֵכן) 5(  : בֲאֶׁשר ָהיּו ְלַבז ּוְלַלַעג ִלְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִמָּסִבי

ֵאִרית ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִאם לֹא ְּבֵאׁש ִקְנָאִתי ִדַּבְרִּתי ַעל ְׁש 
ה ֲאֶׁשר ָנְתנּו ֶאת ַאְרִצי ָלֶהם ְלמֹוָרָׁש | ַהּגֹוִים ְוַעל ֱאדֹום ֻּכָּלא 

ָלֵכן ) 6: (ְּבִׂשְמַחת ָּכל ֵלָבב ִּבְׁשָאט ֶנֶפׁש ְלַמַען ִמְגָרָׁשּה ָלַבז
ים ְוָאַמְרָּת ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות ָלֲאִפיִק | ְׂשָרֵאל ִהָּנֵבא ַעל ַאְדַמת יִ 

ַּבְרִּתי ְוַלֵּגָאיֹות ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ְבִקְנָאִתי ּוַבֲחָמִתי ִּד 
ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֲאִני ) 7: (ַיַען ְּכִלַּמת ּגֹוִים ְנָׂשאֶתם

ִים ֲאֶׁשר ָלֶכם ִמָּסִביב ֵהָּמה ִאם לֹא ַהּגֹו| ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי 
ְרְיֶכם ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּופֶ ) 8: (ְּכִלָּמָתם ִיָּׂשאּו

| ִּכי ִהְנִני ֲאֵליֶכם ) 9: (ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא| ִּתְׂשאּו ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל 
ְוִהְרֵּביִתי ֲעֵליֶכם ) 10: (ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם ְוֶנֱעַבְדֶּתם ְוִנְזַרְעֶּתם

: יָנהְונְֹׁשבּו ֶהָעִרים ְוֶהֳחָרבֹות ִּתָּבנֶ | ָאָדם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹה 
ְוהֹוַׁשְבִּתי | ְוִהְרֵּביִתי ֲעֵליֶכם ָאָדם ּוְבֵהָמה ְוָרבּו ּוָפרּו ) 11(

ֲאִני י ֶאְתֶכם ְּכַקְדמֹוֵתיֶכם ְוֵהִטבִֹתי ֵמִראׁשֵֹתיֶכם ִויַדְעֶּתם ִּכ 
ׁשּוָך ְוהֹוַלְכִּתי ֲעֵליֶכם ָאָדם ֶאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִוירֵ ) 12: (ְיהָוה



ּכֹה ָאַמר ) 13(  : ְולֹא תֹוִסף עֹוד ְלַׁשְּכָלם| ְוָהִייָת ָלֶהם ְלַנֲחָלה 
| ] ָאְּת קרי[ֲאדָֹני ְיהִוה ַיַען אְֹמִרים ָלֶכם אֶֹכֶלת ָאָדם אתי 

ָלֵכן ָאָדם לֹא תֹאְכִלי ) 14: (ָהִיית] קרי ּגֹוַיִיְך [ּוְמַׁשֶּכֶלת גויך 
ְנֻאם | עֹוד ] ְתַׁשְּכִלי קרי[לֹא תכׁשלי ] ְוגֹוַיִיְך קרי[עֹוד וגויך 
ְרַּפת ְולֹא ַאְׁשִמיַע ֵאַלִיְך עֹוד ְּכִלַּמת ַהּגֹוִים ְוחֶ ) 15: (ֲאדָֹני ְיהִוה

 ְכִׁשִלי עֹוד ְנֻאםלֹא ַת ] ְוגֹוַיִיְך קרי[וגויך | ַעִּמים לֹא ִתְׂשִאי עֹוד 
ֶּבן ) 17: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 16(  : ֲאדָֹני ְיהִוה

ּה ְּבַדְרָּכם ָאָדם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל יְֹׁשִבים ַעל ַאְדָמָתם ַוְיַטְּמאּו אֹוָת 
 ָוֶאְׁשּפְֹך ) 18: (ְּכֻטְמַאת ַהִּנָּדה ָהְיָתה ַדְרָּכם ְלָפָני| ּוַבֲעִלילֹוָתם 

ּוְבִגּלּוֵליֶהם | י ֲעֵליֶהם ַעל ַהָּדם ֲאֶׁשר ָׁשְפכּו ַעל ָהָאֶרץ ֲחָמִת 
ְּכַדְרָּכם | ָוָאִפיץ אָֹתם ַּבּגֹוִים ַוִּיָּזרּו ָּבֲאָרצֹות ) 19: (ִטְּמאּוהָ 

ם ַוָּיבֹוא ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁש ) 20: (ְוַכֲעִלילֹוָתם ְׁשַפְטִּתים
צֹו ֶּבֱאמֹר ָלֶהם ַעם ְיהָוה ֵאֶּלה ּוֵמַאְר | י ַוְיַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁש 

ֵאל ֲאֶׁשר ִחְּללּוהּו ֵּבית ִיְׂשרָ | ָוֶאְחמֹל ַעל ֵׁשם ָקְדִׁשי ) 21: (ָיָצאּו
 ָלֵכן ֱאמֹר ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ּכֹה) 22(  : ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשָּמה

ִּכי ִאם | ית ִיְׂשָרֵאל ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה לֹא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני עֶֹׂשה ּבֵ 
) 23: (םְלֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאֶתם ָׁש 

 ְלֶּתם ְּבתֹוָכםְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת ְׁשִמי ַהָּגדֹול ַהְמֻחָּלל ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ִחּלַ 
ִׁשי ָבֶכם ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְּבִהָּקְד | 

 ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם) 24: (ְלֵעיֵניֶהם
ְוָזַרְקִּתי ) 25: (ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם| ִמָּכל ָהֲאָרצֹות 

ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל | ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ) 26: (ֶכםִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְת 

 ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם| ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם 
ְוָעִׂשיִתי | ְוֶאת רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ) 27: (ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר

) 28: (רּו ַוֲעִׂשיֶתםֵאת ֲאֶׁשר ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמ 
ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם | ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֵֹתיֶכם 

ְוהֹוַׁשְעִּתי ֶאְתֶכם ִמּכֹל ) 29: (ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהים
ְוָקָראִתי ֶאל ַהָּדָגן ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו ְולֹא ֶאֵּתן | ֻטְמאֹוֵתיֶכם 
|  ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ְּפִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה) 30: (ֲעֵליֶכם ָרָעב

ּוְזַכְרֶּתם ) 31: (ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב ַּבּגֹוִים
ּוְנקֹטֶֹתם | ֶאת ַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ּוַמַעְלֵליֶכם ֲאֶׁשר לֹא טֹוִבים 

 לֹא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני) 32: (םִּבְפֵניֶכם ַעל ֲעֹונֵֹתיֶכם ְוַעל ּתֹוֲעבֹוֵתיכֶ 
 ּבֹוׁשּו ְוִהָּכְלמּו ִמַּדְרֵכיֶכם| עֶֹׂשה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ִיָּוַדע ָלֶכם 



ֶכם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְּביֹום ַטֲהִרי ֶאְת ) 33(  : ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
) 34: (תְוהֹוַׁשְבִּתי ֶאת ֶהָעִרים ְוִנְבנּו ֶהֳחָרבֹו| ִמּכֹל ֲעֹונֹוֵתיֶכם 

י ָּכל ַּתַחת ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְׁשָמָמה ְלֵעינֵ | ְוָהָאֶרץ ַהְּנַׁשָּמה ֵּתָעֵבד 
| ן ְוָאְמרּו ָהָאֶרץ ַהֵּלזּו ַהְּנַׁשָּמה ָהְיָתה ְּכַגן ֵעדֶ ) 35: (עֹוֵבר

) 36: (בּוְוֶהָעִרים ֶהֳחֵרבֹות ְוַהְנַׁשּמֹות ְוַהֶּנֱהָרסֹות ְּבצּורֹות ָיָׁש 
ִניִתי ֹוִים ֲאֶׁשר ִיָּׁשֲארּו ְסִביבֹוֵתיֶכם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ּבָ ְוָיְדעּו ַהּג

: ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי| ַהֶּנֱהָרסֹות ָנַטְעִּתי ַהְּנַׁשָּמה 
ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה עֹוד זֹאת ִאָּדֵרׁש ְלֵבית ִיְׂש ) 37(  

ְּכצֹאן ָקָדִׁשים ) 38: (אן ָאָדםַאְרֶּבה אָֹתם ַּכּצֹ| ַלֲעׂשֹות ָלֶהם 
ת ְמֵלאֹות ְּכצֹאן ְירּוָׁשַלִם ְּבמֹוֲעֶדיָה ֵּכן ִּתְהֶייָנה ֶהָעִרים ֶהֳחֵרבֹו

    : ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה| צֹאן ָאָדם 
  

Ezekiel Chapter 37 
  
ְך ֹוָהְיָתה ָעַלי ַיד ְיהָוה ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ְיהָוה ַוְיִניֵחִני ְּבת) 1(

ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ) 2: (ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות| ַהִּבְקָעה 
: אֹדְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה ְיֵבׁשֹות ְמ | ָסִביב 

ָואַֹמר | ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ) 3(
ת ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ַעל ָהֲעָצמֹו) 4: (ְעָּת ֲאדָֹני ְיהִוה ַאָּתה ָידָ 

: ר ְיהָוהְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות ִׁשְמעּו ְּדבַ | ָהֵאֶּלה 
 ִהֵּנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם| ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ) 5(

ר ם ְוַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ָּבָׂש ְוָנַתִּתי ֲעֵליֶכם ִּגִדי) 6: (רּוַח ִוְחִייֶתם
ִויַדְעֶּתם ִּכי | ְוָקַרְמִּתי ֲעֵליֶכם עֹור ְוָנַתִּתי ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם 

 ַוְיִהי קֹול ְּכִהָּנְבִאי ְוִהֵּנה| ְוִנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי ) 7: (ֲאִני ְיהָוה
יִתי ְוִהֵּנה ְוָרִא ) 8: (ַרַעׁש ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹו

ְורּוַח | ה ֲעֵליֶהם ִּגִדים ּוָבָׂשר ָעָלה ַוִּיְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעלָ 
ִהָּנֵבא ֶבן ָאָדם | ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ֶאל ָהרּוַח ) 9: (ֵאין ָּבֶהם

ּבִֹאי  ְוָאַמְרָּת ֶאל ָהרּוַח ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֵמַאְרַּבע רּוחֹות
ָּוִני ְוִהַּנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ִצ ) 10: (ִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה ְוִיְחיּוָהרּוַח ּוְפ 

ֹול ְמאֹד ַוָּתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוִּיְחיּו ַוַּיַעְמדּו ַעל ַרְגֵליֶהם ַחִיל ָּגד| 
ֵּבית  ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ָּכל) 11(  : ְמאֹד

ֵתנּו ה אְֹמִרים ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקוָ ִהּנֵ | ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה 
דָֹני ָלֵכן ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר אֲ ) 12: (ִנְגַזְרנּו ָלנּו

ְיהִוה ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם 



: ַמת ִיְׂשָרֵאלְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְד | ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי 
ְּבִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם | ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ) 13(  

ְוָנַתִּתי רּוִחי ָבֶכם ) 14: (ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי
 ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ִוְחִייֶתם ְוִהַּנְחִּתי ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם 

  : ָעִׂשיִתי ְנֻאם ְיהָוהִּדַּבְרִּתי וְ 
 ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ַקח ְלךָ ) 16: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 15(

] ֲחֵבָריו קרי[ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹב ָעָליו ִליהּוָדה ְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל חברו 
 ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל ֵּבית| 

 ְוָקַרב אָֹתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד) 17]: (ֲחֵבָריו קרי[חברו ִיְׂשָרֵאל 
יָך ְוַכֲאֶׁשר יֹאְמרּו ֵאלֶ ) 18: (ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדךָ | ְלָך ְלֵעץ ֶאָחד 

ַּדֵּבר ) 19: (ֲהלֹוא ַתִּגיד ָלנּו ָמה ֵאֶּלה ָּלְך | ְּבֵני ַעְּמָך ֵלאמֹר 
ר ִני לֵֹקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁש ֲאֵלֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהֵּנה אֲ 
ְוָנַתִּתי אֹוָתם | ] ֲחֵבָריו קרי[ְּבַיד ֶאְפַרִים ְוִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל חברו 

) 20: (ִדיָעָליו ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה ַוֲעִׂשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ְּביָ 
ְוַדֵּבר ) 21(: ְוָהיּו ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ִּתְכּתֹב ֲעֵליֶהם ְּבָיְדָך ְלֵעיֵניֶהם

ָרֵאל ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהֵּנה ֲאִני לֵֹקַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂש 
י ְוִקַּבְצִּתי אָֹתם ִמָּסִביב ְוֵהֵבאִת | ִמֵּבין ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ָׁשם 

ְוָעִׂשיִתי אָֹתם ְלגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ ) 22: (אֹוָתם ֶאל ַאְדָמָתם
ִיְהיּו [ְולֹא יהיה | ל ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכָּלם ְלֶמֶלְך ְּבָהֵרי ִיְׂשָרֵא 

) 23: (עֹוד ִלְׁשֵני גֹוִים ְולֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות עֹוד] קרי
| ֶהם ְולֹא ִיַטְּמאּו עֹוד ְּבִגּלּוֵליֶהם ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם ּוְבכֹל ִּפְׁשֵעי

ִּתי בֵֹתיֶהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָבֶהם ְוִטַהְר ְוהֹוַׁשְעִּתי אָֹתם ִמּכֹל מֹוְׁש 
ְוַעְבִּדי ) 24: (אֹוָתם ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים

ּוְבִמְׁשָּפַטי ֵיֵלכּו | ָדִוד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכָּלם 
ִּתי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַת ְוָיְׁשבּו ַעל ) 25: (ְוֻחּקַֹתי ִיְׁשְמרּו ְוָעׂשּו אֹוָתם

 ְוָיְׁשבּו ָעֶליָה ֵהָּמה| ְלַעְבִּדי ְלַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ָבּה ֲאבֹוֵתיֶכם 
: עֹוָלםּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד עֹוָלם ְוָדִוד ַעְבִּדי ָנִׂשיא ָלֶהם לְ 

| ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ָׁשלֹום ְּבִרית עֹוָלם ִיְהֶיה אֹוָתם ) 26(
: עֹוָלםּוְנַתִּתים ְוִהְרֵּביִתי אֹוָתם ְוָנַתִּתי ֶאת ִמְקָּדִׁשי ְּבתֹוָכם לְ 

ְוֵהָּמה ִיְהיּו | ְוָהָיה ִמְׁשָּכִני ֲעֵליֶהם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים ) 27(
| ָרֵאל ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְמַקֵּדׁש ֶאת ִיְׂש ) 28: (ִלי ְלָעם

    : ִׁשי ְּבתֹוָכם ְלעֹוָלםִּבְהיֹות ִמְקּדָ 
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ּגֹוג  ֶּבן ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ֶאל) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 1(

ְוָאַמְרָּת ) 3: (ְוִהָּנֵבא ָעָליו| ֶאֶרץ ַהָּמגֹוג ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְוֻתָבל 
: ָבלּגֹוג ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְותֻ ִהְנִני ֵאֶליָך | ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה 

ל ְוהֹוֵצאִתי אֹוְתָך ְוֶאת ּכָ | ְוׁשֹוַבְבִּתיָך ְוָנַתִּתי ַחִחים ִּבְלָחֶייָך ) 4(
ָּנה ּוָמֵגן ֵחיֶלָך סּוִסים ּוָפָרִׁשים ְלֻבֵׁשי ִמְכלֹול ֻּכָּלם ָקָהל ָרב ִצ 

ֻּכָּלם ָמֵגן | ָּתם ָּפַרס ּכּוׁש ּופּוט ִא ) 5: (ּתְֹפֵׂשי ֲחָרבֹות ֻּכָּלם
ֶאת ָּכל ּגֶֹמר ְוָכל ֲאַגֶּפיָה ֵּבית ּתֹוַגְרָמה ַיְרְּכֵתי ָצפֹון וְ ) 6: (ְוכֹוָבע

ָך ִהּכֹן ְוָהֵכן ְלָך ַאָּתה ְוָכל ְקָהלֶ ) 7: (ַעִּמים ַרִּבים ִאָּתְך | ֲאַגָּפיו 
ִּבים ִמָּיִמים רַ ) 8: (ְוָהִייָת ָלֶהם ְלִמְׁשָמר| ַהִּנְקָהִלים ָעֶליָך 

ֶחֶרב ִּתָּפֵקד ְּבַאֲחִרית ַהָּׁשִנים ָּתבֹוא ֶאל ֶאֶרץ ְמׁשֹוֶבֶבת ֵמ 
ָחְרָּבה ְמֻקֶּבֶצת ֵמַעִּמים ַרִּבים ַעל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו לְ 

ְוָעִליָת ) 9: (ְוִהיא ֵמַעִּמים הּוָצָאה ְוָיְׁשבּו ָלֶבַטח ֻּכָּלם| ָּתִמיד 
ַאָּתה ְוָכל ֲאַגֶּפיָך | ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ ִּתְהֶיה  ַּכּׁשָֹאה ָתבֹוא ֶּכָעָנן
ְוָהָיה ַּבּיֹום | ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ) 10(  : ְוַעִּמים ַרִּבים אֹוָתְך 

) 11: (הַההּוא ַיֲעלּו ְדָבִרים ַעל ְלָבֶבָך ְוָחַׁשְבָּת ַמֲחֶׁשֶבת ָרעָ 
|  ְקִטים יְֹׁשֵבי ָלֶבַטחְוָאַמְרָּת ֶאֱעֶלה ַעל ֶאֶרץ ְּפָרזֹות ָאבֹוא ַהּׁשֹ

) 12: (ֻּכָּלם יְֹׁשִבים ְּבֵאין חֹוָמה ּוְבִריַח ּוְדָלַתִים ֵאין ָלֶהם
ל ַעם ְלָהִׁשיב ָיְדָך ַעל ֳחָרבֹות נֹוָׁשבֹת ְוֶא | ִלְׁשלֹל ָׁשָלל ְוָלבֹז ַּבז 

) 13: (ֶרץְמֻאָּסף ִמּגֹוִים עֶֹׂשה ִמְקֶנה ְוִקְנָין יְֹׁשֵבי ַעל ַטּבּור ָהָא
ִלְׁשלֹל ְׁשָבא ּוְדָדן ְוסֲֹחֵרי ַתְרִׁשיׁש ְוָכל ְּכִפֶריָה יֹאְמרּו ְלָך הֲ 

ָלֵׂשאת ֶּכֶסף ְוָזָהב | ָׁשָלל ַאָּתה ָבא ֲהָלבֹז ַּבז ִהְקַהְלָּת ְקָהֶלָך 
 ָלֵכן ִהָּנֵבא ֶבן) 14(  : ָלַקַחת ִמְקֶנה ְוִקְנָין ִלְׁשלֹל ָׁשָלל ָּגדֹול

ֲהלֹוא ַּבּיֹום ַההּוא | ֹוג ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ָאָדם ְוָאַמְרָּת ְלג
י ּוָבאָת ִמְּמקֹוְמָך ִמַּיְרְּכֵת ) 15: (ְּבֶׁשֶבת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ָלֶבַטח ֵּתָדע
ל רְֹכֵבי סּוִסים ֻּכָּלם ָקָהל ָּגדֹו| ָצפֹון ַאָּתה ְוַעִּמים ַרִּבים ִאָּתְך 

|  י ִיְׂשָרֵאל ֶּכָעָנן ְלַכּסֹות ָהָאֶרץְוָעִליָת ַעל ַעִּמ ) 16: (ְוַחִיל ָרב
ת ַהּגֹוִים ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּתְהֶיה ַוֲהִבאֹוִתיָך ַעל ַאְרִצי ְלַמַען ַּדעַ 

ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ) 17(  : אִֹתי ְּבִהָּקְדִׁשי ְבָך ְלֵעיֵניֶהם ּגֹוג
ם ְּבַיד ֲעָבַדי ְיהִוה ַהַאָּתה הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ְּבָיִמים ַקְדמֹוִני

ְלָהִביא אְֹתָך | ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְּבִאים ַּבָּיִמים ָהֵהם ָׁשִנים 
 ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ְּביֹום ּבֹוא גֹוג ַעל ַאְדַמת) 18(  : ֲעֵליֶהם

ּוְבִקְנָאִתי ) 19: (ַּתֲעֶלה ֲחָמִתי ְּבַאִּפי| ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה 
ַעל  ִאם לֹא ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ַרַעׁש ָּגדֹול| ָרִתי ִּדַּבְרִּתי ְבֵאׁש ֶעְב 



 ִים ְוַחַּיתְוָרֲעׁשּו ִמָּפַני ְּדֵגי ַהָּים ְועֹוף ַהָּׁשַמ ) 20: (ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל
ם ֲאֶׁשר ַעל ַהָּׂשֶדה ְוָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל ָהֲאָדָמה ְוכֹל ָהָאדָ 

ְרסּו ֶהָהִרים ְוָנְפלּו ַהַּמְדֵרגֹות ְוָכל חֹוָמה ְוֶנהֶ | ְּפֵני ָהֲאָדָמה 
י ְוָקָראִתי ָעָליו ְלָכל ָהַרי ֶחֶרב ְנֻאם ֲאדֹנָ ) 21: (ָלָאֶרץ ִּתּפֹול

ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאּתֹו ְּבֶדֶבר ) 22: (ֶחֶרב ִאיׁש ְּבָאִחיו ִּתְהֶיה| ְיהִוה 
ו ׁש ְוָגְפִרית ַאְמִטיר ָעָליְוֶגֶׁשם ׁשֹוֵטף ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ֵא | ּוְבָדם 

ְוִהְתַּגִּדְלִּתי ) 23: (ְוַעל ֲאַגָּפיו ְוַעל ַעִּמים ַרִּבים ֲאֶׁשר ִאּתֹו
: ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה| ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְונֹוַדְעִּתי ְלֵעיֵני ּגֹוִים ַרִּבים 

    
  

Ezekiel Chapter 39 
  
| ה ּגֹוג ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהוִ ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ִהָּנֵבא ַעל ) 1(

ְוׁשַֹבְבִּתיָך ) 2: (ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוג ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְוֻתָבל
ַוֲהִבאֹוִתָך ַעל ָהֵרי | ְוִׁשֵּׁשאִתיָך ְוַהֲעִליִתיָך ִמַּיְרְּכֵתי ָצפֹון 

 ְוִחֶּציָך ִמַּיד ְיִמיְנךָ  |ְוִהֵּכיִתי ַקְׁשְּתָך ִמַּיד ְׂשמֹאוֶלָך ) 3: (ִיְׂשָרֵאל
ר ים ֲאֶׁש ַעל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִּתּפֹול ַאָּתה ְוָכל ֲאַגֶּפיָך ְוַעִּמ ) 4: (ַאִּפיל
ַעל ) 5: (הְלֵעיט ִצּפֹור ָּכל ָּכָנף ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיָך ְלָאְכלָ | ִאָּתְך 

) 6: (ֲאדָֹני ְיהִוהִּכי ֲאִני ִדַּבְרִּתי ְנֻאם | ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ִּתּפֹול 
ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני | ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבָמגֹוג ּוְביְֹׁשֵבי ָהִאִּיים ָלֶבַטח 

לֹא ַאֵחל ְוֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי אֹוִדיַע ְּבתֹוְך ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל וְ ) 7: (ְיהָוה
ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ִּכי ֲאִני ְיהָוה ָקדֹוׁש | ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי עֹוד 

הּוא ַהּיֹום | ִהֵּנה ָבָאה ְוִנְהָיָתה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ) 8: (ִיְׂשָרֵאלְּב 
יקּו ְוָיְצאּו יְֹׁשֵבי ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ּוִבֲערּו ְוִהִּׂש ) 9: (ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי

ּוִבֲערּו |  ְּבֶנֶׁשק ּוָמֵגן ְוִצָּנה ְּבֶקֶׁשת ּוְבִחִּצים ּוְבַמֵּקל ָיד ּוְברַֹמח
א ְולֹא ִיְׂשאּו ֵעִצים ִמן ַהָּׂשֶדה ְולֹ) 10: (ׁש ֶׁשַבע ָׁשִניםָבֶהם ֵא 

ם ְוָׁשְללּו ֶאת ׁשְֹלֵליהֶ | ַיְחְטבּו ִמן ַהְּיָעִרים ִּכי ַבֶּנֶׁשק ְיַבֲערּו ֵאׁש 
ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ) 11(  : ּוָבְזזּו ֶאת ּבְֹזֵזיֶהם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה

ָּים ֶבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֵּגי ָהעְֹבִרים ִקְדַמת הַ ֶאֵּתן ְלגֹוג ְמקֹום ָׁשם ֶק 
ְוָקְברּו ָׁשם ֶאת ּגֹוג ְוֶאת ָּכל | ְוחֶֹסֶמת ִהיא ֶאת ָהעְֹבִרים 
ַען ּוְקָברּום ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַמ ) 12: (ֲהמֹונֹה ְוָקְראּו ֵּגיא ֲהמֹון ּגֹוג

ל ַעם ָהָאֶרץ ְוָקְברּו ּכָ ) 13: (ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים| ַטֵהר ֶאת ָהָאֶרץ 
ְוַאְנֵׁשי ) 14: (יֹום ִהָּכְבִדי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ְוָהָיה ָלֶהם ְלֵׁשם 

ָתִמיד ַיְבִּדילּו עְֹבִרים ָּבָאֶרץ ְמַקְּבִרים ֶאת ָהעְֹבִרים ֶאת 



ִמְקֵצה ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים | ַהּנֹוָתִרים ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ ְלַטֲהָרּה 
ה ָהעְֹבִרים ָּבָאֶרץ ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבנָ  ְוָעְברּו) 15: (ַיְחקֹרּו

) 16: (ַעד ָקְברּו אֹתֹו ַהְמַקְּבִרים ֶאל ֵּגיא ֲהמֹון ּגֹוג| ֶאְצלֹו ִצּיּון 
 ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ּכֹה) 17(  : ְוַגם ֶׁשם ִעיר ֲהמֹוָנה ְוִטֲהרּו ָהָאֶרץ

כֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה ֱאמֹר ְלִצּפֹור ָּכל ָּכָנף ּוְל 
 ָלֶכם ִהָּקְבצּו ָובֹאּו ֵהָאְספּו ִמָּסִביב ַעל ִזְבִחי ֲאֶׁשר ֲאִני זֵֹבחַ 

) 18: (ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ּוְׁשִתיֶתם ָּדם| ֶזַבח ָּגדֹול ַעל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל 
ִרים ֵאיִלים ּכָ | ְּבַׂשר ִּגּבֹוִרים ּתֹאֵכלּו ְוַדם ְנִׂשיֵאי ָהָאֶרץ ִּתְׁשּתּו 

ָעה ַוֲאַכְלֶּתם ֵחֶלב ְלָׂשְב ) 19: (ְוַעּתּוִדים ָּפִרים ְמִריֵאי ָבָׁשן ֻּכָּלם
) 20: (ִמִּזְבִחי ֲאֶׁשר ָזַבְחִּתי ָלֶכם| ּוְׁשִתיֶתם ָּדם ְלִׁשָּכרֹון 

ְנֻאם | ָמה ּוְׂשַבְעֶּתם ַעל ֻׁשְלָחִני סּוס ָוֶרֶכב ִּגּבֹור ְוָכל ִאיׁש ִמְלחָ 
ְוָראּו ָכל ַהּגֹוִים | ְוָנַתִּתי ֶאת ְּכבֹוִדי ַּבּגֹוִים ) 21( :ֲאדָֹני ְיהִוה

) 22: (ָבֶהם ֶאת ִמְׁשָּפִטי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְוֶאת ָיִדי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי
ִמן ַהּיֹום ַההּוא | ְוָיְדעּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם 

 ֶׁשרי ַבֲעֹוָנם ָּגלּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ַעל אֲ ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ִּכ ) 23: (ָוָהְלָאה
ֶרב ָוֶאְּתֵנם ְּבַיד ָצֵריֶהם ַוִּיְּפלּו ַבחֶ | ָמֲעלּו ִבי ָוַאְסִּתר ָּפַני ֵמֶהם 

ָוַאְסִּתר ָּפַני | ְּכֻטְמָאָתם ּוְכִפְׁשֵעיֶהם ָעִׂשיִתי אָֹתם ) 24: (ֻּכָּלם
ָּתה ָאִׁשיב ֶאת ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה עַ ) 25(  : ֵמֶהם

ְוִקֵּנאִתי | ַיֲעקֹב ְוִרַחְמִּתי ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ] ְׁשבּות קרי[ׁשבית 
ר ְוָנׂשּו ֶאת ְּכִלָּמָתם ְוֶאת ָּכל ַמֲעָלם ֲאֶׁש ) 26: (ְלֵׁשם ָקְדִׁשי

) 27: (ְּבִׁשְבָּתם ַעל ַאְדָמָתם ָלֶבַטח ְוֵאין ַמֲחִריד| ָמֲעלּו ִבי 
| ם ם ִמן ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתי אָֹתם ֵמַאְרצֹות אְֹיֵביהֶ ְּבׁשֹוְבִבי אֹוָת 

ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ) 28: (ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָבם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ַרִּבים
| ָתם ֱאלֵֹהיֶהם ְּבַהְגלֹוִתי אָֹתם ֶאל ַהּגֹוִים ְוִכַּנְסִּתים ַעל ַאְדָמ 

| לֹא ַאְסִּתיר עֹוד ָּפַני ֵמֶהם וְ ) 29: (ְולֹא אֹוִתיר עֹוד ֵמֶהם ָׁשם
  :ְיהִוה ֲאֶׁשר ָׁשַפְכִּתי ֶאת רּוִחי ַעל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאדָֹני

  
Ezekiel Chapter 40 

  
 ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁשְּבֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְלָגלּוֵתנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּבֶ ) 1(

ה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ | ְּכָתה ָהִעיר ְּבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַאַחר ֲאֶׁשר הֻ 
ְּבַמְראֹות ֱאלִֹהים ) 2: (ָהְיָתה ָעַלי ַיד ְיהָוה ַוָּיֵבא אִֹתי ָׁשָּמה

ַוְיִניֵחִני ֶאל ַהר ָּגבַֹּה ְמאֹד ְוָעָליו | ֱהִביַאִני ֶאל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ה ִאיׁש ַמְרֵאהּו ַוָּיֵביא אֹוִתי ָׁשָּמה ְוִהּנֵ ) 3: (ְּכִמְבֵנה ִעיר ִמֶּנֶגב



ְוהּוא עֵֹמד | ְּכַמְרֵאה ְנחֶֹׁשת ּוְפִתיל ִּפְׁשִּתים ְּבָידֹו ּוְקֵנה ַהִּמָּדה 
ָאְזֶניָך ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ָהִאיׁש ֶּבן ָאָדם ְרֵאה ְבֵעיֶניָך ּוְב ) 4: (ַּבָּׁשַער

ַען ְּׁשָמע ְוִׂשים ִלְּבָך ְלכֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוָתְך ִּכי ְלַמ 
ֵבית ַהֵּגד ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַאָּתה רֶֹאה ְל | ַהְראֹוְתָכה ֻהָבאָתה ֵהָּנה 

 ּוְבַיד ָהִאיׁש| ְוִהֵּנה חֹוָמה ִמחּוץ ַלַּבִית ָסִביב ָסִביב ) 5: (ִיְׂשָרֵאל
ב ַהִּבְנָין ְקֵנה ַהִּמָּדה ֵׁשׁש ַאּמֹות ָּבַאָּמה ָוטַֹפח ַוָּיָמד ֶאת רֹחַ 

ָניו ַוָּיבֹוא ֶאל ַׁשַער ֲאֶׁשר ּפָ ) 6: (ה ֶאָחדָקֶנה ֶאָחד ְוקֹוָמה ָקנֶ 
ַוָּיָמד ֶאת ַסף | ] ְּבַמֲעלֹוָתיו קרי[ֶּדֶרְך ַהָּקִדיָמה ַוַּיַעל במעלותו 

) 7: (ַהַּׁשַער ָקֶנה ֶאָחד רַֹחב ְוֵאת ַסף ֶאָחד ָקֶנה ֶאָחד רַֹחב
ים ָחֵמׁש ְוַהָּתא ָקֶנה ֶאָחד אֶֹרְך ְוָקֶנה ֶאָחד רַֹחב ּוֵבין ַהָּתִא 

: ה ֶאָחדְוַסף ַהַּׁשַער ֵמֵאֶצל אּוָלם ַהַּׁשַער ֵמַהַּבִית ָקנֶ | ַאּמֹות 
ַוָּיָמד ֶאת ) 9: (ַוָּיָמד ֶאת ֻאָלם ַהַּׁשַער ֵמַהַּבִית ָקֶנה ֶאָחד) 8(

| ְׁשַּתִים ַאּמֹות ] ְוֵאיָליו קרי[ֻאָלם ַהַּׁשַער ְׁשמֶֹנה ַאּמֹות ואילו 
לָֹׁשה ְוָתֵאי ַהַּׁשַער ֶּדֶרְך ַהָּקִדים ְׁש ) 10: (ָּבִיתְוֻאָלם ַהַּׁשַער ֵמהַ 

 ּוִמָּדה ַאַחת ָלֵאיִלם| ִמּפֹה ּוְׁשלָֹׁשה ִמּפֹה ִמָּדה ַאַחת ִלְׁשָלְׁשָּתם 
| ֹות ַוָּיָמד ֶאת רַֹחב ֶּפַתח ַהַּׁשַער ֶעֶׂשר ַאּמ) 11: (ִמּפֹה ּוִמּפֹו

ּוְגבּול ִלְפֵני ַהָּתאֹות ) 12: (אֶֹרְך ַהַּׁשַער ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ַאּמֹות
 ְוַהָּתא ֵׁשׁש ַאּמֹות ִמּפֹו| ַאָּמה ֶאָחת ְוַאָּמה ַאַחת ְּגבּול ִמּפֹה 

ַחב ַוָּיָמד ֶאת ַהַּׁשַער ִמַּגג ַהָּתא ְלַגּגֹו רֹ) 13: (ְוֵׁשׁש ַאּמֹות ִמּפֹו
ת ֵאיִלים ַוַּיַעׂש ֶא ) 14: (ֶּפַתח ֶנֶגד ָּפַתח| ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַאּמֹות 

ְוַעל ) 15: (ְוֶאל ֵאיל ֶהָחֵצר ַהַּׁשַער ָסִביב ָסִביב| ִׁשִּׁשים ַאָּמה 
ַעל ִלְפֵני ֻאָלם ַהַּׁשַער ] ָהִאיתֹון קרי[ְּפֵני ַהַּׁשַער היאתון 

ְוַחּלֹנֹות ֲאֻטמֹות ֶאל ַהָּתִאים ) 16: (ֲחִמִּׁשים ַאָּמה| ַהְּפִניִמי 
| ַּׁשַער ָסִביב ָסִביב ְוֵכן ָלֵאַלּמֹות ְוֶאל ֵאֵליֵהָמה ִלְפִניָמה לַ 

ַוְיִביֵאִני ) 17: (ְוַחּלֹונֹות ָסִביב ָסִביב ִלְפִניָמה ְוֶאל ַאִיל ִּתמִֹרים
ר ָסִביב ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ְוִהֵּנה ְלָׁשכֹות ְוִרְצָפה ָעׂשּוי ֶלָחצֵ 

ה ֶאל ֶּכֶתף ְוָהִרְצפָ ) 18: (ְׁשלִֹׁשים ְלָׁשכֹות ֶאל ָהִרְצָפה| ָסִביב 
) 19: (ָהִרְצָפה ַהַּתְחּתֹוָנה| ַהְּׁשָעִרים ְלֻעַּמת אֶֹרְך ַהְּׁשָעִרים 

ִניִמי ִמחּוץ ַוָּיָמד רַֹחב ִמִּלְפֵני ַהַּׁשַער ַהַּתְחּתֹוָנה ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהּפְ 
ְך ְוַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּפָניו ֶּדרֶ ) 20: (ַהָּקִדים ְוַהָּצפֹון| ֵמָאה ַאָּמה 

ְוָתָאיו [ותאו ) 21: (ָמַדד ָאְרּכֹו ְוָרְחּבֹו| פֹון ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ַהּצָ 
ואלמו ] ְוֵאיָליו קרי[ְׁשלֹוָׁשה ִמּפֹו ּוְׁשלָֹׁשה ִמּפֹו ואילו ] קרי

ֲחִמִּׁשים ַאָּמה | ָהָיה ְּכִמַּדת ַהַּׁשַער ָהִראׁשֹון ] ְוֵאַלָּמיו קרי[
] ְוַחּלֹוָניו קרי[וחלונו ) 22: (ָּבַאָּמה ָאְרּכֹו ְורַֹחב ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים



ֶׁשר ְּכִמַּדת ַהַּׁשַער אֲ ] ְוִתמָֹריו קרי[ותמרו ]ְוֵאַלָּמיו קרי[ואלמו 
ְוֵאיַלָּמיו [ּוְבַמֲעלֹות ֶׁשַבע ַיֲעלּו בֹו ואילמו | ָּפָניו ֶּדֶרְך ַהָּקִדים 

ַּׁשַער ַלָּצפֹון ְוַׁשַער ֶלָחֵצר ַהְּפִניִמי ֶנֶגד הַ ) 23: (ִלְפֵניֶהם] קרי
 ַוּיֹוִלֵכִני ֶּדֶרְך ) 24: (ַוָּיָמד ִמַּׁשַער ֶאל ַׁשַער ֵמָאה ַאָּמה| ְוַלָּקִדים 

] ֵאיָליו קרי[ּוָמַדד אילו | ַהָּדרֹום ְוִהֵּנה ַׁשַער ֶּדֶרְך ַהָּדרֹום 
ְוַחּלֹוִנים לֹו ) 25: (ַּכִּמּדֹות ָהֵאֶּלה] ְוֵאיַלָּמיו קרי[ואילמו 

| ָסִביב ָסִביב ְּכַהֲחּלֹנֹות ָהֵאֶּלה ] ְלֵאיַלָּמיו קריּו[ולאילמו 
ּוַמֲעלֹות ) 26: (ֲחִמִּׁשים ַאָּמה אֶֹרְך ְורַֹחב ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה

| ִלְפֵניֶהם ] ְוֵאַלָּמיו קרי[ואלמו ] עֹלֹוָתיו קרי[ִׁשְבָעה עלותו 
) 27]: (ֵאיָליו קרי[ְוִתמִֹרים לֹו ֶאָחד ִמּפֹו ְוֶאָחד ִמּפֹו ֶאל אילו 

 ר ֶּדֶרְך ַוָּיָמד ִמַּׁשַער ֶאל ַהַּׁשעַ | ְוַׁשַער ֶלָחֵצר ַהְּפִניִמי ֶּדֶרְך ַהָּדרֹום 
ר ַוְיִביֵאִני ֶאל ָחֵצר ַהְּפִניִמי ְּבַׁשעַ ) 28: (ַהָּדרֹום ֵמָאה ַאּמֹות

ותאו ) 29: (ַוָּיָמד ֶאת ַהַּׁשַער ַהָּדרֹום ַּכִּמּדֹות ָהֵאֶּלה| ַהָּדרֹום 
ַּכִּמּדֹות ] ְוֵאַלָּמיו קרי[ואלמו ] ְוֵאיָליו קרי[ואילו ] ְוָתָאיו קרי[

| ָסִביב ָסִביב ] ּוְלֵאַלָּמיו קרי[ָהֵאֶּלה ְוַחּלֹונֹות לֹו ולאלמו 
ְוֵאַלּמֹות ) 30: (ֲחִמִּׁשים ַאָּמה אֶֹרְך ְורַֹחב ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַאּמֹות

: תֶעְׂשִרים ַאָּמה ְורַֹחב ָחֵמׁש ַאּמֹואֶֹרְך ָחֵמׁש וְ | ָסִביב ָסִביב 
| ] ֵאיָליו קרי[ְוֵאַלָּמו ֶאל ָחֵצר ַהִחצֹוָנה ְוִתמִֹרים ֶאל אילו ) 31(

ַוְיִביֵאִני ֶאל ֶהָחֵצר ) 32]: (ַמֲעָליו קרי[ּוַמֲעלֹות ְׁשמֹוֶנה מעלו 
) 33: (ֵאֶּלהַוָּיָמד ֶאת ַהַּׁשַער ַּכִּמּדֹות הָ | ַהְּפִניִמי ֶּדֶרְך ַהָּקִדים 

] ְוֵאַלָּמיו קרי[ואלמו ] ְוֵאָליו קרי[ואלו ] ְוָתָאיו קרי[ותאו 
ָסִביב ] ּוְלֵאַלָּמיו קרי[ַּכִּמּדֹות ָהֵאֶּלה ְוַחּלֹונֹות לֹו ולאלמו 

) 34: (האֶֹרְך ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ְורַֹחב ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ַאָּמ | ָסִביב 
ֵאָליו [ִחיצֹוָנה ְוִתמִֹרים ֶאל אלו ֶלָחֵצר הַ ] ְוֵאַלָּמיו קרי[ואלמו 
) 35]: (ַמֲעָליו קרי[ּוְׁשמֶֹנה ַמֲעלֹות מעלו | ִמּפֹו ּוִמּפֹו ] קרי

תאו ) 36: (ּוָמַדד ַּכִּמּדֹות ָהֵאֶּלה| ַוְיִביֵאִני ֶאל ַׁשַער ַהָּצפֹון 
ְוַחּלֹונֹות לֹו ] ְוֵאַלָּמיו קרי[ואלמו ] ֵאָליו קרי[אלו ] ָּתָאיו קרי[

: ַאָּמה אֶֹרְך ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ְורַֹחב ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים| ִביב ָסִביב ָס 
ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ְוִתמִֹרים ֶאל אילו ] ְוֵאיָליו קרי[ואילו ) 37(
]: ַמֲעָליו קרי[ּוְׁשמֶֹנה ַמֲעלֹות מעלו | ִמּפֹו ּוִמּפֹו ] ֵאיָליו קרי[
ָׁשם ָיִדיחּו ֶאת | ָעִרים ְוִלְׁשָּכה ּוִפְתָחּה ְּבֵאיִלים ַהְּׁש ) 38(

ַנִים ּוְבֻאָלם ַהַּׁשַער ְׁשַנִים ֻׁשְלָחנֹות ִמּפֹו ּוְׁש ) 39: (ָהעָֹלה
: םִלְׁשחֹוט ֲאֵליֶהם ָהעֹוָלה ְוַהַחָּטאת ְוָהָאָׁש | ֻׁשְלָחנֹות ִמּפֹה 

ְׁשַנִים  ְוֶאל ַהָּכֵתף ִמחּוָצה ָלעֹוֶלה ְלֶפַתח ַהַּׁשַער ַהָּצפֹוָנה) 40(



ַנִים ְוֶאל ַהָּכֵתף ָהַאֶחֶרת ֲאֶׁשר ְלֻאָלם ַהַּׁשַער ְׁש | ְלָחנֹות ׁשֻ 
ֹות ִמּפֹה ַאְרָּבָעה ֻׁשְלָחנֹות ִמּפֹה ְוַאְרָּבָעה ֻׁשְלָחנ) 41: (ֻׁשְלָחנֹות

ְוַאְרָּבָעה ) 42: (ְׁשמֹוָנה ֻׁשְלָחנֹות ֲאֵליֶהם ִיְׁשָחטּו| ְלֶכֶתף ַהָּׁשַער 
ָּמה ֵני ָגִזית אֶֹרְך ַאָּמה ַאַחת ָוֵחִצי ְורַֹחב ַאֻׁשְלָחנֹות ָלעֹוָלה ַאְב 

ֶׁשר ֲאֵליֶהם ְוַיִּניחּו ֶאת ַהֵּכִלים אֲ | ַאַחת ָוֵחִצי ְוגַֹבּה ַאָּמה ֶאָחת 
ְוַהְׁשַפַּתִים טַֹפח ֶאָחד ) 43: (ִיְׁשֲחטּו ֶאת ָהעֹוָלה ָּבם ְוַהָּזַבח

) 44: (ְלָחנֹות ְּבַׂשר ַהָּקְרָבןְוֶאל ַהּׁשֻ | מּוָכִנים ַּבַּבִית ָסִביב ָסִביב 
ל ִמי ֲאֶׁשר ֶא ּוִמחּוָצה ַלַּׁשַער ַהְּפִניִמי ִלְׁשכֹות ָׁשִרים ֶּבָחֵצר ַהְּפִני

 ֶאָחד ֶאל ֶּכֶתף ַׁשַער| ֶּכֶתף ַׁשַער ַהָּצפֹון ּוְפֵניֶהם ֶּדֶרְך ַהָּדרֹום 
ר ה ַהִּלְׁשָּכה ֲאֶׁש זֹ| ַוְיַדֵּבר ֵאָלי ) 45: (ַהָּקִדים ְּפֵני ֶּדֶרְך ַהָּצפֹן

) 46: (ָּפֶניָה ֶּדֶרְך ַהָּדרֹום ַלּכֲֹהִנים ׁשְֹמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהָּבִית
ִמְׁשֶמֶרת  ְוַהִּלְׁשָּכה ֲאֶׁשר ָּפֶניָה ֶּדֶרְך ַהָּצפֹון ַלּכֲֹהִנים ׁשְֹמֵרי

: ְרתֹוֵהָּמה ְבֵני ָצדֹוק ַהְּקֵרִבים ִמְּבֵני ֵלִוי ֶאל ְיהָוה ְלָׁש | ַהִּמְזֵּבַח 
ה ַוָּיָמד ֶאת ֶהָחֵצר אֶֹרְך ֵמָאה ַאָּמה ְורַֹחב ֵמָאה ַאָּמ ) 47(

ַוְיִבֵאִני ֶאל ֻאָלם ַהַּבִית ) 48: (ְוַהִּמְזֵּבַח ִלְפֵני ַהָּבִית| ְמֻרָּבַעת 
ְורַֹחב |  ַוָּיָמד ֵאל ֻאָלם ָחֵמׁש ַאּמֹות ִמּפֹה ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ִמּפֹה

אֶֹרְך ָהֻאָלם ) 49: (ִמּפֹו ְוָׁשלֹׁש ַאּמֹות ִמּפֹו ַהַּׁשַער ָׁשלֹׁש ַאּמֹות
ֲאֶׁשר ַיֲעלּו  ֶעְׂשִרים ַאָּמה ְורַֹחב ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ּוַבַּמֲעלֹות

  :ְוַעֻּמִדים ֶאל ָהֵאיִלים ֶאָחד ִמּפֹה ְוֶאָחד ִמּפֹה| ֵאָליו 
  

Ezekiel Chapter 41 
  
ב ָמד ֶאת ָהֵאיִלים ֵׁשׁש ַאּמֹות רֹחַ ַוּיָ | ַוְיִביֵאִני ֶאל ַהֵהיָכל ) 1(

ר ְורַֹחב ַהֶּפַתח ֶעֶׂש ) 2: (ִמּפֹו ְוֵׁשׁש ַאּמֹות רַֹחב ִמּפֹו רַֹחב ָהאֶֹהל
| ִמּפֹו  ַאּמֹות ְוִכְתפֹות ַהֶּפַתח ָחֵמׁש ַאּמֹות ִמּפֹו ְוָחֵמׁש ַאּמֹות

ּוָבא ) 3(: ַוָּיָמד ָאְרּכֹו ַאְרָּבִעים ַאָּמה ְורַֹחב ֶעְׂשִרים ַאָּמה
ת ְוַהֶּפַתח ֵׁשׁש ַאּמֹו| ִלְפִניָמה ַוָּיָמד ֵאיל ַהֶּפַתח ְׁשַּתִים ַאּמֹות 

ה ַוָּיָמד ֶאת ָאְרּכֹו ֶעְׂשִרים ַאָּמ ) 4: (ְורַֹחב ַהֶּפַתח ֶׁשַבע ַאּמֹות
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶזה קֶֹדׁש | ְורַֹחב ֶעְׂשִרים ַאָּמה ֶאל ְּפֵני ַהֵהיָכל 

ע ְורַֹחב ַהֵּצָלע ַאְרּבַ | ַוָּיָמד ִקיר ַהַּבִית ֵׁשׁש ַאּמֹות  )5: (ַהֳּקָדִׁשים
ְוַהְּצָלעֹות ֵצָלע ֶאל ֵצָלע ) 6: (ַאּמֹות ָסִביב ָסִביב ַלַּבִית ָסִביב

ַלְּצָלעֹות  ָׁשלֹוׁש ּוְׁשלִֹׁשים ְּפָעִמים ּוָבאֹות ַּבִּקיר ֲאֶׁשר ַלַּבִית
: א ִיְהיּו ֲאחּוִזים ְּבִקיר ַהָּבִיתְולֹ| ָסִביב ָסִביב ִלְהיֹות ֲאחּוִזים 

ַּבִית ְוָרֲחָבה ְוָנְסָבה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַלְּצָלעֹות ִּכי מּוַסב הַ ) 7(



| ְעָלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ָסִביב ָסִביב ַלַּבִית ַעל ֵּכן רַֹחב ַלַּבִית ְלָמ 
ְוָרִאיִתי ַלַּבִית ) 8: (ְוֵכן ַהַּתְחּתֹוָנה ַיֲעֶלה ַעל ָהֶעְליֹוָנה ַלִּתיכֹוָנה

ַהְּצָלעֹות ְמלֹו ] מּוְסדֹות קרי[מיסדות | ּגַֹבּה ָסִביב ָסִביב 
 רַֹחב ַהִּקיר ֲאֶׁשר ַלֵּצָלע ֶאל) 9: (ַהָּקֶנה ֵׁשׁש ַאּמֹות ַאִּציָלה

) 10: (ִיתַוֲאֶׁשר ֻמָּנח ֵּבית ְצָלעֹות ֲאֶׁשר ַלּבָ | ַהחּוץ ָחֵמׁש ַאּמֹות 
: ברַֹחב ֶעְׂשִרים ַאָּמה ָסִביב ַלַּבִית ָסִביב ָסִביּוֵבין ַהְּלָׁשכֹות 

ֶאָחד  ּוֶפַתח ַהֵּצָלע ַלֻּמָּנח ֶּפַתח ֶאָחד ֶּדֶרְך ַהָּצפֹון ּוֶפַתח) 11(
) 12: (ְורַֹחב ְמקֹום ַהֻּמָּנח ָחֵמׁש ַאּמֹות ָסִביב ָסִביב| ַלָּדרֹום 

ה ְך ַהָּים רַֹחב ִׁשְבִעים ַאָּמ ְוַהִּבְנָין ֲאֶׁשר ֶאל ְּפֵני ַהִּגְזָרה ְּפַאת ֶּדרֶ 
ְוָאְרּכֹו ִּתְׁשִעים | ְוִקיר ַהִּבְנָין ָחֵמׁש ַאּמֹות רַֹחב ָסִביב ָסִביב 

ְוַהִּגְזָרה | ּוָמַדד ֶאת ַהַּבִית אֶֹרְך ֵמָאה ַאָּמה ) 13: (ַאָּמה
 ְורַֹחב ְּפֵני ַהַּבִית) 14: (ְוַהִּבְנָיה ְוִקירֹוֶתיָה אֶֹרְך ֵמָאה ַאָּמה

 ּוָמַדד אֶֹרְך ַהִּבְנָין ֶאל ְּפֵני) 15: (ְוַהִּגְזָרה ַלָּקִדים ֵמָאה ַאָּמה
ִמּפֹו ] ְוַאִּתיֶקיָהא קרי[ַהִּגְזָרה ֲאֶׁשר ַעל ַאֲחֶריָה ואתוקיהא 

) 16: (ְוַהֵהיָכל ַהְּפִניִמי ְוֻאַלֵּמי ֶהָחֵצר| ּוִמּפֹו ֵמָאה ַאָּמה 
ֶנֶגד  ת ְוָהַאִּתיִקים ָסִביב ִלְׁשָלְׁשָּתםַהִּסִּפים ְוַהַחּלֹוִנים ָהֲאֻטמֹו

ְוָהָאֶרץ ַעד ַהַחּלֹנֹות ְוַהַחּלֹנֹות | ַהַּסף ְׂשִחיף ֵעץ ָסִביב ָסִביב 
ֶאל ַעל ֵמַעל ַהֶּפַתח ְוַעד ַהַּבִית ַהְּפִניִמי ְוַלחּוץ וְ ) 17: (ְמֻכּסֹות

ְוָעׂשּוי ) 18: (ָּכל ַהִּקיר ָסִביב ָסִביב ַּבְּפִניִמי ּוַבִחיצֹון ִמּדֹות
ְוִתמָֹרה ֵּבין ְּכרּוב ִלְכרּוב ּוְׁשַנִים ָּפִנים | ְּכרּוִבים ְוִתמִֹרים 

ּוְפֵני ָאָדם ֶאל ַהִּתמָֹרה ִמּפֹו ּוְפֵני ְכִפיר ֶאל ) 19: (ַלְּכרּוב
ֵמָהָאֶרץ ) 20: (ָעׂשּוי ֶאל ָּכל ַהַּבִית ָסִביב ָסִביב| ַהִּתמָֹרה ִמּפֹו 
: ְוִקיר ַהֵהיָכל| ח ַהְּכרּוִבים ְוַהִּתמִֹרים ֲעׂשּוִים ַעד ֵמַעל ַהֶּפַת 

) 22: (ּוְפֵני ַהּקֶֹדׁש ַהַּמְרֶאה ַּכַּמְרֶאה| ַהֵהיָכל ְמזּוַזת ְרֻבָעה ) 21(
 ַהִּמְזֵּבַח ֵעץ ָׁשלֹוׁש ַאּמֹות ָּגבַֹּה ְוָאְרּכֹו ְׁשַּתִים ַאּמֹות

ן ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלחָ | ץ ּוִמְקצֹעֹוָתיו לֹו ְוָאְרּכֹו ְוִקירָֹתיו עֵ 
) 24: (ּוְׁשַּתִים ְּדָלתֹות ַלֵהיָכל ְוַלּקֶֹדׁש) 23: (ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה

 ְׁשַּתִים מּוַסּבֹות ְּדָלתֹות ְׁשַּתִים| ּוְׁשַּתִים ְּדָלתֹות ַלְּדָלתֹות 
יֶהן ֶאל ַוֲעׂשּוָיה ֲאלֵ ) 25: (ְלֶדֶלת ֶאָחת ּוְׁשֵּתי ְדָלתֹות ָלַאֶחֶרת

ְוָעב | רֹות ַּדְלתֹות ַהֵהיָכל ְּכרּוִבים ְוִתמִֹרים ַּכֲאֶׁשר ֲעׂשּוִים ַלִּקי
ְוַחּלֹוִנים ֲאֻטמֹות ְוִתמִֹרים ) 26: (ֵעץ ֶאל ְּפֵני ָהאּוָלם ֵמַהחּוץ

  :ְוַצְלעֹות ַהַּבִית ְוָהֻעִּבים| ִמּפֹו ּוִמּפֹו ֶאל ִּכְתפֹות ָהאּוָלם 
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ַוְיִבֵאִני | ַוּיֹוִצֵאִני ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ַהֶּדֶרְך ֶּדֶרְך ַהָּצפֹון ) 1(

) 2: (ל ַהָּצפֹוןֶאל ַהִּלְׁשָּכה ֲאֶׁשר ֶנֶגד ַהִּגְזָרה ַוֲאֶׁשר ֶנֶגד ַהִּבְנָין ֶא 
ְוָהרַֹחב ֲחִמִּׁשים | ֶאל ְּפֵני אֶֹרְך ַאּמֹות ַהֵּמָאה ֶּפַתח ַהָּצפֹון 

ר ְצָפה ֲאֶׁש ֶנֶגד ָהֶעְׂשִרים ֲאֶׁשר ֶלָחֵצר ַהְּפִניִמי ְוֶנֶגד ִר ) 3: (ַאּמֹות
ְוִלְפֵני ) 4: (ַאִּתיק ֶאל ְּפֵני ַאִּתיק ַּבְּׁשִלִׁשים| ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה 

 ַאָּמה ַהְּלָׁשכֹות ַמֲהַלְך ֶעֶׂשר ַאּמֹות רַֹחב ֶאל ַהְּפִניִמית ֶּדֶרְך 
ִּכי | ְוַהְּלָׁשכֹות ָהֶעְליֹונֹת ְקֻצרֹות ) 5(: ּוִפְתֵחיֶהם ַלָּצפֹון| ֶאָחת 

ִּכי ) 6: (יֹוְכלּו ַאִּתיִקים ֵמֵהָנה ֵמַהַּתְחּתֹנֹות ּוֵמַהִּתכֹנֹות ִּבְנָין
ַעל ֵּכן |  ְמֻׁשָּלׁשֹות ֵהָּנה ְוֵאין ָלֶהן ַעּמּוִדים ְּכַעּמּוֵדי ַהֲחֵצרֹות

ּוץ ְוָגֵדר ֲאֶׁשר ַלח) 7: (ֶרץֶנֱאַצל ֵמַהַּתְחּתֹונֹות ּוֵמַהִּתיכֹנֹות ֵמָהָא
ָאְרּכֹו | כֹות ְלֻעַּמת ַהְּלָׁשכֹות ֶּדֶרְך ֶהָחֵצר ַהִחצֹוָנה ֶאל ְּפֵני ַהְּלָׁש 

ֹוָנה ִּכי אֶֹרְך ַהְּלָׁשכֹות ֲאֶׁשר ֶלָחֵצר ַהִחצ) 8: (ֲחִמִּׁשים ַאָּמה
 ּוִמַּתֲחָתה )9: (ְוִהֵּנה ַעל ְּפֵני ַהֵהיָכל ֵמָאה ַאָּמה| ֲחִמִּׁשים ַאָּמה 

] ַהֵּמִביא קרי[המבוא | ָהֵאֶּלה ] ּוִמַּתַחת ַהְּלָׁשכֹות קרי[לׁשכות 
ְּברַֹחב ֶּגֶדר ) 10: (ֵמַהָּקִדים ְּבבֹאֹו ָלֵהָּנה ֵמֶהָחֵצר ַהִחצָֹנה

: כֹותֶהָחֵצר ֶּדֶרְך ַהָּקִדים ֶאל ְּפֵני ַהִּגְזָרה ְוֶאל ְּפֵני ַהִּבְנָין ְלָׁש 
ֹון ְּכָאְרָּכן ֵניֶהם ְּכַמְרֵאה ַהְּלָׁשכֹות ֲאֶׁשר ֶּדֶרְך ַהָּצפְוֶדֶרְך ִלפְ ) 11(

) 12: (ְוכֹל מֹוָצֵאיֶהן ּוְכִמְׁשְּפֵטיֶהן ּוְכִפְתֵחיֶהן| ֵּכן ָרְחָּבן 
ֶּדֶרְך | ֶרְך ּוְכִפְתֵחי ַהְּלָׁשכֹות ֲאֶׁשר ֶּדֶרְך ַהָּדרֹום ֶּפַתח ְּברֹאׁש ּדָ 

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ) 13: (ֶּדֶרְך ַהָּקִדים ְּבבֹוָאןִּבְפֵני ַהְּגֶדֶרת ֲהִגיָנה 
ֵהָּנה  ִלְׁשכֹות ַהָּצפֹון ִלְׁשכֹות ַהָּדרֹום ֲאֶׁשר ֶאל ְּפֵני ַהִּגְזָרה
רֹוִבים ִלְׁשכֹות ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר יֹאְכלּו ָׁשם ַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר ְק 

 ָדִׁשים ְוַהִּמְנָחהָׁשם ַיִּניחּו ָקְדֵׁשי ַהּקֳ | ַליהָוה ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים 
ְּבבָֹאם ַהּכֲֹהִנים ) 14: (ְוַהַחָּטאת ְוָהָאָׁשם ִּכי ַהָּמקֹום ָקדֹׁש

ְגֵדיֶהם ְולֹא ֵיְצאּו ֵמַהּקֶֹדׁש ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ְוָׁשם ַיִּניחּו ִב 
ְּבָגִדים ] ְוָלְבׁשּו קרי[ילבׁשו | ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָבֶהן ִּכי קֶֹדׁש ֵהָּנה 

ְוִכָּלה ֶאת ִמּדֹות ַהַּבִית ) 15: (ים ְוָקְרבּו ֶאל ֲאֶׁשר ָלָעםֲאֵחִר 
ּוְמָדדֹו | ִדים ַהְּפִניִמי ְוהֹוִציַאִני ֶּדֶרְך ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּפָניו ֶּדֶרְך ַהָּק 

ֲחֵמׁש | ָמַדד רּוַח ַהָּקִדים ִּבְקֵנה ַהִּמָּדה ) 16: (ָסִביב ָסִביב
ָמַדד רּוַח ) 17: (ֵנה ַהִּמָּדה ָסִביבָקִנים ִּבְק ] ֵמאֹות קרי[אמות 
ֵאת רּוַח ) 18: (ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָקִנים ִּבְקֵנה ַהִּמָּדה ָסִביב| ַהָּצפֹון 

ָסַבב ֶאל ) 19: (ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָקִנים ִּבְקֵנה ַהִּמָּדה| ַהָּדרֹום ָמָדד 
ַאְרַּבע ְל ) 20: (ָמַדד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָקִנים ִּבְקֵנה ַהִּמָּדה| רּוַח ַהָּים 



ַחב רּוחֹות ְמָדדֹו חֹוָמה לֹו ָסִביב ָסִביב אֶֹרְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְורֹ
  :ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ְלחֹל| ֲחֵמׁש ֵמאֹות 
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ְוִהֵּנה ) 2: (ַׁשַער ֲאֶׁשר ּפֶֹנה ֶּדֶרְך ַהָּקִדים| ַוּיֹוִלֵכִני ֶאל ַהָּׁשַער ) 1(

ְוקֹולֹו ְּכקֹול ַמִים | ְׂשָרֵאל ָּבא ִמֶּדֶרְך ַהָּקִדים ְּכבֹוד ֱאלֵֹהי יִ 
 ּוְכַמְרֵאה ַהַּמְרֶאה ֲאֶׁשר) 3: (ַרִּבים ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמְּכבֹדֹו

ּוַמְראֹות  ָרִאיִתי ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ְּבבִֹאי ְלַׁשֵחת ֶאת ָהִעיר
ּוְכבֹוד ) 4: (ָוֶאּפֹל ֶאל ָּפָני |ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֶאל ְנַהר ְּכָבר 

) 5: (םֶּדֶרְך ַׁשַער ֲאֶׁשר ָּפָניו ֶּדֶרְך ַהָּקִדי| ְיהָוה ָּבא ֶאל ַהָּבִית 
ְוִהֵּנה ָמֵלא ְכבֹוד | ַוִּתָּׂשֵאִני רּוַח ַוְּתִביֵאִני ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמי 

 ְוִאיׁש ָהָיה עֵֹמד|  ָוֶאְׁשַמע ִמַּדֵּבר ֵאַלי ֵמַהָּבִית) 6: (ְיהָוה ַהָּבִית
ֹום ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ֶאת ְמקֹום ִּכְסִאי ְוֶאת ְמק) 7: (ֶאְצִלי

ְולֹא | עֹוָלם ַּכּפֹות ַרְגַלי ֲאֶׁשר ֶאְׁשָּכן ָׁשם ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לְ 
ם ִּבְזנּוָת  ְיַטְּמאּו עֹוד ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵׁשם ָקְדִׁשי ֵהָּמה ּוַמְלֵכיֶהם

ם ְּבִתָּתם ִסָּפם ֶאת ִסִּפי ּוְמזּוָזָת ) 8: (ּוְבִפְגֵרי ַמְלֵכיֶהם ָּבמֹוָתם
 ְוִטְּמאּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי| ֵאֶצל ְמזּוָזִתי ְוַהִּקיר ֵּביִני ּוֵביֵניֶהם 

 ַעָּתה ְיַרֲחקּו ֶאת) 9: (ְּבתֹוֲעבֹוָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָוֲאַכל אָֹתם ְּבַאִּפי
: ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוָכם ְלעֹוָלם| ַמְלֵכיֶהם ִמֶּמִּני  ְזנּוָתם ּוִפְגֵרי

ִית ַאָּתה ֶבן ָאָדם ַהֵּגד ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּבַ ) 10(  
ְוִאם ִנְכְלמּו ) 11: (ּוָמְדדּו ֶאת ָּתְכִנית| ְוִיָּכְלמּו ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם 

יו ּומֹוָבָאיו ְוָכל ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָעׂשּו צּוַרת ַהַּבִית ּוְתכּוָנתֹו ּומֹוָצָא
ְוָכל תורתו ] צּורָֹתיו קרי[צּורָֹתו ְוֵאת ָּכל ֻחּקָֹתיו ְוָכל צורתי 

ְוִיְׁשְמרּו ֶאת ָּכל | הֹוַדע אֹוָתם ּוְכתֹב ְלֵעיֵניֶהם ] ּתֹורָֹתיו קרי[
| זֹאת ּתֹוַרת ַהָּבִית ) 12: (צּוָרתֹו ְוֶאת ָּכל ֻחּקָֹתיו ְוָעׂשּו אֹוָתם

זֹאת  ר ָּכל ְּגֻבלֹו ָסִביב ָסִביב קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִהֵּנהַעל רֹאׁש ָההָ 
ָּמה ְוֵאֶּלה ִמּדֹות ַהִּמְזֵּבַח ָּבַאּמֹות ַאָּמה ַא) 13: (ּתֹוַרת ַהָּבִית

ִביב ֶזֶרת ְוֵחיק ָהַאָּמה ְוַאָּמה רַֹחב ּוְגבּוָלּה ֶאל ְׂשָפָתּה ָס | ָוטַֹפח 
ּוֵמֵחיק ָהָאֶרץ ַעד ָהֲעָזָרה ) 14: (ָהֶאָחד ְוֶזה ַּגב ַהִּמְזֵּבחַ 

ָּנה ּוֵמֳהֲעָזָרה ַהְּקַט | ַהַּתְחּתֹוָנה ְׁשַּתִים ַאּמֹות ְורַֹחב ַאָּמה ֶאָחת 
ְוַהַהְרֵאל ) 15: (ַעד ָהֲעָזָרה ַהְּגדֹוָלה ַאְרַּבע ַאּמֹות ְורַֹחב ָהַאָּמה

ָרנֹות ּוְלַמְעָלה ַהְּק ] ּוֵמָהֲאִריֵאל קרי[ומהאראיל | ַאְרַּבע ַאּמֹות 
 ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה אֶֹרְך ] ְוָהֲאִריֵאל קרי[והאראיל ) 16: (ַאְרַּבע



ְוָהֲעָזָרה ) 17: (ָרבּוַע ֶאל ַאְרַּבַעת ְרָבָעיו| ִּבְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה רַֹחב 
| ְרָבֶעיָה  ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה אֶֹרְך ְּבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה רַֹחב ֶאל ַאְרַּבַעת

ּה ֲחִצי ָהַאָּמה ְוַהֵחיק ָלּה ַאָּמה ָסִביב ְוַהְּגבּול ָסִביב אֹוָת 
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ּכֹה ָאַמר ) 18: (ּוַמֲעלֵֹתהּו ְּפנֹות ָקִדים

ְלַהֲעלֹות ָעָליו | ֲאדָֹני ְיהִוה ֵאֶּלה ֻחּקֹות ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ֵהָעׂשֹותֹו 
ר ֲהִנים ַהְלִוִּים ֲאֶׁש ְוָנַתָּתה ֶאל ַהּכֹ) 19: (עֹוָלה ְוִלְזרֹק ָעָליו ָּדם

ַּפר | ִני ֵהם ִמֶּזַרע ָצדֹוק ַהְּקרִֹבים ֵאַלי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְלָׁשְרֵת 
ְוָלַקְחָּת ִמָּדמֹו ְוָנַתָּתה ַעל ַאְרַּבע ) 20: (ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת

אָת ְוִחֵּט | ַקְרנָֹתיו ְוֶאל ַאְרַּבע ִּפּנֹות ָהֲעָזָרה ְוֶאל ַהְּגבּול ָסִביב 
ּוְׂשָרפֹו | ְוָלַקְחָּת ֵאת ַהָּפר ַהַחָּטאת ) 21: (אֹותֹו ְוִכַּפְרָּתהּו

ִעיר ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני ַּתְקִריב ְׂש ) 22: (ְּבִמְפַקד ַהַּבִית ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש
:  ַּבָּפרְוִחְּטאּו ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַּכֲאֶׁשר ִחְּטאּו| ִעִּזים ָּתִמים ְלַחָּטאת 

ַּתְקִריב ַּפר ֶּבן ָּבָקר ָּתִמים ְוַאִיל ִמן | ּלֹוְתָך ֵמַחֵּטא ְּבכַ ) 23(
 ְוִהְׁשִליכּו ַהּכֲֹהִנים| ְוִהְקַרְבָּתם ִלְפֵני ְיהָוה ) 24: (ַהּצֹאן ָּתִמים

ִׁשְבַעת ָיִמים ) 25: (ֲעֵליֶהם ֶמַלח ְוֶהֱעלּו אֹוָתם עָֹלה ַליהָוה
ר ֶּבן ָּבָקר ְוַאִיל ִמן ַהּצֹאן ּופַ | ַּתֲעֶׂשה ְׂשִעיר ַחָּטאת ַלּיֹום 

ֲהרּו ִׁשְבַעת ָיִמים ְיַכְּפרּו ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוִט ) 26: (ְּתִמיִמים ַיֲעׂשּו
ְוָהָיה    | ִויַכּלּו ֶאת ַהָּיִמים ) 27]: (ָיָדיו קרי[ּוִמְלאּו ידו | אֹתֹו 

ַח ֶאת ַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ַיֲעׂשּו ַהּכֲֹהִנים ַעל ַהִּמְזּבֵ 
: הִֹוהעֹולֹוֵתיֶכם ְוֶאת ַׁשְלֵמיֶכם ְוָרִצאִתי ֶאְתֶכם ְנֻאם ֲאדָֹני יְ 

    
  

Ezekiel Chapter 44 
  
ְוהּוא | ִדים ַוָּיֶׁשב אִֹתי ֶּדֶרְך ַׁשַער ַהִּמְקָּדׁש ַהִחיצֹון ַהּפֶֹנה ָק ) 1(

א ִיָּפֵתַח ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ְיהָוה ַהַּׁשַער ַהֶּזה ָסגּור ִיְהֶיה לֹ) 2: (ָסגּור
: ְוָהָיה ָסגּור| ְוִאיׁש לֹא ָיבֹא בֹו ִּכי ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָּבא בֹו 

ֶלֶחם ] ֶלֱאָכל קרי[ֶאת ַהָּנִׂשיא ָנִׂשיא הּוא ֵיֶׁשב ּבֹו לאכול ) 3(
) 4: (ִמֶּדֶרְך ֻאָלם ַהַּׁשַער ָיבֹוא ּוִמַּדְרּכֹו ֵיֵצא| ִלְפֵני ְיהָוה 
ֵלא ַׁשַער ַהָּצפֹון ֶאל ְּפֵני ַהַּבִית ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ָמ  ַוְיִביֵאִני ֶּדֶרְך 

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ) 5: (ָוֶאּפֹל ֶאל ָּפָני| ְכבֹוד ְיהָוה ֶאת ֵּבית ְיהָוה 
ע ֵאת ָּכל ְיהָֹוה ֶּבן ָאָדם ִׂשים ִלְּבָך ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך ּוְבָאְזֶניָך ְּׁשָמ 

ּקֹות ֵּבית ְיהָוה ּוְלָכל תורתו ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַדֵּבר אָֹתְך ְלָכל חֻ 
ְוַׂשְמָּת ִלְּבָך ִלְמבֹוא ַהַּבִית ְּבכֹל מֹוָצֵאי | ] ּתֹורָֹתיו קרי[



ֲאדָֹני  ְוָאַמְרָּת ֶאל ֶמִרי ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּכֹה ָאַמר) 6: (ַהִּמְקָּדׁש
יֲאֶכם ַּבֲהִב ) 7: (ַרב ָלֶכם ִמָּכל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל| ְיהִוה 

לֹו ֶאת ְּבֵני ֵנָכר ַעְרֵלי ֵלב ְוַעְרֵלי ָבָׂשר ִלְהיֹות ְּבִמְקָּדִׁשי ְלַחּלְ 
י ֶאל ְּבַהְקִריְבֶכם ֶאת ַלְחִמי ֵחֶלב ָוָדם ַוָּיֵפרּו ֶאת ְּבִריִת | ֵּביִתי 

ַוְּתִׂשימּון | ְולֹא ְׁשַמְרֶּתם ִמְׁשֶמֶרת ָקָדָׁשי ) 8: (ָּכל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם
ל ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ּכָ ) 9: (י ִמְׁשַמְרִּתי ְּבִמְקָּדִׁשי ָלֶכםְלׁשְֹמרֵ 

ְלָכל ֶּבן ֵנָכר | ֶּבן ֵנָכר ֶעֶרל ֵלב ְוֶעֶרל ָּבָׂשר לֹא ָיבֹוא ֶאל ִמְקָּדִׁשי 
ָעַלי ִּכי ִאם ַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ָרֲחקּו ֵמ ) 10: (ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

: ְוָנְׂשאּו ֲעֹוָנם| ֵאל ֲאֶׁשר ָּתעּו ֵמָעַלי ַאֲחֵרי ִּגּלּוֵליֶהם ִּבְתעֹות ִיְׂשרָ 
ִית ְוָהיּו ְבִמְקָּדִׁשי ְמָׁשְרִתים ְּפֻקּדֹות ֶאל ַׁשֲעֵרי ַהּבַ ) 11(

ח ֵהָּמה ִיְׁשֲחטּו ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֶּזבַ | ּוְמָׁשְרִתים ֶאת ַהָּבִית 
ּו ַיַען ֲאֶׁשר ְיָׁשְרת) 12: (ְרָתםָלָעם ְוֵהָּמה ַיַעְמדּו ִלְפֵניֶהם ְלָׁש 

ַעל ֵּכן | ן אֹוָתם ִלְפֵני ִגּלּוֵליֶהם ְוָהיּו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְלִמְכׁשֹול ָעֹו
ְולֹא ) 13: (ָנָׂשאִתי ָיִדי ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְוָנְׂשאּו ֲעֹוָנם

| ם ל ָקְדֵׁשי ַהְּקָדִׁשיִיְּגׁשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי ְוָלֶגֶׁשת ַעל ָּכל ָקָדַׁשי ֶא 
ְוָנַתִּתי אֹוָתם ) 14: (ְוָנְׂשאּו ְּכִלָּמָתם ְותֹוֲעבֹוָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו

  : ֹוְלכֹל ֲעבָֹדתֹו ּוְלכֹל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ּב| ׁשְֹמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהָּבִית 
ֶמֶרת ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְּבֵני ָצדֹוק ֲאֶׁשר ָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁש ) 15(

| ָׁשְרֵתִני ְקָּדִׁשי ִּבְתעֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמָעַלי ֵהָּמה ִיְקְרבּו ֵאַלי ְל ִמ 
ֵהָּמה ) 16: (ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה

ְוָׁשְמרּו | י ָיבֹאּו ֶאל ִמְקָּדִׁשי ְוֵהָּמה ִיְקְרבּו ֶאל ֻׁשְלָחִני ְלָׁשְרֵתנִ 
יִמית ְוָהָיה ְּבבֹוָאם ֶאל ַׁשֲעֵרי ֶהָחֵצר ַהְּפנִ ) 17: (ַמְרִּתיֶאת ִמְׁש 

י ַׁשֲערֵ ְולֹא ַיֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶצֶמר ְּבָׁשְרָתם ְּב | ִּבְגֵדי ִפְׁשִּתים ִיְלָּבׁשּו 
ם ַּפֲאֵרי ִפְׁשִּתים ִיְהיּו ַעל רֹאָׁש ) 18: (ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ָוָבְיָתה

) 19: (לֹא ַיְחְּגרּו ַּבָּיַזע| ְהיּו ַעל ָמְתֵניֶהם ּוִמְכְנֵסי ִפְׁשִּתים יִ 
ָעם ּוְבֵצאָתם ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ֶאל הָ 

ּו אֹוָתם ִיְפְׁשטּו ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְמָׁשְרִתם ָּבם ְוִהִּניח
 א ְיַקְּדׁשּו ֶאת ָהָעםְוָלְבׁשּו ְּבָגִדים ֲאֵחִרים ְולֹ| ְּבִלְׁשכֹת ַהּקֶֹדׁש 

ָּכסֹום | ְורֹאָׁשם לֹא ְיַגֵּלחּו ּוֶפַרע לֹא ְיַׁשֵּלחּו ) 20: (ְּבִבְגֵדיֶהם
ְּבבֹוָאם ֶאל | ְוַיִין לֹא ִיְׁשּתּו ָּכל ּכֵֹהן ) 21: (ִיְכְסמּו ֶאת ָראֵׁשיֶהם

 ָנִׁשיםְוַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה לֹא ִיְקחּו ָלֶהם לְ ) 22: (ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית
ְהֶיה ִּכי ִאם ְּבתּולֹת ִמֶּזַרע ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּת | 

ּוֵבין | ְוֶאת ַעִּמי יֹורּו ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹל ) 23: (ַאְלָמָנה ִמּכֵֹהן ִיָּקחּו
ְוַעל ִריב ֵהָּמה ַיַעְמדּו לׁשפט ) 24: (ָטֵמא ְלָטהֹור יֹוִדֻעם



ְוֶאת | ] ִיְׁשְּפטּוהּו קרי[ָּפַטי וׁשפטהו ְּבִמְׁש ] ְלִמְׁשָּפט קרי[
: י ְיַקֵּדׁשּוּתֹורַֹתי ְוֶאת ֻחּקַֹתי ְּבָכל מֹוֲעַדי ִיְׁשמֹרּו ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַת 

ן ִּכי ִאם ְלָאב ּוְלֵאם ּוְלבֵ | ְוֶאל ֵמת ָאָדם לֹא ָיבֹוא ְלָטְמָאה ) 25(
) 26: (ִיַּטָּמאּוּוְלַבת ְלָאח ּוְלָאחֹות ֲאֶׁשר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש 

ּוְביֹום ּבֹאֹו ֶאל ) 27: (ִׁשְבַעת ָיִמים ִיְסְּפרּו לֹו| ְוַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו 
| ָּטאתֹו ַהּקֶֹדׁש ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש ַיְקִריב חַ 

| ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלַנֲחָלה ֲאִני ַנֲחָלָתם ) 28: (ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
ַהִּמְנָחה ) 29: (א ִתְּתנּו ָלֶהם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאִני ֲאֻחָּזָתםַוֲאֻחָּזה לֹ

 ְוָכל ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ָלֶהם| ְוַהַחָּטאת ְוָהָאָׁשם ֵהָּמה יֹאְכלּום 
ְוֵראִׁשית ָּכל ִּבּכּוֵרי כֹל ְוָכל ְּתרּוַמת ּכֹל ִמּכֹל ) 30: (ִיְהֶיה

ֵהן ִׁשית ֲעִרסֹוֵתיֶכם ִּתְּתנּו ַלּכְֹוֵרא| ְּתרּומֹוֵתיֶכם ַלּכֲֹהִנים ִיְהֶיה 
 ָּכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ִמן ָהעֹוף ּוִמן) 31: (ְלָהִניַח ְּבָרָכה ֶאל ֵּביֶתךָ 

  :לֹא יֹאְכלּו ַהּכֲֹהִנים| ַהְּבֵהָמה 
  

Ezekiel Chapter 45 
  
ה קֶֹדׁש ּוְבַהִּפיְלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַליהוָ ) 1(

| ָרה ָאֶלף ן ָהָאֶרץ אֶֹרְך ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף אֶֹרְך ְורַֹחב ֲעָׂש ִמ 
ׁש ִיְהֶיה ִמֶּזה ֶאל ַהּקֶֹדׁש ֲחֵמ ) 2: (קֶֹדׁש הּוא ְבָכל ְּגבּוָלּה ָסִביב

ֹו ַוֲחִמִּׁשים ַאָּמה ִמְגָרׁש ל| ֵמאֹות ַּבֲחֵמׁש ֵמאֹות ְמֻרָּבע ָסִביב 
] ֲחִמָּׁשה קרי[ַהּזֹאת ָּתמֹוד אֶֹרְך חמׁש  ּוִמן ַהִּמָּדה) 3: (ָסִביב

 ּובֹו ִיְהֶיה ַהִּמְקָּדׁש קֶֹדׁש| ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְורַֹחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים 
ְקָּדׁש קֶֹדׁש ִמן ָהָאֶרץ הּוא ַלּכֲֹהִנים ְמָׁשְרֵתי ַהִּמ ) 4: (ָקָדִׁשים

ָמקֹום ְלָבִּתים ְוָהָיה ָלֶהם | ִיְהֶיה ַהְּקֵרִבים ְלָׁשֵרת ֶאת ְיהָוה 
ֶרת ַוֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף אֶֹרְך ַוֲעֶׂש ) 5: (ּוִמְקָּדׁש ַלִּמְקָּדׁש

 ַלְלִוִּים ְמָׁשְרֵתי ַהַּבִית ָלֶהם] ְוָהָיה קרי[יהיה | ֲאָלִפים רַֹחב 
ַוֲאֻחַּזת ָהִעיר ִּתְּתנּו ֲחֵמֶׁשת ) 6: (ַלֲאֻחָּזה ֶעְׂשִרים ְלָׁשכֹת

ת אֶֹרְך ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְלֻעַּמת ְּתרּוַמ ֲאָלִפים רַֹחב וְ 
ְוַלָּנִׂשיא ִמֶּזה ּוִמֶּזה ) 7: (ְלָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה| ַהּקֶֹדׁש 

ׁש ְוֶאל ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש ְוַלֲאֻחַּזת ָהִעיר ֶאל ְּפֵני ְתרּוַמת ַהּקֹדֶ 
| ְּפַאת ֵקְדָמה ָקִדיָמה ְּפֵני ֲאֻחַּזת ָהִעיר ִמְּפַאת ָים ָיָּמה ּוִמ 

) 8: (הְואֶֹרְך ְלֻעּמֹות ַאַחד ַהֲחָלִקים ִמְּגבּול ָים ֶאל ְּגבּול ָקִדיָמ 
ִּמי ְולֹא יֹונּו עֹוד ְנִׂשיַאי ֶאת עַ | ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ּלֹו ַלֲאֻחָּזה ְּבִיְׂשָרֵאל 

ֲאדָֹני  ּכֹה ָאַמר) 9(  : ְוָהָאֶרץ ִיְּתנּו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְלִׁשְבֵטיֶהם



ָּפט ְיהִוה ַרב ָלֶכם ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָחָמס ָוׁשֹד ָהִסירּו ּוִמְׁש 
: ִוהָהִרימּו ְגֻרׁשֵֹתיֶכם ֵמַעל ַעִּמי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיה| ּוְצָדָקה ֲעׂשּו 

) 11: (מֹאְזֵני ֶצֶדק ְוֵאיַפת ֶצֶדק ּוַבת ֶצֶדק ְיִהי ָלֶכם) 10(
| ת ְהֶיה ָלֵׂשאת ַמְעַׂשר ַהחֶֹמר ַהּבָ ָהֵאיָפה ְוַהַּבת ּתֶֹכן ֶאָחד יִ 

) 12: (ַוֲעִׂשיִרת ַהחֶֹמר ָהֵאיָפה ֶאל ַהחֶֹמר ִיְהֶיה ַמְתֻּכְנּתֹו
 ם ְׁשָקִליםֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרי| ְוַהֶּׁשֶקל ֶעְׂשִרים ֵּגָרה 

ְּתרּוָמה זֹאת הַ ) 13: (ֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה ֶׁשֶקל ַהָּמֶנה ִיְהֶיה ָלֶכם
ם ָהֵאיָפה ִׁשִּׁשית ָהֵאיָפה ֵמחֶֹמר ַהִחִּטים ְוִׁשִּׁשיֶת | ֲאֶׁשר ָּתִרימּו 

ר ַהַּבת ְוחֹק ַהֶּׁשֶמן ַהַּבת ַהֶּׁשֶמן ַמְעַׂש ) 14: (ֵמחֶֹמר ַהְּׂשעִֹרים
) 15: (ִּכי ֲעֶׂשֶרת ַהַּבִּתים חֶֹמר| ִמן ַהּכֹר ֲעֶׂשֶרת ַהַּבִּתים חֶֹמר 

ְנָחה ן ַהּצֹאן ִמן ַהָּמאַתִים ִמַּמְׁשֵקה ִיְׂשָרֵאל ְלִמ ְוֶׂשה ַאַחת ִמ 
ּכֹל ) 16: (ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה| ּוְלעֹוָלה ְוִלְׁשָלִמים 

) 17: (ַלָּנִׂשיא ְּבִיְׂשָרֵאל| ָהָעם ָהָאֶרץ ִיְהיּו ֶאל ַהְּתרּוָמה ַהּזֹאת 
ים ְנָחה ְוַהֵּנֶסְך ַּבַחִּגים ּוֶבֳחָדִׁש ְוַעל ַהָּנִׂשיא ִיְהֶיה ָהעֹולֹות ְוַהִּמ 

ת הּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהַחָּטא| ּוַבַּׁשָּבתֹות ְּבָכל מֹוֲעֵדי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ית ְוֶאת ַהִּמְנָחה ְוֶאת ָהעֹוָלה ְוֶאת ַהְּׁשָלִמים ְלַכֵּפר ְּבַעד ּבֵ 

ָחד ַלחֶֹדׁש ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ָּבִראׁשֹון ְּבֶא ) 18(  : ִיְׂשָרֵאל
ְוָלַקח ) 19: (ְוִחֵּטאָת ֶאת ַהִּמְקָּדׁש| ִּתַּקח ַּפר ֶּבן ָּבָקר ָּתִמים 

ע ִּפּנֹות ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְוָנַתן ֶאל ְמזּוַזת ַהַּבִית ְוֶאל ַאְרּבַ 
ְוֵכן ) 20: (ְוַעל ְמזּוַזת ַׁשַער ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית| ָהֲעָזָרה ַלִּמְזֵּבַח 

ְוִכַּפְרֶּתם ֶאת | ֶׂשה ְּבִׁשְבָעה ַבחֶֹדׁש ֵמִאיׁש ׁשֶֹגה ּוִמֶּפִתי ַּתעֲ 
ָלֶכם  ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה) 21: (ַהָּבִית

ְוָעָׂשה ַהָּנִׂשיא ) 22: (ָחג ְׁשֻבעֹות ָיִמים ַמּצֹות ֵיָאֵכל| ַהָּפַסח 
) 23: (ַּפר ַחָּטאת| ל ַעם ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ּכָ 

ִׁשְבַעת ְוִׁשְבַעת ְיֵמי ֶהָחג ַיֲעֶׂשה עֹוָלה ַליהָוה ִׁשְבַעת ָּפִרים וְ 
ְוַחָּטאת ְׂשִעיר ִעִּזים | ֵאיִלים ְּתִמיִמם ַלּיֹום ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 

ֶמן ִהין ְוֶׁש | ּוִמְנָחה ֵאיָפה ַלָּפר ְוֵאיָפה ָלַאִיל ַיֲעֶׂשה ) 24: (ַלּיֹום
ג ַיֲעֶׂשה ַּבְּׁשִביִעי ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ֶּבחָ ) 25: (ָלֵאיָפה

    : ַּכַחָּטאת ָּכעָֹלה ְוַכִּמְנָחה ְוַכָּׁשֶמן| ָכֵאֶּלה ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 
  

Ezekiel Chapter 46 
  
ִדים ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַׁשַער ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ַהּפֶֹנה ָק ) 1(

 ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ִיָּפֵתַח ּוְביֹום| ִיְהֶיה ָסגּור ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה 



ץ ְוָעַמד ּוָבא ַהָּנִׂשיא ֶּדֶרְך אּוָלם ַהַּׁשַער ִמחּו) 2: (ַהחֶֹדׁש ִיָּפֵתחַ 
ָלָמיו ַעל ְמזּוַזת ַהַּׁשַער ְוָעׂשּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת עֹוָלתֹו ְוֶאת ְׁש 

: ֶרבְוַהַּׁשַער לֹא ִיָּסֵגר ַעד ָהעָ | ַעל ִמְפַּתן ַהַּׁשַער ְוָיָצא  ְוִהְׁשַּתֲחָוה
תֹות ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעם ָהָאֶרץ ֶּפַתח ַהַּׁשַער ַההּוא ַּבַּׁשּבָ ) 3(

| יהָוה ְוָהעָֹלה ֲאֶׁשר ַיְקִרב ַהָּנִׂשיא לַ ) 4: (ִלְפֵני ְיהָוה| ּוֶבֳחָדִׁשים 
ּוִמְנָחה ) 5: (ִׂשים ְּתִמיִמם ְוַאִיל ָּתִמיםְּביֹום ַהַּׁשָּבת ִׁשָּׁשה ְכבָ 

) 6: (ְוֶׁשֶמן ִהין ָלֵאיָפה| ֵאיָפה ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים ִמְנָחה ַמַּתת ָידֹו 
ְוֵׁשֶׁשת ְּכָבִׂשם ָוַאִיל | ּוְביֹום ַהחֶֹדׁש ַּפר ֶּבן ָּבָקר ְּתִמיִמם 

ִיל ַיֲעֶׂשה ִמְנָחה ְוֵאיָפה ַלָּפר ְוֵאיָפה ָלַא) 7: (ְּתִמיִמם ִיְהיּו
ּוְבבֹוא ) 8: (ְוֶׁשֶמן ִהין ָלֵאיָפה| ְוַלְּכָבִׂשים ַּכֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו 

ּוְבבֹוא ַעם ) 9: (ֶּדֶרְך אּוָלם ַהַּׁשַער ָיבֹוא ּוְבַדְרּכֹו ֵיֵצא| ַהָּנִׂשיא 
ַּתֲחֹות ְׁש ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהָוה ַּבּמֹוֲעִדים ַהָּבא ֶּדֶרְך ַׁשַער ָצפֹון ְלִה 

|   ַׁשַער ָצפֹוָנהֵיֵצא ֶּדֶרְך ַׁשַער ֶנֶגב ְוַהָּבא ֶּדֶרְך ַׁשַער ֶנֶגב ֵיֵצא ֶּדֶרְך 
]: ֵיֵצא קרי[לֹא ָיׁשּוב ֶּדֶרְך ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּבא בֹו ִּכי ִנְכחֹו יצאו 

) 11: (ְּבתֹוָכם ְּבבֹוָאם ָיבֹוא ּוְבֵצאָתם ֵיֵצאּו| ְוַהָּנִׂשיא ) 10(
ִיל ים ּוַבּמֹוֲעִדים ִּתְהֶיה ַהִּמְנָחה ֵאיָפה ַלָּפר ְוֵאיָפה ָלַאּוַבַחּגִ 

ְוִכי ַיֲעֶׂשה ) 12(  : ְוֶׁשֶמן ִהין ָלֵאיָפה| ְוַלְּכָבִׂשים ַמַּתת ָידֹו 
ֹו ֶאת ַהָּנִׂשיא ְנָדָבה עֹוָלה אֹו ְׁשָלִמים ְנָדָבה ַליהָוה ּוָפַתח ל

 ֲעֶׂשהָלתֹו ְוֶאת ְׁשָלָמיו ַּכֲאֶׁשר יַ ַהַּׁשַער ַהּפֶֹנה ָקִדים ְוָעָׂשה ֶאת עֹ
ְוֶכֶבׂש ) 13: (ְוָיָצא ְוָסַגר ֶאת ַהַּׁשַער ַאֲחֵרי ֵצאתֹו| ְּביֹום ַהַּׁשָּבת 

ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר | ֶּבן ְׁשָנתֹו ָּתִמים ַּתֲעֶׂשה עֹוָלה ַלּיֹום ַליהָֹוה 
ר ַּבּבֶֹקר ִׁשִּׁשית ּוִמְנָחה ַתֲעֶׂשה ָעָליו ַּבּבֶֹק ) 14: (ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו

ִמְנָחה ַליהָוה | ָהֵאיָפה ְוֶׁשֶמן ְׁשִליִׁשית ַהִהין ָלרֹס ֶאת ַהּסֶֹלת 
ְוֶאת  ַוֲעׂשּו ֶאת ַהֶּכֶבׂש ְוֶאת ַהִּמְנָחה) 15: (ֻחּקֹות עֹוָלם ָּתִמיד

  : עֹוַלת ָּתִמיד| ַהֶּׁשֶמן ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר 
ָּבָניו י ִיֵּתן ַהָּנִׂשיא ַמָּתָנה ְלִאיׁש ִמ ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִֹוה ִּכ ) 16(

ְוִכי ִיֵּתן ) 17: (ֲאֻחָּזָתם ִהיא ְּבַנֲחָלה| ַנֲחָלתֹו ִהיא ְלָבָניו ִּתְהֶיה 
ְּדרֹור ַמָּתָנה ִמַּנֲחָלתֹו ְלַאַחד ֵמֲעָבָדיו ְוָהְיָתה ּלֹו ַעד ְׁשַנת הַ 

ְולֹא ִיַּקח ) 18: (ִּתְהֶיהַאְך ַנֲחָלתֹו ָּבָניו ָלֶהם | ְוָׁשַבת ַלָּנִׂשיא 
 ַיְנִחל ֶאת ַהָּנִׂשיא ִמַּנֲחַלת ָהָעם ְלהֹונָֹתם ֵמֲאֻחָּזָתם ֵמֲאֻחָּזתֹו

ַוְיִביֵאִני ) 19: (ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ָיֻפצּו ַעִּמי ִאיׁש ֵמֲאֻחָּזתֹו| ָּבָניו 
ַהּכֲֹהִנים  ֶאל ַבָּמבֹוא ֲאֶׁשר ַעל ֶּכֶתף ַהַּׁשַער ֶאל ַהִּלְׁשכֹות ַהּקֶֹדׁש

] ַּבַּיְרָכַתִים קרי[ְוִהֵּנה ָׁשם ָמקֹום בירכתם | ַהּפֹנֹות ָצפֹוָנה 
ם ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶזה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ְיַבְּׁשלּו ָׁש ) 20(  : ָיָּמה



 ֲאֶׁשר יֹאפּו ֶאת ַהִּמְנָחה| ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָאָׁשם ְוֶאת ַהַחָּטאת 
) 21: (ִחיצֹוָנה ְלַקֵּדׁש ֶאת ָהָעםְלִבְלִּתי הֹוִציא ֶאל ֶהָחֵצר הַ 

ְקצֹוֵעי ַוּיֹוִציֵאִני ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצָֹנה ַוַּיֲעִביֵרִני ֶאל ַאְרַּבַעת ִמ 
) 22: (ְוִהֵּנה ָחֵצר ְּבִמְקצַֹע ֶהָחֵצר ָחֵצר ְּבִמְקצַֹע ֶהָחֵצר| ֶהָחֵצר 

אֶֹרְך ְּבַאְרַּבַעת ִמְקצֹעֹות ֶהָחֵצר ֲחֵצרֹות ְקֻטרֹות ַאְרָּבִעים 
ְוטּור ) 23: (ִמָּדה ַאַחת ְלַאְרַּבְעָּתם ְמֻהְקָצעֹות| ּוְׁשלִֹׁשים רַֹחב 

ּוְמַבְּׁשלֹות ָעׂשּוי ִמַּתַחת | ָסִביב ָּבֶהם ָסִביב ְלַאְרַּבְעָּתם 
ֶׁשר ֵאֶּלה ֵּבית ַהְמַבְּׁשִלים אֲ | ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ) 24: (ַהִּטירֹות ָסִביב

  :י ַהַּבִית ֶאת ֶזַבח ָהָעםְיַבְּׁשלּו ָׁשם ְמָׁשְרֵת 
  

Ezekiel Chapter 47 
  
ְפַּתן ַוְיִׁשֵבִני ֶאל ֶּפַתח ַהַּבִית ְוִהֵּנה ַמִים יְֹצִאים ִמַּתַחת ִמ ) 1(

ְוַהַּמִים יְֹרִדים ִמַּתַחת | ַהַּבִית ָקִדיָמה ִּכי ְפֵני ַהַּבִית ָקִדים 
 ַוּיֹוִצֵאִני ֶּדֶרְך ַׁשַער) 2( :ִמֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית ִמֶּנֶגב ַלִּמְזֵּבחַ 

| ִדים ָצפֹוָנה ַוְיִסֵּבִני ֶּדֶרְך חּוץ ֶאל ַׁשַער ַהחּוץ ֶּדֶרְך ַהּפֹוֶנה ָק 
ם ְּבֵצאת ָהִאיׁש ָקִדי) 3: (ְוִהֵּנה ַמִים ְמַפִּכים ִמן ַהָּכֵתף ַהְיָמִנית

) 4: (ֵמי ָאְפָסִים ַוָּיָמד ֶאֶלף ָּבַאָּמה ַוַּיֲעִבֵרִני ַבַּמִים| ְוָקו ְּבָידֹו 
ֵמי  ַוָּיָמד ֶאֶלף ַוַּיֲעִבֵרִני| ַוָּיָמד ֶאֶלף ַוַּיֲעִבֵרִני ַבַּמִים ַמִים ִּבְרָּכִים 

ִּכי ָגאּו | ַוָּיָמד ֶאֶלף ַנַחל ֲאֶׁשר לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ) 5: (ָמְתָנִים
ָרִאיָת ַוּיֹאֶמר ֵאַלי הֲ ) 6: (ַהַּמִים ֵמי ָׂשחּו ַנַחל ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעֵבר

ְּבׁשּוֵבִני ְוִהֵּנה ֶאל ) 7: (ַוּיֹוִלֵכִני ַוְיִׁשֵבִני ְׂשַפת ַהָּנַחל| ֶבן ָאָדם 
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַהַּמִים ) 8: (ִמֶּזה ּוִמֶּזה| ְׂשַפת ַהַּנַחל ֵעץ ַרב ְמאֹד 

ּוָבאּו | ה ָהֵאֶּלה יֹוְצִאים ֶאל ַהְּגִליָלה ַהַּקְדמֹוָנה ְוָיְרדּו ַעל ָהֲעָרבָ 
) 9: (ַהָּמִים] ְוִנְרּפּו קרי[ָּיָּמה ֶאל ַהָּיָּמה ַהּמּוָצִאים ונרפאו הַ 

 א ָׁשם ַנֲחַלִיםְוָהָיה ָכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִיְׁשרֹץ ֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ָיבֹו
 ִּכי ָבאּו ָׁשָּמה ַהַּמִים ָהֵאֶּלה| ִיְחֶיה ְוָהָיה ַהָּדָגה ַרָּבה ְמאֹד 

ְוָהָיה יעמדו ) 10: (ֶׁשר ָיבֹוא ָׁשָּמה ַהָּנַחלְוֵיָרְפאּו ָוָחי ּכֹל אֲ 
ֹוַח ָעָליו ַּדָּוִגים ֵמֵעין ֶּגִדי ְוַעד ֵעין ֶעְגַלִים ִמְׁשט] ָעְמדּו קרי[

ה ְלִמיָנה ִּתְהֶיה ְדָגָתם ִּכְדַגת ַהָּים ַהָּגדֹול ַרּבָ | ַלֲחָרִמים ִיְהיּו 
לֹא ֵיָרְפאּו ְלֶמַלח ּוְגָבָאיו וְ ] ִּבּצֹאָתיו קרי[בצאתו ) 11: (ְמאֹד
ץ ַמֲאָכל ְוַעל ַהַּנַחל ַיֲעֶלה ַעל ְׂשָפתֹו ִמֶּזה ּוִמֶּזה ָּכל עֵ ) 12: (ִנָּתנּו

ו ִמן לֹא ִיּבֹול ָעֵלהּו ְולֹא ִיּתֹם ִּפְריֹו ָלֳחָדָׁשיו ְיַבֵּכר ִּכי ֵמיָמי
ָעֵלהּו ִפְריֹו ְלַמֲאָכל וְ ] ְוָהָיה קרי[והיו | ַהִּמְקָּדׁש ֵהָּמה יֹוְצִאים 



ֲחלּו ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֵּגה ְגבּול ֲאֶׁשר ִּתְתנַ ) 13(  : ִלְתרּוָפה
) 14: (יֹוֵסף ֲחָבִלים| ֶאת ָהָאֶרץ ִלְׁשֵני ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל 

ִתָּתּה ּוְנַחְלֶּתם אֹוָתּה ִאיׁש ְּכָאִחיו ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ְל 
ְוֶזה ְּגבּול ) 15: (ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ְּבַנֲחָלהְוָנְפָלה | ַלֲאבֵֹתיֶכם 

 ִלְפַאת ָצפֹוָנה ִמן ַהָּים ַהָּגדֹול ַהֶּדֶרְך ֶחְתלֹן ְלבֹוא| ָהָאֶרץ 
ק ּוֵבין ֲחָמת ֵּברֹוָתה ִסְבַרִים ֲאֶׁשר ֵּבין ְּגבּול ַּדֶּמֶׂש ) 16: (ְצָדָדה

ְוָהָיה ְגבּול ) 17: (ַחְוָרן ָחֵצר ַהִּתיכֹון ֲאֶׁשר ֶאל ְּגבּול| ְּגבּול ֲחָמת 
| ָמת ִמן ַהָּים ֲחַצר ֵעינֹון ְּגבּול ַּדֶּמֶׂשק ְוָצפֹון ָצפֹוָנה ּוְגבּול חֲ 

ק ּוְפַאת ָקִדים ִמֵּבין ַחְוָרן ּוִמֵּבין ַּדֶּמֶׂש ) 18: (ְוֵאת ְּפַאת ָצפֹון
ַעל ַהָּים  ּוִמֵּבין ַהִּגְלָעד ּוִמֵּבין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהַּיְרֵּדן ִמְּגבּול

ּוְפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה ) 19: (ְוֵאת ְּפַאת ָקִדיָמה| ַהַּקְדמֹוִני ָּתמֹּדּו 
ְוֵאת ְּפַאת | ִמָּתָמר ַעד ֵמי ְמִריבֹות ָקֵדׁש ַנֲחָלה ֶאל ַהָּים ַהָּגדֹול 

בֹוא ּוְפַאת ָים ַהָּים ַהָּגדֹול ִמְּגבּול ַעד נַֹכח ְל ) 20: (ֵּתיָמָנה ֶנְגָּבה
ם ְוִחַּלְקֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלכֶ ) 21: (זֹאת ְּפַאת ָים |ֲחָמת 

ֵּגִרים ְוָהָיה ַּתִּפלּו אֹוָתּה ְּבַנֲחָלה ָלֶכם ּוְלהַ ) 22: (ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל
ְוָהיּו ָלֶכם | ַהָּגִרים ְּבתֹוְכֶכם ֲאֶׁשר הֹוִלדּו ָבִנים ְּבתֹוְכֶכם 

ֶכם ִיְּפלּו ְבַנֲחָלה ְּבתֹוְך ִׁשְבֵטי ְּכֶאְזָרח ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאְּת 
ָׁשם ִּתְּתנּו | ְוָהָיה ַבֵּׁשֶבט ֲאֶׁשר ָּגר ַהֵּגר ִאּתֹו ) 23: (ִיְׂשָרֵאל

    : ַנֲחָלתֹו ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
  

Ezekiel Chapter 48 
  
ן ִמְקֵצה ָצפֹוָנה ֶאל ַיד ֶּדֶרְך ֶחְתלֹ| ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַהְּׁשָבִטים ) 1(

ת ְוָהיּו לֹו א ֲחָמת ֲחַצר ֵעיָנן ְּגבּול ַּדֶּמֶׂשק ָצפֹוָנה ֶאל ַיד ֲחָמ ְלבֹו
ְוַעל ְּגבּול ָּדן ִמְּפַאת ָקִדים ַעד ) 2: (ְפַאת ָקִדים ַהָּים ָּדן ֶאָחד

ַעד ְוַעל ְּגבּול ָאֵׁשר ִמְּפַאת ָקִדיָמה וְ ) 3: (ְּפַאת ָיָּמה ָאֵׁשר ֶאָחד
ד ְוַעל ְּגבּול ַנְפָּתִלי ִמְּפַאת ָקִדָמה עַ ) 4: (דְּפַאת ָיָּמה ַנְפָּתִלי ֶאחָ 
ַעד  ְוַעל ְּגבּול ְמַנֶּׁשה ִמְּפַאת ָקִדָמה) 5: (ְּפַאת ָיָּמה ְמַנֶּׁשה ֶאָחד
ְוַעל ְּגבּול ֶאְפַרִים ִמְּפַאת ָקִדים ) 6: (ְּפַאת ָיָּמה ֶאְפַרִים ֶאָחד

 בּול ְראּוֵבן ִמְּפַאת ָקִדיםְוַעל ּגְ ) 7: (ְוַעד ְּפַאת ָיָּמה ְראּוֵבן ֶאָחד
 ְוַעל ְּגבּול ְיהּוָדה ִמְּפַאת ָקִדים) 8: (ַעד ְּפַאת ָיָּמה ְיהּוָדה ֶאָחד

ֶעְׂשִרים ִּתְהֶיה ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ָּתִרימּו ֲחִמָּׁשה וְ | ַעד ְּפַאת ָיָּמה 
ת ָיָּמה ֶאֶלף רַֹחב ְואֶֹרְך ְּכַאַחד ַהֲחָלִקים ִמְּפַאת ָקִדיָמה ַעד ְּפַא

| ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ָּתִרימּו ַליהָוה ) 9: (ְוָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ְּבתֹוכֹו



ּוְלֵאֶּלה ) 10: (אֶֹרְך ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְורַֹחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים
ִרים ֶאֶלף ִּתְהֶיה ְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש ַלּכֲֹהִנים ָצפֹוָנה ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂש 

ם ְוֶנְגָּבה ֶׂשֶרת ֲאָלִפים ְוָקִדיָמה רַֹחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפיְוָיָּמה רַֹחב עֲ 
) 11: (ְוָהָיה ִמְקַּדׁש ְיהָוה ְּבתֹוכֹו| אֶֹרְך ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף 

 ֲאֶׁשר לֹא| ְרִּתי ַלּכֲֹהִנים ַהְמֻקָּדׁש ִמְּבֵני ָצדֹוק ֲאֶׁשר ָׁשְמרּו ִמְׁשַמ 
ְוָהְיָתה ) 12(  : ל ַּכֲאֶׁשר ָּתעּו ַהְלִוִּיםָתעּו ִּבְתעֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵא 

ֶאל ְּגבּול | ָלֶהם ְּתרּוִמָּיה ִמְּתרּוַמת ָהָאֶרץ קֶֹדׁש ָקָדִׁשים 
ִרים ְוַהְלִוִּים ְלֻעַּמת ְּגבּול ַהּכֲֹהִנים ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂש ) 13: (ַהְלִוִּים

ה ְוֶעְׂשִרים ָּכל אֶֹרְך ֲחִמָּׁש | ֶאֶלף אֶֹרְך ְורַֹחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים 
ְולֹא ִיְמְּכרּו ִמֶּמּנּו ְולֹא ָיֵמר ) 14: (ֶאֶלף ְורַֹחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים

) 15: (ִּכי קֶֹדׁש ַליהָוה| ֵראִׁשית ָהָאֶרץ ] ַיֲעִביר קרי[ְולֹא יעבור 
ִרים ֶאֶלף ַוֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ַהּנֹוָתר ָּברַֹחב ַעל ְּפֵני ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂש 

ְּבתֹוכֹו [ְוָהְיָתה ָהִעיר בתוכה | יר ְלמֹוָׁשב ּוְלִמְגָרׁש חֹל הּוא ָלעִ 
ַּבַעת ְוֵאֶּלה ִמּדֹוֶתיָה ְּפַאת ָצפֹון ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְר ) 16]: (קרי

ֵמאֹות ] כתיב ולא קרי[ֲאָלִפים ּוְפַאת ֶנֶגב ֲחֵמׁש חמׁש 
ַעת ֲאָלִפים ּוִמְּפַאת ָקִדים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרּבַ | ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים 

ְוָהָיה ִמְגָרׁש ) 17: (ּוְפַאת ָיָּמה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים
| ִים ָלִעיר ָצפֹוָנה ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ְוֶנְגָּבה ֲחִמִּׁשים ּוָמאָת 
) 18: (ְוָקִדיָמה ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ְוָיָּמה ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים

ִדיָמה ֻעַּמת ְּתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ָק ְוַהּנֹוָתר ָּבאֶֹרְך ְל 
ְוָהְיָתה | ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ָיָּמה ְוָהָיה ְלֻעַּמת ְּתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש 

ְוָהעֵֹבד ) 19: (ְלֶלֶחם ְלעְֹבֵדי ָהִעיר] ְתבּוָאתֹו קרי[תבואתה 
ה ְּתרּוָמה ֲחִמָּׁש ָּכל הַ ) 20: (ַיַעְבדּוהּו ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל| ָהִעיר 

ְרִביִעית ָּתִרימּו ֶאת | ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ַּבֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף 
 ְוַהּנֹוָתר ַלָּנִׂשיא ִמֶּזה) 21: (ְּתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש ֶאל ֲאֻחַּזת ָהִעיר

 ה ְוֶעְׂשִריםּוִמֶּזה ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש ְוַלֲאֻחַּזת ָהִעיר ֶאל ְּפֵני ֲחִמָּׁש 
ְׂשִרים ֶלף ְּתרּוָמה ַעד ְּגבּול ָקִדיָמה ְוָיָּמה ַעל ְּפֵני ֲחִמָּׁשה ְועֶ ֶא 

ְוָהְיָתה ְּתרּוַמת | ֶאֶלף ַעל ְּגבּול ָיָּמה ְלֻעַּמת ֲחָלִקים ַלָּנִׂשיא 
ּוֵמֲאֻחַּזת ) 22]: (ְּבתֹוכֹו קרי[ַהּקֶֹדׁש ּוִמְקַּדׁש ַהַּבִית בתוכה 

ֵּבין ְּגבּול | ְּבתֹוְך ֲאֶׁשר ַלָּנִׂשיא ִיְהֶיה  ַהְלִוִּים ּוֵמֲאֻחַּזת ָהִעיר
| ְוֶיֶתר ַהְּׁשָבִטים ) 23: (ְיהּוָדה ּוֵבין ְּגבּול ִּבְנָיִמן ַלָּנִׂשיא ִיְהֶיה

ְוַעל ְּגבּול ) 24: (ִמְּפַאת ָקִדיָמה ַעד ְּפַאת ָיָּמה ִּבְנָיִמן ֶאָחד
ְוַעל ) 25: (ְמעֹון ֶאָחדִּבְנָיִמן ִמְּפַאת ָקִדיָמה ַעד ְּפַאת ָיָּמה ִׁש 

) 26: (דְּגבּול ִׁשְמעֹון ִמְּפַאת ָקִדיָמה ַעד ְּפַאת ָיָּמה ִיָׂששָכר ֶאחָ 



: ָחדְוַעל ְּגבּול ִיָׂששָכר ִמְּפַאת ָקִדיָמה ַעד ְּפַאת ָיָּמה ְזבּוֻלן ֶא 
: דְוַעל ְּגבּול ְזבּוֻלן ִמְּפַאת ָקִדָמה ַעד ְּפַאת ָיָּמה ָּגד ֶאחָ ) 27(
 ְוָהָיה ְגבּול ִמָּתָמר ֵמי| ְוַעל ְּגבּול ָּגד ֶאל ְּפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה ) 28(

זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ) 29: (ְמִריַבת ָקֵדׁש ַנֲחָלה ַעל ַהָּים ַהָּגדֹול
י ְוֵאֶּלה ַמְחְלקֹוָתם ְנֻאם ֲאדֹנָ | ַּתִּפילּו ִמַּנֲחָלה ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל 

  : ְיהִוה
ַעת ִמְּפַאת ָצפֹון ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרּבַ | ֹוְצאֹת ָהִעיר ְוֵאֶּלה ּת) 30(

ָרֵאל ְוַׁשֲעֵרי ָהִעיר ַעל ְׁשמֹות ִׁשְבֵטי ִיְׂש ) 31: (ֲאָלִפים ִמָּדה
ָחד ַׁשַער ְראּוֵבן ֶאָחד ַׁשַער ְיהּוָדה ֶא | ְׁשָעִרים ְׁשלֹוָׁשה ָצפֹוָנה 

ת ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבעַ ְוֶאל ְּפַאת ָקִדיָמה ) 32: (ַׁשַער ֵלִוי ֶאָחד
ָחד ְוַׁשַער יֹוֵסף ֶאָחד ַׁשַער ִּבְנָיִמן ֶא | ֲאָלִפים ּוְׁשָעִרים ְׁשלָֹׁשה 

ָלִפים ּוְפַאת ֶנְגָּבה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת אֲ ) 33: (ַׁשַער ָּדן ֶאָחד
ָחד ר ֶא ַׁשַער ִׁשְמעֹון ֶאָחד ַׁשַער ִיָּׂששכָ | ִמָּדה ּוְׁשָעִרים ְׁשלָֹׁשה 

ְּפַאת ָיָּמה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ) 34: (ַׁשַער ְזבּוֻלן ֶאָחד
ד ַׁשַער ַׁשַער ָּגד ֶאָחד ַׁשַער ָאֵׁשר ֶאחָ | ֲאָלִפים ַׁשֲעֵריֶהם ְׁשלָֹׁשה 

ְוֵׁשם ָהִעיר ִמּיֹום | ָסִביב ְׁשמָֹנה ָעָׂשר ָאֶלף ) 35: (ַנְפָּתִלי ֶאָחד
  :ְיהָוה ָׁשָּמה

  
  עֵסֶפר הֹוֵׁש 

  
Hosea Chapter 1 

  
ִּזָּיה יֹוָתם ְּדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי ִּביֵמי עֻ ) 1(

ּוִביֵמי ָיָרְבָעם ֶּבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך | ָאָחז ְיִחְזִקָּיה ַמְלֵכי ְיהּוָדה 
  | ְּתִחַּלת ִּדֶּבר ְיהָוה ְּבהֹוֵׁשַע ) 2: (ִיְׂשָרֵאל

נּוִנים ל הֹוֵׁשַע ֵלְך ַקח ְלָך ֵאֶׁשת ְזנּוִנים ְוַיְלֵדי זְ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶא  
ַוֵּיֶלְך ַוִּיַּקח ֶאת ּגֶֹמר ) 3: (ִּכי ָזנֹה ִתְזֶנה ָהָאֶרץ ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו ְקָרא ) 4: (ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד לֹו ֵּבן| ַּבת ִּדְבָלִים 
ית ט ּוָפַקְדִּתי ֶאת ְּדֵמי ִיְזְרֶעאל ַעל ּבֵ ִּכי עֹוד ְמעַ | ְׁשמֹו ִיְזְרֶעאל 

| ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ) 5: (ֵיהּוא ְוִהְׁשַּבִּתי ַמְמְלכּות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
ַוַּתַהר עֹוד ) 6: (ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת ֶקֶׁשת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

ִּכי לֹא אֹוִסיף עֹוד | ה ַוֵּתֶלד ַּבת ַוּיֹאֶמר לֹו ְקָרא ְׁשָמּה לֹא ֻרָחָמ 
ְוֶאת ֵּבית ) 7: (ֲאַרֵחם ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָנׂשֹא ֶאָּׂשא ָלֶהם
ְולֹא אֹוִׁשיֵעם | ְיהּוָדה ֲאַרֵחם ְוהֹוַׁשְעִּתים ַּביהָוה ֱאלֵֹהיֶהם 



ַוִּתְגמֹל ֶאת ) 8: (ְּבֶקֶׁשת ּוְבֶחֶרב ּוְבִמְלָחָמה ְּבסּוִסים ּוְבָפָרִׁשים
| ַוּיֹאֶמר ְקָרא ְׁשמֹו לֹא ַעִּמי ) 9: (ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן| ָמה לֹא ֻרחָ 

    : ִּכי ַאֶּתם לֹא ַעִּמי ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְהֶיה ָלֶכם
  

Hosea Chapter 2 
  
ד ְולֹא ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא ִיַּמ ) 1(

ר ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא ַעִּמי ַאֶּתם ֵיָאֵמ  ְוָהָיה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר| ִיָּסֵפר 
ו ְוִנְקְּבצּו ְּבֵני ְיהּוָדה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַיְחּדָ ) 2: (ָלֶהם ְּבֵני ֵאל ָחי

: ִּכי ָגדֹול יֹום ִיְזְרֶעאל| ְוָׂשמּו ָלֶהם רֹאׁש ֶאָחד ְוָעלּו ִמן ָהָאֶרץ 
ִריבּו ) 4: (הְוַלֲאחֹוֵתיֶכם ֻרָחָמ | ִאְמרּו ַלֲאֵחיֶכם ַעִּמי ) 3(

ְוָתֵסר | ְבִאְּמֶכם ִריבּו ִּכי ִהיא לֹא ִאְׁשִּתי ְוָאנִֹכי לֹא ִאיָׁשּה 
ָּמה ֶּפן ַאְפִׁשיֶטָּנה ֲערֻ ) 5: (ְזנּוֶניָה ִמָּפֶניה ְוַנֲאפּוֶפיָה ִמֵּבין ָׁשֶדיהָ 

ֶרץ ִצָּיה ְוַׂשְמִּתיָה ַכִּמְדָּבר ְוַׁשִּתָה ְּכֶא | ְוִהַּצְגִּתיָה ְּכיֹום ִהָּוְלָדּה 
ִּכי ְבֵני ְזנּוִנים | ְוֶאת ָּבֶניָה לֹא ֲאַרֵחם ) 6: (ַוֲהִמִּתיָה ַּבָּצָמא

ִּכי ָאְמָרה ֵאְלָכה | ִּכי ָזְנָתה ִאָּמם הִֹביָׁשה הֹוָרָתם ) 7: (ֵהָּמה
: ִני ְוִׁשּקּוָייַאֲחֵרי ְמַאֲהַבי נְֹתֵני ַלְחִמי ּוֵמיַמי ַצְמִרי ּוִפְׁשִּתי ַׁשְמ 

ְוָגַדְרִּתי ֶאת ְּגֵדָרּה | ן ִהְנִני ָׂשְך ֶאת ַּדְרֵּכְך ַּבִּסיִרים ָלכֵ ) 8(
יג ְוִרְּדָפה ֶאת ְמַאֲהֶביָה ְולֹא ַתִּׂש ) 9: (ּוְנִתיבֹוֶתיָה לֹא ִתְמָצא

ְוָאְמָרה ֵאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל | אָֹתם ּוִבְקָׁשַתם ְולֹא ִתְמָצא 
ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ִּכי ) 10: (ָעָּתהִאיִׁשי ָהִראׁשֹון ִּכי טֹוב ִלי ָאז ֵמ 

ְוֶכֶסף ִהְרֵּביִתי ָלּה | ָאנִֹכי ָנַתִּתי ָלּה ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר 
ירֹוִׁשי ָלֵכן ָאׁשּוב ְוָלַקְחִּתי ְדָגִני ְּבִעּתֹו ְוִת ) 11: (ְוָזָהב ָעׂשּו ַלָּבַעל

) 12: (י ְלַכּסֹות ֶאת ֶעְרָוָתּהְוִהַּצְלִּתי ַצְמִרי ּוִפְׁשִּת | ְּבמֹוֲעדֹו 
ְוִאיׁש לֹא ַיִּציֶלָּנה | ְוַעָּתה ֲאַגֶּלה ֶאת ַנְבֻלָתּה ְלֵעיֵני ְמַאֲהֶביָה 

ְוכֹל | ַּבָּתּה ְוִהְׁשַּבִּתי ָּכל ְמׂשֹוָׂשּה ַחָּגּה ָחְדָׁשּה ְוַׁש ) 13: (ִמָּיִדי
ֶׁשר ָאְמָרה ֶאְתָנה ַוֲהִׁשּמִֹתי ַּגְפָנּה ּוְתֵאָנָתּה אֲ ) 14: (מֹוֲעָדּה

ַּית ְוַׂשְמִּתים ְלַיַער ַוֲאָכָלַתם חַ | ֵהָּמה ִלי ֲאֶׁשר ָנְתנּו ִלי ְמַאֲהָבי 
ִטיר ּוָפַקְדִּתי ָעֶליָה ֶאת ְיֵמי ַהְּבָעִלים ֲאֶׁשר ַּתְק ) 15: (ַהָּׂשֶדה

ְואִֹתי | ָלֶהם ַוַּתַעד ִנְזָמּה ְוֶחְלָיָתּה ַוֵּתֶלְך ַאֲחֵרי ְמַאֲהֶביָה 
  : ָׁשְכָחה ְנֻאם ְיהָוה

ְוִדַּבְרִּתי ַעל | ָלֵכן ִהֵּנה ָאנִֹכי ְמַפֶּתיָה ְוהַֹלְכִּתיָה ַהִּמְדָּבר ) 16(
ר ְלֶפַתח ְוָנַתִּתי ָלּה ֶאת ְּכָרֶמיָה ִמָּׁשם ְוֶאת ֵעֶמק ָעכֹו) 17: (ִלָּבּה

ֶאֶרץ ְוָעְנָתה ָּׁשָּמה ִּכיֵמי ְנעּוֶריָה ּוְכיֹום ֲעלָֹתּה ֵמ | ִּתְקָוה 



| י ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ִּתְקְרִאי ִאיִׁש ) 18(  : ִמְצָרִים
ים ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ְׁשמֹות ַהְּבָעִל ) 19: (ְולֹא ִתְקְרִאי ִלי עֹוד ַּבְעִלי

 ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ַּבּיֹום) 20: (ְולֹא ִיָּזְכרּו עֹוד ִּבְׁשָמם| ִמִּפיָה 
| ָמה ת ַהָּׂשֶדה ְוִעם עֹוף ַהָּׁשַמִים ְוֶרֶמׂש ָהֲאדָ ַההּוא ִעם ַחּיַ 

: ים ָלֶבַטחְוֶקֶׁשת ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶאְׁשּבֹור ִמן ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּכְבִּת 
 ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט| ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְלעֹוָלם ) 21(

ְוָיַדַעְּת ֶאת | ְך ִלי ֶּבֱאמּוָנה ְוֵאַרְׂשִּתי) 22: (ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים
ה ֶאת ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאֱעֶנה ְנֻאם ְיהָוה ֶאֱענֶ ) 23(  : ְיהָוה

ן ְוָהָאֶרץ ַּתֲעֶנה ֶאת ַהָּדגָ ) 24: (ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת ָהָאֶרץ| ַהָּׁשָמִים 
) 25: (ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת ִיְזְרֶעאל| ְוֶאת ַהִּתירֹוׁש ְוֶאת ַהִּיְצָהר 

ְוָאַמְרִּתי ְללֹא | ּוְזַרְעִּתיָה ִּלי ָּבָאֶרץ ְוִרַחְמִּתי ֶאת לֹא ֻרָחָמה 
  :ַעִּמי ַעִּמי ַאָּתה ְוהּוא יֹאַמר ֱאלָֹהי

  
Hosea Chapter 3 

  
| ְמָנָאֶפת ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי עֹוד ֵלְך ֱאַהב ִאָּׁשה ֲאֻהַבת ֵרַע ּו) 1(

ם ֵאל ְוֵהם ּפִֹנים ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִריְּכַאֲהַבת ְיהָוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשרָ 
| ֶסף ָוֶאְּכֶרָה ִּלי ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּכָ ) 2: (ְואֲֹהֵבי ֲאִׁשיֵׁשי ֲעָנִבים

ָואַֹמר ֵאֶליָה ָיִמים ַרִּבים ) 3: (ְוחֶֹמר ְׂשעִֹרים ְוֵלֶתְך ְׂשעִֹרים
ִּכי ) 4: (ֵאָלִיְך  ְוַגם ֲאִני| ֵּתְׁשִבי ִלי לֹא ִתְזִני ְולֹא ִתְהִיי ְלִאיׁש 

ין ֶזַבח ָיִמים ַרִּבים ֵיְׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאין ֶמֶלְך ְוֵאין ָׂשר ְוֵא 
ֵאל ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשרָ ) 5: (ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים| ְוֵאין ַמֵּצָבה 

ה ּוָפֲחדּו ֶאל ְיהוָ | ּוִבְקׁשּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם 
  :ְוֶאל טּובֹו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

  
Hosea Chapter 4 

  
ִּכי ִריב ַליהָוה ִעם יֹוְׁשֵבי | ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 1(

) 2: (ץָהָאֶרץ ִּכי ֵאין ֱאֶמת ְוֵאין ֶחֶסד ְוֵאין ַּדַעת ֱאלִֹהים ָּבָארֶ 
) 3: (ּו ְוָדִמים ְּבָדִמים ָנָגעּוָּפָרצ| ָאלֹה ְוַכֵחׁש ְוָרצַֹח ְוָגנֹב ְוָנאֹף 

ֶדה ּוְבעֹוף ַעל ֵּכן ֶּתֱאַבל ָהָאֶרץ ְוֻאְמַלל ָּכל יֹוֵׁשב ָּבּה ְּבַחַּית ַהָּׂש 
ח ַאְך ִאיׁש ַאל ָיֵרב ְוַאל יֹוכַ ) 4: (ְוַגם ְּדֵגי ַהָּים ֵיָאֵספּו| ַהָּׁשָמִים 

 ַהּיֹום ְוָכַׁשל ַּגם ָנִביאְוָכַׁשְלָּת ) 5: (ְוַעְּמָך ִּכְמִריֵבי כֵֹהן| ִאיׁש 
ִּכי | ִנְדמּו ַעִּמי ִמְּבִלי ַהָּדַעת ) 6: (ְוָדִמיִתי ִאֶּמךָ | ִעְּמָך ָלְיָלה 



ִמַּכֵהן ִלי ] ְוֶאְמָאְסָך קרי[ַאָּתה ַהַּדַעת ָמַאְסָּת ואמאסאך 
ן ְּכֻרָּבם ּכֵ ) 7: (ַוִּתְׁשַּכח ּתֹוַרת ֱאלֶֹהיָך ֶאְׁשַּכח ָּבֶניָך ַּגם ָאִני

ְוֶאל | ַחַּטאת ַעִּמי יֹאֵכלּו ) 8: (ְּכבֹוָדם ְּבָקלֹון ָאִמיר| ָחְטאּו ִלי 
 ּוָפַקְדִּתי ָעָליו ְּדָרָכיו| ְוָהָיה ָכָעם ַּכּכֵֹהן ) 9: (ֲעֹוָנם ִיְׂשאּו ַנְפׁשֹו
| ּו ְוָאְכלּו ְולֹא ִיְׂשָּבעּו ִהְזנּו ְולֹא ִיְפרֹצ) 10: (ּוַמֲעָלָליו ָאִׁשיב לֹו

: ְזנּות ְוַיִין ְוִתירֹוׁש ִיַּקח ֵלב) 11: (ֶאת ְיהָוה ָעְזבּו ִלְׁשמֹר ִּכי
ִּכי רּוַח ְזנּוִנים ִהְתָעה | ַעִּמי ְּבֵעצֹו ִיְׁשָאל ּוַמְקלֹו ַיִּגיד לֹו ) 12(

 ַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים ְיַזֵּבחּו ְוַעל) 13: (ַוִּיְזנּו ִמַּתַחת ֱאלֵֹהיֶהם
ַעל ֵּכן | ַחת ַאּלֹון ְוִלְבֶנה ְוֵאָלה ִּכי טֹוב ִצָּלּה ַהְּגָבעֹות ְיַקֵּטרּו ַּת 

לֹא ֶאְפקֹוד ַעל ) 14: (ִּתְזֶניָנה ְּבנֹוֵתיֶכם ְוַכּלֹוֵתיֶכם ְּתָנַאְפָנה
ם ְּבנֹוֵתיֶכם ִּכי ִתְזֶניָנה ְוַעל ַּכּלֹוֵתיֶכם ִּכי ְתָנַאְפָנה ִּכי ֵהם ִע 

) 15: (ְוָעם לֹא ָיִבין ִיָּלֵבט| ַזֵּבחּו ַהּזֹנֹות ְיָפֵרדּו ְוִעם ַהְּקֵדׁשֹות יְ 
ְוַאל ָּתבֹאּו ַהִּגְלָּגל | ִאם זֶֹנה ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַאל ֶיְאַׁשם ְיהּוָדה 

ִּכי ְּכָפָרה ) 16: (ְוַאל ַּתֲעלּו ֵּבית ָאֶון ְוַאל ִּתָּׁשְבעּו ַחי ְיהָוה
) 17: (ַּבֶּמְרָחב ַעָּתה ִיְרֵעם ְיהָוה ְּכֶכֶבׂש| סֵֹרָרה ָסַרר ִיְׂשָרֵאל 

ַהְזֵנה ִהְזנּו | ָסר ָסְבָאם ) 18: (ֲחבּור ֲעַצִּבים ֶאְפָרִים ַהַּנח לֹו
ְוֵיבֹׁשּו | ָצַרר רּוַח אֹוָתּה ִּבְכָנֶפיָה ) 19: (ָאֲהבּו ֵהבּו ָקלֹון ָמִגֶּניהָ 

    : ִמִּזְבחֹוָתם
  

Hosea Chapter 5 
  
ְך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ַהֶּמלֶ  ִׁשְמעּו זֹאת ַהּכֲֹהִנים ְוַהְקִׁשיבּו) 1(

ִּכי ַפח ֱהִייֶתם ְלִמְצָּפה ְוֶרֶׁשת | ַהֲאִזינּו ִּכי ָלֶכם ַהִּמְׁשָּפט 
ַוֲאִני מּוָסר | ְוַׁשֲחָטה ֵׂשִטים ֶהְעִמיקּו ) 2: (ְּפרּוָׂשה ַעל ָּתבֹור

ִּכי | ִּני ֲאִני ָיַדְעִּתי ֶאְפַרִים ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ִנְכַחד ִמֶּמ ) 3: (ְלֻכָּלם
לֹא ִיְּתנּו ַמַעְלֵליֶהם ) 4: (ַעָּתה ִהְזֵניָת ֶאְפַרִים ִנְטָמא ִיְׂשָרֵאל

ִּכי רּוַח ְזנּוִנים ְּבִקְרָּבם ְוֶאת ְיהָוה לֹא | ָלׁשּוב ֶאל ֱאלֵֹהיֶהם 
לּו ְוִיְׂשָרֵאל ְוֶאְפַרִים ִיָּכְׁש | ְוָעָנה ְגאֹון ִיְׂשָרֵאל ְּבָפָניו ) 5: (ָיָדעּו

ְּבצֹאָנם ּוִבְבָקָרם ֵיְלכּו ) 6: (ֹוָנם ָּכַׁשל ַּגם ְיהּוָדה ִעָּמםַּבעֲ 
ַּביהָוה ָּבָגדּו ִּכי ) 7: (ָחַלץ ֵמֶהם| ְלַבֵּקׁש ֶאת ְיהָוה ְולֹא ִיְמָצאּו 

) 8(  : ַעָּתה יֹאְכֵלם חֶֹדׁש ֶאת ֶחְלֵקיֶהם| ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו 
 ָהִריעּו ֵּבית ָאֶון ַאֲחֶריךָ | ָּבָרָמה  ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ַּבִּגְבָעה ֲחצְֹצָרה

ְּבִׁשְבֵטי | ֶאְפַרִים ְלַׁשָּמה ִתְהֶיה ְּביֹום ּתֹוֵכָחה ) 9: (ִּבְנָיִמין
| ּול ָהיּו ָׂשֵרי ְיהּוָדה ְּכַמִּסיֵגי ְּגב) 10: (ִיְׂשָרֵאל הֹוַדְעִּתי ֶנֱאָמָנה



ק ֶאְפַרִים ְרצּוץ ָעׁשּו) 11: (ֲעֵליֶהם ֶאְׁשּפֹוְך ַּכַּמִים ֶעְבָרִתי
|  ַוֲאִני ָכָעׁש ְלֶאְפָרִים) 12: (ִּכי הֹוִאיל ָהַלְך ַאֲחֵרי ָצו| ִמְׁשָּפט 

ת ַוַּיְרא ֶאְפַרִים ֶאת ָחְליֹו ִויהּוָדה ֶא ) 13: (ְוָכָרָקב ְלֵבית ְיהּוָדה
א ְוהּוא לֹ| ְמזֹרֹו ַוֵּיֶלְך ֶאְפַרִים ֶאל ַאּׁשּור ַוִּיְׁשַלח ֶאל ֶמֶלְך ָיֵרב 

 ִּכי ָאנִֹכי ַכַּׁשַחל) 14: (יּוַכל ִלְרּפֹא ָלֶכם ְולֹא ִיְגֶהה ִמֶּכם ָמזֹור
א ֲאִני ֲאִני ֶאְטרֹף ְוֵאֵלְך ֶאָּׂש | ְלֶאְפַרִים ְוַכְּכִפיר ְלֵבית ְיהּוָדה 

ְׁשמּו ֵאֵלְך ָאׁשּוָבה ֶאל ְמקֹוִמי ַעד ֲאֶׁשר ֶיְא ) 15: (ְוֵאין ַמִּציל
  :ַּצר ָלֶהם ְיַׁשֲחֻרְנִניּבַ | ּוִבְקׁשּו ָפָני 

  
Hosea Chapter 6 

  
: ַיְך ְוַיְחְּבֵׁשנּו| ְלכּו ְוָנׁשּוָבה ֶאל ְיהָוה ִּכי הּוא ָטָרף ְוִיְרָּפֵאנּו ) 1(
) 3: (ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְיִקֵמנּו ְוִנְחֶיה ְלָפָניו| ְיַחֵּינּו ִמּיָֹמִים ) 2(

ְוָיבֹוא | ה ְּכַׁשַחר ָנכֹון מֹוָצאֹו ְוֵנְדָעה ִנְרְּדָפה ָלַדַעת ֶאת ְיהוָ 
ָמה  ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּלָך ֶאְפַרִים) 4: (ַכֶּגֶׁשם ָלנּו ְּכַמְלקֹוׁש יֹוֶרה ָאֶרץ

: ֵלְך ְוַחְסְּדֶכם ַּכֲעַנן ּבֶֹקר ְוַכַּטל ַמְׁשִּכים הֹ| ֶאֱעֶׂשה ְּלָך ְיהּוָדה 
ּוִמְׁשָּפֶטיָך | ְמֵרי ִפי ַעל ֵּכן ָחַצְבִּתי ַּבְּנִביִאים ֲהַרְגִּתים ְּבִא ) 5(

ְוַדַעת ֱאלִֹהים | ִּכי ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְולֹא ָזַבח ) 6: (אֹור ֵיֵצא
ִּגְלָעד ) 8: (ָׁשם ָּבְגדּו ִבי| ְוֵהָּמה ְּכָאָדם ָעְברּו ְבִרית ) 7: (ֵמעֹלֹות

ר ּוְכַחֵּכי ִאיׁש ְּגדּוִדים ֶחבֶ ) 9: (ֲעֻקָּבה ִמָּדם| ִקְרַית ּפֲֹעֵלי ָאֶון 
 ְּבֵבית ִיְׂשָרֵאל) 10: (ִּכי ִזָּמה ָעׂשּו| ּכֲֹהִנים ֶּדֶרְך ְיַרְּצחּו ֶׁשְכָמה 

 ָׁשם ְזנּות ְלֶאְפַרִים ִנְטָמא| ] ַׁשֲערּוִרָּיה קרי[ָרִאיִתי ׁשעריריה 
  :ְּבׁשּוִבי ְׁשבּות ַעִּמי| ַּגם ְיהּוָדה ָׁשת ָקִציר ָלְך ) 11: (ִיְׂשָרֵאל

  
Hosea Chapter 7 

  
ִּכי ָפֲעלּו  ְּכָרְפִאי ְלִיְׂשָרֵאל ְוִנְגָלה ֲעֹון ֶאְפַרִים ְוָרעֹות ׁשְֹמרֹון) 1(

 ּוַבל יֹאְמרּו ִלְלָבָבם ָּכל) 2: (ְוַגָּנב ָיבֹוא ָּפַׁשט ְּגדּוד ַּבחּוץ| ָׁשֶקר 
) 3: (ַעָּתה ְסָבבּום ַמַעְלֵליֶהם ֶנֶגד ָּפַני ָהיּו| ָרָעָתם ָזָכְרִּתי 

ֻּכָּלם ְמָנֲאִפים ) 4: (ּוְבַכֲחֵׁשיֶהם ָׂשִרים| ַׂשְּמחּו ֶמֶלְך ְּבָרָעָתם יְ 
ִיְׁשּבֹות ֵמִעיר ִמּלּוׁש ָּבֵצק ַעד | ְּכמֹו ַתּנּור ּבֵֹעָרה ֵמאֶֹפה 

ת ָמַׁשְך ָידֹו ֶא | יֹום ַמְלֵּכנּו ֶהֱחלּו ָׂשִרים ֲחַמת ִמָּיִין ) 5: (ֻחְמָצתֹו
ָּכל ַהַּלְיָלה ָיֵׁשן | ר ִלָּבם ְּבָאְרָּבם ִּכי ֵקְרבּו ַכַּתּנּו) 6: (לְֹצִצים

ֻּכָּלם ֵיַחּמּו ַּכַּתּנּור ) 7: (אֵֹפֶהם ּבֶֹקר הּוא בֵֹער ְּכֵאׁש ֶלָהָבה



: ָליָּכל ַמְלֵכיֶהם ָנָפלּו ֵאין קֵֹרא ָבֶהם ֵא | ְוָאְכלּו ֶאת ׁשְֹפֵטיֶהם 
ה ֻעָגה ְּבִלי ֶאְפַרִים ָהיָ | ֶאְפַרִים ָּבַעִּמים הּוא ִיְתּבֹוָלל ) 8(

 ַּגם ֵׂשיָבה ָזְרָקה| ָאְכלּו ָזִרים ּכֹחֹו ְוהּוא לֹא ָיָדע ) 9: (ֲהפּוָכה
 ְולֹא ָׁשבּו ֶאל| ְוָעָנה ְגאֹון ִיְׂשָרֵאל ְּבָפָניו ) 10: (ּבֹו ְוהּוא לֹא ָיָדע

ַוְיִהי ֶאְפַרִים ) 11: (ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ְולֹא ִבְקֻׁשהּו ְּבָכל זֹאת
 ַּכֲאֶׁשר) 12: (ִמְצַרִים ָקָראּו ַאּׁשּור ָהָלכּו| פֹוָתה ֵאין ֵלב ְּכיֹוָנה 

ַאְיִסֵרם |  ֵיֵלכּו ֶאְפרֹוׂש ֲעֵליֶהם ִרְׁשִּתי ְּכעֹוף ַהָּׁשַמִים אֹוִריֵדם
ם אֹוי ָלֶהם ִּכי ָנְדדּו ִמֶּמִּני ׁשֹד ָלהֶ ) 13(  : ְּכֵׁשַמע ַלֲעָדָתם

ְולֹא ) 14: (ם ְוֵהָּמה ִּדְּברּו ָעַלי ְּכָזִביםְוָאנִֹכי ֶאְפּדֵ | ִּכי ָפְׁשעּו ִבי 
ַעל ָּדָגן ְוִתירֹוׁש | ָזֲעקּו ֵאַלי ְּבִלָּבם ִּכי ְיֵיִלילּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם 

ְוֵאַלי | ַוֲאִני ִיַּסְרִּתי ִחַּזְקִּתי ְזרֹועָֹתם ) 15: (ִיְתּגֹוָררּו ָיסּורּו ִבי
ב ל ָהיּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה ִיְּפלּו ַבֶחרֶ ָיׁשּובּו לֹא עָ ) 16: (ְיַחְּׁשבּו ָרע

  :זֹו ַלְעָּגם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים| ָׂשֵריֶהם ִמַּזַעם ְלׁשֹוָנם 
  

Hosea Chapter 8 
  
ַיַען ָעְברּו ְבִריִתי ְוַעל | ֶאל ִחְּכָך ׁשָֹפר ַּכֶּנֶׁשר ַעל ֵּבית ְיהָוה ) 1(

ָזַנח ) 3: (י ְיַדֲענּוָך ִיְׂשָרֵאלֱאלֹהַ | ִלי ִיְזָעקּו ) 2: (ּתֹוָרִתי ָּפָׁשעּו
רּו ֵהם ִהְמִליכּו ְולֹא ִמֶּמִּני ֵהִׂשי) 4: (אֹוֵיב ִיְרְּדפֹו| ִיְׂשָרֵאל טֹוב 
) 5: (ֵרתַּכְסָּפם ּוְזָהָבם ָעׂשּו ָלֶהם ֲעַצִּבים ְלַמַען ִיּכָ | ְולֹא ָיָדְעִּתי 

) 6: (לֹא יּוְכלּו ִנָּקיֹן ַעד ָמַתי| ָזַנח ֶעְגֵלְך ׁשְֹמרֹון ָחָרה ַאִּפי ָּבם 
ִּכי ְׁשָבִבים | ִּכי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוהּוא ָחָרׁש ָעָׂשהּו ְולֹא ֱאלִֹהים הּוא 

ָקָמה | ִּכי רּוַח ִיְזָרעּו ְוסּוָפָתה ִיְקצֹרּו ) 7: (ִיְהֶיה ֵעֶגל ׁשְֹמרֹון
) 8: (ּוֻעהֵאין לֹו ֶצַמח ְּבִלי ַיֲעֶׂשה ֶּקַמח אּוַלי ַיֲעֶׂשה ָזִרים ִיְבלָ 

ִּכי ֵהָּמה ) 9: (ַעָּתה ָהיּו ַבּגֹוִים ִּכְכִלי ֵאין ֵחֶפץ ּבֹו| ִנְבַלע ִיְׂשָרֵאל 
ַּגם ִּכי ) 10: (ֶאְפַרִים ִהְתנּו ֲאָהִבים| ָעלּו ַאּׁשּור ֶּפֶרא ּבֹוֵדד לֹו 

 :ִריםַוָּיֵחּלּו ְּמָעט ִמַּמָּׂשא ֶמֶלְך ָׂש | ִיְתנּו ַבּגֹוִים ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם 
ָהיּו לֹו ִמְזְּבחֹות | ִּכי ִהְרָּבה ֶאְפַרִים ִמְזְּבחֹת ַלֲחטֹא ) 11(

| ּתֹוָרִתי ] ֻרֵּבי קרי[לֹו רבו ] ֶאְכָּתב קרי[אכתוב ) 12: (ַלֲחטֹא
הָוה ִזְבֵחי ַהְבָהַבי ִיְזְּבחּו ָבָׂשר ַוּיֹאֵכלּו יְ ) 13: (ְּכמֹו ָזר ֶנְחָׁשבּו

ָנם ְוִיְפקֹד ַחּטֹאוָתם ֵהָּמה ִמְצַרִים ַעָּתה ִיְזּכֹר ֲעֹו| לֹא ָרָצם 
ִויהּוָדה  ַוִּיְׁשַּכח ִיְׂשָרֵאל ֶאת עֵֹׂשהּו ַוִּיֶבן ֵהיָכלֹות) 14: (ָיׁשּובּו

: נֶֹתיהָ ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבָעָריו ְוָאְכָלה ַאְרְמ | ִהְרָּבה ָעִרים ְּבֻצרֹות 
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| ָך ֶאל ִּגיל ָּכַעִּמים ִּכי ָזִניָת ֵמַעל ֱאלֶֹהיַאל ִּתְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ) 1(

| ּגֶֹרן ָוֶיֶקב לֹא ִיְרֵעם ) 2: (ָאַהְבָּת ֶאְתָנן ַעל ָּכל ָּגְרנֹות ָּדָגן
ְוָׁשב ֶאְפַרִים | לֹא ֵיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ְיהָוה ) 3: (ְוִתירֹוׁש ְיַכֶחׁש ָּבּה

ִיְּסכּו ַליהָוה ַיִין ְולֹא לֹא ) 4: (ִמְצַרִים ּוְבַאּׁשּור ָטֵמא יֹאֵכלּו
ִּכי | ּו ֶיֶעְרבּו לֹו ִזְבֵחיֶהם ְּכֶלֶחם אֹוִנים ָלֶהם ָּכל אְֹכָליו ִיַטָּמא

ד ַמה ַּתֲעׂשּו ְליֹום מֹועֵ ) 5: (ַלְחָמם ְלַנְפָׁשם לֹא ָיבֹוא ֵּבית ְיהָוה
ֵצם מֹף ִּכי ִהֵּנה ָהְלכּו ִמּׁשֹד ִמְצַרִים ְּתַקְּב ) 6: (ּוְליֹום ַחג ְיהָוה| 

) 7: (םַמְחַמד ְלַכְסָּפם ִקּמֹוׂש ִייָרֵׁשם חֹוַח ְּבָאֳהֵליהֶ | ְּתַקְּבֵרם 
ֱאִויל ַהָּנִביא | ָּבאּו ְיֵמי ַהְּפֻקָּדה ָּבאּו ְיֵמי ַהִּׁשֻּלם ֵיְדעּו ִיְׂשָרֵאל 

צֶֹפה ) 8: (ְמֻׁשָּגע ִאיׁש ָהרּוַח ַעל רֹב ֲעֹוְנָך ְוַרָּבה ַמְׂשֵטָמה
ה ָנִביא ַּפח ָיקֹוׁש ַעל ָּכל ְּדָרָכיו ַמְׂשֵטָמ | ִעם ֱאלָֹהי ֶאְפַרִים 

ִיְזּכֹור ֲעֹוָנם | ֶהְעִמיקּו ִׁשֵחתּו ִּכיֵמי ַהִּגְבָעה ) 9: (ְּבֵבית ֱאלָֹהיו
ֵאל ַּכֲעָנִבים ַּבִּמְדָּבר ָמָצאִתי ִיְׂשרָ ) 10(  : ִיְפקֹוד ַחּטֹאוָתם

 ֵהָּמה ָּבאּו ַבַעל| ִאיִתי ֲאבֹוֵתיֶכם ְּכִבּכּוָרה ִבְתֵאָנה ְּבֵראִׁשיָתּה רָ 
ֶאְפַרִים ) 11: (ְּפעֹור ַוִּיָּנְזרּו ַלּבֶֹׁשת ַוִּיְהיּו ִׁשּקּוִצים ְּכָאֳהָבם

ִּכי ִאם ) 12: (ִמֵּלָדה ּוִמֶּבֶטן ּוֵמֵהָריֹון| ָּכעֹוף ִיְתעֹוֵפף ְּכבֹוָדם 
י ַגם אֹוי ָלֶהם ְּבׂשּוִרי ִּכ | ְיַגְּדלּו ֶאת ְּבֵניֶהם ְוִׁשַּכְלִּתים ֵמָאָדם 

|  ֶאְפַרִים ַּכֲאֶׁשר ָרִאיִתי ְלצֹור ְׁשתּוָלה ְבָנֶוה) 13: (ֵמֶהם
|  ֵּתן ָלֶהם ְיהָוה ַמה ִּתֵּתן) 14: (ְוֶאְפַרִים ְלהֹוִציא ֶאל הֵֹרג ָּבָניו

ל ָּכל ָרָעָתם ַּבִּגְלּגָ ) 15: (ֵּתן ָלֶהם ֶרֶחם ַמְׁשִּכיל ְוָׁשַדִים צְֹמִקים
לֹא אֹוֵסף | י ָׁשם ְׂשֵנאִתים ַעל רַֹע ַמַעְלֵליֶהם ִמֵּביִתי ֲאָגְרֵׁשם ִּכ 

ֵבׁש ֻהָּכה ֶאְפַרִים ָׁשְרָׁשם יָ ) 16: (ַאֲהָבָתם ָּכל ָׂשֵריֶהם סְֹרִרים
: ָנםַּגם ִּכי ֵיֵלדּון ְוֵהַמִּתי ַמֲחַמֵּדי ִבְט | ַיֲעׂשּון ] ַבל קרי[ְּפִרי בלי 

ְוִיְהיּו נְֹדִדים | ִּכי לֹא ָׁשְמעּו לֹו  ִיְמָאֵסם ֱאלַֹהי) 17(  
    : ַּבּגֹוִים
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ְּכרֹב ְלִפְריֹו ִהְרָּבה | ֶּגֶפן ּבֹוֵקק ִיְׂשָרֵאל ְּפִרי ְיַׁשֶּוה ּלֹו ) 1(

ָחַלק ִלָּבם ַעָּתה ) 2: (ַלִּמְזְּבחֹות ְּכטֹוב ְלַאְרצֹו ֵהיִטיבּו ַמֵּצבֹות
ִּכי ַעָּתה ) 3: (רֹף ִמְזְּבחֹוָתם ְיׁשֵֹדד ַמֵּצבֹוָתםהּוא ַיעֲ | ֶיְאָׁשמּו 



ִּכי לֹא ָיֵראנּו ֶאת ְיהָוה ְוַהֶּמֶלְך ַמה | יֹאְמרּו ֵאין ֶמֶלְך ָלנּו 
ּוָפַרח | ִּדְּברּו ְדָבִרים ָאלֹות ָׁשְוא ָּכרֹת ְּבִרית ) 4: (ַּיֲעֶׂשה ָּלנּו

ַכן ֶעְגלֹות ֵּבית ָאֶון ָיגּורּו ְׁש לְ ) 5: (ָּכרֹאׁש ִמְׁשָּפט ַעל ַּתְלֵמי ָׂשָדי
י ִּכי ָאַבל ָעָליו ַעּמֹו ּוְכָמָריו ָעָליו ָיִגילּו ַעל ְּכבֹודֹו ִּכ | ׁשְֹמרֹון 

 ָּבְׁשָנה| ַּגם אֹותֹו ְלַאּׁשּור יּוָבל ִמְנָחה ְלֶמֶלְך ָיֵרב ) 6: (ָגָלה ִמֶּמּנּו
|  ִנְדֶמה ׁשְֹמרֹון ַמְלָּכּה) 7(: ֶאְפַרִים ִיָּקח ְוֵיבֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעָצתֹו

ל קֹוץ ְוִנְׁשְמדּו ָּבמֹות ָאֶון ַחַּטאת ִיְׂשָרֵא ) 8: (ְּכֶקֶצף ַעל ְּפֵני ָמִים
 ְוָאְמרּו ֶלָהִרים ַּכּסּונּו ְוַלְּגָבעֹות| ְוַדְרַּדר ַיֲעֶלה ַעל ִמְזְּבחֹוָתם 

ָׁשם ָעָמדּו | ל ִמיֵמי ַהִּגְבָעה ָחָטאָת ִיְׂשָרֵא ) 9(  : ִנְפלּו ָעֵלינּו
ם ְּבַאָּוִתי ְוֶאֳּסרֵ ) 10: (לֹא ַתִּׂשיֵגם ַּבִּגְבָעה ִמְלָחָמה ַעל ְּבֵני ַעְלָוה

]: עֹונָֹתם קרי[ְוֻאְּספּו ֲעֵליֶהם ַעִּמים ְּבָאְסָרם ִלְׁשֵּתי עינתם | 
ִּתי ַעל ְוֶאְפַרִים ֶעְגָלה ְמֻלָּמָדה אַֹהְבִּתי ָלדּוׁש ַוֲאִני ָעַבְר ) 11(

: ֲעקֹבַאְרִּכיב ֶאְפַרִים ַיֲחרֹוׁש ְיהּוָדה ְיַׂשֶּדד לֹו יַ | ב ַצָּואָרּה טּו
ְוֵעת | ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד ִנירּו ָלֶכם ִניר ) 12(

ֲחַרְׁשֶּתם ) 13: (ִלְדרֹוׁש ֶאת ְיהָוה ַעד ָיבֹוא ְויֶֹרה ֶצֶדק ָלֶכם
ִּכי ָבַטְחָּת ְבַדְרְּכָך | ֶּתם ְּפִרי ָכַחׁש ֶרַׁשע ַעְוָלָתה ְקַצְרֶּתם ֲאַכְל 

ד ד ְּכׁשְֹוָקאם ָׁשאֹון ְּבַעֶּמָך ְוָכל ִמְבָצֶריָך יּוַּׁש ) 14: (ְּברֹב ִּגּבֹוֶריךָ 
) 15: (ֵאם ַעל ָּבִנים ֻרָּטָׁשה| ַׁשְלַמן ֵּבית ַאְרֵבאל ְּביֹום ִמְלָחָמה 

ַּבַּׁשַחר ִנְדמֹה | ָרַעְתֶכם  ָּכָכה ָעָׂשה ָלֶכם ֵּבית ֵאל ִמְּפֵני ָרַעת
  :ִנְדָמה ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל

  
Hosea Chapter 11 

  
) 2: (ּוִמִּמְצַרִים ָקָראִתי ִלְבִני| ִּכי ַנַער ִיְׂשָרֵאל ָואֲֹהֵבהּו ) 1(

 ֵּכן ָהְלכּו ִמְּפֵניֶהם ַלְּבָעִלים ְיַזֵּבחּו ְוַלְּפִסִלים| ָקְראּו ָלֶהם 
ְולֹא | ִכי ִתְרַּגְלִּתי ְלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל ְזרֹועָֹתיו ְוָאנֹ) 3: (ְיַקֵּטרּון

ֲהָבה ְּבַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמְׁשֵכם ַּבֲעבֹתֹות ַא) 4: (ָיְדעּו ִּכי ְרָפאִתים
) 5: (ְוַאט ֵאָליו אֹוִכיל| ָוֶאְהֶיה ָלֶהם ִּכְמִריֵמי עֹל ַעל ְלֵחיֶהם 
: ִּכי ֵמֲאנּו ָלׁשּוב| ַמְלּכֹו  לֹא ָיׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַאּׁשּור הּוא

) 7: (ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם| ְוָחָלה ֶחֶרב ְּבָעָריו ְוִכְּלָתה ַבָּדיו ְוָאָכָלה ) 6(
: ְוֶאל ַעל ִיְקָרֻאהּו ַיַחד לֹא ְירֹוֵמם| ְוַעִּמי ְתלּוִאים ִלְמׁשּוָבִתי 

ְנָך ְכַאְדָמה ֵאיְך ֶאֶּתְנָך ֶאְפַרִים ֲאַמֶּגְנָך ִיְׂשָרֵאל ֵאיְך ֶאֶּת ) 8(
לֹא ) 9: (ֶנְהַּפְך ָעַלי ִלִּבי ַיַחד ִנְכְמרּו ִנחּוָמי| ֲאִׂשיְמָך ִּכְצבֹאִים 

ִּכי ֵאל ָאנִֹכי ְולֹא | ֶאֱעֶׂשה ֲחרֹון ַאִּפי לֹא ָאׁשּוב ְלַׁשֵחת ֶאְפָרִים 



ַאֲחֵרי ְיהָוה ֵיְלכּו ) 10: (ִאיׁש ְּבִקְרְּבָך ָקדֹוׁש ְולֹא ָאבֹוא ְּבִעיר
ֶיֶחְרדּו ) 11: (ִּכי הּוא ִיְׁשַאג ְוֶיֶחְרדּו ָבִנים ִמָּים| ַאְרֵיה ִיְׁשָאג ְּכ 

ם ְוהֹוַׁשְבִּתים ַעל ָּבֵּתיהֶ | ְכִצּפֹור ִמִּמְצַרִים ּוְכיֹוָנה ֵמֶאֶרץ ַאּׁשּור 
    : ְנֻאם ְיהָוה
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ִויהּוָדה עֹד | ֵאל ְסָבֻבִני ְבַכַחׁש ֶאְפַרִים ּוְבִמְרָמה ֵּבית ִיְׂשרָ ) 1(

ֶאְפַרִים רֶֹעה רּוַח ְורֵֹדף ) 2: (ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוִׁשים ֶנֱאָמן
ּוְבִרית ִעם ַאּׁשּור ִיְכרֹתּו | ָקִדים ָּכל ַהּיֹום ָּכָזב ָוׁשֹד ַיְרֶּבה 

ְוִלְפקֹד ַעל | ְוִריב ַליהָוה ִעם ְיהּוָדה ) 3: (ְוֶׁשֶמן ְלִמְצַרִים יּוָבל
| ַּבֶּבֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו ) 4: (ְדָרָכיו ְּכַמֲעָלָליו ָיִׁשיב לֹוַיֲעקֹב ִּכ 

ה ָוָּיַׂשר ֶאל ַמְלָאְך ַוֻּיָכל ָּבכָ ) 5: (ּוְבאֹונֹו ָׂשָרה ֶאת ֱאלִֹהים
ַויהָוה ) 6: (ֵּבית ֵאל ִיְמָצֶאּנּו ְוָׁשם ְיַדֵּבר ִעָּמנּו| ַוִּיְתַחֶּנן לֹו 

ֶחֶסד | ְוַאָּתה ֵּבאלֶֹהיָך ָתׁשּוב ) 7: (ִזְכרֹוְיהָוה | ֱאלֵֹהי ַהְּצָבאֹות 
ְּכַנַען ְּבָידֹו מֹאְזֵני ) 8: (ּוִמְׁשָּפט ְׁשמֹר ְוַקֵּוה ֶאל ֱאלֶֹהיָך ָּתִמיד

ִתי ַוּיֹאֶמר ֶאְפַרִים ַאְך ָעַׁשְרִּתי ָמָצא) 9: (ִמְרָמה ַלֲעׁשֹק ָאֵהב
ְוָאנִֹכי ) 10: (ֶׁשר ֵחְטאָּכל ְיִגיַעי לֹא ִיְמְצאּו ִלי ָעֹון אֲ | אֹון ִלי 

עֹד אֹוִׁשיְבָך ָבֳאָהִלים ִּכיֵמי | ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ּוְבַיד | ְוִדַּבְרִּתי ַעל ַהְּנִביִאים ְוָאנִֹכי ָחזֹון ִהְרֵּביִתי ) 11: (מֹוֵעד

ָּגל ִאם ִּגְלָעד ָאֶון ַאְך ָׁשְוא ָהיּו ַּבִּגלְ ) 12: (ַהְּנִביִאים ֲאַדֶּמה
) 13: (ַּגם ִמְזְּבחֹוָתם ְּכַגִּלים ַעל ַּתְלֵמי ָׂשָדי| ְׁשָוִרים ִזֵּבחּו 

: ה ָׁשָמרַוַּיֲעבֹד ִיְׂשָרֵאל ְּבִאָּׁשה ּוְבִאָּׁש | ַוִּיְבַרח ַיֲעקֹב ְׂשֵדה ֲאָרם 
ּוְבָנִביא | ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה ְיהָוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ) 14(

ְוָדָמיו ָעָליו ִיּטֹוׁש | ִהְכִעיס ֶאְפַרִים ַּתְמרּוִרים ) 15: (ִנְׁשָמר
  :ְוֶחְרָּפתֹו ָיִׁשיב לֹו ֲאדָֹניו

  
Hosea Chapter 13 

  
ַוֶּיְאַׁשם ַּבַּבַעל | ְּכַדֵּבר ֶאְפַרִים ְרֵתת ָנָׂשא הּוא ְּבִיְׂשָרֵאל ) 1(

ָכה ִמַּכְסָּפם ְוַעָּתה יֹוִספּו ַלֲחטֹא ַוַּיְעׂשּו ָלֶהם ַמֵּס ) 2: (ַוָּימֹת
 ָלֶהם ֵהם אְֹמִרים זְֹבֵחי| ִּכְתבּוָנם ֲעַצִּבים ַמֲעֵׂשה ָחָרִׁשים ֻּכּלֹה 

ים ָלֵכן ִיְהיּו ַּכֲעַנן ּבֶֹקר ְוַכַּטל ַמְׁשִּכ ) 3: (ָאָדם ֲעָגִלים ִיָּׁשקּון
ְוָאנִֹכי ְיהָוה ) 4: (ְּכמֹץ ְיסֵֹער ִמּגֶֹרן ּוְכָעָׁשן ֵמֲאֻרָּבה| הֵֹלְך 



ִין ֵואלִֹהים זּוָלִתי לֹא ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַא| ֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֱאלֹ
) 6: (ְּבֶאֶרץ ַּתְלֻאבֹות| ֲאִני ְיַדְעִּתיָך ַּבִּמְדָּבר ) 5: (ִּבְלִּתי

ָוֱאִהי ) 7: (ַעל ֵּכן ְׁשֵכחּוִני| ְּכַמְרִעיָתם ַוִּיְׂשָּבעּו ָׂשְבעּו ַוָּיָרם ִלָּבם 
ּול ֶאְפְּגֵׁשם ְּכדֹב ַׁשּכ) 8: (ְּכָנֵמר ַעל ֶּדֶרְך ָאׁשּור| ל ָלֶהם ְּכמֹו ָׁשחַ 

: ְּקֵעםְואְֹכֵלם ָׁשם ְּכָלִביא ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְּתבַ | ְוֶאְקַרע ְסגֹור ִלָּבם 
ֱאִהי ַמְלְּכָך ֵאפֹוא ) 10: (ִׁשֶחְתָך ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִבי ְבֶעְזֶרךָ ) 9(

 ְפֶטיָך ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ְּתָנה ִּלי ֶמֶלְך ְוׁשֹ| ְויֹוִׁשיֲעָך ְּבָכל ָעֶריָך 
) 12(  : ֶאֶּתן ְלָך ֶמֶלְך ְּבַאִּפי ְוֶאַּקח ְּבֶעְבָרִתי) 11: (ְוָׂשִרים

| ֶחְבֵלי יֹוֵלָדה ָיבֹאּו לֹו ) 13: (ָצרּור ֲעֹון ֶאְפָרִים ְצפּוָנה ַחָּטאתֹו
ִמַּיד ) 14: (יםהּוא ֵבן לֹא ָחָכם ִּכי ֵעת לֹא ַיֲעמֹד ְּבִמְׁשַּבר ָּבנִ 

 ֱאִהי ְדָבֶריָך ָמֶות ֱאִהי ָקָטְבךָ | ְׁשאֹול ֶאְפֵּדם ִמָּמֶות ֶאְגָאֵלם 
ָיבֹוא | ִּכי הּוא ֵּבן ַאִחים ַיְפִריא ) 15: (ְׁשאֹול נַֹחם ִיָּסֵתר ֵמֵעיָני

ְעָינֹו ָקִדים רּוַח ְיהָוה ִמִּמְדָּבר עֶֹלה ְוֵיבֹוׁש ְמקֹורֹו ְוֶיֱחַרב ַמ 
  :ֶסה אֹוַצר ָּכל ְּכִלי ֶחְמָּדההּוא ִיְׁש 

  
Hosea Chapter 14 

  
ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו עְֹלֵליֶהם | ֶּתְאַׁשם ׁשְֹמרֹון ִּכי ָמְרָתה ֵּבאלֶֹהיָה ) 1(

  : ְיֻרָּטׁשּו ְוָהִרּיֹוָתיו ְיֻבָּקעּו
 ְקחּו) 3: (ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעֹוֶנךָ | ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ) 2(

ַקח ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון וְ | ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ְיהָוה 
ס ַאּׁשּור לֹא יֹוִׁשיֵענּו ַעל סּו) 4: (טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו

ֲאֶׁשר ְּבָך | לֹא ִנְרָּכב ְולֹא נֹאַמר עֹוד ֱאלֵֹהינּו ְלַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו 
ִּכי ָׁשב ַאִּפי | ֶאְרָּפא ְמׁשּוָבָתם אֲֹהֵבם ְנָדָבה ) 5: (ְיֻרַחם ָיתֹום

 ְוַיְך ָׁשָרָׁשיו| ֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ) 6: (ִמֶּמּנּו
: ְוֵריַח לֹו ַּכְּלָבנֹון| ֵיְלכּו יְֹנקֹוָתיו ִויִהי ַכַּזִית הֹודֹו ) 7: (ַּכְּלָבנֹון

: ִזְכרֹו ְּכֵיין ְלָבנֹון| ְבִצּלֹו ְיַחּיּו ָדָגן ְוִיְפְרחּו ַכָּגֶפן  ָיֻׁשבּו יְֹׁשֵבי) 8(
ִני ֲאִני ָעִניִתי ַוֲאׁשּוֶרּנּו אֲ | ֶאְפַרִים ַמה ִּלי עֹוד ָלֲעַצִּבים ) 9(  

ן ִמי ָחָכם ְוָיֵבן ֵאֶּלה ָנבֹו) 10: (ִּכְברֹוׁש ַרֲעָנן ִמֶּמִּני ֶּפְרְיָך ִנְמָצא
ים ָׁשִרים ַּדְרֵכי ְיהָוה ְוַצִּדִקים ֵיְלכּו ָבם ּופְֹׁשִע ִּכי יְ | ְוֵיָדֵעם 

  :ִיָּכְׁשלּו ָבם
  

  ֵסֶפר יֹוֵאל
  



Joel Chapter 1 
  
ִׁשְמעּו זֹאת ) 2: (ְּדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל יֹוֵאל ֶּבן ְּפתּוֵאל) 1(

יֶכם ֶהָהְיָתה ּזֹאת ִּביֵמ | ַהְּזֵקִנים ְוַהֲאִזינּו ּכֹל יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ 
ּוְבֵניֶכם | ָעֶליָה ִלְבֵניֶכם ַסֵּפרּו ) 3: (ְוִאם ִּביֵמי ֲאבֵֹתיֶכם

ֶיֶתר ַהָּגָזם ָאַכל ָהַאְרֶּבה ) 4: (ִלְבֵניֶהם ּוְבֵניֶהם ְלדֹור ַאֵחר
) 5: (ְוֶיֶתר ַהֶּיֶלק ָאַכל ֶהָחִסיל| ְוֶיֶתר ָהַאְרֶּבה ָאַכל ַהָּיֶלק 
ַעל ָעִסיס ִּכי ִנְכַרת | ִללּו ָּכל ׁשֵֹתי ָיִין ָהִקיצּו ִׁשּכֹוִרים ּוְבכּו ְוֵהי

ֵּני ִׁשָּניו ִׁש | ִּכי גֹוי ָעָלה ַעל ַאְרִצי ָעצּום ְוֵאין ִמְסָּפר ) 6: (ִמִּפיֶכם
ָׂשם ַּגְפִני ְלַׁשָּמה ּוְתֵאָנִתי ) 7: (ַאְרֵיה ּוְמַתְּלעֹות ָלִביא לֹו

ֱאִלי ) 8: (ינּו ָׂשִריֶגיהָ ָחׂשֹף ֲחָׂשָפּה ְוִהְׁשִליְך ִהְלִּב | ִלְקָצָפה 
ָהְכַרת ִמְנָחה ָוֶנֶסְך ) 9: (ִּכְבתּוָלה ֲחֻגַרת ַׂשק ַעל ַּבַעל ְנעּוֶריהָ 

 ֻׁשַּדד ָׂשֶדה) 10: (ָאְבלּו ַהּכֲֹהִנים ְמָׁשְרֵתי ְיהָוה| ִמֵּבית ְיהָוה 
) 11( :רִּכי ֻׁשַּדד ָּדָגן הֹוִביׁש ִּתירֹוׁש ֻאְמַלל ִיְצהָ | ָאְבָלה ֲאָדָמה 

ִּכי ָאַבד | הִֹביׁשּו ִאָּכִרים ֵהיִלילּו ּכְֹרִמים ַעל ִחָּטה ְוַעל ְׂשעָֹרה 
ִרּמֹון ַּגם | ַהֶּגֶפן הֹוִביָׁשה ְוַהְּתֵאָנה ֻאְמָלָלה ) 12: (ְקִציר ָׂשֶדה

ֹון ִמן ְּבֵני ָּתָמר ְוַתּפּוַח ָּכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ָיֵבׁשּו ִּכי הִֹביׁש ָׂשׂש
ֵּבַח ִחְגרּו ְוִסְפדּו ַהּכֲֹהִנים ֵהיִלילּו ְמָׁשְרֵתי ִמזְ  )13(  : ָאָדם

ִּכי ִנְמַנע ִמֵּבית ֱאלֵֹהיֶכם | ּבֹאּו ִלינּו ַבַּׂשִּקים ְמָׁשְרֵתי ֱאלָֹהי 
ל ַקְּדׁשּו צֹום ִקְראּו ֲעָצָרה ִאְספּו ְזֵקִנים ּכֹ) 14: (ִמְנָחה ָוָנֶסְך 

ֲאָהּה ) 15: (ְוַזֲעקּו ֶאל ְיהָוה| ם יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ֵּבית ְיהָוה ֱאלֵֹהיכֶ 
ֲהלֹוא ֶנֶגד ) 16: (ִּכי ָקרֹוב יֹום ְיהָוה ּוְכׁשֹד ִמַׁשַּדי ָיבֹוא| ַלּיֹום 

ָעְבׁשּו ) 17: (ִמֵּבית ֱאלֵֹהינּו ִׂשְמָחה ָוִגיל| ֵעיֵנינּו אֶֹכל ִנְכָרת 
ִּכי | ֻגרֹות ְפֻרדֹות ַּתַחת ֶמְגְרפֵֹתיֶהם ָנַׁשּמּו אָֹצרֹות ֶנֶהְרסּו ַמְּמ 

ין ַמה ֶּנֶאְנָחה ְבֵהָמה ָנבֹכּו ֶעְדֵרי ָבָקר ִּכי ֵא ) 18: (הִֹביׁש ָּדָגן
 ֵאֶליָך ְיהָוה ֶאְקָרא) 19: (ַּגם ֶעְדֵרי ַהּצֹאן ֶנְאָׁשמּו| ִמְרֶעה ָלֶהם 

: ָּׂשֶדהִּכי ֵאׁש ָאְכָלה ְנאֹות ִמְדָּבר ְוֶלָהָבה ִלֲהָטה ָּכל ֲעֵצי הַ | 
ׁש ִּכי ָיְבׁשּו ֲאִפיֵקי ָמִים ְוֵא | ֲהמֹות ָׂשֶדה ַּתֲערֹוג ֵאֶליָך ַּגם ּבַ ) 20(

  :ָאְכָלה ְנאֹות ַהִּמְדָּבר
  

Joel Chapter 2 
  
ֵבי ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּבִצּיֹון ְוָהִריעּו ְּבַהר ָקְדִׁשי ִיְרְּגזּו ּכֹל יְֹׁש ) 1(

 ֶׁשְך ַוֲאֵפָלה יֹוםיֹום חֹ) 2: (ִּכי ָבא יֹום ְיהָוה ִּכי ָקרֹוב| ָהָאֶרץ 



ַעם ַרב ְוָעצּום ָּכמֹהּו לֹא | ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְּכַׁשַחר ָּפֻרׂש ַעל ֶהָהִרים 
ְלָפָניו ) 3: (ִנְהָיה ִמן ָהעֹוָלם ְוַאֲחָריו לֹא יֹוֵסף ַעד ְׁשֵני ּדֹור ָודֹור

ְּכַגן ֵעֶדן ָהָאֶרץ ְלָפָניו | ָאְכָלה ֵאׁש ְוַאֲחָריו ְּתַלֵהט ֶלָהָבה 
ְּכַמְרֵאה ) 4: (ַאֲחָריו ִמְדַּבר ְׁשָמָמה ְוַגם ְּפֵליָטה לֹא ָהְיָתה ּלֹווְ 

ְּכקֹול ַמְרָּכבֹות ַעל ) 5: (ּוְכָפָרִׁשים ֵּכן ְירּוצּון| סּוִסים ַמְרֵאהּו 
ְּכַעם ָעצּום | ָראֵׁשי ֶהָהִרים ְיַרֵּקדּון ְּכקֹול ַלַהב ֵאׁש אְֹכָלה ָקׁש 

ָּכל ָּפִנים ִקְּבצּו | ָּפָניו ָיִחילּו ַעִּמים ִמ ) 6: (ֱערּוְך ִמְלָחָמה
|  ְּכִגּבֹוִרים ְיֻרצּון ְּכַאְנֵׁשי ִמְלָחָמה ַיֲעלּו חֹוָמה) 7: (ָפארּור

ְוִאיׁש ָאִחיו ) 8: (ְוִאיׁש ִּבְדָרָכיו ֵיֵלכּון ְולֹא ְיַעְּבטּון אְֹרחֹוָתם
ַהֶּׁשַלח ִיּפֹלּו לֹא  ּוְבַעד| לֹא ִיְדָחקּון ֶּגֶבר ִּבְמִסָּלתֹו ֵיֵלכּון 

ְּבַעד | ָּבִעיר ָיׁשֹּקּו ַּבחֹוָמה ְיֻרצּון ַּבָּבִּתים ַיֲעלּו ) 9: (ִיְבָצעּו
| ִים ְלָפָניו ָרְגָזה ֶאֶרץ ָרֲעׁשּו ָׁשָמ ) 10: (ַהַחּלֹוִנים ָיבֹאּו ַּכַּגָּנב

ן קֹולֹו ַויהָוה ָנַת ) 11: (ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם
ִּכי ָגדֹול | ִלְפֵני ֵחילֹו ִּכי ַרב ְמאֹד ַמֲחֵנהּו ִּכי ָעצּום עֵֹׂשה ְדָברֹו 

ְוַגם ַעָּתה ְנֻאם ְיהָוה ) 12: (יֹום ְיהָוה ְונֹוָרא ְמאֹד ּוִמי ְיִכיֶלּנּו
ְוִקְרעּו ) 13: (ּוְבצֹום ּוְבְבִכי ּוְבִמְסֵּפד| ֻׁשבּו ָעַדי ְּבָכל ְלַבְבֶכם 

ִּכי ַחּנּון | ם ְוַאל ִּבְגֵדיֶכם ְוׁשּובּו ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְלַבְבכֶ 
ִמי ) 14: (ְוַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה

יהָוה ְוִהְׁשִאיר ַאֲחָריו ְּבָרָכה ִמְנָחה ָוֶנֶסְך לַ | יֹוֵדַע ָיׁשּוב ְוִנָחם 
  : ֱאלֵֹהיֶכם

ִאְספּו ) 16: (ַקְּדׁשּו צֹום ִקְראּו ֲעָצָרה| ִצּיֹון ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּב ) 15(
ֵיֵצא | ִים ָעם ַקְּדׁשּו ָקָהל ִקְבצּו ְזֵקִנים ִאְספּו עֹוָלִלים ְויְֹנֵקי ָׁשדָ 

 ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח ִיְבּכּו) 17: (ָחָתן ֵמֶחְדרֹו ְוַכָּלה ֵמֻחָּפָתּה
אְמרּו חּוָסה ְיהָוה ַעל ַעֶּמָך ְוַאל ְויֹ| ַהּכֲֹהִנים ְמָׁשְרֵתי ְיהָוה 

 ִּמים ַאֵּיהִּתֵּתן ַנֲחָלְתָך ְלֶחְרָּפה ִלְמָׁשל ָּבם ּגֹוִים ָלָּמה יֹאְמרּו ָבעַ 
) 19: (ַוַּיְחמֹל ַעל ַעּמֹו| ַוְיַקֵּנא ְיהָוה ְלַאְרצֹו ) 18: (ֱאלֵֹהיֶהם

 ֶאת ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש ַוַּיַען ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ְלַעּמֹו ִהְנִני ׁשֵֹלַח ָלֶכם
: ְולֹא ֶאֵּתן ֶאְתֶכם עֹוד ֶחְרָּפה ַּבּגֹוִים| ְוַהִּיְצָהר ּוְׂשַבְעֶּתם אֹתֹו 

ָּיה ְוֶאת ַהְּצפֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכם ְוִהַּדְחִּתיו ֶאל ֶאֶרץ ִצ ) 20(
| רֹון חֲ ּוְׁשָמָמה ֶאת ָּפָניו ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמִֹני ְוסֹפֹו ֶאל ַהָּים ָהַא

ַאל ִּתיְרִאי ) 21: (ְוָעָלה ָבְאׁשֹו ְוַתַעל ַצֲחָנתֹו ִּכי ִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹות
ַאל ִּתיְראּו ) 22: (ִּגיִלי ּוְׂשָמִחי ִּכי ִהְגִּדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות| ֲאָדָמה 

 ִּכי ֵעץ ָנָׂשא ִפְריֹו ְּתֵאָנה| ַּבֲהמֹות ָׂשַדי ִּכי ָדְׁשאּו ְנאֹות ִמְדָּבר 
יֶכם ּוְבֵני ִצּיֹון ִּגילּו ְוִׂשְמחּו ַּביהָוה ֱאלֹהֵ ) 23: (ן ָנְתנּו ֵחיָלםָוֶגפֶ 



ַוּיֹוֶרד ָלֶכם ֶּגֶׁשם מֹוֶרה | ִּכי ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהּמֹוֶרה ִלְצָדָקה 
 ְוֵהִׁשיקּו ַהְיָקִבים| ּוָמְלאּו ַהֳּגָרנֹות ָּבר ) 24: (ּוַמְלקֹוׁש ָּבִראׁשֹון
ַכל ְוִׁשַּלְמִּתי ָלֶכם ֶאת ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר ָא) 25(: ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר

י ֵחיִלי ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּת | ָהַאְרֶּבה ַהֶּיֶלק ְוֶהָחִסיל ְוַהָּגָזם 
הָוה ַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול ְוָׂשבֹוַע ְוִהַּלְלֶּתם ֶאת ֵׁשם יְ ) 26: (ָּבֶכם

: ְולֹא ֵיבֹׁשּו ַעִּמי ְלעֹוָלם| ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעָּמֶכם ְלַהְפִליא 
ם ְוֵאין ִויַדְעֶּתם ִּכי ְבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ָאִני ַוֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיכֶ ) 27(

    : ְולֹא ֵיבֹׁשּו ַעִּמי ְלעֹוָלם| עֹוד 
  

Joel Chapter 3 
  
אּו ְּבֵניֶכם ְוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשר ְוִנְּב ) 1(
: אּוִזְקֵניֶכם ֲחלֹמֹות ַיֲחלֹמּון ַּבחּוֵריֶכם ֶחְזיֹנֹות ִיְר | ְבנֹוֵתיֶכם ּו
 ֶאת ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ֶאְׁשּפֹוְך | ְוַגם ַעל ָהֲעָבִדים ְוַעל ַהְּׁשָפחֹות ) 2(

ת ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיֲמרֹו| ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ) 3: (רּוִחי
ִלְפֵני ּבֹוא יֹום | ֶּׁשֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלחֶֹׁשְך ְוַהָּיֵרַח ְלָדם הַ ) 4: (ָעָׁשן

ָוה ְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם ְיה) 5: (ְיהָוה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא
ָאַמר  ִּכי ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ַּכֲאֶׁשר| ִיָּמֵלט 

  :ְיהָוה קֵֹראְיהָוה ּוַבְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר 
  

Joel Chapter 4 
  
ָאִׁשיב [ֲאֶׁשר אׁשוב | ִּכי ִהֵּנה ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ּוָבֵעת ַהִהיא ) 1(

 ְוִקַּבְצִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים) 2: (ֶאת ְׁשבּות ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם] קרי
ַעִּמי ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִעָּמם ָׁשם ַעל | ְוהֹוַרְדִּתים ֶאל ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט 

ְוֶאל ) 3: (ְוַנֲחָלִתי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּפְּזרּו ַבּגֹוִים ְוֶאת ַאְרִצי ִחֵּלקּו
: ִּיְׁשּתּוַוִּיְּתנּו ַהֶּיֶלד ַּבּזֹוָנה ְוַהַּיְלָּדה ָמְכרּו ַבַּיִין וַ | ַעִּמי ַיּדּו גֹוָרל 

ַהְּגמּול |  ְוַגם ָמה ַאֶּתם ִלי צֹר ְוִצידֹון ְוכֹל ְּגִלילֹות ְּפָלֶׁשת) 4(
ָאִׁשיב  ַאֶּתם ְמַׁשְּלִמים ָעָלי ְוִאם ּגְֹמִלים ַאֶּתם ָעַלי ַקל ְמֵהָרה

ּוַמֲחַמַּדי | ֲאֶׁשר ַּכְסִּפי ּוְזָהִבי ְלַקְחֶּתם ) 5: (ְּגֻמְלֶכם ְּברֹאְׁשֶכם
 ּוְבֵני ְיהּוָדה ּוְבֵני ְירּוָׁשַלִם) 6: (ַהּטִֹבים ֲהֵבאֶתם ְלֵהיְכֵליֶכם

ִהְנִני ) 7: (ְלַמַען ַהְרִחיָקם ֵמַעל ְּגבּוָלם| ִלְבֵני ַהְּיָוִנים  ְמַכְרֶּתם
ַוֲהִׁשבִֹתי | ְמִעיָרם ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם אָֹתם ָׁשָּמה 

ַיד ּוָמַכְרִּתי ֶאת ְּבֵניֶכם ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶכם ְּב ) 8: (ְגֻמְלֶכם ְּברֹאְׁשֶכם



) 9(  : ִּכי ְיהָוה ִּדֵּבר| אִים ֶאל ּגֹוי ָרחֹוק ְּבֵני ְיהּוָדה ּוְמָכרּום ִלְׁשבָ 
לּו ָהִעירּו ַהִּגּבֹוִרים ִיְּגׁשּו ַיעֲ | ִקְראּו זֹאת ַּבּגֹוִים ַקְּדׁשּו ִמְלָחָמה 

ֶכם ּכֹּתּו ִאֵּתיֶכם ַלֲחָרבֹות ּוַמְזְמרֵֹתי) 10: (ּכֹל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה
ם עּוׁשּו ָובֹאּו ָכל ַהּגֹויִ ) 11: (ִניַהַחָּלׁש יֹאַמר ִּגּבֹור ָא| ִלְרָמִחים 

ֵיעֹורּו ְוַיֲעלּו ) 12: (ָׁשָּמה ַהְנַחת ְיהָוה ִּגּבֹוֶריךָ | ִמָּסִביב ְוִנְקָּבצּו 
ּגֹוִים ִּכי ָׁשם ֵאֵׁשב ִלְׁשּפֹט ֶאת ָּכל הַ | ַהּגֹוִים ֶאל ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט 

ּבֹאּו ְרדּו ִּכי ָמְלָאה | ר ִׁשְלחּו ַמָּגל ִּכי ָבַׁשל ָקִצי) 13: (ִמָּסִביב
ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים ) 14: (ַּגת ֵהִׁשיקּו ַהְיָקִבים ִּכי ַרָּבה ָרָעָתם

 ֶׁשֶמׁש) 15: (ִּכי ָקרֹוב יֹום ְיהָוה ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ| ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ 
ג ַויהָוה ִמִּצּיֹון ִיְׁשָא) 16: (ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם| ְוָיֵרַח ָקָדרּו 

ֹו ַויהָוה ַמֲחֶסה ְלַעּמ| ּוִמירּוָׁשַלִם ִיֵּתן קֹולֹו ְוָרֲעׁשּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 
ֵכן ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ׁשֹ) 17: (ּוָמעֹוז ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

רּו ָבּה ְוָהְיָתה ְירּוָׁשַלִם קֶֹדׁש ְוָזִרים לֹא ַיַעְב | ְּבִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי 
ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ִיְּטפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ) 18(  : דעֹו

ּוַמְעָין | ְוַהְּגָבעֹות ֵּתַלְכָנה ָחָלב ְוָכל ֲאִפיֵקי ְיהּוָדה ֵיְלכּו ָמִים 
ִמְצַרִים ) 19: (ִמֵּבית ְיהָוה ֵיֵצא ְוִהְׁשָקה ֶאת ַנַחל ַהִּׁשִּטים

ֵמֲחַמס ְּבֵני | ִּתְהֶיה  ִלְׁשָמָמה ִתְהֶיה ֶוֱאדֹום ְלִמְדַּבר ְׁשָמָמה
ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ) 20: (ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָׁשְפכּו ָדם ָנִקיא ְּבַאְרָצם

| ְוִנֵּקיִתי ָּדָמם לֹא ִנֵּקיִתי ) 21: (ִוירּוָׁשַלִם ְלדֹור ָודֹור| ֵּתֵׁשב 
  :ַויהָוה ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון

  
  ֵסֶפר ָעמֹוס
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ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל | ֲאֶׁשר ָהָיה ַבּנְֹקִדים ִמְּתקֹוַע ִּדְבֵרי ָעמֹוס ) 1(

ׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ֻעִּזָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוִביֵמי ָיָרְבָעם ֶּבן יֹוָא
ַוּיֹאַמר ְיהָוה ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ) 2: (ִיְׂשָרֵאל ְׁשָנַתִים ִלְפֵני ָהָרַעׁש

ְבלּו ְנאֹות ָהרִֹעים ְוָיֵבׁש רֹאׁש ְוָא| ּוִמירּוָׁשַלִם ִיֵּתן קֹולֹו 
  : ַהַּכְרֶמל

ְרָּבָעה לֹא ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי ַדֶּמֶׂשק ְוַעל ַא) 3(
 ְוִׁשַּלְחִּתי) 4: (ַעל ּדּוָׁשם ַּבֲחֻרצֹות ַהַּבְרֶזל ֶאת ַהִּגְלָעד| ֲאִׁשיֶבּנּו 

ַח ְוָׁשַבְרִּתי ְּבִרי) 5: (ֶּבן ֲהָדד ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות| ֵאׁש ְּבֵבית ֲחָזֵאל 



| ֵּבית ֶעֶדן ַּדֶּמֶׂשק ְוִהְכַרִּתי יֹוֵׁשב ִמִּבְקַעת ָאֶון ְותֹוֵמְך ֵׁשֶבט ִמ 
  : ְוָגלּו ַעם ֲאָרם ִקיָרה ָאַמר ְיהָוה

ה לֹא ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי ַעָּזה ְוַעל ַאְרָּבעָ ) 6(
) 7: (ְגלֹוָתם ָּגלּות ְׁשֵלָמה ְלַהְסִּגיר ֶלֱאדֹוםַעל הַ | ֲאִׁשיֶבּנּו 

ְוִהְכַרִּתי ) 8: (ְוָאְכָלה ַאְרְמנֶֹתיהָ | ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ַעָּזה 
ַוֲהִׁשיבֹוִתי ָיִדי ַעל | יֹוֵׁשב ֵמַאְׁשּדֹוד ְותֹוֵמְך ֵׁשֶבט ֵמַאְׁשְקלֹון 

  : ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוהֶעְקרֹון ְוָאְבדּו ְׁשֵאִרית ְּפִלְׁשִּתים 
לֹא  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי צֹר ְוַעל ַאְרָּבָעה) 9(

ִרית ַעל ַהְסִּגיָרם ָּגלּות ְׁשֵלָמה ֶלֱאדֹום ְולֹא ָזְכרּו ְּב | ֲאִׁשיֶבּנּו 
  : ְוָאְכָלה ַאְרְמנֶֹתיהָ | ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת צֹר ) 10: (ַאִחים

ָעה לֹא ה ָאַמר ְיהָוה ַעל ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי ֱאדֹום ְוַעל ַאְרּבָ ּכֹ) 11(
ַעד ַאּפֹו ַעל ָרְדפֹו ַבֶחֶרב ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַרֲחָמיו ַוִּיְטרֹף לָ | ֲאִׁשיֶבּנּו 

ְוָאְכָלה | ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבֵתיָמן ) 12: (ְוֶעְבָרתֹו ְׁשָמָרה ֶנַצח
  : ַאְרְמנֹות ָּבְצָרה

  
ְרָּבָעה לֹא ה ָאַמר ְיהָוה ַעל ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי ְבֵני ַעּמֹון ְוַעל ַאּכֹ) 13(

: םַעל ִּבְקָעם ָהרֹות ַהִּגְלָעד ְלַמַען ַהְרִחיב ֶאת ְּגבּולָ | ֲאִׁשיֶבּנּו 
ִּבְתרּוָעה | ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ַרָּבה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹוֶתיָה ) 14(

| ְוָהַלְך ַמְלָּכם ַּבּגֹוָלה ) 15: (ר ְּביֹום סּוָפהְּביֹום ִמְלָחָמה ְּבַסעַ 
  :הּוא ְוָׂשָריו ַיְחָּדו ָאַמר ְיהָוה
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ָעה לֹא ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי מֹוָאב ְוַעל ַאְרּבָ ) 1(

 ְחִּתי ֵאׁשְוִׁשּלַ ) 2: (ַעל ָׂשְרפֹו ַעְצמֹות ֶמֶלְך ֱאדֹום ַלִּׂשיד| ֲאִׁשיֶבּנּו 
ָעה ּוֵמת ְּבָׁשאֹון מֹוָאב ִּבְתרּו| ְּבמֹוָאב ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ַהְּקִרּיֹות 

ג ְוָכל ָׂשֶריָה ֶאֱהרֹו| ְוִהְכַרִּתי ׁשֹוֵפט ִמִּקְרָּבּה ) 3: (ְּבקֹול ׁשֹוָפר
  : ִעּמֹו ָאַמר ְיהָוה

ל ַאְרָּבָעה לֹא ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי ְיהּוָדה ְועַ ) 4(
ַּיְתעּום ַעל ָמֳאָסם ֶאת ּתֹוַרת ְיהָוה ְוֻחָּקיו לֹא ָׁשָמרּו וַ | ֲאִׁשיֶבּנּו 

ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ) 5: (ִּכְזֵביֶהם ֲאֶׁשר ָהְלכּו ֲאבֹוָתם ַאֲחֵריֶהם
  : ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוָׁשָלִם| ִּביהּוָדה 

א ְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַאְרָּבָעה לֹּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ְׁשלָֹׁשה ּפִ ) 6(
) 7: (ַעל ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים| ֲאִׁשיֶבּנּו 



ְוִאיׁש | ּטּו ַהּׁשֲֹאִפים ַעל ֲעַפר ֶאֶרץ ְּברֹאׁש ַּדִּלים ְוֶדֶרְך ֲעָנִוים יַ 
ְוַעל ) 8: (ם ָקְדִׁשיְוָאִביו ֵיְלכּו ֶאל ַהַּנֲעָרה ְלַמַען ַחֵּלל ֶאת ֵׁש 

 ְוֵיין ֲענּוִׁשים ִיְׁשּתּו ֵּבית| ְּבָגִדים ֲחֻבִלים ַיּטּו ֵאֶצל ָּכל ִמְזֵּבַח 
ֶׁשר ְוָאנִֹכי ִהְׁשַמְדִּתי ֶאת ָהֱאמִֹרי ִמְּפֵניֶהם אֲ ) 9: (ֱאלֵֹהיֶהם

ִמַּמַעל  ָוַאְׁשִמיד ִּפְריֹו| ְּכגַֹבּה ֲאָרִזים ָּגְבהֹו ְוָחסֹן הּוא ָּכַאּלֹוִנים 
| ם ְוָאנִֹכי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִ ) 10: (ְוָׁשָרָׁשיו ִמָּתַחת

: ֶרץ ָהֱאמִֹריָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָלֶרֶׁשת ֶאת ֶא 
ַהַאף ֵאין | ָוָאִקים ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים ) 11(

| ַוַּתְׁשקּו ֶאת ַהְּנִזִרים ָיִין ) 12: (י ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ְיהָוהזֹאת ְּבנֵ 
ִהֵּנה ָאנִֹכי ) 13: (ְוַעל ַהְּנִביִאים ִצִּויֶתם ֵלאמֹר לֹא ִּתָּנְבאּו

) 14: (ירַּכֲאֶׁשר ָּתִעיק ָהֲעָגָלה ַהְמֵלָאה ָלּה ָעִמ | ֵמִעיק ַּתְחֵּתיֶכם 
ְוִגּבֹור לֹא ְיַמֵּלט | ַאֵּמץ ּכֹחֹו ְוָאַבד ָמנֹוס ִמָּקל ְוָחָזק לֹא יְ 

| ֵּלט ְותֵֹפׂש ַהֶּקֶׁשת לֹא ַיֲעמֹד ְוַקל ְּבַרְגָליו לֹא ְיַמ ) 15: (ַנְפׁשֹו
| ְוַאִּמיץ ִלּבֹו ַּבִּגּבֹוִרים ) 16: (ְורֵֹכב ַהּסּוס לֹא ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו

  :ָערֹום ָינּוס ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה
  

Amos Chapter 3 
  
|  ֵני ִיְׂשָרֵאלִׁשְמעּו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֲעֵליֶכם ְּב ) 1(

ַרק ) 2: (מֹרַעל ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלא
ַעל ֵּכן ֶאְפקֹד ֲעֵליֶכם | ֶאְתֶכם ָיַדְעִּתי ִמּכֹל ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה 

) 4: (ִּבְלִּתי ִאם נֹוָעדּו| ֲהֵיְלכּו ְׁשַנִים ַיְחָּדו ) 3: (ֶכםֵאת ָּכל ֲעֹונֵֹתי
 ֲהִיֵּתן ְּכִפיר קֹולֹו ִמְּמעָֹנתֹו| ֲהִיְׁשַאג ַאְרֵיה ַּבַּיַער ְוֶטֶרף ֵאין לֹו 

ין ָלּה ֲהִתּפֹל ִצּפֹור ַעל ַּפח ָהָאֶרץ ּומֹוֵקׁש ֵא ) 5: (ִּבְלִּתי ִאם ָלָכד
ִאם ִיָּתַקע ) 6: (ָדָמה ְוָלכֹוד לֹא ִיְלּכֹודֲהַיֲעֶלה ַּפח ִמן ָהאֲ | 

 ִאם ִּתְהֶיה ָרָעה ְּבִעיר ַויהָוה לֹא| ׁשֹוָפר ְּבִעיר ְוָעם לֹא ֶיֱחָרדּו 
ִּכי ִאם ָּגָלה סֹודֹו ֶאל | ִּכי לֹא ַיֲעֶׂשה ֲאדָֹני ְיהִוה ָּדָבר ) 7: (ָעָׂשה

ֲאדָֹני ְיהִוה | יָרא ַאְרֵיה ָׁשָאג ִמי לֹא יִ ) 8: (ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים
ל ַהְׁשִמיעּו ַעל ַאְרְמנֹות ְּבַאְׁשּדֹוד ְועַ ) 9: (ִּדֶּבר ִמי לֹא ִיָּנֵבא

אּו ְוִאְמרּו ֵהָאְספּו ַעל ָהֵרי ׁשְֹמרֹון ּוְר | ַאְרְמנֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ְולֹא ָיְדעּו ) 10: (ְמהּומֹת ַרּבֹות ְּבתֹוָכּה ַוֲעׁשּוִקים ְּבִקְרָּבּה

  : םָהאֹוְצִרים ָחָמס ָוׁשֹד ְּבַאְרְמנֹוֵתיהֶ | ׂשֹות ְנכָֹחה ְנֻאם ְיהָוה עֲ 
ְוהֹוִרד ִמֵּמְך | ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַצר ּוְסִביב ָהָאֶרץ ) 11(

רֶֹעה ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ַיִּציל הָ ) 12: (ֻעֵּזְך ְוָנבֹּזּו ַאְרְמנֹוָתִיְך 



 ֵּכן ִיָּנְצלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| י ְכָרַעִים אֹו ְבַדל אֶֹזן ִמִּפי ָהֲאִרי ְׁשֵּת 
ִׁשְמעּו ) 13: (ַהּיְֹׁשִבים ְּבׁשְֹמרֹון ִּבְפַאת ִמָּטה ּוִבְדֶמֶׁשק ָעֶרׂש

) 14: (ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ֱאלֵֹהי ַהְּצָבאֹות| ְוָהִעידּו ְּבֵבית ַיֲעקֹב 
 ּוָפַקְדִּתי ַעל ִמְזְּבחֹות ֵּבית| ֵאל ָעָליו ִּכי ְּביֹום ָּפְקִדי ִפְׁשֵעי ִיְׂשרָ 

ְוִהֵּכיִתי ֵבית ) 15: (ֵאל ְוִנְגְּדעּו ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ְוָנְפלּו ָלָאֶרץ
ְנֻאם  ְוָאְבדּו ָּבֵּתי ַהֵּׁשן ְוָספּו ָּבִּתים ַרִּבים| ַהחֶֹרף ַעל ֵּבית ַהָּקִיץ 

    : ְיהָוה
  

Amos Chapter 4 
  
 ן ָהעְֹׁשקֹותָּדָבר ַהֶּזה ָּפרֹות ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר ְּבַהר ׁשְֹמרֹוִׁשְמעּו הַ ) 1(

ָהאְֹמרֹת ַלֲאדֵֹניֶהם ָהִביָאה | ַּדִּלים ָהרְֹצצֹות ֶאְביֹוִנים 
ִאים ִנְׁשַּבע ֲאדָֹני ְיהִוה ְּבָקְדׁשֹו ִּכי ִהֵּנה ָיִמים ּבָ ) 2: (ְוִנְׁשֶּתה

) 3: (ְוַאֲחִריְתֶכן ְּבִסירֹות ּדּוָגהְוִנָּׂשא ֶאְתֶכם ְּבִצּנֹות | ֲעֵליֶכם 
 ְוִהְׁשַלְכֶּתָנה ַהַהְרמֹוָנה ְנֻאם| ּוְפָרִצים ֵּתֶצאָנה ִאָּׁשה ֶנְגָּדּה 

ְוָהִביאּו | ּבֹאּו ֵבית ֵאל ּוִפְׁשעּו ַהִּגְלָּגל ַהְרּבּו ִלְפׁשַֹע ) 4: (ְיהָוה
 ְוַקֵּטר ֵמָחֵמץ) 5(: ַלּבֶֹקר ִזְבֵחיֶכם ִלְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם

ְנֻאם  ִּכי ֵכן ֲאַהְבֶּתם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל| ּתֹוָדה ְוִקְראּו ְנָדבֹות ַהְׁשִמיעּו 
ֵריֶכם ְוַגם ֲאִני ָנַתִּתי ָלֶכם ִנְקיֹון ִׁשַּנִים ְּבָכל עָ ) 6: (ֲאדָֹני ְיהִוה

: ָוהְולֹא ַׁשְבֶּתם ָעַדי ְנֻאם ְיה| ְוחֶֹסר ֶלֶחם ְּבכֹל ְמקֹומֵֹתיֶכם 
ֳחָדִׁשים  ְוַגם ָאנִֹכי ָמַנְעִּתי ִמֶּכם ֶאת ַהֶּגֶׁשם ְּבעֹוד ְׁשלָֹׁשה) 7(

| ר ַלָּקִציר ְוִהְמַטְרִּתי ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטי
: יָבׁשֶחְלָקה ַאַחת ִּתָּמֵטר ְוֶחְלָקה ֲאֶׁשר לֹא ַתְמִטיר ָעֶליָה ִּת 

 ָעִרים ֶאל ִעיר ַאַחת ִלְׁשּתֹות ַמִים ְולֹא ְוָנעּו ְׁשַּתִים ָׁשלֹׁש) 8(
ִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ) 9: (ְולֹא ַׁשְבֶּתם ָעַדי ְנֻאם ְיהָוה| ִיְׂשָּבעּו 

ֶכם ַּבִּׁשָּדפֹון ּוַבֵּיָרקֹון ַהְרּבֹות ַּגּנֹוֵתיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם ּוְתֵאֵני
) 10(  : הָוהְולֹא ַׁשְבֶּתם ָעַדי ְנֻאם יְ | ְוֵזיֵתיֶכם יֹאַכל ַהָּגָזם 

ֵריֶכם ִעם ִׁשַּלְחִּתי ָבֶכם ֶּדֶבר ְּבֶדֶרְך ִמְצַרִים ָהַרְגִּתי ַבֶחֶרב ַּבחּו
ְבֶּתם ָוַאֲעֶלה ְּבאֹׁש ַמֲחֵניֶכם ּוְבַאְּפֶכם ְולֹא ַׁש | ְׁשִבי סּוֵסיֶכם 
דֹם ָהַפְכִּתי ָבֶכם ְּכַמְהֵּפַכת ֱאלִֹהים ֶאת ְס ) 11: (ָעַדי ְנֻאם ְיהָוה

ם ְולֹא ַׁשְבֶּתם ָעַדי ְנאֻ | ָרה ַוִּתְהיּו ְּכאּוד ֻמָּצל ִמְּׂשֵרָפה ְוֶאת ֲעמֹ
ֵעֶקב ִּכי זֹאת | ָלֵכן ּכֹה ֶאֱעֶׂשה ְּלָך ִיְׂשָרֵאל ) 12(  : ְיהָוה

ִּכי ִהֵּנה יֹוֵצר ) 13: (ֶאֱעֶׂשה ָּלְך ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל



ה ם ַמה ֵּׂשחֹו עֵֹׂשה ַׁשַחר ֵעיפָ ָהִרים ּובֵֹרא רּוַח ּוַמִּגיד ְלָאדָ 
  : ְיהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ְׁשמֹו| ְודֵֹרְך ַעל ָּבֳמֵתי ָאֶרץ 

  
Amos Chapter 5 

  
ִקיָנה ֵּבית  ִׁשְמעּו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹׂשא ֲעֵליֶכם) 1(

 ִנְּטָׁשה ַעל| ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ) 2: (ִיְׂשָרֵאל
ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ָהִעיר ) 3: (ַאְדָמָתּה ֵאין ְמִקיָמּה

ָרה ְוַהּיֹוֵצאת ֵמָאה ַּתְׁשִאיר ֲעָׂש | ַהּיֵֹצאת ֶאֶלף ַּתְׁשִאיר ֵמָאה 
ִּדְרׁשּוִני | ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ) 4(  : ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל

ַבע ִּתְדְרׁשּו ֵּבית ֵאל ְוַהִּגְלָּגל לֹא ָתבֹאּו ּוְבֵאר ֶׁש ְוַאל ) 5: (ִוְחיּו
) 6: (ִּכי ַהִּגְלָּגל ָּגלֹה ִיְגֶלה ּוֵבית ֵאל ִיְהֶיה ְלָאֶון| לֹא ַתֲעבֹרּו 

ֵאין ֶּפן ִיְצַלח ָּכֵאׁש ֵּבית יֹוֵסף ְוָאְכָלה וְ | ִּדְרׁשּו ֶאת ְיהָוה ִוְחיּו 
ּוְצָדָקה ָלָאֶרץ | ִכים ְלַלֲעָנה ִמְׁשָּפט ַההֹפְ ) 7: (ְמַכֶּבה ְלֵבית ֵאל

ַלְיָלה  עֵֹׂשה ִכיָמה ּוְכִסיל ְוהֵֹפְך ַלּבֶֹקר ַצְלָמֶות ְויֹום) 8: (ִהִּניחּו
: ה ְׁשמֹוַהּקֹוֵרא ְלֵמי ַהָּים ַוִּיְׁשְּפֵכם ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ ְיהוָ | ֶהְחִׁשיְך 

ָׂשְנאּו ) 10: (ְבָצר ָיבֹואְוׁשֹד ַעל ִמ | ַהַּמְבִליג ׁשֹד ַעל ָעז ) 9(  
ל ָלֵכן ַיַען ּבֹוַׁשְסֶכם עַ ) 11: (ְודֵֹבר ָּתִמים ְיָתֵעבּו| ַבַּׁשַער מֹוִכיַח 

| בּו ָבם ָּדל ּוַמְׂשַאת ַּבר ִּתְקחּו ִמֶּמּנּו ָּבֵּתי ָגִזית ְּבִניֶתם ְולֹא ֵתְׁש 
י ָיַדְעִּתי ִּכ ) 12: (ַּכְרֵמי ֶחֶמד ְנַטְעֶּתם ְולֹא ִתְׁשּתּו ֶאת ֵייָנם

צְֹרֵרי ַצִּדיק לְֹקֵחי כֶֹפר | ַרִּבים ִּפְׁשֵעיֶכם ַוֲעֻצִמים ַחּטֹאֵתיֶכם 
ִּכי |  ָלֵכן ַהַּמְׂשִּכיל ָּבֵעת ַהִהיא ִיּדֹם) 13: (ְוֶאְביֹוִנים ַּבַּׁשַער ִהּטּו

ִויִהי ֵכן | ִּדְרׁשּו טֹוב ְוַאל ָרע ְלַמַען ִּתְחיּו ) 14: (ֵעת ָרָעה ִהיא
ִׂשְנאּו ָרע ) 15: (הָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ִאְּתֶכם ַּכֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתםיְ 

אּוַלי ֶיֱחַנן ְיהָוה ֱאלֵֹהי | ְוֶאֱהבּו טֹוב ְוַהִּציגּו ַבַּׁשַער ִמְׁשָּפט 
ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 16(  : ְצָבאֹות ְׁשֵאִרית יֹוֵסף

| ּוְבָכל חּוצֹות יֹאְמרּו הֹו הֹו  ְצָבאֹות ֲאדָֹני ְּבָכל ְרחֹבֹות ִמְסֵּפד
ּוְבָכל ) 17: (ְוָקְראּו ִאָּכר ֶאל ֵאֶבל ּוִמְסֵּפד ֶאל יֹוְדֵעי ֶנִהי

הֹוי ) 18(  : ִּכי ֶאֱעבֹר ְּבִקְרְּבָך ָאַמר ְיהָוה| ְּכָרִמים ִמְסֵּפד 
ְך ָלָּמה ֶּזה ָלֶכם יֹום ְיהָוה הּוא חֶֹׁש | ַהִּמְתַאִּוים ֶאת יֹום ְיהָוה 

ּוָבא | ּדֹב ַּכֲאֶׁשר ָינּוס ִאיׁש ִמְּפֵני ָהֲאִרי ּוְפָגעֹו הַ ) 19: (לֹא אֹורוְ 
 ֲהלֹא חֶֹׁשְך יֹום) 20: (ַהַּבִית ְוָסַמְך ָידֹו ַעל ַהִּקיר ּוְנָׁשכֹו ַהָּנָחׁש

ָׂשֵנאִתי ָמַאְסִּתי ) 21: (ְוָאֵפל ְולֹא נַֹגּה לֹו| ְיהָוה ְולֹא אֹור 
ִּכי ִאם ַּתֲעלּו ִלי עֹלֹות ) 22: (יַח ְּבַעְּצרֵֹתיֶכםְולֹא ָאִר | ַחֵּגיֶכם 



) 23: (ְוֶׁשֶלם ְמִריֵאיֶכם לֹא ַאִּביט| ּוִמְנחֵֹתיֶכם לֹא ֶאְרֶצה 
ְוִיַּגל ) 24: (ְוִזְמַרת ְנָבֶליָך לֹא ֶאְׁשָמע| ָהֵסר ֵמָעַלי ֲהמֹון ִׁשֶריָך 

ַהְּזָבִחים ּוִמְנָחה ) 25: (ּוְצָדָקה ְּכַנַחל ֵאיָתן| ַּכַּמִים ִמְׁשָּפט 
 ּוְנָׂשאֶתם) 26: (ִהַּגְׁשֶּתם ִלי ַבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ר ּכֹוַכב ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁש | ֵאת ִסּכּות ַמְלְּכֶכם ְוֵאת ִּכּיּון ַצְלֵמיֶכם 
ר ָאַמ | ְוִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמָהְלָאה ְלַדָּמֶׂשק ) 27: (ֲעִׂשיֶתם ָלֶכם

  :ְיהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ְׁשמֹו
  

Amos Chapter 6 
  
ְנֻקֵבי | הֹוי ַהַּׁשֲאַנִּנים ְּבִצּיֹון ְוַהּבְֹטִחים ְּבַהר ׁשְֹמרֹון ) 1(

ִעְברּו ַכְלֵנה ּוְראּו ) 2: (ֵראִׁשית ַהּגֹוִים ּוָבאּו ָלֶהם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
ִּתים ֲהטֹוִבים ִמן ּוְרדּו ַגת ְּפִלְׁש | ּוְלכּו ִמָּׁשם ֲחַמת ַרָּבה 

ַהְמַנִּדים ְליֹום ) 3: (ַהַּמְמָלכֹות ָהֵאֶּלה ִאם ַרב ְּגבּוָלם ִמְּגֻבְלֶכם
ִחים ַהּׁשְֹכִבים ַעל ִמּטֹות ֵׁשן ּוְסרֻ ) 4: (ַוַּתִּגיׁשּון ֶׁשֶבת ָחָמס| ָרע 

) 5: (ְואְֹכִלים ָּכִרים ִמּצֹאן ַוֲעָגִלים ִמּתֹוְך ַמְרֵּבק| ַעל ַעְרׂשֹוָתם 
) 6: (ְּכָדִויד ָחְׁשבּו ָלֶהם ְּכֵלי ִׁשיר| ַהּפְֹרִטים ַעל ִּפי ַהָּנֶבל 

ְולֹא ֶנְחלּו ַעל | ַהּׁשִֹתים ְּבִמְזְרֵקי ַיִין ְוֵראִׁשית ְׁשָמִנים ִיְמָׁשחּו 
ְוָסר ִמְרַזח | ָלֵכן ַעָּתה ִיְגלּו ְּברֹאׁש ּגִֹלים ) 7: (ֵׁשֶבר יֹוֵסף
  : ְסרּוִחים

ָתֵאב ע ֲאדָֹני ְיהִוה ְּבַנְפׁשֹו ְנֻאם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ְמ ִנְׁשּבַ ) 8(
ְוִהְסַּגְרִּתי ִעיר | ָאנִֹכי ֶאת ְּגאֹון ַיֲעקֹב ְוַאְרְמנָֹתיו ָׂשֵנאִתי 

ָחד ְוָהָיה ִאם ִיָּוְתרּו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ְּבַבִית ֶא ) 9: (ּוְמלָֹאּה
ְרפֹו ְלהֹוִציא ֲעָצִמים ִמן ַהַּבִית ּוְנָׂשאֹו ּדֹודֹו ּוְמָס ) 10: (ָוֵמתּו

ְוָאַמר ָהס |  ְוָאַמר ַלֲאֶׁשר ְּבַיְרְּכֵתי ַהַּבִית ַהעֹוד ִעָּמְך ְוָאַמר ָאֶפס
ִּכי ִהֵּנה ְיהָוה ְמַצֶּוה ְוִהָּכה ) 11: (ִּכי לֹא ְלַהְזִּכיר ְּבֵׁשם ְיהָוה

ַהְיֻרצּון ) 12: (ִעיםְוַהַּבִית ַהָּקטֹן ְּבִק | ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְרִסיִסים 
ָּפט ִּכי ֲהַפְכֶּתם ְלרֹאׁש ִמְׁש | ַּבֶּסַלע סּוִסים ִאם ַיֲחרֹוׁש ַּבְּבָקִרים 

ָהאְֹמִרים | ַהְּׂשֵמִחים ְללֹא ָדָבר ) 13: (ּוְפִרי ְצָדָקה ְלַלֲעָנה
 ִּכי ִהְנִני ֵמִקים ֲעֵליֶכם) 14: (ֲהלֹוא ְבָחְזֵקנּו ָלַקְחנּו ָלנּו ַקְרָנִים

ְוָלֲחצּו ֶאְתֶכם | ית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַהְּצָבאֹות ּגֹוי ּבֵ 
    : ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל ָהֲעָרָבה
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 ּכֹה ִהְרַאִני ֲאדָֹני ְיהִוה ְוִהֵּנה יֹוֵצר ּגַֹבי ִּבְתִחַּלת ֲעלֹות) 1(

ל ְוָהָיה ִאם ִּכָּלה ֶלֱאכֹו) 2: (ְוִהֵּנה ֶלֶקׁש ַאַחר ִּגֵּזי ַהֶּמֶלְך | ַהָּלֶקׁש 
ִּכי | ֲעקֹב ֶאת ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ָואַֹמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְסַלח ָנא ִמי ָיקּום יַ 

) 4: (לֹא ִתְהֶיה ָאַמר ְיהָוה| ִנַחם ְיהָוה ַעל זֹאת ) 3: (ָקטֹן הּוא
|  ִוהּכֹה ִהְרַאִני ֲאדָֹני ְיהִוה ְוִהֵּנה קֵֹרא ָלִרב ָּבֵאׁש ֲאדָֹני ְיה

ָואַֹמר ֲאדָֹני ) 5: (ַוּתֹאַכל ֶאת ְּתהֹום ַרָּבה ְוָאְכָלה ֶאת ַהֵחֶלק
 ִנַחם ְיהָוה ַעל) 6: (ִּכי ָקטֹן הּוא| ְיהִוה ֲחַדל ָנא ִמי ָיקּום ַיֲעקֹב 

ּכֹה ) 7(  : ַּגם ִהיא לֹא ִתְהֶיה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה| זֹאת 
ַוּיֹאֶמר ) 8: (ּוְבָידֹו ֲאָנְך | ֲאָנְך  ִהְרַאִני ְוִהֵּנה ֲאדָֹני ִנָּצב ַעל חֹוַמת

ַוּיֹאֶמר ֲאדָֹני | ְיהָוה ֵאַלי ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָעמֹוס ָואַֹמר ֲאָנְך 
) 9: (ר לֹוִהְנִני ָׂשם ֲאָנְך ְּבֶקֶרב ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל לֹא אֹוִסיף עֹוד ֲעבֹו

ְוַקְמִּתי ַעל ֵּבית |  ְוָנַׁשּמּו ָּבמֹות ִיְׂשָחק ּוִמְקְּדֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ֶיֱחָרבּו
  : ָיָרְבָעם ֶּבָחֶרב

ָרֵאל ַוִּיְׁשַלח ֲאַמְצָיה ּכֵֹהן ֵּבית ֵאל ֶאל ָיָרְבָעם ֶמֶלְך ִיְׂש ) 10(
ל ָהָאֶרץ ָקַׁשר ָעֶליָך ָעמֹוס ְּבֶקֶרב ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹא תּוכַ | ֵלאמֹר 

ֶחֶרב ָימּות ִּכי כֹה ָאַמר ָעמֹוס ּבַ ) 11: (ְלָהִכיל ֶאת ָּכל ְּדָבָריו
ַוּיֹאֶמר ) 12(  : ְוִיְׂשָרֵאל ָּגלֹה ִיְגֶלה ֵמַעל ַאְדָמתֹו| ָיָרְבָעם 

ֶוֱאָכל | ֲאַמְצָיה ֶאל ָעמֹוס חֶֹזה ֵלְך ְּבַרח ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה 
| ּוֵבית ֵאל לֹא תֹוִסיף עֹוד ְלִהָּנֵבא ) 13: (ָׁשם ֶלֶחם ְוָׁשם ִּתָּנֵבא

ַוַּיַען ָעמֹוס ) 14(  : הּוא ּוֵבית ַמְמָלָכה הּוא ִּכי ִמְקַּדׁש ֶמֶלְך 
ִּכי | ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲאַמְצָיה לֹא ָנִביא ָאנִֹכי ְולֹא ֶבן ָנִביא ָאנִֹכי 

אן ַוִּיָּקֵחִני ְיהָוה ֵמַאֲחֵרי ַהּצֹ) 15: (בֹוֵקר ָאנִֹכי ּובֹוֵלס ִׁשְקִמים
ְוַעָּתה ) 16: (ְׂשָרֵאלַוּיֹאֶמר ֵאַלי ְיהָוה ֵלְך ִהָּנֵבא ֶאל ַעִּמי יִ | 

ִּטיף ַאָּתה אֵֹמר לֹא ִתָּנֵבא ַעל ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ַת | ְׁשַמע ְּדַבר ְיהָוה 
ֶנה ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִאְׁשְּתָך ָּבִעיר ִּתזְ ) 17: (ַעל ֵּבית ִיְׂשָחק

ַאָּתה ַעל וְ | ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו ְוַאְדָמְתָך ַּבֶחֶבל ְּתֻחָּלק 
    : ֹוֲאָדָמה ְטֵמָאה ָּתמּות ְוִיְׂשָרֵאל ָּגלֹה ִיְגֶלה ֵמַעל ַאְדָמת
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ַוּיֹאֶמר ָמה ) 2: (ְוִהֵּנה ְּכלּוב ָקִיץ| ּכֹה ִהְרַאִני ֲאדָֹני ְיהִוה ) 1(

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ָּבא | ַאָּתה רֶֹאה ָעמֹוס ָואַֹמר ְּכלּוב ָקִיץ 
ְוֵהיִלילּו ) 3: (ֶאל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל לֹא אֹוִסיף עֹוד ֲעבֹור לֹוַהֵּקץ 



ַרב ַהֶּפֶגר ְּבָכל | ִׁשירֹות ֵהיָכל ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה 
  : ָמקֹום ִהְׁשִליְך ָהס

] ֲעִנֵּיי קרי[ְוַלְׁשִּבית ענוי | ִׁשְמעּו זֹאת ַהּׁשֲֹאִפים ֶאְביֹון ) 4(
ַּׁשָּבת ר ָמַתי ַיֲעבֹר ַהחֶֹדׁש ְוַנְׁשִּביָרה ֶּׁשֶבר ְוהַ ֵלאמֹ) 5: (ָאֶרץ

י ְלַהְקִטין ֵאיָפה ּוְלַהְגִּדיל ֶׁשֶקל ּוְלַעֵּות מֹאְזנֵ | ְוִנְפְּתָחה ָּבר 
ּוַמַּפל | ִלְקנֹות ַּבֶּכֶסף ַּדִּלים ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים ) 6: (ִמְרָמה

ל ִאם ֶאְׁשַּכח ָלֶנַצח ּכָ | הָוה ִּבְגאֹון ַיֲעקֹב ִנְׁשַּבע יְ ) 7: (ַּבר ַנְׁשִּביר
| ָּבּה  ַהַעל זֹאת לֹא ִתְרַּגז ָהָאֶרץ ְוָאַבל ָּכל יֹוֵׁשב) 8: (ַמֲעֵׂשיֶהם

ִּכיאֹור ] ְוִנְׁשְקָעה קרי[ְוָעְלָתה ָכאֹר ֻּכָּלּה ְוִנְגְרָׁשה ונׁשקה 
י ְיהִוה ְוֵהֵבאִתי ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ֲאדֹנָ ) 9(  : ִמְצָרִים

ְוָהַפְכִּתי ) 10: (ְוַהֲחַׁשְכִּתי ָלָאֶרץ ְּביֹום אֹור| ַהֶּׁשֶמׁש ַּבָּצֳהָרִים 
ק ְתַנִים ָׂש ַחֵּגיֶכם ְלֵאֶבל ְוָכל ִׁשיֵריֶכם ְלִקיָנה ְוַהֲעֵליִתי ַעל ָּכל ָמ 

יֹום ְוַׂשְמִּתיָה ְּכֵאֶבל ָיִחיד ְוַאֲחִריָתּה ְּכ | ְוַעל ָּכל רֹאׁש ָקְרָחה 
ָעב ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְוִהְׁשַלְחִּתי רָ ) 11: (ָמר

ת לֹא ָרָעב ַלֶּלֶחם ְולֹא ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשמַֹע ֵא | ָּבָאֶרץ 
 ְיׁשֹוְטטּו| ְוָנעּו ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּצפֹון ְוַעד ִמְזָרח ) 12: (ִּדְבֵרי ְיהָוה

ַּבּיֹום ַההּוא ) 13: (ַבר ְיהָוה ְולֹא ִיְמָצאּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְּד 
 ַהִּנְׁשָּבִעים) 14: (ִּתְתַעַּלְפָנה ַהְּבתּולֹת ַהָּיפֹות ְוַהַּבחּוִרים ַּבָּצָמא

| ר ָׁשַבע ְּבַאְׁשַמת ׁשְֹמרֹון ְוָאְמרּו ֵחי ֱאלֶֹהיָך ָּדן ְוֵחי ֶּדֶרְך ְּבֵא 
    : ְוָנְפלּו ְולֹא ָיקּומּו עֹוד
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ֹור ָרִאיִתי ֶאת ֲאדָֹני ִנָּצב ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַוּיֹאֶמר ַהְך ַהַּכְפּת) 1(

| ֶרב ֶאֱהרֹג ְוִיְרֲעׁשּו ַהִּסִּפים ּוְבַצַעם ְּברֹאׁש ֻּכָּלם ְוַאֲחִריָתם ַּבחֶ 
ִאם ַיְחְּתרּו ) 2: (לֹא ָינּוס ָלֶהם ָנס ְולֹא ִיָּמֵלט ָלֶהם ָּפִליט

: יֵדםְוִאם ַיֲעלּו ַהָּׁשַמִים ִמָּׁשם אֹוִר | ם ָיִדי ִתָּקֵחם ִבְׁשאֹול ִמָּׁש 
ְוִאם | ִּתים ְוִאם ֵיָחְבאּו ְּברֹאׁש ַהַּכְרֶמל ִמָּׁשם ֲאַחֵּפׂש ּוְלַקְח ) 3(

ָחׁש ִיָּסְתרּו ִמֶּנֶגד ֵעיַני ְּבַקְרַקע ַהָּים ִמָּׁשם ֲאַצֶּוה ֶאת ַהּנָ 
ת ִבי ִלְפֵני אֹיֵביֶהם ִמָּׁשם ֲאַצֶּוה ֶא ְוִאם ֵיְלכּו ַבְּׁש ) 4: (ּוְנָׁשָכם

) 5: (ְוַׂשְמִּתי ֵעיִני ֲעֵליֶהם ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹוָבה| ַהֶחֶרב ַוֲהָרָגַתם 
 ֹוְׁשֵבי ָבּהַואדָֹני ְיהִוה ַהְּצָבאֹות ַהּנֹוֵגַע ָּבָאֶרץ ַוָּתמֹוג ְוָאְבלּו ָּכל י

ִים ַהּבֹוֶנה ַבָּׁשַמ ) 6: (ר ִמְצָרִיםְוָעְלָתה ַכְיאֹר ֻּכָּלּה ְוָׁשְקָעה ִּכיאֹ| 
ַהּקֵֹרא ְלֵמי | ַוֲאֻגָּדתֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה ] ַמֲעלֹוָתיו קרי[מעלותו 



ים ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכִׁשּיִ ) 7: (ַהָּים ַוִּיְׁשְּפֵכם ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ ְיהָוה ְׁשמֹו
 ְׂשָרֵאל ֶהֱעֵליִתיֲהלֹוא ֶאת יִ | ַאֶּתם ִלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ְיהָוה 

 ִהֵּנה ֵעיֵני) 8: (ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִלְׁשִּתִּיים ִמַּכְפּתֹור ַוֲאָרם ִמִּקיר
ְּפֵני  ֲאדָֹני ְיהִוה ַּבַּמְמָלָכה ַהַחָּטָאה ְוִהְׁשַמְדִּתי אָֹתּה ֵמַעל

ֻאם ֶאֶפס ִּכי לֹא ַהְׁשֵמיד ַאְׁשִמיד ֶאת ֵּבית ַיֲעקֹב נְ | ָהֲאָדָמה 
ית ִּכי ִהֵּנה ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ַוֲהִנעֹוִתי ְבָכל ַהּגֹוִים ֶאת ּבֵ ) 9: (הְיהוָ 

ַּבֶחֶרב ) 10: (ַּכֲאֶׁשר ִיּנֹוַע ַּבְּכָבָרה ְולֹא ִיּפֹול ְצרֹור ָאֶרץ| ִיְׂשָרֵאל 
נּו ָהאְֹמִרים לֹא ַתִּגיׁש ְוַתְקִּדים ַּבֲעֵדי| ָימּותּו ּכֹל ַחָּטֵאי ַעִּמי 

| ּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסַּכת ָּדִויד ַהּנֶֹפֶלת ּבַ ) 11: (ָהָרָעה
: ָלםְוָגַדְרִּתי ֶאת ִּפְרֵציֶהן ַוֲהִרסָֹתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי עֹו

ר ִנְקָרא ְלַמַען ִייְרׁשּו ֶאת ְׁשֵאִרית ֱאדֹום ְוָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁש ) 12(
  : ְנֻאם ְיהָוה עֶֹׂשה ּזֹאת| ְׁשִמי ֲעֵליֶהם 

דֵֹרְך ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה ְוִנַּגׁש חֹוֵרׁש ַּבּקֵֹצר וְ ) 13(
ְוִהִּטיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל ַהְּגָבעֹות | ֲעָנִבים ְּבמֵֹׁשְך ַהָּזַרע 

ִרים ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ּוָבנּו עָ ) 14: (ִּתְתמֹוַגְגָנה
ְוָעׂשּו ַגּנֹות | ְטעּו ְכָרִמים ְוָׁשתּו ֶאת ֵייָנם ְנַׁשּמֹות ְוָיָׁשבּו ְונָ 
ְולֹא ִיָּנְתׁשּו | ּוְנַטְעִּתים ַעל ַאְדָמָתם ) 15: (ְוָאְכלּו ֶאת ְּפִריֶהם

  :יךָ עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ָאַמר ְיהָוה ֱאלֹהֶ 
  

  ֵסֶפר עַֹבְדָיה
  

Obadiah Chapter 1 
  
ַמְענּו ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֶלֱאדֹום ְׁשמּוָעה ָׁש |  ֲחזֹון עַֹבְדָיה) 1(

: ְלָחָמהֵמֵאת ְיהָוה ְוִציר ַּבּגֹוִים ֻׁשָּלח קּומּו ְוָנקּוָמה ָעֶליָה ַלִּמ 
ְזדֹון ִלְּבָך ) 3: (ָּבזּוי ַאָּתה ְמאֹד| ִהֵּנה ָקטֹן ְנַתִּתיָך ַּבּגֹוִים ) 2(

אֵֹמר ְּבִלּבֹו ִמי יֹוִרֵדִני | ע ְמרֹום ִׁשְבּתֹו ִהִּׁשיֶאָך ׁשְֹכִני ְבַחְגֵוי ֶּסלַ 
 ִמָּׁשם| ָך ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין ּכֹוָכִבים ִׂשים ִקּנֶ ) 4: (ָאֶרץ

ָלה ִאם ַּגָּנִבים ָּבאּו ְלָך ִאם ׁשֹוְדֵדי ַליְ ) 5: (אֹוִריְדָך ְנֻאם ְיהָוה
ִאם ּבְֹצִרים ָּבאּו ָלְך ֲהלֹוא | ם ֵאיְך ִנְדֵמיָתה ֲהלֹוא ִיְגְנבּו ַּדּיָ 

ַעד ) 7: (ֵאיְך ֶנְחְּפׂשּו ֵעָׂשו ִנְבעּו ַמְצֻּפָניו) 6: (ַיְׁשִאירּו עֵֹללֹות
ְנֵׁשי ַהְּגבּול ִׁשְּלחּוָך ּכֹל ַאְנֵׁשי ְבִריֶתָך ִהִּׁשיאּוָך ָיְכלּו ְלָך ַא

ֲהלֹוא ) 8: (בּוָנה ּבֹוַלְחְמָך ָיִׂשימּו ָמזֹור ַּתְחֶּתיָך ֵאין ְּת | ְׁשלֶֹמָך 
ה ְוַהֲאַבְדִּתי ֲחָכִמים ֵמֱאדֹום ּוְתבּונָ | ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה 



ו ָׂש ְלַמַען ִיָּכֶרת ִאיׁש ֵמַהר עֵ | ְוַחּתּו ִגּבֹוֶריָך ֵּתיָמן ) 9: (ֵמַהר ֵעָׂשו
ְוִנְכַרָּת | ֵמֲחַמס ָאִחיָך ַיֲעקֹב ְּתַכְּסָך בּוָׁשה ) 10: (ִמָּקֶטל
| ְּביֹום ֲעָמְדָך ִמֶּנֶגד ְּביֹום ְׁשבֹות ָזִרים ֵחילֹו ) 11: (ְלעֹוָלם

 ְוַעל ְירּוָׁשַלִם ַיּדּו גֹוָרל ַּגם] ְׁשָעָריו קרי[ְוָנְכִרים ָּבאּו ׁשערו 
ַאל ְוַאל ֵּתֶרא ְביֹום ָאִחיָך ְּביֹום ָנְכרֹו וְ ) 12: (ַאָּתה ְּכַאַחד ֵמֶהם

: ְוַאל ַּתְגֵּדל ִּפיָך ְּביֹום ָצָרה| ְּביֹום ָאְבָדם ִּתְׂשַמח ִלְבֵני ְיהּוָדה 
ה ַאל ָּתבֹוא ְבַׁשַער ַעִּמי ְּביֹום ֵאיָדם ַאל ֵּתֶרא ַגם ַאָּת ) 13(

) 14: (ְוַאל ִּתְׁשַלְחָנה ְבֵחילֹו ְּביֹום ֵאידֹו| ְּבָרָעתֹו ְּביֹום ֵאידֹו 
ְוַאל ַּתְסֵּגר | ו ְוַאל ַּתֲעמֹד ַעל ַהֶּפֶרק ְלַהְכִרית ֶאת ְּפִליָטי

| ִּכי ָקרֹוב יֹום ְיהָוה ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ) 15: (ְׂשִריָדיו ְּביֹום ָצָרה
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ) 16: (ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך ְּגֻמְלָך ָיׁשּוב ְּברֹאֶׁשךָ 
ּו ְוָהיּו ְוָׁשתּו ְוָלע| ְׁשִתיֶתם ַעל ַהר ָקְדִׁשי ִיְׁשּתּו ָכל ַהּגֹוִים ָּתִמיד 

ְוָיְרׁשּו | ּוְבַהר ִצּיֹון ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ְוָהָיה קֶֹדׁש ) 17: (ְּכלֹוא ָהיּו
 ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית) 18: (ֵּבית ַיֲעקֹב ֵאת מֹוָרֵׁשיֶהם

ְולֹא ִיְהֶיה | יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש ְוָדְלקּו ָבֶהם ַוֲאָכלּום 
ָׂשו ְוָיְרׁשּו ַהֶּנֶגב ֶאת ַהר עֵ ) 19: (ֵעָׂשו ִּכי ְיהָוה ִּדֵּבר ָׂשִריד ְלֵבית

ֵאת ְׂשֵדה ְוַהְּׁשֵפָלה ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ְוָיְרׁשּו ֶאת ְׂשֵדה ֶאְפַרִים וְ 
ָרֵאל ְוָגֻלת ַהֵחל ַהֶּזה ִלְבֵני ִיְׂש ) 20: (ּוִבְנָיִמן ֶאת ַהִּגְלָעד| ׁשְֹמרֹון 

 ִיְרׁשּו ֵאת| ְרַפת ְוָגֻלת ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּבְסָפַרד ֲאֶׁשר ְּכַנֲעִנים ַעד צָ 
| ָׂשו ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר עֵ ) 21: (ָעֵרי ַהֶּנֶגב

  :ְוָהְיָתה ַליהָוה ַהְּמלּוָכה
  

  ֵסֶפר יֹוָנה
  

Jonah Chapter 1 
  
קּום ֵלְך ֶאל ) 2: (אמֹרַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמַּתי לֵ ) 1(

) 3: (ִּכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני| ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ָעֶליָה 
ַוֵּיֶרד ָיפֹו ַוִּיְמָצא | ַוָּיָקם יֹוָנה ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ְיהָוה 

א ִעָּמֶהם ֳאִנָּיה ָּבָאה ַתְרִׁשיׁש ַוִּיֵּתן ְׂשָכָרּה ַוֵּיֶרד ָּבּה ָלבֹו
ם ַויהָוה ֵהִטיל רּוַח ְּגדֹוָלה ֶאל ַהּיָ ) 4: (ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ְיהָוה
ַוִּייְראּו ) 5: (ְוָהֳאִנָּיה ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵבר| ַוְיִהי ַסַער ָּגדֹול ַּבָּים 

ֲאֶׁשר  ַהַּמָּלִחים ַוִּיְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱאלָֹהיו ַוָּיִטלּו ֶאת ַהֵּכִלים
ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרְּכֵתי | ִנָּיה ֶאל ַהָּים ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ָּבאֳ 



ֹו ַוִּיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֵֹבל ַוּיֹאֶמר ל) 6: (ַהְּסִפיָנה ַוִּיְׁשַּכב ַוֵּיָרַדם
ִהים קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹהיָך אּוַלי ִיְתַעֵּׁשת ָהֱאלֹ| ַמה ְּלָך ִנְרָּדם 
ּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִּפיָלה וַ ) 7: (ָלנּו ְולֹא נֹאֵבד

 ַוַּיִּפלּו ּגֹוָרלֹות ַוִּיּפֹל| גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְּבֶׁשְּלִמי ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו 
ְלִמי  ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהִּגיָדה ָּנא ָלנּו ַּבֲאֶׁשר) 8: (ַהּגֹוָרל ַעל יֹוָנה

י ָך ּוֵמַאִין ָּתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵא ַמה ְּמַלאְכְּת | ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו 
ְוֶאת ְיהָוה | ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָאנִֹכי ) 9: (ִמֶּזה ַעם ָאָּתה

: ַהַּיָּבָׁשה ֱאלֵֹהי ַהָּׁשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהָּים ְוֶאת
ַמה ּזֹאת  ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו) 10(

ִּגיד ִּכי ָיְדעּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי ִמִּלְפֵני ְיהָוה הּוא בֵֹרַח ִּכי ִה | ָעִׂשיָת 
| ָעֵלינּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה ַּנֲעֶׂשה ָּלְך ְוִיְׁשּתֹק ַהָּים ֵמ ) 11: (ָלֶהם

ל ִני ֶא ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָׂשאּוִני ַוֲהִטילֻ ) 12: (ִּכי ַהָּים הֹוֵלְך ְוסֵֹער
ִּכי יֹוֵדַע ָאִני ִּכי ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער | ַהָּים ְוִיְׁשּתֹק ַהָּים ֵמֲעֵליֶכם 

ה ַּיָּבָׁש ַוַּיְחְּתרּו ָהֲאָנִׁשים ְלָהִׁשיב ֶאל הַ ) 13: (ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲעֵליֶכם
ַוִּיְקְראּו ֶאל ) 14: (ִּכי ַהָּים הֹוֵלְך ְוסֵֹער ֲעֵליֶהם| ְולֹא ָיכֹלּו 
ֶּזה ְוַאל אְמרּו ָאָּנה ְיהָוה ַאל ָנא נֹאְבָדה ְּבֶנֶפׁש ָהִאיׁש הַ ְיהָוה ַוּיֹ

: יָת ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ָחַפְצָּת ָעִׂש | ִּתֵּתן ָעֵלינּו ָּדם ָנִקיא 
: ַוַּיֲעמֹד ַהָּים ִמַּזְעּפֹו| ַוִּיְׂשאּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהָּים ) 15(
ַוִּיְזְּבחּו ֶזַבח | ִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת ְיהָוה ַוִּייְראּו ָהֲאנָ ) 16(

  :ַליהָוה ַוִּיְּדרּו ְנָדִרים
  

Jonah Chapter 2 
  
ַוְיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג | ַוְיַמן ְיהָוה ָּדג ָּגדֹול ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה ) 1(

ל ְיהָוה ַוִּיְתַּפֵּלל יֹוָנה ֶא ) 2: (ְׁשלָֹׁשה ָיִמים ּוְׁשלָֹׁשה ֵלילֹות
ה ַוּיֹאֶמר ָקָראִתי ִמָּצָרה ִלי ֶאל ְיהוָ ) 3: (ִמְּמֵעי ַהָּדָגה| ֱאלָֹהיו 
ַוַּתְׁשִליֵכִני ) 4: (ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי ָׁשַמְעָּת קֹוִלי| ַוַּיֲעֵנִני 

י ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעלַ | ְמצּוָלה ִּבְלַבב ַיִּמים ְוָנָהר ְיסְֹבֵבִני 
ַאְך אֹוִסיף | ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ִנְגַרְׁשִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך ) 5: (ָברּועָ 

ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ֶנֶפׁש ְּתהֹום ) 6: (ְלַהִּביט ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁשךָ 
ץ ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדִּתי ָהָארֶ ) 7: (סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשי| ְיסְֹבֵבִני 

) 8: (ַוַּתַעל ִמַּׁשַחת ַחַּיי ְיהָוה ֱאלָֹהי| ְּבִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם 
ל ַוָּתבֹוא ֵאֶליָך ְּתִפָּלִתי ֶא | ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ָזָכְרִּתי 

) 10: (ַחְסָּדם ַיֲעזֹבּו| ְמַׁשְּמִרים ַהְבֵלי ָׁשְוא ) 9: (ֵהיַכל ָקְדֶׁשךָ 



ְיׁשּוָעָתה | ר ָנַדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמה ַוֲאִני ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה ָּלְך ֲאֶׁש 
  :הַוָּיֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַּיָּבָׁש | ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ַלָּדג ) 11(  : ַליהָוה

  
Jonah Chapter 3 

  
קּום ֵלְך ֶאל ) 2: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֶאל יֹוָנה ֵׁשִנית ֵלאמֹר) 1(

 ת ַהְּקִריָאה ֲאֶׁשר ָאנִֹכיִּוְקָרא ֵאֶליָה ֶא | ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה 
ְוִניְנֵוה | ַוָּיָקם יֹוָנה ַוֵּיֶלְך ֶאל ִניְנֶוה ִּכְדַבר ְיהָוה ) 3: (ּדֵֹבר ֵאֶליךָ 

ַוָּיֶחל ) 4: (ָהְיָתה ִעיר ְּגדֹוָלה ֵלאלִֹהים ַמֲהַלְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים
ֹוד ַוִּיְקָרא ַוּיֹאַמר ע| יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד 

ַוַּיֲאִמינּו ַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ) 5: (ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנֵוה ֶנְהָּפֶכת
: ַטָּנםַוִּיְקְראּו צֹום ַוִּיְלְּבׁשּו ַׂשִּקים ִמְּגדֹוָלם ְוַעד ְק | ֵּבאלִֹהים 

ַּדְרּתֹו ַוִּיַּגע ַהָּדָבר ֶאל ֶמֶלְך ִניְנֵוה ַוָּיָקם ִמִּכְסאֹו ַוַּיֲעֵבר ַא) 6(
 ַוַּיְזֵעק ַוּיֹאֶמר ְּבִניְנֵוה) 7: (ַוְיַכס ַׂשק ַוֵּיֶׁשב ַעל ָהֵאֶפר| ו ֵמָעָלי

אן ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ַהָּבָקר ְוַהּצֹ| ִמַּטַעם ַהֶּמֶלְך ּוְגדָֹליו ֵלאמֹר 
ְוִיְתַּכּסּו ) 8: (ַאל ִיְטֲעמּו ְמאּוָמה ַאל ִיְרעּו ּוַמִים ַאל ִיְׁשּתּו

ְוָיֻׁשבּו | ֵהָמה ְוִיְקְראּו ֶאל ֱאלִֹהים ְּבָחְזָקה ַׂשִּקים ָהָאָדם ְוַהְּב 
ִמי יֹוֵדַע ) 9: (ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהם

ַוַּיְרא ) 10: (ְוָׁשב ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְולֹא נֹאֵבד| ָיׁשּוב ְוִנַחם ָהֱאלִֹהים 
ַוִּיָּנֶחם | ְרָּכם ָהָרָעה ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָׁשבּו ִמּדַ 

  :ָׂשהָהֱאלִֹהים ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְולֹא עָ 
  

Jonah Chapter 4 
  
 ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָוה) 2: (ַוִּיַחר לֹו| ַוֵּיַרע ֶאל יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה ) 1(

 ַעל ַאְדָמִתי ַעל ֵּכןַוּיֹאַמר ָאָּנה ְיהָוה ֲהלֹוא ֶזה ְדָבִרי ַעד ֱהיֹוִתי 
ם ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ֵאל ַחּנּון ְוַרחּו| ִקַּדְמִּתי ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה 

 ְוַעָּתה ְיהָוה ַקח ָנא) 3: (ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה
ָוה ַהֵהיֵטב ַוּיֹאֶמר ְיה) 4(  : ִּכי טֹוב מֹוִתי ֵמַחָּיי| ֶאת ַנְפִׁשי ִמֶּמִּני 

 ַוַּיַעׂש לֹו| ַוֵּיֵצא יֹוָנה ִמן ָהִעיר ַוֵּיֶׁשב ִמֶּקֶדם ָלִעיר ) 5: (ָחָרה ָלְך 
: ִּיְהֶיה ָּבִעיר ָׁשם ֻסָּכה ַוֵּיֶׁשב ַּתְחֶּתיָה ַּבֵּצל ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ַמה

ַעל ל ַוְיַמן ְיהָוה ֱאלִֹהים ִקיָקיֹון ַוַּיַעל ֵמַעל ְליֹוָנה ִלְהיֹות צֵ ) 6(
ה ַוִּיְׂשַמח יֹוָנה ַעל ַהִּקיָקיֹון ִׂשְמחָ | רֹאׁשֹו ְלַהִּציל לֹו ֵמָרָעתֹו 

| ָרת ַוְיַמן ָהֱאלִֹהים ּתֹוַלַעת ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַלָּמחֳ ) 7: (ְגדֹוָלה



לִֹהים ַוְיִהי ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיַמן אֱ ) 8: (ַוַּתְך ֶאת ַהִּקיָקיֹון ַוִּייָבׁש
| ַעָּלף ים ֲחִריִׁשית ַוַּתְך ַהֶּׁשֶמׁש ַעל רֹאׁש יֹוָנה ַוִּיְת רּוַח ָקִד 

ַוּיֹאֶמר ) 9: (ַוִּיְׁשַאל ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות ַוּיֹאֶמר טֹוב מֹוִתי ֵמַחָּיי
ַוּיֹאֶמר ֵהיֵטב | ֱאלִֹהים ֶאל יֹוָנה ַהֵהיֵטב ָחָרה ְלָך ַעל ַהִּקיָקיֹון 

ן ְיהָוה ַאָּתה ַחְסָּת ַעל ַהִּקיָקיֹוַוּיֹאֶמר ) 10: (ָחָרה ִלי ַעד ָמֶות
ֶׁשִּבן ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן ַלְיָלה | ֲאֶׁשר לֹא ָעַמְלָּת ּבֹו ְולֹא ִגַּדְלּתֹו 

 ֲאֶׁשר ֶיׁש| ַוֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ) 11: (ָאָבד
ָיַדע ֵּבין ְיִמינֹו  ָּבּה ַהְרֵּבה ִמְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא

  :ִלְׂשמֹאלֹו ּוְבֵהָמה ַרָּבה
  

  ֵסֶפר ִמיָכה
  

Micah Chapter 1 
  
ָתם ָאָחז ְּדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִמיָכה ַהּמַֹרְׁשִּתי ִּביֵמי יֹו) 1(

) 2: (ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ׁשְֹמרֹון ִוירּוָׁשָלִם| ְיִחְזִקָּיה ַמְלֵכי ְיהּוָדה 
ִויִהי ֲאדָֹני ְיהִוה | ֻּכָּלם ַהְקִׁשיִבי ֶאֶרץ ּוְמלָֹאּה  ִׁשְמעּו ַעִּמים

ִּכי ִהֵּנה ְיהָוה יֵֹצא ) 3: (ָּבֶכם ְלֵעד ֲאדָֹני ֵמֵהיַכל ָקְדׁשֹו
ְוָנַמּסּו ) 4: (ָאֶרץ] ָּבֳמֵתי קרי[ְוָיַרד ְוָדַרְך ַעל במותי | ִמְּמקֹומֹו 

ִים ַּכּדֹוַנג ִמְּפֵני ָהֵאׁש ְּכַמ | ֶהָהִרים ַּתְחָּתיו ְוָהֲעָמִקים ִיְתַּבָּקעּו 
 ְּבֶפַׁשע ַיֲעקֹב ָּכל זֹאת ּוְבַחּטֹאות ֵּבית) 5: (ֻמָּגִרים ְּבמֹוָרד

ֲהלֹוא  ִמי ֶפַׁשע ַיֲעקֹב ֲהלֹוא ׁשְֹמרֹון ּוִמי ָּבמֹות ְיהּוָדה| ִיְׂשָרֵאל 
| ָכֶרם ְוַׂשְמִּתי ׁשְֹמרֹון ְלִעי ַהָּׂשֶדה ְלַמָּטֵעי ) 6: (ְירּוָׁשָלִם

ל ְוָכל ְּפִסיֶליָה ֻיַּכּתּו ְוכָ ) 7: (ְוִהַּגְרִּתי ַלַּגי ֲאָבֶניָה ִויסֶֹדיָה ֲאַגֶּלה
ִּכי ֵמֶאְתַנן |  ֶאְתַנֶּניָה ִיָּׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל ֲעַצֶּביָה ָאִׂשים ְׁשָמָמה

ַעל זֹאת ֶאְסְּפָדה ) 8: (זֹוָנה ִקָּבָצה ְוַעד ֶאְתַנן זֹוָנה ָיׁשּובּו
ֶאֱעֶׂשה ִמְסֵּפד | ְוָערֹום ] ׁשֹוָלל קרי[יִליָלה ֵאיְלָכה ׁשילל ְוֵא 

ִּכי ָבָאה | ִּכי ֲאנּוָׁשה ַמּכֹוֶתיָה ) 9: (ַּכַּתִּנים ְוֵאֶבל ִּכְבנֹות ַיֲעָנה
ְּבַגת ַאל ַּתִּגידּו ) 10: (ַעד ְיהּוָדה ָנַגע ַעד ַׁשַער ַעִּמי ַעד ְירּוָׁשָלִם

]: ִהְתַּפָּלִׁשי קרי[ֵבית ְלַעְפָרה ָעָפר התפלׁשתי ְּב | ָּבכֹו ַאל ִּתְבּכּו 
לֹא ָיְצָאה יֹוֶׁשֶבת | ִעְבִרי ָלֶכם יֹוֶׁשֶבת ָׁשִפיר ֶעְרָיה בֶֹׁשת ) 11(

ִּכי ָחָלה ) 12: (ַצֲאָנן ִמְסַּפד ֵּבית ָהֵאֶצל ִיַּקח ִמֶּכם ֶעְמָּדתֹו
: ְלַׁשַער ְירּוָׁשָלִם ִּכי ָיַרד ָרע ֵמֵאת ְיהָוה| ְלטֹוב יֹוֶׁשֶבת ָמרֹות 

א ֵראִׁשית ַחָּטאת ִהי| ְרתֹם ַהֶּמְרָּכָבה ָלֶרֶכׁש יֹוֶׁשֶבת ָלִכיׁש ) 13(



ָלֵכן ִּתְּתִני ) 14: (ְלַבת ִצּיֹון ִּכי ָבְך ִנְמְצאּו ִּפְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל
: לֵא ָּבֵּתי ַאְכִזיב ְלַאְכָזב ְלַמְלֵכי ִיְׂשרָ | ִׁשּלּוִחים ַעל מֹוֶרֶׁשת ַּגת 

ַעד ֲעֻדָּלם ָיבֹוא ְּכבֹוד | עֹד ַהּיֵֹרׁש ָאִבי ָלְך יֹוֶׁשֶבת ָמֵרָׁשה ) 15(
ַהְרִחִבי ָקְרָחֵתְך | ָקְרִחי ָוגִֹּזי ַעל ְּבֵני ַּתֲענּוָגִיְך ) 16: (ִיְׂשָרֵאל

    : ַּכֶּנֶׁשר ִּכי ָגלּו ִמֵּמְך 
  

Micah Chapter 2 
  
ְּבאֹור ַהּבֶֹקר | ל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוי חְֹׁשֵבי ָאֶון ּופֲֹעֵלי ָרע עַ ) 1(

 ָׂשאּוְוָחְמדּו ָׂשדֹות ְוָגָזלּו ּוָבִּתים ְונָ ) 2: (ַיֲעׂשּוָה ִּכי ֶיׁש ְלֵאל ָיָדם
  : ְוָעְׁשקּו ֶּגֶבר ּוֵביתֹו ְוִאיׁש ְוַנֲחָלתֹו| 
| ת ָרָעה ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני חֵֹׁשב ַעל ַהִּמְׁשָּפָחה ַהּזֹא) 3(

י ֵעת ר לֹא ָתִמיׁשּו ִמָּׁשם ַצְּוארֵֹתיֶכם ְולֹא ֵתְלכּו רֹוָמה ִּכ ֲאֶׁש 
י ִנְהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּׂשא ֲעֵליֶכם ָמָׁשל ְוָנָהה ְנִה ) 4: (ָרָעה ִהיא

ֵאיְך ָיִמיׁש ִלי ְלׁשֹוֵבב | ָאַמר ָׁשדֹוד ְנַׁשֻּדנּו ֵחֶלק ַעִּמי ָיִמיר 
ִּבְקַהל | א ִיְהֶיה ְלָך ַמְׁשִליְך ֶחֶבל ְּבגֹוָרל ָלֵכן לֹ) 5: (ָׂשֵדינּו ְיַחֵּלק

: לֹא ַיִּטפּו ָלֵאֶּלה לֹא ִיַּסג ְּכִלּמֹות| ַאל ַּתִּטפּו ַיִּטיפּון ) 6: (ְיהָוה
| ָליו ֶהָאמּור ֵּבית ַיֲעקֹב ֲהָקַצר רּוַח ְיהָוה ִאם ֵאֶּלה ַמֲעלָ ) 7(

ְוֶאְתמּול ַעִּמי ְלאֹוֵיב ) 8( :ֲהלֹוא ְדָבַרי ֵייִטיבּו ִעם ַהָּיָׁשר הֹוֵלְך 
ֵמעְֹבִרים ֶּבַטח ׁשּוֵבי | ְיקֹוֵמם ִמּמּול ַׂשְלָמה ֶאֶדר ַּתְפִׁשטּון 

ֵמַעל עָֹלֶליָה | ְנֵׁשי ַעִּמי ְּתָגְרׁשּון ִמֵּבית ַּתֲעֻנֶגיָה ) 9: (ִמְלָחָמה
| ה קּומּו ּוְלכּו ִּכי לֹא זֹאת ַהְּמנּוחָ ) 10: (ִּתְקחּו ֲהָדִרי ְלעֹוָלם

לּו ִאיׁש הֵֹלְך רּוַח ) 11: (ַּבֲעבּור ָטְמָאה ְּתַחֵּבל ְוֶחֶבל ִנְמָרץ
) 12: (ְוָהָיה ַמִּטיף ָהָעם ַהֶּזה| ָוֶׁשֶקר ִּכֵּזב ַאִּטף ְלָך ַלַּיִין ְוַלֵּׁשָכר 

ל ַיַחד ָאסֹף ֶאֱאסֹף ַיֲעקֹב ֻּכָּלְך ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵא 
: םְּכֵעֶדר ְּבתֹוְך ַהָּדְברֹו ְּתִהיֶמָנה ֵמָאדָ | אן ָּבְצָרה ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹ

ַוַּיֲעבֹר | ֹו ָעָלה ַהּפֵֹרץ ִלְפֵניֶהם ָּפְרצּו ַוַּיֲעבֹרּו ַׁשַער ַוֵּיְצאּו ב) 13(
  :ַמְלָּכם ִלְפֵניֶהם ַויהָוה ְּברֹאָׁשם

  
Micah Chapter 3 

  
ֲהלֹוא | ִציֵני ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָואַֹמר ִׁשְמעּו ָנא ָראֵׁשי ַיֲעקֹב ּוְק ) 1(

] ָרע קרי[ׂשְֹנֵאי טֹוב ְואֲֹהֵבי רעה ) 2: (ָלֶכם ָלַדַעת ֶאת ַהִּמְׁשָּפט
ּו ַוֲאֶׁשר ָאְכל) 3: (ּגְֹזֵלי עֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ּוְׁשֵאָרם ֵמַעל ַעְצמֹוָתם| 



| חּו ִּפּצֵ  ְׁשֵאר ַעִּמי ְועֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ִהְפִׁשיטּו ְוֶאת ַעְצמֵֹתיֶהם
ָאז ִיְזֲעקּו ֶאל ) 4: (ּוָפְרׂשּו ַּכֲאֶׁשר ַּבִּסיר ּוְכָבָׂשר ְּבתֹוְך ַקָּלַחת

ֶׁשר ְוַיְסֵּתר ָּפָניו ֵמֶהם ָּבֵעת ַהִהיא ַּכאֲ | ְיהָוה ְולֹא ַיֲעֶנה אֹוָתם 
  : ֵהֵרעּו ַמַעְלֵליֶהם

ּנְֹׁשִכים הַ | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ַהְּנִביִאים ַהַּמְתִעים ֶאת ַעִּמי ) 5(
ְּדׁשּו ָעָליו ְּבִׁשֵּניֶהם ְוָקְראּו ָׁשלֹום ַוֲאֶׁשר לֹא ִיֵּתן ַעל ִּפיֶהם ְוִק 

| ם ָלֵכן ַלְיָלה ָלֶכם ֵמָחזֹון ְוָחְׁשָכה ָלֶכם ִמְּקסֹ) 6: (ִמְלָחָמה
ּובֹׁשּו ) 7: (ּוָבָאה ַהֶּׁשֶמׁש ַעל ַהְּנִביִאים ְוָקַדר ֲעֵליֶהם ַהּיֹום

ִּכי ֵאין ַמֲעֵנה | רּו ַהּקְֹסִמים ְוָעטּו ַעל ָׂשָפם ֻּכָּלם ַהחִֹזים ְוָחפְ 
ָּפט ְואּוָלם ָאנִֹכי ָמֵלאִתי כַֹח ֶאת רּוַח ְיהָוה ּוִמְׁש ) 8: (ֱאלִֹהים
) 9(  : ְלַהִּגיד ְלַיֲעקֹב ִּפְׁשעֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל ַחָּטאתֹו| ּוְגבּוָרה 

| ִציֵני ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמעּו ָנא זֹאת ָראֵׁשי ֵּבית ַיֲעקֹב ּוְק 
ּבֶֹנה ִצּיֹון ) 10: (ַהֲמַתֲעִבים ִמְׁשָּפט ְוֵאת ָּכל ַהְיָׁשָרה ְיַעֵּקׁשּו

ָראֶׁשיָה ְּבׁשַֹחד ִיְׁשּפֹטּו ) 11: (ִוירּוָׁשַלִם ְּבַעְוָלה| ְּבָדִמים 
 ָּׁשֵענּוְוַעל ְיהָוה יִ | ְוכֲֹהֶניָה ִּבְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ְּבֶכֶסף ִיְקסֹמּו 

ָלֵכן ) 12: (ֵלאמֹר ֲהלֹוא ְיהָוה ְּבִקְרֵּבנּו לֹא ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה
ִית ִוירּוָׁשַלִם ִעִּיין ִּתְהֶיה ְוַהר ַהּבַ | ִּבְגַלְלֶכם ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש 

  :ְלָבמֹות ָיַער
  

Micah Chapter 4 
  
הָוה ָנכֹון ְּברֹאׁש ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְהֶיה ַהר ֵּבית יְ ) 1(

ְוָהְלכּו ) 2: (ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִּמים| ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא הּוא ִמְּגָבעֹות 
לֵֹהי ּגֹוִים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיהָוה ְוֶאל ֵּבית אֱ 

תֹוָרה  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא| ַיֲעקֹב ְויֹוֵרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו 
 ְוָׁשַפט ֵּבין ַעִּמים ַרִּבים ְוהֹוִכיחַ ) 3: (ּוְדַבר ְיהָוה ִמירּוָׁשָלִם

ְוִכְּתתּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאִּתים | ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק 
ְלְמדּון ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיְׂשאּו ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא יִ 

ין בּו ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ְוֵא ְוָיְׁש ) 4: (עֹוד ִמְלָחָמה
ׁש ִּכי ָּכל ָהַעִּמים ֵיְלכּו ִאי) 5: (ִּכי ִפי ְיהָוה ְצָבאֹות ִּדֵּבר| ַמֲחִריד 

  : ֶעדַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְּבֵׁשם ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְלעֹוָלם וָ | ְּבֵׁשם ֱאלָֹהיו 
| ה ה ַהּצֵֹלָעה ְוַהִּנָּדָחה ֲאַקֵּבצָ ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה אְֹספָ ) 6(

ָלָאה ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַהּצֵֹלָעה ִלְׁשֵאִרית ְוַהַּנהֲ ) 7: (ַוֲאֶׁשר ֲהֵרעִֹתי
  : ָלםּוָמַלְך ְיהָוה ֲעֵליֶהם ְּבַהר ִצּיֹון ֵמַעָּתה ְוַעד עֹו| ְלגֹוי ָעצּום 



ּוָבָאה | אֶתה ְוַאָּתה ִמְגַּדל ֵעֶדר עֶֹפל ַּבת ִצּיֹון ָעֶדיָך ֵּת ) 8(
ַעָּתה ָלָּמה ) 9: (ַהֶּמְמָׁשָלה ָהִראׁשָֹנה ַמְמֶלֶכת ְלַבת ְירּוָׁשָלִם

יל ֲהֶמֶלְך ֵאין ָּבְך ִאם יֹוֲעֵצְך ָאָבד ִּכי ֶהֱחִזיֵקְך ִח | ָתִריִעי ֵרַע 
ִּכי ַעָּתה ֵתְצִאי | חּוִלי ָוגִֹחי ַּבת ִצּיֹון ַּכּיֹוֵלָדה ) 10: (ַּכּיֹוֵלָדה

ם ִיְגָאֵלְך ָיה ְוָׁשַכְנְּת ַּבָּׂשֶדה ּוָבאת ַעד ָּבֶבל ָׁשם ִּתָּנֵצִלי ָׁש ִמִּקְר 
| ְוַעָּתה ֶנֶאְספּו ָעַלִיְך ּגֹוִים ַרִּבים ) 11: (ְיהָוה ִמַּכף אְֹיָבִיְך 

ְוֵהָּמה לֹא ָיְדעּו ) 12: (ָהאְֹמִרים ֶּתֱחָנף ְוַתַחז ְּבִצּיֹון ֵעיֵנינּו
: ִּכי ִקְּבָצם ֶּכָעִמיר ּגְֹרָנה| ֵהִבינּו ֲעָצתֹו  ַמְחְׁשבֹות ְיהָוה ְולֹא

ַתִיְך קּוִמי ָודֹוִׁשי ַבת ִצּיֹון ִּכי ַקְרֵנְך ָאִׂשים ַּבְרֶזל ּוַפְרסֹ) 13(
ם ְוַהֲחַרְמִּתי ַליהָוה ִּבְצעָ | ָאִׂשים ְנחּוָׁשה ַוֲהִדּקֹות ַעִּמים ַרִּבים 

ה ִּתְתּגְֹדִדי ַבת ְּגדּוד ָמצֹור ַעָּת ) 14: (ְוֵחיָלם ַלֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ
    : ַּבֵּׁשֶבט ַיּכּו ַעל ַהְּלִחי ֵאת ׁשֵֹפט ִיְׂשָרֵאל| ָׂשם ָעֵלינּו 

  
Micah Chapter 5 

  
ִמְּמָך  ְוַאָּתה ֵּבית ֶלֶחם ֶאְפָרָתה ָצִעיר ִלְהיֹות ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה) 1(

ָתיו ִמֶּקֶדם ִמיֵמי ּומֹוָצאֹ| ִלי ֵיֵצא ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאל 
ן ְוֶיֶתר ֶאָחיו ְיׁשּובּו| ָלֵכן ִיְּתֵנם ַעד ֵעת יֹוֵלָדה ָיָלָדה ) 2: (עֹוָלם

ה ְוָעַמד ְוָרָעה ְּבעֹז ְיהָוה ִּבְגאֹון ֵׁשם ְיהוָ ) 3: (ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ה ְוָהָיה זֶ ) 4: (ְוָיָׁשבּו ִּכי ַעָּתה ִיְגַּדל ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ| ֱאלָֹהיו 
ֲהֵקמֹנּו ַאּׁשּור ִּכי ָיבֹוא ְבַאְרֵצנּו ְוִכי ִיְדרְֹך ְּבַאְרְמנֵֹתינּו וַ | ָׁשלֹום 

ְוָרעּו ֶאת ֶאֶרץ ) 5: (ָעָליו ִׁשְבָעה רִֹעים ּוְׁשמָֹנה ְנִסיֵכי ָאָדם
ְוִהִּציל ֵמַאּׁשּור ִּכי | ַאּׁשּור ַּבֶחֶרב ְוֶאת ֶאֶרץ ִנְמרֹד ִּבְפָתֶחיָה 

ב ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעקֹ) 6(  : נּו ְוִכי ִיְדרְֹך ִּבְגבּוֵלנּוָיבֹוא ְבַאְרצֵ 
 ֲאֶׁשר| ב ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ְּכַטל ֵמֵאת ְיהָוה ִּכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂש 

קֹב ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיעֲ ) 7: (לֹא ְיַקֶּוה ְלִאיׁש ְולֹא ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם
ְדֵרי ים ְּכַאְרֵיה ְּבַבֲהמֹות ַיַער ִּכְכִפיר ְּבעֶ ַּבּגֹוִים ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּב 

 ָּתרֹם ָיְדָך ַעל) 8: (ֲאֶׁשר ִאם ָעַבר ְוָרַמס ְוָטַרף ְוֵאין ַמִּציל| צֹאן 
  : ְוָכל אְֹיֶביָך ִיָּכֵרתּו| ָצֶריָך 

| ָך ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ְוִהְכַרִּתי סּוֶסיָך ִמִּקְרּבֶ ) 9(
ְוָהַרְסִּתי ָּכל | ְוִהְכַרִּתי ָעֵרי ַאְרֶצָך ) 10: (ְדִּתי ַמְרְּכבֶֹתיךָ ְוַהֲאבַ 

: ּוְמעֹוְנִנים לֹא ִיְהיּו ָלְך | ְוִהְכַרִּתי ְכָׁשִפים ִמָּיֶדָך ) 11: (ִמְבָצֶריךָ 
ד ְולֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה עֹו| ְוִהְכַרִּתי ְפִסיֶליָך ּוַמֵּצבֹוֶתיָך ִמִּקְרֶּבָך ) 12(

ְוִהְׁשַמְדִּתי | ְוָנַתְׁשִּתי ֲאֵׁשיֶריָך ִמִּקְרֶּבָך ) 13: (ה ָיֶדיךָ ְלַמֲעֵׂש 



ֲאֶׁשר לֹא | ְוָעִׂשיִתי ְּבַאף ּוְבֵחָמה ָנָקם ֶאת ַהּגֹוִים ) 14: (ָעֶריךָ 
    : ָׁשֵמעּו

  
Micah Chapter 6 

  
קּום ִריב ֶאת ֶהָהִרים | ִׁשְמעּו ָנא ֵאת ֲאֶׁשר ְיהָוה אֵֹמר ) 1(

ִׁשְמעּו ָהִרים ֶאת ִריב ְיהָוה ) 2: (ָנה ַהְּגָבעֹות קֹוֶלךָ ְוִתְׁשַמְע 
 ִּכי ִריב ַליהָוה ִעם ַעּמֹו ְוִעם ִיְׂשָרֵאל| ְוָהֵאָתִנים מְֹסֵדי ָאֶרץ 

ִּכי ) 4: (ֲעֵנה ִבי| ַעִּמי ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך ּוָמה ֶהְלֵאִתיָך ) 3: (ִיְתַוָּכח
ָוֶאְׁשַלח | ת ֲעָבִדים ְּפִדיִתיָך ֶהֱעִלִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוִמֵּבי
ק ַעִּמי ְזָכר ָנא ַמה ָּיַעץ ָּבלָ ) 5: (ְלָפֶניָך ֶאת מֶֹׁשה ַאֲהרֹן ּוִמְרָים

ִמן ַהִּׁשִּטים ַעד | ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה אֹתֹו ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור 
ְיהָוה ִאַּכף ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ) 6: (ַהִּגְלָּגל ְלַמַען ַּדַעת ִצְדקֹות ְיהָוה

) 7: (ַהֲאַקְּדֶמּנּו ְבעֹולֹות ַּבֲעָגִלים ְּבֵני ָׁשָנה| ֵלאלֵֹהי ָמרֹום 
 ַהֶאֵּתן ְּבכֹוִרי| ֲהִיְרֶצה ְיהָוה ְּבַאְלֵפי ֵאיִלים ְּבִרְבבֹות ַנֲחֵלי ָׁשֶמן 

| ִהִּגיד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ) 8: (ִּפְׁשִעי ְּפִרי ִבְטִני ַחַּטאת ַנְפִׁשי
ֶחֶסד  ְיהָוה ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ִּכי ִאם ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ּוָמה

  : ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹהיךָ 
ִׁשְמעּו ַמֶּטה | קֹול ְיהָוה ָלִעיר ִיְקָרא ְותּוִׁשָּיה ִיְרֶאה ְׁשֶמָך ) 9(

ְוֵאיַפת | עֹוד ַהִאׁש ֵּבית ָרָׁשע אְֹצרֹות ֶרַׁשע ) 10: (ּוִמי ְיָעָדּה
: ּוְבִכיס ַאְבֵני ִמְרָמה| ַהֶאְזֶּכה ְּבמֹאְזֵני ֶרַׁשע ) 11: (ן ְזעּוָמהָרזֹו

ּוְלׁשֹוָנם | ר ֲאֶׁשר ֲעִׁשיֶריָה ָמְלאּו ָחָמס ְויְֹׁשֶביָה ִּדְּברּו ָׁשֶק ) 12(
ַהְׁשֵמם ַעל | ְוַגם ֲאִני ֶהֱחֵליִתי ַהּכֹוֶתָך ) 13: (ְרִמָּיה ְּבִפיֶהם

ְוַתֵּסג |  תֹאַכל ְולֹא ִתְׂשָּבע ְוֶיְׁשֲחָך ְּבִקְרֶּבךָ ַאָּתה ) 14: (ַחּטֹאֶתךָ 
ַאָּתה ִתְזַרע ְולֹא ) 15: (ְולֹא ַתְפִליט ַוֲאֶׁשר ְּתַפֵּלט ַלֶחֶרב ֶאֵּתן

 ַאָּתה ִתְדרְֹך ַזִית ְולֹא ָתסּוְך ֶׁשֶמן ְוִתירֹוׁש ְולֹא| ִתְקצֹור 
ָאב ִרי ְוכֹל ַמֲעֵׂשה ֵבית ַאְח ְוִיְׁשַּתֵּמר ֻחּקֹות ָעְמ ) 16: (ִתְׁשֶּתה ָּיִין

ֵרָקה ְלַמַען ִּתִּתי אְֹתָך ְלַׁשָּמה ְויְֹׁשֶביָה ִלְׁש | ַוֵּתְלכּו ְּבמֲֹעצֹוָתם 
  :ְוֶחְרַּפת ַעִּמי ִּתָּׂשאּו
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 ֵאין ֶאְׁשּכֹול| ַאְלַלי ִלי ִּכי ָהִייִתי ְּכָאְסֵּפי ַקִיץ ְּכעְֹללֹת ָּבִציר ) 1(

ר ָאַבד ָחִסיד ִמן ָהָאֶרץ ְוָיָׁש ) 2: (ל ִּבּכּוָרה ִאְּוָתה ַנְפִׁשיֶלֱאכֹו



:  ֵחֶרםֻּכָּלם ְלָדִמים ֶיֱארֹבּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיהּו ָיצּודּו| ָּבָאָדם ָאִין 
| ּלּום ַעל ָהַרע ַּכַּפִים ְלֵהיִטיב ַהַּׂשר ׁשֵֹאל ְוַהּׁשֵֹפט ַּבִּׁש ) 3(

ר טֹוָבם ְּכֵחֶדק ָיָׁש ) 4: (ֹו הּוא ַוְיַעְּבתּוהָ ְוַהָּגדֹול ּדֵֹבר ַהַּות ַנְפׁש
) 5: (םיֹום ְמַצֶּפיָך ְּפֻקָּדְתָך ָבָאה ַעָּתה ִתְהֶיה ְמבּוָכָת | ִמְּמסּוָכה 

 ִמּׁשֶֹכֶבת ֵחיֶקָך ְׁשמֹר| ַאל ַּתֲאִמינּו ְבֵרַע ַאל ִּתְבְטחּו ְּבַאּלּוף 
ּה ָקָמה ְבִאָּמּה ַּכָּלה ַּבֲחמָֹת  ִּכי ֵבן ְמַנֵּבל ָאב ַּבת) 6: (ִּפְתֵחי ִפיךָ 

ַוֲאִני ַּביהָוה ֲאַצֶּפה אֹוִחיָלה ) 7: (אְֹיֵבי ִאיׁש ַאְנֵׁשי ֵביתֹו| 
 ַאל ִּתְׂשְמִחי אַֹיְבִּתי ִלי ִּכי) 8: (ִיְׁשָמֵעִני ֱאלָֹהי| ֵלאלֵֹהי ִיְׁשִעי 
ַזַעף ְיהָוה ) 9(  : ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֶֹׁשְך ְיהָוה אֹור ִלי| ָנַפְלִּתי ָקְמִּתי 

י ַעד ֲאֶׁשר ָיִריב ִריִבי ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפִט | ֶאָּׂשא ִּכי ָחָטאִתי לֹו 
ְוֵתֶרא אַֹיְבִּתי ּוְתַכֶּסָה ) 10: (יֹוִציֵאִני ָלאֹור ֶאְרֶאה ְּבִצְדָקתֹו

ה ֵעיַני ִּתְרֶאיָּנה ָּבּה ַעָּת | בּוָׁשה ָהאְֹמָרה ֵאַלי ַאּיֹו ְיהָוה ֱאלָֹהִיְך 
יֹום | יֹום ִלְבנֹות ְּגֵדָרִיְך ) 11: (ֶיה ְלִמְרָמס ְּכִטיט חּוצֹותִּתְה 

ָעֵרי יֹום הּוא ְוָעֶדיָך ָיבֹוא ְלִמִּני ַאּׁשּור וְ ) 12: (ַההּוא ִיְרַחק חֹק
ְוָהְיָתה ) 13: (ּוְלִמִּני ָמצֹור ְוַעד ָנָהר ְוָים ִמָּים ְוַהר ָהָהר| ָמצֹור 

ְרֵעה ) 14(  : ִמְּפִרי ַמַעְלֵליֶהם| יָה ָהָאֶרץ ִלְׁשָמָמה ַעל יְֹׁשבֶ 
ִיְרעּו | ְרֶמל ַעְּמָך ְבִׁשְבֶטָך צֹאן ַנֲחָלֶתָך ׁשְֹכִני ְלָבָדד ַיַער ְּבתֹוְך ּכַ 

| ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ) 15: (ָבָׁשן ְוִגְלָעד ִּכיֵמי עֹוָלם
ָיִׂשימּו | ִמּכֹל ְּגבּוָרָתם  ִיְראּו גֹוִים ְוֵיבֹׁשּו) 16: (ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות

ֵלי ְיַלֲחכּו ָעָפר ַּכָּנָחׁש ְּכזֹחֲ ) 17: (ָיד ַעל ֶּפה ָאְזֵניֶהם ֶּתֱחַרְׁשָנה
ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִיְפָחדּו ְוִיְראּו | ֶאֶרץ ִיְרְּגזּו ִמִּמְסְּגרֵֹתיֶהם 

ע ִלְׁשֵאִרית ִמי ֵאל ָּכמֹוָך נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁש ) 18: (ִמֶּמּךָ 
ָיׁשּוב ) 19: (לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא| ַנֲחָלתֹו 

: םְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל ַחּטֹאוָת | ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת | ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ) 20(

  :יֵמי ֶקֶדםַלֲאבֵֹתינּו ִמ 
  

  ֵסֶפר ַנחּום
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ֵאל ַקּנֹוא ) 2: (ֵסֶפר ֲחזֹון ַנחּום ָהֶאְלקִֹׁשי| ַמָּׂשא ִניְנֵוה ) 1(

נֵֹקם ְיהָוה ְלָצָריו ְונֹוֵטר | ְונֵֹקם ְיהָוה נֵֹקם ְיהָוה ּוַבַעל ֵחָמה 
 ּכַֹח ְוַנֵּקה] ּוְגָדל קרי[ְיהָֹוה ֶאֶרְך ַאַּפִים וגדול ) 3: (הּוא ְלאְֹיָביו



) 4: (יוְיהָוה ְּבסּוָפה ּוִבְׂשָעָרה ַּדְרּכֹו ְוָעָנן ֲאַבק ַרְגלָ | לֹא ְיַנֶּקה 
 ֻאְמַלל ָּבָׁשן ְוַכְרֶמל| ּגֹוֵער ַּבָּים ַוַּיְּבֵׁשהּו ְוָכל ַהְּנָהרֹות ֶהֱחִריב 

| ִהְתמָֹגגּו ָהִרים ָרֲעׁשּו ִמֶּמּנּו ְוַהְּגָבעֹות ) 5: (ּוֶפַרח ְלָבנֹון ֻאְמָלל
ִלְפֵני ַזְעמֹו ִמי ) 6: (ַוִּתָּׂשא ָהָאֶרץ ִמָּפָניו ְוֵתֵבל ְוָכל יְֹׁשֵבי ָבּה

 ֲחָמתֹו ִנְּתָכה ָכֵאׁש ְוַהֻּצִרים| ַיֲעמֹוד ּוִמי ָיקּום ַּבֲחרֹון ַאּפֹו 
: ְויֵֹדַע חֵֹסי בֹו| טֹוב ְיהָוה ְלָמעֹוז ְּביֹום ָצָרה ) 7: (ִנְּתצּו ִמֶּמּנּו

) 9: (ְואְֹיָביו ְיַרֶּדף חֶֹׁשְך | ּוְבֶׁשֶטף עֵֹבר ָּכָלה ַיֲעֶׂשה ְמקֹוָמּה ) 8(
לֹא ָתקּום ַּפֲעַמִים | ַמה ְּתַחְּׁשבּון ֶאל ְיהָוה ָּכָלה הּוא עֶֹׂשה 

ֻאְּכלּו | ִּכי ַעד ִסיִרים ְסֻבִכים ּוְכָסְבָאם ְסבּוִאים ) 10: (ָצָרה
יֵֹעץ | ָיָצא חֵֹׁשב ַעל ְיהָוה ָרָעה  ִמֵּמְך ) 11: (ְּכַקׁש ָיֵבׁש ָמֵלא

ָנגֹּזּו  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִאם ְׁשֵלִמים ְוֵכן ַרִּבים ְוֵכן) 12(  : ְּבִלָּיַעל
ִיְך ְוַעָּתה ֶאְׁשּבֹר מֵֹטהּו ֵמָעלָ ) 13: (ְוִעִּנִתְך לֹא ֲאַעֵּנְך עֹוד| ְוָעָבר 

הָוה לֹא ִיָּזַרע ִמִּׁשְמָך ְוִצָּוה ָעֶליָך יְ ) 14: (ּומֹוְסרַֹתִיְך ֲאַנֵּתק| 
 ִּכי ִמֵּבית ֱאלֶֹהיָך ַאְכִרית ֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה ָאִׂשים ִקְבֶרךָ | עֹוד 

  :ַקּלֹוָת 
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י ְיהּוָדה ִהֵּנה ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום ָחּגִ ) 1(

ָּבְך ] ַלֲעָבר קרי[יף עֹוד לעבור ִּכי לֹא יֹוִס | ַחַּגִיְך ַׁשְּלִמי ְנָדָרִיְך 
ַצֵּפה | ָעָלה ֵמִפיץ ַעל ָּפַנִיְך ָנצֹור ְמֻצָרה ) 2: (ְּבִלַּיַעל ֻּכּלֹה ִנְכָרת

ִּכי ָׁשב ְיהָוה ֶאת ְּגאֹון ) 3: (ֶדֶרְך ַחֵּזק ָמְתַנִים ַאֵּמץ ּכַֹח ְמאֹד
: ֵריֶהם ִׁשֵחתּוִּכי ְבָקקּום ּבְֹקִקים ּוְזמֹ| ַיֲעקֹב ִּכְגאֹון ִיְׂשָרֵאל 

דֹות ָמֵגן ִּגּבֵֹריהּו ְמָאָּדם ַאְנֵׁשי ַחִיל ְמֻתָּלִעים ְּבֵאׁש ְּפלָ ) 4(
ַּבחּוצֹות ִיְתהֹוְללּו ) 5: (ְוַהְּברִֹׁשים ָהְרָעלּו| ָהֶרֶכב ְּביֹום ֲהִכינֹו 

ַמְרֵאיֶהן ַּכַּלִּפיִדם ַּכְּבָרִקים | ָהֶרֶכב ִיְׁשַּתְקְׁשקּון ָּבְרחֹבֹות 
| ] ַּבֲהִליָכָתם קרי[ִיְזּכֹר ַאִּדיָריו ִיָּכְׁשלּו בהלכותם ) 6: (ֹוֵצצּוְיר

| ַׁשֲעֵרי ַהְּנָהרֹות ִנְפָּתחּו ) 7: (ְיַמֲהרּו חֹוָמָתּה ְוֻהַכן ַהּסֵֹכְך 
ְוַאְמהֶֹתיָה ְמַנֲהגֹות | ְוֻהַּצב ֻּגְּלָתה הֲֹעָלָתה ) 8: (ְוַהֵהיָכל ָנמֹוג

י ְוִניְנֵוה ִכְבֵרַכת ַמִים ִמיֵמ ) 9: (ַעל ִלְבֵבֶהן ְּכקֹול יֹוִנים ְמתְֹפפֹת
ּבֹּזּו ֶכֶסף ּבֹּזּו ) 10: (ְוֵהָּמה ָנִסים ִעְמדּו ֲעמֹדּו ְוֵאין ַמְפֶנה| ִהיא 
ּבּוָקה ) 11: (ְוֵאין ֵקֶצה ַלְּתכּוָנה ָּכבֹד ִמּכֹל ְּכִלי ֶחְמָּדה| ָזָהב 

ִּבְרַּכִים ְוַחְלָחָלה ְּבָכל  ְוֵלב ָנֵמס ּוִפק| ּוְמבּוָקה ּוְמֻבָּלָקה 
ַאֵּיה ְמעֹון ֲאָריֹות ) 12: (ָמְתַנִים ּוְפֵני ֻכָּלם ִקְּבצּו ָפארּור



ְרֵיה ֲאֶׁשר ָהַלְך ַאְרֵיה ָלִביא ָׁשם ּגּור ַא| ּוִמְרֶעה הּוא ַלְּכִפִרים 
|  יוַאְרֵיה טֵֹרף ְּבֵדי גֹרֹוָתיו ּוְמַחֵּנק ְלִלְבאָֹת ) 13: (ְוֵאין ַמֲחִריד

ה ִהְנִני ֵאַלִיְך ְנֻאם ְיהוָ ) 14: (ַוְיַמֵּלא ֶטֶרף חָֹריו ּוְמעֹנָֹתיו ְטֵרָפה
ְוִהְכַרִּתי | ְצָבאֹות ְוִהְבַעְרִּתי ֶבָעָׁשן ִרְכָּבּה ּוְכִפיַרִיְך ּתֹאַכל ָחֶרב 

    : ֵמֶאֶרץ ַטְרֵּפְך ְולֹא ִיָּׁשַמע עֹוד קֹול ַמְלָאֵכֵכה
  

Nahum Chapter 3 
  
) 2: (ֶרףֻּכָּלּה ַּכַחׁש ֶּפֶרק ְמֵלָאה לֹא ָיִמיׁש ָט | ִעיר ָּדִמים הֹוי ) 1(

) 3: (ְוסּוס ּדֵֹהר ּוֶמְרָּכָבה ְמַרֵּקָדה| קֹול ׁשֹוט ְוקֹול ַרַעׁש אֹוָפן 
ְוֵאין | ֶגר ָּפָרׁש ַמֲעֶלה ְוַלַהב ֶחֶרב ּוְבַרק ֲחִנית ְורֹב ָחָלל ְוכֶֹבד ּפָ 

ֵמרֹב ְזנּוֵני זֹוָנה ) 4: (ִּבְגִוָּיָתם] ָכְׁשלּו קריוְ [ֵקֶצה ַלְּגִוָּיה יכׁשלו 
ת ַהּמֶֹכֶרת ּגֹוִים ִּבְזנּוֶניָה ּוִמְׁשָּפחֹו| טֹוַבת ֵחן ַּבֲעַלת ְּכָׁשִפים 

ִיְך ַעל ִהְנִני ֵאַלִיְך ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ְוִגֵּליִתי ׁשּולַ ) 5: (ִּבְכָׁשֶפיהָ 
ְוִהְׁשַלְכִּתי ) 6: (ֵרְך ּוַמְמָלכֹות ְקלֹוֵנְך ְוַהְרֵאיִתי גֹוִים ַמעְ | ָּפָנִיְך 

ְוָהָיה ָכל רַֹאִיְך ) 7: (ְוַׂשְמִּתיְך ְּכרִֹאי| ָעַלִיְך ִׁשֻּקִצים ְוִנַּבְלִּתיְך 
ֵמַאִין ֲאַבֵּקׁש | ִיּדֹוד ִמֵּמְך ְוָאַמר ָׁשְּדָדה ִניְנֵוה ִמי ָינּוד ָלּה 

 מֹון ַהּיְֹׁשָבה ַּבְיאִֹרים ַמִיםֲהֵתיְטִבי ִמּנֹא ָא) 8: (ְמַנֲחִמים ָלְך 
ּכּוׁש ָעְצָמה ) 9: (ֲאֶׁשר ֵחיל ָים ִמָּים חֹוָמָתּה| ָסִביב ָלּה 

ַּגם ִהיא ) 10: (ּפּוט ְולּוִבים ָהיּו ְּבֶעְזָרֵתְך | ּוִמְצַרִים ְוֵאין ֵקֶצה 
ְוַעל | ת ּוצֹוַלּגָֹלה ָהְלָכה ַבֶּׁשִבי ַּגם עָֹלֶליָה ְיֻרְּטׁשּו ְּברֹאׁש ָּכל ח

ַּגם ַאְּת ) 11: (ִנְכַּבֶּדיָה ַיּדּו גֹוָרל ְוָכל ְּגדֹוֶליָה ֻרְּתקּו ַבִּזִּקים
ָּכל ) 12: (ַּגם ַאְּת ְּתַבְקִׁשי ָמעֹוז ֵמאֹוֵיב| ִּתְׁשְּכִרי ְּתִהי ַנֲעָלָמה 

 :ִאם ִיּנֹועּו ְוָנְפלּו ַעל ִּפי אֹוֵכל| ִמְבָצַרִיְך ְּתֵאִנים ִעם ִּבּכּוִרים 
ֲעֵרי ִהֵּנה ַעֵּמְך ָנִׁשים ְּבִקְרֵּבְך ְלאְֹיַבִיְך ָּפתֹוַח ִנְפְּתחּו ַׁש ) 13(

 ֵמי ָמצֹור ַׁשֲאִבי ָלְך ַחְּזִקי) 14: (ָאְכָלה ֵאׁש ְּבִריָחִיך| ַאְרֵצְך 
ָׁשם ) 15: (ּבִֹאי ַבִּטיט ְוִרְמִסי ַבחֶֹמר ַהֲחִזיִקי ַמְלֵּבן| ִמְבָצָרִיְך 

ִהְתַּכֵּבד ַּכֶּיֶלק | ְכִריֵתְך ֶחֶרב ּתֹאְכֵלְך ַּכָּיֶלק ּתֹאְכֵלְך ֵאׁש ַּת 
ֶיֶלק | ִהְרֵּבית רְֹכַלִיְך ִמּכֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים ) 16: (ִהְתַּכְּבִדי ָּכַאְרֶּבה

ַהחֹוִנים | ִמְּנָזַרִיְך ָּכַאְרֶּבה ְוַטְפְסַרִיְך ְּכגֹוב ּגָֹבי ) 17: (ָּפַׁשט ַוָּיעֹף
: ֹו ַאָּיםֹום ָקָרה ֶׁשֶמׁש ָזְרָחה ְונֹוַדד ְולֹא נֹוַדע ְמקֹומַּבְּגֵדרֹות ְּבי

ָנפֹׁשּו ַעְּמָך ַעל | ָנמּו רֶֹעיָך ֶמֶלְך ַאּׁשּור ִיְׁשְּכנּו ַאִּדיֶריָך ) 18(
ּכֹל |  ֵאין ֵּכָהה ְלִׁשְבֶרָך ַנְחָלה ַמָּכֶתךָ ) 19: (ֶהָהִרים ְוֵאין ְמַקֵּבץ



ף ָעֶליָך ִּכי ַעל ִמי לֹא ָעְבָרה ָרָעְתָך ׁשְֹמֵעי ִׁשְמֲעָך ָּתְקעּו כַ 
  :ָּתִמיד

  
  ֵסֶפר ֲחַבּקּוק

  
Habakkuk Chapter 1 

  
ַעד ָאָנה ְיהָוה ) 2: (ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָחָזה ֲחַבּקּוק ַהָּנִביא) 1(

ָלָּמה ) 3: (ֶאְזַעק ֵאֶליָך ָחָמס ְולֹא תֹוִׁשיעַ | ִׁשַּוְעִּתי ְולֹא ִתְׁשָמע 
ַוְיִהי ִריב ּוָמדֹון | ן ְוָעָמל ַּתִּביט ְוׁשֹד ְוָחָמס ְלֶנְגִּדי ַתְרֵאִני ָאוֶ 

ִּכי ָרָׁשע | ַעל ֵּכן ָּתפּוג ּתֹוָרה ְולֹא ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמְׁשָּפט ) 4: (ִיָּׂשא
ְראּו ַבּגֹוִים ) 5: (ַמְכִּתיר ֶאת ַהַּצִּדיק ַעל ֵּכן ֵיֵצא ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל

י ִּכי פַֹעל ּפֵֹעל ִּביֵמיֶכם לֹא ַתֲאִמינּו ִּכ | ְּתָמהּו  ְוַהִּביטּו ְוִהַּתְּמהּו
| ָהר ִּכי ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ַהַּכְׂשִּדים ַהּגֹוי ַהַּמר ְוַהִּנְמ ) 6: (ְיֻסָּפר

ָאיֹם ְונֹוָרא ) 7: (ַההֹוֵלְך ְלֶמְרֲחֵבי ֶאֶרץ ָלֶרֶׁשת ִמְׁשָּכנֹות ּלֹא לֹו
ְוַקּלּו ִמְּנֵמִרים סּוָסיו ) 8: (ֵאתֹו ֵיֵצאִמֶּמּנּו ִמְׁשָּפטֹו ּוְׂש | הּוא 

ּו ּוָפָרָׁשיו ֵמָרחֹוק ָיבֹאּו ָיֻעפ| ְוַחּדּו ִמְּזֵאֵבי ֶעֶרב ּוָפׁשּו ָּפָרָׁשיו 
יָמה ֻּכּלֹה ְלָחָמס ָיבֹוא ְמַגַּמת ְּפֵניֶהם ָקִד ) 9: (ְּכֶנֶׁשר ָחׁש ֶלֱאכֹול

ָלִכים ִיְתַקָּלס ְורְֹזִנים ְוהּוא ַּבְּמ ) 10: (ַוֶּיֱאסֹף ַּכחֹול ֶׁשִבי| 
) 11: (הּוא ְלָכל ִמְבָצר ִיְׂשָחק ַוִּיְצּבֹר ָעָפר ַוִּיְלְּכָדּה| ִמְׂשָחק לֹו 

ֲהלֹוא ַאָּתה ) 12: (זּו כֹחֹו ֵלאלֹהֹו| ָאז ָחַלף רּוַח ַוַּיֲעבֹר ְוָאֵׁשם 
ְמּתֹו ְיהָוה ְלִמְׁשָּפט ַׂש | ִמֶּקֶדם ְיהָוה ֱאלַֹהי ְקדִֹׁשי לֹא ָנמּות 

ל ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע ְוַהִּביט ֶא ) 13: (ְוצּור ְלהֹוִכיַח ְיַסְדּתֹו
ע ַצִּדיק ָלָּמה ַתִּביט ּבֹוְגִדים ַּתֲחִריׁש ְּבַבַּלע ָרָׁש | ָעָמל לֹא תּוָכל 

: ְּכֶרֶמׂש לֹא מֵֹׁשל ּבֹו| ַוַּתֲעֶׂשה ָאָדם ִּכְדֵגי ַהָּים ) 14: (ִמֶּמּנּו
| ּתֹו ה ְּבַחָּכה ֵהֲעָלה ְיגֵֹרהּו ְבֶחְרמֹו ְוַיַאְסֵפהּו ְּבִמְכַמְר ֻּכּלֹ) 15(

ְרּתֹו ַעל ֵּכן ְיַזֵּבַח ְלֶחְרמֹו ִויַקֵּטר ְלִמְכַמ ) 16: (ַעל ֵּכן ִיְׂשַמח ְוָיִגיל
ַהַעל ֵּכן ָיִריק ) 17: (ִּכי ָבֵהָּמה ָׁשֵמן ֶחְלקֹו ּוַמֲאָכלֹו ְּבִרָאה| 

    : ַלֲהרֹג ּגֹוִים לֹא ַיְחמֹולְוָתִמיד | ֶחְרמֹו 
  

Habakkuk Chapter 2 
  
 ַוֲאַצֶּפה ִלְראֹות| ַעל ִמְׁשַמְרִּתי ֶאֱעמָֹדה ְוֶאְתַיְּצָבה ַעל ָמצֹור ) 1(

ר ַוַּיֲעֵנִני ְיהָוה ַוּיֹאֶמ ) 2: (ַמה ְיַדֶּבר ִּבי ּוָמה ָאִׁשיב ַעל ּתֹוַכְחִּתי



ִּכי עֹוד ) 3: (ְלַמַען ָירּוץ קֹוֵרא בֹו| ְּכתֹוב ָחזֹון ּוָבֵאר ַעל ַהֻּלחֹות 
ִאם ִיְתַמְהָמּה ַחֵּכה לֹו ִּכי | ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ְוָיֵפַח ַלֵּקץ ְולֹא ְיַכֵּזב 

ְוַצִּדיק | ִהֵּנה ֻעְּפָלה לֹא ָיְׁשָרה ַנְפׁשֹו ּבֹו ) 4: (בֹא ָיבֹא לֹא ְיַאֵחר
| ֵגד ֶּגֶבר ָיִהיר ְולֹא ִיְנֶוה ְוַאף ִּכי ַהַּיִין ּבֹו) 5: (ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה

ַוֶּיֱאסֹף  ֲאֶׁשר ִהְרִחיב ִּכְׁשאֹול ַנְפׁשֹו ְוהּוא ַכָּמֶות ְולֹא ִיְׂשָּבע
 ֲהלֹוא ֵאֶּלה ֻכָּלם) 6: (ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים ַוִּיְקּבֹץ ֵאָליו ָּכל ָהַעִּמים

י ַהַּמְרֶּבה ּלֹא ְויֹאַמר הֹו| ָעָליו ָמָׁשל ִיָּׂשאּו ּוְמִליָצה ִחידֹות לֹו 
ֲהלֹוא ֶפַתע ָיקּומּו ) 7: (לֹו ַעד ָמַתי ּוַמְכִּביד ָעָליו ַעְבִטיט

ִּכי ַאָּתה ) 8: (ְוָהִייָת ִלְמִׁשּסֹות ָלמֹו| נְֹׁשֶכיָך ְוִיְקצּו ְמַזְעְזֶעיָך 
ִמְּדֵמי ָאָדם ַוֲחַמס | ַׁשּלֹוָת ּגֹוִים ַרִּבים ְיָׁשּלּוָך ָּכל ֶיֶתר ַעִּמים 

  : ֶרץ ִקְרָיה ְוָכל יְֹׁשֵבי ָבּהֶא 
ף ָלׂשּום ַּבָּמרֹום ִקּנֹו ְלִהָּנֵצל ִמּכַ | הֹוי ּבֵֹצַע ֶּבַצע ָרע ְלֵביתֹו ) 9(

ְקצֹות ַעִּמים ַרִּבים ְוחֹוֵטא | ָיַעְצָּת ּבֶֹׁשת ְלֵביֶתָך ) 10: (ָרע
  : ָּנהְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲענֶ | ִּכי ֶאֶבן ִמִּקיר ִּתְזָעק ) 11: (ַנְפֶׁשךָ 

ֲהלֹוא ) 13: (ְוכֹוֵנן ִקְרָיה ְּבַעְוָלה| הֹוי ּבֶֹנה ִעיר ְּבָדִמים ) 12(
ֵדי ְוִייְגעּו ַעִּמים ְּבֵדי ֵאׁש ּוְלֻאִּמים ְּב | ִהֵּנה ֵמֵאת ְיהָוה ְצָבאֹות 

ַּכַּמִים | ִּכי ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָלַדַעת ֶאת ְּכבֹוד ְיהָוה ) 14: (ִריק ִיָעפּו
ף הֹוי ַמְׁשֵקה ֵרֵעהּו ְמַסֵּפַח ֲחָמְתָך ְוַא) 15(  : ָים ְיַכּסּו ַעל

ָׂשַבְעָּת ָקלֹון ִמָּכבֹוד ) 16: (ְלַמַען ַהִּביט ַעל ְמעֹוֵריֶהם| ַׁשֵּכר 
ן ִּתּסֹוב ָעֶליָך ּכֹוס ְיִמין ְיהָוה ְוִקיָקלֹו| ְׁשֵתה ַגם ַאָּתה ְוֵהָעֵרל 

| ַכֶּסָּך ְוׁשֹד ְּבֵהמֹות ְיִחיַתן ִּכי ֲחַמס ְלָבנֹון יְ ) 17: (ַעל ְּכבֹוֶדךָ 
ָמה ) 18(  : ִמְּדֵמי ָאָדם ַוֲחַמס ֶאֶרץ ִקְרָיה ְוָכל יְֹׁשֵבי ָבּה

ִּכי ָבַטח יֵֹצר | הֹוִעיל ֶּפֶסל ִּכי ְפָסלֹו יְֹצרֹו ַמֵּסָכה ּומֹוֶרה ָּׁשֶקר 
הֹוי אֵֹמר ָלֵעץ ) 19(  : ִיְצרֹו ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֱאִליִלים ִאְּלִמים

 הּוא יֹוֶרה ִהֵּנה הּוא ָּתפּוׂש ָזָהב| ָהִקיָצה עּוִרי ְלֶאֶבן ּדּוָמם 
ַהס | ַויהָוה ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו ) 20: (ָוֶכֶסף ְוָכל רּוַח ֵאין ְּבִקְרּבֹו

  :ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ
  

Habakkuk Chapter 3 
  
ָוה ָׁשַמְעִּתי ְיה) 2: (ַעל ִׁשְגיֹנֹות| ְּתִפָּלה ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ) 1(

ב ָׁשִנים ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי ְיהָוה ָּפָעְלָך ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו ְּבֶקרֶ 
 ֱאלֹוַה ִמֵּתיָמן ָיבֹוא ְוָקדֹוׁש) 3: (ְּברֶֹגז ַרֵחם ִּתְזּכֹור| ּתֹוִדיַע 

: ֶרץִּכָּסה ָׁשַמִים הֹודֹו ּוְתִהָּלתֹו ָמְלָאה ָהָא| ֵמַהר ָּפאָרן ֶסָלה 



) 5: (ְוָׁשם ֶחְביֹון ֻעּזֹה| נַֹגּה ָּכאֹור ִּתְהֶיה ַקְרַנִים ִמָּידֹו לֹו וְ ) 4(
ה ָעַמד ַוְימֶֹדד ֶאֶרץ ָרָא) 6: (ְוֵיֵצא ֶרֶׁשף ְלַרְגָליו| ְלָפָניו ֵיֶלְך ָּדֶבר 

ֲהִליכֹות | ַוַּיֵּתר ּגֹוִים ַוִּיְתּפְֹצצּו ַהְרֵרי ַעד ַׁשחּו ִּגְבעֹות עֹוָלם 
ִיְרְּגזּון ְיִריעֹות | ַּתַחת ָאֶון ָרִאיִתי ָאֳהֵלי כּוָׁשן ) 7: (עֹוָלם לֹו
ָך ֲהִבְנָהִרים ָחָרה ְיהָוה ִאם ַּבְּנָהִרים ַאּפֶ ) 8(  : ֶאֶרץ ִמְדָין

) 9: (ִּכי ִתְרַּכב ַעל סּוֶסיָך ַמְרְּכבֶֹתיָך ְיׁשּוָעה| ִאם ַּבָּים ֶעְבָרֶתָך 
ְנָהרֹות ְּתַבַּקע | ּטֹות אֶֹמר ֶסָלה ֶעְרָיה ֵתעֹור ַקְׁשֶּתָך ְׁשֻבעֹות ַמ 

 ָנַתן ְּתהֹום קֹולֹו| ָראּוָך ָיִחילּו ָהִרים ֶזֶרם ַמִים ָעָבר ) 10: (ָאֶרץ
ְלאֹור ִחֶּציָך | ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה ) 11: (רֹום ָיֵדיהּו ָנָׂשא

 ְּבַאף ָּתדּוׁש|  ְּבַזַעם ִּתְצַעד ָאֶרץ) 12: (ְיַהֵּלכּו ְלנַֹגּה ְּבַרק ֲחִניֶתךָ 
 ָמַחְצָּת ּרֹאׁש| ָיָצאָת ְלֵיַׁשע ַעֶּמָך ְלֵיַׁשע ֶאת ְמִׁשיֶחָך ) 13: (ּגֹוִים

  : ִמֵּבית ָרָׁשע ָערֹות ְיסֹוד ַעד ַצָּואר ֶסָלה
| ִיְסֲערּו ַלֲהִפיֵצִני ] ְּפָרָזיו קרי[ָנַקְבָּת ְבַמָּטיו רֹאׁש פרזו ) 14(

| ָּדַרְכָּת ַבָּים סּוֶסיָך ) 15: (י ַּבִּמְסָּתרֲעִליֻצָתם ְּכמֹו ֶלֱאכֹל ָענִ 
 ָפַתיָׁשַמְעִּתי ַוִּתְרַּגז ִּבְטִני ְלקֹול ָצֲללּו ְׂש ) 16: (חֶֹמר ַמִים ַרִּבים

לֹות ֲאֶׁשר ָאנּוַח ְליֹום ָצָרה ַלעֲ | ָיבֹוא ָרָקב ַּבֲעָצַמי ְוַתְחַּתי ֶאְרָּגז 
ׁש א ִתְפָרח ְוֵאין ְיבּול ַּבְּגָפִנים ִּכחֵ ִּכי ְתֵאָנה לֹ) 17: (ְלַעם ְיגּוֶדּנּו

ָּגַזר ִמִּמְכָלה צֹאן ְוֵאין | ַמֲעֵׂשה ַזִית ּוְׁשֵדמֹות לֹא ָעָׂשה אֶֹכל 
ָאִגיָלה ֵּבאלֵֹהי | ַוֲאִני ַּביהָוה ֶאְעלֹוָזה ) 18: (ָּבָקר ָּבְרָפִתים

לֹות ְוַעל ָּבמֹוַתי ְיהִוה ֲאדָֹני ֵחיִלי ַוָּיֶׂשם ַרְגַלי ָּכַאּיָ ) 19: (ִיְׁשִעי
  :ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹוָתי| ַיְדִרֵכִני 

  
  ֵסֶפר ְצַפְנָיה

  
Zephaniah Chapter 1 

  
ָיה ֶּבן ְּדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ְצַפְנָיה ֶּבן ּכּוִׁשי ֶבן ְּגַדלְ ) 1(

) 2: (הִּביֵמי יֹאִׁשָּיהּו ֶבן ָאמֹון ֶמֶלְך ְיהּודָ | ֲאַמְרָיה ֶּבן ִחְזִקָּיה 
ָאֵסף ָאָדם ) 3: (ָאסֹף ָאֵסף ּכֹל ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְנֻאם ְיהָוה

 ת ָהְרָׁשִעיםּוְבֵהָמה ָאֵסף עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ְוַהַּמְכֵׁשלֹות ֶא 
ְוָנִטיִתי ) 4: (ְוִהְכַרִּתי ֶאת ָהָאָדם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְנֻאם ְיהָוה| 

ְוִהְכַרִּתי ִמן ַהָּמקֹום | ְוַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם  ָיִדי ַעל ְיהּוָדה
ְוֶאת ) 5: (ַהֶּזה ֶאת ְׁשָאר ַהַּבַעל ֶאת ֵׁשם ַהְּכָמִרים ִעם ַהּכֲֹהִנים

ְוֶאת ַהִּמְׁשַּתֲחִוים | ַהִּמְׁשַּתֲחִוים ַעל ַהַּגּגֹות ִלְצָבא ַהָּׁשָמִים 



ְוֶאת ַהְּנסֹוִגים ) 6: (ים ְּבַמְלָּכםַהִּנְׁשָּבִעים ַליהָוה ְוַהִּנְׁשָּבעִ 
) 7: (ּוַוֲאֶׁשר לֹא ִבְקׁשּו ֶאת ְיהָוה ְולֹא ְדָרֻׁשה| ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה 

 ִּכי ָקרֹוב יֹום ְיהָוה ִּכי ֵהִכין ְיהָוה ֶזַבח| ַהס ִמְּפֵני ֲאדָֹני ְיהִוה 
ם י ַעל ַהָּׂשִריְוָהָיה ְּביֹום ֶזַבח ְיהָוה ּוָפַקְדִּת ) 8: (ִהְקִּדיׁש ְקֻרָאיו

ּוָפַקְדִּתי ) 9: (ְוַעל ָּכל ַהּלְֹבִׁשים ַמְלּבּוׁש ָנְכִרי| ְוַעל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך 
ַהְמַמְלִאים ֵּבית | ַעל ָּכל ַהּדֹוֵלג ַעל ַהִּמְפָּתן ַּבּיֹום ַההּוא 

 ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה) 10(  : ֲאדֵֹניֶהם ָחָמס ּוִמְרָמה
ְוֶׁשֶבר ָּגדֹול | ָקה ִמַּׁשַער ַהָּדִגים ִויָלָלה ִמן ַהִּמְׁשֶנה קֹול ְצעָ 
ן ִּכי ִנְדָמה ָּכל ַעם ְּכַנעַ | ֵהיִלילּו יְֹׁשֵבי ַהַּמְכֵּתׁש ) 11: (ֵמַהְּגָבעֹות

 ְוָהָיה ָּבֵעת ַהִהיא ֲאַחֵּפׂש ֶאת) 12: (ִנְכְרתּו ָּכל ְנִטיֵלי ָכֶסף
ֵריֶהם ְדִּתי ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהּקְֹפִאים ַעל ִׁשְמ ּוָפַק | ְירּוָׁשַלִם ַּבֵּנרֹות 

ְוָהָיה ֵחיָלם ) 13: (ָהאְֹמִרים ִּבְלָבָבם לֹא ֵייִטיב ְיהָוה ְולֹא ָיֵרעַ 
ּוָבנּו ָבִּתים ְולֹא ֵיֵׁשבּו ְוָנְטעּו | ִלְמִׁשָּסה ּוָבֵּתיֶהם ִלְׁשָמָמה 
ם ְיהָוה ַהָּגדֹול ָקרֹוב יֹו) 14: (ְכָרִמים ְולֹא ִיְׁשּתּו ֶאת ֵייָנם

) 15: (קֹול יֹום ְיהָוה ַמר צֵֹרַח ָׁשם ִּגּבֹור| ָקרֹוב ּוַמֵהר ְמאֹד 
יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה יֹום ׁשָֹאה | יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא 

יֹום ׁשֹוָפר ) 16: (ּוְמׁשֹוָאה יֹום חֶֹׁשְך ַוֲאֵפָלה יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל
) 17: (ַהְּבֻצרֹות ְוַעל ַהִּפּנֹות ַהְּגבֹהֹותַעל ֶהָעִרים | ּוְתרּוָעה 

 ְוֻׁשַּפְך ָּדָמם| ַוֲהֵצרִֹתי ָלָאָדם ְוָהְלכּו ַּכִעְוִרים ִּכי ַליהָוה ָחָטאּו 
ַּגם ַּכְסָּפם ַּגם ְזָהָבם לֹא יּוַכל ) 18: (ֶּכָעָפר ּוְלֻחָמם ַּכְּגָלִלים

ִּכי | תֹו ֵּתָאֵכל ָּכל ָהָאֶרץ ְלַהִּציָלם ְּביֹום ֶעְבַרת ְיהָוה ּוְבֵאׁש ִקְנָא
    : ָכָלה ַאְך ִנְבָהָלה ַיֲעֶׂשה ֵאת ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ

  
Zephaniah Chapter 2 

  
ְּבֶטֶרם ֶלֶדת חֹק ) 2: (ַהּגֹוי לֹא ִנְכָסף| ִהְתקֹוְׁשׁשּו ָוקֹוּׁשּו ) 1(

ה ְּבֶטֶרם ְּבֶטֶרם לֹא ָיבֹוא ֲעֵליֶכם ֲחרֹון ַאף ְיהוָ | ְּכמֹץ ָעַבר יֹום 
י ַּבְּקׁשּו ֶאת ְיהָוה ָּכל ַעְנוֵ ) 3: (לֹא ָיבֹוא ֲעֵליֶכם יֹום ַאף ְיהָוה

י ַּבְּקׁשּו ֶצֶדק ַּבְּקׁשּו ֲעָנָוה אּולַ | ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפטֹו ָּפָעלּו 
ֹון ִּכי ַעָּזה ֲעזּוָבה ִתְהֶיה ְוַאְׁשְקל) 4: (ִּתָּסְתרּו ְּביֹום ַאף ְיהָוה

הֹוי ) 5(  : ַאְׁשּדֹוד ַּבָּצֳהַרִים ְיָגְרׁשּוָה ְוֶעְקרֹון ֵּתָעֵקר| ה ִלְׁשָמָמ 
ְּדַבר ְיהָוה ֲעֵליֶכם ְּכַנַען ֶאֶרץ | יְֹׁשֵבי ֶחֶבל ַהָּים ּגֹוי ְּכֵרִתים 

ְוָהְיָתה ֶחֶבל ַהָּים ְנֹות ) 6: (ְּפִלְׁשִּתים ְוַהֲאַבְדִּתיְך ֵמֵאין יֹוֵׁשב
ָדה ְוָהָיה ֶחֶבל ִלְׁשֵאִרית ֵּבית ְיהּו) 7: (צֹאןְּכרֹת רִֹעים ְוִגְדרֹות 



ְיהָוה  ְּבָבֵּתי ַאְׁשְקלֹון ָּבֶעֶרב ִיְרָּבצּון ִּכי ִיְפְקֵדם| ֲעֵליֶהם ִיְרעּון 
ָׁשַמְעִּתי ֶחְרַּפת ) 8]: (ְׁשִביָתם קרי[ֱאלֵֹהיֶהם ְוָׁשב ׁשבותם 
ת ַעִּמי ַוַּיְגִּדילּו ַעל ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ֶא | מֹוָאב ְוִגּדּוֵפי ְּבֵני ַעּמֹון 

ל ִּכי ָלֵכן ַחי ָאִני ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵא ) 9: (ְּגבּוָלם
ִמְכֵרה מֹוָאב ִּכְסדֹם ִּתְהֶיה ּוְבֵני ַעּמֹון ַּכֲעמָֹרה ִמְמַׁשק ָחרּול ּו

ִיי ּגֹו[ְׁשֵאִרית ַעִּמי ְיָבּזּום ְוֶיֶתר גוי | ֶמַלח ּוְׁשָמָמה ַעד עֹוָלם 
ִּכי ֵחְרפּו ַוַּיְגִּדלּו | זֹאת ָלֶהם ַּתַחת ְּגאֹוָנם ) 10: (ִיְנָחלּום] קרי

ל נֹוָרא ְיהָוה ֲעֵליֶהם ִּכי ָרָזה ֵאת ּכָ ) 11: (ַעל ַעם ְיהָוה ְצָבאֹות
) 12: (ְוִיְׁשַּתֲחוּו לֹו ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו ּכֹל ִאֵּיי ַהּגֹוִים| ֱאלֵֹהי ָהָאֶרץ 
ְוֵיט ָידֹו ַעל ָצפֹון ) 13: (ִׁשים ַחְלֵלי ַחְרִּבי ֵהָּמהַּגם ַאֶּתם ּכּו

) 14: (רְוָיֵׂשם ֶאת ִניְנֵוה ִלְׁשָמָמה ִצָּיה ַּכִּמְדּבָ | ִויַאֵּבד ֶאת ַאּׁשּור 
ְוָרְבצּו ְבתֹוָכּה ֲעָדִרים ָּכל ַחְיתֹו גֹוי ַּגם ָקַאת ַּגם ִקּפֹד 

: הַּבַחּלֹון חֶֹרב ַּבַּסף ִּכי ַאְרָזה ֵערָ קֹול ְיׁשֹוֵרר | ְּבַכְפּתֶֹריָה ָיִלינּו 
ָבּה ֲאִני זֹאת ָהִעיר ָהַעִּליָזה ַהּיֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח ָהאְֹמָרה ִּבְלבָ ) 15(

ֶליָה ֵאיְך ָהְיָתה ְלַׁשָּמה ַמְרֵּבץ ַלַחָּיה ּכֹל עֹוֵבר עָ | ְוַאְפִסי עֹוד 
    : ִיְׁשרֹק ָיִניַע ָידֹו

  
Zephaniah Chapter 3 

  
א לֹא ָׁשְמָעה ְּבקֹול לֹ) 2: (ָהִעיר ַהּיֹוָנה| י מְֹרָאה ְוִנְגָאָלה הֹו) 1(

) 3: (ַּביהָוה לֹא ָבָטָחה ֶאל ֱאלֶֹהיָה לֹא ָקֵרָבה| ָלְקָחה מּוָסר 
ּו ׁשְֹפֶטיָה ְזֵאֵבי ֶעֶרב לֹא ָגְרמ| ָׂשֶריָה ְבִקְרָּבּה ֲאָריֹות ׁשֲֹאִגים 

 ּכֲֹהֶניָה ִחְּללּו קֶֹדׁש| ְנֵׁשי ּבְֹגדֹות ְנִביֶאיָה ּפֲֹחִזים ַא) 4: (ַלּבֶֹקר
ַּבּבֶֹקר | ְיהָוה ַצִּדיק ְּבִקְרָּבּה לֹא ַיֲעֶׂשה ַעְוָלה ) 5: (ָחְמסּו ּתֹוָרה

) 6: (תַּבּבֶֹקר ִמְׁשָּפטֹו ִיֵּתן ָלאֹור לֹא ֶנְעָּדר ְולֹא יֹוֵדַע ַעָּול ּבֶֹׁש 
| ְבִּתי חּוצֹוָתם ִמְּבִלי עֹוֵבר ִהְכַרִּתי גֹוִים ָנַׁשּמּו ִּפּנֹוָתם ֶהֱחרַ 

ָאַמְרִּתי ַאְך ִּתיְרִאי ) 7: (ִנְצּדּו ָעֵריֶהם ִמְּבִלי ִאיׁש ֵמֵאין יֹוֵׁשב
| ָעֶליָה  אֹוִתי ִּתְקִחי מּוָסר ְולֹא ִיָּכֵרת ְמעֹוָנּה ּכֹל ֲאֶׁשר ָּפַקְדִּתי

ַחּכּו ִלי ְנֻאם ָלֵכן ) 8: (ָאֵכן ִהְׁשִּכימּו ִהְׁשִחיתּו ּכֹל ֲעִלילֹוָתם
ִּכי ִמְׁשָּפִטי ֶלֱאסֹף ּגֹוִים ְלָקְבִצי | ְיהָוה ְליֹום קּוִמי ְלַעד 

ִקְנָאִתי  ַמְמָלכֹות ִלְׁשּפְֹך ֲעֵליֶהם ַזְעִמי ּכֹל ֲחרֹון ַאִּפי ִּכי ְּבֵאׁש
|  ִּכי ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה) 9: (ֵּתָאֵכל ָּכל ָהָאֶרץ

 ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי) 10: (ָּלם ְּבֵׁשם ְיהָוה ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחדִלְקרֹא כֻ 
ַּבּיֹום ַההּוא לֹא ) 11: (ֲעָתַרי ַּבת ּפּוַצי יֹוִבלּון ִמְנָחִתי| כּוׁש 



ִּכי ָאז ָאִסיר ִמִּקְרֵּבְך | ֵתבֹוִׁשי ִמּכֹל ֲעִלילַֹתִיְך ֲאֶׁשר ָּפַׁשַעְּת ִּבי 
) 12: (תֹוִסִפי ְלָגְבָהה עֹוד ְּבַהר ָקְדִׁשיַעִּליֵזי ַּגֲאָוֵתְך ְולֹא 

) 13: (ְוָחסּו ְּבֵׁשם ְיהָוה| ְוִהְׁשַאְרִּתי ְבִקְרֵּבְך ַעם ָעִני ָוָדל 
א ִיָּמֵצא ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל לֹא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ְולֹא ְיַדְּברּו ָכָזב ְולֹ

: צּו ְוֵאין ַמֲחִרידִּכי ֵהָּמה ִיְרעּו ְוָרְב | ְּבִפיֶהם ְלׁשֹון ַּתְרִמית 
 ִׂשְמִחי ְוָעְלִזי ְּבָכל ֵלב| ָרִּני ַּבת ִצּיֹון ָהִריעּו ִיְׂשָרֵאל ) 14(  

ֶמֶלְך | ֵהִסיר ְיהָוה ִמְׁשָּפַטִיְך ִּפָּנה אְֹיֵבְך ) 15: (ַּבת ְירּוָׁשָלִם
ַּבּיֹום ַההּוא ) 16: (ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ְּבִקְרֵּבְך לֹא ִתיְרִאי ָרע עֹוד

ְיהָוה ) 17: (ִצּיֹון ַאל ִיְרּפּו ָיָדִיְך | ָאֵמר ִלירּוָׁשַלִם ַאל ִּתיָרִאי יֵ 
יׁש ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ְּבִׂשְמָחה ַיֲחִר | ֱאלַֹהִיְך ְּבִקְרֵּבך ִּגּבֹור יֹוִׁשיַע 

יּו נּוֵגי ִמּמֹוֵעד ָאַסְפִּתי ִמֵּמְך הָ ) 18: (ְּבַאֲהָבתֹו ָיִגיל ָעַלִיְך ְּבִרָּנה
 ִהְנִני עֶֹׂשה ֶאת ָּכל ְמַעַּנִיְך ָּבֵעת) 19: (ֵאת ָעֶליָה ֶחְרָּפהַמְׂש | 

ים ְוהֹוַׁשְעִּתי ֶאת ַהּצֵֹלָעה ְוַהִּנָּדָחה ֲאַקֵּבץ ְוַׂשְמִּת | ַהִהיא 
ָּבֵעת ַהִהיא ָאִביא ) 20: (ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ְּבָכל ָהָאֶרץ ָּבְׁשָּתם

 י ֶאֵּתן ֶאְתֶכם ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלהִּכ | ֶאְתֶכם ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם 
  :ר ְיהָוהְּבכֹל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמ 

  
  ֵסֶפר ַחַּגי

  
Haggai Chapter 1 

  
י ְּביֹום ֶאָחד ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלְך ַּבחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁש ) 1(

ָוה ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ָהָיה ְדַבר ְיה| ַלחֶֹדׁש 
ֵהן ַהָּגדֹול ְׁשַאְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֹ

ָהָעם ַהֶּזה ָאְמרּו | ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר ) 2: (ֵלאמֹר
  : לֹא ֶעת ּבֹא ֶעת ֵּבית ְיהָוה ְלִהָּבנֹות

ַהֵעת ָלֶכם ) 4: (ְּדַבר ְיהָוה ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֵלאמֹרַוְיִהי ) 3(
ְוַעָּתה ) 5: (ְוַהַּבִית ַהֶּזה ָחֵרב| ַאֶּתם ָלֶׁשֶבת ְּבָבֵּתיֶכם ְספּוִנים 

) 6: (ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם| ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות 
ְלָׂשְבָעה ָׁשתֹו ְוֵאין  ְזַרְעֶּתם ַהְרֵּבה ְוָהֵבא ְמָעט ָאכֹול ְוֵאין

ֹור ְוַהִּמְׂשַּתֵּכר ִמְׂשַּתֵּכר ֶאל ְצר| ְלָׁשְכָרה ָלבֹוׁש ְוֵאין ְלחֹם לֹו 
  : ָנקּוב

) 8: (ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם| ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ) 7(
ְוֶאְרֶצה ּבֹו ואכבד | ֲעלּו ָהָהר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהָּבִית 



ָּפנֹה ֶאל ַהְרֵּבה ְוִהֵּנה ִלְמָעט ) 9: (ָאַמר ְיהָוה] ֶאָּכְבָדה קריוְ [
 ַיַען ֶמה ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ַיַען| ַוֲהֵבאֶתם ַהַּבִית ְוָנַפְחִּתי בֹו 

ַעל ֵּכן ) 10: (ֵּביִתי ֲאֶׁשר הּוא ָחֵרב ְוַאֶּתם ָרִצים ִאיׁש ְלֵביתֹו
ָוֶאְקָרא ) 11: (ְוָהָאֶרץ ָּכְלָאה ְיבּוָלּה |ֲעֵליֶכם ָּכְלאּו ָׁשַמִים ִמָּטל 

ל חֶֹרב ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ֶהָהִרים ְוַעל ַהָּדָגן ְוַעל ַהִּתירֹוׁש ְועַ 
 ְוַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה| ַהִּיְצָהר ְוַעל ֲאֶׁשר ּתֹוִציא ָהֲאָדָמה 

ַע ן ַׁשְלִּתיֵאל ִויהֹוׁשֻ ַוִּיְׁשַמע ְזֻרָּבֶבל ּבֶ ) 12(  : ְוַעל ָּכל ְיִגיַע ַּכָּפִים
 ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ְּבקֹול ְיהָוה

| ֱאלֵֹהיֶהם  ֱאלֵֹהיֶהם ְוַעל ִּדְבֵרי ַחַּגי ַהָּנִביא ַּכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהָוה
ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ַמְלַאְך ְיהָוה ) 13: (ַוִּייְראּו ָהָעם ִמְּפֵני ְיהָוה

) 14: (ֲאִני ִאְּתֶכם ְנֻאם ְיהָוה| ַמְלֲאכּות ְיהָוה ָלָעם ֵלאמֹר ְּב 
ְוֶאת רּוַח  ַוָּיַער ְיהָוה ֶאת רּוַח ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה
| ית ָהָעם ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאת רּוַח ּכֹל ְׁשֵאִר 

  : ָלאָכה ְּבֵבית ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהיֶהםַוָּיבֹאּו ַוַּיֲעׂשּו ְמ 
ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים | ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַּבִּׁשִּׁשי ) 15(

  :ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלְך 
  

Haggai Chapter 2 
  
 ָהָיה ְּדַבר ְיהָוה ְּבַיד ַחַּגי| ַּבְּׁשִביִעי ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ַלחֶֹדׁש ) 1(

ת ֱאָמר ָנא ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפחַ ) 2: (ִביא ֵלאמֹרַהּנָ 
ְוֶאל ְׁשֵאִרית | ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול 

ת ַהֶּזה ִמי ָבֶכם ַהִּנְׁשָאר ֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת ַהַּביִ ) 3: (ָהָעם ֵלאמֹר
ם רִֹאים אֹתֹו ַעָּתה ֲהלֹוא ָכמֹהּו ּוָמה ַאֶּת | ִּבְכבֹודֹו ָהִראׁשֹון 
 ְיהֹוֻׁשעַ  ְוַעָּתה ֲחַזק ְזֻרָּבֶבל ְנֻאם ְיהָוה ַוֲחַזק) 4: (ְּכַאִין ְּבֵעיֵניֶכם

 ָוה ַוֲעׂשּוֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַוֲחַזק ָּכל ַעם ָהָאֶרץ ְנֻאם ְיה
ִּתי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָּכרַ  ֶאת) 5: (ִּכי ֲאִני ִאְּתֶכם ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות| 

ַאל | ִאְּתֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצַרִים ְורּוִחי עֶֹמֶדת ְּבתֹוְכֶכם 
| א ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהי) 6(  : ִּתיָראּו

: ת ֶהָחָרָבהַוֲאִני ַמְרִעיׁש ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּים ְוֶא 
ּוִמֵּלאִתי | ְׁשִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ּוָבאּו ֶחְמַּדת ָּכל ַהּגֹוִים ְוִהְרעַ ) 7(

ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ) 8: (ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ָּכבֹוד ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות
 ָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה) 9: (ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות| ַהָּזָהב 



 ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן| ר ְיהָוה ְצָבאֹות ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ָאַמ 
  : ָׁשלֹום ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות

ָהָיה | ָיֶוׁש ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְר ) 10(
 ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות) 11: (ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ַחַּגי ַהָּנִביא ֵלאמֹר

ר ֵהן ִיָּׂשא ִאיׁש ְּבַׂש ) 12: (ּכֲֹהִנים ּתֹוָרה ֵלאמֹרְׁשַאל ָנא ֶאת הַ | 
ל ַהַּיִין קֶֹדׁש ִּבְכַנף ִּבְגדֹו ְוָנַגע ִּבְכָנפֹו ֶאל ַהֶּלֶחם ְוֶאל ַהָּנִזיד ְוֶא 

: אַוַּיֲענּו ַהּכֲֹהִנים ַוּיֹאְמרּו לֹ| ְוֶאל ֶׁשֶמן ְוֶאל ָּכל ַמֲאָכל ֲהִיְקָּדׁש 
ַוַּיֲענּו | ם ִיַּגע ְטֵמא ֶנֶפׁש ְּבָכל ֵאֶּלה ֲהִיְטָמא ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ִא ) 13(

ֶּזה ַוַּיַען ַחַּגי ַוּיֹאֶמר ֵּכן ָהָעם הַ ) 14: (ַהּכֲֹהִנים ַוּיֹאְמרּו ִיְטָמא
ַוֲאֶׁשר |  ְוֵכן ַהּגֹוי ַהֶּזה ְלָפַני ְנֻאם ְיהָוה ְוֵכן ָּכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם

ּיֹום ְוַעָּתה ִׂשימּו ָנא ְלַבְבֶכם ִמן הַ ) 15: (ַיְקִריבּו ָׁשם ָטֵמא הּוא
) 16: (ִמֶּטֶרם ׂשּום ֶאֶבן ֶאל ֶאֶבן ְּבֵהיַכל ְיהָוה| ַהֶּזה ָוָמְעָלה 

ָּבא ֶאל ַהֶּיֶקב | ִמְהיֹוָתם ָּבא ֶאל ֲעֵרַמת ֶעְׂשִרים ְוָהְיָתה ֲעָׂשָרה 
ֶאְתֶכם  ִהֵּכיִתי) 17: (ַלְחׂשֹף ֲחִמִּׁשים ּפּוָרה ְוָהְיָתה ֶעְׂשִרים

ְוֵאין ֶאְתֶכם | ַּבִּׁשָּדפֹון ּוַבֵּיָרקֹון ּוַבָּבָרד ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם 
| ָלה ִׂשימּו ָנא ְלַבְבֶכם ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה ָוָמעְ ) 18: (ֵאַלי ְנֻאם ְיהָוה

ד ֵהיַכל ִמּיֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ֻיַּס 
ַהעֹוד ַהֶּזַרע ַּבְּמגּוָרה ְוַעד ַהֶּגֶפן ) 19: (ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ְיהָוה

: ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאָבֵרְך | ְוַהְּתֵאָנה ְוָהִרּמֹון ְוֵעץ ַהַּזִית לֹא ָנָׂשא 
ָּבָעה ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵׁשִנית ֶאל ַחַּגי ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְר ) 20(  

ֲאִני | ֻרָּבֶבל ַּפַחת ְיהּוָדה ֵלאמֹר ֱאמֹר ֶאל זְ ) 21: (ַלחֶֹדׁש ֵלאמֹר
ת ְוָהַפְכִּתי ִּכֵּסא ַמְמָלכֹו) 22: (ַמְרִעיׁש ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ

ְוָהַפְכִּתי ֶמְרָּכָבה ְורְֹכֶביָה | ְוִהְׁשַמְדִּתי חֶֹזק ַמְמְלכֹות ַהּגֹוִים 
ַּבּיֹום ַההּוא ) 23: (ְוָיְרדּו סּוִסים ְורְֹכֵביֶהם ִאיׁש ְּבֶחֶרב ָאִחיו

ִּדי ְנֻאם ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ֶאָּקֲחָך ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ַעְב 
  :ִּכי ְבָך ָבַחְרִּתי ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות| ְיהָוה ְוַׂשְמִּתיָך ַּכחֹוָתם 

  
  ֵסֶפר ְזַכְרָיה

  
Zechariah Chapter 1 

  
ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל | ִים ְלָדְרָיֶוׁש ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִמיִני ִּבְׁשַנת ְׁשַּת ) 1(

ָקַצף ְיהָוה ַעל ) 2: (ְזַכְרָיה ֶּבן ֶּבֶרְכָיה ֶּבן ִעּדֹו ַהָּנִביא ֵלאמֹר
ת ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹו) 3: (ֲאבֹוֵתיֶכם ָקֶצף



ה ְוָאׁשּוב ֲאֵליֶכם ָאַמר ְיהוָ | ׁשּובּו ֵאַלי ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות 
ַאל ִּתְהיּו ַכֲאבֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ָקְראּו ֲאֵליֶהם ) 4: (ְצָבאֹות

בּו ָנא ַהְּנִביִאים ָהִראׁשִֹנים ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ׁשּו
ְולֹא | ָהָרִעים ] ּוַמַעְלֵליֶכם קרי[ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ומעליליכם 

| ֲאבֹוֵתיֶכם ַאֵּיה ֵהם ) 5( :ָׁשְמעּו ְולֹא ִהְקִׁשיבּו ֵאַלי ְנֻאם ְיהָוה
ֶאת  ַאְך ְּדָבַרי ְוֻחַּקי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי) 6: (ְוַהְּנִבִאים ַהְלעֹוָלם ִיְחיּו

ַוָּיׁשּובּו ַוּיֹאְמרּו | ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים ֲהלֹוא ִהִּׂשיגּו ֲאבֵֹתיֶכם 
 ֲעָלֵלינּו ֵּכןַּכֲאֶׁשר ָזַמם ְיהָוה ְצָבאֹות ַלֲעׂשֹות ָלנּו ִּכְדָרֵכינּו ּוְכַמ 

ר חֶֹדׁש ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְלַעְׁשֵּתי ָעָׂש ) 7(  : ָעָׂשה ִאָּתנּו
ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל | הּוא חֶֹדׁש ְׁשָבט ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש 
ָרִאיִתי ַהַּלְיָלה ) 8: (ְזַכְרָיה ֶּבן ֶּבֶרְכָיהּו ֶּבן ִעּדֹוא ַהָּנִביא ֵלאמֹר

ֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה ִאיׁש רֵֹכב ַעל סּוס ָאדֹם ְוהּוא עֵֹמד ֵּבין ַהֲהַדִּסים
ָואַֹמר ) 9: (ְוַאֲחָריו סּוִסים ֲאֻדִּמים ְׂשֻרִּקים ּוְלָבִנים| ַּבְּמֻצָלה 

ָּך ָמה ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ֲאִני ַאְרֶא | ָמה ֵאֶּלה ֲאדִֹני 
| ר ַּיַען ָהִאיׁש ָהעֵֹמד ֵּבין ַהֲהַדִּסים ַוּיֹאַמ וַ ) 10: (ֵהָּמה ֵאֶּלה

 ַוַּיֲענּו ֶאת ַמְלַאְך ) 11: (ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׁשַלח ְיהָוה ְלִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ
ְוִהֵּנה ָכל | ְיהָוה ָהעֵֹמד ֵּבין ַהֲהַדִּסים ַוּיֹאְמרּו ִהְתַהַּלְכנּו ָבָאֶרץ 

ַען ַמְלַאְך ְיהָוה ַוּיֹאַמר ְיהָוה ַוּיַ ) 12: (ָהָאֶרץ יֶֹׁשֶבת ְוׁשָֹקֶטת
י ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ַאָּתה לֹא ְתַרֵחם ֶאת ְירּוָׁשַלִם ְוֵאת ָערֵ 

ַוַּיַען ְיהָוה ֶאת ) 13: (ֲאֶׁשר ָזַעְמָּתה ֶזה ִׁשְבִעים ָׁשָנה| ְיהּוָדה 
) 14: (ְּדָבִרים ִנֻחִמים| ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ְּדָבִרים טֹוִבים 

ה אֶמר ֵאַלי ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ְקָרא ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהוָ ַוּיֹ
ְוֶקֶצף ) 15: (ִקֵּנאִתי ִלירּוָׁשַלִם ּוְלִצּיֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה| ְצָבאֹות 

ט ֲאֶׁשר ֲאִני ָקַצְפִּתי ְּמעָ | ָּגדֹול ֲאִני קֵֹצף ַעל ַהּגֹוִים ַהַּׁשֲאַנִּנים 
ַלִם ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַׁשְבִּתי ִלירּוָׁש ) 16(: ְוֵהָּמה ָעְזרּו ְלָרָעה

] ְוָקו קרי[וקוה | ְּבַרֲחִמים ֵּביִתי ִיָּבֶנה ָּבּה ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות 
עֹוד ְקָרא ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 17: (ִיָּנֶטה ַעל ְירּוָׁשָלִם

ֹוד ֶאת ִצּיֹון ְוִנַחם ְיהָוה ע| ְצָבאֹות עֹוד ְּתפּוֶציָנה ָעַרי ִמּטֹוב 
    : ּוָבַחר עֹוד ִּבירּוָׁשָלִם
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ָואַֹמר ֶאל ) 2: (ְוִהֵּנה ַאְרַּבע ְקָרנֹות| ָוֶאָּׂשא ֶאת ֵעיַני ָוֵאֶרא ) 1(

ר ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֵאֶּלה ַהְּקָרנֹות ֲאֶׁש | ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ָמה ֵאֶּלה 



ַוַּיְרֵאִני ְיהָוה ) 3(  : ָרֵאל ִוירּוָׁשָלִםֵזרּו ֶאת ְיהּוָדה ֶאת ִיְׂש 
ַוּיֹאֶמר | ָואַֹמר ָמה ֵאֶּלה ָבִאים ַלֲעׂשֹות ) 4: (ַאְרָּבָעה ָחָרִׁשים

א ָנָׂשא ֵלאמֹר ֵאֶּלה ַהְּקָרנֹות ֲאֶׁשר ֵזרּו ֶאת ְיהּוָדה ְּכִפי ִאיׁש לֹ
ְרנֹות ַהּגֹוִים רֹאׁשֹו ַוָּיבֹאּו ֵאֶּלה ְלַהֲחִריד אָֹתם ְלַיּדֹות ֶאת ַק 

ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ) 5(  : ַהּנְֹׂשִאים ֶקֶרן ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ְלָזרֹוָתּה
ְך ָואַֹמר ָאָנה ַאָּתה הֹלֵ ) 6: (ּוְבָידֹו ֶחֶבל ִמָּדה| ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ִאיׁש 

ַכָּמה ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָלמֹד ֶאת ְירּוָׁשַלִם ִלְראֹות ַּכָּמה ָרְחָּבּה וְ | 
ּוַמְלָאְך ַאֵחר יֵֹצא | ְוִהֵּנה ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי יֵֹצא ) 7: (ָאְרָּכּה

|  ַוּיֹאֶמר ֵאָלו ֻרץ ַּדֵּבר ֶאל ַהַּנַער ַהָּלז ֵלאמֹר) 8: (ִלְקָראתֹו
ַוֲאִני ) 9: (ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשַלִם ֵמרֹב ָאָדם ּוְבֵהָמה ְּבתֹוָכּה

ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה | ֵאׁש ָסִביב  ֶאְהֶיה ָּלּה ְנֻאם ְיהָוה חֹוַמת
  : ְבתֹוָכּה

ִּכי ְּכַאְרַּבע רּוחֹות | הֹוי הֹוי ְוֻנסּו ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְנֻאם ְיהָוה ) 10(
| הֹוי ִצּיֹון ִהָּמְלִטי ) 11: (ַהָּׁשַמִים ֵּפַרְׂשִּתי ֶאְתֶכם ְנֻאם ְיהָוה

אֹות ַאַחר ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצבָ ) 12(  : יֹוֶׁשֶבת ַּבת ָּבֶבל
 ִּכי ַהּנֵֹגַע ָּבֶכם נֵֹגעַ | ָּכבֹוד ְׁשָלַחִני ֶאל ַהּגֹוִים ַהּׁשְֹלִלים ֶאְתֶכם 

ל ִּכי ִהְנִני ֵמִניף ֶאת ָיִדי ֲעֵליֶהם ְוָהיּו ָׁשלָ ) 13: (ְּבָבַבת ֵעינֹו
ָרִּני ) 14(  : ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשָלָחִני| ְלַעְבֵדיֶהם 
) 15: (ִּכי ִהְנִני ָבא ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכְך ְנֻאם ְיהָוה| ַּבת ִצּיֹון  ְוִׂשְמִחי

 ְוָׁשַכְנִּתי| ְוִנְלוּו גֹוִים ַרִּבים ֶאל ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ְוָהיּו ִלי ְלָעם 
ְוָנַחל ְיהָוה ) 16: (ְבתֹוֵכְך ְוָיַדַעְּת ִּכי ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשָלַחִני ֵאָלִיְך 

: ּוָבַחר עֹוד ִּבירּוָׁשָלִם| ה ֶחְלקֹו ַעל ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש ֶאת ְיהּודָ 
    : ִּכי ֵנעֹור ִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו| ַהס ָּכל ָּבָׂשר ִמְּפֵני ְיהָוה ) 17(
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|  ְיהָוה ַוַּיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול עֵֹמד ִלְפֵני ַמְלַאְך ) 1(

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן) 2: (ֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלִׂשְטנֹוְוַהָּׂשָטן עֹ
ֲהלֹוא | ָלִם ִיְגַער ְיהָוה ְּבָך ַהָּׂשָטן ְוִיְגַער ְיהָוה ְּבָך ַהּבֵֹחר ִּבירּוָׁש 

| ם ִויהֹוֻׁשַע ָהָיה ָלֻבׁש ְּבָגִדים צֹוִאי) 3: (ֶזה אּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש
ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהעְֹמִדים ְלָפָניו ) 4: (ְועֵֹמד ִלְפֵני ַהַּמְלָאְך 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה | ֵלאמֹר ָהִסירּו ַהְּבָגִדים ַהּצִֹאים ֵמָעָליו 
ָואַֹמר ) 5: (ֶהֱעַבְרִּתי ֵמָעֶליָך ֲעֹוֶנָך ְוַהְלֵּבׁש אְֹתָך ַמֲחָלצֹות

 הֹור ַעל רֹאׁשֹוַוָּיִׂשימּו ַהָּצִניף ַהָּט | ָיִׂשימּו ָצִניף ָטהֹור ַעל רֹאׁשֹו 



ַוָּיַעד ַמְלַאְך ְיהָוה ) 6: (ַוַּיְלִּבֻׁשהּו ְּבָגִדים ּוַמְלַאְך ְיהָוה עֵֹמד
ְך ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִאם ִּבְדָרַכי ֵּתלֵ ) 7: (ִּביהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר

ַגם ְוִאם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ִתְׁשמֹר ְוַגם ַאָּתה ָּתִדין ֶאת ֵּביִתי וְ 
: הְוָנַתִּתי ְלָך ַמְהְלִכים ֵּבין ָהעְֹמִדים ָהֵאּלֶ | ֶאת ֲחֵצָרי  ִּתְׁשמֹר

 ִבים ְלָפֶניךָ ְׁשַמע ָנא ְיהֹוֻׁשַע ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַאָּתה ְוֵרֶעיָך ַהּיְֹׁש ) 8(
ִּכי ) 9: (ִּכי ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַעְבִּדי ֶצַמח| ִּכי ַאְנֵׁשי מֹוֵפת ֵהָּמה 

ה ֵעיָנִים ַתִּתי ִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבעָ ִהֵּנה ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר נָ 
ֹון ָהָאֶרץ ִהְנִני ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת עֲ | 

ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ) 10: (ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחד
  :ְוֶאל ַּתַחת ְּתֵאָנהֶאל ַּתַחת ֶּגֶפן | ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו 
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: ָנתֹוַוְיִעיֵרִני ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ֵיעֹור ִמְּׁש | ַוָּיָׁשב ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ) 1(
ָרִאיִתי ] ָואַֹמר קרי[ויאמר | ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה רֶֹאה ) 2(

ָה ּה ְוִׁשְבָעה ֵנרֶֹתיָה ָעֶליְוִהֵּנה ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה ְוֻגָּלּה ַעל רֹאָׁש 
ּוְׁשַנִים ) 3: (ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה מּוָצקֹות ַלֵּנרֹות ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשּה

ָוַאַען ) 4: (ֶאָחד ִמיִמין ַהֻּגָּלה ְוֶאָחד ַעל ְׂשמֹאָלּה| ֵזיִתים ָעֶליָה 
ַוַּיַען ) 5: (ָמה ֵאֶּלה ֲאדִֹני| ָואַֹמר ֶאל ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ֵלאמֹר 

| ֶּלה ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ָמה ֵהָּמה ֵא 
ה ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֵלאמֹר ֶזה ְּדַבר ְיהוָ ) 6: (ָואַֹמר לֹא ֲאדִֹני

לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכַֹח ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר | ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֵלאמֹר 
| ר ִמי ַאָּתה ַהר ַהָּגדֹול ִלְפֵני ְזֻרָּבֶבל ְלִמיׁשֹ) 7(: ְיהָוה ְצָבאֹות

  : ְוהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶבן ָהרֹאָׁשה ְּתֻׁשאֹות ֵחן ֵחן ָלּה
ְיֵדי ְזֻרָּבֶבל ִיְּסדּו ַהַּבִית ) 9: (ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 8(

: אֹות ְׁשָלַחִני ֲאֵלֶכםְוָיַדְעָּת ִּכי ְיהָוה ְצבָ | ַהֶּזה ְוָיָדיו ְּתַבַּצְעָנה 
ִדיל ִּכי ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות ְוָׂשְמחּו ְוָראּו ֶאת ָהֶאֶבן ַהְּב ) 10(

ֵעיֵני ְיהָוה ֵהָּמה ְמׁשֹוְטִטים ְּבָכל | ְּבַיד ְזֻרָּבֶבל ִׁשְבָעה ֵאֶּלה 
ל ַמה ְּׁשֵני ַהֵּזיִתים ָהֵאֶלה עַ | ָוַאַען ָואַֹמר ֵאָליו ) 11: (ָהָאֶרץ

|  ָוַאַען ֵׁשִנית ָואַֹמר ֵאָליו) 12: (ין ַהְּמנֹוָרה ְוַעל ְׂשמֹאוָלּהְיִמ 
ָּזָהב ַמה ְׁשֵּתי ִׁשֲּבֵלי ַהֵּזיִתים ֲאֶׁשר ְּבַיד ְׁשֵני ַצְנְּתרֹות הַ 

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֵלאמֹר ֲהלֹוא ) 13: (ַהְמִריִקים ֵמֲעֵליֶהם ַהָּזָהב
י ַוּיֹאֶמר ֵאֶּלה ְׁשֵני ְבנֵ ) 14: (יָואַֹמר לֹא ֲאדֹנִ | ָיַדְעָּת ָמה ֵאֶּלה 

  :ָהעְֹמִדים ַעל ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ| ַהִּיְצָהר 
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ַוּיֹאֶמר ) 2: (ְוִהֵּנה ְמִגָּלה ָעָפה| ָוָאׁשּוב ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ָוֶאְרֶאה ) 1(

ּה ָואַֹמר ֲאִני רֶֹאה ְמִגָּלה ָעָפה ָאְרּכָ | ֵאַלי ָמה ַאָּתה רֶֹאה 
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי זֹאת ) 3: (ֶעְׂשִרים ָּבַאָּמה ְוָרְחָּבּה ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה
ִּכי ָכל ַהּגֵֹנב ִמֶּזה ָּכמֹוָה | ָהָאָלה ַהּיֹוֵצאת ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ 
הֹוֵצאִתיָה ְנֻאם ְיהָוה ) 4: (ִנָּקה ְוָכל ַהִּנְׁשָּבע ִמֶּזה ָּכמֹוָה ִנָּקה

| ָּׁשֶקר ל ֵּבית ַהַּגָּנב ְוֶאל ֵּבית ַהִּנְׁשָּבע ִּבְׁשִמי לַ ְצָבאֹות ּוָבָאה ֶא 
ַוֵּיֵצא ) 5: (ְוָלֶנה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ְוִכַּלּתּו ְוֶאת ֵעָציו ְוֶאת ֲאָבָניו

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ָמה | ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי 
ַוּיֹאֶמר זֹאת ָהֵאיָפה | יא ָואַֹמר ַמה ִה ) 6: (ַהּיֹוֵצאת ַהּזֹאת

 ְוִהֵּנה ִּכַּכר עֶֹפֶרת) 7: (ַהּיֹוֵצאת ַוּיֹאֶמר זֹאת ֵעיָנם ְּבָכל ָהָאֶרץ
ַוּיֹאֶמר ) 8: (ְוזֹאת ִאָּׁשה ַאַחת יֹוֶׁשֶבת ְּבתֹוְך ָהֵאיָפה| ִנֵּׂשאת 

ֶאֶבן  ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת| זֹאת ָהִרְׁשָעה ַוַּיְׁשֵלְך אָֹתּה ֶאל ּתֹוְך ָהֵאיָפה 
 ם ָנִׁשיםָוֶאָּׂשא ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ְׁשַּתיִ ) 9(  : ָהעֶֹפֶרת ֶאל ִּפיהָ 

| ה יֹוְצאֹות ְורּוַח ְּבַכְנֵפיֶהם ְוָלֵהָּנה ְכָנַפִים ְּכַכְנֵפי ַהֲחִסידָ 
ָואַֹמר ֶאל ) 10: (ַוִּתֶּׂשאָנה ֶאת ָהֵאיָפה ֵּבין ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשָמִים

) 11: (ָאָנה ֵהָּמה מֹוִלכֹות ֶאת ָהֵאיָפה| ֵבר ִּבי ַהַּמְלָאְך ַהּדֹ
 ְוהּוַכן ְוֻהִּניָחה ָּׁשם| ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִלְבנֹות ָלה ַבִית ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער 

    : ַעל ְמֻכָנָתּה
  

Zechariah Chapter 6 
  
ת יְֹצאֹות ָוָאֻׁשב ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ַאְרַּבע ַמְרָּכבֹו) 1(

ַּבֶּמְרָּכָבה ) 2: (ְוֶהָהִרים ָהֵרי ְנחֶֹׁשת| ִמֵּבין ְׁשֵני ֶהָהִרים 
ּוַבֶּמְרָּכָבה ַהֵּׁשִנית סּוִסים | ָהִראׁשָֹנה סּוִסים ֲאֻדִּמים 

ּוַבֶּמְרָּכָבה | ּוַבֶּמְרָּכָבה ַהְּׁשִלִׁשית סּוִסים ְלָבִנים ) 3: (ְׁשחִֹרים
ְך ָוַאַען ָואַֹמר ֶאל ַהַּמְלָא) 4: (יםָהְרִבִעית סּוִסים ְּבֻרִּדים ֲאֻמִּצ 

ֵאֶּלה | ַוַּיַען ַהַּמְלָאְך ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ) 5: (ָמה ֵאֶּלה ֲאדִֹני| ַהּדֵֹבר ִּבי 
: ָאֶרץַאְרַּבע ֻרחֹות ַהָּׁשַמִים יֹוְצאֹות ֵמִהְתַיֵּצב ַעל ֲאדֹון ָּכל הָ 

ֶאֶרץ ָצפֹון ֲאֶׁשר ָּבּה ַהּסּוִסים ַהְּׁשחִֹרים יְֹצִאים ֶאל ) 6(
ְוַהְּבֻרִּדים ָיְצאּו ֶאל ֶאֶרץ | ְוַהְּלָבִנים ָיְצאּו ֶאל ַאֲחֵריֶהם 

 ָּבָאֶרץ ְוָהֲאֻמִּצים ָיְצאּו ַוְיַבְקׁשּו ָלֶלֶכת ְלִהְתַהֵּלְך ) 7: (ַהֵּתיָמן



ַוַּיְזֵעק ) 8: (ַוִּתְתַהַּלְכָנה ָּבָאֶרץ| ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִהְתַהְּלכּו ָבָאֶרץ 
ּו ְרֵאה ַהּיֹוְצִאים ֶאל ֶאֶרץ ָצפֹון ֵהִניח| ְיַדֵּבר ֵאַלי ֵלאמֹר אִֹתי וַ 

: ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר) 9(  : ֶאת רּוִחי ְּבֶאֶרץ ָצפֹון
| ַדְעָיה ָלקֹוַח ֵמֵאת ַהּגֹוָלה ֵמֶחְלַּדי ּוֵמֵאת טֹוִבָּיה ּוֵמֵאת יְ ) 10(

ר ית יֹאִׁשָּיה ֶבן ְצַפְנָיה ֲאֶׁש ּוָבאָת ַאָּתה ַּבּיֹום ַההּוא ּוָבאָת ּבֵ 
ְוַׂשְמָּת | ְוָלַקְחָּת ֶכֶסף ְוָזָהב ְוָעִׂשיָת ֲעָטרֹות ) 11: (ָּבאּו ִמָּבֶבל

ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ) 12: (ְּברֹאׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול
ח ְׁשמֹו ִהֵּנה ִאיׁש ֶצַמ | ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר 
ְוהּוא ִיְבֶנה ֶאת ) 13: (ּוִמַּתְחָּתיו ִיְצָמח ּוָבָנה ֶאת ֵהיַכל ְיהָוה

ְוָהָיה כֵֹהן | ֵהיַכל ְיהָוה ְוהּוא ִיָּׂשא הֹוד ְוָיַׁשב ּוָמַׁשל ַעל ִּכְסאֹו 
ְוָהֲעָטרֹת ) 14: (ַעל ִּכְסאֹו ַוֲעַצת ָׁשלֹום ִּתְהֶיה ֵּבין ְׁשֵניֶהם

ְלִזָּכרֹון | ְלטֹוִבָּיה ְוִליַדְעָיה ּוְלֵחן ֶּבן ְצַפְנָיה ִּתְהֶיה ְלֵחֶלם ּו
ם ּוְרחֹוִקים ָיבֹאּו ּוָבנּו ְּבֵהיַכל ְיהָוה ִויַדְעֶּת ) 15: (ְּבֵהיַכל ְיהָוה

ן ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו| ִּכי ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם 
    : ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

  
Zechariah Chapter 7 

  
ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל | ַוְיִהי ִּבְׁשַנת ַאְרַּבע ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלְך ) 1(

ַוִּיְׁשַלח ֵּבית ֵאל ) 2: (ְזַכְרָיה ְּבַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַהְּתִׁשִעי ְּבִכְסֵלו
ֵלאמֹר ) 3: (ְלַחּלֹות ֶאת ְּפֵני ְיהָוה| ַׂשר ֶאֶצר ְוֶרֶגם ֶמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו 

| אמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר ְלֵבית ְיהָוה ְצָבאֹות ְוֶאל ַהְּנִביִאים לֵ 
  : ַּכֶּמה ָׁשִנים ַהֶאְבֶּכה ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמִׁשי ִהָּנֵזר ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֶזה

ֱאמֹר ֶאל ָּכל ַעם ) 5: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ְצָבאֹות ֵאַלי ֵלאמֹר) 4(
ִּכי ַצְמֶּתם ְוָספֹוד ַּבֲחִמיִׁשי | אמֹר ָהָאֶרץ ְוֶאל ַהּכֲֹהִנים לֵ 

ְוִכי תֹאְכלּו ) 6: (ּוַבְּׁשִביִעי ְוֶזה ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֲהצֹום ַצְמֻּתִני ָאִני
ֲהלֹוא ) 7: (ֲהלֹוא ַאֶּתם ָהאְֹכִלים ְוַאֶּתם ַהּׁשִֹתים| ְוִכי ִתְׁשּתּו 

ָהִראׁשִֹנים  ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָקָרא ְיהָוה ְּבַיד ַהְּנִביִאים
ְוַהֶּנֶגב | ִּבְהיֹות ְירּוָׁשַלִם יֶֹׁשֶבת ּוְׁשֵלָוה ְוָעֶריָה ְסִביבֶֹתיָה 

  : ְוַהְּׁשֵפָלה יֵֹׁשב
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 9: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ְזַכְרָיה ֵלאמֹר) 8(

יׁש ּו ִא ִמְׁשַּפט ֱאֶמת ְׁשפֹטּו ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ֲעׂש| ְצָבאֹות ֵלאמֹר 
ְוָרַעת | ְוַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֵּגר ְוָעִני ַאל ַּתֲעׁשֹקּו ) 10: (ֶאת ָאִחיו

נּו ַוְיָמֲאנּו ְלַהְקִׁשיב ַוִּיְּת ) 11: (ִאיׁש ָאִחיו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם



ְוִלָּבם ָׂשמּו ) 12: (ְוָאְזֵניֶהם ִהְכִּבידּו ִמְּׁשמֹועַ | ָכֵתף סָֹרֶרת 
הָוה ֹוַע ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַלח יְ ָׁשִמיר ִמְּׁשמ

ַוְיִהי ֶקֶצף ָּגדֹול | ְצָבאֹות ְּברּוחֹו ְּבַיד ַהְּנִביִאים ָהִראׁשִֹנים 
ֵּכן | ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ָקָרא ְולֹא ָׁשֵמעּו ) 13: (ֵמֵאת ְיהָוה ְצָבאֹות

 ְוֵאָסֲעֵרם ַעל ָּכל) 14: (ִיְקְראּו ְולֹא ֶאְׁשָמע ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות
| עֵֹבר ּוִמָּׁשב ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּום ְוָהָאֶרץ ָנַׁשָּמה ַאֲחֵריֶהם ֵמ 

  :ַוָּיִׂשימּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה ְלַׁשָּמה
  

Zechariah Chapter 8 
  
 ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות) 2: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר) 1(

ּכֹה ) 3: (ְוֵחָמה ְגדֹוָלה ִקֵּנאִתי ָלּה| ֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה ִקֵּנאִתי ְלִצּי
ְוִנְקְרָאה | ָאַמר ְיהָוה ַׁשְבִּתי ֶאל ִצּיֹון ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְירּוָׁשָלִם 
ּכֹה ) 4(  : ְירּוָׁשַלִם ִעיר ָהֱאֶמת ְוַהר ְיהָוה ְצָבאֹות ַהר ַהּקֶֹדׁש

ִם ּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרחֹבֹות ְירּוָׁשלָ ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות עֹד ֵיְׁשב
ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ) 5: (ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמרֹב ָיִמים| 

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ) 6(  : ְמַׂשֲחִקים ִּבְרחֹבֶֹתיהָ | ְיָלִדים ִויָלדֹות 
ַּגם | ַּבָּיִמים ָהֵהם ְצָבאֹות ִּכי ִיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה 

  : ְּבֵעיַני ִיָּפֵלא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות
| ִמְזָרח  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִהְנִני מֹוִׁשיַע ֶאת ַעִּמי ֵמֶאֶרץ) 7(

ְוֵהֵבאִתי אָֹתם ְוָׁשְכנּו ְּבתֹוְך ) 8: (ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש
ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים ֶּבֱאֶמת ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני | ְירּוָׁשָלִם 
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ) 9(  : ּוִבְצָדָקה

ִמִּפי ַהְּנִביִאים | ַהּׁשְֹמִעים ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ִּכי ) 10: (ֲאֶׁשר ְּביֹום ֻיַּסד ֵּבית ְיהָוה ְצָבאֹות ַהֵהיָכל ְלִהָּבנֹות
 ָמה ֵאיֶנָּנהִלְפֵני ַהָּיִמים ָהֵהם ְׂשַכר ָהָאָדם לֹא ִנְהָיה ּוְׂשַכר ַהְּבהֵ 

 ָאָדם ִאיׁשְוַלּיֹוֵצא ְוַלָּבא ֵאין ָׁשלֹום ִמן ַהָּצר ַוֲאַׁשַּלח ֶאת ָּכל הָ | 
ָהָעם  ְוַעָּתה לֹא ַכָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ֲאִני ִלְׁשֵאִרית) 11: (ְּבֵרֵעהּו
 ִּכי ֶזַרע ַהָּׁשלֹום ַהֶּגֶפן ִּתֵּתן) 12: (הָוה ְצָבאֹותְנֻאם יְ | ַהֶּזה 

ְוִהְנַחְלִּתי | ִּפְרָיּה ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ְוַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ַטָּלם 
ֶתם ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ֱהִיי) 13: (ֶאת ְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה ֶאת ָּכל ֵאֶּלה

 ה ּוֵבית ִיְׂשָרֵאל ֵּכן אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכםְקָלָלה ַּבּגֹוִים ֵּבית ְיהּודָ 
ִּכי כֹה ) 14(  : ַאל ִּתיָראּו ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם| ִוְהִייֶתם ְּבָרָכה 

יף ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ַּכֲאֶׁשר ָזַמְמִּתי ְלָהַרע ָלֶכם ְּבַהְקִצ 



ֵּכן ) 15: (ְולֹא ִנָחְמִּתי| ֲאבֵֹתיֶכם אִֹתי ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות 
ֶאת ֵּבית ַׁשְבִּתי ָזַמְמִּתי ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה ְלֵהיִטיב ֶאת ְירּוָׁשַלִם וְ 

ַּדְּברּו | ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ) 16: (ַאל ִּתיָראּו| ְיהּוָדה 
: ַׁשֲעֵריֶכםֱאֶמת ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום ִׁשְפטּו ְּב 

ֶׁשֶקר  ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם ּוְׁשֻבַעת ְוִאיׁש ֶאת ָרַעת) 17(
: ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ְיהָוה| ַאל ֶּתֱאָהבּו 

ּכֹה ָאַמר ) 19: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ְצָבאֹות ֵאַלי ֵלאמֹר) 18(  
ִביִעי ְוצֹום ְיהָוה ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁש 
ִדים טֹוִבים ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלמֹעֲ 

  : ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו| 
 עֹד ֲאֶׁשר ָיבֹאּו ַעִּמים ְויְֹׁשֵבי| ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ) 20(

ת ֵלאמֹר ֵנְלָכה ְוָהְלכּו יְֹׁשֵבי ַאַחת ֶאל ַאחַ ) 21: (ָעִרים ַרּבֹות
ֵאְלָכה | ָהלֹוְך ְלַחּלֹות ֶאת ְּפֵני ְיהָוה ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְיהָוה ְצָבאֹות 

ת ּוָבאּו ַעִּמים ַרִּבים ְוגֹוִים ֲעצּוִמים ְלַבֵּקׁש ֶא ) 22: (ַּגם ָאִני
ּכֹה ) 23(  : ּוְלַחּלֹות ֶאת ְּפֵני ְיהָוה| ְיהָוה ְצָבאֹות ִּבירּוָׁשָלִם 

 ָרה ֲאָנִׁשיםְצָבאֹות ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ֲאֶׁשר ַיֲחִזיקּו ֲעָׂש  ָאַמר ְיהָוה
ָכה ְוֶהֱחִזיקּו ִּבְכַנף ִאיׁש ְיהּוִדי ֵלאמֹר ֵנְל | ִמּכֹל ְלׁשֹנֹות ַהּגֹוִים 

    : ִעָּמֶכם ִּכי ָׁשַמְענּו ֱאלִֹהים ִעָּמֶכם
  

Zechariah Chapter 9 
  
ִּכי ַליהָוה | ְך ְוַדֶּמֶׂשק ְמֻנָחתֹו ַמָּׂשא ְדַבר ְיהָוה ְּבֶאֶרץ ַחְדרָ ) 1(

צֹר | ְוַגם ֲחָמת ִּתְגָּבל ָּבּה ) 2: (ֵעין ָאָדם ְוכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל
ַוִּתְצָּבר ֶּכֶסף | ַוִּתֶבן צֹר ָמצֹור ָלּה ) 3: (ְוִצידֹון ִּכי ָחְכָמה ְמאֹד

ָּנה ְוִהָּכה ַבָּים ִהֵּנה ֲאדָֹני יֹוִרֶׁש ) 4: (ֶּכָעָפר ְוָחרּוץ ְּכִטיט חּוצֹות
 ֵּתֶרא ַאְׁשְקלֹון ְוִתיָרא ְוַעָּזה) 5: (ְוִהיא ָּבֵאׁש ֵּתָאֵכל| ֵחיָלּה 

ְוָאַבד ֶמֶלְך ֵמַעָּזה | ְוָתִחיל ְמאֹד ְוֶעְקרֹון ִּכי הִֹביׁש ֶמָּבָטּה 
ן ְוִהְכַרִּתי ְּגאֹו| ְוָיַׁשב ַמְמֵזר ְּבַאְׁשּדֹוד ) 6: (ְוַאְׁשְקלֹון לֹא ֵתֵׁשב

ְוִנְׁשַאר  ַוֲהִסרִֹתי ָדָמיו ִמִּפיו ְוִׁשֻּקָציו ִמֵּבין ִׁשָּניו) 7: (ְּפִלְׁשִּתים
) 8: (ְוָהָיה ְּכַאֻּלף ִּביהּוָדה ְוֶעְקרֹון ִּכיבּוִסי| ַּגם הּוא ֵלאלֵֹהינּו 

עֹוד נֵֹגׂש  ְוָחִניִתי ְלֵביִתי ִמָּצָבה ֵמעֵֹבר ּוִמָּׁשב ְולֹא ַיֲעבֹר ֲעֵליֶהם
ִּגיִלי ְמאֹד ַּבת ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ) 9(  : י ַעָּתה ָרִאיִתי ְבֵעיָניִּכ | 

ָעִני ְורֵֹכב ַעל | ְירּוָׁשַלִם ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא 
 ְוִהְכַרִּתי ֶרֶכב ֵמֶאְפַרִים ְוסּוס) 10: (ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֶּבן ֲאתֹנֹות



ּוָמְׁשלֹו | ְרָתה ֶקֶׁשת ִמְלָחָמה ְוִדֶּבר ָׁשלֹום ַלּגֹוִים ִמירּוָׁשַלִם ְוִנְכ 
 ַּגם ַאְּת ְּבַדם ְּבִריֵתְך ) 11: (ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ
ֵרי ׁשּובּו ְלִבָּצרֹון ֲאִסי) 12: (ִׁשַּלְחִּתי ֲאִסיַרִיְך ִמּבֹור ֵאין ַמִים ּבֹו

ִּכי ָדַרְכִּתי ִלי ) 13: (יד ִמְׁשֶנה ָאִׁשיב ָלְך ַּגם ַהּיֹום ַמּגִ | ַהִּתְקָוה 
| ַנִיְך ָיָון ְיהּוָדה ֶקֶׁשת ִמֵּלאִתי ֶאְפַרִים ְועֹוַרְרִּתי ָבַנִיְך ִצּיֹון ַעל ּבָ 

ָרק ַויהָוה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכּבָ ) 14: (ְוַׂשְמִּתיְך ְּכֶחֶרב ִּגּבֹור
) 15: (ר ִיְתָקע ְוָהַלְך ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמןַואדָֹני ְיהִֹוה ַּבּׁשֹופָ | ִחּצֹו 

תּו ָהמּו ְיהָוה ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם ְוָאְכלּו ְוָכְבׁשּו ַאְבֵני ֶקַלע ְוָׁש 
ְוהֹוִׁשיָעם ְיהָוה ) 16: (ּוָמְלאּו ַּכִּמְזָרק ְּכָזִוּיֹות ִמְזֵּבחַ | ְּכמֹו ָיִין 

ל ִּכי ַאְבֵני ֵנֶזר ִמְתנֹוְססֹות עַ  |ֱאלֵֹהיֶהם ַּבּיֹום ַההּוא ְּכצֹאן ַעּמֹו 
ָּדָגן ַּבחּוִרים ְוִתירֹוׁש | ִּכי ַמה ּטּובֹו ּוַמה ָיְפיֹו ) 17: (ַאְדָמתֹו

  :ְינֹוֵבב ְּבֻתלֹות
  

Zechariah Chapter 10 
  
| יִזים ַׁשֲאלּו ֵמְיהָוה ָמָטר ְּבֵעת ַמְלקֹוׁש ְיהָוה עֶֹׂשה ֲחזִ ) 1(

ִּכי ַהְּתָרִפים ) 2: (ם ְלִאיׁש ֵעֶׂשב ַּבָּׂשֶדהּוְמַטר ֶּגֶׁשם ִיֵּתן ָלהֶ 
רּו ֶהֶבל ִּדְּברּו ָאֶון ְוַהּקֹוְסִמים ָחזּו ֶׁשֶקר ַוֲחלֹמֹות ַהָּׁשוא ְיַדּבֵ 

  : ַעל ֵּכן ָנְסעּו ְכמֹו צֹאן ַיֲענּו ִּכי ֵאין רֶֹעה| ְיַנֵחמּון 
ִּכי ָפַקד ְיהָוה |  ַעל ָהרִֹעים ָחָרה ַאִּפי ְוַעל ָהַעּתּוִדים ֶאְפקֹוד) 3(

דֹו ְצָבאֹות ֶאת ֶעְדרֹו ֶאת ֵּבית ְיהּוָדה ְוָׂשם אֹוָתם ְּכסּוס הֹו
| ה ִמֶּמּנּו ִפָּנה ִמֶּמּנּו ָיֵתד ִמֶּמּנּו ֶקֶׁשת ִמְלָחָמ ) 4: (ַּבִּמְלָחָמה

ְוָהיּו ְכִגּבִֹרים ּבֹוִסים ְּבִטיט ) 5: (ִמֶּמּנּו ֵיֵצא ָכל נֹוֵגׂש ַיְחָּדו
ְוהִֹביׁשּו רְֹכֵבי | ת ַּבִּמְלָחָמה ְוִנְלֲחמּו ִּכי ְיהָוה ִעָּמם חּוצֹו

יַע ְוִגַּבְרִּתי ֶאת ֵּבית ְיהּוָדה ְוֶאת ֵּבית יֹוֵסף אֹוִׁש ) 6: (סּוִסים
ִּכי ֲאִני | ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים ְוָהיּו ַּכֲאֶׁשר לֹא ְזַנְחִּתים 

ם ְוָהיּו ְכִגּבֹור ֶאְפַרִים ְוָׂשַמח ִלּבָ  )7: (ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ְוֶאֱעֵנם
ֶאְׁשְרָקה ) 8: (ּוְבֵניֶהם ִיְראּו ְוָׂשֵמחּו ָיֵגל ִלָּבם ַּביהָוה| ְּכמֹו ָיִין 

ְוֶאְזָרֵעם ) 9: (ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו| ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים 
) 10: (ת ְּבֵניֶהם ָוָׁשבּוְוָחיּו ֶא | ָּבַעִּמים ּוַבֶּמְרַחִּקים ִיְזְּכרּוִני 

 ְוֶאל ֶאֶרץ ִּגְלָעד| ַוֲהִׁשיבֹוִתים ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמַאּׁשּור ֲאַקְּבֵצם 
 ְוָעַבר ַּבָּים ָצָרה ְוִהָּכה) 11: (ּוְלָבנֹון ֲאִביֵאם ְולֹא ִיָּמֵצא ָלֶהם

ט ּׁשּור ְוֵׁשבֶ ְוהּוַרד ְּגאֹון ַא| ַבָּים ַּגִּלים ְוהִֹביׁשּו ּכֹל ְמצּולֹות ְיאֹר 



ְנֻאם | ְוִגַּבְרִּתים ַּביהָוה ּוִבְׁשמֹו ִיְתַהָּלכּו ) 12: (ִמְצַרִים ָיסּור
    : ְיהָוה

  
Zechariah Chapter 11 

  
ֵהיֵלל ְּברֹוׁש ) 2: (ְותֹאַכל ֵאׁש ַּבֲאָרֶזיךָ | ְּפַתח ְלָבנֹון ְּדָלֶתיָך ) 1(

 יִלילּו ַאּלֹוֵני ָבָׁשן ִּכי ָיַרדהֵ | ִּכי ָנַפל ֶאֶרז ֲאֶׁשר ַאִּדִרים ֻׁשָּדדּו 
 קֹול ִיְלַלת ָהרִֹעים ִּכי ֻׁשְּדָדה) 3]: (ַהָּבִציר קרי[ַיַער הבצור 

ּכֹה ) 4(  : קֹול ַׁשֲאַגת ְּכִפיִרים ִּכי ֻׁשַּדד ְּגאֹון ַהַּיְרֵּדן| ַאַּדְרָּתם 
ן ֲאֶׁשר קֵֹניהֶ ) 5: (ְרֵעה ֶאת צֹאן ַהֲהֵרָגה| ָאַמר ְיהָוה ֱאלָֹהי 

| ר ַיֲהְרֻגן ְולֹא ֶיְאָׁשמּו ּומְֹכֵריֶהן יֹאַמר ָּברּוְך ְיהָוה ַואְעִׁש 
 ִּכי לֹא ֶאְחמֹול עֹוד ַעל יְֹׁשֵבי) 6: (ְורֵֹעיֶהם לֹא ַיְחמֹול ֲעֵליֶהן

ַיד ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ַמְמִציא ֶאת ָהָאָדם ִאיׁש ְּב | ָהָאֶרץ ְנֻאם ְיהָוה 
) 7: (תּו ֶאת ָהָאֶרץ ְולֹא ַאִּציל ִמָּיָדםֵרֵעהּו ּוְבַיד ַמְלּכֹו ְוִכְּת 

ָוֶאַּקח ִלי ְׁשֵני | ָוֶאְרֶעה ֶאת צֹאן ַהֲהֵרָגה ָלֵכן ֲעִנֵּיי ַהּצֹאן 
ֶעה ַמְקלֹות ְלַאַחד ָקָראִתי נַֹעם ּוְלַאַחד ָקָראִתי חְֹבִלים ָוֶאְר 

 |ָוַאְכִחד ֶאת ְׁשלֶֹׁשת ָהרִֹעים ְּבֶיַרח ֶאָחד ) 8: (ֶאת ַהּצֹאן
ָואַֹמר לֹא ֶאְרֶעה ) 9: (ַוִּתְקַצר ַנְפִׁשי ָּבֶהם ְוַגם ַנְפָׁשם ָּבֲחָלה ִבי

אַכְלָנה ַהֵּמָתה ָתמּות ְוַהִּנְכֶחֶדת ִּתָּכֵחד ְוַהִּנְׁשָארֹות ּתֹ| ֶאְתֶכם 
ַּדע ָוֶאַּקח ֶאת ַמְקִלי ֶאת נַֹעם ָוֶאגְ ) 10: (ִאָּׁשה ֶאת ְּבַׂשר ְרעּוָתּה

) 11: (ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת ָּכל ָהַעִּמיםְלָהֵפיר | אֹתֹו 
י ַוֵּיְדעּו ֵכן ֲעִנֵּיי ַהּצֹאן ַהּׁשְֹמִרים אִֹתי ִּכ | ַוֻּתַפר ַּבּיֹום ַההּוא 

ּו ָואַֹמר ֲאֵליֶהם ִאם טֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ָהב) 12: (ְדַבר ְיהָוה הּוא
) 13: (ָכִרי ְׁשלִֹׁשים ָּכֶסףַוִּיְׁשְקלּו ֶאת ְׂש | ְׂשָכִרי ְוִאם לֹא ֲחָדלּו 

ֶׁשר ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ַהְׁשִליֵכהּו ֶאל ַהּיֹוֵצר ֶאֶדר ַהְיָקר אֲ 
ֹו ֵּבית ָוֶאְקָחה ְׁשלִֹׁשים ַהֶּכֶסף ָוַאְׁשִליְך אֹת| ָיַקְרִּתי ֵמֲעֵליֶהם 
| ם יָוֶאְגַּדע ֶאת ַמְקִלי ַהֵּׁשִני ֵאת ַהחְֹבלִ ) 14: (ְיהָוה ֶאל ַהּיֹוֵצר

ַוּיֹאֶמר ) 15(  : ְלָהֵפר ֶאת ָהַאֲחָוה ֵּבין ְיהּוָדה ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל
ִּכי ִהֵּנה ָאנִֹכי ) 16: (עֹוד ַקח ְלָך ְּכִלי רֶֹעה ֱאִוִלי| ְיהָוה ֵאָלי 

 ֵמִקים רֶֹעה ָּבָאֶרץ ַהִּנְכָחדֹות לֹא ִיְפקֹד ַהַּנַער לֹא ְיַבֵּקׁש
אַכל ִּנָּצָבה לֹא ְיַכְלֵּכל ּוְבַׂשר ַהְּבִריָאה יֹהַ | ְוַהִּנְׁשֶּבֶרת לֹא ְיַרֵּפא 

הֹוי רִֹעי ָהֱאִליל עְֹזִבי ַהּצֹאן ֶחֶרב ) 17(  : ּוַפְרֵסיֶהן ְיָפֵרק
ה ְזרֹעֹו ָיבֹוׁש ִּתיָבׁש ְוֵעין ְיִמינֹו ָּכהֹ| ַעל ְזרֹועֹו ְוַעל ֵעין ְיִמינֹו 

    : ִתְכֶהה



  
Zechariah Chapter 12 

  
ד ְנֻאם ְיהָוה נֶֹטה ָׁשַמִים ְויֵֹס | ר ְיהָוה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַמָּׂשא ְדבַ ) 1(

  : ָאֶרץ ְויֵֹצר רּוַח ָאָדם ְּבִקְרּבֹו
| ָסִביב  ִהֵּנה ָאנִֹכי ָׂשם ֶאת ְירּוָׁשַלִם ַסף ַרַעל ְלָכל ָהַעִּמים) 2(

ְוָהָיה ַבּיֹום ) 3: (ְוַגם ַעל ְיהּוָדה ִיְהֶיה ַבָּמצֹור ַעל ְירּוָׁשָלִם
ָּכל  הּוא ָאִׂשים ֶאת ְירּוָׁשַלִם ֶאֶבן ַמֲעָמָסה ְלָכל ָהַעִּמיםהַ 

ַּבּיֹום ) 4: (ְוֶנֶאְספּו ָעֶליָה ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ| עְֹמֶסיָה ָׂשרֹוט ִיָּׂשֵרטּו 
ְוַעל | ֹון ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ַאֶּכה ָכל סּוס ַּבִּתָּמהֹון ְורְֹכבֹו ַּבִּׁשָּגע

: ןַקח ֶאת ֵעיַני ְוכֹל סּוס ָהַעִּמים ַאֶּכה ַּבִעָּורֹוֵּבית ְיהּוָדה ֶאְפ 
ַאְמָצה ִלי יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם | ְוָאְמרּו ַאֻּלֵפי ְיהּוָדה ְּבִלָּבם ) 5(

י ַּבּיֹום ַההּוא ָאִׂשים ֶאת ַאֻּלפֵ ) 6: (ַּביהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהיֶהם
ְּבָעִמיר ְוָאְכלּו ַעל ָיִמין  ְיהּוָדה ְּכִכּיֹור ֵאׁש ְּבֵעִצים ּוְכַלִּפיד ֵאׁש
ְוָיְׁשָבה ְירּוָׁשַלִם עֹוד | ְוַעל ְׂשמֹאול ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ָסִביב 

  : ַּתְחֶּתיָה ִּבירּוָׁשָלִם
ְלַמַען לֹא ִתְגַּדל | ְוהֹוִׁשיַע ְיהָוה ֶאת ָאֳהֵלי ְיהּוָדה ָּבִראׁשָֹנה ) 7(

) 8: (ב ְירּוָׁשַלִם ַעל ְיהּוָדהִּתְפֶאֶרת ֵּבית ָּדִויד ְוִתְפֶאֶרת יֵֹׁש 
ָׁשל ָּבֶהם ַּבּיֹום ַההּוא ָיֵגן ְיהָוה ְּבַעד יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם ְוָהָיה ַהִּנְכ 

ּוֵבית ָּדִויד ֵּכאלִֹהים ְּכַמְלַאְך ְיהָוה | ַּבּיֹום ַההּוא ְּכָדִויד 
ת ָּכל ֲאַבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ֶא | ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ) 9: (ִלְפֵניֶהם

ל ְוָׁשַפְכִּתי ַעל ֵּבית ָּדִויד ְועַ ) 10: (ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל ְירּוָׁשָלִם
ּו ֶׁשר ָּדָקריֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת אֲ 

: ְּבכֹורְוָסְפדּו ָעָליו ְּכִמְסֵּפד ַעל ַהָּיִחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְּכָהֵמר ַעל הַ | 
ְד ִרּמֹון ַּבּיֹום ַההּוא ִיְגַּדל ַהִּמְסֵּפד ִּבירּוָׁשַלִם ְּכִמְסַּפד ֲהדַ ) 11(

| ְלָבד  ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפחֹות ִמְׁשָּפחֹות) 12: (ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹון
ָנָתן ְלָבד  ִמְׁשַּפַחת ֵּבית ָּדִויד ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד ִמְׁשַּפַחת ֵּבית

|  ִמְׁשַּפַחת ֵּבית ֵלִוי ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד) 13: (ָבדּוְנֵׁשיֶהם ְל 
ּכֹל ַהִּמְׁשָּפחֹות ) 14: (ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמִעי ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד

    : ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד| ַהִּנְׁשָארֹות ִמְׁשָּפחֹת ִמְׁשָּפחֹת ְלָבד 
  

Zechariah Chapter 13 
  



קֹור ִנְפָּתח ְלֵבית ָּדִויד ּוְליְֹׁשֵבי ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ָמ ) 1(
ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ) 2: (ְלַחַּטאת ּוְלִנָּדה| ְירּוָׁשָלִם 

| רּו עֹוד ְצָבאֹות ַאְכִרית ֶאת ְׁשמֹות ָהֲעַצִּבים ִמן ָהָאֶרץ ְולֹא ִיָּזְכ 
) 3: (ָהָאֶרץְוַגם ֶאת ַהְּנִביִאים ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן 

לֹא  ְוָהָיה ִּכי ִיָּנֵבא ִאיׁש עֹוד ְוָאְמרּו ֵאָליו ָאִביו ְוִאּמֹו יְֹלָדיו
יו ּוְדָקֻרהּו ָאִביהּו ְוִאּמֹו יְֹלדָ | ִתְחֶיה ִּכי ֶׁשֶקר ִּדַּבְרָּת ְּבֵׁשם ְיהָוה 

יֹנֹו ֶחזְ ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיבֹׁשּו ַהְּנִביִאים ִאיׁש ֵמ ) 4: (ְּבִהָּנְבאֹו
ְוָאַמר לֹא ) 5: (ְולֹא ִיְלְּבׁשּו ַאֶּדֶרת ֵׂשָער ְלַמַען ַּכֵחׁש| ְּבִהָּנְבאֹתֹו 

: ָריִאיׁש עֵֹבד ֲאָדָמה ָאנִֹכי ִּכי ָאָדם ִהְקַנִני ִמְּנעּו| ָנִביא ָאנִֹכי 
ְוָאַמר ֲאֶׁשר | ְוָאַמר ֵאָליו ָמה ַהַּמּכֹות ָהֵאֶּלה ֵּבין ָיֶדיָך ) 6(

 ֶחֶרב עּוִרי ַעל רִֹעי ְוַעל ֶּגֶבר ֲעִמיִתי) 7(  : ית ְמַאֲהָביֻהֵּכיִתי ּבֵ 
ִתי ַהְך ֶאת ָהרֶֹעה ּוְתפּוֶציָן ַהּצֹאן ַוֲהִׁשבֹ| ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות 

ִים ָּבּה ְוָהָיה ְבָכל ָהָאֶרץ ְנֻאם ְיהָוה ִּפי ְׁשנַ ) 8: (ָיִדי ַעל ַהּצֲֹעִרים
ית ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהְּׁשִלִׁש ) 9: (ִׁשית ִיָּוֶתר ָּבּהְוַהְּׁשלִ | ִיָּכְרתּו ִיְגָועּו 

| ַהָּזָהב  ָּבֵאׁש ּוְצַרְפִּתים ִּכְצרֹף ֶאת ַהֶּכֶסף ּוְבַחְנִּתים ִּכְבחֹן ֶאת
הּוא הּוא ִיְקָרא ִבְׁשִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה אֹתֹו ָאַמְרִּתי ַעִּמי הּוא וְ 

    : יֹאַמר ְיהָוה ֱאלָֹהי
  

Zechariah Chapter 14 
  
ְוָאַסְפִּתי ) 2: (ְוֻחַּלק ְׁשָלֵלְך ְּבִקְרֵּבְך | ִהֵּנה יֹום ָּבא ַליהָוה ) 1(

ָנַׁשּסּו ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ֶאל ְירּוָׁשַלִם ַלִּמְלָחָמה ְוִנְלְּכָדה ָהִעיר וְ 
ְוָיָצא ֲחִצי ָהִעיר | ] ִּתָּׁשַכְבָנה קרי[ַהָּבִּתים ְוַהָּנִׁשים תׁשגלנה 

ְוָיָצא ְיהָוה ְוִנְלַחם ) 3: (ֶתר ָהָעם לֹא ִיָּכֵרת ִמן ָהִעירַּבּגֹוָלה ְויֶ 
 ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום) 4: (ְּכיֹום ִהָּלֲחמֹו ְּביֹום ְקָרב| ַּבּגֹוִים ָהֵהם 

ִנְבַקע ַהר ַההּוא ַעל ַהר ַהֵּזִתים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ְירּוָׁשַלִם ִמֶּקֶדם וְ 
ּוָמׁש ֲחִצי | ה ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמאֹד ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרחָ 
ִרים ְוַנְסֶּתם ֵּגיא ָהַרי ִּכי ַיִּגיַע ֵּגי הָ ) 5: (ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו ֶנְגָּבה

ִּזָּיה ֶמֶלְך ֶאל ָאַצל ְוַנְסֶּתם ַּכֲאֶׁשר ַנְסֶּתם ִמְּפֵני ָהַרַעׁש ִּביֵמי עֻ 
ְוָהָיה ַּבּיֹום ) 6: (ְקדִֹׁשים ִעָּמְך  ּוָבא ְיהָוה ֱאלַֹהי ָּכל| ְיהּוָדה 
ְוָהָיה ) 7]: (ְוִקָּפאֹון קרי[לֹא ִיְהֶיה אֹור ְיָקרֹות יקפאון | ַההּוא 

 ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב| יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַליהָוה לֹא יֹום ְולֹא ָלְיָלה 
ִמירּוָׁשַלִם ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים ) 8: (ִיְהֶיה אֹור

ַּבַּקִיץ | ֶחְצָים ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהָּים ָהַאֲחרֹון 



ַּבּיֹום | ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ) 9: (ּוָבחֶֹרף ִיְהֶיה
ִיּסֹוב ָּכל ָהָאֶרץ ) 10: (ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד

 ְוָרֲאָמה ְוָיְׁשָבה ַתְחֶּתיהָ | ְלִרּמֹון ֶנֶגב ְירּוָׁשָלִם ָּכֲעָרָבה ִמֶּגַבע 
 ִּפִּנים ּוִמְגַּדלְלִמַּׁשַער ִּבְנָיִמן ַעד ְמקֹום ַׁשַער ָהִראׁשֹון ַעד ַׁשַער הַ 

| ד ְוָיְׁשבּו ָבּה ְוֵחֶרם לֹא ִיְהֶיה עֹו) 11: (ֲחַנְנֵאל ַעד ִיְקֵבי ַהֶּמֶלְך 
ּגֹף ְוזֹאת ִּתְהֶיה ַהַּמֵּגָפה ֲאֶׁשר יִ ) 12: (ַטחְוָיְׁשָבה ְירּוָׁשַלִם ָלבֶ 

ָהֵמק ְּבָׂשרֹו | ְיהָוה ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָצְבאּו ַעל ְירּוָׁשָלִם 
ַּמק ְוהּוא עֵֹמד ַעל ַרְגָליו ְוֵעיָניו ִּתַּמְקָנה ְבחֵֹריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ִּת 

ְמהּוַמת ְיהָוה ַרָּבה  ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִּתְהֶיה) 13: (ְּבִפיֶהם
) 14: (ְוֶהֱחִזיקּו ִאיׁש ַיד ֵרֵעהּו ְוָעְלָתה ָידֹו ַעל ַיד ֵרֵעהּו| ָּבֶהם 

ָהב ְוֻאַּסף ֵחיל ָּכל ַהּגֹוִים ָסִביב זָ | ְוַגם ְיהּוָדה ִּתָּלֵחם ִּבירּוָׁשָלִם 
ֶּפֶרד ְוֵכן ִּתְהֶיה ַמֵּגַפת ַהּסּוס הַ ) 15: (ָוֶכֶסף ּוְבָגִדים ָלרֹב ְמאֹד

| ֵהָּמה ַהָּגָמל ְוַהֲחמֹור ְוָכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבַּמֲחנֹות הָ 
ַעל  ְוָהָיה ָּכל ַהּנֹוָתר ִמָּכל ַהּגֹוִים ַהָּבִאים) 16: (ַּכַּמֵּגָפה ַהּזֹאת

הָוה ְוָעלּו ִמֵּדי ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלֶמֶלְך יְ | ְירּוָׁשָלִם 
ֵאת ְוָהָיה ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעֶלה ֵמ ) 17: (חֹג ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹותְצָבאֹות ְולָ 

| ָוה ְצָבאֹות ִמְׁשְּפחֹות ָהָאֶרץ ֶאל ְירּוָׁשַלִם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלֶמֶלְך ְיה
ְוִאם ִמְׁשַּפַחת ִמְצַרִים לֹא ) 18: (ְולֹא ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה ַהָּגֶׁשם

ָוה ֶיה ַהַּמֵּגָפה ֲאֶׁשר ִיּגֹף ְיהִּתְה | ַתֲעֶלה ְולֹא ָבָאה ְולֹא ֲעֵליֶהם 
זֹאת ) 19: (ֶאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעלּו ָלחֹג ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות

 ָלחֹג ְוַחַּטאת ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעלּו| ִּתְהֶיה ַחַּטאת ִמְצָרִים 
ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ַעל ְמִצּלֹות ַהּסּוס ) 20: (ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות

ְוָהָיה ַהִּסירֹות ְּבֵבית ְיהָוה ַּכִּמְזָרִקים ִלְפֵני | קֶֹדׁש ַליהָוה 
יהָוה ְוָהָיה ָּכל ִסיר ִּבירּוָׁשַלִם ּוִביהּוָדה קֶֹדׁש לַ ) 21: (ַהִּמְזֵּבחַ 

ְולֹא | ְצָבאֹות ּוָבאּו ָּכל ַהּזְֹבִחים ְוָלְקחּו ֵמֶהם ּוִבְּׁשלּו ָבֶהם 
  :ית ְיהָוה ְצָבאֹות ַּבּיֹום ַההּואִיְהֶיה ְכַנֲעִני עֹוד ְּבבֵ 

  
  ֵסֶפר ַמְלָאִכי
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ָאַהְבִּתי ) 2: (ְּבַיד ַמְלָאִכי| ַמָּׂשא ְדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְׂשָרֵאל ) 1(

ֲהלֹוא ָאח ֵעָׂשו | ֶאְתֶכם ָאַמר ְיהָוה ַוֲאַמְרֶּתם ַּבָּמה ֲאַהְבָּתנּו 
| ְוֶאת ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי ) 3: (ת ַיֲעקֹבְלַיֲעקֹב ְנֻאם ְיהָוה ָואַֹהב ֶא 



ִּכי ) 4: (ָוָאִׂשים ֶאת ָהָריו ְׁשָמָמה ְוֶאת ַנֲחָלתֹו ְלַתּנֹות ִמְדָּבר
ר ְיהָוה תֹאַמר ֱאדֹום ֻרַּׁשְׁשנּו ְוָנׁשּוב ְוִנְבֶנה ֳחָרבֹות ּכֹה ָאַמ 

ִרְׁשָעה  ְוָקְראּו ָלֶהם ְּגבּול| ְצָבאֹות ֵהָּמה ִיְבנּו ַוֲאִני ֶאֱהרֹוס 
ְוַאֶּתם | ְוֵעיֵניֶכם ִּתְרֶאיָנה ) 5: (ְוָהָעם ֲאֶׁשר ָזַעם ְיהָוה ַעד עֹוָלם

ד ֵּבן ְיַכֵּבד ָאב ְוֶעבֶ ) 6: (ּתֹאְמרּו ִיְגַּדל ְיהָוה ֵמַעל ִלְגבּול ִיְׂשָרֵאל
ֹוָרִאי ְוִאם ָאב ָאִני ַאֵּיה ְכבֹוִדי ְוִאם ֲאדֹוִנים ָאִני ַאֵּיה מ| ֲאדָֹניו 

ַּבֶּמה  ר ְיהָוה ְצָבאֹות ָלֶכם ַהּכֲֹהִנים ּבֹוֵזי ְׁשִמי ַוֲאַמְרֶּתםָאַמ 
ְרֶּתם ַמִּגיִׁשים ַעל ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמגָֹאל ַוֲאַמ ) 7: (ָבִזינּו ֶאת ְׁשֶמךָ 
ְוִכי ) 8: (ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ְיהָוה ִנְבֶזה הּוא| ַּבֶּמה ֵגַאְלנּוָך 

| ֵאין ָרע ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוחֶֹלה ֵאין ָרע ַתִּגׁשּון ִעֵּור ִלְזּבַֹח 
הָוה ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיָּׂשא ָפֶניָך ָאַמר יְ 

 ִמֶּיְדֶכם ָהְיָתה ּזֹאת| ְוַעָּתה ַחּלּו ָנא ְפֵני ֵאל ִויָחֵננּו ) 9: (ְצָבאֹות
 ִמי ַגם ָּבֶכם ְוִיְסּגֹר) 10: (ֲהִיָּׂשא ִמֶּכם ָּפִנים ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות

ה ֵאין ִלי ֵחֶפץ ָּבֶכם ָאַמר ְיהוָ | ְּדָלַתִים ְולֹא ָתִאירּו ִמְזְּבִחי ִחָּנם 
ַעד ִּכי ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש וְ ) 11: (ְצָבאֹות ּוִמְנָחה לֹא ֶאְרֶצה ִמֶּיְדֶכם

ִלְׁשִמי  ְמבֹואֹו ָּגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים ּוְבָכל ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָּגׁש
) 12: (ִּכי ָגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות| ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה 

א ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ֲאדָֹני ְמגָֹאל הּו| ְוַאֶּתם ְמַחְּלִלים אֹותֹו 
 ַוֲאַמְרֶּתם ִהֵּנה ַמְּתָלָאה ְוִהַּפְחֶּתם) 13: (ְוִניבֹו ִנְבֶזה ָאְכלֹו

 ה ְצָבאֹות ַוֲהֵבאֶתם ָּגזּול ְוֶאת ַהִּפֵּסַח ְוֶאתאֹותֹו ָאַמר ְיהוָ 
 ַהֶאְרֶצה אֹוָתּה ִמֶּיְדֶכם ָאַמר| ַהחֹוֶלה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת ַהִּמְנָחה 

ְוָארּור נֹוֵכל ְוֵיׁש ְּבֶעְדרֹו ָזָכר ְונֵֹדר ְוזֵֹבַח ) 14(  : ְיהָוה
ְצָבאֹות ּוְׁשִמי ִּכי ֶמֶלְך ָּגדֹול ָאִני ָאַמר ְיהָוה | ָמְׁשָחת ַלאדָֹני 

  :נֹוָרא ַבּגֹוִים
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ִאם לֹא ) 2: (ְוַעָּתה ֲאֵליֶכם ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ַהּכֲֹהִנים) 1(

ר ְיהָוה ִתְׁשְמעּו ְוִאם לֹא ָתִׂשימּו ַעל ֵלב ָלֵתת ָּכבֹוד ִלְׁשִמי ָאַמ 
| ִּבְרכֹוֵתיֶכם  ְצָבאֹות ְוִׁשַּלְחִּתי ָבֶכם ֶאת ַהְּמֵאָרה ְוָארֹוִתי ֶאת

ִהְנִני גֵֹער ָלֶכם ֶאת ) 3: (ְוַגם ָארֹוִתיָה ִּכי ֵאיְנֶכם ָׂשִמים ַעל ֵלב
ְוָנָׂשא ֶאְתֶכם | ַהֶּזַרע ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְּפֵניֶכם ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם 

| את ִויַדְעֶּתם ִּכי ִׁשַּלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֵאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹ) 4: (ֵאָליו
ְּבִריִתי ָהְיָתה ) 5: (ְּבִריִתי ֶאת ֵלִוי ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִלְהיֹות



ּוִמְּפֵני ְׁשִמי | ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום ָוֶאְּתֵנם לֹו מֹוָרא ַוִּייָרֵאִני 
 ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו ְוַעְוָלה לֹא ִנְמָצא) 6: (ִנַחת הּוא
) 7: (ֹור ָהַלְך ִאִּתי ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹוןְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁש| ִבְׂשָפָתיו 

ִּכי ַמְלַאְך | ִּכי ִׂשְפֵתי כֵֹהן ִיְׁשְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו 
ם ְוַאֶּתם ַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶרְך ִהְכַׁשְלֶּת ) 8: (ְיהָוה ְצָבאֹות הּוא

ְוַגם ) 9: (ר ְיהָוה ְצָבאֹותִׁשַחֶּתם ְּבִרית ַהֵּלִוי ָאַמ | ַרִּבים ַּבּתֹוָרה 
ם ְּכִפי ֲאֶׁשר ֵאיְנכֶ | ֲאִני ָנַתִּתי ֶאְתֶכם ִנְבִזים ּוְׁשָפִלים ְלָכל ָהָעם 

  : ׁשְֹמִרים ֶאת ְּדָרַכי ְונְֹׂשִאים ָּפִנים ַּבּתֹוָרה
ַמּדּוַע ִנְבַּגד | ֲהלֹוא ָאב ֶאָחד ְלֻכָּלנּו ֲהלֹוא ֵאל ֶאָחד ְּבָרָאנּו ) 10(

 ָּבְגָדה ְיהּוָדה ְותֹוֵעָבה) 11: (ָאִחיו ְלַחֵּלל ְּבִרית ֲאבֵֹתינּוִאיׁש ְּב 
ֶׁשר ִּכי ִחֵּלל ְיהּוָדה קֶֹדׁש ְיהָוה אֲ | ֶנֶעְׂשָתה ְבִיְׂשָרֵאל ּוִבירּוָׁשָלִם 

ֶׂשָּנה ַיְכֵרת ְיהָוה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַיעֲ ) 12: (ָאֵהב ּוָבַעל ַּבת ֵאל ֵנָכר
  : ּוַמִּגיׁש ִמְנָחה ַליהָוה ְצָבאֹות| קֹב ֵער ְועֶֹנה ֵמָאֳהֵלי ַיעֲ 

ְּבִכי  ְוזֹאת ֵׁשִנית ַּתֲעׂשּו ַּכּסֹות ִּדְמָעה ֶאת ִמְזַּבח ְיהָוה) 13(
: םֵמֵאין עֹוד ְּפנֹות ֶאל ַהִּמְנָחה ְוָלַקַחת ָרצֹון ִמֶּיְדכֶ | ַוֲאָנָקה 

ּוֵבין ֵאֶׁשת ַעל ִּכי ְיהָוה ֵהִעיד ֵּביְנָך | ַוֲאַמְרֶּתם ַעל ָמה ) 14(
: ת ְּבִריֶתךָ ְנעּוֶריָך ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבַגְדָּתה ָּבּה ְוִהיא ֲחֶבְרְּתָך ְוֵאֶׁש 

 ֶזַרע ְולֹא ֶאָחד ָעָׂשה ּוְׁשָאר רּוַח לֹו ּוָמה ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש) 15(
) 16: (דְוִנְׁשַמְרֶּתם ְּברּוֲחֶכם ּוְבֵאֶׁשת ְנעּוֶריָך ַאל ִיְבּגֹ| ֱאלִֹהים 

ל ְלבּוׁשֹו ֵנא ַׁשַּלח ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְוִכָּסה ָחָמס עַ ִּכי ָׂש 
: ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְּברּוֲחֶכם ְולֹא ִתְבּגֹדּו| ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות 

| ְענּו הֹוַגְעֶּתם ְיהָוה ְּבִדְבֵריֶכם ַוֲאַמְרֶּתם ַּבָּמה הֹוגָ ) 17(  
יֵני ְיהָוה ּוָבֶהם הּוא ָחֵפץ אֹו ֶּבֱאָמְרֶכם ָּכל עֵֹׂשה ָרע טֹוב ְּבעֵ 

   :ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ַהִּמְׁשָּפט
  

Malachi Chapter 3 
  
ּוִפְתאֹם ָיבֹוא ֶאל | ִהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ּוִפָּנה ֶדֶרְך ְלָפָני ) 1(

ֲאֶׁשר  ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ּוַמְלַאְך ַהְּבִרית
 ּוִמי ְמַכְלֵּכל ֶאת) 2: (ה ָבא ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹותַאֶּתם ֲחֵפִצים ִהּנֵ 

ת ִּכי הּוא ְּכֵאׁש ְמָצֵרף ּוְכבִֹרי| יֹום ּבֹואֹו ּוִמי ָהעֵֹמד ְּבֵהָראֹותֹו 
ִוי ְוָיַׁשב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר ֶּכֶסף ְוִטַהר ֶאת ְּבֵני לֵ ) 3: (ְמַכְּבִסים

: הַליהָוה ַמִּגיֵׁשי ִמְנָחה ִּבְצָדָק ְוָהיּו | ְוִזַּקק אָֹתם ַּכָּזָהב ְוַכָּכֶסף 
ִּכיֵמי עֹוָלם | ְוָעְרָבה ַליהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם ) 4(



ֵעד  ְוָקַרְבִּתי ֲאֵליֶכם ַלִּמְׁשָּפט ְוָהִייִתי) 5: (ּוְכָׁשִנים ַקְדמִֹנּיֹות
ּוְבעְֹׁשֵקי |  ְמַמֵהר ַּבְמַכְּׁשִפים ּוַבְמָנֲאִפים ּוַבִּנְׁשָּבִעים ַלָּׁשֶקר

ר ְיהָוה ְׂשַכר ָׂשִכיר ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ּוַמֵּטי ֵגר ְולֹא ְיֵראּוִני ָאַמ 
ְוַאֶּתם ְּבֵני ַיֲעקֹב לֹא | ִּכי ֲאִני ְיהָוה לֹא ָׁשִניִתי ) 6: (ְצָבאֹות
ם ְלִמיֵמי ֲאבֵֹתיֶכם ַסְרֶּתם ֵמֻחַּקי ְולֹא ְׁשַמְרֶּת ) 7: (ְכִליֶתם

ַוֲאַמְרֶּתם | ׁשּוָבה ֲאֵליֶכם ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ׁשּובּו ֵאַלי ְוָא
י ֲהִיְקַּבע ָאָדם ֱאלִֹהים ִּכי ַאֶּתם קְֹבִעים אִֹת ) 8: (ַּבֶּמה ָנׁשּוב

ַּבְּמֵאָרה ) 9: (ַהַּמֲעֵׂשר ְוַהְּתרּוָמה| ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ְקַבֲענּוָך 
ָהִביאּו ֶאת ) 10: (ֻּכּלֹו ַהּגֹוי| ַאֶּתם ֵנָאִרים ְואִֹתי ַאֶּתם קְֹבִעים 

י ָנא ָּכל ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל ֵּבית ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ְּבֵביִתי ּוְבָחנּונִ 
 ִאם לֹא ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות| ָּבזֹאת ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות 

ְוָגַעְרִּתי ָלֶכם ) 11: (ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי
ְולֹא ְתַׁשֵּכל ָלֶכם | אֵֹכל ְולֹא ַיְׁשִחת ָלֶכם ֶאת ְּפִרי ָהֲאָדָמה ּבָ 

ְוִאְּׁשרּו ֶאְתֶכם ָּכל ) 12: (ַהֶּגֶפן ַּבָּׂשֶדה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות
) 13(  : ִּכי ִתְהיּו ַאֶּתם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות| ַהּגֹוִים 

: ַוֲאַמְרֶּתם ַמה ִּנְדַּבְרנּו ָעֶליךָ |  ָחְזקּו ָעַלי ִּדְבֵריֶכם ָאַמר ְיהָוה
ּוַמה ֶּבַצע ִּכי ָׁשַמְרנּו | ֲאַמְרֶּתם ָׁשְוא ֲעבֹד ֱאלִֹהים ) 14(

ְוַעָּתה ) 15: (ִמְׁשַמְרּתֹו ְוִכי ָהַלְכנּו ְקדַֹרִּנית ִמְּפֵני ְיהָוה ְצָבאֹות
ם ָּבֲחנּו ֱאלִֹהים ַּגם ִנְבנּו עֵֹׂשי ִרְׁשָעה ּגַ | ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים 

ַוַּיְקֵׁשב | ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ְיהָוה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ) 16: (ַוִּיָּמֵלטּו
ְלחְֹׁשֵבי ְיהָוה ַוִּיְׁשָמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיהָוה ּו

י עֶֹׂשה ְוָהיּו ִלי ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ַלּיֹום ֲאֶׁשר ֲאנִ ) 17: (ְׁשמֹו
עֵֹבד ְוָחַמְלִּתי ֲעֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר ַיְחמֹל ִאיׁש ַעל ְּבנֹו הָ | ְסֻגָּלה 
ֵּבין עֵֹבד | ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע ) 18: (אֹתֹו

| ּור ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנ) 19(  : ֱאלִֹהים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹו
ַהָּבא  ים ְוָכל עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹוםְוָהיּו ָכל ֵזִד 

) 20: (ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף
ִויָצאֶתם | יָה ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנפֶ 

ֶתם ְרָׁשִעים ִּכי ִיְהיּו ֵאֶפר ְוַעּסֹו) 21: (ּוִפְׁשֶּתם ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק
ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ָאַמר ְיהָוה | ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם 

  : ְצָבאֹות
ל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אֹותֹו ְבחֵֹרב ַעל ּכָ | ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי ) 22(

ַח ָלֶכם ֵאת ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֹלֵ ) 23: (ִיְׂשָרֵאל ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים
) 24: (ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ְיהָוה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא| ֵאִלָּיה ַהָּנִביא 



ֶּפן ָאבֹוא | ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם 
  :ְוִהֵּכיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ֵחֶרם

  
  ֵסֶפר ְּתִהִלים

  
Psalms Chapter 1 

  
 ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים| לֹא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים  ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר) 1(

ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת ְיהָוה ) 2: (לֹא ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָׁשב
 ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל) 3: (ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה| ֶחְפצֹו 

ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול ְוכֹל ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ִיֵּתן ְּבִעּתֹו | ַּפְלֵגי ָמִים 
ּנּו ִּכי ִאם ַּכּמֹץ ֲאֶׁשר ִּתְּדפֶ | לֹא ֵכן ָהְרָׁשִעים ) 4: (ַיֲעֶׂשה ַיְצִליחַ 

ְוַחָּטִאים ַּבֲעַדת | ַעל ֵּכן לֹא ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ) 5: (רּוחַ 
ֶדֶרְך ְרָׁשִעים וְ | ִּכי יֹוֵדַע ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ) 6: (ַצִּדיִקים
  :ּתֹאֵבד

  
Psalms Chapter 2 

  
ִיְתַיְּצבּו ַמְלֵכי ) 2: (ּוְלֻאִּמים ֶיְהּגּו ִריק| ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹוִים ) 1(

ְנַנְּתָקה ) 3: (ַעל ְיהָוה ְוַעל ְמִׁשיחֹו| ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו ָיַחד 
ִים יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמ ) 4: (מֹוְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו ֲעבֵֹתי| ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו 

ּוַבֲחרֹונֹו | ָאז ְיַדֵּבר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ) 5: (ֲאדָֹני ִיְלַעג ָלמֹו| ִיְׂשָחק 
) 7: (ַעל ִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי| ַוֲאִני ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי ) 6: (ְיַבֲהֵלמֹו

ם ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹו| ֲאַסְּפָרה ֶאל חֹק 
י ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵס | ְׁשַאל ִמֶּמִּני ְוֶאְּתָנה גֹוִים ַנֲחָלֶתָך ) 8: (ְיִלְדִּתיךָ 
ְוַעָּתה ) 10: (ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם| ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ) 9: (ָאֶרץ

ִעְבדּו ֶאת ְיהָוה ) 11: (ִהָּוְסרּו ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ| ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו 
ֶרְך ַנְּׁשקּו ַבר ֶּפן ֶיֱאַנף ְותֹאְבדּו דֶ ) 12: (ְוִגילּו ִּבְרָעָדה| ָאה ְּבִיְר 

  :ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵסי בֹו| ִּכי ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו 
  

Psalms Chapter 3 
  
ְיהָוה ָמה ) 2: (ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו| ִמְזמֹור ְלָדִוד ) 1(

ֵאין | ַרִּבים אְֹמִרים ְלַנְפִׁשי ) 3: (ִמים ָעָליַרִּבים ָק | ַרּבּו ָצָרי 



ְּכבֹוִדי | ְוַאָּתה ְיהָוה ָמֵגן ַּבֲעִדי ) 4: (ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאלִֹהים ֶסָלה
ֹו ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁש| קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְקָרא ) 5: (ּוֵמִרים רֹאִׁשי

: ִקיצֹוִתי ִּכי ְיהָוה ִיְסְמֵכִניהֱ | ֲאִני ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה ) 6: (ֶסָלה
קּוָמה ) 8: (ֲאֶׁשר ָסִביב ָׁשתּו ָעָלי| לֹא ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ) 7(

ם ִׁשֵּני ְרָׁשִעי| ְיהָוה הֹוִׁשיֵעִני ֱאלַֹהי ִּכי ִהִּכיָת ֶאת ָּכל אְֹיַבי ֶלִחי 
  :ָלהַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּס | ַליהָוה ַהְיׁשּוָעה ) 9: (ִׁשַּבְרָּת 

  
Psalms Chapter 4 

  
ְּבָקְרִאי ֲעֵנִני ֱאלֵֹהי ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

ְּבֵני ִאיׁש ַעד ) 3: (ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי| ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי 
ּוְדעּו ) 4( :ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה| ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלָּמה ֶּתֱאָהבּון ִריק 

ִרְגזּו ) 5: (ְיהָוה ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו| ִּכי ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו 
) 6: (ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמְׁשַּכְבֶכם ְודֹּמּו ֶסָלה| ְוַאל ֶּתֱחָטאּו 

ַרִּבים אְֹמִרים ִמי ) 7: (ּוִבְטחּו ֶאל ְיהָוה| ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק 
ִּבי ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבלִ ) 8: (ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוהַיְרֵאנּו טֹוב 

| יָׁשן ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו ֶאְׁשְּכָבה ְוִא ) 9: (ֵמֵעת ְּדָגָנם ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו| 
  :ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני

  
Psalms Chapter 5 

  
ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ) 2: (ִמְזמֹור ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ֶאל ַהְּנִחילֹות ) 1(

ִּכי | י ַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵואלֹהָ ) 3: (ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי
ּבֶֹקר ֶאֱעָרְך ְלָך | ְיהָוה ּבֶֹקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ) 4: (ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל

לֹא ) 6: (ְיֻגְרָך ָרע לֹא| ִּכי לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרַׁשע ָאָּתה ) 5: (ַוֲאַצֶּפה
ְּתַאֵּבד ) 7: (ָׂשֵנאָת ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון| ִיְתַיְּצבּו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך 

ַוֲאִני ְּברֹב ) 8: (ִאיׁש ָּדִמים ּוִמְרָמה ְיָתֵעב ְיהָוה| ּדְֹבֵרי ָכָזב 
) 9: (ֶתךָ ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָא| ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך 

ְלָפַני ] ַהְיַׁשר קרי[הוׁשר | ְיהָוה ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי 
ֶקֶבר ָּפתּוַח | ִּכי ֵאין ְּבִפיהּו ְנכֹוָנה ִקְרָּבם ַהּוֹות ) 10: (ַּדְרֶּכךָ 

ַהֲאִׁשיֵמם ֱאלִֹהים ִיְּפלּו ) 11: (ְּגרֹוָנם ְלׁשֹוָנם ַיֲחִליקּון
) 12: (רֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו ָבְך ְּב | ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם 

ְוַיְעְלצּו ְבָך | ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְיַרֵּננּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו 



ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון | ִּכי ַאָּתה ְּתָבֵרְך ַצִּדיק ) 13: (אֲֹהֵבי ְׁשֶמךָ 
  :ַּתְעְטֶרּנּו

  
Psalms Chapter 6 

  
ְיהָוה ַאל ) 2: (ְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ַעל ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור ְלָדִודלַ ) 1(

ָחֵּנִני ְיהָוה ִּכי ) 3: (ְוַאל ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני| ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני 
ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה ) 4: (ְרָפֵאִני ְיהָוה ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי| ֻאְמַלל ָאִני 

ה ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלצָ ) 5: (ְיהָוה ַעד ָמָתי] ָּתה קריְוַא[ואת | ְמאֹד 
ִּבְׁשאֹול | ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך ) 6: (הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּדךָ | ַנְפִׁשי 

| ִתי ָיַגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי ַאְׂשֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָּט ) 7: (ִמי יֹוֶדה ָּלְך 
ָעְתָקה ְּבָכל | ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ) 8(: ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה

ִּכי ָׁשַמע ְיהָוה קֹול | סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ) 9: (צֹוְרָרי
ֵיבֹׁשּו ) 11: (ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח| ָׁשַמע ְיהָוה ְּתִחָּנִתי ) 10: (ִּבְכִיי

  :ּו ָרַגעָיֻׁשבּו ֵיבֹׁש| ְוִיָּבֲהלּו ְמאֹד ָּכל אְֹיָבי 
  

Psalms Chapter 7 
  
) 2: (יִניֲאֶׁשר ָׁשר ַליהָוה ַעל ִּדְבֵרי כּוׁש ֶּבן ְיִמ | ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ) 1(

ֶּפן ) 3: (הֹוִׁשיֵעִני ִמָּכל רְֹדַפי ְוַהִּציֵלִני| ְיהָוה ֱאלַֹהי ְּבָך ָחִסיִתי 
הָוה ֱאלַֹהי ִאם יְ ) 4: (ּפֵֹרק ְוֵאין ַמִּציל| ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי 

| ִאם ָּגַמְלִּתי ׁשֹוְלִמי ָרע ) 5: (ִאם ֶיׁש ָעֶול ְּבַכָּפי| ָעִׂשיִתי זֹאת 
 ִיַרּדֹף אֹוֵיב ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס) 6: (ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם

 קּוָמה ְיהָוה ְּבַאֶּפךָ ) 7: (ּוְכבֹוִדי ֶלָעָפר ַיְׁשֵּכן ֶסָלה| ָלָאֶרץ ַחָּיי 
ַוֲעַדת ) 8: (ְועּוָרה ֵאַלי ִמְׁשָּפט ִצִּויָת | ִהָּנֵׂשא ְּבַעְברֹות צֹוְרָרי 

| ְיהָוה ָיִדין ַעִּמים ) 9: (ְוָעֶליָה ַלָּמרֹום ׁשּוָבה| ְלֻאִּמים ְּתסֹוְבֶבָּך 
ִיְגָמר ָנא ַרע ְרָׁשִעים ) 10: (ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי

ָמִגִּני ) 11: (ּובֵֹחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאלִֹהים ַצִּדיק| יק ּוְתכֹוֵנן ַצִּד 
ְוֵאל | ֱאלִֹהים ׁשֹוֵפט ַצִּדיק ) 12: (מֹוִׁשיַע ִיְׁשֵרי ֵלב| ַעל ֱאלִֹהים 

ַקְׁשּתֹו ָדַרְך | ִאם לֹא ָיׁשּוב ַחְרּבֹו ִיְלטֹוׁש ) 13: (זֵֹעם ְּבָכל יֹום
) 15: (ִחָּציו ְלדְֹלִקים ִיְפָעל| ֵלי ָמֶות ְולֹו ֵהִכין ְּכ ) 14: (ַוְיכֹוְנֶנהָ 

ּבֹור ָּכָרה ) 16: (ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר| ִהֵּנה ְיַחֶּבל ָאֶון 
ְוַעל | ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו ) 17: (ַוִּיּפֹל ְּבַׁשַחת ִיְפָעל| ַוַּיְחְּפֵרהּו 



ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם | ֹו אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדק) 18: (ָקְדֳקדֹו ֲחָמסֹו ֵיֵרד
  :ְיהָוה ֶעְליֹון

  
Psalms Chapter 8 

  
ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

ִמִּפי ) 3: (ֲאֶׁשר ְּתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָּׁשָמִים| ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֶרץ 
ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב | ַען צֹוְרֶריָך עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת עֹז ְלַמ 

ָיֵרַח | ִּכי ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך ַמֲעֵׂשי ֶאְצְּבעֶֹתיָך ) 4: (ּוִמְתַנֵּקם
 ּוֶבן ָאָדם ִּכי| ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו ) 5: (ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה

בֹוד ְוָהָדר ְוכָ | ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאלִֹהים ) 6: (ִתְפְקֶדּנּו
: וּכֹל ַׁשָּתה ַתַחת ַרְגָלי| ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ) 7: (ְּתַעְּטֵרהּו

ִצּפֹור ָׁשַמִים ) 9: (ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי| צֶֹנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ) 8(
ָמה ַאִּדיר | ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ) 10: (עֵֹבר ָאְרחֹות ַיִּמים| ּוְדֵגי ַהָּים 

  :ָך ְּבָכל ָהָאֶרץִׁשְמ 
  

Psalms Chapter 9 
  
י אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל ִלִּב ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַעְלמּות ַלֵּבן ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(
ֲאַזְּמָרה | ֶאְׂשְמָחה ְוֶאֶעְלָצה ָבְך ) 3: (ֲאַסְּפָרה ָּכל ִנְפְלאֹוֶתיךָ | 

: לּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניךָ ִיָּכְׁש | ְּבׁשּוב אֹוְיַבי ָאחֹור ) 4: (ִׁשְמָך ֶעְליֹון
) 6: (ָיַׁשְבָּת ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק| ִּכי ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ) 5(

ָהאֹוֵיב ) 7: (ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעד| ָּגַעְרָּת גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע 
ַויהָוה ) 8: (הְוָעִרים ָנַתְׁשָּת ָאַבד ִזְכָרם ֵהָּמ | ַּתּמּו ֳחָרבֹות ָלֶנַצח 

ק ְוהּוא ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצדֶ ) 9: (ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו| ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב 
ִמְׂשָּגב | ִויִהי ְיהָוה ִמְׂשָּגב ַלָּדְך ) 10: (ָיִדין ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים| 

ַזְבָּת ִּכי לֹא עָ | ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ) 11: (ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה
ַהִּגידּו ָבַעִּמים | ַזְּמרּו ַליהָוה יֵֹׁשב ִצּיֹון ) 12: (דְֹרֶׁשיָך ְיהָוה

 לֹא ָׁשַכח ַצֲעַקת| ִּכי דֵֹרׁש ָּדִמים אֹוָתם ָזָכר ) 13: (ֲעִלילֹוָתיו
| ָחְנֵנִני ְיהָוה ְרֵאה ָעְנִיי ִמּׂשְֹנָאי ) 14]: (ֲעָנִוים קרי[עניים 

| ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל ְּתִהָּלֶתיָך ) 15: (ֶותְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי ָמ 
ָטְבעּו גֹוִים ְּבַׁשַחת ) 16: (ְּבַׁשֲעֵרי ַבת ִצּיֹון ָאִגיָלה ִּביׁשּוָעֶתךָ 

נֹוַדע ְיהָוה ִמְׁשָּפט ) 17: (ְּבֶרֶׁשת זּו ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם| ָעׂשּו 
ם ָיׁשּובּו ְרָׁשִעי) 18: (יֹון ֶסָלהְּבפַֹעל ַּכָּפיו נֹוֵקׁש ָרָׁשע ִהּגָ | ָעָׂשה 



 ִּכי לֹא ָלֶנַצח ִיָּׁשַכח) 19: (ָּכל ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאלִֹהים| ִלְׁשאֹוָלה 
קּוָמה ) 20: (ּתֹאַבד ָלַעד] ֲעִנִּיים קרי[ִּתְקַות ענוים | ֶאְביֹון 

ה ְיהָוה ִׁשיָת ) 21: (ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל ָּפֶניךָ | ְיהָוה ַאל ָיעֹז ֱאנֹוׁש 
  :ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה| מֹוָרה ָלֶהם 

  
Psalms Chapter 10 

  
) 2: (ַּתְעִלים ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה| ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק ) 1(

ִּכי ִהֵּלל ) 3: (ִיָּתְפׂשּו ִּבְמִזּמֹות זּו ָחָׁשבּו| ְּבַגֲאַות ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני 
ָרָׁשע ְּכגַֹבּה ) 4: (ּובֵֹצַע ֵּבֵרְך ִנֵאץ ְיהָוה| ֲאַות ַנְפׁשֹו ָרָׁשע ַעל ַּת 

ָיִחילּו דרכו ) 5: (ֵאין ֱאלִֹהים ָּכל ְמִזּמֹוָתיו| ַאּפֹו ַּבל ִיְדרֹׁש 
 ָּכל צֹוְרָריו ָיִפיחַ | ְּבָכל ֵעת ָמרֹום ִמְׁשָּפֶטיָך ִמֶּנְגּדֹו ] ְדָרָכיו קרי[

) 7: (ְלדֹר ָודֹר ֲאֶׁשר לֹא ְבָרע| ַּבל ֶאּמֹוט  ָאַמר ְּבִלּבֹו) 6: (ָּבֶהם
) 8: (ַּתַחת ְלׁשֹונֹו ָעָמל ָוָאֶון| ָאָלה ִּפיהּו ָמֵלא ּוִמְרמֹות ָותְֹך 

ֵעיָניו ְלֵחְלָכה | ֵיֵׁשב ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג ָנִקי 
| ה ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף ָעִני ֶיֱארֹב ַּבִּמְסָּתר ְּכַאְרֵיה ְבֻסּכֹ) 9: (ִיְצּפֹנּו

ְוָנַפל | ָיׁשַֹח ] ִיְדֶּכה קרי[ודכה ) 10: (ַיְחטֹף ָעִני ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו
ל ָאַמר ְּבִלּבֹו ָׁשַכח ֵא ) 11]: (ֵחיל ָּכִאים קרי[ַּבֲעצּוָמיו חלכאים 

| ָך קּוָמה ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָידֶ ) 12: (ִהְסִּתיר ָּפָניו ַּבל ָרָאה ָלֶנַצח| 
ים ַעל ֶמה ִנֵאץ ָרָׁשע ֱאלִֹה ) 13]: (ֲעָנִוים קרי[ַאל ִּתְׁשַּכח עניים 

ָרִאָתה ִּכי ַאָּתה ָעָמל ָוַכַעס ) 14: (ָאַמר ְּבִלּבֹו לֹא ִּתְדרֹׁש| 
: ֹוֵזרָעֶליָך ַיֲעזֹב ֵחֶלָכה ָיתֹום ַאָּתה ָהִייָת ע| ַּתִּביט ָלֵתת ְּבָיֶדָך 

) 16: (ָוָרע ִּתְדרֹוׁש ִרְׁשעֹו ַבל ִּתְמָצא| ע ְׁשבֹר ְזרֹוַע ָרָׁש ) 15(
 ַּתֲאַות ֲעָנִוים) 17: (ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו| ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד 

ְך ִלְׁשּפֹט ָיתֹום ָודָ ) 18: (ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנךָ | ָׁשַמְעָּת ְיהָוה 
  :ֶרץַּבל יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן ָהָא| 
  

Psalms Chapter 11 
  
ַּביהָוה ָחִסיִתי ֵאיְך ּתֹאְמרּו ְלַנְפִׁשי נודו | ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ) 1(
ת ִּכי ִהֵּנה ָהְרָׁשִעים ִיְדְרכּון ֶקֶׁש ) 2: (ַהְרֶכם ִצּפֹור] נּוִדי קרי[

ִּכי ) 3: (ִלירֹות ְּבמֹו אֶֹפל ְלִיְׁשֵרי ֵלב| ּכֹוְננּו ִחָּצם ַעל ֶיֶתר 
ָוה ְיהָוה ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו ְיה) 4: (ַצִּדיק ַמה ָּפָעל| תֹות ֵיָהֵרסּון ַהָּׁש 

ְיהָוה ) 5: (ֵעיָניו ֶיֱחזּו ַעְפַעָּפיו ִיְבֲחנּו ְּבֵני ָאָדם| ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו 



ַיְמֵטר ַעל ) 6: (ְוָרָׁשע ְואֵֹהב ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו| ַצִּדיק ִיְבָחן 
ִּכי ) 7: (ֵאׁש ְוָגְפִרית ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם| ם ְרָׁשִעים ַּפִחי

  :ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו| ַצִּדיק ְיהָוה ְצָדקֹות ָאֵהב 
  

Psalms Chapter 12 
  
הֹוִׁשיָעה ְיהָוה ִּכי ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

 ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש) 3: (ִמְּבֵני ָאָדםִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים | ָגַמר ָחִסיד 
ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל ) 4: (ְׂשַפת ֲחָלקֹות ְּבֵלב ָוֵלב ְיַדֵּברּו| ֶאת ֵרֵעהּו 

ֵננּו ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִלְלׁשֹ) 5: (ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות| ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות 
 ִמּׁשֹד ֲעִנִּיים ֵמַאְנַקת) 6(: ִמי ָאדֹון ָלנּו| ַנְגִּביר ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו 

) 7: (ֹוַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ְיהָוה ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע ָיִפיַח ל| ֶאְביֹוִנים 
ֶּכֶסף ָצרּוף ַּבֲעִליל ָלָאֶרץ | ִאֲמרֹות ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות 

זּו  ִּתְּצֶרּנּו ִמן ַהּדֹור| ַאָּתה ְיהָוה ִּתְׁשְמֵרם ) 8: (ְמֻזָּקק ִׁשְבָעָתִים
  :ְּכֻרם ֻזּלּות ִלְבֵני ָאָדם| ָסִביב ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון ) 9: (ְלעֹוָלם

  
Psalms Chapter 13 

  
ַעד |  ַעד ָאָנה ְיהָוה ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

ַנְפִׁשי ַעד ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּב ) 3: (ָאָנה ַּתְסִּתיר ֶאת ָּפֶניָך ִמֶּמִּני
ַהִּביָטה ֲעֵנִני ) 4: (ַעד ָאָנה ָירּום אְֹיִבי ָעָלי| ָיגֹון ִּבְלָבִבי יֹוָמם 

ֶּפן יֹאַמר אְֹיִבי ) 5: (ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות| ְיהָוה ֱאלָֹהי 
 ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי ָיֵגל) 6: (ָצַרי ָיִגילּו ִּכי ֶאּמֹוט| ְיָכְלִּתיו 

  :ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל ָעָלי| ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתָך 
  

Psalms Chapter 14 
  
ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱאלִֹהים ִהְׁשִחיתּו | ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ) 1(

ל ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף עַ ) 2: (ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין עֵֹׂשה טֹוב
ַהּכֹל ) 3: (ׁש ַמְׂשִּכיל ּדֵֹרׁש ֶאת ֱאלִֹהיםִלְראֹות ֲהיֵ | ְּבֵני ָאָדם 

ֲהלֹא ָיְדעּו ) 4: (ֵאין עֵֹׂשה טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד| ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו 
ָׁשם ) 5: (אְֹכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו| ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון 

ִּכי | ֲעַצת ָעִני ָתִביׁשּו  )6: (ִּכי ֱאלִֹהים ְּבדֹור ַצִּדיק| ָּפֲחדּו ָפַחד 



ְּבׁשּוב ְיהָוה | ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ) 7: (ְיהָוה ַמְחֵסהּו
  :ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל

  
Psalms Chapter 15 

  
: ר ָקְדֶׁשךָ ְיהָֹוה ִמי ָיגּור ְּבָאֳהֶלָך ִמי ִיְׁשּכֹן ְּבהַ | ִמְזמֹור ְלָדִוד ) 1(
לֹא ָרַגל ) 3: (ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו| הֹוֵלְך ָּתִמים ּופֵֹעל ֶצֶדק ) 2(

: ְוֶחְרָּפה לֹא ָנָׂשא ַעל ְקרֹבֹו| ַעל ְלׁשֹנֹו לֹא ָעָׂשה ְלֵרֵעהּו ָרָעה 
ִנְׁשַּבע ְלָהַרע | ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ִנְמָאס ְוֶאת ִיְרֵאי ְיהָוה ְיַכֵּבד ) 4(

| ָקח ַּכְסּפֹו לֹא ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוׁשַֹחד ַעל ָנִקי לֹא לָ ) 5: (רְולֹא ָיִמ 
  :עֵֹׂשה ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם

  
Psalms Chapter 16 

  
 ָאַמְרְּת ַליהָוה) 2: (ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי ָחִסיִתי ָבְך | ִמְכָּתם ְלָדִוד ) 1(

ָּמה ִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ הֵ ִלְקדֹו) 3: (טֹוָבִתי ַּבל ָעֶליךָ | ֲאדָֹני ָאָּתה 
ַּבל | ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ) 4: (ְוַאִּדיֵרי ָּכל ֶחְפִצי ָבם| 

) 5: (ָתיַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם ּוַבל ֶאָּׂשא ֶאת ְׁשמֹוָתם ַעל ְׂשפָ 
ְפלּו ֲחָבִלים נָ ) 6: (ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי| ְיהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי 

ר ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָוה ֲאֶׁש ) 7: (ַאף ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי| ִלי ַּבְּנִעִמים 
ִׁשִּויִתי ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ) 8: (ַאף ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי| ְיָעָצִני 
| י ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִד ) 9: (ִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוט| ָתִמיד 
לֹא | ִּכי לֹא ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול ) 10: (ָׂשִרי ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטחַאף ְּב 

ׂשַֹבע | ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחִּיים ) 11: (ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת
  :ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח

  
Psalms Chapter 17 

  
ה ה ֶצֶדק ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי ַהֲאִזינָ ִׁשְמָעה ְיהוָ | ְּתִפָּלה ְלָדִוד ) 1(

ֵעיֶניָך | ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי ֵיֵצא ) 2: (ְתִפָּלִתי ְּבלֹא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה
ל ָּבַחְנָּת ִלִּבי ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני בַ ) 3: (ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים

|  ֹות ָאָדם ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיךָ ִלְפֻעּל) 4: (ַזּמִֹתי ַּבל ַיֲעָבר ִּפי| ִּתְמָצא 
ַּבל | ָּתמְֹך ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך ) 5: (ֲאִני ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות ָּפִריץ

ַהט ָאְזְנָך ִלי | ֲאִני ְקָראִתיָך ִכי ַתֲעֵנִני ֵאל ) 6: (ָנמֹוּטּו ְפָעָמי



| ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע חֹוִסים ) 7: (ְׁשַמע ִאְמָרִתי
ְּבֵצל | ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשֹון ַּבת ָעִין ) 8: (ְתקֹוְמִמים ִּביִמיֶנךָ ִמִּמ 

אְֹיַבי ְּבֶנֶפׁש | ִמְּפֵני ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ) 9: (ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרִני
) 11: (ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות| ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ) 10: (ַיִּקיפּו ָעָלי

ֵעיֵניֶהם ָיִׁשיתּו ִלְנטֹות | ] ְסָבבּונּו קרי[סבבוני ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ְוִכְכִפיר יֵֹׁשב | ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹוף ) 12: (ָּבָאֶרץ

ַּפְּלָטה | קּוָמה ְיהָוה ַקְּדָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו ) 13: (ְּבִמְסָּתִרים
ְיהָוה ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ִמְמִתים ָיְדָך ) 14: (ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע ַחְרֶּבךָ 

ִיְׂשְּבעּו | ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ] ּוְצפּוְנָך קרי[ֶחְלָקם ַּבַחִּיים וצפינך 
|  ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניךָ ) 15: (ָבִנים ְוִהִּניחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם

  :ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתךָ 
  

Psalms Chapter 18 
  
 ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַליהָוה ֶאת ִּדְבֵרי| ד ְיהָוה ְלָדִוד ַלְמַנֵּצַח ְלֶעבֶ ) 1(

ִמַּיד ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְּביֹום ִהִּציל ְיהָוה אֹותֹו ִמַּכף ָּכל אְֹיָביו ּו
ְיהָוה ַסְלִעי ) 3: (ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמָך ְיהָוה ִחְזִקי) 2: (ָׁשאּול

ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי  ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו| ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי 
ֲאָפפּוִני ) 5: (ּוִמן אְֹיַבי ִאָּוֵׁשעַ | ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ְיהָוה ) 4: (ִמְׂשַּגִּבי

| ֶחְבֵלי ְׁשאֹול ְסָבבּוִני ) 6: (ְוַנֲחֵלי ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני| ֶחְבֵלי ָמֶות 
ְוֶאל ֱאלַֹהי ַּבַּצר ִלי ֶאְקָרא ְיהָוה ) 7: (ִקְּדמּוִני מֹוְקֵׁשי ָמֶות

) 8: (ְזָניוִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ְוַׁשְוָעִתי ְלָפָניו ָּתבֹוא ְבָא| ֲאַׁשֵּוַע 
ה ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי ָחרָ | ַוִּתְגַעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו 

: ם ָּבֲערּו ִמֶּמּנּוֶּגָחִלי| ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו ּתֹאֵכל ) 9: (לֹו
ַוִּיְרַּכב ַעל ) 11: (ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו| ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ) 10(

ָיֶׁשת חֶֹׁשְך ִסְתרֹו ) 12: (ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי רּוחַ | ְּכרּוב ַוָּיעֹף 
|  ִמּנַֹגּה ֶנְגּדֹו) 13: (ֶחְׁשַכת ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים| ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו 

יֹון ַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים ְיהָוה ְוֶעְל ) 14: (ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁש
ּוְבָרִקים | ַוִּיְׁשַלח ִחָּציו ַוְיִפיֵצם ) 15: (ָּבָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁש| ִיֵּתן קֹלֹו 

|  ַוֵּיָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות ֵּתֵבל) 16: (ָרב ַוְיֻהֵּמם
| י ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחנִ ) 17: (ַּגֲעָרְתָך ְיהָוה ִמִּנְׁשַמת רּוַח ַאֶּפךָ ִמ 

ּוִמּׂשְֹנַאי ִּכי | ַיִּציֵלִני ֵמאְֹיִבי ָעז ) 18: (ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים
: יַוְיִהי ְיהָוה ְלִמְׁשָען לִ | ְיַקְּדמּוִני ְביֹום ֵאיִדי ) 19: (ָאְמצּו ִמֶּמִּני

ִיְגְמֵלִני ְיהָוה ) 21: (ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ ִּבי| ּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב וַ ) 20(



ְולֹא | ִּכי ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה ) 22: (ְּכבֹר ָיַדי ָיִׁשיב ִלי| ְּכִצְדִקי 
ְוֻחּקָֹתיו לֹא | ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְלֶנְגִּדי ) 23: (ָרַׁשְעִּתי ֵמֱאלָֹהי

) 25: (ָוֶאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹוִני| ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ) 24: (יָאִסיר ֶמּנִ 
ִעם ָחִסיד ) 26: (ְּכבֹר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו| ַוָּיֶׁשב ְיהָוה ִלי ְכִצְדִקי 

ְוִעם | ִעם ָנָבר ִּתְתָּבָרר ) 27: (ִעם ְּגַבר ָּתִמים ִּתַּתָּמם| ִּתְתַחָּסד 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות | ָּתה ַעם ָעִני תֹוִׁשיַע ִּכי ַא) 28: (ִעֵּקׁש ִּתְתַּפָּתל

: ְיהָוה ֱאלַֹהי ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי| ִּכי ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי ) 29: (ַּתְׁשִּפיל
ָהֵאל ָּתִמים ) 31: (ּוֵבאלַֹהי ֲאַדֶּלג ׁשּור| ִּכי ְבָך ָאֻרץ ְּגדּוד ) 30(

ִּכי ) 32: (ַהחִֹסים ּבֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלכֹל| ַּדְרּכֹו 
ָהֵאל ) 33: (ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו| ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה 

| ת ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי ָּכַאָּילֹו) 34: (ַוִּיֵּתן ָּתִמים ַּדְרִּכי| ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל 
 ְוִנֲחָתה ֶקֶׁשת| ְמַלֵּמד ָיַדי ַלִּמְלָחָמה ) 35: (ְוַעל ָּבמַֹתי ַיֲעִמיֵדִני

ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני | ַוִּתֶּתן ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ) 36: (ְנחּוָׁשה ְזרֹועָֹתי
: ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי| ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי ) 37: (ְוַעְנַוְתָך ַתְרֵּבִני

) 39: (ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם| ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם ) 38(
 ַוְּתַאְּזֵרִני ַחִיל) 40: (ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי| ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום 

| ְואְֹיַבי ָנַתָּתה ִּלי עֶֹרף ) 41: (ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחָּתי| ַלִּמְלָחָמה 
ַעל ְיהָוה ְולֹא | ְיַׁשְּועּו ְוֵאין מֹוִׁשיַע ) 42: (ּוְמַׂשְנַאי ַאְצִמיֵתם

ְּכִטיט חּוצֹות | ְוֶאְׁשָחֵקם ְּכָעָפר ַעל ְּפֵני רּוַח  )43: (ָעָנם
 ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם| ְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ָעם ) 44: (ֲאִריֵקם

ְּבֵני ֵנָכר | ְלֵׁשַמע אֶֹזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ) 45: (לֹא ָיַדְעִּתי ַיַעְבדּוִני
) 47: (ְוַיְחְרגּו ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם|  ְּבֵני ֵנָכר ִיּבֹלּו) 46: (ְיַכֲחׁשּו ִלי

ָהֵאל ַהּנֹוֵתן ) 48: (ְוָירּום ֱאלֹוֵהי ִיְׁשִעי| ַחי ְיהָוה ּוָברּוְך צּוִרי 
ַאף ִמן | ְמַפְּלִטי ֵמאְֹיָבי ) 49: (ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי| ְנָקמֹות ִלי 

ַעל ֵּכן אֹוְדָך ַבּגֹוִים ) 50: (ָקַמי ְּתרֹוְמֵמִני ֵמִאיׁש ָחָמס ַּתִּציֵלִני
ֹו ְיׁשּועֹות ַמְלּכ] ַמְגִּדיל קרי[מגדל ) 51: (ּוְלִׁשְמָך ֲאַזֵּמָרה| ְיהָוה 

  :ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם| 
  

Psalms Chapter 19 
  
| ֵאל  ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

ְוַלְיָלה | יֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶֹמר ) 3: (ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיעַ 
ְּבִלי ִנְׁשָמע | ֵאין אֶֹמר ְוֵאין ְּדָבִרים ) 4: (ְּלַלְיָלה ְיַחֶּוה ָּדַעת

 ַלֶּׁשֶמׁש| ְּבָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ) 5: (קֹוָלם



ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור | ְוהּוא ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ) 6: (ֶהםָׂשם אֶֹהל ּבָ 
| ָתם ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו ַעל ְקצֹו) 7: (ָלרּוץ אַֹרח

|  ּתֹוַרת ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש) 8: (ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו
ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים ) 9: (ִתיֵעדּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ּפֶ 

ִיְרַאת ) 10: (ִמְצַות ְיהָוה ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים| ְמַׂשְּמֵחי ֵלב 
: וִמְׁשְּפֵטי ְיהָוה ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחּדָ | ְיהָוה ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד 

ת ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֹפֶ | ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב ) 11(
) 13: (ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרב| ַּגם ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ) 12: (צּוִפים

ַּגם ִמֵּזִדים ֲחׂשְֹך ) 14: (ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני| ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין 
ִיְהיּו ) 15: (ְוִנֵּקיִתי ִמֶּפַׁשע ָרב| ַעְבֶּדָך ַאל ִיְמְׁשלּו ִבי ָאז ֵאיָתם 

  :ְיהָוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי| ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי 
  

Psalms Chapter 20 
  
ְיַׂשֶּגְבָך | ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

) 4: (ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדּךָ | ִיְׁשַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ) 3: (ֵׁשם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב
| ִיֶּתן ְלָך ִכְלָבֶבָך ) 5: (ְועֹוָלְתָך ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה| ל ִמְנחֶֹתָך ִיְזּכֹר ּכָ 

| ְדּגֹל ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם ֱאלֵֹהינּו נִ ) 6: (ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא
ָוה ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ְיה) 7: (ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתיךָ 

ֵאֶּלה ) 8: (ֲעֵנהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו ִּבְגֻברֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹויַ | ְמִׁשיחֹו 
) 9: (ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַנְזִּכיר| ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים 

 ְיהָוה הֹוִׁשיָעה) 10: (ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד| ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו 
  :נּו ְביֹום ָקְרֵאנּוַהֶּמֶלְך ַיֲענֵ | 
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| ְיהָוה ְּבָעְּזָך ִיְׂשַמח ֶמֶלְך ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

 ַוֲאֶרֶׁשת| ַּתֲאַות ִלּבֹו ָנַתָּתה ּלֹו ) 3: (ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה ָּיֶגיל ְמאֹד
ָּתִׁשית | ְרכֹות טֹוב ִּכי ְתַקְּדֶמּנּו ִּב ) 4: (ְׂשָפָתיו ַּבל ָמַנְעָּת ֶּסָלה

אֶֹרְך ָיִמים | ַחִּיים ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה ּלֹו ) 5: (ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז
: יוהֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעלָ | ָּגדֹול ְּכבֹודֹו ִּביׁשּוָעֶתָך ) 6: (עֹוָלם ָוֶעד

) 8: (ֶניךָ ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת ּפָ | ִּכי ְתִׁשיֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד ) 7(
ִּתְמָצא ) 9: (ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון ַּבל ִיּמֹוט| ִּכי ַהֶּמֶלְך ּבֵֹטַח ַּביהָוה 

ר ְּתִׁשיֵתמֹו ְּכַתּנּו) 10: (ְיִמיְנָך ִּתְמָצא ׂשְֹנֶאיךָ | ָיְדָך ְלָכל אְֹיֶביָך 



מֹו ִּפְריָ ) 11: (ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם ְותֹאְכֵלם ֵאׁש| ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך 
| ִּכי ָנטּו ָעֶליָך ָרָעה ) 12: (ְוַזְרָעם ִמְּבֵני ָאָדם| ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד 

ְּבֵמיָתֶריָך | ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם ) 13: (ָחְׁשבּו ְמִזָּמה ַּבל יּוָכלּו
ָנִׁשיָרה ּוְנַזְּמָרה | רּוָמה ְיהָוה ְבֻעֶּזָך ) 14: (ְּתכֹוֵנן ַעל ְּפֵניֶהם

  :ְּגבּוָרֶתךָ 
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ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

ֱאלַֹהי ֶאְקָרא ) 3: (ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי| ֲעַזְבָּתִני 
| ְוַאָּתה ָקדֹוׁש ) 4: (ְוַלְיָלה ְולֹא דּוִמָּיה ִלי| יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה 

ָּבְטחּו | ְּבָך ָּבְטחּו ֲאבֵֹתינּו ) 5: (ב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאליֹוֵׁש 
) 7: (ְּבָך ָבְטחּו ְולֹא בֹוׁשּו| ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ) 6: (ַוְּתַפְּלֵטמֹו

ָּכל רַֹאי ) 8: (ֶחְרַּפת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם| ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש 
 ּגֹל ֶאל ְיהָוה ְיַפְּלֵטהּו) 9: (ָׂשָפה ָיִניעּו רֹאׁשַיְפִטירּו ְב | ַיְלִעגּו ִלי 

ַמְבִטיִחי ַעל | ִּכי ַאָּתה גִֹחי ִמָּבֶטן ) 10: (ַיִּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּבֹו| 
: ִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה| ָעֶליָך ָהְׁשַלְכִּתי ֵמָרֶחם ) 11: (ְׁשֵדי ִאִּמי

) 13: (ִּכי ֵאין עֹוֵזר| ה ְקרֹוָבה ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמִּני ִּכי ָצרָ ) 12(
 ָּפצּו ָעַלי ִּפיֶהם) 14: (ַאִּביֵרי ָבָׁשן ִּכְּתרּוִני| ְסָבבּוִני ָּפִרים ַרִּבים 

מֹוָתי ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל ַעְצ ) 15: (ַאְרֵיה טֵֹרף ְוׁשֵֹאג| 
ׁשֹוִני ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ּכִֹחי ּולְ ) 16( :ָהָיה ִלִּבי ַּכּדֹוָנג ָנֵמס ְּבתֹוְך ֵמָעי| 

 ִּכי ְסָבבּוִני ְּכָלִבים) 17: (ְוַלֲעַפר ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני| ֻמְדָּבק ַמְלקֹוָחי 
ֲאַסֵּפר ָּכל ) 18: (ֲעַדת ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי| 

ְוַעל | קּו ְבָגַדי ָלֶהם ְיַחּלְ ) 19: (ֵהָּמה ַיִּביטּו ִיְראּו ִבי| ַעְצמֹוָתי 
ֱאָילּוִתי | ְוַאָּתה ְיהָוה ַאל ִּתְרָחק ) 20: (ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל

: ִמַּיד ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי| ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ) 21: (ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה
ַסְּפָרה אֲ ) 23: (ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני| הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ) 22(

 ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְללּוהּו ָּכל) 24: (ְּבתֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלּךָ | ִׁשְמָך ְלֶאָחי 
ִּכי לֹא ) 25: (ְוגּורּו ִמֶּמּנּו ָּכל ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל| ֶזַרע ַיֲעקֹב ַּכְּבדּוהּו 

עֹו ֵאָליו ּוְבַׁשּוְ | ָבָזה ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְולֹא ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו 
: ֵרָאיוְּבָקָהל ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד יְ | ֵמִאְּתָך ְתִהָּלִתי ) 26: (ָׁשֵמעַ 

ְיִחי ְלַבְבֶכם | יֹאְכלּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָּבעּו ְיַהְללּו ְיהָוה ּדְֹרָׁשיו ) 27(
וּו ְוִיְׁשַּתחֲ | ִיְזְּכרּו ְוָיֻׁשבּו ֶאל ְיהָוה ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ) 28: (ָלַעד

ּומֵֹׁשל | ִּכי ַליהָוה ַהְּמלּוָכה ) 29: (ְלָפֶניָך ָּכל ִמְׁשְּפחֹות ּגֹוִים



עּו ָּכל ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו ָּכל ִּדְׁשֵני ֶאֶרץ ְלָפָניו ִיְכְר ) 30: (ַּבּגֹוִים
ְיֻסַּפר ַלאדָֹני | ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ) 31: (ְוַנְפׁשֹו לֹא ִחָּיה| יֹוְרֵדי ָעָפר 

  :ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה| ָיבֹאּו ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו ) 32: (ּדֹורלַ 
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ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ) 2: (ְיהָוה רִֹעי לֹא ֶאְחָסר| ִמְזמֹור ְלָדִוד ) 1(

ַיְנֵחִני | ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב ) 3: (ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני| ַיְרִּביֵצִני 
ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ) 4: (ֶדק ְלַמַען ְׁשמֹוְבַמְעְּגֵלי צֶ 

) 5: (ִניִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך ֵהָּמה ְיַנֲחמֻ | ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי 
: ְרָוָיה ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי| ַּתֲערְֹך ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי 

ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיהָוה | ֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי ַאְך טֹוב וָ ) 6(
  :ְלאֶֹרְך ָיִמים
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) 2: (ַליהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה| ְלָדִוד ִמְזמֹור ) 1(

ֶלה ְבַהר ִמי ַיעֲ ) 3: (ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנהָ | ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה 
 ֲאֶׁשר| ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ) 4: (ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו| ְיהָוה 

ִיָּׂשא ְבָרָכה ) 5: (לֹא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה
ּדְֹרָׁשיו [ֶזה ּדֹור דרׁשו ) 6: (ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְׁשעֹו| ֵמֵאת ְיהָוה 

ם ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיכֶ ) 7: (ְקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעקֹב ֶסָלהְמבַ | ] קרי
ִמי ֶזה ֶמֶלְך ) 8: (ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד| ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם 

ְׂשאּו ) 9: (ְיהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה| ַהָּכבֹוד 
) 10: (ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד| ֹוָלם ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי ע

ְיהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד | ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד 
  :ֶסָלה
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ֱאלַֹהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל ) 2: (ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא) 1(

ֵיבֹׁשּו | ַּגם ָּכל קֶֹויָך לֹא ֵיבֹׁשּו  )3: (ַאל ַיַעְלצּו אְֹיַבי ִלי| ֵאבֹוָׁשה 
: אְֹרחֹוֶתיָך ַלְּמֵדִני| ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ) 4: (ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם

אֹוְתָך | ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתָך ְוַלְּמֵדִני ִּכי ַאָּתה ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעי ) 5(



ִּכי ֵמעֹוָלם | ַוֲחָסֶדיָך  ְזכֹר ַרֲחֶמיָך ְיהָוה) 6: (ִקִּויִתי ָּכל ַהּיֹום
ְּכַחְסְּדָך ְזָכר ִלי | ַחּטֹאות ְנעּוַרי ּוְפָׁשַעי ַאל ִּתְזּכֹר ) 7: (ֵהָּמה

ַעל ֵּכן יֹוֶרה | טֹוב ְוָיָׁשר ְיהָוה ) 8: (ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה
: ִוים ַּדְרּכֹוִויַלֵּמד ֲענָ | ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט ) 9: (ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך 

: ְלנְֹצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו| ָּכל ָאְרחֹות ְיהָוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ) 10(
ִמי ֶזה ) 12: (ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוִני ִּכי ַרב הּוא| ְלַמַען ִׁשְמָך ְיהָוה ) 11(

| ַנְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתִלין ) 13: (יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶרְך ִיְבָחר| ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה 
: ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם| סֹוד ְיהָוה ִליֵרָאיו ) 14: (ַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץוְ 
) 16: (ִּכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי| ֵעיַני ָּתִמיד ֶאל ְיהָוה ) 15(

| ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ) 17: (ִּכי ָיִחיד ְוָעִני ָאִני| ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני 
ְוָׂשא ְלָכל | ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ) 18: (יֵאִניִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִצ 

: ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּוִני| ְרֵאה אֹוְיַבי ִּכי ָרּבּו ) 19: (ַחּטֹאוָתי
ּתֹם ) 21: (ַאל ֵאבֹוׁש ִּכי ָחִסיִתי ָבְך | ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְוַהִּציֵלִני ) 20(

| ֵדה ֱאלִֹהים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּפ ) 22: (ִּכי ִקִּויִתיךָ | ָויֶֹׁשר ִיְּצרּוִני 
  :ִמּכֹל ָצרֹוָתיו
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ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי | ְלָדִוד ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ) 1(

] ָצְרָפה קרי[צרופה | ְּבָחֵנִני ְיהָוה ְוַנֵּסִני ) 2: (לֹא ֶאְמָעד
: ְוִהְתַהַּלְכִּתי ַּבֲאִמֶּתךָ | ְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני ִּכי חַ ) 3: (ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי

) 5: (ְוִעם ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא| לֹא ָיַׁשְבִּתי ִעם ְמֵתי ָׁשְוא ) 4(
ֶאְרַחץ ) 6: (ְוִעם ְרָׁשִעים לֹא ֵאֵׁשב| ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים 

ַלְׁשִמַע ְּבקֹול ) 7: (ַוֲאסְֹבָבה ֶאת ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה| ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
| ְיהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתָך ) 8: (ּוְלַסֵּפר ָּכל ִנְפְלאֹוֶתיךָ | ּתֹוָדה 

ְוִעם | ַאל ֶּתֱאסֹף ִעם ַחָּטִאים ַנְפִׁשי ) 9: (ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדךָ 
ִויִמיָנם ָמְלָאה | ֲאֶׁשר ִּביֵדיֶהם ִזָּמה ) 10: (ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי

ַרְגִלי ָעְמָדה ) 12: (ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני ְוָחֵּנִני) 11: (ּׁשַֹחד
  :ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה| ְבִמיׁשֹור 
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ְיהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי | ְלָדִוד ְיהָוה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ) 1(

ָצַרי ְואְֹיַבי ִלי | ֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת ְּבָׂשִרי ִּבְקרֹב ָעַלי ְמ ) 2: (ֶאְפָחד



|  ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי) 3: (ֵהָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפלּו
 ַאַחת ָׁשַאְלִּתי) 4: (ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטחַ 

ָוה ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיה| ֵמֵאת ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש 
ם ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסּכֹה ְּביֹו) 5: (ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ְיהָוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו

ְוַעָּתה ָירּום ) 6: (ַיְסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור ְירֹוְמֵמִני| ָרָעה 
| רּוָעה רֹאִׁשי ַעל אְֹיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְת 

י ְׁשַמע ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּננִ ) 7: (ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַליהָוה
) 9: (ֶאת ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש| ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני ) 8: (ַוֲעֵנִני

ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל | ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך 
| ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ) 10: (ְּטֵׁשִני ְוַאל ַּתַעְזֵבִני ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעיִּת 

 ּוְנֵחִני ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור| הֹוֵרִני ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ) 11: (ַויהָוה ַיַאְסֵפִני
ר ִּכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶק | ַאל ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ) 12: (ְלַמַען ׁשֹוְרָרי
 לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ְיהָוה ְּבֶאֶרץ) 13: (ִויֵפַח ָחָמס

  :ָוהֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ְיה| ַקֵּוה ֶאל ְיהָוה ) 14: (ַחִּיים
  

Psalms Chapter 28 
  
ה ֶּפן ֶּתֱחֶׁש | ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ֶאְקָרא צּוִרי ַאל ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ) 1(

ְּוִעי ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני ְּבַׁש ) 2: (ֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹורִמ 
ַאל ִּתְמְׁשֵכִני ִעם ) 3: (ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל ְּדִביר ָקְדֶׁשךָ | ֵאֶליָך 

ּדְֹבֵרי ָׁשלֹום ִעם ֵרֵעיֶהם ְוָרָעה | ְרָׁשִעים ְוִעם ּפֲֹעֵלי ָאֶון 
ְּכַמֲעֵׂשה | ֶהם ְּכָפֳעָלם ּוְכרַֹע ַמַעְלֵליֶהם ֶּתן לָ ) 4: (ִּבְלָבָבם

 ִּכי לֹא ָיִבינּו ֶאל ְּפֻעּלֹת) 5: (ְיֵדיֶהם ֵּתן ָלֶהם ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם
ִּכי | ָּברּוְך ְיהָוה ) 6: (ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם| ְיהָוה ְוֶאל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 

| י ּוָמִגִּני ּבֹו ָבַטח ִלִּבי ְוֶנֱעָזְרִּת  ְיהָוה ֻעִּזי) 7: (ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני
 ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות| ְיהָוה עֹז ָלמֹו ) 8: (ַוַּיֲעלֹז ִלִּבי ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו

ּוְרֵעם | הֹוִׁשיָעה ֶאת ַעֶּמָך ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך ) 9: (ְמִׁשיחֹו הּוא
  :ְוַנְּׂשֵאם ַעד ָהעֹוָלם
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: עֹזָהבּו ַליהָוה ְּבֵני ֵאִלים ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד וָ | ִמְזמֹור ְלָדִוד ) 1(
) 3: (ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש| ָהבּו ַליהָוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ) 2(

: םֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ְיהָוה ַעל ַמִים ַרִּבי| קֹול ְיהָוה ַעל ַהָּמִים 



קֹול ְיהָוה ׁשֵֹבר ) 5: (קֹול ְיהָוה ֶּבָהָדר| ּכַֹח קֹול ְיהָוה ּבַ ) 4(
ל ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶ ) 6: (ַוְיַׁשֵּבר ְיהָוה ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון| ֲאָרִזים 

קֹול ְיהָוה חֵֹצב ַלֲהבֹות ) 7: (ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹן ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמים| 
) 9: (יל ְיהָוה ִמְדַּבר ָקֵדׁשָיִח | קֹול ְיהָוה ָיִחיל ִמְדָּבר ) 8: (ֵאׁש

ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר | קֹול ְיהָוה ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשֹף ְיָערֹות 
) 11: (ַוֵּיֶׁשב ְיהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם| ְיהָוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב ) 10: (ָּכבֹוד

  :ֹוםְיהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשל| ְיהָוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן 
  

Psalms Chapter 30 
  
ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה ִּכי ) 2: (ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד) 1(

 ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליךָ | ְיהָוה ֱאלָֹהי ) 3: (ְולֹא ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי ִלי| ִדִּליָתִני 
י מיורדי ִחִּייַתנִ | ְיהָוה ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ) 4: (ַוִּתְרָּפֵאִני

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר | ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו ) 5: (בֹור] ִמָּיְרִדי קרי[
ר ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ְוַלּבֶֹק | ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ) 6: (ָקְדׁשֹו
ְיהָוה ) 8: (ַּבל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם| ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי ) 7: (ִרָּנה
) 9: (ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל| צֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי עֹז ִּבְר 

ַמה ֶּבַצע ְּבָדִמי ) 10: (ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן| ֵאֶליָך ְיהָוה ֶאְקָרא 
ְׁשַמע ְיהָוה ) 11: (ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתךָ | ְּבִרְדִּתי ֶאל ָׁשַחת 

ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ) 12: (ה ֱהֵיה עֵֹזר ִליְיהוָ | ְוָחֵּנִני 
ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ) 13: (ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה| ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי 

  :ְיהָוה ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ | ִיּדֹם 
  

Psalms Chapter 31 
  
ה ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ְּבָך ְיהוָ ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

| ִני ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהִּצילֵ ) 3: (ְּבִצְדָקְתָך ַפְּלֵטִני| ְלעֹוָלם 
ִּכי ַסְלִעי ) 4: (ֱהֵיה ִלי ְלצּור ָמעֹוז ְלֵבית ְמצּודֹות ְלהֹוִׁשיֵעִני

ֹוִציֵאִני ּת) 5: (ּוְלַמַען ִׁשְמָך ַּתְנֵחִני ּוְתַנֲהֵלִני| ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה 
| ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ) 6: (ִּכי ַאָּתה ָמעּוִּזי| ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו ִלי 

 ָׁשְוא ָׂשֵנאִתי ַהּׁשְֹמִרים ַהְבֵלי) 7: (ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת
ֲאֶׁשר | ָאִגיָלה ְוֶאְׂשְמָחה ְּבַחְסֶּדָך ) 8: (ַוֲאִני ֶאל ְיהָוה ָּבָטְחִּתי| 

ְולֹא ִהְסַּגְרַּתִני ְּבַיד ) 9: (יָת ֶאת ָעְנִיי ָיַדְעָּת ְּבָצרֹות ַנְפִׁשיָרִא 
| ָחֵּנִני ְיהָוה ִּכי ַצר ִלי ) 10: (ֶהֱעַמְדָּת ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי| אֹוֵיב 



ַתי ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון ַחַּיי ּוְׁשנֹו) 11: (ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני ַנְפִׁשי ּוִבְטִני
 ִמָּכל צְֹרַרי ָהִייִתי) 12: (ָּכַׁשל ַּבֲעֹוִני כִֹחי ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּו| ַּבֲאָנָחה 

: רַֹאי ַּבחּוץ ָנְדדּו ִמֶּמִּני| ֶחְרָּפה ְוִלֲׁשֵכַני ְמאֹד ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי 
 ִּכי ָׁשַמְעִּתי) 14: (ָהִייִתי ִּכְכִלי אֵֹבד| ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת ִמֵּלב ) 13(

י ְּבִהָּוְסָדם ַיַחד ָעַלי ָלַקַחת ַנְפִׁש | ים ָמגֹור ִמָּסִביב ִּדַּבת ַרִּב 
: ָאַמְרִּתי ֱאלַֹהי ָאָּתה| ַוֲאִני ָעֶליָך ָבַטְחִּתי ְיהָוה ) 15: (ָזָממּו

ָהִאיָרה ) 17: (ַהִּציֵלִני ִמַּיד אֹוְיַבי ּוֵמרְֹדָפי| ְּבָיְדָך ִעּתָֹתי ) 16(
 ְיהָוה ַאל ֵאבֹוָׁשה ִּכי) 18: (ִני ְבַחְסֶּדךָ הֹוִׁשיעֵ | ָפֶניָך ַעל ַעְבֶּדָך 

י ֵּתָאַלְמָנה ִׂשְפֵת ) 19: (ֵיבֹׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול| ְקָראִתיָך 
ָמה ַרב ) 20: (ַהּדְֹברֹות ַעל ַצִּדיק ָעָתק ְּבַגֲאָוה ָובּוז| ָׁשֶקר 

: ם ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדםָּפַעְלָּת ַלחִֹסי| טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך 
ב ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ֵמִרי| ַּתְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ) 21(

: ִּכי ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור| ָּברּוְך ְיהָוה ) 22: (ְלׁשֹנֹות
ל ֵכן ָׁשַמְעָּת קֹוָא| ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך ) 23(

| ֶאֱהבּו ֶאת ְיהָוה ָּכל ֲחִסיָדיו ) 24: (ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליךָ 
ִחְזקּו ) 25: (ֱאמּוִנים נֵֹצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל ֶיֶתר עֵֹׂשה ַגֲאָוה

  :ָּכל ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה| ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם 
  

Psalms Chapter 32 
  
ַאְׁשֵרי ) 2: (ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה| ִּכיל ְלָדִוד ַמְׂש ) 1(

ִּכי ) 3: (ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה| ָאָדם לֹא ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעֹון 
ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ) 4: (ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ַהּיֹום| ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי 

ַחָּטאִתי ) 5: (ְלַׁשִּדי ְּבַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה ֶנְהַּפְך | ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך 
| יהָוה אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹא ִכִּסיִתי ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי לַ 

 ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד) 6: (ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעֹון ַחָּטאִתי ֶסָלה
) 7: (ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּוַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים | ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא 

) 8: (ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה| ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני 
ַאל ) 9: (ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני| ַאְׂשִּכיְלָך ְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך 

ַּבל  ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום| ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין 
ְוַהּבֹוֵטַח ַּביהָוה | ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ) 10: (ְקרֹב ֵאֶליךָ 

ְוַהְרִנינּו ָּכל | ִׂשְמחּו ַביהָוה ְוִגילּו ַצִּדיִקים ) 11: (ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו
  :ִיְׁשֵרי ֵלב

  



Psalms Chapter 33 
  
הֹודּו ) 2: (הַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהּלָ | ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ) 1(

|  ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָחָדׁש) 3: (ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו לֹו| ַליהָוה ְּבִכּנֹור 
ְוָכל ַמֲעֵׂשהּו | ִּכי ָיָׁשר ְּדַבר ְיהָוה ) 4: (ֵהיִטיבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה

: ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ| אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ) 5: (ֶּבֱאמּוָנה
ּכֵֹנס ) 7: (ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם| ִּבְדַבר ְיהָוה ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ) 6(

ִייְראּו ֵמְיהָוה ָּכל ) 8: (נֵֹתן ְּבאָֹצרֹות ְּתהֹומֹות| ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים 
| ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי ) 9: (ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל יְֹׁשֵבי ֵתֵבל| ָהָאֶרץ 

 ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות| ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ) 10: (דהּוא ִצָּוה ַוַּיֲעמֹ
ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר | ֲעַצת ְיהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ) 11: (ַעִּמים
 ָהָעם ָּבַחר ְלַנֲחָלה| ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלָֹהיו ) 12: (ָודֹר
) 14: (ָּכל ְּבֵני ָהָאָדםָרָאה ֶאת | ִמָּׁשַמִים ִהִּביט ְיהָוה ) 13: (לֹו

ַהּיֵֹצר ַיַחד ) 15: (ֶאל ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ| ִמְּמכֹון ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיַח 
ִיל ֵאין ַהֶּמֶלְך נֹוָׁשע ְּבָרב חָ ) 16: (ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם| ִלָּבם 

ּוְברֹב | ה ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּועָ ) 17: (ִּגּבֹור לֹא ִיָּנֵצל ְּבָרב ּכֹחַ | 
ַלְמַיֲחִלים | ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה ֶאל ְיֵרָאיו ) 18: (ֵחילֹו לֹא ְיַמֵּלט

) 20: (ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב| ְלַהִּציל ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ) 19: (ְלַחְסּדֹו
ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ) 21: (ֶעְזֵרנּו ּוָמִגֵּננּו הּוא| ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 

| ְיִהי ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו ) 22: (י ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּוִּכ | ִלֵּבנּו 
  :ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך 

  
Psalms Chapter 34 

  
) 2: (ַוְיָגֲרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך | ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ) 1(

ַּביהָוה ) 3: (תֹו ְּבִפיָּתִמיד ְּתִהּלָ | ֲאָבֲרָכה ֶאת ְיהָוה ְּבָכל ֵעת 
| ַּגְּדלּו ַליהָוה ִאִּתי ) 4: (ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו| ִּתְתַהֵּלל ַנְפִׁשי 

ּוִמָּכל | ָּדַרְׁשִּתי ֶאת ְיהָוה ְוָעָנִני ) 5: (ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו
: יֶהם ַאל ֶיְחָּפרּוּוְפנֵ | ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ) 6: (ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני

חֶֹנה ) 8: (ּוִמָּכל ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו| ֶזה ָעִני ָקָרא ַויהָוה ָׁשֵמַע ) 7(
ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב ) 9: (ַמְלַאְך ְיהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְּלֵצם

י ִּכ | ְיראּו ֶאת ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ) 10: (ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה ּבֹו| ְיהָוה 
ְודְֹרֵׁשי ְיהָוה | ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ) 11: (ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו
ִיְרַאת ְיהָוה | ְלכּו ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי ) 12: (לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב



אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות | ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ) 13: (ֲאַלֶּמְדֶכם
סּור ) 15: (ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה|  ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע) 14: (טֹוב

ֵעיֵני ְיהָוה ֶאל ) 16: (ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו| ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב 
| ְּפֵני ְיהָוה ְּבעֵֹׂשי ָרע ) 17: (ְוָאְזָניו ֶאל ַׁשְוָעָתם| ַצִּדיִקים 

ִמָּכל ָצרֹוָתם ּו| ָצֲעקּו ַויהָוה ָׁשֵמַע ) 18: (ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם
: עַ ְוֶאת ַּדְּכֵאי רּוַח יֹוִׁשי| ָקרֹוב ְיהָוה ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב ) 19: (ִהִּציָלם

ׁשֵֹמר ָּכל ) 21: (ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה| ַרּבֹות ָרעֹות ַצִּדיק ) 20(
|  ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה) 22: (ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה| ַעְצמֹוָתיו 

ְולֹא | ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ) 23: (ׂשְֹנֵאי ַצִּדיק ֶיְאָׁשמּווְ 
  :ֶיְאְׁשמּו ָּכל ַהחִֹסים ּבֹו
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ַהֲחֵזק ) 2: (ְלַחם ֶאת לֲֹחָמי| ְלָדִוד ִריָבה ְיהָוה ֶאת ְיִריַבי ) 1(

ּוְסגֹר ִלְקַראת ְוָהֵרק ֲחִנית ) 3: (ְוקּוָמה ְּבֶעְזָרִתי| ָמֵגן ְוִצָּנה 
י ֵיבֹׁשּו ְוִיָּכְלמּו ְמַבְקֵׁש ) 4: (ֱאמֹר ְלַנְפִׁשי ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני| רְֹדָפי 
ִיְהיּו ְּכמֹץ ִלְפֵני ) 5: (ִיּסֹגּו ָאחֹור ְוַיְחְּפרּו חְֹׁשֵבי ָרָעִתי| ַנְפִׁשי 
| ּקֹות ְיִהי ַדְרָּכם חֶֹׁשְך ַוֲחַלְקלַ ) 6: (ּוַמְלַאְך ְיהָוה ּדֹוֶחה| רּוַח 

ִחָּנם | ִּכי ִחָּנם ָטְמנּו ִלי ַׁשַחת ִרְׁשָּתם ) 7: (ּוַמְלַאְך ְיהָוה רְֹדָפם
ן ְוִרְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ָטַמ | ְּתבֹוֵאהּו ׁשֹוָאה לֹא ֵיָדע ) 8: (ָחְפרּו ְלַנְפִׁשי

ָּתִׂשיׂש | ְוַנְפִׁשי ָּתִגיל ַּביהָוה ) 9: (ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל ָּבּה
ַמִּציל | ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ) 10: (ׁשּוָעתֹוִּבי

| ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס ) 11: (ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו
 ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה) 12: (ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעִּתי ִיְׁשָאלּוִני

ֹום ַוֲאִני ַּבֲחלֹוָתם ְלבּוִׁשי ָׂשק ִעֵּניִתי ַבּצ) 13: (ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי
| י ְּכֵרַע ְּכָאח ִלי ִהְתַהָּלְכִּת ) 14: (ּוְתִפָּלִתי ַעל ֵחיִקי ָתׁשּוב| ַנְפִׁשי 

ֶנֶאְספּו | ּוְבַצְלִעי ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו ) 15: (ַּכֲאֶבל ֵאם קֵֹדר ַׁשחֹוִתי
|  ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג) 16: (עּו ְולֹא ָדּמּוָעַלי ֵנִכים ְולֹא ָיַדְעִּתי ָקְר 

ָהִׁשיָבה ַנְפִׁשי | ֲאדָֹני ַּכָּמה ִּתְרֶאה ) 17: (ָחרֹק ָעַלי ִׁשֵּנימֹו
ְּבַעם | אֹוְדָך ְּבָקָהל ָרב ) 18: (ִמּׁשֵֹאיֶהם ִמְּכִפיִרים ְיִחיָדִתי

ׂשְֹנַאי ִחָּנם | ר ַאל ִיְׂשְמחּו ִלי אְֹיַבי ֶׁשֶק ) 19: (ָעצּום ֲאַהְלֶלּךָ 
ְוַעל ִרְגֵעי ֶאֶרץ ִּדְבֵרי | ִּכי לֹא ָׁשלֹום ְיַדֵּברּו ) 20: (ִיְקְרצּו ָעִין

ָאְמרּו ֶהָאח ֶהָאח | ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ) 21: (ִמְרמֹות ַיֲחׁשֹבּון
 ֲאדָֹני ֲאל ִּתְרַחק| ָרִאיָתה ְיהָוה ַאל ֶּתֱחַרׁש ) 22: (ָרֲאָתה ֵעיֵנינּו



: ֱאלַֹהי ַואדָֹני ְלִריִבי| ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה ְלִמְׁשָּפִטי ) 23: (ֶּמִּניִמ 
ַאל ) 25: (ָׁשְפֵטִני ְכִצְדְקָך ְיהָוה ֱאלָֹהי ְוַאל ִיְׂשְמחּו ִלי) 24(

ֵיבֹׁשּו ) 26: (ַאל יֹאְמרּו ִּבַּלֲענּוהּו| יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
ים ִיְלְּבׁשּו בֶֹׁשת ּוְכִלָּמה ַהַּמְגִּדילִ | ֵמֵחי ָרָעִתי ְוַיְחְּפרּו ַיְחָּדו ְׂש 

ְויֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל | ָירֹּנּו ְוִיְׂשְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ) 27: (ָעָלי
ָּכל ַהּיֹום | ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶקָך ) 28: (ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום ַעְבּדֹו

  :ְּתִהָּלֶתךָ 
  

Psalms Chapter 36 
  
| ב ִלִּבי ְנֻאם ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקרֶ ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד ְיהָוה ְלָדִוד) 1(

| ִּכי ֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעיָניו ) 3: (ֵאין ַּפַחד ֱאלִֹהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו
 ָחַדל ְלַהְׂשִּכיל| ִּדְבֵרי ִפיו ָאֶון ּוִמְרָמה ) 4: (ִלְמצֹא ֲעֹונֹו ִלְׂשנֹא

ִיְתַיֵּצב ַעל ֶּדֶרְך לֹא טֹוב | ָאֶון ַיְחׁשֹב ַעל ִמְׁשָּכבֹו ) 5(: ְלֵהיִטיב
ֱאמּוָנְתָך ַעד | ְיהָוה ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך ) 6: (ָרע לֹא ִיְמָאס

ָאָדם | ִצְדָקְתָך ְּכַהְרֵרי ֵאל ִמְׁשָּפֶטָך ְּתהֹום ַרָּבה ) 7: (ְׁשָחִקים
ּוְבֵני ָאָדם | ָקר ַחְסְּדָך ֱאלִֹהים ַמה ּיָ ) 8: (ּוְבֵהָמה תֹוִׁשיַע ְיהָוה
ְוַנַחל ֲעָדֶניָך | ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ) 9: (ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון

) 11: (ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור| ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים ) 10: (ַתְׁשֵקם
ַאל ְּתבֹוֵאִני ) 12: (ְוִצְדָקְתָך ְלִיְׁשֵרי ֵלב| ְמׁשְֹך ַחְסְּדָך ְליְֹדֶעיָך 

|  ָׁשם ָנְפלּו ּפֲֹעֵלי ָאֶון) 13: (ְוַיד ְרָׁשִעים ַאל ְּתִנֵדִני| ֶרֶגל ַּגֲאָוה 
  :ּדֹחּו ְולֹא ָיְכלּו קּום

  
Psalms Chapter 37 

  
ִּכי ) 2: (ַאל ְּתַקֵּנא ְּבעֵֹׂשי ַעְוָלה| ְלָדִוד ַאל ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים ) 1(

ְּבַטח ַּביהָוה ) 3: (ּוְכֶיֶרק ֶּדֶׁשא ִיּבֹולּון| לּו ֶכָחִציר ְמֵהָרה ִיָּמ 
| ְוִהְתַעַּנג ַעל ְיהָוה ) 4: (ְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה| ַוֲעֵׂשה טֹוב 

ּוְבַטח ָעָליו | ּגֹול ַעל ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ) 5: (ְוִיֶּתן ְלָך ִמְׁשֲאלֹת ִלֶּבךָ 
) 7: (ּוִמְׁשָּפֶטָך ַּכָּצֳהָרִים| ִצְדֶקָך ְוהֹוִציא ָכאֹור ) 6: (ְוהּוא ַיֲעֶׂשה

 ַאל ִּתְתַחר ְּבַמְצִליַח ַּדְרּכֹו ְּבִאיׁש| ּדֹום ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו 
ַאל ִּתְתַחר ַאְך | ֶהֶרף ֵמַאף ַוֲעזֹב ֵחָמה ) 8: (עֶֹׂשה ְמִזּמֹות

: יְרׁשּו ָאֶרץְוקֵֹוי ְיהָוה ֵהָּמה יִ | ִּכי ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ) 9: (ְלָהֵרעַ 
) 11: (ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו| ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ) 10(



זֵֹמם ָרָׁשע ) 12: (ְוִהְתַעְּנגּו ַעל רֹב ָׁשלֹום| ַוֲעָנִוים ִייְרׁשּו ָאֶרץ 
י ִּכי ָרָאה ִּכ | ֲאדָֹני ִיְׂשַחק לֹו ) 13: (ְוחֵֹרק ָעָליו ִׁשָּניו| ַלַּצִּדיק 
ְלַהִּפיל ָעִני | ֶחֶרב ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ) 14: (ָיבֹא יֹומֹו

| ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם ) 15: (ְוֶאְביֹון ִלְטבֹוַח ִיְׁשֵרי ָדֶרְך 
 ֵמֲהמֹון ְרָׁשִעים| טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ) 16: (ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה

ְוסֹוֵמְך ַצִּדיִקים | רֹועֹות ְרָׁשִעים ִּתָּׁשַבְרָנה ִּכי זְ ) 17: (ַרִּבים
: ְוַנֲחָלָתם ְלעֹוָלם ִּתְהֶיה| יֹוֵדַע ְיהָוה ְיֵמי ְתִמיִמם ) 18: (ְיהָוה

ִּכי ) 20: (ּוִביֵמי ְרָעבֹון ִיְׂשָּבעּו| לֹא ֵיבֹׁשּו ְּבֵעת ָרָעה ) 19(
) 21: (ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו| ים ְרָׁשִעים יֹאֵבדּו ְואְֹיֵבי ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִר 

ִּכי ְמבָֹרָכיו ) 22: (ְוַצִּדיק חֹוֵנן ְונֹוֵתן| לֶֹוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם 
ּו ֵמְיהָוה ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננ) 23: (ּוְמֻקָּלָליו ִיָּכֵרתּו| ִייְרׁשּו ָאֶרץ 
) 25: (ָוה סֹוֵמְך ָידֹוִּכי ְיה| ִּכי ִיּפֹל לֹא יּוָטל ) 24: (ְוַדְרּכֹו ֶיְחָּפץ

ׁש ְולֹא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּק | ַנַער ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי 
סּור ) 27: (ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה| ָּכל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ) 26: (ָלֶחם

לֹא ִּכי ְיהָוה אֵֹהב ִמְׁשָּפט וְ ) 28: (ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב ּוְׁשכֹן ְלעֹוָלם
) 29: (ְוֶזַרע ְרָׁשִעים ִנְכָרת| ַיֲעזֹב ֶאת ֲחִסיָדיו ְלעֹוָלם ִנְׁשָמרּו 

ִּפי ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ) 30: (ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליהָ | ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ 
לֹא | ּתֹוַרת ֱאלָֹהיו ְּבִלּבֹו ) 31: (ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר ִמְׁשָּפט| ָחְכָמה 

: ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו| צֹוֶפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ) 32: (ֻׁשָריוִתְמַעד אֲ 
ַקֵּוה ) 34: (ְולֹא ַיְרִׁשיֶעּנּו ְּבִהָּׁשְפטֹו| ְיהָוה לֹא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ) 33(

 ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים| ֶאל ְיהָוה ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ 
) 36: (ּוִמְתָעֶרה ְּכֶאְזָרח ַרֲעָנן| ִתי ָרָׁשע ָעִריץ ָרִאי) 35: (ִּתְרֶאה

ְׁשָמר ָּתם ) 37: (ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא ִנְמָצא| ַוַּיֲעבֹר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו 
ּופְֹׁשִעים ִנְׁשְמדּו ) 38: (ִּכי ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום| ּוְרֵאה ָיָׁשר 

ה ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמְיהוָ ) 39: (ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה| ַיְחָּדו 
ְיַפְּלֵטם | ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ) 40: (ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה| 

  :ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו
  

Psalms Chapter 38 
  
| ְיהָוה ַאל ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני ) 2: (ִמְזמֹור ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר) 1(

) 4: (ַוִּתְנַחת ָעַלי ָיֶדךָ | ִּכי ִחֶּציָך ִנֲחתּו ִבי ) 3: (ְתָך ְתַיְּסֵרִניּוַבֲחָמ 
ֵאין ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני | ֵאין ְמתֹם ִּבְבָׂשִרי ִמְּפֵני ַזְעֶמָך 

: ִּניְּכַמָּׂשא ָכֵבד ִיְכְּבדּו ִמֶּמ | ִּכי ֲעֹונַֹתי ָעְברּו רֹאִׁשי ) 5: (ַחָּטאִתי



 ַנֲעֵויִתי ַׁשחִֹתי) 7: (ִמְּפֵני ִאַּוְלִּתי| ּו ָנַמּקּו ַחּבּורָֹתי ִהְבִאיׁש) 6(
| ִּכי ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה ) 8: (ָּכל ַהּיֹום קֵֹדר ִהָּלְכִּתי| ַעד ְמאֹד 

ָׁשַאְגִּתי | ְנפּוגֹוִתי ְוִנְדֵּכיִתי ַעד ְמאֹד ) 9: (ְוֵאין ְמתֹם ִּבְבָׂשִרי
ְוַאְנָחִתי ִמְּמָך לֹא | דָֹני ֶנְגְּדָך ָכל ַּתֲאָוִתי אֲ ) 10: (ִמַּנֲהַמת ִלִּבי

ְואֹור ֵעיַני ַּגם ֵהם ֵאין | ִלִּבי ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני כִֹחי ) 11: (ִנְסָּתָרה
ּוְקרֹוַבי ֵמָרחֹק | אֲֹהַבי ְוֵרַעי ִמֶּנֶגד ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ) 12: (ִאִּתי
| ת ִׁשי ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹוַוְיַנְקׁשּו ְמַבְקֵׁשי ַנפְ ) 13: (ָעָמדּו

ּוְכִאֵּלם | ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש לֹא ֶאְׁשָמע ) 14: (ּוִמְרמֹות ָּכל ַהּיֹום ֶיְהּגּו
ְוֵאין ְּבִפיו | ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ׁשֵֹמַע ) 15: (לֹא ִיְפַּתח ִּפיו

: יה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאלֹהָ ַאָּת | ִּכי ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ) 16: (ּתֹוָכחֹות
) 18: (ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו| ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ִיְׂשְמחּו ִלי ) 17(

| ִּכי ֲעֹוִני ַאִּגיד ) 19: (ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגִּדי ָתִמיד| ִּכי ֲאִני ְלֶצַלע ָנכֹון 
: ּבּו ׂשְֹנַאי ָׁשֶקרְורַ | ְואְֹיַבי ַחִּיים ָעֵצמּו ) 20: (ֶאְדַאג ֵמַחָּטאִתי

ָרְדִפי [ִיְׂשְטנּוִני ַּתַחת רדופי | ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ) 21(
: ֱאלַֹהי ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמִּני| ַאל ַּתַעְזֵבִני ְיהָוה ) 22: (טֹוב] קרי

  :ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי| חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ) 23(
  

Psalms Chapter 39 
  
ָאַמְרִּתי ) 2: (ִמְזמֹור ְלָדִוד] ִלידּותּון קרי[לידיתון  ַלְמַנֵּצחַ ) 1(

ֶאְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ְּבעֹד | ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני 
ּוְכֵאִבי | ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמָּיה ֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב ) 3: (ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי

: יִּדַּבְרִּתי ִּבְלׁשֹונִ | יִגי ִתְבַער ֵאׁש ַחם ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַּבֲהגִ ) 4: (ֶנְעָּכר
ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל | הֹוִדיֵעִני ְיהָוה ִקִּצי ּוִמַּדת ָיַמי ַמה ִהיא ) 5(

ַאְך ָּכל | ִהֵּנה ְטָפחֹות ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין ֶנְגֶּדָך ) 6: (ָאִני
ל ְתַהֶּלְך ִאיׁש ַאְך ֶהבֶ ַאְך ְּבֶצֶלם יִ ) 7: (ֶהֶבל ָּכל ָאָדם ִנָּצב ֶסָלה

ָני ְוַעָּתה ַמה ִּקִּויִתי ֲאדֹ) 8: (ִיְצּבֹר ְולֹא ֵיַדע ִמי אְֹסָפם| ֶיֱהָמיּון 
ֶחְרַּפת ָנָבל ַאל | ִמָּכל ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני ) 9: (ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא| 

) 11: (ִׂשיָת ִּכי ַאָּתה עָ | ֶנֱאַלְמִּתי לֹא ֶאְפַּתח ִּפי ) 10: (ְּתִׂשיֵמִני
ְּבתֹוָכחֹות ַעל ) 12: (ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני ָכִליִתי| ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך 

: ַאְך ֶהֶבל ָּכל ָאָדם ֶסָלה| ָעֹון ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו 
י ַאל ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְיהָוה ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ִּדְמָעִת ) 13(

י ָהַׁשע ִמֶּמּנִ ) 14: (ִּכי ֵגר ָאנִֹכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל ֲאבֹוָתי| ׁש ֶּתֱחרַ 
  :ְּבֶטֶרם ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני| ְוַאְבִליָגה 



  
Psalms Chapter 40 

  
ַוֵּיט ֵאַלי | ַקּוֹה ִקִּויִתי ְיהָוה ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור) 1(

ַוָּיֶקם ַעל | ִני ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמִּטיט ַהָּיֵון ַוַּיֲעלֵ ) 3: (ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתי
לֵֹהינּו ַוִּיֵּתן ְּבִפי ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלא) 4: (ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי

ר ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁש ) 5: (ִיְראּו ַרִּבים ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ַּביהָוה| 
ַרּבֹות ) 6: (ֶאל ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב ְולֹא ָפָנה| ָׂשם ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו 

ֵאין | ינּו ָעִׂשיָת ַאָּתה ְיהָוה ֱאלַֹהי ִנְפְלאֶֹתיָך ּוַמְחְׁשבֶֹתיָך ֵאלֵ 
ֶזַבח ּוִמְנָחה לֹא ) 7: (ֲערְֹך ֵאֶליָך ַאִּגיָדה ַוֲאַדֵּבָרה ָעְצמּו ִמַּסֵּפר

ָאז ) 8: (א ָׁשָאְלָּת עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹ| ָחַפְצָּת ָאְזַנִים ָּכִריָת ִּלי 
ַלֲעׂשֹות ) 9: (ִּבְמִגַּלת ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי| ָאַמְרִּתי ִהֵּנה ָבאִתי 
 ִּבַּׂשְרִּתי ֶצֶדק) 10: (ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך ֵמָעי| ְרצֹוְנָך ֱאלַֹהי ָחָפְצִּתי 

) 11: (ְיהָוה ַאָּתה ָיָדְעָּת | ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא 
| ְרִּתי ָקְתָך לֹא ִכִּסיִתי ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמ ִצְד 

ַאָּתה ְיהָוה לֹא ) 12: (לֹא ִכַחְדִּתי ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב
ִּכי ) 13: (ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני| ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני 

י ד ֵאין ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעֹונַֹתי ְולֹא ָיכְֹלִּת ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות עַ 
ְרֵצה ְיהָוה ) 14: (ָעְצמּו ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ְוִלִּבי ֲעָזָבִני| ִלְראֹות 

ֵיבֹׁשּו ְוַיְחְּפרּו ַיַחד ) 15: (ְיהָוה ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה| ְלַהִּציֵלִני 
) 16: (ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי ִיּסֹגּו| ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה 
 ָיִׂשיׂשּו) 17: (ָהאְֹמִרים ִלי ֶהָאח ֶהָאח| ָיׁשֹּמּו ַעל ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם 

יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה אֲֹהֵבי | ְוִיְׂשְמחּו ְּבָך ָּכל ְמַבְקֶׁשיָך 
ֶעְזָרִתי | ָׁשב ִלי ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון ֲאדָֹני ַיחֲ ) 18: (ְּתׁשּוָעֶתךָ 

  :ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאלַֹהי ַאל ְּתַאַחר
  

Psalms Chapter 41 
  
ְּביֹום ָרָעה | ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

] ְוֻאַּׁשר קרי[ְיהָוה ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו יאׁשר ) 3: (ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה
 ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש) 4: (ַאל ִּתְּתֵנהּו ְּבֶנֶפׁש אְֹיָביווְ | ָּבָאֶרץ 

| ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה ָחֵּנִני ) 5: (ָּכל ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו| ְּדָוי 
ָמַתי | אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ) 6: (ְרָפָאה ַנְפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָלְך 

ץ ְוִאם ָּבא ִלְראֹות ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו ִיְקּבָ ) 7(: ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו



ָעַלי | י ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל ׂשְֹנָא) 8: (ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּבר| ָאֶון לֹו 
ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא | ְּדַבר ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ) 9: (ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי
לֹוִמי ֲאֶׁשר ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַּגם ִאיׁש ְׁש ) 10: (יֹוִסיף ָלקּום

| ְוַאָּתה ְיהָוה ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ) 11: (ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב| ַלְחִמי 
ִּכי לֹא ָיִריַע | ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי ִּכי ָחַפְצָּת ִּבי ) 12: (ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם

ַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך וַ | ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ) 13: (אְֹיִבי ָעָלי
עֹוָלם ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד הָ ) 14: (ְלעֹוָלם

  :ָאֵמן ְוָאֵמן
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ִים ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמ ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ִלְבֵני קַֹרח) 1(
ֵאל ָצְמָאה ַנְפִׁשי ֵלאלִֹהים ְל ) 3: (יםֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹה | 

ָהְיָתה ִּלי ִדְמָעִתי ) 4: (ְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאלִֹהים| ָחי ָמַתי ָאבֹוא 
) 5: (ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאלֶֹהיךָ | ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה 

 ְך ֶאַּדֵּדם ַעד ֵּביתֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעבֹר ַּבָּס 
ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ) 6: (ְּבקֹול ִרָּנה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג| ֱאלִֹהים 

הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות | ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי 
ַעל ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ | ֱאלַֹהי ָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח ) 7: (ָּפָניו

 ְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול) 8: (ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער
יֹוָמם ְיַצֶּוה ְיהָוה ) 9: (ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו| ִצּנֹוֶריָך 

) 10: (ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיי| ִעִּמי ] ִׁשירֹו קרי[ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה ׁשירה 
ָלָּמה קֵֹדר ֵאֵלְך ְּבַלַחץ | ַסְלִעי ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני  אֹוְמָרה ְלֵאל

ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל | ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ) 11: (אֹוֵיב
| י ָעָלי ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה ֶּתֱהִמ ) 12: (ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאלֶֹהיךָ 

  :ֶדּנּו ְיׁשּועֹת ָּפַני ֵואלָֹהיהֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ִּכי עֹוד אֹו
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 ֵמִאיׁש ִמְרָמה| ָׁשְפֵטִני ֱאלִֹהים ְוִריָבה ִריִבי ִמּגֹוי לֹא ָחִסיד ) 1(

ָלָּמה | ִּכי ַאָּתה ֱאלֵֹהי ָמעּוִּזי ָלָמה ְזַנְחָּתִני ) 2: (ְוַעְוָלה ְתַפְּלֵטִני
ְׁשַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְּתָך ֵהָּמה ) 3: (קֵֹדר ֶאְתַהֵּלְך ְּבַלַחץ אֹוֵיב

ְוָאבֹוָאה ) 4: (ְיִביאּוִני ֶאל ַהר ָקְדְׁשָך ְוֶאל ִמְׁשְּכנֹוֶתיךָ | ַיְנחּוִני 
ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור ֱאלִֹהים | ֶאל ִמְזַּבח ֱאלִֹהים ֶאל ֵאל ִׂשְמַחת ִּגיִלי 



הֹוִחיִלי |  ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה ֶּתֱהִמי ָעָלי) 5: (ֱאלָֹהי
  :ֵלאלִֹהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹת ָּפַני ֵואלָֹהי
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 ֱאלִֹהים ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ַמְׂשִּכיל) 1(

ַאָּתה ) 3: (ּפַֹעל ָּפַעְלָּת ִביֵמיֶהם ִּביֵמי ֶקֶדם| ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו ָלנּו 
ִּכי לֹא ) 4: (ָּתַרע ְלֻאִּמים ַוְּתַׁשְּלֵחם| ָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת ַוִּתָּטֵעם ָיְד 

ִּכי ְיִמיְנָך | ְבַחְרָּבם ָיְרׁשּו ָאֶרץ ּוְזרֹוָעם לֹא הֹוִׁשיָעה ָּלמֹו 
| ַאָּתה הּוא ַמְלִּכי ֱאלִֹהים ) 5: (ּוְזרֹוֲעָך ְואֹור ָּפֶניָך ִּכי ְרִציָתם

: ְּבִׁשְמָך ָנבּוס ָקֵמינּו| ְּבָך ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח ) 6: (ַיֲעקֹב ַצֵּוה ְיׁשּועֹות
ִּכי ) 8: (ְוַחְרִּבי לֹא תֹוִׁשיֵעִני| ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח ) 7(

ֵּבאלִֹהים ִהַּלְלנּו ) 9: (ּוְמַׂשְנֵאינּו ֱהִביׁשֹוָת | הֹוַׁשְעָּתנּו ִמָּצֵרינּו 
| נּו ַאף ָזַנְחָּת ַוַּתְכִליֵמ ) 10: (ם נֹוֶדה ֶסָלהְוִׁשְמָך ְלעֹולָ | ָכל ַהּיֹום 

ּו ּוְמַׂשְנֵאינ| ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור ִמִּני ָצר ) 11: (ְולֹא ֵתֵצא ְּבִצְבאֹוֵתינּו
) 13: (ּוַבּגֹוִים ֵזִריָתנּו| ִּתְּתֵננּו ְּכצֹאן ַמֲאָכל ) 12: (ָׁשסּו ָלמֹו

ְּתִׂשיֵמנּו ) 14: (יָת ִּבְמִחיֵריֶהםְולֹא ִרִּב | ִּתְמּכֹר ַעְּמָך ְבלֹא הֹון 
ל ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁש ) 15: (ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו| ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 

| ָּכל ַהּיֹום ְּכִלָּמִתי ֶנְגִּדי ) 16: (ְמנֹוד רֹאׁש ַּבל ֻאִּמים| ַּבּגֹוִים 
ִמְּפֵני אֹוֵיב | ַגֵּדף ִמּקֹול ְמָחֵרף ּוְמ ) 17: (ּובֶֹׁשת ָּפַני ִּכָּסְתִני

ְולֹא ִׁשַּקְרנּו | ָּכל זֹאת ָּבַאְתנּו ְולֹא ְׁשַכֲחנּוָך ) 18: (ּוִמְתַנֵּקם
: ֶחךָ ַוֵּתט ֲאֻׁשֵרינּו ִמִּני ָאְר | לֹא ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו ) 19: (ִּבְבִריֶתךָ 

) 21: (ָמֶותַוְּתַכס ָעֵלינּו ְבַצלְ | ִּכי ִדִּכיָתנּו ִּבְמקֹום ַּתִּנים ) 20(
ֲהלֹא ) 22: (ַוִּנְפרֹׂש ַּכֵּפינּו ְלֵאל ָזר| ִאם ָׁשַכְחנּו ֵׁשם ֱאלֵֹהינּו 

ִּכי ָעֶליָך ) 23: (ִּכי הּוא יֵֹדַע ַּתֲעֻלמֹות ֵלב| ֱאלִֹהים ַיֲחָקר זֹאת 
ן עּוָרה ָלָּמה ִתיַׁש ) 24: (ֶנְחַׁשְבנּו ְּכצֹאן ִטְבָחה| הַֹרְגנּו ָכל ַהּיֹום 

| ָלָּמה ָפֶניָך ַתְסִּתיר ) 25: (ָהִקיָצה ַאל ִּתְזַנח ָלֶנַצח |ֲאדָֹני 
 ָּדְבָקה ָלָאֶרץ| ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו ) 26: (ִּתְׁשַּכח ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנּו

  :ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶּדךָ | קּוָמה ֶעְזָרָתה ָּלנּו ) 27: (ִּבְטֵננּו
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) 2: (ַמְׂשִּכיל ִׁשיר ְיִדידֹת| ַח ַעל ׁשַֹׁשִּנים ִלְבֵני קַֹרח ַלְמַנּצֵ ) 1(

ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר | ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טֹוב אֵֹמר ָאִני ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך 



ַעל ֵּכן | ָיְפָיִפיָת ִמְּבֵני ָאָדם הּוַצק ֵחן ְּבְׂשְפתֹוֶתיָך ) 3: (ָמִהיר
הֹוְדָך | ֲחגֹור ַחְרְּבָך ַעל ָיֵרְך ִּגּבֹור ) 4: (ֵּבַרְכָך ֱאלִֹהים ְלעֹוָלם

|  ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל ְּדַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק) 5: (ַוֲהָדֶרךָ 
 ַעִּמים ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו| ִחֶּציָך ְׁשנּוִנים ) 6: (ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנךָ 

ר ֵׁשֶבט ִמיׁשֹ| ים עֹוָלם ָוֶעד ִּכְסֲאָך ֱאלִֹה ) 7: (ְּבֵלב אֹוְיֵבי ַהֶּמֶלְך 
 ַעל ֵּכן ְמָׁשֲחךָ | ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע ) 8: (ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתךָ 

מֹר ַוֲאָהלֹות ) 9: (ֱאלִֹהים ֱאלֶֹהיָך ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ 
נֹות ְּב ) 10: (ִמן ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמִּני ִׂשְּמחּוךָ | ְקִציעֹות ָּכל ִּבְגדֶֹתיָך 

) 11: (ִנְּצָבה ֵׁשַגל ִליִמיְנָך ְּבֶכֶתם אֹוִפיר| ְמָלִכים ְּבִיְּקרֹוֶתיָך 
) 12: (ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך ּוֵבית ָאִביְך | ִׁשְמִעי ַבת ּוְרִאי ְוַהִּטי ָאְזֵנְך 

ּוַבת צֹר ) 13: (ִּכי הּוא ֲאדַֹנִיְך ְוִהְׁשַּתֲחִוי לֹו| ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך 
ה ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמ ) 14: (ִמְנָחה ָּפַנִיְך ְיַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעםְּב 

| ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלֶּמֶלְך ) 15: (ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה| 
ת ּתּוַבְלָנה ִּבְׂשָמחֹ) 16: (ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך 

| ַּתַחת ֲאבֶֹתיָך ִיְהיּו ָבֶניָך ) 17: (ֵהיַכל ֶמֶלְך ְּתבֶֹאיָנה ְּב | ָוִגיל 
דֹר ַאְזִּכיָרה ִׁשְמָך ְּבָכל ּדֹר וָ ) 18: (ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל ָהָאֶרץ

  :ַעל ֵּכן ַעִּמים ְיהֹוֻדָך ְלעָֹלם ָוֶעד| 
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ֱאלִֹהים ָלנּו ) 2: (ַעל ֲעָלמֹות ִׁשיר| ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ) 1(

ַעל ֵּכן לֹא ִניָרא ) 3: (ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמאֹד| ַמֲחֶסה ָועֹז 
ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ) 4: (ּוְבמֹוט ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמים| ְּבָהִמיר ָאֶרץ 

יר ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו עִ ) 5: (ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה| ֵמיָמיו 
|  ֱאלִֹהים ְּבִקְרָּבּה ַּבל ִּתּמֹוט) 6: (ְקדֹׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון |ֱאלִֹהים 

ָנַתן | ָהמּו גֹוִים ָמטּו ַמְמָלכֹות ) 7: (ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹהים ִלְפנֹות ּבֶֹקר
 ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵֹהי| ְיהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ) 8: (ְּבקֹולֹו ָּתמּוג ָאֶרץ

 ֲאֶׁשר ָׂשם ַׁשּמֹות| ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ְיהָוה ְלכּו ) 9: (ַיֲעקֹב ֶסָלה
 ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר| ַמְׁשִּבית ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ ) 10: (ָּבָאֶרץ

ַהְרּפּו ּוְדעּו ִּכי ָאנִֹכי ) 11: (ְוִקֵּצץ ֲחִנית ֲעָגלֹות ִיְׂשרֹף ָּבֵאׁש
| ְצָבאֹות ִעָּמנּו  ְיהָוה) 12: (ָארּום ַּבּגֹוִים ָארּום ָּבָאֶרץ| ֱאלִֹהים 

  :ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה
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| ָּכל ָהַעִּמים ִּתְקעּו ָכף ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור) 1(

ֶמֶלְך | ִּכי ְיהָוה ֶעְליֹון נֹוָרא ) 3: (ָהִריעּו ֵלאלִֹהים ְּבקֹול ִרָּנה
ּוְלֻאִּמים ַּתַחת | ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו ) 4(: ָּגדֹול ַעל ָּכל ָהָאֶרץ

ֵהב ֶאת ְּגאֹון ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָא| ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו ) 5: (ַרְגֵלינּו
ַזְּמרּו ) 7: (ְיהָֹוה ְּבקֹול ׁשֹוָפר| ָעָלה ֱאלִֹהים ִּבְתרּוָעה ) 6: (ֶסָלה

ִּכי ֶמֶלְך ָּכל ָהָאֶרץ ) 8: (ַזֵּמרּוַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו | ֱאלִֹהים ַזֵּמרּו 
ֱאלִֹהים | ָמַלְך ֱאלִֹהים ַעל ּגֹוִים ) 9: (ֱאלִֹהים ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל
ְנִדיֵבי ַעִּמים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאלֵֹהי ) 10: (ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו

  :ִּכי ֵלאלִֹהים ָמִגֵּני ֶאֶרץ ְמאֹד ַנֲעָלה| ַאְבָרָהם 
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ְּבִעיר | ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ) 2: (ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני קַֹרח) 1(

ַהר ִצּיֹון | ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ ) 3: (ֱאלֵֹהינּו ַהר ָקְדׁשֹו
ֱאלִֹהים ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע ) 4: (ַיְרְּכֵתי ָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב

ֵהָּמה ) 6: (ָעְברּו ַיְחָּדו| י ִהֵּנה ַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו ִּכ ) 5: (ְלִמְׂשָּגב
ִחיל | ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ָׁשם ) 7: (ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו| ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו 

ַּכֲאֶׁשר ) 9: (ְּתַׁשֵּבר ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש| ְּברּוַח ָקִדים ) 8: (ַּכּיֹוֵלָדה
ֱאלִֹהים | ר ְיהָוה ְצָבאֹות ְּבִעיר ֱאלֵֹהינּו ָׁשַמְענּו ֵּכן ָרִאינּו ְּבִעי
ְּבֶקֶרב | ִּדִּמינּו ֱאלִֹהים ַחְסֶּדָך ) 10: (ְיכֹוְנֶנָה ַעד עֹוָלם ֶסָלה

ֶצֶדק |  ְּכִׁשְמָך ֱאלִֹהים ֵּכן ְּתִהָּלְתָך ַעל ַקְצֵוי ֶאֶרץ) 11: (ֵהיָכֶלךָ 
ְלַמַען | ָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה ִיְׂשַמח ַהר ִצּיֹון ָּתֵגלְ ) 12: (ָמְלָאה ְיִמיֶנךָ 

) 14: (ִסְפרּו ִמְגָּדֶליהָ | סֹּבּו ִצּיֹון ְוַהִּקיפּוָה ) 13: (ִמְׁשָּפֶטיךָ 
ְלַמַען ְּתַסְּפרּו ְלדֹור | ִׁשיתּו ִלְּבֶכם ְלֵחיָלה ַּפְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה 

ֲהֵגנּו הּוא ְינַ | ִּכי ֶזה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו עֹוָלם ָוֶעד ) 15: (ַאֲחרֹון
  :ַעל מּות
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| ִׁשְמעּו זֹאת ָּכל ָהַעִּמים ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור) 1(

ַיַחד | ַּגם ְּבֵני ָאָדם ַּגם ְּבֵני ִאיׁש ) 3: (ַהֲאִזינּו ָּכל יְֹׁשֵבי ָחֶלד
) 5: (י ְתבּונֹותְוָהגּות ִלִּב | ִּפי ְיַדֵּבר ָחְכמֹות ) 4: (ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון

 ָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי) 6: (ֶאְפַּתח ְּבִכּנֹור ִחיָדִתי| ַאֶּטה ְלָמָׁשל ָאְזִני 



ּוְברֹב ָעְׁשָרם | ַהּבְֹטִחים ַעל ֵחיָלם ) 7: (ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוֵּבִני| ָרע 
לֹא ִיֵּתן ֵלאלִֹהים | ָאח לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש ) 8: (ִיְתַהָּללּו
ִויִחי עֹוד ) 10: (ְוֵיַקר ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם ְוָחַדל ְלעֹוָלם) 9: (ָּכְפרֹו

 ִּכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימּותּו ַיַחד) 11: (לֹא ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת| ָלֶנַצח 
 ִקְרָּבם ָּבֵּתימֹו) 12: (ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם| ְּכִסיל ָוַבַער יֹאֵבדּו 

: ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם ֲעֵלי ֲאָדמֹות| דֹר ְלעֹוָלם ִמְׁשְּכנָֹתם ְלדֹר וָ 
ֶזה ) 14: (ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו| ְוָאָדם ִּביָקר ַּבל ָיִלין ) 13(

ַּכּצֹאן ) 15: (ְוַאֲחֵריֶהם ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה| ַדְרָּכם ֵּכֶסל ָלמֹו 
ֶקר וצירם ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים ַלּבֹ| ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו ָמֶות ִיְרֵעם 

ַאְך ֱאלִֹהים ִיְפֶּדה ) 16: (ְלַבּלֹות ְׁשאֹול ִמְּזֻבל לֹו] ְוצּוָרם קרי[
ַאל ִּתיָרא ִּכי ַיֲעִׁשר ) 17: (ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה| ַנְפִׁשי ִמַּיד ְׁשאֹול 

לֹא | ִּכי לֹא ְבמֹותֹו ִיַּקח ַהּכֹל ) 18: (ִּכי ִיְרֶּבה ְּכבֹוד ֵּביתֹו| ִאיׁש 
 ְויֹוֻדָך ִּכי ֵתיִטיב| ִּכי ַנְפׁשֹו ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך ) 19: (ֲחָריו ְּכבֹודֹוֵיֵרד ַא

) 21: (ַעד ֵנַצח לֹא ִיְראּו אֹור| ָּתבֹוא ַעד ּדֹור ֲאבֹוָתיו ) 20: (ָלְך 
  :ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו| ָאָדם ִּביָקר ְולֹא ָיִבין 
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ְזַרח ֵאל ֱאלִֹהים ְיהָוה ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא ָאֶרץ ִמִּמ | ף ִמְזמֹור ְלָאָס ) 1(

ָיבֹא ) 3: (ִמִּצּיֹון ִמְכַלל יִֹפי ֱאלִֹהים הֹוִפיעַ ) 2: (ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹאֹו
: אֹדֵאׁש ְלָפָניו ּתֹאֵכל ּוְסִביָביו ִנְׂשֲעָרה ְמ | ֱאלֵֹהינּו ְוַאל ֶיֱחַרׁש 

ִאְספּו ) 5: (ֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמֹווְ | ִיְקָרא ֶאל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל ) 4(
ִּכי | ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו ) 6: (ּכְֹרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי ָזַבח| ִלי ֲחִסיָדי 

ֵאל ִׁשְמָעה ַעִּמי ַוֲאַדֵּבָרה ִיְׂשרָ ) 7: (ֱאלִֹהים ׁשֵֹפט הּוא ֶסָלה
ל ְזָבֶחיָך לֹא עַ ) 8: (ֱאלִֹהים ֱאלֶֹהיָך ָאנִֹכי| ְוָאִעיָדה ָּבְך 

| לֹא ֶאַּקח ִמֵּביְתָך ָפר ) 9: (ְועֹולֶֹתיָך ְלֶנְגִּדי ָתִמיד| אֹוִכיֶחָך 
ְּבֵהמֹות | ִּכי ִלי ָכל ַחְיתֹו ָיַער ) 10: (ִמִּמְכְלאֶֹתיָך ַעּתּוִדים

) 12: (ְוִזיז ָׂשַדי ִעָּמִדי| ָיַדְעִּתי ָּכל עֹוף ָהִרים ) 11: (ְּבַהְרֵרי ָאֶלף
ַהאֹוַכל ) 13: (ִּכי ִלי ֵתֵבל ּוְמלָֹאּה| לֹא אַֹמר ָלְך ִאם ֶאְרַעב 

ְזַבח ֵלאלִֹהים ) 14: (ְוַדם ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתה| ְּבַׂשר ַאִּביִרים 
 ֲאַחֶּלְצךָ | ּוְקָרֵאִני ְּביֹום ָצָרה ) 15: (ְוַׁשֵּלם ְלֶעְליֹון ְנָדֶריךָ | ּתֹוָדה 

| ִהים ַמה ְּלָך ְלַסֵּפר ֻחָּקי ְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱאלֹ) 16: (ּוְתַכְּבֵדִני
ַוַּתְׁשֵלְך | ְוַאָּתה ָׂשֵנאָת מּוָסר ) 17: (ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי ֲעֵלי ִפיךָ 

ְוִעם ְמָנֲאִפים | ִאם ָרִאיָת ַגָּנב ַוִּתֶרץ ִעּמֹו ) 18: (ְּדָבַרי ַאֲחֶריךָ 



) 20: (ִמְרָמה ּוְלׁשֹוְנָך ַּתְצִמיד| ִּפיָך ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה ) 19: (ֶחְלֶקךָ 
ֵאֶּלה ָעִׂשיָת ) 21: (ְּבֶבן ִאְּמָך ִּתֶּתן ּדִֹפי| ֵּתֵׁשב ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר 

אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה | ְוֶהֱחַרְׁשִּתי ִּדִּמיָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך 
ֶּפן ֶאְטרֹף ְוֵאין | ִּבינּו ָנא זֹאת ׁשְֹכֵחי ֱאלֹוַּה ) 22: (ְלֵעיֶניךָ 
 ְוָׂשם ֶּדֶרְך ַאְרֶאּנּו ְּבֵיַׁשע| זֵֹבַח ּתֹוָדה ְיַכְּבָדְנִני ) 23: (ַמִּציל

  :ֱאלִֹהים
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ַּכֲאֶׁשר | ְּבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָּנִביא ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

ְמֵחה  ְּכרֹב ַרֲחֶמיךָ | ָחֵּנִני ֱאלִֹהים ְּכַחְסֶּדָך ) 3: (ָּבא ֶאל ַּבת ָׁשַבע
ּוֵמַחָּטאִתי | ַּכְּבֵסִני ֵמֲעֹוִני ] ֶהֶרב קרי[הרבה ) 4: (ְפָׁשָעי
ְלָך ) 6: (ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָתִמיד| ִּכי ְפָׁשַעי ֲאִני ֵאָדע ) 5: (ַטֲהֵרִני

ְלַמַען ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרָך | ְלַבְּדָך ָחָטאִתי ְוָהַרע ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי 
: ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִּמי| ֵהן ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי ) 7: (ֶטךָ ִּתְזֶּכה ְבָׁשפְ 

) 9: (ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני| ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות ) 8(
) 10: (ְּתַכְּבֵסִני ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין| ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר 

ַהְסֵּתר ) 11: (ֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִּדִּכיָת ָּת | ַּתְׁשִמיֵעִני ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה 
ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ) 12: (ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחה| ָּפֶניָך ֵמֲחָטָאי 

| ָך ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶני) 13: (ְורּוַח ָנכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי| ֱאלִֹהים 
|  י ְׂשׂשֹון ִיְׁשֶעךָ ָהִׁשיָבה ּלִ ) 14: (ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמִּני

ְוַחָּטִאים | ֲאַלְּמָדה פְֹׁשִעים ְּדָרֶכיָך ) 15: (ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני
| ִתי ַהִּציֵלִני ִמָּדִמים ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ְּתׁשּועָ ) 16: (ֵאֶליָך ָיׁשּובּו

ַיִּגיד ּוִפי | ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ) 17: (ְּתַרֵּנן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתךָ 
: עֹוָלה לֹא ִתְרֶצה| ִּכי לֹא ַתְחּפֹץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה ) 18: (ְּתִהָּלֶתךָ 

א ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ֱאלִֹהים לֹ| ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה ) 19(
ִּתְבֶנה חֹומֹות | ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ) 20: (ִתְבֶזה

ָאז ַיֲעלּו ַעל | ְחּפֹץ ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַּת ) 21: (ְירּוָׁשָלִם
  :ִמְזַּבֲחָך ָפִרים
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אּול ְּבבֹוא ּדֹוֵאג ָהֲאדִֹמי ַוַּיֵּגד ְלָׁש ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד) 1(
ָעה ַמה ִּתְתַהֵּלל ְּברָ ) 3: (ַוּיֹאֶמר לֹו ָּבא ָדִוד ֶאל ֵּבית ֲאִחיֶמֶלְך | 



ְּכַתַער | ַהּוֹות ַּתְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנָך ) 4: (ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום| ַהִּגּבֹור 
 ֶׁשֶקר ִמַּדֵּבר ֶצֶדק| ָאַהְבָּת ָּרע ִמּטֹוב ) 5: (ְמֻלָּטׁש עֵֹׂשה ְרִמָּיה

 ַּגם ֵאל ִיָּתְצךָ ) 7: (ָאַהְבָּת ָכל ִּדְבֵרי ָבַלע ְלׁשֹון ִמְרָמה) 6: (ֶסָלה
) 8: (ָלהְחְּתָך ְוִיָּסֲחָך ֵמאֶֹהל ְוֵׁשֶרְׁשָך ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶס יַ | ָלֶנַצח 

ים ִהֵּנה ַהֶּגֶבר לֹא ָיִׂש ) 9: (ְוִיְראּו ַצִּדיִקים ְוִייָראּו ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו
ַוֲאִני ) 10: (ַוִּיְבַטח ְּברֹב ָעְׁשרֹו ָיעֹז ְּבַהָּותֹו| ֱאלִֹהים ָמעּוּזֹו 

: דָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד ֱאלִֹהים עֹוָלם ָועֶ | ית ֱאלִֹהים ְּכַזִית ַרֲעָנן ְּבבֵ 
ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי טֹוב ֶנֶגד | אֹוְדָך ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת ) 11(

  :ֲחִסיֶדיךָ 
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ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד) 1(

ֱאלִֹהים ) 3: (ִחיתּו ְוִהְתִעיבּו ָעֶול ֵאין עֵֹׂשה טֹובִהְׁש | ֱאלִֹהים 
 ֶאת ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל ּדֵֹרׁש| ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל ְּבֵני ָאָדם 

ֵאין עֵֹׂשה טֹוב ֵאין ַּגם | ֻּכּלֹו ָסג ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ) 4: (ֱאלִֹהים
ם ֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ֱאלִֹהיאְֹכ | ֲהלֹא ָיְדעּו ּפֲֹעֵלי ָאֶון ) 5: (ֶאָחד

ִּפַּזר  ָׁשם ָּפֲחדּו ַפַחד לֹא ָהָיה ָפַחד ִּכי ֱאלִֹהים) 6: (לֹא ָקָראּו
ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ) 7: (ֱהִבׁשָֹתה ִּכי ֱאלִֹהים ְמָאָסם| ַעְצמֹות חָֹנְך 

ב ִיְׂשַמח ְּבׁשּוב ֱאלִֹהים ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעקֹ| ְיֻׁשעֹות ִיְׂשָרֵאל 
  :ִיְׂשָרֵאל
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ְּבבֹוא ַהִּזיִפים ַוּיֹאְמרּו ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד) 1(

יֵעִני ֱאלִֹהים ְּבִׁשְמָך הֹוִׁש ) 3: (ֲהלֹא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו| ְלָׁשאּול 
ַהֲאִזיָנה | ע ְּתִפָּלִתי ֱאלִֹהים ְׁשַמ ) 4: (ּוִבְגבּוָרְתָך ְתִדיֵנִני| 

לֹא |  ִּכי ָזִרים ָקמּו ָעַלי ְוָעִריִצים ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי) 5: (ְלִאְמֵרי ִפי
ֲאדָֹני | ִהֵּנה ֱאלִֹהים עֵֹזר ִלי ) 6: (ָׂשמּו ֱאלִֹהים ְלֶנְגָּדם ֶסָלה

ָך ַּבֲאִמְּת | ָהַרע ְלׁשְֹרָרי ] ָיִׁשיב קרי[יׁשוב ) 7: (ְּבסְֹמֵכי ַנְפִׁשי
: אֹוֶדה ִּׁשְמָך ְיהָוה ִּכי טֹוב| ִּבְנָדָבה ֶאְזְּבָחה ָּלְך ) 8: (ַהְצִמיֵתם

  :ּוְבאְֹיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני| ִּכי ִמָּכל ָצָרה ִהִּציָלִני ) 9(
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י ַהֲאִזיָנה ֱאלִֹהים ְּתִפָּלִת ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד) 1(
ָאִריד ְּבִׂשיִחי | ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני ) 3: (ל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנִתיְוַא| 

 ִּכי ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון| ִמּקֹול אֹוֵיב ִמְּפֵני ָעַקת ָרָׁשע ) 4: (ְוָאִהיָמה
ְוֵאימֹות ָמֶות ָנְפלּו | ִלִּבי ָיִחיל ְּבִקְרִּבי ) 5: (ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני

ָואַֹמר ִמי ) 7: (ַוְּתַכֵּסִני ַּפָּלצּות| ָאה ָוַרַעד ָיבֹא ִבי ִיְר ) 6: (ָעָלי
| ִהֵּנה ַאְרִחיק ְנדֹד ) 8: (ִיֶּתן ִּלי ֵאֶבר ַּכּיֹוָנה ָאעּוָפה ְוֶאְׁשּכָֹנה

: ֵמרּוַח סָֹעה ִמָּסַער| ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי ) 9: (ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה
) 11: (ִּכי ָרִאיִתי ָחָמס ְוִריב ָּבִעיר| ׁשֹוָנם ַּבַּלע ֲאדָֹני ַּפַּלג לְ ) 10(

) 12: (ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה| יֹוָמם ָוַלְיָלה ְיסֹוְבֻבָה ַעל חֹומֶֹתיָה 
ִּכי לֹא ) 13: (ְולֹא ָיִמיׁש ֵמְרחָֹבּה ּתְֹך ּוִמְרָמה| ַהּוֹות ְּבִקְרָּבּה 

: י ָעַלי ִהְגִּדיל ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּולֹא ְמַׂשְנִא | אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני ְוֶאָּׂשא 
ֲאֶׁשר ַיְחָּדו ) 15: (ַאּלּוִפי ּוְמֻיָּדִעי| ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי ) 14(

ַיִּׁשי [יׁשימות ) 16: (ְּבֵבית ֱאלִֹהים ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש| ַנְמִּתיק סֹוד 
ִּבְמגּוָרם ִּכי ָרעֹות | ָעֵלימֹו ֵיְרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים ] ָמֶות קרי
) 18: (ַויהָוה יֹוִׁשיֵעִני| ֲאִני ֶאל ֱאלִֹהים ֶאְקָרא ) 17: (ְּבִקְרָּבם

ָּפָדה ) 19: (ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי| ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה 
 ִיְׁשַמע ֵאל) 20: (ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי| ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמֲּקָרב ִלי 

ְולֹא ָיְראּו | ם ְויֵֹׁשב ֶקֶדם ֶסָלה ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו ְוַיֲענֵ 
ָחְלקּו ) 22: (ָׁשַלח ָיָדיו ִּבְׁשלָֹמיו ִחֵּלל ְּבִריתֹו) 21: (ֱאלִֹהים

: ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן ְוֵהָּמה ְפִתחֹות| ַמְחָמאֹת ִּפיו ּוֲקָרב ִלּבֹו 
 לֹא ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט| הּוא ְיַכְלְּכֶלָך ַהְׁשֵלְך ַעל ְיהָוה ְיָהְבָך וְ ) 23(

י ָדִמים ְוַאָּתה ֱאלִֹהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאְנֵׁש ) 24: (ַלַּצִּדיק
  :ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבְך | ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם 
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ֶּבֱאחֹז אֹתֹו |  ַלְמַנֵּצַח ַעל יֹוַנת ֵאֶלם ְרחִֹקים ְלָדִוד ִמְכָּתם) 1(

ָּכל ַהּיֹום | ָחֵּנִני ֱאלִֹהים ִּכי ְׁשָאַפִני ֱאנֹוׁש ) 2: (ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת
 ִּכי ַרִּבים לֲֹחִמים ִלי| ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי ָּכל ַהּיֹום ) 3: (לֵֹחם ִיְלָחֵצִני

 ֵּבאלִֹהים ֲאַהֵּלל) 5: (ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח| יֹום ִאיָרא ) 4: (ָמרֹום
ָּכל ) 6: (ֵּבאלִֹהים ָּבַטְחִּתי לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי| ְּדָברֹו 

ָיגּורּו יצפינו ) 7: (ָעַלי ָּכל ַמְחְׁשבָֹתם ָלָרע| ַהּיֹום ְּדָבַרי ְיַעֵּצבּו 
ַעל ) 8: (ַּכֲאֶׁשר ִקּוּו ַנְפִׁשי| ֵהָּמה ֲעֵקַבי ִיְׁשמֹרּו ] ִיְצּפֹונּו קרי[



נִֹדי ָסַפְרָּתה ) 9: (ְּבַאף ַעִּמים הֹוֵרד ֱאלִֹהים| ָלמֹו ָאֶון ַּפֶּלט 
ָאז ָיׁשּובּו ) 10: (ִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבנֹאֶדָך ֲהלֹא ְּבִסְפָרֶתךָ | ָאָּתה 

) 11: (ֶזה ָיַדְעִּתי ִּכי ֱאלִֹהים ִלי| אֹוְיַבי ָאחֹור ְּביֹום ֶאְקָרא 
ֵּבאלִֹהים ) 12: (ל ָּדָברַּביהָוה ֲאַהּלֵ | ֵּבאלִֹהים ֲאַהֵּלל ָּדָבר 

ָעַלי ֱאלִֹהים ) 13: (ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי| ָּבַטְחִּתי לֹא ִאיָרא 
א ִּכי ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֲהלֹ) 14: (ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך | ְנָדֶריָך 

  :ְלִהְתַהֵּלְך ִלְפֵני ֱאלִֹהים ְּבאֹור ַהַחִּיים| ַרְגַלי ִמֶּדִחי 
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ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ָׁשאּול | ַלְמַנֵּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם ) 1(

ּוְבֵצל | ָחֵּנִני ֱאלִֹהים ָחֵּנִני ִּכי ְבָך ָחָסָיה ַנְפִׁשי ) 2: (ַּבְּמָעָרה
| ֶאְקָרא ֵלאלִֹהים ֶעְליֹון ) 3: (ְּכָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעבֹר ַהּוֹות

| ִפי ֶסָלה ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים ְויֹוִׁשיֵעִני ֵחֵרף ׁשֹאֲ ) 4: (ָליָלֵאל ּגֵֹמר עָ 
ָבה ַנְפִׁשי ְּבתֹוְך ְלָבִאם ֶאְׁשְּכ ) 5: (ִיְׁשַלח ֱאלִֹהים ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו

: ַחָּדה ְּבֵני ָאָדם ִׁשֵּניֶהם ֲחִנית ְוִחִּצים ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב| לֲֹהִטים 
 ֶרֶׁשת) 7: (ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדךָ | לִֹהים רּוָמה ַעל ַהָּׁשַמִים אֱ ) 6(

: הָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסלָ | ֵהִכינּו ִלְפָעַמי ָּכַפף ַנְפִׁשי 
עּוָרה ) 9: (ָאִׁשיָרה ַוֲאַזֵּמָרה| ָנכֹון ִלִּבי ֱאלִֹהים ָנכֹון ִלִּבי ) 8(

אֹוְדָך ָבַעִּמים ) 10: (ָּׁשַחרְכבֹוִדי עּוָרה ַהֵּנֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה 
ְוַעד | ִּכי ָגדֹל ַעד ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך ) 11: (ֲאַזֶּמְרָך ַּבל ֻאִּמים| ֲאדָֹני 

ַעל ָּכל ָהָאֶרץ | רּוָמה ַעל ָׁשַמִים ֱאלִֹהים ) 12: (ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתךָ 
  :ְּכבֹוֶדךָ 
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ַהֻאְמָנם ֵאֶלם ֶצֶדק ) 2: (ד ִמְכָּתםַלְמַנֵּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ְלָדוִ ) 1(

ַאף ְּבֵלב עֹולֹת ) 3: (ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו ְּבֵני ָאָדם| ְּתַדֵּברּון 
|  זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם) 4: (ָּבָאֶרץ ֲחַמס ְיֵדיֶכם ְּתַפֵּלסּון| ִּתְפָעלּון 

ְּכמֹו | ַמת ָנָחׁש ֲחַמת ָלמֹו ִּכְדמּות חֲ ) 5: (ָּתעּו ִמֶּבֶטן ּדְֹבֵרי ָכָזב
| ים ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשַמע ְלקֹול ְמַלֲחִׁש ) 6: (ֶפֶתן ֵחֵרׁש ַיְאֵטם ָאְזנֹו
| ֱאלִֹהים ֲהָרס ִׁשֵּנימֹו ְּבִפימֹו ) 7: (חֹוֵבר ֲחָבִרים ְמֻחָּכם

ִיָּמֲאסּו ְכמֹו ַמִים ִיְתַהְּלכּו ) 8: (ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים ְנתֹץ ְיהָוה
ְּכמֹו ַׁשְּבלּול ) 9: (ְּכמֹו ִיְתמָֹללּו] ִחָּציו קרי[חצו  ִיְדרְֹך | ָלמֹו 



ְּבֶטֶרם ָיִבינּו ) 10: (ֵנֶפל ֵאֶׁשת ַּבל ָחזּו ָׁשֶמׁש| ֶּתֶמס ַיֲהלְֹך 
 ִיְׂשַמח ַצִּדיק) 11: (ְּכמֹו ַחי ְּכמֹו ָחרֹון ִיְׂשָעֶרּנּו| ִּסירֵֹתיֶכם ָאָטד 

 ְויֹאַמר ָאָדם ַאְך ) 12: (ַדם ָהָרָׁשעְּפָעָמיו ִיְרַחץ ְּב | ִּכי ָחָזה ָנָקם 
  :ַאְך ֵיׁש ֱאלִֹהים ׁשְֹפִטים ָּבָאֶרץ| ְּפִרי ַלַּצִּדיק 
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רּו ֶאת ִּבְׁשלַֹח ָׁשאּול ַוִּיְׁשְמ | ַלְמַנֵּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם ) 1(

ִּמִמְתקֹוְמַמי | ָהי ַהִּציֵלִני ֵמאְֹיַבי ֱאלֹ) 2: (ַהַּבִית ַלֲהִמיתֹו
) 4: (יּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים הֹוִׁשיֵענִ | ַהִּציֵלִני ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון ) 3: (ְּתַׂשְּגֵבִני

 לֹא ִפְׁשִעי ְולֹא ַחָּטאִתי| ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשי ָיגּורּו ָעַלי ַעִזים 
) 6: (ְקָראִתי ּוְרֵאהעּוָרה ִל | ְּבִלי ָעֹון ְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּו ) 5: (ְיהָוה

קֹד ָּכל ְוַאָּתה ְיהָוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפ 
 ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו) 7: (ַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה| ַהּגֹוִים 

ִהֵּנה ַיִּביעּון ְּבִפיֶהם ֲחָרבֹות ) 8: (ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר
| ְוַאָּתה ְיהָוה ִּתְׂשַחק ָלמֹו ) 9: (ִּכי ִמי ׁשֵֹמעַ | ֵתיֶהם ְּבִׂשְפתֹו

: יִּכי ֱאלִֹהים ִמְׂשַּגִּב | ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה ) 10: (ִּתְלַעג ְלָכל ּגֹוִים
ֱאלִֹהים ַיְרֵאִני | ְיַקְּדֵמִני ] ַחְסִּדי קרי[ֱאלֵֹהי חסדו ) 11(

ְׁשְּכחּו ַעִּמי ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ַאל ַּתַהְרֵגם ֶּפן יִ ) 12: (ְבׁשְֹרָרי
| ַחַּטאת ִּפימֹו ְּדַבר ְׂשָפֵתימֹו ) 13: (ָמִגֵּננּו ֲאדָֹני| ְוהֹוִריֵדמֹו 

ה ַּכֵּלה ְבֵחָמה ַּכּלֵ ) 14: (ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּו
: ב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלהְוֵיְדעּו ִּכי ֱאלִֹהים מֵֹׁשל ְּבַיֲעקֹ| ְוֵאיֵנמֹו 

ֵהָּמה ינועון ) 16: (ְוָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר) 15(
ַוֲאִני ָאִׁשיר ) 17: (ִאם לֹא ִיְׂשְּבעּו ַוָּיִלינּו| ֶלֱאכֹל ] ְיִניעּון קרי[

נֹוס ְּביֹום ַצר ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמ | ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּדָך 
  :ִּדיִּכי ֱאלִֹהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאלֵֹהי ַחְס | ֻעִּזי ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה ) 18: (ִלי
  

Psalms Chapter 60 
  
ְּבַהּצֹותֹו ) 2: (ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד| ַלְמַנֵּצַח ַעל ׁשּוַׁשן ֵעדּות ) 1(

 ָאב ַוַּיְך ֶאת ֱאדֹוםַוָּיָׁשב יֹו| ֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבה 
| ֱאלִֹהים ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו ) 3: (ְּבֵגיא ֶמַלח ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף

 ְרָפה ְׁשָבֶריהָ | ִהְרַעְׁשָּתה ֶאֶרץ ְּפַצְמָּתּה ) 4: (ָאַנְפָּת ְּתׁשֹוֵבב ָלנּו
) 6: (הִהְׁשִקיָתנּו ַיִין ַּתְרֵעלָ | ִהְרִאיָתה ַעְּמָך ָקָׁשה ) 5: (ִכי ָמָטה



ְלַמַען ) 7: (ִמְּפֵני קֶֹׁשט ֶסָלה| ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס ְלִהְתנֹוֵסס 
ֱאלִֹהים ) 8]: (ַוֲעֵנִני קרי[הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ועננו | ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך 

) 9: (ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד| ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו ֶאְעלָֹזה 
: ְיהּוָדה ְמחְֹקִקי| ְוִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאִׁשי  ִלי ִגְלָעד

ָעַלי ְּפֶלֶׁשת | מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי ) 10(
) 12: (ִמי ָנַחִני ַעד ֱאדֹום| ִמי יִֹבֵלִני ִעיר ָמצֹור ) 11: (ִהְתרָֹעִעי

: ֵתֵצא ֱאלִֹהים ְּבִצְבאֹוֵתינּו ְולֹא| ֲהלֹא ַאָּתה ֱאלִֹהים ְזַנְחָּתנּו 
ֵּבאלִֹהים ) 14: (ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם| ָהָבה ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר ) 13(

  :ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו| ַנֲעֶׂשה ָחִיל 
  

Psalms Chapter 61 
  
| ִׁשְמָעה ֱאלִֹהים ִרָּנִתי ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַעל ְנִגיַנת ְלָדִוד) 1(

| ִּבי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאֶליָך ֶאְקָרא ַּבֲעטֹף ִל ) 3: (ְּתִפָּלִתיַהְקִׁשיָבה 
ִמְגַּדל עֹז | ִּכי ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ) 4: (ְּבצּור ָירּום ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני

יָך ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנפֶ | ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים ) 5: (ִמְּפֵני אֹוֵיב
י ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת ִיְרֵא | ים ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי ִּכי ַאָּתה ֱאלִֹה ) 6: (ֶּסָלה
: ְׁשנֹוָתיו ְּכמֹו דֹר ָודֹר| ָיִמים ַעל ְיֵמי ֶמֶלְך ּתֹוִסיף ) 7: (ְׁשֶמךָ 

ֵּכן ) 9: (ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו| ֵיֵׁשב עֹוָלם ִלְפֵני ֱאלִֹהים ) 8(
  :ם יֹוםְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי יֹו| ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד 
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ַאְך ֶאל ֱאלִֹהים ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

| ַאְך הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי ) 3: (ִמֶּמּנּו ְיׁשּוָעִתי| ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי 
חּו ַעד ָאָנה ְּתהֹוְתתּו ַעל ִאיׁש ְּתָרְּצ ) 4: (ִמְׂשַּגִּבי לֹא ֶאּמֹוט ַרָּבה

ִּדיַח ַאְך ִמְּׂשֵאתֹו ָיֲעצּו ְלהַ ) 5: (ְּכִקיר ָנטּוי ָּגֵדר ַהְּדחּוָיה| ֻכְּלֶכם 
ַאְך ֵלאלִֹהים ) 6: (ְּבִפיו ְיָבֵרכּו ּוְבִקְרָּבם ְיַקְללּו ֶסָלה| ִיְרצּו ָכָזב 

 |ַאְך הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי ) 7: (ִּכי ִמֶּמּנּו ִּתְקָוִתי| ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי 
צּור ֻעִּזי | ַעל ֱאלִֹהים ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי ) 8: (ִמְׂשַּגִּבי לֹא ֶאּמֹוט
ִּבְטחּו בֹו ְבָכל ֵעת ָעם ִׁשְפכּו ְלָפָניו ) 9: (ַמְחִסי ֵּבאלִֹהים

ַאְך ֶהֶבל ְּבֵני ָאָדם ) 10: (ֱאלִֹהים ַמֲחֶסה ָּלנּו ֶסָלה| ְלַבְבֶכם 
ַאל ) 11: (ֲעלֹות ֵהָּמה ֵמֶהֶבל ָיַחדְּבמֹאְזַנִים לַ | ָּכָזב ְּבֵני ִאיׁש 

: בַחִיל ִּכי ָינּוב ַאל ָּתִׁשיתּו לֵ | ִּתְבְטחּו ְבעֶֹׁשק ּוְבָגֵזל ַאל ֶּתְהָּבלּו 



: ִּכי עֹז ֵלאלִֹהים| ַאַחת ִּדֶּבר ֱאלִֹהים ְׁשַּתִים זּו ָׁשָמְעִּתי ) 12(
  :ׁש ְּכַמֲעֵׂשהּוִּכי ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאי| ּוְלָך ֲאדָֹני ָחֶסד ) 13(
  

Psalms Chapter 63 
  
ֱאלִֹהים ֵאִלי ) 2: (ִּבְהיֹותֹו ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה| ִמְזמֹור ְלָדִוד ) 1(

ִצָּיה  ָצְמָאה ְלָך ַנְפִׁשי ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ| ַאָּתה ֲאַׁשֲחֶרָּך 
: ֹות ֻעְּזָך ּוְכבֹוֶדךָ ִלְרא| ֵּכן ַּבּקֶֹדׁש ֲחִזיִתיָך ) 3: (ְוָעֵיף ְּבִלי ָמִים

ֵּכן ֲאָבֶרְכָך ) 5: (ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ֵמַחִּיים ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנךָ ) 4(
| י ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁש ) 6: (ְּבִׁשְמָך ֶאָּׂשא ַכָּפי| ְבַחָּיי 

 ְּבַאְׁשֻמרֹות| ָעי ִאם ְזַכְרִּתיָך ַעל ְיצּו) 7: (ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות ְיַהֶּלל ִּפי
) 9: (ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן| ִּכי ָהִייָת ֶעְזָרָתה ִּלי ) 8: (ֶאְהֶּגה ָּבְך 

ְוֵהָּמה ְלׁשֹוָאה ) 10: (ִּבי ָּתְמָכה ְיִמיֶנךָ | ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריָך 
ל ְיֵדי ַיִּגיֻרהּו עַ ) 11: (ָיבֹאּו ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ| ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי 

| ְוַהֶּמֶלְך ִיְׂשַמח ֵּבאלִֹהים ) 12: (ְמָנת ֻׁשָעִלים ִיְהיּו| ָחֶרב 
  :ִיְתַהֵּלל ָּכל ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו ִּכי ִיָּסֵכר ִּפי דֹוְבֵרי ָׁשֶקר

  
Psalms Chapter 64 

  
| ְׁשַמע ֱאלִֹהים קֹוִלי ְבִׂשיִחי ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

ֵמִרְגַׁשת | ַּתְסִּתיֵרִני ִמּסֹוד ְמֵרִעים ) 3: (ֵיב ִּתּצֹר ַחָּייִמַּפַחד אֹו
: ָּדְרכּו ִחָּצם ָּדָבר ָמר| ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם ) 4: (ּפֲֹעֵלי ָאֶון

) 6: (ִּפְתאֹם יֹֻרהּו ְולֹא ִייָראּו| ִלירֹות ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם ) 5(
ָאְמרּו ִמי ִיְרֶאה | ְּפרּו ִלְטמֹון מֹוְקִׁשים ְיַחְּזקּו ָלמֹו ָּדָבר ָרע ְיַס 

ְוֶקֶרב ִאיׁש ְוֵלב | ַיְחְּפׂשּו עֹולֹת ַּתְמנּו ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש ) 7: (ָּלמֹו
) 9: (ֵחץ ִּפְתאֹום ָהיּו ַמּכֹוָתם| ַוּיֵֹרם ֱאלִֹהים ) 8: (ָעמֹק

ַוִּייְראּו ) 10: (ָבם ִיְתנֲֹדדּו ָּכל רֵֹאה| ַוַּיְכִׁשילּוהּו ָעֵלימֹו ְלׁשֹוָנם 
ִיְׂשַמח ) 11: (ַוַּיִּגידּו ּפַֹעל ֱאלִֹהים ּוַמֲעֵׂשהּו ִהְׂשִּכילּו| ָּכל ָאָדם 

  :ְוִיְתַהְללּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב| ַצִּדיק ַּביהָוה ְוָחָסה בֹו 
  

Psalms Chapter 65 
  
ֱאלִֹהים  ְלָך ֻדִמָּיה ְתִהָּלה) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ִׁשיר) 1(

: ּוָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹא| ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה ) 3: (ּוְלָך ְיֻׁשַּלם ֶנֶדר| ְּבִצּיֹון 



ַאְׁשֵרי ) 5: (ְּפָׁשֵעינּו ַאָּתה ְתַכְּפֵרם| ִּדְבֵרי ֲעֹונֹת ָּגְברּו ֶמִּני ) 4(
דֹׁש ִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶתָך ְק | ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשּכֹן ֲחֵצֶריָך 

ִמְבָטח ָּכל | נֹוָראֹות ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו ) 6: (ֵהיָכֶלךָ 
ֶנְאָזר | ֵמִכין ָהִרים ְּבכֹחֹו ) 7: (ַקְצֵוי ֶאֶרץ ְוָים ְרחִֹקים

ן ַמְׁשִּביַח ְׁשאֹון ַיִּמים ְׁשאֹון ַּגֵּליֶהם ַוֲהמֹו) 8: (ִּבְגבּוָרה
מֹוָצֵאי בֶֹקר | ֵבי ְקָצֹות ֵמאֹותֶֹתיָך ַוִּייְראּו יְֹׁש ) 9: (ְלֻאִּמים

ֶרָּנה ֶּפֶלג ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ ַוְּתׁשְֹקֶקָה ַרַּבת ַּתְעְׁש ) 10: (ָוֶעֶרב ַּתְרִנין
ְּתָלֶמיָה ) 11: (ָּתִכין ְּדָגָנם ִּכי ֵכן ְּתִכיֶנהָ | ֱאלִֹהים ָמֵלא ָמִים 
) 12: (ָּנה ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך ִּבְרִביִבים ְּתמְֹגגֶ | ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָה 

ִיְרֲעפּו ְנאֹות ) 13: (ּוַמְעָּגֶליָך ִיְרֲעפּון ָּדֶׁשן| ִעַּטְרָּת ְׁשַנת טֹוָבֶתָך 
ִקים ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן ַוֲעָמ ) 14: (ְוִגיל ְּגָבעֹות ַּתְחּגְֹרָנה| ִמְדָּבר 

  :ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיִׁשירּו| ַיַעְטפּו ָבר 
  

Psalms Chapter 66 
  
ַזְּמרּו ) 2: (ָהִריעּו ֵלאלִֹהים ָּכל ָהָאֶרץ| ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור ) 1(

 ִאְמרּו ֵלאלִֹהים ַמה ּנֹוָרא) 3: (ִׂשימּו ָכבֹוד ְּתִהָּלתֹו| ְכבֹוד ְׁשמֹו 
ּו ָּכל ָהָאֶרץ ִיְׁשַּתֲחו) 4: (ְּברֹב ֻעְּזָך ְיַכֲחׁשּו ְלָך אְֹיֶביךָ | ַמֲעֶׂשיָך 

ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ) 5: (ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה| ִויַזְּמרּו ָלְך ְלָך 
ָהר ָהַפְך ָים ְלַיָּבָׁשה ַּבּנָ ) 6: (נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל ְּבֵני ָאָדם| ֱאלִֹהים 

יו מֵֹׁשל ִּבְגבּוָרתֹו עֹוָלם ֵעינָ ) 7: (ָׁשם ִנְׂשְמָחה ּבֹו| ַיַעְברּו ְבָרֶגל 
: ָלמֹו ֶסָלה] ָירּומּו קרי[ַהּסֹוְרִרים ַאל ירימו | יָנה ַּבּגֹוִים ִּתְצּפֶ 

ַהָּׂשם ) 9: (ְוַהְׁשִמיעּו קֹול ְּתִהָּלתֹו| ָּבְרכּו ַעִּמים ֱאלֵֹהינּו ) 8(
 ִּכי ְבַחְנָּתנּו ֱאלִֹהים) 10: (ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו| ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים 

 ַׂשְמָּת מּוָעָקה| ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה ) 11(: ְצַרְפָּתנּו ִּכְצָרף ָּכֶסף| 
ָּבאנּו ָבֵאׁש ּוַבַּמִים | ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש ְלרֹאֵׁשנּו ) 12: (ְבָמְתֵנינּו

: יֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדרָ | ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות ) 13: (ַוּתֹוִציֵאנּו ָלְרָוָיה
עֹלֹות ֵמִחים ) 15: (ַּצר ִליְוִדֶּבר ִּפי ּבַ | ֲאֶׁשר ָּפצּו ְׂשָפָתי ) 14(

: הֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם ַעּתּוִדים ֶסלָ | ַאֲעֶלה ָּלְך ִעם ְקטֶֹרת ֵאיִלים 
: ִׁשיֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַנְפ | ְלכּו ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה ָּכל ִיְרֵאי ֱאלִֹהים ) 16(
ָאֶון ִאם ) 18: (ְורֹוַמם ַּתַחת ְלׁשֹוִני| ֵאָליו ִּפי ָקָראִתי ) 17(

| ָאֵכן ָׁשַמע ֱאלִֹהים ) 19: (לֹא ִיְׁשַמע ֲאדָֹני| ָרִאיִתי ְבִלִּבי 
ֲאֶׁשר לֹא ֵהִסיר | ָּברּוְך ֱאלִֹהים ) 20: (ִהְקִׁשיב ְּבקֹול ְּתִפָּלִתי
  :ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאִּתי



  
Psalms Chapter 67 

  
| ָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים יְ ) 2: (ַלְמַנֵּצח ִּבְנִגינֹת ִמְזמֹור ִׁשיר) 1(

ְּבָכל ּגֹוִים | ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך ) 3: (ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה
) 5: (יֹודּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם| יֹודּוָך ַעִּמים ֱאלִֹהים ) 4: (ְיׁשּוָעֶתךָ 

ם ִּכי ִתְׁשּפֹט ַעִּמים ִמיׁשֹור ּוְלֻאִּמי| ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים 
יֹודּוָך ַעִּמים | יֹודּוָך ַעִּמים ֱאלִֹהים ) 6: (ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה

) 8: (ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו| ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ) 7: (ֻּכָּלם
  :ְוִייְראּו אֹתֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ| ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים 

  
Psalms Chapter 68 

  
ו ָיקּום ֱאלִֹהים ָיפּוצּו אֹוְיָבי) 2: (ִמְזמֹור ִׁשירַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ) 1(
ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג | ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן ִּתְנּדֹף ) 3: (ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו ִמָּפָניו| 

 ְוַצִּדיִקים ִיְׂשְמחּו) 4: (ִמְּפֵני ֵאׁש יֹאְבדּו ְרָׁשִעים ִמְּפֵני ֱאלִֹהים
ּו ִׁשירּו ֵלאלִֹהים ַזְּמר) 5: (יׂשּו ְבִׂשְמָחהַיַעְלצּו ִלְפֵני ֱאלִֹהים ְוָיִׂש 

ֲאִבי ) 6: (סֹּלּו ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות ְּבָיּה ְׁשמֹו ְוִעְלזּו ְלָפָניו| ְׁשמֹו 
ֱאלִֹהים ) 7: (ֱאלִֹהים ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו| ְיתֹוִמים ְוַדַּין ַאְלָמנֹות 

 ַאְך סֹוֲרִרים| ֹוָׁשרֹות מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ַּבּכ
ְּבַצְעְּדָך | ֱאלִֹהים ְּבֵצאְתָך ִלְפֵני ַעֶּמָך ) 8: (ָׁשְכנּו ְצִחיָחה
| לִֹהים ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַאף ָׁשַמִים ָנְטפּו ִמְּפֵני אֱ ) 9: (ִביִׁשימֹון ֶסָלה

יף ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתנִ ) 10: (ֶזה ִסיַני ִמְּפֵני ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
|  ַחָּיְתָך ָיְׁשבּו ָבּה) 11: (ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה| ֱאלִֹהים 

 ַהְמַבְּׂשרֹות| ֲאדָֹני ִיֶּתן אֶֹמר ) 12: (ָּתִכין ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאלִֹהים
ּוְנַות ַּבִית ְּתַחֵּלק | ַמְלֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון ) 13: (ָצָבא ָרב

ף ַּכְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָּפה ַבֶּכֶס | ִאם ִּתְׁשְּכבּון ֵּבין ְׁשַפָּתִים ) 14: (ָׁשָלל
 ְׁשֵלגְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה ַּת ) 15: (ְוֶאְברֹוֶתיָה ִּביַרְקַרק ָחרּוץ

) 17: (ַהר ַּגְבֻנִּנים ַהר ָּבָׁשן| ַהר ֱאלִֹהים ַהר ָּבָׁשן ) 16: (ְּבַצְלמֹון
ף ָהָהר ָחַמד ֱאלִֹהים ְלִׁשְבּתֹו ַא| דּון ָהִרים ַּגְבֻנִּנים ָלָּמה ְּתַרְּצ 

|  ֶרֶכב ֱאלִֹהים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָאן) 18: (ְיהָוה ִיְׁשּכֹן ָלֶנַצח
ַקְחָּת ָעִליָת ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ֶּׁשִבי לָ ) 19: (ֲאדָֹני ָבם ִסיַני ַּבּקֶֹדׁש

ָּברּוְך ) 20: (ים ִלְׁשּכֹן ָיּה ֱאלִֹהיםְוַאף סֹוְרִר | ַמָּתנֹות ָּבָאָדם 
ָהֵאל ָלנּו ) 21: (ֲאדָֹני יֹום יֹום ַיֲעָמס ָלנּו ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה



ַאְך ֱאלִֹהים ) 22: (ְוֵליהִוה ֲאדָֹני ַלָּמֶות ּתֹוָצאֹות| ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות 
ָאַמר ) 23: (יוָקְדקֹד ֵׂשָער ִמְתַהֵּלְך ַּבֲאָׁשָמ | ִיְמַחץ רֹאׁש אְֹיָביו 

ְלַמַען ִּתְמַחץ ) 24: (ָאִׁשיב ִמְּמֻצלֹות ָים| ֲאדָֹני ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב 
 ָראּו ֲהִליכֹוֶתיךָ ) 25: (ְלׁשֹון ְּכָלֶביָך ֵמאְֹיִבים ִמֵּנהּו| ַרְגְלָך ְּבָדם 

 ִקְּדמּו ָׁשִרים ַאַחר) 26: (ֲהִליכֹות ֵאִלי ַמְלִּכי ַבּקֶֹדׁש| ֱאלִֹהים 
|  ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו ֱאלִֹהים) 27: (ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות ּתֹוֵפפֹות| ם נְֹגִני

הּוָדה ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר רֵֹדם ָׂשֵרי יְ ) 28: (ְיהָוה ִמְּמקֹור ִיְׂשָרֵאל
עּוָּזה | ִצָּוה ֱאלֶֹהיָך ֻעֶּזָך ) 29: (ָׂשֵרי ְזֻבלּון ָׂשֵרי ַנְפָּתִלי| ִרְגָמָתם 

ְלָך יֹוִבילּו | ֵמֵהיָכֶלָך ַעל ְירּוָׁשָלִם ) 30: (ְלָּת ָּלנּוֱאלִֹהים זּו ָּפעַ 
ים ְּגַער ַחַּית ָקֶנה ֲעַדת ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמ ) 31: (ְמָלִכים ָׁשי

ֶיֱאָתיּו ) 32: (ִּבַּזר ַעִּמים ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו| ִמְתַרֵּפס ְּבַרֵּצי ָכֶסף 
) 33: (ּוׁש ָּתִריץ ָיָדיו ֵלאלִֹהיםּכ| ַחְׁשַמִּנים ִמִּני ִמְצָרִים 

ָלרֵֹכב ) 34: (ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה| ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִׁשירּו ֵלאלִֹהים 
ְּתנּו עֹז ) 35: (ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו קֹול עֹז| ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם 

א נֹורָ ) 36: (ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקים| ֵלאלִֹהים 
ָעם ֵאל ִיְׂשָרֵאל הּוא נֵֹתן עֹז ְוַתֲעֻצמֹות לָ | ֱאלִֹהים ִמִּמְקָּדֶׁשיָך 

  :ָּברּוְך ֱאלִֹהים
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ִּכי ָבאּו | הֹוִׁשיֵעִני ֱאלִֹהים ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַעל ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד) 1(

ָּבאִתי | ָמֳעָמד  ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין) 3: (ַמִים ַעד ָנֶפׁש
| י ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי ִנַחר ְּגרֹונִ ) 4: (ְבַמֲעַמֵּקי ַמִים ְוִׁשּבֶֹלת ְׁשָטָפְתִני

| ָּנם ַרּבּו ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ׂשְֹנַאי ִח ) 5: (ָּכלּו ֵעיַני ְמַיֵחל ֵלאלָֹהי
) 6: (יבָעְצמּו ַמְצִמיַתי אְֹיַבי ֶׁשֶקר ֲאֶׁשר לֹא ָגַזְלִּתי ָאז ָאִׁש 

) 7: (ְוַאְׁשמֹוַתי ִמְּמָך לֹא ִנְכָחדּו| ֱאלִֹהים ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלִאַּוְלִּתי 
יָך ַאל ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁש | ַאל ֵיבֹׁשּו ִבי קֶֹויָך ֲאדָֹני ְיהִוה ְצָבאֹות 

: ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפָני| ִּכי ָעֶליָך ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה ) 8: (ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
ִּכי ִקְנַאת ֵּביְתָך ) 10: (ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאִּמי| מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ) 9(

| י ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום ַנְפִׁש ) 11: (ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך ָנְפלּו ָעָלי| ֲאָכָלְתִני 
ָוֱאִהי ָלֶהם | ָוֶאְּתָנה ְלבּוִׁשי ָׂשק ) 12: (ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי

) 14: (ּוְנִגינֹות ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר| ָיִׂשיחּו ִבי יְֹׁשֵבי ָׁשַער  )13: (ְלָמָׁשל
ֲעֵנִני | ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְיהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאלִֹהים ְּבָרב ַחְסֶּדָך 

ִאָּנְצָלה | ַהִּציֵלִני ִמִּטיט ְוַאל ֶאְטָּבָעה ) 15: (ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעךָ 



ל ַאל ִּתְׁשְטֵפִני ִׁשּבֶֹלת ַמִים ְוַא) 16: (ִמּׂשְֹנַאי ּוִמַּמֲעַמֵּקי ָמִים
 ֲעֵנִני ְיהָוה ִּכי) 17: (ְוַאל ֶּתְאַטר ָעַלי ְּבֵאר ִּפיהָ | ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלה 

ְוַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ) 18: (ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְּפֵנה ֵאָלי| טֹוב ַחְסֶּדָך 
| ָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה ָקְר ) 19: (ִּכי ַצר ִלי ַמֵהר ֲעֵנִני| ֵמַעְבֶּדָך 

| ִתי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי ּוְכִלָּמ ) 20: (ְלַמַען אְֹיַבי ְּפֵדִני
 ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד| ֶחְרָּפה ָׁשְבָרה ִלִּבי ָוָאנּוָׁשה ) 21: (ֶנְגְּדָך ָּכל צֹוְרָרי

| ְּבָברּוִתי רֹאׁש  ַוִּיְּתנּו) 22: (ָוַאִין ְוַלְמַנֲחִמים ְולֹא ָמָצאִתי
| ְיִהי ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח ) 23: (ְוִלְצָמִאי ַיְׁשקּוִני חֶֹמץ
| ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות ) 24: (ְוִלְׁשלֹוִמים ְלמֹוֵקׁש

ַוֲחרֹון ַאְּפָך | ְׁשָפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ) 25: (ּוָמְתֵניֶהם ָּתִמיד ַהְמַעד
: ְּבָאֳהֵליֶהם ַאל ְיִהי יֵֹׁשב| ְּתִהי ִטיָרָתם ְנַׁשָּמה  )26: (ַיִּׂשיֵגם

: ְוֶאל ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו| ִּכי ַאָּתה ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ָרָדפּו ) 27(
 ִיָּמחּו ִמֵּסֶפר) 29: (ְוַאל ָיבֹאּו ְּבִצְדָקֶתךָ | ְּתָנה ָעֹון ַעל ֲעֹוָנם ) 28(

| ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב ) 30: (ִיָּכֵתבּוְוִעם ַצִּדיִקים ַאל | ַחִּיים 
| ר ֲאַהְלָלה ֵׁשם ֱאלִֹהים ְּבִׁשי) 31: (ְיׁשּוָעְתָך ֱאלִֹהים ְּתַׂשְּגֵבִני

: יסְוִתיַטב ַליהָוה ִמּׁשֹור ָּפר ַמְקִרן ַמְפִר ) 32: (ַוֲאַגְּדֶלּנּו ְבתֹוָדה
ִּכי ) 34: (י ְלַבְבֶכםּדְֹרֵׁשי ֱאלִֹהים ִויִח | ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו ) 33(

) 35: (ְוֶאת ֲאִסיָריו לֹא ָבָזה| ׁשֵֹמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ְיהָוה 
ִּכי ֱאלִֹהים ) 36: (ַיִּמים ְוָכל רֵֹמׂש ָּבם| ְיַהְללּוהּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 

ְוֶזַרע ) 37: (ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוהָ | יֹוִׁשיַע ִצּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי ְיהּוָדה 
  :ְואֲֹהֵבי ְׁשמֹו ִיְׁשְּכנּו ָבּה| ָבָדיו ִיְנָחלּוָה עֲ 
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ְיהָוה | ֱאלִֹהים ְלַהִּציֵלִני ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר) 1(

ִיּסֹגּו ָאחֹור | ֵיבֹׁשּו ְוַיְחְּפרּו ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי ) 3: (ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה
ָהאְֹמִרים | ָיׁשּובּו ַעל ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ) 4: (ָעִתיְוִיָּכְלמּו ֲחֵפֵצי רָ 

ְויֹאְמרּו | ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְּבָך ָּכל ְמַבְקֶׁשיָך ) 5: (ֶהָאח ֶהָאח
ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון ) 6: (ָתִמיד ִיְגַּדל ֱאלִֹהים אֲֹהֵבי ְיׁשּוָעֶתךָ 

  :ָּתה ְיהָוה ַאל ְּתַאַחרֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַא| ֱאלִֹהים חּוָׁשה ִּלי 
  

Psalms Chapter 71 
  



ְּבִצְדָקְתָך ) 2: (ַאל ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם| ְּבָך ְיהָוה ָחִסיִתי ) 1(
ֱהֵיה ִלי ) 3: (ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזְנָך ְוהֹוִׁשיֵעִני| ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני 

י ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ִּכ | ְלצּור ָמעֹון ָלבֹוא ָּתִמיד ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני 
ִּכי ) 5: (ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ| ֱאלַֹהי ַּפְּלֵטִני ִמַּיד ָרָׁשע ) 4: (ָאָּתה

 ָעֶליָך ִנְסַמְכִּתי) 6: (ֲאדָֹני ְיהִוה ִמְבַטִחי ִמְּנעּוָרי| ַאָּתה ִתְקָוִתי 
ְּכמֹוֵפת ) 7: (ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד| ִמֶּבֶטן ִמְּמֵעי ִאִּמי ַאָּתה גֹוִזי 

ָּכל | ִיָּמֵלא ִפי ְּתִהָּלֶתָך ) 8: (ְוַאָּתה ַמֲחִסי עֹז| ָהִייִתי ְלַרִּבים 
ִּכְכלֹות ּכִֹחי ַאל | ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ) 9: (ַהּיֹום ִּתְפַאְרֶּתךָ 

: ָּדוְוׁשְֹמֵרי ַנְפִׁשי נֹוֲעצּו ַיְח | ִּכי ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי ) 10: (ַּתַעְזֵבִני
) 12: (ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו ִּכי ֵאין ַמִּציל| ֵלאמֹר ֱאלִֹהים ֲעָזבֹו ) 11(

]: חּוָׁשה קרי[ֱאלַֹהי ְלֶעְזָרִתי חיׁשה | ֱאלִֹהים ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמִּני 
 ַיֲעטּו ֶחְרָּפה ּוְכִלָּמה ְמַבְקֵׁשי| ֵיבֹׁשּו ִיְכלּו ׂשְֹטֵני ַנְפִׁשי ) 13(

) 15: (ְוהֹוַסְפִּתי ַעל ָּכל ְּתִהָּלֶתךָ | ִני ָּתִמיד ֲאַיֵחל ַואֲ ) 14: (ָרָעִתי
: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ְספֹרֹות| ִּפי ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך ָּכל ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך 

) 17: (ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדךָ | ָאבֹוא ִּבְגֻברֹות ֲאדָֹני ְיהִוה ) 16(
ְוַגם ) 18: (ְוַעד ֵהָּנה ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיךָ | ּוָרי ֱאלִֹהים ִלַּמְדַּתִני ִמְּנע

ַעד ַאִּגיד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור | ַעד ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה ֱאלִֹהים ַאל ַּתַעְזֵבִני 
ֲאֶׁשר | ְוִצְדָקְתָך ֱאלִֹהים ַעד ָמרֹום ) 19: (ְלָכל ָיבֹוא ְּגבּוָרֶתךָ 

ֶׁשר הראיתנו אֲ ) 20: (ָעִׂשיָת ְגדֹלֹות ֱאלִֹהים ִמי ָכמֹוךָ 
ְּתַחֵּייִני [ָּתׁשּוב תחיינו | ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ] ִהְרִאיַתִני קרי[

ב ֶּתֶרב ְּגֻדָּלִתי ְוִתּסֹ) 21: (ּוִמְּתהֹמֹות ָהָאֶרץ ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני] קרי
ֲאַזְּמָרה | ַּגם ֲאִני אֹוְדָך ִבְכִלי ֶנֶבל ֲאִמְּתָך ֱאלָֹהי ) 22: (ְּתַנֲחֵמִני

| ְך ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי ִּכי ֲאַזְּמָרה ּלָ ) 23: (ְבִכּנֹור ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְלךָ 
ִּכי | ָך ַּגם ְלׁשֹוִני ָּכל ַהּיֹום ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶת ) 24: (ְוַנְפִׁשי ֲאֶׁשר ָּפִדיָת 

  :בֹׁשּו ִכי ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי
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: ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך | ְׁשָּפֶטיָך ְלֶמֶלְך ֵּתן ִלְׁשלֹמֹה ֱאלִֹהים ִמ ) 1(
 ִיְׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום) 3: (ַוֲעִנֶּייָך ְבִמְׁשָּפט| ָיִדין ַעְּמָך ְבֶצֶדק ) 2(

| ְביֹון ִיְׁשּפֹט ֲעִנֵּיי ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבֵני ֶא ) 4: (ּוְגָבעֹות ִּבְצָדָקה| ָלָעם 
: ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים| ָך ִעם ָׁשֶמׁש ִייָראּו) 5: (ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק

ִיְפַרח ְּבָיָמיו ) 7: (ִּכְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ| ֵיֵרד ְּכָמָטר ַעל ֵּגז ) 6(
ּוִמָּנָהר | ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד ָים ) 8: (ְורֹב ָׁשלֹום ַעד ְּבִלי ָיֵרחַ | ַצִּדיק 



: ְואְֹיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו| ִצִּיים  ְלָפָניו ִיְכְרעּו) 9: (ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ
ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא | ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים ִמְנָחה ָיִׁשיבּו ) 10(

ָּכל ּגֹוִים | ְוִיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים ) 11: (ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו
) 13: (ֵאין עֵֹזר לֹוְוָעִני וְ | ִּכי ַיִּציל ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע ) 12: (ַיַעְבדּוהּו

ִמּתֹוְך ) 14: (ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיעַ | ָיחֹס ַעל ַּדל ְוֶאְביֹון 
ִויִחי ְוִיֶּתן לֹו ) 15: (ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו| ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפָׁשם 

ְיִהי ) 16(: ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד ָּכל ַהּיֹום ְיָבֲרֶכְנהּו| ִמְּזַהב ְׁשָבא 
ִעיר ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְוָיִציצּו ֵמ | ִפַּסת ַּבר ָּבָאֶרץ ְּברֹאׁש ָהִרים 

] ִיּנֹון קרי[ְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש ינין ) 17: (ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ
ה ָּברּוְך ְיהוָ ) 18: (ְוִיְתָּבְרכּו בֹו ָּכל ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו| ְׁשמֹו 

ּוָברּוְך ֵׁשם ) 19: (עֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו| ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 
) 20: (ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן| ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם 

  :ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי| ָּכּלּו ְתִפּלֹות 
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) 2: (ָרֵאל ֱאלִֹהים ְלָבֵרי ֵלָבבַאְך טֹוב ְלִיְׂש | ִמְזמֹור ְלָאָסף ) 1(

] ֻׁשְּפכּו קרי[ְּכַאִין ׁשפכה | ַרְגָלי ] ָנָטיּו קרי[ַוֲאִני ִּכְמַעט נטוי 
ִּכי ) 4: (ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה| ִּכי ִקֵּנאִתי ַּבהֹוְלִלים ) 3: (ֲאֻׁשָרי

| ֵאיֵנמֹו  ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש) 5: (ֵאין ַחְרֻצּבֹות ְלמֹוָתם ּוָבִריא אּוָלם
ס ַיֲעָטף ִׁשית ָחָמ | ָלֵכן ֲעָנַקְתמֹו ַגֲאָוה ) 6: (ְוִעם ָאָדם לֹא ְיֻנָּגעּו

ָיִמיקּו ) 8: (ָעְברּו ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב| ָיָצא ֵמֵחֶלב ֵעיֵנמֹו ) 7: (ָלמֹו
|  ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם) 9: (ִמָּמרֹום ְיַדֵּברּו| ִויַדְּברּו ְבָרע עֶֹׁשק 

| ַעּמֹו ֲהלֹם ] ָיׁשּוב קרי[ָלֵכן יׁשיב ) 10: (ׁשֹוָנם ִּתֲהַלְך ָּבָאֶרץּוְל 
ְוֵיׁש ֵּדָעה | ְוָאְמרּו ֵאיָכה ָיַדע ֵאל ) 11: (ּוֵמי ָמֵלא ִיָּמצּו ָלמֹו

) 13: (ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם ִהְׂשּגּו ָחִיל| ִהֵּנה ֵאֶּלה ְרָׁשִעים ) 12: (ְבֶעְליֹון
 ָוֱאִהי ָנגּוַע ָּכל) 14: (ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי| ָבִבי ַאְך ִריק ִזִּכיִתי ְל 

| ִאם ָאַמְרִּתי ֲאַסְּפָרה ְכמֹו ) 15: (ְותֹוַכְחִּתי ַלְּבָקִרים| ַהּיֹום 
ָעָמל היא | ָוֲאַחְּׁשָבה ָלַדַעת זֹאת ) 16: (ִהֵּנה דֹור ָּבֶניָך ָבָגְדִּתי

ָאִביָנה | ֶאל ִמְקְּדֵׁשי ֵאל ַעד ָאבֹוא ) 17: (ְבֵעיָני] הּוא קרי[
ִהַּפְלָּתם | ַאְך ַּבֲחָלקֹות ָּתִׁשית ָלמֹו ) 18: (ְלַאֲחִריָתם
: ָספּו ַתּמּו ִמן ַּבָּלהֹות| ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה ְכָרַגע ) 19: (ְלַמּׁשּואֹות

ִּכי ) 21: (ֲאדָֹני ָּבִעיר ַצְלָמם ִּתְבֶזה| ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ ) 20(
| ַוֲאִני ַבַער ְולֹא ֵאָדע ) 22: (ְוִכְליֹוַתי ֶאְׁשּתֹוָנן| ץ ְלָבִבי ִיְתַחֵּמ 



: ָאַחְזָּת ְּבַיד ְיִמיִני| ַוֲאִני ָתִמיד ִעָּמְך ) 23: (ְּבֵהמֹות ָהִייִתי ִעָּמְך 
|  ִמי ִלי ַבָּׁשָמִים) 25: (ְוַאַחר ָּכבֹוד ִּתָּקֵחִני| ַּבֲעָצְתָך ַתְנֵחִני ) 24(

צּור ְלָבִבי | ָּכָלה ְׁשֵאִרי ּוְלָבִבי ) 26: (ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץְוִעְּמָך לֹא 
ִהְצַמָּתה | ִּכי ִהֵּנה ְרֵחֶקיָך יֹאֵבדּו ) 27: (ְוֶחְלִקי ֱאלִֹהים ְלעֹוָלם

 ַׁשִּתי ַּבאדָֹני| ַוֲאִני ִקֲרַבת ֱאלִֹהים ִלי טֹוב ) 28: (ָּכל זֹוֶנה ִמֶּמּךָ 
  :ְלֲאכֹוֶתיךָ ְיהִֹוה ַמְחִסי ְלַסֵּפר ָּכל ַמ 
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ָך ְּבצֹאן ָלָמה ֱאלִֹהים ָזַנְחָּת ָלֶנַצח ֶיְעַׁשן ַאְּפ | ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ) 1(

ַהר | ֶתָך ְזכֹר ֲעָדְתָך ָקִניָת ֶּקֶדם ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנֲחלָ ) 2: (ַמְרִעיֶתךָ 
ָּכל ֵהַרע | ֻּׁשאֹות ֶנַצח ָהִריָמה ְפָעֶמיָך ְלַמ ) 3: (ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו

ָׂשמּו אֹותָֹתם | ָׁשֲאגּו צְֹרֶריָך ְּבֶקֶרב מֹוֲעֶדָך ) 4: (אֹוֵיב ַּבּקֶֹדׁש
ועת ) 6: (ִּבֲסָבְך ֵעץ ַקְרֻּדּמֹות| ִיָּוַדע ְּכֵמִביא ְלָמְעָלה ) 5: (אֹתֹות

 ִׁשְלחּו) 7: (ןְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹת ַיֲהלֹמּו| ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד ] ְוַעָּתה קרי[
ָאְמרּו ְבִלָּבם ) 8: (ָלָאֶרץ ִחְּללּו ִמְׁשַּכן ְׁשֶמךָ | ָבֵאׁש ִמְקָּדֶׁשָך 

אֹותֵֹתינּו לֹא ָרִאינּו ) 9: (ָׂשְרפּו ָכל מֹוֲעֵדי ֵאל ָּבָאֶרץ| ִניָנם ָיַחד 
ַעד ָמַתי ֱאלִֹהים ) 10: (ֵאין עֹוד ָנִביא ְולֹא ִאָּתנּו יֵֹדַע ַעד ָמה| 

ָלָּמה ָתִׁשיב ָיְדָך ) 11: (ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח| ָצר  ְיָחֶרף
ֵואלִֹהים ַמְלִּכי ) 12: (ַכֵּלה] ֵחיְקָך קרי[ִמֶּקֶרב חוקך | ִויִמיֶנָך 
 ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזךָ ) 13: (ּפֵֹעל ְיׁשּועֹות ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ| ִמֶּקֶדם 

י ַאָּתה ִרַּצְצָּת ָראֵׁש ) 14: (ַעל ַהָּמִיםִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי ַתִּניִנים | ָים 
ַאָּתה ָבַקְעָּת ַמְעָין ) 15: (ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצִּיים| ִלְוָיָתן 

| ְלָך יֹום ַאף ְלָך ָלְיָלה ) 16: (ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת ַנֲהרֹות ֵאיָתן| ָוָנַחל 
ץ ְבָּת ָּכל ְּגבּולֹות ָארֶ ַאָּתה ִהּצַ ) 17: (ַאָּתה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש

| ְזָכר זֹאת אֹוֵיב ֵחֵרף ְיהָוה ) 18: (ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאָּתה ְיַצְרָּתם| 
ַחַּית | ַאל ִּתֵּתן ְלַחַּית ֶנֶפׁש ּתֹוֶרָך ) 19: (ְוַעם ָנָבל ִנֲאצּו ְׁשֶמךָ 

 ֲחַׁשֵּכיִּכי ָמְלאּו ַמ | ַהֵּבט ַלְּבִרית ) 20: (ֲעִנֶּייָך ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח
ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו | ַאל ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם ) 21: (ֶאֶרץ ְנאֹות ָחָמס

 ְזכֹר ֶחְרָּפְתָך ִמִּני ָנָבל| קּוָמה ֱאלִֹהים ִריָבה ִריֶבָך ) 22: (ְׁשֶמךָ 
ְׁשאֹון ָקֶמיָך עֶֹלה | ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול צְֹרֶריָך ) 23: (ָּכל ַהּיֹום
  :ָתִמיד
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הֹוִדינּו ְּלָך ) 2: (ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁשיר| ַלְמַנֵּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ) 1(

ִּכי ֶאַּקח ) 3: (ִסְּפרּו ִנְפְלאֹוֶתיךָ | ֱאלִֹהים הֹוִדינּו ְוָקרֹוב ְׁשֶמָך 
| ְנמִֹגים ֶאֶרץ ְוָכל יְֹׁשֶביָה ) 4: (ֲאִני ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשּפֹט| מֹוֵעד 

|  ָאַמְרִּתי ַלהֹוְלִלים ַאל ָּתהֹּלּו) 5: (ְנִּתי ַעּמּוֶדיָה ֶּסָלהָאנִֹכי ִתּכַ 
| ַאל ָּתִרימּו ַלָּמרֹום ַקְרְנֶכם ) 6: (ְוָלְרָׁשִעים ַאל ָּתִרימּו ָקֶרן

ְולֹא | ִּכי לֹא ִמּמֹוָצא ּוִמַּמֲעָרב ) 7: (ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק
) 9: (ֶזה ַיְׁשִּפיל ְוֶזה ָיִרים| ׁשֵֹפט ִּכי ֱאלִֹהים ) 8: (ִמִּמְדַּבר ָהִרים

 ַאְך ְׁשָמֶריהָ | ִּכי כֹוס ְּבַיד ְיהָוה ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך ַוַּיֵּגר ִמֶּזה 
ֲאַזְּמָרה | ַוֲאִני ַאִּגיד ְלעָֹלם ) 10: (ִיְמצּו ִיְׁשּתּו ּכֹל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ

ְּתרֹוַמְמָנה | ֲאַגֵּדַע ְוָכל ַקְרֵני ְרָׁשִעים ) 11: (ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב
  :ַקְרנֹות ַצִּדיק

  
Psalms Chapter 76 

  
נֹוָדע ִּביהּוָדה ) 2: (ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁשיר| ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ) 1(

ּוְמעֹוָנתֹו | ַוְיִהי ְבָׁשֵלם ֻסּכֹו ) 3: (ְּבִיְׂשָרֵאל ָּגדֹול ְׁשמֹו| ֱאלִֹהים 
: ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה| ְׁשֵפי ָקֶׁשת ָׁשָּמה ִׁשַּבר ִר ) 4: (ְבִצּיֹון

 ֶאְׁשּתֹוְללּו ַאִּביֵרי ֵלב) 6: (ָנאֹור ַאָּתה ַאִּדיר ֵמַהְרֵרי ָטֶרף) 5(
ִמַּגֲעָרְתָך ) 7: (ְולֹא ָמְצאּו ָכל ַאְנֵׁשי ַחִיל ְיֵדיֶהם| ָנמּו ְׁשָנָתם 

ה נֹוָרא ַאָּתה ּוִמי ַאָּת ) 8: (ִנְרָּדם ְוֶרֶכב ָוסּוס| ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב 
ֶאֶרץ ָיְרָאה | ִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת ִּדין ) 9: (ַיֲעמֹד ְלָפֶניָך ֵמָאז ַאֶּפךָ 

ץ ְלהֹוִׁשיַע ָּכל ַעְנֵוי ֶארֶ | ְּבקּום ַלִּמְׁשָּפט ֱאלִֹהים ) 10: (ְוָׁשָקָטה
) 12: (ְׁשֵאִרית ֵחמֹת ַּתְחּגֹר| ִּכי ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדָּך ) 11: (ֶסָלה

: ָּכל ְסִביָביו יֹוִבילּו ַׁשי ַלּמֹוָרא| ִנֲדרּו ְוַׁשְּלמּו ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם 
  :נֹוָרא ְלַמְלֵכי ָאֶרץ| ִיְבצֹר רּוַח ְנִגיִדים ) 13(
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קֹוִלי ) 2: (ְלָאָסף ִמְזמֹור] ְידּותּון קרי[ַלְמַנֵּצַח ַעל ידיתון ) 1(

) 3: (קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי|  ֶאל ֱאלִֹהים ְוֶאְצָעָקה
 ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה| ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 

ף ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּט | ֶאְזְּכָרה ֱאלִֹהים ְוֶאֱהָמָיה ) 4: (ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי
) 6: (ְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּברנִ | ָאַחְזָּת ְׁשֻמרֹות ֵעיָני ) 5: (רּוִחי ֶסָלה



ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ) 7: (ְׁשנֹות עֹוָלִמים| ִחַּׁשְבִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם 
ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ) 8: (ִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחה ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי| ַּבָּלְיָלה 

ָּגַמר |  ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו) 9: (ְולֹא יִֹסיף ִלְרצֹות עֹוד| ֲאדָֹני 
 ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו| ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל ) 10: (אֶֹמר ְלדֹר ָודֹר

אזכיר ) 12: (ְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹון| ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ) 11: (ֶסָלה
) 13: (ִּכי ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאךָ | ַמַעְלֵלי ָיּה ] ֶאְזּכֹור קרי[

 ֱאלִֹהים ַּבּקֶֹדׁש) 14: (ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה|  ְוָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶלךָ 
| ַאָּתה ָהֵאל עֵֹׂשה ֶפֶלא ) 15: (ִמי ֵאל ָּגדֹול ֵּכאלִֹהים| ַּדְרֶּכָך 

 ְּבֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף| ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ) 16: (הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזךָ 
ַאף ִיְרְּגזּו | ם ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ָראּוָך ַּמִים ֱאלִֹהי) 17: (ֶסָלה

 ַאף ֲחָצֶציךָ | זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו ְׁשָחִקים ) 18: (ְתהֹמֹות
ָרְגָזה | קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ) 19: (ִיְתַהָּלכּו

ְּבַמִים ] ְׁשִביְלָך קריּו[ַּבָּים ַּדְרֶּכָך וׁשביליך ) 20: (ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ
 ְּבַיד מֶֹׁשה| ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ) 21: (ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא נָֹדעּו| ַרִּבים 
  :ְוַאֲהרֹן
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ֵרי ַהֲאִזיָנה ַעִּמי ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמ | ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ) 1(
 ֲאֶׁשר) 3: (ַאִּביָעה ִחידֹות ִמִּני ֶקֶדם| ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ) 2: (ִפי

לֹא ְנַכֵחד ִמְּבֵניֶהם ) 4: (ַוֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו ָלנּו| ָׁשַמְענּו ַוֵּנָדֵעם 
ר ֶוֱעזּוזֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁש | ְלדֹור ַאֲחרֹון ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות ְיהָוה 

 ֲאֶׁשר ִצָּוה| ם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוָּיֶקם ֵעדּות ְּבַיֲעקֹב ְותֹוָרה ָׂש ) 5: (ָעָׂשה
ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ) 6: (ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם

ְוָיִׂשימּו ֵבאלִֹהים ) 7: (ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם| ָּבִנים ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא ִיְהיּו ) 8: (ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצֹוָתיו ִיְנצֹרּו| ִּכְסָלם 

ת ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶא | ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה 
ָהְפכּו ְּביֹום | ְּבֵני ֶאְפַרִים נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי ָקֶׁשת ) 9: (ֵאל רּוחֹו

: ּוְבתֹוָרתֹו ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת| לֹא ָׁשְמרּו ְּבִרית ֱאלִֹהים ) 10: (ְקָרב
ֶנֶגד ) 12: (ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם| ְּכחּו ֲעִלילֹוָתיו ַוִּיְׁש ) 11(

ָּבַקע ָים ) 13: (ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען| ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא 
ְוָכל | ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן יֹוָמם ) 14: (ַוַּיֶּצב ַמִים ְּכמֹו ֵנד| ַוַּיֲעִביֵרם 

 ַוַּיְׁשְק ִּכְתהֹמֹות| ַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר יְ ) 15: (ַהַּלְיָלה ְּבאֹור ֵאׁש
) 17: (ַוּיֹוֶרד ַּכְּנָהרֹות ָמִים| ַוּיֹוִצא נֹוְזִלים ִמָּסַלע ) 16: (ַרָּבה



ַוְיַנּסּו ֵאל ) 18: (ַלְמרֹות ֶעְליֹון ַּבִּצָּיה| ַוּיֹוִסיפּו עֹוד ַלֲחטֹא לֹו 
ָאְמרּו | ַוְיַדְּברּו ֵּבאלִֹהים ) 19: (ִלְׁשָאל אֶֹכל ְלַנְפָׁשם| ִּבְלָבָבם 

ם ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו ַמיִ ) 20: (ֲהיּוַכל ֵאל ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן ַּבִּמְדָּבר
: ֹוֲהַגם ֶלֶחם יּוַכל ֵּתת ִאם ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמ| ּוְנָחִלים ִיְׁשטֹפּו 

 ְוַגם ַאף ָעָלה| ֲעקֹב ָלֵכן ָׁשַמע ְיהָוה ַוִּיְתַעָּבר ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְביַ ) 21(
ְולֹא ָבְטחּו | ִּכי לֹא ֶהֱאִמינּו ֵּבאלִֹהים ) 22: (ְבִיְׂשָרֵאל
) 24: (ְוַדְלֵתי ָׁשַמִים ָּפָתח| ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל ) 23: (ִּביׁשּוָעתֹו

ֶלֶחם ) 25: (ּוְדַגן ָׁשַמִים ָנַתן ָלמֹו| ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאכֹל 
ַיַּסע ָקִדים ) 26: (ֵציָדה ָׁשַלח ָלֶהם ָלׂשַֹבע| ָאַכל ִאיׁש  ַאִּביִרים
| ר ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵא ) 27: (ַוְיַנֵהג ְּבֻעּזֹו ֵתיָמן| ַּבָּׁשָמִים 

ָסִביב | ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו ) 28: (ּוְכחֹול ַיִּמים עֹוף ָּכָנף
: ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם| ַוִּיְׂשְּבעּו ְמאֹד  ַוּיֹאְכלּו) 29: (ְלִמְׁשְּכנָֹתיו

ְוַאף ֱאלִֹהים ) 31: (עֹוד ָאְכָלם ְּבִפיֶהם| לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם ) 30(
) 32: (ּוַבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ִהְכִריעַ | ָעָלה ָבֶהם ַוַּיֲהרֹג ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם 

ַוְיַכל ) 33: (ְלאֹוָתיוְולֹא ֶהֱאִמינּו ְּבִנפְ | ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו עֹוד 
| ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ) 34: (ּוְׁשנֹוָתם ַּבֶּבָהָלה| ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם 

ְוֵאל ֶעְליֹון | ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאלִֹהים צּוָרם ) 35: (ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו ֵאל
ְוִלָּבם ) 37: (ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו לֹו| ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ) 36: (ּגֲֹאָלם

ן ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹו) 38: (ְולֹא ֶנֶאְמנּו ִּבְבִריתֹו| לֹא ָנכֹון ִעּמֹו 
) 39: (ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו| ְולֹא ַיְׁשִחית 

הּו ַּכָּמה ַיְמרּו) 40: (רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב| ַוִּיְזּכֹר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה 
ּוְקדֹוׁש | ַוָּיׁשּובּו ַוְיַנּסּו ֵאל ) 41: (ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון| ַבִּמְדָּבר 

: ריֹום ֲאֶׁשר ָּפָדם ִמִּני צָ | לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו ) 42: (ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו
) 44: (ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה צַֹען| ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים אֹתֹוָתיו ) 43(

 ְיַׁשַּלח ָּבֶהם) 45: (ְונְֹזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון| ְך ְלָדם ְיאֵֹריֶהם ַוַּיֲהפֹ
|  ַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם) 46: (ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם| ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם 
: ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחָנַמל| ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם ) 47: (ִויִגיָעם ָלַאְרֶּבה

 ְיַׁשַּלח ָּבם) 49: (ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים| ר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם ַוַּיְסּגֵ ) 48(
) 50: (ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים| ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה 

ר לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדבֶ | ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו 
 ֵראִׁשית אֹוִנים ְּבָאֳהֵלי| ר ְּבִמְצָרִים ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹו) 51: (ִהְסִּגיר
 ַוַּיְנֵחם) 53: (ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר| ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו ) 52: (ָחם

ַוְיִביֵאם ֶאל ) 54: (ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים| ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו 
 ַוְיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם ּגֹוִים) 55: (ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו| ְּגבּול ָקְדׁשֹו 



) 56: (לַוַּיְׁשֵּכן ְּבָאֳהֵליֶהם ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵא | ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל ַנֲחָלה 
) 57: (ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָׁשָמרּו| ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו ֶאת ֱאלִֹהים ֶעְליֹון 

ַוַּיְכִעיסּוהּו ) 58: (ֶׁשת ְרִמָּיהֶנְהְּפכּו ְּכֶק | ַוִּיּסֹגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם 
ָּבר ָׁשַמע ֱאלִֹהים ַוִּיְתעַ ) 59: (ּוִבְפִסיֵליֶהם ַיְקִניאּוהּו| ְּבָבמֹוָתם 

אֶֹהל ִׁשֵּכן | ַוִּיּטֹׁש ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו ) 60: (ַוִּיְמַאס ְמאֹד ְּבִיְׂשָרֵאל| 
ַוַּיְסֵּגר ) 62: (ֹו ְבַיד ָצרְוִתְפַאְרּת| ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ) 61: (ָּבָאָדם

| ַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש ) 63: (ּוְבַנֲחָלתֹו ִהְתַעָּבר| ַלֶחֶרב ַעּמֹו 
ְוַאְלְמנָֹתיו לֹא | ּכֲֹהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו ) 64: (ּוְבתּולָֹתיו לֹא הּוָּללּו

) 66: (ִמָּיִיןְּכִגּבֹור ִמְתרֹוֵנן | ַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן ֲאדָֹני ) 65: (ִתְבֶּכיָנה
ַוִּיְמַאס ְּבאֶֹהל ) 67: (ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו| ַוַּיְך ָצָריו ָאחֹור 

| ה ַוִּיְבַחר ֶאת ֵׁשֶבט ְיהּודָ ) 68: (ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר| יֹוֵסף 
ְּכֶאֶרץ | ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו ) 69: (ֶאת ַהר ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהב

ַוִּיָּקֵחהּו ִמִּמְכְלאֹת | ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו ) 70: (ָדּה ְלעֹוָלםְיָס 
ֵאל ִלְרעֹות ְּבַיֲעקֹב ַעּמֹו ּוְבִיְׂשרָ | ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו ) 71: (צֹאן

  :ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם| ַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו ) 72: (ַנֲחָלתֹו
  

Psalms Chapter 79 
  
 ֱאלִֹהים ָּבאּו גֹוִים ְּבַנֲחָלֶתָך ִטְּמאּו ֶאת| ִמְזמֹור ְלָאָסף ) 1(

ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ) 2: (ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִם ְלִעִּיים
) 3: (ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ| ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשָמִים 

ָהִיינּו ) 4: (בֹות ְירּוָׁשָלִם ְוֵאין קֹוֵברָׁשְפכּו ָדָמם ַּכַּמִים ְסִבי
ַעד ָמה ְיהָוה ) 5: (ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו| ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 

ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ) 6: (ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש ִקְנָאֶתךָ | ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח 
: ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּוְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר | ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּוָך 

ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ) 8: (ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו| ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ) 7(
) 9: (ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד| ֲעֹונֹת ִראׁשִֹנים 

ר ַעל ְוַהִּציֵלנּו ְוַכּפֵ | ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך 
ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה ) 10: (ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמךָ 

ָך ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדי] ַּבּגֹוִים קרי[ִיָּוַדע בגיים | ֱאלֵֹהיֶהם 
ְּכגֶֹדל ְזרֹוֲעָךהֹוֵתר | ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר ) 11: (ַהָּׁשפּוְך 

|  ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו ִׁשְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם) 12: (ְּבֵני ְתמּוָתה
ָך ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶת ) 13: (ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני

  :ְלדֹר ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתךָ | נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם 
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ל רֵֹעה ִיְׂשָרֵא ) 2: (ף ִמְזמֹורֵעדּות ְלָאָס | ַלְמַנֵּצַח ֶאל ׁשַֹׁשִּנים ) 1(

ִלְפֵני ) 3: (יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה| ַהֲאִזיָנה נֵֹהג ַּכּצֹאן יֹוֵסף 
ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה | ֶאְפַרִים ּוִבְנָיִמן ּוְמַנֶּׁשה עֹוְרָרה ֶאת ְּגבּוָרֶתָך 

ְיהָוה ) 5: (הְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשעָ | ֱאלִֹהים ֲהִׁשיֵבנּו ) 4: (ָּלנּו
ֶהֱאַכְלָּתם ) 6: (ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת ַעֶּמךָ | ֱאלִֹהים ְצָבאֹות 

ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון ) 7: (ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש| ֶלֶחם ִּדְמָעה 
| ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ) 8: (ְואְֹיֵבינּו ִיְלֲעגּו ָלמֹו| ִלְׁשֵכֵנינּו 

ְּתָגֵרׁש ּגֹוִים | ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע ) 9: (ֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעהְוהָ 
: ָאֶרץ ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא| ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ) 10: (ַוִּתָּטֶעהָ 

 ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרהָ ) 12: (ַוֲעָנֶפיָה ַאְרֵזי ֵאל| ָּכּסּו ָהִרים ִצָּלּה ) 11(
ְוָארּוָה | ָלָּמה ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה ) 13: (ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיהָ |  ַעד ָים

: ְוִזיז ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה| ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער ) 14: (ָּכל עְֹבֵרי ָדֶרְך 
ֶפן ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ּוְפקֹד ּגֶ | ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ) 15(

) 17: (ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּלְך | ֲאֶׁשר ָנְטָעה ְיִמיֶנָך  ְוַכָּנה) 16: (זֹאת
ְּתִהי ָיְדָך ַעל ) 18: (ִמַּגֲעַרת ָּפֶניָך יֹאֵבדּו| ְׂשֻרָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה 

| ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך ) 19: (ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּלְך | ִאיׁש ְיִמיֶנָך 
| ְיהָוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ) 20( :ְּתַחֵּינּו ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא
  :ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה
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| ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּו ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף) 1(

ִּכּנֹור ָנִעים ִעם | ְׂשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו תֹף ) 3: (ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב
ִּכי חֹק ) 5: (ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו| ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ) 4: (לָנבֶ 

 ֵעדּות ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו) 6: (ִמְׁשָּפט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב| ְלִיְׂשָרֵאל הּוא 
) 7: (ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע| ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ַּבָּצָרה ) 8: (יו ִמּדּוד ַּתֲעבְֹרָנהַּכּפָ | ֲהִסירֹוִתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמֹו 
ה ֶאֶעְנָך ְּבֵסֶתר ַרַעם ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריבָ | ָקָראָת ָוֲאַחְּלֶצָּך 

) 10: (ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּתְׁשַמע ִלי| ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך ) 9: (ֶסָלה
ָאנִֹכי ) 11( :ְולֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר| לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר 

: ַהְרֶחב ִּפיָך ַוֲאַמְלֵאהּו| ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 



) 13: (ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי| ְולֹא ָׁשַמע ַעִּמי ְלקֹוִלי ) 12(
לּו ַעִּמי ) 14: (ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם| ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם 

|  ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניעַ ) 15: (ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו| ׁשֵֹמַע ִלי 
ִויִהי | ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ) 16: (ְוַעל ָצֵריֶהם ָאִׁשיב ָיִדי

ּוִמּצּור ְּדַבׁש | ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ) 17: (ִעָּתם ְלעֹוָלם
  :ַאְׂשִּביֶעךָ 
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 ֱאלִֹהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאלִֹהים| ִמְזמֹור ְלָאָסף ) 1(

) 3: (ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו ֶסָלה| ַעד ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו ָעֶול ) 2: (ִיְׁשּפֹט
ִמַּיד | ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביֹון ) 4: (ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו| ִׁשְפטּו ַדל ְוָיתֹום 

|  לֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו) 5: (ַהִּצילּוְרָׁשִעים 
ּוְבֵני | ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאלִֹהים ַאֶּתם ) 6: (ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי ָאֶרץ

: ּוּוְכַאַחד ַהָּׂשִרים ִּתּפֹל| ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון ) 7: (ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם
  :ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים| ָטה ָהָאֶרץ קּוָמה ֱאלִֹהים ָׁשְפ ) 8(
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ַאל ֶּתֱחַרׁש | ֱאלִֹהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ) 2: (ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף) 1(

אּו ּוְמַׂשְנֶאיָך ָנְׂש | ִּכי ִהֵּנה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ) 3: (ְוַאל ִּתְׁשקֹט ֵאל
) 5: (ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניךָ | ִרימּו סֹוד ַעל ַעְּמָך ַיעֲ ) 4: (רֹאׁש

ִּכי ) 6: (ְולֹא ִיָּזֵכר ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל עֹוד| ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי 
ָאֳהֵלי ֱאדֹום ) 7: (ָעֶליָך ְּבִרית ִיְכרֹתּו| נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָּדו 

ְּפֶלֶׁשת | ן ַוֲעָמֵלק ְּגָבל ְוַעּמֹו) 8: (ְוִיְׁשְמֵעאִלים מֹוָאב ְוַהְגִרים
ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט | ַּגם ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָּמם ) 9: (ִעם יְֹׁשֵבי צֹור

: ְּכִסיְסָרא ְכָיִבין ְּבַנַחל ִקיׁשֹון| ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין ) 10: (ֶסָלה
ִׁשיֵתמֹו ) 12: (ָהיּו ּדֶֹמן ָלֲאָדָמה| ִנְׁשְמדּו ְבֵעין ּדֹאר ) 11(
 ֲאֶׁשר) 13: (ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל ְנִסיֵכמֹו| ִדיֵבמֹו ְּכעֵֹרב ְוִכְזֵאב נְ 

ֱאלַֹהי ִׁשיֵתמֹו ) 14: (ֵאת ְנאֹות ֱאלִֹהים| ָאְמרּו ִניֲרָׁשה ָּלנּו 
ט ּוְכֶלָהָבה ְּתַלהֵ | ְּכֵאׁש ִּתְבַער ָיַער ) 15: (ְּכַקׁש ִלְפֵני רּוחַ | ַכַּגְלַּגל 
) 17: (ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם| ֵּכן ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶרָך ) 16: (ָהִרים

ֵיבֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ) 18: (ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך ְיהָוה| ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון 



ַבֶּדָך ְוֵיְדעּו ִּכי ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְל ) 19: (ֲעֵדי ַעד ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו
  :ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ| 
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ַמה ְּיִדידֹות ) 2: (ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור| ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ) 1(

ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ) 3: (ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך ְיהָוה ְצָבאֹות
ַּגם ִצּפֹור ) 4: (ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי| ְלַחְצרֹות ְיהָוה 

ֶאת | ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ָמְצָאה 
יֶתָך ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי בֵ ) 5: (ִמְזְּבחֹוֶתיָך ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואלָֹהי

ְמִסּלֹות | ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ) 6: (עֹוד ְיַהְללּוָך ֶּסָלה| 
ַּגם ְּבָרכֹות | ָין ְיִׁשיתּוהּו עְֹבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְע ) 7: (ִּבְלָבָבם

ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלִֹהים | ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ) 8: (ַיְעֶטה מֹוֶרה
ַהֲאִזיָנה | ְיהָוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ) 9: (ְּבִצּיֹון

ְוַהֵּבט ְּפֵני | ָמִגֵּננּו ְרֵאה ֱאלִֹהים ) 10: (ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה
ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף | ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ) 11: (ךָ ְמִׁשיחֶ 

 ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָוה) 12: (ְּבֵבית ֱאלַֹהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע
: יםֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלהְֹלִכים ְּבָתִמ | ֱאלִֹהים 

  :ָאָדם ּבֵֹטַח ָּבְך  ַאְׁשֵרי| ְיהָוה ְצָבאֹות ) 13(
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ַׁשְבָּת | ָרִציָת ְיהָוה ַאְרֶצָך ) 2: (ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור) 1(

ִּכִּסיָת ָכל | ָנָׂשאָת ֲעֹון ַעֶּמָך ) 3: (ַיֲעקֹב] ְׁשִבית קרי[ׁשבות 
: ֲחרֹון ַאֶּפךָ ֱהִׁשיבֹוָת ֵמ | ָאַסְפָּת ָכל ֶעְבָרֶתָך ) 4: (ַחָּטאָתם ֶסָלה

ף ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאנַ ) 6: (ְוָהֵפר ַּכַעְסָך ִעָּמנּו| ׁשּוֵבנּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו ) 5(
| ֲהלֹא ַאָּתה ָּתׁשּוב ְּתַחֵּינּו ) 7: (ִּתְמׁשְֹך ַאְּפָך ְלדֹר ָודֹר| ָּבנּו 

: ִּתֶּתן ָלנּוְוֶיְׁשֲעָך | ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ) 8: (ְוַעְּמָך ִיְׂשְמחּו ָבְך 
ֶאל ִּכי ְיַדֵּבר ָׁשלֹום ֶאל ַעּמֹו וְ | ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל ְיהָוה ) 9(

| ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְׁשעֹו ) 10: (ֲחִסיָדיו ְוַאל ָיׁשּובּו ְלִכְסָלה
ֶצֶדק ְוָׁשלֹום | ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ) 11: (ִלְׁשּכֹן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו

) 13: (ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף| ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ) 12: (קּוָנָׁש 



ֶצֶדק ְלָפָניו ) 14: (ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן ְיבּוָלּה| ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן ַהּטֹוב 
  :ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו| ְיַהֵּלְך 

  
Psalms Chapter 86 

  
) 2: (ָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִניַהֵּטה ְיהָוה ָאְזנְ | ְּתִפָּלה ְלָדִוד ) 1(

ַהּבֹוֵטַח | י ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאלֹהַ 
ַׂשֵּמַח ) 4: (ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום| ָחֵּנִני ֲאדָֹני ) 3: (ֵאֶליךָ 

 ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב) 5: (ֶאָּׂשאִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי | ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך 
| ַהֲאִזיָנה ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ) 6: (ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיךָ | ְוַסָּלח 

ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך ִּכי ) 7: (ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי
ָּכל ) 9: (ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאלִֹהים ֲאדָֹני ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשיךָ ) 8: (ַתֲעֵנִני

: ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמךָ | ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני 
) 11: (ַאָּתה ֱאלִֹהים ְלַבֶּדךָ | ִּכי ָגדֹול ַאָּתה ְועֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ) 10(

: ה ְׁשֶמךָ ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָא| הֹוֵרִני ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך 
: ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם| אֹוְדָך ֲאדָֹני ֱאלַֹהי ְּבָכל ְלָבִבי ) 12(
) 14: (ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתָּיה| ִּכי ַחְסְּדָך ָּגדֹול ָעָלי ) 13(

 ְולֹא ָׂשמּוךָ | ֱאלִֹהים ֵזִדים ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי 
ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב | ְוַאָּתה ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ) 15: (ְלֶנְגָּדם

יָעה ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁש | ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ) 16: (ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
ּו ְוִיְראּו ׂשְֹנַאי ְוֵיבֹׁש| ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה ) 17: (ְלֶבן ֲאָמֶתךָ 

  :ה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִניִּכי ַאָּת 
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אֵֹהב ) 2: (ְיסּוָדתֹו ְּבַהְרֵרי קֶֹדׁש| ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור ִׁשיר ) 1(

 ִנְכָּבדֹות ְמֻדָּבר ָּבְך ) 3: (ִמּכֹל ִמְׁשְּכנֹות ַיֲעקֹב| ְיהָוה ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון 
ִהֵּנה | יר ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ַאְזִּכ ) 4: (ִעיר ָהֱאלִֹהים ֶסָלה| 

יׁש ּוֲלִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִא ) 5: (ְפֶלֶׁשת ְוצֹור ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם
| ְיהָוה ִיְסּפֹר ִּבְכתֹוב ַעִּמים ) 6: (ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון| ֻיַּלד ָּבּה 

  :ל ַמְעָיַני ָּבְך ּכָ | ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ) 7: (ֶזה ֻיַּלד ָׁשם ֶסָלה
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ִּכיל ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂש | ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני קַֹרח ) 1(
 יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה| ְיהָוה ֱאלֵֹהי ְיׁשּוָעִתי ) 2: (ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי

ִּכי ) 4: (ָאְזְנָך ְלִרָּנִתיַהֵּטה | ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלִתי ) 3: (ֶנְגֶּדךָ 
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם ) 5: (ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו| ָׂשְבָעה ְבָרעֹות ַנְפִׁשי 

ְּכמֹו | ַּבֵּמִתים ָחְפִׁשי ) 6: (ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל| יֹוְרֵדי בֹור 
: ָך ִנְגָזרּוֲחָלִלים ׁשְֹכֵבי ֶקֶבר ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְד 

 ָעַלי ָסְמָכה) 8: (ְּבַמֲחַׁשִּכים ִּבְמצֹלֹות| ַׁשַּתִני ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות ) 7(
|  ִהְרַחְקָּת ְמֻיָּדַעי ִמֶּמִּני) 9: (ְוָכל ִמְׁשָּבֶריָך ִעִּניָת ֶּסָלה| ֲחָמֶתָך 

| י עִֹני ֵעיִני ָדֲאָבה ִמּנִ ) 10: (ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו ָּכֻלא ְולֹא ֵאֵצא
ֲהַלֵּמִתים ) 11: (ְקָראִתיָך ְיהָוה ְּבָכל יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך ַכָּפי

ַהְיֻסַּפר ) 12: (ִאם ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה| ַּתֲעֶׂשה ֶּפֶלא 
|  ֲהִיָּוַדע ַּבחֶֹׁשְך ִּפְלֶאךָ ) 13: (ֱאמּוָנְתָך ָּבֲאַבּדֹון| ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך 

ּוַבּבֶֹקר | ַוֲאִני ֵאֶליָך ְיהָוה ִׁשַּוְעִּתי ) 14: (ְתָך ְּבֶאֶרץ ְנִׁשָּיהְוִצְדָק 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך | ָלָמה ְיהָוה ִּתְזַנח ַנְפִׁשי ) 15: (ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמּךָ 

) 17: (ָנָׂשאִתי ֵאֶמיָך ָאפּוָנה| ָעִני ֲאִני ְוגֵֹוַע ִמּנַֹער ) 16: (ִמֶּמִּני
ַסּבּוִני ַכַּמִים ָּכל ) 18: (ִּבעּוֶתיָך ִצְּמתּוֻתִני| ּו ֲחרֹוֶניָך ָעַלי ָעְבר

ְמֻיָּדַעי | ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני אֵֹהב ָוֵרַע ) 19: (ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד| ַהּיֹום 
  :ַמְחָׁשְך 
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| יָרה ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁש ) 2: (ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי) 1(

ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ) 3: (ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי
| ָּכַרִּתי ְבִרית ִלְבִחיִרי ) 4: (ָׁשַמִים ָּתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם| ִיָּבֶנה 

ּוָבִניִתי ְלדֹר | ַעד עֹוָלם ָאִכין ַזְרֶעָך ) 5: (ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי
ַאף ֱאמּוָנְתָך | ְויֹודּו ָׁשַמִים ִּפְלֲאָך ְיהָוה ) 6: (ֲאָך ֶסָלהָודֹור ִּכְס 

ִיְדֶמה ַליהָוה | ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה ) 7: (ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים
ְונֹוָרא ַעל ָּכל | ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדִֹׁשים ַרָּבה ) 8: (ִּבְבֵני ֵאִלים

 ֶוֱאמּוָנְתךָ | ְצָבאֹות ִמי ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 9: (ְסִביָביו
 ְּבׂשֹוא ַגָּליו ַאָּתה| ַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבֵגאּות ַהָּים ) 10: (ְסִביבֹוֶתיךָ 
ִּבְזרֹוַע ֻעְּזָך ִּפַּזְרָּת | ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב ) 11: (ְתַׁשְּבֵחם
ֵּתֵבל ּוְמלָֹאּה ַאָּתה | ְלָך ָׁשַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ ) 12: (אֹוְיֶביךָ 
ָך ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמ | ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם ) 13: (ְיַסְדָּתם
) 15: (ָּתעֹז ָיְדָך ָּתרּום ְיִמיֶנךָ | ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ) 14: (ְיַרֵּננּו



) 16: (יךָ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפנֶ | ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶאָך 
) 17: (ְיהָוה ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון| ַאְׁשֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה 

ִּכי ִתְפֶאֶרת ) 18: (ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו| ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום 
ִּכי ) 19: (ַקְרֵננּו] ָּתרּום קרי[ּוִבְרצְֹנָך תרים | ֻעָּזמֹו ָאָּתה 
ָאז ִּדַּבְרָּת ְבָחזֹון ) 20: (ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו|  ַליהָוה ָמִגֵּננּו

: ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם| ַלֲחִסיֶדיָך ַוּתֹאֶמר ִׁשִּויִתי ֵעֶזר ַעל ִּגּבֹור 
י ֲאֶׁשר ָיִד ) 22: (ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו| ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי ) 21(

ּוֶבן | לֹא ַיִּׁשא אֹוֵיב ּבֹו ) 23: (רֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּוַאף זְ | ִּתּכֹון ִעּמֹו 
: ּוְמַׂשְנָאיו ֶאּגֹוף| ְוַכּתֹוִתי ִמָּפָניו ָצָריו ) 24: (ַעְוָלה לֹא ְיַעֶּנּנּו

ְוַׂשְמִּתי ) 26: (ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו| ֶוֶאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו ) 25(
ֵאִלי | הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ) 27: (ְיִמינֹוּוַבְּנָהרֹות | ַבָּים ָידֹו 

: ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ| ַאף ָאִני ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו ) 28: (ְוצּור ְיׁשּוָעִתי
ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת | לֹו ַחְסִּדי ] ֶאְׁשָמר קרי[ְלעֹוָלם אׁשמור ) 29(
ִאם ) 31: (יֵמי ָׁשָמִיםְוִכְסאֹו ִּכ | ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ) 30: (לֹו

ִאם ֻחּקַֹתי ) 32: (ּוְבִמְׁשָּפַטי לֹא ֵיֵלכּון| ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי 
| ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ) 33: (ּוִמְצֹוַתי לֹא ִיְׁשמֹרּו| ְיַחֵּללּו 

ר ְולֹא ֲאַׁשֵּק | ְוַחְסִּדי לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו ) 34: (ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם
: הּומֹוָצא ְׂשָפַתי לֹא ֲאַׁשּנֶ | לֹא ֲאַחֵּלל ְּבִריִתי ) 35: (ֶּבֱאמּוָנִתי

ַזְרעֹו ) 37: (ִאם ְלָדִוד ֲאַכֵּזב| ַאַחת ִנְׁשַּבְעִּתי ְבָקְדִׁשי ) 36(
ְוֵעד | ְּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם ) 38: (ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי| ְלעֹוָלם ִיְהֶיה 

ִהְתַעַּבְרָּת ִעם | ְוַאָּתה ָזַנְחָּת ַוִּתְמָאס ) 39: (ֱאָמן ֶסָלהַּבַּׁשַחק נֶ 
) 41: (ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ ִנְזרֹו| ֵנַאְרָּתה ְּבִרית ַעְבֶּדָך ) 40: (ְמִׁשיֶחךָ 

ַׁשֻּסהּו ָּכל ) 42: (ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו ְמִחָּתה| ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו 
| ֲהִרימֹוָת ְיִמין ָצָריו ) 43: (ָּפה ִלְׁשֵכָניוָהָיה ֶחְר | עְֹבֵרי ָדֶרְך 

ְולֹא ֲהֵקימֹתֹו | ַאף ָּתִׁשיב צּור ַחְרּבֹו ) 44: (ִהְׂשַמְחָּת ָּכל אֹוְיָביו
) 46: (ְוִכְסאֹו ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה| ִהְׁשַּבָּת ִמְּטָהרֹו ) 45: (ַּבִּמְלָחָמה

ַעד ָמה ) 47: (ו ּבּוָׁשה ֶסָלהֶהֱעִטיָת ָעָלי| ִהְקַצְרָּת ְיֵמי ֲעלּוָמיו 
ְזָכר ֲאִני ֶמה ) 48: (ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש ֲחָמֶתךָ | ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח 

ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ) 49: (ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת ָכל ְּבֵני ָאָדם| ָחֶלד 
ה ַאּיֵ ) 50: (ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה| ְולֹא ִיְרֶאה ָּמֶות 

ְזכֹר ) 51: (ִנְׁשַּבְעָּת ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתךָ | ֲחָסֶדיָך ָהִראׁשִֹנים ֲאדָֹני 
 ֲאֶׁשר) 52: (ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים| ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 

ָּברּוְך ) 53: (ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶחךָ | ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
  :ָלם ָאֵמן ְוָאֵמןְיהָוה ְלעֹו
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ּו ֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנ| ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ) 1(

ּוֵמעֹוָלם | ְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ) 2: (ְּבדֹר ָודֹר
ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו | ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ) 3: (ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל

| בֹר ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיעֲ ) 4: (ְבֵני ָאָדם
ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר | ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו ) 5: (ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלה

ִלינּו ִּכי כָ ) 7: (ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש| ַּבּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ) 6: (ַיֲחלֹף
|  ֲעֹונֵֹתינּו ְלֶנְגֶּדךָ ] ַׁשָּתה קרי[ׁשת ) 8: (ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו| ְבַאֶּפָך 

ִּכִּלינּו | ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך ) 9: (ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניךָ 
ִאם ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה וְ ) 10: (ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה

: ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה| ְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון ִּב 
ִלְמנֹות ָיֵמינּו ) 12: (ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתךָ | ִמי יֹוֵדַע עֹז ַאֶּפָך ) 11(

| ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי ) 13: (ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה| ֵּכן הֹוַדע 
ה ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמחָ | ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ) 14: (ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיךָ 

: ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה| ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ) 15: (ְּבָכל ָיֵמינּו
ִויִהי ) 17: (ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם| ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ) 16(

ֵׂשה ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמעֲ |  נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו
  :ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו
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אַֹמר ַליהָוה ) 2: (ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן| יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ) 1(

ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ) 3: (ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו| ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי 
| ֶסה ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְח ) 4: (ִמֶּדֶבר ַהּוֹותָיקּוׁש 

ֵמֵחץ ָיעּוף | לֹא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה ) 5: (ִצָּנה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו
ִיּפֹל ) 7: (ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים| ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל ַיֲהלְֹך ) 6: (יֹוָמם

ַרק ְּבֵעיֶניָך ) 8: (ֵאֶליָך לֹא ִיָּגׁש| ִמיִמיֶנָך  ִמִּצְּדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה
| ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי ) 9: (ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה| ַתִּביט 

ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב | לֹא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה ) 10: (ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנךָ 
) 12: (ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיךָ | ָּלְך ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ) 11: (ְּבָאֳהֶלךָ 

ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ) 13: (ֶּפן ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלךָ | ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך 
| ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ) 14: (ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין| ִּתְדרְֹך 



| ה י ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצרָ ִיְקָרֵאנִ ) 15: (ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי
ְוַאְרֵאהּו | אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו ) 16: (ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו

  :ִּביׁשּוָעִתי
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ּוְלַזֵּמר | טֹוב ְלהֹדֹות ַליהָוה ) 2: (ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת) 1(

) 4: (ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות| ִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ְלהַ ) 3: (ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון
 ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה) 5: (ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור| ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל 

ְמאֹד | ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ) 6: (ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן| ְּבָפֳעֶלָך 
ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת | ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע ) 7: (ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיךָ 

| ֶון ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָא) 8: (זֹאת
ִּכי ִהֵּנה ) 10: (ְוַאָּתה ָמרֹום ְלעָֹלם ְיהָוה) 9: (ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד

: ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון| דּו אְֹיֶביָך ְיהָוה ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶביָך יֹאבֵ 
ַוַּתֵּבט ֵעיִני ) 12: (ַּבּלִֹתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן| ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ) 11(

 ַצִּדיק ַּכָּתָמר) 13: (ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני| ְּבׁשּוָרי 
| ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ְיהָוה ) 14: (ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה| ִיְפָרח 

ְּדֵׁשִנים | עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ) 15: (ְּבַחְצרֹות ֱאלֵֹהינּו ַיְפִריחּו
צּוִרי ְולֹא עלתה | ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ְיהָוה ) 16: (ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו

  :ּבֹו] ַעְוָלָתה קרי[
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ן ָלֵבׁש ְיהָוה עֹז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹו| ֵבׁש ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות לָ ) 1(

 ָנְׂשאּו) 3: (ֵמעֹוָלם ָאָּתה| ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ) 2: (ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט
) 4: (ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים| ְנָהרֹות ְיהָוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם 

: ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיהָוה| ִמּקֹלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים 
ְיהָוה ְלאֶֹרְך | ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדׁש ) 5(

  :ָיִמים
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ִהָּנֵׂשא ׁשֵֹפט ) 2: (ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפַיע| ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ) 1(

ַעד | ִעים ְיהָוה ַעד ָמַתי ְרָׁש ) 3: (ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים| ָהָאֶרץ 



י ִיְתַאְּמרּו ָּכל ּפֲֹעלֵ | ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק ) 4: (ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעלֹזּו
ַאְלָמָנה ְוֵגר ) 6: (ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו| ַעְּמָך ְיהָוה ְיַדְּכאּו ) 5: (ָאֶון

ְולֹא ָיִבין |  ַוּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה ָּיּה) 7: (ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו| ַיֲהרֹגּו 
: ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו| ִּבינּו ּבֲֹעִרים ָּבָעם ) 8: (ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב

) 10: (ִאם יֵֹצר ַעִין ֲהלֹא ַיִּביט| ֲהנַֹטע אֶֹזן ֲהלֹא ִיְׁשָמע ) 9(
ְיהָוה יֵֹדַע ) 11: (ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת| ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 

ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ) 12: (ִּכי ֵהָּמה ָהֶבל| ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות
| ְלַהְׁשִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע ) 13: (ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלְּמֶדּנּו| ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה 

ְוַנֲחָלתֹו | ִּכי לֹא ִיּטֹׁש ְיהָוה ַעּמֹו ) 14: (ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת
ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי | ק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט ִּכי ַעד ֶצדֶ ) 15: (לֹא ַיֲעזֹב

: ןִמי ִיְתַיֵּצב ִלי ִעם ּפֲֹעֵלי ָאוֶ | ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים ) 16: (ֵלב
) 18: (ִּכְמַעט ָׁשְכָנה דּוָמה ַנְפִׁשי| לּוֵלי ְיהָוה ֶעְזָרָתה ִּלי ) 17(

ְּברֹב ) 19: (ֵדִניַחְסְּדָך ְיהָוה ִיְסעָ | ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי 
ַהְיָחְבְרָך ִּכֵּסא ) 20: (ַּתְנחּוֶמיָך ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי| ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי 

ְוָדם ָנִקי | ָיגֹוּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצִּדיק ) 21: (יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי חֹק| ַהּוֹות 
) 23: (ַמְחִסי ֵואלַֹהי ְלצּור| ַוְיִהי ְיהָוה ִלי ְלִמְׂשָּגב ) 22: (ַיְרִׁשיעּו

ַיְצִמיֵתם ְיהָוה | ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם 
  :ֱאלֵֹהינּו
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ְנַקְּדָמה ָפָניו ) 2: (ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו| ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ) 1(

ּוֶמֶלְך ָּגדֹול | ל ְיהָוה ִּכי ֵאל ָּגדֹו) 3: (ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו| ְּבתֹוָדה 
ְותֹוֲעפֹות ָהִרים | ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ) 4: (ַעל ָּכל ֱאלִֹהים

ּבֹאּו ) 6: (ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו| ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ) 5: (לֹו
ִּכי הּוא ) 7: (ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה עֵֹׂשנּו| ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה 

ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו | ֱאלֵֹהינּו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו 
: ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר| ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה ) 8: (ִתְׁשָמעּו

) 10: (ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו ָפֳעִלי| ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ) 9(
ְוֵהם לֹא | ה ָאקּוט ְּבדֹור ָואַֹמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם ַאְרָּבִעים ָׁשנָ 
ִאם ְיבֹאּון ֶאל | ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ) 11: (ָיְדעּו ְדָרָכי
  :ְמנּוָחִתי
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ִׁשירּו ) 2: (ִׁשירּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ| ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ) 1(

 ַסְּפרּו ַבּגֹוִים) 3: (ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו| ְׁשמֹו ַליהָוה ָּבֲרכּו 
ִּכי ָגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ) 4: (ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו| ְּכבֹודֹו 
ִּכי ָּכל ֱאלֵֹהי ָהַעִּמים ) 5: (נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאלִֹהים| ְמאֹד 

עֹז | הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו ) 6( :ַויהָוה ָׁשַמִים ָעָׂשה| ֱאִליִלים 
ָהבּו | ָהבּו ַליהָוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ) 7: (ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹו
ְׂשאּו ִמְנָחה | ָהבּו ַליהָוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ) 8: (ַליהָוה ָּכבֹוד ָועֹז
 ִחילּו| ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש ) 9: (ּובֹאּו ְלַחְצרֹוָתיו
ֵבל ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּת ) 10: (ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ

ֵגל ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָת ) 11: (ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים| ַּבל ִּתּמֹוט 
ָאז |  ַיֲעלֹז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו) 12: (ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו| ָהָאֶרץ 
ֶרץ ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹט ָהָא) 13: (ל ֲעֵצי ָיַערְיַרְּננּו ּכָ 

  :ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו| 
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ל ָעָנן ַוֲעָרפֶ ) 2: (ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים| ְיהָוה ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ ) 1(

| ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך ) 3: (ט ְמכֹון ִּכְסאֹוֶצֶדק ּוִמְׁשּפָ | ְסִביָביו 
ָרֲאָתה ַוָּתֵחל | ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל ) 4: (ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו

ִמִּלְפֵני ֲאדֹון ָּכל | ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני ְיהָוה ) 5: (ָהָאֶרץ
) 7: (ָכל ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו ְוָראּו| ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו ) 6: (ָהָאֶרץ

ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל | ֵיבֹׁשּו ָּכל עְֹבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים 
ְלַמַען | ה ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח ִצּיֹון ַוָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּודָ ) 8: (ֱאלִֹהים

ְמאֹד | ל ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ֶעְליֹון ַעל ּכָ ) 9: (ִמְׁשָּפֶטיָך ְיהָוה
ׁשֵֹמר | אֲֹהֵבי ְיהָוה ִׂשְנאּו ָרע ) 10: (ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל ֱאלִֹהים

| אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ) 11: (ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם
ְוהֹודּו ְלֵזֶכר | ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ) 12: (ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה

  :ָקְדׁשֹו
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הֹוִׁשיָעה |  ִמְזמֹור ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי ִנְפָלאֹות ָעָׂשה) 1(

ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים | הֹוִדיַע ְיהָוה ְיׁשּוָעתֹו ) 2: (ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו



ָראּו ָכל  |ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ) 3: (ִּגָּלה ִצְדָקתֹו
|  ָהִריעּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ) 4: (ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּו

ְּבִכּנֹור ְוקֹול | ַזְּמרּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ) 5: (ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו
: ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְיהָוה| ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ) 6: (ִזְמָרה

 ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף) 8: (ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה| ְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו יִ ) 7(
ִיְׁשּפֹט | ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹט ָהָאֶרץ ) 9: (ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו| 

  :ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים
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) 2: (יֵֹׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ| ים ְיהָוה ָמָלְך ִיְרְּגזּו ַעִּמ ) 1(

יֹודּו ִׁשְמָך ) 3: (ְוָרם הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים| ְיהָוה ְּבִצּיֹון ָּגדֹול 
ַאָּתה | ְועֹז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט ָאֵהב ) 4: (ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא

) 5: (ָעִׂשיָת ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעקֹב ַאָּתה 
) 6: (ּוארֹוְממּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש ה

קִֹראים ֶאל | מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניו ּוְׁשמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו 
ו ָׁשְמרּו ֵעדָֹתי| ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ) 7: (ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם

 ֵאל נֵֹׂשא ָהִייָת | ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַאָּתה ֲעִניָתם ) 8: (ן ָלמֹוְוחֹק ָנַת 
וּו רֹוְממּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהְׁשַּתחֲ ) 9: (ָלֶהם ְונֵֹקם ַעל ֲעִלילֹוָתם

  :ִּכי ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו| ְלַהר ָקְדׁשֹו 
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ִעְבדּו ֶאת ) 2: (ה ָּכל ָהָאֶרץָהִריעּו ַליהוָ | ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ) 1(

ְּדעּו ִּכי ְיהָוה הּוא ) 3: (ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה| ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה 
: ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו] ְולֹו קרי[הּוא ָעָׂשנּו ולא | ֱאלִֹהים 

: ֲרכּו ְׁשמֹוהֹודּו לֹו ּבָ | ּבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה ) 4(
  :ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו| ִּכי טֹוב ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ) 5(
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) 2: (ָרהֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ָאִׁשיָרה ְלָך ְיהָוה ֲאַזֵּמ | ְלָדִוד ִמְזמֹור ) 1(

ְלָבִבי  ֶאְתַהֵּלְך ְּבָתם| ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא ֵאָלי 
ֲעׂשֹה | לֹא ָאִׁשית ְלֶנֶגד ֵעיַני ְּדַבר ְּבִלָּיַעל ) 3: (ְּבֶקֶרב ֵּביִתי



ָרע לֹא | ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור ִמֶּמִּני ) 4: (ֵסִטים ָׂשֵנאִתי לֹא ִיְדַּבק ִּבי
| ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית ] ְמָלְׁשִני קרי[מלוׁשני ) 5: (ֵאָדע

 ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ) 6: (ְרַחב ֵלָבב אֹתֹו לֹא אּוָכלְּגַבּה ֵעיַנִים ּו
לֹא ֵיֵׁשב ) 7: (הֵֹלְך ְּבֶדֶרְך ָּתִמים הּוא ְיָׁשְרֵתִני| ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי 

) 8: (ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני| ְּבֶקֶרב ֵּביִתי עֵֹׂשה ְרִמָּיה 
ְלַהְכִרית ֵמִעיר ְיהָוה ָּכל | י ָאֶרץ ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשעֵ 

  :ּפֲֹעֵלי ָאֶון
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ְיהָוה ) 2: (ְוִלְפֵני ְיהָוה ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו| ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ) 1(

ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ) 3: (ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹוא| ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי 
: ִניַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲענֵ | ם ַצר ִלי ִמֶּמִּני ְּביֹו

הּוָּכה ) 5: (ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹו ֵקד ִנָחרּו| ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי ) 4(
| ִמּקֹול ַאְנָחִתי ) 6: (ִּכי ָׁשַכְחִּתי ֵמֲאכֹל ַלְחִמי| ָכֵעֶׂשב ַוִּיַבׁש ִלִּבי 

ָהִייִתי ְּככֹוס | ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ) 7( :ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי
ָּכל ַהּיֹום ) 9: (ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג| ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהֶיה ) 8: (ֳחָרבֹות

ִּתי ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכלְ ) 10: (ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו| ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי 
ִּכי ְנָׂשאַתִני | ִמְּפֵני ַזַעְמָך ְוִקְצֶּפָך ) 11: (ְוִׁשֻּקַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי| 

ְוַאָּתה ) 13: (ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש| ָיַמי ְּכֵצל ָנטּוי ) 12: (ַוַּתְׁשִליֵכִני
 ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם) 14: (ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר| ְיהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב 

ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ) 15: (א מֹוֵעדִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי בָ | ִצּיֹון 
| ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ) 16: (ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו| ֲאָבֶניָה 

ִנְרָאה | ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ) 17: (ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדךָ 
: ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתםְולֹא | ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ) 18: (ִּבְכבֹודֹו

ִּכי ) 20: (ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה| ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ) 19(
) 21: (ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט| ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו 

ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ) 22: (ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה| ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת ָאִסיר 
| ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים ַיְחָּדו ) 23: (ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלִם| ם ְיהָוה ֵׁש 

] ּכִֹחי קרי[ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו ) 24: (ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת ְיהָוה
ְּבדֹור ּדֹוִרים | אַֹמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי ) 25: (ִקַּצר ָיָמי

) 27: (ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ָׁשָמִים| ָאֶרץ ָיַסְדָּת ְלָפִנים הָ ) 26: (ְׁשנֹוֶתיךָ 
ִליֵפם ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו ַּכְּלבּוׁש ַּתחֲ | ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲעמֹד 



 ְּבֵני ֲעָבֶדיךָ ) 29: (ּוְׁשנֹוֶתיָך לֹא ִיָּתּמּו| ְוַאָּתה הּוא ) 28: (ְוַיֲחלֹפּו
  :ָך ִיּכֹוןְוַזְרָעם ְלָפֶני| ִיְׁשּכֹונּו 
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) 2: (ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו| ְלָדִוד ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ) 1(

 ַהּסֵֹלַח ְלָכל) 3: (ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו| ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
| ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהּגֹוֵאל ) 4: (ָהרֵֹפא ְלָכל ַּתֲחֻלָאְיִכי| ֲעֹוֵנִכי 

 ִּתְתַחֵּדׁש| ַהַּמְׂשִּבַיע ַּבּטֹוב ֶעְדֵיְך ) 5: (ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים
ּוִמְׁשָּפִטים ְלָכל | עֵֹׂשה ְצָדקֹות ְיהָוה ) 6: (ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי

: ָתיוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹו| יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ) 7: (ֲעׁשּוִקים
לֹא ָלֶנַצח ) 9: (ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ָחֶסד| ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה ) 8(

ְולֹא | לֹא ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה ָלנּו ) 10: (ְולֹא ְלעֹוָלם ִיּטֹור| ָיִריב 
ָּגַבר | ִּכי ִכְגבַֹּה ָׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ ) 11: (ַכֲעֹונֵֹתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו

ִהְרִחיק ִמֶּמּנּו | ִּכְרחֹק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב ) 12: (ָאיוַחְסּדֹו ַעל ְירֵ 
: ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו| ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ) 13: (ֶאת ְּפָׁשֵעינּו

ֱאנֹוׁש ) 15: (ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו| ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ) 14(
ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ) 16: (ִציץְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן יָ | ֶּכָחִציר ָיָמיו 

ד ְוֶחֶסד ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְועַ ) 17: (ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו| ְוֵאיֶנּנּו 
| ְלׁשְֹמֵרי ְבִריתֹו ) 18: (ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים| עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 

| ִכין ִּכְסאֹו ְיהָוה ַּבָּׁשַמִים הֵ ) 19: (ּוְלזְֹכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם
ִּגּבֵֹרי כַֹח | ָּבֲרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו ) 20: (ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלה

| ָּבֲרכּו ְיהָוה ָּכל ְצָבָאיו ) 21: (עֵֹׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו
ת מֹוָּבֲרכּו ְיהָוה ָּכל ַמֲעָׂשיו ְּבָכל ְמקֹ) 22: (ְמָׁשְרָתיו עֵֹׂשי ְרצֹונֹו

  :ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה| ֶמְמַׁשְלּתֹו 
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ר ְיהָוה ֱאלַֹהי ָּגַדְלָּת ְּמאֹד הֹוד ְוָהדָ | ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ) 1(

) 3: (נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה| עֶֹטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה ) 2: (ָלָבְׁשָּת 
ְנֵפי ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלְך ַעל ּכַ |  ַהְמָקֶרה ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו

ָיַסד ) 5: (ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט| עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ) 4: (רּוחַ 
ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ) 6: (ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד| ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 

ִמן קֹול | ְתָך ְינּוסּון ִמן ַּגֲערָ ) 7: (ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים| ִּכִּסיתֹו 



ֶאל ְמקֹום ֶזה | ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ) 8: (ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון
ַּבל ְיׁשּובּון ְלַכּסֹות | ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל ַיֲעבֹרּון ) 9: (ָיַסְדָּת ָלֶהם

: ּוןֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכ| ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ) 10: (ָהָאֶרץ
ֲעֵליֶהם ) 12: (ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם| ַיְׁשקּו ָּכל ַחְיתֹו ָׂשָדי ) 11(

ַמְׁשֶקה ) 13: (ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול| עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון 
ַמְצִמיַח ) 14: (ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ| ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו 

: ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ| ה ְוֵעֶׂשב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם ָחִציר ַלְּבֵהָמ 
ְוֶלֶחם ְלַבב | ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ) 15(

: ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע| ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ְיהָוה ) 16: (ֱאנֹוׁש ִיְסָעד
) 18: (ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה| נּו ֲאֶׁשר ָׁשם ִצֳּפִרים ְיַקּנֵ ) 17(

ָעָׂשה ) 19: (ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים| ָהִרים ַהְּגבִֹהים ַלְּיֵעִלים 
ְיָלה ָּתֶׁשת חֶֹׁשְך ִויִהי לָ ) 20: (ֶׁשֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו| ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים 

| ֲאִגים ַלָּטֶרף ַהְּכִפיִרים ׁשֹ) 21: (ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו ָיַער| 
ְוֶאל | ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵספּון ) 22: (ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם

: ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב| ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ) 23: (ְמעֹונָֹתם ִיְרָּבצּון
 ָמְלָאה ָהָאֶרץ| ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ) 24(

ָּפר ָׁשם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְס | ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים ) 25: (ךָ ִקְנָינֶ 
ִלְוָיָתן ֶזה | ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ) 26: (ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ְּגדֹלֹות

: ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו| ֻּכָּלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון ) 27: (ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו
) 29: (ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב| ֶהם ִיְלקֹטּון ִּתֵּתן לָ ) 28(

: ּוןּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּוב| ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון 
ְיִהי ְכבֹוד ) 31: (ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה| ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך ִיָּבֵראּון ) 30(

ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ) 32: (הָוה ְּבַמֲעָׂשיוִיְׂשַמח יְ | ְיהָוה ְלעֹוָלם 
| ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ) 33: (ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו| ַוִּתְרָעד 

ָאנִֹכי ֶאְׂשַמח | ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ) 34: (ֲאַזְּמָרה ֵלאלַֹהי ְּבעֹוִדי
י ים עֹוד ֵאיָנם ָּבֲרִכ ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשעִ ) 35: (ַּביהָוה

  :ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ַהְללּו ָיּה
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) 2: (הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו| הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִּבְׁשמֹו ) 1(

ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ) 3: (ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו| ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו 
ַּבְּקׁשּו | ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ) 4: (ח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוהִיְׂשַמ | ָקְדׁשֹו 

מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי | ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ) 5: (ָפָניו ָּתִמיד



הּוא ְיהָוה ) 7: (ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּבִחיָריו| ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ) 6: (ִפיו
ָּדָבר | ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ) 8: (ִמְׁשָּפָטיו ְּבָכל ָהָאֶרץ| ֱאלֵֹהינּו 

ּוְׁשבּוָעתֹו | ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם ) 9: (ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור
: ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם| ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק ) 10: (ְלִיְׂשָחק

) 12: (ַלְתֶכםֶחֶבל ַנחֲ | ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען ) 11(
ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ) 13: (ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה| ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר 

| ם לֹא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָק ) 14: (ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר| ֶאל ּגֹוי 
ְוִלְנִביַאי ַאל | ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ) 15: (ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים

) 17: (ָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָבר| ַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ ) 16: (ֵרעּוָּת 
ִעּנּו ַבֶּכֶבל רגליו ) 18: (ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף| ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש 

ִאְמַרת | ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ) 19: (ַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹו| ] ַרְגלֹו קרי[
מֵֹׁשל ַעִּמים | ָׁשַלח ֶמֶלְך ַוַיִּתיֵרהּו ) 20: (ְיהָוה ְצָרָפְתהּו

) 22: (ּומֵֹׁשל ְּבָכל ִקְנָינֹו| ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ) 21: (ַוְיַפְּתֵחהּו
ִים ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצרָ ) 23: (ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם| ֶלְאסֹר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו 

ַוַּיֲעִצֵמהּו | ת ַעּמֹו ְמאֹד ַוֶּיֶפר ֶא ) 24: (ְוַיֲעקֹב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם| 
) 26: (ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו| ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשנֹא ַעּמֹו ) 25: (ִמָּצָריו

ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ) 27: (ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו| ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו 
ְולֹא | ְך ָׁשַלח חֶֹׁשְך ַוַּיְחִׁש ) 28: (ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם| אֹתֹוָתיו 

| ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ) 29]: (ְּדָברֹו קרי[ָמרּו ֶאת דברוו 
ְּבַחְדֵרי | ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים ) 30: (ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם

ָנַתן ) 32: (ִּכִּנים ְּבָכל ְּגבּוָלם| ָאַמר ַוָּיבֹא ָערֹב ) 31: (ַמְלֵכיֶהם
|  ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם) 33: (בֹות ְּבַאְרָצםֵאׁש ֶלהָ | ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד 

: ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסָּפר| ָאַמר ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה ) 34: (ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם
ַוַּיְך ) 36: (ַוּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתם| ַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם ) 35(

ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ) 37: (ל אֹוָנםֵראִׁשית ְלכָ | ָּכל ְּבכֹור ְּבַאְרָצם 
ִּכי | ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם ) 38: (ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל| ְוָזָהב 

: ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה| ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך ) 39: (ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם
ָּפַתח צּור ) 41: (ְוֶלֶחם ָׁשַמִים ַיְׂשִּביֵעם| ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ) 40(

|  ִּכי ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו) 42: (ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר| ַוָּיזּובּו ָמִים 
ְּבִרָּנה ֶאת | ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ) 43: (ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו

: ּוַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁש| ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ) 44: (ְּבִחיָריו
  :ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּו ָיּה) 45(
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ִמי ) 2: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ) 1(

ַאְׁשֵרי ׁשְֹמֵרי ) 3: (ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו| ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ְיהָוה 
| ָזְכֵרִני ְיהָוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך ) 4: (עֵֹׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת| ט ִמְׁשּפָ 

ְמַחת ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך ִלְׂשמַֹח ְּבִׂש ) 5: (ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתךָ 
 ָחָטאנּו ִעם ֲאבֹוֵתינּו ֶהֱעִוינּו) 6: (ְלִהְתַהֵּלל ִעם ַנֲחָלֶתךָ | ּגֹוֶיָך 

א ֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים לֹא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך לֲֹאב) 7: (ִהְרָׁשְענּו
ַוּיֹוִׁשיֵעם ) 8: (ַוַּיְמרּו ַעל ָים ְּבַים סּוף| ָזְכרּו ֶאת רֹב ֲחָסֶדיָך 

|  ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף ַוֶּיֱחָרב) 9: (ְלהֹוִדיַע ֶאת ְּגבּוָרתֹו| ְלַמַען ְׁשמֹו 
ַוִּיְגָאֵלם | ַוּיֹוִׁשיֵעם ִמַּיד ׂשֹוֵנא ) 10: (רַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתהֹמֹות ַּכִּמְדּבָ 

: ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר| ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם ) 11: (ִמַּיד אֹוֵיב
ִמֲהרּו ָׁשְכחּו ) 13: (ָיִׁשירּו ְּתִהָּלתֹו| ַוַּיֲאִמינּו ִבְדָבָריו ) 12(

ַוְיַנּסּו | ֲאָוה ַּבִּמְדָּבר ַוִּיְתַאּוּו ַת ) 14: (לֹא ִחּכּו ַלֲעָצתֹו| ַמֲעָׂשיו 
: םַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁש | ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֶׁשֱאָלָתם ) 15: (ֵאל ִּביִׁשימֹון

ִּתְפַּתח ) 17: (ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה| ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה ַּבַּמֲחֶנה ) 16(
ַוִּתְבַער ֵאׁש ) 18: (ַוְּתַכס ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם| ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן 

| ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְּבחֵֹרב ) 19: (ֶלָהָבה ְּתַלֵהט ְרָׁשִעים| ַּבֲעָדָתם 
ְּבַתְבִנית ׁשֹור | ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם ) 20: (ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה

: עֶֹׂשה ְגדֹלֹות ְּבִמְצָרִים| ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם ) 21: (אֵֹכל ֵעֶׂשב
ַוּיֹאֶמר ) 23: (נֹוָראֹות ַעל ַים סּוף| אֹות ְּבֶאֶרץ ָחם ִנְפלָ ) 22(

ב ֲחָמתֹו לּוֵלי מֶֹׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשי| ְלַהְׁשִמיָדם 
: לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו| ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה ) 24: (ֵמַהְׁשִחית

ֹו ַוִּיָּׂשא ָיד) 26: (ְמעּו ְּבקֹול ְיהָוהלֹא ָׁש | ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם ) 25(
| ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ) 27: (ְלַהִּפיל אֹוָתם ַּבִּמְדָּבר| ָלֶהם 

ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי | ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל ְּפעֹור ) 28: (ּוְלָזרֹוָתם ָּבֲאָרצֹות
) 30: (ְפָרץ ָּבם ַמֵּגָפהַוִּת | ַוַּיְכִעיסּו ְּבַמַעְלֵליֶהם ) 29: (ֵמִתים

ָקה ַוֵּתָחֶׁשב לֹו ִלְצדָ ) 31: (ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה| ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל 
ַוֵּיַרע | ַוַּיְקִציפּו ַעל ֵמי ְמִריָבה ) 32: (ְלדֹר ָודֹר ַעד עֹוָלם| 

: ָפָתיוַוְיַבֵּטא ִּבְׂש | ִּכי ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו ) 33: (ְלמֶֹׁשה ַּבֲעבּוָרם
) 35: (ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם| לֹא ִהְׁשִמידּו ֶאת ָהַעִּמים ) 34(

| ם ַוַּיַעְבדּו ֶאת ֲעַצֵּביהֶ ) 36: (ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם| ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים 
 ַוִּיְזְּבחּו ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם) 37: (ַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש

ֶׁשר ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם אֲ ) 38: (יםַלֵּׁשִד 
ַוִּיְטְמאּו ) 39: (ַוֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ ַּבָּדִמים| ִזְּבחּו ַלֲעַצֵּבי ְכָנַען 



| ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו ) 40: (ַוִּיְזנּו ְּבַמַעְלֵליֶהם| ְבַמֲעֵׂשיֶהם 
ַוִּיְמְׁשלּו ָבֶהם | ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ּגֹוִים ) 41: (ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו

) 43: (ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם| ַוִּיְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם ) 42: (ׂשְֹנֵאיֶהם
) 44: (ְוֵהָּמה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעֹוָנם| ְּפָעִמים ַרּבֹות ַיִּציֵלם 

| ַוִּיְזּכֹר ָלֶהם ְּבִריתֹו ) 45: (ת ִרָּנָתםְּבָׁשְמעֹו ֶא | ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם 
| ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ) 46]: (ֲחָסָדיו קרי[ַוִּיָּנֵחם ְּכרֹב חסדו 
ן הֹוִׁשיֵענּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמ ) 47: (ִלְפֵני ָּכל ׁשֹוֵביֶהם

ָּברּוְך ) 48: (ְתִהָּלֶתךָ ְלהֹדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּב | ַהּגֹוִים 
ָעם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל הָ 

  :ָאֵמן ַהְללּו ָיּה
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יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי ) 2: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| הֹדּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ) 1(

ִמִּמְזָרח | ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם ) 3( :ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר| ְיהָוה 
ִעיר | ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ) 4: (ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים

ַנְפָׁשם ָּבֶהם | ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ) 5: (מֹוָׁשב לֹא ָמָצאּו
ֹוֵתיֶהם ִמְּמצּוק| ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ) 6: (ִּתְתַעָּטף
) 8: (ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹוָׁשב| ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה ) 7: (ַיִּציֵלם

 ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש) 9: (ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם| יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו 
|  יְֹׁשֵבי חֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות) 10: (ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב| ׁשֵֹקָקה 

ַוֲעַצת ֶעְליֹון | ִּכי ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵאל ) 11: (ֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזלֲאִסי
ַוִּיְזֲעקּו ) 13: (ָּכְׁשלּו ְוֵאין עֵֹזר| ַוַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם ) 12: (ָנָאצּו

יֹוִציֵאם ) 14: (ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם| ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם 
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ) 15: (רֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתקּומֹוְס | ֵמחֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות 

ּוְבִריֵחי | ִּכי ִׁשַּבר ַּדְלתֹות ְנחֶֹׁשת ) 16: (ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם| 
: ּוֵמֲעֹונֵֹתיֶהם ִיְתַעּנּו| ֱאִוִלים ִמֶּדֶרְך ִּפְׁשָעם ) 17: (ַבְרֶזל ִּגֵּדעַ 

 ַוִּיְזֲעקּו) 19: (ִּגיעּו ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶותַוּיַ | ָּכל אֶֹכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ) 18(
ֹו ִיְׁשַלח ְּדָבר) 20: (ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם| ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם 

| יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ) 21: (ִויַמֵּלט ִמְּׁשִחיתֹוָתם| ְוִיְרָּפֵאם 
ִויַסְּפרּו | תֹוָדה ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ) 22: (ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם

 עֵֹׂשי ְמָלאָכה ְּבַמִים| יֹוְרֵדי ַהָּים ָּבֳאִנּיֹות ) 23: (ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה
) 25: (ְוִנְפְלאֹוָתיו ִּבְמצּוָלה| ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ) 24: (ַרִּבים

ַמִים ַיֲעלּו ָׁש ) 26: (ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו| ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה 



ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ) 27: (ַנְפָׁשם ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג| ֵיְרדּו ְתהֹומֹות 
ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ) 28: (ְוָכל ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע| ַּכִּׁשּכֹור 

| ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ) 29: (ּוִמְּמצּוקֵֹתיֶהם יֹוִציֵאם| ָלֶהם 
ַוַּיְנֵחם ֶאל ְמחֹוז | ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשּתֹקּו ) 30: (ַוֶּיֱחׁשּו ַּגֵּליֶהם

) 32: (ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם| יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ) 31: (ֶחְפָצם
ָיֵׂשם ) 33: (ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו| ִוירְֹממּוהּו ִּבְקַהל ָעם 

|  ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה) 34: (אֹוןּומָֹצֵאי ַמִים ְלִצָּמ | ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר 
ְוֶאֶרץ ִצָּיה | ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ) 35: (ֵמָרַעת יְֹׁשֵבי ָבּה

: ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב| ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים ) 36: (ְלמָֹצֵאי ָמִים
) 38: (ְתבּוָאה ַוַּיֲעׂשּו ְּפִרי| ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ) 37(

ַוִּיְמֲעטּו ) 39: (ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט| ַוְיָבֲרֵכם ַוִּיְרּבּו ְמאֹד 
ַוַּיְתֵעם | ׁשֵֹפְך ּבּוז ַעל ְנִדיִבים ) 40: (ֵמעֶֹצר ָרָעה ְוָיגֹון| ַוָּיׁשֹחּו 

ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן | ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני ) 41: (ְּבתֹהּו לֹא ָדֶרְך 
: ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ִּפיהָ | ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ) 42: (ְׁשָּפחֹותִמ 
  :ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה| ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה ) 43(
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ה ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמרָ | ָנכֹון ִלִּבי ֱאלִֹהים ) 2: (ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָדִוד) 1(

אֹוְדָך ) 4: (עּוָרה ַהֵּנֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָּׁשַחר) 3: (בֹוִדיַאף ְּכ 
ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמִים ) 5: (ַוֲאַזֶּמְרָך ַּבל ֻאִּמים| ָבַעִּמים ְיהָוה 

| רּוָמה ַעל ָׁשַמִים ֱאלִֹהים ) 6: (ְוַעד ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתךָ | ַחְסֶּדָך 
הֹוִׁשיָעה | ַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך לְ ) 7: (ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדךָ 

| ֶכם ֱאלִֹהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו ֶאְעלָֹזה ֲאַחְּלָקה ְׁש ) 8: (ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני
ִלי ִגְלָעד ִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז ) 9: (ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד

ַעל ֱאדֹום מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ) 10: (ְיהּוָדה ְמחְֹקִקי| רֹאִׁשי 
| ִמי יִֹבֵלִני ִעיר ִמְבָצר ) 11: (ֲעֵלי ְפֶלֶׁשת ֶאְתרֹוָעע| ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי 

ְולֹא ֵתֵצא | ֲהלֹא ֱאלִֹהים ְזַנְחָּתנּו ) 12: (ִמי ָנַחִני ַעד ֱאדֹום
ת ְוָׁשְוא ְּתׁשּועַ | ָהָבה ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר ) 13: (ֱאלִֹהים ְּבִצְבאֵֹתינּו

  :ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו| ֵּבאלִֹהים ַנֲעֶׂשה ָחִיל  )14: (ָאָדם
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ִּכי ִפי ) 2: (ֱאלֵֹהי ְתִהָּלִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש| ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ) 1(
ְוִדְבֵרי ) 3: (ִּדְּברּו ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר| ָרָׁשע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו 

ַּתַחת ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני ) 4: (ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם| ִני ִׂשְנָאה ְסָבבּו
ְוִׂשְנָאה ַּתַחת | ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ) 5: (ַוֲאִני ְתִפָּלה

) 7: (ְוָׂשָטן ַיֲעמֹד ַעל ְיִמינֹו| ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע ) 6: (ַאֲהָבִתי
ִיְהיּו ָיָמיו ) 8: (ִפָּלתֹו ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאהּוְת | ְּבִהָּׁשְפטֹו ֵיֵצא ָרָׁשע 

ְוִאְׁשּתֹו | ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ) 9: (ְּפֻקָּדתֹו ִיַּקח ַאֵחר| ְמַעִּטים 
: ְוָדְרׁשּו ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם| ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו ) 10: (ַאְלָמָנה

ַאל ְיִהי ) 12: (בֹּזּו ָזִרים ְיִגיעֹוְויָ | ְיַנֵּקׁש נֹוֶׁשה ְלָכל ֲאֶׁשר לֹו ) 11(
ְיִהי ַאֲחִריתֹו ) 13: (ְוַאל ְיִהי חֹוֵנן ִליתֹוָמיו| לֹו מֵֹׁשְך ָחֶסד 

ִיָּזֵכר ֲעֹון ֲאבָֹתיו ֶאל ) 14: (ְּבדֹור ַאֵחר ִיַּמח ְׁשָמם| ְלַהְכִרית 
| יד ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה ָּתִמ ) 15: (ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח| ְיהָוה 

 ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות ָחֶסד) 16: (ְוַיְכֵרת ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם
ַוֶּיֱאַהב ) 17: (ַוִּיְרּדֹף ִאיׁש ָעִני ְוֶאְביֹון ְוִנְכֵאה ֵלָבב ְלמֹוֵתת

 ַוִּיְלַּבׁש) 18: (ְולֹא ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו| ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו 
) 19: (ַוָּתבֹא ַכַּמִים ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו|  ְקָלָלה ְּכַמּדֹו

זֹאת ְּפֻעַּלת ) 20: (ּוְלֵמַזח ָּתִמיד ַיְחְּגֶרהָ | ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה 
ְוַאָּתה ְיהִוה ) 21: (ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל ַנְפִׁשי| ׂשְֹטַני ֵמֵאת ְיהָוה 

ִּכי ) 22: (ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ַהִּציֵלִני| ֶמָך ֲאדָֹני ֲעֵׂשה ִאִּתי ְלַמַען ְׁש 
ְּכֵצל ִּכְנטֹותֹו ) 23: (ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי| ָעִני ְוֶאְביֹון ָאנִֹכי 

ּוְבָׂשִרי | ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ) 24: (ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה| ֶנֱהָלְכִּתי 
ִיְראּוִני ְיִניעּון | י ֶחְרָּפה ָלֶהם ַוֲאִני ָהִייִת ) 25: (ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן

ְוֵיְדעּו ) 27: (הֹוִׁשיֵעִני ְכַחְסֶּדךָ | ָעְזֵרִני ְיהָוה ֱאלָֹהי ) 26: (רֹאָׁשם
ְיַקְללּו ֵהָּמה ְוַאָּתה ) 28: (ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה| ִּכי ָיְדָך ּזֹאת 

| ה ְלְּבׁשּו ׂשֹוְטַני ְּכִלָּמ יִ ) 29: (ָקמּו ַוֵּיבֹׁשּו ְוַעְבְּדָך ִיְׂשָמח| ְתָבֵרְך 
ּוְבתֹוְך | אֹוֶדה ְיהָוה ְמאֹד ְּבִפי ) 30: (ְוַיֲעטּו ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם

י ְלהֹוִׁשיַע ִמּׁשְֹפֵט | ִּכי ַיֲעמֹד ִליִמין ֶאְביֹון ) 31: (ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו
  :ַנְפׁשֹו
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ה ַלאדִֹני ֵׁשב ִליִמיִני ַעד ָאִׁשית ְנֻאם ְיהוָ | ְלָדִוד ִמְזמֹור ) 1(

ְרֵדה | ַמֵּטה ֻעְּזָך ִיְׁשַלח ְיהָוה ִמִּצּיֹון ) 2: (אְֹיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליךָ 
ְּבַהְדֵרי קֶֹדׁש | ַעְּמָך ְנָדבֹת ְּביֹום ֵחיֶלָך ) 3: (ְּבֶקֶרב אְֹיֶביךָ 



ְולֹא ִיָּנֵחם  ִנְׁשַּבע ְיהָוה) 4: (ֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיךָ 
| ֲאדָֹני ַעל ְיִמיְנךָ ) 5: (ַעל ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק| ַאָּתה כֵֹהן ְלעֹוָלם 

ָמַחץ | ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא ְגִוּיֹות ) 6: (ָמַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים
ַעל ֵּכן ָיִרים | ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ) 7: (רֹאׁש ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה

  :רֹאׁש
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) 2: (ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה| ַהְללּו ָיּה אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל ֵלָבב ) 1(

הֹוד ְוָהָדר ) 3: (ְּדרּוִׁשים ְלָכל ֶחְפֵציֶהם| ְּגדִֹלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה 
ַחּנּון | ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאָֹתיו ) 4: (ְוִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד| ָּפֳעלֹו 

) 6: (ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו| ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ) 5: (ַרחּום ְיהָוהוְ 
ַמֲעֵׂשי ) 7: (ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים| ּכַֹח ַמֲעָׂשיו  ִהִּגיד ְלַעּמֹו 

ְסמּוִכים ָלַעד ) 8: (ֶנֱאָמִנים ָּכל ִּפּקּוָדיו| ָיָדיו ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט 
ְּפדּות ָׁשַלח ְלַעּמֹו ִצָּוה ) 9: (ֶמת ְוָיָׁשרֲעׂשּוִים ֶּבאֱ | ְלעֹוָלם 

 ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת) 10: (ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו| ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו 
  :ְּתִהָּלתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד| ְיהָוה ֵׂשֶכל טֹוב ְלָכל עֵֹׂשיֶהם 
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: ְּבִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמאֹד| ָוה ַהְללּו ָיּה ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ְיה) 1(
הֹון ָועֶֹׁשר ) 3: (ּדֹור ְיָׁשִרים ְיבָֹרְך | ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ) 2(

| ם ָזַרח ַּבחֶֹׁשְך אֹור ַלְיָׁשִרי) 4: (ְוִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד| ְּבֵביתֹו 
ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו | טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ) 5: (ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצִּדיק

: ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה ַצִּדיק| ִּכי ְלעֹוָלם לֹא ִיּמֹוט ) 6: (ְּבִמְׁשָּפט
ָסמּוְך ) 8: (ָנכֹון ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהָוה| ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ) 7(

ִנים ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביֹו) 9: (ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ְבָצָריו| ִלּבֹו לֹא ִייָרא 
ָרָׁשע ִיְרֶאה ) 10: (ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד| ִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד 

  :ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד| ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק ְוָנָמס 
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ְיִהי ) 2: (ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה| ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה ) 1(

ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ) 3: (ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם| ָרְך ֵׁשם ְיהָוה ְמבֹ



ַעל | ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָוה ) 4: (ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה| ְמבֹואֹו 
) 6: (ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת| ִמי ַּכיהָוה ֱאלֵֹהינּו ) 5: (ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו

| ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ) 7: (ֶרץַּבָּׁשַמִים ּוָבָא| ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות 
ִעם ְנִדיֵבי | ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים ) 8: (ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון

  :לּו ָיּהמֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְל ) 9: (ַעּמֹו
  

Psalms Chapter 114 
  
ָהְיָתה ) 2: (ב ֵמַעם לֵֹעזֵּבית ַיֲעקֹ| ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ) 1(

| ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס ) 3: (ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו| ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו 
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני | ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ) 4: (ַהַּיְרֵּדן ִיּסֹב ְלָאחֹור

) 6(: ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור| ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ) 5: (צֹאן
ִמִּלְפֵני ָאדֹון ) 7: (ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן| ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים 

| ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ) 8: (ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב| חּוִלי ָאֶרץ 
  :ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים
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ְמָך ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַחְסְּדָך ַעל ִּכי ְלִׁש | לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ) 1(

) 3: (ַאֵּיה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם| ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ) 2: (ֲאִמֶּתךָ 
ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ) 4: (ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה| ֵואלֵֹהינּו ַבָּׁשָמִים 

ָלֶהם  ֵעיַנִים| ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ) 5: (ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם| ְוָזָהב 
ַאף ָלֶהם ְולֹא | ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו ) 6: (ְולֹא ִיְראּו

לֹא ֶיְהּגּו | ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵּלכּו ) 7: (ְיִריחּון
) 9: (ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם| ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם ) 8: (ִּבְגרֹוָנם

ֵּבית ַאֲהרֹן ) 10: (ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא| ח ַּביהָוה ִיְׂשָרֵאל ְּבַט 
ִיְרֵאי ְיהָוה ִּבְטחּו ) 11: (ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא| ִּבְטחּו ַביהָוה 

ְיָבֵרְך ֶאת | ְיהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ) 12: (ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא| ַביהָוה 
| ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיהָוה ) 13(: ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן

ֲעֵליֶכם ְוַעל | יֵֹסף ְיהָוה ֲעֵליֶכם ) 14: (ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים
) 16: (עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ| ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהָוה ) 15: (ְּבֵניֶכם

לֹא ) 17: (ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם| ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהָוה 
ּה ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך יָ ) 18: (ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה| ים ְיַהְללּו ָיּה ַהֵּמִת 

  :ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּו ָיּה
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ִּכי ִהָּטה ) 2: (ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני| ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיהָוה ) 1(

ל ּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹוֲאָפפ) 3: (ּוְבָיַמי ֶאְקָרא| ָאְזנֹו ִלי 
ָאָּנה | ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא ) 4: (ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא| ְמָצאּוִני 

: ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם| ַחּנּון ְיהָֹוה ְוַצִּדיק ) 5: (ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי
ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ) 7: (ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיעַ | ׁשֵֹמר ְּפָתאִים ְיהָֹוה ) 6(

|  ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות) 8: (ִּכי ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי| ִלְמנּוָחְיִכי 
| ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָוה ) 9: (ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי

: אֹדֲאִני ָעִניִתי ְמ | ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ) 10: (ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים
ָמה ָאִׁשיב ) 12: (ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב| ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ) 11(

ּוְבֵׁשם | ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ) 13: (ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי| ַליהָוה 
: ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו| ְנָדַרי ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם ) 14: (ְיהָוה ֶאְקָרא

ָאָּנה ְיהָוה ִּכי ) 16: (ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו| ָוה ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיה) 15(
ְלָך ) 17: (ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי| ֲאִני ַעְבֶּדָך 

ְנָדַרי ַליהָוה ) 18: (ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא| ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה 
ְצרֹות ֵּבית ְיהָוה ְּבתֹוֵכִכי ְּבחַ ) 19: (ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו| ֲאַׁשֵּלם 

  :ְירּוָׁשָלִם ַהְללּו ָיּה
  

Psalms Chapter 117 
  
ִּכי ָגַבר ) 2: (ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים| ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ָּכל ּגֹוִים ) 1(

  :ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיהָוה ְלעֹוָלם ַהְללּו ָיּה
  

Psalms Chapter 118 
  
יֹאַמר ָנא ) 2: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ה ִּכי טֹוב הֹודּו ַליהוָ ) 1(

ִּכי | יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ) 3: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ִיְׂשָרֵאל 
: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה ) 4: (ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ְיהָוה ִלי לֹא ) 6: (ָיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב| ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ) 5(
ַוֲאִני ֶאְרֶאה | ְיהָוה ִלי ְּבעְֹזָרי ) 7: (ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם| ִאיָרא 
טֹוב ) 9: (ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם| טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָוה ) 8: (ְבׂשְֹנָאי

 ְּבֵׁשם| ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ) 10: (ִמְּבטַֹח ִּבְנִדיִבים| ַלֲחסֹות ַּביהָוה 



ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי | ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ) 11: (ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם
 ְּבֵׁשם ְיהָוה| ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ) 12: (ֲאִמיַלם

ָעִּזי ) 14: (ַויהָוה ֲעָזָרִני| ַּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל ) 13: (ִּכי ֲאִמיַלם
י קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהלֵ ) 15: (י ִלי ִליׁשּוָעהַוְיִה | ְוִזְמָרת ָיּה 

ְיִמין | ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ) 16: (ְיִמין ְיהָוה עָֹׂשה ָחִיל| ַצִּדיִקים 
: ּהַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי יָ | לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ) 17: (ְיהָוה עָֹׂשה ָחִיל

ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ) 19: (לֹא ְנָתָנִני ְוַלָּמֶות| ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה ) 18(
ַצִּדיִקים | ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ) 20: (ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיּה| ֶצֶדק 

ֶאֶבן ) 22: (ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה| אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ) 21: (ָיבֹאּו בֹו
ה ָהְיָתה ֵמֵאת ְיהוָ ) 23: (ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה| ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים 

ָנִגיָלה | ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה ) 24: (ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו| ּזֹאת 
 ָאָּנא ְיהָוה ַהְצִליָחה| ָאָּנא ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ָּנא ) 25: (ְוִנְׂשְמָחה בֹו

) 27: (ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיהָוה| ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָוה ) 26: (ָּנא
: ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ | ה ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים ֵאל ְיהוָ 

הֹודּו ַליהָוה ִּכי ) 29: (ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ | ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ) 28(
  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| טֹוב 
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ַאְׁשֵרי ) 2: (הַההְֹלִכים ְּבתֹוַרת ְיהוָ | ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ) 1(

| ַאף לֹא ָפֲעלּו ַעְוָלה ) 3: (נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו ְּבָכל ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו
) 5: (ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך ִלְׁשמֹר ְמאֹד) 4: (ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו

ְּבַהִּביִטי ֶאל | ָאז לֹא ֵאבֹוׁש ) 6: (ַאֲחַלי ִיּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיךָ 
) 8: (ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ | אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב ) 7: (ֶתיךָ ָּכל ִמְצֹו

ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ) 9: (ַאל ַּתַעְזֵבִני ַעד ְמאֹד| ֶאת ֻחֶּקיָך ֶאְׁשמֹר 
ִני ַאל ַּתְׁשּגֵ | ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיָך ) 10: (ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרךָ | ֶאת ָאְרחֹו 
: ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך | ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶתָך ) 11: (ִמִּמְצֹוֶתיךָ 

ּכֹל | ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ) 13: (ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ ) 12(
) 15: (ְּבֶדֶרְך ֵעְדֹוֶתיָך ַׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל הֹון) 14: (ִמְׁשְּפֵטי ִפיךָ 

ְּבֻחּקֶֹתיָך ) 16: (ְוַאִּביָטה אְֹרחֶֹתיךָ |  ְּבִפֻּקֶדיָך ָאִׂשיָחה
ְּגמֹל ַעל ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה ) 17: (לֹא ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרךָ | ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 

: ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתךָ | ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ) 18: (ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרךָ 
ָּגְרָסה ) 20: (ְצֹוֶתיךָ ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמִּני ִמ | ֵּגר ָאנִֹכי ָבָאֶרץ ) 19(

ָּגַעְרָּת ֵזִדים ) 21: (ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת| ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה 



ִּכי | ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז ) 22: (ַהּׁשִֹגים ִמִּמְצֹוֶתיךָ | ֲארּוִרים 
ִׂשיַח ַעְבְּדָך יָ | ַּגם ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ) 23: (ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי

ָּדְבָקה ) 25: (ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי) 24: (ְּבֻחֶּקיךָ 
ִני ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמדֵ ) 26: (ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרךָ | ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 

) 28(: ְוָאִׂשיָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתיךָ | ֶּדֶרְך ִּפּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ) 27: (ֻחֶּקיךָ 
ֶּדֶרְך ֶׁשֶקר ָהֵסר ) 29: (ַקְּיֵמִני ִּכְדָבֶרךָ | ָּדְלָפה ַנְפִׁשי ִמּתּוָגה 

ִמְׁשָּפֶטיָך | ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי ) 30: (ְותֹוָרְתָך ָחֵּנִני| ִמֶּמִּני 
ֶּדֶרְך ) 32: (ְיהָוה ַאל ְּתִביֵׁשִני| ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדֹוֶתיָך ) 31: (ִׁשִּויִתי
 הֹוֵרִני ְיהָוה ֶּדֶרְך ֻחֶּקיךָ ) 33: (ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי| ֶתיָך ָארּוץ ִמְצֹו

ָכל ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְב ) 34: (ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב
ַהט ) 36: (ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי| ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ) 35: (ֵלב

| א ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָׁשוְ ) 37: (ְוַאל ֶאל ָּבַצעִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך 
) 39: (ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתךָ | ָהֵקם ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ) 38: (ִּבְדָרֶכָך ַחֵּיִני

ִהֵּנה ) 40: (ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים| ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר ָיגְֹרִּתי 
| ִויבֹֻאִני ֲחָסֶדָך ְיהָוה ) 41: (ָך ַחֵּיִניְּבִצְדָקְת | ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדיָך 

ִּכי ָבַטְחִּתי | ְוֶאֱעֶנה חְֹרִפי ָדָבר ) 42: (ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתךָ 
ָך ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט | ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ) 43: (ִּבְדָבֶרךָ 
) 45: (עֹוָלם ָוֶעדְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד ְל ) 44: (ִיָחְלִּתי

ַוֲאַדְּבָרה ) 46: (ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי| ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה 
יָך ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצֹוֶת ) 47: (ְבֵעדֶֹתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש

ְבִּתי ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ֲאֶׁשר ָאהָ ) 48: (ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי
: ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני| ְזכֹר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ) 49: (ה ְבֻחֶּקיךָ ְוָאִׂשיחָ 

ֵזִדים ) 51: (ִּכי ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני| זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ) 50(
ָך ָזַכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי) 52: (ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי| ֱהִליֻצִני ַעד ְמאֹד 

עְֹזֵבי | ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמְרָׁשִעים ) 53: (ֵמעֹוָלם ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם
ָזַכְרִּתי ) 55: (ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי) 54: (ּתֹוָרֶתךָ 

ִּכי | זֹאת ָהְיָתה ִּלי ) 56: (ָוֶאְׁשְמָרה ּתֹוָרֶתךָ | ַבַּלְיָלה ִׁשְמָך ְיהָוה 
) 58: (ִּתי ִלְׁשמֹר ְּדָבֶריךָ ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְר ) 57: (ִפֻּקֶדיָך ָנָצְרִּתי

| ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ) 59: (ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתךָ | ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב 
| ַחְׁשִּתי ְולֹא ִהְתַמְהָמְהִּתי ) 60: (ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיךָ 

לֹא  ּתֹוָרְתךָ | ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני ) 61: (ִלְׁשמֹר ִמְצֹוֶתיךָ 
ַעל ִמְׁשְּפֵטי | ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ) 62: (ָׁשָכְחִּתי

: ּוְלׁשְֹמֵרי ִּפּקּוֶדיךָ | ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ) 63: (ִצְדֶקךָ 
 טֹוב ָעִׂשיָת ) 65: (ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני) 64(



ִּכי | טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני ) 66: (ה ִּכְדָבֶרךָ ְיהוָ | ִעם ַעְבְּדךָ 
 ְוַעָּתה ִאְמָרְתךָ | ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני ׁשֵֹגג ) 67: (ְבִמְצֹוֶתיָך ֶהֱאָמְנִּתי

ָטְפלּו ָעַלי ) 69: (טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ ) 68: (ָׁשָמְרִּתי
ם ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלּבָ ) 70: (ר ִּפּקּוֶדיךָ ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֱאּצֹ| ֶׁשֶקר ֵזִדים 

ְלַמַען ֶאְלַמד | טֹוב ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ) 71: (ֲאִני ּתֹוָרְתָך ִׁשֲעָׁשְעִּתי| 
ָיֶדיָך ) 73: (ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף| טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ) 72: (ֻחֶּקיךָ 

ְיֵרֶאיָך ) 74: (ְצֹוֶתיךָ ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמ | ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני 
 ָיַדְעִּתי ְיהָוה ִּכי ֶצֶדק) 75: (ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי| ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו 

| ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ) 76: (ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני| ִמְׁשָּפֶטיָך 
ִּכי תֹוָרְתָך | ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה ) 77: (ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדךָ 

ֲאִני ָאִׂשיַח | ֵיבֹׁשּו ֵזִדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּוִני ) 78: (ַׁשֲעֻׁשָעי
: ֵעדֶֹתיךָ ] ְויְֹדֵעי קרי[וידעו | ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך ) 79: (ְּבִפּקּוֶדיךָ 

ָּכְלָתה ) 81: (ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש| ְיִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקיָך ) 80(
| ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ) 82: (ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי| ְתָך ַנְפִׁשי ִלְתׁשּועָ 

ֻחֶּקיָך | ִּכי ָהִייִתי ְּכנֹאד ְּבִקיטֹור ) 83: (ֵלאמֹר ָמַתי ְּתַנֲחֵמִני
ָמַתי ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי | ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך ) 84: (לֹא ָׁשָכְחִּתי

) 86: (ֲאֶׁשר לֹא ְכתֹוָרֶתךָ | ִׁשיחֹות  ָּכרּו ִלי ֵזִדים) 85: (ִמְׁשָּפט
ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ) 87: (ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני| ָּכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה 

 ְוֶאְׁשְמָרה| ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני ) 88: (ַוֲאִני לֹא ָעַזְבִּתי ִפֻּקוֶדיךָ | ָבָאֶרץ 
ְלדֹר ) 90: (ָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִיםְּדָבְר | ְלעֹוָלם ְיהָוה ) 89: (ֵעדּות ִּפיךָ 

ְלִמְׁשָּפֶטיָך ָעְמדּו ) 91: (ּכֹוַנְנָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹד| ָודֹר ֱאמּוָנֶתָך 
ָאז ָאַבְדִּתי | לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ) 92: (ִּכי ַהּכֹל ֲעָבֶדיךָ | ַהּיֹום 
) 94: (ָבם ִחִּייָתִני ִּכי| ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדיָך ) 93: (ְבָעְנִיי

ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ) 95: (ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָדָרְׁשִּתי| ְלָך ֲאִני הֹוִׁשיֵעִני 
ְרָחָבה | ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ) 96: (ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן| ְלַאְּבֵדִני 

ָּכל ַהּיֹום ִהיא | ָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ) 97: (ִמְצָוְתָך ְמאֹד
: ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי| ֵמאְֹיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶתָך ) 98: (יָחִתיִׂש 
) 100: (ִּכי ֵעְדֹוֶתיָך ִׂשיָחה ִלי| ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ) 99(

ִמָּכל אַֹרח ָרע ) 101: (ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי| ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ִמִּמְׁשָּפֶטיָך לֹא ) 102: (ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרךָ  ְלַמַען| ָּכִלאִתי ַרְגָלי 

ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך ) 103: (ִּכי ַאָּתה הֹוֵרָתִני| ָסְרִּתי 
ח ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל אֹרַ | ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ) 104: (ִמְּדַבׁש ְלִפי

 ִנְׁשַּבְעִּתי) 106: (ִתיָבִתיְואֹור ִלנְ | ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ) 105: (ָׁשֶקר
| ַנֲעֵניִתי ַעד ְמאֹד ) 107: (ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ | ָוֲאַקֵּיָמה 



 ּוִמְׁשָּפֶטיךָ | ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ְיהָוה ) 108: (ְיהָוה ַחֵּיִני ִכְדָבֶרךָ 
) 110: (ִּתיְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְח | ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ) 109: (ַלְּמֵדִני

ָנַחְלִּתי ) 111: (ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי| ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי 
ת ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹו) 112: (ִּכי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה| ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם 

: ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי| ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי ) 113: (ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב
סּורּו ִמֶּמִּני ) 115: (ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי| ִסְתִרי ּוָמִגִּני ָאָּתה ) 114(

ה ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחיֶ ) 116: (ְוֶאְּצָרה ִמְצֹות ֱאלָֹהי| ְמֵרִעים 
יָך ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּק | ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ) 117: (ְוַאל ְּתִביֵׁשִני ִמִּׂשְבִרי| 

: ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם| ִליָת ָּכל ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיָך ָס ) 118: (ָתִמיד
) 120: (ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיךָ | ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ) 119(

ט ָעִׂשיִתי ִמְׁשּפָ ) 121: (ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ָיֵראִתי| ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי 
ַאל | ֲערֹב ַעְבְּדָך ְלטֹוב ) 122: (ָקיַּבל ַּתִּניֵחִני ְלעְֹׁש | ָוֶצֶדק 

: ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקךָ | ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך ) 123: (ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים
ַעְבְּדָך ָאִני ) 125: (ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני) 124(

ֵהֵפרּו | ת ַליהָוה ֵעת ַלֲעׂשֹו) 126: (ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתיךָ | ֲהִביֵנִני 
ַעל ) 128: (ִמָּזָהב ּוִמָּפז| ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצֹוֶתיָך ) 127: (ּתֹוָרֶתךָ 

) 129: (ָּכל אַֹרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי| ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל ִיָּׁשְרִּתי 
ִאיר ֵּפַתח ְּדָבֶריָך יָ ) 130: (ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי| ְּפָלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך 
ִּכי ְלִמְצֹוֶתיָך | ִּפי ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה ) 131: (ֵמִבין ְּפָתִיים

) 133: (ְּכִמְׁשָּפט ְלאֲֹהֵבי ְׁשֶמךָ | ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ) 132: (ָיָאְבִּתי
ְּפֵדִני ) 134: (ְוַאל ַּתְׁשֶלט ִּבי ָכל ָאֶון| ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך 

| ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ) 135: (ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיךָ | ֵמעֶֹׁשק ָאָדם 
ַעל לֹא ָׁשְמרּו | ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ) 136: (ְוַלְּמֵדִני ֶאת ֻחֶּקיךָ 

ִצִּויָת ) 138: (ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיךָ | ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ) 137: (תֹוָרֶתךָ 
ִּכי | ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ) 139: (אֹדֶוֱאמּוָנה ְמ | ֶצֶדק ֵעדֶֹתיָך 

: ָבּהְצרּוָפה ִאְמָרְתָך ְמאֹד ְוַעְבְּדָך ֲאהֵ ) 140: (ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרי
ִצְדָקְתָך ) 142: (ִּפֻּקֶדיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי| ָצִעיר ָאנִֹכי ְוִנְבֶזה ) 141(

| ָצאּוִני ַצר ּוָמצֹוק ְמ ) 143: (ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת| ֶצֶדק ְלעֹוָלם 
: הֶצֶדק ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחיֶ ) 144: (ִמְצֹוֶתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי

) 146: (ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה) 145(
ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ) 147: (ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדֶֹתיךָ | ְקָראִתיָך הֹוִׁשיֵעִני 

ִקְּדמּו ֵעיַני ) 148: (ִיָחְלִּתי] ִלְדָבְרָך קרי[ך לדברי| ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ְיהָוה | קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ) 149: (ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתךָ | ַאְׁשֻמרֹות 

: ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו| ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזָּמה ) 150: (ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני



ֶקֶדם ) 152: (יָך ֱאֶמתְוָכל ִמְצֹוֶת | ָקרֹוב ַאָּתה ְיהָוה ) 151(
|  ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני) 153: (ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם| ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך 

ְלִאְמָרְתָך | ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ) 154: (ִּכי תֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי
: ׁשּוִּכי ֻחֶּקיָך לֹא ָדרָ | ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ) 155: (ַחֵּיִני

ַרִּבים רְֹדַפי ) 157: (ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני| ַרֲחֶמיָך ַרִּבים ְיהָוה ) 156(
ה ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָט ) 158: (ֵמֵעְדֹוֶתיָך לֹא ָנִטיִתי| ְוָצָרי 

| ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ) 159: (ֲאֶׁשר ִאְמָרְתָך לֹא ָׁשָמרּו| 
ּוְלעֹוָלם ָּכל | רֹאׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ) 160: (ְּדָך ַחֵּיִניְיהָוה ְּכַחְס 

ּוִמְּדָבְרָך [ומדבריך | ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ) 161: (ִמְׁשַּפט ִצְדֶקךָ 
ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל | ָׂשׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָך ) 162: (ָּפַחד ִלִּבי] קרי
) 164: (ֹוָרְתָך ָאָהְבִּתיּת| ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה ) 163: (ָרב

ָׁשלֹום ָרב ) 165: (ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ | ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך 
ָך ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְת ) 166: (ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול| ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך 

ֲהֵבם ָואֹ| ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ֵעדֶֹתיָך ) 167: (ּוִמְצֹוֶתיָך ָעִׂשיִתי| ְיהָוה 
: ִּכי ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדךָ | ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ) 168: (ְמאֹד

ָּתבֹוא ) 170: (ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני| ִּתְקַרב ִרָּנִתי ְלָפֶניָך ְיהָוה ) 169(
| ָּלה ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִה ) 171: (ְּכִאְמָרְתָך ַהִּציֵלִני| ְּתִחָּנִתי ְלָפֶניָך 

ִּכי ָכל ִמְצֹוֶתיָך | ַּתַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ) 172: (ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ 
) 174: (ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִּתי| ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני ) 173: (ֶּצֶדק

ְּתִחי ַנְפִׁשי ) 175: (ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי| ָּתַאְבִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה 
 ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש) 176: (ּוִמְׁשָּפֶטָך ַיֲעְזֻרִני| ָּך ּוְתַהְללֶ 
  :ִּכי ִמְצֹוֶתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי| ַעְבֶּדָך 

  
Psalms Chapter 120 

  
) 2: (ֶאל ְיהָוה ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני| ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ) 1(

ַמה ִּיֵּתן ) 3: (ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה| ֶקר ְיהָוה ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁש 
 ִעם ַּגֲחֵלי| ִחֵּצי ִגּבֹור ְׁשנּוִנים ) 4: (ְלָך ּוַמה ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָּיה

: רָׁשַכְנִּתי ִעם ָאֳהֵלי ֵקדָ | אֹוָיה ִלי ִּכי ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך ) 5: (ְרָתִמים
 ֲאִני ָׁשלֹום ְוִכי) 7: (ֵנא ָׁשלֹוםִעם ׂשֹו| ַרַּבת ָׁשְכָנה ָּלּה ַנְפִׁשי ) 6(

  :ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה| ֲאַדֵּבר 
  

Psalms Chapter 121 
  



) 2: (יֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִר | ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ) 1(
|  ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלךָ ) 3: (עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ| ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָוה 

: ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל| ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן ) 4: (ָינּום ׁשְֹמֶרךָ ַאל 
 יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש) 6: (ְיהָוה ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנךָ | ְיהָוה ׁשְֹמֶרָך ) 5(

ִיְׁשמֹר ֶאת | ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע ) 7: (לֹא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה
  :ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם| הָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך יְ ) 8: (ַנְפֶׁשךָ 

  
Psalms Chapter 122 

  
: ְך ָׂשַמְחִּתי ְּבאְֹמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה ֵנלֵ | ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ) 1(
ְירּוָׁשַלִם ) 3: (ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִם| עְֹמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ) 2(

 ְבֵטיֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁש ) 4: (יר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדוְּכִע | ַהְּבנּוָיה 
ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ) 5: (ְלהֹדֹות ְלֵׁשם ְיהָוה| ָיּה ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל 
ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ) 6: (ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִויד| ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט 

ַׁשְלָוה | ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ) 7: (ִיְׁשָליּו אֲֹהָבִיְך | ְירּוָׁשָלִם 
) 9: (ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך | ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ) 8: (ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך 

  :ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך | ְלַמַען ֵּבית ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו 
  

Psalms Chapter 123 
  
) 2: (ְׁשִבי ַּבָּׁשָמִיםֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ֶאת ֵעיַני ַהּיֹ| ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ) 1(

ַיד  ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל
ָחֵּננּו ) 3: (ֵּכן ֵעיֵנינּו ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּו| ְּגִבְרָּתּה 

| ֵׁשנּו ַרַּבת ָׂשְבָעה ָּלּה ַנְפ ) 4: (ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז| ְיהָוה ָחֵּננּו 
  :ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז ִלְגֵאיֹוִנים

  
Psalms Chapter 124 

  
לּוֵלי ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא | ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ) 1(

ֲאַזי ) 3: (ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם| לּוֵלי ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו ) 2: (ִיְׂשָרֵאל
| ֲאַזי ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו ) 4: (ֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּוּבַ | ַחִּיים ְּבָלעּונּו 

ַהַּמִים | ֲאַזי ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו ) 5: (ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו
) 7: (ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם| ָּברּוְך ְיהָוה ) 6: (ַהֵּזידֹוִנים



ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו |  ַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים
  :עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ| ֶעְזֵרנּו ְּבֵׁשם ְיהָוה ) 8: (ִנְמָלְטנּו

  
Psalms Chapter 125 

  
ַהּבְֹטִחים ַּביהָוה ְּכַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט | ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ) 1(

| ִביב ְלַעּמֹו ְירּוָׁשַלִם ָהִרים ָסִביב ָלּה ַויהָוה ָס ) 2: (ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב
 ִּכי לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל) 3: (ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

) 4: (ְלַמַען לֹא ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם| ַהַּצִּדיִקים 
ְוַהַּמִּטים ) 5: (ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם| ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים 

  :לָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵא | ם יֹוִליֵכם ְיהָוה ֶאת ּפֲֹעֵלי ָהָאֶון ַעַקְלַקּלֹוָת 
  

Psalms Chapter 126 
  
ְּבׁשּוב ְיהָוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו | ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ) 1(

ָאז יֹאְמרּו | ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ) 2: (ְּכחְֹלִמים
ת ִהְגִּדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹו) 3: (יל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלהַבּגֹוִים ִהְגִּד 

ְׁשִביֵתנּו [ׁשּוָבה ְיהָוה ֶאת ׁשבותנו ) 4: (ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים
) 6: (ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו) 5: (ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב| ] קרי

ּבֹא ָיבֹוא ְבִרָּנה נֵֹׂשא | ַהָּזַרע  ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך 
  :ֲאֻלּמָֹתיו

  
Psalms Chapter 127 

  
ִאם ְיהָוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא | ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשלֹמֹה ) 1(

) 2: (ֹוֵמרָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא ִיְׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁש
| ים ֲחֵרי ֶׁשֶבת אְֹכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִב ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַא

ָׂשָכר ְּפִרי | ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים ) 3: (ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא
ַאְׁשֵרי ) 5: (ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים| ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור ) 4: (ַהָּבֶטן

בֹׁשּו ִּכי ְיַדְּברּו ֶאת לֹא יֵ | ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם 
  :אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער

  
Psalms Chapter 128 

  



) 2: (ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא ְיהָוה ַההֵֹלְך ִּבְדָרָכיו| ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ) 1(
ָּיה ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹר ) 3: (ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך | ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל 

ִהֵּנה ) 4: (ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנךָ | ָך ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶת 
ּוְרֵאה | ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ) 5: (ִכי ֵכן ְיבַֹרְך ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוה
 ָׁשלֹום ַעל| ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ) 6: (ְּבטּוב ְירּוָׁשָלִם ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייךָ 

  :ִיְׂשָרֵאל
  

Psalms Chapter 129 
  
) 2: (ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוַרי יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל| ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ) 1(

ַעל ַּגִּבי ָחְרׁשּו ) 3: (ַּגם לֹא ָיְכלּו ִלי| ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי 
ְיהָוה ַצִּדיק ) 4]: (ְלַמֲעִניָתם קרי[ֶהֱאִריכּו למענותם | חְֹרִׁשים 

: ּכֹל ׂשְֹנֵאי ִצּיֹון| ֵיבֹׁשּו ְוִיּסֹגּו ָאחֹור ) 5: (ְרָׁשִעיםִקֵּצץ ֲעבֹות | 
ֹו ֶׁשּלֹא ִמֵּלא ַכּפ) 7: (ֶׁשַּקְדַמת ָׁשַלף ָיֵבׁש| ִיְהיּו ַּכֲחִציר ַּגּגֹות ) 6(

ְולֹא ָאְמרּו ָהעְֹבִרים ִּבְרַּכת ְיהָוה ) 8: (קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמר
  :ְּבֵׁשם ְיהָוהֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם | ֲאֵליֶכם 

  
Psalms Chapter 130 

  
ֲאדָֹני ) 2: (ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוה| ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ) 1(

ִאם ) 3: (ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני| ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי 
| ִליָחה ִּכי ִעְּמָך ַהְּס ) 4: (ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד| ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר ָיּה 

: ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי| ִקִּויִתי ְיהָוה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ) 5: (ְלַמַען ִּתָּוֵרא
ַיֵחל ) 7: (ִמּׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר| ַנְפִׁשי ַלאדָֹני ) 6(

) 8: (ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות| ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם ְיהָוה ַהֶחֶסד 
  :ִמּכֹל ֲעֹונָֹתיו| ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוהּוא 

  
Psalms Chapter 131 

  
א ְיהָוה לֹא ָגַבּה ִלִּבי ְולֹא ָרמּו ֵעיַני ְולֹ| ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ) 1(

ִאם לֹא ִׁשִּויִתי ) 2: (ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני
ַיֵחל ) 3: (ֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשיְּכָגֻמל עֲ | ְודֹוַמְמִּתי ַנְפִׁשי 
  :ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם| ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

  



Psalms Chapter 132 
  
ֲאֶׁשר ) 2: (ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו| ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ) 1(

| ֶהל ֵּביִתי ִאם ָאבֹא ְּבאֹ) 3: (ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעקֹב| ִנְׁשַּבע ַליהָוה 
ְלַעְפַעַּפי | ִאם ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני ) 4: (ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש ְיצּוָעי

: בִמְׁשָּכנֹות ַלֲאִביר ַיֲעקֹ| ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהָוה ) 5: (ְּתנּוָמה
ָנבֹוָאה ) 7: (ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַער| ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ) 6(

קּוָמה ְיהָוה ) 8: (ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהדֹם ַרְגָליו| נֹוָתיו ְלִמְׁשְּכ 
| ּכֲֹהֶניָך ִיְלְּבׁשּו ֶצֶדק ) 9: (ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזךָ | ִלְמנּוָחֶתָך 

: ֶחךָ ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשי| ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדָך ) 10: (ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו
ִמְּפִרי | ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה  ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְלָדִוד) 11(

י זֹו ִאם ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך ְּבִריִתי ְוֵעדִֹת ) 12: (ִבְטְנָךָאִׁשית ְלִכֵּסא ָלְך 
ִּכי ָבַחר ) 13: (ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך | ֲאַלְּמֵדם 

ּפֹה | נּוָחִתי ֲעֵדי ַעד זֹאת ְמ ) 14: (ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו| ְיהָוה ְּבִצּיֹון 
ֶאְביֹוֶניָה ַאְׂשִּביַע | ֵציָדּה ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך ) 15: (ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתיהָ 

) 17: (ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן ְיַרֵּננּו| ְוכֲֹהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ) 16: (ָלֶחם
ָביו אֹויְ ) 18: (ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי| ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד 

  :ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו| ַאְלִּביׁש ּבֶֹׁשת 
  

Psalms Chapter 133 
  
ים ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִח | ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ) 1(

| ן ַאֲהרֹן ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַק ) 2: (ַּגם ָיַחד
ִּכי | ן ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹו) 3: (ָתיוֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹו

  :ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם
  

Psalms Chapter 134 
  
ִהֵּנה ָּבֲרכּו ֶאת ְיהָוה ָּכל ַעְבֵדי ְיהָוה | ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ) 1(

ּוָבֲרכּו | אּו ְיֵדֶכם קֶֹדׁש ְׂש ) 2: (ָהעְֹמִדים ְּבֵבית ְיהָוה ַּבֵּלילֹות
  :עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ| ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ) 3: (ֶאת ְיהָוה

  
Psalms Chapter 135 

  



) 2: (ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה| ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ) 1(
ַהְללּו ָיּה ִּכי ) 3(: ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאלֵֹהינּו| ֶׁשעְֹמִדים ְּבֵבית ְיהָוה 

| ִּכי ַיֲעקֹב ָּבַחר לֹו ָיּה ) 4: (ַזְּמרּו ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים| טֹוב ְיהָוה 
ַוֲאדֵֹנינּו | ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה ) 5: (ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו
ָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים ּו| ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ) 6: (ִמָּכל ֱאלִֹהים

| ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ) 7: (ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתהֹומֹות
י ֶׁשִהָּכה ְּבכֹורֵ ) 8: (ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו

י ָׁשַלח אֹתֹות ּומְֹפִתים ְּבתֹוֵכִכ ) 9: (ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה| ִמְצָרִים 
ְוָהַרג | ֶׁשִהָּכה ּגֹוִים ַרִּבים ) 10: (ּוְבָכל ֲעָבָדיוְּבַפְרעֹה | ִמְצָרִים 

 ָׁשןְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ) 11: (ְמָלִכים ֲעצּוִמים
ל ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵא | ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה ) 12: (ּוְלכֹל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען| 

ִּכי ) 14: (ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר|  ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם) 13: (ַעּמֹו
ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף ) 15: (ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם| ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו 

ֵעיַנִים | ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ) 16: (ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם| ְוָזָהב 
ַאף ֵאין ֶיׁש |  ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו) 17: (ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו

: םּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבהֶ | ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם ) 18: (רּוַח ְּבִפיֶהם
: הֵּבית ַאֲהרֹן ָּבֲרכּו ֶאת ְיהוָ | ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבֲרכּו ֶאת ְיהָוה ) 19(
: ִיְרֵאי ְיהָוה ָּבֲרכּו ֶאת ְיהָוה| ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבֲרכּו ֶאת ְיהָוה ) 20(
  :ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ׁשֵֹכן ְירּוָׁשָלִם ַהְללּו ָיּה) 21(
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הֹודּו ֵלאלֵֹהי ) 2: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ) 1(

ִּכי | הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ) 3: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ָהֱאלִֹהים 
ִּכי ְלעֹוָלם | ְלעֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו ) 4: (ְלעָֹלם ַחְסּדֹו

) 6: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ְלעֵֹׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ) 5: (ַחְסּדֹו
ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ) 7: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 

ִּכי | ֹום ֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֶאת הַ ) 8: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ְּגדִֹלים 
ִּכי | ה ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְילָ ) 9: (ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ִּכי ְלעֹוָלם | ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם ) 10: (ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

) 12: (ַחְסּדֹוִּכי ְלעֹוָלם | ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ) 11: (ַחְסּדֹו
ְלגֵֹזר ַים ) 13: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה 

| ֹו ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכ) 14: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| סּוף ִלְגָזִרים 
 ִּכי ְלעֹוָלם| ְוִנֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ) 15: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו



) 17: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר ) 16: (ַחְסּדֹו
ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ) 18: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים 

ִּכי | ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ) 19: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ַאִּדיִרים 
) 21: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן  )20: (ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ) 22: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה 
ִּכי ְלעֹוָלם | ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו ) 23: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ַעְבּדֹו 
נֵֹתן ֶלֶחם ) 25: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ֵרינּו ַוִּיְפְרֵקנּו ִמּצָ ) 24: (ַחְסּדֹו

ִּכי | הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים ) 26: (ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו| ְלָכל ָּבָׂשר 
  :ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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) 2: (ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון| ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ) 1(
ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ) 3: (ָּתִלינּו ִּכּנֹרֹוֵתינּו| ל ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה עַ 

) 4: (ִׁשירּו ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּיֹון| ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה 
ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ) 5: (ַעל ַאְדַמת ֵנָכר| ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָוה 

ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ) 6: (ַּכח ְיִמיִניְירּוָׁשָלִם ִּתְׁש 
) 7: (יִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִת | ֶאְזְּכֵרִכי 

ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו | ְזכֹר ְיהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִם 
 ֶאת ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם ָלְך | ַּבת ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה ) 8: (ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה

ל ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶא ) 9: (ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו
  :ַהָּסַלע
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 ֶאְׁשַּתֲחֶוה) 2: (ֶנֶגד ֱאלִֹהים ֲאַזְּמֶרּךָ | ְלָדִוד אֹוְדָך ְבָכל ִלִּבי ) 1(

ִּכי |  ה ֶאת ְׁשֶמָך ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתךָ ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְואֹודֶ 
| ְּביֹום ָקָראִתי ַוַּתֲעֵנִני ) 3: (ִהְגַּדְלָּת ַעל ָּכל ִׁשְמָך ִאְמָרֶתךָ 

ִּכי ָׁשְמעּו | יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ) 4: (ַּתְרִהֵבִני ְבַנְפִׁשי עֹז
) 6: (ִּכי ָגדֹול ְּכבֹוד ְיהָוה| הָוה ְוָיִׁשירּו ְּבַדְרֵכי יְ ) 5: (ִאְמֵרי ִפיךָ 

ִאם ֵאֵלְך ) 7: (ְוָגבַֹּה ִמֶּמְרָחק ְיֵיָדע| ִּכי ָרם ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה 
: ִמיֶנךָ ַעל ַאף אְֹיַבי ִּתְׁשַלח ָיֶדָך ְותֹוִׁשיֵעִני יְ | ְּבֶקֶרב ָצָרה ְּתַחֵּיִני 

עֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ְיהָוה ַחְסְּדָך לְ | ְיהָוה ִיְגמֹר ַּבֲעִדי ) 8(
  :ֶּתֶרף
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ַאָּתה ) 2: (ְיהָוה ֲחַקְרַּתִני ַוֵּתָדע| ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ) 1(

ָאְרִחי ְוִרְבִעי ) 3: (ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק| ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי 
ֵהן ְיהָוה | ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני ) 4: (ְוָכל ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה| ֵזִריָת 

) 6: (ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה| ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני ) 5: (ָיַדְעָּת ֻכָּלּה
) 7: (ִנְׂשְּגָבה לֹא אּוַכל ָלּה| ַדַעת ִמֶּמִּני ] ְּפִליָאה קרי[פלאיה 

 ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים) 8: (ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח| ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך 
 ֶאְׁשְּכָנה| ֶאָּׂשא ַכְנֵפי ָׁשַחר ) 9: (ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנּךָ | ָׁשם ָאָּתה 

) 11: (ְותֹאֲחֵזִני ְיִמיֶנךָ | ַּגם ָׁשם ָיְדָך ַתְנֵחִני ) 10: (ְּבַאֲחִרית ָים
ם חֶֹׁשְך לֹא ּגַ ) 12: (ְוַלְיָלה אֹור ַּבֲעֵדִני| ָואַֹמר ַאְך חֶֹׁשְך ְיׁשּוֵפִני 

ִּכי ) 13: (ְוַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה| ַיְחִׁשיְך ִמֶּמָך 
אֹוְדָך ַעל ִּכי ) 14: (ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן ִאִּמי| ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי 

לֹא ) 15: (ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך ְוַנְפִׁשי יַֹדַעת ְמאֹד| נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי 
ִּתּיֹות ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי ְּבַתְח | ְכַחד ָעְצִמי ִמֶּמָּך נִ 

ָיִמים | ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ) 16: (ָאֶרץ
| ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ) 17: (ֶאָחד ָּבֶהם] ְולֹו קרי[ֻיָּצרּו ולא 

ֱהִקיצִֹתי | ֶאְסְּפֵרם ֵמחֹול ִיְרּבּון ) 18: (ֶהםֶמה ָעְצמּו ָראֵׁשי
 ְוַאְנֵׁשי ָדִמים סּורּו| ִאם ִּתְקטֹל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ) 19: (ְועֹוִדי ִעָּמְך 

ֲהלֹוא ) 21: (ָנֻׂשא ַלָּׁשְוא ָעֶריךָ | ֲאֶׁשר יֹאְמֻרָך ִלְמִזָּמה ) 20: (ֶמִּני
ַּתְכִלית ) 22: (ָך ֶאְתקֹוָטטּוִבְתקֹוְמֶמי| ְמַׂשְנֶאיָך ְיהָוה ֶאְׂשָנא 

|  ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי) 23: (ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי| ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים 
ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך | ּוְרֵאה ִאם ֶּדֶרְך עֶֹצב ִּבי ) 24: (ְּבָחֵנִני ְוַדע ַׂשְרַעָּפי

  :עֹוָלם
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ֵמִאיׁש | ַחְּלֵצִני ְיהָוה ֵמָאָדם ָרע ) 2: (ִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלדָ ) 1(

ָּכל יֹום ָיגּורּו | ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ָרעֹות ְּבֵלב ) 3: (ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני
ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת | ָׁשֲננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש ) 4: (ִמְלָחמֹות

ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ָׁשְמֵרִני ְיהָוה ִמיֵדי ָרָׁשע ) 5: (ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה
ָטְמנּו ֵגִאים ַּפח ִלי ) 6: (ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ִלְדחֹות ְּפָעָמי| ִּתְנְצֵרִני 

) 7: (מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה| ַוֲחָבִלים ָּפְרׂשּו ֶרֶׁשת ְלַיד ַמְעָּגל 



) 8: (ַהֲאִזיָנה ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני| ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה 
ַאל ) 9: (ַסּכָֹתה ְלרֹאִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק| דָֹני עֹז ְיׁשּוָעִתי ְיהִֹוה אֲ 

) 10: (ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה| ִּתֵּתן ְיהָוה ַמֲאַוֵּיי ָרָׁשע 
ימיטו ) 11]: (ְיַכֵּסמֹו קרי[ֲעַמל ְׂשָפֵתימֹו יכסומו | רֹאׁש ְמִסָּבי 

ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל  ָּבֵאׁש| ֲעֵליֶהם ֶּגָחִלים ] ִיּמֹוטּו קרי[
ּו ִאיׁש ָחָמס ָרע ְיצּוֶדּנ| ִאיׁש ָלׁשֹון ַּבל ִיּכֹון ָּבָאֶרץ ) 12: (ָיקּומּו

| ִּכי ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ִּדין ָעִני ] ָיַדְעִּתי קרי[ידעת ) 13: (ְלַמְדֵחפֹת
ְיָׁשִרים  ֵיְׁשבּו| ַאְך ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ) 14: (ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים

  :ֶאת ָּפֶניךָ 
  

Psalms Chapter 141 
  
 ְיהָוה ְקָראִתיָך חּוָׁשה ִּלי ַהֲאִזיָנה קֹוִלי| ִמְזמֹור ְלָדִוד ) 1(

ַמְׂשַאת ַּכַּפי | ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך ) 2: (ְּבָקְרִאי ָלְך 
: ַעל ַּדל ְׂשָפָתי ִנְּצָרה| ִׁשיָתה ְיהָוה ָׁשְמָרה ְלִפי ) 3: (ִמְנַחת ָעֶרב

יִׁשים ַאל ַּתט ִלִּבי ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִללֹות ְּבֶרַׁשע ֶאת ִא ) 4(
ֶיֶהְלֵמִני ַצִּדיק ֶחֶסד ) 5: (ּוַבל ֶאְלַחם ְּבַמְנַעֵּמיֶהם| ּפֲֹעֵלי ָאֶון 

ִּכי עֹוד ּוְתִפָּלִתי | ְויֹוִכיֵחִני ֶׁשֶמן רֹאׁש ַאל ָיִני רֹאִׁשי 
י ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי ִּכ | ִנְׁשְמטּו ִביֵדי ֶסַלע ׁשְֹפֵטיֶהם ) 6: (יֶהםְּבָרעֹוֵת 
: ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי ְׁשאֹול| ְּכמֹו פֵֹלַח ּובֵֹקַע ָּבָאֶרץ ) 7: (ָנֵעמּו

) 9: (ְּבָכה ָחִסיִתי ַאל ְּתַער ַנְפִׁשי| ִּכי ֵאֶליָך ְיהִוה ֲאדָֹני ֵעיָני ) 8(
ִיְּפלּו ) 10: (ּומְֹקׁשֹות ּפֲֹעֵלי ָאֶון| ח ָיְקׁשּו ִלי ָׁשְמֵרִני ִמיֵדי פַ 

  :ַיַחד ָאנִֹכי ַעד ֶאֱעבֹור| ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים 
  

Psalms Chapter 142 
  
קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ) 2: (ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה ְתִפָּלה| ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד ) 1(

ָצָרִתי | ֶאְׁשּפְֹך ְלָפָניו ִׂשיִחי ) 3: (קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן| ֶאְזָעק 
| י ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִת ) 4: (ְלָפָניו ַאִּגיד

ַהֵּביט ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין ִלי ) 5: (ְּבאַֹרח זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי
ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך ) 6: (ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי| ַמִּכיר 
 ַהְקִׁשיָבה) 7: (ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים| ְיהָוה 

) 8: (ַהִּציֵלִני ֵמרְֹדַפי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני| ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי ְמאֹד 



רּו ַצִּדיִקים ִּבי ַיְכִּת | הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמָך 
  :ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי

  
Psalms Chapter 143 

  
ַני ְיהָוה ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ַּתֲחנּו| ִמְזמֹור ְלָדִוד ) 1(

| ָך ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבּדֶ ) 2: (ֶּבֱאֻמָנְתָך ֲעֵנִני ְּבִצְדָקֶתךָ 
ֶרץ ִּכי ָרַדף אֹוֵיב ַנְפִׁשי ִּדָּכא ָלָא )3: (ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי

ַוִּתְתַעֵּטף ָעַלי ) 4: (הֹוִׁשיַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים ְּכֵמֵתי עֹוָלם| ַחָּיִתי 
 ָזַכְרִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי) 5: (ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי| רּוִחי 

| ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך ) 6: (ְּבַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ֲאׂשֹוֵחחַ | ְבָכל ָּפֳעֶלָך 
|  ַמֵהר ֲעֵנִני ְיהָוה ָּכְלָתה רּוִחי) 7: (ַנְפִׁשי ְּכֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה

ַהְׁשִמיֵעִני ) 8: (ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם יְֹרֵדי בֹור
ְך זּו ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך הֹוִדיֵעִני ֶּדרֶ | ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ִּכי ְבָך ָבָטְחִּתי 

) 10: (ַהִּציֵלִני ֵמאְֹיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי) 9: (ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי
רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני | ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה ֱאלֹוָהי 

תֹוִציא  ְּבִצְדָקְתךָ | ְלַמַען ִׁשְמָך ְיהָוה ְּתַחֵּיִני ) 11: (ְּבֶאֶרץ ִמיׁשֹור
י ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צֲֹררֵ | ּוְבַחְסְּדָך ַּתְצִמית אְֹיָבי ) 12: (ִמָּצָרה ַנְפִׁשי

  :ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדךָ 
  

Psalms Chapter 144 
  
ֶאְצְּבעֹוַתי | ְלָדִוד ָּברּוְך ְיהָוה צּוִרי ַהְמַלֵּמד ָיַדי ַלְקָרב ) 1(

ָמִגִּני ּובֹו | ָדִתי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי ַחְסִּדי ּוְמצּו) 2: (ַלִּמְלָחָמה
ֶּבן | ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו ) 3: (ָחִסיִתי ָהרֹוֵדד ַעִּמי ַתְחָּתי

) 5: (ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר| ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה ) 4: (ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו
ְּברֹוק ָּבָרק ) 6: (ֱעָׁשנּוַּגע ֶּבָהִרים ְויֶ | ְיהָוה ַהט ָׁשֶמיָך ְוֵתֵרד 

ְּפֵצִני | ְׁשַלח ָיֶדיָך ִמָּמרֹום ) 7: (ְׁשַלח ִחֶּציָך ּוְתֻהֵּמם| ּוְתִפיֵצם 
| ְוא ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁש ) 8: (ְוַהִּציֵלִני ִמַּמִים ַרִּבים ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר

ְּבֵנֶבל | ָרה ָּלְך ֱאלִֹהים ִׁשיר ָחָדׁש ָאִׁשי) 9: (ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר
ַהּפֹוֶצה ֶאת | ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה ַלְּמָלִכים ) 10: (ָעׂשֹור ֲאַזְּמָרה ָּלְך 

 ֲאֶׁשר| ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר ) 11: (ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה
ּו ִּכְנִטִעים ֲאֶׁשר ָּבֵנינ) 12: (ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר

: לְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת ְמֻחָּטבֹות ַּתְבִנית ֵהיכָ | ְמֻגָּדִלים ִּבְנעּוֵריֶהם 



צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות | ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמַּזן ֶאל ַזן ) 13(
ֵאין ֶּפֶרץ ְוֵאין | ַאּלּוֵפינּו ְמֻסָּבִלים ) 14: (ְמֻרָּבבֹות ְּבחּוצֹוֵתינּו

| ֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּל) 15: (את ְוֵאין ְצָוָחה ִּבְרחֹבֵֹתינּויֹוצֵ 
  :ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשֲיהָוה ֱאלָֹהיו

  
Psalms Chapter 145 

  
ָך ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלְך ַוֲאָבֲרָכה ִׁשְמ | ְּתִהָּלה ְלָדִוד ) 1(

: דְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָועֶ ַוֲאהַ | ְּבָכל יֹום ֲאָבֲרֶכָּך ) 2: (ְלעֹוָלם ָוֶעד
ּדֹור ְלדֹור ) 4: (ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר| ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ) 3(

ְוִדְבֵרי | ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ) 5: (ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו| ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך 
וגדולתיך | רּו ֶוֱעזּוז נֹוְראֶֹתיָך יֹאֵמ ) 6: (ִנְפְלאֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה

ְוִצְדָקְתָך | ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו ) 7: (ֲאַסְּפֶרָּנה] ּוְגדּוָּלְתָך קרי[
טֹוב ) 9: (ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד| ַחּנּון ְוַרחּום ְיהָוה ) 8: (ְיַרֵּננּו

יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל ) 10: (ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו| ְיהָוה ַלּכֹל 
| ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ) 11: (ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבֲרכּוָכה| ֶׂשיָך ַמעֲ 

ּוְכבֹוד | ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ) 12: (ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו
 ּוֶמְמֶׁשְלְּתךָ | ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עָֹלִמים ) 13: (ֲהַדר ַמְלכּותֹו
ְוזֹוֵקף ְלָכל | סֹוֵמְך ְיהָוה ְלָכל ַהּנְֹפִלים ) 14: (ְּבָכל ּדֹור ָודֹור

ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת | ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ) 15: (ַהְּכפּוִפים
: ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון| ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ) 16: (ָאְכָלם ְּבִעּתֹו

ָקרֹוב ) 18: (ְּבָכל ַמֲעָׂשיוְוָחִסיד | ַצִּדיק ְיהָוה ְּבָכל ְּדָרָכיו ) 17(
ְרצֹון ) 19: (ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת| ְיהָוה ְלָכל קְֹרָאיו 

ׁשֹוֵמר ְיהָוה ) 20: (ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם| ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה 
ְּתִהַּלת ְיהָוה ) 21: (ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד| ֶאת ָּכל אֲֹהָביו 

  :ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד| ְיַדֶּבר ִּפי 
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| ֲאַהְלָלה ְיהָוה ְּבַחָּיי ) 2: (ַהְללּו ָיּה ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה) 1(

ְּבֶבן ָאָדם | ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ) 3: (ֲאַזְּמָרה ֵלאלַֹהי ְּבעֹוִדי
ַּבּיֹום ַההּוא | ֵּתֵצא רּוחֹו ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ) 4: (ְתׁשּוָעה ֶׁשֵאין לֹו

 ִׂשְברֹו ַעל ְיהָוה| ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעקֹב ְּבֶעְזרֹו ) 5: (ָאְבדּו ֶעְׁשּתֹנָֹתיו
| ר ָּבם עֶֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁש ) 6: (ֱאלָֹהיו



ֶחם עֶֹׂשה ִמְׁשָּפט ָלֲעׁשּוִקים נֵֹתן לֶ  )7: (ַהּׁשֵֹמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם
ְיהָוה ּפֵֹקַח ִעְוִרים ְיהָוה ) 8: (ְיהָוה ַמִּתיר ֲאסּוִרים| ָלְרֵעִבים 

 ְיהָוה ׁשֵֹמר ֶאת ֵּגִרים) 9: (ְיהָוה אֵֹהב ַצִּדיִקים| זֵֹקף ְּכפּוִפים 
ְמלְֹך ְיהָוה יִ ) 10: (ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ְיַעֵּות| ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד 

  :ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּו ָיּה
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) 2: (ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה| ַהְללּו ָיּה ִּכי טֹוב ַזְּמָרה ֱאלֵֹהינּו ) 1(

 ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי) 3: (ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס| ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִם ְיהָוה 
ְלֻכָּלם | מֹוֶנה ִמְסָּפר ַלּכֹוָכִבים ) 4: (ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם| ב לֵ 

ִלְתבּוָנתֹו ֵאין | ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכַֹח ) 5: (ֵׁשמֹות ִיְקָרא
) 7: (ַמְׁשִּפיל ְרָׁשִעים ֲעֵדי ָאֶרץ| ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהָוה ) 6: (ִמְסָּפר

ִים ַהְמַכֶּסה ָׁשַמ ) 8: (ְּמרּו ֵלאלֵֹהינּו ְבִכּנֹורזַ | ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה 
נֹוֵתן ) 9: (ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר| ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 

לֹא ִבְגבּוַרת ) 10: (ִלְבֵני עֵֹרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּו| ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה 
רֹוֶצה ְיהָוה ֶאת  )11: (לֹא ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש ִיְרֶצה| ַהּסּוס ֶיְחָּפץ 

| ָוה ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִם ֶאת ְיה) 12: (ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו| ְיֵרָאיו 
ֵּבַרְך ָּבַנִיְך | ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ) 13: (ַהְלִלי ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון

) 15: (יֵעְך ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּב | ַהָּׂשם ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ) 14: (ְּבִקְרֵּבְך 
ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ) 16: (ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו| ַהּׁשֵֹלַח ִאְמָרתֹו ָאֶרץ 

ִלְפֵני | ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו ְכִפִּתים ) 17: (ְּכפֹור ָּכֵאֶפר ְיַפֵּזר| ַּכָּצֶמר 
ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו | ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ) 18: (ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד

 ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו| ְלַיֲעקֹב ] ְּדָבָריו קרי[ַמִּגיד דברו ) 19: (ִיםָמ 
ם לֹא ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּו) 20: (ְלִיְׂשָרֵאל
  :ַהְללּו ָיּה
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: רֹוִמיםַהְללּוהּו ַּבְּמ | ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ִמן ַהָּׁשַמִים ) 1(
) 3]: (ְצָבָאיו קרי[ַהְללּוהּו ָּכל צבאו | ַהְללּוהּו ָכל ַמְלָאָכיו ) 2(

י ַהְללּוהּו ְׁשֵמ ) 4: (ַהְללּוהּו ָּכל ּכֹוְכֵבי אֹור| ַהְללּוהּו ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח 
ה ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהוָ ) 5: (ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמִים| ַהָּׁשָמִים 

ָחק ָנַתן ְולֹא | ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ) 6: (א ִצָּוה ְוִנְבָראּוִּכי הּו| 



: ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהֹמֹות| ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ִמן ָהָאֶרץ ) 7: (ַיֲעבֹור
) 9: (רּוַח ְסָעָרה עָֹׂשה ְדָברֹו| ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור ) 8(

ַהַחָּיה ְוָכל ) 10: (י ְוָכל ֲאָרִזיםֵעץ ְּפִר | ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות 
 ָׂשִרים| ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים ) 11: (ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף| ְּבֵהָמה 

ְזֵקִנים ִעם | ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ) 12: (ְוָכל ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ
הֹודֹו | ּדֹו ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלבַ ) 13: (ְנָעִרים

יו ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסידָ ) 14: (ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים
  :ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּו ָיּה
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: ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים| ַהְללּו ָיּה ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ) 1(
ְיַהְללּו ) 3: (ְּבֵני ִצּיֹון ָיִגילּו ְבַמְלָּכם| ֵאל ְּבעָֹׂשיו ִיְׂשַמח ִיְׂשרָ ) 2(

| ִּכי רֹוֶצה ְיהָוה ְּבַעּמֹו ) 4: (ְּבתֹף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו לֹו| ְׁשמֹו ְבָמחֹול 
ְיַרְּננּו ַעל | ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ) 5: (ְיָפֵאר ֲעָנִוים ִּביׁשּוָעה

) 7: (ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם| ֹוְממֹות ֵאל ִּבְגרֹוָנם ר) 6: (ִמְׁשְּכבֹוָתם
 ֶלְאסֹר ַמְלֵכיֶהם) 8: (ּתֹוֵכחֹת ַּבל ֻאִּמים| ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ַּבּגֹוִים 

 ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִמְׁשָּפט) 9: (ְוִנְכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל| ְּבִזִּקים 
  :ְללּו ָיּהָּכתּוב ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו הַ 
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) 2: (ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו| ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ) 1(

ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ) 3: (ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו| ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו 
ַהְללּוהּו | ֹול ַהְללּוהּו ְבתֹף ּוָמח) 4: (ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור| ׁשֹוָפר 

ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי | ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ) 5: (ְּבִמִּנים ְועּוָגב
  :ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּו ָיּה) 6: (ְתרּוָעה

  
  ֵסֶפר ִאּיֹוב

  
Job Chapter 1 

  
א ָּתם ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּו| ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ ִאּיֹוב ְׁשמֹו ) 1(

ַוִּיָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבִנים ) 2: (ְוָיָׁשר ִויֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמָרע



ת ַאְלֵפי ַוְיִהי ִמְקֵנהּו ִׁשְבַעת ַאְלֵפי צֹאן ּוְׁשלֶֹׁש ) 3: (ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות
ֹות ַוֲעֻבָּדה ְגַמִּלים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶצֶמד ָּבָקר ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאתֹונ

ְוָהְלכּו ) 4: (ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ָּגדֹול ִמָּכל ְּבֵני ֶקֶדם| ַרָּבה ְמאֹד 
ת ְוָׁשְלחּו ְוָקְראּו ִלְׁשלֶֹׁש | ָבָניו ְוָעׂשּו ִמְׁשֶּתה ֵּבית ִאיׁש יֹומֹו 
ַוְיִהי ִּכי ִהִּקיפּו ְיֵמי ) 5: (ַאְחיֵֹתיֶהם ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ִעָּמֶהם

עֹלֹות  ב ַוְיַקְּדֵׁשם ְוִהְׁשִּכים ַּבּבֶֹקר ְוֶהֱעָלהַהִּמְׁשֶּתה ַוִּיְׁשַלח ִאּיֹו
ים ִמְסַּפר ֻּכָּלם ִּכי ָאַמר ִאּיֹוב אּוַלי ָחְטאּו ָבַני ּוֵבֲרכּו ֱאלִֹה 

  : ָּכָכה ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב ָּכל ַהָּיִמים| ִּבְלָבָבם 
ַוָּיבֹוא | ה ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹאּו ְּבֵני ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיֵּצב ַעל ְיהוָ ) 6(

| א ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן ֵמַאִין ָּתבֹ) 7: (ַגם ַהָּׂשָטן ְּבתֹוָכם
) 8: (ֵּלְך ָּבּהַוַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת ְיהָוה ַוּיֹאַמר ִמּׁשּוט ָּבָאֶרץ ּוֵמִהְתהַ 

ין ִּכי ֵא |  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן ֲהַׂשְמָּת ִלְּבָך ַעל ַעְבִּדי ִאּיֹוב
ַוַּיַען ) 9: (ָּכמֹהּו ָּבָאֶרץ ִאיׁש ָּתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמָרע

ֲהלֹא ) 10: (ַהִחָּנם ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאלִֹהים| ַהָּׂשָטן ֶאת ְיהָוה ַוּיֹאַמר 
לֹו  ַׂשְכָּת ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ֲאֶׁשר] ַאָּתה קרי[את 

ְואּוָלם ) 11: (ָדיו ֵּבַרְכָּת ּוִמְקֵנהּו ָּפַרץ ָּבָאֶרץַמֲעֵׂשה יָ | ִמָּסִביב 
) 12: (ִאם לֹא ַעל ָּפֶניָך ְיָבֲרֶכּךָ | ְׁשַלח ָנא ָיְדָך ְוַגע ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו 

ֵאָליו ַאל  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן ִהֵּנה ָכל ֲאֶׁשר לֹו ְּבָיֶדָך ַרק
| ַוְיִהי ַהּיֹום ) 13: (ן ֵמִעם ְּפֵני ְיהָוהַוֵּיֵצא ַהָּׂשָט | ִּתְׁשַלח ָיֶדָך 

) 14: (ּוָבָניו ּוְבנָֹתיו אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ַיִין ְּבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְּבכֹור
 ַהָּבָקר ָהיּו חְֹרׁשֹות ְוָהֲאתֹנֹות| ּוַמְלָאְך ָּבא ֶאל ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר 

ְוֶאת ַהְּנָעִרים ִהּכּו  ַוִּתּפֹל ְׁשָבא ַוִּתָּקֵחם) 15: (רֹעֹות ַעל ְיֵדיֶהם
עֹוד ֶזה ) 16: (ָוִאָּמְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָלְך | ְלִפי ָחֶרב 

ַוִּתְבַער  ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא ַוּיֹאַמר ֵאׁש ֱאלִֹהים ָנְפָלה ִמן ַהָּׁשַמִים
: יד ָלְך ָוִאָּמְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִּדי ְלַהּגִ | ַּבּצֹאן ּוַבְּנָעִרים ַוּתֹאְכֵלם 

ָׁשה עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא ַוּיֹאַמר ַּכְׂשִּדים ָׂשמּו ְׁשלֹ) 17(
ִהּכּו ְלִפי  ָראִׁשים ַוִּיְפְׁשטּו ַעל ַהְּגַמִּלים ַוִּיָּקחּום ְוֶאת ַהְּנָעִרים

ַעד ֶזה ְמַדֵּבר ) 18: (ָוִאָּמְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָלְך | ָחֶרב 
ָּבֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ַיִין ְּבֵבית | ַוּיֹאַמר ְוֶזה ָּבא 

ר ְוִהֵּנה רּוַח ְּגדֹוָלה ָּבָאה ֵמֵעֶבר ַהִּמְדּבָ ) 19: (ֲאִחיֶהם ַהְּבכֹור
ָוִאָּמְלָטה | ַוִּיַּגע ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּבִית ַוִּיּפֹל ַעל ַהְּנָעִרים ַוָּימּותּו 

ַוָּיָקם ִאּיֹוב ַוִּיְקַרע ֶאת ְמִעלֹו ) 20: (ְלַהִּגיד ָלְך ַרק ֲאִני ְלַבִּדי 
ַוּיֹאֶמר ָערֹם יצתי ) 21: (ַוִּיּפֹל ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו| ַוָּיָגז ֶאת רֹאׁשֹו 

יהָוה ִמֶּבֶטן ִאִּמי ְוָערֹם ָאׁשּוב ָׁשָמה ְיהָוה ָנַתן וַ ] ָיָצאִתי קרי[



| ְּבָכל זֹאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ) 22: (ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמבָֹרְך | ָלָקח 
  :ְולֹא ָנַתן ִּתְפָלה ֵלאלִֹהים

  
Job Chapter 2 

  
ַוָּיבֹוא | ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹאּו ְּבֵני ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיֵּצב ַעל ְיהָוה ) 1(

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ) 2: (ַגם ַהָּׂשָטן ְּבתָֹכם ְלִהְתַיֵּצב ַעל ְיהָוה
ט ַוַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת ְיהָוה ַוּיֹאַמר ִמּׁשֻ | ִמֶּזה ָּתבֹא ַהָּׂשָטן ֵאי 

ָּת ִלְּבָך ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן ֲהַׂשְמ ) 3: (ָּבָאֶרץ ּוֵמִהְתַהֵּלְך ָּבּה
א ֶאל ַעְבִּדי ִאּיֹוב ִּכי ֵאין ָּכמֹהּו ָּבָאֶרץ ִאיׁש ָּתם ְוָיָׁשר ְירֵ 

עֹו ּו ַמֲחִזיק ְּבֻתָּמתֹו ַוְּתִסיֵתִני בֹו ְלַבְּל ְועֶֹדּנ| ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמָרע 
עֹור ְּבַעד עֹור ְוכֹל | ַוַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת ְיהָוה ַוּיֹאַמר ) 4: (ִחָּנם

 אּוָלם ְׁשַלח ָנא ָיְדָך ְוַגע ֶאל) 5: (ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ) 6: (ָבֲרֶכּךָ ִאם לֹא ֶאל ָּפֶניָך יְ | ַעְצמֹו ְוֶאל ְּבָׂשרֹו 

ַוֵּיֵצא ַהָּׂשָטן ) 7: (ַאְך ֶאת ַנְפׁשֹו ְׁשמֹר| ֶאל ַהָּׂשָטן ִהּנֹו ְבָיֶדָך 
ְוַעד [ַוַּיְך ֶאת ִאּיֹוב ִּבְׁשִחין ָרע ִמַּכף ַרְגלֹו עד | ֵמֵאת ְּפֵני ְיהָוה 

 ְוהּוא יֵֹׁשב ְּבתֹוְך  |ַוִּיַּקח לֹו ֶחֶרׂש ְלִהְתָּגֵרד ּבֹו ) 8: (ָקְדֳקדֹו] קרי
ָּבֵרְך | ַוּתֹאֶמר לֹו ִאְׁשּתֹו עְֹדָך ַמֲחִזיק ְּבֻתָּמֶתָך ) 9: (ָהֵאֶפר

ֵּבִרי ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ְּכַדֵּבר ַאַחת ַהְּנָבלֹות ְּתדַ ) 10: (ֱאלִֹהים ָוֻמת
ְּבָכל | ל ַּגם ֶאת ַהּטֹוב ְנַקֵּבל ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים ְוֶאת ָהָרע לֹא ְנַקּבֵ 

  : זֹאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ִּבְׂשָפָתיו
ַהָּבָאה  ַוִּיְׁשְמעּו ְׁשלֶֹׁשת ֵרֵעי ִאּיֹוב ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאת) 11(

ּוִחי ְוצֹוַפר ָעָליו ַוָּיבֹאּו ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני ּוִבְלַּדד ַהּׁש
 ַוִּיְׂשאּו ֶאת) 12: (ּוְלַנֲחמֹו ַוִּיָּוֲעדּו ַיְחָּדו ָלבֹוא ָלנּוד לֹו| ַהַּנֲעָמִתי 

ַוִּיְקְרעּו | ֵעיֵניֶהם ֵמָרחֹוק ְולֹא ִהִּכיֻרהּו ַוִּיְׂשאּו קֹוָלם ַוִּיְבּכּו 
ַוֵּיְׁשבּו ) 13: (ִאיׁש ְמִעלֹו ַוִּיְזְרקּו ָעָפר ַעל ָראֵׁשיֶהם ַהָּׁשָמְיָמה

ן ּדֵֹבר ֵאָליו ָּדָבר ְוֵאי| ִאּתֹו ָלָאֶרץ ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִׁשְבַעת ֵלילֹות 
  :ִּכי ָראּו ִּכי ָגַדל ַהְּכֵאב ְמאֹד

  
Job Chapter 3 

  
  : ַאֲחֵרי ֵכן ָּפַתח ִאּיֹוב ֶאת ִּפיהּו ַוְיַקֵּלל ֶאת יֹומֹו) 1(
ְוַהַּלְיָלה ָאַמר | יֹאַבד יֹום ִאָּוֶלד ּבֹו ) 3: (ַוַּיַען ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר) 2(

ַאל ִיְדְרֵׁשהּו ֱאלֹוַּה | א ְיִהי חֶֹׁשְך ַהּיֹום ַההּו) 4: (הָֹרה ָגֶבר



ן ְׁשּכָ ִיְגָאֻלהּו חֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות ִּת ) 5: (ִמָּמַעל ְוַאל ּתֹוַפע ָעָליו ְנָהָרה
ַהַּלְיָלה ַההּוא ִיָּקֵחהּו ) 6: (ְיַבֲעֻתהּו ִּכְמִריֵרי יֹום| ָעָליו ֲעָנָנה 

ִהֵּנה ) 7: (ר ְיָרִחים ַאל ָיבֹאַאל ִיַחְּד ִּביֵמי ָׁשָנה ְּבִמְסּפַ | אֶֹפל 
 ִיְּקֻבהּו אְֹרֵרי) 8: (ַאל ָּתבֹא ְרָנָנה בֹו| ַהַּלְיָלה ַההּוא ְיִהי ַגְלמּוד 

ְיַקו | ֶיְחְׁשכּו ּכֹוְכֵבי ִנְׁשּפֹו ) 9: (ָהֲעִתיִדים עֵֹרר ִלְוָיָתן| יֹום 
א ָסַגר ַּדְלֵתי ִּכי לֹ) 10: (ְלאֹור ָוַאִין ְוַאל ִיְרֶאה ְּבַעְפַעֵּפי ָׁשַחר

ִמֶּבֶטן | ָלָּמה ּלֹא ֵמֶרֶחם ָאמּות ) 11: (ַוַּיְסֵּתר ָעָמל ֵמֵעיָני| ִבְטִני 
ּוַמה ָּׁשַדִים ִּכי | ַמּדּוַע ִקְּדמּוִני ִבְרָּכִים ) 12: (ָיָצאִתי ְוֶאְגָוע

: יָיַׁשְנִּתי ָאז ָינּוַח לִ | ִּכי ַעָּתה ָׁשַכְבִּתי ְוֶאְׁשקֹוט ) 13: (ִאיָנק
אֹו ִעם ) 15: (ַהּבִֹנים ֳחָרבֹות ָלמֹו| ִעם ְמָלִכים ְויֲֹעֵצי ָאֶרץ ) 14(

אֹו ְכֵנֶפל ) 16: (ַהְמַמְלִאים ָּבֵּתיֶהם ָּכֶסף| ָׂשִרים ָזָהב ָלֶהם 
ָׁשם ְרָׁשִעים ) 17: (ְּכעְֹלִלים לֹא ָראּו אֹור| ָטמּון לֹא ֶאְהֶיה 

|  ַיַחד ֲאִסיִרים ַׁשֲאָננּו) 18: (י כֹחַ ְוָׁשם ָינּוחּו ְיִגיעֵ | ָחְדלּו רֶֹגז 
ְוֶעֶבד ָחְפִׁשי | ָקטֹן ְוָגדֹול ָׁשם הּוא ) 19: (לֹא ָׁשְמעּו קֹול נֵֹגׂש

) 21: (ְוַחִּיים ְלָמֵרי ָנֶפׁש| ָלָּמה ִיֵּתן ְלָעֵמל אֹור ) 20: (ֵמֲאדָֹניו
 ַהְּׂשֵמִחים) 22: (ִניםַוַּיְחְּפֻרהּו ִמַּמְטמֹו| ַהְמַחִּכים ַלָּמֶות ְוֵאיֶנּנּו 

ְלֶגֶבר ֲאֶׁשר ַּדְרּכֹו ) 23: (ָיִׂשיׂשּו ִּכי ִיְמְצאּו ָקֶבר| ֱאֵלי ִגיל 
|  ִּכי ִלְפֵני ַלְחִמי ַאְנָחִתי ָתבֹא) 24: (ַוָּיֶסְך ֱאלֹוַּה ַּבֲעדֹו| ִנְסָּתָרה 

ַוֲאֶׁשר | ֵיִני ִּכי ַפַחד ָּפַחְדִּתי ַוֶּיֱאָת ) 25: (ַוִּיְּתכּו ַכַּמִים ַׁשֲאגָֹתי
ַוָּיבֹא  לֹא ָׁשַלְוִּתי ְולֹא ָׁשַקְטִּתי ְולֹא ָנְחִּתי) 26: (ָיגְֹרִּתי ָיבֹא ִלי

  :רֶֹגז
  

Job Chapter 4 
  
| ה ֲהִנָּסה ָדָבר ֵאֶליָך ִּתְלֶא ) 2: (ַוַּיַען ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני ַוּיֹאַמר) 1(

ְוָיַדִים ָרפֹות | ָּת ַרִּבים ִהֵּנה ִיַּסְר ) 3: (ַוְעצֹר ְּבִמִּלין ִמי יּוָכל
) 5: (ּוִבְרַּכִים ּכְֹרעֹות ְּתַאֵּמץ| ּכֹוֵׁשל ְיִקימּון ִמֶּליָך ) 4: (ְּתַחֵּזק

ֲהלֹא ) 6: (ִּתַּגע ָעֶדיָך ַוִּתָּבֵהל| ִּכי ַעָּתה ָּתבֹוא ֵאֶליָך ַוֵּתֶלא 
ר ָנא ִמי הּוא ְזכָ ) 7: (ִּתְקָוְתָך ְותֹם ְּדָרֶכיךָ | ִיְרָאְתָך ִּכְסָלֶתָך 

י ָאֶון ַּכֲאֶׁשר ָרִאיִתי חְֹרֵׁש ) 8: (ְוֵאיפֹה ְיָׁשִרים ִנְכָחדּו| ָנִקי ָאָבד 
ּוֵמרּוַח ַאּפֹו | ִמִּנְׁשַמת ֱאלֹוַה יֹאֵבדּו ) 9: (ְוזְֹרֵעי ָעָמל ִיְקְצֻרהּו| 

) 11( :ְוִׁשֵּני ְכִפיִרים ִנָּתעּו| ַׁשֲאַגת ַאְרֵיה ְוקֹול ָׁשַחל ) 10: (ִיְכלּו
ְוֵאַלי ָּדָבר ) 12: (ּוְבֵני ָלִביא ִיְתָּפָרדּו| ַלִיׁש אֵֹבד ִמְּבִלי ָטֶרף 

|  ִּבְׂשִעִּפים ֵמֶחְזיֹנֹות ָלְיָלה) 13: (ַוִּתַּקח ָאְזִני ֵׁשֶמץ ֶמְנהּו| ְיֻגָּנב 



ְורֹב | ַּפַחד ְקָרַאִני ּוְרָעָדה ) 14: (ִּבְנפֹל ַּתְרֵּדָמה ַעל ֲאָנִׁשים
ְּתַסֵּמר ַׂשֲעַרת | ְורּוַח ַעל ָּפַני ַיֲחלֹף ) 15: (י ִהְפִחידַעְצמֹוַת 
| ַיֲעמֹד ְולֹא ַאִּכיר ַמְרֵאהּו ְּתמּוָנה ְלֶנֶגד ֵעיָני ) 16: (ְּבָׂשִרי

 ִאם ֵמעֵֹׂשהּו| ַהֱאנֹוׁש ֵמֱאלֹוַה ִיְצָּדק ) 17: (ְּדָמָמה ָוקֹול ֶאְׁשָמע
ּוְבַמְלָאָכיו ָיִׂשים | א ַיֲאִמין ֵהן ַּבֲעָבָדיו לֹ) 18: (ִיְטַהר ָּגֶבר

ְיַדְּכאּום | ַאף ׁשְֹכֵני ָבֵּתי חֶֹמר ֲאֶׁשר ֶּבָעָפר ְיסֹוָדם ) 19: (ָּתֳהָלה
: ּוִמְּבִלי ֵמִׂשים ָלֶנַצח יֹאֵבד| ִמּבֶֹקר ָלֶעֶרב ֻיַּכּתּו ) 20: (ִלְפֵני ָעׁש

  :הָימּותּו ְולֹא ְבָחְכָמ | ֲהלֹא ִנַּסע ִיְתָרם ָּבם ) 21(
  

Job Chapter 5 
  
 ִּכי ֶלֱאִויל) 2: (ְוֶאל ִמי ִמְּקדִֹׁשים ִּתְפֶנה| ְקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנָּך ) 1(

יׁש ֲאִני ָרִאיִתי ֱאִויל ַמְׁשִר ) 3: (ּופֶֹתה ָּתִמית ִקְנָאה| ַיֲהָרג ָּכַעׂש 
ַבַּׁשַער  ְוִיַּדְּכאּו| ִיְרֲחקּו ָבָניו ִמֶּיַׁשע ) 4: (ָוֶאּקֹוב ָנֵוהּו ִפְתאֹם| 

| הּו ֲאֶׁשר ְקִצירֹו ָרֵעב יֹאֵכל ְוֶאל ִמִּצִּנים ִיָּקחֵ ) 5: (ְוֵאין ַמִּציל
ּוֵמֲאָדָמה לֹא | ִּכי לֹא ֵיֵצא ֵמָעָפר ָאֶון ) 6: (ְוָׁשַאף ַצִּמים ֵחיָלם

: ּוְבֵני ֶרֶׁשף ַיְגִּביהּו עּוף| ִּכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָּלד ) 7: (ִיְצַמח ָעָמל
) 9: (ְוֶאל ֱאלִֹהים ָאִׂשים ִּדְבָרִתי| ם ֲאִני ֶאְדרֹׁש ֶאל ֵאל אּולָ ) 8(

ַהּנֵֹתן ) 10: (ִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר| עֶֹׂשה ְגדֹלֹות ְוֵאין ֵחֶקר 
ָלׂשּום ) 11: (ְוׁשֵֹלַח ַמִים ַעל ְּפֵני חּוצֹות| ָמָטר ַעל ְּפֵני ָאֶרץ 

ֵמֵפר ַמְחְׁשבֹות ) 12: (ֶיַׁשע ְוקְֹדִרים ָׂשְגבּו| ְׁשָפִלים ְלָמרֹום 
לֵֹכד ֲחָכִמים ) 13: (ְולֹא ַתֲעֶׂשיָנה ְיֵדיֶהם ּתּוִׁשָּיה| ֲערּוִמים 
| יֹוָמם ְיַפְּגׁשּו חֶֹׁשְך ) 14: (ַוֲעַצת ִנְפָּתִלים ִנְמָהָרה| ְּבָעְרָמם 

ּוִמַּיד | ַוּיַֹׁשע ֵמֶחֶרב ִמִּפיֶהם ) 15: (ְוַכַּלְיָלה ְיַמְׁשׁשּו ַבָּצֳהָרִים
) 17: (ְועָֹלָתה ָקְפָצה ִּפיהָ | ַוְּתִהי ַלַּדל ִּתְקָוה ) 16: (ָחָזק ֶאְביֹון

) 18: (ּומּוַסר ַׁשַּדי ַאל ִּתְמָאס| ִהֵּנה ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש יֹוִכֶחּנּו ֱאלֹוַּה 
) 19: (ִּתְרֶּפיָנה] ְוָיָדיו קרי[ִיְמַחץ וידו | ִּכי הּוא ַיְכִאיב ְוֶיְחָּבׁש 

ְּבָרָעב ָּפְדָך ) 20: (ּוְבֶׁשַבע לֹא ִיַּגע ְּבָך ָרע| ׁש ָצרֹות ַיִּציֶלָּך ְּבֵׁש 
ְולֹא | ְּבׁשֹוט ָלׁשֹון ֵּתָחֵבא ) 21: (ּוְבִמְלָחָמה ִמיֵדי ָחֶרב| ִמָּמֶות 

 ּוֵמַחַּית ָהָאֶרץ| ְלׁשֹד ּוְלָכָפן ִּתְׂשָחק ) 22: (ִתיָרא ִמּׁשֹד ִּכי ָיבֹוא
ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה | ִּכי ִעם ַאְבֵני ַהָּׂשֶדה ְבִריֶתָך  )23: (ַאל ִּתיָרא

ּוָפַקְדָּת ָנְוָך ְולֹא | ְוָיַדְעָּת ִּכי ָׁשלֹום ָאֳהֶלָך ) 24: (ָהְׁשְלָמה ָלְך 
: ץְוֶצֱאָצֶאיָך ְּכֵעֶׂשב ָהָארֶ | ְוָיַדְעָּת ִּכי ַרב ַזְרֶעָך ) 25: (ֶתֱחָטא



ִהֵּנה ) 27: (ַּכֲעלֹות ָּגִדיׁש ְּבִעּתֹו| ָּתבֹוא ְבֶכַלח ֱאֵלי ָקֶבר ) 26(
  :ְׁשָמֶעָּנה ְוַאָּתה ַדע ָלְך | זֹאת ֲחַקְרנּוָה ֶּכן ִהיא 
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והיתי | לּו ָׁשקֹול ִיָּׁשֵקל ַּכְעִׂשי ) 2: (ַוַּיַען ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר) 1(
ֵמחֹול ַיִּמים  ִּכי ַעָּתה) 3: (ְּבמֹאְזַנִים ִיְׂשאּו ָיַחד] ְוַהָּוִתי קרי[

ָתם ִּכי ִחֵּצי ַׁשַּדי ִעָּמִדי ֲאֶׁשר ֲחָמ ) 4: (ַעל ֵּכן ְּדָבַרי ָלעּו| ִיְכָּבד 
| א ֲהִיְנַהק ֶּפֶרא ֲעֵלי ֶדֶׁש ) 5: (ִּבעּוֵתי ֱאלֹוַּה ַיַעְרכּוִני| ׁשָֹתה רּוִחי 

ִאם ֶיׁש  |ֲהֵיָאֵכל ָּתֵפל ִמְּבִלי ֶמַלח ) 6: (ִאם ִיְגֶעה ּׁשֹור ַעל ְּבִלילֹו
: ֵהָּמה ִּכְדֵוי ַלְחִמי| ֵמֲאָנה ִלְנּגֹוַע ַנְפִׁשי ) 7: (ַטַעם ְּבִריר ַחָּלמּות

 ְויֵֹאל ֱאלֹוּהַ ) 9: (ְוִתְקָוִתי ִיֵּתן ֱאלֹוּהַ | ִמי ִיֵּתן ָּתבֹוא ֶׁשֱאָלִתי ) 8(
ַסְּלָדה ּוְתִהי עֹוד ֶנָחָמִתי ַואֲ ) 10: (ַיֵּתר ָידֹו ִויַבְּצֵעִני| ִויַדְּכֵאִני 

ַמה ּכִֹחי ) 11: (ִּכי לֹא ִכַחְדִּתי ִאְמֵרי ָקדֹוׁש| ְבִחיָלה לֹא ַיְחמֹול 
ִאם ּכַֹח ֲאָבִנים ) 12: (ּוַמה ִּקִּצי ִּכי ַאֲאִריְך ַנְפִׁשי| ִכי ֲאַיֵחל 

ְוֻתִׁשָּיה | ַהִאם ֵאין ֶעְזָרִתי ִבי ) 13: (ִאם ְּבָׂשִרי ָנחּוׁש| ּכִֹחי 
) 15: (ְוִיְרַאת ַׁשַּדי ַיֲעזֹוב| ַלָּמס ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד ) 14: (יִנְּדָחה ִמֶּמּנִ 

ַהּקְֹדִרים ִמִּני ) 16: (ַּכֲאִפיק ְנָחִלים ַיֲעבֹרּו| ַאַחי ָּבְגדּו ְכמֹו ָנַחל 
ְּבֻחּמֹו | ְּבֵעת ְיזְֹרבּו ִנְצָמתּו ) 17: (ָעֵלימֹו ִיְתַעֶּלם ָׁשֶלג| ָקַרח 

ַיֲעלּו ַבּתֹהּו | ִיָּלְפתּו ָאְרחֹות ַּדְרָּכם  )18: (ִנְדֲעכּו ִמְּמקֹוָמם
: ֲהִליכֹת ְׁשָבא ִקּוּו ָלמֹו| ִהִּביטּו ָאְרחֹות ֵּתָמא ) 19: (ְויֹאֵבדּו

ִּכי ַעָּתה ֱהִייֶתם ) 21: (ָּבאּו ָעֶדיָה ַוֶּיְחָּפרּו| ּבֹׁשּו ִּכי ָבָטח ) 20(
| ִכי ָאַמְרִּתי ָהבּו ִלי הֲ ) 22: (ִּתְראּו ֲחַתת ַוִּתיָראּו| ] לֹו קרי[לא 

ּוִמַּיד ָעִריִצים | ּוַמְּלטּוִני ִמַּיד ָצר ) 23: (ּוִמּכֲֹחֶכם ִׁשֲחדּו ַבֲעִדי
: ּוַמה ָּׁשִגיִתי ָהִבינּו ִלי| הֹורּוִני ַוֲאִני ַאֲחִריׁש ) 24: (ִּתְפּדּוִני

) 26: (םּוַמה ּיֹוִכיַח הֹוֵכַח ִמּכֶ | ַמה ִּנְמְרצּו ִאְמֵרי יֶֹׁשר ) 25(
ַאף ַעל ) 27: (ּוְלרּוַח ִאְמֵרי נָֹאׁש| ַהְלהֹוַכח ִמִּלים ַּתְחׁשֹבּו 

| ְוַעָּתה הֹוִאילּו ְפנּו ִבי ) 28: (ְוִתְכרּו ַעל ֵריֲעֶכם| ָיתֹום ַּתִּפילּו 
וׁשבי | ֻׁשבּו ָנא ַאל ְּתִהי ַעְוָלה ) 29: (ְוַעל ְּפֵניֶכם ִאם ֲאַכֵּזב

ִאם ִחִּכי | ֲהֵיׁש ִּבְלׁשֹוִני ַעְוָלה ) 30: (ְדִקי ָבּהעֹוד ִצ ] ְוׁשּובּו קרי[
  :לֹא ָיִבין ַהּוֹות
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: ְוִכיֵמי ָׂשִכיר ָיָמיו| ָאֶרץ ] ֲעֵלי קרי[ֲהלֹא ָצָבא ֶלֱאנֹוׁש על ) 1(
ֵּכן ָהְנַחְלִּתי ִלי ) 3: (ּוְכָׂשִכיר ְיַקֶּוה ָפֳעלֹו| ְּכֶעֶבד ִיְׁשַאף ֵצל ) 2(

ַתי ִאם ָׁשַכְבִּתי ְוָאַמְרִּתי ָמ ) 4: (ְוֵלילֹות ָעָמל ִמּנּו ִלי| ֵחי ָׁשְוא ַיְר 
י ָלַבׁש ְּבָׂשִר ) 5: (ְוָׂשַבְעִּתי ְנֻדִדים ֲעֵדי ָנֶׁשף| ָאקּום ּוִמַּדד ָעֶרב 

ָיַמי ַקּלּו ) 6: (עֹוִרי ָרַגע ַוִּיָּמֵאס| ָעָפר ] ְוגּוׁש קרי[ִרָּמה וגיׁש 
 לֹא ָתׁשּוב| ְזכֹר ִּכי רּוַח ַחָּיי ) 7: (ִּיְכלּו ְּבֶאֶפס ִּתְקָוהוַ | ִמִּני ָאֶרג 

: ֵעיֶניָך ִּבי ְוֵאיֶנִּני| לֹא ְתׁשּוֵרִני ֵעין רִֹאי ) 8: (ֵעיִני ִלְראֹות טֹוב
לֹא ָיׁשּוב ) 10: (ֵּכן יֹוֵרד ְׁשאֹול לֹא ַיֲעֶלה| ָּכָלה ָעָנן ַוֵּיַלְך ) 9(

ְך ַּגם ֲאִני לֹא ֶאֱחָׂש ) 11: (ִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹמֹוְולֹא יַ | עֹוד ְלֵביתֹו 
ֲהָים ָאִני ִאם ) 12: (ֲאַדְּבָרה ְּבַצר רּוִחי ָאִׂשיָחה ְּבַמר ַנְפִׁשי| ִּפי 

| י ִּכי ָאַמְרִּתי ְּתַנֲחֵמִני ַעְרִׂש ) 13: (ִּכי ָתִׂשים ָעַלי ִמְׁשָמר| ַּתִּנין 
ּוֵמֶחְזיֹנֹות | ְוִחַּתַּתִני ַבֲחלֹמֹות ) 14: (ִיָּׂשא ְבִׂשיִחי ִמְׁשָּכִבי

) 16: (ָמֶות ֵמַעְצמֹוָתי| ַוִּתְבַחר ַמֲחָנק ַנְפִׁשי ) 15: (ְּתַבֲעַתִּני
ָמה ) 17: (ֲחַדל ִמֶּמִּני ִּכי ֶהֶבל ָיָמי| ָמַאְסִּתי לֹא ְלעָֹלם ֶאְחֶיה 

ַוִּתְפְקֶדּנּו  )18: (ְוִכי ָתִׁשית ֵאָליו ִלֶּבךָ | ֱאנֹוׁש ִּכי ְתַגְּדֶלּנּו 
לֹא | ַּכָּמה לֹא ִתְׁשֶעה ִמֶּמִּני ) 19: (ִלְרָגִעים ִּתְבָחֶנּנּו| ִלְבָקִרים 

| ם ָחָטאִתי ָמה ֶאְפַעל ָלְך נֵֹצר ָהָאדָ ) 20: (ַתְרֵּפִני ַעד ִּבְלִעי ֻרִּקי
ּוֶמה לֹא ) 21: (ָלָמה ַׂשְמַּתִני ְלִמְפָּגע ָלְך ָוֶאְהֶיה ָעַלי ְלַמָּׂשא

ְרַּתִני ִּכי ַעָּתה ֶלָעָפר ֶאְׁשָּכב ְוִׁשחֲ | א ִפְׁשִעי ְוַתֲעִביר ֶאת ֲעֹוִני ִתָּׂש 
  :ְוֵאיֶנִּני

  
Job Chapter 8 

  
ְורּוַח | ַעד ָאן ְּתַמֶּלל ֵאֶּלה ) 2: (ַוַּיַען ִּבְלַּדד ַהּׁשּוִחי ַויֹאַמר) 1(

: קם ַׁשַּדי ְיַעֵּות ֶצדֶ ְוִא | ַהֵאל ְיַעֵּות ִמְׁשָּפט ) 3: (ַּכִּביר ִאְמֵרי ִפיךָ 
ִאם ַאָּתה ) 5: (ַוְיַׁשְּלֵחם ְּבַיד ִּפְׁשָעם| ִאם ָּבֶניָך ָחְטאּו לֹו ) 4(

 ִאם ַזְך ְוָיָׁשר ָאָּתה ִּכי) 6: (ְוֶאל ַׁשַּדי ִּתְתַחָּנן| ְּתַׁשֵחר ֶאל ֵאל 
| ָך ִמְצָער ְוָהָיה ֵראִׁשיְת ) 7: (ְוִׁשַּלם ְנַות ִצְדֶקךָ | ַעָּתה ָיִעיר ָעֶליָך 

ְוכֹוֵנן | ִּכי ְׁשַאל ָנא ְלדֹר ִריׁשֹון ) 8: (ְוַאֲחִריְתָך ִיְׂשֶּגה ְמאֹד
י ִּכי ֵצל ָיֵמינּו ֲעלֵ | ִּכי ְתמֹול ֲאַנְחנּו ְולֹא ֵנָדע ) 9: (ְלֵחֶקר ֲאבֹוָתם

: ּוִמִּלָּבם יֹוִצאּו ִמִּלים| ֲהלֹא ֵהם יֹורּוָך יֹאְמרּו ָלְך ) 10: (ָאֶרץ
עֶֹדּנּו ) 12: (ִיְׂשֶּגה ָאחּו ְבִלי ָמִים| ִיְגֶאה ּגֶֹמא ְּבלֹא ִבָּצה הֲ ) 11(

ֵּכן ָאְרחֹות ָּכל ) 13: (ְוִלְפֵני ָכל ָחִציר ִייָבׁש| ְבִאּבֹו לֹא ִיָּקֵטף 
ּוֵבית | ֲאֶׁשר ָיקֹוט ִּכְסלֹו ) 14: (ְוִתְקַות ָחֵנף ּתֹאֵבד| ׁשְֹכֵחי ֵאל 



ַיֲחִזיק ּבֹו | ִיָּׁשֵען ַעל ֵּביתֹו ְולֹא ַיֲעמֹד ) 15: (ַעָּכִביׁש ִמְבַטחֹו
: ְוַעל ַּגָּנתֹו יַֹנְקּתֹו ֵתֵצא| ָרטֹב הּוא ִלְפֵני ָׁשֶמׁש ) 16: (ְולֹא ָיקּום

 ִאם ְיַבְּלֶעּנּו) 18: (ֵּבית ֲאָבִנים ֶיֱחֶזה| ַעל ַּגל ָׁשָרָׁשיו ְיֻסָּבכּו ) 17(
|  ֶהן הּוא ְמׂשֹוׂש ַּדְרּכֹו) 19: (ִתיךָ ְוִכֶחׁש ּבֹו לֹא ְרִאי| ִמְּמקֹומֹו 

ְולֹא ַיֲחִזיק | ֶהן ֵאל לֹא ִיְמַאס ָּתם ) 20: (ּוֵמָעָפר ַאֵחר ִיְצָמחּו
) 22: (ּוְׂשָפֶתיָך ְתרּוָעה| ַעד ְיַמֵּלה ְׂשחֹוק ִּפיָך ) 21: (ְּבַיד ְמֵרִעים

  :ְואֶֹהל ְרָׁשִעים ֵאיֶנּנּו| ׂשְֹנֶאיָך ִיְלְּבׁשּו בֶֹׁשת 
  

Job Chapter 9 
  
ּוַמה ִּיְצַּדק | ָאְמָנם ָיַדְעִּתי ִכי ֵכן ) 2: (ַוַּיַען ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר) 1(

לֹא ַיֲעֶנּנּו ַאַחת ִמִּני | ִאם ַיְחּפֹץ ָלִריב ִעּמֹו ) 3: (ֱאנֹוׁש ִעם ֵאל
) 5: (ִמי ִהְקָׁשה ֵאָליו ַוִּיְׁשָלם| ֲחַכם ֵלָבב ְוַאִּמיץ ּכַֹח ) 4: (ָאֶלף

ַהַּמְרִּגיז ) 6: (ֲאֶׁשר ֲהָפָכם ְּבַאּפֹו| ַּמְעִּתיק ָהִרים ְולֹא ָיָדעּו הַ 
ָהאֵֹמר ַלֶחֶרס ְולֹא ) 7: (ְוַעּמּוֶדיָה ִיְתַפָּלצּון| ֶאֶרץ ִמְּמקֹוָמּה 

ְודֹוֵרְך ַעל | נֶֹטה ָׁשַמִים ְלַבּדֹו ) 8: (ּוְבַעד ּכֹוָכִבים ַיְחּתֹם| ִיְזָרח 
עֶֹׂשה ) 10: (ֶׂשה ָעׁש ְּכִסיל ְוִכיָמה ְוַחְדֵרי ֵתָמןעֹ) 9: (ָּבֳמֵתי ָים

ֵהן ַיֲעבֹר ) 11: (ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר| ְגדֹלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר 
ֵהן ַיְחּתֹף ִמי ) 12: (ְוַיֲחלֹף ְולֹא ָאִבין לֹו| ָעַלי ְולֹא ֶאְרֶאה 

ּפֹו ֱאלֹוַּה לֹא ָיִׁשיב ַא) 13: (ִמי יֹאַמר ֵאָליו ַמה ַּתֲעֶׂשה| ְיִׁשיֶבּנּו 
ַאף ִּכי ָאנִֹכי ) 14: (ָׁשֲחחּו עְֹזֵרי ָרַהב] ַּתְחָּתיו קרי[תחתו | 

| ֶנה ֲאֶׁשר ִאם ָצַדְקִּתי לֹא ֶאעֱ ) 15: (ֶאְבֲחָרה ְדָבַרי ִעּמֹו| ֶאֱעֶנּנּו 
לֹא ַאֲאִמין ִּכי | ִאם ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני ) 16: (ִלְמׁשְֹפִטי ֶאְתַחָּנן

: ְוִהְרָּבה ְפָצַעי ִחָּנם| ֲאֶׁשר ִּבְׂשָעָרה ְיׁשּוֵפִני ) 17: (ֲאִזין קֹוִלייַ 
ִאם ) 19: (ִּכי ַיְׂשִּבַעִני ַמְּמרִֹרים| לֹא ִיְּתֵנִני ָהֵׁשב רּוִחי ) 18(

 ִאם ֶאְצָּדק ִּפי) 20: (ְוִאם ְלִמְׁשָּפט ִמי יֹוִעיֵדִני| ְלכַֹח ַאִּמיץ ִהֵּנה 
ָּתם ָאִני לֹא ֵאַדע ַנְפִׁשי ) 21: (ם ָאִני ַוַּיְעְקֵׁשִניָּת | ַיְרִׁשיֵעִני 

ָּתם ְוָרָׁשע הּוא | ַאַחת ִהיא ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ) 22: (ֶאְמַאס ַחָּיי
) 24: (ְלַמַּסת ְנִקִּים ִיְלָעג| ִאם ׁשֹוט ָיִמית ִּפְתאֹם ) 23: (ְמַכֶּלה

ִאם לֹא ֵאפֹוא ִמי | ְיַכֶּסה ֶאֶרץ ִנְּתָנה ְבַיד ָרָׁשע ְּפֵני ׁשְֹפֶטיָה 
ָחְלפּו ) 26: (ָּבְרחּו לֹא ָראּו טֹוָבה| ְוָיַמי ַקּלּו ִמִּני ָרץ ) 25: (הּוא

ִאם ָאְמִרי ) 27: (ְּכֶנֶׁשר ָיטּוׂש ֲעֵלי אֶֹכל| ִעם ֳאִנּיֹות ֵאֶבה 
| בָֹתי ָיגְֹרִּתי ָכל ַעְּצ ) 28: (ֶאֶעְזָבה ָפַני ְוַאְבִליָגה| ֶאְׁשְּכָחה ִׂשיִחי 

: ָלָּמה ֶּזה ֶהֶבל ִאיָגע| ָאנִֹכי ֶאְרָׁשע ) 29: (ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא ְתַנֵּקִני



: ַוֲהִזּכֹוִתי ְּבבֹר ַּכָּפי| ָׁשֶלג ] ְבֵמי קרי[ִאם ִהְתָרַחְצִּתי במו ) 30(
ִּכי לֹא ִאיׁש ) 32: (ְוִתֲעבּוִני ַׂשְלמֹוָתי| ָאז ַּבַּׁשַחת ִּתְטְּבֵלִני ) 31(

|  לֹא ֵיׁש ֵּביֵנינּו מֹוִכיחַ ) 33: (ָנבֹוא ַיְחָּדו ַּבִּמְׁשָּפט| ִני ֶאֱעֶנּנּו ָּכמֹ
ְוֵאָמתֹו ַאל | ָיֵסר ֵמָעַלי ִׁשְבטֹו ) 34: (ָיֵׁשת ָידֹו ַעל ְׁשֵנינּו

  :ִּכי לֹא ֵכן ָאנִֹכי ִעָּמִדי| ַאַדְּבָרה ְולֹא ִאיָרֶאּנּו ) 35: (ְּתַבֲעַתִּני
  

Job Chapter 10 
  
: ְפִׁשיֶאֶעְזָבה ָעַלי ִׂשיִחי ֲאַדְּבָרה ְּבַמר נַ | ָנְקָטה ַנְפִׁשי ְּבַחָּיי ) 1(
) 3: (הֹוִדיֵעִני ַעל ַמה ְּתִריֵבִני| אַֹמר ֶאל ֱאלֹוַּה ַאל ַּתְרִׁשיֵעִני ) 2(

ְוַעל ֲעַצת ְרָׁשִעים | ֲהטֹוב ְלָך ִּכי ַתֲעׁשֹק ִּכי ִתְמַאס ְיִגיַע ַּכֶּפיָך 
) 5: (ִאם ִּכְראֹות ֱאנֹוׁש ִּתְרֶאה| ַהֵעיֵני ָבָׂשר ָלְך ) 4: (הֹוָפְעָּת 

ִּכי ְתַבֵּקׁש ) 6: (ִאם ְׁשנֹוֶתיָך ִּכיֵמי ָגֶבר| ֲהִכיֵמי ֱאנֹוׁש ָיֶמיָך 
ְוֵאין | ַעל ַּדְעְּתָך ִּכי לֹא ֶאְרָׁשע ) 7: (ּוְלַחָּטאִתי ִתְדרֹוׁש| ַלֲעֹוִני 

: ַיַחד ָסִביב ַוְּתַבְּלֵעִני| ִעְּצבּוִני ַוַּיֲעׂשּוִני ָיֶדיָך ) 8: (ִמָּיְדָך ַמִּציל
ֲהלֹא ) 10: (ְוֶאל ָעָפר ְּתִׁשיֵבִני| ְזָכר ָנא ִּכי ַכחֶֹמר ֲעִׂשיָתִני ) 9(

| ִני עֹור ּוָבָׂשר ַּתְלִּביֵׁש ) 11: (ְוַכְּגִבָּנה ַּתְקִּפיֵאִני| ֶכָחָלב ַּתִּתיֵכִני 
|  ַחִּיים ָוֶחֶסד ָעִׂשיָת ִעָּמִדי) 12: (ֵכִניּוַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ְּתסְֹכ 
ָיַדְעִּתי ִּכי | ְוֵאֶּלה ָצַפְנָּת ִבְלָבֶבָך ) 13: (ּוְפֻקָּדְתָך ָׁשְמָרה רּוִחי

: ּוֵמֲעֹוִני לֹא ְתַנֵּקִני| ִאם ָחָטאִתי ּוְׁשַמְרָּתִני ) 14: (זֹאת ִעָּמְך 
ְׂשַבע | לֹא ֶאָּׂשא רֹאִׁשי  ִאם ָרַׁשְעִּתי ַאְלַלי ִלי ְוָצַדְקִּתי) 15(

 ְוָתׁשֹב ִּתְתַּפָּלא| ְוִיְגֶאה ַּכַּׁשַחל ְּתצּוֵדִני ) 16: (ָקלֹון ּוְרֵאה ָעְנִיי
ֲחִליפֹות ְוָצָבא | ְּתַחֵּדׁש ֵעֶדיָך ֶנְגִּדי ְוֶתֶרב ַּכַעְׂשָך ִעָּמִדי ) 17: (ִבי
) 19: (ִין לֹא ִתְרֵאִניֶאְגַוע ְועַ | ְוָלָּמה ֵמֶרֶחם הֵֹצאָתִני ) 18: (ִעִּמי

ֲהלֹא ְמַעט ) 20: (ִמֶּבֶטן ַלֶּקֶבר אּוָבל| ַּכֲאֶׁשר לֹא ָהִייִתי ֶאְהֶיה 
ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ] ְוִׁשית קרי[יׁשית | ] ַוֲחָדל קרי[ָיַמי יחדל 

: ֶאל ֶאֶרץ חֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות| ְּבֶטֶרם ֵאֵלְך ְולֹא ָאׁשּוב ) 21: (ְּמָעט
ֹו ץ ֵעיָפָתה ְּכמֹו אֶֹפל ַצְלָמֶות ְולֹא ְסָדִרים ַוּתַֹפע ְּכמֶארֶ ) 22(

  :אֶֹפל
  

Job Chapter 11 
  
| ֲהרֹב ְּדָבִרים לֹא ֵיָעֶנה ) 2: (ַוַּיַען צַֹפר ַהַּנֲעָמִתי ַוּיֹאַמר) 1(

ַוִּתְלַעג | ַּבֶּדיָך ְמִתים ַיֲחִריׁשו ) 3: (ְוִאם ִאיׁש ְׂשָפַתִים ִיְצָּדק



) 5: (ּוַבר ָהִייִתי ְבֵעיֶניךָ | ַוּתֹאֶמר ַזְך ִלְקִחי ) 4: (םְוֵאין ַמְכלִ 
ְוַיֶּגד ְלָך ) 6: (ְוִיְפַּתח ְׂשָפָתיו ִעָּמְך | ְואּוָלם ִמי ִיֵּתן ֱאלֹוַּה ַּדֵּבר 

 ְוַדע ִּכי ַיֶּׁשה ְלָך ֱאלֹוהַ | ַּתֲעֻלמֹות ָחְכָמה ִּכי ִכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה 
: אִאם ַעד ַּתְכִלית ַׁשַּדי ִּתְמצָ | ֱאלֹוַה ִּתְמָצא  ַהֵחֶקר) 7: (ֵמֲעֹוֶנךָ 

) 9: (ֲעֻמָּקה ִמְּׁשאֹול ַמה ֵּתָדע| ָּגְבֵהי ָׁשַמִים ַמה ִּתְפָעל ) 8(
| ִאם ַיֲחלֹף ְוַיְסִּגיר ) 10: (ּוְרָחָבה ִמִּני ָים| ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ ִמָּדּה 
ַוַּיְרא ָאֶון | ַדע ְמֵתי ָׁשְוא ִּכי הּוא יָ ) 11: (ְוַיְקִהיל ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו

: ְוַעִיר ֶּפֶרא ָאָדם ִיָּוֵלד| ְוִאיׁש ָנבּוב ִיָּלֵבב ) 12: (ְולֹא ִיְתּבֹוָנן
ִאם ָאֶון ) 14: (ּוָפַרְׂשָּת ֵאָליו ַּכֶּפךָ | ִאם ַאָּתה ֲהִכינֹוָת ִלֶּבָך ) 13(

 ִּכי ָאז ִּתָּׂשא) 15: (ָלהְוַאל ַּתְׁשֵּכן ְּבאָֹהֶליָך ַעוְ | ְּבָיְדָך ַהְרִחיֵקהּו 
ִּכי ַאָּתה ָעָמל ) 16: (ְוָהִייָת ֻמָצק ְולֹא ִתיָרא| ָפֶניָך ִמּמּום 

 ָּתֻעָפה| ּוִמָּצֳהַרִים ָיקּום ָחֶלד ) 17: (ְּכַמִים ָעְברּו ִתְזּכֹר| ִּתְׁשָּכח 
ֶבַטח ְוָחַפְרָּת לָ | ּוָבַטְחָּת ִּכי ֵיׁש ִּתְקָוה ) 18: (ַּכּבֶֹקר ִּתְהֶיה

) 20: (ְוִחּלּו ָפֶניָך ַרִּבים| ְוָרַבְצָּת ְוֵאין ַמֲחִריד ) 19: (ִּתְׁשָּכב
ּוָמנֹוס ָאַבד ִמְנֶהם ְוִתְקָוָתם ַמַּפח | ְוֵעיֵני ְרָׁשִעים ִּתְכֶליָנה 

  :ָנֶפׁש
  

Job Chapter 12 
  
ָּתמּות  ְוִעָּמֶכם| ָאְמָנם ִּכי ַאֶּתם ָעם ) 2: (ַוַּיַען ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר) 1(

ְוֶאת ִמי | ַּגם ִלי ֵלָבב ְּכמֹוֶכם לֹא נֵֹפל ָאנִֹכי ִמֶּכם ) 3: (ָחְכָמה
| ֵנהּו ְׂשחֹק ְלֵרֵעהּו ֶאְהֶיה קֵֹרא ֶלֱאלֹוַּה ַוַּיעֲ ) 4: (ֵאין ְּכמֹו ֵאֶּלה

ָנכֹון | ַלִּפיד ּבּוז ְלַעְׁשּתּות ַׁשֲאָנן ) 5: (ְׂשחֹוק ַצִּדיק ָּתִמים
ִּגיֵזי ִיְׁשָליּו אָֹהִלים ְלׁשְֹדִדים ּוַבֻּטחֹות ְלַמְר ) 6( :ְלמֹוֲעֵדי ָרֶגל

ְואּוָלם ְׁשַאל ָנא ְבֵהמֹות ) 7: (ַלֲאֶׁשר ֵהִביא ֱאלֹוַּה ְּבָידֹו| ֵאל 
| אֹו ִׂשיַח ָלָאֶרץ ְותֶֹרָּך ) 8: (ְועֹוף ַהָּׁשַמִים ְוַיֶּגד ָלְך | ְותֶֹרָּך 

ִּכי ַיד ְיהָוה | י לֹא ָיַדע ְּבָכל ֵאֶּלה ִמ ) 9: (ִויַסְּפרּו ְלָך ְּדֵגי ַהָּים
: ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש| ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶנֶפׁש ָּכל ָחי ) 10: (ָעְׂשָתה ּזֹאת

) 12: (ְוֵחְך אֶֹכל ִיְטַעם לֹו| ֲהלֹא אֶֹזן ִמִּלין ִּתְבָחן ) 11(
ָחְכָמה  ִעּמֹו) 13: (ְואֶֹרְך ָיִמים ְּתבּוָנה| ִּביִׁשיִׁשים ָחְכָמה 

ִיְסּגֹר ַעל | ֵהן ַיֲהרֹוס ְולֹא ִיָּבֶנה ) 14: (לֹו ֵעָצה ּוְתבּוָנה| ּוְגבּוָרה 
כּו ִויַׁשְּלֵחם ְוַיַהפְ | ֵהן ַיְעצֹר ַּבַּמִים ְוִיָבׁשּו ) 15: (ִאיׁש ְולֹא ִיָּפֵתחַ 

מֹוִליְך ) 17: (לֹו ׁשֵֹגג ּוַמְׁשֶּגה| ִעּמֹו עֹז ְותּוִׁשָּיה ) 16: (ָאֶרץ
| מּוַסר ְמָלִכים ִּפֵּתַח ) 18: (ְוׁשְֹפִטים ְיהֹוֵלל| יֹוֲעִצים ׁשֹוָלל 



ְוֵאָתִנים | מֹוִליְך ּכֲֹהִנים ׁשֹוָלל ) 19: (ַוֶּיְאסֹר ֵאזֹור ְּבָמְתֵניֶהם
) 21: (ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיָּקח| ֵמִסיר ָׂשָפה ְלֶנֱאָמִנים ) 20: (ְיַסֵּלף

ְמַגֶּלה ) 22: (ּוְמִזיַח ֲאִפיִקים ִרָּפה |ׁשֹוֵפְך ּבּוז ַעל ְנִדיִבים 
ַמְׂשִּגיא ַלּגֹוִים ) 23: (ַוּיֵֹצא ָלאֹור ַצְלָמֶות| ֲעֻמקֹות ִמִּני חֶֹׁשְך 

ֶרץ ֵמִסיר ֵלב ָראֵׁשי ַעם ָהָא) 24: (ׁשֵֹטַח ַלּגֹוִים ַוַּיְנֵחם| ַוְיַאְּבֵדם 
ַוַּיְתֵעם | ֶׁשְך ְולֹא אֹור ְיַמְׁשׁשּו חֹ) 25: (ַוַּיְתֵעם ְּבתֹהּו לֹא ָדֶרְך | 

  :ַּכִּׁשּכֹור
  

Job Chapter 13 
  
ְּכַדְעְּתֶכם ) 2: (ָׁשְמָעה ָאְזִני ַוָּתֶבן ָלּה| ֶהן ּכֹל ָרֲאָתה ֵעיִני ) 1(

 אּוָלם ֲאִני ֶאל ַׁשַּדי) 3: (לֹא נֵֹפל ָאנִֹכי ִמֶּכם| ָיַדְעִּתי ַגם ָאִני 
|  ְואּוָלם ַאֶּתם טְֹפֵלי ָׁשֶקר) 4: (ְוהֹוֵכַח ֶאל ֵאל ֶאְחָּפץ| ֲאַדֵּבר 

ּוְתִהי ָלֶכם | ִמי ִיֵּתן ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריׁשּון ) 5: (רְֹפֵאי ֱאִלל ֻּכְּלֶכם
) 7: (ְוִרבֹות ְׂשָפַתי ַהְקִׁשיבּו| ִׁשְמעּו ָנא תֹוַכְחִּתי ) 6: (ְלָחְכָמה

| ֲהָפָניו ִּתָּׂשאּון  )8: (ְולֹו ְּתַדְּברּו ְרִמָּיה| ַהְלֵאל ְּתַדְּברּו ַעְוָלה 
ִאם ְּכָהֵתל | ֲהטֹוב ִּכי ַיְחקֹר ֶאְתֶכם ) 9: (ִאם ָלֵאל ְּתִריבּון
 ִאם ַּבֵּסֶתר ָּפִנים| הֹוֵכַח יֹוִכיַח ֶאְתֶכם ) 10: (ֶּבֱאנֹוׁש ְּתָהֵתּלּו בֹו

: ּוַפְחּדֹו ִיּפֹל ֲעֵליֶכם| ֲהלֹא ְׂשֵאתֹו ְּתַבֵעת ֶאְתֶכם ) 11: (ִּתָּׂשאּון
ַהֲחִריׁשּו ) 13: (ְלַגֵּבי חֶֹמר ַּגֵּביֶכם| ִזְכרֵֹניֶכם ִמְׁשֵלי ֵאֶפר ) 12(

ִרי ַעל ָמה ֶאָּׂשא ְבָׂש ) 14: (ְוַיֲעבֹר ָעַלי ָמה| ִמֶּמִּני ַוֲאַדְּבָרה ָאִני 
ֲאַיֵחל ] לֹו קרי[ֵהן ִיְקְטֵלִני לא ) 15: (ְוַנְפִׁשי ָאִׂשים ְּבַכִּפי| ְבִׁשָּני 

ִּכי לֹא | ַּגם הּוא ִלי ִליׁשּוָעה ) 16: (ַכי ֶאל ָּפָניו אֹוִכיחַ ַאְך ְּדרָ | 
: ְוַאֲחָוִתי ְּבָאְזֵניֶכם| ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ִמָּלִתי ) 17: (ְלָפָניו ָחֵנף ָיבֹוא

ִמי ) 19: (ָיַדְעִּתי ִּכי ֲאִני ֶאְצָּדק| ִהֵּנה ָנא ָעַרְכִּתי ִמְׁשָּפט ) 18(
 ַאְך ְׁשַּתִים ַאל) 20: (י ַעָּתה ַאֲחִריׁש ְוֶאְגָועִּכ | הּוא ָיִריב ִעָּמִדי 

| ַּכְּפָך ֵמָעַלי ַהְרַחק ) 21: (ָאז ִמָּפֶניָך לֹא ֶאָּסֵתר| ַּתַעׂש ִעָּמִדי 
אֹו ֲאַדֵּבר | ּוְקָרא ְוָאנִֹכי ֶאֱעֶנה ) 22: (ְוֵאָמְתָך ַאל ְּתַבֲעַתִּני

ִּפְׁשִעי ְוַחָּטאִתי | ָּטאֹות ַּכָּמה ִלי ֲעֹונֹות ְוחַ ) 23: (ַוֲהִׁשיֵבִני
) 25: (ְוַתְחְׁשֵבִני ְלאֹוֵיב ָלְך | ָלָּמה ָפֶניָך ַתְסִּתיר ) 24: (הִֹדיֵעִני

ִּכי ִתְכּתֹב ָעַלי ) 26: (ְוֶאת ַקׁש ָיֵבׁש ִּתְרּדֹף| ֶהָעֶלה ִנָּדף ַּתֲערֹוץ 
ד ַרְגַלי ְוָתֵׂשם ַּבַּס ) 27: (ְותֹוִריֵׁשִני ֲעֹונֹות ְנעּוָרי| ְמרֹרֹות 

ְוהּוא ) 28: (ַעל ָׁשְרֵׁשי ַרְגַלי ִּתְתַחֶּקה| ְוִתְׁשמֹור ָּכל ָאְרחֹוָתי 
  :ְּכֶבֶגד ֲאָכלֹו ָעׁש| ְּכָרָקב ִיְבֶלה 



  
Job Chapter 14 

  
ְּכִציץ ָיָצא ) 2: (ְקַצר ָיִמים ּוְׂשַבע רֶֹגז| ָאָדם ְילּוד ִאָּׁשה ) 1(

| ַאף ַעל ֶזה ָּפַקְחָּת ֵעיֶנָך ) 3: (א ַיֲעמֹודַוִּיְבַרח ַּכֵּצל ְולֹ| ַוִּיָּמל 
ִמי ִיֵּתן ָטהֹור ִמָּטֵמא לֹא ) 4: (ְואִֹתי ָתִביא ְבִמְׁשָּפט ִעָּמְך 

ֻחָּקיו [חקו | ִאם ֲחרּוִצים ָיָמיו ִמְסַּפר ֳחָדָׁשיו ִאָּתְך ) 5: (ֶאָחד
ַעד ִיְרֶצה  |ְׁשֵעה ֵמָעָליו ְוֶיְחָּדל ) 6: (ָעִׂשיָת ְולֹא ַיֲעבֹור] קרי

ִאם ִיָּכֵרת ְועֹוד ַיֲחִליף | ִּכי ֵיׁש ָלֵעץ ִּתְקָוה ) 7: (ְּכָׂשִכיר יֹומֹו
ּוֶבָעָפר ָימּות | ִאם ַיְזִקין ָּבָאֶרץ ָׁשְרׁשֹו ) 8: (ְויַֹנְקּתֹו לֹא ֶתְחָּדל

ְוֶגֶבר ) 10: (ְוָעָׂשה ָקִציר ְּכמֹו ָנַטע| ֵמֵריַח ַמִים ַיְפִרַח ) 9: (ִּגְזעֹו
ְוָנָהר | ָאְזלּו ַמִים ִמִּני ָים ) 11: (ַוִּיְגַוע ָאָדם ְוַאּיֹו| ָימּות ַוֶּיֱחָלׁש 
 ַעד ִּבְלִּתי ָׁשַמִים לֹא| ְוִאיׁש ָׁשַכב ְולֹא ָיקּום ) 12: (ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש

ִמי ִיֵּתן ִּבְׁשאֹול ַּתְצִּפֵנִני ) 13: (ָיִקיצּו ְולֹא ֵיעֹרּו ִמְּׁשָנָתם
ִאם ) 14: (ָּתִׁשית ִלי חֹק ְוִתְזְּכֵרִני| ִני ַעד ׁשּוב ַאֶּפָך ַּתְסִּתירֵ 

) 15: (ָּכל ְיֵמי ְצָבִאי ֲאַיֵחל ַעד ּבֹוא ֲחִליָפִתי| ָימּות ֶּגֶבר ֲהִיְחֶיה 
 ִּכי ַעָּתה ְצָעַדי) 16: (ְלַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ִתְכסֹף| ִּתְקָרא ְוָאנִֹכי ֶאֱעֶנָּך 

| ָחֻתם ִּבְצרֹור ִּפְׁשִעי ) 17: (ַעל ַחָּטאִתי לֹא ִתְׁשמֹור| ִּתְסּפֹור 
ְוצּור ֶיְעַּתק | ְואּוָלם ַהר נֹוֵפל ִיּבֹול ) 18: (ַוִּתְטּפֹל ַעל ֲעֹוִני

| ר ָאֶרץ ֲאָבִנים ָׁשֲחקּו ַמִים ִּתְׁשטֹף ְסִפיֶחיָה ֲעפַ ) 19: (ִמְּמקֹמֹו
ְמַׁשֶּנה | ח ַוַּיֲהלְֹך ִּתְתְקֵפהּו ָלֶנצַ ) 20: (ְוִתְקַות ֱאנֹוׁש ֶהֱאַבְדָּת 

ְוִיְצֲערּו ְולֹא ָיִבין | ִיְכְּבדּו ָבָניו ְולֹא ֵיָדע ) 21: (ָפָניו ַוְּתַׁשְּלֵחהּו
  :ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ֶּתֱאָבל| ַאְך ְּבָׂשרֹו ָעָליו ִיְכָאב ) 22: (ָלמֹו

  
Job Chapter 15 

  
| ם ַיֲעֶנה ַדַעת רּוַח ֶהָחכָ ) 2: (ַוַּיַען ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני ַוּיֹאַמר) 1(

ּוִמִּלים לֹא | הֹוֵכַח ְּבָדָבר לֹא ִיְסּכֹון ) 3: (ִויַמֵּלא ָקִדים ִּבְטנֹו
: ְוִתְגַרע ִׂשיָחה ִלְפֵני ֵאל| ַאף ַאָּתה ָּתֵפר ִיְרָאה ) 4: (יֹוִעיל ָּבם

 ֲעָך ִפיךָ ַיְרִׁשי) 6: (ְוִתְבַחר ְלׁשֹון ֲערּוִמים| ִּכי ְיַאֵּלף ֲעֹוְנָך ִפיָך ) 5(
ְוִלְפֵני | ֲהִראיׁשֹון ָאָדם ִּתָּוֵלד ) 7: (ּוְׂשָפֶתיָך ַיֲענּו ָבְך | ְולֹא ָאִני 

ְוִתְגַרע ֵאֶליָך | ַהְבסֹוד ֱאלֹוַה ִּתְׁשָמע ) 8: (ְגָבעֹות חֹוָלְלָּת 
ַּגם ) 10: (ָּתִבין ְולֹא ִעָּמנּו הּוא| ַמה ָּיַדְעָּת ְולֹא ֵנָדע ) 9: (ָחְכָמה
ַהְמַעט ִמְּמָך ) 11: (ַּכִּביר ֵמָאִביָך ָיִמים| ם ָיִׁשיׁש ָּבנּו ָׂשב ּגַ 



ּוַמה | ַמה ִּיָּקֲחָך ִלֶּבָך ) 12: (ְוָדָבר ָלַאט ִעָּמְך | ַּתְנֻחמֹות ֵאל 
ְוהֵֹצאָת ִמִּפיָך | ִּכי ָתִׁשיב ֶאל ֵאל רּוֶחָך ) 13: (ִּיְרְזמּון ֵעיֶניךָ 

ֵהן ) 15: (ְוִכי ִיְצַּדק ְילּוד ִאָּׁשה| ְזֶּכה ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי יִ ) 14: (ִמִּלין
: ְוָׁשַמִים לֹא ַזּכּו ְבֵעיָניו| לֹא ַיֲאִמין ] ִּבְקדָֹׁשיו קרי[בקדׁשו 

ֲאַחְוָך ) 17: (ִאיׁש ׁשֶֹתה ַכַּמִים ַעְוָלה| ַאף ִּכי ִנְתָעב ְוֶנֱאָלח ) 16(
ְולֹא | ֲחָכִמים ַיִּגידּו ֲאֶׁשר ) 18: (ְוֶזה ָחִזיִתי ַוֲאַסֵּפָרה| ְׁשַמע ִלי 

ְולֹא ָעַבר ָזר | ָלֶהם ְלַבָּדם ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ) 19: (ִכֲחדּו ֵמֲאבֹוָתם
נּו ּוִמְסַּפר ָׁשִנים ִנְצְּפ | ָּכל ְיֵמי ָרָׁשע הּוא ִמְתחֹוֵלל ) 20: (ְּבתֹוָכם
) 22: (ּוַּבָּׁשלֹום ׁשֹוֵדד ְיבֹוֶאּנ| קֹול ְּפָחִדים ְּבָאְזָניו ) 21: (ֶלָעִריץ

: הּוא ֱאֵלי ָחֶרב] ְוָצפּוי קרי[וצפו | לֹא ַיֲאִמין ׁשּוב ִמִּני חֶֹׁשְך 
) 24: (ָיַדע ִּכי ָנכֹון ְּבָידֹו יֹום חֶֹׁשְך | נֵֹדד הּוא ַלֶּלֶחם ַאֵּיה ) 23(

ִּכי ) 25: (ִּתְתְקֵפהּו ְּכֶמֶלְך ָעִתיד ַלִּכידֹור| ְיַבֲעֻתהּו ַצר ּוְמצּוָקה 
| ָירּוץ ֵאָליו ְּבַצָּואר ) 26: (ְוֶאל ַׁשַּדי ִיְתַּגָּבר| ל ָידֹו ָנָטה ֶאל ֵא 

י ַוַּיַעׂש ִּפיָמה ֲעלֵ | ִּכי ִכָּסה ָפָניו ְּבֶחְלּבֹו ) 27: (ַּבֲעִבי ַּגֵּבי ָמִגָּניו
ֲאֶׁשר | ַוִּיְׁשּכֹון ָעִרים ִנְכָחדֹות ָּבִּתים לֹא ֵיְׁשבּו ָלמֹו ) 28: (ָכֶסל

ְולֹא ִיֶּטה | לֹא ֶיְעַׁשר ְולֹא ָיקּום ֵחילֹו ) 29: (ַגִּליםִהְתַעְּתדּו לְ 
| ְלָהֶבת לֹא ָיסּור ִמִּני חֶֹׁשְך יַֹנְקּתֹו ְּתַיֵּבׁש ַׁש ) 30: (ָלָאֶרץ ִמְנָלם

ִּכי | ִנְתָעה ] ַּבָּׁשיו קרי[ַאל ַיֲאֵמן בׁשו ) 31: (ְוָיסּור ְּברּוַח ִּפיו
ְוִכָּפתֹו לֹא | ְּבלֹא יֹומֹו ִּתָּמֵלא ) 32: (ָׁשְוא ִּתְהֶיה ְתמּוָרתֹו

ִּכי ) 34: (ְוַיְׁשֵלְך ַּכַּזִית ִנָּצתֹו| ַיְחמֹס ַּכֶּגֶפן ִּבְסרֹו ) 33: (ַרֲעָנָנה
ָהרֹה ָעָמל ) 35: (ְוֵאׁש ָאְכָלה ָאֳהֵלי ׁשַֹחד| ֲעַדת ָחֵנף ַּגְלמּוד 

    : ּוִבְטָנם ָּתִכין ִמְרָמה| ְוָילֹד ָאֶון 
  

Job Chapter 16 
  
ְמַנֲחֵמי ָעָמל | ָׁשַמְעִּתי ְכֵאֶּלה ַרּבֹות ) 2: (ַוַּיַען ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר) 1(

ַּגם ) 4: (אֹו ַמה ַּיְמִריְצָך ִּכי ַתֲעֶנה| ֲהֵקץ ְלִדְבֵרי רּוַח ) 3: (ֻּכְּלֶכם
ה לּו ֵיׁש ַנְפְׁשֶכם ַּתַחת ַנְפִׁשי ַאְחִּבירָ | ָאנִֹכי ָּכֶכם ֲאַדֵּבָרה 

 ֲאַאִּמְצֶכם ְּבמֹו) 5: (ְּבִמִּלים ְוָאִניָעה ֲעֵליֶכם ְּבמֹו רֹאִׁשי ֲעֵליֶכם
| ִאם ֲאַדְּבָרה לֹא ֵיָחֵׂשְך ְּכֵאִבי ) 6: (ְוִניד ְׂשָפַתי ַיְחׂשְֹך | ִפי 

ֲהִׁשּמֹוָת ָּכל | ַאְך ַעָּתה ֶהְלָאִני ) 7: (ְוַאְחְּדָלה ַמה ִמִּני ַיֲהלְֹך 
) 9: (הַוָּיָקם ִּבי ַכֲחִׁשי ְּבָפַני ַיֲענֶ | ְלֵעד ָהָיה ַוִּתְקְמֵטִני ) 8: (ֲעָדִתי

: ָצִרי ִיְלטֹוׁש ֵעיָניו ִלי| ַאּפֹו ָטַרף ַוִּיְׂשְטֵמִני ָחַרק ָעַלי ְּבִׁשָּניו 
: ַיַחד ָעַלי ִיְתַמָּלאּון| ָּפֲערּו ָעַלי ְּבִפיֶהם ְּבֶחְרָּפה ִהּכּו ְלָחָיי ) 10(



ָׁשֵלו ) 12: (ְוַעל ְיֵדי ְרָׁשִעים ִיְרֵטִני| ֲעִויל ַיְסִּגיֵרִני ֵאל ֶאל ) 11(
: ַוְיִקיֵמִני לֹו ְלַמָּטָרה| ָהִייִתי ַוְיַפְרְּפֵרִני ְוָאַחז ְּבָעְרִּפי ַוְיַפְצְּפֵצִני 

ִיְׁשּפְֹך ָלָאֶרץ | ָיסֹּבּו ָעַלי ַרָּביו ְיַפַּלח ִּכְליֹוַתי ְולֹא ַיְחמֹול ) 13(
) 15: (ָיֻרץ ָעַלי ְּכִגּבֹור| ִני ֶפֶרץ ַעל ְּפֵני ָפֶרץ ִיְפְרצֵ ) 14: (ְמֵרָרִתי

ָּפַני חמרמרה ) 16: (ְועַֹלְלִּתי ֶבָעָפר ַקְרִני| ַׂשק ָּתַפְרִּתי ֲעֵלי ִגְלִּדי 
ַעל לֹא ) 17: (ְוַעל ַעְפַעַּפי ַצְלָמֶות| ִמִּני ֶבִכי ] ֳחַמְרְמרּו קרי[

ְוַאל ְיִהי | ֶאֶרץ ַאל ְּתַכִּסי ָדִמי ) 18: (ּוְתִפָּלִתי ַזָּכה| ָחָמס ְּבַכָּפי 
ְוָׂשֲהִדי | ַּגם ַעָּתה ִהֵּנה ַבָּׁשַמִים ֵעִדי ) 19: (ָמקֹום ְלַזֲעָקִתי

ְויֹוַכח ) 21: (ֶאל ֱאלֹוַה ָּדְלָפה ֵעיִני| ְמִליַצי ֵרָעי ) 20: (ַּבְּמרֹוִמים
ּו נֹות ִמְסָּפר ֶיֱאָתיִּכי ְׁש ) 22: (ּוֶבן ָאָדם ְלֵרֵעהּו| ְלֶגֶבר ִעם ֱאלֹוַּה 

  :ְואַֹרח לֹא ָאׁשּוב ֶאֱהלְֹך | 
  

Job Chapter 17 
  
ִאם לֹא ֲהֻתִלים ) 2: (רּוִחי ֻחָּבָלה ָיַמי ִנְזָעכּו ְקָבִרים ִלי) 1(

ִמי | ִׂשיָמה ָּנא ָעְרֵבִני ִעָּמְך ) 3: (ּוְבַהְּמרֹוָתם ָּתַלן ֵעיִני| ִעָּמִדי 
: ַעל ֵּכן לֹא ְתרֵֹמם| ִּכי ִלָּבם ָצַפְנָּת ִּמָּׂשֶכל  )4: (הּוא ְלָיִדי ִיָּתֵקעַ 

ְוִהִּצַגִני ִלְמׁשֹל ) 6: (ְוֵעיֵני ָבָניו ִּתְכֶלָנה| ְלֵחֶלק ַיִּגיד ֵרִעים ) 5(
 ִויֻצַרי ַּכֵּצל| ַוֵּתַכּה ִמַּכַעׂש ֵעיִני ) 7: (ְותֶֹפת ְלָפִנים ֶאְהֶיה| ַעִּמים 
) 9: (ְוָנִקי ַעל ָחֵנף ִיְתעָֹרר| ים ַעל זֹאת ָיׁשֹּמּו ְיָׁשִר ) 8: (ֻּכָּלם

 ְואּוָלם ֻּכָּלם) 10: (ּוֳטָהר ָיַדִים יִֹסיף אֶֹמץ| ְויֹאֵחז ַצִּדיק ַּדְרּכֹו 
 ָיַמי ָעְברּו ִזּמַֹתי) 11: (ְולֹא ֶאְמָצא ָבֶכם ָחָכם| ָּתֻׁשבּו ּובֹאּו ָנא 

אֹור ָקרֹוב ִמְּפֵני | ם ָיִׂשימּו ַלְיָלה ְליֹו) 12: (מֹוָרֵׁשי ְלָבִבי| ִנְּתקּו 
) 14: (ַּבחֶֹׁשְך ִרַּפְדִּתי ְיצּוָעי| ִאם ֲאַקֶּוה ְׁשאֹול ֵּביִתי ) 13: (חֶֹׁשְך 

ְוַאֵּיה ) 15: (ִאִּמי ַוֲאחִֹתי ָלִרָּמה| ַלַּׁשַחת ָקָראִתי ָאִבי ָאָּתה 
ִאם | אֹל ֵּתַרְדָנה ַּבֵּדי ְׁש ) 16: (ְוִתְקָוִתי ִמי ְיׁשּוֶרָּנה| ֵאפֹו ִתְקָוִתי 

    : ַיַחד ַעל ָעָפר ָנַחת
  

Job Chapter 18 
  
ַעד ָאָנה ְּתִׂשימּון ִקְנֵצי ) 2: (ַוַּיַען ִּבְלַּדד ַהֻּׁשִחי ַוּיֹאַמר) 1(

| ַמּדּוַע ֶנְחַׁשְבנּו ַכְּבֵהָמה ) 3: (ָּתִבינּו ְוַאַחר ְנַדֵּבר| ְלִמִּלין 
 ַהְלַמַעְנָך ֵּתָעַזב ָאֶרץ| ַנְפׁשֹו ְּבַאּפֹו טֵֹרף ) 4: (ִנְטִמינּו ְּבֵעיֵניֶכם

ְולֹא ִיַּגּה | ַּגם אֹור ְרָׁשִעים ִיְדָעְך ) 5: (ְוֶיְעַּתק צּור ִמְּמקֹמֹו



ֵיְצרּו ) 7: (ְוֵנרֹו ָעָליו ִיְדָעְך | אֹור ָחַׁשְך ְּבָאֳהלֹו ) 6: (ְׁשִביב ִאּׁשֹו
ְוַעל | ו ִּכי ֻׁשַּלח ְּבֶרֶׁשת ְּבַרְגָלי) 8: (ְוַתְׁשִליֵכהּו ֲעָצתֹו| ַצֲעֵדי אֹונֹו 

) 10: (ַיֲחֵזק ָעָליו ַצִּמים| יֹאֵחז ְּבָעֵקב ָּפח ) 9: (ְׂשָבָכה ִיְתַהָּלְך 
ָסִביב ִּבֲעֻתהּו ) 11: (ּוַמְלֻּכְדּתֹו ֲעֵלי ָנִתיב| ָטמּון ָּבָאֶרץ ַחְבלֹו 

ְוֵאיד ָנכֹון | נֹו ְיִהי ָרֵעב אֹ) 12: (ֶוֱהִפיֻצהּו ְלַרְגָליו| ַבָּלהֹות 
) 14: (יֹאַכל ַּבָּדיו ְּבכֹור ָמֶות| יֹאַכל ַּבֵּדי עֹורֹו ) 13: (ְלַצְלעֹו

ִּתְׁשּכֹון ) 15: (ְוַתְצִעֵדהּו ְלֶמֶלְך ַּבָּלהֹות| ִיָּנֵתק ֵמָאֳהלֹו ִמְבַטחֹו 
יו ִמַּתַחת ָׁשָרָׁש ) 16: (ְיזֶֹרה ַעל ָנֵוהּו ָגְפִרית| ְּבָאֳהלֹו ִמְּבִלי לֹו 

 ְולֹא ֵׁשם| ִזְכרֹו ָאַבד ִמִּני ָאֶרץ ) 17: (ּוִמַּמַעל ִיַּמל ְקִצירֹו| ִיָבׁשּו 
: ּוִמֵּתֵבל ְיִנֻּדהּו| ֶיְהְּדֻפהּו ֵמאֹור ֶאל חֶֹׁשְך ) 18: (לֹו ַעל ְּפֵני חּוץ

ַעל ) 20: (ְוֵאין ָׂשִריד ִּבְמגּוָריו| לֹא ִנין לֹו ְולֹא ֶנֶכד ְּבַעּמֹו ) 19(
ַאְך ֵאֶּלה ) 21: (ְוַקְדמִֹנים ָאֲחזּו ָׂשַער| ָנַׁשּמּו ַאֲחרִֹנים  יֹומֹו

    : ְוֶזה ְמקֹום לֹא ָיַדע ֵאל| ִמְׁשְּכנֹות ַעָּול 
  

Job Chapter 19 
  
ּוְתַדְּכאּוַנִני | ַעד ָאָנה ּתֹוְגיּון ַנְפִׁשי ) 2: (ַוַּיַען ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר) 1(

לֹא ֵתבֹׁשּו ַּתְהְּכרּו | ִמים ַּתְכִלימּוִני ֶזה ֶעֶׂשר ְּפעָ ) 3: (ְבִמִּלים
ִאם ָאְמָנם ) 5: (ִאִּתי ָּתִלין ְמׁשּוָגִתי| ְוַאף ָאְמָנם ָׁשִגיִתי ) 4: (ִלי

ְּדעּו ֵאפֹו ִּכי ֱאלֹוַּה ) 6: (ְותֹוִכיחּו ָעַלי ֶחְרָּפִּתי| ָעַלי ַּתְגִּדילּו 
| ֶאְצַעק ָחָמס ְולֹא ֵאָעֶנה  ֵהן) 7: (ּוְמצּודֹו ָעַלי ִהִּקיף| ִעְּוָתִני 

ְוַעל ְנִתיבֹוַתי | ָאְרִחי ָגַדר ְולֹא ֶאֱעבֹור ) 8: (ֲאַׁשַּוע ְוֵאין ִמְׁשָּפט
: ַוָּיַסר ֲעֶטֶרת רֹאִׁשי| ְּכבֹוִדי ֵמָעַלי ִהְפִׁשיט ) 9: (חֶֹׁשְך ָיִׂשים

ַוַּיַחר ָעַלי  )11: (ַוַּיַּסע ָּכֵעץ ִּתְקָוִתי| ִיְּתֵצִני ָסִביב ָוֵאַלְך ) 10(
 ַיַחד ָיבֹאּו ְגדּוָדיו ַוָּיסֹּלּו ָעַלי) 12: (ַוַּיְחְׁשֵבִני לֹו ְכָצָריו| ַאּפֹו 

ְויְֹדַעי | ַאַחי ֵמָעַלי ִהְרִחיק ) 13: (ַוַּיֲחנּו ָסִביב ְלָאֳהִלי| ַּדְרָּכם 
ָּגֵרי ) 15: (ּוְמֻיָּדַעי ְׁשֵכחּוִני| ָחְדלּו ְקרֹוָבי ) 14: (ַאְך ָזרּו ִמֶּמִּני

) 16: (ָנְכִרי ָהִייִתי ְבֵעיֵניֶהם| ֵביִתי ְוַאְמהַֹתי ְלָזר ַּתְחְׁשֻבִני 
רּוִחי ָזָרה ) 17: (ְּבמֹו ִפי ֶאְתַחֶּנן לֹו| ְלַעְבִּדי ָקָראִתי ְולֹא ַיֲעֶנה 

| ַּגם ֲעִויִלים ָמֲאסּו ִבי ) 18: (ְוַחּנִֹתי ִלְבֵני ִבְטִני| ְלִאְׁשִּתי 
ְוֶזה ָאַהְבִּתי | ִּתֲעבּוִני ָּכל ְמֵתי סֹוִדי ) 19: (ַדְּברּו ִביָאקּוָמה ַויְ 
 ָוֶאְתַמְּלָטה ְּבעֹור| ְּבעֹוִרי ּוִבְבָׂשִרי ָּדְבָקה ַעְצִמי ) 20: (ֶנְהְּפכּו ִבי

) 22: (ִּכי ַיד ֱאלֹוַּה ָנְגָעה ִּבי| ָחֻּנִני ָחֻּנִני ַאֶּתם ֵרָעי ) 21: (ִׁשָּני
ִמי ִיֵּתן ֵאפֹו ) 23: (ּוִמְּבָׂשִרי לֹא ִתְׂשָּבעּו| ִני ְכמֹו ֵאל ָלָּמה ִּתְרְּדפֻ 



| ְּבֵעט ַּבְרֶזל ְועָֹפֶרת ) 24: (ִמי ִיֵּתן ַּבֵּסֶפר ְוֻיָחקּו| ְוִיָּכְתבּון ִמָּלי 
ְוַאֲחרֹון ַעל | ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ּגֲֹאִלי ָחי ) 25: (ָלַעד ַּבּצּור ֵיָחְצבּון

ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה | ְוַאַחר עֹוִרי ִנְּקפּו זֹאת  )26: (ָעָפר ָיקּום
ָּכלּו ִכְליַֹתי | ֲאֶׁשר ֲאִני ֶאֱחֶזה ִּלי ְוֵעיַני ָראּו ְולֹא ָזר ) 27: (ֱאלֹוּהַ 
: ְוׁשֶֹרׁש ָּדָבר ִנְמָצא ִבי| ִּכי תֹאְמרּו ַמה ִּנְרָּדף לֹו ) 28: (ְּבֵחִקי

ְלַמַען ֵּתְדעּון | ֵחָמה ֲעֹונֹות ָחֶרב  ּגּורּו ָלֶכם ִמְּפֵני ֶחֶרב ִּכי) 29(
    ]: ַׁשּדּון קרי[ׁשדין 

  
Job Chapter 20 

  
ּוַבֲעבּור | ָלֵכן ְׂשִעַּפי ְיִׁשיבּוִני ) 2: (ַוַּיַען צַֹפר ַהַּנֲעָמִתי ַוּיֹאַמר) 1(

) 4: (ְורּוַח ִמִּביָנִתי ַיֲעֵנִני| מּוַסר ְּכִלָּמִתי ֶאְׁשָמע ) 3: (חּוִׁשי ִבי
ִּכי ִרְנַנת ) 5: (ִמִּני ִׂשים ָאָדם ֲעֵלי ָאֶרץ| זֹאת ָיַדְעָּת ִמִּני ַעד הֲ 

ִים ִאם ַיֲעֶלה ַלָּׁשַמ ) 6: (ְוִׂשְמַחת ָחֵנף ֲעֵדי ָרַגע| ְרָׁשִעים ִמָּקרֹוב 
רָֹאיו יֹאְמרּו | ְּכֶגֲללֹו ָלֶנַצח יֹאֵבד ) 7: (ְורֹאׁשֹו ָלָעב ַיִּגיעַ | ִׂשיאֹו 
) 9: (ְוֻיַּדד ְּכֶחְזיֹון ָלְיָלה| ֲחלֹום ָיעּוף ְולֹא ִיְמָצאּוהּו ּכַ ) 8: (ַאּיֹו

ָּבָניו ) 10: (ְולֹא עֹוד ְּתׁשּוֶרּנּו ְמקֹומֹו| ַעִין ְׁשָזַפּתּו ְולֹא תֹוִסיף 
ַעְצמֹוָתיו ָמְלאּו עלומו ) 11: (ְוָיָדיו ָּתֵׁשְבָנה אֹונֹו| ְיַרּצּו ַדִּלים 

ִאם ַּתְמִּתיק ְּבִפיו ) 12: (ַעל ָעָפר ִּתְׁשָּכב ְוִעּמֹו| ] ֲעלּוָמיו קרי[
| ַיְחמֹל ָעֶליָה ְולֹא ַיַעְזֶבָּנה ) 13: (ַיְכִחיֶדָּנה ַּתַחת ְלׁשֹונֹו| ָרָעה 

ְמרֹוַרת ְּפָתִנים | ַלְחמֹו ְּבֵמָעיו ֶנְהָּפְך ) 14: (ְוִיְמָנֶעָּנה ְּבתֹוְך ִחּכֹו
רֹאׁש ) 16: (ִמִּבְטנֹו יֹוִרֶׁשּנּו ֵאל| ֶאּנּו ַחִיל ָּבַלע ַוְיִק ) 15: (ְּבִקְרּבֹו

| ַאל ֵיֶרא ִבְפַלּגֹות ) 17: (ַּתַהְרֵגהּו ְלׁשֹון ֶאְפֶעה| ְּפָתִנים ִייָנק 
ְּכֵחיל | ֵמִׁשיב ָיָגע ְולֹא ִיְבָלע ) 18: (ַנֲהֵרי ַנֲחֵלי ְּדַבׁש ְוֶחְמָאה

ַּבִית ָּגַזל ְולֹא | ִּלים ִּכי ִרַּצץ ָעַזב ּדַ ) 19: (ְּתמּוָרתֹו ְולֹא ַיֲעלֹס
) 21: (ַּבֲחמּודֹו לֹא ְיַמֵּלט| ִּכי לֹא ָיַדע ָׁשֵלו ְּבִבְטנֹו ) 20: (ִיֶבֵנהּו

 ִּבְמלֹאות ִׂשְפקֹו) 22: (ַעל ֵּכן לֹא ָיִחיל טּובֹו| ֵאין ָׂשִריד ְלָאְכלֹו 
ֹו ְיַׁשַּלח ּבֹו ְיִהי ְלַמֵּלא ִבְטנ) 23: (ָּכל ַיד ָעֵמל ְּתבֹוֶאּנּו| ֵיֶצר לֹו 

|  ִיְבַרח ִמֵּנֶׁשק ַּבְרֶזל) 24: (ְוַיְמֵטר ָעֵלימֹו ִּבְלחּומֹו| ֲחרֹון ַאּפֹו 
 ּוָבָרק ִמְּמרָֹרתֹו| ָׁשַלף ַוֵּיֵצא ִמֵּגָוה ) 25: (ַּתְחְלֵפהּו ֶקֶׁשת ְנחּוָׁשה

 הּו ֵאׁשְּתָאְכלֵ | ָּכל חֶֹׁשְך ָטמּון ִלְצּפּוָניו ) 26: (ַיֲהלְֹך ָעָליו ֵאִמים
ְוֶאֶרץ | ְיַגּלּו ָׁשַמִים ֲעֹונֹו ) 27: (לֹא ֻנָּפח ֵיַרע ָׂשִריד ְּבָאֳהלֹו

) 29: (ִנָּגרֹות ְּביֹום ַאּפֹו| ִיֶגל ְיבּול ֵּביתֹו ) 28: (ִמְתקֹוָמָמה לֹו
  :ְוַנֲחַלת ִאְמרֹו ֵמֵאל| ֶזה ֵחֶלק ָאָדם ָרָׁשע ֵמֱאלִֹהים 



  
Job Chapter 21 

  
ּוְתִהי זֹאת | ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ִמָּלִתי ) 2: (ִאּיֹוב ַוּיֹאַמרַוַּיַען ) 1(

: ְוַאַחר ַּדְּבִרי ַתְלִעיג| ָׂשאּוִני ְוָאנִֹכי ֲאַדֵּבר ) 3: (ַּתְנחּומֵֹתיֶכם
ְּפנּו ) 5: (ְוִאם ַמּדּוַע לֹא ִתְקַצר רּוִחי| ֶהָאנִֹכי ְלָאָדם ִׂשיִחי ) 4(

| ְוִאם ָזַכְרִּתי ְוִנְבָהְלִּתי ) 6: (ד ַעל ֶּפהְוִׂשימּו יָ | ֵאַלי ְוָהַׁשּמּו 
ָעְתקּו ַּגם ָּגְברּו | ַמּדּוַע ְרָׁשִעים ִיְחיּו ) 7: (ְוָאַחז ְּבָׂשִרי ַּפָּלצּות

) 9: (ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְלֵעיֵניֶהם| ַזְרָעם ָנכֹון ִלְפֵניֶהם ִעָּמם ) 8: (ָחִיל
ׁשֹורֹו ) 10: (ֱאלֹוַּה ֲעֵליֶהםְולֹא ֵׁשֶבט | ָּבֵּתיֶהם ָׁשלֹום ִמָּפַחד 

ְיַׁשְּלחּו ַכּצֹאן ) 11: (ְּתַפֵּלט ָּפָרתֹו ְולֹא ְתַׁשֵּכל| ִעַּבר ְולֹא ַיְגִעל 
ְוִיְׂשְמחּו | ִיְׂשאּו ְּכתֹף ְוִכּנֹור ) 12: (ְוַיְלֵדיֶהם ְיַרֵּקדּון| ֲעִויֵליֶהם 
 ּוְבֶרַגע ְׁשאֹול| ם ַבּטֹוב ְיֵמיהֶ ] ְיַכּלּו קרי[יבלו ) 13: (ְלקֹול עּוָגב

: ּוְוַדַעת ְּדָרֶכיָך לֹא ָחָפְצנ| ַוּיֹאְמרּו ָלֵאל סּור ִמֶּמּנּו ) 14: (ֵיָחּתּו
ֵהן לֹא ) 16: (ּוַמה ּנֹוִעיל ִּכי ִנְפַּגע ּבֹו| ַמה ַׁשַּדי ִּכי ַנַעְבֶדּנּו ) 15(

ר ְרָׁשִעים ַּכָּמה נֵ ) 17: (ֲעַצת ְרָׁשִעים ָרֲחָקה ֶמִּני| ְבָיָדם טּוָבם 
ִיְהיּו ) 18: (ֲחָבִלים ְיַחֵּלק ְּבַאּפֹו| ִיְדָעְך ְוָיבֹא ָעֵלימֹו ֵאיָדם 

ֱאלֹוַּה ִיְצּפֹן ְלָבָניו ) 19: (ּוְכמֹץ ְּגָנַבּתּו סּוָפה| ְּכֶתֶבן ִלְפֵני רּוַח 
| ִּכידֹו ] ֵעיָניו קרי[ִיְראּו עינו ) 20: (ְיַׁשֵּלם ֵאָליו ְוֵיָדע| אֹונֹו 
ּוִמְסַּפר | ִּכי ַמה ֶחְפצֹו ְּבֵביתֹו ַאֲחָריו ) 21: (ַמת ַׁשַּדי ִיְׁשֶּתהּוֵמחֲ 

: ְוהּוא ָרִמים ִיְׁשּפֹוט| ַהְלֵאל ְיַלֶּמד ָּדַעת ) 22: (ֳחָדָׁשיו ֻחָּצצּו
ֲעִטיָניו ) 24: (ֻּכּלֹו ַׁשְלֲאַנן ְוָׁשֵליו| ֶזה ָימּות ְּבֶעֶצם ֻּתּמֹו ) 23(

ה ְוֶזה ָימּות ְּבֶנֶפׁש ָמרָ ) 25: (ַעְצמֹוָתיו ְיֻׁשֶּקה ּומֹחַ | ָמְלאּו ָחָלב 
ְוִרָּמה ְּתַכֶּסה | ַיַחד ַעל ָעָפר ִיְׁשָּכבּו ) 26: (ְולֹא ָאַכל ַּבּטֹוָבה| 

: ּוְמִזּמֹות ָעַלי ַּתְחמֹסּו| ֵהן ָיַדְעִּתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ) 27: (ֲעֵליֶהם
: יםְוַאֵּיה אֶֹהל ִמְׁשְּכנֹות ְרָׁשִע | ִּכי תֹאְמרּו ַאֵּיה ֵבית ָנִדיב ) 28(
ִּכי ) 30: (ְואֹתָֹתם לֹא ְתַנֵּכרּו| ֲהלֹא ְׁשֶאְלֶּתם עֹוְבֵרי ָדֶרְך ) 29(

ו ִמי ַיִּגיד ַעל ָּפָני) 31: (ְליֹום ֲעָברֹות יּוָבלּו| ְליֹום ֵאיד ֵיָחֶׂשְך ָרע 
ְוַעל | א ִלְקָברֹות יּוָבל ְוהּו) 32: (ְוהּוא ָעָׂשה ִמי ְיַׁשֶּלם לֹו| ַּדְרּכֹו 

ְוַאֲחָריו ָּכל ָאָדם | ָמְתקּו לֹו ִרְגֵבי ָנַחל ) 33: (ָּגִדיׁש ִיְׁשקֹוד
| ְוֵאיְך ְּתַנֲחמּוִני ָהֶבל ) 34: (ִיְמׁשֹוְך ּוְלָפָניו ֵאין ִמְסָּפר

    : ּוְתׁשּובֵֹתיֶכם ִנְׁשַאר ָמַעל
  

Job Chapter 22 



  
ִּכי ִיְסּכֹן | ַהְלֵאל ִיְסָּכן ָּגֶבר ) 2: (ִני ַוּיֹאַמרַוַּיַען ֱאִליַפז ַהֵּתָמ ) 1(

 ְוִאם ֶּבַצע ִּכי ַתֵּתם| ַהֵחֶפץ ְלַׁשַּדי ִּכי ִתְצָּדק ) 3: (ָעֵלימֹו ַמְׂשִּכיל
ֲהלֹא ) 5: (ָיבֹוא ִעְּמָך ַּבִּמְׁשָּפט| ֲהִמִּיְרָאְתָך יִֹכיֶחָך ) 4: (ְּדָרֶכיךָ 

| ִּכי ַתְחּבֹל ַאֶחיָך ִחָּנם ) 6: (ַלֲעֹונֶֹתיךָ ְוֵאין ֵקץ | ָרָעְתָך ַרָּבה 
ּוֵמָרֵעב | לֹא ַמִים ָעֵיף ַּתְׁשֶקה ) 7: (ּוִבְגֵדי ֲערּוִּמים ַּתְפִׁשיט

: ּהּוְנׂשּוא ָפִנים ֵיֶׁשב ּבָ | ְוִאיׁש ְזרֹוַע לֹו ָהָאֶרץ ) 8: (ִּתְמַנע ָלֶחם
ַעל ֵּכן ) 10: (ִמים ְיֻדָּכאּוְזרֹעֹות ְיתֹ| ַאְלָמנֹות ִׁשַּלְחָּת ֵריָקם ) 9(

אֹו חֶֹׁשְך לֹא ) 11: (ִויַבֶהְלָך ַּפַחד ִּפְתאֹם| ְסִביבֹוֶתיָך ַפִחים 
|  ֲהלֹא ֱאלֹוַּה ּגַֹבּה ָׁשָמִים) 12: (ְוִׁשְפַעת ַמִים ְּתַכֶּסּךָ | ִתְרֶאה 

ְבַעד הַ | ְוָאַמְרָּת ַמה ָּיַדע ֵאל ) 13: (ּוְרֵאה רֹאׁש ּכֹוָכִבים ִּכי ָרּמּו
ְוחּוג ָׁשַמִים | ָעִבים ֵסֶתר לֹו ְולֹא ִיְרֶאה ) 14: (ֲעָרֶפל ִיְׁשּפֹוט

) 16: (ֲאֶׁשר ָּדְרכּו ְמֵתי ָאֶון| ַהאַֹרח עֹוָלם ִּתְׁשמֹר ) 15: (ִיְתַהָּלְך 
ָהאְֹמִרים ָלֵאל ) 17: (ָנָהר יּוַצק ְיסֹוָדם| ֲאֶׁשר ֻקְּמטּו ְולֹא ֵעת 

 ְוהּוא ִמֵּלא ָבֵּתיֶהם טֹוב) 18: (ְפַעל ַׁשַּדי ָלמֹוּוַמה ּיִ | סּור ִמֶּמּנּו 
ְוָנִקי | ִיְראּו ַצִּדיִקים ְוִיְׂשָמחּו ) 19: (ַוֲעַצת ְרָׁשִעים ָרֲחָקה ֶמִּני| 

) 21: (ְוִיְתָרם ָאְכָלה ֵאׁש| ִאם לֹא ִנְכַחד ִקיָמנּו ) 20: (ִיְלַעג ָלמֹו
ַקח ָנא ִמִּפיו ) 22: (בֹוַאְתָך טֹוָבהּוְׁשָלם ָּבֶהם ְּת | ַהְסֶּכן ָנא ִעּמֹו 

| ֶנה ִאם ָּתׁשּוב ַעד ַׁשַּדי ִּתּבָ ) 23: (ְוִׂשים ֲאָמָריו ִּבְלָבֶבךָ | ּתֹוָרה 
ּוְבצּור ְנָחִלים | ְוִׁשית ַעל ָעָפר ָּבֶצר ) 24: (ַּתְרִחיק ַעְוָלה ֵמָאֳהֶלךָ 

ִּכי ָאז ) 26: (ָעפֹות ָלְך ְוֶכֶסף ּתֹו| ְוָהָיה ַׁשַּדי ְּבָצֶריָך ) 25: (אֹוִפיר
ַּתְעִּתיר ֵאָליו ) 27: (ְוִתָּׂשא ֶאל ֱאלֹוַּה ָּפֶניךָ | ַעל ַׁשַּדי ִּתְתַעָּנג 

ְוַעל | ְוִתְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלְך ) 28: (ּוְנָדֶריָך ְתַׁשֵּלם| ְוִיְׁשָמֶעָּך 
ְוַׁשח ֵעיַנִים |  ִּכי ִהְׁשִּפילּו ַוּתֹאֶמר ֵּגָוה) 29: (ְּדָרֶכיָך ָנַגּה אֹור

  :ְוִנְמַלט ְּבבֹר ַּכֶּפיךָ | ְיַמֵּלט ִאי ָנִקי ) 30: (יֹוִׁשעַ 
  

Job Chapter 23 
  
ָיִדי ָּכְבָדה ַעל | ַּגם ַהּיֹום ְמִרי ִׂשִחי ) 2: (ַוַּיַען ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר) 1(

) 4: (ֹוָאבֹוא ַעד ְּתכּוָנת| ִמי ִיֵּתן ָיַדְעִּתי ְוֶאְמָצֵאהּו ) 3: (ַאְנָחִתי
ֵאְדָעה ִמִּלים ) 5: (ּוִפי ֲאַמֵּלא תֹוָכחֹות| ֶאֶעְרָכה ְלָפָניו ִמְׁשָּפט 

לֹא | ַהְּבָרב ּכַֹח ָיִריב ִעָּמִדי ) 6: (ְוָאִביָנה ַמה ּיֹאַמר ִלי| ַיֲעֵנִני 
ַוֲאַפְּלָטה ָלֶנַצח | ָׁשם ָיָׁשר נֹוָכח ִעּמֹו ) 7: (ַאְך הּוא ָיִׂשם ִּבי

) 9: (ְוָאחֹור ְולֹא ָאִבין לֹו| ֵהן ֶקֶדם ֶאֱהלְֹך ְוֵאיֶנּנּו ) 8: (ִמּׁשְֹפִטי



ִּכי ) 10: (ַיְעטֹף ָיִמין ְולֹא ֶאְרֶאה| ְׂשמֹאול ַּבֲעׂשֹתֹו ְולֹא ָאַחז 
| ִלי ַּבֲאֻׁשרֹו ָאֲחָזה ַרגְ ) 11: (ְּבָחַנִני ַּכָּזָהב ֵאֵצא| ָיַדע ֶּדֶרְך ִעָּמִדי 
ֵמֻחִּקי | ִמְצַות ְׂשָפָתיו ְולֹא ָאִמיׁש ) 12: (א ָאטַּדְרּכֹו ָׁשַמְרִּתי ְולֹ
 ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה| ְוהּוא ְבֶאָחד ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו ) 13: (ָצַפְנִּתי ִאְמֵרי ִפיו

ַעל ֵּכן ) 15: (ְוָכֵהָּנה ַרּבֹות ִעּמֹו| ִּכי ַיְׁשִלים ֻחִּקי ) 14: (ַוָּיַעׂש
| ְוֵאל ֵהַרְך ִלִּבי ) 16: (ֶאְפַחד ִמֶּמּנּוֶאְתּבֹוֵנן וְ | ִמָּפָניו ֶאָּבֵהל 
ּוִמָּפַני ִּכָּסה | ִּכי לֹא ִנְצַמִּתי ִמְּפֵני חֶֹׁשְך ) 17: (ְוַׁשַּדי ִהְבִהיָלִני

  :אֶֹפל
  

Job Chapter 24 
  
לֹא ָחזּו ] ְויְֹדָעיו קרי[וידעו | ַמּדּוַע ִמַּׁשַּדי לֹא ִנְצְּפנּו ִעִּתים ) 1(

ֲחמֹור ְיתֹוִמים ) 3: (ֵעֶדר ָּגְזלּו ַוִּיְרעּו| לֹות ַיִּׂשיגּו ְּגבֻ ) 2: (ָיָמיו
ַיַחד | ַיּטּו ֶאְביֹוִנים ִמָּדֶרְך ) 4: (ַיְחְּבלּו ׁשֹור ַאְלָמָנה| ִיְנָהגּו 

י ֲחרֵ ֵהן ְּפָרִאים ַּבִּמְדָּבר ָיְצאּו ְּבָפֳעָלם ְמַׁש ) 5: (ֻחְּבאּו ֲעִנֵּיי ָאֶרץ
ַּבָּׂשֶדה ְּבִלילֹו יקצירו ) 6: (ֶלֶחם ַלְּנָעִרים ֲעָרָבה לֹו| ַלָּטֶרף 

 ָערֹום ָיִלינּו ִמְּבִלי ְלבּוׁש) 7: (ְוֶכֶרם ָרָׁשע ְיַלֵּקׁשּו| ] ִיְקצֹורּו קרי[
ּוִמְּבִלי ַמְחֶסה | ִמֶּזֶרם ָהִרים ִיְרָטבּו ) 8: (ְוֵאין ְּכסּות ַּבָּקָרה| 

ָערֹום ) 10: (ְוַעל ָעִני ַיְחּבֹלּו| ם ִיְגְזלּו ִמּׁשֹד ָיתֹו) 9: (ִחְּבקּו צּור
ֵּבין ׁשּורָֹתם ) 11: (ּוְרֵעִבים ָנְׂשאּו עֶֹמר| ִהְּלכּו ְּבִלי ְלבּוׁש 

 ֵמִעיר ְמִתים ִיְנָאקּו ְוֶנֶפׁש) 12: (ְיָקִבים ָּדְרכּו ַוִּיְצָמאּו| ַיְצִהירּו 
י ֵהָּמה ָהיּו ְּבמְֹרדֵ ) 13: (ֶוֱאלֹוַּה לֹא ָיִׂשים ִּתְפָלה| ֲחָלִלים ְּתַׁשֵּוַע 

ָלאֹור ָיקּום ) 14: (לֹא ִהִּכירּו ְדָרָכיו ְולֹא ָיְׁשבּו ִּבְנִתיבָֹתיו| אֹור 
ְוֵעין נֵֹאף ) 15: (ּוַבַּלְיָלה ְיִהי ַכַּגָּנב| רֹוֵצַח ִיְקָטל ָעִני ְוֶאְביֹון 

) 16: (יםְוֵסֶתר ָּפִנים ָיִׂש | ָׁשְמָרה ֶנֶׁשף ֵלאמֹר לֹא ְתׁשּוֵרִני ָעִין 
ִּכי ) 17: (יֹוָמם ִחְּתמּו ָלמֹו לֹא ָיְדעּו אֹור| ָחַתר ַּבחֶֹׁשְך ָּבִּתים 

ַקל ) 18: (ִּכי ַיִּכיר ַּבְלהֹות ַצְלָמֶות| ַיְחָּדו ּבֶֹקר ָלמֹו ַצְלָמֶות 
לֹא ִיְפֶנה ֶּדֶרְך | הּוא ַעל ְּפֵני ַמִים ְּתֻקַּלל ֶחְלָקָתם ָּבָאֶרץ 

) 20: (ּוָּיה ַגם חֹם ִיְגְזלּו ֵמיֵמי ֶׁשֶלג ְׁשאֹול ָחָטאִצ ) 19: (ְּכָרִמים
: הַוִּתָּׁשֵבר ָּכֵעץ ַעְולָ | ִיְׁשָּכֵחהּו ֶרֶחם ְמָתקֹו ִרָּמה עֹוד לֹא ִיָּזֵכר 

ּוָמַׁשְך ) 22: (ְוַאְלָמָנה לֹא ְיֵיִטיב| רֶֹעה ֲעָקָרה לֹא ֵתֵלד ) 21(
ִיֶּתן לֹו ָלֶבַטח ) 23: (ין ַּבַחִּייןָיקּום ְולֹא ַיֲאִמ | ַאִּביִרים ְּבכֹחֹו 

 רֹוּמּו ְּמַעט ְוֵאיֶנּנּו ְוֻהְּמכּו) 24: (ְוֵעיֵניהּו ַעל ַּדְרֵכיֶהם| ְוִיָּׁשֵען 



ְוִאם לֹא ֵאפֹו ִמי ) 25: (ּוְכרֹאׁש ִׁשּבֶֹלת ִיָּמלּו| ַּכּכֹל ִיָּקְפצּון 
    : ְוָיֵׂשם ְלַאל ִמָּלִתי| ַיְכִזיֵבִני 

  
Job Chapter 25 

  
עֶֹׂשה | ַהְמֵׁשל ָוַפַחד ִעּמֹו ) 2: (ַוַּיַען ִּבְלַּדד ַהֻּׁשִחי ַוּיֹאַמר) 1(

ְוַעל ִמי לֹא ָיקּום | ֲהֵיׁש ִמְסָּפר ִלְגדּוָדיו ) 3: (ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו
: ּוַמה ִּיְזֶּכה ְילּוד ִאָּׁשה| ּוַמה ִּיְצַּדק ֱאנֹוׁש ִעם ֵאל ) 4: (אֹוֵרהּו

ַאף ) 6: (ְוכֹוָכִבים לֹא ַזּכּו ְבֵעיָניו| ָיֵרַח ְולֹא ַיֲאִהיל ֵהן ַעד ) 5(
  :ּוֶבן ָאָדם ּתֹוֵלָעה| ִּכי ֱאנֹוׁש ִרָּמה 

  
Job Chapter 26 

  
הֹוַׁשְעָּת ְזרֹוַע | ֶמה ָעַזְרָּת ְללֹא כַֹח ) 2: (ַוַּיַען ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר) 1(

) 4: (תּוִׁשָּיה ָלרֹב הֹוָדְעָּת וְ | ַמה ָּיַעְצָּת ְללֹא ָחְכָמה ) 3: (לֹא עֹז
ָהְרָפִאים ) 5: (ְוִנְׁשַמת ִמי ָיְצָאה ִמֶּמּךָ | ֶאת ִמי ִהַּגְדָּת ִמִּלין 

ְוֵאין | ָערֹום ְׁשאֹול ֶנְגּדֹו ) 6: (ִמַּתַחת ַמִים ְוׁשְֹכֵניֶהם| ְיחֹוָללּו 
ל ְּבִלי ּתֶֹלה ֶאֶרץ עַ | נֶֹטה ָצפֹון ַעל ּתֹהּו ) 7: (ְּכסּות ָלֲאַבּדֹון

ְמַאֵחז ) 9: (ְולֹא ִנְבַקע ָעָנן ַּתְחָּתם| צֵֹרר ַמִים ְּבָעָביו ) 8: (ָמה
ַעד | חֹק ָחג ַעל ְּפֵני ָמִים ) 10: (ַּפְרֵׁשז ָעָליו ֲעָננֹו| ְּפֵני ִכֵּסה 

ְוִיְתְמהּו | ַעּמּוֵדי ָׁשַמִים ְירֹוָפפּו ) 11: (ַּתְכִלית אֹור ִעם חֶֹׁשְך 
] ּוִבְתבּוָנתֹו קרי[ובתובנתו | ְּבכֹחֹו ָרַגע ַהָּים ) 12: (ִמַּגֲעָרתֹו

: חַ חֲֹלָלה ָידֹו ָנָחׁש ָּבִרי| ְּברּוחֹו ָׁשַמִים ִׁשְפָרה ) 13: (ָמַחץ ָרַהב
ַמע ּוַמה ֵּׁשֶמץ ָּדָבר ִנְׁש ] ְּדָרָכיו קרי[ֶהן ֵאֶּלה ְקצֹות דרכו ) 14(

    : ִיְתּבֹוָנן ִמי] ְּגבּורֹוָתיו קרי[ְוַרַעם גבורתו | ּבֹו 
  

Job Chapter 27 
  
| י ַחי ֵאל ֵהִסיר ִמְׁשָּפִט ) 2: (ַוּיֶֹסף ִאּיֹוב ְׂשֵאת ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר) 1(

ְורּוַח ֱאלֹוַּה | ִּכי ָכל עֹוד ִנְׁשָמִתי ִבי ) 3: (ְוַׁשַּדי ֵהַמר ַנְפִׁשי
: ִאם ֶיְהֶּגה ְרִמָּיהּוְלׁשֹוִני | ִאם ְּתַדֵּבְרָנה ְׂשָפַתי ַעְוָלה ) 4: (ְּבַאִּפי

 ַעד ֶאְגָוע לֹא ָאִסיר ֻּתָּמִתי| ָחִליָלה ִּלי ִאם ַאְצִּדיק ֶאְתֶכם ) 5(
לֹא ֶיֱחַרף ְלָבִבי | ְּבִצְדָקִתי ֶהֱחַזְקִּתי ְולֹא ַאְרֶּפָה ) 6: (ִמֶּמִּני
ִּכי ַמה ) 8: (ּוִמְתקֹוְמִמי ְכַעָּול| ְיִהי ְכָרָׁשע אְֹיִבי ) 7: (ִמָּיָמי



ע ַהַצֲעָקתֹו ִיְׁשַמ ) 9: (ִּכי ֵיֶׁשל ֱאלֹוַּה ַנְפׁשֹו| ְקַות ָחֵנף ִּכי ִיְבָצע ִּת 
ִיְקָרא | ִאם ַעל ַׁשַּדי ִיְתַעָּנג ) 10: (ִּכי ָתבֹוא ָעָליו ָצָרה| ֵאל 

א ֲאֶׁשר ִעם ַׁשַּדי לֹ| אֹוֶרה ֶאְתֶכם ְּבַיד ֵאל ) 11: (ֱאלֹוַּה ְּבָכל ֵעת
: ְוָלָּמה ֶּזה ֶהֶבל ֶּתְהָּבלּו| ם ֻּכְּלֶכם ֲחִזיֶתם ֵהן ַאֶּת ) 12: (ֲאַכֵחד

: חּוְוַנֲחַלת ָעִריִצים ִמַּׁשַּדי ִיָּק | ֶזה ֵחֶלק ָאָדם ָרָׁשע ִעם ֵאל ) 13(
) 15: (ְוֶצֱאָצָאיו לֹא ִיְׂשְּבעּו ָלֶחם| ִאם ִיְרּבּו ָבָניו ְלמֹו ָחֶרב ) 14(

: ְוַאְלְמנָֹתיו לֹא ִתְבֶּכיָנה| ֵברּו ַּבָּמֶות ִיָּק ] ְׂשִריָדיו קרי[ׂשרידו 
ָיִכין ) 17: (ְוַכחֶֹמר ָיִכין ַמְלּבּוׁש| ִאם ִיְצּבֹר ֶּכָעָפר ָּכֶסף ) 16(

ּוְכֻסָּכה | ָּבָנה ָכָעׁש ֵּביתֹו ) 18: (ְוֶכֶסף ָנִקי ַיֲחלֹק| ְוַצִּדיק ִיְלָּבׁש 
: יָניו ָּפַקח ְוֵאיֶנּנּועֵ | ָעִׁשיר ִיְׁשַּכב ְולֹא ֵיָאֵסף ) 19: (ָעָׂשה נֵֹצר

 ִיָּׂשֵאהּו) 21: (ַלְיָלה ְּגָנַבּתּו סּוָפה| ַּתִּׂשיֵגהּו ַכַּמִים ַּבָּלהֹות ) 20(
| ל ְוַיְׁשֵלְך ָעָליו ְולֹא ַיְחמֹ) 22: (ִויָׂשֲעֵרהּו ִמְּמקֹמֹו| ָקִדים ְוֵיַלְך 

ְוִיְׁשרֹק ָעָליו |  ִיְׂשּפֹק ָעֵלימֹו ַכֵּפימֹו) 23: (ִמָּידֹו ָּברֹוַח ִיְבָרח
  :ִמְּמקֹמֹו

  
Job Chapter 28 

  
ַּבְרֶזל ֵמָעָפר ) 2: (ּוָמקֹום ַלָּזָהב ָיזֹּקּו| ִּכי ֵיׁש ַלֶּכֶסף מֹוָצא ) 1(

ת ֵקץ ָׂשם ַלחֶֹׁשְך ּוְלָכל ַּתְכִלי) 3: (ְוֶאֶבן ָיצּוק ְנחּוָׁשה| ֻיָּקח 
ץ ַנַחל ֵמִעם ָּגר ָּפרַ ) 4: (ֶאֶבן אֶֹפל ְוַצְלָמֶות| הּוא חֹוֵקר 

ֶאֶרץ ִמֶּמָּנה ֵיֵצא ) 5: (ַּדּלּו ֵמֱאנֹוׁש ָנעּו| ַהִּנְׁשָּכִחים ִמִּני ָרֶגל 
| ְמקֹום ַסִּפיר ֲאָבֶניָה ) 6: (ְוַתְחֶּתיָה ֶנְהַּפְך ְּכמֹו ֵאׁש| ָלֶחם 

: הְולֹא ְׁשָזַפּתּו ֵעין ַאּיָ | ָנִתיב לֹא ְיָדעֹו ָעִיט ) 7: (ְוַעְפרֹת ָזָהב לֹו
 ַּבַחָּלִמיׁש) 9: (לֹא ָעָדה ָעָליו ָׁשַחל| לֹא ִהְדִריֻכהּו ְבֵני ָׁשַחץ ) 8(

ְוָכל | ַּבּצּורֹות ְיאִֹרים ִּבֵּקַע ) 10: (ָהַפְך ִמּׁשֶֹרׁש ָהִרים| ָׁשַלח ָידֹו 
ְוַתֲעֻלָמּה יִֹצא | ִמְּבִכי ְנָהרֹות ִחֵּבׁש ) 11: (ְיָקר ָרֲאָתה ֵעינֹו

  : אֹור
לֹא ) 13: (ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ִּביָנה| ָחְכָמה ֵמַאִין ִּתָּמֵצא ְוהַ ) 12(

ְּתהֹום ָאַמר ) 14: (ְולֹא ִתָּמֵצא ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים| ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרָּכּה 
|  לֹא ֻיַּתן ְסגֹור ַּתְחֶּתיהָ ) 15: (ְוָים ָאַמר ֵאין ִעָּמִדי| לֹא ִבי ִהיא 

| לֹא ְתֻסֶּלה ְּבֶכֶתם אֹוִפיר ) 16(: ְולֹא ִיָּׁשֵקל ֶּכֶסף ְמִחיָרּה
| לֹא ַיַעְרֶכָּנה ָזָהב ּוְזכֹוִכית ) 17: (ְּבׁשַֹהם ָיָקר ְוַסִּפיר
ּוֶמֶׁשְך | ָראמֹות ְוָגִביׁש לֹא ִיָּזֵכר ) 18: (ּוְתמּוָרָתּה ְּכִלי ָפז



ר ְּבֶכֶתם ָטהֹו| לֹא ַיַעְרֶכָּנה ִּפְטַדת ּכּוׁש ) 19: (ָחְכָמה ִמְּפִניִנים
  : לֹא ְתֻסֶּלה

ְוֶנֶעְלָמה ) 21: (ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ִּביָנה| ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ָּתבֹוא ) 20(
ֲאַבּדֹון ָוָמֶות ) 22: (ּוֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ִנְסָּתָרה| ֵמֵעיֵני ָכל ָחי 

| ֱאלִֹהים ֵהִבין ַּדְרָּכּה ) 23: (ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו ִׁשְמָעּה| ָאְמרּו 
| ִּכי הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיִּביט ) 24: (ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמּה ְוהּוא

ּוַמִים | ַלֲעׂשֹות ָלרּוַח ִמְׁשָקל ) 25: (ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשַמִים ִיְרֶאה
) 27: (ְוֶדֶרְך ַלֲחִזיז קֹלֹות| ַּבֲעׂשתֹו ַלָּמָטר חֹק ) 26: (ִּתֵּכן ְּבִמָּדה

ַוּיֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ) 28: (ְוַגם ֲחָקָרּה ֱהִכיָנּה| ָאז ָרָאּה ַוְיַסְּפָרּה 
    : ְוסּור ֵמָרע ִּביָנה| ִיְרַאת ֲאדָֹני ִהיא ָחְכָמה 

  
Job Chapter 29 

  
|  ִמי ִיְּתֵנִני ְכַיְרֵחי ֶקֶדם) 2: (ַוּיֶֹסף ִאּיֹוב ְׂשֵאת ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר) 1(

ְלאֹורֹו ֵאֶלְך | י רֹאִׁשי ְּבִהּלֹו ֵנרֹו ֲעלֵ ) 3: (ִּכיֵמי ֱאלֹוַּה ִיְׁשְמֵרִני
: ְּבסֹוד ֱאלֹוַּה ֲעֵלי ָאֳהִלי| ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִּביֵמי ָחְרִּפי ) 4: (חֶֹׁשְך 

|  ִּבְרחֹץ ֲהִליַכי ְּבֵחָמה) 6: (ְסִביבֹוַתי ְנָעָרי| ְּבעֹוד ַׁשַּדי ִעָּמִדי ) 5(
| ֲעֵלי ָקֶרת  ְּבֵצאִתי ַׁשַער) 7: (ְוצּור ָיצּוק ִעָּמִדי ַּפְלֵגי ָׁשֶמן

מּו ִויִׁשיִׁשים ָק | ָראּוִני ְנָעִרים ְוֶנְחָּבאּו ) 8: (ָּבְרחֹוב ָאִכין מֹוָׁשִבי
קֹול ) 10: (ְוַכף ָיִׂשימּו ְלִפיֶהם| ָׂשִרים ָעְצרּו ְבִמִּלים ) 9: (ָעָמדּו

ִּכי אֶֹזן ָׁשְמָעה ) 11: (ּוְלׁשֹוָנם ְלִחָּכם ָּדֵבָקה| ְנִגיִדים ֶנְחָּבאּו 
|  ִּכי ֲאַמֵּלט ָעִני ְמַׁשֵּועַ ) 12: (ְוַעִין ָרֲאָתה ַוְּתִעיֵדִני| ְּתַאְּׁשֵרִני וַ 

ְוֵלב ַאְלָמָנה | ִּבְרַּכת אֵֹבד ָעַלי ָּתבֹא ) 13: (ְוָיתֹום ְולֹא עֵֹזר לֹו
) 15: (ִּכְמִעיל ְוָצִניף ִמְׁשָּפִטי| ֶצֶדק ָלַבְׁשִּתי ַוִּיְלָּבֵׁשִני ) 14: (ַאְרִנן
ָאב ָאנִֹכי ) 16: (ְוַרְגַלִים ַלִּפֵּסַח ָאִני| ַנִים ָהִייִתי ַלִעֵּור ֵעי

ֹות ָוֲאַׁשְּבָרה ְמַתְּלע) 17: (ְוִרב לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְחְקֵרהּו| ָלֶאְביֹוִנים 
ְוַכחֹול | ָואַֹמר ִעם ִקִּני ֶאְגָוע ) 18: (ּוִמִּׁשָּניו ַאְׁשִליְך ָטֶרף| ַעָּול 

: ְוַטל ָיִלין ִּבְקִציִרי| ָׁשְרִׁשי ָפתּוַח ֱאֵלי ָמִים ) 19: (ַאְרֶּבה ָיִמים
ִלי ָׁשְמעּו ) 21: (ְוַקְׁשִּתי ְּבָיִדי ַתֲחִליף| ְּכבֹוִדי ָחָדׁש ִעָּמִדי ) 20(

ְוָעֵלימֹו | ַאֲחֵרי ְדָבִרי לֹא ִיְׁשנּו ) 22: (ְוִיְּדמּו ְלמֹו ֲעָצִתי| ְוִיֵחּלּו 
: ּוִפיֶהם ָּפֲערּו ְלַמְלקֹוׁש| ֲחלּו ַכָּמָטר ִלי ְויִ ) 23: (ִּתּטֹף ִמָּלִתי

) 25: (ְואֹור ָּפַני לֹא ַיִּפילּון| ֶאְׂשַחק ֲאֵלֶהם לֹא ַיֲאִמינּו ) 24(
ַּכֲאֶׁשר | ֶאֲבַחר ַּדְרָּכם ְוֵאֵׁשב רֹאׁש ְוֶאְׁשּכֹון ְּכֶמֶלְך ַּבְּגדּוד 

  :ֲאֵבִלים ְיַנֵחם



  
Job Chapter 30 

  
ֲאֶׁשר ָמַאְסִּתי | ֲחקּו ָעַלי ְצִעיִרים ִמֶּמִּני ְלָיִמים ְוַעָּתה ָׂש ) 1(

| ַּגם ּכַֹח ְיֵדיֶהם ָלָּמה ִּלי ) 2: (ֲאבֹוָתם ָלִׁשית ִעם ַּכְלֵבי צֹאִני
ַהעְֹרִקים ִצָּיה | ְּבֶחֶסר ּוְבָכָפן ַּגְלמּוד ) 3: (ָעֵלימֹו ָאַבד ָּכַלח

ְוׁשֶֹרׁש | ַמּלּוַח ֲעֵלי ִׂשיַח  ַהּקְֹטִפים) 4: (ֶאֶמׁש ׁשֹוָאה ּוְמׁשָֹאה
) 6: (ָיִריעּו ָעֵלימֹו ַּכַּגָּנב| ִמן ֵּגו ְיגָֹרׁשּו ) 5: (ְרָתִמים ַלְחָמם

|  ֵּבין ִׂשיִחים ִיְנָהקּו) 7: (חֵֹרי ָעָפר ְוֵכִפים| ַּבֲערּוץ ְנָחִלים ִלְׁשּכֹן 
ִנְּכאּו ִמן | י ֵׁשם ְּבֵני ָנָבל ַּגם ְּבֵני ְבלִ ) 8: (ַּתַחת ָחרּול ְיֻסָּפחּו

) 10: (ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמָּלה| ְוַעָּתה ְנִגיָנָתם ָהִייִתי ) 9: (ָהָאֶרץ
ִיְתִרי [ִּכי יתרו ) 11: (ּוִמָּפַני לֹא ָחְׂשכּו רֹק| ִּתֲעבּוִני ָרֲחקּו ֶמִּני 

 ַעל ָיִמין ִּפְרַחח) 12: (ְוֶרֶסן ִמָּפַני ִׁשֵּלחּו| ִפַּתח ַוְיַעֵּנִני ] קרי
ָנְתסּו ) 13: (ַרְגַלי ִׁשֵּלחּו ַוָּיסֹּלּו ָעַלי ָאְרחֹות ֵאיָדם| ָיקּומּו 

|  ְּכֶפֶרץ ָרָחב ֶיֱאָתיּו) 14: (ְלַהָּוִתי יִֹעילּו לֹא עֵֹזר ָלמֹו| ְנִתיָבִתי 
ִּתְרּדֹף ָּכרּוַח | ָהְהַּפְך ָעַלי ַּבָּלהֹות ) 15: (ַּתַחת ׁשָֹאה ִהְתַּגְלָּגלּו

| י ְוַעָּתה ָעַלי ִּתְׁשַּתֵּפְך ַנְפִׁש ) 16: (ְכָעב ָעְבָרה ְיֻׁשָעִתיְנִדָבִתי ּו
ְועְֹרַקי לֹא | ַלְיָלה ֲעָצַמי ִנַּקר ֵמָעָלי ) 17: (יֹאֲחזּוִני ְיֵמי עִֹני

: ְּכִפי ֻכָּתְנִּתי ַיַאְזֵרִני| ְּבָרב ּכַֹח ִיְתַחֵּפׂש ְלבּוִׁשי ) 18: (ִיְׁשָּכבּון
 ֲאַׁשַּוע ֵאֶליךָ ) 20: (ָוֶאְתַמֵּׁשל ֶּכָעָפר ָוֵאֶפר| ר הָֹרִני ַלחֶֹמ ) 19(

| ֵּתָהֵפְך ְלַאְכָזר ִלי ) 21: (ָעַמְדִּתי ַוִּתְתּבֶֹנן ִּבי| ְולֹא ַתֲעֵנִני 
ּוְתמְֹגֵגִני | ִּתָּׂשֵאִני ֶאל רּוַח ַּתְרִּכיֵבִני ) 22: (ְּבעֶֹצם ָיְדָך ִתְׂשְטֵמִני

ּוֵבית מֹוֵעד | ִּכי ָיַדְעִּתי ָמֶות ְּתִׁשיֵבִני ) 23]: (ּתּוִׁשָּיה קרי[תׁשוה 
) 25: (ִאם ְּבִפידֹו ָלֶהן ׁשּועַ | ַאְך לֹא ְבִעי ִיְׁשַלח ָיד ) 24: (ְלָכל ָחי

ִּכי טֹוב ) 26: (ָעְגָמה ַנְפִׁשי ָלֶאְביֹון| ִאם לֹא ָבִכיִתי ִלְקֵׁשה יֹום 
ֵמַעי ֻרְּתחּו ) 27: (בֹא אֶֹפלַוֲאַיֲחָלה ְלאֹור ַוּיָ | ִקִּויִתי ַוָּיבֹא ָרע 

| קֵֹדר ִהַּלְכִּתי ְּבלֹא ַחָּמה ) 28: (ְולֹא ָדּמּו ִקְּדֻמִני ְיֵמי עִֹני
ְוֵרַע ִלְבנֹות | ָאח ָהִייִתי ְלַתִּנים ) 29: (ַקְמִּתי ַבָּקָהל ֲאַׁשֵּועַ 

ַוְיִהי ) 31: (ְוַעְצִמי ָחָרה ִמִּני חֶֹרב| עֹוִרי ָׁשַחר ֵמָעָלי ) 30: (ַיֲעָנה
  :ְוֻעָגִבי ְלקֹול ּבִֹכים| ְלֵאֶבל ִּכּנִֹרי 

  
Job Chapter 31 

  



ּוֶמה ֵחֶלק ) 2: (ּוָמה ֶאְתּבֹוֵנן ַעל ְּבתּוָלה| ְּבִרית ָּכַרִּתי ְלֵעיָני ) 1(
| ֲהלֹא ֵאיד ְלַעָּול ) 3: (ְוַנֲחַלת ַׁשַּדי ִמְּמרִֹמים| ֱאלֹוַּה ִמָּמַעל 

ְוָכל ְצָעַדי | ֲהלֹא הּוא ִיְרֶאה ְדָרָכי ) 4( :ְוֵנֶכר ְלפֲֹעֵלי ָאֶון
) 6: (ַוַּתַחׁש ַעל ִמְרָמה ַרְגִלי| ִאם ָהַלְכִּתי ִעם ָׁשְוא ) 5: (ִיְסּפֹור

ִרי ִאם ִּתֶּטה ַאּׁשֻ ) 7: (ְוֵיַדע ֱאלֹוַּה ֻּתָּמִתי| ִיְׁשְקֵלִני ְבמֹאְזֵני ֶצֶדק 
  : י ּוְבַכַּפי ָּדַבק ֻמאּוםְוַאַחר ֵעיַני ָהַלְך ִלִּב | ִמִּני ַהָּדֶרְך 

ִאם ִנְפָּתה ִלִּבי ) 9: (ְוֶצֱאָצַאי ְיׁשָֹרׁשּו| ֶאְזְרָעה ְוַאֵחר יֹאֵכל ) 8(
| ִּתְטַחן ְלַאֵחר ִאְׁשִּתי ) 10: (ְוַעל ֶּפַתח ֵרִעי ָאָרְבִּתי| ַעל ִאָּׁשה 

היא ו| ִזָּמה ] ִהיא קרי[ִּכי הוא ) 11: (ְוָעֶליָה ִיְכְרעּון ֲאֵחִרין
| ל ִּכי ֵאׁש ִהיא ַעד ֲאַבּדֹון ּתֹאכֵ ) 12: (ָעֹון ְּפִליִלים] ְוהּוא קרי[

| ִתי ִאם ֶאְמַאס ִמְׁשַּפט ַעְבִּדי ַוֲאָמ ) 13: (ּוְבָכל ְּתבּוָאִתי ְתָׁשֵרׁש
ְוִכי ִיְפקֹד ָמה | ּוָמה ֶאֱעֶׂשה ִּכי ָיקּום ֵאל ) 14: (ְּבִרָבם ִעָּמִדי

: ַוְיֻכֶנּנּו ָּבֶרֶחם ֶאָחד| א ַבֶּבֶטן עֵֹׂשִני ָעָׂשהּו ֲהלֹ) 15: (ֲאִׁשיֶבּנּו
ְואַֹכל ) 17: (ְוֵעיֵני ַאְלָמָנה ֲאַכֶּלה| ִאם ֶאְמַנע ֵמֵחֶפץ ַּדִּלים ) 16(

ב ִּכי ִמְּנעּוַרי ְּגֵדַלִני ְכָא) 18: (ְולֹא ָאַכל ָיתֹום ִמֶּמָּנה| ִּפִּתי ְלַבִּדי 
| ִאם ֶאְרֶאה אֹוֵבד ִמְּבִלי ְלבּוׁש ) 19: (ּוִמֶּבֶטן ִאִּמי ַאְנֶחָּנה| 

| ] ֲחָלָציו קרי[ִאם לֹא ֵבֲרכּוִני חלצו ) 20: (ְוֵאין ְּכסּות ָלֶאְביֹון
ִּכי | ִאם ֲהִניפֹוִתי ַעל ָיתֹום ָיִדי ) 21: (ּוִמֵּגז ְּכָבַׂשי ִיְתַחָּמם
ְוֶאְזרִֹעי |  ְּכֵתִפי ִמִּׁשְכָמה ִתּפֹול) 22: (ֶאְרֶאה ַבַּׁשַער ֶעְזָרִתי

: ּוִמְּׂשֵאתֹו לֹא אּוָכל| ִּכי ַפַחד ֵאַלי ֵאיד ֵאל ) 23: (ִמָּקָנה ִתָּׁשֵבר
ִאם ) 25: (ְוַלֶּכֶתם ָאַמְרִּתי ִמְבַטִחי| ִאם ַׂשְמִּתי ָזָהב ִּכְסִלי ) 24(

ִאם ֶאְרֶאה ) 26: (ְוִכי ַכִּביר ָמְצָאה ָיִדי| ֶאְׂשַמח ִּכי ַרב ֵחיִלי 
ַוִּתַּׁשק | ַוִּיְפְּת ַּבֵּסֶתר ִלִּבי ) 27: (ְוָיֵרַח ָיָקר הֵֹלְך | ֵהל אֹור ִּכי יָ 
) 29: (ִּכי ִכַחְׁשִּתי ָלֵאל ִמָּמַעל| ַּגם הּוא ָעֹון ְּפִליִלי ) 28: (ָיִדי ְלִפי

ְולֹא ) 30: (ְוִהְתעַֹרְרִּתי ִּכי ְמָצאֹו ָרע| ִאם ֶאְׂשַמח ְּבִפיד ְמַׂשְנִאי 
ִאם לֹא ָאְמרּו ) 31: (ִלְׁשאֹל ְּבָאָלה ַנְפׁשֹו| ִחִּכי  ָנַתִּתי ַלֲחטֹא

| ַּבחּוץ לֹא ָיִלין ֵּגר ) 32: (ִמי ִיֵּתן ִמְּבָׂשרֹו לֹא ִנְׂשָּבע| ְמֵתי ָאֳהִלי 
ִלְטמֹון | ִאם ִּכִּסיִתי ְכָאָדם ְּפָׁשָעי ) 33: (ְּדָלַתי ָלאַֹרח ֶאְפָּתח

| ִני ץ ָהמֹון ַרָּבה ּובּוז ִמְׁשָּפחֹות ְיִחֵּת ִּכי ֶאֱערֹו) 34: (ְּבֻחִּבי ֲעֹוִני
ַּדי ִמי ִיֶּתן ִלי ׁשֵֹמַע ִלי ֶהן ָּתִוי ַׁש ) 35: (ָוֶאּדֹם לֹא ֵאֵצא ָפַתח

| ּנּו ִאם לֹא ַעל ִׁשְכִמי ֶאָּׂשֶא ) 36: (ְוֵסֶפר ָּכַתב ִאיׁש ִריִבי| ַיֲעֵנִני 
ְּכמֹו ָנִגיד | ַאִּגיֶדּנּו  ִמְסַּפר ְצָעַדי) 37: (ֶאֶעְנֶדּנּו ֲעָטרֹות ִלי

: ְוַיַחד ְּתָלֶמיָה ִיְבָּכיּון| ִאם ָעַלי ַאְדָמִתי ִתְזָעק ) 38: (ֲאָקֲרֶבּנּו



) 40: (ְוֶנֶפׁש ְּבָעֶליָה ִהָּפְחִּתי| ִאם ּכָֹחּה ָאַכְלִּתי ְבִלי ָכֶסף ) 39(
  :ְבֵרי ִאּיֹובַּתּמּו ִּד | ַּתַחת ִחָּטה ֵיֵצא חֹוַח ְוַתַחת ְׂשעָֹרה ָבְאָׁשה 

  
Job Chapter 32 

  
ִּכי הּוא | ּיֹוב ַוִּיְׁשְּבתּו ְׁשלֶֹׁשת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֵמֲענֹות ֶאת ִא ) 1(

  : ַצִּדיק ְּבֵעיָניו
ְּבִאּיֹוב |  ַוִּיַחר ַאף ֱאִליהּוא ֶבן ַּבַרְכֵאל ַהּבּוִזי ִמִּמְׁשַּפַחת ָרם) 2(

ה ּוִבְׁשלֶֹׁשת ֵרָעיו ָחרָ ) 3: (ֱאלִֹהיםָחָרה ַאּפֹו ַעל ַצְּדקֹו ַנְפׁשֹו ֵמ 
ֶוֱאִליהּו ) 4: (ַעל ֲאֶׁשר לֹא ָמְצאּו ַמֲעֶנה ַוַּיְרִׁשיעּו ֶאת ִאּיֹוב| ַאּפֹו 

) 5: (ִּכי ְזֵקִנים ֵהָּמה ִמֶּמּנּו ְלָיִמים| ִחָּכה ֶאת ִאּיֹוב ִּבְדָבִרים 
  : ֹוָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ַאּפ ַוַּיְרא ֱאִליהּוא ִּכי ֵאין ַמֲעֶנה ְּבִפי ְׁשלֶֹׁשת

ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים | ַוַּיַען ֱאִליהּוא ֶבן ַּבַרְכֵאל ַהּבּוִזי ַוּיֹאַמר ) 6(
) 7: (ֶכםְוַאֶּתם ְיִׁשיִׁשים ַעל ֵּכן ָזַחְלִּתי ָוִאיָרא ֵמַחּוֹת ֵּדִעי ֶאְת 

ָאֵכן רּוַח ) 8: (ְורֹב ָׁשִנים יִֹדיעּו ָחְכָמה| ָאַמְרִּתי ָיִמים ְיַדֵּברּו 
| לֹא ַרִּבים ֶיְחָּכמּו ) 9: (ְוִנְׁשַמת ַׁשַּדי ְּתִביֵנם| ִהיא ֶבֱאנֹוׁש 

 ֲאַחֶּוה ֵּדִעי| ָלֵכן ָאַמְרִּתי ִׁשְמָעה ִּלי ) 10: (ּוְזֵקִנים ָיִבינּו ִמְׁשָּפט
ַעד | ֵהן הֹוַחְלִּתי ְלִדְבֵריֶכם ָאִזין ַעד ְּתבּונֵֹתיֶכם ) 11: (ַאף ָאִני

 ְוִהֵּנה ֵאין ְלִאּיֹוב מֹוִכיחַ | ְוָעֵדיֶכם ֶאְתּבֹוָנן ) 12: (ְחְקרּון ִמִּליןַּת 
ֵאל ִיְּדֶפּנּו | ֶּפן ּתֹאְמרּו ָמָצאנּו ָחְכָמה ) 13: (עֹוֶנה ֲאָמָריו ִמֶּכם

: ּוּוְבִאְמֵריֶכם לֹא ֲאִׁשיֶבּנ| ְולֹא ָעַרְך ֵאַלי ִמִּלין ) 14: (לֹא ִאיׁש
ְוהֹוַחְלִּתי ) 16: (ֶהְעִּתיקּו ֵמֶהם ִמִּלים| נּו עֹוד ַחּתּו לֹא עָ ) 15(

י ַאֲעֶנה ַאף ֲאִני ֶחְלִק ) 17: (ִּכי ָעְמדּו לֹא ָענּו עֹוד| ִּכי לֹא ְיַדֵּברּו 
ֱהִציַקְתִני רּוַח | ִּכי ָמֵלִתי ִמִּלים ) 18: (ֲאַחֶּוה ֵדִעי ַאף ָאִני| 

: עַ ְּכאֹבֹות ֲחָדִׁשים ִיָּבֵק | ִיָּפֵתַח  ִהֵּנה ִבְטִני ְּכַיִין לֹא) 19: (ִּבְטִני
ַאל ָנא ) 21: (ֶאְפַּתח ְׂשָפַתי ְוֶאֱעֶנה| ֲאַדְּבָרה ְוִיְרַוח ִלי ) 20(

ה ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ֲאַכּנֶ ) 22: (ְוֶאל ָאָדם לֹא ֲאַכֶּנה| ֶאָּׂשא ְפֵני ִאיׁש 
  :ִּכְמַעט ִיָּׂשֵאִני עֵֹׂשִני| 
  

Job Chapter 33 
  
ִהֵּנה ָנא ) 2: (ְוָכל ְּדָבַרי ַהֲאִזיָנה| אּוָלם ְׁשַמע ָנא ִאּיֹוב ִמָּלי וְ ) 1(

ְוַדַעת | יֶֹׁשר ִלִּבי ֲאָמָרי ) 3: (ִּדְּבָרה ְלׁשֹוִני ְבִחִּכי| ָּפַתְחִּתי ִפי 
: ִניְוִנְׁשַמת ַׁשַּדי ְּתַחּיֵ | רּוַח ֵאל ָעָׂשְתִני ) 4: (ְׂשָפַתי ָּברּור ִמֵּללּו



ֵהן ֲאִני ְכִפיָך ) 6: (ֶעְרָכה ְלָפַני ִהְתַיָּצָבה| ּוַכל ֲהִׁשיֵבִני ִאם ּת) 5(
| ִהֵּנה ֵאָמִתי לֹא ְתַבֲעֶתָּך ) 7: (ֵמחֶֹמר קַֹרְצִּתי ַגם ָאִני| ָלֵאל 

ְוקֹול ִמִּלין | ַאְך ָאַמְרָּת ְבָאְזָני ) 8: (ְוַאְכִּפי ָעֶליָך לֹא ִיְכָּבד
ֵהן ) 10: (ַחף ָאנִֹכי ְולֹא ָעֹון ִלי| י ָפַׁשע ַזְך ֲאִני ְּבִל ) 9: (ֶאְׁשָמע

| י ָיֵׂשם ַּבַּסד ַרְגלָ ) 11: (ַיְחְׁשֵבִני ְלאֹוֵיב לֹו| ְּתנּואֹות ָעַלי ִיְמָצא 
ִּכי ִיְרֶּבה | ֶהן זֹאת לֹא ָצַדְקָּת ֶאֱעֶנָּך ) 12: (ִיְׁשמֹר ָּכל ָאְרחָֹתי

ִּכי ָכל ְּדָבָריו לֹא | בֹוָת ַמּדּוַע ֵאָליו ִרי) 13: (ֱאלֹוַה ֵמֱאנֹוׁש
) 15: (ּוִבְׁשַּתִים לֹא ְיׁשּוֶרָּנה| ִּכי ְבַאַחת ְיַדֶּבר ֵאל ) 14: (ַיֲעֶנה

ִּבְתנּומֹות ֲעֵלי | ַּבֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה ִּבְנפֹל ַּתְרֵּדָמה ַעל ֲאָנִׁשים 
) 17: (םּוְבמָֹסָרם ַיְחּתֹ| ָאז ִיְגֶלה אֶֹזן ֲאָנִׁשים ) 16: (ִמְׁשָּכב

ִּני ַיְחׂשְֹך ַנְפׁשֹו ִמ ) 18: (ְוֵגָוה ִמֶּגֶבר ְיַכֶּסה| ְלָהִסיר ָאָדם ַמֲעֶׂשה 
| בֹו ְוהּוַכח ְּבַמְכאֹוב ַעל ִמְׁשּכָ ) 19: (ְוַחָּיתֹו ֵמֲעבֹר ַּבָּׁשַלח| ָׁשַחת 
 ְוַנְפׁשֹו| ְוִזֲהַמּתּו ַחָּיתֹו ָלֶחם ) 20: (ֲעָצָמיו ֵאָתן] ְורֹוב קרי[וריב 

] ְוֻׁשּפּו קרי[וׁשפי | ִיֶכל ְּבָׂשרֹו ֵמרִֹאי ) 21: (ַמֲאַכל ַּתֲאָוה
ְוַחָּיתֹו | ַוִּתְקַרב ַלַּׁשַחת ַנְפׁשֹו ) 22: (ַעְצמֹוָתיו לֹא ֻראּו

|  ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאְך ֵמִליץ ֶאָחד ִמִּני ָאֶלף) 23: (ַלְמִמִתים
ת ּנּו ַוּיֹאֶמר ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ָׁשחַ ַוְיֻחּנֶ ) 24: (ְלַהִּגיד ְלָאָדם ָיְׁשרֹו

: ָיׁשּוב ִליֵמי ֲעלּוָמיו| ֻרֲטַפׁש ְּבָׂשרֹו ִמּנַֹער ) 25: (ָמָצאִתי כֶֹפר
ֹוׁש ַוָּיֶׁשב ֶלֱאנ| ֶיְעַּתר ֶאל ֱאלֹוַּה ַוִּיְרֵצהּו ַוַּיְרא ָּפָניו ִּבְתרּוָעה ) 26(

י ָחָטאִתי ְוָיָׁשר ֶהֱעֵויִת ָיׁשֹר ַעל ֲאָנִׁשים ַוּיֹאֶמר ) 27: (ִצְדָקתֹו
| ֵמֲעבֹר ַּבָּׁשַחת ] ַנְפׁשֹו קרי[ָּפָדה נפׁשי ) 28: (ְולֹא ָׁשָוה ִלי

| ֶהן ָּכל ֵאֶּלה ִיְפַעל ֵאל ) 29: (ָּבאֹור ִּתְרֶאה] ְוַחָּיתֹו קרי[וחיתי 
ֵלאֹור | ְלָהִׁשיב ַנְפׁשֹו ִמִּני ָׁשַחת ) 30: (ַּפֲעַמִים ָׁשלֹוׁש ִעם ָּגֶבר

ַהֲחֵרׁש ְוָאנִֹכי | ַהְקֵׁשב ִאּיֹוב ְׁשַמע ִלי ) 31: (ְּבאֹור ַהַחִּיים
: ַּדֵּבר ִּכי ָחַפְצִּתי ַצְּדֶקּךָ | ִאם ֵיׁש ִמִּלין ֲהִׁשיֵבִני ) 32: (ֲאַדֵּבר

    : ַהֲחֵרׁש ַוֲאַאֶּלְפָך ָחְכָמה| ִאם ַאִין ַאָּתה ְׁשַמע ִלי ) 33(
  

Job Chapter 34 
  
ְויְֹדִעים | ִׁשְמעּו ֲחָכִמים ִמָּלי ) 2: (ִליהּוא ַוּיֹאַמרַוַּיַען אֱ ) 1(

) 4: (ְוֵחְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹל| ִּכי אֶֹזן ִמִּלין ִּתְבָחן ) 3: (ַהֲאִזינּו ִלי
ִּכי ָאַמר ִאּיֹוב ) 5: (ֵנְדָעה ֵביֵנינּו ַמה ּטֹוב| ִמְׁשָּפט ִנְבֲחָרה ָּלנּו 

י ָאנּוׁש ִחִּצ | ַעל ִמְׁשָּפִטי ֲאַכֵּזב ) 6: (יְוֵאל ֵהִסיר ִמְׁשָּפִט | ָצַדְקִּתי 
ְוָאַרח ) 8: (ִיְׁשֶּתה ַּלַעג ַּכָּמִים| ִמי ֶגֶבר ְּכִאּיֹוב ) 7: (ְבִלי ָפַׁשע



ִּכי ָאַמר לֹא ) 9: (ְוָלֶלֶכת ִעם ַאְנֵׁשי ֶרַׁשע| ְלֶחְבָרה ִעם ּפֲֹעֵלי ָאֶון 
| עּו ִלי ָלֵכן ַאֲנֵׁשי ֵלָבב ִׁשְמ ) 10: (ִּבְרצֹתֹו ִעם ֱאלִֹהים| ִיְסָּכן ָּגֶבר 

|  ִּכי פַֹעל ָאָדם ְיַׁשֶּלם לֹו) 11: (ָחִלָלה ָלֵאל ֵמֶרַׁשע ְוַׁשַּדי ֵמָעֶול
ְוַׁשַּדי | ַאף ָאְמָנם ֵאל לֹא ַיְרִׁשיַע ) 12: (ּוְכאַֹרח ִאיׁש ַיְמִצֶאּנּו

י ָׂשם ֵּתֵבל ּוִמ | ִמי ָפַקד ָעָליו ָאְרָצה ) 13: (לֹא ְיַעֵּות ִמְׁשָּפט
: רּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו ֵאָליו ֶיֱאסֹף| ִאם ָיִׂשים ֵאָליו ִלּבֹו ) 14: (ֻּכָּלּה

ְוִאם ִּביָנה ) 16: (ְוָאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשּוב| ִיְגַוע ָּכל ָּבָׂשר ָיַחד ) 15(
ַהַאף ׂשֹוֵנא ִמְׁשָּפט ) 17: (ַהֲאִזיָנה ְלקֹול ִמָּלי| ִׁשְמָעה ּזֹאת 

|  ַהֲאמֹר ְלֶמֶלְך ְּבִלָּיַעל) 18: (ְוִאם ַצִּדיק ַּכִּביר ַּתְרִׁשיעַ | ַיֲחבֹוׁש 
 ַּכר ׁשֹועַ ֲאֶׁשר לֹא ָנָׂשא ְּפֵני ָׂשִרים ְולֹא נִ ) 19: (ָרָׁשע ֶאל ְנִדיִבים

 ֶרַגע ָיֻמתּו ַוֲחצֹות ָלְיָלה) 20: (ִּכי ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֻּכָּלם| ִלְפֵני ָדל 
ִּכי ֵעיָניו ַעל ) 21: (ְוָיִסירּו ַאִּביר לֹא ְבָיד| רּו ְיגֲֹעׁשּו ָעם ְוַיֲעבֹ

| ֵאין חֶֹׁשְך ְוֵאין ַצְלָמֶות ) 22: (ְוָכל ְצָעָדיו ִיְרֶאה| ַּדְרֵכי ִאיׁש 
ַלֲהלְֹך | ִּכי לֹא ַעל ִאיׁש ָיִׂשים עֹוד ) 23: (ְלִהָּסֶתר ָׁשם ּפֲֹעֵלי ָאֶון

 ַוַּיֲעֵמד ֲאֵחִרים| יִרים לֹא ֵחֶקר ָירַֹע ַּכִּב ) 24: (ֶאל ֵאל ַּבִּמְׁשָּפט
) 26: (ְוָהַפְך ַלְיָלה ְוִיַּדָּכאּו| ָלֵכן ַיִּכיר ַמְעָּבֵדיֶהם ) 25: (ַּתְחָּתם

ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן ָסרּו ) 27: (ַּתַחת ְרָׁשִעים ְסָפָקם ִּבְמקֹום רִֹאים
ָליו ַצֲעַקת ְלָהִביא עָ ) 28: (ְוָכל ְּדָרָכיו לֹא ִהְׂשִּכילּו| ֵמַאֲחָריו 

ֵּתר ְוהּוא ַיְׁשִקט ּוִמי ַיְרִׁשַע ְוַיְס ) 29: (ְוַצֲעַקת ֲעִנִּיים ִיְׁשָמע| ָּדל 
ִמְּמלְֹך ָאָדם ) 30: (ְוַעל ּגֹוי ְוַעל ָאָדם ָיַחד| ָּפִנים ּוִמי ְיׁשּוֶרּנּו 
: לִּכי ֶאל ֵאל ֶהָאַמר ָנָׂשאִתי לֹא ֶאְחּבֹ) 31: (ָחֵנף ִמּמְֹקֵׁשי ָעם

: ִאם ָעֶול ָּפַעְלִּתי לֹא אִֹסיף| ִּבְלֲעֵדי ֶאֱחֶזה ַאָּתה הֵֹרִני  )32(
| ָאִני  ַהֵמִעְּמָך ְיַׁשְלֶמָּנה ִּכי ָמַאְסָּת ִּכי ַאָּתה ִתְבַחר ְולֹא) 33(

 ְוֶגֶבר ָחָכם ׁשֵֹמעַ | ַאְנֵׁשי ֵלָבב יֹאְמרּו ִלי ) 34: (ּוַמה ָיַדְעָּת ַדֵּבר
) 36: (ּוְדָבָריו לֹא ְבַהְׂשֵּכיל| ַדַעת ְיַדֵּבר ִאּיֹוב לֹא ְב ) 35: (ִלי

ִּכי יִֹסיף ) 37: (ַעל ְּתֻׁשבֹת ְּבַאְנֵׁשי ָאֶון| ָאִבי ִיָּבֵחן ִאּיֹוב ַעד ֶנַצח 
    : ְוֶיֶרב ֲאָמָריו ָלֵאל| ַעל ַחָּטאתֹו ֶפַׁשע ֵּביֵנינּו ִיְסּפֹוק 

  
Job Chapter 35 

  
ָאַמְרָּת | ֲהזֹאת ָחַׁשְבָּת ְלִמְׁשָּפט ) 2(: ַוַּיַען ֱאִליהּו ַוּיֹאַמר) 1(

: ָמה אִֹעיל ֵמַחָּטאִתי| ִּכי תֹאַמר ַמה ִּיְסָּכן ָלְך ) 3: (ִצְדִקי ֵמֵאל
| ה ַהֵּבט ָׁשַמִים ּוְרֵא ) 5: (ְוֶאת ֵרֶעיָך ִעָּמְך | ֲאִני ֲאִׁשיְבָך ִמִּלין ) 4(

ְוַרּבּו | ָת ַמה ִּתְפָעל ּבֹו ִאם ָחָטא) 6: (ְוׁשּור ְׁשָחִקים ָּגְבהּו ִמֶּמּךָ 



אֹו ַמה | ִאם ָצַדְקָּת ַמה ִּתֶּתן לֹו ) 7: (ְפָׁשֶעיָך ַמה ַּתֲעֶׂשה ּלֹו
) 9: (ּוְלֶבן ָאָדם ִצְדָקֶתךָ | ְלִאיׁש ָּכמֹוָך ִרְׁשֶעָך ) 8: (ִמָּיְדָך ִיָּקח

לֹא ָאַמר וְ ) 10: (ְיַׁשְּועּו ִמְּזרֹוַע ַרִּבים| ֵמרֹב ֲעׁשּוִקים ַיְזִעיקּו 
ַמְּלֵפנּו ִמַּבֲהמֹות ) 11: (נֵֹתן ְזִמרֹות ַּבָּלְיָלה| ַאֵּיה ֱאלֹוַּה עָֹׂשי 

| ָׁשם ִיְצֲעקּו ְולֹא ַיֲעֶנה ) 12: (ּוֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ְיַחְּכֵמנּו| ָאֶרץ 
ְוַׁשַּדי לֹא | ַאְך ָׁשְוא לֹא ִיְׁשַמע ֵאל ) 13: (ִמְּפֵני ְּגאֹון ָרִעים

ִּדין ְלָפָניו ּוְתחֹוֵלל | ַאף ִּכי תֹאַמר לֹא ְתׁשּוֶרּנּו ) 14: (הְיׁשּוֶרּנָ 
) 16: (ְולֹא ָיַדע ַּבַּפׁש ְמאֹד| ְוַעָּתה ִּכי ַאִין ָּפַקד ַאּפֹו ) 15: (לֹו

  :ִּבְבִלי ַדַעת ִמִּלין ַיְכִּבר| ְוִאּיֹוב ֶהֶבל ִיְפֶצה ִּפיהּו 
  

Job Chapter 36 
  
ִּכי עֹוד | ַּכַּתר ִלי ְזֵעיר ַוֲאַחֶּוָּך ) 2: (ַוּיֹאַמרַוּיֶֹסף ֱאִליהּוא ) 1(

) 4: (ְוְלפֲֹעִלי ֶאֵּתן ֶצֶדק| ֶאָּׂשא ֵדִעי ְלֵמָרחֹוק ) 3: (ֶלֱאלֹוַּה ִמִּלים
ֶהן ֵאל ַּכִּביר ) 5: (ְּתִמים ֵּדעֹות ִעָּמְך | ִּכי ָאְמָנם לֹא ֶׁשֶקר ִמָּלי 

 ּוִמְׁשַּפט ֲעִנִּיים| לֹא ְיַחֶּיה ָרָׁשע ) 6: (ַּכִּביר ּכַֹח ֵלב| ְולֹא ִיְמָאס 
ם ְוֶאת ְמָלִכים ַלִּכֵּסא ַוּיִֹׁשיבֵ | לֹא ִיְגַרע ִמַּצִּדיק ֵעיָניו ) 7: (ִיֵּתן

: ִיָּלְכדּון ְּבַחְבֵלי עִֹני| ְוִאם ֲאסּוִרים ַּבִּזִּקים ) 8: (ָלֶנַצח ַוִּיְגָּבהּו
ַוִּיֶגל ָאְזָנם ) 10: (יֶהם ִּכי ִיְתַּגָּברּוּוִפְׁשעֵ | ַוַּיֵּגד ָלֶהם ָּפֳעָלם ) 9(

| ִאם ִיְׁשְמעּו ְוַיֲעבֹדּו ) 11: (ַוּיֹאֶמר ִּכי ְיֻׁשבּון ֵמָאֶון| ַלּמּוָסר 
ְוִאם לֹא ִיְׁשְמעּו ) 12: (ְיַכּלּו ְיֵמיֶהם ַּבּטֹוב ּוְׁשֵניֶהם ַּבְּנִעיִמים

| ְוַחְנֵפי ֵלב ָיִׂשימּו ָאף ) 13: (ְוִיְגְועּו ִּכְבִלי ָדַעת| ְּבֶׁשַלח ַיֲעבֹרּו 
ְוַחָּיָתם | ָּתמֹת ַּבּנַֹער ַנְפָׁשם ) 14: (לֹא ְיַׁשְּועּו ִּכי ֲאָסָרם

ְוַאף ) 16: (ְוִיֶגל ַּבַּלַחץ ָאְזָנם| ְיַחֵּלץ ָעִני ְבָעְניֹו ) 15: (ַּבְּקֵדִׁשים
 ֻׁשְלָחְנָך ָמֵלאְוַנַחת | ֲהִסיְתָך ִמִּפי ָצר ַרַחב לֹא מּוָצק ַּתְחֶּתיָה 

ִּכי ) 18: (ִּדין ּוִמְׁשָּפט ִיְתמֹכּו| ְוִדין ָרָׁשע ָמֵלאָת ) 17: (ָדֶׁשן
ָך ֲהַיֲערְֹך ׁשּועֲ ) 19: (ְוָרב ּכֶֹפר ַאל ַיֶּטּךָ | ֵחָמה ֶּפן ְיִסיְתָך ְבָסֶפק 

ַלֲעלֹות | ַאל ִּתְׁשַאף ַהָּלְיָלה ) 20: (ְוכֹל ַמֲאַמֵּצי כֹחַ | לֹא ְבָצר 
 ִּכי ַעל ֶזה ָּבַחְרָּת | ִהָּׁשֶמר ַאל ֵּתֶפן ֶאל ָאֶון ) 21: (ים ַּתְחָּתםַעִּמ 

ִמי ) 23: (ִמי ָכמֹהּו מֹוֶרה| ֶהן ֵאל ַיְׂשִּגיב ְּבכֹחֹו ) 22: (ֵמעִֹני
ְזכֹר ִּכי ַתְׂשִּגיא ) 24: (ּוִמי ָאַמר ָּפַעְלָּת ַעְוָלה| ָפַקד ָעָליו ַּדְרּכֹו 

 ֱאנֹוׁש ַיִּביט| ָּכל ָאָדם ָחזּו בֹו ) 25: (רּו ֲאָנִׁשיםֲאֶׁשר ׁשְֹר | ָפֳעלֹו 
: ִמְסַּפר ָׁשָניו ְולֹא ֵחֶקר| ֶהן ֵאל ַׂשִּגיא ְולֹא ֵנָדע ) 26: (ֵמָרחֹוק

ֲאֶׁשר ִיְּזלּו ) 28: (ָיזֹּקּו ָמָטר ְלֵאדֹו| ִּכי ְיָגַרע ִנְטֵפי ָמִים ) 27(



|  ַאף ִאם ָיִבין ִמְפְרֵׂשי ָעב) 29: (ִיְרֲעפּו ֲעֵלי ָאָדם ָרב| ְׁשָחִקים 
: הְוָׁשְרֵׁשי ַהָּים ִּכָּס | ֵהן ָּפַרׂש ָעָליו אֹורֹו ) 30: (ְּתֻׁשאֹות ֻסָּכתֹו

ַעל ַּכַּפִים ) 32: (ִיֶּתן אֶֹכל ְלַמְכִּביר| ִּכי ָבם ָיִדין ַעִּמים ) 31(
ִמְקֶנה ַאף | ו ֵרעֹו ַיִּגיד ָעָלי) 33: (ַוְיַצו ָעֶליָה ְבַמְפִּגיעַ | ִּכָּסה אֹור 
  :ַעל עֹוֶלה

  
Job Chapter 37 

  
ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ) 2: (ְוִיַּתר ִמְּמקֹומֹו| ַאף ְלזֹאת ֶיֱחַרד ִלִּבי ) 1(

| ּו ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשַמִים ִיְׁשֵרה) 3: (ְוֶהֶגה ִמִּפיו ֵיֵצא| ְּברֶֹגז קֹלֹו 
ַאג קֹול ַיְרֵעם ְּבקֹול ַאֲחָריו ִיְׁש ) 4: (ְואֹורֹו ַעל ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

ַיְרֵעם ֵאל ְּבקֹולֹו ) 5: (ְולֹא ְיַעְּקֵבם ִּכי ִיָּׁשַמע קֹולֹו| ְּגאֹונֹו 
ֶרץ ִּכי ַלֶּׁשַלג יֹאַמר ֱהֵוא ָא) 6: (עֶֹׂשה ְגדֹלֹות ְולֹא ֵנָדע| ִנְפָלאֹות 

| ֹום ְּבַיד ָּכל ָאָדם ַיְחּת) 7: (ְוֶגֶׁשם ָמָטר ְוֶגֶׁשם ִמְטרֹות ֻעּזֹו| 
| ַוָּתבֹא ַחָּיה ְבמֹו ָאֶרב ) 8: (ָלַדַעת ָּכל ַאְנֵׁשי ַמֲעֵׂשהּו

ּוִמְּמָזִרים | ִמן ַהֶחֶדר ָּתבֹוא סּוָפה ) 9: (ּוִבְמעֹונֶֹתיָה ִתְׁשּכֹן
) 11: (ְורַֹחב ַמִים ְּבמּוָצק| ִמִּנְׁשַמת ֵאל ִיֶּתן ָקַרח ) 10: (ָקָרה

ְוהּוא ְמִסּבֹות ) 12: (ֲעַנן אֹורֹוָיִפיץ | ַאף ְּבִרי ַיְטִריַח ָעב 
ּכֹל ֲאֶׁשר | ְלָפֳעָלם ] ְּבַתְחּבּולָֹתיו קרי[ִמְתַהֵּפְך בתחבולתו 

ִאם | ִאם ְלֵׁשֶבט ִאם ְלַאְרצֹו ) 13: (ְיַצֵּום ַעל ְּפֵני ֵתֵבל ָאְרָצה
ֲעמֹד ְוִהְתּבֹוֵנן | ַהֲאִזיָנה ּזֹאת ִאּיֹוב ) 14: (ְלֶחֶסד ַיְמִצֵאהּו

ְוהֹוִפיַע אֹור | ֲהֵתַדע ְּבׂשּום ֱאלֹוַּה ֲעֵליֶהם ) 15: (אֹות ֵאלִנְפלְ 
) 17: (ִמְפְלאֹות ְּתִמים ֵּדִעים| ֲהֵתַדע ַעל ִמְפְלֵׂשי ָעב ) 16: (ֲעָננֹו

ַּתְרִקיַע ִעּמֹו ) 18: (ְּבַהְׁשִקט ֶאֶרץ ִמָּדרֹום| ֲאֶׁשר ְּבָגֶדיָך ַחִּמים 
| הֹוִדיֵענּו ַמה ּנֹאַמר לֹו ) 19: (מּוָצק ֲחָזִקים ִּכְרִאי| ִלְׁשָחִקים 

ִאם ָאַמר | ַהְיֻסַּפר לֹו ִּכי ֲאַדֵּבר ) 20: (לֹא ַנֲערְֹך ִמְּפֵני חֶֹׁשְך 
| ים ְוַעָּתה לֹא ָראּו אֹור ָּבִהיר הּוא ַּבְּׁשָחִק ) 21: (ִאיׁש ִּכי ְיֻבָּלע

 ַעל ֱאלֹוַּה נֹוָרא| ה ִמָּצפֹון ָזָהב ֶיֱאֶת ) 22: (ְורּוַח ָעְבָרה ַוְּתַטֲהֵרם
ּוִמְׁשָּפט ְורֹב ְצָדָקה | ַׁשַּדי לֹא ְמָצאֻנהּו ַׂשִּגיא כַֹח ) 23: (הֹוד

  :לֹא ִיְרֶאה ָּכל ַחְכֵמי ֵלב| ָלֵכן ְיֵראּוהּו ֲאָנִׁשים ) 24: (לֹא ְיַעֶּנה
  

Job Chapter 38 
  



: ַוּיֹאַמר ]ִמן ַהְּסָעָרה קרי[ַוַּיַען ְיהָוה ֶאת ִאּיֹוב מנהסערה ) 1(
ֱאָזר ָנא ְכֶגֶבר ) 3: (ִמי ֶזה ַמְחִׁשיְך ֵעָצה ְבִמִּלין ְּבִלי ָדַעת) 2(

ַהֵּגד | ֵאיפֹה ָהִייָת ְּבָיְסִדי ָאֶרץ ) 4: (ְוֶאְׁשָאְלָך ְוהֹוִדיֵעִני| ֲחָלֶציָך 
 אֹו ִמי ָנָטה ָעֶליהָ | ִמי ָׂשם ְמַמֶּדיָה ִּכי ֵתָדע ) 5: (ִאם ָיַדְעָּת ִביָנה

ְּבָרן ) 7: (אֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן ִּפָּנָתּה| ַעל ָמה ֲאָדֶניָה ָהְטָּבעּו ) 6: (וָּק 
ַוָּיֶסְך ִּבְדָלַתִים ) 8: (ַוָּיִריעּו ָּכל ְּבֵני ֱאלִֹהים| ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֶֹקר 

: ֹוַוֲעָרֶפל ֲחֻתָּלת| ְּבׂשּוִמי ָעָנן ְלֻבׁשֹו ) 9: (ְּבִגיחֹו ֵמֶרֶחם ֵיֵצא| ָים 
ָואַֹמר ַעד ) 11: (ָוָאִׂשים ְּבִריַח ּוְדָלָתִים| ָוֶאְׁשּבֹר ָעָליו ֻחִּקי  )10(

ֲהִמָּיֶמיָך ) 12: (ּופֹא ָיִׁשית ִּבְגאֹון ַּגֶּליךָ | ּפֹה ָתבֹוא ְולֹא תִֹסיף 
: ְמקֹמֹו] ַהַּׁשַחר קרי[ׁשחר ] ִיַּדְעָּתה קרי[ידעתה | ִצִּויָת ּבֶֹקר 

) 14: (ְוִיָּנֲערּו ְרָׁשִעים ִמֶּמָּנה| ָאֶרץ ֶלֱאחֹז ְּבַכְנפֹות הָ ) 13(
ְוִיָּמַנע ) 15: (ְוִיְתַיְּצבּו ְּכמֹו ְלבּוׁש| ִּתְתַהֵּפְך ְּכחֶֹמר חֹוָתם 

|  ֲהָבאָת ַעד ִנְבֵכי ָים) 16: (ּוְזרֹוַע ָרָמה ִּתָּׁשֵבר| ֵמְרָׁשִעים אֹוָרם 
ְוַׁשֲעֵרי | ָך ַׁשֲעֵרי ָמֶות ֲהִנְגלּו ְל ) 17: (ּוְבֵחֶקר ְּתהֹום ִהְתַהָּלְכָּת 

ַהֵּגד ִאם ָיַדְעָּת | ִהְתּבַֹנְנָּת ַעד ַרֲחֵבי ָאֶרץ ) 18: (ַצְלָמֶות ִּתְרֶאה
) 20: (ְוחֶֹׁשְך ֵאי ֶזה ְמקֹמֹו| ֵאי ֶזה ַהֶּדֶרְך ִיְׁשָּכן אֹור ) 19: (ֻכָּלּה

ָיַדְעָּת ִּכי ) 21: (ְוִכי ָתִבין ְנִתיבֹות ֵּביתֹו| ִּכי ִתָּקֶחּנּו ֶאל ְּגבּולֹו 
| ג ֲהָבאָת ֶאל אְֹצרֹות ָׁשלֶ ) 22: (ּוִמְסַּפר ָיֶמיָך ַרִּבים| ָאז ִּתָּוֵלד 

ְליֹום ְקָרב | ֲאֶׁשר ָחַׂשְכִּתי ְלֶעת ָצר ) 23: (ְואְֹצרֹות ָּבָרד ִּתְרֶאה
: ָיֵפץ ָקִדים ֲעֵלי ָאֶרץ| ֵאי ֶזה ַהֶּדֶרְך ֵיָחֶלק אֹור ) 24: (ּוִמְלָחָמה

ְלַהְמִטיר ) 26: (ְוֶדֶרְך ַלֲחִזיז קֹלֹות| ִמי ִפַּלג ַלֶּׁשֶטף ְּתָעָלה ) 25(
 ְלַהְׂשִּביַע ׁשָֹאה) 27: (ִמְדָּבר לֹא ָאָדם ּבֹו| ַעל ֶאֶרץ לֹא ִאיׁש 

אֹו ִמי | ֲהֵיׁש ַלָּמָטר ָאב ) 28: (ּוְלַהְצִמיַח מָֹצא ֶדֶׁשא| ּוְמׁשָֹאה 
 ּוְכפֹר ָׁשַמִים ִמי| ֶּבֶטן ִמי ָיָצא ַהָּקַרח ִמ ) 29: (הֹוִליד ֶאְגֵלי ָטל

) 31: (ּוְפֵני ְתהֹום ִיְתַלָּכדּו| ָּכֶאֶבן ַמִים ִיְתַחָּבאּו ) 30: (ְיָלדֹו
) 32: (אֹו מְֹׁשכֹות ְּכִסיל ְּתַפֵּתחַ | ַהְתַקֵּׁשר ַמֲעַדּנֹות ִּכיָמה 

ֲהָיַדְעָּת ) 33: (ֵחםְוַעִיׁש ַעל ָּבֶניָה ַתנְ | ֲהתִֹציא ַמָּזרֹות ְּבִעּתֹו 
ֲהָתִרים ָלָעב ) 34: (ִאם ָּתִׂשים ִמְׁשָטרֹו ָבָאֶרץ| ֻחּקֹות ָׁשָמִים 

| ַהְתַׁשַּלח ְּבָרִקים ְוֵיֵלכּו ) 35: (ְוִׁשְפַעת ַמִים ְּתַכֶּסּךָ | קֹוֶלָך 
אֹו ִמי ָנַתן | ִמי ָׁשת ַּבֻּטחֹות ָחְכָמה ) 36: (ְויֹאְמרּו ְלָך ִהֵּננּו

י ְוִנְבֵלי ָׁשַמִים ִמ | ִמי ְיַסֵּפר ְׁשָחִקים ְּבָחְכָמה ) 37: (ִוי ִביָנהַלֶּׂשְכ 
ֲהָתצּוד ) 39: (ּוְרָגִבים ְיֻדָּבקּו| ְּבֶצֶקת ָעָפר ַלּמּוָצק ) 38: (ַיְׁשִּכיב

| ִּכי ָיׁשֹחּו ַבְּמעֹונֹות ) 40: (ְוַחַּית ְּכִפיִרים ְּתַמֵּלא| ְלָלִביא ָטֶרף 



ִּכי ילדו | ִמי ָיִכין ָלעֵֹרב ֵצידֹו ) 41: (ה ְלמֹו ָאֶרבֵיְׁשבּו ַבֻּסּכָ 
  :ֶאל ֵאל ְיַׁשֵּועּו ִיְתעּו ִלְבִלי אֶֹכל] ְיָלָדיו קרי[
  

Job Chapter 39 
  
) 2: (חֵֹלל ַאָּילֹות ִּתְׁשמֹר| ֲהָיַדְעָּת ֵעת ֶלֶדת ַיֲעֵלי ָסַלע ) 1(

ִּתְכַרְעָנה ) 3: (ִלְדָּתָנה ְוָיַדְעָּת ֵעת| ִּתְסּפֹר ְיָרִחים ְּתַמֶּלאָנה 
 ַיְחְלמּו ְבֵניֶהם ִיְרּבּו) 4: (ֶחְבֵליֶהם ְּתַׁשַּלְחָנה| ַיְלֵדיֶהן ְּתַפַּלְחָנה 

ּומְֹסרֹות | ִמי ִׁשַּלח ֶּפֶרא ָחְפִׁשי ) 5: (ָיְצאּו ְולֹא ָׁשבּו ָלמֹו| ַבָּבר 
ּוִמְׁשְּכנֹוָתיו | ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ֲעָרָבה ֵביתֹו ) 6: (ָערֹוד ִמי ִפֵּתחַ 

) 8: (עְּתֻׁשאֹות נֹוֵגׂש לֹא ִיְׁשָמ | ִיְׂשַחק ַלֲהמֹון ִקְרָיה ) 7: (ְמֵלָחה
ֲהיֹאֶבה ֵּרים ) 9: (ְוַאַחר ָּכל ָירֹוק ִיְדרֹוׁש| ְיתּור ָהִרים ִמְרֵעהּו 

| ֹו ֲהִתְקָׁשר ֵרים ְּבֶתֶלם ֲעבֹת) 10: (ִאם ָיִלין ַעל ֲאבּוֶסךָ | ָעְבֶדָך 
| ֲהִתְבַטח ּבֹו ִּכי ַרב ּכֹחֹו ) 11: (ֵּדד ֲעָמִקים ַאֲחֶריךָ ִאם ְיַׂש 

] ָיִׁשיב קרי[ֲהַתֲאִמין ּבֹו ִּכי יׁשוב ) 12: (ְוַתֲעזֹב ֵאָליו ְיִגיֶעךָ 
ִאם ֶאְבָרה | ְּכַנף ְרָנִנים ֶנֱעָלָסה ) 13: (ְוָגְרְנָך ֶיֱאסֹף| ַזְרֶעָך 

: ְוַעל ָעָפר ְּתַחֵּמם| ץ ֵּבֶציָה ִּכי ַתֲעזֹב ָלָארֶ ) 14: (ֲחִסיָדה ְונָֹצה
) 16: (ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה ְּתדּוֶׁשהָ | ַוִּתְׁשַּכח ִּכי ֶרֶגל ְּתזּוֶרָה ) 15(

ִּכי ִהָּׁשּה ) 17: (ְלִריק ְיִגיָעּה ְּבִלי ָפַחד| ִהְקִׁשיַח ָּבֶניָה ְּללֹא ָלּה 
 ֵעת ַּבָּמרֹום ַּתְמִריאּכָ ) 18: (ְולֹא ָחַלק ָלּה ַּבִּביָנה| ֱאלֹוַּה ָחְכָמה 

ֲהַתְלִּביׁש | ֲהִתֵּתן ַלּסּוס ְּגבּוָרה ) 19: (ִּתְׂשַחק ַלּסּוס ּוְלרְֹכבֹו| 
: הֹוד ַנְחרֹו ֵאיָמה| ְהַתְרִעיֶׁשּנּו ָּכַאְרֶּבה ) 20: (ַצָּוארֹו ַרְעָמה

) 22: (ֵיֵצא ִלְקַראת ָנֶׁשק| ַיְחְּפרּו ָבֵעֶמק ְוָיִׂשיׂש ְּבכַֹח ) 21(
 ָעָליו ִּתְרֶנה) 23: (ְולֹא ָיׁשּוב ִמְּפֵני ָחֶרב| ְׂשַחק ְלַפַחד ְולֹא ֵיָחת יִ 

ְולֹא | ְּבַרַעׁש ְורֶֹגז ְיַגֶּמא ָאֶרץ ) 24: (ַלַהב ֲחִנית ְוִכידֹון| ַאְׁשָּפה 
ְּבֵדי ׁשָֹפר יֹאַמר ֶהָאח ּוֵמָרחֹוק ) 25: (ַיֲאִמין ִּכי קֹול ׁשֹוָפר

| ץ ֲהִמִּביָנְתָך ַיֲאֶבר נֵ ) 26: (ם ָׂשִרים ּוְתרּוָעהַרעַ | ָיִריַח ִמְלָחָמה 
| ר ִאם ַעל ִּפיָך ַיְגִּביַּה ָנֶׁש ) 27: (ְלֵתיָמן] ְּכָנָפיו קרי[ִיְפרֹׂש כנפו 
: ַעל ֶׁשן ֶסַלע ּוְמצּוָדה| ֶסַלע ִיְׁשּכֹן ְוִיְתלָֹנן ) 28: (ְוִכי ָיִרים ִקּנֹו

ואפרחו ) 30: (ק ֵעיָניו ַיִּביטּוְלֵמָרחֹו| ִמָּׁשם ָחַפר אֶֹכל ) 29(
  :ּוַבֲאֶׁשר ֲחָלִלים ָׁשם הּוא| ְיַעְלעּו ָדם ] ְוֶאְפרָֹחיו קרי[
  

Job Chapter 40 
  



| ֲהרֹב ִעם ַׁשַּדי ִיּסֹור ) 2: (ַוַּיַען ְיהָוה ֶאת ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר) 1(
  : מֹוִכיַח ֱאלֹוַּה ַיֲעֶנָּנה

ָיִדי | ֵהן ַקּלִֹתי ָמה ֲאִׁשיֶבָּך ) 4: (ּיֹאַמרַוַּיַען ִאּיֹוב ֶאת ְיהָוה וַ ) 3(
ּוְׁשַּתִים ְולֹא | ַאַחת ִּדַּבְרִּתי ְולֹא ֶאֱעֶנה ) 5: (ַׂשְמִּתי ְלמֹו ִפי

  : אֹוִסיף
) 7: (ַוּיֹאַמר] ִמן ְסָעָרה קרי[ַוַּיַען ְיהָוה ֶאת ִאּיֹוב מנסערה ) 6(

ַהַאף ָּתֵפר ) 8: (ֹוִדיֵעִניֶאְׁשָאְלָך ְוה| ֱאָזר ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶציָך 
| ְוִאם ְזרֹוַע ָּכֵאל ָלְך ) 9: (ַּתְרִׁשיֵעִני ְלַמַען ִּתְצָּדק| ִמְׁשָּפִטי 

ְוהֹוד ְוָהָדר | ֲעֵדה ָנא ָגאֹון ָוגַֹבּה ) 10: (ּוְבקֹול ָּכמֹהּו ַתְרֵעם
: ֵלהּוּוְרֵאה ָכל ֵּגֶאה ְוַהְׁשִּפי| ָהֵפץ ֶעְברֹות ַאֶּפָך ) 11: (ִּתְלָּבׁש

) 13: (ַוֲהדְֹך ְרָׁשִעים ַּתְחָּתם| ְרֵאה ָכל ֵּגֶאה ַהְכִניֵעהּו ) 12(
| ְוַגם ֲאִני אֹוֶדָּך ) 14: (ְּפֵניֶהם ֲחבֹׁש ַּבָּטמּון| ָטְמֵנם ֶּבָעָפר ָיַחד 

| ָּמְך ִהֵּנה ָנא ְבֵהמֹות ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִע ) 15: (ִּכי תֹוִׁשַע ְלָך ְיִמיֶנךָ 
ְואֹנֹו ִּבְׁשִריֵרי | ִהֵּנה ָנא כֹחֹו ְבָמְתָניו ) 16: (ָקר יֹאֵכלָחִציר ַּכּבָ 

] ַפֲחָדיו קרי[ִּגיֵדי פחדו | ַיְחּפֹץ ְזָנבֹו ְכמֹו ָאֶרז ) 17: (ִבְטנֹו
) 19: (ְּגָרָמיו ִּכְמִטיל ַּבְרֶזל| ֲעָצָמיו ֲאִפיֵקי ְנחּוָׁשה ) 18: (ְיׂשָֹרגּו

ִּכי בּול ָהִרים ) 20: (ׂשֹו ַיֵּגׁש ַחְרּבֹוָהעֹ| הּוא ֵראִׁשית ַּדְרֵכי ֵאל 
ַּתַחת ֶצֱאִלים ) 21: (ְוָכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְיַׂשֲחקּו ָׁשם| ִיְׂשאּו לֹו 

ְיֻסּבּוהּו | ְיֻסֻּכהּו ֶצֱאִלים ִצֲללֹו ) 22: (ְּבֵסֶתר ָקֶנה ּוִבָּצה| ִיְׁשָּכב 
ן ִיְבַטח ִּכי ָיִגיַח ַיְרּדֵ | ז ֵהן ַיֲעׁשֹק ָנָהר לֹא ַיְחּפֹו) 23: (ַעְרֵבי ָנַחל
) 25: (ְּבמֹוְקִׁשים ִיְנָקב ָאף| ְּבֵעיָניו ִיָּקֶחּנּו ) 24: (ֶאל ִּפיהּו

ֲהָתִׂשים ) 26: (ּוְבֶחֶבל ַּתְׁשִקיַע ְלׁשֹנֹו| ִּתְמׁשְֹך ִלְוָיָתן ְּבַחָּכה 
 ֶליָך ַּתֲחנּוִניםֲהַיְרֶּבה ֵא ) 27: (ּוְבחֹוַח ִּתּקֹוב ֶלֱחיֹו| ַאְגמֹון ְּבַאּפֹו 

ִּתָּקֶחּנּו | ֲהִיְכרֹת ְּבִרית ִעָּמְך ) 28: (ִאם ְיַדֵּבר ֵאֶליָך ַרּכֹות| 
: ְוִתְקְׁשֶרּנּו ְלַנֲערֹוֶתיךָ | ַהְתַׂשֶחק ּבֹו ַּכִּצּפֹור ) 29: (ְלֶעֶבד עֹוָלם

א ַהְתַמּלֵ ) 31: (ֶיֱחצּוהּו ֵּבין ְּכַנֲעִנים| ִיְכרּו ָעָליו ַחָּבִרים ) 30(
ְזכֹר | ִׂשים ָעָליו ַּכֶּפָך ) 32: (ּוְבִצְלַצל ָּדִגים רֹאׁשֹו| ְבֻׂשּכֹות עֹורֹו 

  :ִמְלָחָמה ַאל ּתֹוַסף
  

Job Chapter 41 
  
לֹא ַאְכָזר ִּכי ) 2: (ֲהַגם ֶאל ַמְרָאיו ֻיָטל| ֵהן ּתַֹחְלּתֹו ִנְכָזָבה ) 1(

ַּתַחת | י ִהְקִּדיַמִני ַוֲאַׁשֵּלם ִמ ) 3: (ּוִמי הּוא ְלָפַני ִיְתַיָּצב| ְיעּוֶרּנּו 
ּוְדַבר | ַאֲחִריׁש ַּבָּדיו ] לֹו קרי[לא ) 4: (ָּכל ַהָּׁשַמִים ִלי הּוא



ְּבֶכֶפל ִרְסנֹו ִמי | ִמי ִגָּלה ְּפֵני ְלבּוׁשֹו ) 5: (ְּגבּורֹות ְוִחין ֶעְרּכֹו
ַּגֲאָוה ) 7: (יָמהְסִביבֹות ִׁשָּניו ֵא | ַּדְלֵתי ָפָניו ִמי ִפֵּתַח ) 6: (ָיבֹוא

ְורּוַח | ֶאָחד ְּבֶאָחד ִיַּגׁשּו ) 8: (ָסגּור חֹוָתם ָצר| ֲאִפיֵקי ָמִגִּנים 
ִיְתַלְּכדּו ְולֹא | ִאיׁש ְּבָאִחיהּו ְיֻדָּבקּו ) 9: (לֹא ָיבֹוא ֵביֵניֶהם

 )11: (ְוֵעיָניו ְּכַעְפַעֵּפי ָׁשַחר| ֲעִטיׁשָֹתיו ָּתֶהל אֹור ) 10: (ִיְתָּפָרדּו
 ִמְּנִחיָריו ֵיֵצא) 12: (ִּכידֹוֵדי ֵאׁש ִיְתַמָּלטּו| ִמִּפיו ַלִּפיִדים ַיֲהלֹכּו 

 ְוַלַהב ִמִּפיו| ַנְפׁשֹו ֶּגָחִלים ְּתַלֵהט ) 13: (ְּכדּוד ָנפּוַח ְוַאְגמֹן| ָעָׁשן 
ַמְּפֵלי ) 15: (ּוְלָפָניו ָּתדּוץ ְּדָאָבה| ְּבַצָּוארֹו ָיִלין עֹז ) 14: (ֵיֵצא

| ִלּבֹו ָיצּוק ְּכמֹו ָאֶבן ) 16: (ָיצּוק ָעָליו ַּבל ִיּמֹוט| ָׂשרֹו ָדֵבקּו ְב 
ִמְּׁשָבִרים | ִמֵּׂשתֹו ָיגּורּו ֵאִלים ) 17: (ְוָיצּוק ְּכֶפַלח ַּתְחִּתית

: ֲחִנית ַמָּסע ְוִׁשְרָיה| ַמִּׂשיֵגהּו ֶחֶרב ְּבִלי ָתקּום ) 18: (ִיְתַחָּטאּו
לֹא ַיְבִריֶחּנּו ) 20: (ְלֵעץ ִרָּקבֹון ְנחּוָׁשה| ַּבְרֶזל  ַיְחׁשֹב ְלֶתֶבן) 19(

| ח ְּכַקׁש ֶנְחְׁשבּו תֹוָת ) 21: (ְלַקׁש ֶנְהְּפכּו לֹו ַאְבֵני ָקַלע| ֶבן ָקֶׁשת 
ִיְרַּפד ָחרּוץ | ַּתְחָּתיו ַחּדּוֵדי ָחֶרׂש ) 22: (ְוִיְׂשַחק ְלַרַעׁש ִּכידֹון

: ָים ָיִׂשים ַּכֶּמְרָקָחה| ִּסיר ְמצּוָלה ַיְרִּתיַח ּכַ ) 23: (ֲעֵלי ִטיט
ֵאין ַעל ) 25: (ַיְחׁשֹב ְּתהֹום ְלֵׂשיָבה| ַאֲחָריו ָיִאיר ָנִתיב ) 24(

הּוא | ֵאת ָּכל ָּגבַֹּה ִיְרֶאה ) 26: (ֶהָעׂשּו ִלְבִלי ָחת| ָעָפר ָמְׁשלֹו 
    : ֶמֶלְך ַעל ָּכל ְּבֵני ָׁשַחץ

  
Job Chapter 42 

  
ִּכי כֹל ] ָיַדְעִּתי קרי[ידעת ) 2: (ִאּיֹוב ֶאת ְיהָוה ַוּיֹאַמר ַוַּיַען) 1(

ִמי ֶזה ַמְעִלים ֵעָצה ְּבִלי ) 3: (ְולֹא ִיָּבֵצר ִמְּמָך ְמִזָּמה| ּתּוָכל 
) 4: (ָלֵכן ִהַּגְדִּתי ְולֹא ָאִבין ִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני ְולֹא ֵאָדע| ָדַעת 

ְלֵׁשַמע אֶֹזן ) 5: (ָאְלָך ְוהֹוִדיֵעִניֶאְׁש | ְׁשַמע ָנא ְוָאנִֹכי ֲאַדֵּבר 
ַעל | ַעל ֵּכן ֶאְמַאס ְוִנַחְמִּתי ) 6: (ְוַעָּתה ֵעיִני ָרָאְתךָ | ְׁשַמְעִּתיָך 
  : ָעָפר ָוֵאֶפר

| ַוְיִהי ַאַחר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ִאּיֹוב ) 7(
 ִּכי ָרה ַאִּפי ְבָך ּוִבְׁשֵני ֵרֶעיךָ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני חָ 

ְוַעָּתה ְקחּו ָלֶכם ) 8: (לֹא ִדַּבְרֶּתם ֵאַלי ְנכֹוָנה ְּכַעְבִּדי ִאּיֹוב
ִליֶתם ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים ּוְלכּו ֶאל ַעְבִּדי ִאּיֹוב ְוַהעֲ 

י ִאם ָּפָניו ֶאָּׂשא ִּכ | עֹוָלה ַּבַעְדֶכם ְוִאּיֹוב ַעְבִּדי ִיְתַּפֵּלל ֲעֵליֶכם 
ְּכַעְבִּדי  ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ְנָבָלה ִּכי לֹא ִדַּבְרֶּתם ֵאַלי ְנכֹוָנה

ַּנֲעָמִתי ַוֵּיְלכּו ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני ּוִבְלַּדד ַהּׁשּוִחי צַֹפר הַ ) 9: (ִאּיֹוב



: ה ֶאת ְּפֵני ִאּיֹובַוִּיָּׂשא ְיהוָ | ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם ְיהָוה 
ִאּיֹוב ְּבִהְתַּפְללֹו ְּבַעד ] ְׁשבּות קרי[ַויהָוה ָׁשב ֶאת ׁשבית ) 10(

ַוָּיבֹאּו ) 11: (ַוּיֶֹסף ְיהָוה ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ְלִאּיֹוב ְלִמְׁשֶנה| ֵרֵעהּו 
ְוָכל יְֹדָעיו ְלָפִנים ] ַאְחיֹוָתיו קרי[ֵאָליו ָּכל ֶאָחיו ְוָכל אחיתיו 

ָרָעה ְכלּו ִעּמֹו ֶלֶחם ְּבֵביתֹו ַוָּיֻנדּו לֹו ַוְיַנֲחמּו אֹתֹו ַעל ָּכל הָ ַוּיֹא
ׁש ַוִּיְּתנּו לֹו ִאיׁש ְקִׂשיָטה ֶאָחת ְוִאי| ֲאֶׁשר ֵהִביא ְיהָוה ָעָליו 

| תֹו ַויהָוה ֵּבַרְך ֶאת ַאֲחִרית ִאּיֹוב ֵמֵראִׁש ) 12(  : ֶנֶזם ָזָהב ֶאָחד
ְוֶאֶלף  ָׂשר ֶאֶלף צֹאן ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְּגַמִּליםַוְיִהי לֹו ַאְרָּבָעה עָ 

ֹוׁש ַוְיִהי לֹו ִׁשְבָעָנה ָבִנים ְוָׁשל) 13: (ֶצֶמד ָּבָקר ְוֶאֶלף ֲאתֹונֹות
| ִציָעה ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהַאַחת ְיִמיָמה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ְק ) 14: (ָּבנֹות

ֹות ִנְמָצא ָנִׁשים ָיפֹות ִּכְבנ ְולֹא) 15: (ְוֵׁשם ַהְּׁשִליִׁשית ֶקֶרן ַהּפּוְך 
: םַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ֲאֵחיהֶ | ִאּיֹוב ְּבָכל ָהָאֶרץ 

וירא | ַוְיִחי ִאּיֹוב ַאֲחֵרי זֹאת ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ) 16(  
ָּיָמת וַ ) 17: (ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּבֵני ָבָניו ַאְרָּבָעה ּדֹרֹות] ַוִּיְרֶאה קרי[

  :ִאּיֹוב ָזֵקן ּוְׂשַבע ָיִמים
  

  ֵסֶפר ִמְׁשֵלי
  

Proverbs Chapter 1 
  
ָלַדַעת ָחְכָמה ) 2: (ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל| ִמְׁשֵלי ְׁשלֹמֹה ֶבן ָּדִוד ) 1(

ֶצֶדק | ָלַקַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל ) 3: (ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה| ּומּוָסר 
ְלַנַער ַּדַעת | ת ִלְפָתאִים ָעְרָמה ָלֵת ) 4: (ּוִמְׁשָּפט ּוֵמיָׁשִרים

: ְוָנבֹון ַּתְחֻּבלֹות ִיְקֶנה| ִיְׁשַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח ) 5: (ּוְמִזָּמה
ִיְרַאת ) 7: (ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחידָֹתם| ְלָהִבין ָמָׁשל ּוְמִליָצה ) 6(

  : ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים ָּבזּו| ְיהָוה ֵראִׁשית ָּדַעת 
ִּכי ִלְוַית ) 9: (ְוַאל ִּתּטֹׁש ּתֹוַרת ִאֶּמךָ | ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביָך  )8(

ְּבִני ִאם ְיַפּתּוָך ) 10: (ַוֲעָנִקים ְלַגְרְּגרֶֹתיךָ | ֵחן ֵהם ְלרֹאֶׁשָך 
ֶנֶאְרָבה ְלָדם | ִאם יֹאְמרּו ְלָכה ִאָּתנּו ) 11: (ַחָּטִאים ַאל ּתֵֹבא
ּוְתִמיִמים | ִנְבָלֵעם ִּכְׁשאֹול ַחִּיים ) 12: (ִנְצְּפָנה ְלָנִקי ִחָּנם

) 14: (ְנַמֵּלא ָבֵּתינּו ָׁשָלל| ָּכל הֹון ָיָקר ִנְמָצא ) 13: (ְּכיֹוְרֵדי בֹור
ְּבִני ַאל ) 15: (ִּכיס ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכָּלנּו| ּגֹוָרְלָך ַּתִּפיל ְּבתֹוֵכנּו 

 ִּכי ַרְגֵליֶהם ָלַרע) 16: (ְּנִתיָבָתםְמַנע ַרְגְלָך ִמ | ֵּתֵלְך ְּבֶדֶרְך ִאָּתם 
ְּבֵעיֵני | ִּכי ִחָּנם ְמזָֹרה ָהָרֶׁשת ) 17: (ִויַמֲהרּו ִלְׁשָּפְך ָּדם| ָירּוצּו 



) 19: (ִיְצְּפנּו ְלַנְפׁשָֹתם| ְוֵהם ְלָדָמם ֶיֱארֹבּו ) 18: (ָכל ַּבַעל ָּכָנף
  : ָעָליו ִיָּקחֶאת ֶנֶפׁש ְּב | ֵּכן ָאְרחֹות ָּכל ּבֵֹצַע ָּבַצע 

ְּברֹאׁש ) 21: (ָּבְרחֹבֹות ִּתֵּתן קֹוָלּה| ָחְכמֹות ַּבחּוץ ָּתרָֹּנה ) 20(
ַעד ) 22: (ְּבִפְתֵחי ְׁשָעִרים ָּבִעיר ֲאָמֶריָה תֹאֵמר| הִֹמּיֹות ִּתְקָרא 

ְוֵלִצים ָלצֹון ָחְמדּו ָלֶהם ּוְכִסיִלים | ָמַתי ְּפָתִים ְּתֵאֲהבּו ֶפִתי 
ִהֵּנה ַאִּביָעה ָלֶכם רּוִחי | ָּתׁשּובּו ְלתֹוַכְחִּתי ) 23: (ָדַעת ִיְׂשְנאּו

ָנִטיִתי ָיִדי | ַיַען ָקָראִתי ַוְּתָמֵאנּו ) 24: (אֹוִדיָעה ְדָבַרי ֶאְתֶכם
: ְותֹוַכְחִּתי לֹא ֲאִביֶתם| ַוִּתְפְרעּו ָכל ֲעָצִתי ) 25: (ְוֵאין ַמְקִׁשיב

ְּבבֹא ) 27: (ֶאְלַעג ְּבבֹא ַפְחְּדֶכם| ָחק ַּגם ֲאִני ְּבֵאיְדֶכם ֶאְׂש ) 26(
ְּבבֹא | ַּפְחְּדֶכם ְוֵאיְדֶכם ְּכסּוָפה ֶיֱאֶתה ] ְכׁשֹוָאה קרי[כׁשאוה 

ְיַׁשֲחֻרְנִני | ָאז ִיְקָרֻאְנִני ְולֹא ֶאֱעֶנה ) 28: (ֲעֵליֶכם ָצָרה ְוצּוָקה
ִיְרַאת ְיהָֹוה לֹא וְ | ַּתַחת ִּכי ָׂשְנאּו ָדַעת ) 29: (ְולֹא ִיְמָצֻאְנִני

ְויֹאְכלּו ) 31: (ָנֲאצּו ָּכל ּתֹוַכְחִּתי| לֹא ָאבּו ַלֲעָצִתי ) 30: (ָבָחרּו
ִּכי ְמׁשּוַבת ְּפָתִים ) 32: (ּוִמּמֲֹעצֵֹתיֶהם ִיְׂשָּבעּו| ִמְּפִרי ַדְרָּכם 

| ֶּבַטח ְוׁשֵֹמַע ִלי ִיְׁשָּכן ) 33: (ְוַׁשְלַות ְּכִסיִלים ְּתַאְּבֵדם| ַּתַהְרֵגם 
  :ְוַׁשֲאַנן ִמַּפַחד ָרָעה

  
Proverbs Chapter 2 

  
ְלַהְקִׁשיב ) 2: (ּוִמְצֹוַתי ִּתְצּפֹן ִאָּתְך | ְּבִני ִאם ִּתַּקח ֲאָמָרי ) 1(

| ִּכי ִאם ַלִּביָנה ִתְקָרא ) 3: (ַּתֶּטה ִלְּבָך ַלְּתבּוָנה| ַלָחְכָמה ָאְזֶנָך 
ְוַכַּמְטמֹוִנים | ְּתַבְקֶׁשָּנה ַכָּכֶסף  ִאם) 4: (ַלְּתבּוָנה ִּתֵּתן קֹוֶלךָ 

: ְוַדַעת ֱאלִֹהים ִּתְמָצא| ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ְיהָוה ) 5: (ַּתְחְּפֶׂשָּנה
ִיְצּפֹן [וצפן ) 7: (ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה| ִּכי ְיהָוה ִיֵּתן ָחְכָמה ) 6(

ִלְנצֹר ָאְרחֹות ) 8: (ָמֵגן ְלהְֹלֵכי תֹם| ַלְיָׁשִרים ּתּוִׁשָּיה ] קרי
ָאז ָּתִבין ֶצֶדק ) 9: (ִיְׁשמֹר] ֲחִסיָדיו קרי[ְוֶדֶרְך חסידו | ִמְׁשָּפט 

 ִּכי ָתבֹוא ָחְכָמה ְבִלֶּבךָ ) 10: (ּוֵמיָׁשִרים ָּכל ַמְעַּגל טֹוב| ּוִמְׁשָּפט 
ְמִזָּמה ִּתְׁשמֹר ָעֶליָך ְּתבּוָנה ) 11: (ְוַדַעת ְלַנְפְׁשָך ִיְנָעם| 

: ֵמִאיׁש ְמַדֵּבר ַּתְהֻּפכֹות| ְלַהִּציְלָך ִמֶּדֶרְך ָרע ) 12: (הִתְנְצֶרּכָ 
) 14: (ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי חֶֹׁשְך | ַהעְֹזִבים ָאְרחֹות יֶֹׁשר ) 13(

ֲאֶׁשר ) 15: (ָיִגילּו ְּבַתְהֻּפכֹות ָרע| ַהְּׂשֵמִחים ַלֲעׂשֹות ָרע 
ְלַהִּציְלָך ) 16: (ֹוָתםּוְנלֹוִזים ְּבַמְעְּגל| ָאְרחֵֹתיֶהם ִעְּקִׁשים 

ַהעֶֹזֶבת ַאּלּוף ) 17: (ִמָּנְכִרָּיה ֲאָמֶריָה ֶהֱחִליָקה| ֵמִאָּׁשה ָזָרה 
ִּכי ָׁשָחה ֶאל ָמֶות ) 18: (ְוֶאת ְּבִרית ֱאלֶֹהיָה ָׁשֵכָחה| ְנעּוֶריָה 



| ָּכל ָּבֶאיָה לֹא ְיׁשּובּון ) 19: (ְוֶאל ְרָפִאים ַמְעְּגלֶֹתיהָ | ֵּביָתּה 
| ְלַמַען ֵּתֵלְך ְּבֶדֶרְך טֹוִבים ) 20: (לֹא ַיִּׂשיגּו ָאְרחֹות ַחִּייםוְ 

| ִּכי ְיָׁשִרים ִיְׁשְּכנּו ָאֶרץ ) 21: (ְוָאְרחֹות ַצִּדיִקים ִּתְׁשמֹר
ּובֹוְגִדים | ּוְרָׁשִעים ֵמֶאֶרץ ִיָּכֵרתּו ) 22: (ּוְתִמיִמים ִיָּוְתרּו ָבּה

  :ִיְּסחּו ִמֶּמָּנה
  

Proverbs Chapter 3 
  
ִּכי אֶֹרְך ) 2: (ּוִמְצֹוַתי ִיּצֹר ִלֶּבךָ | ְּבִני ּתֹוָרִתי ַאל ִּתְׁשָּכח ) 1(

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ) 3: (ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָלְך | ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים 
ּוְמָצא ) 4: (ָקְׁשֵרם ַעל ַּגְרְּגרֹוֶתיָך ָּכְתֵבם ַעל לּוַח ִלֶּבךָ | ַיַעְזֻבָך 

  : ְּבֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם| ֵׂשֶכל טֹוב ֵחן וְ 
ְּבָכל ) 6: (ְוֶאל ִּביָנְתָך ַאל ִּתָּׁשֵען| ְּבַטח ֶאל ְיהָוה ְּבָכל ִלֶּבָך ) 5(

 ַאל ְּתִהי ָחָכם ְּבֵעיֶניךָ ) 7: (ְוהּוא ְיַיֵּׁשר אְֹרחֶֹתיךָ | ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו 
ְוִׁשּקּוי | ְּתִהי ְלָׁשֶּרָך  ִרְפאּות) 8: (ְיָרא ֶאת ְיהָוה ְוסּור ֵמָרע| 

ּוֵמֵראִׁשית ָּכל | ַּכֵּבד ֶאת ְיהָוה ֵמהֹוֶנָך ) 9: (ְלַעְצמֹוֶתיךָ 
  : ְוִתירֹוׁש ְיָקֶביָך ִיְפרֹצּו| ְוִיָּמְלאּו ֲאָסֶמיָך ָׂשָבע ) 10: (ְּתבּוָאֶתךָ 

) 12: (ְוַאל ָּתקֹץ ְּבתֹוַכְחּתֹו| מּוַסר ְיהָוה ְּבִני ַאל ִּתְמָאס ) 11(
) 13: (ּוְכָאב ֶאת ֵּבן ִיְרֶצה| ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ְיהָוה יֹוִכיַח 

ִּכי טֹוב ) 14: (ְוָאָדם ָיִפיק ְּתבּוָנה| ַאְׁשֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה 
ְיָקָרה ִהיא ) 15: (ּוֵמָחרּוץ ְּתבּוָאָתּה| ַסְחָרּה ִמְּסַחר ָּכֶסף 

אֶֹרְך ) 16: (ֶציָך לֹא ִיְׁשוּו ָבּהְוָכל ֲחפָ | ] ִמְּפִניִנים קרי[מפניים 
ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי ) 17: (ִּבְׂשמֹאוָלּה עֶֹׁשר ְוָכבֹוד| ָיִמים ִּביִמיָנּה 

ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ) 18: (ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום| נַֹעם 
  : ְותְֹמֶכיָה ְמֻאָּׁשר| ָּבּה 

) 20: (ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה| ְיהָוה ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ) 19(
ְּבִני ַאל ) 21: (ּוְׁשָחִקים ִיְרֲעפּו ָטל| ְּבַדְעּתֹו ְּתהֹומֹות ִנְבָקעּו 

| ְוִיְהיּו ַחִּיים ְלַנְפֶׁשָך ) 22: (ְנצֹר ֻּתִׁשָּיה ּוְמִזָּמה| ָיֻלזּו ֵמֵעיֶניָך 
: ְוַרְגְלָך לֹא ִתּגֹוף| ֶּכָך ָאז ֵּתֵלְך ָלֶבַטח ַּדְר ) 23: (ְוֵחן ְלַגְרְּגרֶֹתיךָ 

ַאל ) 25: (ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתךָ | ִאם ִּתְׁשַּכב לֹא ִתְפָחד ) 24(
ִּכי ְיהָוה ) 26: (ּוִמּׁשַֹאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתבֹא| ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתאֹם 

ֹוב ִמְּבָעָליו ַאל ִּתְמַנע ט) 27: (ְוָׁשַמר ַרְגְלָך ִמָּלֶכד| ִיְהֶיה ְבִכְסֶלָך 
ַאל ּתֹאַמר לרעיך ) 28: (ַלֲעׂשֹות] ָיְדָך קרי[ִּבְהיֹות ְלֵאל ידיך | 
ַאל ַּתֲחרֹׁש ) 29: (ֵלְך ָוׁשּוב ּוָמָחר ֶאֵּתן ְוֵיׁש ִאָּתְך ] ְלֵרֲעָך קרי[



ָּתִריב [ַאל תרוב ) 30: (ְוהּוא יֹוֵׁשב ָלֶבַטח ִאָּתְך | ַעל ֵרֲעָך ָרָעה 
ַאל ְּתַקֵּנא ) 31: (ִאם לֹא ְגָמְלָך ָרָעה| ם ִעם ָאָדם ִחּנָ ] קרי

ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה ) 32: (ְוַאל ִּתְבַחר ְּבָכל ְּדָרָכיו| ְּבִאיׁש ָחָמס 
ּוְנֵוה | ְמֵאַרת ְיהָוה ְּבֵבית ָרָׁשע ) 33: (ְוֶאת ְיָׁשִרים סֹודֹו| ָנלֹוז 

ְוַלֲעָנִוים [ולעניים  |ִאם ַלֵּלִצים הּוא ָיִליץ ) 34: (ַצִּדיִקים ְיָבֵרְך 
ּוְכִסיִלים ֵמִרים | ָּכבֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו ) 35: (ִיֶּתן ֵחן] קרי
  :ָקלֹון

  
Proverbs Chapter 4 

  
ִּכי ֶלַקח ) 2: (ְוַהְקִׁשיבּו ָלַדַעת ִּביָנה| ִׁשְמעּו ָבִנים מּוַסר ָאב ) 1(

| י ֵבן ָהִייִתי ְלָאִבי ִּכ ) 3: (ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו| טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם 
|  ַוּיֵֹרִני ַוּיֹאֶמר ִלי ִיְתָמְך ְּדָבַרי ִלֶּבךָ ) 4: (ַרְך ְוָיִחיד ִלְפֵני ִאִּמי
ַאל ִּתְׁשַּכח | ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה ) 5: (ְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ֶוְחֵיה
: ְוִתְּצֶרּךָ  ֱאָהֶבהָ | ַאל ַּתַעְזֶבָה ְוִתְׁשְמֶרָּך ) 6: (ְוַאל ֵּתט ֵמִאְמֵרי ִפי

) 8: (ּוְבָכל ִקְנָיְנָך ְקֵנה ִביָנה| ֵראִׁשית ָחְכָמה ְקֵנה ָחְכָמה ) 7(
ִּתֵּתן ְלרֹאְׁשָך ) 9: (ְּתַכֵּבְדָך ִּכי ְתַחְּבֶקָּנה| ַסְלְסֶלָה ּוְתרֹוְמֶמָּך 

 |י ְׁשַמע ְּבִני ְוַקח ֲאָמרָ ) 10: (ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ְּתַמְּגֶנּךָ | ִלְוַית ֵחן 
ִהְדַרְכִּתיָך | ְּבֶדֶרְך ָחְכָמה הֵֹרִתיָך ) 11: (ְוִיְרּבּו ְלָך ְׁשנֹות ַחִּיים

ְוִאם ָּתרּוץ לֹא | ְּבֶלְכְּתָך לֹא ֵיַצר ַצֲעֶדָך ) 12: (ְּבַמְעְּגֵלי יֶֹׁשר
: ִנְּצֶרָה ִּכי ִהיא ַחֶּייךָ | ַהֲחֵזק ַּבּמּוָסר ַאל ֶּתֶרף ) 13: (ִתָּכֵׁשל

) 15: (ְוַאל ְּתַאֵּׁשר ְּבֶדֶרְך ָרִעים| ָׁשִעים ַאל ָּתבֹא ְּבאַֹרח ְר ) 14(
ִּכי לֹא ִיְׁשנּו ) 16: (ְׂשֵטה ֵמָעָליו ַוֲעבֹור| ְּפָרֵעהּו ַאל ַּתֲעָבר ּבֹו 

]: ַיְכִׁשילּו קרי[ְוִנְגְזָלה ְׁשָנָתם ִאם לֹא יכׁשולו | ִאם לֹא ָיֵרעּו 
ְואַֹרח ) 18: (ֲחָמִסים ִיְׁשּתּוְוֵיין | ִּכי ָלֲחמּו ֶלֶחם ֶרַׁשע ) 17(

ֶּדֶרְך ) 19: (הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום| ַצִּדיִקים ְּכאֹור נַֹגּה 
  : לֹא ָיְדעּו ַּבֶּמה ִיָּכֵׁשלּו| ְרָׁשִעים ָּכֲאֵפָלה 

ַאל ַיִּליזּו ) 21: (ַלֲאָמַרי ַהט ָאְזֶנךָ | ְּבִני ִלְדָבַרי ַהְקִׁשיָבה ) 20(
| ִּכי ַחִּיים ֵהם ְלמְֹצֵאיֶהם ) 22: (ָׁשְמֵרם ְּבתֹוְך ְלָבֶבךָ | ֵמֵעיֶניָך 

ִּכי ִמֶּמּנּו | ִמָּכל ִמְׁשָמר ְנצֹר ִלֶּבָך ) 23: (ּוְלָכל ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא
ּוְלזּות ְׂשָפַתִים | ָהֵסר ִמְּמָך ִעְּקׁשּות ֶּפה ) 24: (ּתֹוְצאֹות ַחִּיים

: ךָ ְוַעְפַעֶּפיָך ַיְיִׁשרּו ֶנְגּדֶ | ְלנַֹכח ַיִּביטּו ֵעיֶניָך ) 25: (ַהְרֵחק ִמֶּמּךָ 
ַאל ֵּתט ָיִמין ) 27: (ְוָכל ְּדָרֶכיָך ִיּכֹנּו| ַּפֵּלס ַמְעַּגל ַרְגֶלָך ) 26(

  :ָהֵסר ַרְגְלָך ֵמָרע| ּוְׂשמֹאול 



  
Proverbs Chapter 5 

  
ִלְׁשמֹר ) 2: (ִלְתבּוָנִתי ַהט ָאְזֶנךָ | ְּבִני ְלָחְכָמִתי ַהְקִׁשיָבה ) 1(

| ה ִּכי נֶֹפת ִּתּטְֹפָנה ִׂשְפֵתי ָזרָ ) 3: (ְוַדַעת ְׂשָפֶתיָך ִיְנצֹרּו| ְמִזּמֹות 
ַחָּדה ְּכֶחֶרב | ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכַּלֲעָנה ) 4: (ְוָחָלק ִמֶּׁשֶמן ִחָּכּה

ַרח אֹ) 6: (ְׁשאֹול ְצָעֶדיָה ִיְתמֹכּו| ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות ) 5: (ִּפּיֹות
  : ָנעּו ַמְעְּגלֶֹתיָה לֹא ֵתָדע| ַחִּיים ֶּפן ְּתַפֵּלס 

ַהְרֵחק ) 8: (ְוַאל ָּתסּורּו ֵמִאְמֵרי ִפי| ְוַעָּתה ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי ) 7(
ֶּפן ִּתֵּתן ) 9: (ְוַאל ִּתְקַרב ֶאל ֶּפַתח ֵּביָתּה| ֵמָעֶליָה ַדְרֶּכָך 
|  ֶּפן ִיְׂשְּבעּו ָזִרים ּכֶֹחךָ ) 10: (ָזִריּוְׁשנֶֹתיָך ְלַאְכ | ַלֲאֵחִרים הֹוֶדָך 

ִּבְכלֹות ְּבָׂשְרָך | ְוָנַהְמָּת ְבַאֲחִריֶתָך ) 11: (ַוֲעָצֶביָך ְּבֵבית ָנְכִרי
: ְותֹוַכַחת ָנַאץ ִלִּבי| ְוָאַמְרָּת ֵאיְך ָׂשֵנאִתי מּוָסר ) 12: (ּוְׁשֵאֶרךָ 

: ְּמַדי לֹא ִהִּטיִתי ָאְזִניְוִלְמלַ | ְולֹא ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול מֹוָרי ) 13(
 ְׁשֵתה ַמִים) 15: (ְּבתֹוְך ָקָהל ְוֵעָדה| ִּכְמַעט ָהִייִתי ְבָכל ָרע ) 14(

| ָיפּוצּו ַמְעְינֶֹתיָך חּוָצה ) 16: (ְונְֹזִלים ִמּתֹוְך ְּבֵאֶרךָ | ִמּבֹוֶרָך 
: ָזִרים ִאָּתְך ְוֵאין לְ | ִיְהיּו ְלָך ְלַבֶּדָך ) 17: (ָּבְרחֹבֹות ַּפְלֵגי ָמִים

ַאֶּיֶלת ) 19: (ּוְׂשַמח ֵמֵאֶׁשת ְנעּוֶרךָ | ְיִהי ְמקֹוְרָך ָברּוְך ) 18(
ֶּגה ַּדֶּדיָה ְיַרֻּוָך ְבָכל ֵעת ְּבַאֲהָבָתּה ִּתְׁש | ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן 

) 21: (ּוְתַחֵּבק ֵחק ָנְכִרָּיה| ְוָלָּמה ִתְׁשֶּגה ְבִני ְבָזָרה ) 20: (ָתִמיד
) 22: (ְוָכל ַמְעְּגלָֹתיו ְמַפֵּלס| ַכח ֵעיֵני ְיהָוה ַּדְרֵכי ִאיׁש ִּכי נֹ

) 23: (ּוְבַחְבֵלי ַחָּטאתֹו ִיָּתֵמְך | ַעוֹונֹוָתיו ִיְלְּכֻדנֹו ֶאת ָהָרָׁשע 
  :ּוְברֹב ִאַּוְלּתֹו ִיְׁשֶּגה| הּוא ָימּות ְּבֵאין מּוָסר 

  
Proverbs Chapter 6 

  
נֹוַקְׁשָּת ) 2: (ָּתַקְעָּת ַלָּזר ַּכֶּפיךָ | ְלֵרֶעָך ְּבִני ִאם ָעַרְבָּת ) 1(

ֲעֵׂשה זֹאת ֵאפֹוא ְּבִני ) 3: (ִנְלַּכְדָּת ְּבִאְמֵרי ִפיךָ | ְבִאְמֵרי ִפיָך 
ַאל ) 4: (ֵלְך ִהְתַרֵּפס ּוְרַהב ֵרֶעיךָ | ְוִהָּנֵצל ִּכי ָבאָת ְבַכף ֵרֶעָך 

| ִהָּנֵצל ִּכְצִבי ִמָּיד ) 5: (ְפַעֶּפיךָ ּוְתנּוָמה ְלעַ | ִּתֵּתן ֵׁשָנה ְלֵעיֶניָך 
  : ּוְכִצּפֹור ִמַּיד ָיקּוׁש

 ֲאֶׁשר ֵאין ָלּה) 7: (ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם| ֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל ) 6(
ָאְגָרה ַבָּקִציר | ָּתִכין ַּבַּקִיץ ַלְחָמּה ) 8: (ָקִצין ׁשֵֹטר ּומֵֹׁשל

) 10: (ָמַתי ָּתקּום ִמְּׁשָנֶתךָ | ְׁשָּכב ַעד ָמַתי ָעֵצל ִּת ) 9: (ַמֲאָכָלּה



ּוָבא ) 11: (ְמַעט ִחֻּבק ָיַדִים ִלְׁשָּכב| ְמַעט ֵׁשנֹות ְמַעט ְּתנּומֹות 
  : ּוַמְחסְֹרָך ְּכִאיׁש ָמֵגן| ִכְמַהֵּלְך ֵראֶׁשָך 

קֵֹרץ ) 13: (הֹוֵלְך ִעְּקׁשּות ֶּפה| ָאָדם ְּבִלַּיַעל ִאיׁש ָאֶון ) 12(
ַּתְהֻּפכֹות ְּבִלּבֹו ) 14: (מֶֹרה ְּבֶאְצְּבעָֹתיו| מֵֹלל ְּבַרְגָלו  ְּבֵעיָניו

ַעל ֵּכן ) 15: (ְיַׁשֵּלחַ ] ִמְדָיִנים קרי[מדנים | חֵֹרׁש ָרע ְּבָכל ֵעת 
  : ֶּפַתע ִיָּׁשֵבר ְוֵאין ַמְרֵּפא| ִּפְתאֹם ָיבֹוא ֵאידֹו 

: ַנְפׁשֹו] ּתֹוֲעַבת קרי[ְוֶׁשַבע תועבות | ֶׁשׁש ֵהָּנה ָׂשֵנא ְיהָוה ) 16(
ֵלב ) 18: (ְוָיַדִים ׁשְֹפכֹות ָּדם ָנִקי| ֵעיַנִים ָרמֹות ְלׁשֹון ָׁשֶקר ) 17(

ָיִפיַח ) 19: (ַרְגַלִים ְמַמֲהרֹות ָלרּוץ ָלָרָעה| חֵֹרׁש ַמְחְׁשבֹות ָאֶון 
  : ּוְמַׁשֵּלַח ְמָדִנים ֵּבין ַאִחים| ְּכָזִבים ֵעד ָׁשֶקר 

) 21: (ְוַאל ִּתּטֹׁש ּתֹוַרת ִאֶּמךָ | י ִמְצַות ָאִביָך ְנצֹר ְּבנִ ) 20(
ְּבִהְתַהֶּלְכָך ) 22: (ָעְנֵדם ַעל ַּגְרְּגרֶֹתךָ | ָקְׁשֵרם ַעל ִלְּבָך ָתִמיד 

: ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחךָ | ַּתְנֶחה אָֹתְך ְּבָׁשְכְּבָך ִּתְׁשמֹר ָעֶליָך 
: ְוֶדֶרְך ַחִּיים ּתֹוְכחֹות מּוָסר| ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ) 23(
ַאל ) 25: (ֵמֶחְלַקת ָלׁשֹון ָנְכִרָּיה| ִלְׁשָמְרָך ֵמֵאֶׁשת ָרע ) 24(

ִּכי ְבַעד ) 26: (ְוַאל ִּתָּקֲחָך ְּבַעְפַעֶּפיהָ | ַּתְחמֹד ָיְפָיּה ִּבְלָבֶבָך 
  : צּודְוֵאֶׁשת ִאיׁש ֶנֶפׁש ְיָקָרה ָת | ִאָּׁשה זֹוָנה ַעד ִּכַּכר ָלֶחם 

ִאם ) 28: (ּוְבָגָדיו לֹא ִתָּׂשַרְפָנה| ֲהַיְחֶּתה ִאיׁש ֵאׁש ְּבֵחיקֹו ) 27(
ֵּכן ַהָּבא ֶאל ) 29: (ְוַרְגָליו לֹא ִתָּכֶויָנה| ְיַהֵּלְך ִאיׁש ַעל ַהֶּגָחִלים 

לֹא ָיבּוזּו ַלַּגָּנב ִּכי ) 30: (לֹא ִיָּנֶקה ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבּה| ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו 
ֶאת |  ְוִנְמָצא ְיַׁשֵּלם ִׁשְבָעָתִים) 31: (ְלַמֵּלא ַנְפׁשֹו ִּכי ִיְרָעב| נֹוב ִיגְ 

ַמְׁשִחית ַנְפׁשֹו | נֵֹאף ִאָּׁשה ֲחַסר ֵלב ) 32: (ָּכל הֹון ֵּביתֹו ִיֵּתן
) 34: (ְוֶחְרָּפתֹו לֹא ִתָּמֶחה| ֶנַגע ְוָקלֹון ִיְמָצא ) 33: (הּוא ַיֲעֶׂשָּנה

י לֹא ִיָּׂשא ְּפנֵ ) 35: (ְולֹא ַיְחמֹול ְּביֹום ָנָקם| ת ָּגֶבר ִּכי ִקְנָאה ֲחַמ 
  :ְולֹא יֹאֶבה ִּכי ַתְרֶּבה ׁשַֹחד| ָכל ּכֶֹפר 

  
Proverbs Chapter 7 

  
ְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ) 2: (ּוִמְצֹוַתי ִּתְצּפֹן ִאָּתְך | ְּבִני ְׁשמֹר ֲאָמָרי ) 1(

| ָקְׁשֵרם ַעל ֶאְצְּבעֶֹתיָך ) 3: (ְותֹוָרִתי ְּכִאיׁשֹון ֵעיֶניךָ | ֶוְחֵיה 
ּומָֹדע | ֱאמֹר ַלָחְכָמה ֲאחִֹתי ָאְּת ) 4: (ָּכְתֵבם ַעל לּוַח ִלֶּבךָ 

ִמָּנְכִרָּיה ֲאָמֶריָה | ִלְׁשָמְרָך ֵמִאָּׁשה ָזָרה ) 5: (ַלִּביָנה ִתְקָרא
) 7: (יְּבַעד ֶאְׁשַנִּבי ִנְׁשָקְפִּת | ִּכי ְּבַחּלֹון ֵּביִתי ) 6: (ֶהֱחִליָקה

עֵֹבר ַּבּׁשּוק ) 8: (ָוֵאֶרא ַבְּפָתאִים ָאִביָנה ַבָּבִנים ַנַער ֲחַסר ֵלב



ְּבִאיׁשֹון | ְּבֶנֶׁשף ְּבֶעֶרב יֹום ) 9: (ְוֶדֶרְך ֵּביָתּה ִיְצָעד| ֵאֶצל ִּפָּנּה 
ִׁשית זֹוָנה ּוְנֻצַרת | ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ִלְקָראתֹו ) 10: (ַלְיָלה ַוֲאֵפָלה

) 12: (ְּבֵביָתּה לֹא ִיְׁשְּכנּו ַרְגֶליהָ | הִֹמָּיה ִהיא ְוסָֹרֶרת ) 11: (ֵלב
) 13: (ְוֵאֶצל ָּכל ִּפָּנה ֶתֱארֹב| ַּפַעם ַּבחּוץ ַּפַעם ָּבְרחֹבֹות 

ִזְבֵחי ) 14: (ֵהֵעָזה ָפֶניָה ַוּתֹאַמר לֹו| ְוֶהֱחִזיָקה ּבֹו ְוָנְׁשָקה ּלֹו 
ָך ַעל ֵּכן ָיָצאִתי ִלְקָראֶת ) 15: (ִּתי ְנָדָריַהּיֹום ִׁשַּלְמ | ְׁשָלִמים ָעָלי 

ֲחֻטבֹות | ַמְרַבִּדים ָרַבְדִּתי ַעְרִׂשי ) 16: (ְלַׁשֵחר ָּפֶניָך ָוֶאְמָצֶאּךָ | 
) 18: (מֹר ֲאָהִלים ְוִקָּנמֹון| ַנְפִּתי ִמְׁשָּכִבי ) 17: (ֵאטּון ִמְצָרִים

ִּכי ֵאין ) 19: (ה ָּבֳאָהִביםִנְתַעְּלָס | ְלָכה ִנְרֶוה דִֹדים ַעד ַהּבֶֹקר 
ְצרֹור ַהֶּכֶסף ָלַקח ) 20: (ָהַלְך ְּבֶדֶרְך ֵמָרחֹוק| ָהִאיׁש ְּבֵביתֹו 

ְּבֵחֶלק | ִהַּטּתּו ְּברֹב ִלְקָחּה ) 21: (ְליֹום ַהֵּכֶסא ָיבֹא ֵביתֹו| ְּבָידֹו 
ֶאל ָטַבח ְּכׁשֹור | הֹוֵלְך ַאֲחֶריָה ִּפְתאֹם ) 22: (ְׂשָפֶתיָה ַּתִּדיֶחּנּו

 ַעד ְיַפַּלח ֵחץ ְּכֵבדֹו ְּכַמֵהר) 23: (ָיבֹוא ּוְכֶעֶכס ֶאל מּוַסר ֱאִויל
  : ְולֹא ָיַדע ִּכי ְבַנְפׁשֹו הּוא| ִצּפֹור ֶאל ָּפח 

 ַאל ֵיְׂשְט ) 25: (ְוַהְקִׁשיבּו ְלִאְמֵרי ִפי| ְוַעָּתה ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי ) 24(
ִּכי ַרִּבים ֲחָלִלים ) 26: (ע ִּבְנִתיבֹוֶתיהָ ַאל ֵּתַת | ֶאל ְּדָרֶכיָה ִלֶּבָך 

יְֹרדֹות | ַּדְרֵכי ְׁשאֹול ֵּביָתּה ) 27: (ַוֲעֻצִמים ָּכל ֲהֻרֶגיהָ | ִהִּפיָלה 
  :ֶאל ַחְדֵרי ָמֶות

  
Proverbs Chapter 8 

  
ְּברֹאׁש ) 2: (ּוְתבּוָנה ִּתֵּתן קֹוָלּה| ֲהלֹא ָחְכָמה ִתְקָרא ) 1(

ְלַיד ְׁשָעִרים ְלִפי ) 3: (ֵּבית ְנִתיבֹות ִנָּצָבה| ְך ְמרֹוִמים ֲעֵלי ָדרֶ 
| ֲאֵליֶכם ִאיִׁשים ֶאְקָרא ) 4: (ְמבֹוא ְפָתִחים ָּתרָֹּנה| ָקֶרת 

ּוְכִסיִלים | ָהִבינּו ְפָתאִים ָעְרָמה ) 5: (ְוקֹוִלי ֶאל ְּבֵני ָאָדם
ח ְׂשָפַתי ּוִמְפַּת | ִׁשְמעּו ִּכי ְנִגיִדים ֲאַדֵּבר ) 6: (ָהִבינּו ֵלב
) 8: (ְותֹוֲעַבת ְׂשָפַתי ֶרַׁשע| ִּכי ֱאֶמת ֶיְהֶּגה ִחִּכי ) 7: (ֵמיָׁשִרים

ֻּכָּלם ְנכִֹחים ) 9: (ֵאין ָּבֶהם ִנְפָּתל ְוִעֵּקׁש| ְּבֶצֶדק ָּכל ִאְמֵרי ִפי 
| ְקחּו מּוָסִרי ְוַאל ָּכֶסף ) 10: (ִויָׁשִרים ְלמְֹצֵאי ָדַעת| ַלֵּמִבין 

ְוָכל | ִּכי טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּפִניִנים ) 11: (ָחרּוץ ִנְבָחרְוַדַעת ֵמ 
ְוַדַעת | ֲאִני ָחְכָמה ָׁשַכְנִּתי ָעְרָמה ) 12: (ֲחָפִצים לֹא ִיְׁשוּו ָבּה

 ֵּגָאה ְוָגאֹון ְוֶדֶרְך | ִיְרַאת ְיהָוה ְׂשנֹאת ָרע ) 13: (ְמִזּמֹות ֶאְמָצא
ֲאִני ִביָנה ִלי | י ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה לִ ) 14: (ָרע ּוִפי ַתְהֻּפכֹות ָׂשֵנאִתי

ִּבי ) 16: (ְורֹוְזִנים ְיחְֹקקּו ֶצֶדק| ִּבי ְמָלִכים ִיְמלֹכּו ) 15: (ְגבּוָרה



ֲאִני אהביה ) 17: (ּוְנִדיִבים ָּכל ׁשְֹפֵטי ֶצֶדק| ָׂשִרים ָיׂשֹרּו 
| בֹוד ִאִּתי עֶֹׁשר ְוכָ ) 18: (ּוְמַׁשֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני| ֵאָהב ] אֲֹהַבי קרי[

ּוְתבּוָאִתי | טֹוב ִּפְרִיי ֵמָחרּוץ ּוִמָּפז ) 19: (הֹון ָעֵתק ּוְצָדָקה
ְּבתֹוְך ְנִתיבֹות | ְּבאַֹרח ְצָדָקה ֲאַהֵּלך ) 20: (ִמֶּכֶסף ִנְבָחר

  : ְואְֹצרֵֹתיֶהם ֲאַמֵּלא| ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש ) 21: (ִמְׁשָּפט
) 23: (ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז| ְרּכֹו ְיהָוה ָקָנִני ֵראִׁשית ּדַ ) 22(

ְּבֵאין ְּתהֹמֹות ) 24: (ֵמעֹוָלם ִנַּסְכִּתי ֵמרֹאׁש ִמַּקְדֵמי ָאֶרץ
ּו ְּבֶטֶרם ָהִרים ָהְטָּבע) 25: (ְּבֵאין ַמְעָינֹות ִנְכַּבֵּדי ָמִים| חֹוָלְלִּתי 

ְורֹאׁש | צֹות ַעד לֹא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּו) 26: (ִלְפֵני ְגָבעֹות חֹוָלְלִּתי| 
ְּבחּוקֹו חּוג ַעל ְּפֵני | ַּבֲהִכינֹו ָׁשַמִים ָׁשם ָאִני ) 27: (ָעְפרֹות ֵּתֵבל

) 29: (ַּבֲעזֹוז ִעינֹות ְּתהֹום| ְּבַאְּמצֹו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל ) 28: (ְתהֹום
: ְּבחּוקֹו מֹוְסֵדי ָאֶרץ| ְּבׂשּומֹו ַלָּים ֻחּקֹו ּוַמִים לֹא ַיַעְברּו ִפיו 

ֶחֶקת ָוֶאְהֶיה ַׁשֲעֻׁשִעים יֹום יֹום ְמַׂש | ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ) 30(
ֵני ְוַׁשֲעֻׁשַעי ֶאת ְּב | ְמַׂשֶחֶקת ְּבֵתֵבל ַאְרצֹו ) 31: (ְלָפָניו ְּבָכל ֵעת

  : ָאָדם
ִׁשְמעּו ) 33: (ְוַאְׁשֵרי ְּדָרַכי ִיְׁשמֹרּו| ְוַעָּתה ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי ) 32(

קֹד ַאְׁשֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלְׁש ) 34: (ֲחָכמּו ְוַאל ִּתְפָרעּומּוָסר וַ 
ִּכי מְֹצִאי ) 35: (ִלְׁשמֹר ְמזּוזֹת ְּפָתָחי| ַעל ַּדְלתַֹתי יֹום יֹום 

ְוחְֹטִאי ) 36: (ַוָּיֶפק ָרצֹון ֵמְיהָוה| ַחִּיים ] ָמָצא קרי[מצאי 
  :ָּכל ְמַׂשְנַאי ָאֲהבּו ָמֶות| חֵֹמס ַנְפׁשֹו 

  
Proverbs Chapter 9 

  
ָטְבָחה ) 2: (ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה| ָחְכמֹות ָּבְנָתה ֵביָתּה ) 1(

 ָׁשְלָחה ַנֲערֶֹתיהָ ) 3: (ַאף ָעְרָכה ֻׁשְלָחָנּה| ִטְבָחּה ָמְסָכה ֵייָנּה 
ֲחַסר ֵלב | ִמי ֶפִתי ָיֻסר ֵהָּנה ) 4: (ַעל ַּגֵּפי ְמרֵֹמי ָקֶרת| ִתְקָרא 
) 6: (ּוְׁשתּו ְּבַיִין ָמָסְכִּתי| ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ) 5: (ּלֹוָאְמָרה 

יֵֹסר ֵלץ לֵֹקַח לֹו ) 7: (ְוִאְׁשרּו ְּבֶדֶרְך ִּביָנה| ִעְזבּו ְפָתאִים ִוְחיּו 
| ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ֶּפן ִיְׂשָנֶאָּך ) 8: (ּומֹוִכיַח ְלָרָׁשע מּומֹו| ָקלֹון 

הֹוַדע | ֵּתן ְלָחָכם ְוֶיְחַּכם עֹוד ) 9: (הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבּךָ 
  : ְלַצִּדיק ְויֹוֶסף ֶלַקח

ִּכי ) 11: (ְוַדַעת ְקדִֹׁשים ִּביָנה| ְּתִחַּלת ָחְכָמה ִיְרַאת ְיהָוה ) 10(
ִאם ָחַכְמָּת ) 12: (ְויֹוִסיפּו ְּלָך ְׁשנֹות ַחִּיים| ִבי ִיְרּבּו ָיֶמיָך 

| ֵאֶׁשת ְּכִסילּות הִֹמָּיה ) 13: (ַבְּדָך ִתָּׂשאְוַלְצָּת ְל | ָחַכְמָּת ָּלְך 



ַעל ִּכֵּסא | ְוָיְׁשָבה ְלֶפַתח ֵּביָתּה ) 14: (ְּפַתּיּות ּוַבל ָיְדָעה ָּמה
: ַהְמַיְּׁשִרים אְֹרחֹוָתם| ִלְקרֹא ְלעְֹבֵרי ָדֶרְך ) 15: (ְמרֵֹמי ָקֶרת

ַמִים ) 17: (ֹוַוֲחַסר ֵלב ְוָאְמָרה ּל| ִמי ֶפִתי ָיֻסר ֵהָּנה ) 16(
 ְולֹא ָיַדע ִּכי ְרָפִאים) 18: (ְוֶלֶחם ְסָתִרים ִיְנָעם| ְּגנּוִבים ִיְמָּתקּו 

  :ְּבִעְמֵקי ְׁשאֹול ְקֻרֶאיהָ | ָׁשם 
  

Proverbs Chapter 10 
  
  | ִמְׁשֵלי ְׁשלֹמֹה ) 1(
לֹא יֹוִעילּו ) 2: (ֵּבן ָחָכם ְיַׂשַּמח ָאב ּוֵבן ְּכִסיל ּתּוַגת ִאּמֹו 
 לֹא ַיְרִעיב ְיהָוה ֶנֶפׁש) 3: (ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות| ֹוְצרֹות ֶרַׁשע א

ְוַיד | ָראׁש עֶֹׂשה ַכף ְרִמָּיה ) 4: (ְוַהַּות ְרָׁשִעים ֶיְהּדֹף| ַצִּדיק 
ִנְרָּדם ַּבָּקִציר ֵּבן | אֵֹגר ַּבַּקִיץ ֵּבן ַמְׂשִּכיל ) 5: (ָחרּוִצים ַּתֲעִׁשיר

) 7: (ּוִפי ְרָׁשִעים ְיַכֶּסה ָחָמס| ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצִּדיק ְּב ) 6: (ֵמִביׁש
ֲחַכם ֵלב ִיַּקח ) 8: (ְוֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרָקב| ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה 

| הֹוֵלְך ַּבּתֹם ֵיֶלְך ֶּבַטח ) 9: (ֶוֱאִויל ְׂשָפַתִים ִיָּלֵבט| ִמְצֹות 
ם ֶוֱאִויל ְׂשָפַתיִ | ִין ִיֵּתן ַעָּצֶבת קֵֹרץ עַ ) 10: (ּוְמַעֵּקׁש ְּדָרָכיו ִיָּוֵדעַ 

: ּוִפי ְרָׁשִעים ְיַכֶּסה ָחָמס| ְמקֹור ַחִּיים ִּפי ַצִּדיק ) 11: (ִיָּלֵבט
: ְוַעל ָּכל ְּפָׁשִעים ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה| ִׂשְנָאה ְּתעֹוֵרר ְמָדִנים ) 12(
) 14: (ַסר ֵלבְוֵׁשֶבט ְלֵגו חֲ | ְּבִׂשְפֵתי ָנבֹון ִּתָּמֵצא ָחְכָמה ) 13(

הֹון ָעִׁשיר ) 15: (ּוִפי ֱאִויל ְמִחָּתה ְקרָֹבה| ֲחָכִמים ִיְצְּפנּו ָדַעת 
| ְּפֻעַּלת ַצִּדיק ְלַחִּיים ) 16: (ְמִחַּתת ַּדִּלים ֵריָׁשם| ִקְרַית ֻעּזֹו 

ְועֹוֵזב | אַֹרח ְלַחִּיים ׁשֹוֵמר מּוָסר ) 17: (ְּתבּוַאת ָרָׁשע ְלַחָּטאת
ּומֹוִצא ִדָּבה | ְמַכֶּסה ִׂשְנָאה ִׂשְפֵתי ָׁשֶקר ) 18: (ְתֶעהּתֹוַכַחת ַמ 
 ְוחֵֹׂשְך ְׂשָפָתיו| ְּברֹב ְּדָבִרים לֹא ֶיְחַּדל ָּפַׁשע ) 19: (הּוא ְכִסיל
) 21: (ֵלב ְרָׁשִעים ִּכְמָעט| ֶּכֶסף ִנְבָחר ְלׁשֹון ַצִּדיק ) 20: (ַמְׂשִּכיל

) 22: (ֶוֱאִויִלים ַּבֲחַסר ֵלב ָימּותּו |ִׂשְפֵתי ַצִּדיק ִיְרעּו ַרִּבים 
ִּכְׂשחֹוק ) 23: (ְולֹא יֹוִסף ֶעֶצב ִעָּמּה| ִּבְרַּכת ְיהָוה ִהיא ַתֲעִׁשיר 

ְמגֹוַרת ָרָׁשע ) 24: (ְוָחְכָמה ְלִאיׁש ְּתבּוָנה| ִלְכִסיל ֲעׂשֹות ִזָּמה 
ר סּוָפה ְוֵאין ַּכֲעבֹו) 25: (ְוַתֲאַות ַצִּדיִקים ִיֵּתן| ִהיא ְתבֹוֶאּנּו 

| יָנִים ַּכחֶֹמץ ַלִּׁשַּנִים ְוֶכָעָׁשן ָלעֵ ) 26: (ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם| ָרָׁשע 
ּוְׁשנֹות | ִיְרַאת ְיהָוה ּתֹוִסיף ָיִמים ) 27: (ֵּכן ֶהָעֵצל ְלׁשְֹלָחיו
ְוִתְקַות | ּתֹוֶחֶלת ַצִּדיִקים ִׂשְמָחה ) 28: (ְרָׁשִעים ִּתְקצְֹרָנה

ּוְמִחָּתה ְלפֲֹעֵלי | ָמעֹוז ַלּתֹם ֶּדֶרְך ְיהָוה ) 29: (ּתֹאֵבדְרָׁשִעים 



: ּוְרָׁשִעים לֹא ִיְׁשְּכנּו ָאֶרץ| ַצִּדיק ְלעֹוָלם ַּבל ִיּמֹוט ) 30: (ָאֶון
 ִׂשְפֵתי) 32: (ּוְלׁשֹון ַּתְהֻּפכֹות ִּתָּכֵרת| ִּפי ַצִּדיק ָינּוב ָחְכָמה ) 31(

  :ִפי ְרָׁשִעים ַּתְהֻּפכֹותּו| ַצִּדיק ֵיְדעּון ָרצֹון 
  

Proverbs Chapter 11 
  
ָּבא ) 2: (ְוֶאֶבן ְׁשֵלָמה ְרצֹונֹו| מֹאְזֵני ִמְרָמה ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ) 1(

ֵחם ֻּתַּמת ְיָׁשִרים ַּתנְ ) 3: (ְוֶאת ְצנּוִעים ָחְכָמה| ָזדֹון ַוָּיבֹא ָקלֹון 
א יֹוִעיל הֹון ְּביֹום לֹ) 4]: (ְיָׁשֵּדם קרי[ְוֶסֶלף ּבֹוְגִדים וׁשדם | 

| ֹו ִצְדַקת ָּתִמים ְּתַיֵּׁשר ַּדְרּכ) 5: (ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות| ֶעְבָרה 
 ּוְבַהַּות ּבְֹגִדים| ִצְדַקת ְיָׁשִרים ַּתִּציֵלם ) 6: (ּוְבִרְׁשָעתֹו ִיּפֹל ָרָׁשע

ת אֹוִנים ְותֹוֶחלֶ | ְּבמֹות ָאָדם ָרָׁשע ּתֹאַבד ִּתְקָוה ) 7: (ִיָּלֵכדּו
ְּבֶפה ) 9: (ַוָּיבֹא ָרָׁשע ַּתְחָּתיו| ַצִּדיק ִמָּצָרה ֶנֱחָלץ ) 8: (ָאָבָדה

ְּבטּוב ַצִּדיִקים ) 10: (ּוְבַדַעת ַצִּדיִקים ֵיָחֵלצּו| ָחֵנף ַיְׁשִחת ֵרֵעהּו 
ּום ְּבִבְרַּכת ְיָׁשִרים ָּתר) 11: (ּוַבֲאבֹד ְרָׁשִעים ִרָּנה| ַּתֲעלֹץ ִקְרָיה 

ְוִאיׁש | ָּבז ְלֵרֵעהּו ֲחַסר ֵלב ) 12: (ּוְבִפי ְרָׁשִעים ֵּתָהֵרס| ת ָקרֶ 
ְוֶנֱאַמן רּוַח | הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגֶּלה ּסֹוד ) 13: (ְּתבּונֹות ַיֲחִריׁש

: ּוְתׁשּוָעה ְּברֹב יֹוֵעץ| ְּבֵאין ַּתְחֻּבלֹות ִיָּפל ָעם ) 14: (ְמַכֶּסה ָדָבר
 ֵאֶׁשת ֵחן) 16: (ְוׂשֵֹנא תְֹקִעים ּבֹוֵטחַ | ב ָזר ַרע ֵירֹוַע ִּכי ָערַ ) 15(

ּגֵֹמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ) 17: (ְוָעִריִצים ִיְתְמכּו עֶֹׁשר| ִּתְתמְֹך ָּכבֹוד 
ְוזֵֹרַע |  ָרָׁשע עֶֹׂשה ְפֻעַּלת ָׁשֶקר) 18: (ְועֵֹכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי| ָחֶסד 

ּוְמַרֵּדף ָרָעה | ים ֵּכן ְצָדָקה ְלַחּיִ ) 19: (ְצָדָקה ֶׂשֶכר ֱאֶמת
: ּוְרצֹונֹו ְּתִמיֵמי ָדֶרְך | ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ִעְּקֵׁשי ֵלב ) 20: (ְלמֹותֹו

ֶנֶזם ָזָהב ) 22: (ְוֶזַרע ַצִּדיִקים ִנְמָלט| ָיד ְלָיד לֹא ִיָּנֶקה ָּרע ) 21(
ַּתֲאַות ַצִּדיִקים ַאְך ) 23: (ִאָּׁשה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם| ְּבַאף ֲחִזיר 

 ְוחֹוֵׂשְך | ֵיׁש ְמַפֵּזר ְונֹוָסף עֹוד ) 24: (ִּתְקַות ְרָׁשִעים ֶעְבָרה| טֹוב 
ּוַמְרֶוה ַּגם הּוא | ֶנֶפׁש ְּבָרָכה ְתֻדָּׁשן ) 25: (ִמּיֶֹׁשר ַאְך ְלַמְחסֹור

: ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַמְׁשִּביר| מֵֹנַע ָּבר ִיְּקֻבהּו ְלאֹום ) 26: (יֹוֶרא
ּבֹוֵטַח ) 28: (ְודֵֹרׁש ָרָעה ְתבֹוֶאּנּו| ֵּקׁש ָרצֹון ׁשֵֹחר טֹוב ְיבַ ) 27(

עֹוֵכר ֵּביתֹו ) 29: (ְוֶכָעֶלה ַצִּדיִקים ִיְפָרחּו| ְּבָעְׁשרֹו הּוא ִיּפֹל 
| ְּפִרי ַצִּדיק ֵעץ ַחִּיים ) 30: (ְוֶעֶבד ֱאִויל ַלֲחַכם ֵלב| ִיְנַחל רּוַח 

 ַאף ִּכי ָרָׁשע| ָּבָאֶרץ ְיֻׁשָּלם  ֵהן ַצִּדיק) 31: (ְולֵֹקַח ְנָפׂשֹות ָחָכם
  :ְוחֹוֵטא
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טֹוב ָיִפיק ) 2: (ְוׂשֵֹנא תֹוַכַחת ָּבַער| אֵֹהב מּוָסר אֵֹהב ָּדַעת ) 1(

|  לֹא ִיּכֹון ָאָדם ְּבֶרַׁשע) 3: (ְוִאיׁש ְמִזּמֹות ַיְרִׁשיעַ | ָרצֹון ֵמְיהָוה 
ּוְכָרָקב | ֵאֶׁשת ַחִיל ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה ) 4: (ֹוטְוׁשֶֹרׁש ַצִּדיִקים ַּבל ִיּמ
ַּתְחֻּבלֹות | ַמְחְׁשבֹות ַצִּדיִקים ִמְׁשָּפט ) 5: (ְּבַעְצמֹוָתיו ְמִביָׁשה
ּוִפי ְיָׁשִרים | ִּדְבֵרי ְרָׁשִעים ֱאָרב ָּדם ) 6: (ְרָׁשִעים ִמְרָמה

) 8: (יִקים ַיֲעמֹדּוֵבית ַצִּד | ָהפֹוְך ְרָׁשִעים ְוֵאיָנם ) 7: (ַיִּציֵלם
טֹוב ִנְקֶלה ) 9: (ְוַנֲעֵוה ֵלב ִיְהֶיה ָלבּוז| ְלִפי ִׂשְכלֹו ְיֻהַּלל ִאיׁש 

ּתֹו יֹוֵדַע ַצִּדיק ֶנֶפׁש ְּבֶהְמ ) 10: (ִמְּמַתַּכֵּבד ַוֲחַסר ָלֶחם| ְוֶעֶבד לֹו 
ְמַרֵּדף ּו| עֵֹבד ַאְדָמתֹו ִיְׂשַּבע ָלֶחם ) 11: (ְוַרֲחֵמי ְרָׁשִעים ַאְכָזִרי| 

ים ְוׁשֶֹרׁש ַצִּדיִק | ָחַמד ָרָׁשע ְמצֹוד ָרִעים ) 12: (ֵריִקים ֲחַסר ֵלב
) 14: (ַוֵּיֵצא ִמָּצָרה ַצִּדיק| ְּבֶפַׁשע ְׂשָפַתִים מֹוֵקׁש ָרע ) 13: (ִיֵּתן

] ָיִׁשיב קרי[ּוְגמּול ְיֵדי ָאָדם יׁשוב | ִמְּפִרי ִפי ִאיׁש ִיְׂשַּבע טֹוב 
ֱאִויל ) 16: (ְוׁשֵֹמַע ְלֵעָצה ָחָכם| ְך ֱאִויל ָיָׁשר ְּבֵעיָניו ֶּדרֶ ) 15: (לֹו

ָיִפיַח ֱאמּוָנה ַיִּגיד ) 17: (ְוכֶֹסה ָקלֹון ָערּום| ַּבּיֹום ִיָּוַדע ַּכְעסֹו 
| ֵיׁש ּבֹוֶטה ְּכַמְדְקרֹות ָחֶרב ) 18: (ְוֵעד ְׁשָקִרים ִמְרָמה| ֶצֶדק 

ְוַעד | ְׂשַפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד ) 19: (ּוְלׁשֹון ֲחָכִמים ַמְרֵּפא
ּוְליֲֹעֵצי | ִמְרָמה ְּבֶלב חְֹרֵׁשי ָרע ) 20: (ַאְרִּגיָעה ְלׁשֹון ָׁשֶקר

 ּוְרָׁשִעים ָמְלאּו| לֹא ְיֻאֶּנה ַלַּצִּדיק ָּכל ָאֶון ) 21: (ָׁשלֹום ִׂשְמָחה
) 23: (צֹונֹוְועֵֹׂשי ֱאמּוָנה ְר | ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ִׂשְפֵתי ָׁשֶקר ) 22: (ָרע

ַיד ) 24: (ְוֵלב ְּכִסיִלים ִיְקָרא ִאֶּוֶלת| ָאָדם ָערּום ּכֶֹסה ָּדַעת 
ְּדָאָגה ְבֶלב ִאיׁש ) 25: (ּוְרִמָּיה ִּתְהֶיה ָלַמס| ָחרּוִצים ִּתְמׁשֹול 

ְוֶדֶרְך | ָיֵתר ֵמֵרֵעהּו ַצִּדיק ) 26: (ְוָדָבר טֹוב ְיַׂשְּמֶחָּנה| ַיְׁשֶחָּנה 
ְוהֹון ָאָדם ָיָקר | לֹא ַיֲחרְֹך ְרִמָּיה ֵצידֹו ) 27: (ְתֵעםְרָׁשִעים ַּת 

  :ְוֶדֶרְך ְנִתיָבה ַאל ָמֶות| ְּבאַֹרח ְצָדָקה ַחִּיים ) 28: (ָחרּוץ
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 ִמְּפִרי ִפי ִאיׁש) 2: (ְוֵלץ לֹא ָׁשַמע ְּגָעָרה| ֵּבן ָחָכם מּוַסר ָאב ) 1(

ּפֵֹׂשק | נֵֹצר ִּפיו ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹו ) 3: (ּבְֹגִדים ָחָמסְוֶנֶפׁש | יֹאַכל טֹוב 
 ְוֶנֶפׁש ָחֻרִצים| ִמְתַאָּוה ָוַאִין ַנְפׁשֹו ָעֵצל ) 4: (ְׂשָפָתיו ְמִחָּתה לֹו

) 6: (ְוָרָׁשע ַיְבִאיׁש ְוַיְחִּפיר| ְּדַבר ֶׁשֶקר ִיְׂשָנא ַצִּדיק ) 5: (ְּתֻדָּׁשן
ר ֵיׁש ִמְתַעֵּׁש ) 7: (ְוִרְׁשָעה ְּתַסֵּלף ַחָּטאת |ְצָדָקה ִּתּצֹר ָּתם ָּדֶרְך 



ְוָרׁש | ּכֶֹפר ֶנֶפׁש ִאיׁש ָעְׁשרֹו ) 8: (ִמְתרֹוֵׁשׁש ְוהֹון ָרב| ְוֵאין ּכֹל 
: ְוֵנר ְרָׁשִעים ִיְדָעְך | אֹור ַצִּדיִקים ִיְׂשָמח ) 9: (לֹא ָׁשַמע ְּגָעָרה

הֹון ) 11: (ִצים ָחְכָמהְוֶאת נֹועָ | ַרק ְּבָזדֹון ִיֵּתן ַמָּצה ) 10(
ּתֹוֶחֶלת ְמֻמָּׁשָכה ) 12: (ְוקֵֹבץ ַעל ָיד ַיְרֶּבה| ֵמֶהֶבל ִיְמָעט 

| ָּבז ְלָדָבר ֵיָחֶבל לֹו ) 13: (ְוֵעץ ַחִּיים ַּתֲאָוה ָבָאה| ַמֲחָלה ֵלב 
ָלסּור | ּתֹוַרת ָחָכם ְמקֹור ַחִּיים ) 14: (ִויֵרא ִמְצָוה הּוא ְיֻׁשָּלם

: ְוֶדֶרְך ּבְֹגִדים ֵאיָתן| ֵׂשֶכל טֹוב ִיֶּתן ֵחן ) 15: (י ָמֶותִמּמְֹקֵׁש 
ַמְלָאְך ) 17: (ּוְכִסיל ִיְפרֹׂש ִאֶּוֶלת| ָּכל ָערּום ַיֲעֶׂשה ְבָדַעת ) 16(

ֵריׁש ְוָקלֹון ּפֹוֵרַע ) 18: (ְוִציר ֱאמּוִנים ַמְרֵּפא| ָרָׁשע ִיּפֹל ְּבָרע 
| ׁש ַּתֲאָוה ִנְהָיה ֶתֱעַרב ְלָנפֶ ) 19: (ָּבדְוׁשֹוֵמר ּתֹוַכַחת ְיכֻ | מּוָסר 

ֶאת ] הֹוֵלְך קרי[הלוך ) 20: (ְותֹוֲעַבת ְּכִסיִלים סּור ֵמָרע
) 21: (ְורֶֹעה ְכִסיִלים ֵירֹועַ | ] ֶיְחָּכם קרי[ֲחָכִמים וחכם 

טֹוב ) 22: (ְוֶאת ַצִּדיִקים ְיַׁשֶּלם טֹוב| ַחָּטִאים ְּתַרֵּדף ָרָעה 
ָרב אֶֹכל ִניר ) 23: (ְוָצפּון ַלַּצִּדיק ֵחיל חֹוֵטא| י ָבִנים ַיְנִחיל ְּבנֵ 
| ְבנֹו  חֹוֵׂשְך ִׁשְבטֹו ׂשֹוֵנא) 24: (ְוֵיׁש ִנְסֶּפה ְּבלֹא ִמְׁשָּפט| ָראִׁשים 

ּוֶבֶטן | ַצִּדיק אֵֹכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו ) 25: (ְואֲֹהבֹו ִׁשֲחרֹו מּוָסר
  :ְרָׁשִעים ֶּתְחָסר
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) 2: (ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו| ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה ) 1(

ְּבִפי ֱאִויל ) 3: (ּוְנלֹוז ְּדָרָכיו ּבֹוֵזהּו| הֹוֵלְך ְּבָיְׁשרֹו ְיֵרא ְיהָוה 
ְּבֵאין ֲאָלִפים ) 4: (ְוִׂשְפֵתי ֲחָכִמים ִּתְׁשמּוֵרם| חֶֹטר ַּגֲאָוה 

| ֵעד ֱאמּוִנים לֹא ְיַכֵּזב ) 5: (ְוָרב ְּתבּואֹות ְּבכַֹח ׁשֹור| ֵאבּוס ָּבר 
ְוַדַעת ְלָנבֹון | ִּבֶּקׁש ֵלץ ָחְכָמה ָוָאִין ) 6: (ְוָיִפיַח ְּכָזִבים ֵעד ָׁשֶקר

) 8: (ּוַבל ָיַדְעָּת ִׂשְפֵתי ָדַעת| ֵלְך ִמֶּנֶגד ְלִאיׁש ְּכִסיל ) 7: (ָנָקל
ֱאִוִלים ) 9: (ְוִאֶּוֶלת ְּכִסיִלים ִמְרָמה| ּכֹו ָחְכַמת ָערּום ָהִבין ַּדְר 

| ֵלב יֹוֵדַע ָמַּרת ַנְפׁשֹו ) 10: (ּוֵבין ְיָׁשִרים ָרצֹון| ָיִליץ ָאָׁשם 
ְואֶֹהל | ֵּבית ְרָׁשִעים ִיָּׁשֵמד ) 11: (ּוְבִׂשְמָחתֹו לֹא ִיְתָעַרב ָזר

 ְוַאֲחִריָתּה ַּדְרֵכי| ִאיׁש  ֵיׁש ֶּדֶרְך ָיָׁשר ִלְפֵני) 12: (ְיָׁשִרים ַיְפִריחַ 
: ְוַאֲחִריָתּה ִׂשְמָחה תּוָגה| ַּגם ִּבְׂשחֹוק ִיְכַאב ֵלב ) 13: (ָמֶות

ֶּפִתי ) 15: (ּוֵמָעָליו ִאיׁש טֹוב| ִמְּדָרָכיו ִיְׂשַּבע סּוג ֵלב ) 14(
ָחָכם ָיֵרא ְוָסר ) 16: (ְוָערּום ָיִבין ַלֲאֻׁשרֹו| ַיֲאִמין ְלָכל ָּדָבר 

| ת ְקַצר ַאַּפִים ַיֲעֶׂשה ִאֶּולֶ ) 17: (ּוְכִסיל ִמְתַעֵּבר ּובֹוֵטחַ | ע ֵמרָ 



ַוֲערּוִמים | ָנֲחלּו ְפָתאִים ִאֶּוֶלת ) 18: (ְוִאיׁש ְמִזּמֹות ִיָּׂשֵנא
ֵרי ּוְרָׁשִעים ַעל ַׁשעֲ | ַׁשחּו ָרִעים ִלְפֵני טֹוִבים ) 19: (ַיְכִּתרּו ָדַעת

) 21: (ְואֲֹהֵבי ָעִׁשיר ַרִּבים| ּו ִיָּׂשֵנא ָרׁש ַּגם ְלֵרֵעה) 20: (ַצִּדיק
) 22: (ַאְׁשָריו] ֲעָנִוים קרי[ּוְמחֹוֵנן עניים | ָּבז ְלֵרֵעהּו חֹוֵטא 

ְּבָכל ) 23: (ְוֶחֶסד ֶוֱאֶמת חְֹרֵׁשי טֹוב| ֲהלֹוא ִיְתעּו חְֹרֵׁשי ָרע 
ֲעֶטֶרת ) 24(: ּוְדַבר ְׂשָפַתִים ַאְך ְלַמְחסֹור| ֶעֶצב ִיְהֶיה מֹוָתר 

 ַמִּציל ְנָפׁשֹות ֵעד) 25: (ִאֶּוֶלת ְּכִסיִלים ִאֶּוֶלת| ֲחָכִמים ָעְׁשָרם 
| ְּבִיְרַאת ְיהָוה ִמְבַטח עֹז ) 26: (ְוָיִפַח ְּכָזִבים ִמְרָמה| ֱאֶמת 

ָלסּור | ִיְרַאת ְיהָוה ְמקֹור ַחִּיים ) 27: (ּוְלָבָניו ִיְהֶיה ַמְחֶסה
 ּוְבֶאֶפס ְלאֹם ְמִחַּתת| ְּבָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך ) 28: (ִמּמְֹקֵׁשי ָמֶות

: ּוְקַצר רּוַח ֵמִרים ִאֶּוֶלת| ֶאֶרְך ַאַּפִים ַרב ְּתבּוָנה ) 29: (ָרזֹון
עֵֹׁשק ) 31: (ּוְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה| ַחֵּיי ְבָׂשִרים ֵלב ַמְרֵּפא ) 30(

| ע ְּבָרָעתֹו ִיָּדֶחה ָרָׁש ) 32: (ּוְמַכְּבדֹו חֵֹנן ֶאְביֹון| ָּדל ֵחֵרף עֵֹׂשהּו 
ּוְבֶקֶרב | ְּבֵלב ָנבֹון ָּתנּוַח ָחְכָמה ) 33: (ְוחֶֹסה ְבמֹותֹו ַצִּדיק

ְוֶחֶסד ְלֻאִּמים | ְצָדָקה ְתרֹוֵמם ּגֹוי ) 34: (ְּכִסיִלים ִּתָּוֵדעַ 
  :ׁשְוֶעְבָרתֹו ִּתְהֶיה ֵמִבי| ְרצֹון ֶמֶלְך ְלֶעֶבד ַמְׂשִּכיל ) 35: (ַחָּטאת
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ְלׁשֹון ) 2: (ּוְדַבר ֶעֶצב ַיֲעֶלה ָאף| ַמֲעֶנה ַּרְך ָיִׁשיב ֵחָמה ) 1(

ְּבָכל ָמקֹום ) 3: (ּוִפי ְכִסיִלים ַיִּביַע ִאֶּוֶלת| ֲחָכִמים ֵּתיִטיב ָּדַעת 
| ַמְרֵּפא ָלׁשֹון ֵעץ ַחִּיים ) 4: (צֹפֹות ָרִעים ְוטֹוִבים| ֵעיֵני ְיהָוה 

ְוׁשֵֹמר | ֱאִויל ִיְנַאץ מּוַסר ָאִביו ) 5: (ֶסֶלף ָּבּה ֶׁשֶבר ְּברּוחַ וְ 
ּוִבְתבּוַאת ָרָׁשע | ֵּבית ַצִּדיק חֶֹסן ָרב ) 6: (ּתֹוַכַחת ַיְעִרם

) 8: (ְוֵלב ְּכִסיִלים לֹא ֵכן| ִׂשְפֵתי ֲחָכִמים ְיָזרּו ָדַעת ) 7: (ֶנְעָּכֶרת
ּתֹוֲעַבת ) 9: (ּוְתִפַּלת ְיָׁשִרים ְרצֹונֹו| ֶזַבח ְרָׁשִעים ּתֹוֲעַבת ְיהָוה 

מּוָסר ָרע ְלעֵֹזב ) 10: (ּוְמַרֵּדף ְצָדָקה ֶיֱאָהב| ְיהָוה ֶּדֶרְך ָרָׁשע 
ַאף | ְׁשאֹול ַוֲאַבּדֹון ֶנֶגד ְיהָוה ) 11: (ׂשֹוֵנא תֹוַכַחת ָימּות| אַֹרח 

ֶאל ֲחָכִמים | לֹו לֹא ֶיֱאַהב ֵלץ הֹוֵכַח ) 12: (ִּכי ִלּבֹות ְּבֵני ָאָדם
: ּוְבַעְּצַבת ֵלב רּוַח ְנֵכָאה| ֵלב ָׂשֵמַח ֵייִטב ָּפִנים ) 13: (לֹא ֵיֵלְך 

: ְכִסיִלים ִיְרֶעה ִאֶּוֶלת] ּוִפי קרי[ופני | ֵלב ָנבֹון ְיַבֶּקׁש ָּדַעת ) 14(
טֹוב ְמַעט ) 16: (ְוטֹוב ֵלב ִמְׁשֶּתה ָתִמיד| ָּכל ְיֵמי ָעִני ָרִעים ) 15(
 טֹוב ֲאֻרַחת ָיָרק) 17: (ֵמאֹוָצר ָרב ּוְמהּוָמה בֹו| ִיְרַאת ְיהָוה ְּב 

ִאיׁש ֵחָמה ְיָגֶרה ) 18: (ִמּׁשֹור ָאבּוס ְוִׂשְנָאה בֹו| ְוַאֲהָבה ָׁשם 



| ֶדק ֶּדֶרְך ָעֵצל ִּכְמֻׂשַכת חָ ) 19: (ְוֶאֶרך ַאַּפִים ַיְׁשִקיט ִריב| ָמדֹון 
ּוְכִסיל ָאָדם | ֵּבן ָחָכם ְיַׂשַּמח ָאב  )20: (ְואַֹרח ְיָׁשִרים ְסֻלָלה

ר ְוִאיׁש ְּתבּוָנה ְיַיֶּׁש | ִאֶּוֶלת ִׂשְמָחה ַלֲחַסר ֵלב ) 21: (ּבֹוֶזה ִאּמֹו
: ּוְברֹב יֹוֲעִצים ָּתקּום| ָהֵפר ַמֲחָׁשבֹות ְּבֵאין סֹוד ) 22: (ָלֶכת

) 24: (ה ּטֹובְוָדָבר ְּבִעּתֹו ַמ | ִׂשְמָחה ָלִאיׁש ְּבַמֲעֵנה ִפיו ) 23(
) 25: (ְלַמַען סּור ִמְּׁשאֹול ָמָּטה| אַֹרח ַחִּיים ְלַמְעָלה ְלַמְׂשִּכיל 

ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ) 26: (ְוַיֵּצב ְּגבּול ַאְלָמָנה| ֵּבית ֵּגִאים ִיַּסח ְיהָוה 
ע עֵֹכר ֵּביתֹו ּבֹוֵצַע ָּבצַ ) 27: (ּוְטהִֹרים ִאְמֵרי נַֹעם| ַמְחְׁשבֹות ָרע 

 ּוִפי ְרָׁשִעים| ֵלב ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ַלֲענֹות ) 28: (ֵנא ַמָּתנֹת ִיְחֶיהְוׂשֹו| 
ּוְתִפַּלת ַצִּדיִקים | ָרחֹוק ְיהָוה ֵמְרָׁשִעים ) 29: (ַיִּביַע ָרעֹות

 ְׁשמּוָעה טֹוָבה ְּתַדֶּׁשן| ְמאֹור ֵעיַנִים ְיַׂשַּמח ֵלב ) 30: (ִיְׁשָמע
: ְּבֶקֶרב ֲחָכִמים ָּתִלין| ַחת ַחִּיים אֶֹזן ׁשַֹמַעת ּתֹוכַ ) 31: (ָעֶצם

) 33: (ְוׁשֹוֵמַע ּתֹוַכַחת קֹוֶנה ֵּלב| ּפֹוֵרַע מּוָסר מֹוֵאס ַנְפׁשֹו ) 32(
  :ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנָוה| ִיְרַאת ְיהָוה מּוַסר ָחְכָמה 
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 ָּכל ַּדְרֵכי ִאיׁש) 2: (ּוֵמְיהָוה ַמֲעֵנה ָלׁשֹון| ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ) 1(

ְוִיּכֹנּו | ּגֹל ֶאל ְיהָוה ַמֲעֶׂשיָך ) 3: (ְותֵֹכן רּוחֹות ְיהָוה| ַזְך ְּבֵעיָניו 
: ְוַגם ָרָׁשע ְליֹום ָרָעה| ּכֹל ָּפַעל ְיהָוה ַלַּמֲעֵנהּו ) 4: (ַמְחְׁשבֶֹתיךָ 

ְּבֶחֶסד ) 6: (ָיד ְלָיד לֹא ִיָּנֶקה| ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ָּכל ְּגַבּה ֵלב ) 5(
ִּבְרצֹות ְיהָוה ) 7: (ּוְבִיְרַאת ְיהָוה סּור ֵמָרע| ֶוֱאֶמת ְיֻכַּפר ָעֹון 

| טֹוב ְמַעט ִּבְצָדָקה ) 8: (ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו| ַּדְרֵכי ִאיׁש 
ַויהָוה | ֵלב ָאָדם ְיַחֵּׁשב ַּדְרּכֹו ) 9: (ֵמרֹב ְּתבּואֹות ְּבלֹא ִמְׁשָּפט

: וְּבִמְׁשָּפט לֹא ִיְמַעל ִּפי| ֶקֶסם ַעל ִׂשְפֵתי ֶמֶלְך ) 10: (ֹוָיִכין ַצֲעד
) 12: (ַמֲעֵׂשהּו ָּכל ַאְבֵני ִכיס| ֶּפֶלס ּומֹאְזֵני ִמְׁשָּפט ַליהָוה ) 11(

ְרצֹון ) 13: (ִּכי ִבְצָדָקה ִיּכֹון ִּכֵּסא| ּתֹוֲעַבת ְמָלִכים ֲעׂשֹות ֶרַׁשע 
ֲחַמת ֶמֶלְך ) 14: (ֵבר ְיָׁשִרים ֶיֱאָהבְודֹ| ְמָלִכים ִׂשְפֵתי ֶצֶדק 

|  ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים) 15: (ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכְּפֶרָּנה| ַמְלֲאֵכי ָמֶות 
| ְקנֹה ָחְכָמה ַמה ּטֹוב ֵמָחרּוץ ) 16: (ּוְרצֹונֹו ְּכָעב ַמְלקֹוׁש

| ר ֵמָרע ְמִסַּלת ְיָׁשִרים סּו) 17: (ּוְקנֹות ִּביָנה ִנְבָחר ִמָּכֶסף
ּה ְוִלְפֵני ִכָּׁשלֹון ּגֹבַ | ִלְפֵני ֶׁשֶבר ָּגאֹון ) 18: (ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹו נֵֹצר ַּדְרּכֹו

ל ֵמַחֵּלק ָׁשלָ | ] ֲעָנִוים קרי[טֹוב ְׁשַפל רּוַח ֶאת עניים ) 19: (רּוחַ 
ּובֹוֵטַח ַּביהָוה | ַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ִיְמָצא טֹוב ) 20: (ֶאת ֵּגִאים



ּוֶמֶתק ְׂשָפַתִים יִֹסיף | ַלֲחַכם ֵלב ִיָּקֵרא ָנבֹון ) 21: (יוַאְׁשרָ 
: ּומּוַסר ֱאִוִלים ִאֶּוֶלת| ְמקֹור ַחִּיים ֵׂשֶכל ְּבָעָליו ) 22: (ֶלַקח

צּוף ) 24: (ְוַעל ְׂשָפָתיו יִֹסיף ֶלַקח| ֵלב ָחָכם ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו ) 23(
ֵיׁש ֶּדֶרְך ) 25: (ּוַמְרֵּפא ָלָעֶצם ָמתֹוק ַלֶּנֶפׁש| ְּדַבׁש ִאְמֵרי נַֹעם 

 ֶנֶפׁש ָעֵמל ָעְמָלה) 26: (ְוַאֲחִריָתּה ַּדְרֵכי ָמֶות| ָיָׁשר ִלְפֵני ִאיׁש 
ְוַעל | ִאיׁש ְּבִלַּיַעל ּכֶֹרה ָרָעה ) 27: (ִּכי ָאַכף ָעָליו ִּפיהּו| ּלֹו 

ת ְיַׁשַּלח ִאיׁש ַּתְהֻּפכֹו) 28: (ְּכֵאׁש ָצָרֶבת] ְׂשָפתֹו קרי[ׂשפתיו 
| ִאיׁש ָחָמס ְיַפֶּתה ֵרֵעהּו ) 29: (ְוִנְרָּגן ַמְפִריד ַאּלּוף| ָמדֹון 

| עֶֹצה ֵעיָניו ַלְחׁשֹב ַּתְהֻּפכֹות ) 30: (ְוהֹוִליכֹו ְּבֶדֶרְך לֹא טֹוב
ְּבֶדֶרְך | ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ֵׂשיָבה ) 31: (קֵֹרץ ְׂשָפָתיו ִּכָּלה ָרָעה

ּומֵֹׁשל ְּברּוחֹו | טֹוב ֶאֶרְך ַאַּפִים ִמִּגּבֹור ) 32(: ְצָדָקה ִּתָּמֵצא
  :ֹוּוֵמְיהָוה ָּכל ִמְׁשָּפט| ַּבֵחיק יּוַטל ֶאת ַהּגֹוָרל ) 33: (ִמּלֵֹכד ִעיר
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ֶעֶבד ) 2: (ִמַּבִית ָמֵלא ִזְבֵחי ִריב| טֹוב ַּפת ֲחֵרָבה ְוַׁשְלָוה ָבּה ) 1(

) 3: (ּוְבתֹוְך ַאִחים ַיֲחלֹק ַנֲחָלה| ל ְּבֵבן ֵמִביׁש ַמְׂשִּכיל ִיְמׁשֹ
 ֵמַרע ַמְקִׁשיב) 4: (ּובֵֹחן ִלּבֹות ְיהָוה| ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף ְוכּור ַלָּזָהב 

לֵֹעג ָלָרׁש ֵחֵרף ) 5: (ֶׁשֶקר ֵמִזין ַעל ְלׁשֹון ַהּוֹת| ַעל ְׂשַפת ָאֶון 
| ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ְּבֵני ָבִנים  )6: (ָׂשֵמַח ְלֵאיד לֹא ִיָּנֶקה| עֵֹׂשהּו 

ַאף ִּכי | לֹא ָנאָוה ְלָנָבל ְׂשַפת ֶיֶתר ) 7: (ְוִתְפֶאֶרת ָּבִנים ֲאבֹוָתם
ֶאל ָּכל | ֶאֶבן ֵחן ַהּׁשַֹחד ְּבֵעיֵני ְבָעָליו ) 8: (ְלָנִדיב ְׂשַפת ָׁשֶקר
ְוׁשֶֹנה  |ְמַכֶּסה ֶּפַׁשע ְמַבֵּקׁש ַאֲהָבה ) 9: (ֲאֶׁשר ִיְפֶנה ַיְׂשִּכיל
ֵמַהּכֹות ְּכִסיל | ֵּתַחת ְּגָעָרה ְבֵמִבין ) 10: (ְבָדָבר ַמְפִריד ַאּלּוף

) 12: (ּוַמְלָאְך ַאְכָזִרי ְיֻׁשַּלח ּבֹו| ַאְך ְמִרי ְיַבֶּקׁש ָרע ) 11: (ֵמָאה
ֵמִׁשיב ָרָעה ) 13: (ְוַאל ְּכִסיל ְּבִאַּוְלּתֹו| ָּפגֹוׁש ּדֹב ַׁשּכּול ְּבִאיׁש 

ּפֹוֵטר ) 14: (ָרָעה ִמֵּביתֹו] ָתמּוׁש קרי[לֹא תמיׁש | טֹוָבה  ַּתַחת
ַמְצִּדיק ) 15: (ְוִלְפֵני ִהְתַּגַּלע ָהִריב ְנטֹוׁש| ַמִים ֵראִׁשית ָמדֹון 

ָלָּמה ֶּזה ) 16: (ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ַּגם ְׁשֵניֶהם| ָרָׁשע ּוַמְרִׁשיַע ַצִּדיק 
ְּבָכל ֵעת אֵֹהב ) 17: (ְכָמה ְוֶלב ָאִיןִלְקנֹות חָ | ְמִחיר ְּבַיד ְּכִסיל 

עֵֹרב | ָאָדם ֲחַסר ֵלב ּתֹוֵקַע ָּכף ) 18: (ְוָאח ְלָצָרה ִיָּוֵלד| ָהֵרַע 
ַמְגִּביַּה ִּפְתחֹו | אֵֹהב ֶּפַׁשע אֵֹהב ַמָּצה ) 19: (ֲעֻרָּבה ִלְפֵני ֵרֵעהּו

ְהָּפְך ִּבְלׁשֹונֹו ְונֶ | ִעֶּקׁש ֵלב לֹא ִיְמָצא טֹוב ) 20: (ְמַבֶּקׁש ָׁשֶבר
: ְולֹא ִיְׂשַמח ֲאִבי ָנָבל| יֵֹלד ְּכִסיל ְלתּוָגה לֹו ) 21: (ִיּפֹול ְּבָרָעה



ׁשַֹחד ) 23: (ְורּוַח ְנֵכָאה ְּתַיֶּבׁש ָּגֶרם| ֵלב ָׂשֵמַח ֵייִטב ֵּגָהה ) 22(
 ֶאת ְּפֵני ֵמִבין) 24: (ְלַהּטֹות ָאְרחֹות ִמְׁשָּפט| ֵמֵחיק ָרָׁשע ִיָּקח 

| ַּכַעס ְלָאִביו ֵּבן ְּכִסיל ) 25: (ְוֵעיֵני ְכִסיל ִּבְקֵצה ָאֶרץ| ָחְכָמה 
ְלַהּכֹות | ַּגם ֲענֹוׁש ַלַּצִּדיק לֹא טֹוב ) 26: (ּוֶמֶמר ְליֹוַלְדּתֹו
ְיַקר [וקר | חֹוֵׂשְך ֲאָמָריו יֹוֵדַע ָּדַעת ) 27: (ְנִדיִבים ַעל יֶֹׁשר

| ב ַּגם ֱאִויל ַמֲחִריׁש ָחָכם ֵיָחֵׁש ) 28: (רּוַח ִאיׁש ְּתבּוָנה] קרי
  :אֵֹטם ְׂשָפָתיו ָנבֹון

  
Proverbs Chapter 18 

  
לֹא ַיְחּפֹץ ) 2: (ְּבָכל ּתּוִׁשָּיה ִיְתַּגָּלע| ְלַתֲאָוה ְיַבֵּקׁש ִנְפָרד ) 1(

 ְּבבֹוא ָרָׁשע ָּבא ַגם) 3: (ִּכי ִאם ְּבִהְתַּגּלֹות ִלּבֹו| ְּכִסיל ִּבְתבּוָנה 
ַנַחל | ַמִים ֲעֻמִּקים ִּדְבֵרי ִפי ִאיׁש ) 4: (ְוִעם ָקלֹון ֶחְרָּפה| ז ּבּו

ְלַהּטֹות ַצִּדיק | ְׂשֵאת ְּפֵני ָרָׁשע לֹא טֹוב ) 5: (נֵֹבַע ְמקֹור ָחְכָמה
: ּוִפיו ְלַמֲהֻלמֹות ִיְקָרא| ִׂשְפֵתי ְכִסיל ָיבֹאּו ְבִריב ) 6: (ַּבִּמְׁשָּפט

ִּדְבֵרי ִנְרָּגן ) 8: (ּוְׂשָפָתיו מֹוֵקׁש ַנְפׁשֹו| ה לֹו ִּפי ְכִסיל ְמִחָּת ) 7(
ֹו ַּגם ִמְתַרֶּפה ִבְמַלאְכּת) 9: (ְוֵהם ָיְרדּו ַחְדֵרי ָבֶטן| ְּכִמְתַלֲהִמים 

ּבֹו ָירּוץ | ִמְגַּדל עֹז ֵׁשם ְיהָוה ) 10: (ָאח הּוא ְלַבַעל ַמְׁשִחית| 
ּוְכחֹוָמה ִנְׂשָּגָבה | ְרַית ֻעּזֹו הֹון ָעִׁשיר ִק ) 11: (ַצִּדיק ְוִנְׂשָּגב
: ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנָוה| ִלְפֵני ֶׁשֶבר ִיְגַּבּה ֵלב ִאיׁש ) 12: (ְּבַמְׂשִּכיתֹו

) 14: (ִאֶּוֶלת ִהיא לֹו ּוְכִלָּמה| ֵמִׁשיב ָּדָבר ְּבֶטֶרם ִיְׁשָמע ) 13(
ֵלב ) 15: (ֶאָּנהְורּוַח ְנֵכָאה ִמי ִיָּׂש | רּוַח ִאיׁש ְיַכְלֵּכל ַמֲחֵלהּו 

ַמָּתן ָאָדם ) 16: (ְואֶֹזן ֲחָכִמים ְּתַבֶּקׁש ָּדַעת| ָנבֹון ִיְקֶנה ָּדַעת 
| ַצִּדיק ָהִראׁשֹון ְּבִריבֹו ) 17: (ְוִלְפֵני ְגדִֹלים ַיְנֶחּנּו| ַיְרִחיב לֹו 

| ִמְדָיִנים ַיְׁשִּבית ַהּגֹוָרל ) 18: (ֵרֵעהּו ַוֲחָקרֹו] ּוָבא קרי[יבא 
ומדונים | ָאח ִנְפָׁשע ִמִּקְרַית עֹז ) 19: (ֵבין ֲעצּוִמים ַיְפִרידּו
ִמְּפִרי ִפי ִאיׁש ִּתְׂשַּבע ) 20: (ִּכְבִריַח ַאְרמֹון] ּוִמְדָיִנים קרי[

| ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשֹון ) 21: (ְּתבּוַאת ְׂשָפָתיו ִיְׂשָּבע| ִּבְטנֹו 
ַוָּיֶפק ָרצֹון | ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב ) 22: (ְואֲֹהֶביָה יֹאַכל ִּפְרָיּה

) 24: (ְוָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹות| ַּתֲחנּוִנים ְיַדֶּבר ָרׁש ) 23: (ֵמְיהָוה
  :ְוֵיׁש אֵֹהב ָּדֵבק ֵמָאח| ִאיׁש ֵרִעים ְלִהְתרֵֹעַע 
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ַּגם ) 2: (א ְכִסילֵמִעֵּקׁש ְׂשָפָתיו ְוהּו| טֹוב ָרׁש הֹוֵלְך ְּבֻתּמֹו ) 1(
ִאֶּוֶלת ָאָדם ) 3: (ְוָאץ ְּבַרְגַלִים חֹוֵטא| ְּבלֹא ַדַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב 

| הֹון יִֹסיף ֵרִעים ַרִּבים ) 4: (ְוַעל ְיהָוה ִיְזַעף ִלּבֹו| ְּתַסֵּלף ַּדְרּכֹו 
ים לֹא ְוָיִפיַח ְּכָזִב | ֵעד ְׁשָקִרים לֹא ִיָּנֶקה ) 5: (ְוָדל ֵמֵרעהּו ִיָּפֵרד

ָּכל ) 7: (ְוָכל ָהֵרַע ְלִאיׁש ַמָּתן| ַרִּבים ְיַחּלּו ְפֵני ָנִדיב ) 6: (ִיָּמֵלט
ְמַרֵּדף ֲאָמִרים | ֲאֵחי ָרׁש ְׂשֵנֻאהּו ַאף ִּכי ְמֵרֵעהּו ָרֲחקּו ִמֶּמּנּו 

ׁשֵֹמר ְּתבּוָנה | קֶֹנה ֵּלב אֵֹהב ַנְפׁשֹו ) 8: (ֵהָּמה] לֹו קרי[לא 
  : ְוָיִפיַח ְּכָזִבים יֹאֵבד| ֵעד ְׁשָקִרים לֹא ִיָּנֶקה ) 9: (ִלְמצֹא טֹוב

) 11: (ַאף ִּכי ְלֶעֶבד ְמׁשֹל ְּבָׂשִרים| לֹא ָנאֶוה ִלְכִסיל ַּתֲענּוג ) 10(
ַנַהם ) 12: (ְוִתפַאְרּתֹו ֲעבֹר ַעל ָּפַׁשע| ֵׂשֶכל ָאָדם ֶהֱאִריְך ַאּפֹו 

ַהּוֹת ְלָאִביו ֵּבן ) 13: (ב ְרצֹונֹוּוְכַטל ַעל ֵעֶׂש | ַּכְּכִפיר ַזַעף ֶמֶלְך 
| ַּבִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ) 14: (ְוֶדֶלף טֵֹרד ִמְדְיֵני ִאָּׁשה| ְּכִסיל 

ְוֶנֶפׁש | ַעְצָלה ַּתִּפיל ַּתְרֵּדָמה ) 15: (ּוֵמְיהָוה ִאָּׁשה ַמְׂשָּכֶלת
ה ְדָרָכיו יומת ּבֹוזֵ | ׁשֵֹמר ִמְצָוה ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹו ) 16: (ְרִמָּיה ִתְרָעב

) 18: (ּוְגֻמלֹו ְיַׁשֶּלם לֹו| ַמְלֵוה ְיהָוה חֹוֵנן ָּדל ) 17]: (ָימּות קרי[
גרל ) 19: (ְוֶאל ֲהִמיתֹו ַאל ִּתָּׂשא ַנְפֶׁשךָ | ַיֵּסר ִּבְנָך ִּכי ֵיׁש ִּתְקָוה 

) 20: (ִּכי ִאם ַּתִּציל ְועֹוד ּתֹוִסף| ֵחָמה נֵֹׂשא עֶֹנׁש ] ְּגָדל קרי[
ַרּבֹות ) 21: (ְלַמַען ֶּתְחַּכם ְּבַאֲחִריֶתךָ | ַמע ֵעָצה ְוַקֵּבל מּוָסר ְׁש 

ַּתֲאַות ) 22: (ַוֲעַצת ְיהָוה ִהיא ָתקּום| ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב ִאיׁש 
| ִיְרַאת ְיהָוה ְלַחִּיים ) 23: (ְוטֹוב ָרׁש ֵמִאיׁש ָּכָזב| ָאָדם ַחְסּדֹו 

ַּגם ֶאל | ָטַמן ָעֵצל ָידֹו ַּבַּצָּלַחת ) 24( :ְוָׂשֵבַע ָיִלין ַּבל ִיָּפֶקד ָרע
ְוהֹוִכיַח ְלָנבֹון | ֵלץ ַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרם ) 25: (ִּפיהּו לֹא ְיִׁשיֶבָּנה

: ֵּבן ֵמִביׁש ּוַמְחִּפיר| ְמַׁשֶּדד ָאב ַיְבִריַח ֵאם ) 26: (ָיִבין ָּדַעת
ֵעד ) 28: (ְמֵרי ָדַעתִלְׁשגֹות ֵמִא | ַחַדל ְּבִני ִלְׁשמַֹע מּוָסר ) 27(

ָנכֹונּו ַלֵּלִצים ) 29: (ּוִפי ְרָׁשִעים ְיַבַּלע ָאֶון| ְּבִלַּיַעל ָיִליץ ִמְׁשָּפט 
  :ּוַמֲהֻלמֹות ְלֵגו ְּכִסיִלים| ְׁשָפִטים 

  
Proverbs Chapter 20 

  
ַנַהם ) 2: (ְוָכל ׁשֶֹגה ּבֹו לֹא ֶיְחָּכם| ֵלץ ַהַּיִין הֶֹמה ֵׁשָכר ) 1(

ָּכבֹוד ָלִאיׁש ) 3: (ִמְתַעְּברֹו חֹוֵטא ַנְפׁשֹו| יר ֵאיַמת ֶמֶלְך ַּכְּכפִ 
| ֵמחֶֹרף ָעֵצל לֹא ַיֲחרֹׁש ) 4: (ְוָכל ֱאִויל ִיְתַּגָּלע| ֶׁשֶבת ֵמִריב 

 ַמִים ֲעֻמִּקים ֵעָצה ְבֶלב) 5: (ַּבָּקִציר ָוָאִין] ְוָׁשַאל קרי[יׁשאל 
| ָרב ָאָדם ִיְקָרא ִאיׁש ַחְסּדֹו ) 6: (ְוִאיׁש ְּתבּוָנה ִיְדֶלָּנה| ִאיׁש 



יו ַאְׁשֵרי ָבנָ | ִמְתַהֵּלְך ְּבֻתּמֹו ַצִּדיק ) 7: (ְוִאיׁש ֱאמּוִנים ִמי ִיְמָצא
) 9: (ְמָזֶרה ְבֵעיָניו ָּכל ָרע| ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִדין ) 8: (ַאֲחָריו

ֶאֶבן ָוֶאֶבן ) 10: (ָטַהְרִּתי ֵמַחָּטאִתי| ִמי יֹאַמר ִזִּכיִתי ִלִּבי 
ַּגם ְּבַמֲעָלָליו ) 11: (ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ַּגם ְׁשֵניֶהם| ֵאיָפה ְוֵאיָפה 

אֶֹזן ׁשַֹמַעת ְוַעִין ) 12: (ִאם ַזְך ְוִאם ָיָׁשר ָּפֳעלֹו| ִיְתַנֶּכר ָנַער 
| ֵרׁש ַאל ֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ֶּפן ִּתּוָ ) 13: (ְיהָוה ָעָׂשה ַגם ְׁשֵניֶהם| רָֹאה 

ְואֵֹזל לֹו ָאז | ַרע ַרע יֹאַמר ַהּקֹוֶנה ) 14: (ח ֵעיֶניָך ְׂשַבע ָלֶחםְּפַק 
) 16: (ּוְכִלי ְיָקר ִׂשְפֵתי ָדַעת| ֵיׁש ָזָהב ְוָרב ְּפִניִנים ) 15: (ִיְתַהָּלל

) 17: (ַחְבֵלהּו] ָנְכִרָּיה קרי[ּוְבַעד נכרים | ְלַקח ִּבְגדֹו ִּכי ָעַרב ָזר 
ת ַמֲחָׁשבֹו) 18: (ְוַאַחר ִיָּמֵלא ִפיהּו ָחָצץ| ֶקר ָעֵרב ָלִאיׁש ֶלֶחם ָׁש 

ּגֹוֶלה ּסֹוד הֹוֵלְך ) 19: (ּוְבַתְחֻּבלֹות ֲעֵׂשה ִמְלָחָמה| ְּבֵעָצה ִתּכֹון 
| ְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו ) 20: (ּוְלפֶֹתה ְׂשָפָתיו לֹא ִתְתָעָרב| ָרִכיל 

ַנֲחָלה מבחלת ) 21: (ְך חֶֹׁש ] ֶּבֱאׁשּון קרי[ִיְדַעְך ֵנרֹו באיׁשון 
ַאל ) 22: (ְוַאֲחִריָתּה לֹא ְתבָֹרְך | ָּבִראׁשָֹנה ] ְמבֶֹהֶלת קרי[

ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ) 23: (ַקֵּוה ַליהָוה ְויַֹׁשע ָלְך | ּתֹאַמר ֲאַׁשְּלָמה ָרע 
|  ֵמְיהָוה ִמְצֲעֵדי ָגֶבר) 24: (ּומֹאְזֵני ִמְרָמה לֹא טֹוב| ֶאֶבן ָוָאֶבן 

ְוַאַחר | מֹוֵקׁש ָאָדם ָיַלע קֶֹדׁש ) 25: (ה ָּיִבין ַּדְרּכֹוְוָאָדם ַמ 
 ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם| ְמָזֶרה ְרָׁשִעים ֶמֶלְך ָחָכם ) 26: (ְנָדִרים ְלַבֵּקר

) 28: (חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן| ֵנר ְיהָוה ִנְׁשַמת ָאָדם ) 27: (אֹוָפן
ִּתְפֶאֶרת ) 29: (ֶחֶסד ִּכְסאֹוְוָסַעד ּבַ | ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִיְּצרּו ֶמֶלְך 

 ַחֻּברֹות ֶּפַצע תמריק) 30: (ַוֲהַדר ְזֵקִנים ֵׂשיָבה| ַּבחּוִרים ּכָֹחם 
  :ּוַמּכֹות ַחְדֵרי ָבֶטן| ְּבָרע ] ַּתְמרּוק קרי[
  

Proverbs Chapter 21 
  
) 2: (ּוַעל ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ַיֶּטּנ| ַּפְלֵגי ַמִים ֶלב ֶמֶלְך ְּבַיד ְיהָוה ) 1(

 ֲעׂשֹה ְצָדָקה) 3: (ְותֵֹכן ִלּבֹות ְיהָוה| ָּכל ֶּדֶרְך ִאיׁש ָיָׁשר ְּבֵעיָניו 
ִנר | רּום ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלב ) 4: (ִנְבָחר ַליהָוה ִמָּזַבח| ּוִמְׁשָּפט 

ְוָכל ָאץ ַאְך | ַמְחְׁשבֹות ָחרּוץ ַאְך ְלמֹוָתר ) 5: (ְרָׁשִעים ַחָּטאת
ֶהֶבל ִנָּדף ְמַבְקֵׁשי | ַעל אֹוָצרֹות ִּבְלׁשֹון ָׁשֶקר ּפֹ) 6: (ְלַמְחסֹור

) 8: (ִּכי ֵמֲאנּו ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט| ׁשֹד ְרָׁשִעים ְיגֹוֵרם ) 7: (ָמֶות
ת טֹוב ָלֶׁשֶבת ַעל ִּפּנַ ) 9: (ְוַזְך ָיָׁשר ָּפֳעלֹו| ֲהַפְכַּפְך ֶּדֶרְך ִאיׁש ָוָזר 

לֹא | ֶנֶפׁש ָרָׁשע ִאְּוָתה ָרע ) 10: (ָחֶבר ֵמֵאֶׁשת ִמְדָיִנים ּוֵבית| ָּגג 
 ּוְבַהְׂשִּכיל ְלָחָכם| ַּבְעָנׁש ֵלץ ֶיְחַּכם ֶּפִתי ) 11: (ֻיַחן ְּבֵעיָניו ֵרֵעהּו



ְמַסֵּלף ְרָׁשִעים | ַמְׂשִּכיל ַצִּדיק ְלֵבית ָרָׁשע ) 12: (ִיַּקח ָּדַעת
: ּוא ִיְקָרא ְולֹא ֵיָעֶנהַּגם ה| אֵֹטם ָאְזנֹו ִמַּזֲעַקת ָּדל ) 13: (ָלָרע

) 15: (ְוׁשַֹחד ַּבֵחק ֵחָמה ַעָּזה| ַמָּתן ַּבֵּסֶתר ִיְכֶּפה ָאף ) 14(
ָאָדם ) 16: (ּוְמִחָּתה ְלפֲֹעֵלי ָאֶון| ִׂשְמָחה ַלַּצִּדיק ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט 

ִאיׁש ַמְחסֹור ) 17: (ִּבְקַהל ְרָפִאים ָינּוחַ | ּתֹוֶעה ִמֶּדֶרְך ַהְׂשֵּכל 
ּכֶֹפר ַלַּצִּדיק ) 18: (אֵֹהב ַיִין ָוֶׁשֶמן לֹא ַיֲעִׁשיר| ֵהב ִׂשְמָחה אֹ

| טֹוב ֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר ) 19: (ְוַתַחת ְיָׁשִרים ּבֹוֵגד| ָרָׁשע 
ן אֹוָצר ֶנְחָמד ָוֶׁשֶמ ) 20: (ָוָכַעס] ִמְדָיִנים קרי[ֵמֵאֶׁשת מדונים 

| רֵֹדף ְצָדָקה ָוָחֶסד ) 21: (ֶעּנּוּוְכִסיל ָאָדם ְיַבּלְ | ִּבְנֵוה ָחָכם 
ַוּיֶֹרד | ִעיר ִּגּבִֹרים ָעָלה ָחָכם ) 22: (ִיְמָצא ַחִּיים ְצָדָקה ְוָכבֹוד

) 24: (ׁשֵֹמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו| ׁשֵֹמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ) 23: (עֹז ִמְבֶטָחה
ַות ָעֵצל ַּתאֲ ) 25: (עֹוֶׂשה ְּבֶעְבַרת ָזדֹון| ֵזד ָיִהיר ֵלץ ְׁשמֹו 

| ה ָּכל ַהּיֹום ִהְתַאָּוה ַתֲאוָ ) 26: (ִּכי ֵמֲאנּו ָיָדיו ַלֲעׂשֹות| ְּתִמיֶתּנּו 
ַאף ִּכי | ֶזַבח ְרָׁשִעים ּתֹוֵעָבה ) 27: (ְוַצִּדיק ִיֵּתן ְולֹא ַיְחׂשְֹך 

ְוִאיׁש ׁשֹוֵמַע ָלֶנַצח | ֵעד ְּכָזִבים יֹאֵבד ) 28: (ְבִזָּמה ְיִביֶאּנּו
] ָיִבין קרי[ְוָיָׁשר הּוא יכין | ֵהֵעז ִאיׁש ָרָׁשע ְּבָפָניו ) 29( :ְיַדֵּבר

ְוֵאין ֵעָצה | ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ְּתבּוָנה ) 30]: (ַּדְרּכֹו קרי[דרכיו 
  : ְלֶנֶגד ְיהָוה

  :ְוַליהָוה ַהְּתׁשּוָעה| סּוס מּוָכן ְליֹום ִמְלָחָמה ) 31(
  

Proverbs Chapter 22 
  
ָעִׁשיר ) 2: (ִמֶּכֶסף ּוִמָּזָהב ֵחן טֹוב| ם ֵמעֶֹׁשר ָרב ִנְבָחר ֵׁש ) 1(

ָערּום ָרָאה ָרָעה ויסתר ) 3: (עֵֹׂשה ֻכָּלם ְיהָוה| ָוָרׁש ִנְפָּגׁשּו 
ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ) 4: (ּוְפָתִיים ָעְברּו ְוֶנֱעָנׁשּו| ] ְוִנְסָּתר קרי[

ׁשֹוֵמר | ַּפִחים ְּבֶדֶרְך ִעֵּקׁש  ִצִּנים) 5: (עֶֹׁשר ְוָכבֹוד ְוַחִּיים| ְיהָוה 
ַּגם ִּכי ַיְזִקין לֹא | ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ) 6: (ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ֵמֶהם

ְוֶעֶבד לֶֹוה ְלִאיׁש | ָעִׁשיר ְּבָרִׁשים ִיְמׁשֹול ) 7: (ָיסּור ִמֶּמָּנה
 ְוֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו| ָאֶון ] ִיְקָצר קרי[זֹוֵרַע ַעְוָלה יקצור ) 8: (ַמְלֶוה
 ָּגֵרׁש) 10: (ִּכי ָנַתן ִמַּלְחמֹו ַלָּדל| טֹוב ַעִין הּוא ְיבָֹרְך ) 9: (ִיְכֶלה

ְטָהר [אֵֹהב טהור ) 11: (ְוִיְׁשּבֹת ִּדין ְוָקלֹון| ֵלץ ְוֵיֵצא ָמדֹון 
| ֵעיֵני ְיהָוה ָנְצרּו ָדַעת ) 12: (ֵחן ְׂשָפָתיו ֵרֵעהּו ֶמֶלְך | ֵלב ] קרי
ְּבתֹוְך ְרחֹבֹות | ָאַמר ָעֵצל ֲאִרי ַבחּוץ ) 13: (ֵּלף ִּדְבֵרי בֵֹגדַוְיַס 

ִיָּפל [ְזעּום ְיהָוה יפול | ׁשּוָחה ֲעֻמָּקה ִּפי ָזרֹות ) 14: (ֵאָרֵצחַ 



ָּנה ֵׁשֶבט מּוָסר ַיְרִחיֶק | ִאֶּוֶלת ְקׁשּוָרה ְבֶלב ָנַער ) 15: (ָׁשם] קרי
: נֵֹתן ְלָעִׁשיר ַאְך ְלַמְחסֹור| ֹות לֹו עֵֹׁשק ָּדל ְלַהְרּב) 16: (ִמֶּמּנּו

) 18: (ְוִלְּבָך ָּתִׁשית ְלַדְעִּתי| ַהט ָאְזְנָך ּוְׁשַמע ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ) 17(
) 19: (ִיּכֹנּו ַיְחָּדו ַעל ְׂשָפֶתיךָ | ִּכי ָנִעים ִּכי ִתְׁשְמֵרם ְּבִבְטֶנָך 

ֲהלֹא ) 20: (ֹום ַאף ָאָּתההֹוַדְעִּתיָך ַהּי| ִלְהיֹות ַּביהָוה ִמְבַטֶחָך 
) 21: (ְּבמֹוֵעצֹת ָוָדַעת| ] ָׁשִליִׁשים קרי[ָכַתְבִּתי ְלָך ׁשלׁשום 

  : יךָ ְלָהִׁשיב ֲאָמִרים ֱאֶמת ְלׁשְֹלחֶ | ְלהֹוִדיֲעָך קְֹׁשְט ִאְמֵרי ֱאֶמת 
 ִּכי) 23: (ְוַאל ְּתַדֵּכא ָעִני ַבָּׁשַער| ַאל ִּתְגָזל ָּדל ִּכי ַדל הּוא ) 22(

ַאל ִּתְתַרע ) 24: (ְוָקַבע ֶאת קְֹבֵעיֶהם ָנֶפׁש| ְיהָוה ָיִריב ִריָבם 
ֶּפן ֶּתֱאַלף ) 25: (ְוֶאת ִאיׁש ֵחמֹות לֹא ָתבֹוא| ֶאת ַּבַעל ָאף 

ַאל ְּתִהי ) 26: (ְוָלַקְחָּת מֹוֵקׁש ְלַנְפֶׁשךָ | ] אְֹרחָֹתיו קרי[ארחתו 
ָלָּמה | ִאם ֵאין ְלָך ְלַׁשֵּלם ) 27: (ַּבעְֹרִבים ַמָּׁשאֹות| ְבתְֹקֵעי ָכף 

ּו ֲאֶׁשר ָעׂש| ַאל ַּתֵּסג ְּגבּול עֹוָלם ) 28: (ִיַּקח ִמְׁשָּכְבָך ִמַּתְחֶּתיךָ 
ָחִזיָת ִאיׁש ָמִהיר ִּבְמַלאְכּתֹו ִלְפֵני ְמָלִכים ) 29: (ֲאבֹוֶתיךָ 
  :ַּבל ִיְתַיֵּצב ִלְפֵני ֲחֻׁשִּכים| ִיְתַיָּצב 

  
Proverbs Chapter 23 

  
) 2: (ִּבין ָּתִבין ֶאת ֲאֶׁשר ְלָפֶניךָ | ִּכי ֵתֵׁשב ִלְלחֹום ֶאת מֹוֵׁשל ) 1(

ַאל ִּתְתָאו ) 3: (ִאם ַּבַעל ֶנֶפׁש ָאָּתה| ְוַׂשְמָּת ַׂשִּכין ְּבלֶֹעָך 
| ַאל ִּתיַגע ְלַהֲעִׁשיר ) 4: (ְוהּוא ֶלֶחם ְּכָזִבים| ְלַמְטַעּמֹוָתיו 
ִּכי | ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ] ֲהָתִעיף קרי[תעוף ה) 5: (ִמִּביָנְתָך ֲחָדל

  : ַהָּׁשָמִים] ָיעּוף קרי[ָעׂשֹה ַיֲעֶׂשה ּלֹו ְכָנַפִים ְּכֶנֶׁשר ועיף 
] ִּתְתָאיו קרי[ְוַאל תתאו | ַאל ִּתְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ָעִין ) 6(

ֱאכֹל ּוְׁשֵתה | ִּכי ְּכמֹו ָׁשַער ְּבַנְפׁשֹו ֶּכן הּוא ) 7: (ְלַמְטַעּמָֹתיו
ְוִׁשַחָּת | ִּפְּתָך ָאַכְלָּת ְתִקיֶאָּנה ) 8: (יֹאַמר ָלְך ְוִלּבֹו ַּבל ִעָּמְך 

 ִּכי ָיבּוז ְלֵׂשֶכל| ְּבָאְזֵני ְכִסיל ַאל ְּתַדֵּבר ) 9: (ְּדָבֶריָך ַהְּנִעיִמים
: אּוִבְׂשֵדי ְיתֹוִמים ַאל ָּתבֹ| ַאל ַּתֵּסג ְּגבּול עֹוָלם ) 10: (ִמֶּליךָ 

ָהִביָאה ) 12: (הּוא ָיִריב ֶאת ִריָבם ִאָּתְך | ִּכי גֲֹאָלם ָחָזק ) 11(
 ַאל ִּתְמַנע ִמַּנַער מּוָסר) 13: (ְוָאְזֶנָך ְלִאְמֵרי ָדַעת| ַלּמּוָסר ִלֶּבָך 

ְוַנְפׁשֹו | ַאָּתה ַּבֵּׁשֶבט ַּתֶּכּנּו ) 14: (ִּכי ַתֶּכּנּו ַבֵּׁשֶבט לֹא ָימּות| 
: ִיְׂשַמח ִלִּבי ַגם ָאִני| ְּבִני ִאם ָחַכם ִלֶּבָך ) 15: (ִּצילִמְּׁשאֹול ַּת 

 ַאל ְיַקֵּנא) 17: (ְּבַדֵּבר ְׂשָפֶתיָך ֵמיָׁשִרים| ְוַתְעלְֹזָנה ִכְליֹוָתי ) 16(
 ִּכי ִאם ֵיׁש) 18: (ִּכי ִאם ְּבִיְרַאת ְיהָוה ָּכל ַהּיֹום| ִלְּבָך ַּבַחָּטִאים 



| ְׁשַמע ַאָּתה ְבִני ַוֲחָכם ) 19: (לֹא ִתָּכֵרת ְוִתְקָוְתךָ | ַאֲחִרית 
: ֹוְּבזֲֹלֵלי ָבָׂשר ָלמ| ַאל ְּתִהי ְבסְֹבֵאי ָיִין ) 20: (ְוַאֵּׁשר ַּבֶּדֶרְך ִלֶּבךָ 

ְׁשַמע ) 22: (ּוְקָרִעים ַּתְלִּביׁש נּוָמה| ִּכי סֵֹבא ְוזֹוֵלל ִיָּוֵרׁש ) 21(
ֱאֶמת ְקֵנה ) 23: (ז ִּכי ָזְקָנה ִאֶּמךָ ְוַאל ָּתבּו| ְלָאִביָך ֶזה ְיָלֶדָך 

יגול ] ִּגיל קרי[גול ) 24: (ָחְכָמה ּומּוָסר ּוִביָנה| ְוַאל ִּתְמּכֹר 
ִיְׂשַמח [ָחָכם ויׂשמח ] ְויֹוֵלד קרי[יולד | ֲאִבי ַצִּדיק ] ָיִגיל קרי[

ְּתָנה ) 26: (ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּתךָ | ִיְׂשַמח ָאִביָך ְוִאֶּמָך ) 25: (ּבֹו] קרי
ִּכי ) 27]: (ִּתּצְֹרָנה קרי[ְוֵעיֶניָך ְּדָרַכי תרצנה | ְבִני ִלְּבָך ִלי 

ַאף ִהיא ְּכֶחֶתף ) 28: (ּוְבֵאר ָצָרה ָנְכִרָּיה| ׁשּוָחה ֲעֻמָּקה זֹוָנה 
ְלִמי אֹוי ְלִמי ֲאבֹוי ְלִמי ) 29: (ּובֹוְגִדים ְּבָאָדם ּתֹוִסף| ֶּתֱארֹב 

ְלִמי | ְלִמי ִׂשיַח ְלִמי ְּפָצִעים ִחָּנם  ]ִמְדָיִנים קרי[מדונים 
ַלָּבִאים ַלְחקֹר | ַלְמַאֲחִרים ַעל ַהָּיִין ) 30: (ַחְכִללּות ֵעיָנִים

ַּבּכֹוס [ִּכי ִיֵּתן בכיס | ַאל ֵּתֶרא ַיִין ִּכי ִיְתַאָּדם ) 31: (ִמְמָסְך 
| ׁש ִיָּׁשְך ַאֲחִריתֹו ְּכָנחָ ) 32: (ֵעינֹו ִיְתַהֵּלְך ְּבֵמיָׁשִרים] קרי

: ְוִלְּבָך ְיַדֵּבר ַּתְהֻּפכֹות| ֵעיֶניָך ִיְראּו ָזרֹות ) 33: (ּוְכִצְפעִֹני ַיְפִרׁש
ִהּכּוִני ) 35: (ּוְכׁשֵֹכב ְּברֹאׁש ִחֵּבל| ְוָהִייָת ְּכׁשֵֹכב ְּבֶלב ָים ) 34(

ּו ָמַתי ָאִקיץ אֹוִסיף ֲאַבְקֶׁשּנ| ַבל ָחִליִתי ֲהָלמּוִני ַּבל ָיָדְעִּתי 
  :עֹוד
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ִלְהיֹות ] ִּתְתָאיו קרי[ְוַאל תתאו | ַאל ְּתַקֵּנא ְּבַאְנֵׁשי ָרָעה ) 1(

) 3: (ְוָעָמל ִׂשְפֵתיֶהם ְּתַדֵּבְרָנה| ִּכי ׁשֹד ֶיְהֶּגה ִלָּבם ) 2: (ִאָּתם
ָדִרים ּוְבַדַעת חֲ ) 4: (ּוִבְתבּוָנה ִיְתּכֹוָנן| ְּבָחְכָמה ִיָּבֶנה ָּבִית 

ְוִאיׁש ַּדַעת | ֶּגֶבר ָחָכם ַּבעֹוז ) 5: (ָּכל הֹון ָיָקר ְוָנִעים| ִיָּמְלאּו 
ּוְתׁשּוָעה | ִּכי ְבַתְחֻּבלֹות ַּתֲעֶׂשה ְּלָך ִמְלָחָמה ) 6: (ְמַאֶּמץ ּכֹחַ 
: ּוַּבַּׁשַער לֹא ִיְפַּתח ִּפיה| ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות ) 7: (ְּברֹב יֹוֵעץ

ִזַּמת ִאֶּוֶלת ) 9: (לֹו ַּבַעל ְמִזּמֹות ִיְקָראּו| ב ְלָהֵרַע ְמַחֵּׁש ) 8(
ִהְתַרִּפיָת ְּביֹום ָצָרה ַצר ) 10: (ְותֹוֲעַבת ְלָאָדם ֵלץ| ַחָּטאת 
: ּוָמִטים ַלֶהֶרג ִאם ַּתְחׂשֹוְך | ַהֵּצל ְלֻקִחים ַלָּמֶות ) 11: (ּכֶֹחָכה

לֹא תֵֹכן ִלּבֹות הּוא ָיִבין הֲ | ִּכי תֹאַמר ֵהן לֹא ָיַדְענּו ֶזה ) 12(
 ֱאָכל ְּבִני ְדַבׁש) 13: (ְונֵֹצר ַנְפְׁשָך הּוא ֵיָדע ְוֵהִׁשיב ְלָאָדם ְּכָפֳעלֹו

|  ֵּכן ְּדֶעה ָחְכָמה ְלַנְפֶׁשךָ ) 14: (ְונֶֹפת ָמתֹוק ַעל ִחֶּכךָ | ִּכי טֹוב 
  : ִאם ָמָצאָת ְוֵיׁש ַאֲחִרית ְוִתְקָוְתָך לֹא ִתָּכֵרת



ִּכי ) 16: (ַאל ְּתַׁשֵּדד ִרְבצֹו| ל ֶּתֱארֹב ָרָׁשע ִלְנֵוה ַצִּדיק ַא) 15(
ִּבְנפֹל ) 17: (ּוְרָׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ְבָרָעה| ֶׁשַבע ִיּפֹול ַצִּדיק ָוָקם 

) 18: (ּוִבָּכְׁשלֹו ַאל ָיֵגל ִלֶּבךָ | ַאל ִּתְׂשָמח ] אֹוִיְבָך קרי[אויביך 
ַאל ) 19: (ְוֵהִׁשיב ֵמָעָליו ַאּפֹו| יָניו ֶּפן ִיְרֶאה ְיהָוה ְוַרע ְּבעֵ 

ִּכי לֹא ִתְהֶיה ) 20: (ַאל ְּתַקֵּנא ָּבְרָׁשִעים| ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים 
|  ְיָרא ֶאת ְיהָוה ְּבִני ָוֶמֶלְך ) 21: (ֵנר ְרָׁשִעים ִיְדָעְך | ַאֲחִרית ָלָרע 

ּוִפיד | יָדם ִּכי ִפְתאֹם ָיקּום ֵא ) 22: (ִעם ׁשֹוִנים ַאל ִּתְתָעָרב
ַהֵּכר ָּפִנים | ַּגם ֵאֶּלה ַלֲחָכִמים ) 23(  : ְׁשֵניֶהם ִמי יֹוֵדעַ 
| ִּמים אֵֹמר ְלָרָׁשע ַצִּדיק ָאָּתה ִיְּקֻבהּו עַ ) 24: (ְּבִמְׁשָּפט ַּבל טֹוב
ַוֲעֵליֶהם ָּתבֹוא | ְוַלּמֹוִכיִחים ִיְנָעם ) 25: (ִיְזָעמּוהּו ְלֻאִּמים

) 27: (ֵמִׁשיב ְּדָבִרים ְנכִֹחים| ְׂשָפַתִים ִיָּׁשק  )26: (ִבְרַּכת טֹוב
  : ַאַחר ּוָבִניָת ֵביֶתךָ | ָהֵכן ַּבחּוץ ְמַלאְכֶּתָך ְוַעְּתָדּה ַּבָּׂשֶדה ָלְך 

ַאל ) 29: (ַוֲהִפִּתיָת ִּבְׂשָפֶתיךָ | ַאל ְּתִהי ֵעד ִחָּנם ְּבֵרֶעָך ) 28(
: ָאִׁשיב ָלִאיׁש ְּכָפֳעלֹו| ּלֹו  ּתֹאַמר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלי ֵּכן ֶאֱעֶׂשה

) 31: (ְוַעל ֶּכֶרם ָאָדם ֲחַסר ֵלב| ַעל ְׂשֵדה ִאיׁש ָעֵצל ָעַבְרִּתי ) 30(
ְוֶגֶדר ֲאָבָניו | ְוִהֵּנה ָעָלה ֻכּלֹו ִקְּמׂשִֹנים ָּכּסּו ָפָניו ֲחֻרִּלים 

: ִּתי מּוָסרָרִאיִתי ָלַקְח | ָוֶאֱחֶזה ָאנִֹכי ָאִׁשית ִלִּבי ) 32: (ֶנֱהָרָסה
) 34: (ְמַעט ִחֻּבק ָיַדִים ִלְׁשָּכב| ְמַעט ֵׁשנֹות ְמַעט ְּתנּומֹות ) 33(

  :ּוַמְחסֶֹריָך ְּכִאיׁש ָמֵגן| ּוָבא ִמְתַהֵּלְך ֵריֶׁשָך 
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ֶמֶלְך  ֲאֶׁשר ֶהְעִּתיקּו ַאְנֵׁשי ִחְזִקָּיה| ַּגם ֵאֶּלה ִמְׁשֵלי ְׁשלֹמֹה ) 1(

ּוְכבֹד ְמָלִכים ֲחקֹר | ְּכבֹד ֱאלִֹהים ַהְסֵּתר ָּדָבר ) 2: (ָדהְיהּו
: ְוֵלב ְמָלִכים ֵאין ֵחֶקר| ָׁשַמִים ָלרּום ָוָאֶרץ ָלעֶֹמק ) 3: (ָּדָבר

ָהגֹו ָרָׁשע ִלְפֵני ) 5: (ַוֵּיֵצא ַלּצֵֹרף ֶּכִלי| ָהגֹו ִסיִגים ִמָּכֶסף ) 4(
ּוִבְמקֹום | ַאל ִּתְתַהַּדר ִלְפֵני ֶמֶלְך ) 6: (ְוִיּכֹון ַּבֶּצֶדק ִּכְסאֹו| ֶמֶלְך 

 ֵמַהְׁשִּפיְלךָ | ִּכי טֹוב ֲאָמר ְלָך ֲעֵלה ֵהָּנה ) 7: (ְּגדִֹלים ַאל ַּתֲעמֹד
ֶּפן ַמה | ַאל ֵּתֵצא ָלִרב ַמֵהר ) 8: (ִלְפֵני ָנִדיב ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניךָ 

 ִריְבָך ִריב ֶאת ֵרֶעךָ ) 9: (ַּתֲעֶׂשה ְּבַאֲחִריָתּה ְּבַהְכִלים אְֹתָך ֵרֶעךָ 
ְוִדָּבְתָך לֹא | ֶּפן ְיַחֶּסְדָך ׁשֵֹמַע ) 10: (ְוסֹוד ַאֵחר ַאל ְּתָגל| 

: וָּדָבר ָּדֻבר ַעל ָאְפָני| ַּתּפּוֵחי ָזָהב ְּבַמְׂשִּכּיֹות ָּכֶסף ) 11: (ָתׁשּוב
) 13: (תמֹוִכיַח ָחָכם ַעל אֶֹזן ׁשָֹמעַ | ֶנֶזם ָזָהב ַוֲחִלי ָכֶתם ) 12(

  : יבְוֶנֶפׁש ֲאדָֹניו ָיִׁש | ְּכִצַּנת ֶׁשֶלג ְּביֹום ָקִציר ִציר ֶנֱאָמן ְלׁשְֹלָחיו 



: ִאיׁש ִמְתַהֵּלל ְּבַמַּתת ָׁשֶקר| ְנִׂשיִאים ְורּוַח ְוֶגֶׁשם ָאִין ) 14(
) 16: (ְוָלׁשֹון ַרָּכה ִּתְׁשָּבר ָּגֶרם| ְּבאֶֹרְך ַאַּפִים ְיֻפֶּתה ָקִצין ) 15(
הַֹקר ַרְגְלָך ) 17: (ֶּפן ִּתְׂשָּבֶעּנּו ַוֲהֵקאתֹו| ַבׁש ָמָצאָת ֱאכֹל ַּדֶּיָּך ְּד 

| ֵמִפיץ ְוֶחֶרב ְוֵחץ ָׁשנּון ) 18: (ֶּפן ִיְׂשָּבֲעָך ּוְׂשֵנֶאךָ | ִמֵּבית ֵרֶעָך 
ִמְבָטח | ֵׁשן רָֹעה ְוֶרֶגל מּוָעֶדת ) 19: (ִאיׁש עֶֹנה ְבֵרֵעהּו ֵעד ָׁשֶקר

|  ַמֲעֶדה ֶּבֶגד ְּביֹום ָקָרה חֶֹמץ ַעל ָנֶתר) 20: (יֹום ָצָרהּבֹוֵגד ְּב 
  : ְוָׁשר ַּבִּׁשִרים ַעל ֶלב ָרע

: ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִים| ִאם ָרֵעב ׂשַֹנֲאָך ַהֲאִכֵלהּו ָלֶחם ) 21(
) 23: (ַויהָוה ְיַׁשֶּלם ָלְך | ִּכי ֶגָחִלים ַאָּתה חֶֹתה ַעל רֹאׁשֹו ) 22(

טֹוב ) 24: (ּוָפִנים ִנְזָעִמים ְלׁשֹון ָסֶתר| פֹון ְּתחֹוֵלל ָּגֶׁשם רּוַח צָ 
: ּוֵבית ָחֶבר] ִמְדָיִנים קרי[ֵמֵאֶׁשת מדונים | ֶׁשֶבת ַעל ִּפַּנת ָּגג 

: קּוְׁשמּוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרחָ | ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ) 25(
) 27: (ַצִּדיק ָמט ִלְפֵני ָרָׁשע| ת ַמְעָין ִנְרָּפׂש ּוָמקֹור ָמְׁשחָ ) 26(

ִעיר ) 28: (ְוֵחֶקר ְּכבָֹדם ָּכבֹוד| ָאכֹל ְּדַבׁש ַהְרּבֹות לֹא טֹוב 
  :ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאין ַמְעָצר ְלרּוחֹו| ְּפרּוָצה ֵאין חֹוָמה 

  
Proverbs Chapter 26 

  
: ִלְכִסיל ָּכבֹודֵּכן לֹא ָנאֶוה | ַּכֶּׁשֶלג ַּבַּקִיץ ְוַכָּמָטר ַּבָּקִציר ) 1(
] לֹו קרי[ֵּכן ִקְלַלת ִחָּנם לא | ַּכִּצּפֹור ָלנּוד ַּכְּדרֹור ָלעּוף ) 2(

) 4: (ְוֵׁשֶבט ְלֵגו ְּכִסיִלים| ׁשֹוט ַלּסּוס ֶמֶתג ַלֲחמֹור ) 3: (ָתבֹא
ֲעֵנה ְכִסיל ) 5: (ֶּפן ִּתְׁשֶוה ּלֹו ַגם ָאָּתה| ַאל ַּתַען ְּכִסיל ְּכִאַּוְלּתֹו 

ה ְמַקֶּצה ַרְגַלִים ָחָמס ׁשֶֹת ) 6: (ֶּפן ִיְהֶיה ָחָכם ְּבֵעיָניו| ַּוְלּתֹו ְּכִא 
ּוָמָׁשל ְּבִפי | ַּדְליּו ׁשַֹקִים ִמִּפֵּסַח ) 7: (ׁשֵֹלַח ְּדָבִרים ְּבַיד ְּכִסיל| 

) 9: (ֵּכן נֹוֵתן ִלְכִסיל ָּכבֹוד| ִּכְצרֹור ֶאֶבן ְּבַמְרֵּגָמה ) 8: (ְכִסיִלים
| ַרב ְמחֹוֵלל ּכֹל ) 10: (ּוָמָׁשל ְּבִפי ְכִסיִלים| ָלה ְבַיד ִׁשּכֹור חֹוַח עָ 

ְּכִסיל | ְּכֶכֶלב ָׁשב ַעל ֵקאֹו ) 11: (ְוׂשֵֹכר ְּכִסיל ְוׂשֵֹכר עְֹבִרים
ִּתְקָוה ִלְכִסיל | ָרִאיָת ִאיׁש ָחָכם ְּבֵעיָניו ) 12: (ׁשֹוֶנה ְבִאַּוְלּתֹו

) 14: (ֲאִרי ֵּבין ָהְרחֹבֹות| ַחל ַּבָּדֶרְך ָאַמר ָעֵצל ַׁש ) 13: (ִמֶּמּנּו
ָטַמן ָעֵצל ָידֹו ) 15: (ְוָעֵצל ַעל ִמָּטתֹו| ַהֶּדֶלת ִּתּסֹוב ַעל ִציָרּה 

| ָחָכם ָעֵצל ְּבֵעיָניו ) 16: (ִנְלָאה ַלֲהִׁשיָבּה ֶאל ִּפיו| ַּבַּצָּלַחת 
עֵֹבר ִמְתַעֵּבר | ָכֶלב ַמֲחִזיק ְּבָאְזֵני ) 17: (ִמִּׁשְבָעה ְמִׁשיֵבי ָטַעם

: ְּכִמְתַלְהֵלַּה ַהּיֶֹרה ִזִּקים ִחִּצים ָוָמֶות) 18: (ַעל ִריב ּלֹא לֹו
) 20: (ְוָאַמר ֲהלֹא ְמַׂשֵחק ָאִני| ֵּכן ִאיׁש ִרָּמה ֶאת ֵרֵעהּו ) 19(



ֶּפָחם ) 21: (ּוְבֵאין ִנְרָּגן ִיְׁשּתֹק ָמדֹון| ְּבֶאֶפס ֵעִצים ִּתְכֶּבה ֵאׁש 
ְלַחְרַחר ] ִמְדָיִנים קרי[ְוִאיׁש מדונים | ָחִלים ְוֵעִצים ְלֵאׁש ְלגֶ 
  : ִריב

ֶּכֶסף ) 23: (ְוֵהם ָיְרדּו ַחְדֵרי ָבֶטן| ִּדְבֵרי ִנְרָּגן ְּכִמְתַלֲהִמים ) 22(
בׂשפתו ) 24: (ְׂשָפַתִים ּדְֹלִקים ְוֶלב ָרע| ִסיִגים ְמֻצֶּפה ַעל ָחֶרׂש 

ִּכי ) 25: (ּוְבִקְרּבֹו ָיִׁשית ִמְרָמה| ר ׂשֹוֵנא ִיָּנכֵ ] ִּבְׂשָפָתיו קרי[
ִּתַּכֶּסה ) 26: (ִּכי ֶׁשַבע ּתֹוֵעבֹות ְּבִלּבֹו| ְיַחֵּנן קֹולֹו ַאל ַּתֲאֶמן ּבֹו 

| ל ּכֶֹרה ַּׁשַחת ָּבּה ִיּפֹ) 27: (ִּתָּגֶלה ָרָעתֹו ְבָקָהל| ִׂשְנָאה ְּבַמָּׁשאֹון 
ּוֶפה ָחָלק | ְלׁשֹון ֶׁשֶקר ִיְׂשָנא ַדָּכיו ) 28( :ְוגֵֹלל ֶאֶבן ֵאָליו ָּתׁשּוב

  :ַיֲעֶׂשה ִמְדֶחה
  

Proverbs Chapter 27 
  
) 2: (ִּכי לֹא ֵתַדע ַמה ֵּיֶלד יֹום| ַאל ִּתְתַהֵּלל ְּביֹום ָמָחר ) 1(

ּכֶֹבד ֶאֶבן ְוֵנֶטל ) 3: (ָנְכִרי ְוַאל ְׂשָפֶתיךָ | ְיַהֶּלְלָך ָזר ְולֹא ִפיָך 
 ַאְכְזִרּיּות ֵחָמה ְוֶׁשֶטף) 4: (ַכַעס ֱאִויל ָּכֵבד ִמְּׁשֵניֶהםוְ | ַהחֹול 

 ֵמַאֲהָבה| טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמֻגָּלה ) 5: (ּוִמי ַיֲעמֹד ִלְפֵני ִקְנָאה| ָאף 
: אְוַנְעָּתרֹות ְנִׁשיקֹות ׂשֹונֵ | ֶנֱאָמִנים ִּפְצֵעי אֹוֵהב ) 6: (ְמֻסָּתֶרת

) 8: (ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ָּכל ַמר ָמתֹוק| ת ֶנֶפׁש ְׂשֵבָעה ָּתבּוס נֹפֶ ) 7(
ֶׁשֶמן ) 9: (ֵּכן ִאיׁש נֹוֵדד ִמְּמקֹומֹו| ְּכִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקָּנּה 

ֵרֲעָך ורעה ) 10: (ּוֶמֶתק ֵרֵעהּו ֵמֲעַצת ָנֶפׁש| ּוְקטֶֹרת ְיַׂשַּמח ֵלב 
| יֹום ֵאיֶדָך ָאִביָך ַאל ַּתֲעזֹב ּוֵבית ָאִחיָך ַאל ָּתבֹוא ְּב ] ְוֵרַע קרי[

| ֲחַכם ְּבִני ְוַׂשַּמח ִלִּבי ) 11: (טֹוב ָׁשֵכן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק
ְּפָתאִים | ָערּום ָרָאה ָרָעה ִנְסָּתר ) 12: (ְוָאִׁשיָבה חְֹרִפי ָדָבר

: ּוְבַעד ָנְכִרָּיה ַחְבֵלהּו| ַקח ִּבְגדֹו ִּכי ָעַרב ָזר ) 13: (ָעְברּו ֶנֱעָנׁשּו
ְקָלָלה ֵּתָחֶׁשב | ֵרֵעהּו ְּבקֹול ָּגדֹול ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכים  ְמָבֵרְך ) 14(
ִמְדָיִנים [ְוֵאֶׁשת מדונים | ֶּדֶלף טֹוֵרד ְּביֹום ַסְגִריר ) 15: (לֹו
) 17: (ְוֶׁשֶמן ְיִמינֹו ִיְקָרא| צְֹפֶניָה ָצַפן רּוַח ) 16: (ִנְׁשָּתָוה] קרי

נֵֹצר ְּתֵאָנה ) 18: (ד ְּפֵני ֵרֵעהּוְוִאיׁש ַיחַ | ַּבְרֶזל ְּבַבְרֶזל ָיַחד 
| ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ) 19: (ְוׁשֵֹמר ֲאדָֹניו ְיֻכָּבד| יֹאַכל ִּפְרָיּה 

לֹא ] ַוֲאַבּדֹו קרי[ְׁשאֹול ואבדה ) 20: (ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם
ֶּכֶסף ְוכּור ַמְצֵרף לַ ) 21: (ְוֵעיֵני ָהָאָדם לֹא ִתְׂשַּבְעָנה| ִתְׂשַּבְעָנה 

ִאם ִּתְכּתֹוׁש ֶאת ָהֱאִויל ) 22: (ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו| ַלָּזָהב 
  : לֹא ָתסּור ֵמָעָליו ִאַּוְלּתֹו| ַּבַּמְכֵּתׁש ְּבתֹוְך ָהִריפֹות ַּבֱעִלי 



ִּכי לֹא ) 24: (ִׁשית ִלְּבָך ַלֲעָדִרים| ָידַֹע ֵּתַדע ְּפֵני צֹאֶנָך ) 23(
ָּגָלה ָחִציר ) 25]: (ָודֹור קרי[ִאם ֵנֶזר ְלדֹור דור וְ | ְלעֹוָלם חֶֹסן 
|  ְּכָבִׂשים ִלְלבּוֶׁשךָ ) 26: (ְוֶנֶאְספּו ִעְּׂשבֹות ָהִרים| ְוִנְרָאה ֶדֶׁשא 

ְוֵדי ֲחֵלב ִעִּזים ְלַלְחְמָך ְלֶלֶחם ) 27: (ּוְמִחיר ָׂשֶדה ַעּתּוִדים
  :ְוַחִּיים ְלַנֲערֹוֶתיךָ | ֵּביֶתָך 

  
Proverbs Chapter 28 

  
ְּבֶפַׁשע ) 2: (ְוַצִּדיִקים ִּכְכִפיר ִיְבָטח| ָנסּו ְוֵאין רֵֹדף ָרָׁשע ) 1(

ֶּגֶבר ָרׁש ) 3: (ּוְבָאָדם ֵמִבין יֵֹדַע ֵּכן ַיֲאִריְך | ֶאֶרץ ַרִּבים ָׂשֶריָה 
עְֹזֵבי תֹוָרה ְיַהְללּו ) 4: (ָמָטר סֵֹחף ְוֵאין ָלֶחם| ְועֵֹׁשק ַּדִּלים 

  : ׁשְֹמֵרי תֹוָרה ִיְתָּגרּו ָבםוְ | ָרָׁשע 
) 6: (ּוְמַבְקֵׁשי ְיהָוה ָיִבינּו כֹל| ַאְנֵׁשי ָרע לֹא ָיִבינּו ִמְׁשָּפט ) 5(

נֹוֵצר ) 7: (ֵמִעֵּקׁש ְּדָרַכִים ְוהּוא ָעִׁשיר| טֹוב ָרׁש הֹוֵלְך ְּבֻתּמֹו 
ֶּבה הֹונֹו ַמְר ) 8: (ְורֶֹעה זֹוְלִלים ַיְכִלים ָאִביו| ּתֹוָרה ֵּבן ֵמִבין 

) 9: (ְלחֹוֵנן ַּדִּלים ִיְקְּבֶצּנּו| ] ְוַתְרִּבית קרי[ְּבֶנֶׁשְך ובתרבית 
ַמְׁשֶּגה ) 10: (ַּגם ְּתִפָּלתֹו ּתֹוֵעָבה| ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמְּׁשמַֹע ּתֹוָרה 

: ּוְתִמיִמים ִיְנֲחלּו טֹוב| ְיָׁשִרים ְּבֶדֶרְך ָרע ִּבְׁשחּותֹו הּוא ִיּפֹול 
ַּבֲעלֹץ ) 12: (ְוַדל ֵמִבין ַיְחְקֶרּנּו| ם ְּבֵעיָניו ִאיׁש ָעִׁשיר ָחכָ ) 11(

) 13: (ּוְבקּום ְרָׁשִעים ְיֻחַּפׂש ָאָדם| ַצִּדיִקים ַרָּבה ִתְפָאֶרת 
ַאְׁשֵרי ) 14: (ּומֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם| ְמַכֶּסה ְפָׁשָעיו לֹא ַיְצִליַח 

ֲאִרי נֵֹהם ) 15: (ִיּפֹול ְּבָרָעה ּוַמְקֶׁשה ִלּבֹו| ָאָדם ְמַפֵחד ָּתִמיד 
ָנִגיד ֲחַסר ְּתבּונֹות ) 16: (מֵֹׁשל ָרָׁשע ַעל ַעם ָּדל| ְודֹב ׁשֹוֵקק 

  : ֶבַצע ַיֲאִריְך ָיִמים] ׂשֵֹנא קרי[ׂשנאי | ְוַרב ַמֲעַׁשּקֹות 
) 18: (ַעד ּבֹור ָינּוס ַאל ִיְתְמכּו בֹו| ָאָדם ָעֻׁשק ְּבַדם ָנֶפׁש ) 17(

עֵֹבד ) 19: (ְוֶנְעַקׁש ְּדָרַכִים ִיּפֹול ְּבֶאָחת| ָּתִמים ִיָּוֵׁשַע  הֹוֵלְך 
ִאיׁש ) 20: (ּוְמַרֵּדף ֵרִקים ִיְׂשַּבע ִריׁש| ַאְדָמתֹו ִיְׂשַּבע ָלֶחם 

ַהֵּכר ָּפִנים ) 21: (ְוָאץ ְלַהֲעִׁשיר לֹא ִיָּנֶקה| ֱאמּונֹות ַרב ְּבָרכֹות 
ִנֳבָהל ַלהֹון ִאיׁש ַרע ) 22: (ְפַׁשע ָּגֶברְוַעל ַּפת ֶלֶחם יִ | לֹא טֹוב 

מֹוִכיַח ָאָדם ַאֲחַרי ֵחן ) 23: (ְולֹא ֵיַדע ִּכי ֶחֶסר ְיבֶֹאּנּו| ָעִין 
| ע ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְואֵֹמר ֵאין ָּפַׁש ) 24: (ִמַּמֲחִליק ָלׁשֹון| ִיְמָצא 

ּובֹוֵטַח | ה ָמדֹון ְרַחב ֶנֶפׁש ְיָגרֶ ) 25: (ָחֵבר הּוא ְלִאיׁש ַמְׁשִחית
ְוהֹוֵלְך ְּבָחְכָמה | ּבֹוֵטַח ְּבִלּבֹו הּוא ְכִסיל ) 26: (ַעל ְיהָוה ְיֻדָּׁשן
ּוַמְעִלים ֵעיָניו ַרב | נֹוֵתן ָלָרׁש ֵאין ַמְחסֹור ) 27: (הּוא ִיָּמֵלט



ּוְבָאְבָדם ִיְרּבּו | ְּבקּום ְרָׁשִעים ִיָּסֵתר ָאָדם ) 28: (ְמֵארֹות
  :םַצִּדיִקי

  
Proverbs Chapter 29 

  
) 2: (ֶּפַתע ִיָּׁשֵבר ְוֵאין ַמְרֵּפא| ִאיׁש ּתֹוָכחֹות ַמְקֶׁשה עֶֹרף ) 1(

ִאיׁש ) 3: (ּוִבְמׁשֹל ָרָׁשע ֵיָאַנח ָעם| ִּבְרבֹות ַצִּדיִקים ִיְׂשַמח ָהָעם 
ֶמֶלְך ) 4: (ְורֶֹעה זֹונֹות ְיַאֶּבד הֹון| אֵֹהב ָחְכָמה ְיַׂשַּמח ָאִביו 

ֶּגֶבר ) 5: (ְוִאיׁש ְּתרּומֹות ֶיֶהְרֶסָּנה| ִמְׁשָּפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ ְּב 
 ְּבֶפַׁשע ִאיׁש ָרע) 6: (ֶרֶׁשת ּפֹוֵרׂש ַעל ְּפָעָמיו| ַמֲחִליק ַעל ֵרֵעהּו 

 ָרָׁשע לֹא| יֵֹדַע ַצִּדיק ִּדין ַּדִּלים ) 7: (ְוַצִּדיק ָירּון ְוָׂשֵמחַ | מֹוֵקׁש 
: ַוֲחָכִמים ָיִׁשיבּו ָאף| ְנֵׁשי ָלצֹון ָיִפיחּו ִקְרָיה ַא) 8: (ָיִבין ָּדַעת

: ְוָרַגז ְוָׂשַחק ְוֵאין ָנַחת| ִאיׁש ָחָכם ִנְׁשָּפט ֶאת ִאיׁש ֱאִויל ) 9(
ָּכל ) 11: (ִויָׁשִרים ְיַבְקׁשּו ַנְפׁשֹו| ַאְנֵׁשי ָדִמים ִיְׂשְנאּו ָתם ) 10(

יב מֵֹׁשל ַמְקִׁש ) 12: (ר ְיַׁשְּבֶחָּנהְוָחָכם ְּבָאחֹו| רּוחֹו יֹוִציא ְכִסיל 
 ָרׁש ְוִאיׁש ְּתָכִכים) 13: (ָּכל ְמָׁשְרָתיו ְרָׁשִעים| ַעל ְּדַבר ָׁשֶקר 

ֶמֶלְך ׁשֹוֵפט ֶּבֱאֶמת ) 14: (ֵמִאיר ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ְיהָוה| ִנְפָּגׁשּו 
ְוַנַער | ָחְכָמה ֵׁשֶבט ְותֹוַכַחת ִיֵּתן ) 15: (ִּכְסאֹו ָלַעד ִיּכֹון| ַּדִּלים 

ְוַצִּדיִקים | ִּבְרבֹות ְרָׁשִעים ִיְרֶּבה ָּפַׁשע ) 16: (ְמֻׁשָּלח ֵמִביׁש ִאּמֹו
  : ךָ ְוִיֵּתן ַמֲעַדִּנים ְלַנְפֶׁש | ַיֵּסר ִּבְנָך ִויִניֶחָך ) 17: (ְּבַמַּפְלָּתם ִיְראּו

ִּבְדָבִרים ) 19( :ְוׁשֵֹמר ּתֹוָרה ַאְׁשֵרהּו| ְּבֵאין ָחזֹון ִיָּפַרע ָעם ) 18(
ָחִזיָת ִאיׁש ָאץ ) 20: (ִּכי ָיִבין ְוֵאין ַמֲעֶנה| לֹא ִיָּוֶסר ָעֶבד 

| ְמַפֵּנק ִמּנַֹער ַעְבּדֹו ) 21: (ִּתְקָוה ִלְכִסיל ִמֶּמּנּו| ִּבְדָבָריו 
ּוַבַעל ֵחָמה | ִאיׁש ַאף ְיָגֶרה ָמדֹון ) 22: (ְוַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ָמנֹון

: ּוְׁשַפל רּוַח ִיְתמְֹך ָּכבֹוד| ַּגֲאַות ָאָדם ַּתְׁשִּפיֶלּנּו ) 23: (ַרב ָּפַׁשע
) 25: (ָאָלה ִיְׁשַמע ְולֹא ַיִּגיד| חֹוֵלק ִעם ַּגָּנב ׂשֹוֵנא ַנְפׁשֹו ) 24(

ַרִּבים ) 26: (ּובֹוֵטַח ַּביהָוה ְיֻׂשָּגב| ֶחְרַּדת ָאָדם ִיֵּתן מֹוֵקׁש 
ּתֹוֲעַבת ) 27: (ְיהָוה ִמְׁשַּפט ִאיׁשּוֵמ | ְמַבְקִׁשים ְּפֵני מֹוֵׁשל 

  :ְותֹוֲעַבת ָרָׁשע ְיַׁשר ָּדֶרְך | ַצִּדיִקים ִאיׁש ָעֶול 
  

Proverbs Chapter 30 
  
ְנֻאם ַהֶּגֶבר ְלִאיִתיֵאל | ִּדְבֵרי ָאגּור ִּבן ָיֶקה ַהַּמָּׂשא ) 1(

: ת ָאָדם ִליְולֹא ִבינַ | ִּכי ַבַער ָאנִֹכי ֵמִאיׁש ) 2: (ְלִאיִתיֵאל ְוֻאָכל



ִמי ָעָלה ) 4: (ְוַדַעת ְקדִֹׁשים ֵאָדע| ְולֹא ָלַמְדִּתי ָחְכָמה ) 3(
ְמָלה ִמי ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ִמי ָאַסף רּוַח ְּבָחְפָניו ִמי ָצַרר ַמִים ַּבִּׂש 

ָּכל ) 5: (ַמה ְּׁשמֹו ּוַמה ֶּׁשם ְּבנֹו ִּכי ֵתָדע| ֵהִקים ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ַאל ּתֹוְסְּף ַעל ) 6: (ָמֵגן הּוא ַלחִֹסים ּבֹו| ַּה ְצרּוָפה ִאְמַרת ֱאלֹו

  : ֶּפן יֹוִכיַח ְּבָך ְוִנְכָזְבָּת | ְּדָבָריו 
) 8: (ַאל ִּתְמַנע ִמֶּמִּני ְּבֶטֶרם ָאמּות| ְׁשַּתִים ָׁשַאְלִּתי ֵמִאָּתְך ) 7(

ַהְטִריֵפִני | ן ִלי ָׁשְוא ּוְדַבר ָּכָזב ַהְרֵחק ִמֶּמִּני ֵראׁש ָועֶֹׁשר ַאל ִּתֶּת 
ּוֶפן | ֶּפן ֶאְׂשַּבע ְוִכַחְׁשִּתי ְוָאַמְרִּתי ִמי ְיהָוה ) 9: (ֶלֶחם ֻחִּקי

  : ִאָּוֵרׁש ְוָגַנְבִּתי ְוָתַפְׂשִּתי ֵׁשם ֱאלָֹהי
ֶּפן ְיַקֶּלְלָך | ] ֲאדָֹניו קרי[ַאל ַּתְלֵׁשן ֶעֶבד ֶאל אדנו ) 10(

ּדֹור ) 12: (ְוֶאת ִאּמֹו לֹא ְיָבֵרְך | ַקֵּלל ּדֹור ָאִביו יְ ) 11: (ְוָאָׁשְמָּת 
| ּדֹור ָמה ָרמּו ֵעיָניו ) 13: (ּוִמּצָֹאתֹו לֹא ֻרָחץ| ָטהֹור ְּבֵעיָניו 
| ָתיו ּדֹור ֲחָרבֹות ִׁשָּניו ּוַמֲאָכלֹות ְמַתְּלעֹ) 14: (ְוַעְפַעָּפיו ִיָּנֵׂשאּו

  : ֶלֱאכֹל ֲעִנִּיים ֵמֶאֶרץ ְוֶאְביֹוִנים ֵמָאָדם
| ַּבְעָנה ַלֲעלּוָקה ְׁשֵּתי ָבנֹות ַהב ַהב ָׁשלֹוׁש ֵהָּנה לֹא ִתְׂש ) 15(

 ֶאֶרץ לֹא ָׂשְבָעה| ְׁשאֹול ְועֶֹצר ָרַחם ) 16: (ַאְרַּבע לֹא ָאְמרּו הֹון
ת ַעִין ִּתְלַעג ְלָאב ְוָתבּוז ִליֲּקהַ ) 17: (ַּמִים ְוֵאׁש לֹא ָאְמָרה הֹון

  : ל ְויֹאְכלּוָה ְבֵני ָנֶׁשרִיְּקרּוָה עְֹרֵבי ַנחַ | ֵאם 
לֹא ] ְוַאְרָּבָעה קרי[וארבע | ְׁשלָֹׁשה ֵהָּמה ִנְפְלאּו ִמֶּמִּני ) 18(

ֶּדֶרְך | ּור ֶּדֶרְך ַהֶּנֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ֶּדֶרְך ָנָחׁש ֲעֵלי צ) 19: (ְיַדְעִּתים
|  ָּׁשה ְמָנָאֶפתֵּכן ֶּדֶרְך ִא ) 20: (ֳאִנָּיה ְבֶלב ָים ְוֶדֶרְך ֶּגֶבר ְּבַעְלָמה

  : ָאְכָלה ּוָמֲחָתה ִפיָה ְוָאְמָרה לֹא ָפַעְלִּתי ָאֶון
: ְוַתַחת ַאְרַּבע לֹא תּוַכל ְׂשֵאת| ַּתַחת ָׁשלֹוׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ) 21(
ַּתַחת ) 23: (ְוָנָבל ִּכי ִיְׂשַּבע ָלֶחם| ַּתַחת ֶעֶבד ִּכי ִיְמלֹוְך ) 22(

  : ְפָחה ִּכי ִתיַרׁש ְּגִבְרָּתּהְוִׁש | ְׂשנּוָאה ִּכי ִתָּבֵעל 
) 25: (ְוֵהָּמה ֲחָכִמים ְמֻחָּכִמים| ַאְרָּבָעה ֵהם ְקַטֵּני ָאֶרץ ) 24(

 ְׁשַפִּנים ַעם לֹא) 26: (ַוָּיִכינּו ַבַּקִיץ ַלְחָמם| ַהְּנָמִלים ַעם לֹא ָעז 
ַוֵּיֵצא  |ֶמֶלְך ֵאין ָלַאְרֶּבה ) 27: (ַוָּיִׂשימּו ַבֶּסַלע ֵּביָתם| ָעצּום 

  : ְוִהיא ְּבֵהיְכֵלי ֶמֶלְך | ְׂשָמִמית ְּבָיַדִים ְּתַתֵּפׂש ) 28: (חֵֹצץ ֻּכּלֹו
) 30: (ְוַאְרָּבָעה ֵמיִטֵבי ָלֶכת| ְׁשלָֹׁשה ֵהָּמה ֵמיִטיֵבי ָצַעד ) 29(

ַזְרִזיר ָמְתַנִים ) 31: (ְולֹא ָיׁשּוב ִמְּפֵני כֹל| ַלִיׁש ִּגּבֹור ַּבְּבֵהָמה 
ְוִאם | ִאם ָנַבְלָּת ְבִהְתַנֵּׂשא ) 32: (ּוֶמֶלְך ַאְלקּום ִעּמֹו| ׁש אֹו ָתיִ 

יא ִּכי ִמיץ ָחָלב יֹוִציא ֶחְמָאה ּוִמיץ ַאף יֹוִצ ) 33: (ַזּמֹוָת ָיד ְלֶפה
  :ּוִמיץ ַאַּפִים יֹוִציא ִריב| ָדם 



  
Proverbs Chapter 31 

  
ַמה ְּבִרי ) 2: (ַרּתּו ִאּמֹוַמָּׂשא ֲאֶׁשר ִיְּס | ִּדְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶלְך ) 1(

| ַאל ִּתֵּתן ַלָּנִׁשים ֵחיֶלָך ) 3: (ּוֶמה ַּבר ְנָדָרי| ּוַמה ַּבר ִּבְטִני 
ם ַאל ַלְמָלִכים ְלמֹוֵאל ַאל ַלְמָלִכי) 4: (ּוְדָרֶכיָך ַלְמחֹות ְמָלִכין

ְׁשַּכח ֶּפן ִיְׁשֶּתה ְויִ ) 5: (ֵׁשָכר] ֵאי קרי[ּוְלרֹוְזִנים או | ְׁשתֹו ָיִין 
ְוַיִין | ְּתנּו ֵׁשָכר ְלאֹוֵבד ) 6: (ִויַׁשֶּנה ִּדין ָּכל ְּבֵני עִֹני| ְמֻחָּקק 

) 8: (ַוֲעָמלֹו לֹא ִיְזָּכר עֹוד| ִיְׁשֶּתה ְוִיְׁשַּכח ִריׁשֹו ) 7: (ְלָמֵרי ָנֶפׁש
ט ְּפַתח ִּפיָך ְׁשפָ ) 9: (ֶאל ִּדין ָּכל ְּבֵני ֲחלֹוף| ְּפַתח ִּפיָך ְלִאֵּלם 

  : ְוִדין ָעִני ְוֶאְביֹון| ֶצֶדק 
ָּבַטח ) 11: (ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה| ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ) 10(

| ְּגָמַלְתהּו טֹוב ְולֹא ָרע ) 12: (ְוָׁשָלל לֹא ֶיְחָסר| ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה 
: ְּבֵחֶפץ ַּכֶּפיהָ ַוַּתַעׂש | ָּדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ) 13: (ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייה

ַוָּתָקם ) 15: (ִמֶּמְרָחק ָּתִביא ַלְחָמּה| ָהְיָתה ָּכֳאִנּיֹות סֹוֵחר ) 14(
ָזְמָמה ) 16: (ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיהָ | ְּבעֹוד ַלְיָלה ַוִּתֵּתן ֶטֶרף ְלֵביָתּה 

ָחְגָרה ) 17: (ָּכֶרם] ָנְטָעה קרי[ִמְּפִרי ַכֶּפיָה נטע | ָׂשֶדה ַוִּתָּקֵחהּו 
| ָטֲעָמה ִּכי טֹוב ַסְחָרּה ) 18: (ַוְּתַאֵּמץ ְזרֹעֹוֶתיהָ | ְבעֹוז ָמְתֶניָה 

| ֹור ָיֶדיָה ִׁשְּלָחה ַבִּכיׁש) 19: (ֵנָרּה] ַבַּלְיָלה קרי[לֹא ִיְכֶּבה בליל 
ְוָיֶדיָה ִׁשְּלָחה | ַּכָּפּה ָּפְרָׂשה ֶלָעִני ) 20: (ְוַכֶּפיָה ָּתְמכּו ָפֶלְך 

ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש | לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג ) 21: (ָלֶאְביֹון
) 23: (ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ְלבּוָׁשּה| ַמְרַבִּדים ָעְׂשָתה ָּלּה ) 22: (ָׁשִנים

ָסִדין ) 24: (ְּבִׁשְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ| נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה 
| עֹז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה ) 25: (ַלְּכַנֲעִניַוֲחגֹור ָנְתָנה | ָעְׂשָתה ַוִּתְמּכֹר 

ְותֹוַרת ֶחֶסד | ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה ) 26: (ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון
ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא | צֹוִפָּיה ֲהִליכֹות ֵּביָתּה ) 27: (ַעל ְלׁשֹוָנּה

ַרּבֹות ) 29: (ָלּהַּבְעָלּה ַוְיַהלְ | ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְּׁשרּוָה ) 28: (תֹאֵכל
ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ) 30: (ְוַאְּת ָעִלית ַעל ֻּכָּלָנה| ָּבנֹות ָעׂשּו ָחִיל 

ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ) 31: (ִאָּׁשה ִיְרַאת ְיהָוה ִהיא ִתְתַהָּלל| ַהּיִֹפי 
  :ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיהָ | ָיֶדיָה 

  
  ֵסֶפר רּות

  
Ruth Chapter 1 



  
ַוֵּיֶלְך ִאיׁש | ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּׁשְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ  )1(

: ֵני ָבָניוִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור ִּבְׂשֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁש 
ְׁשֵני ָבָניו  ְוֵׁשם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵׁשם) 2(

ב ַוָּיבֹאּו ְׂשֵדי מֹוָא| ֶאְפָרִתים ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ַמְחלֹון ְוִכְליֹון 
ֵני ַוִּתָּׁשֵאר ִהיא ּוְׁש | ַוָּיָמת ֱאִליֶמֶלְך ִאיׁש ָנֳעִמי ) 3: (ַוִּיְהיּו ָׁשם

 ְרָּפה ְוֵׁשםַוִּיְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים מֲֹאִבּיֹות ֵׁשם ָהַאַחת עָ ) 4: (ָבֶניהָ 
 ַוָּימּותּו ַגם ְׁשֵניֶהם) 5: (ָׁשם ְּכֶעֶׂשר ָׁשִניםַוֵּיְׁשבּו | ַהֵּׁשִנית רּות 

) 6: (ּהַוִּתָּׁשֵאר ָהִאָּׁשה ִמְּׁשֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיָׁש | ַמְחלֹון ְוִכְליֹון 
 ִּכי ָׁשְמָעה ִּבְׂשֵדה| ַוָּתָקם ִהיא ְוַכּלֶֹתיָה ַוָּתָׁשב ִמְּׂשֵדי מֹוָאב 

ַוֵּתֵצא ִמן ) 7: (ת ָלֶהם ָלֶחםמֹוָאב ִּכי ָפַקד ְיהָוה ֶאת ַעּמֹו ָלֵת 
ְך ַוֵּתַלְכָנה ַבֶּדרֶ | ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהְיָתה ָׁשָּמה ּוְׁשֵּתי ַכּלֶֹתיָה ִעָּמּה 

ְכָנה ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ִלְׁשֵּתי ַכּלֶֹתיָה לֵ ) 8: (ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה
ָוה ִעָּמֶכם ֶחֶסד ְיה] ַיַעׂש קרי[יעׂשה | ּׁשְֹבָנה ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה 

ָן ִיֵּתן ְיהָוה ָלֶכם ּוְמֶצא) 9: (ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדי
ַוִּתַּׁשק ָלֶהן ַוִּתֶּׂשאָנה קֹוָלן | ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה 

) 11: (ִּכי ִאָּתְך ָנׁשּוב ְלַעֵּמְך | ַוּתֹאַמְרָנה ָּלּה ) 10: (ַוִּתְבֶּכיָנה
ַהעֹוד ִלי ָבִנים | אֶמר ָנֳעִמי ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי ַוּתֹ

 ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי ֵלְכָן ִּכי ָזַקְנִּתי) 12: (ְּבֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִׁשים
ה ִּכי ָאַמְרִּתי ֶיׁש ִלי ִתְקָוה ַּגם ָהִייִתי ַהַּלְילָ | ִמְהיֹות ְלִאיׁש 

ְגָּדלּו ֲהָלֵהן ְּתַׂשֵּבְרָנה ַעד ֲאֶׁשר יִ ) 13: (ָבִנים ְלִאיׁש ְוַגם ָיַלְדִּתי
ַאל ְּבנַֹתי ִּכי ַמר ִלי ְמאֹד | ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש 

| ֹוד ַוִּתֶּׂשָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה ע) 14: (ִמֶּכם ִּכי ָיְצָאה ִבי ַיד ְיהָוה
ַוּתֹאֶמר ִהֵּנה ) 15: (ּות ָּדְבָקה ָּבּהַוִּתַּׁשק ָעְרָּפה ַלֲחמֹוָתּה ְור

) 16: (ׁשּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך | ָׁשָבה ְיִבְמֵּתְך ֶאל ַעָּמּה ְוֶאל ֱאלֶֹהיָה 
ִּכי ֶאל | ַוּתֹאֶמר רּות ַאל ִּתְפְּגִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך 

ֵּמְך ַעִּמי ֵואלַֹהִיְך ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין עַ 
ּכֹה ַיֲעֶׂשה | ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ) 17: (ֱאלָֹהי

ַוֵּתֶרא ִּכי ) 18: (ְיהָוה ִלי ְוכֹה יִֹסיף ִּכי ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנְך 
) 19: (ַוֶּתְחַּדל ְלַדֵּבר ֵאֶליהָ | ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה 

 ַוְיִהי ְּכבָֹאָנה ֵּבית ֶלֶחם| ֵּתַלְכָנה ְׁשֵּתיֶהם ַעד ּבָֹאָנה ֵּבית ָלֶחם וַ 
ַוּתֹאֶמר ) 20: (ַוֵּתהֹם ָּכל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי

י ִלי ְקֶראָן ִלי ָמָרא ִּכי ֵהַמר ַׁשּדַ | ֲאֵליֶהן ַאל ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי 
ָלָּמה | ָאה ָהַלְכִּתי ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני ְיהָוה ֲאִני ְמלֵ ) 21: (ְמאֹד



ַוָּתָׁשב ) 22: (ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ַויהָוה ָעָנה ִבי ְוַׁשַּדי ֵהַרע ִלי
ְוֵהָּמה | ֹוָאב ָנֳעִמי ְורּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ַכָּלָתּה ִעָּמּה ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדי מ

  :עִֹריםָּבאּו ֵּבית ֶלֶחם ִּבְתִחַּלת ְקִציר ְׂש 
  

Ruth Chapter 2 
  
ְלִאיָׁשּה ִאיׁש ִּגּבֹור ַחִיל ] מֹוַדע קרי[ּוְלָנֳעִמי מידע ) 1(

ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ) 2: (ּוְׁשמֹו ּבַֹעז| ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶלְך 
ַחר ֲאֶׁשר ֶאל ָנֳעִמי ֵאְלָכה ָּנא ַהָּׂשֶדה ַוֲאַלֳקָטה ַבִּׁשֳּבִלים ַא

ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא ) 3: (ַוּתֹאֶמר ָלּה ְלִכי ִבִּתי| ן ְּבֵעיָניו ֶאְמָצא חֵ 
ה ַוִּיֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהָּׂשדֶ | ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרים 

ם ְוִהֵּנה בַֹעז ָּבא ִמֵּבית ֶלחֶ ) 4: (ְלבַֹעז ֲאֶׁשר ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶלְך 
) 5: (ַוּיֹאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך ְיהָוה| ָוה ִעָּמֶכם ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ְיה

: ְלִמי ַהַּנֲעָרה ַהּזֹאת| ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ְלַנֲערֹו ַהִּנָּצב ַעל ַהּקֹוְצִרים 
א ַנֲעָרה מֹוֲאִבָּיה ִהי| ַוַּיַען ַהַּנַער ַהִּנָּצב ַעל ַהּקֹוְצִרים ַוּיֹאַמר ) 6(

ַוּתֹאֶמר ֲאַלֳקָטה ָּנא ) 7: (ָאבַהָּׁשָבה ִעם ָנֳעִמי ִמְּׂשֵדה מֹו
ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד ֵמָאז | ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים 

ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל ) 8: (ַהּבֶֹקר ְוַעד ַעָּתה ֶזה ִׁשְבָּתּה ַהַּבִית ְמָעט
ְוַגם לֹא  רּות ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּבִּתי ַאל ֵּתְלִכי ִלְלקֹט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר

 ֶׁשרֵעיַנִיְך ַּבָּׂשֶדה אֲ ) 9: (ְוכֹה ִתְדָּבִקין ִעם ַנֲערָֹתי| ַתֲעבּוִרי ִמֶּזה 
ִּתי ִיְקצֹרּון ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת ַהְּנָעִרים ְלִבְל 

ֲאבּון ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵּכִלים ְוָׁשִתית ֵמֲאֶׁשר ִיְׁש | ָנְגֵעְך 
ַוּתֹאֶמר ֵאָליו | ַוִּתּפֹל ַעל ָּפֶניָה ַוִּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה ) 10: (ִריםַהְּנעָ 

ַוַּיַען ) 11: (ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְלַהִּכיֵרִני ְוָאנִֹכי ָנְכִרָּיה
 מֹוֵתְך ַאֲחֵריּבַֹעז ַוּיֹאֶמר ָלּה ֻהֵּגד ֻהַּגד ִלי ּכֹל ֲאֶׁשר ָעִׂשית ֶאת חֲ 

ֶאל  ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵּמְך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך ַוֵּתְלִכי| מֹות ִאיֵׁשְך 
|  ְיַׁשֵּלם ְיהָוה ָּפֳעֵלְך ) 12: (ַעם ֲאֶׁשר לֹא ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום

ֶׁשר ָּבאת ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּתְך ְׁשֵלָמה ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל אֲ 
ִּכי  ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדִֹני) 13: (ַלֲחסֹות ַּתַחת ְּכָנָפיו

ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְהֶיה ְּכַאַחת | ִנַחְמָּתִני ְוִכי ִדַּבְרָּת ַעל ֵלב ִׁשְפָחֶתָך 
ַכְלְּת ַוּיֹאֶמר ָלה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל ּגִֹׁשי ֲהלֹם ְוָא) 14: (ִׁשְפחֶֹתיךָ 

ָּבט ַוֵּתֶׁשב ִמַּצד ַהּקֹוְצִרים ַוִּיְצ | ִמן ַהֶּלֶחם ְוָטַבְלְּת ִּפֵּתְך ַּבחֶֹמץ 
ַוְיַצו ּבַֹעז | ַוָּתָקם ְלַלֵּקט ) 15: (ָלּה ָקִלי ַוּתֹאַכל ַוִּתְׂשַּבע ַוּתַֹתר

) 16: (ֶאת ְנָעָריו ֵלאמֹר ַּגם ֵּבין ָהֳעָמִרים ְּתַלֵּקט ְולֹא ַתְכִלימּוהָ 



 ֶּתם ְוִלְּקָטה ְולֹא ִתְגֲערּוַוֲעַזְב | ְוַגם ׁשֹל ָּתׁשֹּלּו ָלּה ִמן ַהְּצָבִתים 
ה ַוַּתְחּבֹט ֵאת ֲאֶׁשר ִלֵּקָט | ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַעד ָהָעֶרב ) 17: (ָבּה

מֹוָתּה ַוִּתָּׂשא ַוָּתבֹוא ָהִעיר ַוֵּתֶרא חֲ ) 18: (ַוְיִהי ְּכֵאיָפה ְׂשעִֹרים
: ָרה ִמָּׂשְבָעּהַוּתֹוֵצא ַוִּתֶּתן ָלּה ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִת | ֵאת ֲאֶׁשר ִלֵּקָטה 

ית ְיִהי ַוּתֹאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיפֹה ִלַּקְטְּת ַהּיֹום ְוָאָנה ָעִׂש ) 19(
ּתֹאֶמר ַוַּתֵּגד ַלֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ִעּמֹו וַ | ַמִּכיֵרְך ָּברּוְך 

ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ) 20: (ֵׁשם ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ּבַֹעז
ִּיים ָּלָתּה ָּברּוְך הּוא ַליהָוה ֲאֶׁשר לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ֶאת ַהחַ ְלכַ 

נּו ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש ִמּגֲֹאלֵ | ְוֶאת ַהֵּמִתים 
ַּגם ִּכי ָאַמר ֵאַלי ִעם | ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ) 21: (הּוא

 ם ִּכּלּו ֵאת ָּכל ַהָּקִציר ֲאֶׁשרַהְּנָעִרים ֲאֶׁשר ִלי ִּתְדָּבִקין ַעד ִא 
טֹוב ִּבִּתי ִּכי ֵתְצִאי ִעם | ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֶאל רּות ַּכָּלָתּה ) 22: (ִלי

ז ַוִּתְדַּבק ְּבַנֲערֹות ּבֹעַ ) 23: (ַנֲערֹוָתיו ְולֹא ִיְפְּגעּו ָבְך ְּבָׂשֶדה ַאֵחר
ַוֵּתֶׁשב ֶאת | ִחִּטים ְלַלֵּקט ַעד ְּכלֹות ְקִציר ַהְּׂשעִֹרים ּוְקִציר הַ 

  :ֲחמֹוָתּה
  

Ruth Chapter 3 
  
 ִּבִּתי ֲהלֹא ֲאַבֶּקׁש ָלְך ָמנֹוחַ | ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה ) 1(

ֶאת  ְוַעָּתה ֲהלֹא בַֹעז מַֹדְעָּתנּו ֲאֶׁשר ָהִיית) 2: (ֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך 
) 3: (ים ַהָּלְיָלהִהֵּנה הּוא זֶֹרה ֶאת ּגֶֹרן ַהְּׂשעִֹר | ַנֲערֹוָתיו 

ָעַלִיְך וירדתי ] ִׂשְמלַֹתִיְך קרי[ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַׂשְמְּת ׂשמלתך 
ַאל ִּתָּוְדִעי ָלִאיׁש ַעד ַּכּלֹתֹו ֶלֱאכֹל | ַהּגֶֹרן ] ְוָיַרְדְּת קרי[

ם ְׁשַּכב ָׁש ִויִהי ְבָׁשְכבֹו ְוָיַדַעְּת ֶאת ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יִ ) 4: (ְוִלְׁשּתֹות
ְוהּוא ַיִּגיד ָלְך | ] ְוָׁשָכְבְּת קרי[ָבאת ְוִגִּלית ַמְרְּגלָֹתיו וׁשכבתי ּו

ֵאַלי [ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאְמִרי | ַוּתֹאֶמר ֵאֶליָה ) 5: (ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשין
 ַוַּתַעׂש ְּככֹל ֲאֶׁשר| ַוֵּתֶרד ַהּגֶֹרן ) 6: (ֶאֱעֶׂשה] קרי ולא כתיב
ְׁשַּכב אַכל ּבַֹעז ַוֵּיְׁשְּת ַוִּייַטב ִלּבֹו ַוָּיבֹא לִ ַוּיֹ) 7: (ִצַּוָּתה ֲחמֹוָתּה

ַוְיִהי ) 8: (ַוָּתבֹא ַבָּלט ַוְּתַגל ַמְרְּגלָֹתיו ַוִּתְׁשָּכב| ִּבְקֵצה ָהֲעֵרָמה 
ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ׁשֶֹכֶבת | ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוֶּיֱחַרד ָהִאיׁש ַוִּיָּלֵפת 

ַוּתֹאֶמר ָאנִֹכי רּות ֲאָמֶתָך | י ָאּת ַוּיֹאֶמר ִמ ) 9: (ַמְרְּגלָֹתיו
ַוּיֹאֶמר ְּברּוָכה ) 10: (ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך ִּכי גֵֹאל ָאָּתה

ְלִבְלִּתי | ַאְּת ַליהָוה ִּבִּתי ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון 
ְוַעָּתה ִּבִּתי ַאל ) 11: (ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִרים ִאם ַּדל ְוִאם ָעִׁשיר



י ִּכי יֹוֵדַע ָּכל ַׁשַער ַעִּמי ִּכ | ִּתיְרִאי ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאְמִרי ֶאֱעֶׂשה ָּלְך 
] כתיב ולא קרי[ְוַעָּתה ִּכי ָאְמָנם ִּכי אם ) 12: (ֵאֶׁשת ַחִיל ָאְּת 

ָהָיה ִליִני ַהַּלְיָלה וְ ) 13: (ְוַגם ֵיׁש ּגֵֹאל ָקרֹוב ִמֶּמִּני| גֵֹאל ָאנִֹכי 
ְלִּתיְך ַבּבֶֹקר ִאם ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל ְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ ְלָגֳאֵלְך ּוְגַא

ַוִּתְׁשַּכב מרגלתו ) 14: (ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר| ָאנִֹכי ַחי ְיהָוה 
ַיִּכיר ] ְּבֶטֶרם קרי[ַעד ַהּבֶֹקר ַוָּתָקם בטרום ] ַמְרְּגלֹוָתיו קרי[

) 15: (ֶמר ַאל ִיָּוַדע ִּכי ָבָאה ָהִאָּׁשה ַהּגֶֹרןַוּיֹא| ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו 
| ז ָּבּה ַוּיֹאֶמר ָהִבי ַהִּמְטַּפַחת ֲאֶׁשר ָעַלִיְך ְוֶאֳחִזי ָבּה ַוּתֹאחֶ 

ַוָּתבֹוא ֶאל ) 16: (ַוָּיָמד ֵׁשׁש ְׂשעִֹרים ַוָּיֶׁשת ָעֶליָה ַוָּיבֹא ָהִעיר
ה ָלּה ֶּגד ָלּה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂש ַוַּת | ֲחמֹוָתּה ַוּתֹאֶמר ִמי ַאְּת ִּבִּתי 

ִּכי ָאַמר | ַוּתֹאֶמר ֵׁשׁש ַהְּׂשעִֹרים ָהֵאֶּלה ָנַתן ִלי ) 17: (ָהִאיׁש
) 18: (ַאל ָּתבֹוִאי ֵריָקם ֶאל ֲחמֹוֵתְך ] ֵאַלי קרי ולא כתיב[

ִּכי לֹא | ַוּתֹאֶמר ְׁשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶׁשר ֵּתְדִעין ֵאיְך ִיּפֹל ָּדָבר 
  :קֹט ָהִאיׁש ִּכי ִאם ִּכָּלה ַהָּדָבר ַהּיֹוםִיְׁש 

  
Ruth Chapter 4 

  
ֶׁשר ִּדֶּבר ּובַֹעז ָעָלה ַהַּׁשַער ַוֵּיֶׁשב ָׁשם ְוִהֵּנה ַהּגֵֹאל עֵֹבר אֲ ) 1(

) 2: (ַוָּיַסר ַוֵּיֵׁשב| ּבַֹעז ַוּיֹאֶמר סּוָרה ְׁשָבה ּפֹה ְּפלִֹני ַאְלמִֹני 
) 3: (ַוֵּיֵׁשבּו| ִמִּזְקֵני ָהִעיר ַוּיֹאֶמר ְׁשבּו פֹה ַוִּיַּקח ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים 

ָמְכָרה | ְך ַוּיֹאֶמר ַלּגֵֹאל ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְלָאִחינּו ֶלֱאִליֶמלֶ 
ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ֶאְגֶלה ָאְזְנָך ) 4: (ָנֳעִמי ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדה מֹוָאב

 ֵני ַעִּמי ִאם ִּתְגַאל ְּגָאל ְוִאםֵלאמֹר ְקֵנה ֶנֶגד ַהּיְֹׁשִבים ְוֶנֶגד ִזְק 
ִּכי ֵאין זּוָלְתָך ִלְגאֹול ] ְוֵאְדָעה קרי[לֹא ִיְגַאל ַהִּגיָדה ִּלי ואדע 

ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ְּביֹום ) 5: (ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֶאְגָאל| ְוָאנִֹכי ַאֲחֶריָך 
ה ֵאֶׁשת ַהֵּמת ּוֵמֵאת רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ | ְקנֹוְתָך ַהָּׂשֶדה ִמַּיד ָנֳעִמי 

ַוּיֹאֶמר ) 6: (ְלָהִקים ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹו] ָקִניָתה קרי[קניתי 
| ִתי ִלי ֶּפן ַאְׁשִחית ֶאת ַנֲחלָ ] ִלְגָאל קרי[ַהּגֵֹאל לֹא אּוַכל לגאול 

ְוזֹאת ְלָפִנים ) 7: (ְּגַאל ְלָך ַאָּתה ֶאת ְּגֻאָּלִתי ִּכי לֹא אּוַכל ִלְגאֹל
ף ִאיׁש ַעל ַהְּגאּוָּלה ְוַעל ַהְּתמּוָרה ְלַקֵּים ָּכל ָּדָבר ָׁשלַ ְּבִיְׂשָרֵאל 

 ַוּיֹאֶמר ַהּגֵֹאל) 8: (ְוזֹאת ַהְּתעּוָדה ְּבִיְׂשָרֵאל| ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו 
ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ַלְּזֵקִנים ְוָכל ) 9: (ַוִּיְׁשלֹף ַנֲעלֹו| ְלבַֹעז ְקֵנה ָלְך 

ְך ְוֵאת ּיֹום ִּכי ָקִניִתי ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ֶלֱאִליֶמלֶ ָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם הַ 
ְוַגם ֶאת רּות ) 10: (ִמַּיד ָנֳעִמי| ָּכל ֲאֶׁשר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון 



ם ַהֵּמת ַעל ַהּמֲֹאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָּׁשה ְלָהִקים ֵׁש 
ֵעִדים | ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו  ַנֲחָלתֹו ְולֹא ִיָּכֵרת ֵׁשם ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו

ִנים ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּׁשַער ְוַהְּזֵק ) 11: (ַאֶּתם ַהּיֹום
ְכֵלָאה ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶתָך ְּכָרֵחל ּו| ֵעִדים 

ה ּוְקָרא ֶאְפָרָת ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַוֲעֵׂשה ַחִיל ְּב 
ָמר ִויִהי ֵביְתָך ְּכֵבית ֶּפֶרץ ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָת ) 12: (ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם

) 13: (תִמן ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְיהָוה ְלָך ִמן ַהַּנֲעָרה ַהּזֹא| ִליהּוָדה 
ַוִּיֵּתן ְיהָוה | ַוִּיַּקח ּבַֹעז ֶאת רּות ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוָּיבֹא ֵאֶליָה 

ּוְך ַוּתֹאַמְרָנה ַהָּנִׁשים ֶאל ָנֳעִמי ָּבר) 14: (ֵהָריֹון ַוֵּתֶלד ֵּבן ָלּה
: לְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵא | ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא ִהְׁשִּבית ָלְך ּגֵֹאל ַהּיֹום 

ִּכי ַכָּלֵתְך | ְוָהָיה ָלְך ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ּוְלַכְלֵּכל ֶאת ֵׂשיָבֵתְך ) 15(
) 16: (םְיָלַדּתּו ֲאֶׁשר ִהיא טֹוָבה ָלְך ִמִּׁשְבָעה ָּבִני ֲאֶׁשר ֲאֵהַבֶתְך 

: ֶמֶנתַוִּתַּקח ָנֳעִמי ֶאת ַהֶּיֶלד ַוְּתִׁשֵתהּו ְבֵחיָקּה ַוְּתִהי לֹו ְלאֹ
| י ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹר ֻיַּלד ֵּבן ְלָנֳעִמ ) 17(

  : י ֲאִבי ָדִודַוִּתְקֶראָנה ְׁשמֹו עֹוֵבד הּוא ֲאִבי ִיַׁש 
ְוֶחְצרֹון ) 19: (ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ָּפֶרץ ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצרֹון) 18(

ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ) 20: (הֹוִליד ֶאת ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעִּמיָנָדב
 ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ֶאת) 21: (ֶאת ַנְחׁשֹון ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ַׂשְלָמה

י ְועֵֹבד הֹוִליד ֶאת ִיָׁשי ְוִיַׁש ) 22: (ַעז הֹוִליד ֶאת עֹוֵבדּבַֹעז ּובֹ
  :הֹוִליד ֶאת ָּדִוד

  
  ֵסֶפר ִׁשיר ַהִּׁשיִרים

  
Song of Songs Chapter 1 

  
ּו ִּכי ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיה) 2: (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁשלֹמֹה) 1(

| ֶמָך יַח ְׁשָמֶניָך טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁש ְלרֵ ) 3: (טֹוִבים ּדֶֹדיָך ִמָּיִין
ֱהִביַאִני | ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה ) 4: (ַעל ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוךָ 

ן ֵמיָׁשִרים ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך ַנְזִּכיָרה דֶֹדיָך ִמַּייִ 
 ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר| נֹות ְירּוָׁשָלִם ְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְּב ) 5(  : ֲאֵהבּוךָ 

 ָזַפְתִניַאל ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרחֶֹרת ֶׁשּׁשֱ ) 6: (ִּכיִריעֹות ְׁשלֹמֹה
ְרִמי ְּבֵני ִאִּמי ִנֲחרּו ִבי ָׂשֻמִני נֵֹטָרה ֶאת ַהְּכָרִמים ּכַ | ַהָּׁשֶמׁש 

ִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה ַהִּגיָדה ִּלי ֶׁשָאֲהָבה ַנפְ ) 7: (ֶׁשִּלי לֹא ָנָטְרִּתי
ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכעְֹטָיה ַעל ֶעְדֵרי | ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים 



ְצִאי ָלְך ְּבִעְקֵבי | ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ) 8: (ֲחֵבֶריךָ 
ְלֻסָסִתי ) 9(  : ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיַֹתִיְך ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים

ָנאוּו ְלָחַיִיְך ַּבּתִֹרים ) 10: (ִרְכֵבי ַפְרעֹה ִּדִּמיִתיְך ַרְעָיִתיְּב 
ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶׂשה ָּלְך ִעם ְנֻקּדֹות ) 11: (ַצָּואֵרְך ַּבֲחרּוִזים

ְצרֹור ) 13: (ַעד ֶׁשַהֶּמֶלְך ִּבְמִסּבֹו ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו) 12: (ַהָּכֶסף
ְרֵמי ֶאְׁשּכֹל ַהּכֶֹפר ּדֹוִדי ִלי ְּבכַ ) 14: (י ָיִליןַהּמֹר ּדֹוִדי ִלי ֵּבין ָׁשדַ 

) 16: (ִהָּנְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהָּנְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים) 15(  : ֵעין ֶּגִדי
קֹרֹות ָּבֵּתינּו ) 17: (ִהְּנָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים ַאף ַעְרֵׂשנּו ַרֲעָנָנה

  :רֹוִתיםְּב ] ַרִהיֵטנּו קרי[ֲאָרִזים רחיטנו 
  

Song of Songs Chapter 2 
  
 ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין) 2: (ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים) 1(

ֹוִדי ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּד) 3: (ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות
) 4: (י ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכיְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְוָיַׁשְבִּת | ֵּבין ַהָּבִנים 

ַסְּמכּוִני ) 5: (ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהָּיִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה
) 6: (ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני| ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים 

ם ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתכֶ ) 7: (ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת ְלרֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני
ִאם ָּתִעירּו ְוִאם | ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִם ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה 

קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ) 8(  : ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ
ּדֹוֶמה דֹוִדי ) 9: (ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות| ָּבא 

יַח ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשּגִ | ִלים ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ 
| ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי ) 10: (ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים
ַהְּסָתיו [ִּכי ִהֵּנה הסתו ) 11: (קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך 

 ָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעתַהּנִ ) 12: (ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַלְך לֹו| ָעָבר ] קרי
 ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה) 13: (ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו| ַהָּזִמיר ִהִּגיַע 

ַרְעָיִתי ] ָלְך קרי[קּוִמי לכי | ַפֶּגיָה ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח 
ַהַּמְדֵרָגה יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר ) 14(  : ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך 

ִּכי קֹוֵלְך ָעֵרב | ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהְׁשִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְך 
 ֶאֱחזּו ָלנּו ׁשּוָעִלים ׁשּוָעִלים ְקַטִּנים) 15(  : ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה

ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ) 16: (ּוְכָרֵמינּו ְסָמַדר| ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים 
סֹב | ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהְּצָלִלים ) 17: (יםָהרֶֹעה ַּבּׁשֹוַׁשּנִ 

    : ְּדֵמה ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאָּיִלים ַעל ָהֵרי ָבֶתר
  



Song of Songs Chapter 3 
  
ִּבַּקְׁשִּתיו | י ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁש ) 1(

 ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ַּבְּׁשָוִקים) 2: (וְולֹא ְמָצאִתי
ִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא | ּוָבְרחֹבֹות ֲאַבְקָׁשה ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי 

ה ֵאת ֶׁשָאֲהבָ | ְמָצאּוִני ַהּׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ָּבִעיר ) 3: (ְמָצאִתיו
ד ֶׁשָּמָצאִתי ֵאת ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם עַ ) 4: (ַנְפִׁשי ְרִאיֶתם

ית ֲאַחְזִּתיו ְולֹא ַאְרֶּפּנּו ַעד ֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל ּבֵ | ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי 
ִם ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשלַ ) 5: (ִאִּמי ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי

ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו ֶאת | ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה 
ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר ) 6(  : ֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץָהַא

) 7: (ְמֻקֶּטֶרת מֹור ּוְלבֹוָנה ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל| ְּכִתיֲמרֹות ָעָׁשן 
ִמִּגּבֵֹרי | ִהֵּנה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁשלֹמֹה ִׁשִּׁשים ִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה 

 ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל| ְּמֵדי ִמְלָחָמה ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמלֻ ) 8: (ִיְׂשָרֵאל
ֲעֵצי ַאִּפְריֹון ָעָׂשה לֹו ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ֵמ ) 9(  : ְיֵרכֹו ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות

| ְרָּגָמן ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף ְרִפיָדתֹו ָזָהב ֶמְרָּכבֹו ַא) 10: (ַהְּלָבנֹון
 ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות) 11: (ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם

תֹו ָּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתּנָ | ִצּיֹון ַּבֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה 
    : ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו

  
Song of Songs Chapter 4 

  
| ְך ִהָּנְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהָּנְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת ) 1(

ִׁשַּנִיְך ְּכֵעֶדר ) 2: (ֵרְך ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ֶׁשָּגְלׁשּו ֵמַהר ִּגְלָעדַׂשְע 
ֵאין  ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָלה| ַהְּקצּובֹות ֶׁשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה 

 ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון| ְּכחּוט ַהָּׁשִני ִׂשְפתַֹתִיְך ּוִמְדָּבֵריְך ָנאֶוה ) 3: (ָּבֶהם
| ּיֹות ְּכִמְגַּדל ָּדִויד ַצָּואֵרְך ָּבנּוי ְלַתְלּפִ ) 4: (ַעד ְלַצָּמֵתְך ַרָּקֵתְך ִמּבַ 

 ְׁשֵניְׁשֵני ָׁשַדִיְך ִּכ ) 5: (ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו ּכֹל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים
ֹום ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּי) 6: (ָהרֹוִעים ַּבּׁשֹוַׁשִּנים| ֳעָפִרים ְּתאֹוֵמי ְצִבָּיה 

) 7: (ֵאֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור ְוֶאל ִּגְבַעת ַהְּלבֹוָנה| ָנסּו ַהְּצָלִלים וְ 
ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ַּכָּלה ִאִּתי ) 8(  : ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך 

ֶחְרמֹון ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ֵמרֹאׁש ְׂשִניר וְ | ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי 
| ִלַּבְבִּתִני ֲאחִֹתי ַכָּלה ) 9: (יֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִריםִמְּמעֹנֹות ֲארָ 

: ֵמֵעיַנִיְך ְּבַאַחד ֲעָנק ִמַּצְּורָֹנִיְך ] ְּבַאַחת קרי[ִלַּבְבִּתיִני באחד 



ַמה ּטֹבּו דַֹדִיְך ִמַּיִין ְוֵריַח | ַמה ָּיפּו דַֹדִיְך ֲאחִֹתי ַכָּלה ) 10(
ְּדַבׁש | ֶפת ִּתּטְֹפָנה ִׂשְפתֹוַתִיְך ַּכָּלה נֹ) 11: (ְׁשָמַנִיְך ִמָּכל ְּבָׂשִמים

ַּגן ָנעּול ) 12(  : ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנְך ְוֵריַח ַׂשְלמַֹתִיְך ְּכֵריַח ְלָבנֹון
ים ְׁשָלַחִיְך ַּפְרֵּדס ִרּמֹונִ ) 13: (ַּגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום| ֲאחִֹתי ַכָּלה 

ֵנְרְּד ְוַכְרּכֹם ָקֶנה ) 14: (ָרִדיםְּכָפִרים ִעם נְ | ִעם ְּפִרי ְמָגִדים 
מֹר ַוֲאָהלֹות ִעם ָּכל ָראֵׁשי | ְוִקָּנמֹון ִעם ָּכל ֲעֵצי ְלבֹוָנה 

: ְונְֹזִלים ִמן ְלָבנֹון| ַמְעַין ַּגִּנים ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים ) 15: (ְבָׂשִמים
ָיבֹא דֹוִדי | יו עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמ ) 16(

  :ְלַגּנֹו ְויֹאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו
  

Song of Songs Chapter 5 
  
ִּתי ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחִֹתי ַכָּלה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי ָאַכלְ ) 1(

ְכרּו ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁש | ַיְעִרי ִעם ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי 
קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי | ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער  )2(  : ּדֹוִדים

י ְרִסיֵסי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי ֶׁשּרֹאִׁשי ִנְמָלא ָטל ְקֻּוּצֹוַת 
ָרַחְצִּתי ֶאת | ָּפַׁשְטִּתי ֶאת ֻּכָּתְנִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשָּנה ) 3: (ָלְיָלה

ּו ּדֹוִדי ָׁשַלח ָידֹו ִמן ַהחֹר ּוֵמַעי ָהמ) 4: (םַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְּנפֵ 
 ְוָיַדי ָנְטפּו מֹור ְוֶאְצְּבעַֹתי| ַקְמִּתי ֲאִני ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי ) 5: (ָעָליו

ָּפַתְחִּתי ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ) 6: (מֹור עֵֹבר ַעל ַּכּפֹות ַהַּמְנעּול
ַּקְׁשִּתיהּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו ַנְפִׁשי ָיְצָאה ְבַדְּברֹו ִּב | ָחַמק ָעָבר 

ְמָצֻאִני ַהּׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ָּבִעיר ) 7: (ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִני
) 8: (ָנְׂשאּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי ׁשְֹמֵרי ַהחֹמֹות| ִהּכּוִני ְפָצעּוִני 

ה ִאם ִּתְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמ | ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם 
ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ַהָּיָפה ) 9: (ַּתִּגידּו לֹו ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני

ּדֹוִדי ַצח ) 10: (ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו| ַּבָּנִׁשים 
 ְקּוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים| רֹאׁשֹו ֶּכֶתם ָּפז ) 11: (ְוָאדֹום ָּדגּול ֵמְרָבָבה

רֲֹחצֹות | ֵעיָניו ְּכיֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ) 12: (בְׁשחֹרֹות ָּכעֹורֵ 
לֹות ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהּבֶֹׂשם ִמְגְּד ) 13: (ֶּבָחָלב יְֹׁשבֹות ַעל ִמֵּלאת

ָיָדיו ) 14: (ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים נְֹטפֹות מֹור עֵֹבר| ֶמְרָקִחים 
ָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמֻעֶּלֶפת ֵמ | ְּגִליֵלי ָזָהב ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש 

| ז ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ְמֻיָּסִדים ַעל ַאְדֵני פָ ) 15: (ַסִּפיִרים
ִחּכֹו ַמְמַתִּקים ְוֻכּלֹו ) 16: (ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון ָּבחּור ָּכֲאָרִזים

  :ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם| ַמֲחַמִּדים 



  
Song of Songs Chapter 6 

  
ּו ָאָנה ָּפָנה דֹוֵדְך ּוְנַבְקֶׁשּנ| ָאָנה ָהַלְך ּדֹוֵדְך ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ) 1(

ִלְרעֹות ַּבַּגִּנים | ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערּוגֹות ַהּבֶֹׂשם ) 2: (ִעָּמְך 
: יםֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהרֶֹעה ַּבּׁשֹוַׁשּנִ ) 3: (ְוִלְלקֹט ׁשֹוַׁשִּנים

ֲאֻיָּמה | ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה ָנאָוה ִּכירּוָׁשָלִם ) 4(  
ר ַׂשְעֵרְך ְּכֵעדֶ | ָהֵסִּבי ֵעיַנִיְך ִמֶּנְגִּדי ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבִני ) 5: (ַּכִּנְדָּגלֹות

לּו ִמן ִׁשַּנִיְך ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים ֶׁשעָ ) 6: (ָהִעִּזים ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן ַהִּגְלָעד
ְּכֶפַלח ) 7: (ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם| ָצה ָהַרְח 

ִׁשִּׁשים ֵהָּמה ְּמָלכֹות ) 8: (ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך 
ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ) 9: (ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר| ּוְׁשמִֹנים ִּפיַלְגִׁשים 

ָראּוָה ָבנֹות | יא ְליֹוַלְדָּתּה ַתָּמִתי ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה ָּבָרה ִה 
ִמי זֹאת ) 10(  : ַוְיַאְּׁשרּוָה ְמָלכֹות ּוִפיַלְגִׁשים ַוְיַהְללּוהָ 

: ְדָּגלֹותָיָפה ַכְּלָבָנה ָּבָרה ַּכַחָּמה ֲאֻיָּמה ַּכּנִ | ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר 
ִלְראֹות | ַחל ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהּנָ ) 11(  

ִני לֹא ָיַדְעִּתי ַנְפִׁשי ָׂשַמְת ) 12: (ֲהָפְרָחה ַהֶּגֶפן ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים
  :ַמְרְּכבֹות ַעִּמי ָנִדיב

  
Song of Songs Chapter 7 

  
ַמה ֶּתֱחזּו | ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ָּבְך ) 1(

ת ַמה ָּיפּו ְפָעַמִיְך ַּבְּנָעִלים ּבַ ) 2: (ַהַּמֲחָנִים ַּבּׁשּוַלִּמית ִּכְמחַֹלת
ָׁשְרֵרְך ) 3: (ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך ְּכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָּמן| ָנִדיב 

ִּבְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוָגה | ַאַּגן ַהַּסַהר ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג 
) 5: (ְׁשֵני ֳעָפִרים ָּתֳאֵמי ְצִבָּיהְׁשֵני ָׁשַדִיְך ִּכ ) 4: (ַּבּׁשֹוַׁשִּנים

ת ַרִּבים ֵעיַנִיְך ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון ַעל ַׁשַער ּבַ | ַצָּואֵרְך ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשן 
רֹאֵׁשְך ָעַלִיְך ) 6: (ַאֵּפְך ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹון צֹוֶפה ְּפֵני ַדָּמֶׂשק

ַמה ) 7: (ֶלְך ָאסּור ָּבְרָהִטיםֶמ | ַּכַּכְרֶמל ְוַדַּלת רֹאֵׁשְך ָּכַאְרָּגָמן 
זֹאת קֹוָמֵתְך ָּדְמָתה ) 8: (ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים

 ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר אֲֹחָזה) 9: (ְלָתָמר ְוָׁשַדִיְך ְלַאְׁשּכֹלֹות
יַח ַאֵּפְך ְוִיְהיּו ָנא ָׁשַדִיְך ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן ְורֵ | ְּבַסְנִסָּניו 
|  ְוִחֵּכְך ְּכֵיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים) 10: (ַּכַּתּפּוִחים

) 12(  : ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו) 11: (ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים



ם ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמי) 13: (ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים
ָׁשם | ה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ִנְרֶא 

ל ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ּכָ ) 14: (ֶאֵּתן ֶאת ּדַֹדי ָלְך 
  :ּדֹוִדי ָצַפְנִּתי ָלְך | ְמָגִדים ֲחָדִׁשים ַּגם ְיָׁשִנים 

  
Song of Songs Chapter 8 

  
 ַּגם ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאָּׁשְקךָ | ָאח ִלי יֹוֵנק ְׁשֵדי ִאִּמי ִמי ִיֶּתְנָך ְּכ ) 1(

| ֶאְנָהֲגָך ֲאִביֲאָך ֶאל ֵּבית ִאִּמי ְּתַלְּמֵדִני ) 2: (לֹא ָיבּוזּו ִלי
 ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת רֹאִׁשי) 3: (ַאְׁשְקָך ִמַּיִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרּמִֹני

ַמה | ִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם ִהְׁשַּבעְ ) 4: (ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני
ִמי זֹאת ) 5(  : ָּתִעירּו ּוַמה ְּתעְֹררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ

 ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיךָ | עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל ּדֹוָדּה 
ל ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם עַ ) 6: (ָׁשָּמה ִחְּבַלְתָך ִאֶּמָך ָׁשָּמה ִחְּבָלה ְיָלַדְתךָ 

ְׁשאֹול ִלֶּבָך ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה ָקָׁשה ִכ 
ַמִים ַרִּבים לֹא ) 7: (ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה| ִקְנָאה 

 ִאם ִיֵּתן ִאיׁש| יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה 
ָאחֹות ָלנּו ) 8(  : ֶאת ָּכל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו

: ַּבר ָּבּהַמה ַּנֲעֶׂשה ַלֲאחֵֹתנּו ַּבּיֹום ֶׁשְּידֻ | ְקַטָּנה ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּה 
ְוִאם ֶּדֶלת ִהיא | ִאם חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף ) 9(

ָאז | ֲאִני חֹוָמה ְוָׁשַדי ַּכִּמְגָּדלֹות ) 10( :ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז
  : ָהִייִתי ְבֵעיָניו ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום

| ְטִרים ֶּכֶרם ָהָיה ִלְׁשלֹמֹה ְּבַבַעל ָהמֹון ָנַתן ֶאת ַהֶּכֶרם ַלּנֹ) 11(
ָהֶאֶלף ְלָך | ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפָני ) 12: (ִאיׁש ָיִבא ְּבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף

ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים ) 13: (מֹה ּוָמאַתִים ְלנְֹטִרים ֶאת ִּפְריֹוְׁשלֹ
ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ) 14: (ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵלְך ַהְׁשִמיִעיִני

  :ְלָך ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאָּיִלים ַעל ָהֵרי ְבָׂשִמים
  

  ֵסֶפר קֶֹהֶלת
  

Ecclesiastes Chapter 1 
  
ר ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמ ) 2: (קֶֹהֶלת ֶּבן ָּדִוד ֶמֶלְך ִּבירּוָׁשָלִם ִּדְבֵרי) 1(

ְּבָכל | ַמה ִּיְתרֹון ָלָאָדם ) 3: (קֶֹהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל



ּדֹור הֵֹלְך ְודֹור ָּבא ְוָהָאֶרץ ) 4: (ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעמֹל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש
ְוֶאל ְמקֹומֹו | ׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמ ) 5: (ְלעֹוָלם עָֹמֶדת

| הֹוֵלְך ֶאל ָּדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון ) 6: (ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ָׁשם
ָּכל ) 7: (סֹוֵבב סֵֹבב הֹוֵלְך ָהרּוַח ְוַעל ְסִביבָֹתיו ָׁשב ָהרּוחַ 

ֶאל ְמקֹום | ַהְּנָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא 
ָּכל ַהְּדָבִרים ) 8: (ְּנָחִלים הְֹלִכים ָׁשם ֵהם ָׁשִבים ָלָלֶכתֶׁשהַ 

ֵלא לֹא ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות ְולֹא ִתָּמ | ְיֵגִעים לֹא יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר 
ה הּוא ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ּוַמה ֶּׁשַּנֲעָׂש ) 9: (אֶֹזן ִמְּׁשמֹעַ 

ר ֵיׁש ָּדָבר ֶׁשּיֹאַמ ) 10: (ׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁשְוֵאין ָּכל ָחדָ | ֶׁשֵּיָעֶׂשה 
: נּוְּכָבר ָהָיה ְלעָֹלִמים ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְּלָפנֵ | ְרֵאה ֶזה ָחָדׁש הּוא 

 ְוַגם ָלַאֲחרִֹנים ֶׁשִּיְהיּו לֹא ִיְהֶיה| ֵאין ִזְכרֹון ָלִראׁשִֹנים ) 11(
  : ָלֶהם ִזָּכרֹון ִעם ֶׁשִּיְהיּו ָלַאֲחרָֹנה

ְוָנַתִּתי ) 13: (י קֶֹהֶלת ָהִייִתי ֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָׁשָלִםֲאנִ ) 12(
ַּתַחת  ֶאת ִלִּבי ִלְדרֹוׁש ְוָלתּור ַּבָחְכָמה ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה

: ֹוהּוא ִעְנַין ָרע ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּב| ַהָּׁשָמִים 
ְוִהֵּנה ַהּכֹל | ים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂש ) 14(

ְוֶחְסרֹון לֹא | ְמֻעָּות לֹא יּוַכל ִלְתקֹן ) 15: (ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַ 
ִּדַּבְרִּתי ֲאִני ִעם ִלִּבי ֵלאמֹר ֲאִני ִהֵּנה ) 16: (יּוַכל ְלִהָּמנֹות

|  ה ְלָפַני ַעל ְירּוָׁשָלִםִהְגַּדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתי ָחְכָמה ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָהיָ 
ה ָוֶאְּתָנה ִלִּבי ָלַדַעת ָחְכָמ ) 17: (ְוִלִּבי ָרָאה ַהְרֵּבה ָחְכָמה ָוָדַעת

) 18: (ָיַדְעִּתי ֶׁשַּגם ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוחַ | ְוַדַעת הֹוֵללֹות ְוִׂשְכלּות 
  :ְויֹוִסיף ַּדַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב| ִּכי ְּברֹב ָחְכָמה ָרב ָּכַעס 

  
Ecclesiastes Chapter 2 

  
| ְבטֹוב  ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ְלָכה ָּנא ֲאַנְּסָכה ְבִׂשְמָחה ּוְרֵאה) 1(

ה ּוְלִׂשְמָחה ַמ | ִלְׂשחֹוק ָאַמְרִּתי ְמהֹוָלל ) 2: (ְוִהֵּנה ַגם הּוא ָהֶבל
ְוִלִּבי נֵֹהג |  ַּתְרִּתי ְבִלִּבי ִלְמׁשֹוְך ַּבַּיִין ֶאת ְּבָׂשִרי) 3: (ּזֹה עָֹׂשה

ְבֵני ַּבָחְכָמה ְוֶלֱאחֹז ְּבִסְכלּות ַעד ֲאֶׁשר ֶאְרֶאה ֵאי ֶזה טֹוב לִ 
) 4: (ֶהםָהָאָדם ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ַּתַחת ַהָּׁשַמִים ִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּיי

 ָעִׂשיִתי) 5: (ָּבִניִתי ִלי ָּבִּתים ָנַטְעִּתי ִלי ְּכָרִמים| ִהְגַּדְלִּתי ַמֲעָׂשי 
ָעִׂשיִתי ִלי ) 6: (ְוָנַטְעִּתי ָבֶהם ֵעץ ָּכל ֶּפִרי| ַּגּנֹות ּוַפְרֵּדִסים ִלי 

ָקִניִתי ) 7: (ְלַהְׁשקֹות ֵמֶהם ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים| ְּבֵרכֹות ָמִים 
ַּגם ִמְקֶנה ָבָקר ָוצֹאן | ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ּוְבֵני ַבִית ָהָיה ִלי 



ָּכַנְסִּתי ִלי ַּגם ) 8: (ְלָפַני ִּבירּוָׁשָלִם ַהְרֵּבה ָהָיה ִלי ִמּכֹל ֶׁשָהיּו
רֹות ָעִׂשיִתי ִלי ָׁשִרים ְוָׁש | ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים ְוַהְּמִדינֹות 
 ְוָגַדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתי ִמּכֹל) 9: (ְוַתֲענּוגֹת ְּבֵני ָהָאָדם ִׁשָּדה ְוִׁשּדֹות

ְוכֹל ֲאֶׁשר ) 10: (ף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ִּליַא| ֶׁשָהָיה ְלָפַני ִּבירּוָׁשָלִם 
ָחה לֹא ָמַנְעִּתי ֶאת ִלִּבי ִמָּכל ִׂשְמ | ָׁשֲאלּו ֵעיַני לֹא ָאַצְלִּתי ֵמֶהם 

) 11: (ִּכי ִלִּבי ָׂשֵמַח ִמָּכל ֲעָמִלי ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי ִמָּכל ֲעָמִלי
|  ָמל ֶׁשָעַמְלִּתי ַלֲעׂשֹותּוָפִניִתי ֲאִני ְּבָכל ַמֲעַׂשי ֶׁשָעׂשּו ָיַדי ּוֶבעָ 

) 12: (ְוִהֵּנה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ְוֵאין ִיְתרֹון ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש
ִּכי ֶמה ָהָאָדם | ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראֹות ָחְכָמה ְוהֹוֵללֹות ְוִסְכלּות 
י ָאִני ְוָרִאיִת ) 13: (ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶלְך ֵאת ֲאֶׁשר ְּכָבר ָעׂשּוהּו

: ִּכיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהחֶֹׁשְך | ֶׁשֵּיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהִּסְכלּות 
ְוָיַדְעִּתי ַגם | ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ְוַהְּכִסיל ַּבחֶֹׁשְך הֹוֵלְך ) 14(

ְוָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ) 15: (ָאִני ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלם
| ֵתר ה ַהְּכִסיל ַּגם ֲאִני ִיְקֵרִני ְוָלָּמה ָחַכְמִּתי ֲאִני ָאז יֹוְּכִמְקרֵ 

ִּכי ֵאין ִזְכרֹון ֶלָחָכם ִעם ) 16: (ְוִדַּבְרִּתי ְבִלִּבי ֶׁשַּגם ֶזה ָהֶבל
יְך ְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים ַהָּבִאים ַהּכֹל ִנְׁשָּכח ְוֵא | ַהְּכִסיל ְלעֹוָלם 

ַלי ְוָׂשֵנאִתי ֶאת ַהַחִּיים ִּכי ַרע עָ ) 17: (ילָימּות ֶהָחָכם ִעם ַהְּכִס 
) 18: (ִּכי ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַ | ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 

ּו ֶׁשַאִּניֶחּנ| ׁש ְוָׂשֵנאִתי ֲאִני ֶאת ָּכל ֲעָמִלי ֶׁשֲאִני ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמ 
ִמי יֹוֵדַע ֶהָחָכם ִיְהֶיה אֹו ָסָכל ּו) 19: (ָלָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָרי

ַּגם ֶזה | ֶמׁש ְוִיְׁשַלט ְּבָכל ֲעָמִלי ֶׁשָעַמְלִּתי ְוֶׁשָחַכְמִּתי ַּתַחת ַהָּׁש 
ְלִּתי ַעל ָּכל ֶהָעָמל ֶׁשָעַמ | ְוַסּבֹוִתי ֲאִני ְלַיֵאׁש ֶאת ִלִּבי ) 20: (ָהֶבל

ְּבָחְכָמה ּוְבַדַעת  ִּכי ֵיׁש ָאָדם ֶׁשֲעָמלֹו) 21: (ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש
ל ְוָרָעה ּוְלָאָדם ֶׁשּלֹא ָעַמל ּבֹו ִיְּתֶנּנּו ֶחְלקֹו ַּגם ֶזה ֶהבֶ | ּוְבִכְׁשרֹון 

ֶׁשהּוא | ִּכי ֶמה הֶֹוה ָלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו ּוְבַרְעיֹון ִלּבֹו ) 22: (ַרָּבה
ִעְנָינֹו ַּגם ִּכי ָכל ָיָמיו ַמְכאִֹבים ָוַכַעס ) 23: (ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

ֵאין טֹוב ָּבָאָדם ) 24: (ַּגם ֶזה ֶהֶבל הּוא| ַּבַּלְיָלה לֹא ָׁשַכב ִלּבֹו 
ַּגם זֹה ָרִאיִתי | ֶׁשּיֹאַכל ְוָׁשָתה ְוֶהְרָאה ֶאת ַנְפׁשֹו טֹוב ַּבֲעָמלֹו 

ִּכי ִמי יֹאַכל ּוִמי ָיחּוׁש חּוץ ) 25: (ָאִני ִּכי ִמַּיד ָהֱאלִֹהים ִהיא
| ְמָחה ִּכי ְלָאָדם ֶׁשּטֹוב ְלָפָניו ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוִׂש ) 26( :ִמֶּמִּני

לִֹהים ְוַלחֹוֶטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהאֱ 
  :ַּגם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַ 

  
Ecclesiastes Chapter 3 



  
ֵעת ָלֶלֶדת ) 2(  : ִיםְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָּׁשָמ | ַלּכֹל ְזָמן ) 1(

ֵעת ַלֲהרֹוג ְוֵעת ) 3: (ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּועַ | ְוֵעת ָלמּות 
ת ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלְׂשחֹוק עֵ ) 4: (ִלְרּפֹוא ֵעת ִלְפרֹוץ ְוֵעת ִלְבנֹות

| ים ֵעת ְלַהְׁשִליְך ֲאָבִנים ְוֵעת ְּכנֹוס ֲאָבנִ ) 5: (ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד
ת ֵעת ְלַבֵּקׁש ְוֵעת ְלַאֵּבד עֵ ) 6: (ֲחבֹוק ְוֵעת ִלְרחֹק ֵמַחֵּבקֵעת לַ 

ֹות ֵעת ִלְקרֹוַע ְוֵעת ִלְתּפֹור ֵעת ַלֲחׁש) 7: (ִלְׁשמֹור ְוֵעת ְלַהְׁשִליְך 
: לֹוםֵעת ֶלֱאהֹב ְוֵעת ִלְׂשנֹא ֵעת ִמְלָחָמה ְוֵעת ָׁש ) 8: (ְוֵעת ְלַדֵּבר

ָרִאיִתי ֶאת ) 10: (ֶׁשר הּוא ָעֵמלַמה ִּיְתרֹון ָהעֹוֶׂשה ַּבאֲ ) 9(  
ֶאת ַהּכֹל ) 11: (ָהִעְנָין ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו

א ַּגם ֶאת ָהעָֹלם ָנַתן ְּבִלָּבם ִמְּבִלי ֲאֶׁשר לֹ| ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתֹו 
ְוַעד רֹאׁש ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאלִֹהים ֵמ 

 ִּכי ִאם ִלְׂשמֹוַח ְוַלֲעׂשֹות| ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין טֹוב ָּבם ) 12: (סֹוף
ֹוב ְוַגם ָּכל ָהָאָדם ֶׁשּיֹאַכל ְוָׁשָתה ְוָרָאה ט) 13: (טֹוב ְּבַחָּייו
 ֶׂשהָיַדְעִּתי ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיעֲ ) 14: (ַמַּתת ֱאלִֹהים ִהיא| ְּבָכל ֲעָמלֹו 

ֶיה ְלעֹוָלם ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף ּוִמֶּמּנּו ֵאין ָהֱאלִֹהים הּוא ִיְה 
 ַמה ֶּׁשָהָיה ְּכָבר) 15: (ְוָהֱאלִֹהים ָעָׂשה ֶׁשִּיְראּו ִמְּלָפָניו| ִלְגרַֹע 

: ְוָהֱאלִֹהים ְיַבֵּקׁש ֶאת ִנְרָּדף| הּוא ַוֲאֶׁשר ִלְהיֹות ְּכָבר ָהָיה 
ַׁשע ם ַהִּמְׁשָּפט ָׁשָּמה ָהרֶ ְמקֹו| ְועֹוד ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ) 16(

ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ֶאת ) 17: (ּוְמקֹום ַהֶּצֶדק ָׁשָּמה ָהָרַׁשע
 ִּכי ֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ְוַעל ָּכל| ַהַּצִּדיק ְוֶאת ָהָרָׁשע ִיְׁשּפֹט ָהֱאלִֹהים 

ָאָדם ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ַעל ִּדְבַרת ְּבֵני הָ ) 18: (ַהַּמֲעֶׂשה ָׁשם
ִּכי ) 19: (ְוִלְראֹות ְׁשֶהם ְּבֵהָמה ֵהָּמה ָלֶהם| ְלָבָרם ָהֱאלִֹהים 

ְּכמֹות  ִמְקֶרה ְבֵני ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם
ִין ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָא| ֶזה ֵּכן מֹות ֶזה ְורּוַח ֶאָחד ַלּכֹל 

ַהּכֹל ָהָיה ִמן | ּכֹל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד הַ ) 20: (ִּכי ַהּכֹל ָהֶבל
ִמי יֹוֵדַע רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם ) 21: (ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר

ְורּוַח ַהְּבֵהָמה ַהּיֶֹרֶדת ִהיא ְלַמָּטה | ָהעָֹלה ִהיא ְלָמְעָלה 
ם ְוָרִאיִתי ִּכי ֵאין טֹוב ֵמֲאֶׁשר ִיְׂשַמח ָהָאדָ ) 22: (ָלָאֶרץ

 ִּכי ִמי ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות ְּבֶמה ֶׁשִּיְהֶיה| ְּבַמֲעָׂשיו ִּכי הּוא ֶחְלקֹו 
  :ַאֲחָריו

  
Ecclesiastes Chapter 4 

  



ִׂשים ַּתַחת ְוַׁשְבִּתי ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶאת ָּכל ָהֲעֻׁשִקים ֲאֶׁשר ַנעֲ ) 1(
ֵחם ּוִמַּיד ְוִהֵּנה ִּדְמַעת ָהֲעֻׁשִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמנַ | ַהָּׁשֶמׁש 

ם ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת ַהֵּמִתי) 2: (עְֹׁשֵקיֶהם ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם
ְוטֹוב ) 3: (ִמן ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַחִּיים ֲעֶדָנה| ֶׁשְּכָבר ֵמתּו 

ֶׂשה ֲאֶׁשר לֹא ָרָאה ֶאת ַהַּמעֲ | ִמְּׁשֵניֶהם ֵאת ֲאֶׁשר ֲעֶדן לֹא ָהָיה 
 ְוָרִאיִתי ֲאִני ֶאת ָּכל ָעָמל) 4: (ה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁשָהָרע ֲאֶׁשר ַנֲעָׂש 

ַּגם ֶזה | ּו ְוֵאת ָּכל ִּכְׁשרֹון ַהַּמֲעֶׂשה ִּכי ִהיא ִקְנַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעה
: רֹוַהְּכִסיל חֵֹבק ֶאת ָיָדיו ְואֵֹכל ֶאת ְּבָׂש ) 5: (ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַ 

) 7: (ם ָעָמל ּוְרעּות רּוחַ ִמְּמלֹא ָחְפַניִ | טֹוב ְמלֹא ַכף ָנַחת ) 6(
ִני ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ֵׁש ) 8: (ְוַׁשְבִּתי ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶהֶבל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

לֹא ] ֵעינֹו קרי[ַּגם ֵּבן ָוָאח ֵאין לֹו ְוֵאין ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו ַּגם עיניו 
ֹוָבה ַּגם ֶזה ּוְלִמי ֲאִני ָעֵמל ּוְמַחֵּסר ֶאת ַנְפִׁשי ִמּט| ִתְׂשַּבע עֶֹׁשר 

 ֲאֶׁשר ֵיׁש| טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד ) 9: (ֶהֶבל ְוִעְנַין ָרע הּוא
ִּכי ִאם ִיּפֹלּו ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ) 10: (ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם

ַּגם ִאם ) 11: (ְוִאילֹו ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו| ֲחֵברֹו 
ְוִאם ִיְתְקפֹו ) 12: (ּוְלֶאָחד ֵאיְך ֵיָחם| ַנִים ְוַחם ָלֶהם ִיְׁשְּכבּו ְׁש 

 ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה| ָהֶאָחד ַהְּׁשַנִים ַיַעְמדּו ֶנְגּדֹו 
לֹא  ִמֶּמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל ֲאֶׁשר| טֹוב ֶיֶלד ִמְסֵּכן ְוָחָכם ) 13: (ִיָּנֵתק

ִּכי ַּגם | ִמֵּבית ָהסּוִרים ָיָצא ִלְמלְֹך ִּכי ) 14: (ָיַדע ְלִהָּזֵהר עֹוד
 ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ַהַחִּיים ַהְמַהְּלִכים) 15: (ְּבַמְלכּותֹו נֹוַלד ָרׁש

ֵאין ) 16: (ִעם ַהֶּיֶלד ַהֵּׁשִני ֲאֶׁשר ַיֲעמֹד ַּתְחָּתיו| ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 
רֹוִנים לֹא ֵקץ ְלָכל ָהָעם ְלכֹל ֲאֶׁשר ָהָיה ִלְפֵניֶהם ַּגם ָהַאחֲ 

ְׁשמֹר רגליך ) 17: (ִּכי ַגם ֶזה ֶהֶבל ְוַרְעיֹון רּוחַ | ִיְׂשְמחּו בֹו 
מַֹע ִמֵּתת ַּכֲאֶׁשר ֵּתֵלְך ֶאל ֵּבית ָהֱאלִֹהים ְוָקרֹוב ִלְׁש ] ַרְגְלָך קרי[

  :ִּכי ֵאיָנם יֹוְדִעים ַלֲעׂשֹות ָרע| ַהְּכִסיִלים ָזַבח 
  

Ecclesiastes Chapter 5 
  
 ַבֵהל ַעל ִּפיָך ְוִלְּבָך ַאל ְיַמֵהר ְלהֹוִציא ָדָבר ִלְפֵניַאל ְּת ) 1(

ן ִיְהיּו ִּכי ָהֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ְוַאָּתה ַעל ָהָאֶרץ ַעל ּכֵ | ָהֱאלִֹהים 
ְוקֹול ְּכִסיל ְּברֹב | ִּכי ָּבא ַהֲחלֹום ְּברֹב ִעְנָין ) 2: (ְדָבֶריָך ְמַעִּטים

 ִּכי ּדֹר ֶנֶדר ֵלאלִֹהים ַאל ְּתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹוַּכֲאֶׁשר ִּת ) 3: (ְּדָבִרים
טֹוב ֲאֶׁשר לֹא ) 4: (ֵאת ֲאֶׁשר ִּתּדֹר ַׁשֵּלם| ֵאין ֵחֶפץ ַּבְּכִסיִלים 

ת ַאל ִּתֵּתן ֶאת ִּפיָך ַלֲחִטיא ֶא ) 5: (ִמֶּׁשִּתּדֹור ְולֹא ְתַׁשֵּלם| ִתּדֹר 



ָלָּמה ִיְקצֹף | ְׁשָגָגה ִהיא  ְּבָׂשֶרָך ְוַאל ּתֹאַמר ִלְפֵני ַהַּמְלָאְך ִּכי
ִּכי ְברֹב ) 6: (ָהֱאלִֹהים ַעל קֹוֶלָך ְוִחֵּבל ֶאת ַמֲעֵׂשה ָיֶדיךָ 

) 7: (ִּכי ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא| ֲחלֹמֹות ַוֲהָבִלים ּוְדָבִרים ַהְרֵּבה 
 ל ִּתְתַמּה ַעלִאם עֶֹׁשק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ִּתְרֶאה ַבְּמִדיָנה ַא

ְוִיְתרֹון ) 8: (ִּכי ָגבַֹּה ֵמַעל ָּגבַֹּה ׁשֵֹמר ּוְגבִֹהים ֲעֵליֶהם| ֵחֶפץ הַ 
אֵֹהב ֶּכֶסף ) 9: (ֶמֶלְך ְלָׂשֶדה ֶנֱעָבד| ] הּוא קרי[ֶאֶרץ ַּבּכֹל היא 

: ַּגם ֶזה ָהֶבל| לֹא ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף ּוִמי אֵֹהב ֶּבָהמֹון לֹא ְתבּוָאה 
ם ּוַמה ִּכְׁשרֹון ִלְבָעֶליָה ִּכי ִא | ּו אֹוְכֶליָה ִּבְרבֹות ַהּטֹוָבה ַרּב) 10(

 ְמתּוָקה ְׁשַנת ָהעֵֹבד ִאם ְמַעט) 11: (ֵעיָניו] ְראּות קרי[ראית 
) 12: (ֹוןְוַהָּׂשָבע ֶלָעִׁשיר ֵאיֶנּנּו ַמִּניַח לֹו ִליׁש| ְוִאם ַהְרֵּבה יֹאֵכל 

ר ָׁשמּור ִלְבָעָליו עֶֹׁש | ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 
ְוהֹוִליד ֵּבן ְוֵאין | ְוָאַבד ָהעֶֹׁשר ַההּוא ְּבִעְנַין ָרע ) 13: (ְלָרָעתֹו

ָלֶלֶכת  ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמֶּבֶטן ִאּמֹו ָערֹום ָיׁשּוב) 14: (ְּבָידֹו ְמאּוָמה
זֹה  ְוַגם) 15: (ּוְמאּוָמה לֹא ִיָּׂשא ַבֲעָמלֹו ֶׁשּיֵֹלְך ְּבָידֹו| ְּכֶׁשָּבא 

ּוַמה ִּיְתרֹון לֹו ֶׁשַּיֲעמֹל | ָרָעה חֹוָלה ָּכל ֻעַּמת ֶׁשָּבא ֵּכן ֵיֵלְך 
ְוָכַעס ַהְרֵּבה ְוָחְליֹו | ַּגם ָּכל ָיָמיו ַּבחֶֹׁשְך יֹאֵכל ) 16: (ָלרּוחַ 
כֹול ִהֵּנה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ָאִני טֹוב ֲאֶׁשר ָיֶפה ֶלֶא ) 17: (ָוָקֶצף

ֶמׁש טֹוָבה ְּבָכל ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעמֹל ַּתַחת ַהֶּׁש ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְראֹות 
ֲאֶׁשר ָנַתן לֹו ָהֱאלִֹהים ִּכי הּוא ] ַחָּייו קרי[ִמְסַּפר ְיֵמי חיו 

ר ַּגם ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָנַתן לֹו ָהֱאלִֹהים עֶֹׁש ) 18: (ֶחְלקֹו
ִלְׂשמַֹח ּוְנָכִסים ְוִהְׁשִליטֹו ֶלֱאכֹל ִמֶּמּנּו ְוָלֵׂשאת ֶאת ֶחְלקֹו וְ 

ִּכי לֹא ַהְרֵּבה ִיְזּכֹר ֶאת ) 19: (זֹה ַמַּתת ֱאלִֹהים ִהיא| ַּבֲעָמלֹו 
  :ִּכי ָהֱאלִֹהים ַמֲעֶנה ְּבִׂשְמַחת ִלּבֹו| ְיֵמי ַחָּייו 

  
Ecclesiastes Chapter 6 

  
: ְוַרָּבה ִהיא ַעל ָהָאָדם| ֵיׁש ָרָעה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ) 1(
ֵאיֶנּנּו ׁש ֲאֶׁשר ִיֶּתן לֹו ָהֱאלִֹהים עֶֹׁשר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד וְ ִאי) 2(

ִהים ֶלֱאכֹל ָחֵסר ְלַנְפׁשֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ִיְתַאֶּוה ְולֹא ַיְׁשִליֶטּנּו ָהֱאלֹ
ִאם ) 3: (ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע הּוא| ִמֶּמּנּו ִּכי ִאיׁש ָנְכִרי יֹאֲכֶלּנּו 

יו ִנים ַרּבֹות ִיְחֶיה ְוַרב ֶׁשִּיְהיּו ְיֵמי ָׁשנָ יֹוִליד ִאיׁש ֵמָאה ְוָׁש 
| ֹו ְוַנְפׁשֹו לֹא ִתְׂשַּבע ִמן ַהּטֹוָבה ְוַגם ְקבּוָרה לֹא ָהְיָתה ּל

| ִּכי ַבֶהֶבל ָּבא ּוַבחֶֹׁשְך ֵיֵלְך ) 4: (ָאַמְרִּתי טֹוב ִמֶּמּנּו ַהָּנֶפל
ַנַחת | ָרָאה ְולֹא ָיָדע ַּגם ֶׁשֶמׁש לֹא ) 5: (ּוַבחֶֹׁשְך ְׁשמֹו ְיֻכֶּסה



| ָאה ְוִאּלּו ָחָיה ֶאֶלף ָׁשִנים ַּפֲעַמִים ְוטֹוָבה לֹא רָ ) 6: (ָלֶזה ִמֶּזה
| ָּכל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו ) 7: (ֲהלֹא ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַהּכֹל הֹוֵלְך 

 ַמה| ִּכי ַמה ּיֹוֵתר ֶלָחָכם ִמן ַהְּכִסיל ) 8: (ְוַגם ַהֶּנֶפׁש לֹא ִתָּמֵלא
טֹוב ַמְרֵאה ֵעיַנִים ֵמֲהָלְך ) 9: (ֶּלָעִני יֹוֵדַע ַלֲהלְֹך ֶנֶגד ַהַחִּיים

מֹו ַמה ֶּׁשָהָיה ְּכָבר ִנְקָרא ְׁש ) 10: (ַּגם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַ | ָנֶפׁש 
 ֶׁשַּתִּקיף[ְולֹא יּוַכל ָלִדין ִעם ׁשהתקיף | ְונֹוָדע ֲאֶׁשר הּוא ָאָדם 

ַמה ּיֵֹתר | י ֵיׁש ְּדָבִרים ַהְרֵּבה ַמְרִּבים ָהֶבל ִּכ ) 11: (ִמֶּמּנּו] קרי
י ַחֵּיי ִּכי ִמי יֹוֵדַע ַמה ּטֹוב ָלָאָדם ַּבַחִּיים ִמְסַּפר ְיֵמ ) 12: (ָלָאָדם

יו ֲאֶׁשר ִמי ַיִּגיד ָלָאָדם ַמה ִּיְהֶיה ַאֲחרָ | ֶהְבלֹו ְוַיֲעֵׂשם ַּכֵּצל 
  :ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

  
Ecclesiastes Chapter 7 

  
טֹוב ) 2: (ְויֹום ַהָּמֶות ִמּיֹום ִהָּוְלדֹו| טֹוב ֵׁשם ִמֶּׁשֶמן טֹוב ) 1(

ּוא סֹוף ָלֶלֶכת ֶאל ֵּבית ֵאֶבל ִמֶּלֶכת ֶאל ֵּבית ִמְׁשֶּתה ַּבֲאֶׁשר ה
ִּכי ְברַֹע | טֹוב ַּכַעס ִמְּׂשחֹק ) 3: (ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו| ָּכל ָהָאָדם 

ית ֵלב ֲחָכִמים ְּבֵבית ֵאֶבל ְוֵלב ְּכִסיִלים ְּבבֵ ) 4(: ָּפִנים ִייַטב ֵלב
ֵמִאיׁש ׁשֵֹמַע ִׁשיר | טֹוב ִלְׁשמַֹע ַּגֲעַרת ָחָכם ) 5: (ִׂשְמָחה
| ִסיל ִּכי ְכקֹול ַהִּסיִרים ַּתַחת ַהִּסיר ֵּכן ְׂשחֹק ַהְּכ ) 6: (ְּכִסיִלים

יַאֵּבד ֶאת ֵלב וִ | ִּכי ָהעֶֹׁשק ְיהֹוֵלל ָחָכם ) 7: (ְוַגם ֶזה ָהֶבל
 טֹוב ֶאֶרְך רּוַח ִמְּגַבּה| טֹוב ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתֹו ) 8: (ַמָּתָנה

ִּכי ַכַעס ְּבֵחיק ְּכִסיִלים | ַאל ְּתַבֵהל ְּברּוֲחָך ִלְכעֹוס ) 9: (רּוחַ 
ּו ַאל ּתֹאַמר ֶמה ָהָיה ֶׁשַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ָהי) 10: (ָינּוחַ 

טֹוָבה ) 11: (ִּכי לֹא ֵמָחְכָמה ָׁשַאְלָּת ַעל ֶזה |טֹוִבים ֵמֵאֶּלה 
ִּכי ְּבֵצל ַהָחְכָמה ) 12: (ְויֵֹתר ְלרֵֹאי ַהָּׁשֶמׁש| ָחְכָמה ִעם ַנֲחָלה 

ְרֵאה ) 13: (ְוִיְתרֹון ַּדַעת ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְבָעֶליהָ | ְּבֵצל ַהָּכֶסף 
) 14: (ן ֵאת ֲאֶׁשר ִעְּותֹוִּכי ִמי יּוַכל ְלַתֵּק | ֶאת ַמֲעֵׂשה ָהֱאלִֹהים 

ה ַּגם ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת זֶ | ְּביֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה 
: ו ְמאּוָמהָעָׂשה ָהֱאלִֹהים ַעל ִּדְבַרת ֶׁשּלֹא ִיְמָצא ָהָאָדם ַאֲחָרי

ׁש ֵיׁש ַצִּדיק אֵֹבד ְּבִצְדקֹו ְויֵ | ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ִּביֵמי ֶהְבִלי ) 15(
ם ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה ְוַאל ִּתְתַחּכַ ) 16: (ָרָׁשע ַמֲאִריְך ְּבָרָעתֹו

| ל ַאל ִּתְרַׁשע ַהְרֵּבה ְוַאל ְּתִהי ָסכָ ) 17: (ָלָּמה ִּתּׁשֹוֵמם| יֹוֵתר 
ֶּזה טֹוב ֲאֶׁשר ֶּתֱאחֹז ָּבֶזה ְוַגם ִמ ) 18: (ָלָּמה ָתמּות ְּבלֹא ִעֶּתךָ 

) 19: (ִּכי ְיֵרא ֱאלִֹהים ֵיֵצא ֶאת ֻּכָּלם| ָך ַאל ַּתַּנח ֶאת ָידֶ 



) 20: (ירֵמֲעָׂשָרה ַׁשִּליִטים ֲאֶׁשר ָהיּו ָּבִע | ַהָחְכָמה ָּתעֹז ֶלָחָכם 
) 21: (ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא| ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ 

ע ֲאֶׁשר לֹא ִתְׁשַמ | ִלֶּבָך  ַּגם ְלָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְיַדֵּברּו ַאל ִּתֵּתן
ֲאֶׁשר | ִּכי ַּגם ְּפָעִמים ַרּבֹות ָיַדע ִלֶּבָך ) 22: (ֶאת ַעְבְּדָך ְמַקְלֶלךָ 

ָּכל זֹה ִנִּסיִתי ) 23: (ִקַּלְלָּת ֲאֵחִרים] ַאָּתה קרי[ַּגם את 
ָרחֹוק ) 24: (ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני| ַבָחְכָמה 

ַסּבֹוִתי ֲאִני ְוִלִּבי ) 25: (ְוָעמֹק ָעמֹק ִמי ִיְמָצֶאּנּו| ֶּׁשָהָיה ַמה 
ְוָלַדַעת ֶרַׁשע ֶּכֶסל | ָלַדַעת ְוָלתּור ּוַבֵּקׁש ָחְכָמה ְוֶחְׁשּבֹון 

ה ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָּמֶות ֶאת ָהִאָּׁש ) 26: (ְוַהִּסְכלּות הֹוֵללֹות
טֹוב ִלְפֵני | ּה ֲאסּוִרים ָיֶדיָה ֲאֶׁשר ִהיא ְמצֹוִדים ַוֲחָרִמים ִלּבָ 

ְרֵאה ֶזה ) 27: (ָהֱאלִֹהים ִיָּמֵלט ִמֶּמָּנה ְוחֹוֵטא ִיָּלֶכד ָּבּה
) 28: (ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹון| ָמָצאִתי ָאְמָרה קֶֹהֶלת 

ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף | ֲאֶׁשר עֹוד ִּבְקָׁשה ַנְפִׁשי ְולֹא ָמָצאִתי 
ְלַבד ְרֵאה ֶזה ) 29: (ה ְבָכל ֵאֶּלה לֹא ָמָצאִתיָמָצאִתי ְוִאָּׁש 

ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו | ָמָצאִתי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר 
  :ִחְּׁשבֹנֹות ַרִּבים

  
Ecclesiastes Chapter 8 

  
 ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו| ִמי ְּכֶהָחָכם ּוִמי יֹוֵדַע ֵּפֶׁשר ָּדָבר ) 1(
ת ֲאִני ִּפי ֶמֶלְך ְׁשמֹור ְוַעל ִּדְבַרת ְׁשבּועַ ) 2: (ז ָּפָניו ְיֻׁשֶּנאְועֹ

ִּכי |  ַאל ִּתָּבֵהל ִמָּפָניו ֵּתֵלְך ַאל ַּתֲעמֹד ְּבָדָבר ָרע) 3: (ֱאלִֹהים
ּוִמי יֹאַמר | ַּבֲאֶׁשר ְּדַבר ֶמֶלְך ִׁשְלטֹון ) 4: (ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ַיֲעֶׂשה

 ְוֵעת ּוִמְׁשָּפט| ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ֵיַדע ָּדָבר ָרע ) 5: (הלֹו ַמה ַּתֲעֶׂש 
 ִּכי ָרַעת ָהָאָדם| ִּכי ְלָכל ֵחֶפץ ֵיׁש ֵעת ּוִמְׁשָּפט ) 6: (ֵיַדע ֵלב ָחָכם
י ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִמ | ִּכי ֵאיֶנּנּו יֵֹדַע ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ) 7: (ַרָּבה ָעָליו
 ם ַׁשִּליט ָּברּוַח ִלְכלֹוא ֶאת ָהרּוַח ְוֵאיןֵאין ָאדָ ) 8: (ַיִּגיד לֹו

ע ְולֹא ְיַמֵּלט ֶרַׁש | ִׁשְלטֹון ְּביֹום ַהָּמֶות ְוֵאין ִמְׁשַלַחת ַּבִּמְלָחָמה 
ה ֶאת ָּכל ֶזה ָרִאיִתי ְוָנתֹון ֶאת ִלִּבי ְלָכל ַמֲעֶׂש ) 9: (ֶאת ְּבָעָליו

 ַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם ְלַרעֵעת ֲאֶׁשר ָׁש | ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 
ֹוׁש ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרָׁשִעים ְקֻבִרים ָוָבאּו ּוִמְּמקֹום ָקד) 10: (לֹו

ֲאֶׁשר ) 11: (ַּגם ֶזה ָהֶבל| ְיַהֵּלכּו ְוִיְׁשַּתְּכחּו ָבִעיר ֲאֶׁשר ֵּכן ָעׂשּו 
ֵני ַעל ֵּכן ָמֵלא ֵלב ְּב | ֵאין ַנֲעָׂשה ִפְתָגם ַמֲעֵׂשה ָהָרָעה ְמֵהָרה 

ֲאֶׁשר חֶֹטא עֶֹׂשה ָרע ְמַאת ) 12: (ָהָאָדם ָּבֶהם ַלֲעׂשֹות ָרע



לִֹהים ִּכי ַּגם יֹוֵדַע ָאִני ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּטֹוב ְלִיְרֵאי ָהאֱ | ּוַמֲאִריְך לֹו 
ְך ְוטֹוב לֹא ִיְהֶיה ָלָרָׁשע ְולֹא ַיֲאִרי) 13: (ֲאֶׁשר ִייְראּו ִמְּלָפָניו

ֶיׁש ֶהֶבל ) 14: (ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ִמִּלְפֵני ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר| ָיִמים ַּכֵּצל 
ַמִּגיַע ֲאֵלֶהם  ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֵיׁש ַצִּדיִקים ֲאֶׁשר

ַמֲעֵׂשה ְּכַמֲעֵׂשה ָהְרָׁשִעים ְוֵיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשַּמִּגיַע ֲאֵלֶהם ְּכ 
ִׁשַּבְחִּתי ֲאִני ֶאת וְ ) 15: (ָאַמְרִּתי ֶׁשַּגם ֶזה ָהֶבל| ַהַּצִּדיִקים 

ם ֶלֱאכֹול ַהִּׂשְמָחה ֲאֶׁשר ֵאין טֹוב ָלָאָדם ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ִא 
ַתן לֹו ְוהּוא ִיְלֶוּנּו ַבֲעָמלֹו ְיֵמי ַחָּייו ֲאֶׁשר נָ | ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׂשמֹוַח 

 ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֶאת ִלִּבי ָלַדַעת) 16: (ָהֱאלִֹהים ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש
ִּכי ַגם ַּבּיֹום | ָחְכָמה ְוִלְראֹות ֶאת ָהִעְנָין ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל ָהָאֶרץ 

ה ְוָרִאיִתי ֶאת ָּכל ַמֲעֵׂש ) 17: (ּוַבַּלְיָלה ֵׁשָנה ְּבֵעיָניו ֵאיֶנּנּו רֶֹאה
ה ר ַנֲעָׂש ָהֱאלִֹהים ִּכי לֹא יּוַכל ָהָאָדם ִלְמצֹוא ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁש 

ְוַגם | ָצא ְּבֶׁשל ֲאֶׁשר ַיֲעמֹל ָהָאָדם ְלַבֵּקׁש ְולֹא ִיְמ ַתַחת ַהֶּׁשֶמׁש 
  :ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל ִלְמצֹא

  
Ecclesiastes Chapter 9 

  
 ִּכי ֶאת ָּכל ֶזה ָנַתִּתי ֶאל ִלִּבי ְוָלבּור ֶאת ָּכל ֶזה ֲאֶׁשר) 1(

ַּגם ַאֲהָבה ַגם | לִֹהים ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחָכִמים ַוֲעָבֵדיֶהם ְּבַיד ָהאֱ 
 ַהּכֹל ַּכֲאֶׁשר ַלּכֹל) 2: (ִׂשְנָאה ֵאין יֹוֵדַע ָהָאָדם ַהּכֹל ִלְפֵניֶהם

ַלּזֵֹבַח ִמְקֶרה ֶאָחד ַלַּצִּדיק ְוָלָרָׁשע ַלּטֹוב ְוַלָּטהֹור ְוַלָּטֵמא וְ 
: בּוָעה ָיֵראַּכּטֹוב ַּכחֶֹטא ַהִּנְׁשָּבע ַּכֲאֶׁשר ְׁש | ְוַלֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו זֵֹבַח 

| ה ֶאָחד ַלּכֹל ֶזה ָרע ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ִמְקרֶ ) 3(
 ְוַאֲחָריו ְוַגם ֵלב ְּבֵני ָהָאָדם ָמֵלא ָרע ְוהֹוֵללֹות ִּבְלָבָבם ְּבַחֵּייֶהם

 ֶאל ָּכל ַהַחִּיים] ְיֻחַּבר קרי[ִּכי ִמי ֲאֶׁשר יבחר ) 4: (ֶאל ַהֵּמִתים
ִּכי ) 5: (ִּכי ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן ָהַאְרֵיה ַהֵּמת| ִּבָּטחֹון  ֵיׁש

ין ְוַהֵּמִתים ֵאיָנם יֹוְדִעים ְמאּוָמה ְוֵא | ַהַחִּיים יֹוְדִעים ֶׁשָּיֻמתּו 
ם ַּגם ַאֲהָבָתם ַּגם ִׂשְנָאָת ) 6: (עֹוד ָלֶהם ָׂשָכר ִּכי ִנְׁשַּכח ִזְכָרם

ְוֵחֶלק ֵאין ָלֶהם עֹוד ְלעֹוָלם ְּבכֹל | ה ַּגם ִקְנָאָתם ְּכָבר ָאָבדָ 
ֵתה ֵלְך ֱאכֹל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמָך ּוׁשֲ ) 7: (ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

ְּבָכל ) 8: (ִּכי ְכָבר ָרָצה ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעֶׂשיךָ | ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך 
ְרֵאה ) 9: (ל ֶיְחָסרְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁשָך ַא| ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים 

ר ָנַתן ְלָך ַחִּיים ִעם ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ָּכל ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶלָך ֲאֶׁש 
 ִּכי הּוא ֶחְלְקָך ַּבַחִּיים ּוַבֲעָמְלךָ | ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ּכֹל ְיֵמי ֶהְבֶלָך 



ָך ּכֹל ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיְד ) 10: (ֲאֶׁשר ַאָּתה ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש
ָמה ִּכי ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכ | ַלֲעׂשֹות ְּבכֲֹחָך ֲעֵׂשה 

ַׁשְבִּתי ְוָראֹה ַתַחת ) 11(  : ִּבְׁשאֹול ֲאֶׁשר ַאָּתה הֵֹלְך ָׁשָּמה
ה ְוַגם ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי לֹא ַלַּקִּלים ַהֵּמרֹוץ ְולֹא ַלִּגּבֹוִרים ַהִּמְלָחָמ 

| ן ַגם לֹא ַלְּנבִֹנים עֶֹׁשר ְוַגם לֹא ַלּיְֹדִעים חֵ לֹא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם וְ 
ִּכי ַּגם לֹא ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת ) 12: (ִּכי ֵעת ָוֶפַגע ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלם

| ֻחזֹות ַּבָּפח ִעּתֹו ַּכָּדִגים ֶׁשֶּנֱאָחִזים ִּבְמצֹוָדה ָרָעה ְוַכִּצֳּפִרים ָהאֲ 
: םָרָעה ְּכֶׁשִּתּפֹול ֲעֵליֶהם ִּפְתאָֹּכֵהם יּוָקִׁשים ְּבֵני ָהָאָדם ְלֵעת 

: ּוְגדֹוָלה ִהיא ֵאָלי| ַּגם זֹה ָרִאיִתי ָחְכָמה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ) 13(
ַבב ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך ָּגדֹול ְוָס | ִעיר ְקַטָּנה ַוֲאָנִׁשים ָּבּה ְמָעט ) 14(

 ִאיׁש ִמְסֵּכן ּוָמָצא ָבּה) 15: (אָֹתּה ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹוִדים ְּגדִֹלים
ְוָאָדם לֹא ָזַכר ֶאת | ָחָכם ּוִמַּלט הּוא ֶאת ָהִעיר ְּבָחְכָמתֹו 

ְוָאַמְרִּתי ָאִני טֹוָבה ָחְכָמה ) 16: (ָהִאיׁש ַהִּמְסֵּכן ַההּוא
) 17: (ְוָחְכַמת ַהִּמְסֵּכן ְּבזּוָיה ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים| ִמְּגבּוָרה 

) 18: (ִמַּזֲעַקת מֹוֵׁשל ַּבְּכִסיִלים| ַחת ִנְׁשָמִעים ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבנַ 
  :ְוחֹוֶטא ֶאָחד ְיַאֵּבד טֹוָבה ַהְרֵּבה| טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּכֵלי ְקָרב 

  
Ecclesiastes Chapter 10 

  
 ָיָקר ֵמָחְכָמה ִמָּכבֹוד| ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיׁש ַיִּביַע ֶׁשֶמן רֹוֵקַח ) 1(

) 3: (ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ְּכִסיל ִלְׂשמֹאלֹו) 2: (ִסְכלּות ְמָעט
ְוָאַמר ַלּכֹל | הֵֹלְך ִלּבֹו ָחֵסר ] ְּכֶׁשָּסָכל קרי[ְוַגם ַּבֶּדֶרְך כׁשהסכל 

| ל ַּתַּנח ִאם רּוַח ַהּמֹוֵׁשל ַּתֲעֶלה ָעֶליָך ְמקֹוְמָך ַא) 4: (ָסָכל הּוא
ֵיׁש ָרָעה ָרִאיִתי ַּתַחת ) 5(: ִּכי ַמְרֵּפא ַיִּניַח ֲחָטִאים ְּגדֹוִלים

ִנַּתן ַהֶּסֶכל ) 6: (ִּכְׁשָגָגה ֶׁשּיָֹצא ִמִּלְפֵני ַהַּׁשִּליט| ַהָּׁשֶמׁש 
 ָרִאיִתי ֲעָבִדים ַעל) 7: (ַוֲעִׁשיִרים ַּבֵּׁשֶפל ֵיֵׁשבּו| ַּבְּמרֹוִמים ַרִּבים 

ר ּגּוָּמץ ּבֹו חֹפֵ ) 8: (ְוָׂשִרים הְֹלִכים ַּכֲעָבִדים ַעל ָהָאֶרץ| סּוִסים 
| ַמִּסיַע ֲאָבִנים ֵיָעֵצב ָּבֶהם ) 9: (ּופֵֹרץ ָּגֵדר ִיְּׁשֶכּנּו ָנָחׁש| ִיּפֹול 

 ִאם ֵקָהה ַהַּבְרֶזל ְוהּוא לֹא ָפִנים) 10: (ּבֹוֵקַע ֵעִצים ִיָּסֶכן ָּבם
ִאם ִיּׁשְֹך ) 11: (ְוִיְתרֹון ַהְכֵׁשיר ָחְכָמה| ִקְלַקל ַוֲחָיִלים ְיַגֵּבר 

ִּדְבֵרי ִפי ) 12: (ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון| ָּנָחׁש ְּבלֹוא ָלַחׁש הַ 
ְּתִחַּלת ִּדְבֵרי ִפיהּו ) 13: (ְוִׂשְפתֹות ְּכִסיל ְּתַבְּלֶעּנּו| ָחָכם ֵחן 

ְוַהָּסָכל ַיְרֶּבה ) 14: (ְוַאֲחִרית ִּפיהּו הֹוֵללּות ָרָעה| ִסְכלּות 
ָריו ִמי ם ַמה ֶׁשִּיְהֶיה ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֵמַאחֲ לֹא ֵיַדע ָהָאדָ | ְדָבִרים 



ל ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ָלֶלֶכת ֶא | ֲעַמל ַהְּכִסיִלים ְּתַיְּגֶעּנּו ) 15: (ַיִּגיד לֹו
: ְוָׂשַרִיְך ַּבּבֶֹקר יֹאֵכלּו| ִאי ָלְך ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכְך ָנַער ) 16: (ִעיר

ְוָׂשַרִיְך ָּבֵעת יֹאֵכלּו | ֹוִרים ַאְׁשֵריְך ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכְך ֶּבן ח) 17(
ּוְבִׁשְפלּות | ַּבֲעַצְלַּתִים ִיַּמְך ַהְּמָקֶרה ) 18: (ִּבְגבּוָרה ְולֹא ַבְּׁשִתי
| ַחִּיים  ִלְׂשחֹוק עִֹׂשים ֶלֶחם ְוַיִין ְיַׂשַּמח) 19: (ָיַדִים ִיְדלֹף ַהָּבִית

ָך ֶמֶלְך ַאל ְּתַקֵּלל ַּגם ְּבַמָּדעֲ ) 20: (ְוַהֶּכֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהּכֹל
ת ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים יֹוִליְך ֶא | ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְבָך ַאל ְּתַקֵּלל ָעִׁשיר 

  :ַיֵּגיד ָּדָבר] ְּכָנַפִים קרי[ַהּקֹול ּוַבַעל הכנפים 
  

Ecclesiastes Chapter 11 
  
) 2: (ְמָצֶאּנּוִּכי ְברֹב ַהָּיִמים ִּת | ַׁשַּלח ַלְחְמָך ַעל ְּפֵני ַהָּמִים ) 1(

ל ִּכי לֹא ֵתַדע ַמה ִּיְהֶיה ָרָעה עַ | ֶּתן ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה 
ם ִאם ִיָּמְלאּו ֶהָעִבים ֶּגֶׁשם ַעל ָהָאֶרץ ָיִריקּו ְוִא ) 3: (ָהָאֶרץ

) 4: (ְמקֹום ֶׁשִּיּפֹול ָהֵעץ ָׁשם ְיהּוא| ִיּפֹול ֵעץ ַּבָּדרֹום ְוִאם ַּבָּצפֹון 
ַּכֲאֶׁשר ) 5: (ְורֶֹאה ֶבָעִבים לֹא ִיְקצֹור| ֵמר רּוַח לֹא ִיְזָרע ׁשֹ

ָּכָכה לֹא | ֵאיְנָך יֹוֵדַע ַמה ֶּדֶרְך ָהרּוַח ַּכֲעָצִמים ְּבֶבֶטן ַהְּמֵלָאה 
ַּבּבֶֹקר ) 6: (ֵתַדע ֶאת ַמֲעֵׂשה ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהּכֹל

 רִּכי ֵאיְנָך יֹוֵדע ֵאי ֶזה ִיְכָׁש | ַּנח ָיֶדָך ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב ַאל ַּת 
| ּוָמתֹוק ָהאֹור ) 7: (ֲהֶזה אֹו ֶזה ְוִאם ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד טֹוִבים

ִּכי ִאם ָׁשִנים ַהְרֵּבה ) 8: (ְוטֹוב ַלֵעיַנִים ִלְראֹות ֶאת ַהָּׁשֶמׁש
חֶֹׁשְך ִּכי ַהְרֵּבה ְוִיְזּכֹר ֶאת ְיֵמי הַ | ִיְחֶיה ָהָאָדם ְּבֻכָּלם ִיְׂשָמח 

ָך ְׂשַמח ָּבחּור ְּבַיְלדּוֶתיָך ִויִטיְבָך ִלְּב ) 9: (ִיְהיּו ָּכל ֶׁשָּבא ָהֶבל
ְוָדע ִּכי ַעל | ִּביֵמי ְבחּורֹוֶתָך ְוַהֵּלְך ְּבַדְרֵכי ִלְּבָך ּוְבַמְרֵאי ֵעיֶניָך 

ַעס ִמִּלֶּבָך ְוָהֵסר ּכַ ) 10: (ָּכל ֵאֶּלה ְיִביֲאָך ָהֱאלִֹהים ַּבִּמְׁשָּפט
  :ִּכי ַהַּיְלדּות ְוַהַּׁשֲחרּות ָהֶבל| ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶרָך 

  
Ecclesiastes Chapter 12 

  
י ַעד ֲאֶׁשר לֹא ָיבֹאּו ְיֵמ | ּוְזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ִּביֵמי ְּבחּורֶֹתיָך ) 1(

ַעד ) 2( :ָהָרָעה ְוִהִּגיעּו ָׁשִנים ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ
ְוָׁשבּו | ים ֲאֶׁשר לֹא ֶתְחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִב 

ַעְּותּו ַּבּיֹום ֶׁשָּיֻזעּו ׁשְֹמֵרי ַהַּבִית ְוִהְת ) 3: (ֶהָעִבים ַאַחר ַהָּגֶׁשם
ּוָבְטלּו ַהּטֲֹחנֹות ִּכי ִמֵעטּו ְוָחְׁשכּו ָהרֹאֹות | ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל 



ְוָיקּום | ה ְוֻסְּגרּו ְדָלַתִים ַּבּׁשּוק ִּבְׁשַפל קֹול ַהַּטֲחנָ ) 4: (תָּבֲאֻרּבֹו
ַּגם ִמָּגבַֹּה ִיָראּו ) 5: (ְלקֹול ַהִּצּפֹור ְוִיַּׁשחּו ָּכל ְּבנֹות ַהִּׁשיר

 ר ָהֲאִבּיֹוָנהְוַחְתַחִּתים ַּבֶּדֶרְך ְוָיֵנאץ ַהָּׁשֵקד ְוִיְסַּתֵּבל ֶהָחָגב ְוָתפֵ 
) 6: (ְך ָהָאָדם ֶאל ֵּבית עֹוָלמֹו ְוָסְבבּו ַבּׁשּוק ַהּסְֹפִדיםִּכי הֹלֵ | 

| ָהב ֶחֶבל ַהֶּכֶסף ְוָתֻרץ ֻּגַּלת ַהּזָ ] ֵיָרֵתק קרי[ַעד ֲאֶׁשר לֹא ירחק 
 ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר) 7: (ְוִתָּׁשֶבר ַּכד ַעל ַהַּמּבּוַע ְוָנרֹץ ַהַּגְלַּגל ֶאל ַהּבֹור

: ָנּהָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ְנָת וְ | ַעל ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהָיה 
ְויֵֹתר ֶׁשָהָיה ) 9: (ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ַהּקֹוֶהֶלת ַהּכֹל ָהֶבל) 8(

עֹוד ִלַּמד ַּדַעת ֶאת ָהָעם ְוִאֵּזן ְוִחֵּקר ִּתֵּקן | קֶֹהֶלת ָחָכם 
ְוָכתּוב | ץ ִּבֵּקׁש קֶֹהֶלת ִלְמצֹא ִּדְבֵרי ֵחפֶ ) 10: (ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה

ת ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרבֹנֹות ּוְכַמְׂשְמרֹו) 11: (יֶֹׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת
ְויֵֹתר ֵמֵהָּמה ) 12: (ִנְּתנּו ֵמרֶֹעה ֶאָחד| ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות 

ַעת ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרֵּבה ְיגִ | ְּבִני ִהָּזֵהר 
ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת | סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע ) 13: (ָּבָׂשר

ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה ) 14: (ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם
  :ִאם טֹוב ְוִאם ָרע| ָהֱאלִֹהים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם 

  
  ֵסֶפר ֵאיָכה

  
Lamentations Chapter 1 

  
ַרָּבִתי | ָבָדד ָהִעיר ַרָּבִתי ָעם ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה  ֵאיָכה ָיְׁשָבה) 1(

ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ) 2(  : ַבּגֹוִים ָׂשָרִתי ַּבְּמִדינֹות ָהְיָתה ָלַמס
ּו ָּכל ֵרֶעיָה ָּבְגד| ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה ֵאין ָלּה ְמַנֵחם ִמָּכל אֲֹהֶביָה 

ָדה ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֵמעִֹני ּוֵמרֹב ֲעבֹ) 3(  : ָבּה ָהיּו ָלּה ְלאְֹיִבים
ן ָּכל רְֹדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבי| ִהיא ָיְׁשָבה ַבּגֹוִים לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח 

ל ַּדְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמְּבִלי ָּבֵאי מֹוֵעד ּכָ ) 4(  : ַהְּמָצִרים
ּנּוגֹות ְוִהיא ַמר ְּבתּולֶֹתיָה | ְׁשָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין ּכֲֹהֶניָה ֶנֱאָנִחים 

ל רֹב ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש אְֹיֶביָה ָׁשלּו ִּכי ְיהָוה הֹוָגּה עַ ) 5(  : ָלּה
ִמַּבת [ַוֵּיֵצא מן בת ) 6(  : עֹוָלֶליָה ָהְלכּו ְׁשִבי ִלְפֵני ָצר| ְּפָׁשֶעיָה 

ה ָהיּו ָׂשֶריָה ְּכַאָּיִלים לֹא ָמְצאּו ִמְרעֶ | ִצּיֹון ָּכל ֲהָדָרּה ] קרי
ּה ָזְכָרה ְירּוָׁשַלִם ְיֵמי ָעְניָ ) 7(  : ַוֵּיְלכּו ְבלֹא כַֹח ִלְפֵני רֹוֵדף

ִּבְנפֹל ַעָּמּה ְּבַיד | ּוְמרּוֶדיָה ּכֹל ַמֲחֻמֶדיָה ֲאֶׁשר ָהיּו ִמיֵמי ֶקֶדם 
) 8(  : ָצר ְוֵאין עֹוֵזר ָלּה ָראּוָה ָצִרים ָׂשֲחקּו ַעל ִמְׁשַּבֶּתהָ 



ָּכל ְמַכְּבֶדיָה | ם ַעל ֵּכן ְלִניָדה ָהָיָתה ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַלִ
) 9(  : ִהִּזילּוָה ִּכי ָראּו ֶעְרָוָתּה ַּגם ִהיא ֶנֶאְנָחה ַוָּתָׁשב ָאחֹור
ֵאין ְמַנֵחם  ֻטְמָאָתּה ְּבׁשּוֶליָה לֹא ָזְכָרה ַאֲחִריָתּה ַוֵּתֶרד ְּפָלִאים

 ָידֹו ָּפַרׂש ָצר) 10(  : ֵיבְרֵאה ְיהָוה ֶאת ָעְנִיי ִּכי ִהְגִּדיל אֹו| ָלּה 
ִּויָתה ִּכי ָרֲאָתה גֹוִים ָּבאּו ִמְקָּדָׁשּה ֲאֶׁשר ִצ | ַעל ָּכל ַמֲחַמֶּדיָה 

ם ָּכל ַעָּמּה ֶנֱאָנִחים ְמַבְּקִׁשים ֶלחֶ ) 11(  : לֹא ָיבֹאּו ַבָּקָהל ָלְך 
 ְרֵאה| ְּבאֶֹכל ְלָהִׁשיב ָנֶפׁש ] ַמֲחַמֵּדיֶהם קרי[ָנְתנּו מחמודיהם 

לֹוא ֲאֵליֶכם ָּכל ) 12(  : ְיהָוה ְוַהִּביָטה ִּכי ָהִייִתי זֹוֵלָלה
ר עֹוַלל ִלי עְֹבֵרי ֶדֶרְך ַהִּביטּו ּוְראּו ִאם ֵיׁש ַמְכאֹוב ְּכַמְכאִֹבי ֲאֶׁש 

 ִמָּמרֹום ָׁשַלח ֵאׁש) 13(  : ֲאֶׁשר הֹוָגה ְיהָוה ְּביֹום ֲחרֹון ַאּפֹו| 
ַנִני ַרׂש ֶרֶׁשת ְלַרְגַלי ֱהִׁשיַבִני ָאחֹור ְנָת ּפָ | ְּבַעְצמַֹתי ַוִּיְרֶּדָּנה 

ָּתְרגּו ִנְׂשַקד עֹל ְּפָׁשַעי ְּבָידֹו ִיְׂש ) 14(  : ׁשֵֹמָמה ָּכל ַהּיֹום ָּדָוה
: ְנָתַנִני ֲאדָֹני ִּביֵדי לֹא אּוַכל קּום| ָעלּו ַעל ַצָּואִרי ִהְכִׁשיל ּכִֹחי 

ּבֹר ְרִּבי ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלְׁש ִסָּלה ָכל ַאִּביַרי ֲאדָֹני ְּבִק ) 15(  
ַעל ֵאֶּלה ) 16(  : ַּגת ָּדַרְך ֲאדָֹני ִלְבתּוַלת ַּבת ְיהּוָדה| ַּבחּוָרי 

ִׁשיב ֲאִני בֹוִכָּיה ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ַּמִים ִּכי ָרַחק ִמֶּמִּני ְמַנֵחם ֵמ 
ְרָׂשה ִצּיֹון ּפֵ ) 17(  : ָהיּו ָבַני ׁשֹוֵמִמים ִּכי ָגַבר אֹוֵיב| ַנְפִׁשי 

ָהְיָתה | ְּבָיֶדיָה ֵאין ְמַנֵחם ָלּה ִצָּוה ְיהָוה ְלַיֲעקֹב ְסִביָביו ָצָריו 
ַצִּדיק הּוא ְיהָוה ִּכי ִפיהּו ) 18(  : ְירּוָׁשַלִם ְלִנָּדה ֵּביֵניֶהם

ּוְראּו ַמְכאִֹבי ] ָהַעִּמים קרי[ִׁשְמעּו ָנא ָכל עמים | ָמִריִתי 
 ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי ֵהָּמה) 19(  : י ָהְלכּו ַבֶּׁשִביְּבתּולַֹתי ּוַבחּורַ 

ת ִּכי ִבְקׁשּו אֶֹכל ָלמֹו ְוָיִׁשיבּו ֶא | ִרּמּוִני ּכֲֹהַני ּוְזֵקַני ָּבִעיר ָּגָועּו 
ִּבי ְרֵאה ְיהָוה ִּכי ַצר ִלי ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו ֶנְהַּפְך לִ ) 20(  : ַנְפָׁשם

: ִמחּוץ ִׁשְּכָלה ֶחֶרב ַּבַּבִית ַּכָּמֶות| ְּבִקְרִּבי ִּכי ָמרֹו ָמִריִתי 
ָׁשְמעּו  ָׁשְמעּו ִּכי ֶנֱאָנָחה ָאִני ֵאין ְמַנֵחם ִלי ָּכל אְֹיַבי) 21(  

: ֵהֵבאָת יֹום ָקָראָת ְוִיְהיּו ָכמֹוִני| ָרָעִתי ָׂשׂשּו ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת 
ר עֹוַלְלָּת ִלי ָּתבֹא ָכל ָרָעָתם ְלָפֶניָך ְועֹוֵלל ָלמֹו ַּכֲאֶׁש ) 22(  

  :ִּכי ַרּבֹות ַאְנחַֹתי ְוִלִּבי ַדָּוי| ַעל ָּכל ְּפָׁשָעי 
  

Lamentations Chapter 2 
  
ִים ֶאֶרץ ֵאיָכה ָיִעיב ְּבַאּפֹו ֲאדָֹני ֶאת ַּבת ִצּיֹון ִהְׁשִליְך ִמָּׁשַמ ) 1(

ִּבַּלע ) 2(  : ְולֹא ָזַכר ֲהדֹם ַרְגָליו ְּביֹום ַאּפֹו| ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל 
ֹו ָחַמל ֵאת ָּכל ְנאֹות ַיֲעקֹב ָהַרס ְּבֶעְבָרת] ְולֹא קרי[ֲאדָֹני לא 



ָּגַדע ) 3(  : ִחֵּלל ַמְמָלָכה ְוָׂשֶריהָ | ִמְבְצֵרי ַבת ְיהּוָדה ִהִּגיַע ָלָאֶרץ 
| ֹוֵיב ָּבֳחִרי ַאף ּכֹל ֶקֶרן ִיְׂשָרֵאל ֵהִׁשיב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְּפֵני א

ָּדַרְך ַקְׁשּתֹו ) 4(  : ַיֲעקֹב ְּכֵאׁש ֶלָהָבה ָאְכָלה ָסִביבַוִּיְבַער ְּב 
ְּבאֶֹהל ַּבת ִצּיֹון | ְּכאֹוֵיב ִנָּצב ְיִמינֹו ְּכָצר ַוַּיֲהרֹג ּכֹל ַמֲחַמֵּדי ָעִין 

ַּלע ָהָיה ֲאדָֹני ְּכאֹוֵיב ִּבַּלע ִיְׂשָרֵאל ִּב ) 5(  : ָׁשַפְך ָּכֵאׁש ֲחָמתֹו
ַוֶּיֶרב ְּבַבת ְיהּוָדה ַּתֲאִנָּיה | ֵחת ִמְבָצָריו ָּכל ַאְרְמנֹוֶתיָה ִׁש 

ֹון ִׁשַּכח ְיהָוה ְּבִצּי| ַוַּיְחמֹס ַּכַּגן ֻׂשּכֹו ִׁשֵחת מֹוֲעדֹו ) 6(  : ַוֲאִנָּיה
ָזַנח ֲאדָֹני ) 7(  : מֹוֵעד ְוַׁשָּבת ַוִּיְנַאץ ְּבַזַעם ַאּפֹו ֶמֶלְך ְוכֵֹהן

קֹול | יר ְּבַיד אֹוֵיב חֹומֹת ַאְרְמנֹוֶתיָה ִמְזְּבחֹו ִנֵאר ִמְקָּדׁשֹו ִהְסּגִ 
ָחַׁשב ְיהָוה ְלַהְׁשִחית ) 8(  : ָנְתנּו ְּבֵבית ְיהָוה ְּכיֹום מֹוֵעד

ַוַּיֲאֶבל ֵחל | חֹוַמת ַּבת ִצּיֹון ָנָטה ָקו לֹא ֵהִׁשיב ָידֹו ִמַּבֵּלַע 
 ַּבד ְוִׁשַּברָטְבעּו ָבָאֶרץ ְׁשָעֶריָה ִא ) 9(  : ְוחֹוָמה ַיְחָּדו ֻאְמָללּו

א ַמְלָּכּה ְוָׂשֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה ַּגם ְנִביֶאיָה לֹ| ְּבִריֶחיָה 
ן ֵיְׁשבּו ָלָאֶרץ ִיְּדמּו ִזְקֵני ַבת ִצּיֹו) 10(  : ָמְצאּו ָחזֹון ֵמְיהָוה

הֹוִרידּו ָלָאֶרץ רֹאָׁשן | ֶהֱעלּו ָעָפר ַעל רֹאָׁשם ָחְגרּו ַׂשִּקים 
י ָּכלּו ַבְּדָמעֹות ֵעיַני ֳחַמְרְמרּו ֵמעַ ) 11(  : ָׁשָלִםְּבתּולֹת ְירּו

ֵּבָעֵטף עֹוֵלל ְויֹוֵנק | ִנְׁשַּפְך ָלָאֶרץ ְּכֵבִדי ַעל ֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי 
| ְלִאּמָֹתם יֹאְמרּו ַאֵּיה ָּדָגן ָוָיִין ) 12(  : ִּבְרחֹבֹות ִקְרָיה

 ְׁשַּתֵּפְך ַנְפָׁשם ֶאל ֵחיקְּבִהְתַעְּטָפם ֶּכָחָלל ִּבְרחֹבֹות ִעיר ְּבִה 
ִם ָמה ָמה ֲאִעיֵדְך ָמה ֲאַדֶּמה ָּלְך ַהַּבת ְירּוָׁשלַ ) 13(  : ִאּמָֹתם

י ִּכי ָגדֹול ַּכָּים ִׁשְבֵרְך ִמ | ַאְׁשֶוה ָּלְך ַוֲאַנֲחֵמְך ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹון 
ּלּו ַעל ֲעֹוֵנְך ְנִביַאִיְך ָחזּו ָלְך ָׁשְוא ְוָתֵפל ְולֹא גִ ) 14(  : ִיְרָּפא ָלְך 

ַוֶּיֱחזּו ָלְך ַמְׂשאֹות ָׁשְוא | ] ְׁשבּוֵתְך קרי[ְלָהִׁשיב ׁשביתך 
ְרקּו ָסְפקּו ָעַלִיְך ַּכַּפִים ָּכל עְֹבֵרי ֶדֶרְך ָׁש ) 15(  : ּוַמּדּוִחים

 ֲהזֹאת ָהִעיר ֶׁשּיֹאְמרּו ְּכִליַלת| ַוָּיִנעּו רֹאָׁשם ַעל ַּבת ְירּוָׁשָלִם 
 ָּפצּו ָעַלִיְך ִּפיֶהם ָּכל אֹוְיַבִיְך ) 16(  : ׂש ְלָכל ָהָאֶרץיִֹפי ָמׂשֹו

אנּו ַאְך ֶזה ַהּיֹום ֶׁשִּקִּויֻנהּו ָמצָ | ָׁשְרקּו ַוַּיַחְרקּו ֵׁשן ָאְמרּו ִּבָּלְענּו 
ֶׁשר ִצָּוה ָעָׂשה ְיהָוה ֲאֶׁשר ָזָמם ִּבַּצע ֶאְמָרתֹו אֲ ) 17(  : ָרִאינּו

ן ַוְיַׂשַּמח ָעַלִיְך אֹוֵיב ֵהִרים ֶקרֶ | ָחָמל ִמיֵמי ֶקֶדם ָהַרס ְולֹא 
חֹוַמת ַּבת ִצּיֹון הֹוִריִדי | ָצַעק ִלָּבם ֶאל ֲאדָֹני ) 18(  : ָצָרִיְך 

ת ַכַּנַחל ִּדְמָעה יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאל ִּתְּתִני פּוַגת ָלְך ַאל ִּתּדֹם ּבַ 
ת ׁש ַאְׁשֻמרֹוְלרֹא] ַבַּלְיָלה קרי[קּוִמי רִֹּני בליל ) 19(  : ֵעיֵנְך 

 ְׂשִאי ֵאָליו ַּכַּפִיְך ַעל ֶנֶפׁש| ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּבְך נַֹכח ְּפֵני ֲאדָֹני 
ְרֵאה ) 20(  : עֹוָלַלִיְך ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות



ִאם ּתֹאַכְלָנה ָנִׁשים ִּפְרָים | ְיהָוה ְוַהִּביָטה ְלִמי עֹוַלְלָּת ּכֹה 
) 21(  : ִחים ִאם ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ֲאדָֹני ּכֵֹהן ְוָנִביאעֲֹלֵלי ִטּפֻ 

| ָחֶרב ָׁשְכבּו ָלָאֶרץ חּוצֹות ַנַער ְוָזֵקן ְּבתּולַֹתי ּוַבחּוַרי ָנְפלּו בֶ 
ִּתְקָרא ְכיֹום מֹוֵעד ) 22(  : ָהַרְגָּת ְּביֹום ַאֶּפָך ָטַבְחָּת לֹא ָחָמְלָּת 

ֲאֶׁשר | יֹום ַאף ְיהָוה ָּפִליט ְוָׂשִריד ְמגּוַרי ִמָּסִביב ְולֹא ָהָיה ְּב 
  :ִטַּפְחִּתי ְוִרִּביִתי אְֹיִבי ִכָּלם

  
Lamentations Chapter 3 

  
אֹוִתי ָנַהג ַוּיַֹלְך ) 2: (ֲאִני ַהֶּגֶבר ָרָאה ֳעִני ְּבֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו) 1(

ִּבָּלה ) 4(   :ַאְך ִּבי ָיֻׁשב ַיֲהפְֹך ָידֹו ָּכל ַהּיֹום) 3: (חֶֹׁשְך ְולֹא אֹור
: הָּבָנה ָעַלי ַוַּיַּקף רֹאׁש ּוְתָלָא) 5: (ְבָׂשִרי ְועֹוִרי ִׁשַּבר ַעְצמֹוָתי

 ָּגַדר ַּבֲעִדי ְולֹא) 7(  : ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלם) 6(
 :ִפָּלִתיַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּוַע ָׂשַתם ְּת ) 8: (ֵאֵצא ִהְכִּביד ְנָחְׁשִּתי

ּדֹב אֵֹרב הּוא ִלי ) 10(  : ָּגַדר ְּדָרַכי ְּבָגִזית ְנִתיבַֹתי ִעָּוה) 9(
 ַמִניְּדָרַכי סֹוֵרר ַוְיַפְּׁשֵחִני ָׂש ) 11: (ְּבִמְסָּתִרים] ֲאִרי קרי[אריה 
ֵהִביא ) 13(  : ָּדַרְך ַקְׁשּתֹו ַוַּיִּציֵבִני ַּכַּמָּטָרא ַלֵחץ) 12: (ׁשֵֹמם

ל ָהִייִתי ְּׂשחֹק ְלָכל ַעִּמי ְנִגיָנָתם ּכָ ) 14: (ְׁשָּפתֹוְּבִכְליֹוָתי ְּבֵני ַא
ַוַּיְגֵרס ) 16(  : ִהְׂשִּביַעִני ַבְּמרֹוִרים ִהְרַוִני ַלֲעָנה) 15: (ַהּיֹום

יִתי ַוִּתְזַנח ִמָּׁשלֹום ַנְפִׁשי ָנִׁש ) 17: (ֶּבָחָצץ ִׁשָּני ִהְכִּפיַׁשִני ָּבֵאֶפר
ְזָכר ָעְנִיי ) 19(  : ִנְצִחי ְותֹוַחְלִּתי ֵמְיהָוהָואַֹמר ָאַבד ) 18: (טֹוָבה

] ְוָתׁשֹוַח קרי[ָזכֹור ִּתְזּכֹור ותׁשיח ) 20: (ּוְמרּוִדי ַלֲעָנה ָורֹאׁש
) 22(  : זֹאת ָאִׁשיב ֶאל ִלִּבי ַעל ֵּכן אֹוִחיל) 21: (ָעַלי ַנְפִׁשי

ֲחָדִׁשים ) 23: (ַחְסֵדי ְיהָוה ִּכי לֹא ָתְמנּו ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו
ן ֶחְלִקי ְיהָוה ָאְמָרה ַנְפִׁשי ַעל ּכֵ ) 24: (ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶתךָ 

טֹוב ) 26: (טֹוב ְיהָוה ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֶׁשּנּו) 25(  : אֹוִחיל לֹו
טֹוב ַלֶּגֶבר ִּכי ִיָּׂשא עֹל ) 27: (ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְיהָוה

ִיֵּתן ֶּבָעָפר ) 29: (ֵיֵׁשב ָּבָדד ְוִיּדֹם ִּכי ָנַטל ָעָליו) 28(  : ִּבְנעּוָריו
: הִיֵּתן ְלַמֵּכהּו ֶלִחי ִיְׂשַּבע ְּבֶחְרּפָ ) 30: (ִּפיהּו אּוַלי ֵיׁש ִּתְקָוה

ִּכי ִאם הֹוָגה ְוִרַחם ) 32: (ִּכי לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ֲאדָֹני) 31(  
א ִעָּנה ִמִּלּבֹו ַוַּיֶּגה ְּבֵני ִּכי לֹ) 33]: (ֲחָסָדיו קרי[ְּכרֹב חסדו 

) 35: (ְלַדֵּכא ַּתַחת ַרְגָליו ּכֹל ֲאִסיֵרי ָאֶרץ) 34(  : ִאיׁש
ְלַעֵּות ָאָדם ְּבִריבֹו ) 36: (ְלַהּטֹות ִמְׁשַּפט ָּגֶבר ֶנֶגד ְּפֵני ֶעְליֹון

: ִמי ֶזה ָאַמר ַוֶּתִהי ֲאדָֹני לֹא ִצָּוה) 37(  : ֲאדָֹני לֹא ָרָאה



ַמה ִּיְתאֹוֵנן ) 39: (ִּפי ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹובִמ ) 38(
ַנְחְּפָׂשה ) 40(  ]: ֲחָטָאיו קרי[ָאָדם ָחי ֶּגֶבר ַעל חטאו 

ִים ִנָּׂשא ְלָבֵבנּו ֶאל ַּכּפָ ) 41: (ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה ְוָנׁשּוָבה ַעד ְיהָוה
: ָמִרינּו ַאָּתה לֹא ָסָלְחָּת ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּו) 42: (ֶאל ֵאל ַּבָּׁשָמִים

) 44: (ַסּכָֹתה ָבַאף ַוִּתְרְּדֵפנּו ָהַרְגָּת לֹא ָחָמְלָּת ) 43(  
ְסִחי ּוָמאֹוס ְּתִׂשיֵמנּו ) 45: (ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָלְך ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה

ַּפַחד ) 47: (ָּפצּו ָעֵלינּו ִּפיֶהם ָּכל אְֹיֵבינּו) 46(  : ְּבֶקֶרב ָהַעִּמים
 ַּפְלֵגי ַמִים ֵּתַרד ֵעיִני ַעל) 48: (ַפַחת ָהָיה ָלנּו ַהֵּׁשאת ְוַהָּׁשֶברוָ 

) 50: (ֵעיִני ִנְּגָרה ְולֹא ִתְדֶמה ֵמֵאין ֲהֻפגֹות) 49(  : ֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי
ל ֵעיִני עֹוְלָלה ְלַנְפִׁשי ִמּכֹ) 51: (ַעד ַיְׁשִקיף ְוֵיֶרא ְיהָוה ִמָּׁשָמִים

ָצְמתּו ) 53: (צֹוד ָצדּוִני ַּכִּצּפֹור אְֹיַבי ִחָּנם) 52(  : ְּבנֹות ִעיִרי
ָצפּו ַמִים ַעל רֹאִׁשי ָאַמְרִּתי ) 54: (ַבּבֹור ַחָּיי ַוַּיּדּו ֶאֶבן ִּבי

קֹוִלי ) 56: (ָקָראִתי ִׁשְמָך ְיהָוה ִמּבֹור ַּתְחִּתּיֹות) 55(  : ִנְגָזְרִּתי
ָקַרְבָּת ְּביֹום ) 57: (ִתי ְלַׁשְוָעִתיַאל ַּתְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוחָ | ָׁשָמְעָּת 

י ַרְבָּת ֲאדָֹני ִריֵבי ַנְפִׁש ) 58(  : ֶאְקָרֶאָּך ָאַמְרָּת ַאל ִּתיָרא
) 60: (ָרִאיָתה ְיהָוה ַעָּוָתִתי ָׁשְפָטה ִמְׁשָּפִטי) 59: (ָּגַאְלָּת ַחָּיי

 ָׁשַמְעָּת ) 61(  : ָרִאיָתה ָּכל ִנְקָמָתם ָּכל ַמְחְׁשבָֹתם ִלי
 ִׂשְפֵתי ָקַמי ְוֶהְגיֹוָנם) 62: (ֶחְרָּפָתם ְיהָוה ָּכל ַמְחְׁשבָֹתם ָעָלי

: םִׁשְבָּתם ְוִקיָמָתם ַהִּביָטה ֲאִני ַמְנִּגיָנָת ) 63: (ָעַלי ָּכל ַהּיֹום
ִּתֵּתן ) 65: (ָּתִׁשיב ָלֶהם ְּגמּול ְיהָוה ְּכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם) 64(  

ִּתְרּדֹף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ) 66: (ָלֶהםָלֶהם ְמִגַּנת ֵלב ַּתֲאָלְתָך 
  :ִמַּתַחת ְׁשֵמי ְיהָוה

  
Lamentations Chapter 4 

  
ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה ַאְבֵני | ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב ִיְׁשֶנא ַהֶּכֶתם ַהּטֹוב ) 1(

 ְּבֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֻסָּלִאים) 2(  : קֶֹדׁש ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות
ַּגם ) 3(  : יָכה ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ַמֲעֵׂשה ְיֵדי יֹוֵצרֵא | ַּבָּפז 

י ַּבת ַעִּמי ְלַאְכָזר כ| ָחְלצּו ַׁשד ֵהיִניקּו ּגּוֵריֶהן ] ַּתִּנים קרי[תנין 
 ָּדַבק ְלׁשֹון יֹוֵנק ֶאל ִחּכֹו) 4(  : ַּבִּמְדָּבר] ַּכְיֵעִנים קרי[ענים 

ָהאְֹכִלים ) 5(  : ֶחם ּפֵֹרׂש ֵאין ָלֶהםעֹוָלִלים ָׁשֲאלּו לֶ | ַּבָּצָמא 
ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תֹוָלע ִחְּבקּו | ְלַמֲעַדִּנים ָנַׁשּמּו ַּבחּוצֹות 

| ַוִּיְגַּדל ֲעֹון ַּבת ַעִּמי ֵמַחַּטאת ְסדֹם ) 6(  : ַאְׁשַּפּתֹות
ַזּכּו ְנִזיֶריָה ) 7(  : ַהֲהפּוָכה ְכמֹו ָרַגע ְולֹא ָחלּו ָבּה ָיָדִים



) 8(  : ָאְדמּו ֶעֶצם ִמְּפִניִנים ַסִּפיר ִּגְזָרָתם| ֶלג ַצחּו ֵמָחָלב ִמֶּׁש 
 ָצַפד עֹוָרם ַעל ַעְצָמם| ָחַׁשְך ִמְּׁשחֹור ָּתֳאָרם לֹא ִנְּכרּו ַּבחּוצֹות 

ֶׁשֵהם | טֹוִבים ָהיּו ַחְלֵלי ֶחֶרב ֵמַחְלֵלי ָרָעב ) 9(  : ָיֵבׁש ָהָיה ָכֵעץ
ְיֵדי ָנִׁשים ַרֲחָמִנּיֹות ) 10(  : ּובֹת ָׂשָדיָיזּובּו ְמֻדָּקִרים ִמְּתנ

ִּכָּלה ) 11(  : ָהיּו ְלָברֹות ָלמֹו ְּבֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי| ִּבְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן 
ַוַּיֶּצת ֵאׁש ְּבִצּיֹון ַוּתֹאַכל | ְיהָוה ֶאת ֲחָמתֹו ָׁשַפְך ֲחרֹון ַאּפֹו 

] ּכֹל קרי[ץ וכל לֹא ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי ֶארֶ ) 12(  : ְיסֹודֶֹתיהָ 
ֵמַחּטֹאת ) 13(  : ִּכי ָיבֹא ַצר ְואֹוֵיב ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלִם| יְֹׁשֵבי ֵתֵבל 

: ַהּׁשְֹפִכים ְּבִקְרָּבּה ַּדם ַצִּדיִקים| ְנִביֶאיָה ֲעֹונֹות ּכֲֹהֶניָה 
ְּבלֹא יּוְכלּו ִיְּגעּו | ָנעּו ִעְוִרים ַּבחּוצֹות ְנגֲֹאלּו ַּבָּדם ) 14(  

סּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמֹו סּורּו סּורּו ַאל ) 15(  : ְלֻבֵׁשיֶהםִּב 
ְּפֵני ) 16(  : ָאְמרּו ַּבּגֹוִים לֹא יֹוִסיפּו ָלגּור| ִּתָּגעּו ִּכי ָנצּו ַּגם ָנעּו 

ים ְּפֵני כֲֹהִנים לֹא ָנָׂשאּו זקנ| ְיהָוה ִחְּלָקם לֹא יֹוִסיף ְלַהִּביָטם 
ִּתְכֶליָנה ] עֹוֵדינּו קרי[עודינה ) 17(  : לֹא ָחָננּו] ּוְזֵקִנים קרי[

: ְּבִצִּפָּיֵתנּו ִצִּפינּו ֶאל ּגֹוי לֹא יֹוִׁשעַ | ֵעיֵנינּו ֶאל ֶעְזָרֵתנּו ָהֶבל 
ָקַרב ִקֵּצינּו ָמְלאּו | ָצדּו ְצָעֵדינּו ִמֶּלֶכת ִּבְרחֹבֵֹתינּו ) 18(  

|  ֵפינּו ִמִּנְׁשֵרי ָׁשָמִיםַקִּלים ָהיּו רְֹד ) 19(  : ָיֵמינּו ִּכי ָבא ִקֵּצינּו
 רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיחַ ) 20(  : ַעל ֶהָהִרים ְּדָלֻקנּו ַּבִּמְדָּבר ָאְרבּו ָלנּו

: ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו ְּבִצּלֹו ִנְחֶיה ַבּגֹוִים| ְיהָוה ִנְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם 
] יֹוֶׁשֶבת קרי[ִׂשיִׂשי ְוִׂשְמִחי ַּבת ֱאדֹום יוׁשבתי ) 21(  

) 22(  : ַּגם ָעַלִיְך ַּתֲעָבר ּכֹוס ִּתְׁשְּכִרי ְוִתְתָעִרי| ֶאֶרץ עּוץ ְּב 
 ָּפַקד ֲעֹוֵנְך ַּבת ֱאדֹום| ַּתם ֲעֹוֵנְך ַּבת ִצּיֹון לֹא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתְך 

  :ִּגָּלה ַעל ַחּטֹאָתִיְך 
  

Lamentations Chapter 5 
  
ּוְרֵאה ֶאת ] ה קריַהִּביָט [ְזכֹר ְיהָוה ֶמה ָהָיה ָלנּו הביט ) 1(

) 3: (ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים ָּבֵּתינּו ְלָנְכִרים) 2: (ֶחְרָּפֵתנּו
) 4: (ָאב ִאּמֵֹתינּו ְּכַאְלָמנֹות] ְוֵאין קרי[ְיתֹוִמים ָהִיינּו אין 

ַעל ַצָּואֵרנּו ) 5: (ֵמיֵמינּו ְּבֶכֶסף ָׁשִתינּו ֵעֵצינּו ִּבְמִחיר ָיבֹאּו
ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד ) 6: (הּוַנח ָלנּו] ְולֹא קרי[ָיַגְענּו לא  ִנְרָּדְפנּו

] ְוֵאיָנם קרי[ֲאבֵֹתינּו ָחְטאּו אינם ) 7: (ַאּׁשּור ִלְׂשּבַֹע ָלֶחם
 ֲעָבִדים ָמְׁשלּו ָבנּו) 8: (ֲעֹונֵֹתיֶהם ָסָבְלנּו] ַוֲאַנְחנּו קרי[אנחנו 

: ריא ַלְחֵמנּו ִמְּפֵני ֶחֶרב ַהִּמְדּבָ ְּבַנְפֵׁשנּו ָנִב ) 9: (ּפֵֹרק ֵאין ִמָּיָדם



ן ָנִׁשים ְּבִצּיֹו) 11: (עֹוֵרנּו ְּכַתּנּור ִנְכָמרּו ִמְּפֵני ַזְלֲעפֹות ָרָעב) 10(
 ָׂשִרים ְּבָיָדם ִנְתלּו ְּפֵני ְזֵקִנים) 12: (ִעּנּו ְּבֻתלֹת ְּבָעֵרי ְיהּוָדה

) 14: (ּוְנָעִרים ָּבֵעץ ָּכָׁשלּו ַּבחּוִרים ְטחֹון ָנָׂשאּו) 13: (לֹא ֶנְהָּדרּו
ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ) 15: (ְזֵקִנים ִמַּׁשַער ָׁשָבתּו ַּבחּוִרים ִמְּנִגיָנָתם

ָלנּו  ָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאֵׁשנּו אֹוי ָנא) 16: (ִלֵּבנּו ֶנְהַּפְך ְלֵאֶבל ְמחֵֹלנּו
: ְׁשכּו ֵעיֵנינּוַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלֵּבנּו ַעל ֵאֶּלה חָ ) 17: (ִּכי ָחָטאנּו

  : ַעל ַהר ִצּיֹון ֶׁשָּׁשֵמם ׁשּוָעִלים ִהְּלכּו בֹו) 18(
ָלָּמה ) 20: (ַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִּכְסֲאָך ְלדֹר ָודֹור) 19(

יָך ֲהִׁשיֵבנּו ְיהָוה ֵאלֶ ) 21: (ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַעְזֵבנּו ְלאֶֹרְך ָיִמים
ִּכי ִאם ָמאֹס ) 22: (ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם] ְוָנׁשּוָבה קרי[ונׁשוב 

  :ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת ָעֵלינּו ַעד ְמאֹד
  

  ֵסֶפר ֶאְסֵּתר
  

Esther Chapter 1 
  
ַעד הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו וְ | ַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ) 1(

ְּכֶׁשֶבת | ַּבָּיִמים ָהֵהם  )2: (ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה
) 3: (ן ַהִּביָרהַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁש 

ֵחיל ָּפַרס | ָבָדיו ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְלָכל ָׂשָריו ַועֲ 
ר ְּבַהְראֹתֹו ֶאת עֶֹׁש ) 4: (ּוָמַדי ַהַּפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְלָפָניו

ָיִמים ַרִּבים | ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתֹו 
ֶּמֶלְך ּוִבְמלֹואת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה הַ ) 5: (ְׁשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום

 ן ִמְׁשֶּתהְלָכל ָהָעם ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָט 
חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת ) 6: (ַּבֲחַצר ִּגַּנת ִּביַתן ַהֶּמֶלְך | ְבַעת ָיִמים ִׁש 

ִמּטֹות |  ָאחּוז ְּבַחְבֵלי בּוץ ְוַאְרָּגָמן ַעל ְּגִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי ֵׁשׁש
ְוַהְׁשקֹות ) 7: (ָזָהב ָוֶכֶסף ַעל ִרְצַפת ַּבַהט ָוֵׁשׁש ְוַדר ְוסָֹחֶרת

: ְוֵיין ַמְלכּות ָרב ְּכַיד ַהֶּמֶלְך | ֵכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹוִנים ִּבְכֵלי ָזָהב וְ 
יתֹו ִּכי ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶלְך ַעל ָּכל ַרב ּבֵ | ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין אֵֹנס ) 8(

 ַּגם ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ָעְׂשָתה) 9: (ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש
) 10(  : ַּמְלכּות ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁשֵּבית הַ | ִמְׁשֵּתה ָנִׁשים 

ָאַמר ִלְמהּוָמן ִּבְּזָתא | ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְּכטֹוב ֵלב ַהֶּמֶלְך ַּבָּיִין 
ים ַחְרבֹוָנא ִּבְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְרַּכס ִׁשְבַעת ַהָּסִריִס 

י ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּת ) 11: (ַהְמָׁשְרִתים ֶאת ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש



ים ְלַהְראֹות ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִר | ַהַּמְלָּכה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְּבֶכֶתר ַמְלכּות 
י ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּת ) 12: (ֶאת ָיְפָיּה ִּכי טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא

ֶלְך ְמאֹד ַוִּיְקצֹף ַהֶּמ | ָלבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ְּבַיד ַהָּסִריִסים 
| ים ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי ָהִעִּת ) 13: (ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו

ְוַהָּקרֹב ֵאָליו ) 14: (ִּכי ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ָּכל יְֹדֵעי ָּדת ָוִדין
ִׁשְבַעת | ּוָכן ַּכְרְׁשָנא ֵׁשָתר ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממ

: ְלכּותי ָּפַרס ּוָמַדי רֵֹאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ַהּיְֹׁשִבים ִראׁשָֹנה ַּבַּמ ָׂשרֵ 
ת ַעל ֲאֶׁשר לֹא ָעְׂשָתה ֶא | ְּכָדת ַמה ַּלֲעׂשֹות ַּבַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ) 15(

ַוּיֹאֶמר ) 16(  : ַמֲאַמר ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּבַיד ַהָּסִריִסים
ַבּדֹו ַהֶּמֶלְך ְוַהָּׂשִרים לֹא ַעל ַהֶּמֶלְך ְל  ִלְפֵני] ְממּוָכן קרי[מומכן 

ֶׁשר ִּכי ַעל ָּכל ַהָּׂשִרים ְוַעל ָּכל ָהַעִּמים אֲ | ָעְוָתה ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה 
ל ִּכי ֵיֵצא ְדַבר ַהַּמְלָּכה עַ ) 17: (ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ְּבָאְמָרם ַהֶּמֶלְך | ְּבֵעיֵניֶהן ָּכל ַהָּנִׁשים ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליֶהן 
: לֹא ָבָאהֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ְלָפָניו וְ 

ְמעּו ֶאת ְוַהּיֹום ַהֶּזה ּתֹאַמְרָנה ָׂשרֹות ָּפַרס ּוָמַדי ֲאֶׁשר ָׁש ) 18(
ִאם ַעל ) 19: (ָקֶצףּוְכַדי ִּבָּזיֹון וָ | ְּדַבר ַהַּמְלָּכה ְלכֹל ָׂשֵרי ַהֶּמֶלְך 

ס ּוָמַדי ַהֶּמֶלְך טֹוב ֵיֵצא ְדַבר ַמְלכּות ִמְּלָפָניו ְוִיָּכֵתב ְּבָדֵתי ָפרַ 
ֵורֹוׁש ֲאֶׁשר לֹא ָתבֹוא ַוְׁשִּתי ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁש | ְולֹא ַיֲעבֹור 

ַמע ְוִנְׁש ) 20: (ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּתן ַהֶּמֶלְך ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה
ְוָכל | א ִּפְתָגם ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּבָכל ַמְלכּותֹו ִּכי ַרָּבה ִהי

ַוִּייַטב ) 21: (ַהָּנִׁשים ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן
) 22: (ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ִּכְדַבר ְממּוָכן| ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהָּׂשִרים 

 ַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֶאל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנהַוִּיְׁש 
 ִלְהיֹות ָּכל ִאיׁש ׂשֵֹרר ְּבֵביתֹו| ִּכְכָתָבּה ְוֶאל ַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו 

  :ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ַעּמֹו
  

Esther Chapter 2 
  
ָזַכר | ְׁשֵורֹוׁש ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכׁשְֹך ֲחַמת ַהֶּמֶלְך ֲאחַ ) 1(

ַוּיֹאְמרּו ) 2: (יהָ ֶאת ַוְׁשִּתי ְוֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְגַזר ָעלֶ 
ת ְיַבְקׁשּו ַלֶּמֶלְך ְנָערֹות ְּבתּולֹות טֹובֹו| ַנֲעֵרי ַהֶּמֶלְך ְמָׁשְרָתיו 

ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶלְך ְּפִקיִדים ְּבָכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו ) 3: (ַמְרֶאה
ַהִּביָרה  ִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ַנֲעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל ׁשּוַׁשןוְ 

ְוָנתֹון | ים ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים ֶאל ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶלְך ׁשֵֹמר ַהָּנִׁש 



לְֹך ַּתַחת ְוַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ִּתיַטב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ִּתְמ ) 4: (ַּתְמרּוֵקיֶהן
ִאיׁש ְיהּוִדי ) 5(  : יַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש ֵּכןַוּיִ | ַוְׁשִּתי 

ן ִקיׁש ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ּבֶ | ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה 
ר ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאֶׁש ) 6: (ִאיׁש ְיִמיִני

ֶלְך ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמ | ְך ְיהּוָדה ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמלֶ 
ין ָלּה ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ִּכי ֵא ) 7: (ָּבֶבל

 ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביהָ | ָאב ָוֵאם 
 י ְּבִהָּׁשַמע ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ַוְיִה ) 8: (ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת

| ֵהָגי  ְוָדתֹו ּוְבִהָּקֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל ַיד
) 9: (יםַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶלְך ֶאל ַיד ֵהַגי ׁשֵֹמר ַהָּנִׁש 

ת ַּתְמרּוֶקיָה ַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו ַוִּתָּׂשא ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶא 
ת ָלּה ְוֶאת ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶת 

) 10: (םַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֵּבית ַהָּנִׁשי| ִמֵּבית ַהֶּמֶלְך 
ִּכי ָמְרֳּדַכי ִצָּוה | לֹא ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת ַעָּמּה ְוֶאת מֹוַלְדָּתּה 

 ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּלְך ) 11: (יָה ֲאֶׁשר לֹא ַתִּגידָעלֶ 
ה ָלַדַעת ֶאת ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר ּוַמה ֵּיָעֶׂש | ִלְפֵני ֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים 

 ְׁשֵורֹוׁשּוְבַהִּגיַע ּתֹר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאחַ ) 12: (ָּבּה
ְמְלאּו ְיֵמי ָדת ַהָּנִׁשים ְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש ִּכי ֵּכן יִ ִמֵּקץ ֱהיֹות ָלּה ְּכ 

ים ָדִׁשים ַּבְּבָׂשִמ ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְּבֶׁשֶמן ַהּמֹר ְוִׁשָּׁשה חֳ | ְמרּוֵקיֶהן 
ֵאת | ּוָבֶזה ַהַּנֲעָרה ָּבָאה ֶאל ַהֶּמֶלְך ) 13: (ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָּנִׁשים

ת ּה ָלבֹוא ִעָּמּה ִמֵּבית ַהָּנִׁשים ַעד ֵּביָּכל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ִיָּנֵתן לָ 
 ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבּבֶֹקר ִהיא ָׁשָבה ֶאל ֵּבית) 14: (ַהֶּמֶלְך 

לֹא | ִּפיַלְגִׁשים ַהָּנִׁשים ֵׁשִני ֶאל ַיד ַׁשֲעְׁשַגז ְסִריס ַהֶּמֶלְך ׁשֵֹמר הַ 
: ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם ָתבֹוא עֹוד ֶאל ַהֶּמֶלְך ִּכי ִאם ָחֵפץ ָּבּה ַהֶּמֶלְך 

ָלַקח לֹו  ּוְבַהִּגיַע ּתֹר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר) 15(
ר יֹאַמר ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך לֹא ִבְקָׁשה ָּדָבר ִּכי ִאם ֶאת ֲאֶׁש 

ֵני יַוְּתִהי ֶאְסֵּתר נֵֹׂשאת ֵחן ְּבעֵ | ֵהַגי ְסִריס ַהֶּמֶלְך ׁשֵֹמר ַהָּנִׁשים 
ֶאל ֵּבית  ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש) 16: (ָּכל רֶֹאיהָ 

ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע | ַמְלכּותֹו ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת 
 ַוִּתָּׂשא ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵּתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים) 17: (ְלַמְלכּותֹו

ּה ַוָּיֶׂשם ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּברֹאָׁש | ִמָּכל ַהְּבתּולֹת ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו 
ל ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְלכָ ) 18: (ַוַּיְמִליֶכָה ַּתַחת ַוְׁשִּתי

ִּיֵּתן ַוֲהָנָחה ַלְּמִדינֹות ָעָׂשה וַ | ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ֵאת ִמְׁשֵּתה ֶאְסֵּתר 
ּוָמְרֳּדַכי | ּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולֹות ֵׁשִנית ) 19: (ַמְׂשֵאת ְּכַיד ַהֶּמֶלְך 



ָּמּה ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת עַ ) 20: (יֵֹׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך 
ה ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר עָֹׂש | ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדָכי 
ִמים ָהֵהם ּוָמְרֳּדַכי ַּבּיָ ) 21(  : ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו

ְך ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמלֶ | יֵֹׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך 
ַוִּיָּוַדע ) 22: (ׁשִמּׁשְֹמֵרי ַהַּסף ַוְיַבְקׁשּו ִלְׁשלַֹח ָיד ַּבֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹ

ֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶלְך ַוּתֹא| ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה 
| ֶהם ַעל ֵעץ ַוְיֻבַּקׁש ַהָּדָבר ַוִּיָּמֵצא ַוִּיָּתלּו ְׁשֵני) 23: (ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכי

  :ַוִּיָּכֵתב ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
  

Esther Chapter 3 
  
ת ָהָמן ֶּבן ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּגַּדל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶא ) 1(

ִרים ַוָּיֶׂשם ֶאת ִּכְסאֹו ֵמַעל ָּכל ַהָּׂש | ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנְּׂשֵאהּו 
ְרִעים ְוָכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ּכֹ) 2: (ֲאֶׁשר ִאּתֹו

ַרע ְולֹא ּוָמְרֳּדַכי לֹא ִיְכ | ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן ִּכי ֵכן ִצָּוה לֹו ַהֶּמֶלְך 
ְך ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמלֶ ) 3: (ִיְׁשַּתֲחֶוה

ַוְיִהי ) 4: (ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶלְך | ְלָמְרֳּדָכי 
|  ֵאָליו יֹום ָויֹום ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵליֶהם] ְּכָאְמָרם קרי[באמרם 

 ֶׁשרַיַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי ִּכי ִהִּגיד ָלֶהם אֲ ַוַּיִּגידּו ְלָהָמן ִלְראֹות הֲ 
| ֶוה לֹו ַוַּיְרא ָהָמן ִּכי ֵאין ָמְרֳּדַכי ּכֵֹרַע ּוִמְׁשַּתחֲ ) 5: (הּוא ְיהּוִדי

ּדֹו ִּכי ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁשלֹח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי ְלבַ ) 6: (ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה
 ַוְיַבֵּקׁש ָהָמן ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל| ְרֳּדָכי ִהִּגידּו לֹו ֶאת ַעם ָמ 

 ַּבחֶֹדׁש) 7: (יַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעם ָמְרֳּדכָ 
ֹוׁש ֶלְך ֲאַחְׁשֵורָהִראׁשֹון הּוא חֶֹדׁש ִניָסן ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַלֶּמ 

 ן ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁשִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמ | 
ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַלֶּמֶלְך ) 8(  : ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר

ם ְּבכֹל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמפָֹרד ֵּבין ָהַעִּמי
ֶלְך ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמָּכל ָעם ְוֶאת ָּדֵתי ַהֶּמ | ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך 

 ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב) 9: (ֵאיָנם עִֹׂשים ְוַלֶּמֶלְך ֵאין ׁשֶֹוה ְלַהִּניָחם
 ְיֵדי עֵֹׂשי ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶאְׁשקֹול ַעל| ִיָּכֵתב ְלַאְּבָדם 

ַוָּיַסר ַהֶּמֶלְך ֶאת ) 10: (ַהְּמָלאָכה ְלָהִביא ֶאל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך 
ַוִּיְּתָנּה ְלָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי צֵֹרר | דֹו ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל יָ 

ְוָהָעם | ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלָהָמן ַהֶּכֶסף ָנתּון ָלְך ) 11: (ַהְּיהּוִדים
 ַוִּיָּקְראּו סְֹפֵרי ַהֶּמֶלְך ַּבחֶֹדׁש) 12: (ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעיֶניךָ 



ן ֶאל ם ּבֹו ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ָהָמ ָהִראׁשֹון ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹו
ִדיָנה ְוֶאל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני ַהֶּמֶלְך ְוֶאל ַהַּפחֹות ֲאֶׁשר ַעל ְמִדיָנה ּוְמ 
ְּבֵׁשם | ֹונֹו ָׂשֵרי ַעם ָוָעם ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁש

ְוִנְׁשלֹוַח ) 13: (ם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש ִנְכָּתב ְוֶנְחָּת 
ֲהרֹג ְסָפִרים ְּבַיד ָהָרִצים ֶאל ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ְלַהְׁשִמיד לַ 

ֹום ֶאָחד ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּבי
ּוְׁשָלָלם | ֲאָדר  ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא חֶֹדׁש

ָנה ָּגלּוי ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדי) 14: (ָלבֹוז
ָהָרִצים ָיְצאּו ) 15: (ִלְהיֹות ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהֶּזה| ְלָכל ָהַעִּמים 

ֶלְך ְוַהֶּמ | ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה 
  :ְוָהָמן ָיְׁשבּו ִלְׁשּתֹות ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה

  
Esther Chapter 4 

  
י ֶאת ְּבָגָדיו ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדכַ ) 1(

ַוֵּיֵצא ְּבתֹוְך ָהִעיר ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגדָֹלה | ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר 
ר ִּכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַׁשעַ | ַוָּיבֹוא ַעד ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ) 2: (ּוָמָרה

ַבר ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּד ) 3: (ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ָׂשק
ַׂשק | ד ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ַמִּגיַע ֵאֶבל ָּגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסּפֵ 

ַנֲערֹות ] ַוָּתבֹואָנה קרי[ותבואינה ) 4: (ַרִּביםָוֵאֶפר ֻיַּצע לָ 
 ַוִּתְׁשַלח| ֶאְסֵּתר ְוָסִריֶסיָה ַוַּיִּגידּו ָלּה ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה ְמאֹד 
: א ִקֵּבלְּבָגִדים ְלַהְלִּביׁש ֶאת ָמְרֳּדַכי ּוְלָהִסיר ַׂשּקֹו ֵמָעָליו ְולֹ

ָפֶניָה יֵסי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד לְ ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך ִמָּסִר ) 5(
 ַוֵּיֵצא ֲהָתְך ) 6: (ָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה| ַוְּתַצֵּוהּו ַעל ָמְרֳּדָכי 

ַוַּיֶּגד ) 7: (ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶלְך | ֶאל ָמְרֳּדָכי 
ַמר ָרַׁשת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָאְוֵאת ּפָ | לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו 

] ַּבְּיהּוִדים קרי[ָהָמן ִלְׁשקֹול ַעל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ביהודיים 
ָׁשן ְוֶאת ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב ַהָּדת ֲאֶׁשר ִנַּתן ְּבׁשּו) 8: (ְלַאְּבָדם

ּוְלַצּוֹות | ְלַהְׁשִמיָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסֵּתר ּוְלַהִּגיד ָלּה 
: ַעָּמּה יָה ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ְלִהְתַחֶּנן לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו ַעלָעלֶ 

ַוּתֹאֶמר ) 10: (ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי| ַוָּיבֹוא ֲהָתְך ) 9(
 ָּכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ְוַעם) 11: (ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל ָמְרֳּדָכי

בֹוא ֶאל ֶּמֶלְך יֹוְדִעים ֲאֶׁשר ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר יָ ְמִדינֹות הַ 
ֹו ְלָהִמית ַהֶּמֶלְך ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר לֹא ִיָּקֵרא ַאַחת ָּדת



ַוֲאִני | ָיה ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיט לֹו ַהֶּמֶלְך ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ְוחָ 
ַוַּיִּגידּו ) 12: (ֶזה ְׁשלֹוִׁשים יֹום לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך 

  : ְלָמְרֳּדָכי ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר
ַאל ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁשְך | ַוּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר ) 13(

ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ) 14: (ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶלְך ִמָּכל ַהְּיהּוִדים
 ַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹוםַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהּזֹאת רֶ 

ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת | ַאֵחר ְוַאְּת ּוֵבית ָאִביְך ּתֹאֵבדּו 
) 16: (ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ֶאל ָמְרֳּדָכי) 15: (ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות

ן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁש 
ְוַנֲערַֹתי  ּתֹאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ַּגם ֲאִני

ר ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר לֹא ַכָּדת ְוַכֲאֶׁש | ָאצּום ֵּכן 
ְּוָתה ַוַּיַעׂש ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצ | ַוַּיֲעבֹר ָמְרֳּדָכי ) 17: (ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי

    : ָעָליו ֶאְסֵּתר
  

Esther Chapter 5 
  
ֲעמֹד ַּבֲחַצר ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות ַוַּת ) 1(

א ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּס | ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַהְּפִניִמית נַֹכח ֵּבית ַהֶּמֶלְך 
ַוְיִהי ִכְראֹות ) 2: (ַתח ַהָּבִיתַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות נַֹכח ּפֶ 

| ֵעיָניו ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה עֶֹמֶדת ֶּבָחֵצר ָנְׂשָאה ֵחן ְּב 
ָידֹו ַוִּתְקַרב ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּב 

 ַהֶּמֶלְך ַמה ָּלְך  ַוּיֹאֶמר ָלּה) 3(  : ֶאְסֵּתר ַוִּתַּגע ְּברֹאׁש ַהַּׁשְרִביט
) 4: (ָלְך  ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוִיָּנֵתן| ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה 

 ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ַהּיֹום| ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב 
ֶאת ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַמֲהרּו ) 5: (ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו
ֶּתה ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ֶאל ַהִּמְׁש | ָהָמן ַלֲעׂשֹות ֶאת ְּדַבר ֶאְסֵּתר 

ַהַּיִין  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ְּבִמְׁשֵּתה) 6: (ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר
: ֵתָעׂשּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות וְ | ַמה ְּׁשֵאָלֵתְך ְוִיָּנֵתן ָלְך 

ִאם ָמָצאִתי ) 8: (ְׁשֵאָלִתי ּוַבָּקָׁשִתי| ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַוּתֹאַמר ) 7(
ת י ְוַלֲעׂשֹוֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ְוִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ָלֵתת ֶאת ְׁשֵאָלִת 

ֱעֶׂשה ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֶא | ֶאת ַּבָּקָׁשִתי 
 ַוֵּיֵצא ָהָמן ַּבּיֹום ַההּוא) 9: (ה ִּכְדַבר ַהֶּמֶלְך ָלֶהם ּוָמָחר ֶאֱעֶׂש 

 ְולֹא ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת ָמְרֳּדַכי ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך | ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב 
ַוִּיְתַאַּפק ) 10: (ָקם ְולֹא ָזע ִמֶּמּנּו ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ַעל ָמְרֳּדַכי ֵחָמה



 ַלח ַוָּיֵבא ֶאת אֲֹהָביו ְוֶאת ֶזֶרׁשַוִּיְׁש | ָהָמן ַוָּיבֹוא ֶאל ֵּביתֹו 
ְוֵאת | ו ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו ְורֹב ָּבָני) 11: (ִאְׁשּתֹו

ים ְוַעְבֵדי ָּכל ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְּׂשאֹו ַעל ַהָּׂשִר 
ֵּתר ַהַּמְלָּכה ִעם ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַאף לֹא ֵהִביָאה ֶאְס ) 12: (ַהֶּמֶלְך 

 ְוַגם ְלָמָחר ֲאִני| ַהֶּמֶלְך ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ִּכי ִאם אֹוִתי 
ְּבָכל ֵעת | ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי ) 13: (ָקרּוא ָלּה ִעם ַהֶּמֶלְך 

) 14: (ֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֲאִני רֶֹאה ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער הַ 
ִמִּׁשים ַוּתֹאֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוָכל אֲֹהָביו ַיֲעׂשּו ֵעץ ָּגבַֹּה חֲ 

ִעם  ַאָּמה ּוַבּבֶֹקר ֱאמֹר ַלֶּמֶלְך ְוִיְתלּו ֶאת ָמְרֳּדַכי ָעָליו ּובֹא
  :ָהֵעץ ַוִּייַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוַּיַעׂש| ַהֶּמֶלְך ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ָׂשֵמַח 
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 ַוּיֹאֶמר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר| ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶלְך ) 1(

 ַוִּיָּמֵצא) 2: (ַהִּזְכרֹנֹות ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ַוִּיְהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
ְך ִריֵסי ַהֶּמלֶ ָכתּוב ֲאֶׁשר ִהִּגיד ָמְרֳּדַכי ַעל ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני ָס 

) 3: (רֹוׁשֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ִלְׁשלַֹח ָיד ַּבֶּמֶלְך ֲאַחְׁשוֵ | ִמּׁשְֹמֵרי ַהַּסף 
ַוּיֹאְמרּו | ה ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַמה ַּנֲעָׂשה ְיָקר ּוְגדּוָּלה ְלָמְרֳּדַכי ַעל זֶ 

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ) 4: (ַנֲעֵרי ַהֶּמֶלְך ְמָׁשְרָתיו לֹא ַנֲעָׂשה ִעּמֹו ָּדָבר
ַלֶּמֶלְך  ְוָהָמן ָּבא ַלֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַהִחיצֹוָנה ֵלאמֹר| י ֶבָחֵצר ִמ 

ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ) 5: (ִלְתלֹות ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין לֹו
) 6: (ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ָיבֹוא| ַהֶּמֶלְך ֵאָליו ִהֵּנה ָהָמן עֵֹמד ֶּבָחֵצר 

ַהֶּמֶלְך  אֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ַמה ַלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשרַוָּיבֹוא ָהָמן ַוּיֹ
ת ְיָקר ַוּיֹאֶמר ָהָמן ְּבִלּבֹו ְלִמי ַיְחּפֹץ ַהֶּמֶלְך ַלֲעׂשֹו| ָחֵפץ ִּביָקרֹו 
 ִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך | ַוּיֹאֶמר ָהָמן ֶאל ַהֶּמֶלְך ) 7: (יֹוֵתר ִמֶּמִּני
| ֶלְך ׁש ַמְלכּות ֲאֶׁשר ָלַבׁש ּבֹו ַהֶּמ ָיִביאּו ְלבּו) 8: (ָחֵפץ ִּביָקרֹו

: ּות ְּברֹאׁשֹוְוסּוס ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶלְך ַוֲאֶׁשר ִנַּתן ֶּכֶתר ַמְלכ
ַּפְרְּתִמים ְוָנתֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶלְך הַ ) 9(

ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל | ִּביָקרֹו  ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ
ֶׁשר ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוָקְראּו ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש אֲ 

 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלָהָמן ַמֵהר ַקח ֶאת) 10: (ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו
ְּיהּוִדי ַכי הַ ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַוֲעֵׂשה ֵכן ְלָמְרּדֳ 

) 11: (ַאל ַּתֵּפל ָּדָבר ִמּכֹל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת | ַהּיֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך 
| ָכי ַוִּיַּקח ָהָמן ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת ָמְרּדֳ 



 יׁש ֲאֶׁשרַוַּיְרִּכיֵבהּו ִּבְרחֹוב ָהִעיר ַוִּיְקָרא ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִא 
ְוָהָמן |  ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ) 12: (ֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹוהַ 

ַוְיַסֵּפר ָהָמן ְלֶזֶרׁש ) 13: (ִנְדַחף ֶאל ֵּביתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש
ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו | ִאְׁשּתֹו ּוְלָכל אֲֹהָביו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו 

ִלְנּפֹל  ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת  ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ִאם
עֹוָדם ְמַדְּבִרים ) 14: (ְלָפָניו לֹא תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו

ַוַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן ֶאל | ִעּמֹו ְוָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך ִהִּגיעּו 
  :ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר
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ַוּיֹאֶמר ) 2: (ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ִלְׁשּתֹות ִעם ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה) 1(

ֵאָלֵתְך ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ַּגם ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ַמה ְּׁש 
ְלכּות ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ֲחִצי ַהַּמ | ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְוִתָּנֵתן ָלְך 

ן ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוּתֹאַמר ִאם ָמָצאִתי חֵ ) 3: (ְוֵתָעׂש
ִתי ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאלָ | ְּבֵעיֶניָך ַהֶּמֶלְך ְוִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב 

ג ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹו) 4: (ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי
י ֵאין ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו ֶהֱחַרְׁשִּתי ִּכ | ד ּוְלַאּבֵ 

 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש) 5(  : ַהָּצר ׁשֶֹוה ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶלְך 
אֹו ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ְמלָ | ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה 

ָרע ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן הָ ) 6: (ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן
ְוַהֶּמֶלְך ָקם ) 7: (ְוָהָמן ִנְבַעת ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכה| ַהֶּזה 

ל ְוָהָמן ָעַמד ְלַבֵּקׁש עַ | ַּבֲחָמתֹו ִמִּמְׁשֵּתה ַהַּיִין ֶאל ִּגַּנת ַהִּביָתן 
 ה ִּכי ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאתַנְפׁשֹו ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִּכי ָרָא

ַּיִין ְוַהֶּמֶלְך ָׁשב ִמִּגַּנת ַהִּביָתן ֶאל ֵּבית ִמְׁשֵּתה הַ ) 8: (ַהֶּמֶלְך 
ֶלְך ֲהַגם ְוָהָמן נֵֹפל ַעל ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה ַוּיֹאֶמר ַהֶּמ 

ִמִּפי ַהֶּמֶלְך ּוְפֵני  ַהָּדָבר ָיָצא| ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהַּמְלָּכה ִעִּמי ַּבָּבִית 
ֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן ַהָּסִריִסים ִלְפֵני הַ ) 9(  : ָהָמן ָחפּו

ר טֹוב ַעל ַּגם ִהֵּנה ָהֵעץ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּדּבֶ 
ְך ַוּיֹאֶמר ַהֶּמלֶ | ַהֶּמֶלְך עֵֹמד ְּבֵבית ָהָמן ָּגבַֹּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה 

| ְרֳּדָכי ַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין ְלָמ ) 10: (ְּתֻלהּו ָעָליו
  :ַוֲחַמת ַהֶּמֶלְך ָׁשָכָכה
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ְלָּכה ֶאת ַּבּיֹום ַההּוא ָנַתן ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמ ) 1(

ּוָמְרֳּדַכי ָּבא ִלְפֵני |  ]ַהְּיהּוִדים קרי[ֵּבית ָהָמן צֵֹרר היהודיים 
ַוָּיַסר ַהֶּמֶלְך ֶאת ) 2: (ַהֶּמֶלְך ִּכי ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ַמה הּוא ָלּה

ת ַוָּתֶׂשם ֶאְסֵּתר ֶא | ַטַּבְעּתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן ַוִּיְּתָנּה ְלָמְרֳּדָכי 
  : ָמְרֳּדַכי ַעל ֵּבית ָהָמן

ַוֵּתְבְּך | ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַוִּתּפֹל ִלְפֵני ַרְגָליו ַוּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר ַוְּתַדֵּבר ) 3(
ר ְבּתֹו ֲאֶׁש ַוִּתְתַחֶּנן לֹו ְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַמֲחַׁש 

ט ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ֵאת ַׁשְרִב ) 4: (ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים
ַוּתֹאֶמר ִאם ַעל ) 5: (ְפֵני ַהֶּמֶלְך ַוָּתָקם ֶאְסֵּתר ַוַּתֲעמֹד לִ | ַהָּזָהב 

ֶּמֶלְך ַהֶּמֶלְך טֹוב ְוִאם ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו ְוָכֵׁשר ַהָּדָבר ִלְפֵני הַ 
ת ָהָמן ִיָּכֵתב ְלָהִׁשיב ֶאת ַהְּסָפִרים ַמֲחֶׁשבֶ | ְוטֹוָבה ֲאִני ְּבֵעיָניו 

 הּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכלֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֲאֶׁשר ָּכַתב ְלַאֵּבד ֶאת ַהּיְ 
ר ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ָּבָרָעה ֲאֶׁש ) 6: (ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך 
) 7(  : ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי| ִיְמָצא ֶאת ַעִּמי 

| י ַכי ַהְּיהּוִד ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ּוְלָמְרּדֳ 
ח ֶׁשר ָׁשלַ ִהֵּנה ֵבית ָהָמן ָנַתִּתי ְלֶאְסֵּתר ְואֹתֹו ָּתלּו ַעל ָהֵעץ ַעל אֲ 

 ְוַאֶּתם ִּכְתבּו ַעל ַהְּיהּוִדים) 8]: (ַּבְּיהּוִדים קרי[ָידֹו ביהודיים 
ִּכי ְכָתב | ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך ְוִחְתמּו ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך 

: ָהִׁשיבָּתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך ְוַנְחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך ֵאין ְל ֲאֶׁשר ִנְכ 
י הּוא ַוִּיָּקְראּו סְֹפֵרי ַהֶּמֶלְך ָּבֵעת ַהִהיא ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁש ) 9(

י ר ִצָּוה ָמְרֳּדכַ חֶֹדׁש ִסיָון ִּבְׁשלֹוָׁשה ְוֶעְׂשִרים ּבֹו ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ֲאֶׁש 
ִדינֹות ם ְוֶאל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחֹות ְוָׂשֵרי ַהְּמ ֶאל ַהְּיהּוִדי

ְמִדיָנה  ֲאֶׁשר ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה
ְוֶאל ַהְּיהּוִדים ִּכְכָתָבם | ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹנֹו 

ַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש ַוַּיְחּתֹם ְּב  ַוִּיְכּתֹב ְּבֵׁשם) 10: (ְוִכְלׁשֹוָנם
ׁש ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ְּבַיד ָהָרִצים ַּבּסּוִסים רְֹכֵבי ָהֶרכֶ | ַהֶּמֶלְך 

ים ֲאֶׁשר ָנַתן ַהֶּמֶלְך ַלְּיהּוִד ) 11: (ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ְּבֵני ָהַרָּמִכים
ֲהרֹג ל ַנְפָׁשם ְלַהְׁשִמיד ְולַ ֲאֶׁשר ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ְלִהָּקֵהל ְוַלֲעמֹד עַ 

| ים ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהָּצִרים אָֹתם ַטף ְוָנִׁש 
| ֵורֹוׁש ְּביֹום ֶאָחד ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁש ) 12: (ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז

ן ַּפְתֶׁשגֶ ) 13: (ָדרִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא חֶֹדׁש אֲ 
| ם ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָּגלּוי ְלָכל ָהַעִּמי

] ֲעִתיִדים קרי[עתודים ] ַהְּיהּוִדים קרי[ְוִלְהיֹות היהודיים 



ָהָרִצים רְֹכֵבי ָהֶרֶכׁש ) 14: (ַלּיֹום ַהֶּזה ְלִהָּנֵקם ֵמאְֹיֵביֶהם
ְוַהָּדת | ִלים ּוְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ָיְצאּו ְמבֹהָ 

  : ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה
ת ָוחּור ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכלֶ ) 15(

ָלה ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָצהֲ | ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה ְוַתְכִריְך ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן 
: ְוָׂשׂשֹן ִויָקר| ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ) 16: (ְוָׂשֵמָחה

ַבר ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּד ) 17(
| ה ְויֹום טֹוב ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ַמִּגיַע ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים ִמְׁשֶּת 

  :םֲהִדים ִּכי ָנַפל ַּפַחד ַהְּיהּוִדים ֲעֵליהֶ ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ִמְתיַ 
  

Esther Chapter 9 
  
ָעָׂשר יֹום ּבֹו  ּוִבְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ִּבְׁשלֹוָׁשה) 1(

ְיֵבי ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ִׂשְּברּו אֹ| ֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות 
ִדים ט ָּבֶהם ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוַהְּיהּוִדים ִלְׁשלֹו
ֹות ִנְקֲהלּו ַהְּיהּוִדים ְּבָעֵריֶהם ְּבָכל ְמִדינ) 2: (ֵהָּמה ְּבׂשְֹנֵאיֶהם

ְוִאיׁש לֹא ָעַמד | ַהֶּמֶלְך ֳאַחְׁשֵורֹוׁש ִלְׁשלַֹח ָיד ִּבְמַבְקֵׁשי ָרָעָתם 
 ְוָכל ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות) 3: (ל ָהַעִּמיםִלְפֵניֶהם ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ַעל ּכָ 

ם ֶּמֶלְך ְמַנְּׂשִאיְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחֹות ְועֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר לַ 
ִּכי ָגדֹול ) 4: (ִּכי ָנַפל ַּפַחד ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם| ֶאת ַהְּיהּוִדים 

ִּכי ָהִאיׁש | ָכל ַהְּמִדינֹות ָמְרֳּדַכי ְּבֵבית ַהֶּמֶלְך ְוָׁשְמעֹו הֹוֵלְך ְּב 
  : ָמְרֳּדַכי הֹוֵלְך ְוָגדֹול

| ן ַוַּיּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל אְֹיֵביֶהם ַמַּכת ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבדָ ) 5(
ּוִדים ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיה) 6: (ַוַּיֲעׂשּו ְבׂשְֹנֵאיֶהם ִּכְרצֹוָנם
ֵאת ְוֵאת ַּפְרַׁשְנָּדָתא ְוֵאת ַּדְלפֹון וְ ) 7( :ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש

) 9: (ְוֵאת ּפֹוָרָתא ְוֵאת ֲאַדְלָיא ְוֵאת ֲאִריָדָתא) 8: (ַאְסָּפָתא
) 10: (ְוֵאת ַּפְרַמְׁשָּתא ְוֵאת ֲאִריַסי ְוֵאת ֲאִרַדי ְוֵאת ַוְיָזָתא

ּוַבִּבָּזה לֹא |  ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא צֵֹרר ַהְּיהּוִדים ָהָרגּו
ּוַׁשן ַּבּיֹום ַההּוא ָּבא ִמְסַּפר ַהֲהרּוִגים ְּבׁש) 11: (ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם

 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה) 12(  : ַהִּביָרה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
יׁש ְוֵאת ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִא 

ְך ּוַמה ְּׁשֵאָלֵת | ֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִּבְׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֶמה ָעׂשּו עֲ 
ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ) 13: (ְוִיָּנֵתן ָלְך ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך עֹוד ְוֵתָעׂש

ן ַלֲעׂשֹות ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ִיָּנֵתן ַּגם ָמָחר ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁש 



ַוּיֹאֶמר ) 14: (ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ|  ְּכָדת ַהּיֹום
ן ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמ | ַהֶּמֶלְך ְלֵהָעׂשֹות ֵּכן ַוִּתָּנֵתן ָּדת ְּבׁשּוָׁשן 

ן ַּגם ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁש ] ַהְּיהּוִדים קרי[ַוִּיָּקֲהלּו היהודיים ) 15: (ָּתלּו
 ֵמאֹות ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ַוַּיַהְרגּו ְבׁשּוָׁשן ְׁשלֹׁשְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 

ר ּוְׁשָאר ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁש ) 16: (ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם| ִאיׁש 
ם ְוָהרֹג ִּבְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ִנְקֲהלּו ְוָעמֹד ַעל ַנְפָׁשם ְונֹוַח ֵמאְֹיֵביהֶ 

: ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם| ף ְּבׂשְֹנֵאיֶהם ֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָאלֶ 
ֹו ְונֹוַח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּב| ְּביֹום ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ) 17(

ְוַהְּיהּוִדים [והיהודיים ) 18: (ְוָעׂשֹה אֹתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה
| ֹו ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ִנְקֲהלּו ִּבְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ּבֹו ּוְב ] קרי

) 19: (ְמָחהְונֹוַח ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְוָעׂשֹה אֹתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂש 
ַהּיְֹׁשִבים ְּבָעֵרי ] ַהְּפָרִזים קרי[ַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים הפרוזים 

ְמָחה ַהְּפָרזֹות עִֹׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ִׂש 
  : ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו| ה ְויֹום טֹוב ּוִמְׁשֶּת 

 ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל| ַוִּיְכּתֹב ָמְרֳּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ) 20(
ַהְּקרֹוִבים  ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ה יֹות עִֹׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבעָ ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם ִלְה ) 21: (ְוָהְרחֹוִקים
: הְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשנָ | ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו 

ֶדׁש ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהחֹ) 22(
ַלֲעׂשֹות | ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב 

ֵעהּו אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלרֵ 
 ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים ֵאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו) 23: (ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים

ִּכי ָהָמן ֶּבן ) 24: (ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּכַתב ָמְרֳּדַכי ֲאֵליֶהם| ַלֲעׂשֹות 
| ָדם ל ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים ְלַאְּב ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי צֵֹרר ּכָ 

ּוְבבָֹאּה ִלְפֵני ) 25: (ְוִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ְלֻהָּמם ּוְלַאְּבָדם
 ר ָחַׁשב ַעלַהֶּמֶלְך ָאַמר ִעם ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁש 

ַעל ֵּכן ) 26: (ָּבָניו ַעל ָהֵעץְוָתלּו אֹתֹו ְוֶאת | ַהְּיהּוִדים ַעל רֹאׁשֹו 
ל ִּדְבֵרי ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה פּוִרים ַעל ֵׁשם ַהּפּור ַעל ֵּכן ַעל ּכָ 

) 27: (ּוָמה ָראּו ַעל ָּכָכה ּוָמה ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם| ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת 
ל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְועַ ] ְוִקְּבלּו קרי[ִקְּימּו וקבל 

ִמים ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְולֹא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות עִֹׂשים ֵאת ְׁשֵני ַהּיָ 
 ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה) 28: (ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה| ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם 

ִדיָנה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה ְמ 
ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה לֹא ַיַעְברּו ִמּתֹוְך | ְוִעיר ָוִעיר  ּוְמִדיָנה



ַוִּתְכּתֹב ֶאְסֵּתר ) 29(  : ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם לֹא ָיסּוף ִמַּזְרָעם
ְלַקֵּים ֵאת | ַהַּמְלָּכה ַבת ֲאִביַחִיל ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ֶאת ָּכל ּתֶֹקף 

ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ) 30: (ִניתִאֶּגֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהֵּׁש 
|  ְׁשֵורֹוׁשַהְּיהּוִדים ֶאל ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ַמְלכּות ֲאחַ 

ְלַקֵּים ֵאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ) 31: (ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת
 ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכהִּבְזַמֵּניֶהם ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי וְ 

: ִּדְבֵרי ַהּצֹמֹות ְוַזֲעָקָתם| ְוַכֲאֶׁשר ִקְּימּו ַעל ַנְפָׁשם ְוַעל ַזְרָעם 
  :ְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפר| ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ) 32(
  

Esther Chapter 10 
  
י ַמס ַעל ָהָאֶרץ ְוִאּיֵ ] ֲאַחְׁשֵורֹוׁש קרי[ַוָּיֶׂשם ַהֶּמֶלְך אחׁשרׁש ) 1(

ְרֳּדַכי ְוָכל ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָרַׁשת ְּגֻדַּלת ָמ ) 2: (ַהָּים
ם ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמי| ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶלְך 
ֶּמֶלְך ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִמְׁשֶנה לַ ) 3: (ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס

 ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו| ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוָגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוָרצּוי ְלרֹב ֶאָחיו 
  :ְודֵֹבר ָׁשלֹום ְלָכל ַזְרעֹו

  
  ֵסֶפר ָּדִנֵּיאל

  
Daniel Chapter 1 

  
ָּבא | ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ) 1(

ַוִּיֵּתן ֲאדָֹני ) 2: (ל ְירּוָׁשַלִם ַוָּיַצר ָעֶליהָ ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבבֶ 
ים ְּבָידֹו ֶאת ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוִמְקָצת ְּכֵלי ֵבית ָהֱאלִֹה 

ְוֶאת ַהֵּכִלים ֵהִביא ֵּבית | ַוְיִביֵאם ֶאֶרץ ִׁשְנָער ֵּבית ֱאלָֹהיו 
ְלָהִביא | ַרב ָסִריָסיו  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלַאְׁשְּפַנז) 3: (אֹוַצר ֱאלָֹהיו

ר ְיָלִדים ֲאֶׁש ) 4: (ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה ּוִמן ַהַּפְרְּתִמים
ָכל ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּוַמְׂשִּכיִלים ְּב ] מּום קרי[ֵאין ָּבֶהם ָּכל מאום 

ְּבֵהיַכל ד ָחְכָמה ְויְֹדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמָּדע ַוֲאֶׁשר ּכַֹח ָּבֶהם ַלֲעמֹ
ַוְיַמן ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ) 5: (ּוֲלַלְּמָדם ֵסֶפר ּוְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים| ַהֶּמֶלְך 

ָׁשִנים  ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ִמַּפת ַּבג ַהֶּמֶלְך ּוִמֵּיין ִמְׁשָּתיו ּוְלַגְּדָלם
 ַוְיִהי ָבֶהם ִמְּבֵני) 6: (ּוִמְקָצָתם ַיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך | ָׁשלֹוׁש 
 ַוָּיֶׂשם ָלֶהם ַׂשר) 7: (ָּדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה| ְיהּוָדה 



ה ַׁשְדַרְך ַוָּיֶׂשם ְלָדִנֵּיאל ֵּבְלְטַׁשאַּצר ְוַלֲחַנְניָ | ַהָּסִריִסים ֵׁשמֹות 
ֹו ַוָּיֶׂשם ָּדִנֵּיאל ַעל ִלּב) 8: (ּוְלִמיָׁשֵאל ֵמיַׁשְך ְוַלֲעַזְרָיה ֲעֵבד ְנגֹו

 ַוְיַבֵּקׁש ִמַּׂשר| ר לֹא ִיְתָּגַאל ְּבַפְתַּבג ַהֶּמֶלְך ּוְבֵיין ִמְׁשָּתיו ֲאֶׁש 
ַוִּיֵּתן ָהֱאלִֹהים ֶאת ָּדִנֵּיאל ) 9: (ַהָּסִריִסים ֲאֶׁשר לֹא ִיְתָּגָאל

ַוּיֹאֶמר ַׂשר ) 10: (ִלְפֵני ַׂשר ַהָּסִריִסים| ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
ֶאת  א ֲאִני ֶאת ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִמָּנהַהָּסִריִסים ְלָדִנֵּיאל ָירֵ 

ִפים ֲאֶׁשר ָלָּמה ִיְרֶאה ֶאת ְּפֵניֶכם זֹעֲ | ַמֲאַכְלֶכם ְוֶאת ִמְׁשֵּתיֶכם 
) 11: (ִמן ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ְּכִגיְלֶכם ְוִחַּיְבֶּתם ֶאת רֹאִׁשי ַלֶּמֶלְך 

ר ַהָּסִריִסים ַעל ֲאֶׁשר ִמָּנה ַׂש | ַוּיֹאֶמר ָּדִנֵּיאל ֶאל ַהֶּמְלַצר 
 ַנס ָנא ֶאת ֲעָבֶדיָך ָיִמים) 12: (ָּדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה

) 13: (ְוִיְּתנּו ָלנּו ִמן ַהֵּזרִֹעים ְונֹאְכָלה ּוַמִים ְוִנְׁשֶּתה| ֲעָׂשָרה 
 ְתַּבגְוֵיָראּו ְלָפֶניָך ַמְרֵאינּו ּוַמְרֵאה ַהְיָלִדים ָהאְֹכִלים ֵאת ּפַ 

ַוִּיְׁשַמע ָלֶהם ) 14: (ְוַכֲאֶׁשר ִּתְרֵאה ֲעֵׂשה ִעם ֲעָבֶדיךָ | ַהֶּמֶלְך 
 ּוִמְקָצת ָיִמים ֲעָׂשָרה) 15: (ַוְיַנֵּסם ָיִמים ֲעָׂשָרה| ַלָּדָבר ַהֶּזה 

ִמן ָּכל ַהְיָלִדים ָהאְֹכִלים | ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהם טֹוב ּוְבִריֵאי ָּבָׂשר 
ין ַוְיִהי ַהֶּמְלַצר נֵֹׂשא ֶאת ַּפְתָּבָגם ְויֵ ) 16(: ֵאת ַּפְתַּבג ַהֶּמֶלְך 

ְוַהְיָלִדים ָהֵאֶּלה ) 17: (ְונֵֹתן ָלֶהם ֵזְרעִֹנים| ִמְׁשֵּתיֶהם 
| ר ְוָחְכָמה ַאְרַּבְעָּתם ָנַתן ָלֶהם ָהֱאלִֹהים ַמָּדע ְוַהְׂשֵּכל ְּבָכל ֵספֶ 

ר ִמְקָצת ַהָּיִמים ֲאֶׁש ּוְל ) 18: (ְוָדִנֵּיאל ֵהִבין ְּבָכל ָחזֹון ַוֲחלֹמֹות
: ֶנַּצרַוְיִביֵאם ַׂשר ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ְנֻבַכְד | ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַלֲהִביָאם 

ַנְנָיה ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ַהֶּמֶלְך ְולֹא ִנְמָצא ִמֻּכָּלם ְּכָדִנֵּיאל חֲ ) 19(
ַבר ָחְכַמת ְוכֹל ְּד ) 20: (ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך | ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה 

 ַוִּיְמָצֵאם ֶעֶׂשר ָידֹות ַעל ָּכל| ִּביָנה ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ַהֶּמֶלְך 
 ַוְיִהי ָּדִנֵּיאל ַעד) 21: (ַהַחְרֻטִּמים ָהַאָּׁשִפים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְלכּותֹו

  :ְׁשַנת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ַהֶּמֶלְך 
  

Daniel Chapter 2 
  
| ֹות כּות ְנֻבַכְדֶנַּצר ָחַלם ְנֻבַכְדֶנַּצר ֲחלֹמּוִבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלַמלְ ) 1(

 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ִלְקרֹא) 2: (ַוִּתְתָּפֶעם רּוחֹו ּוְׁשָנתֹו ִנְהְיָתה ָעָליו
יד ַלֶּמֶלְך ַלַחְרֻטִּמים ְוָלַאָּׁשִפים ְוַלְמַכְּׁשִפים ְוַלַּכְׂשִּדים ְלַהּגִ 

 ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ) 3: (ְפֵני ַהֶּמֶלְך ַוָּיבֹאּו ַוַּיַעְמדּו ִל | ֲחלֹמָֹתיו 
ַוְיַדְּברּו ) 4: (ַוִּתָּפֶעם רּוִחי ָלַדַעת ֶאת ַהֲחלֹום| ֲחלֹום ָחָלְמִּתי 

ַמְלָּכא ְלָעְלִמין ֱחִיי ֱאַמר ֶחְלָמא | ַהַּכְׂשִּדים ַלֶּמֶלְך ֲאָרִמית 



ְלָּכא ְוָאַמר ָעֵנה ַמ ) 5: (ּוִפְׁשָרא ְנַחֵּוא] ְלַעְבָדְך קרי[לעבדיך 
 ֵהן ָלא ְתהֹוְדעּוַּנִני| ִמְּלָתא ִמִּני ַאְזָּדא ] ְלַכְׂשָּדֵאי קרי[לכׂשדיא 

) 6: (מּוןֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרּה ַהָּדִמין ִּתְתַעְבדּון ּוָבֵּתיכֹון ְנָוִלי ִיְּתָׂש 
ַקְּבלּון א ְּת ְוֵהן ֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרּה ְּתַהֲחֹון ַמְּתָנן ּוְנִבְזָּבה ִויָקר ַׂשִּגי

|  ֲענֹו ִתְנָינּות ְוָאְמִרין) 7: (ָלֵהן ֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרּה ַהֲחֹוִני| ִמן ֳקָדָמי 
ָעֵנה ַמְלָּכא ) 8: (ַמְלָּכא ֶחְלָמא ֵיאַמר ְלַעְבדֹוִהי ּוִפְׁשָרה ְנַהֲחֵוה

 ָּכל ֳקֵבל ִּדי| ְוָאַמר ִמן ַיִּציב ָיַדע ֲאָנה ִּדי ִעָּדָנא ַאְנּתּון ָזְבִנין 
י ִּדי ֵהן ֶחְלָמא ָלא ְתהֹוְדֻעַּננִ ) 9: (ֲחֵזיתֹון ִּדי ַאְזָּדא ִמִּני ִמְּלָתא

ִהְזְּדִמְנּתּון [ֲחָדה ִהיא ָדְתכֹון ּוִמָּלה ִכְדָבה ּוְׁשִחיָתה הזמנתון 
י ָלֵהן ֶחְלָמא ֱאַמרּו ִל | ְלֵמאַמר ָקָדַמי ַעד ִּדי ִעָּדָנא ִיְׁשַּתֵּנא ] קרי

] ַכְׂשָּדֵאי קרי[ֲענֹו כׂשדיא ) 10: (ְׁשֵרּה ְּתַהֲחֻוַּנִניְוִאְנַּדע ִּדי פִ 
 ַּלת ַמְלָּכאֳקָדם ַמְלָּכא ְוָאְמִרין ָלא ִאיַתי ֲאָנׁש ַעל ַיֶּבְׁשָּתא ִּדי ִמ 

ָנה ָלא ָּכל ֳקֵבל ִּדי ָּכל ֶמֶלְך ַרב ְוַׁשִּליט ִמָּלה ִכְד | יּוַכל ְלַהֲחָוָיה 
ל ּוִמְּלָתא ִדי ַמְלָּכה ָׁשֵא ) 11: (ף ְוַכְׂשָּדיְׁשֵאל ְלָכל ַחְרּטֹם ְוָאַׁש 

 ָלֵהן ֱאָלִהין ִּדי| ַיִּקיָרה ְוָאֳחָרן ָלא ִאיַתי ִּדי ְיַחִּוַּנּה ֳקָדם ַמְלָּכא 
ַנס ָּכל ֳקֵבל ְּדָנה ַמְלָּכא ְּב ) 12: (ְמָדְרהֹון ִעם ִּבְׂשָרא ָלא ִאיתֹוִהי

ְוָדָתא ) 13: (כֹל ַחִּכיֵמי ָבֶבלַוֲאַמר ְלהֹוָבָדה ְל | ּוְקַצף ַׂשִּגיא 
  : הּוְבעֹו ָּדִנֵּיאל ְוַחְברֹוִהי ְלִהְתְקָטלָ | ֶנְפַקת ְוַחִּכיַמָּיא ִמְתַקְּטִלין 

ָּיא ִּדי ֵּבאַדִין ָּדִנֵּיאל ֲהִתיב ֵעָטא ּוְטֵעם ְלַאְריֹוְך ַרב ַטָּבחַ ) 14(
ְך ָעֵנה ְוָאַמר ְלַאְריֹו) 15: (ִּדי ְנַפק ְלַקָּטָלה ְלַחִּכיֵמי ָּבֶבל| ַמְלָּכא 

| ָּכא ַׁשִּליָטא ִדי ַמְלָּכא ַעל ָמה ָדָתא ְמַהְחְצָפה ִמן ֳקָדם ַמְל 
ְוָדִנֵּיאל ַעל ּוְבָעה ִמן ) 16: (ֱאַדִין ִמְּלָתא הֹוַדע ַאְריֹוְך ְלָדִנֵּיאל

  : ִּדי ְזָמן ִיְנֵּתן ֵלּה ּוִפְׁשָרא ְלַהֲחָוָיה ְלַמְלָּכא| ַמְלָּכא 
 ְוַלֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה| ֱאַדִין ָּדִנֵּיאל ְלַבְיֵתּה ֲאַזל  )17(

 ְוַרֲחִמין ְלִמְבֵעא ִמן ֳקָדם ֱאָלּה) 18: (ַחְברֹוִהי ִמְּלָתא הֹוַדע
ָאר ִּדי ָלא ְיהְֹבדּון ָּדִנֵּיאל ְוַחְברֹוִהי ִעם ְׁש | ְׁשַמָּיא ַעל ָרָזה ְּדָנה 

| י ִין ְלָדִנֵּיאל ְּבֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא ָרָזה ֲגלִ ֱאדַ ) 19: (ַחִּכיֵמי ָבֶבל
א ָעֵנה ָדִנֵּיאל ְוָאַמר ֶלֱהוֵ ) 20: (ֱאַדִין ָּדִנֵּיאל ָּבִרְך ֶלֱאָלּה ְׁשַמָּיא

ִּדי ָחְכְמָתא | ְׁשֵמּה ִּדי ֱאָלָהא ְמָבַרְך ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא 
ְׁשֵנא ִעָּדַנָּיא ְוִזְמַנָּיא ְוהּוא ְמהַ ) 21: (ּוְגבּוְרָתא ִּדי ֵלּה ִהיא

ָיֵהב ָחְכְמָתא | ַמְלִכין ] ּוְמָהֵקם קרי[ְמַהְעֵּדה ַמְלִכין ּוְמָהֵקים 
הּוא ָּגֵלא ַעִּמיָקָתא ) 22: (ְלַחִּכיִמין ּוַמְנְּדָעא ְלָיְדֵעי ִביָנה

ִעֵּמּה ] ּוְנהֹוָרא קרי[ָיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא ונהירא | ּוְמַסְּתָרָתא 
ְכְמָתא ָלְך ֱאָלּה ֲאָבָהִתי ְמהֹוֵדא ּוְמַׁשַּבח ֲאָנה ִּדי חָ ) 23: (ְׁשֵרא



 ּוְכַען הֹוַדְעַּתִני ִּדי ְבֵעיָנא ִמָּנְך ִּדי ִמַּלת| ּוְגבּוְרָתא ְיַהְבְּת ִלי 
י ָּכל ֳקֵבל ְּדָנה ָּדִנֵּיאל ַעל ַעל ַאְריֹוְך ִּד ) 24: (ַמְלָּכא הֹוַדְעֶּתָנא
י ֲאַזל ְוֵכן ֲאַמר ֵלּה ְלַחִּכיֵמ | ֹוָבָדה ְלַחִּכיֵמי ָבֶבל ַמִּני ַמְלָּכא ְלה

: ַחֵּואָבֶבל ַאל ְּתהֹוֵבד ַהֵעְלִני ֳקָדם ַמְלָּכא ּוִפְׁשָרא ְלַמְלָּכא אֲ 
| ְלָּכא ֱאַדִין ַאְריֹוְך ְּבִהְתְּבָהָלה ַהְנֵעל ְלָדִנֵּיאל ֳקָדם ַמ ) 25(  

ָרא ר ִמן ְּבֵני ָגלּוָתא ִּדי ְיהּוד ִּדי ִפְׁש ְוֵכן ֲאַמר ֵלּה ִּדי ַהְׁשַּכַחת ְּגבַ 
 ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ְלָדִנֵּיאל ִּדי ְׁשֵמּה) 26: (ְלַמְלָּכא ְיהֹוַדע

י ָּכֵהל ְלהֹוָדֻעַתִני ֶחְלָמא ִד ] ַהִאיָתְך קרי[האיתיך | ֵּבְלְטַׁשאַּצר 
ָרָזה ִּדי | ַמר ָעֵנה ָדִנֵּיאל ֳקָדם ַמְלָּכא ְוָא) 27: (ֲחֵזית ּוִפְׁשֵרּה

ן ְלַהֲחָוָיה ַמְלָּכא ָׁשֵאל ָלא ַחִּכיִמין ָאְׁשִפין ַחְרֻטִּמין ָּגְזִרין ָיְכִלי
ע ְּבַרם ִאיַתי ֱאָלּה ִּבְׁשַמָּיא ָּגֵלא ָרִזין ְוהֹודַ ) 28: (ְלַמְלָּכא

ְזֵוי ֶחְלָמְך ְוחֶ | ְלַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר ָמה ִּדי ֶלֱהֵוא ְּבַאֲחִרית יֹוַמָּיא 
  : ֵראָׁשְך ַעל ִמְׁשְּכָבְך ְּדָנה הּוא

ה ִּדי ַמְלָּכא ַרְעיֹוָנְך ַעל ִמְׁשְּכָבְך ְסִלקּו ָמ ] ַאְנְּת קרי[אנתה ) 29(
ַוֲאָנה ) 30: (ְוָגֵלא ָרַזָּיא הֹוְדָעְך ָמה ִדי ֶלֱהֵוא| ֶלֱהֵוא ַאֲחֵרי ְדָנה 

ָלֵהן ַעל | ָרָזא ְדָנה ֱּגִלי ִלי  ָלא ְבָחְכָמה ִּדי ִאיַתי ִּבי ִמן ָּכל ַחַּיָּיא
) 31: (ִּדְבַרת ִּדי ִפְׁשָרא ְלַמְלָּכא ְיהֹוְדעּון ְוַרְעיֹוֵני ִלְבָבְך ִּתְנַּדע

יא ַמְלָּכא ָחֵזה ֲהַוְיָת ַוֲאלּו ְצֵלם ַחד ַׂשּגִ ] ַאְנְּת קרי[אנתה 
) 32: (ְּדִחילְוֵרֵוּה | ַצְלָמא ִּדֵּכן ַרב ְוִזיֵוּה ַיִּתיר ָקֵאם ְלָקְבָלְך 

| ף הּוא ַצְלָמא ֵראֵׁשּה ִּדי ְדַהב ָטב ֲחדֹוִהי ּוְדָרעֹוִהי ִּדי ְכַס 
ַרְגלֹוִהי מנהון | ָׁשקֹוִהי ִּדי ַפְרֶזל ) 33: (ְמעֹוִהי ְוַיְרָכֵתּה ִּדי ְנָחׁש

) 34: (ִּדי ֲחַסף] ּוִמְּנֵהין קרי[ִּדי ַפְרֶזל ומנהון ] ִמְּנֵהין קרי[
א ַעל ד ִּדי ִהְתְּגֶזֶרת ֶאֶבן ִּדי ָלא ִביַדִין ּוְמָחת ְלַצְלָמ ָחֵזה ֲהַוְיָת עַ 

ֵּבאַדִין ָּדקּו ) 35: (ְוַהֵּדֶקת ִהּמֹון| ַרְגלֹוִהי ִּדי ַפְרְזָלא ְוַחְסָּפא 
עּור ִמן ַכֲחָדה ַּפְרְזָלא ַחְסָּפא ְנָחָׁשא ַּכְסָּפא ְוַדֲהָבא ַוֲהוֹו ְּכ 

|  רּוָחא ְוָכל ֲאַתר ָלא ִהְׁשֲּתַכח ְלהֹוןִאְּדֵרי ַקִיט ּוְנָׂשא ִהּמֹון 
) 36: (ְוַאְבָנא ִּדי ְמָחת ְלַצְלָמא ֲהָות ְלטּור ַרב ּוְמָלת ָּכל ַאְרָעא

] ַאְנְּת קרי[אנתה ) 37: (ְּדָנה ֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרּה ֵנאַמר ֳקָדם ַמְלָּכא
ְסָנא ְוָתְקָּפא ִּדי ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ַמְלכּוָתא ִח | ַמְלָּכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא 

 ְּבֵני ֲאָנָׁשא] ָדְיִרין קרי[ּוְבָכל ִּדי דארין ) 38: (ִויָקָרא ְיַהב ָלְך 
אנתה |  ֵחיַות ָּבָרא ְועֹוף ְׁשַמָּיא ְיַהב ִּביָדְך ְוַהְׁשְלָטְך ְּבָכְּלהֹון

ּוָבְתָרְך ְּתקּום ַמְלכּו ) 39: (הּוא ֵראָׁשה ִּדי ַדֲהָבא] ַאְנְּת קרי[
] ְתִליָתָאה קרי[ּוַמְלכּו תליתיא | ִמָּנְך ] ֲאַרע קרי[ַרעא ָאֳחִרי אֲ 

ּוַמְלכּו רביעיה ) 40: (ָאֳחִרי ִּדי ְנָחָׁשא ִּדי ִתְׁשַלט ְּבָכל ַאְרָעא



ָּכל ֳקֵבל ִּדי ַפְרְזָלא | ֶּתֱהֵוא ַתִּקיָפה ְּכַפְרְזָלא ] ְרִביָעָאה קרי[
: י ְמָרַעע ָּכל ִאֵּלין ַּתִּדק ְוֵתרֹעַ ְמַהֵּדק ְוָחֵׁשל ּכָֹּלא ּוְכַפְרְזָלא ִּד 

ֲחַסף ִּדי ] ִמְּנֵהן קרי[ְוִדי ֲחַזְיָתה ַרְגַלָּיא ְוֶאְצְּבָעָתא מנהון ) 41(
ַּפְרֶזל ַמְלכּו ְפִליָגה ֶּתֱהֵוה ּוִמן ] ּוִמְּנֵהין קרי[ֶפָחר ומנהון 

 ה ַּפְרְזָלא ְמָעַרבָּכל ֳקֵבל ִּדי ֲחַזְיָת | ִנְצְּבָתא ִדי ַפְרְזָלא ֶלֱהֵוא ַבּה 
ַּפְרֶזל ] ִמְּנֵהין קרי[ְוֶאְצְּבָעת ַרְגַלָּיא מנהון ) 42: (ַּבֲחַסף ִטיָנא

ה ִמן ְקָצת ַמְלכּוָתא ֶּתֱהֵוה ַתִּקיפָ | ֲחַסף ] ּוִמְּנֵהין קרי[ומנהון 
 ֲחַזְיָת ַּפְרְזָלא ְמָעַרב] ְוִדי קרי[די ) 43: (ּוִמַּנּה ֶּתֱהֵוה ְתִביָרה

ְבִקין ִטיָנא ִמְתָעְרִבין ֶלֱהֹון ִּבְזַרע ֲאָנָׁשא ְוָלא ֶלֱהֹון ּדָ  ַּבֲחַסף
) 44: (ֵהא ְכִדי ַפְרְזָלא ָלא ִמְתָעַרב ִעם ַחְסָּפא| ְּדָנה ִעם ְּדָנה 

י ְלָעְלִמין ּוְביֹוֵמיהֹון ִּדי ַמְלַכָּיא ִאּנּון ְיִקים ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ַמְלכּו ִּד 
ַּתִּדק ְוָתֵסיף | ה ְלַעם ָאֳחָרן ָלא ִתְׁשְּתִבק ָלא ִתְתַחַּבל ּוַמְלכּוָת 

ָּכל ֳקֵבל ִּדי ) 45: (ָּכל ִאֵּלין ַמְלְכָוָתא ְוִהיא ְּתקּום ְלָעְלַמָּיא
ְרְזָלא ֲחַזְיָת ִּדי ִמּטּוָרא ִאְתְּגֶזֶרת ֶאֶבן ִּדי ָלא ִביַדִין ְוַהֶּדֶקת ּפַ 

ב הֹוַדע ְלַמְלָּכא ָמה ִּדי ְנָחָׁשא ַחְסָּפא ַּכְסָּפא ְוַדֲהָבא ֱאָלּה רַ 
  : ְוַיִּציב ֶחְלָמא ּוְמֵהיַמן ִּפְׁשֵרּה| ֶלֱהֵוא ַאֲחֵרי ְדָנה 

| ִגד ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר ְנַפל ַעל ַאְנּפֹוִהי ּוְלָדִנֵּיאל ְס ) 46(
 ָעֵנה ַמְלָּכא ְלָדִנֵּיאל) 47: (ּוִמְנָחה ְוִניחִֹחין ֲאַמר ְלַנָּסָכה ֵלּה

ְלִכין ְוָאַמר ִמן ְקׁשֹט ִּדי ֱאָלֲהכֹון הּוא ֱאָלּה ֱאָלִהין ּוָמֵרא ַמ 
ֱאַדִין ַמְלָּכא ) 48: (ִּדי ְיֵכְלָּת ְלִמְגֵלא ָרָזה ְדָנה| ְוָגֵלה ָרִזין 

ּה ַעל ָּכל ְלָדִנֵּיאל ַרִּבי ּוַמְּתָנן ַרְבְרָבן ַׂשִּגיָאן ְיַהב ֵלּה ְוַהְׁשְלֵט 
ְוָדִנֵּיאל ְּבָעא ) 49: (ַרב ִסְגִנין ַעל ָּכל ַחִּכיֵמי ָבֶבלוְ | ְמִדיַנת ָּבֶבל 

יַׁשְך ִמן ַמְלָּכא ּוַמִּני ַעל ֲעִביְדָּתא ִּדי ְמִדיַנת ָּבֶבל ְלַׁשְדַרְך ֵמ 
  :ְוָדִנֵּיאל ִּבְתַרע ַמְלָּכא| ַוֲעֵבד ְנגֹו 

  
Daniel Chapter 3 

  
ַהב רּוֵמּה ַאִּמין ִׁשִּתין ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא ֲעַבד ְצֵלם ִּדי ְד ) 1(

) 2: (ֲאִקיֵמּה ְּבִבְקַעת ּדּוָרא ִּבְמִדיַנת ָּבֶבל| ְּפָתֵיּה ַאִּמין ִׁשת 
א ְגַנָּיא ּוַפֲחָוָת ּוְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא ְׁשַלח ְלִמְכַנׁש ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִס 

| ְוכֹל ִׁשְלטֵֹני ְמִדיָנָתא  ֲאַדְרָּגְזַרָּיא ְגָדְבַרָּיא ְּדָתְבַרָּיא ִּתְפָּתֵיא
ֵּבאַדִין ) 3: (ְלֵמֵתא ַלֲחֻנַּכת ַצְלָמא ִּדי ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא
ָּיא ְגָדְבַרָּיא ִמְתַּכְּנִׁשין ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִסְגַנָּיא ּוַפֲחָוָתא ֲאַדְרָּגְזרַ 

ַלֲחֻנַּכת ַצְלָמא ִּדי ְּדָתְבַרָּיא ִּתְפָּתֵיא ְוכֹל ִׁשְלטֵֹני ְמִדיָנָתא 



ָלֳקֵבל ַצְלָמא ] ְוָקְיִמין קרי[וקאמין | ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא 
ְלכֹון ָאְמִרין | ְוָכרֹוָזא ָקֵרא ְבָחִיל ) 4: (ִּדי ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנַּצר

ְּבִעָּדָנא ִּדי ִתְׁשְמעּון ָקל ַקְרָנא ) 5: (ַעְמַמָּיא ֻאַּמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא
ָיה ַסְּבָכא ְּפַסְנֵּתִרין סּוְמּפֹנְ ] ַקְתרֹוס קרי[ַמְׁשרֹוִקיָתא קיתרוס 

ֲהֵקם [ִּתְּפלּון ְוִתְסְּגדּון ְלֶצֶלם ַּדֲהָבא ִּדי ֲהֵקים | ְוכֹל ְזֵני ְזָמָרא 
 ַּבּה ַׁשֲעָתא| ּוַמן ִּדי ָלא ִיֵּפל ְוִיְסֻּגד ) 6: (ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא] קרי

א ָּכל ֳקֵבל ְּדָנה ֵּבּה ִזְמנָ ) 7: (ֹוא ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתאִיְתְרֵמא ְלג
 ְּכִדי ָׁשְמִעין ָּכל ַעְמַמָּיא ָקל ַקְרָנא ַמְׁשרֹוִקיָתא קיתרס

ָנְפִלין ָּכל | ַׂשְּבָכא ְּפַסְנֵטִרין ְוכֹל ְזֵני ְזָמָרא ] ַקְתרֹוס קרי[
ֶלם ַּדֲהָבא ִּדי ֲהֵקים ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ָסְגִדין ְלצֶ 

 ָּכל ֳקֵבל ְּדָנה ֵּבּה ִזְמָנא ְקִרבּו ֻּגְבִרין) 8: (ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא
ֲענֹו ְוָאְמִרין ) 9: (ַוֲאַכלּו ַקְרֵציהֹון ִּדי ְיהּוָדֵיא| ַּכְׂשָּדִאין 

ַאְנְּת [אנתה ) 10: (ַמְלָּכא ְלָעְלִמין ֱחִיי| ִלְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא 
ְרָנא ַמְלָּכא ָׂשְמָּת ְּטֵעם ִּדי ָכל ֱאָנׁש ִּדי ִיְׁשַמע ָקל ַק ] קרי

 ַׂשְּבָכא ְפַסְנֵּתִרין וסיפניה] ַקְתרֹוס קרי[ַמְׁשרִֹקיָתא קיתרס 
) 11: (ִיֵּפל ְוִיְסֻּגד ְלֶצֶלם ַּדֲהָבא| ְוכֹל ְזֵני ְזָמָרא ] ְוסּוּפְֹנָיה קרי[

) 12: (ִיְתְרֵמא ְלגֹוא ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא |ּוַמן ִּדי ָלא ִיֵּפל ְוִיְסֻּגד 
ָּבֶבל  ִאיַתי ֻּגְבִרין ְיהּוָדאִין ִּדי ַמִּניָת ָיְתהֹון ַעל ֲעִביַדת ְמִדיַנת

] ֲעָלְך קרי[ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך ָלא ָׂשמּו עליך | ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו 
 ָפְלִחין ּוְלֶצֶלם ַּדֲהָבא ָלא] ֵלאָלָהְך קרי[ַמְלָּכא ְטֵעם לאלהיך 
ָמה ֵּבאַדִין ְנבּוַכְדֶנַּצר ִּבְרַגז ַוחֲ ) 13(  : ִּדי ֲהֵקיְמָּת ָלא ָסְגִדין

ֵּבאַדִין ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך | ֲאַמר ְלַהְיָתָיה ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו 
ן ַהְצָּדא ָעֵנה ְנֻבַכְדֶנַּצר ְוָאַמר ְלהֹו) 14: (ֵהיָתיּו ֳקָדם ַמְלָּכא

ֵלאָלַהי ָלא ִאיֵתיכֹון ָּפְלִחין ּוְלֶצֶלם | ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו 
י ְּכַען ֵהן ִאיֵתיכֹון ֲעִתיִדין ִּד ) 15: (ַּדֲהָבא ִּדי ֲהֵקיֶמת ָלא ָסְגִדין

ַקְתרֹוס [ְבִעָּדָנא ִּדי ִתְׁשְמעּון ָקל ַקְרָנא ַמְׁשרֹוִקיָתא קיתרס 
ְּפַסְנֵּתִרין ְוסּוְמּפְֹנָיה ְוכֹל ְזֵני ְזָמָרא ִּתְּפלּון ַׂשְּבָכא ] קרי

 ְוִתְסְּגדּון ְלַצְלָמא ִדי ַעְבֵדת ְוֵהן ָלא ִתְסְּגדּון ַּבּה ַׁשֲעָתה
ּוַמן הּוא ֱאָלּה ֵּדי | ִתְתְרמֹון ְלגֹוא ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא 

 ַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ְוָאְמִריןֲענֹו ַׁשְדַרְך ֵמי) 16: (ְיֵׁשיְזִבְנכֹון ִמן ְיָדי
ְנבּוַכְדֶנַּצר ָלא ַחְׁשִחין ֲאַנְחָנה ַעל ְּדָנה ִּפְתָגם | ְלַמְלָּכא 

ֵהן ִאיַתי ֱאָלַהָנא ִּדי ֲאַנְחָנא ָפְלִחין ָיִכל ) 17: (ַלֲהָתבּוָתְך 
 :יִזבִמן ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא ּוִמן ְיָדְך ַמְלָּכא ְיֵׁש | ְלֵׁשיָזבּוַתָנא 

ִּדי ֵלאָלָהִיְך ָלא איתינא | ְוֵהן ָלא ְיִדיַע ֶלֱהֵוא ָלְך ַמְלָּכא ) 18(



: ָפְלִחין ּוְלֶצֶלם ַּדֲהָבא ִּדי ֲהֵקיְמָּת ָלא ִנְסֻּגד] ִאיַתָנא קרי[
 ֵּבאַדִין ְנבּוַכְדֶנַּצר ִהְתְמִלי ֱחָמא ּוְצֵלם ַאְנּפֹוִהי) 19(  

ָעֵנה ְוָאַמר | ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו  ַעל ַׁשְדַרְך ] ֶאְׁשַּתִּני קרי[אׁשתנו 
ּוְלֻגְבִרין ) 20: (ְלֵמֵזא ְלַאּתּוָנא ַחד ִׁשְבָעה ַעל ִּדי ֲחֵזה ְלֵמְזֵיּה

| ֲעֵבד ְנגֹו ִּגָּבֵרי ַחִיל ִּדי ְבַחְיֵלּה ֲאַמר ְלַכָּפָתה ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך וַ 
 ן ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך ְּכִפתּוֵּבאַדיִ ) 21: (ְלִמְרֵמא ְלַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא

הֹון ְוַכְרְּבָלְתהֹון ּוְלֻבֵׁשי] ַּפְּטֵׁשיהֹון קרי[ְּבַסְרָּבֵליהֹון פטיׁשיהון 
ָּכל ֳקֵבל ְּדָנה ִמן ִּדי ) 22: (ּוְרִמיו ְלגֹוא ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא| 

א ִאֵּלְך ִּדי ֻּגְבַרּיָ | ִמַּלת ַמְלָּכא ַמְחְצָפה ְוַאּתּוָנא ֵאֵזה ַיִּתיָרא 
: ִּדי נּוָרא ַהִּסקּו ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ַקִּטל ִהּמֹון ְׁשִביָבא

ְנַפלּו ְלגֹוא | ְוֻגְבַרָּיא ִאֵּלְך ְּתָלֵּתהֹון ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ) 23(
  : ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא ְמַכְּפִתין

ָעֵנה ְוָאַמר | ְלָּכא ְּתַוּה ְוָקם ְּבִהְתְּבָהָלה ֱאַדִין ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמ ) 24(
ין ָעַנִין ְלַהָּדְברֹוִהי ֲהָלא ֻגְבִרין ְּתָלָתא ְרֵמיָנא ְלגֹוא נּוָרא ְמַכְּפִת 

ה ָעֵנה ְוָאַמר ָהא ֲאָנה ָחזֵ ) 25: (ְוָאְמִרין ְלַמְלָּכא ַיִּציָבא ַמְלָּכא
| ן גֹוא נּוָרא ַוֲחָבל ָלא ִאיַתי ְּבהֹוֻּגְבִרין ַאְרְּבָעה ְׁשַרִין ַמְהְלִכין ְּב 

) 26(  : ָּדֵמה ְלַבר ֱאָלִהין] ְרִביָעָאה קרי[ְוֵרֵוּה ִּדי רביעיא 
ָאַמר ֵּבאַדִין ְקֵרב ְנבּוַכְדֶנַּצר ִלְתַרע ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא ָעֵנה וְ 

] ָאה קריִעּלָ [ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ַעְבדֹוִהי ִּדי ֱאָלָהא עליא 
: א נּוָראֵּבאַדִין ָנְפִקין ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ִמן ּגֹו| ֻּפקּו ֶוֱאתֹו 

ְבֵרי ַמְלָּכא ּוִמְתַּכְּנִׁשין ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִסְגַנָּיא ּוַפֲחָוָתא ְוַהּדָ ) 27(
ֹון ְׂשַער ֵראְׁשהָחַזִין ְלֻגְבַרָּיא ִאֵּלְך ִּדי ָלא ְׁשֵלט נּוָרא ְּבֶגְׁשְמהֹון ּו

: ְוֵריַח נּור ָלא ֲעָדת ְּבהֹון| ָלא ִהְתָחַרְך ְוָסְרָּבֵליהֹון ָלא ְׁשנֹו 
יַׁשְך ָעֵנה ְנבּוַכְדֶנַּצר ְוָאַמר ְּבִריְך ֱאָלֲההֹון ִּדי ַׁשְדַרְך ֵמ ) 28(

ִהי צּו ֲעלֹוַוֲעֵבד ְנגֹו ִּדי ְׁשַלח ַמְלֲאֵכּה ְוֵׁשיִזב ְלַעְבדֹוִהי ִּדי ִהְתְרִח 
ִּדי ָלא ] ֶגְׁשְמהֹון קרי[ּוִמַּלת ַמְלָּכא ַׁשִּניו ִויַהבּו גׁשמיהון | 

ּוִמִּני ִׂשים ) 29: (ִיְפְלחּון ְוָלא ִיְסְּגדּון ְלָכל ֱאָלּה ָלֵהן ֵלאָלֲההֹון
ַעל ] ָׁשלּו קרי[ְטֵעם ִּדי ָכל ַעם ֻאָּמה ְוִלָּׁשן ִּדי ֵיאַמר ׁשלה 

ֵתּה ְנָוִלי ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגֹוא ַהָּדִמין ִיְתֲעֵבד ּוַביְ ֱאָלֲההֹון ִּדי ַׁשְדַרְך 
ָלה ָּכל ֳקֵבל ִּדי ָלא ִאיַתי ֱאָלה ָאֳחָרן ִּדי ִיֻּכל ְלַהּצָ | ִיְׁשַּתֵּוה 
ד ְנגֹו ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ַהְצַלח ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעבֵ ) 30: (ִּכְדָנה

  : ִּבְמִדיַנת ָּבֶבל
דארין  ַּצר ַמְלָּכא ְלָכל ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ִּדיְנבּוַכְדנֶ ) 31(
 ָאַתָּיא ְוִתְמַהָּיא) 32: (ְּבָכל ַאְרָעא ְׁשָלְמכֹון ִיְׂשֵּגא] ָדְיִרין קרי[



: הְׁשַפר ָקָדַמי ְלַהֲחָויָ | ] ִעָּלָאה קרי[ִּדי ֲעַבד ִעִּמי ֱאָלָהא עליא 
ַמְלכּוֵתּה | ִתְמהֹוִהי ְּכָמה ַתִּקיִפין ָאתֹוִהי ְּכָמה ַרְבְרִבין וְ ) 33(

  :ַמְלכּות ָעַלם ְוָׁשְלָטֵנּה ִעם ָּדר ְוָדר
  

Daniel Chapter 4 
  
ֵחֶלם ) 2: (ֲאָנה ְנבּוַכְדֶנַּצר ְׁשֵלה ֲהֵוית ְּבֵביִתי ְוַרְעַנן ְּבֵהיְכִלי) 1(

: אִׁשי ְיַבֲהֻלַּנִניְוַהְרהִֹרין ַעל ִמְׁשְּכִבי ְוֶחְזֵוי רֵ | ֲחֵזית ִויַדֲחִלַּנִני 
ִּדי ְפַׁשר | ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם ְלַהְנָעָלה ָקָדַמי ְלכֹל ַחִּכיֵמי ָבֶבל ) 3(

ַחְרֻטַמָּיא ] ָעִּלין קרי[ֵּבאַדִין עללין ) 4: (ֶחְלָמא ְיהֹוְדֻעַּנִני
ְוֶחְלָמא ָאַמר ֲאָנה | ְוָגְזַרָּיא ] ַּכְׂשָּדֵאי קרי[ָאְׁשַפָּיא כׂשדיא 

 ְוַעד ָאֳחֵרין ַעל ָקָדַמי) 5: (יהֹון ּוִפְׁשֵרּה ָלא ְמהֹוְדִעין ִליֳקָדֵמ 
ָלִהין ָּדִנֵּיאל ִּדי ְׁשֵמּה ֵּבְלְטַׁשאַּצר ְּכֻׁשם ֱאָלִהי ְוִדי רּוַח אֱ 

ֵּבְלְטַׁשאַּצר ַרב ) 6: (ְוֶחְלָמא ָקָדמֹוִהי ַאְמֵרת| ַקִּדיִׁשין ֵּבּה 
ז ָלא י רּוַח ֱאָלִהין ַקִּדיִׁשין ָּבְך ְוָכל רָ ַחְרֻטַמָּיא ִּדי ֲאָנה ִיְדֵעת ִּד 

 ְוֶחְזֵוי ֵראִׁשי) 7: (ֶחְזֵוי ֶחְלִמי ִדי ֲחֵזית ּוִפְׁשֵרּה ֱאַמר| ָאֵנס ָלְך 
: ִּגיאָחֵזה ֲהֵוית ַוֲאלּו ִאיָלן ְּבגֹוא ַאְרָעא ְורּוֵמּה ַׂש | ַעל ִמְׁשְּכִבי 

ף א ִלְׁשַמָּיא ַוֲחזֹוֵתּה ְלסֹוְורּוֵמּה ִיְמֵט | ְרָבה ִאיָלָנא ּוְתִקף ) 8(
| ּה ָעְפֵיּה ַׁשִּפיר ְוִאְנֵּבּה ַׂשִּגיא ּוָמזֹון ְלכָֹּלא בֵ ) 9: (ָּכל ַאְרָעא

ִצֲּפֵרי ] ְידּוָרן קרי[ְּתחֹתֹוִהי ַּתְטֵלל ֵחיַות ָּבָרא ּוְבַעְנפֹוִהי ידרון 
ל ית ְּבֶחְזֵוי ֵראִׁשי עַ ָחֵזה ֲהוֵ ) 10: (ְׁשַמָּיא ּוִמֵּנּה ִיְּתִזין ָּכל ִּבְׂשָרא

ן ָקֵרא ְבַחִיל ְוכֵ ) 11: (ַוֲאלּו ִעיר ְוַקִּדיׁש ִמן ְׁשַמָּיא ָנִחת| ִמְׁשְּכִבי 
| ֵּבּה ָאַמר ּגֹּדּו ִאיָלָנא ְוַקִּצצּו ַעְנפֹוִהי ַאַּתרּו ָעְפֵיּה ּוַבַּדרּו ִאנְ 

ְּבַרם ִעַּקר ) 12: (יְּתֻנד ֵחיְוָתא ִמן ַּתְחּתֹוִהי ְוִצְּפַרָּיא ִמן ַעְנפֹוִה 
ִדְתָאא ִּדי ָׁשְרׁשֹוִהי ְּבַאְרָעא ְׁשֻבקּו ּוֶבֱאסּור ִּדי ַפְרֶזל ּוְנָחׁש ְּב 

: ב ַאְרָעאּוְבַטל ְׁשַמָּיא ִיְצַטַּבע ְוִעם ֵחיְוָתא ֲחָלֵקּה ַּבֲעַׂש | ָבָרא 
ִהב ְיַׁשּנֹון ּוְלַבב ֵחיָוה ִיְתיְ ] ֲאָנָׁשא קרי[ִלְבֵבּה ִמן אנוׁשא ) 13(

ִּבְגֵזַרת ִעיִרין ִּפְתָגָמא ) 14: (ְוִׁשְבָעה ִעָּדִנין ַיְחְלפּון ֲעלֹוִהי| ֵלּה 
ִּליט ַעד ִּדְבַרת ִּדי ִיְנְּדעּון ַחַּיָּיא ִּדי ַׁש | ּוֵמאַמר ַקִּדיִׁשין ְׁשֵאְלָתא 

ּוְלַמן ִּדי ] ֲאָנָׁשא קרי[ְּבַמְלכּות אנוׁשא ] ִעָּלָאה קרי[עליא 
ְּדָנה ) 15]: (ֲעַלּה קרי[ִנַּנּה ּוְׁשַפל ֲאָנִׁשים ְיִקים עליה ִיְצֵּבא ִיְּת 

] ְוַאְנְּת קרי[ואנתה | ֶחְלָמא ֲחֵזית ֲאָנה ַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר 
כּוִתי ָלא ֵּבְלְטַׁשאַּצר ִּפְׁשֵרא ֱאַמר ָּכל ֳקֵבל ִּדי ָּכל ַחִּכיֵמי ַמלְ 

ָּכֵהל ִּדי רּוַח ] ְוַאְנְּת קרי[ָיְכִלין ִּפְׁשָרא ְלהֹוָדֻעַתִני ואנתה 



ַּצר ֱאַדִין ָּדִנֵּיאל ִּדי ְׁשֵמּה ֵּבְלְטַׁשא) 16: (ֱאָלִהין ַקִּדיִׁשין ָּבְך 
ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר | ֶאְׁשּתֹוַמם ְּכָׁשָעה ֲחָדה ְוַרְעיֹנִֹהי ְיַבֲהֻלֵּנּה 

 ְטַׁשאַּצר ְוָאַמרֵּבְלְטַׁשאַּצר ֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרא ַאל ְיַבֲהָלְך ָעֵנה ֵבלְ 
 ּוִפְׁשֵרּה לעריך] ְלָׂשְנָאְך קרי[ֶחְלָמא לׂשנאיך ] ָמִרי קרי[מראי 

ְורּוֵמּה | ִאיָלָנא ִּדי ֲחַזְיָת ִּדי ְרָבה ּוְתִקף ) 17]: (ְלָעָרְך קרי[
ּה ְוָעְפֵיּה ַׁשִּפיר ְוִאְנּבֵ ) 18: (ִיְמֵטא ִלְׁשַמָּיא ַוֲחזֹוֵתּה ְלָכל ַאְרָעא

י ְּתחֹתֹוִהי ְּתדּור ֵחיַות ָּבָרא ּוְבַעְנפֹוִה | ּוָמזֹון ְלכָֹּלא ֵבּה ַׂשִּגיא 
הּוא ַמְלָּכא ִּדי ] ַאְנְּת קרי[אנתה ) 19: (ִיְׁשְּכָנן ִצֲּפֵרי ְׁשַמָּיא

סֹוף ּוְרבּוָתְך ְרָבת ּוְמָטת ִלְׁשַמָּיא ְוָׁשְלָטָנְך ְל | ְרַבית ּוְתֵקְפְּת 
ָאַמר ְלָּכא ִעיר ְוַקִּדיׁש ָנִחת ִמן ְׁשַמָּיא וְ ְוִדי ֲחָזה ַמ ) 20: (ַאְרָעא

ֻבקּו ּגֹּדּו ִאיָלָנא ְוַחְּבלּוִהי ְּבַרם ִעַּקר ָׁשְרׁשֹוִהי ְּבַאְרָעא ְׁש 
ע ּוְבַטל ְׁשַמָּיא ִיְצַטּבַ | ּוֶבֱאסּור ִּדי ַפְרֶזל ּוְנָחׁש ְּבִדְתָאא ִּדי ָבָרא 

) 21: (ְבָעה ִעָּדִנין ַיְחְלפּון ֲעלֹוִהיְוִעם ֵחיַות ָּבָרא ֲחָלֵקּה ַעד ִּדי ִׁש 
ִהיא ִּדי ְמָטת ַעל ] ִעָּלָאה קרי[ּוְגֵזַרת עליא | ְּדָנה ִפְׁשָרא ַמְלָּכא 

יַות ְוָלְך ָטְרִדין ִמן ֲאָנָׁשא ְוִעם חֵ ) 22: (ַמְלָּכא] ָמִרי קרי[מראי 
ְך ּוִמַּטל ְׁשַמָּיא לָ ָּבָרא ֶלֱהֵוה ְמדָֹרְך ְוִעְׂשָּבא ְכתֹוִרין ָלְך ְיַטֲעמּון 

ַעד ִּדי ִתְנַּדע | ] ֲעָלְך קרי[ְמַצְּבִעין ְוִׁשְבָעה ִעָּדִנין ַיְחְלפּון עליך 
א ְּבַמְלכּות ֲאָנָׁשא ּוְלַמן ִּדי ִיְצּבֵ ] ִעָּלָאה קרי[ִּדי ַׁשִּליט עליא 

ָלָנא ְוִדי ֲאַמרּו ְלִמְׁשַּבק ִעַּקר ָׁשְרׁשֹוִהי ִּדי ִאי) 23: (ִיְּתִנַּנּה
ָלֵהן ) 24: (ִמן ִּדי ִתְנַּדע ִּדי ַׁשִּלִטן ְׁשַמָּיא| ַמְלכּוָתְך ָלְך ַקָּיָמה 

] ַוֲחָטָאְך קרי[וחטיך ] ֲעָלְך קרי[ַמְלָּכא ִמְלִּכי ִיְׁשַּפר עליך 
: ְך ֵהן ֶּתֱהֵוא ַאְרָכה ִלְׁשֵלְוָת | ְּבִצְדָקה ְפֻרק ַוֲעָוָיָתְך ְּבִמַחן ֲעָנִין 

  : ְּמָטא ַעל ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכאּכָֹּלא ) 25(
ֵּלְך ַעל ֵהיַכל ַמְלכּוָתא ִּדי ָבֶבל ְמהַ | ִלְקָצת ַיְרִחין ְּתֵרי ֲעַׂשר ) 26(

ִּדי | ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ֲהָלא ָדא ִהיא ָּבֶבל ַרְּבָתא ) 27: (ֲהָוה
עֹוד ) 28: (יֲאָנה ֱבַנְיַתּה ְלֵבית ַמְלכּו ִּבְתַקף ִחְסִני ְוִליָקר ַהְדִר 

ָלְך ָאְמִרין ְנבּוַכְדֶנַּצר | ִמְּלָתא ְּבֻפם ַמְלָּכא ָקל ִמן ְׁשַמָּיא ְנַפל 
 ּוִמן ֲאָנָׁשא ָלְך ָטְרִדין ְוִעם) 29: (ַמְלָּכא ַמְלכּוָתה ֲעָדת ִמָּנְך 

ִעָּדִנין  ֵחיַות ָּבָרא ְמדָֹרְך ִעְׂשָּבא ְכתֹוִרין ָלְך ְיַטֲעמּון ְוִׁשְבָעה
ִעָּלָאה [ַעד ִּדי ִתְנַּדע ִּדי ַׁשִּליט עליא | ] ֲעָלְך קרי[ּון עליך ַיְחְלפ
 ַּבּה ַׁשֲעָתא) 30: (ְּבַמְלכּות ֲאָנָׁשא ּוְלַמן ִּדי ִיְצֵּבא ִיְּתִנַּנּה] קרי

ְכתֹוִרין  ִמְּלָתא ָסַפת ַעל ְנבּוַכְדֶנַּצר ּוִמן ֲאָנָׁשא ְטִריד ְוִעְׂשָּבא
ָבה ַעד ִּדי ַׂשְעֵרּה ְּכִנְׁשִרין ְר | א ִּגְׁשֵמּה ִיְצַטַּבע ֵיאֻכל ּוִמַּטל ְׁשַמּיָ 
י ְוִלְקָצת יֹוַמָּיה ֲאָנה ְנבּוַכְדֶנַּצר ַעְינַ ) 31: (ְוִטְפרֹוִהי ְכִצְּפִרין



ָּבְרֵכת ] ּוְלִעָּלָאה קרי[ִלְׁשַמָּיא ִנְטֵלת ּוַמְנְּדִעי ֲעַלי ְיתּוב ולעליא 
כּוֵתּה ִּדי ָׁשְלָטֵנּה ָׁשְלָטן ָעַלם ּוַמְל | ְּדֵרת ּוְלַחי ָעְלָמא ַׁשְּבֵחת ְוהַ 

 ַאְרָעא ְּכָלה ֲחִׁשיִבין] ָּדְיֵרי קרי[ְוָכל דארי ) 32: (ִעם ָּדר ְוָדר
ְוָלא | ַאְרָעא ] ְוָדְיֵרי קרי[ּוְכִמְצְּבֵיּה ָעֵבד ְּבֵחיל ְׁשַמָּיא ודארי 

ֵּבּה ִזְמָנא ) 33: (ְדְּת ִאיַתי ִּדי ְיַמֵחא ִביֵדּה ְוֵיאַמר ֵלּה ָמה ֲעבַ 
י ַמְנְּדִעי ְיתּוב ֲעַלי ְוִליַקר ַמְלכּוִתי ַהְדִרי ְוִזִוי ְיתּוב ֲעַלי ְוִל 

ְוַעל ַמְלכּוִתי ָהְתְקַנת ּוְרבּו ַיִּתיָרה | ַהָּדְבַרי ְוַרְבְרָבַני ְיַבעֹון 
ְמַהַּדר ְּכַען ֲאָנה ְנבּוַכְדֶנַּצר ְמַׁשַּבח ּוְמרֹוֵמם ּו) 34: (הּוְסַפת ִלי

ְוִדי | ְלֶמֶלְך ְׁשַמָּיא ִּדי ָכל ַמֲעָבדֹוִהי ְקׁשֹט ְואְֹרָחֵתּה ִּדין 
  :ַמְהְלִכין ְּבֵגָוה ָיִכל ְלַהְׁשָּפָלה

  
Daniel Chapter 5 

  
ְוָלֳקֵבל | ֵּבְלַׁשאַּצר ַמְלָּכא ֲעַבד ְלֶחם ַרב ְלַרְבְרָבנֹוִהי ֲאַלף ) 1(

ַׁשאַּצר ֲאַמר ִּבְטֵעם ַחְמָרא ֵּבלְ ) 2: (ַאְלָּפא ַחְמָרא ָׁשֵתה
בּוִהי ִמן ְלַהְיָתָיה ְלָמאֵני ַּדֲהָבא ְוַכְסָּפא ִּדי ַהְנֵּפק ְנבּוַכְדֶנַּצר אֲ 

ְגָלֵתּה ְוִיְׁשּתֹון ְּבהֹון ַמְלָּכא ְוַרְבְרָבנֹוִהי ֵׁש | ֵהיְכָלא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם 
 ִּדי ַהְנִּפקּו ִמן ֵהיְכָלא ֵּבאַדִין ַהְיִתיו ָמאֵני ַדֲהָבא) 3: (ּוְלֵחָנֵתּה

ֹוִהי ְוִאְׁשִּתיו ְּבהֹון ַמְלָּכא ְוַרְבְרָבנ| ִּדי ֵבית ֱאָלָהא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם 
א ְוַׁשַּבחּו ֵלאָלֵהי ַּדֲהבָ | ִאְׁשִּתיו ַחְמָרא ) 4: (ֵׁשְגָלֵתּה ּוְלֵחָנֵתּה

ֲעָתה נפקו ַּבּה ַׁש ) 5: (ְוַכְסָּפא ְנָחָׁשא ַפְרְזָלא ָאָעא ְוַאְבָנא
א ַעל ֶאְצְּבָען ִּדי ַיד ֱאָנׁש ְוָכְתָבן ָלֳקֵבל ֶנְבַרְׁשָּת ] ְנַפָקה קרי[

ּוַמְלָּכא ָחֵזה ַּפס ְיָדה ִּדי | ִּגיָרא ִּדי ְכַתל ֵהיְכָלא ִּדי ַמְלָּכא 
|  ֱאַדִין ַמְלָּכא ִזיֹוִהי ְׁשנֹוִהי ְוַרעיֹנִֹהי ְיַבֲהלּוֵּנּה) 6: (ָכְתָבה

ָקֵרא ) 7: (ְרֵצּה ִמְׁשָּתַרִין ְוַאְרֻכָּבֵתּה ָּדא ְלָדא ָנְקָׁשןְוִקְטֵרי חַ 
| ְוָגְזַרָּיא ] ַּכְׂשָּדֵאי קרי[ַמְלָּכא ְּבַחִיל ְלֶהָעָלה ְלָאְׁשַפָּיא כׂשדיא 

ְּכָתָבה  ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ְלַחִּכיֵמי ָבֶבל ִּדי ָכל ֱאָנׁש ִּדי ִיְקֵרה
] ְוַהְמִניָכא קרי[ִני ַאְרְּגָוָנא ִיְלַּבׁש והמונכא ְדָנה ּוִפְׁשֵרּה ְיַחִּוּנַ 

ֱאַדִין ) 8(  : ִדי ַדֲהָבא ַעל ַצְּואֵרּה ְוַתְלִּתי ְבַמְלכּוָתא ִיְׁשַלט
ְוָלא ָכֲהִלין ְּכָתָבא | ּכֹל ַחִּכיֵמי ַמְלָּכא ] ָעִּלין קרי[עללין 

ֱאַדִין ) 9: (ְלהֹוָדָעה ְלַמְלָּכא] ּוִפְׁשֵרּה קרי[ְלִמְקֵרא ופׁשרא 
| י ַמְלָּכא ֵבְלַׁשאַּצר ַׂשִּגיא ִמְתָּבַהל ְוִזיֹוִהי ָׁשַנִין ֲעלֹוִה 

ַמְלְּכָתא ָלֳקֵבל ִמֵּלי ַמְלָּכא ) 10: (ְוַרְבְרָבנֹוִהי ִמְׁשַּתְּבִׁשין
ֲעָנת ַמְלְּכָתא | ] ַעַּלת קרי[ְוַרְבְרָבנֹוִהי ְלֵבית ִמְׁשְּתָיא עללת 



 ָעְלִמין ֱחִיי ַאל ְיַבֲהלּוְך ַרְעיֹוָנְך ְוִזיָויְך ַאלַוֲאֶמֶרת ַמְלָּכא ְל 
ין ֵּבּה ִאיַתי ְּגַבר ְּבַמְלכּוָתְך ִּדי רּוַח ֱאָלִהין ַקִּדיִׁש ) 11: (ִיְׁשַּתּנֹו

ן ּוְביֹוֵמי ֲאבּוְך ַנִהירּו ְוָׂשְכְלָתנּו ְוָחְכָמה ְּכָחְכַמת ֱאָלִהי
ין ְדֶנַּצר ֲאבּוְך ַרב ַחְרֻטִּמין ָאְׁשפִ ּוַמְלָּכא ְנֻבכַ | ִהְׁשְּתַכַחת ֵּבּה 

ָּכל ֳקֵבל ִּדי רּוַח ) 12: (ַּכְׂשָּדִאין ָּגְזִרין ֲהִקיֵמּה ֲאבּוְך ַמְלָּכא
 ִחיָדן ּוְמָׁשֵראַיִּתיָרה ּוַמְנַּדע ְוָׂשְכְלָתנּו ְמַפַּׁשר ֶחְלִמין ַוַאֲחָוַית אֲ 

|  אַּצרַמְלָּכא ָׂשם ְׁשֵמּה ֵּבְלְטַׁש ִקְטִרין ִהְׁשְּתַכַחת ֵּבּה ְּבָדִנֵּיאל ִּדי 
  : ְּכַען ָּדִנֵּיאל ִיְתְקֵרי ּוִפְׁשָרה ְיַהֲחֵוה

ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר | ֵּבאַדִין ָּדִנֵּיאל ֻהַעל ֳקָדם ַמְלָּכא ) 13(
הּוא ָדִנֵּיאל ִּדי ִמן ְּבֵני ָגלּוָתא ִּדי ] ַאְנְּת קרי[ְלָדִנֵּיאל אנתה 

ֲעָלְך [ְוִׁשְמֵעת עליך ) 14: (י ַמְלָּכא ַאִבי ִמן ְיהּודְיהּוד ִּדי ַהְיִת 
 ְוַנִהירּו ְוָׂשְכְלָתנּו ְוָחְכָמה ַיִּתיָרה| ִּדי רּוַח ֱאָלִהין ָּבְך ] קרי

ִּדי  ּוְכַען ֻהַעּלּו ָקָדַמי ַחִּכיַמָּיא ָאְׁשַפָּיא) 15: (ִהְׁשְּתַכַחת ָּבְך 
א ְוָלא ָכֲהִלין ְּפַׁשר ִמְּלָת | הֹוָדֻעַתִני ְכָתָבה ְדָנה ִיְקרֹון ּוִפְׁשֵרּה לְ 

ִתיּכּול [ִּדי תוכל ] ֲעָלְך קרי[ַוֲאָנה ִׁשְמֵעת עליך ) 16: (ְלַהֲחָוָיה
ִּתכּול [ְּכַען ֵהן תוכל | ִּפְׁשִרין ְלִמְפַׁשר ְוִקְטִרין ְלִמְׁשֵרא ] קרי
ָנא ִתְלַּבׁש ְּכָתָבא ְלִמְקֵרא ּוִפְׁשֵרּה ְלהֹוָדֻעַתִני ַאְרְּגוָ ] קרי

ִדי ַדֲהָבא ַעל ַצְּואָרְך ְוַתְלָּתא ] ְוַהְמִניָכא קרי[והמונכא 
  : ְבַמְלכּוָתא ִּתְׁשַלט

 ֶלֶהְוָין ֵּבאַדִין ָעֵנה ָדִנֵּיאל ְוָאַמר ֳקָדם ַמְלָּכא ַמְּתָנָתְך ָלְך ) 17(
ִפְׁשָרא ְּבַרם ְּכָתָבא ֶאְקֵרא ְלַמְלָּכא ּו| ּוְנָבְזְּבָיָתְך ְלָאֳחָרן ַהב 

ִעָּלָאה [ֱאָלָהא עליא | ַמְלָּכא ] ַאְנְּת קרי[אנתה ) 18: (ֲאהֹוְדִעֵּנּה
: בּוְך ַמְלכּוָתא ּוְרבּוָתא ִויָקָרא ְוַהְדָרה ְיַהב ִלְנֻבַכְדֶנַּצר אֲ ] קרי

א ֲהוֹו ּוִמן ְרבּוָתא ִּדי ְיַהב ֵלּה ּכֹל ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנּיָ ) 19(
ִּדי ֲהָוה ָצֵבא ֲהָוא | ְוָדֲחִלין ִמן ֳקָדמֹוִהי ] ין קריָזְיִע [זאעין 

ים ְוִדי ָקֵטל ְוִדי ֲהָוה ָצֵבא ֲהָוה ַמֵחא ְוִדי ֲהָוה ָצֵבא ֲהָוה ָמִר 
ּוְכִדי ִרם ִלְבֵבּה ְורּוֵחּה ִּתְקַפת ) 20: (ֲהָוה ָצֵבא ֲהָוה ַמְׁשִּפיל

) 21: (ָרה ֶהְעִּדיּו ִמֵּנּהָהְנַחת ִמן ָּכְרֵסא ַמְלכּוֵתּה ִויָק | ַלֲהָזָדה 
ְוִעם ] ַׁשִּוְיו קרי[ּוִמן ְּבֵני ֲאָנָׁשא ְטִריד ְוִלְבֵבּה ִעם ֵחיְוָתא ׁשוי 

ָּיא ִּגְׁשֵמּה ֲעָרַדָּיא ְמדֹוֵרּה ִעְׂשָּבא ְכתֹוִרין ְיַטֲעמּוֵּנּה ּוִמַּטל ְׁשַמ 
] ָאה קריִעּלָ [ַעד ִּדי ְיַדע ִּדי ַׁשִּליט ֱאָלָהא עליא | ִיְצַטַּבע 

) 22]: (ֲעַלּה קרי[ְּבַמְלכּות ֲאָנָׁשא ּוְלַמן ִּדי ִיְצֵּבה ְיָהֵקים עליה 
 ָּכל ֳקֵבל| ְּבֵרּה ֵּבְלַׁשאַּצר ָלא ַהְׁשֵּפְלְּת ִלְבָבְך ] ְוַאְנְּת קרי[ואנתה 

ַנָּיא ְוַעל ָמֵרא ְׁשַמָּיא ִהְתרֹוַמְמָּת ּוְלָמא) 23: (ִּדי ָכל ְּדָנה ְיַדְעָּת 



] ְוַאְנְּת קרי[ואנתה ] ָקָדָמְך קרי[ַבְיֵתּה ַהְיִתיו קדמיך  ִדי
ִין ְּבהֹון ֵׁשְגָלָתְך ּוְלֵחָנָתְך ַחְמָרא ָׁשַת ] ְוַרְבְרָבָנְך קרי[ורברבניך 

י ָלא ָחַזִין ְוֵלאָלֵהי ַכְסָּפא ְוַדֲהָבא ְנָחָׁשא ַפְרְזָלא ָאָעא ְוַאְבָנא ִּד 
ָכל ְוֵלאָלָהא ִּדי ִנְׁשְמָתְך ִּביֵדּה וְ | ַּבְחָּת ְוָלא ָׁשְמִעין ְוָלא ָיְדִעין ַׁש 

א ֵּבאַדִין ִמן ֳקָדמֹוִהי ְׁשִלַיַח ַּפָּס ) 24: (אְֹרָחָתְך ֵלּה ָלא ַהַּדְרָּת 
ְמֵנא | ּוְדָנה ְכָתָבא ִּדי ְרִׁשים ) 25: (ּוְכָתָבא ְדָנה ְרִׁשים| ִדי ְיָדא 

ְמֵנא ְמָנה ֱאָלָהא | ר ִמְּלָתא ְּדָנה ְּפַׁש ) 26: (ְמֵנא ְּתֵקל ּוַפְרִסין
ְּתִקיְלָּתה ְבמֹאַזְנָיא | ְּתֵקל ) 27: (ַמְלכּוָתְך ְוַהְׁשְלַמּה
י ְּפִריַסת ַמְלכּוָתְך ִויִהיַבת ְלָמדַ | ְּפֵרס ) 28: (ְוִהְׁשְּתַכַחְּת ַחִּסיר

ְרְּגָוָנא ַא ֵּבאַדִין ֲאַמר ֵּבְלַׁשאַּצר ְוַהְלִּביׁשּו ְלָדִנֵּיאל) 29: (ּוָפָרס
ְוַהְכִרזּו | ִדי ַדֲהָבא ַעל ַצְּואֵרּה ] ְוַהְמִניָכא קרי[והמונכא 

ֵּבּה ְּבֵליְלָיא ) 30: (ֲעלֹוִהי ִּדי ֶלֱהֵוא ַׁשִּליט ַּתְלָּתא ְּבַמְלכּוָתא
  ]:ַכְׂשָּדָאה קרי[ְקִטיל ֵּבְלאַׁשַּצר ַמְלָּכא כׂשדיא 

  
Daniel Chapter 6 

  
ְּכַבר ְׁשִנין | ַקֵּבל ַמְלכּוָתא ] ָמָדָאה קרי[ְוָדְרָיֶוׁש מדיא ) 1(

ָתא ְׁשַפר ֳקָדם ָּדְרָיֶוׁש ַוֲהִקים ַעל ַמְלכּו) 2: (ִׁשִּתין ְוַתְרֵּתין
) 3: (ִּדי ֶלֱהֹון ְּבָכל ַמְלכּוָתא| ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ְמָאה ְוֶעְׂשִרין 

ִּדי ֶלֱהֹון | ד ִמְּנהֹון ְוֵעָּלא ִמְּנהֹון ָסְרִכין ְּתָלָתא ִּדי ָדִנֵּיאל חַ 
: ֱהֵוא ָנִזקֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִאֵּלין ָיֲהִבין ְלהֹון ַטְעָמא ּוַמְלָּכא ָלא לֶ 

| ַּדְרְּפַנָּיא ֱאַדִין ָּדִנֵּיאל ְּדָנה ֲהָוא ִמְתַנַּצח ַעל ָסְרַכָּיא ַוֲאַחְׁש ) 4(
ַלֲהָקמּוֵתּה ַעל ָּכל  ָּכל ֳקֵבל ִּדי רּוַח ַיִּתיָרא ֵּבּה ּוַמְלָּכא ֲעִׁשית

ִעָּלה  ֱאַדִין ָסְרַכָּיא ַוֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ֲהוֹו ָבַעִין) 5: (ַמְלכּוָתא
ִלין ְוָכל ִעָּלה ּוְׁשִחיָתה ָלא ָיְכ | ְלַהְׁשָּכָחה ְלָדִנֵּיאל ִמַּצד ַמְלכּוָתא 

ָלא  הְלַהְׁשָּכָחה ָּכל ֳקֵבל ִּדי ְמֵהיַמן הּוא ְוָכל ָׁשלּו ּוְׁשִחיָת 
 ְׁשַּכחֱאַדִין ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך ָאְמִרין ִּדי ָלא ְנהַ ) 6: (ִהְׁשְּתַכַחת ֲעלֹוִהי

) 7(  : ָלֵהן ַהְׁשַּכְחָנה ֲעלֹוִהי ְּבָדת ֱאָלֵהּה| ְלָדִנֵּיאל ְּדָנה ָּכל ִעָּלא 
ן ָאְמִרין ְוכֵ | א ֱאַדִין ָסְרַכָּיא ַוֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִאֵּלן ַהְרִּגׁשּו ַעל ַמְלּכָ 

ִאְתָיַעטּו ּכֹל ָסְרֵכי ) 8: (ֵלּה ָּדְרָיֶוׁש ַמְלָּכא ְלָעְלִמין ֱחִיי
 ְלַקָּיָמה ְקָים ַמְלכּוָתא ִסְגַנָּיא ַוֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ַהָּדְבַרָּיא ּוַפֲחָוָתא

ָנׁש ִּדי ָכל ִּדי ִיְבֵעה ָבעּו ִמן ָּכל ֱאָלּה ֶואֱ | ַמְלָּכא ּוְלַתָּקָפה ֱאָסר 
) 9: (ַעד יֹוִמין ְּתָלִתין ָלֵהן ִמָּנְך ַמְלָּכא ִיְתְרֵמא ְלגֹב ַאְרָיָוָתא

ָדת ִּדי ָלא ְלַהְׁשָנָיה ְּכ | ְּכַען ַמְלָּכא ְּתִקים ֱאָסָרא ְוִתְרֻׁשם ְּכָתָבא 



ַמְלָּכא ָּדְרָיֶוׁש | ָּכל ֳקֵבל ְּדָנה ) 10: (ָמַדי ּוָפַרס ִּדי ָלא ֶתְעֵּדא
א ְוָדִנֵּיאל ְּכִדי ְיַדע ִּדי ְרִׁשים ְּכָתבָ ) 11: (ֶוֱאָסָראְרַׁשם ְּכָתָבא 

ְוִזְמִנין | ַעל ְלַבְיֵתּה ְוַכִּוין ְּפִתיָחן ֵלּה ְּבִעִּליֵתּה ֶנֶגד ְירּוְׁשֶלם 
ם ְּתָלָתה ְביֹוָמא הּוא ָּבֵרְך ַעל ִּבְרכֹוִהי ּוְמַצֵּלא ּומֹוֵדא ֳקדָ 

ֱאַדִין ) 12(  : ד ִמן ַקְדַמת ְּדָנהֱאָלֵהּה ָּכל ֳקֵבל ִּדי ֲהָוא ָעבֵ 
ָּבֵעא ּוִמְתַחַּנן ֳקָדם | ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך ַהְרִּגׁשּו ְוַהְׁשַּכחּו ְלָדִנֵּיאל 

 ֵּבאַדִין ְקִריבּו ְוָאְמִרין ֳקָדם ַמְלָּכא ַעל ֱאָסר) 13: (ֱאָלֵהּה
ָּכל ֱאָלּה  ַמְלָּכא ֲהָלא ֱאָסר ְרַׁשְמָּת ִּדי ָכל ֱאָנׁש ִּדי ִיְבֵעה ִמן

| ְרָיוָתא ֶוֱאָנׁש ַעד יֹוִמין ְּתָלִתין ָלֵהן ִמָּנְך ַמְלָּכא ִיְתְרֵמא ְלגֹוב ַא
 ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ַיִּציָבא ִמְּלָתא ְּכָדת ָמַדי ּוָפַרס ִּדי ָלא

י ִמן ֵּבאַדִין ֲענֹו ְוָאְמִרין ֳקָדם ַמְלָּכא ִּדי ָדִנֵּיאל ִּד ) 14: (ֶתְעֵּדא
ַמְלָּכא ְטֵעם ְוַעל ] ֲעָלְך קרי[ָגלּוָתא ִּדי ְיהּוד ָלא ָׂשם עליך  ְּבֵני

) 15: (ְוִזְמִנין ְּתָלָתה ְּביֹוָמא ָּבֵעא ָּבעּוֵתּה| ֱאָסָרא ִּדי ְרַׁשְמָּת 
ַעל ָּדִנֵּיאל ֱאַדִין ַמְלָּכא ְּכִדי ִמְּלָתא ְׁשַמע ַׂשִּגיא ְּבֵאׁש ֲעלֹוִהי וְ 

ְוַעד ֶמָעֵלי ִׁשְמָׁשא ֲהָוא ִמְׁשַּתַּדר | ּה ָׂשם ָּבל ְלֵׁשיָזבּוֵת 
| ֵּבאַדִין ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך ַהְרִּגׁשּו ַעל ַמְלָּכא ) 16: (ְלַהָּצלּוֵתּה

ָסר ְוָאְמִרין ְלַמְלָּכא ַּדע ַמְלָּכא ִּדי ָדת ְלָמַדי ּוָפַרס ִּדי ָכל אֱ 
ר ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ֲאַמ ) 17: (ּוְקָים ִּדי ַמְלָּכא ְיָהֵקים ָלא ְלַהְׁשָנָיה

ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר | ְוַהְיִתיו ְלָדִנֵּיאל ּוְרמֹו ְלֻגָּבא ִּדי ַאְרָיָוָתא 
ָּפַלח ֵלּה ִּבְתִדיָרא הּוא ] ַאְנְּת קרי[ְלָדִנֵּיאל ֱאָלָהְך ִּדי אנתה 

ַחְתַמּה וְ | ְוֵהיָתִית ֶאֶבן ֲחָדה ְוֻׂשַמת ַעל ֻּפם ֻּגָּבא ) 18: (ְיֵׁשיְזִבָּנְך 
 ַמְלָּכא ְּבִעְזְקֵתּה ּוְבִעְזָקת ַרְבְרָבנֹוִהי ִּדי ָלא ִתְׁשֵנא ְצבּו

ָון ָלא ֱאַדִין ֲאַזל ַמְלָּכא ְלֵהיְכֵלּה ּוָבת ְטָות ְוַדחֲ ) 19: (ְּבָדִנֵּיאל
ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ) 20: (ְוִׁשְנֵּתּה ַנַּדת ֲעלֹוִהי| ַהְנֵעל ָקָדמֹוִהי 

: ַזלּוְבִהְתְּבָהָלה ְלֻגָּבא ִדי ַאְרָיָוָתא אֲ | ְיקּום ְּבָנְגָהא ִּבְׁשַּפְרָּפָרא 
ָעֵנה ַמְלָּכא | ּוְכִמְקְרֵבּה ְלֻגָּבא ְלָדִנֵּיאל ְּבָקל ֲעִציב ְזִעק ) 21(

ַאְנְּת [ה ְוָאַמר ְלָדִנֵּיאל ָּדִנֵּיאל ֲעֵבד ֱאָלָהא ַחָּיא ֱאָלָהְך ִּדי אנת
) 22: (ַהְיִכל ְלֵׁשיָזבּוָתְך ִמן ַאְרָיָוָתאָּפַלח ֵלּה ִּבְתִדיָרא ] קרי

ֱאָלִהי ) 23: (ַמְלָּכא ְלָעְלִמין ֱחִיי| ֱאַדִין ָּדִנֶּיאל ִעם ַמְלָּכא ַמִּלל 
ָּכל ֳקֵבל ִּדי | ְׁשַלח ַמְלֲאֵכּה ּוֲסַגר ֻּפם ַאְרָיָוָתא ְוָלא ַחְּבלּוִני 

ַמְלָּכא ] ָדָמְך קריָק [ָקָדמֹוִהי ָזכּו ִהְׁשְּתַכַחת ִלי ְוַאף קדמיך 
ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ַׂשִּגיא ְטֵאב ֲעלֹוִהי ) 24: (ֲחבּוָלה ָלא ַעְבֵדת

ל ְוֻהַּסק ָּדִנֵּיאל ִמן ֻּגָּבא ְוכָ | ּוְלָדִנֵּיאל ֲאַמר ְלַהְנָסָקה ִמן ֻּגָּבא 
ַוֲאַמר ַמְלָּכא ) 25: (ֲחָבל ָלא ִהְׁשְּתַכח ֵּבּה ִּדי ֵהיִמן ֵּבאָלֵהּה



ְרָיָוָתא יו ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך ִּדי ֲאַכלּו ַקְרצֹוִהי ִּדי ָדִנֵּיאל ּוְלגֹב ַאְוַהְיִת 
ְוָלא ְמטֹו ְלַאְרִעית ֻּגָּבא ַעד ִּדי | ְרמֹו ִאּנּון ְּבֵניהֹון ּוְנֵׁשיהֹון 

 ֵּבאַדִין ָּדְרָיֶוׁש) 26: (ְׁשִלטּו ְבהֹון ַאְרָיָוָתא ְוָכל ַּגְרֵמיהֹון ַהִּדקּו
] ָדְיִרין קרי[ְּכַתב ְלָכל ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ִּדי דארין ַמְלָּכא 

ל ִמן ֳקָדַמי ִׂשים ְטֵעם ִּדי ְּבכָ ) 27: (ְּבָכל ַאְרָעא ְׁשָלְמכֹון ִיְׂשֵּגא
ְוָדֲחִלין ִמן ֳקָדם ] ָזְיִעין קרי[ָׁשְלָטן ַמְלכּוִתי ֶלֱהֹון זאעין 

ּוֵתּה א ֱאָלָהא ַחָּיא ְוַקָּים ְלָעְלִמין ּוַמְלכִּדי הּו| ֱאָלֵהּה ִּדי ָדִנֵּיאל 
 ְמֵׁשיִזב ּוַמִּצל ְוָעֵבד) 28: (ִּדי ָלא ִתְתַחַּבל ְוָׁשְלָטֵנּה ַעד סֹוָפא
ִּדי ֵׁשיִזיב ְלָדִנֵּיאל ִמן ַיד | ָאִתין ְוִתְמִהין ִּבְׁשַמָּיא ּוְבַאְרָעא 

ּוְבַמְלכּות | ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ְוָדִנֵּיאל ְּדָנה ַהְצַלח ְּב ) 29: (ַאְרָיָוָתא
  ]:ָּפְרָסָאה קרי[ּכֹוֶרׁש פרסיא 

  
Daniel Chapter 7 

  
ָזה ְוֶחְזֵוי ִּבְׁשַנת ֲחָדה ְלֵבְלאַׁשַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּדִנֵּיאל ֵחֶלם חֲ ) 1(

) 2: (ֵּבאַדִין ֶחְלָמא ְכַתב ֵראׁש ִמִּלין ֲאַמר| ֵראֵׁשּה ַעל ִמְׁשְּכֵבּה 
ַוֲארּו ַאְרַּבע | ִנֵּיאל ְוָאַמר ָחֵזה ֲהֵוית ְּבֶחְזִוי ִעם ֵליְלָיא ָעֵנה דָ 

ן ְוַאְרַּבע ֵחיָון ַרְבְרָבן ָסְלָק ) 3: (רּוֵחי ְׁשַמָּיא ְמִגיָחן ְלַיָּמא ַרָּבא
ר ַקְדָמְיָתא ְכַאְרֵיה ְוַגִּפין ִּדי ְנַׁש ) 4: (ָׁשְנָין ָּדא ִמן ָּדא| ִמן ַיָּמא 

ית ַעד ִּדי ְּמִריטּו ַגַּפיּה ּוְנִטיַלת ִמן ַאְרָעא ְוַעל ָחֵזה ֲהוֵ | ַלּה 
ַוֲארּו ֵחיָוה ) 5: (ַרְגַלִין ֶּכֱאָנׁש ֳהִקיַמת ּוְלַבב ֱאָנׁש ְיִהיב ַלּה

ִעין ָאֳחִרי ִתְנָיָנה ָּדְמָיה ְלדֹב ְוִלְׂשַטר ַחד ֳהִקַמת ּוְתָלת ִעְל 
ר ָאְמִרין ַלּה קּוִמי ֲאֻכִלי ְּבַׂש ְוֵכן | ] ִׁשַּנּה קרי[ְּבֻפַּמּה ֵּבין ׁשניה 

ּה ַּגִּפין ָּבאַתר ְּדָנה ָחֵזה ֲהֵוית ַוֲארּו ָאֳחִרי ִּכְנַמר ְולַ ) 6: (ַׂשִּגיא
 ְוַאְרְּבָעה ֵראִׁשין ְלֵחיְוָתא| ] ַּגַּבּה קרי[ַאְרַּבע ִּדי עֹוף ַעל גביה 

ֶחְזֵוי ֵליְלָיא ָּבאַתר ְּדָנה ָחֵזה ֲהֵוית ְּב ) 7: (ְוָׁשְלָטן ְיִהיב ַלּה
 ְּדִחיָלה ְוֵאיְמָתִני ְוַתִּקיָפא] ְרִביָעָאה קרי[ַוֲארּו ֵחיָוה רביעיה 

ָאָרא ַיִּתיָרא ְוִׁשַּנִין ִּדי ַפְרֶזל ַלּה ַרְבְרָבן ָאְכָלה ּוַמֱּדָקה ּוְׁש 
י ְוִהיא ְמַׁשְּנָיה ִמן ָּכל ֵחיָוָתא ִּד | ָרְפָסה ] ְּבַרְגַלּה קרי[ברגליה 
לּו ֶקֶרן ִמְׂשַּתַּכל ֲהֵוית ְּבַקְרַנָּיא ַואֲ ) 8: (ּה ְוַקְרַנִין ֲעַׂשר ַלּהָקָדַמי

ּוְתָלת ִמן ַקְרַנָּיא ] ֵּביֵניֵהן קרי[ָאֳחִרי ְזֵעיָרה ִסְלָקת ביניהון 
| ] ֳקָדַמּה קרי[ִמן קדמיה ] ֶאְתֲעַקָרה קרי[ַקְדָמָיָתא אתעקרו 

) 9: (ַקְרָנא ָדא ּוֻפם ְמַמִּלל ַרְבְרָבןַוֲאלּו ַעְיִנין ְּכַעְיֵני ֲאָנָׁשא ְּב 
ְלבּוֵׁשּה | ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ִּדי ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעִּתיק יֹוִמין ְיִתב 



ין ִּדי נּור ִּכְתַלג ִחָּור ּוְׂשַער ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר ְנֵקא ָּכְרְסֵיּה ְׁשִביִב 
ף ְוָנֵפק ִמן ֳקָדמֹוִהי ֶאלֶ  ְנַהר ִּדי נּור ָנֵגד) 10: (ַּגְלִּגּלֹוִהי נּור ָּדִלק

] ִרְבָבן קרי[ְיַׁשְּמׁשּוֵּנּה ְוִרּבֹו רבון ] ַאְלִפין קרי[אלפים 
ָחֵזה ֲהֵוית ) 11: (ִּדיָנא ְיִתב ְוִסְפִרין ְּפִתיחּו| ָקָדמֹוִהי ְיקּומּון 

ָחֵזה ֲהֵוית | ֵּבאַדִין ִמן ָקל ִמַּלָּיא ַרְבְרָבָתא ִּדי ַקְרָנא ְמַמֱּלָלה 
: אִּדי ְקִטיַלת ֵחיְוָתא ְוהּוַבד ִּגְׁשַמּה ִויִהיַבת ִליֵקַדת ֶאָּׁש  ַעד

ְוַאְרָכה ְבַחִּיין ְיִהיַבת | ּוְׁשָאר ֵחיָוָתא ֶהְעִּדיו ָׁשְלָטְנהֹון ) 12(
 ָחֵזה ֲהֵוית ְּבֶחְזֵוי ֵליְלָיא ַוֲארּו ִעם) 13: (ְלהֹון ַעד ְזַמן ְוִעָּדן

ְוַעד ַעִּתיק יֹוַמָּיא ְמָטה | ׁש ָאֵתה ֲהָוה ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא ְּכַבר ֱאנָ 
ל ְוֵלּה ְיִהיב ָׁשְלָטן ִויָקר ּוַמְלכּו ְוכֹ) 14: (ּוְקָדמֹוִהי ַהְקְרבּוִהי

י ָלא ָׁשְלָטֵנּה ָׁשְלָטן ָעַלם ִּד | ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ֵלּה ִיְפְלחּון 
  : ֶיְעֵּדה ּוַמְלכּוֵתּה ִּדי ָלא ִתְתַחַּבל

ְוֶחְזֵוי ֵראִׁשי | ֶאְתְּכִרַּית רּוִחי ֲאָנה ָדִנֵּיאל ְּבגֹוא ִנְדֶנה ) 15(
ֵּנּה ִקְרֵבת ַעל ַחד ִמן ָקֲאַמָּיא ְוַיִּציָבא ֶאְבֵעא ִמ ) 16: (ְיַבֲהֻלַּנִני

ִאֵּלין ) 17: (ַוֲאַמר ִלי ּוְפַׁשר ִמַּלָּיא ְיהֹוְדִעַּנִני| ַעל ָּכל ְּדָנה 
ַאְרְּבָעה ַמְלִכין ְיקּומּון ִמן | ָתא ִּדי ִאִּנין ַאְרַּבע ֵחיָוָתא ַרְבְרבָ 

ְוַיְחְסנּון | ִויַקְּבלּון ַמְלכּוָתא ַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין ) 18: (ַאְרָעא
א ֱאַדִין ְצִבית ְלַיָּצבָ ) 19: (ַמְלכּוָתא ַעד ָעְלָמא ְוַעד ָעַלם ָעְלַמָּיא

| ] ָּכְּלֵהין קרי[ְנָיה ִמן כלהון ַעל ֵחיְוָתא ְרִביָעְיָתא ִּדי ֲהָות ָׁש 
ִּדי ַפְרֶזל ְוִטְפַריּה ִּדי ְנָחׁש ] ִׁשַּנּה קרי[ְּדִחיָלה ַיִּתיָרה ׁשניה 

ר ְוַעל ַקְרַנָּיא ֲעַׂש ) 20: (ָאְכָלה ַמֲּדָקה ּוְׁשָאָרא ְּבַרְגַליּה ָרְפָסה
ן קדמיה ִמ ] ּוְנַפָלה קרי[ִּדי ְבֵראַׁשּה ְוָאֳחִרי ִּדי ִסְלַקת ונפלו 

ָבן ְוַקְרָנא ִדֵּכן ְוַעְיִנין ַלּה ְוֻפם ְמַמִּלל ַרְבְר | ְּתָלת ] ֳקָדַמּה קרי[
ָרב ָחֵזה ֲהֵוית ְוַקְרָנא ִדֵּכן ָעְבָדה ְק ) 21: (ְוֶחְזַוּה ַרב ִמן ַחְבָרַתּה

ַעד ִּדי ֲאָתה ַעִּתיק יֹוַמָּיא ) 22: (ְוָיְכָלה ְלהֹון| ִעם ַקִּדיִׁשין 
 ְוִזְמָנא ְמָטה ּוַמְלכּוָתא ֶהֱחִסנּו| ב ְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין ְוִדיָנא ְיִה 
ֵּכן ֲאַמר ֵחיְוָתא ְרִביָעְיָתא ַמְלכּו רביעיא ) 23: (ַקִּדיִׁשין

| א ֶּתֱהֵוא ְבַאְרָעא ִּדי ִתְׁשֵנא ִמן ָּכל ַמְלְכָוָת ] ְרִביָעָאה קרי[
ַּנּה ְוַקְרַנָּיא ֲעַׂשר ִמ ) 24: (ּהְוֵתאֻכל ָּכל ַאְרָעא ּוְתדּוִׁשַּנּה ְוַתְּדִקּנַ 

 ְוָאֳחָרן ְיקּום ַאֲחֵריהֹון ְוהּוא| ַמְלכּוָתה ַעְׂשָרה ַמְלִכין ְיֻקמּון 
ּוִמִּלין ְלַצד ) 25: (ִיְׁשֵנא ִמן ַקְדָמֵיא ּוְתָלָתה ַמְלִכין ְיַהְׁשִּפל

ְוִיְסַּבר | ְיַמִּלל ּוְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין ְיַבֵּלא ] ִעָּלָאה קרי[עליא 
: ַלג ִעָּדןְלַהְׁשָנָיה ִזְמִנין ְוָדת ְוִיְתַיֲהבּון ִּביֵדּה ַעד ִעָּדן ְוִעָּדִנין ּופְ 

ַעד  ְוָׁשְלָטֵנּה ְיַהְעּדֹון ְלַהְׁשָמָדה ּוְלהֹוָבָדה| ְוִדיָנא ִיִּתב ) 26(



ָּכל ֹות ּוַמְלכּוָתה ְוָׁשְלָטָנא ּוְרבּוָתא ִּדי ַמְלְכָות ְּתח) 27: (סֹוָפא
ל ַמְלכּוֵתּה ַמְלכּות ָעַלם ְוכֹ| ְׁשַמָּיא ְיִהיַבת ְלַעם ַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין 

| ַעד ָּכה סֹוָפא ִדי ִמְּלָתא ) 28: (ָׁשְלָטַנָּיא ֵלּה ִיְפְלחּון ְוִיְׁשַּתְּמעּון
ְּלָתא ַלי ּוִמ ֲאָנה ָדִנֵּיאל ַׂשִּגיא ַרְעיֹוַני ְיַבֲהֻלַּנִני ְוִזיַוי ִיְׁשַּתּנֹון עֲ 

  :ְּבִלִּבי ִנְטֵרת
  

Daniel Chapter 8 
  
ָחזֹון ִנְרָאה ֵאַלי | ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות ֵּבְלאַׁשַּצר ַהֶּמֶלְך ) 1(

ָוֶאְרֶאה ֶּבָחזֹון ) 2: (ֲאִני ָדִנֵּיאל ַאֲחֵרי ַהִּנְרָאה ֵאַלי ַּבְּתִחָּלה
| ֶׁשר ְּבֵעיָלם ַהְּמִדיָנה ַוְיִהי ִּבְראִֹתי ַוֲאִני ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה אֲ 

ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ) 3: (ָוֶאְרֶאה ֶּבָחזֹון ַוֲאִני ָהִייִתי ַעל אּוַבל אּוָלי
| ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ַאִיל ֶאָחד עֵֹמד ִלְפֵני ָהֻאָבל ְולֹו ְקָרָנִים 
ָלה ְוַהְּקָרַנִים ְּגבֹהֹות ְוָהַאַחת ְּגבָֹהה ִמן ַהֵּׁשִנית ְוַהְּגבָֹהה עֹ

ה ְוָכל ָרִאיִתי ֶאת ָהַאִיל ְמַנֵּגַח ָיָּמה ְוָצפֹוָנה ָוֶנְגּבָ ) 4: (ָּבַאֲחרָֹנה
ְוָעָׂשה ִכְרצֹנֹו | ַחּיֹות לֹא ַיַעְמדּו ְלָפָניו ְוֵאין ַמִּציל ִמָּידֹו 

ַוֲאִני ָהִייִתי ֵמִבין ְוִהֵּנה ְצִפיר ָהִעִּזים ָּבא ִמן ) 5: (ְוִהְגִּדיל
 ְוַהָּצִפיר ֶקֶרן ָחזּות| י ָכל ָהָאֶרץ ְוֵאין נֹוֵגַע ָּבָאֶרץ ַהַּמֲעָרב ַעל ְּפנֵ 

ִתי עֵֹמד ַוָּיבֹא ַעד ָהַאִיל ַּבַעל ַהְּקָרַנִים ֲאֶׁשר ָרִאי) 6: (ֵּבין ֵעיָניו
ּוְרִאיִתיו ַמִּגיַע ֵאֶצל ) 7: (ַוָּיָרץ ֵאָליו ַּבֲחַמת ּכֹחֹו| ִלְפֵני ָהֻאָבל 

ָרָניו יו ַוַּיְך ֶאת ָהַאִיל ַוְיַׁשֵּבר ֶאת ְׁשֵּתי ְק ָהַאִיל ַוִּיְתַמְרַמר ֵאלָ 
הּו ַוַּיְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוִּיְרְמֵס | ְולֹא ָהָיה כַֹח ָּבַאִיל ַלֲעמֹד ְלָפָניו 

 ּוְצִפיר ָהִעִּזים ִהְגִּדיל ַעד ְמאֹד) 8: (ְולֹא ָהָיה ַמִּציל ָלַאִיל ִמָּידֹו
ֶּתיָה ַהְּגדֹוָלה ַוַּתֲעֶלָנה ָחזּות ַאְרַּבע ַּתְח  ּוְכָעְצמֹו ִנְׁשְּבָרה ַהֶּקֶרן| 

ת ּוִמן ָהַאַחת ֵמֶהם ָיָצא ֶקֶרן ַאחַ ) 9: (ְלַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשָמִים
) 10: (יַוִּתְגַּדל ֶיֶתר ֶאל ַהֶּנֶגב ְוֶאל ַהִּמְזָרח ְוֶאל ַהֶּצִב | ִמְּצִעיָרה 

ַאְרָצה ִמן ַהָּצָבא ּוִמן  ַוַּתֵּפל| ַוִּתְגַּדל ַעד ְצָבא ַהָּׁשָמִים 
ּוִמֶּמּנּו הרים | ְוַעד ַׂשר ַהָּצָבא ִהְגִּדיל ) 11: (ַהּכֹוָכִבים ַוִּתְרְמֵסם

ְוָצָבא ִּתָּנֵתן ) 12: (ַהָּתִמיד ְוֻהְׁשַלְך ְמכֹון ִמְקָּדׁשֹו] הּוַרם קרי[
: ִליָחהְוַתְׁשֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה ְוָעְׂשָתה ְוִהְצ | ַעל ַהָּתִמיד ְּבָפַׁשע 

ַוּיֹאֶמר ֶאָחד ָקדֹוׁש | ָוֶאְׁשְמָעה ֶאָחד ָקדֹוׁש ְמַדֵּבר ) 13(
ֵמם ֵּתת ַלַּפְלמֹוִני ַהְמַדֵּבר ַעד ָמַתי ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַׁשע ׁשֹ

ם ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַעד ֶעֶרב ּבֶֹקר ַאְלַּפיִ ) 14: (ְוקֶֹדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס
ת ַוְיִהי ִּבְראִֹתי ֲאִני ָדִנֵּיאל ֶא ) 15: (ק קֶֹדׁשְוִנְצּדַ | ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות 



) 16: (ָוֲאַבְקָׁשה ִביָנה ְוִהֵּנה עֵֹמד ְלֶנְגִּדי ְּכַמְרֵאה ָגֶבר| ֶהָחזֹון 
ַוִּיְקָרא ַוּיֹאַמר ַּגְבִריֵאל ָהֵבן | ָוֶאְׁשַמע קֹול ָאָדם ֵּבין אּוָלי 

ְמִדי ּוְבבֹאֹו ִנְבַעִּתי ַוָּיבֹא ֵאֶצל עָ ) 17: (ְלַהָּלז ֶאת ַהַּמְרֶאה
: זֹוןַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָהֵבן ֶּבן ָאָדם ִּכי ְלֶעת ֵקץ ֶהחָ | ָוֶאְּפָלה ַעל ָּפָני 

ל ַוִּיַּגע ִּבי ַוַּיֲעִמיֵדִני עַ | ּוְבַדְּברֹו ִעִּמי ִנְרַּדְמִּתי ַעל ָּפַני ָאְרָצה ) 18(
ר ִיְהֶיה ְּבַאֲחִרית ַוּיֹאֶמר ִהְנִני מֹוִדיֲעָך ֵאת ֲאֶׁש ) 19: (ָעְמִדי

| ָנִים ָהַאִיל ֲאֶׁשר ָרִאיָת ַּבַעל ַהְּקרָ ) 20: (ִּכי ְלמֹוֵעד ֵקץ| ַהָּזַעם 
ְוַהֶּקֶרן | ְוַהָּצִפיר ַהָּׂשִעיר ֶמֶלְך ָיָון ) 21: (ַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס

ֶרת ְוַהִּנְׁשּבֶ ) 22: (ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֵּבין ֵעיָניו הּוא ַהֶּמֶלְך ָהִראׁשֹון
א ַאְרַּבע ַמְלֻכיֹות ִמּגֹוי ַיֲעמְֹדָנה ְולֹ| ַוַּתֲעמְֹדָנה ַאְרַּבע ַּתְחֶּתיָה 

ַיֲעמֹד ֶמֶלְך | ּוְבַאֲחִרית ַמְלכּוָתם ְּכָהֵתם ַהּפְֹׁשִעים ) 23: (ְבכֹחֹו
ְוָעַצם ּכֹחֹו ְולֹא ְבכֹחֹו ְוִנְפָלאֹות ) 24: (ַעז ָּפִנים ּוֵמִבין ִחידֹות

) 25: (ְוִהְׁשִחית ֲעצּוִמים ְוַעם ְקדִֹׁשים| ִהְצִליַח ְוָעָׂשה ַיְׁשִחית וְ 
 ה ַיְׁשִחיתְוַעל ִׂשְכלֹו ְוִהְצִליַח ִמְרָמה ְּבָידֹו ּוִבְלָבבֹו ַיְגִּדיל ּוְבַׁשְלוָ 

ּוַמְרֵאה ) 26: (ְוַעל ַׂשר ָׂשִרים ַיֲעמֹד ּוְבֶאֶפס ָיד ִיָּׁשֵבר| ַרִּבים 
ְוַאָּתה ְסתֹם ֶהָחזֹון ִּכי | ֶנֱאַמר ֱאֶמת הּוא  ָהֶעֶרב ְוַהּבֶֹקר ֲאֶׁשר

קּום ַוֲאִני ָדִנֵּיאל ִנְהֵייִתי ְוֶנֱחֵליִתי ָיִמים ָוָא) 27: (ְלָיִמים ַרִּבים
 ָוֶאְׁשּתֹוֵמם ַעל ַהַּמְרֶאה ְוֵאין| ָוֶאֱעֶׂשה ֶאת ְמֶלאֶכת ַהֶּמֶלְך 

  :ֵמִבין
  

Daniel Chapter 9 
  
ְך ֲאֶׁשר ָהְמלַ | ְרָיֶוׁש ֶּבן ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִמֶּזַרע ָמָדי ִּבְׁשַנת ַאַחת ְלדָ ) 1(

ינִֹתי ִּבְׁשַנת ַאַחת ְלָמְלכֹו ֲאִני ָּדִנֵּיאל ִּב ) 2: (ַעל ַמְלכּות ַּכְׂשִּדים
ָיה ִמְסַּפר ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל ִיְרִמ | ַּבְּסָפִרים 

ָוֶאְּתָנה ) 3: (ָׁשַלִם ִׁשְבִעים ָׁשָנהַהָּנִביא ְלַמּלֹאות ְלָחְרבֹות ְירּו
ְּבצֹום | ֶאת ָּפַני ֶאל ֲאדָֹני ָהֱאלִֹהים ְלַבֵּקׁש ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים 

ָואְֹמָרה | ָוֶאְתַּפְלָלה ַליהָוה ֱאלַֹהי ָוֶאְתַוֶּדה ) 4: (ְוַׂשק ָוֵאֶפר
 ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביוָאָּנא ֲאדָֹני ָהֵאל ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ׁשֵֹמר ַהְּבִרית 

] ִהְרַׁשְענּו קרי[ָחָטאנּו ְוָעִוינּו והרׁשענו ) 5: (ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתיו
ְולֹא ָׁשַמְענּו ֶאל ) 6: (ְוסֹור ִמִּמְצֹוֶתָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיךָ | ּוָמָרְדנּו 

ֵרינּו ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ְּבִׁשְמָך ֶאל ְמָלֵכינּו ָׂש 
ת ְלָך ֲאדָֹני ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁש ) 7: (ְוֶאל ָּכל ַעם ָהָאֶרץ| ֲאבֵֹתינּו וַ 

ל ְלִאיׁש ְיהּוָדה ּוְליֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ּוְלכָ | ַהָּפִנים ַּכּיֹום ַהֶּזה 



 ְחָּתם ָׁשםִיְׂשָרֵאל ַהְּקרִֹבים ְוָהְרחִֹקים ְּבָכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהּדַ 
נּו ְיהָוה ָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים ִלְמָלֵכי) 8: (ָמֲעלּו ָבְך  ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר

ַלאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ) 9: (ֲאֶׁשר ָחָטאנּו ָלְך | ְלָׂשֵרינּו ְוַלֲאבֵֹתינּו 
ְולֹא ָׁשַמְענּו ְּבקֹול ) 10: (ִּכי ָמַרְדנּו ּבֹו| ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחֹות 

יו ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָפֵנינּו ְּבַיד ֲעָבדָ  ָלֶלֶכת ְּבתֹורָֹתיו| ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו 
ִּתי ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו ֶאת ּתֹוָרֶתָך ְוסֹור ְלִבלְ ) 11: (ַהְּנִביִאים

ּוָבה ַוִּתַּתְך ָעֵלינּו ָהָאָלה ְוַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ְּכת| ְׁשמֹוַע ְּבקֶֹלָך 
ַוָּיֶקם ֶאת ) 12: (ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ֶעֶבד ָהֱאלִֹהים ִּכי ָחָטאנּו לֹו

ר ְׁשָפטּונּו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעֵלינּו ְוַעל ׁשְֹפֵטינּו ֲאֶׁש ] ְּדָברֹו קרי[דבריו 
ָּׁשַמִים ֲאֶׁשר לֹא ֶנֶעְׂשָתה ַּתַחת ָּכל הַ | ְלָהִביא ָעֵלינּו ָרָעה ְגדָֹלה 
ה ַּכֲאֶׁשר ָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁש ) 13: (ַּכֲאֶׁשר ֶנֶעְׂשָתה ִּבירּוָׁשָלִם

ְולֹא ִחִּלינּו ֶאת ְּפֵני ְיהָוה | ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאת ָּבָאה ָעֵלינּו ֵאת 
ַוִּיְׁשקֹד ְיהָוה ) 14: (ֱאלֵֹהינּו ָלׁשּוב ֵמֲעֹוֵננּו ּוְלַהְׂשִּכיל ַּבֲאִמֶּתךָ 

ו ָׂשיִּכי ַצִּדיק ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ָּכל ַמעֲ | ַעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינּו 
ר ְוַעָּתה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֲאֶׁש ) 15: (ְולֹא ָׁשַמְענּו ְּבקֹלֹוֲאֶׁשר ָעָׂשה 

ָך ֵׁשם הֹוֵצאָת ֶאת ַעְּמָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ַוַּתַעׂש לְ 
א ֲאדָֹני ְּכָכל ִצְדקֶֹתָך ָיָׁשב נָ ) 16: (ָחָטאנּו ָרָׁשְענּו| ַּכּיֹום ַהֶּזה 

ִּכי ַבֲחָטֵאינּו | ָׁשַלִם ַהר ָקְדֶׁשָך ַאְּפָך ַוֲחָמְתָך ֵמִעיְרָך ְירּו
) 17: (ינּוּוַבֲעֹונֹות ֲאבֵֹתינּו ְירּוָׁשַלִם ְוַעְּמָך ְלֶחְרָּפה ְלָכל ְסִביבֵֹת 
 ָהֵאר ָּפֶניךָ ְוַעָּתה ְׁשַמע ֱאלֵֹהינּו ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך ְוֶאל ַּתֲחנּוָניו וְ 

ַהֵּטה ֱאלַֹהי ָאְזְנָך ) 18: (יְלַמַען ֲאדֹנָ | ַעל ִמְקָּדְׁשָך ַהָּׁשֵמם 
ֶׁשר ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר אֲ ] ְּפַקח קרי[ּוֲׁשָמע פקחה 

ִּכי לֹא ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים | ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶליָה 
ֲאדָֹני ְׁשָמָעה ) 19: (ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים

ְלַמֲעְנָך ֱאלַֹהי | ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהֲקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר 
ְועֹוד ֲאִני ְמַדֵּבר ) 20: (ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמךָ 

ּוַמִּפיל | ּוִמְתַּפֵּלל ּוִמְתַוֶּדה ַחָּטאִתי ְוַחַּטאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל 
ְועֹוד ֲאִני ) 21: (ה ֱאלַֹהי ַעל ַהר קֶֹדׁש ֱאלָֹהיְּתִחָּנִתי ִלְפֵני ְיהוָ 

ְּתִחָּלה ְוָהִאיׁש ַּגְבִריֵאל ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ּבַ | ְמַדֵּבר ַּבְּתִפָּלה 
| ַוָּיֶבן ַוְיַדֵּבר ִעִּמי ) 22: (ֻמָעף ִּביָעף נֵֹגַע ֵאַלי ְּכֵעת ִמְנַחת ָעֶרב

ִּבְתִחַּלת ) 23: (ְלַהְׂשִּכיְלָך ִביָנהַוּיֹאַמר ָּדִנֵּיאל ַעָּתה ָיָצאִתי 
ּוִבין | ה ַּתֲחנּוֶניָך ָיָצא ָדָבר ַוֲאִני ָּבאִתי ְלַהִּגיד ִּכי ֲחמּודֹות ָאָּת 

ָך ְוַעל ָׁשֻבִעים ִׁשְבִעים ֶנְחַּתְך ַעל ַעְּמ ) 24: (ַּבָּדָבר ְוָהֵבן ַּבַּמְרֶאה
חטאות ] ם קריּוְלָהֵת [ִעיר ָקְדֶׁשָך ְלַכֵּלא ַהֶּפַׁשע ולחתם 



ְוַלְחּתֹם ָחזֹון | ּוְלַכֵּפר ָעֹון ּוְלָהִביא ֶצֶדק עָֹלִמים ] ַחָּטאת קרי[
ְוֵתַדע ְוַתְׂשֵּכל ִמן מָֹצא ) 25: (ְוָנִביא ְוִלְמׁשַֹח קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

| ִעים ִׁשְבָעה ָדָבר ְלָהִׁשיב ְוִלְבנֹות ְירּוָׁשַלִם ַעד ָמִׁשיַח ָנִגיד ָׁשבֻ 
ְבצֹוק ם ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים ָּתׁשּוב ְוִנְבְנָתה ְרחֹוב ְוָחרּוץ ּוְוָׁשֻבִעי
ת ָמִׁשיַח ְוַאֲחֵרי ַהָּׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים ִיָּכרֵ ) 26: (ָהִעִּתים

ֶּׁשֶטף ְוָהִעיר ְוַהּקֶֹדׁש ַיְׁשִחית ַעם ָנִגיד ַהָּבא ְוִקּצֹו בַ | ְוֵאין לֹו 
ְוִהְגִּביר ְּבִרית ָלַרִּבים ) 27: (ת ׁשֵֹממֹותְוַעד ֵקץ ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרצֶ 

ף ַוֲחִצי ַהָּׁשבּוַע ַיְׁשִּבית ֶזַבח ּוִמְנָחה ְוַעל ְּכנַ | ָׁשבּוַע ֶאָחד 
  :ִׁשּקּוִצים ְמׁשֵֹמם ְוַעד ָּכָלה ְוֶנֱחָרָצה ִּתַּתְך ַעל ׁשֵֹמם

  
Daniel Chapter 10 

  
ר ס ָּדָבר ִנְגָלה ְלָדִנֵּיאל ֲאֶׁש ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפרַ ) 1(

 ֶוֱאֶמת ַהָּדָבר ְוָצָבא ָגדֹול ּוִבין ֶאת| ִנְקָרא ְׁשמֹו ֵּבְלְטַׁשאַּצר 
 ֲאִני ָדִנֵּיאל ָהִייִתי| ַּבָּיִמים ָהֵהם ) 2: (ַהָּדָבר ּוִביָנה לֹו ַּבַּמְרֶאה

א ָאַכְלִּתי ֶלֶחם ֲחֻמדֹות לֹ) 3: (ִמְתַאֵּבל ְׁשלָֹׁשה ָׁשֻבִעים ָיִמים
 ַעד ְמלֹאת ְׁשלֶֹׁשת| ּוָבָׂשר ָוַיִין לֹא ָבא ֶאל ִּפי ְוסֹוְך לֹא ָסְכִּתי 

  : ָׁשֻבִעים ָיִמים
ד ַוֲאִני ָהִייִתי ַעל יַ | ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ) 4(

 ֶרא ְוִהֵּנה ִאיׁשָוֶאָּׂשא ֶאת ֵעיַני ָוֵא ) 5: (ַהָּנָהר ַהָּגדֹול הּוא ִחָּדֶקל
ּוְגִוָּיתֹו ) 6: (ּוָמְתָניו ֲחֻגִרים ְּבֶכֶתם אּוָפז| ֶאָחד ָלבּוׁש ַּבִּדים 

ְזרֹעָֹתיו ְכַתְרִׁשיׁש ּוָפָניו ְּכַמְרֵאה ָבָרק ְוֵעיָניו ְּכַלִּפיֵדי ֵאׁש ּו
) 7: (ְוקֹול ְּדָבָריו ְּכקֹול ָהמֹון| ּוַמְרְּגלָֹתיו ְּכֵעין ְנחֶֹׁשת ָקָלל 

ר ָהיּו ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵּיאל ְלַבִּדי ֶאת ַהַּמְרָאה ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁש 
ם ֲאָבל ֲחָרָדה ְגדָֹלה ָנְפָלה ֲעֵליהֶ | ִעִּמי לֹא ָראּו ֶאת ַהַּמְרָאה 

ַּמְרָאה ַוֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי ְלַבִּדי ָוֶאְרֶאה ֶאת הַ ) 8: (ַוִּיְבְרחּו ְּבֵהָחֵבא
ת ְוהֹוִדי ֶנְהַּפְך ָעַלי ְלַמְׁשִחי| לֹא ִנְׁשַאר ִּבי ּכֹח ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת וְ 
ּוְכָׁשְמִעי ֶאת | ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ְּדָבָריו ) 9: (ְולֹא ָעַצְרִּתי ּכֹחַ 

ְוִהֵּנה ) 10: (קֹול ְּדָבָריו ַוֲאִני ָהִייִתי ִנְרָּדם ַעל ָּפַני ּוָפַני ָאְרָצה
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ) 11: (ַעל ִּבְרַּכי ְוַכּפֹות ָיָדיַוְּתִניֵעִני | ָיד ָנְגָעה ִּבי 

 ֶליָך ַוֲעמֹדָּדִנֵּיאל ִאיׁש ֲחֻמדֹות ָהֵבן ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי דֵֹבר ֵא 
ה ּוְבַדְּברֹו ִעִּמי ֶאת ַהָּדָבר ַהּזֶ | ַעל ָעְמֶדָך ִּכי ַעָּתה ֻׁשַּלְחִּתי ֵאֶליָך 

ֹום ר ֵאַלי ַאל ִּתיָרא ָדִנֵּיאל ִּכי ִמן ַהּיַוּיֹאֶמ ) 12: (ָעַמְדִּתי ַמְרִעיד
י ֱאלֶֹהיָך ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָנַתָּת ֶאת ִלְּבָך ְלָהִבין ּוְלִהְתַעּנֹות ִלְפנֵ 



ְוַׂשר ַמְלכּות ָּפַרס ) 13: (ַוֲאִני ָבאִתי ִּבְדָבֶריךָ | ִנְׁשְמעּו ְדָבֶריָך 
ִמיָכֵאל ַאַחד ַהָּׂשִרים  עֵֹמד ְלֶנְגִּדי ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד יֹום ְוִהֵּנה

: סַוֲאִני נֹוַתְרִּתי ָׁשם ֵאֶצל ַמְלֵכי ָפרָ | ָהִראׁשִֹנים ָּבא ְלָעְזֵרִני 
| ַהָּיִמים  ּוָבאִתי ַלֲהִביְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרה ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית) 14(

ָנַתִּתי | ה ּוְבַדְּברֹו ִעִּמי ַּכְּדָבִרים ָהֵאּלֶ ) 15: (ִּכי עֹוד ָחזֹון ַלָּיִמים
ְוִהֵּנה ִּכְדמּות ְּבֵני ָאָדם נֵֹגַע ַעל ) 16: (ָפַני ַאְרָצה ְוֶנֱאָלְמִּתי

דִֹני ָוֶאְפַּתח ִּפי ָוֲאַדְּבָרה ָואְֹמָרה ֶאל ָהעֵֹמד ְלֶנְגִּדי אֲ | ְׂשָפָתי 
ְוֵהיְך יּוַכל ) 17: (ַּבַּמְרָאה ֶנֶהְפכּו ִציַרי ָעַלי ְולֹא ָעַצְרִּתי ּכֹחַ 

 ַוֲאִני ֵמַעָּתה לֹא ַיֲעָמד ִּבי| ד ֲאדִֹני ֶזה ְלַדֵּבר ִעם ֲאדִֹני ֶזה ֶעבֶ 
ם ַוּיֶֹסף ַוִּיַּגע ִּבי ְּכַמְרֵאה ָאדָ ) 18: (כַֹח ּוְנָׁשָמה לֹא ִנְׁשֲאָרה ִבי

 ֲחַזק ַוּיֹאֶמר ַאל ִּתיָרא ִאיׁש ֲחֻמדֹות ָׁשלֹום ָלְך ) 19: (ַוְיַחְּזֵקִני
ִעִּמי ִהְתַחַּזְקִּתי ָואְֹמָרה ְיַדֵּבר ֲאדִֹני ִּכי  ּוְכַדְּברֹו| ַוֲחָזק 
ׁשּוב ַוּיֹאֶמר ֲהָיַדְעָּת ָלָּמה ָּבאִתי ֵאֶליָך ְוַעָּתה ָא) 20: (ִחַּזְקָּתִני

ֲאָבל ) 21: (ַוֲאִני יֹוֵצא ְוִהֵּנה ַׂשר ָיָון ָּבא| ְלִהָּלֵחם ִעם ַׂשר ָּפָרס 
ל ְוֵאין ֶאָחד ִמְתַחֵּזק ִעִּמי עַ | ֶמת ַאִּגיד ְלָך ֶאת ָהָרׁשּום ִּבְכָתב אֱ 
  :ֵאֶּלה ִּכי ִאם ִמיָכֵאל ַׂשְרֶכם

  
Daniel Chapter 11 

  
ָעְמִדי ְלַמֲחִזיק ּוְלָמעֹוז | ַוֲאִני ִּבְׁשַנת ַאַחת ְלָדְרָיֶוׁש ַהָּמִדי ) 1(
ם ִדיִהֵּנה עֹוד ְׁשלָֹׁשה ְמָלִכים עְֹמ | ְוַעָּתה ֱאֶמת ַאִּגיד ָלְך ) 2: (לֹו

ְׁשרֹו ָיִעיר ְלָפַרס ְוָהְרִביִעי ַיֲעִׁשיר עֶֹׁשר ָּגדֹול ִמּכֹל ּוְכֶחְזָקתֹו ְבעָ 
ב ּוָמַׁשל ִמְמָׁשל רַ | ְוָעַמד ֶמֶלְך ִּגּבֹור ) 3: (ַהּכֹל ֵאת ַמְלכּות ָיָון

ע ּוְכָעְמדֹו ִּתָּׁשֵבר ַמְלכּותֹו ְוֵתָחץ ְלַאְרּבַ ) 4: (ְוָעָׂשה ִּכְרצֹונֹו
ל ִּכי ְולֹא ְלַאֲחִריתֹו ְולֹא ְכָמְׁשלֹו ֲאֶׁשר ָמָׁש | ָמִים רּוחֹות ַהָּׁש 

 ְוֶיֱחַזק ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב) 5: (ִתָּנֵתׁש ַמְלכּותֹו ְוַלֲאֵחִרים ִמְּלַבד ֵאֶּלה
ּוְלֵקץ ) 6: (ְוֶיֱחַזק ָעָליו ּוָמָׁשל ִמְמָׁשל ַרב ֶמְמַׁשְלּתֹו| ּוִמן ָׂשָריו 

ׂשֹות ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב ָּתבֹוא ֶאל ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ַלעֲ ָׁשִנים ִיְתַחָּברּו ּוַבת 
ן ְולֹא ַתְעצֹר ּכֹוַח ַהְּזרֹוַע ְולֹא ַיֲעמֹד ּוְזרֹעֹו ְוִתָּנֵת | ֵמיָׁשִרים 

ְוָעַמד ִמֵּנֶצר ) 7: (ִהיא ּוְמִביֶאיָה ְוַהּיְֹלָדּה ּוַמֲחִזָקּה ָּבִעִּתים
ה ָיבֹא ְּבָמעֹוז ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוָעָׂש ְוָיבֹא ֶאל ַהַחִיל וְ | ָׁשָרֶׁשיָה ַּכּנֹו 

ְוַגם ֱאלֵֹהיֶהם ִעם ְנִסֵכיֶהם ִעם ְּכֵלי ) 8: (ָבֶהם ְוֶהֱחִזיק
ְוהּוא ָׁשִנים ַיֲעמֹד | ֶחְמָּדָתם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַּבְּׁשִבי ָיִבא ִמְצָרִים 

: ַאְדָמתֹוּוָבא ְּבַמְלכּות ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב ְוָׁשב ֶאל ) 9: (ִמֶּמֶלְך ַהָּצפֹון



א ִיְתָּגרּו ְוָאְספּו ֲהמֹון ֲחָיִלים ַרִּבים ּובָ ] ּוָבָניו קרי[ובנו ) 10(
ָמֻעּזֹו [ַעד מעזה ] ְוִיְתָּגֶרה קרי[ְוָיׁשֹב ויתגרו | בֹוא ְוָׁשַטף ְוָעָבר 

ֶלְך ְוִיְתַמְרַמר ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב ְוָיָצא ְוִנְלַחם ִעּמֹו ִעם ֶמ ) 11]: (קרי
ְוִנָּׂשא ) 12: (ֶהֱעִמיד ָהמֹון ָרב ְוִנַּתן ֶהָהמֹון ְּבָידֹווְ | ַהָּצפֹון 

) 13: (ְוִהִּפיל ִרּבֹאֹות ְולֹא ָיעֹוז| ְלָבבֹו ] ְוָרם קרי[ֶהָהמֹון ירום 
ּוְלֵקץ ָהִעִּתים | ְוָׁשב ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוֶהֱעִמיד ָהמֹון ַרב ִמן ָהִראׁשֹון 

ּוָבִעִּתים ָהֵהם ) 14: (ּוִבְרכּוׁש ָרבָׁשִנים ָיבֹוא בֹוא ְּבַחִיל ָּגדֹול 
ִמיד ּוְבֵני ָּפִריֵצי ַעְּמָך ִיַּנְּׂשאּו ְלַהעֲ | ַרִּבים ַיַעְמדּו ַעל ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב 

ד ִעיר ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוִיְׁשּפְֹך סֹוֲלָלה ְוָלכַ ) 15: (ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּו
מֹדּו ְוַעם ִמְבָחָריו ְוֵאין ּכַֹח ּוְזרֹעֹות ַהֶּנֶגב לֹא ַיעֲ | ִמְבָצרֹות 

ְוַיֲעמֹד | ְוַיַעׂש ַהָּבא ֵאָליו ִּכְרצֹונֹו ְוֵאין עֹוֵמד ְלָפָניו ) 16: (ַלֲעמֹד
ְוָיֵׂשם ָּפָניו ָלבֹוא ְּבתֶֹקף ָּכל ) 17: (ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוָכָלה ְבָידֹו

 ִיֶּתן לֹו ְלַהְׁשִחיָתּהּוַבת ַהָּנִׁשים | ַמְלכּותֹו ִויָׁשִרים ִעּמֹו ְוָעָׂשה 
ָּפָניו ְלִאִּיים ] ְוָיֵׂשם קרי[ויׁשב ) 18: (ְולֹא ַתֲעמֹד ְולֹא לֹו ִתְהֶיה

: יב לֹוְוִהְׁשִּבית ָקִצין ֶחְרָּפתֹו לֹו ִּבְלִּתי ֶחְרָּפתֹו ָיִׁש | ְוָלַכד ַרִּבים 
) 20: (א ִיָּמֵצאְוִנְכַׁשל ְוָנַפל ְולֹ| ְוָיֵׁשב ָּפָניו ְלָמעּוֵּזי ַאְרצֹו ) 19(

ֵבר ּוְבָיִמים ֲאָחִדים ִיָּׁש | ְוָעַמד ַעל ַּכּנֹו ַמֲעִביר נֹוֵגׂש ֶהֶדר ַמְלכּות 
נּו ְוָעַמד ַעל ַּכּנֹו ִנְבֶזה ְולֹא ָנְת ) 21: (ְולֹא ְבַאַּפִים ְולֹא ְבִמְלָחָמה

: ּקֹותּוָבא ְבַׁשְלָוה ְוֶהֱחִזיק ַמְלכּות ַּבֲחַלְקלַ | ָעָליו הֹוד ַמְלכּות 
: ְוַגם ְנִגיד ְּבִרית| ּוְזרֹעֹות ַהֶּׁשֶטף ִיָּׁשְטפּו ִמְּלָפָניו ְוִיָּׁשֵברּו ) 22(
ְוָעָלה ְוָעַצם ִּבְמַעט | ּוִמן ִהְתַחְּברּות ֵאָליו ַיֲעֶׂשה ִמְרָמה ) 23(

ר לֹא ָעׂשּו ְּבַׁשְלָוה ּוְבִמְׁשַמֵּני ְמִדיָנה ָיבֹוא ְוָעָׂשה ֲאֶׁש ) 24: (ּגֹוי
ְוַעל |  בָֹתיו ַוֲאבֹות ֲאבָֹתיו ִּבָּזה ְוָׁשָלל ּוְרכּוׁש ָלֶהם ִיְבזֹוראֲ 

ְוָיֵער ּכֹחֹו ּוְלָבבֹו ַעל ) 25: (ִמְבָצִרים ְיַחֵּׁשב ַמְחְׁשבָֹתיו ְוַעד ֵעת
ַחִיל ָּגדֹול ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב ְּבַחִיל ָּגדֹול ּוֶמֶלְך ַהֶּנֶגב ִיְתָּגֶרה ַלִּמְלָחָמה ְּב 

) 26: (ְולֹא ַיֲעמֹד ִּכי ַיְחְׁשבּו ָעָליו ַמֲחָׁשבֹות| ַעד ְמאֹד ְוָעצּום 
: ְוָנְפלּו ֲחָלִלים ַרִּבים| ְואְֹכֵלי ַפת ָּבגֹו ִיְׁשְּברּוהּו ְוֵחילֹו ִיְׁשטֹוף 

ָּכָזב  ּוְׁשֵניֶהם ַהְּמָלִכים ְלָבָבם ְלֵמָרע ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶאָחד) 27(
ְוָיׁשֹב ַאְרצֹו ) 28: (עֹוד ֵקץ ַלּמֹוֵעד ְולֹא ִתְצָלח ִּכי| ְיַדֵּברּו 

) 29: (ְוָעָׂשה ְוָׁשב ְלַאְרצֹו| ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול ּוְלָבבֹו ַעל ְּבִרית קֶֹדׁש 
) 30: (ְולֹא ִתְהֶיה ָכִראׁשָֹנה ְוָכַאֲחרָֹנה| ַלּמֹוֵעד ָיׁשּוב ּוָבא ַבֶּנֶגב 

| ה ַעם ַעל ְּבִרית קֹוֶדׁש ְוָעָׂש ּוָבאּו בֹו ִצִּיים ִּכִּתים ְוִנְכָאה ְוָׁשב ְוזָ 
| ּוְזרִֹעים ִמֶּמּנּו ַיֲעמֹדּו ) 31: (ְוָׁשב ְוָיֵבן ַעל עְֹזֵבי ְּבִרית קֶֹדׁש

ּוץ ְוִחְּללּו ַהִּמְקָּדׁש ַהָּמעֹוז ְוֵהִסירּו ַהָּתִמיד ְוָנְתנּו ַהִּׁשּק



ַעם יְֹדֵעי וְ | ּוַמְרִׁשיֵעי ְבִרית ַיֲחִניף ַּבֲחַלּקֹות ) 32: (ְמׁשֹוֵמם
ְוִנְכְׁשלּו | ּוַמְׂשִּכיֵלי ָעם ָיִבינּו ָלַרִּבים ) 33: (ֱאלָֹהיו ַיֲחִזקּו ְוָעׂשּו

ֶזר ּוְבִהָּכְׁשָלם ֵיָעְזרּו עֵ ) 34: (ְּבֶחֶרב ּוְבֶלָהָבה ִּבְׁשִבי ּוְבִבָּזה ָיִמים
ִּכיִלים ּוִמן ַהַּמְׂש ) 35: (ְוִנְלוּו ֲעֵליֶהם ַרִּבים ַּבֲחַלְקַלּקֹות| ְמָעט 

: ִּכי עֹוד ַלּמֹוֵעד| ִיָּכְׁשלּו ִלְצרֹוף ָּבֶהם ּוְלָבֵרר ְוַלְלֵּבן ַעד ֵעת ֵקץ 
ְוַעל ֵאל  ְוָעָׂשה ִכְרצֹונֹו ַהֶּמֶלְך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַּגֵּדל ַעל ָּכל ֵאל) 36(

ְוִהְצִליַח ַעד ָּכָלה ַזַעם ִּכי ֶנֱחָרָצה | ֵאִלים ְיַדֵּבר ִנְפָלאֹות 
ים ְוַעל ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתיו לֹא ָיִבין ְוַעל ֶחְמַּדת ָנִׁש ) 37: (ָׂשָתהֶנעֱ 

 ְוֶלֱאלַֹּה ָמֻעִּזים) 38: (ִּכי ַעל ּכֹל ִיְתַּגָּדל| ְוַעל ָּכל ֱאלֹוַּה לֹא ָיִבין 
ָזָהב ְוֶלֱאלֹוַּה ֲאֶׁשר לֹא ְיָדֻעהּו ֲאבָֹתיו ְיַכֵּבד ְּב | ַעל ַּכּנֹו ְיַכֵּבד 

ם ְוָעָׂשה ְלִמְבְצֵרי ָמֻעִּזי) 39: (ֶאֶבן ְיָקָרה ּוַבֲחֻמדֹותּוְבֶכֶסף ּוְב 
ְוִהְמִׁשיָלם | ַיְרֶּבה ָכבֹוד ] ַיִּכיר קרי[ִעם ֱאלֹוַּה ֵנָכר ֲאֶׁשר הכיר 

ְך ּוְבֵעת ֵקץ ִיְתַנַּגח ִעּמֹו ֶמלֶ ) 40: (ָּבַרִּבים ַוֲאָדָמה ְיַחֵּלק ִּבְמִחיר
ת ֶלְך ַהָּצפֹון ְּבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים ּוָבֳאִנּיֹוַהֶּנֶגב ְוִיְׂשָּתֵער ָעָליו ֶמ 

ּוָבא ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ) 41: (ּוָבא ַבֲאָרצֹות ְוָׁשַטף ְוָעָבר| ַרּבֹות 
ת ְּבֵני ְוֵאֶּלה ִיָּמְלטּו ִמָּידֹו ֱאדֹום ּומֹוָאב ְוֵראִׁשי| ְוַרּבֹות ִיָּכֵׁשלּו 

ְוֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ִתְהֶיה | ְוִיְׁשַלח ָידֹו ַּבֲאָרצֹות ) 42: (ַעּמֹון
דֹות ּוָמַׁשל ְּבִמְכַמֵּני ַהָּזָהב ְוַהֶּכֶסף ּוְבכֹל ֲחמֻ ) 43: (ִלְפֵליָטה
ּוְׁשֻמעֹות ְיַבֲהֻלהּו ) 44: (ְוֻלִבים ְוֻכִׁשים ְּבִמְצָעָדיו| ִמְצָרִים 

ים ְוָיָצא ְּבֵחָמא ְגדָֹלה ְלַהְׁשִמיד ּוְלַהֲחִר | ִמִּמְזָרח ּוִמָּצפֹון 
ּוָבא |  ְוִיַּטע ָאֳהֶלי ַאַּפְדנֹו ֵּבין ַיִּמים ְלַהר ְצִבי קֶֹדׁש) 45: (ַרִּבים

  :ַעד ִקּצֹו ְוֵאין עֹוֵזר לֹו
  

Daniel Chapter 12 
  
ֵני ַעֶּמָך ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול ָהעֵֹמד ַעל ְּב ) 1(

| ה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ֲאֶׁשר לֹא ִנְהְיָת 
ְוַרִּבים ) 2: (ּוָבֵעת ַהִהיא ִיָּמֵלט ַעְּמָך ָּכל ַהִּנְמָצא ָּכתּוב ַּבֵּסֶפר

ת ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹו| ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו 
| ר ָהָרִקיַע ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכזֹהַ ) 3(  : ְלִדְראֹון עֹוָלם

  : ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד
| ץ ְוַאָּתה ָדִנֵּיאל ְסתֹם ַהְּדָבִרים ַוֲחתֹם ַהֵּסֶפר ַעד ֵעת ֵק ) 4(

ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵּיאל ְוִהֵּנה ) 5: (ְיׁשְֹטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת
 ֵהָּנה ִלְׂשַפת ַהְיאֹר ְוֶאָחד ֵהָּנהֶאָחד | ְׁשַנִים ֲאֵחִרים עְֹמִדים 



ַּמַעל ַוּיֹאֶמר ָלִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ִמ ) 6: (ִלְׂשַפת ַהְיאֹר
 ָוֶאְׁשַמע ֶאת ָהִאיׁש) 7: (ַעד ָמַתי ֵקץ ַהְּפָלאֹות| ְלֵמיֵמי ַהְיאֹר 

ּוְׂשמֹאלֹו  ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיאֹר ַוָּיֶרם ְיִמינֹו
ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי | ֶאל ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם 

י ַוֲאִני ָׁשַמְעִּת ) 8: (ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד ַעם קֶֹדׁש ִּתְכֶליָנה ָכל ֵאֶּלה
  : ָואְֹמָרה ֲאדִֹני ָמה ַאֲחִרית ֵאֶּלה| ְולֹא ָאִבין 

ת ִּכי ְסֻתִמים ַוֲחֻתִמים ַהְּדָבִרים ַעד עֵ | אל ַוּיֹאֶמר ֵלְך ָּדִנּיֵ ) 9(
ִעים ִיְתָּבֲררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁש ) 10: (ֵקץ

ּוֵמֵעת הּוַסר ) 11: (ְוַהַּמְׂשִּכִלים ָיִבינּו| ְולֹא ָיִבינּו ָּכל ְרָׁשִעים 
: ֶאֶלף ָמאַתִים ְוִתְׁשִעיםָיִמים | ַהָּתִמיד ְוָלֵתת ִׁשּקּוץ ׁשֵֹמם 

ִׁשים ְלָיִמים ֶאֶלף ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ְׁשלֹ| ַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה ְוַיִּגיַע ) 12(
ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְלָך ְלֵקץ | ְוַאָּתה ֵלְך ַלֵּקץ ) 13: (ַוֲחִמָּׁשה
  :ַהָּיִמין

  
  ְנֶחְמָיה- ֵסֶפר ֶעְזָרא

  
  ]ֶעְזָרא[
  

Ezra Chapter 1 
  
ִּפי ְׁשַנת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר ְיהָוה ִמ ּוִב ) 1(

ֹול ְּבָכל ֵהִעיר ְיהָוה ֶאת רּוַח ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ַוַּיֲעֶבר ק| ִיְרְמָיה 
ּכֹל  ּכֹה ָאַמר ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס) 2: (ַמְלכּותֹו ְוַגם ְּבִמְכָּתב ֵלאמֹר

ְוהּוא ָפַקד ָעַלי | ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַהָּׁשָמִים  ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי
 ִמי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו) 3: (ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִּבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה

ְוִיֶבן ֶאת ֵּבית | ְיִהי ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ְוַיַעל ִלירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה 
ְוָכל ) 4: (ֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִםְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהֱאלִֹהים אֲ 

ּו ַאְנֵׁשי ַהִּנְׁשָאר ִמָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר הּוא ָגר ָׁשם ְיַנְּׂשאּוה
ִעם ַהְּנָדָבה ְלֵבית | ְמקֹמֹו ְּבֶכֶסף ּוְבָזָהב ּוִבְרכּוׁש ּוִבְבֵהָמה 

ה דָ ַוָּיקּומּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ִליהּו) 5: (ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם
ְלכֹל ֵהִעיר ָהֱאלִֹהים ֶאת רּוחֹו | ּוִבְנָיִמן ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים 

ְוָכל ) 6: (ַלֲעלֹות ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם
ַבְּבֵהָמה ְסִביבֵֹתיֶהם ִחְּזקּו ִביֵדיֶהם ִּבְכֵלי ֶכֶסף ַּבָּזָהב ָּבְרכּוׁש ּו

ת ְוַהֶּמֶלְך ּכֹוֶרׁש הֹוִציא ֶא ) 7(  : ל ָּכל ִהְתַנֵּדבְלַבד עַ | ּוַבִּמְגָּדנֹות 



ֵנם ֲאֶׁשר הֹוִציא ְנבּוַכְדֶנַּצר ִמירּוָׁשַלִם ַוִּיְּת | ְּכֵלי ֵבית ְיהָוה 
ָדת ַוּיֹוִציֵאם ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ַעל ַיד ִמְתְר ) 8: (ְּבֵבית ֱאלָֹהיו

 ְוֵאֶּלה ִמְסָּפָרם) 9: (ָּנִׂשיא ִליהּוָדהַוִּיְסְּפֵרם ְלֵׁשְׁשַּבַּצר הַ | ַהִּגְזָּבר 
ם ִּתְׁשָעה ֲאַגְרְטֵלי ָזָהב ְׁשלִֹׁשים ֲאַגְרְטֵלי ֶכֶסף ָאֶלף ַמֲחָלִפי| 

ם ַאְרַּבע ְּכפֹוֵרי ָזָהב ְׁשלִֹׁשים ְּכפֹוֵרי ֶכֶסף ִמְׁשִני) 10(  : ְוֶעְׂשִרים
ֵּכִלים ַלָּזָהב  ָּכל) 11(  : ֵּכִלים ֲאֵחִרים ָאֶלף| ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה 

ר ִעם ַהּכֹל ֶהֱעָלה ֵׁשְׁשַּבּצַ | ְוַלֶּכֶסף ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות 
  :ֵהָעלֹות ַהּגֹוָלה ִמָּבֶבל ִלירּוָׁשָלִם

  
Ezra Chapter 2 

  
ְגָלה ְוֵאֶּלה ְּבֵני ַהְּמִדיָנה ָהעִֹלים ִמְּׁשִבי ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר הֶ ) 1(

ַוָּיׁשּובּו | ֶמֶלְך ָּבֶבל ְלָבֶבל ] ֶנַּצר קריְנבּוַכְד [נבוכדנצור 
 ׁשּועַ ֲאֶׁשר ָּבאּו ִעם ְזֻרָּבֶבל יֵ ) 2: (ִלירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה ִאיׁש ְלִעירֹו

| ּום ַּבֲעָנה ְנֶחְמָיה ְׂשָרָיה ְרֵעָלָיה ָמְרֳּדַכי ִּבְלָׁשן ִמְסָּפר ִּבְגַוי ְרח
ְבִעים ְּבֵני ַפְרעֹׁש ַאְלַּפִים ֵמָאה ִׁש ) 3(  : ִמְסַּפר ַאְנֵׁשי ַעם ִיְׂשָרֵאל

) 5(  : ִיםְּבֵני ְׁשַפְטָיה ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ִׁשְבִעים ּוְׁשנָ ) 4(  : ּוְׁשָנִים
 ְּבֵני ַפַחת מֹוָאב) 6(  : ְּבֵני ָאַרח ְׁשַבע ֵמאֹות ֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים

ְּבֵני ) 7(  : ם ָעָׂשרַאְלַּפִים ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ּוְׁשֵני| ִלְבֵני ֵיׁשּוַע יֹוָאב 
ע ְּבֵני ַזּתּוא ְּתַׁש ) 8(  : ֵעיָלם ֶאֶלף ָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה

: יםְּבֵני ַזָּכי ְׁשַבע ֵמאֹות ְוִׁשִּׁש ) 9(  : ֵמאֹות ְוַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה
ְּבֵני ֵבָבי ) 11(  : ְּבֵני ָבִני ֵׁשׁש ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ּוְׁשָנִים) 10(  
 ְּבֵני ַעְזָּגד ֶאֶלף ָמאַתִים) 12(  : ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֹׁשה ֵׁשׁש

: ִׁשָּׁשהְּבֵני ֲאדִֹניָקם ֵׁשׁש ֵמאֹות ִׁשִּׁשים וְ ) 13(  : ֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים
ְּבֵני ָעִדין ) 15(  : ְּבֵני ִבְגָוי ַאְלַּפִים ֲחִמִּׁשים ְוִׁשָּׁשה) 14(  

ְּבֵני ָאֵטר ִליִחְזִקָּיה ) 16(  : ְרָּבָעהַאְרַּבע ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ְוַא
 ְּבֵני ֵבָצי ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים) 17(  : ִּתְׁשִעים ּוְׁשמָֹנה

ְּבֵני ) 19(  : ְּבֵני יֹוָרה ֵמָאה ּוְׁשֵנים ָעָׂשר) 18(  : ּוְׁשלָֹׁשה
ְּבֵני ִגָּבר ִּתְׁשִעים ) 20(  : ָחֻׁשם ָמאַתִים ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֹׁשה

) 22(  : ְּבֵני ֵבית ָלֶחם ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֹׁשה) 21(  : ָּׁשהַוֲחִמ 
ִרים ַאְנֵׁשי ֲעָנתֹות ֵמָאה ֶעְׂש ) 23: (ַאְנֵׁשי ְנטָֹפה ֲחִמִּׁשים ְוִׁשָּׁשה

ְּבֵני ) 25(  : ְּבֵני ַעְזָמֶות ַאְרָּבִעים ּוְׁשָנִים) 24(  : ּוְׁשמָֹנה
: הַבע ֵמאֹות ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשלָֹׁש ִקְרַית ָעִרים ְּכִפיָרה ּוְבֵארֹות ְׁש 

) 27(  : ְּבֵני ָהָרָמה ָוָגַבע ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד) 26(  



ָעי ַאְנֵׁשי ֵבית ֵאל ְוהָ ) 28(  : ַאְנֵׁשי ִמְכָמס ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים
: ְּבֵני ְנבֹו ֲחִמִּׁשים ּוְׁשָנִים) 29(  : ָמאַתִים ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֹׁשה

ְּבֵני ) 31(  : ְּבֵני ַמְגִּביׁש ֵמָאה ֲחִמִּׁשים ְוִׁשָּׁשה) 30(  
ְּבֵני ָחִרם ) 32(  : ֵעיָלם ַאֵחר ֶאֶלף ָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה

ְּבֵני לֹד ָחִדיד ְואֹונֹו ְׁשַבע ) 33(  : ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים
ְׁשלֹׁש ֵמאֹות  ְּבֵני ְיֵרחֹו) 34(  : ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה

ׁש ְּבֵני ְסָנָאה ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְוֵׁש ) 35(  : ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה
 ְּבֵני ְיַדְעָיה ְלֵבית ֵיׁשּועַ | ַהּכֲֹהִנים ) 36(  : ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים

ם ְּבֵני ִאֵּמר ֶאֶלף ֲחִמִּׁשי) 37(  : ְּתַׁשע ֵמאֹות ִׁשְבִעים ּוְׁשלָֹׁשה
: ָעהְּבֵני ַפְׁשחּור ֶאֶלף ָמאַתִים ַאְרָּבִעים ְוִׁשְב ) 38(  : ּוְׁשָנִים
ְּבֵני | ַהְלִוִּים ) 40(  : ְּבֵני ָחִרם ֶאֶלף ְוִׁשְבָעה ָעָׂשר) 39(  

) 41(  : ֵיׁשּוַע ְוַקְדִמיֵאל ִלְבֵני הֹוַדְוָיה ִׁשְבִעים ְוַאְרָּבָעה
  : ְּבֵני ָאָסף ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשמָֹנה| ַהְמׁשְֹרִרים 

ֵני ַעּקּוב ְּבֵני ַהּׁשֲֹעִרים ְּבֵני ַׁשּלּום ְּבֵני ָאֵטר ְּבֵני ַטְלמֹון ְּב ) 42(
  : ַהּכֹל ֵמָאה ְׁשלִֹׁשים ְוִתְׁשָעה| ְּבֵני ֲחִטיָטא ְּבֵני ׁשָֹבי 

ְּבֵני ) 44: (ְּבֵני ִציָחא ְבֵני ֲחׂשּוָפא ְּבֵני ַטָּבעֹות| ַהְּנִתיִנים ) 43(
ְּבֵני ְלָבָנה ְבֵני ֲחָגָבה ְּבֵני ) 45: (ֵני ָפדֹוןֵקרֹס ְּבֵני ִסיֲעָהא ְּב 

ְּבֵני ) 47: (ְּבֵני ָחָנן] ַׁשְלַמי קרי[ְּבֵני ָחָגב ְּבֵני ׁשמלי ) 46: (ַעּקּוב
: ְּבֵני ְרִצין ְּבֵני ְנקֹוָדא ְּבֵני ַגָּזם) 48: (ִגֵּדל ְּבֵני ַגַחר ְּבֵני ְרָאָיה

ְּבֵני ַאְסָנה ְבֵני מעינים ) 50: (ֵני ֵבָסיְּבֵני ֻעָּזא ְבֵני ָפֵסַח ְּב ) 49(
י ְּבֵני ַבְקּבּוק ְּבנֵ ) 51]: (ְנפּוִסים קרי[ְּבֵני נפיסים ] ְמעּוִנים קרי[

: אְּבֵני ַבְצלּות ְּבֵני ְמִחיָדא ְּבֵני ַחְרָׁש ) 52: (ֲחקּוָפא ְּבֵני ַחְרחּור
ְּבֵני ְנִציַח ְּבֵני  )54: (ְּבֵני ַבְרקֹוס ְּבֵני ִסיְסָרא ְּבֵני ָתַמח) 53(

ְּבֵני סַֹטי ְּבֵני ַהּסֶֹפֶרת ְּבֵני | ְּבֵני ַעְבֵדי ְׁשלֹמֹה ) 55: (ֲחִטיָפא
 ְּבֵני ְׁשַפְטָיה) 57: (ְּבֵני ַיְעָלה ְבֵני ַדְרקֹון ְּבֵני ִגֵּדל) 56: (ְפרּוָדא

ִתיִנים ּוְבֵני ָּכל ַהּנְ ) 58: (ְבֵני ַחִּטיל ְּבֵני ּפֶֹכֶרת ַהְּצָבִיים ְּבֵני ָאִמי
ְוֵאֶּלה ) 59(  : ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ִּתְׁשִעים ּוְׁשָנִים| ַעְבֵדי ְׁשלֹמֹה 

ְולֹא ָיְכלּו | ָהעִֹלים ִמֵּתל ֶמַלח ֵּתל ַחְרָׁשא ְּכרּוב ַאָּדן ִאֵּמר 
ְּבֵני ְדָלָיה ) 60: (ְלַהִּגיד ֵּבית ֲאבֹוָתם ְוַזְרָעם ִאם ִמִּיְׂשָרֵאל ֵהם

) 61(  : ֵׁשׁש ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ּוְׁשָנִים| ְּבֵני ְנקֹוָדא ְבֵני טֹוִבָּיה 
 ְּבֵני ַבְרִזַּלי ֲאֶׁשר ָלַקח| ּוִמְּבֵני ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֳחַבָּיה ְּבֵני ַהּקֹוץ 

ֵאֶּלה ) 62: (ִמְּבנֹות ַּבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי ִאָּׁשה ַוִּיָּקֵרא ַעל ְׁשָמם
: ַוְיגֲֹאלּו ִמן ַהְּכֻהָּנה| ים ְולֹא ִנְמָצאּו ִּבְקׁשּו ְכָתָבם ַהִּמְתַיְחִׂש 

 ַוּיֹאֶמר ַהִּתְרָׁשָתא ָלֶהם ֲאֶׁשר לֹא יֹאְכלּו ִמּקֶֹדׁש) 63(



ָּכל ַהָּקָהל ) 64: (ַעד ֲעמֹד ּכֵֹהן ְלאּוִרים ּוְלֻתִּמים| ַהֳּקָדִׁשים 
ִמְּלַבד ) 65(: ַאְרַּבע ִרּבֹוא ַאְלַּפִים ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ִׁשִּׁשים| ְּכֶאָחד 

אֹות ַעְבֵדיֶהם ְוַאְמהֵֹתיֶהם ֵאֶּלה ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ְׁשלֹׁש ֵמ 
) 66: (ְוָלֶהם ְמׁשְֹרִרים ּוְמׁשְֹררֹות ָמאָתִים| ְׁשלִֹׁשים ְוִׁשְבָעה 

ִּפְרֵדיֶהם ָמאַתִים | סּוֵסיֶהם ְׁשַבע ֵמאֹות ְׁשלִֹׁשים ְוִׁשָּׁשה 
ֵּליֶהם ַאְרַּבע ֵמאֹות ְׁשלִֹׁשים ְּגַמ ) 67: (ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה

  : םֲחמִֹרים ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְׁשַבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרי| ַוֲחִמָּׁשה 
| ָׁשָלִם ּוֵמָראֵׁשי ָהָאבֹות ְּבבֹוָאם ְלֵבית ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּבירּו) 68(

 ְּככָֹחם ָנְתנּו) 69: (ִהְתַנְּדבּו ְלֵבית ָהֱאלִֹהים ְלַהֲעִמידֹו ַעל ְמכֹונֹו
ְוֶכֶסף     ְלאֹוַצר ַהְּמָלאָכה ָזָהב ַּדְרְּכמֹוִנים ֵׁשׁש ִרּבֹאות ָוֶאֶלף

ַוֵּיְׁשבּו ) 70(  : ְוָכְתנֹת ּכֲֹהִנים ֵמָאה| ָמִנים ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים 
ַהְּנִתיִנים ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ּוִמן ָהָעם ְוַהְמׁשְֹרִרים ְוַהּׁשֹוֲעִרים וְ 

    : ְׂשָרֵאל ְּבָעֵריֶהםְוָכל יִ | ְּבָעֵריֶהם 
  

Ezra Chapter 3 
  
 ַוֵּיָאְספּו ָהָעם   | ַוִּיַּגע ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶּבָעִרים ) 1(

יו ַוָּיָקם ֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ְוֶאחָ ) 2(  : ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ְירּוָׁשָלִם
י ָחיו ַוִּיְבנּו ֶאת ִמְזַּבח ֱאלֹהֵ ַהּכֲֹהִנים ּוְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֶא 

 ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹלֹות ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ִאיׁש| ִיְׂשָרֵאל 
יֶהם ַוָּיִכינּו ַהִּמְזֵּבַח ַעל ְמכֹונָֹתיו ִּכי ְּבֵאיָמה ֲעלֵ ) 3: (ָהֱאלִֹהים

עֹלֹות  ָעָליו עֹלֹות ַליהָוה] ַוַּיֲעלּו קרי[ויעל | ֵמַעֵּמי ָהֲאָרצֹות 
ְועַֹלת יֹום | ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות ַּכָּכתּוב ) 4: (ַלּבֶֹקר ְוָלָעֶרב

ְוַאֲחֵריֵכן עַֹלת ) 5: (ְּביֹום ְּבִמְסָּפר ְּכִמְׁשַּפט ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו
ּוְלכֹל ִמְתַנֵּדב | ָּתִמיד ְוֶלֳחָדִׁשים ּוְלָכל מֹוֲעֵדי ְיהָוה ַהְמֻקָּדִׁשים 

ֲעלֹות ִמּיֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֵהֵחּלּו ְלהַ ) 6: (ה ַליהָוהְנָדבָ 
 ַוִּיְּתנּו ֶכֶסף ַלחְֹצִבים) 7: (ְוֵהיַכל ְיהָוה לֹא ֻיָּסד| עֹלֹות ַליהָוה 

ָהִביא ּוַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ָוֶׁשֶמן ַלִּצדִֹנים ְוַלּצִֹרים ְל | ְוֶלָחָרִׁשים 
ַרס ֹון ֶאל ָים ָיפֹוא ְּכִרְׁשיֹון ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ּפָ ֲעֵצי ֲאָרִזים ִמן ַהְּלָבנ

  : ֲעֵליֶהם
 ַלִם ַּבחֶֹדׁשּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלבֹוָאם ֶאל ֵּבית ָהֱאלִֹהים ִלירּוָׁש ) 8(

ּוְׁשָאר  ֵהֵחּלּו ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק| ַהֵּׁשִני 
 ַהְלִוִּים ְוָכל ַהָּבִאים ֵמַהְּׁשִבי ְירּוָׁשַלִםֲאֵחיֶהם ַהּכֲֹהִנים וְ 



ַח ַעל ַוַּיֲעִמידּו ֶאת ַהְלִוִּים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלַנּצֵ 
  : ְמֶלאֶכת ֵּבית ְיהָוה

ה ְּכֶאָחד ַוַּיֲעמֹד ֵיׁשּוַע ָּבָניו ְוֶאָחיו ַקְדִמיֵאל ּוָבָניו ְּבֵני ְיהּודָ ) 9(
 ְּבֵני ֵחָנָדד ְּבֵניֶהם   | ה ַהְּמָלאָכה ְּבֵבית ָהֱאלִֹהים ְלַנֵּצַח ַעל עֵֹׂש 

 ַוַּיֲעִמידּו| ְוִיְּסדּו ַהּבִֹנים ֶאת ֵהיַכל ְיהָוה ) 10: (ַוֲאֵחיֶהם ַהְלִוִּים
ְלַּתִים ַהּכֲֹהִנים ְמֻלָּבִׁשים ַּבֲחצְֹצרֹות ְוַהְלִוִּים ְּבֵני ָאָסף ַּבְמִצ 

ַוַּיֲענּו ְּבַהֵּלל ) 11: (י ָּדִויד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאלְלַהֵּלל ֶאת ְיהָוה ַעל ְידֵ 
ְוָכל ָהָעם | ּוְבהֹודֹת ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל 

: ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ְבַהֵּלל ַליהָוה ַעל הּוַסד ֵּבית ְיהָוה
י ָהָאבֹות ַהְּזֵקִנים ְוַרִּבים ֵמַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָראֵׁש ) 12(  

ֵניֶהם ּבִֹכים ֲאֶׁשר ָראּו ֶאת ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ְּבָיְסדֹו ֶזה ַהַּבִית ְּבֵעי
ְוֵאין ) 13: (ְוַרִּבים ִּבְתרּוָעה ְבִׂשְמָחה ְלָהִרים קֹול| ְּבקֹול ָּגדֹול 

ָעם ִּכי הָ | ָהָעם ַמִּכיִרים קֹול ְּתרּוַעת ַהִּׂשְמָחה ְלקֹול ְּבִכי ָהָעם 
  :ְמִריִעים ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ְוַהּקֹול ִנְׁשַמע ַעד ְלֵמָרחֹוק

  
Ezra Chapter 4 

  
ִּכי ְבֵני ַהּגֹוָלה ּבֹוִנים ֵהיָכל | ַוִּיְׁשְמעּו ָצֵרי ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ) 1(

ָהָאבֹות  ַוִּיְּגׁשּו ֶאל ְזֻרָּבֶבל ְוֶאל ָראֵׁשי) 2: (ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
ולא | אְמרּו ָלֶהם ִנְבֶנה ִעָּמֶכם ִּכי ָכֶכם ִנְדרֹוׁש ֵלאלֵֹהיֶכם ַוּיֹ
ַּמֲעֶלה ֲאַנְחנּו זְֹבִחים ִמיֵמי ֵאַסר ַחּדֹן ֶמֶלְך ַאּׁשּור הַ ] ְולֹו קרי[

 י ָהָאבֹותַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְזֻרָּבֶבל ְוֵיׁשּוַע ּוְׁשָאר ָראֵׁש ) 3: (אָֹתנּו ּפֹה
ִּכי ֲאַנְחנּו ַיַחד | נּו ִלְבנֹות ַּבִית ֵלאלֵֹהינּו ְלִיְׂשָרֵאל לֹא ָלֶכם ָולָ 

ׁש ֶמֶלְך ִנְבֶנה ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו ַהֶּמֶלְך ּכֹורֶ 
ומבלהים | ַוְיִהי ַעם ָהָאֶרץ ְמַרִּפים ְיֵדי ַעם ְיהּוָדה ) 4: (ָּפָרס

ם ֲעֵליֶהם יֹוֲעִצים ְוסְֹכִרי) 5: (אֹוָתם ִלְבנֹות] ּוְמַבֲהִלים קרי[
ֶוׁש ָּכל ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ְוַעד ַמְלכּות ָּדְריָ | ְלָהֵפר ֲעָצָתם 

ָּכְתבּו | ּוְבַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְתִחַּלת ַמְלכּותֹו ) 6: (ֶמֶלְך ָּפָרס
ָּתא ּוִביֵמי ַאְרַּתְחַׁשְׂש ) 7(  : ִׂשְטָנה ַעל יְֹׁשֵבי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם

ַעל ] ְּכָנֹוָתיו קרי[ָּכַתב ִּבְׁשָלם ִמְתְרָדת ָטְבֵאל ּוְׁשָאר כנותו 
ּוְכָתב ַהִּנְׁשְּתָון | ֶמֶלְך ָּפָרס ] ַאְרַּתְחַׁשְׂשְּת קרי[ארתחׁשׂשתא 

  : ָּכתּוב ֲאָרִמית ּוְמֻתְרָּגם ֲאָרִמית
ָדה ַעל ְרחּום ְּבֵעל ְטֵעם ְוִׁשְמַׁשי ָסְפָרא ְּכַתבּו ִאְּגָרה חֲ ) 8(

ֱאַדִין ְרחּום ְּבֵעל ) 9: (ְלַאְרַּתְחַׁשְׂשְּתא ַמְלָּכא ְּכֵנָמא| ְירּוְׁשֶלם 



ִּדיָנֵיא ַוֲאַפְרַסְתָכֵיא | ְטֵעם ְוִׁשְמַׁשי ָסְפָרא ּוְׁשָאר ְּכָנָוְתהֹון 
 ָבְבָלֵיא ׁשּוַׁשְנָכֵיא] ַאְרְּכָוֵיא קרי[ַטְרְּפָלֵיא ֲאָפְרָסֵיא ארכוי 

ַנַּפר ּוְׁשָאר ֻאַּמָּיא ִּדי ַהְגִלי ָאְס ) 10: (ֵעְלָמֵיא] א קריֶּדָהיֵ [דהוא 
ָרה ּוְׁשָאר ֲעַבר ַנהֲ | ַרָּבא ְוַיִּקיָרא ְוהֹוֵתב ִהּמֹו ְּבִקְרָיה ִּדי ָׁשְמָרִין 

ְּדָנה ַּפְרֶׁשֶגן ִאַּגְרָּתא ִּדי ְׁשַלחּו ֲעלֹוִהי ַעל ) 11: (ּוְכֶעֶנת
 ֱאָנׁש ֲעַבר ַנֲהָרה] ַעְבָדְך קרי[עבדיך |  ַאְרַּתְחַׁשְׂשְּתא ַמְלָּכא

  : ּוְכֶעֶנת
ֶליָנא ְיִדיַע ֶלֱהֵוא ְלַמְלָּכא ִּדי ְיהּוָדֵיא ִּדי ְסִלקּו ִמן ְלָוָתְך עֲ ) 12(

 ִקְרְיָתא ָמָרְדָּתא ּוִבאיְׁשָּתא ָּבַנִין וׁשורי| ֲאתֹו ִלירּוְׁשֶלם 
ְּכַען ) 13: (ְוֻאַּׁשָּיא ַיִחיטּו] ַׁשְכִללּו קרי[אׁשכללו ] ְוׁשּוַרָּיא קרי[

ה ְיִדיַע ֶלֱהֵוא ְלַמְלָּכא ִּדי ֵהן ִקְרְיָתא ָדְך ִּתְתְּבֵנא ְוׁשּוַרּיָ 
ִמְנָּדה ְבלֹו ַוֲהָלְך ָלא ִיְנְּתנּון ְוַאְּפתֹם ַמְלִכים | ִיְׁשַּתְכְללּון 

ַעְרַות ְּכַען ָּכל ֳקֵבל ִּדי ְמַלח ֵהיְכָלא ְמַלְחָנא וְ ) 14: (ְּתַהְנִזק
ַעל ְּדָנה ְׁשַלְחָנא ְוהֹוַדְעָנא | ַמְלָּכא ָלא ֲאִריְך ַלָנא ְלֶמֱחֵזא 

ְׁשַּכח ִּדי ְיַבַּקר ִּבְסַפר ָּדְכָרַנָּיא ִּדי ֲאָבָהָתְך ּוְתהַ ) 15: (ְלַמְלָּכא
ְנְזַקת ִּבְסַפר ָּדְכָרַנָּיא ְוִתְנַּדע ִּדי ִקְרְיָתא ָדְך ִקְרָיא ָמָרָדא ּוְמהַ 

ַעל ְּדָנה | ין ּוְמִדָנן ְוֶאְׁשַּתּדּור ָעְבִדין ְּבַגַּוּה ִמן יֹוָמת ָעְלָמא ַמְלִכ 
ְמהֹוְדִעין ֲאַנְחָנה ְלַמְלָּכא ִּדי ֵהן ) 16: (ִקְרְיָתא ָדְך ָהָחְרַבת

ָלֳקֵבל ְּדָנה ֲחָלק | ִקְרְיָתא ָדְך ִּתְתְּבֵנא ְוׁשּוַרָּיה ִיְׁשַּתְכְללּון 
  : ִאיַתי ָלְך ַּבֲעַבר ַנֲהָרא ָלא 

י ָסְפָרא ִּפְתָגָמא ְׁשַלח ַמְלָּכא ַעל ְרחּום ְּבֵעל ְטֵעם ְוִׁשְמַׁש ) 17(
ם ּוְׁשָאר ֲעַבר ַנֲהָרה ְׁשלָ | ּוְׁשָאר ְּכָנָוְתהֹון ִּדי ָיְתִבין ְּבָׁשְמָרִין 

ְמָפַרׁש ֱקִרי | ִנְׁשְּתָוָנא ִּדי ְׁשַלְחּתּון ֲעֶליָנא ) 18(  : ּוְכֶעת
א ָדְך ִמן ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם ּוַבַּקרּו ְוַהְׁשַּכחּו ִּדי ִקְרְיָת ) 19: (ָקָדָמי

ד ּוְמַרד ְוֶאְׁשַּתּדּור ִמְתֲעבֶ | יֹוָמת ָעְלָמא ַעל ַמְלִכין ִמְתַנְּׂשָאה 
ל ֲעַבר ּוַמְלִכין ַּתִּקיִפין ֲהוֹו ַעל ְירּוְׁשֶלם ְוַׁשִּליִטין ְּבכֹ) 20: (ַּבּה

ְּכַען ִׂשימּו ְּטֵעם ) 21: (לֹו ַוֲהָלְך ִמְתְיֵהב ְלהֹוןּוִמָּדה ְב | ַנֲהָרה 
א ְוִקְרְיָתא ָדְך ָלא ִתְתְּבֵנא ַעד ִמִּני ַטְעָמ | ְלַבָּטָלא ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך 

ְלָמה ִיְׂשֵּגא | ּוְזִהיִרין ֱהוֹו ָׁשלּו ְלֶמְעַּבד ַעל ְּדָנה ) 22: (ִיְּתָׂשם
ָוָנא ִּדי ֱאַדִין ִמן ִּדי ַּפְרֶׁשֶגן ִנְׁשְּת ) 23(  : ֲחָבָלא ְלַהְנָזַקת ַמְלִכין

ַמְלָּכא ֱקִרי ֳקָדם ְרחּום ] ַאְרַּתְחַׁשְׂשְּת קרי[ארתחׁשׂשתא 
ֵיא ֲאַזלּו ִבְבִהילּו ִלירּוְׁשֶלם ַעל ְיהּודָ | ְוִׁשְמַׁשי ָסְפָרא ּוְכָנָוְתהֹון 
ֵטַלת ֲעִביַדת ֵּבית ֵּבאַדִין ְּב ) 24(  : ּוַבִּטלּו ִהּמֹו ְּבֶאְדָרע ְוָחִיל



כּות ַוֲהָות ָּבְטָלא ַעד ְׁשַנת ַּתְרֵּתין ְלַמְל | ֱאָלָהא ִּדי ִּבירּוְׁשֶלם 
  :ָּדְרָיֶוׁש ֶמֶלְך ָּפָרס

  
Ezra Chapter 5 

  
ּוְזַכְרָיה ַבר ִעּדֹוא נביאיא ] ְנִבָּיא קרי[ְוִהְתַנִּבי ַחַּגי נביאה ) 1(
ְּבֻׁשם ֱאָלּה | י ִביהּוד ּוִבירּוְׁשֶלם ַעל ְיהּוָדֵיא ִּד ] ְנִבַּיָּיא קרי[

ֵאל ֵּבאַדִין ָקמּו ְזֻרָּבֶבל ַּבר ְׁשַאְלִּתי) 2(  : ִיְׂשָרֵאל ֲעֵליהֹון
| ְׁשֶלם ְוֵיׁשּוַע ַּבר יֹוָצָדק ְוָׁשִריו ְלִמְבֵנא ֵּבית ֱאָלָהא ִּדי ִבירּו

  : ְלהֹוןִדי ֱאָלָהא ְמָסֲעִדין ] ְנִבַּיָּיא קרי[ְוִעְּמהֹון נביאיא 
 ַתר ּבֹוְזַניֵּבּה ִזְמָנא ֲאָתא ֲעֵליהֹון ַּתְּתַני ַּפַחת ֲעַבר ַנֲהָרה ּוְׁש ) 3(

 ְוֵכן ָאְמִרין ְלהֹם ַמן ָׂשם ְלכֹם ְטֵעם ַּבְיָתא ְדָנה| ּוְכָנָוְתהֹון 
| ם ֱאַדִין ְּכֵנָמא ֲאַמְרָנא ְּלהֹ) 4(  : ִלְּבֵנא ְוֻאַּׁשְרָנא ְדָנה ְלַׁשְכָלָלה

ְוֵעין ֱאָלֲההֹם ) 5: (ּנּון ְׁשָמָהת ֻּגְבַרָּיא ִּדי ְדָנה ִבְנָיָנא ָּבַנִיןַמן ִא 
| ֶוׁש ְיָהְך ֲהָות ַעל ָׂשֵבי ְיהּוָדֵיא ְוָלא ַבִּטלּו ִהּמֹו ַעד ַטְעָמא ְלָדְריָ 

  : ֶוֱאַדִין ְיִתיבּון ִנְׁשְּתָוָנא ַעל ְּדָנה
ֹוְזַני ַני ַּפַחת ֲעַבר ַנֲהָרה ּוְׁשַתר ּבַּפְרֶׁשֶגן ִאַּגְרָּתא ִּדי ְׁשַלח ַּתְּת ) 6(

) 7: (ַעל ָּדְרָיֶוׁש ַמְלָּכא| ּוְכָנָוֵתּה ֲאַפְרְסָכֵיא ִּדי ַּבֲעַבר ַנֲהָרה 
 ְוִכְדָנה ְּכִתיב ְּבַגֵּוּה ְלָדְרָיֶוׁש ַמְלָּכא| ִּפְתָגָמא ְׁשַלחּו ֲעלֹוִהי 

ִּדי ֲאַזְלָנא ִליהּוד  ְיִדיַע ֶלֱהֵוא ְלַמְלָּכא) 8(  : ְׁשָלָמא כָֹּלא
 ְמִדיְנָּתא ְלֵבית ֱאָלָהא ַרָּבא ְוהּוא ִמְתְּבֵנא ֶאֶבן ְּגָלל ְוָאע

ח ַוֲעִביְדָּתא ָדְך ָאְסַּפְרָנא ִמְתַעְבָדא ּוַמְצלַ | ִמְּתָׂשם ְּבֻכְתַלָּיא 
| ְרָנא ְלהֹם ֱאַדִין ְׁשֵאְלָנא ְלָׂשַבָּיא ִאֵּלְך ְּכֵנָמא ֲאַמ ) 9(  : ְּבֶיְדהֹם

: ְלַׁשְכָלָלה ַמן ָׂשם ְלכֹם ְטֵעם ַּבְיָתא ְדָנה ְלִמְבְנָיה ְוֻאַּׁשְרָנא ְדָנה
 ִּדי ִנְכֻּתב ֻׁשם| ְוַאף ְׁשָמָהְתהֹם ְׁשֵאְלָנא ְלהֹם ְלהֹוָדעּוָתְך ) 10(

ּוְכֵנָמא ִפְתָגָמא ֲהִתיבּוָנא ) 11(  : ֻּגְבַרָּיא ִּדי ְבָראֵׁשיהֹם
ִין ַעְבדֹוִהי ִדי ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ּוָבנַ  ֲאַנְחָנא ִהּמֹו| ְלֵמַמר 

 ְלִיְׂשָרֵאל ַּבְיָתא ִּדי ֲהָוא ְבֵנה ִמַּקְדַמת ְּדָנה ְׁשִנין ַׂשִּגיָאן ּוֶמֶלְך 
ּה ָלֵהן ִמן ִּדי ַהְרִּגזּו ֲאָבֳהַתָנא ֶלֱאלָ ) 12: (ַרב ְּבָנִהי ְוַׁשְכְלֵלּה

ַּכְסָּדָאה [ֶנַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל כסדיה ְׁשַמָּיא ְיַהב ִהּמֹו ְּבַיד ְנבּוַכְד 
ְּבַרם ) 13(  : ּוַבְיָתה ְדָנה ַסְתֵרּה ְוַעָּמה ַהְגִלי ְלָבֶבל| ] קרי

ֵּבית  ּכֹוֶרׁש ַמְלָּכא ָׂשם ְטֵעם| ִּבְׁשַנת ֲחָדה ְלכֹוֶרׁש ַמְלָּכא ִּדי ָבֶבל 
ִּדי ַדֲהָבה  ְוַאף ָמאַנָּיא ִדי ֵבית ֱאָלָהא) 14: (ֱאָלָהא ְדָנה ִלְּבֵנא

ֵהיֵבל ְוַכְסָּפא ִּדי ְנבּוַכְדֶנַּצר ַהְנֵּפק ִמן ֵהיְכָלא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם וְ 



ִּדי  ַהְנֵּפק ִהּמֹו ּכֹוֶרׁש ַמְלָּכא ִמן ֵהיְכָלא| ִהּמֹו ְלֵהיְכָלא ִּדי ָבֶבל 
ַוֲאַמר ֵלּה ) 15: (ָבֶבל ִויִהיבּו ְלֵׁשְׁשַּבַּצר ְׁשֵמּה ִּדי ֶפָחה ָׂשֵמּה

 ָמאַנָּיא ֵׂשא ֵאֶזל ֲאֵחת ִהּמֹו ְּבֵהיְכָלא ִּדי] ֵאל קרי[אלה 
ַּצר ֱאַדִין ֵׁשְׁשּבַ ) 16(  : ּוֵבית ֱאָלָהא ִיְתְּבֵנא ַעל ַאְתֵרּה| ִבירּוְׁשֶלם 

ּוִמן ֱאַדִין | ֵּדְך ֲאָתא ְיַהב ֻאַּׁשָּיא ִּדי ֵבית ֱאָלָהא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם 
ּוְכַען ֵהן ַעל ַמְלָּכא ָטב ) 17: (א ְׁשִלםְוַעד ְּכַען ִמְתְּבֵנא ְולָ 

י ִּדי ִמן ִיְתַּבַּקר ְּבֵבית ִּגְנַזָּיא ִּדי ַמְלָּכא ַתָּמה ִּדי ְּבָבֶבל ֵהן ִאיַת 
| ְׁשֶלם ּכֹוֶרׁש ַמְלָּכא ִׂשים ְטֵעם ְלִמְבֵנא ֵּבית ֱאָלָהא ֵדְך ִּבירּו

    : ּוְרעּות ַמְלָּכא ַעל ְּדָנה ִיְׁשַלח ֲעֶליָנא
  

Ezra Chapter 6 
  
ּוַבַּקרּו ְּבֵבית ִסְפַרָּיא ִּדי | ֵּבאַדִין ָּדְרָיֶוׁש ַמְלָּכא ָׂשם ְטֵעם ) 1(

ָתא ְוִהְׁשְּתַכח ְּבַאְחְמָתא ְּבִביְר ) 2: (ִגְנַזָּיא ְמַהֲחִתין ַּתָּמה ְּבָבֶבל
  : רֹוָנהְוֵכן ְּכִתיב ְּבַגַּוּה ִּדְכ | ִּדי ְּבָמַדי ְמִדיְנָּתה ְמִגָּלה ֲחָדה 

ֵעם ֵּבית ִּבְׁשַנת ֲחָדה ְלכֹוֶרׁש ַמְלָּכא ּכֹוֶרׁש ַמְלָּכא ָׂשם ְט ) 3(
י ן ְוֻאּׁשֹוִה ֱאָלָהא ִבירּוְׁשֶלם ַּבְיָתא ִיְתְּבֵנא ֲאַתר ִּדי ָדְבִחין ִּדְבִחי

ִנְדָּבִכין ִּדי ) 4: (רּוֵמּה ַאִּמין ִׁשִּתין ְּפָתֵיּה ַאִּמין ִׁשִּתין| ְמסֹוְבִלין 
ְוִנְפְקָתא ִמן ֵּבית ַמְלָּכא | ֶאֶבן ְּגָלל ְּתָלָתא ְוִנְדָּבְך ִּדי ָאע ֲחַדת 

 ְוַאף ָמאֵני ֵבית ֱאָלָהא ִּדי ַדֲהָבה ְוַכְסָּפא ִּדי) 5: (ִּתְתְיִהב
|  ְנבּוַכְדֶנַּצר ַהְנֵּפק ִמן ֵהיְכָלא ִדי ִבירּוְׁשֶלם ְוֵהיֵבל ְלָבֶבל

 א ִדי ִבירּוְׁשֶלם ְלַאְתֵרּה ְוַתֵחת ְּבֵביתַיֲהִתיבּון ִויָהְך ְלֵהיְכלָ 
ְכָנָוְתהֹון ְּכַען ַּתְּתַני ַּפַחת ֲעַבר ַנֲהָרה ְׁשַתר ּבֹוְזַני ּו) 6(  : ֱאָלָהא

ְׁשֻבקּו ) 7: (ַרִחיִקין ֲהוֹו ִמן ַּתָּמה| ֲאַפְרְסָכֵיא ִּדי ַּבֲעַבר ַנֲהָרה 
 ֵיא ּוְלָׂשֵבי ְיהּוָדֵיא ֵּביתַּפַחת ְיהּודָ | ַלֲעִביַדת ֵּבית ֱאָלָהא ֵדְך 

ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם ְלָמא ִדי ) 8: (ֱאָלָהא ֵדְך ִיְבנֹון ַעל ַאְתֵרּה
ּוִמִּנְכֵסי |  ַתַעְבדּון ִעם ָׂשֵבי ְיהּוָדֵיא ִאֵּלְך ְלִמְבֵנא ֵּבית ֱאָלָהא ֵדְך 

ְתַיֲהָבא ַמְלָּכא ִּדי ִמַּדת ֲעַבר ַנֲהָרה ָאְסַּפְרָנא ִנְפְקָתא ֶּתֱהֵוא ִמ 
ּוָמה ַחְׁשָחן ּוְבֵני תֹוִרין ) 9: (ְלֻגְבַרָּיא ִאֵּלְך ִּדי ָלא ְלַבָּטָלא

ר ּוְמַׁשח ְוִדְכִרין ְוִאְּמִרין ַלֲעָלָון ֶלֱאָלּה ְׁשַמָּיא ִחְנִטין ְמַלח ֲחַמ 
ְּביֹום ִּדי  ְּכֵמאַמר ָּכֲהַנָּיא ִדי ִבירּוְׁשֶלם ֶלֱהֵוא ִמְתְיֵהב ְלהֹם יֹום

|  ִּדי ֶלֱהֹון ְמַהְקְרִבין ִניחֹוִחין ֶלֱאָלּה ְׁשַמָּיא) 10: (לּוָלא ָׁש 
ׁש ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם ִּדי ָכל ֱאנָ ) 11: (ּוְמַצַּלִין ְלַחֵּיי ַמְלָּכא ּוְבנֹוִהי

ְמֵחא ִּדי ְיַהְׁשֵנא ִּפְתָגָמא ְדָנה ִיְתְנַסח ָאע ִמן ַּבְיֵתּה ּוְזִקיף ִיְת 



ֵמּה ֵואָלָהא ִּדי ַׁשִּכן ְׁש ) 12: (ְנָולּו ִיְתֲעֵבד ַעל ְּדָנהּוַבְיֵתּה | ֲעלִֹהי 
ָּבָלה ֵּבית ַּתָּמה ְיַמַּגר ָּכל ֶמֶלְך ְוַעם ִּדי ִיְׁשַלח ְיֵדּה ְלַהְׁשָנָיה ְלחַ 

ָנא ֲאָנה ָדְרָיֶוׁש ָׂשֶמת ְטֵעם ָאְסַּפְר | ֱאָלָהא ֵדְך ִּדי ִבירּוְׁשֶלם 
  : ִיְתֲעִבד

ָלֳקֵבל | ן ַני ַּפַחת ֲעַבר ַנֲהָרה ְׁשַתר ּבֹוְזַני ּוְכָנָוְתהֹוֱאַדִין ַּתְּת ) 13(
ְוָׂשֵבי ) 14: (ִּדי ְׁשַלח ָּדְרָיֶוׁש ַמְלָּכא ְּכֵנָמא ָאְסַּפְרָנא ֲעַבדּו

ּוְזַכְרָיה ] ְנִבָּיא קרי[ְיהּוָדֵיא ָּבַנִין ּוַמְצְלִחין ִּבְנבּוַאת ַחַּגי נביאה 
ּכֹוֶרׁש  ַׁשְכִללּו ִמן ַטַעם ֱאָלּה ִיְׂשָרֵאל ּוִמְּטֵעםּוְבנֹו וְ | ַּבר ִעּדֹוא 

ד ְוֵׁשיִציא ַּבְיָתה ְדָנה עַ ) 15: (ְוָדְרָיֶוׁש ְוַאְרַּתְחַׁשְׂשְּתא ֶמֶלְך ָּפָרס
 ִּדי ִהיא ְׁשַנת ֵׁשת ְלַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש| יֹום ְּתָלָתה ִליַרח ֲאָדר 

  : ַמְלָּכא
ֲחֻנַּכת  ָרֵאל ָּכֲהַנָּיא ְוֵלָוֵיא ּוְׁשָאר ְּבֵני ָגלּוָתאַוֲעַבדּו ְבֵני ִיְׂש ) 16(

 ְוַהְקִרבּו ַלֲחֻנַּכת ֵּבית ֱאָלָהא) 17: (ֵּבית ֱאָלָהא ְדָנה ְּבֶחְדָוה
ּוְצִפיֵרי | ְדָנה ּתֹוִרין ְמָאה ִּדְכִרין ָמאַתִין ִאְּמִרין ַאְרַּבע ְמָאה 

ָין ְׂשָרֵאל ְּתֵרי ֲעַׂשר ְלִמנְ ַעל ָּכל יִ ] ְלַחָּטָאה קרי[ִעִּזין לחטיא 
ַוֲהִקימּו ָכֲהַנָּיא ִּבְפֻלָּגְתהֹון ְוֵלָוֵיא ) 18: (ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

ִּכְכָתב ְסַפר | ְּבַמְחְלָקְתהֹון ַעל ֲעִביַדת ֱאָלָהא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם 
  : מֶֹׁשה

ר ַלחֶֹדׁש ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂש | ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ַהּגֹוָלה ֶאת ַהָּפַסח ) 19(
 ִּכי ִהַּטֲהרּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְּכֶאָחד ֻּכָּלם) 20: (ָהִראׁשֹון

ּכֲֹהִנים ַוִּיְׁשֲחטּו ַהֶּפַסח ְלָכל ְּבֵני ַהּגֹוָלה ְוַלֲאֵחיֶהם הַ | ְטהֹוִרים 
ַהִּנְבָּדל  ַוּיֹאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּׁשִבים ֵמַהּגֹוָלה ְוכֹל) 21: (ְוָלֶהם

) 22: (ִלְדרֹׁש ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל| ֻּטְמַאת ּגֹוֵי ָהָאֶרץ ֲאֵלֶהם ִמ 
ב ִּכי ִׂשְּמָחם ְיהָוה ְוֵהֵס | ַוַּיֲעׂשּו ַחג ַמּצֹות ִׁשְבַעת ָיִמים ְּבִׂשְמָחה 

ֱאלִֹהים ֵלב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֲעֵליֶהם ְלַחֵּזק ְיֵדיֶהם ִּבְמֶלאֶכת ֵּבית הָ 
  :ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

  
Ezra Chapter 7 

  
| ְך ָּפָרס ְוַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבַמְלכּות ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ֶמלֶ ) 1(

 ֶּבן ַׁשּלּום ֶּבן ָצדֹוק) 2: (ֶעְזָרא ֶּבן ְׂשָרָיה ֶּבן ֲעַזְרָיה ֶּבן ִחְלִקָּיה
ֶּבן ) 4: (ֶּבן ֲאַמְרָיה ֶבן ֲעַזְרָיה ֶּבן ְמָריֹות) 3: (ֶּבן ֲאִחיטּוב

ָזר ֶּבן ֶּבן ֲאִביׁשּוַע ֶּבן ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלעָ ) 5: (ַרְחָיה ֶבן ֻעִּזי ֶּבן ֻּבִּקיזְ 
הּוא ֶעְזָרא ָעָלה ִמָּבֶבל ְוהּוא סֵֹפר ) 6: (ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ָהרֹאׁש



ַוִּיֶּתן לֹו |  ָמִהיר ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
  : ְיהָוה ֱאלָֹהיו ָעָליו ּכֹל ַּבָּקָׁשתֹו ַהֶּמֶלְך ְּכַיד

ְרִרים ַוַּיֲעלּו ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוַהְמׁשֹ) 7(
ְסְּתא ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַאְרַּתְחַׁש | ְוַהּׁשֲֹעִרים ְוַהְּנִתיִנים ֶאל ְירּוָׁשָלִם 

ִהיא ְׁשַנת | ׁש ַהֲחִמיִׁשי ַוָּיבֹא ְירּוָׁשַלִם ַּבחֹדֶ ) 8: (ַהֶּמֶלְך 
ד ִּכי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון הּוא ְיסֻ ) 9: (ַהְּׁשִביִעית ַלֶּמֶלְך 

ַלִם ְּכַיד ּוְבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ָּבא ֶאל ְירּוָׁש | ַהַּמֲעָלה ִמָּבֶבל 
ֶאת ִּכי ֶעְזָרא ֵהִכין ְלָבבֹו ִלְדרֹוׁש ) 10: (ֱאלָֹהיו ַהּטֹוָבה ָעָליו
) 11(  : ּוְלַלֵּמד ְּבִיְׂשָרֵאל חֹק ּוִמְׁשָּפט| ּתֹוַרת ְיהָוה ְוַלֲעׂשֹת 

ְסְּתא ְלֶעְזָרא ְוֶזה ַּפְרֶׁשֶגן ַהִּנְׁשְּתָון ֲאֶׁשר ָנַתן ַהֶּמֶלְך ַאְרַּתְחַׁש 
  : סֵֹפר ִּדְבֵרי ִמְצֹות ְיהָוה ְוֻחָּקיו ַעל ִיְׂשָרֵאל| ַהּכֵֹהן ַהּסֵֹפר 

י ְלֶעְזָרא ָכֲהָנא ָסַפר ָּדָתא ִּד | ַׁשְסְּתא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא ַאְרַּתְח ) 12(
ב ִמִּני ִׂשים ְטֵעם ִּדי ָכל ִמְתַנּדַ ) 13: (ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ְּגִמיר ּוְכֶעֶנת

ּוְׁשֶלם ְּבַמְלכּוִתי ִמן ַעָּמה ִיְׂשָרֵאל ְוָכֲהנֹוִהי ְוֵלָוֵיא ִלְמָהְך ִליר
י ל ִּדי ִמן ֳקָדם ַמְלָּכא ְוִׁשְבַעת ָיֲעטִֹה ָּכל ֳקבֵ ) 14: (ִעָּמְך ְיָהְך 

) 15: (ְּבָדת ֱאָלָהְך ִּדי ִביָדְך | ְׁשִליַח ְלַבָּקָרא ַעל ְיהּוד ְוִלירּוְׁשֶלם 
 ִּדי ַמְלָּכא ְוָיֲעטֹוִהי ִהְתַנַּדבּו ֶלֱאָלּה| ּוְלֵהיָבָלה ְּכַסף ּוְדַהב 

ְוכֹל ְּכַסף ּוְדַהב ִּדי ) 16: (ִיְׂשָרֵאל ִּדי ִבירּוְׁשֶלם ִמְׁשְּכֵנּה
ִעם ִהְתַנָּדבּות ַעָּמא ְוָכֲהַנָּיא | ְתַהְׁשַּכח ְּבכֹל ְמִדיַנת ָּבֶבל 

ָּכל ֳקֵבל ְּדָנה ) 17: (ִמְתַנְּדִבין ְלֵבית ֱאָלֲההֹם ִּדי ִבירּוְׁשֶלם
ן ְתהֹוָאְסַּפְרָנא ִתְקֵנא ְּבַכְסָּפא ְדָנה ּתֹוִרין ִּדְכִרין ִאְּמִרין ּוִמְנחָ 

ּוְתָקֵרב ִהּמֹו ַעל ַמְדְּבָחה ִּדי ֵּבית ֱאָלֲהכֹם ִּדי | ְוִנְסֵּכיהֹון 
ֶאָחְך [ְוַעל אחיך ] ֲעָלְך קרי[ּוָמה ִדי עליך ) 18: (ִבירּוְׁשֶלם

ִּכְרעּות ֱאָלֲהכֹם | ִייַטב ִּבְׁשָאר ַּכְסָּפא ְוַדֲהָבה ְלֶמְעַּבד ] קרי
|  ְתַיֲהִבין ָלְך ְלָפְלָחן ֵּבית ֱאָלָהְך ּוָמאַנָּיא ִּדי ִמ ) 19: (ַּתַעְבדּון

ְך ִּדי ּוְׁשָאר ַחְׁשחּות ֵּבית ֱאָלהָ ) 20: (ַהְׁשֵלם ֳקָדם ֱאָלּה ְירּוְׁשֶלם
ּוִמִּני ֲאָנה ) 21: (ִּתְנֵּתן ִמן ֵּבית ִּגְנֵזי ַמְלָּכא| ִיֶּפל ָלְך ְלִמְנַּתן 

| ה ְבַרָּיא ִּדי ַּבֲעַבר ַנֲהרָ ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַמְלָּכא ִׂשים ְטֵעם ְלכֹל ִּגּזַ 
 ְׁשַמָּיא ִּדי ָכל ִּדי ִיְׁשֲאֶלְנכֹון ֶעְזָרא ָכֲהָנה ָסַפר ָּדָתא ִּדי ֱאָלּה

ן ַעד ְּכַסף ַּכְּכִרין ְמָאה ְוַעד ִחְנִטין ּכִֹרי) 22: (ָאְסַּפְרָנא ִיְתֲעִבד
ּוְמַלח ִּדי ָלא |  ְמָאה ְוַעד ֲחַמר ַּבִּתין ְמָאה ְוַעד ַּבִּתין ְמַׁשח ְמָאה

א ְלֵבית ָּכל ִּדי ִמן ַטַעם ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ִיְתֲעֵבד ַאְדַרְזּדָ ) 23: (ְכָתב
: יִּדי ְלָמה ֶלֱהֵוא ְקַצף ַעל ַמְלכּות ַמְלָּכא ּוְבנֹוִה | ֱאָלּה ְׁשַמָּיא 

ָּיא ּוְלכֹם ְמהֹוְדִעין ִּדי ָכל ָּכֲהַנָּיא ְוֵלָוֵיא ַזָּמַרָּיא ָתָרעַ ) 24(



 ִמְנָּדה ְבלֹו ַוֲהָלְך ָלא ַׁשִּליט| ְנִתיַנָּיא ּוָפְלֵחי ֵּבית ֱאָלָהא ְדָנה 
ְך ְוַאְנְּת ֶעְזָרא ְּכָחְכַמת ֱאָלָהְך ִּדי ִבידָ ) 25: (ְלִמְרֵמא ֲעֵליהֹם

ְלָכל ַעָּמה ִּדי ] ָּדאְיִנין קרי[ֶמִּני ָׁשְפִטין ְוַדָּיִנין ִּדי ֶלֱהֹון דאנין 
) 26: (ְוִדי ָלא ָיַדע ְּתהֹוְדעּון| ְלָכל ָיְדֵעי ָּדֵתי ֱאָלָהְך  ַּבֲעַבר ַנֲהָרה

 ְוָכל ִּדי ָלא ֶלֱהֵוא ָעֵבד ָּדָתא ִדי ֱאָלָהְך ְוָדָתא ִּדי ַמְלָּכא
ֵהן ְלמֹות ֵהן לׁשרׁשו | ָאְסַּפְרָנא ִּדיָנה ֶלֱהֵוא ִמְתֲעֵבד ִמֵּנּה 

  : סּוִריןֵהן ַלֲעָנׁש ִנְכִסין ְוֶלאֱ ] ִלְׁשרִֹׁשי קרי[
ֶלְך ֲאֶׁשר ָנַתן ָּכזֹאת ְּבֵלב ַהֶּמ | ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ) 27(

ְוָעַלי ִהָּטה ֶחֶסד ) 28: (ְלָפֵאר ֶאת ֵּבית ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם
ַוֲאִני | ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְויֹוֲעָציו ּוְלָכל ָׂשֵרי ַהֶּמֶלְך ַהִּגּבִֹרים 

ִׁשים י ְּכַיד ְיהָוה ֱאלַֹהי ָעַלי ָוֶאְקְּבָצה ִמִּיְׂשָרֵאל ָראִהְתַחַּזְקִּת 
  :ַלֲעלֹות ִעִּמי

  
Ezra Chapter 8 

  
ָהעִֹלים ִעִּמי ְּבַמְלכּות | ְוֵאֶּלה ָראֵׁשי ֲאבֵֹתיֶהם ְוִהְתַיְחָׂשם ) 1(

   ִמְּבֵני ִפיְנָחס ֵּגְרׁשֹם ) 2(  : ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַהֶּמֶלְך ִמָּבֶבל
ִמְּבֵני ) 3(  : ִמְּבֵני ָדִויד ַחּטּוׁש   | ֵני ִאיָתָמר ָּדִנֵּיאל ִמְּב 

ה ְוִעּמֹו ִהְתַיֵחׂש ִלְזָכִרים ֵמָא| ִמְּבֵני ַפְרעֹׁש ְזַכְרָיה    ְׁשַכְנָיה 
ְוִעּמֹו | ִמְּבֵני ַּפַחת מֹוָאב ֶאְלְיהֹוֵעיַני ֶּבן ְזַרְחָיה ) 4(  : ַוֲחִמִּׁשים

 ְוִעּמֹו ְׁשלֹׁש| ִמְּבֵני ְׁשַכְנָיה ֶּבן ַיֲחִזיֵאל ) 5(  : ָמאַתִים ַהְּזָכִרים
ְוִעּמֹו | ּוִמְּבֵני ָעִדין ֶעֶבד ֶּבן יֹוָנָתן ) 6(  : ֵמאֹות ַהְּזָכִרים

ְוִעּמֹו | ּוִמְּבֵני ֵעיָלם ְיַׁשְעָיה ֶּבן ֲעַתְלָיה ) 7(  : ֲחִמִּׁשים ַהְּזָכִרים
|  ְׁשַפְטָיה ְזַבְדָיה ֶּבן ִמיָכֵאל ּוִמְּבֵני) 8(  : ִׁשְבִעים ַהְּזָכִרים

| ִמְּבֵני יֹוָאב עַֹבְדָיה ֶּבן ְיִחיֵאל ) 9(  : ְוִעּמֹו ְׁשמִֹנים ַהְּזָכִרים
ן ּוִמְּבֵני ְׁשלֹוִמית ּבֶ ) 10(  : ְוִעּמֹו ָמאַתִים ּוְׁשמָֹנה ָעָׂשר ַהְּזָכִרים

ּוִמְּבֵני ֵבַבי ) 11(  : ְוִעּמֹו ֵמָאה ְוִׁשִּׁשים ַהְּזָכִרים| יֹוִסְפָיה 
ּוִמְּבֵני ) 12(  : ְוִעּמֹו ֶעְׂשִרים ּוְׁשמָֹנה ַהְּזָכִרים| ְזַכְרָיה ֶּבן ֵּבָבי 

) 13(  : ְוִעּמֹו ֵמָאה ַוֲעָׂשָרה ַהְּזָכִרים| ַעְזָּגד יֹוָחָנן ֶּבן ַהָּקָטן 
ֵאל ּוִמְּבֵני ֲאדִֹניָקם ַאֲחרִֹנים ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ֱאִליֶפֶלט ְיִעי

ּוִמְּבֵני ִבְגַוי עּוַתי ) 14(  : ְוִעָּמֶהם ִׁשִּׁשים ַהְּזָכִרים| ְׁשַמְעָיה ּו
  : ְוִעּמֹו ִׁשְבִעים ַהְּזָכִרים| ] ְוַזּכּור קרי[וזבוד 

ָיִמים  ָוֶאְקְּבֵצם ֶאל ַהָּנָהר ַהָּבא ֶאל ַאֲהָוא ַוַּנֲחֶנה ָׁשם) 15(
: ְּבֵני ֵלִוי לֹא ָמָצאִתי ָׁשםָוָאִביָנה ָבָעם ּוַבּכֲֹהִנים ּוִמ | ְׁשלָֹׁשה 



ן ּוְלָיִריב ָוֶאְׁשְלָחה ֶלֱאִליֶעֶזר ַלֲאִריֵאל ִלְׁשַמְעָיה ּוְלֶאְלָנָת ) 16(
ּוְליֹוָיִריב | ּוְלֶאְלָנָתן ּוְלָנָתן ְוִלְזַכְרָיה ְוִלְמֻׁשָּלם ָראִׁשים 

ּדֹו אֹוָתם ַעל ִא ] ָוֲאַצֶּוה קרי[ואוצאה ) 17: (ּוְלֶאְלָנָתן ְמִביִנים
ֶאל  ָוָאִׂשיָמה ְּבִפיֶהם ְּדָבִרים ְלַדֵּבר| ָהרֹאׁש ְּבָכִסְפָיא ַהָּמקֹום 

 ְּבָכִסְפָיא ַהָּמקֹום ְלָהִביא] ַהְּנִתיִנים קרי[ִאּדֹו ָאִחיו הנתונים 
ַוָּיִביּאּו ָלנּו ְּכַיד ֱאלֵֹהינּו ) 18: (ָלנּו ְמָׁשְרִתים ְלֵבית ֱאלֵֹהינּו

| ל יׁש ֶׂשֶכל ִמְּבֵני ַמְחִלי ֶּבן ֵלִוי ֶּבן ִיְׂשָרֵא ַהּטֹוָבה ָעֵלינּו ִא 
ְוֶאת ֲחַׁשְבָיה ְוִאּתֹו ) 19: (ְוֵׁשֵרְבָיה ּוָבָניו ְוֶאָחיו ְׁשמָֹנה ָעָׂשר

ּוִמן ) 20(  : ֶאָחיו ּוְבֵניֶהם ֶעְׂשִרים| ְיַׁשְעָיה ִמְּבֵני ְמָרִרי 
 ַדת ַהְלִוִּים ְנִתיִנים ָמאַתִיםַהְּנִתיִנים ֶׁשָּנַתן ָּדִויד ְוַהָּׂשִרים ַלֲעבֹ

ָהר ָוֶאְקָרא ָׁשם צֹום ַעל ַהּנָ ) 21: (ֻּכָּלם ִנְּקבּו ְבֵׁשמֹות| ְוֶעְׂשִרים 
ָלנּו  ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה| ַאֲהָוא ְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני ֱאלֵֹהינּו 

 ְׁשאֹול ִמן ַהֶּמֶלְך ַחִילִּכי בְֹׁשִּתי ִל ) 22: (ּוְלַטֵּפנּו ּוְלָכל ְרכּוֵׁשנּו
ִּכי ָאַמְרנּו ַלֶּמֶלְך ֵלאמֹר ַיד | ּוָפָרִׁשים ְלָעְזֵרנּו ֵמאֹוֵיב ַּבָּדֶרְך 

) 23: (יוֱאלֵֹהינּו ַעל ָּכל ְמַבְקָׁשיו ְלטֹוָבה ְוֻעּזֹו ְוַאּפֹו ַעל ָּכל עְֹזבָ 
) 24: (נּוַוֵּיָעֵתר לָ | ַוָּנצּוָמה ַוְּנַבְקָׁשה ֵמֱאלֵֹהינּו ַעל זֹאת 
ְלֵׁשֵרְבָיה ֲחַׁשְבָיה | ָוַאְבִּדיָלה ִמָּׂשֵרי ַהּכֲֹהִנים ְׁשֵנים ָעָׂשר 

] ָוֶאְׁשֳקָלה קרי[ואׁשקולה ) 25: (ְוִעָּמֶהם ֵמֲאֵחיֶהם ֲעָׂשָרה
ְּתרּוַמת ֵּבית | ָלֶהם ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהֵּכִלים 

: ָצִאיםֲעָציו ְוָׂשָריו ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְמ ֱאלֵֹהינּו ַהֵהִרימּו ַהֶּמֶלְך ְויֹ
י ִמִּׁשים ּוְכלֵ ָוֶאְׁשֲקָלה ַעל ָיָדם ֶּכֶסף ִּכָּכִרים ֵׁשׁש ֵמאֹות ַוחֲ ) 26(

ם ּוְכפֵֹרי ָזָהב ֶעְׂשִרי) 27: (ָזָהב ֵמָאה ִכָּכר| ֶכֶסף ֵמָאה ְלִכָּכִרים 
ֹוָבה ְׁשַנִים ֲחמּודֹת ּוְכֵלי ְנחֶֹׁשת ֻמְצָהב ט| ַלֲאַדְרכִֹנים ָאֶלף 

| קֶֹדׁש  ָואְֹמָרה ֲאֵלֶהם ַאֶּתם קֶֹדׁש ַליהָוה ְוַהֵּכִלים) 28: (ַּכָּזָהב
ִׁשְקדּו ) 29: (ְוַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ְנָדָבה ַליהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם

ת ֵרי ָהָאבֹוְוִׁשְמרּו ַעד ִּתְׁשְקלּו ִלְפֵני ָׂשֵרי ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָׂש 
ְוִקְּבלּו ) 30: (ַהִּלְׁשכֹות ֵּבית ְיהָוה| ְלִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָׁשָלִם 

ְלָהִביא | ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ִמְׁשַקל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ְוַהֵּכִלים 
  : ִלירּוָׁשַלִם ְלֵבית ֱאלֵֹהינּו

ָלֶלֶכת  ׁשֹוןַוִּנְסָעה ִמְּנַהר ַאֲהָוא ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ָהִרא) 31(
אֹוֵרב ְוַיד ֱאלֵֹהינּו ָהְיָתה ָעֵלינּו ַוַּיִּציֵלנּו ִמַּכף אֹוֵיב וְ | ְירּוָׁשָלִם 
) 33: (הַוֵּנֶׁשב ָׁשם ָיִמים ְׁשלָֹׁש | ַוָּנבֹוא ְירּוָׁשָלִם ) 32: (ַעל ַהָּדֶרְך 

נּו ַעל לֵֹהיּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ִנְׁשַקל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ְוַהֵּכִלים ְּבֵבית אֱ 
ְוִעָּמֶהם | ַיד ְמֵרמֹות ֶּבן אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן ְוִעּמֹו ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס 



ל ְּבִמְסָּפר ְּבִמְׁשָק ) 34: (יֹוָזָבד ֶּבן ֵיׁשּוַע ְונֹוַעְדָיה ֶבן ִּבּנּוי ַהְלִוִּים
  : ַוִּיָּכֵתב ָּכל ַהִּמְׁשָקל ָּבֵעת ַהִהיא| ַלּכֹל 

ִבי ְבֵני ַהּגֹוָלה ִהְקִריבּו עֹלֹות ֵלאלֵֹהי ַהָּבִאים ֵמַהְּׁש ) 35(
 הְׁשִעים ְוִׁשָּׁש ִיְׂשָרֵאל ָּפִרים ְׁשֵנים ָעָׂשר ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵאיִלים ִּת 
ַהּכֹל עֹוָלה |  ְּכָבִׂשים ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ְצִפיֵרי ַחָּטאת ְׁשֵנים ָעָׂשר

  : ַליהָוה
ֵעֶבר  ֶלְך ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני ַהֶּמֶלְך ּוַפֲחוֹותַוִּיְּתנּו ֶאת ָּדֵתי ַהֶּמ ) 36(

    : ְוִנְּׂשאּו ֶאת ָהָעם ְוֶאת ֵּבית ָהֱאלִֹהים| ַהָּנָהר 
  

Ezra Chapter 9 
  
ָהָעם  ּוְכַכּלֹות ֵאֶּלה ִנְּגׁשּו ֵאַלי ַהָּׂשִרים ֵלאמֹר לֹא ִנְבְּדלּו) 1(

ְּכתֹוֲעבֵֹתיֶהם | ֲאָרצֹות ִיְׂשָרֵאל ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ֵמַעֵּמי הָ 
ַלְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ַהְּפִרִּזי ַהְיבּוִסי ָהַעּמִֹני ַהּמָֹאִבי ַהִּמְצִרי 

בּו ִּכי ָנְׂשאּו ִמְּבנֵֹתיֶהם ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְוִהְתָעְר ) 2: (ְוָהֱאמִֹרי
ְיָתה ְוַיד ַהָּׂשִרים ְוַהְּסָגִנים הָ | ֶזַרע ַהּקֶֹדׁש ְּבַעֵּמי ָהֲאָרצֹות 

ַרְעִּתי ּוְכָׁשְמִעי ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ָק ) 3(  : ַּבַּמַעל ַהֶּזה ִראׁשֹוָנה
ָבה ָוֶאְמְרָטה ִמְּׂשַער רֹאִׁשי ּוְזָקִני ָוֵאְׁש | ֶאת ִּבְגִדי ּוְמִעיִלי 

ל ַעל ְוֵאַלי ֵיָאְספּו ּכֹל ָחֵרד ְּבִדְבֵרי ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵא ) 4: (ְמׁשֹוֵמם
) 5: (ַוֲאִני יֵֹׁשב ְמׁשֹוֵמם ַעד ְלִמְנַחת ָהָעֶרב| ַמַעל ַהּגֹוָלה 

| ּוְבִמְנַחת ָהֶעֶרב ַקְמִּתי ִמַּתֲעִניִתי ּוְבָקְרִעי ִבְגִדי ּוְמִעיִלי 
ָואְֹמָרה ) 6: (ָוֶאְכְרָעה ַעל ִּבְרַּכי ָוֶאְפְרָׂשה ַכַּפי ֶאל ְיהָוה ֱאלָֹהי

ִּכי ֲעֹונֵֹתינּו | ַהי ָּפַני ֵאֶליָך ֱאלַֹהי ּבְֹׁשִּתי ְוִנְכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱאלֹ
ִמיֵמי ) 7: (ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאְׁשָמֵתנּו ָגְדָלה ַעד ַלָּׁשָמִים

 ּוַבֲעֹונֵֹתינּו ִנַּתּנּו| ֲאבֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ְּבַאְׁשָמה ְגדָֹלה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 
ָּזה צֹות ַּבֶחֶרב ַּבְּׁשִבי ּוַבִּב ֲאַנְחנּו ְמָלֵכינּו כֲֹהֵנינּו ְּבַיד ַמְלֵכי ָהֲארָ 

ָּנה ְוַעָּתה ִּכְמַעט ֶרַגע ָהְיָתה ְתִח ) 8: (ּוְבבֶֹׁשת ָּפִנים ְּכַהּיֹום ַהֶּזה
ד ֵמֵאת ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְלַהְׁשִאיר ָלנּו ְּפֵליָטה ְוָלֶתת ָלנּו ָיֵת 

ִמְחָיה ְמַעט ְלָהִאיר ֵעיֵנינּו ֱאלֵֹהינּו ּוְלִתֵּתנּו | ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו 
| לֵֹהינּו ִּכי ֲעָבִדים ֲאַנְחנּו ּוְבַעְבֻדֵתנּו לֹא ֲעָזָבנּו אֱ ) 9: (ְּבַעְבֻדֵתנּו

ם ֶאת ַוַּיט ָעֵלינּו ֶחֶסד ִלְפֵני ַמְלֵכי ָפַרס ָלֶתת ָלנּו ִמְחָיה ְלרֹוֵמ 
ּוָדה ֵּבית ֱאלֵֹהינּו ּוְלַהֲעִמיד ֶאת ָחְרבָֹתיו ְוָלֶתת ָלנּו ָגֵדר ִּביה

ִּכי |  ְוַעָּתה ַמה ּנֹאַמר ֱאלֵֹהינּו ַאֲחֵרי זֹאת) 10(  : ִבירּוָׁשָלִםּו
אמֹר ֲאֶׁשר ִצִּויָת ְּבַיד ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים לֵ ) 11: (ָעַזְבנּו ִמְצֹוֶתיךָ 



ַּדת ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבִאים ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ִנָּדה ִהיא ְּבנִ 
יֶהם ֲאֶׁשר ִמְלאּוָה ִמֶּפה ֶאל ֶּפה ְּבתֹוֲעבֵֹת | ָהֲאָרצֹות 
יֶהם ְוַעָּתה ְּבנֹוֵתיֶכם ַאל ִּתְּתנּו ִלְבֵניֶהם ּוְבנֵֹת ) 12: (ְּבֻטְמָאָתם

| ֹוָלם ַאל ִּתְׂשאּו ִלְבֵניֶכם ְולֹא ִתְדְרׁשּו ְׁשלָֹמם ְוטֹוָבָתם ַעד ע
ִלְבֵניֶכם ַעד  ְלַמַען ֶּתֶחְזקּו ַוֲאַכְלֶּתם ֶאת טּוב ָהָאֶרץ ְוהֹוַרְׁשֶּתם

ְוַאֲחֵרי ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ְּבַמֲעֵׂשינּו ָהָרִעים ) 13: (עֹוָלם
ֹוֵננּו ִּכי ַאָּתה ֱאלֵֹהינּו ָחַׂשְכָּת ְלַמָּטה ֵמעֲ | ּוְבַאְׁשָמֵתנּו ַהְּגדָֹלה 

ֲהָנׁשּוב ְלָהֵפר ִמְצֹוֶתיָך ) 14: (ְוָנַתָּתה ָּלנּו ְּפֵליָטה ָּכזֹאת
 ֲהלֹוא ֶתֱאַנף ָּבנּו ַעד ַּכֵּלה| ְּבַעֵּמי ַהּתֵֹעבֹות ָהֵאֶּלה ּוְלִהְתַחֵּתן 

  : ְלֵאין ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה
ָטה ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַצִּדיק ַאָּתה ִּכי ִנְׁשַאְרנּו ְפֵלי) 15(

ל ֶניָך עַ ִהְננּו ְלָפֶניָך ְּבַאְׁשָמֵתינּו ִּכי ֵאין ַלֲעמֹוד ְלפָ | ְּכַהּיֹום ַהֶּזה 
  :זֹאת

  
Ezra Chapter 10 

  
 ּוְכִהְתַּפֵּלל ֶעְזָרא ּוְכִהְתַוּדֹתֹו ּבֶֹכה ּוִמְתַנֵּפל ִלְפֵני ֵּבית) 1(

 ם ְוָנִׁשיםִנְקְּבצּו ֵאָליו ִמִּיְׂשָרֵאל ָקָהל ַרב ְמאֹד ֲאָנִׁשי| ָהֱאלִֹהים 
ן ַוַּיַען ְׁשַכְנָיה בֶ ) 2(  : ִויָלִדים ִּכי ָבכּו ָהָעם ַהְרֵּבה ֶבֶכה

ּו ַוּיֹאֶמר ְלֶעְזָרא ֲאַנְחנּו ָמַעְלנ] ֵעיָלם קרי[ְיִחיֵאל ִמְּבֵני עולם 
 ְוַעָּתה ֵיׁש ִמְקֶוה| ֵבאלֵֹהינּו ַוּנֶֹׁשב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ 

ְוַעָּתה ִנְכָרת ְּבִרית ֵלאלֵֹהינּו ְלהֹוִציא ) 3: (ְלִיְׂשָרֵאל ַעל זֹאת
לֵֹהינּו ד ֵמֶהם ַּבֲעַצת ֲאדָֹני ְוַהֲחֵרִדים ְּבִמְצַות אֱ ָכל ָנִׁשים ְוַהּנֹולָ 

ֲחַזק | קּום ִּכי ָעֶליָך ַהָּדָבר ַוֲאַנְחנּו ִעָּמְך ) 4: (ְוַכּתֹוָרה ֵיָעֶׂשה| 
  : ַוֲעֵׂשה

ל ִיְׂשָרֵאל ַוָּיָקם ֶעְזָרא ַוַּיְׁשַּבע ֶאת ָׂשֵרי ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְוכָ ) 5(
ַוָּיָקם ֶעְזָרא ִמִּלְפֵני ֵּבית ) 6: (ָבר ַהֶּזה ַוִּיָּׁשֵבעּוַלֲעׂשֹות ַּכּדָ 

ם ַוֵּיֶלְך ָׁשם ֶלחֶ | ָהֱאלִֹהים ַוֵּיֶלְך ֶאל ִלְׁשַּכת ְיהֹוָחָנן ֶּבן ֶאְלָיִׁשיב 
) 7(  : לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתה ִּכי ִמְתַאֵּבל ַעל ַמַעל ַהּגֹוָלה

ּוָׁשַלִם ְלכֹל ְּבֵני ַהּגֹוָלה ְלִהָּקֵבץ ַוַּיֲעִבירּו קֹול ִּביהּוָדה ִויר
ַצת ְוכֹל ֲאֶׁשר לֹא ָיבֹוא ִלְׁשלֶֹׁשת ַהָּיִמים ַּכעֲ ) 8: (ְירּוָׁשָלִם

ְוהּוא ִיָּבֵדל ִמְּקַהל | ַהָּׂשִרים ְוַהְּזֵקִנים ָיֳחַרם ָּכל ְרכּוׁשֹו 
ְירּוָׁשַלִם ַוִּיָּקְבצּו ָכל ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ) 9(  : ַהּגֹוָלה

ַוֵּיְׁשבּו | ֶדׁש ִלְׁשלֶֹׁשת ַהָּיִמים הּוא חֶֹדׁש ַהְּתִׁשיִעי ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֹ



ָכל ָהָעם ִּבְרחֹוב ֵּבית ָהֱאלִֹהים ַמְרִעיִדים ַעל ַהָּדָבר 
  : ּוֵמַהְּגָׁשִמים

 ּתִֹׁשיבּוַוָּיָקם ֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֶּתם ְמַעְלֶּתם וַ ) 10(
ְוַעָּתה ְּתנּו ) 11: (ְלהֹוִסיף ַעל ַאְׁשַמת ִיְׂשָרֵאל| ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות 

ְוִהָּבְדלּו ֵמַעֵּמי | תֹוָדה ַליהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ַוֲעׂשּו ְרצֹונֹו 
ַוַּיְענּו ָכל ַהָּקָהל ַוּיֹאְמרּו ) 12: (ָהָאֶרץ ּוִמן ַהָּנִׁשים ַהָּנְכִרּיֹות

ֲאָבל ) 13: (ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות] ִּכְדָבְרָך קרי[ן כדבריך ּכֵ | קֹול ָּגדֹול 
ְוַהְּמָלאָכה לֹא | ָהָעם ָרב ְוָהֵעת ְּגָׁשִמים ְוֵאין ּכַֹח ַלֲעמֹוד ַּבחּוץ 

) 14: (ְליֹום ֶאָחד ְולֹא ִלְׁשַנִים ִּכי ִהְרִּבינּו ִלְפׁשַֹע ַּבָּדָבר ַהֶּזה
ִׁשים ְוכֹל ֲאֶׁשר ֶּבָעֵרינּו ַההִֹׁשיב נָ ַיֲעְמדּו ָנא ָׂשֵרינּו ְלָכל ַהָּקָהל 

| ְפֶטיָה ָנְכִרּיֹות ָיבֹא ְלִעִּתים ְמֻזָּמִנים ְוִעָּמֶהם ִזְקֵני ִעיר ָוִעיר ְוׁשֹ
  : ַעד ְלָהִׁשיב ֲחרֹון ַאף ֱאלֵֹהינּו ִמֶּמּנּו ַעד ַלָּדָבר ַהֶּזה

| ָעְמדּו ַעל זֹאת ַאְך יֹוָנָתן ֶּבן ֲעָׂשהֵאל ְוַיְחְזָיה ֶבן ִּתְקָוה ) 15(
ָּבְדלּו ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ַהּגֹוָלה ַוּיִ ) 16: (ּוְמֻׁשָּלם ְוַׁשְּבַתי ַהֵּלִוי ֲעָזֻרם

ָּלם ֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלֵבית ֲאבָֹתם ְוכֻ 
: ָבר ַהּדָ ַוֵּיְׁשבּו ְּביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי ְלַדְריֹוׁש| ְּבֵׁשמֹות 

ַעד יֹום ֶאָחד | ַוְיַכּלּו ַבּכֹל ֲאָנִׁשים ַההִֹׁשיבּו ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ) 17(
  : ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון

ִמְּבֵני | ּיֹות ַוִּיָּמֵצא ִמְּבֵני ַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר הִֹׁשיבּו ָנִׁשים ָנְכִר ) 18(
) 19: (ִריב ּוְגַדְלָיהֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ְוֶאָחיו ַמֲעֵׂשָיה ֶוֱאִליֶעֶזר ְויָ 

: ָתםַוֲאֵׁשִמים ֵאיל צֹאן ַעל ַאְׁשָמ | ַוִּיְּתנּו ָיָדם ְלהֹוִציא ְנֵׁשיֶהם 
| ּוִמְּבֵני ָחִרם ) 21(  : ּוִמְּבֵני ִאֵּמר ֲחָנִני ּוְזַבְדָיה) 20(  

| ּוִמְּבֵני ַּפְׁשחּור ) 22: (ַמֲעֵׂשָיה ְוֵאִלָּיה ּוְׁשַמְעָיה ִויִחיֵאל ְוֻעִזָּיה
) 23(  : הֶאְליֹוֵעיַני ַמֲעֵׂשָיה ִיְׁשָמֵעאל ְנַתְנֵאל יֹוָזָבד ְוֶאְלָעָׂש 

הּוָדה יֹוָזָבד ְוִׁשְמִעי ְוֵקָלָיה הּוא ְקִליָטא ְּפַתְחָיה יְ | ּוִמן ַהְלִוִּים 
ם ּוִמן ַהּׁשֲֹעִרים ַׁשּלֻ | ּוִמן ַהְמׁשְֹרִרים ֶאְלָיִׁשיב ) 24(  : ֶוֱאִליֶעֶזר

ִמְּבֵני ַפְרעֹׁש ַרְמָיה ְוִיִּזָּיה | ּוִמִּיְׂשָרֵאל ) 25(  : יָוֶטֶלם ְואּוִר 
| ּוִמְּבֵני ֵעיָלם ) 26(  : ּוַמְלִּכָּיה ּוִמָּיִמן ְוֶאְלָעָזר ּוַמְלִּכָּיה ּוְבָנָיה

ּוִמְּבֵני ) 27(  : ַמַּתְנָיה ְזַכְרָיה ִויִחיֵאל ְוַעְבִּדי ִויֵרמֹות ְוֵאִלָּיה
: י ֶאְלָיִׁשיב ַמַּתְנָיה ִויֵרמֹות ְוָזָבד ַוֲעִזיָזאֶאְליֹוֵענַ | ַזּתּוא 

ּוִמְּבֵני ) 29(  : ְיהֹוָחָנן ֲחַנְנָיה ַזַּבי ַעְתָלי| ּוִמְּבֵני ֵּבָבי ) 28(  
]: ְוָרמֹות קרי[ְמֻׁשָּלם ַמּלּוְך ַוֲעָדָיה ָיׁשּוב ּוְׁשָאל ירמות | ָּבִני 

ְנָיה ְּבָנָיה ַמֲעֵׂשָיה ַמַּת | ל ּוִמְּבֵני ַּפַחת מֹוָאב ַעְדָנא ּוְכלָ ) 30(  
ֱאִליֶעֶזר ִיִּׁשָּיה | ּוְבֵני ָחִרם ) 31(  : ְבַצְלֵאל ּוִבּנּוי ּוְמַנֶּׁשה



) 33(  : ִּבְנָיִמן ַמּלּוְך ְׁשַמְרָיה) 32: (ַמְלִּכָּיה ְׁשַמְעָיה ִׁשְמעֹון
: ֶּׁשה ִׁשְמִעיַמְּתַני ַמַּתָּתה ָזָבד ֱאִליֶפֶלט ְיֵרַמי ְמנַ | ִמְּבֵני ָחֻׁשם 

ְּבָנָיה ֵבְדָיה ) 35(  : ִמְּבֵני ָבִני ַמֲעַדי ַעְמָרם ְואּוֵאל) 34(  
ַמַּתְנָיה ) 37: (ַוְנָיה ְמֵרמֹות ֶאְלָיִׁשיב) 36]: (ְּכלּוהּו קרי[כלהי 

) 39: (ּוָבִני ּוִבּנּוי ִׁשְמִעי) 38]: (ְוַיֲעָׂשי קרי[ַמְּתַני ויעׂשו 
ֲעַזְרֵאל ) 41: (ַמְכַנְדַבי ָׁשַׁשי ָׁשָרי) 40: (ָדָיהְוֶׁשֶלְמָיה ְוָנָתן ַועֲ 
ִמְּבֵני ְנבֹו ) 43(  : ַׁשּלּום ֲאַמְרָיה יֹוֵסף) 42: (ְוֶׁשֶלְמָיהּו ְׁשַמְרָיה

) 44: (ְויֹוֵאל ְּבָנָיה] ַיַּדי קרי[ְיִעיֵאל ַמִּתְתָיה ָזָבד ְזִביָנא ידו | 
 ְוֵיׁש ֵמֶהם ָנִׁשים| ְכִרּיֹות ָנִׁשים נָ ] ָנְׂשאּו קרי[ָּכל ֵאֶּלה נׂשאו 
  : ַוָּיִׂשימּו ָּבִנים

  ְנֶחְמָיה-ֵסֶפר ֶעְזָרא 
  
  ]ְנֶחְמָיה[
  

Nehemiah Chapter 1 
  
] ִּכְסֵליו קרי[ַוְיִהי ְבחֶֹדׁש כסלו | ִּדְבֵרי ְנֶחְמָיה ֶּבן ֲחַכְלָיה ) 1(

 ָּיבֹא ֲחָנִני ֶאָחדוַ ) 2: (ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ַוֲאִני ָהִייִתי ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה
ָוֶאְׁשָאֵלם ַעל ַהְּיהּוִדים | ֵמַאַחי הּוא ַוֲאָנִׁשים ִמיהּוָדה 

ַוּיֹאְמרּו ִלי ) 3: (ַהְּפֵליָטה ֲאֶׁשר ִנְׁשֲארּו ִמן ַהֶּׁשִבי ְוַעל ְירּוָׁשָלִם
ְּבָרָעה ְגדָֹלה  ַהִּנְׁשָאִרים ֲאֶׁשר ִנְׁשֲארּו ִמן ַהְּׁשִבי ָׁשם ַּבְּמִדיָנה

) 4: (ׁשְוחֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ְמפָֹרֶצת ּוְׁשָעֶריָה ִנְּצתּו ָבֵא | ְבֶחְרָּפה ּו
ֶאְתַאְּבָלה ַוְיִהי ְּכָׁשְמִעי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָיַׁשְבִּתי ָוֶאְבֶּכה וָ 

 ָואַֹמר ָאָּנא) 5: (ָוֱאִהי ָצם ּוִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ֱאלֵֹהי ַהָּׁשָמִים| ָיִמים 
ד ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ָוֶחֶס | ֵהי ַהָּׁשַמִים ָהֵאל ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ְיהָוה ֱאלֹ

יָך ְּתִהי ָנא ָאְזְנָך ַקֶּׁשֶבת ְוֵעינֶ ) 6: (ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתיו
ל ְלָפֶניָך ְפֻתּוחֹות ִלְׁשמַֹע ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ִמְתַּפּלֵ 

ּוִמְתַוֶּדה ַעל | ה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ַהּיֹום יֹוָמם ָוַלְילָ 
: י ָחָטאנּוַחּטֹאות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָחָטאנּו ָלְך ַוֲאִני ּוֵבית ָאִב 

 ְולֹא ָׁשַמְרנּו ֶאת ַהִּמְצֹות ְוֶאת ַהֻחִּקים| ֲחבֹל ָחַבְלנּו ָלְך ) 7(
ְזָכר ָנא ֶאת ) 8: (ַעְבֶּדךָ  ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצִּויָת ֶאת מֶֹׁשה

ַאֶּתם ִּתְמָעלּו ֲאִני | ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצִּויָת ֶאת מֶֹׁשה ַעְבְּדָך ֵלאמֹר 
י ְוַׁשְבֶּתם ֵאַלי ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַת ) 9: (ָאִפיץ ֶאְתֶכם ָּבַעִּמים

ם ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחֶכם ִּבְקֵצה ַהָּׁשַמִים ִמָּׁש | ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם 



ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ] ַוֲהִביאֹוִתים קרי[ַקְּבֵצם והבואתים אֲ 
ֲאֶׁשר | ְוֵהם ֲעָבֶדיָך ְוַעֶּמָך ) 10: (ָּבַחְרִּתי ְלַׁשֵּכן ֶאת ְׁשִמי ָׁשם

ָאָּנא ֲאדָֹני ְּתִהי ָנא ) 11: (ָּפִדיָת ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹול ּוְבָיְדָך ַהֲחָזָקה
 ְבְּדָך ְוֶאל ְּתִפַּלת ֲעָבֶדיָך ַהֲחֵפִציםָאְזְנָך ַקֶּׁשֶבת ֶאל ְּתִפַּלת עַ 

ַרֲחִמים ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך ְוַהְצִליָחה ָּנא ְלַעְבְּדָך ַהּיֹום ּוְתֵנהּו ְל 
  :ַוֲאִני ָהִייִתי ַמְׁשֶקה ַלֶּמֶלְך | ִלְפֵני ָהִאיׁש ַהֶּזה 

  
Nehemiah Chapter 2 

  
ִין ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַהֶּמֶלְך יַ ַוְיִהי ְּבחֶֹדׁש ִניָסן ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְל ) 1(

: ָפָניוָוֶאָּׂשא ֶאת ַהַּיִין ָוֶאְּתָנה ַלֶּמֶלְך ְולֹא ָהִייִתי ַרע לְ | ְלָפָניו 
ֶלה ֵאין ַוּיֹאֶמר ִלי ַהֶּמֶלְך ַמּדּוַע ָּפֶניָך ָרִעים ְוַאָּתה ֵאיְנָך חֹו) 2(

אַֹמר ַלֶּמֶלְך וָ ) 3: (ָוִאיָרא ַהְרֵּבה ְמאֹד| ֶזה ִּכי ִאם רַֹע ֵלב 
 ַמּדּוַע לֹא ֵיְרעּו ָפַני ֲאֶׁשר ָהִעיר ֵּבית| ַהֶּמֶלְך ְלעֹוָלם ִיְחֶיה 

ַוּיֹאֶמר ִלי ) 4(  : ִקְברֹות ֲאבַֹתי ֲחֵרָבה ּוְׁשָעֶריָה ֻאְּכלּו ָבֵאׁש
: ִיםָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ֱאלֵֹהי ַהָּׁשָמ | ַהֶּמֶלְך ַעל ַמה ֶּזה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש 

| ֶניָך ַמר ַלֶּמֶלְך ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ְוִאם ִייַטב ַעְבְּדָך ְלפָ ָואֹ) 5(
) 6: (ֶנָּנהֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחִני ֶאל ְיהּוָדה ֶאל ִעיר ִקְברֹות ֲאבַֹתי ְוֶאְב 

ה ַמֲהָלֲכָך ַוּיֹאֶמר ִלי ַהֶּמֶלְך ְוַהֵּׁשַגל יֹוֶׁשֶבת ֶאְצלֹו ַעד ָמַתי ִיְהיֶ 
) 7: (ןיַטב ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשָלֵחִני ָוֶאְּתָנה לֹו ְזָמ ַוּיִ | ּוָמַתי ָּתׁשּוב 

וֹות ָואֹוַמר ַלֶּמֶלְך ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ִאְּגרֹות ִיְּתנּו ִלי ַעל ַּפחֲ 
) 8: (ֲאֶׁשר ַיֲעִבירּוִני ַעד ֲאֶׁשר ָאבֹוא ֶאל ְיהּוָדה| ֵעֶבר ַהָּנָהר 

ֵעִצים  ס ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִיֶּתן ִליְוִאֶּגֶרת ֶאל ָאָסף ׁשֵֹמר ַהַּפְרּדֵ 
ר ְוַלַּבִית ְלָקרֹות ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהִּביָרה ֲאֶׁשר ַלַּבִית ּוְלחֹוַמת ָהִעי

) 9: (יַוִּיֶּתן ִלי ַהֶּמֶלְך ְּכַיד ֱאלַֹהי ַהּטֹוָבה ָעלָ | ֲאֶׁשר ָאבֹוא ֵאָליו 
|  ֶהם ֵאת ִאְּגרֹות ַהֶּמֶלְך ָוָאבֹוא ֶאל ַּפֲחוֹות ֵעֶבר ַהָּנָהר ָוֶאְּתָנה לָ 
  : ַוִּיְׁשַלח ִעִּמי ַהֶּמֶלְך ָׂשֵרי ַחִיל ּוָפָרִׁשים

ַרע ָלֶהם ַוִּיְׁשַמע ַסְנַבַּלט ַהחֹרִֹני ְוטֹוִבָּיה ָהֶעֶבד ָהַעּמִֹני ַוּיֵ ) 10(
) 11: (לֲאֶׁשר ָּבא ָאָדם ְלַבֵּקׁש טֹוָבה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵא | ָרָעה ְגדָֹלה 

ָוָאקּום ) 12: (ָוֱאִהי ָׁשם ָיִמים ְׁשלָֹׁשה| ל ְירּוָׁשָלִם ָוָאבֹוא ֶא 
לַֹהי ַלְיָלה ֲאִני ַוֲאָנִׁשים ְמַעט ִעִּמי ְולֹא ִהַּגְדִּתי ְלָאָדם ָמה אֱ 

ּוְבֵהָמה ֵאין ִעִּמי ִּכי ִאם | נֵֹתן ֶאל ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ִלירּוָׁשָלִם 
ה ָוֵאְצָאה ְבַׁשַער ַהַּגיא ַלְילָ ) 13: (ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֲאִני רֵֹכב ָּבּה

ָוֱאִהי ׂשֵֹבר ְּבחֹומֹת | ְוֶאל ְּפֵני ֵעין ַהַּתִּנין ְוֶאל ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹת 



 ּוְׁשָעֶריָה ֻאְּכלּו] ֵהם ְּפרּוִצים קרי[ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר המפרוצים 
ְוֵאין  |ָוֶאֱעבֹר ֶאל ַׁשַער ָהַעִין ְוֶאל ְּבֵרַכת ַהֶּמֶלְך ) 14: (ָבֵאׁש

ָוֱאִהי עֶֹלה ַבַּנַחל ַלְיָלה ) 15: (ָמקֹום ַלְּבֵהָמה ַלֲעבֹר ַּתְחָּתי
) 16: (ּובָוָאׁשּוב ָוָאבֹוא ְּבַׁשַער ַהַּגְיא ָוָאׁש| ָוֱאִהי ׂשֵֹבר ַּבחֹוָמה 

ְוַלְּיהּוִדים | ְוַהְּסָגִנים לֹא ָיְדעּו ָאָנה ָהַלְכִּתי ּוָמה ֲאִני עֶֹׂשה 
ן לֹא ַלחִֹרים ְוַלְּסָגִנים ּוְלֶיֶתר עֵֹׂשה ַהְּמָלאָכה ַעד ּכֵ ְוַלּכֲֹהִנים וְ 

ַנְחנּו ָואֹוַמר ֲאֵלֶהם ַאֶּתם רִֹאים ָהָרָעה ֲאֶׁשר אֲ ) 17: (ִהַּגְדִּתי
ְלכּו ְוִנְבֶנה ֶאת | ָבּה ֲאֶׁשר ְירּוָׁשַלִם ֲחֵרָבה ּוְׁשָעֶריָה ִנְּצתּו ָבֵאׁש 

ד ָוַאִּגיד ָלֶהם ֶאת יַ ) 18: (ה עֹוד ֶחְרָּפהחֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ְולֹא ִנְהיֶ 
| ָאַמר ִלי  ֱאלַֹהי ֲאֶׁשר ִהיא טֹוָבה ָעַלי ְוַאף ִּדְבֵרי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר

  : ַוּיֹאְמרּו ָנקּום ּוָבִנינּו ַוְיַחְּזקּו ְיֵדיֶהם ַלּטֹוָבה
ְוֶגֶׁשם ַוִּיְׁשַמע ַסְנַבַּלט ַהחֹרִֹני ְוטִֹבָּיה ָהֶעֶבד ָהַעּמֹוִני ) 19(

ר ַוּיֹאְמרּו ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁש | ָהַעְרִבי ַוַּיְלִעגּו ָלנּו ַוִּיְבזּו ָעֵלינּו 
ָוָאִׁשיב אֹוָתם ) 20: (ַאֶּתם עִֹׂשים ַהַעל ַהֶּמֶלְך ַאֶּתם מְֹרִדים

ַנְחנּו ָּדָבר ָואֹוַמר ָלֶהם ֱאלֵֹהי ַהָּׁשַמִים הּוא ַיְצִליַח ָלנּו ַואֲ 
ְוָלֶכם ֵאין ֵחֶלק ּוְצָדָקה ְוִזָּכרֹון | ּום ּוָבִנינּו ֲעָבָדיו ָנק
  :ִּבירּוָׁשָלִם

  
Nehemiah Chapter 3 

  
ּו ֶאת ַוָּיָקם ֶאְלָיִׁשיב ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ַוִּיְבנ) 1(

ְוַעד ִמְגַּדל | ַׁשַער ַהּצֹאן ֵהָּמה ִקְּדׁשּוהּו ַוַּיֲעִמידּו ַּדְלתָֹתיו 
 ְוַעל ָידֹו ָבנּו ַאְנֵׁשי) 2(  : ָאה ִקְּדׁשּוהּו ַעד ִמְגַּדל ֲחַנְנֵאלַהֵּמ 

ְוֵאת ַׁשַער ) 3(  : ְוַעל ָידֹו ָבָנה ַזּכּור ֶּבן ִאְמִרי   | ְיֵרחֹו 
ֵהָּמה ֵקרּוהּו ַוַּיֲעִמידּו ַּדְלתָֹתיו | ַהָּדִגים ָּבנּו ְּבֵני ַהְּסָנָאה 

ה ַעל ָיָדם ֶהֱחִזיק ְמֵרמֹות ֶּבן אּוִרּיָ וְ ) 4(  : ַמְנעּוָליו ּוְבִריָחיו
| יַזְבֵאל ְוַעל ָיָדם ֶהֱחִזיק ְמֻׁשָּלם ֶּבן ֶּבֶרְכָיה ֶּבן ְמֵׁש    ֶּבן ַהּקֹוץ 

ְוַעל ָיָדם ) 5(  : ְוַעל ָיָדם ֶהֱחִזיק ָצדֹוק ֶּבן ַּבֲעָנא   
בַֹדת ְוַאִּדיֵריֶהם לֹא ֵהִביאּו ַצָּוָרם ַּבעֲ | ֶהֱחִזיקּו ַהְּתקֹוִעים 

ַח ְוֵאת ַׁשַער ַהְיָׁשָנה ֶהֱחִזיקּו יֹוָיָדע ֶּבן ָּפֵס ) 6(  : ֲאדֵֹניֶהם
ָליו ֵהָּמה ֵקרּוהּו ַוַּיֲעִמידּו ַּדְלתָֹתיו ּוַמְנעֻ | ּוְמֻׁשָּלם ֶּבן ְּבסֹוְדָיה 

רֹנִֹתי ְוַעל ָיָדם ֶהֱחִזיק ְמַלְטָיה ַהִּגְבעִֹני ְוָידֹון ַהֵּמ ) 7(  : ּוְבִריָחיו
ַעל ָידֹו ) 8(  : ְלִכֵּסא ַּפַחת ֵעֶבר ַהָּנָהר| י ִגְבעֹון ְוַהִּמְצָּפה ַאְנֵׁש 

ה ְוַעל ָידֹו ֶהֱחִזיק ֲחַנְניָ    ֶהֱחִזיק ֻעִּזיֵאל ֶּבן ַחְרֲהָיה צֹוְרִפים 



ְוַעל ) 9(  : ַוַּיַעְזבּו ְירּוָׁשַלִם ַעד ַהחֹוָמה ָהְרָחָבה| ֶּבן ָהַרָּקִחים 
) 10(  : ן חּור ַׂשר ֲחִצי ֶּפֶלְך ְירּוָׁשָלִםָיָדם ֶהֱחִזיק ְרָפָיה בֶ 

ְוַעל ָידֹו    | ְוַעל ָיָדם ֶהֱחִזיק ְיָדָיה ֶבן ֲחרּוַמף ְוֶנֶגד ֵּביתֹו 
ה ֶבן ִמָּדה ֵׁשִנית ֶהֱחִזיק ַמְלִּכּיָ ) 11: (ֶהֱחִזיק ַחּטּוׁש ֶּבן ֲחַׁשְבְנָיה

) 12(  : ַהַּתּנּוִריםְוֵאת ִמְגַּדל | ָחִרם ְוַחּׁשּוב ֶּבן ַּפַחת מֹוָאב 
הּוא | ּוָׁשָלִם ְוַעל ָידֹו ֶהֱחִזיק ַׁשּלּום ֶּבן ַהּלֹוֵחׁש ַׂשר ֲחִצי ֶּפֶלְך ְיר

ַח ֵהָּמה ֵאת ַׁשַער ַהַּגְיא ֶהֱחִזיק ָחנּון ְויְֹׁשֵבי ָזנֹו) 13(  : ּוְבנֹוָתיו
ָּמה ַּבחֹוָמה ְוֶאֶלף ַא| ָבנּוהּו ַוַּיֲעִמידּו ַּדְלתָֹתיו ַמְנֻעָליו ּוְבִריָחיו 

ָּיה ֶבן ְוֵאת ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹות ֶהֱחִזיק ַמְלִּכ ) 14: (ַעד ַׁשַער ָהֲׁשפֹות
ָליו הּוא ִיְבֶנּנּו ְוַיֲעִמיד ַּדְלתָֹתיו ַמְנעֻ | ֵרָכב ַׂשר ֶּפֶלְך ֵּבית ַהָּכֶרם 

ר ֶזה ַׂש ְוֵאת ַׁשַער ָהַעִין ֶהֱחִזיק ַׁשּלּון ֶּבן ָּכל חֹ) 15(  : ּוְבִריָחיו
] ְוַיֲעִמיד קרי[ֶּפֶלְך ַהִּמְצָּפה הּוא ִיְבֶנּנּו ִויַטְלֶלּנּו ויעמידו 

ֶּמֶלְך ְוֵאת חֹוַמת ְּבֵרַכת ַהֶּׁשַלח ְלַגן הַ | ַּדְלתָֹתיו ַמְנֻעָליו ּוְבִריָחיו 
ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ) 16(  : ְוַעד ַהַּמֲעלֹות ַהּיֹוְרדֹות ֵמִעיר ָּדִויד

ַעד ֶנֶגד ִקְבֵרי ָדִויד | ק ַׂשר ֲחִצי ֶּפֶלְך ֵּבית צּור ְנֶחְמָיה ֶבן ַעְזּבּו
ַאֲחָריו ) 17(  : ְוַעד ַהְּבֵרָכה ָהֲעׂשּוָיה ְוַעד ֵּבית ַהִּגּבִֹרים

ר ֲחִצי ַעל ָידֹו ֶהֱחִזיק ֲחַׁשְבָיה ַׂש | ֶהֱחִזיקּו ַהְלִוִּים ְרחּום ֶּבן ָּבִני 
ֶהֱחִזיקּו ֲאֵחיֶהם ַּבַּוי ֶּבן ַאֲחָריו ) 18(  : ֶפֶלְך ְקִעיָלה ְלִפְלּכֹו

ַוְיַחֵּזק ַעל ָידֹו ֵעֶזר ֶּבן ) 19(  : ַׂשר ֲחִצי ֶּפֶלְך ְקִעיָלה| ֵחָנָדד 
: ִמֶּנֶגד ֲעלֹת ַהֶּנֶׁשק ַהִּמְקצֹעַ | ֵיׁשּוַע ַׂשר ַהִּמְצָּפה ִמָּדה ֵׁשִנית 

ָּדה ִמ ] ַזַּכי קרי[ַאֲחָריו ֶהֱחָרה ֶהֱחִזיק ָּברּוְך ֶּבן זבי ) 20(  
: לִמן ַהִּמְקצֹוַע ַעד ֶּפַתח ֵּבית ֶאְלָיִׁשיב ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹו| ֵׁשִנית 
ה ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ְמֵרמֹות ֶּבן אּוִרָּיה ֶּבן ַהּקֹוץ ִמּדָ ) 21(  

: ִמֶּפַתח ֵּבית ֶאְלָיִׁשיב ְוַעד ַּתְכִלית ֵּבית ֶאְלָיִׁשיב| ֵׁשִנית 
ַאֲחָריו ) 23: (ִנים ַאְנֵׁשי ַהִּכָּכרְוַאֲחָריו ֶהֱחִזיקּו ַהּכֹהֲ ) 22(  

ה ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ֲעַזְריָ    | ֶהֱחִזיק ִּבְנָיִמן ְוַחּׁשּוב ֶנֶגד ֵּביָתם 
ּוי ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ִּבּנ) 24(  : ֶבן ַמֲעֵׂשָיה ֶּבן ֲעָנְנָיה ֵאֶצל ֵּביתֹו

: ַע ְוַעד ַהִּפָּנהִמֵּבית ֲעַזְרָיה ַעד ַהִּמְקצֹו| ֶּבן ֵחָנָדד ִמָּדה ֵׁשִנית 
ת ַהֶּמֶלְך ָּפָלל ֶּבן אּוַזי ִמֶּנֶגד ַהִּמְקצֹוַע ְוַהִּמְגָּדל ַהּיֹוֵצא ִמֵּבי) 25(

: ַאֲחָריו ְּפָדָיה ֶבן ַּפְרעֹׁש| ָהֶעְליֹון ֲאֶׁשר ַלֲחַצר ַהַּמָּטָרה 
 ַעד ֶנֶגד ַׁשַער ַהַּמִים| ְוַהְּנִתיִנים ָהיּו יְֹׁשִבים ָּבעֶֹפל ) 26(  

ַאֲחָריו ֶהֱחִזיקּו ַהְּתקִֹעים ) 27(  : ִּמְזָרח ְוַהִּמְגָּדל ַהּיֹוֵצאלַ 
: לִמֶּנֶגד ַהִּמְגָּדל ַהָּגדֹול ַהּיֹוֵצא ְוַעד חֹוַמת ָהעֹפֶ | ִמָּדה ֵׁשִנית 

: ֵּביתֹו ֵמַעל ַׁשַער ַהּסּוִסים ֶהֱחִזיקּו ַהּכֲֹהִנים ִאיׁש ְלֶנֶגד) 28(



 ְוַאֲחָריו   | ק ֶּבן ִאֵּמר ֶנֶגד ֵּביתֹו ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ָצדֹו) 29(  
אחרי ) 30(  : ֶהֱחִזיק ְׁשַמְעָיה ֶבן ְׁשַכְנָיה ׁשֵֹמר ַׁשַער ַהִּמְזָרח

 ִּׁשִּׁשיֶהֱחִזיק ֲחַנְנָיה ֶבן ֶׁשֶלְמָיה ְוָחנּון ֶּבן ָצָלף הַ ] ַאֲחָריו קרי[
: ה ֶנֶגד ִנְׁשָּכתֹוַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ְמֻׁשָּלם ֶּבן ֶּבֶרְכיָ    | ִמָּדה ֵׁשִני 

 ֶהֱחִזיק ַמְלִּכָּיה ֶּבן ַהּצְֹרִפי ַעד] ַאֲחָריו קרי[אחרי ) 31(  
: ִּפָּנהֶנֶגד ַׁשַער ַהִּמְפָקד ְוַעד ֲעִלַּית הַ | ֵּבית ַהְּנִתיִנים ְוָהרְֹכִלים 

 ּוֵבין ֲעִלַּית ַהִּפָּנה ְלַׁשַער ַהּצֹאן ֶהֱחִזיקּו ַהּצְֹרִפים) 32(
  : ְוָהרְֹכִלים

חֹוָמה ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַסְנַבַּלט ִּכי ֲאַנְחנּו בֹוִנים ֶאת הַ ) 33(
ַוּיֹאֶמר ִלְפֵני ) 34: (ַוַּיְלֵעג ַעל ַהְּיהּוִדים| ַוִּיַחר לֹו ַוִּיְכַעס ַהְרֵּבה 

| ים ֶאָחיו ְוֵחיל ׁשְֹמרֹון ַוּיֹאֶמר ָמה ַהְּיהּוִדים ָהֲאֵמָלִלים עִֹׂש 
ם ֲהִיְזָּבחּו ַהְיַכּלּו ַבּיֹום ַהְיַחּיּו ֶאת ָהֲאָבִנים ֲהַיַעְזבּו ָלהֶ 

| ְוטֹוִבָּיה ָהַעּמִֹני ֶאְצלֹו ) 35: (ֵמֲעֵרמֹות ֶהָעָפר ְוֵהָּמה ְׂשרּופֹות
ַמת ַוּיֹאֶמר ַּגם ֲאֶׁשר ֵהם ּבֹוִנים ִאם ַיֲעֶלה ׁשּוָעל ּוָפַרץ חֹו

  : ַאְבֵניֶהם
| ם ּו בּוָזה ְוָהֵׁשב ֶחְרָּפָתם ֶאל רֹאָׁש ְׁשַמע ֱאלֵֹהינּו ִּכי ָהִיינ) 36(

ם ְוַאל ְּתַכס ַעל ֲעֹוָנם ְוַחָּטאָת ) 37: (ּוְתֵנם ְלִבָּזה ְּבֶאֶרץ ִׁשְבָיה
ַוִּנְבֶנה ֶאת ) 38: (ִּכי ִהְכִעיסּו ְלֶנֶגד ַהּבֹוִנים| ִמְּלָפֶניָך ַאל ִּתָּמֶחה 

  :תַוְיִהי ֵלב ָלָעם ַלֲעׂשֹו| ַהחֹוָמה ַוִּתָּקֵׁשר ָּכל ַהחֹוָמה ַעד ֶחְצָיּה 
  

Nehemiah Chapter 4 
  
ּמִֹנים ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַסְנַבַּלט ְוטֹוִבָּיה ְוָהַעְרִבים ְוָהעַ ) 1(

ֵחּלּו ְוָהַאְׁשּדֹוִדים ִּכי ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלחֹמֹות ְירּוָׁשַלִם ִּכי הֵ 
ו ַוִּיְקְׁשרּו ֻכָּלם ַיְחּדָ  )2: (ַוִּיַחר ָלֶהם ְמאֹד| ַהְּפֻרִצים ְלִהָּסֵתם 

ַוִּנְתַּפֵּלל ֶאל ) 3: (ְוַלֲעׂשֹות לֹו ּתֹוָעה| ָלבֹוא ְלִהָּלֵחם ִּבירּוָׁשָלִם 
) 4: (ַוַּנֲעִמיד ִמְׁשָמר ֲעֵליֶהם יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמְּפֵניֶהם| ֱאלֵֹהינּו 

 ֲאַנְחנּו לֹא נּוַכלוַ | ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ָּכַׁשל ּכַֹח ַהַּסָּבל ְוֶהָעָפר ַהְרֵּבה 
ַוּיֹאְמרּו ָצֵרינּו לֹא ֵיְדעּו ְולֹא ִיְראּו ַעד ) 5: (ִלְבנֹות ַּבחֹוָמה

) 6: (ְוִהְׁשַּבְתנּו ֶאת ַהְּמָלאָכה| ֲאֶׁשר ָנבֹוא ֶאל ּתֹוָכם ַוֲהַרְגנּום 
ֶׂשר ַוּיֹאְמרּו ָלנּו עֶ | ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ַהְּיהּוִדים ַהּיְֹׁשִבים ֶאְצָלם 

ָוַאֲעִמיד ) 7: (ְּפָעִמים ִמָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ָּתׁשּובּו ָעֵלינּו
] ַּבְּצִחיִחים קרי[ִמַּתְחִּתּיֹות ַלָּמקֹום ֵמַאֲחֵרי ַלחֹוָמה בצחחיים 

ם ָוַאֲעִמיד ֶאת ָהָעם ְלִמְׁשָּפחֹות ִעם ַחְרבֵֹתיֶהם ָרְמֵחיהֶ | 



אַֹמר ֶאל ַהחִֹרים ְוֶאל ָוֵאֶרא ָוָאקּום וָ ) 8: (ְוַקְּׁשתֵֹתיֶהם
 ֶאת ֲאדָֹני ַהָּגדֹול| ַהְּסָגִנים ְוֶאל ֶיֶתר ָהָעם ַאל ִּתיְראּו ִמְּפֵניֶהם 

יֶכם ְוַהּנֹוָרא ְזכֹרּו ְוִהָּלֲחמּו ַעל ֲאֵחיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְנֵׁש 
  : ּוָבֵּתיֶכם

 נּו ַוָּיֶפר ָהֱאלִֹהים ֶאתַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו אֹוְיֵבינּו ִּכי נֹוַדע לָ ) 9(
ֻּכָּלנּו ֶאל ַהחֹוָמה ִאיׁש ֶאל ] ַוָּנָׁשב קרי[ונׁשוב | ֲעָצָתם 
ַוְיִהי ִמן ַהּיֹום ַההּוא ֲחִצי ְנָעַרי עִֹׂשים ) 10: (ְמַלאְכּתֹו

תֹות ַּבְּמָלאָכה ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ְוָהְרָמִחים ַהָּמִגִּנים ְוַהְּקָׁש 
ַהּבֹוִנים ) 11: (ְוַהָּׂשִרים ַאֲחֵרי ָּכל ֵּבית ְיהּוָדה| ְוַהִּׁשְריִֹנים 

ה ְּבַאַחת ָידֹו עֶֹׂשה ַבְּמָלאכָ | ַּבחֹוָמה ְוַהּנְֹׂשִאים ַּבֶּסֶבל עְֹמִׂשים 
ל ְוַהּבֹוִנים ִאיׁש ַחְרּבֹו ֲאסּוִרים עַ ) 12: (ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהָּׁשַלח

 ָואַֹמר ֶאל ַהחִֹרים) 13: (ָפר ֶאְצִליְוַהּתֹוֵקַע ַּבּׁשֹו| ָמְתָניו ּובֹוִנים 
ַוֲאַנְחנּו | ְוֶאל ַהְּסָגִנים ְוֶאל ֶיֶתר ָהָעם ַהְּמָלאָכה ַהְרֵּבה ּוְרָחָבה 

 ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר) 14: (ִנְפָרִדים ַעל ַהחֹוָמה ְרחֹוִקים ִאיׁש ֵמָאִחיו
ֱאלֵֹהינּו ִיָּלֶחם | ִּתְׁשְמעּו ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ָׁשָּמה ִּתָּקְבצּו ֵאֵלינּו 

ים ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ָּבְרָמִח | ַוֲאַנְחנּו עִֹׂשים ַּבְּמָלאָכה ) 15: (ָלנּו
ַּגם ָּבֵעת ַהִהיא ) 16: (ֵמֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים

ְוָהיּו ָלנּו | ָאַמְרִּתי ָלָעם ִאיׁש ְוַנֲערֹו ָיִלינּו ְּבתֹוְך ְירּוָׁשָלִם 
ְוֵאין ֲאִני ְוַאַחי ּוְנָעַרי ) 17: (ה ִמְׁשָמר ְוַהּיֹום ְמָלאָכהַהַּלְילָ 

ִאיׁש | ָגֵדינּו ְוַאְנֵׁשי ַהִּמְׁשָמר ֲאֶׁשר ַאֲחַרי ֵאין ֲאַנְחנּו פְֹׁשִטים ְּב 
    : ִׁשְלחֹו ַהָּמִים

  
Nehemiah Chapter 5 

  
: ַהְּיהּוִדיםֶאל ֲאֵחיֶהם | ַוְּתִהי ַצֲעַקת ָהָעם ּוְנֵׁשיֶהם ְּגדֹוָלה ) 1(
ְוִנְקָחה ָדָגן | ְוֵיׁש ֲאֶׁשר אְֹמִרים ָּבֵנינּו ּוְבנֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַרִּבים ) 2(

נּו ְוֵיׁש ֲאֶׁשר אְֹמִרים ְׂשדֵֹתינּו ּוְכָרֵמי) 3: (ְונֹאְכָלה ְוִנְחֶיה
ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ) 4: (ְוִנְקָחה ָדָגן ָּבָרָעב| ּוָבֵּתינּו ֲאַנְחנּו עְֹרִבים 

ְוַעָּתה ) 5: (ְׂשדֵֹתינּו ּוְכָרֵמינּו| ים ָלִוינּו ֶכֶסף ְלִמַּדת ַהֶּמֶלְך אְֹמִר 
ת ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו כְֹבִׁשים ֶא | ִּכְבַׂשר ַאֵחינּו ְּבָׂשֵרנּו ִּכְבֵניֶהם ָּבֵנינּו 

ֵאין ְלֵאל ָּבֵנינּו ְוֶאת ְּבנֵֹתינּו ַלֲעָבִדים ְוֵיׁש ִמְּבנֵֹתינּו ִנְכָּבׁשֹות וְ 
ַּכֲאֶׁשר | ַוִּיַחר ִלי ְמאֹד ) 6: (נּו ּוְׂשדֵֹתינּו ּוְכָרֵמינּו ַלֲאֵחִריםָידֵ 

י ַוִּיָּמֵלְך ִלִּבי ָעלַ ) 7: (ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַזֲעָקָתם ְוֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ִאיׁש  ָוָאִריָבה ֶאת ַהחִֹרים ְוֶאת ַהְּסָגִנים ָואְֹמָרה ָלֶהם ַמָּׁשא



) 8: (ָוֶאֵּתן ֲעֵליֶהם ְקִהָּלה ְגדֹוָלה| אים ְּבָאִחיו ַאֶּתם נִֹׁש 
ִרים ָואְֹמָרה ָלֶהם ֲאַנְחנּו ָקִנינּו ֶאת ַאֵחינּו ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמּכָ 

| נּו ַלּגֹוִים ְּכֵדי ָבנּו ְוַגם ַאֶּתם ִּתְמְּכרּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ְוִנְמְּכרּו לָ 
לֹא טֹוב ] אֹוַמר קריוָ [ויאמר ) 9(  : ַוַּיֲחִריׁשּו ְולֹא ָמְצאּו ָּדָבר

ֲהלֹוא ְּבִיְרַאת ֱאלֵֹהינּו ֵּתֵלכּו | ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאֶּתם עִֹׂשים 
ֶהם ְוַגם ֲאִני ַאַחי ּוְנָעַרי נִֹׁשים ּבָ ) 10: (ֵמֶחְרַּפת ַהּגֹוִים אֹוְיֵבינּו

 ָהִׁשיבּו ָנא ָלֶהם) 11: (ַנַעְזָבה ָּנא ֶאת ַהַּמָּׁשא ַהֶּזה| ֶּכֶסף ְוָדָגן 
ּוְמַאת ַהֶּכֶסף | ַהּיֹום ְׂשדֵֹתיֶהם ַּכְרֵמיֶהם ֵזיֵתיֶהם ּוָבֵּתיֶהם ְּכ 

ַוּיֹאְמרּו ) 12: (ְוַהָּדָגן ַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר ֲאֶׁשר ַאֶּתם נִֹׁשים ָּבֶהם
ָוֶאְקָרא | ֹוֵמר ָנִׁשיב ּוֵמֶהם לֹא ְנַבֵּקׁש ֵּכן ַנֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה א

ַּגם ָחְצִני ) 13: (ַאְׁשִּביֵעם ַלֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזהֶאת ַהּכֲֹהִנים וָ 
ֶׁשר לֹא ָנַעְרִּתי ָואְֹמָרה ָּכָכה ְיַנֵער ָהֱאלִֹהים ֶאת ָּכל ָהִאיׁש אֲ 

| ֵרק ָיִקים ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמֵּביתֹו ּוִמיִגיעֹו ְוָכָכה ִיְהֶיה ָנעּור וָ 
ר ֶאת ְיהָוה ַוַּיַעׂש ָהָעם ַּכָּדבָ  ַוּיֹאְמרּו ָכל ַהָּקָהל ָאֵמן ַוְיַהְללּו

ְיהּוָדה  ַּגם ִמּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה אִֹתי ִלְהיֹות ֶּפָחם ְּבֶאֶרץ) 14: (ַהֶּזה
ְחַׁשְסְּתא ִמְּׁשַנת ֶעְׂשִרים ְוַעד ְׁשַנת ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשַּתִים ְלַאְרַּת 

ָחה לֹא ֲאִני ְוַאַחי ֶלֶחם ַהּפֶ | ַהֶּמֶלְך ָׁשִנים ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה 
ל ָהָעם ְוַהַּפחֹות ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ְלָפַני ִהְכִּבידּו עַ ) 15: (ָאַכְלִּתי

ַּגם  ַוִּיְקחּו ֵמֶהם ְּבֶלֶחם ָוַיִין ַאַחר ֶּכֶסף ְׁשָקִלים ַאְרָּבִעים
ַוֲאִני לֹא ָעִׂשיִתי ֵכן ִמְּפֵני ִיְרַאת | ַנֲעֵריֶהם ָׁשְלטּו ַעל ָהָעם 

ֶדה ם ִּבְמֶלאֶכת ַהחֹוָמה ַהּזֹאת ֶהֱחַזְקִּתי ְוָׂש ְוגַ ) 16: (ֱאלִֹהים
) 17: (ְוָכל ְנָעַרי ְקבּוִצים ָׁשם ַעל ַהְּמָלאָכה| לֹא ָקִנינּו 

ֵלינּו ִמן ְוַהְּיהּוִדים ְוַהְּסָגִנים ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ְוַהָּבִאים ֵא 
ר ָהָיה ַנֲעֶׂשה ַוֲאֶׁש ) 18: (ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתינּו ַעל ֻׁשְלָחִני

ּו ִלי ּוֵבין ְליֹום ֶאָחד ׁשֹור ֶאָחד צֹאן ֵׁשׁש ְּבֻררֹות ְוִצֳּפִרים ַנֲעׂש
ְוִעם ֶזה ֶלֶחם ַהֶּפָחה לֹא | ֲעֶׂשֶרת ָיִמים ְּבָכל ַיִין ְלַהְרֵּבה 

 ָזְכָרה ִּלי ֱאלַֹהי) 19: (ִבַּקְׁשִּתי ִּכי ָכְבָדה ָהֲעבָֹדה ַעל ָהָעם ַהֶּזה
  :ּכֹל ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַעל ָהָעם ַהֶּזה|  ְלטֹוָבה

  
Nehemiah Chapter 6 

  
ַעְרִבי ּוְלֶיֶתר ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ִנְׁשַמע ְלַסְנַבַּלט ְוטֹוִבָּיה ּוְלֶגֶׁשם הָ ) 1(

ַּגם ַעד ָהֵעת | אְֹיֵבינּו ִּכי ָבִניִתי ֶאת ַהחֹוָמה ְולֹא נֹוַתר ָּבּה ָּפֶרץ 
ַוִּיְׁשַלח ַסְנַבַּלט ) 2: (ַמְדִּתי ַבְּׁשָעִריםַהִהיא ְּדָלתֹות לֹא ֶהעֱ 



| ת אֹונֹו ְוֶגֶׁשם ֵאַלי ֵלאמֹר ְלָכה ְוִנָּוֲעָדה ַיְחָּדו ַּבְּכִפיִרים ְּבִבְקעַ 
ִכים ָוֶאְׁשְלָחה ֲעֵליֶהם ַמְלָא) 3: (ְוֵהָּמה חְֹׁשִבים ַלֲעׂשֹות ִלי ָרָעה

ָלָּמה | ּוַכל ָלֶרֶדת ֵלאמֹר ְמָלאָכה ְגדֹוָלה ֲאִני עֶֹׂשה ְולֹא א
ַוִּיְׁשְלחּו ) 4: (ִתְׁשַּבת ַהְּמָלאָכה ַּכֲאֶׁשר ַאְרֶּפָה ְוָיַרְדִּתי ֲאֵליֶכם

) 5(  : ָוָאִׁשיב אֹוָתם ַּכָּדָבר ַהֶּזה| ֵאַלי ַּכָּדָבר ַהֶּזה ַאְרַּבע ְּפָעִמים 
| ת ַנֲערֹו ַוִּיְׁשַלח ֵאַלי ַסְנַבַּלט ַּכָּדָבר ַהֶּזה ַּפַעם ֲחִמיִׁשית ֶא 

ֵמר ָּכתּוב ָּבּה ַּבּגֹוִים ִנְׁשָמע ְוַגְׁשמּו אֹ) 6: (ְוִאֶּגֶרת ְּפתּוָחה ְּבָידֹו
| ָמה ַאָּתה ְוַהְּיהּוִדים חְֹׁשִבים ִלְמרֹוד ַעל ֵּכן ַאָּתה בֹוֶנה ַהחֹו

ְוַגם ְנִביִאים ) 7: (ְוַאָּתה הֶֹוה ָלֶהם ְלֶמֶלְך ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ָּתה ִלְקרֹא ָעֶליָך ִבירּוָׁשַלִם ֵלאמֹר ֶמֶלְך ִּביהּוָדה ְועַ  ֶהֱעַמְדָּת 

) 8(  : ְוַעָּתה ְלָכה ְוִנָּוֲעָצה ַיְחָּדו| ִיָּׁשַמע ַלֶּמֶלְך ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ר ַאָּתה ָוֶאְׁשְלָחה ֵאָליו ֵלאמֹר לֹא ִנְהָיה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁש 

ִּכי ֻכָּלם ְמָיְרִאים אֹוָתנּו ) 9(ה בֹוָדאם ִּכי ִמִּלְּבָך ַאָּת | אֹוֵמר 
ֵּזק ֶאת ֵלאמֹר ִיְרּפּו ְיֵדיֶהם ִמן ַהְּמָלאָכה ְולֹא ֵתָעֶׂשה ְוַעָּתה חַ 

ֵאל ַוֲאִני ָבאִתי ֵּבית ְׁשַמְעָיה ֶבן ְּדָלָיה ֶּבן ְמֵהיַטְב ) 10: (ָיָדי
ל ּתֹוְך ַהֵהיָכל ַוּיֹאֶמר ִנָּוֵעד ֶאל ֵּבית ָהֱאלִֹהים ֶא | ְוהּוא ָעצּור 

: ְלָהְרֶגךָ  ְוִנְסְּגָרה ַּדְלתֹות ַהֵהיָכל ִּכי ָּבִאים ְלָהְרֶגָך ְוַלְיָלה ָּבִאים
ֶאל  ָואְֹמָרה ַהִאיׁש ָּכמֹוִני ִיְבָרח ּוִמי ָכמֹוִני ֲאֶׁשר ָיבֹוא) 11(

ָלחֹו ָוַאִּכיָרה ְוִהֵּנה לֹא ֱאלִֹהים ְׁש ) 12: (לֹא ָאבֹוא| ַהֵהיָכל ָוָחי 
ְלַמַען ) 13: (ִּכי ַהְּנבּוָאה ִּדֶּבר ָעַלי ְוטֹוִבָּיה ְוַסְנַבַּלט ְׂשָכרֹו| 

ם ְוָהָיה ָלֶהם ְלֵׁש | ָׂשכּור הּוא ְלַמַען ִאיָרא ְוֶאֱעֶׂשה ֵּכן ְוָחָטאִתי 
  : ָרע ְלַמַען ְיָחְרפּוִני

ְוַגם | ָזְכָרה ֱאלַֹהי ְלטֹוִבָּיה ּוְלַסְנַבַּלט ְּכַמֲעָׂשיו ֵאֶּלה ) 14(
: אֹוִתי ְלנֹוַעְדָיה ַהְּנִביָאה ּוְלֶיֶתר ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ָהיּו ְמָיְרִאים

ַלֲחִמִּׁשים | ַוִּתְׁשַלם ַהחֹוָמה ְּבֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֶלֱאלּול ) 15(
  : ּוְׁשַנִים יֹום

ֶׁשר אֲ  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ָּכל אֹוְיֵבינּו ַוִּיְראּו ָּכל ַהּגֹוִים) 16(
ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵמֵאת ֱאלֵֹהינּו | ְסִביבֵֹתינּו ַוִּיְּפלּו ְמאֹד ְּבֵעיֵניֶהם 

י ַּגם ַּבָּיִמים ָהֵהם ַמְרִּבים חֹרֵ ) 17: (ֶנֶעְׂשָתה ַהְּמָלאָכה ַהּזֹאת
 ַוֲאֶׁשר ְלטֹוִבָּיה ָּבאֹות| ְיהּוָדה ִאְּגרֵֹתיֶהם הֹוְלכֹות ַעל טֹוִבָּיה 

הּוא  י ַרִּבים ִּביהּוָדה ַּבֲעֵלי ְׁשבּוָעה לֹו ִּכי ָחָתןִּכ ) 18: (ֲאֵליֶהם
ִויהֹוָחָנן ְּבנֹו ָלַקח ֶאת ַּבת ְמֻׁשָּלם ֶּבן | ִלְׁשַכְנָיה ֶבן ָאַרח 

ַּגם טֹובָֹתיו ָהיּו אְֹמִרים ְלָפַני ּוְדָבַרי ָהיּו ) 19: (ֶּבֶרְכָיה
  :ִניִאְּגרֹות ָׁשַלח טֹוִבָּיה ְלָיְרֵא | מֹוִציִאים לֹו 



  
Nehemiah Chapter 7 

  
ַוִּיָּפְקדּו | ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִנְבְנָתה ַהחֹוָמה ָוַאֲעִמיד ַהְּדָלתֹות ) 1(

ֶאת ָוֲאַצֶּוה ֶאת ֲחָנִני ָאִחי וְ ) 2: (ַהּׁשֹוֲעִרים ְוַהְמׁשְֹרִרים ְוַהְלִוִּים
ת ְוָיֵרא ֶאת ִּכי הּוא ְּכִאיׁש ֱאֶמ | ֲחַנְנָיה ַׂשר ַהִּביָרה ַעל ְירּוָׁשָלִם 

ָלֶהם לֹא ִיָּפְתחּו ] ָואַֹמר קרי[ויאמר ) 3: (ָהֱאלִֹהים ֵמַרִּבים
יפּו ַהְּדָלתֹות ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִם ַעד חֹם ַהֶּׁשֶמׁש ְוַעד ֵהם עְֹמִדים ָיגִ 

 ָמרֹו ְוִאיׁשְוַהֲעֵמיד ִמְׁשְמרֹות יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ִאיׁש ְּבִמְׁש | ֶוֱאחֹזּו 
| ֹוָכּה ְוָהִעיר ַרֲחַבת ָיַדִים ּוְגדֹוָלה ְוָהָעם ְמַעט ְּבת) 4: (יתֹוֶנֶגד ּבֵ 

ַוִּיֵּתן ֱאלַֹהי ֶאל ִלִּבי ָוֶאְקְּבָצה ֶאת ) 5: (ְוֵאין ָּבִּתים ְּבנּוִים
ָוֶאְמָצא ֵסֶפר | ַהחִֹרים ְוֶאת ַהְּסָגִנים ְוֶאת ָהָעם ְלִהְתַיֵחׂש 

  : ֶאְמָצא ָּכתּוב ּבֹוַהַּיַחׂש ָהעֹוִלים ָּבִראׁשֹוָנה וָ 
ָלה ֵאֶּלה ְּבֵני ַהְּמִדיָנה ָהעִֹלים ִמְּׁשִבי ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר ֶהגְ ) 6(

: ִעירֹוַוָּיׁשּובּו ִלירּוָׁשַלִם ְוִליהּוָדה ִאיׁש לְ | ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל 
ָמִני חֲ ַהָּבִאים ִעם ְזֻרָּבֶבל ֵיׁשּוַע ְנֶחְמָיה ֲעַזְרָיה ַרַעְמָיה נַ ) 7(

ִמְסַּפר ַאְנֵׁשי ַעם | ָמְרֳּדַכי ִּבְלָׁשן ִמְסֶּפֶרת ִּבְגַוי ְנחּום ַּבֲעָנה 
) 9(  : םְּבֵני ַפְרעֹׁש ַאְלַּפִים ֵמָאה ְוִׁשְבִעים ּוְׁשָניִ ) 8(  : ִיְׂשָרֵאל

 ְּבֵני ָאַרח ֵׁשׁש) 10(  : ְּבֵני ְׁשַפְטָיה ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ִׁשְבִעים ּוְׁשָנִים
 ְּבֵני ַפַחת מֹוָאב ִלְבֵני ֵיׁשּועַ ) 11(  : ִמִּׁשים ּוְׁשָנִיםֵמאֹות חֲ 

ְּבֵני ) 12(  : ַאְלַּפִים ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ְׁשמָֹנה ָעָׂשר| ְויֹוָאב 
ְּבֵני ַזּתּוא ) 13(  : ֵעיָלם ֶאֶלף ָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה

ת ַזָּכי ְׁשַבע ֵמאֹוְּבֵני ) 14(  : ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה
ְּבֵני ) 16(  : ְּבֵני ִבּנּוי ֵׁשׁש ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ּוְׁשמָֹנה) 15(  : ְוִׁשִּׁשים

ְּבֵני ַעְזָּגד ַאְלַּפִים ) 17(  : ֵבָבי ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשמָֹנה
ֹות ְּבֵני ֲאדִֹניָקם ֵׁשׁש ֵמא) 18(  : ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים

ְּבֵני ) 20(  : ְּבֵני ִבְגָוי ַאְלַּפִים ִׁשִּׁשים ְוִׁשְבָעה) 19(  : ִּׁשים ְוִׁשְבָעהִׁש 
 ְּבֵני ָאֵטר ְלִחְזִקָּיה) 21(  : ָעִדין ֵׁשׁש ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה

ים ְּבֵני ָחֻׁשם ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִר ) 22(  : ִּתְׁשִעים ּוְׁשמָֹנה
: ָצי ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעהְּבֵני בֵ ) 23(  : ּוְׁשמָֹנה

ְּבֵני ִגְבעֹון ) 25(  : ְּבֵני ָחִריף ֵמָאה ְׁשֵנים ָעָׂשר) 24(  
ַאְנֵׁשי ֵבית ֶלֶחם ּוְנטָֹפה ֵמָאה ) 26(  : ִּתְׁשִעים ַוֲחִמָּׁשה
: מָֹנהַאְנֵׁשי ֲעָנתֹות ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁש ) 27(  : ְׁשמִֹנים ּוְׁשמָֹנה

ַאְנֵׁשי ) 29(  : ְנֵׁשי ֵבית ַעְזָמֶות ַאְרָּבִעים ּוְׁשָנִיםַא) 28(  



: לָֹׁשהִקְרַית ְיָעִרים ְּכִפיָרה ּוְבֵארֹות ְׁשַבע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ּוְׁש 
: ָחדַאְנֵׁשי ָהָרָמה ָוָגַבע ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוֶא ) 30(  
ַאְנֵׁשי ) 32(  : ַאְנֵׁשי ִמְכָמס ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים) 31(  

ַאְנֵׁשי ְנבֹו ַאֵחר ) 33(  : ֵבית ֵאל ְוָהָעי ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֹׁשה
ְּבֵני ֵעיָלם ַאֵחר ֶאֶלף ָמאַתִים ) 34(  : ֲחִמִּׁשים ּוְׁשָנִים

: םְּבֵני ָחִרם ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרי) 35(  : ֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה
ְּבֵני ) 37(  : ת ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשהְּבֵני ְיֵרחֹו ְׁשלֹׁש ֵמאֹו) 36(  

ְּבֵני ) 38(  : לֹד ָחִדיד ְואֹונֹו ְׁשַבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ְוֶאָחד
  : ְסָנָאה ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְּתַׁשע ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים

ִעים ְּבֵני ְיַדְעָיה ְלֵבית ֵיׁשּוַע ְּתַׁשע ֵמאֹות ִׁשְב | ַהּכֲֹהִנים ) 39(
ְּבֵני ) 41(  : ְּבֵני ִאֵּמר ֶאֶלף ֲחִמִּׁשים ּוְׁשָנִים) 40(  : ּוְׁשלָֹׁשה

 ְּבֵני ָחִרם ֶאֶלף) 42(  : ַפְׁשחּור ֶאֶלף ָמאַתִים ַאְרָּבִעים ְוִׁשְבָעה
  : ִׁשְבָעה ָעָׂשר

 ְּבֵני ֵיׁשּוַע ְלַקְדִמיֵאל ִלְבֵני ְלהֹוְדָוה ִׁשְבִעים| ַהְלִוִּים ) 43(
: ָנהְּבֵני ָאָסף ֵמָאה ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹ| ְרִרים ַהְמׁשֹ) 44(  : ְוַאְרָּבָעה

י ַעּקּוב ַהּׁשֲֹעִרים ְּבֵני ַׁשּלּום ְּבֵני ָאֵטר ְּבֵני ַטְלמֹן ְּבנֵ ) 45(  
ַהְּנִתיִנים ) 46(  : ֵמָאה ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשמָֹנה| ְּבֵני ֲחִטיָטא ְּבֵני ׁשָֹבי 

ְּבֵני ֵקירֹס ְּבֵני ִסיָעא ) 47: (ְּבֵני ִצָחא ְבֵני ֲחֻׂשָפא ְּבֵני ַטָּבעֹות| 
ְּבֵני ָחָנן ) 49: (ְּבֵני ְלָבָנה ְבֵני ֲחָגָבה ְּבֵני ַׁשְלָמי) 48: (ְּבֵני ָפדֹון

) 51: (ְּבֵני ְרָאָיה ְבֵני ְרִצין ְּבֵני ְנקֹוָדא) 50: (ְּבֵני ִגֵּדל ְּבֵני ָגַחר
ֵבַסי ְּבֵני ְמעּוִנים ְּבֵני  ְּבֵני) 52: (ְּבֵני ַגָּזם ְּבֵני ֻעָּזא ְּבֵני ָפֵסחַ 

י ְּבֵני ַבְקּבּוק ְּבֵני ֲחקּוָפא ְּבנֵ ) 53]: (ְנִפיְׁשִסים קרי[נפוׁשסים 
ְּבֵני ) 55: (ְּבֵני ַבְצִלית ְּבֵני ְמִחיָדא ְּבֵני ַחְרָׁשא) 54: (ַחְרחּור

 :ְּבֵני ְנִציַח ְּבֵני ֲחִטיָפא) 56: (ַבְרקֹוס ְּבֵני ִסיְסָרא ְּבֵני ָתַמח
) 58: (ְּבֵני סֹוַטי ְּבֵני סֹוֶפֶרת ְּבֵני ְפִריָדא| ְּבֵני ַעְבֵדי ְׁשלֹמֹה ) 57(

ֵני ְּבֵני ְׁשַפְטָיה ְבֵני ַחִּטיל ְּב ) 59: (ְּבֵני ַיְעָלא ְבֵני ַדְרקֹון ְּבֵני ִגֵּדל
 מֹהָּכל ַהְּנִתיִנים ּוְבֵני ַעְבֵדי ְׁשלֹ) 60: (ּפֶֹכֶרת ַהְּצָבִיים ְּבֵני ָאמֹון

  : ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ִּתְׁשִעים ּוְׁשָנִים| 
| ִאֵּמר ְוֵאֶּלה ָהעֹוִלים ִמֵּתל ֶמַלח ֵּתל ַחְרָׁשא ְּכרּוב ַאּדֹון וְ ) 61(

) 62: (ְולֹא ָיְכלּו ְלַהִּגיד ֵּבית ֲאבֹוָתם ְוַזְרָעם ִאם ִמִּיְׂשָרֵאל ֵהם
: םת ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשָניִ ֵׁשׁש ֵמאֹו| ְּבֵני ְדָלָיה ְבֵני טֹוִבָּיה ְּבֵני ְנקֹוָדא 

ר ְּבֵני ַבְרִזַּלי ֲאֶׁש | ּוִמן ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֳחַבָּיה ְּבֵני ַהּקֹוץ ) 63(  
ֵאֶּלה ) 64: (ָלַקח ִמְּבנֹות ַּבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי ִאָּׁשה ַוִּיָּקֵרא ַעל ְׁשָמם

: ּו ִמן ַהְּכֻהָּנהַוְיגֲֹאל| ִּבְקׁשּו ְכָתָבם ַהִּמְתַיְחִׂשים ְולֹא ִנְמָצא 



 ַוּיֹאֶמר ַהִּתְרָׁשָתא ָלֶהם ֲאֶׁשר לֹא יֹאְכלּו ִמּקֶֹדׁש) 65(
ָּכל ַהָּקָהל ) 66: (ַעד ֲעמֹד ַהּכֵֹהן ְלאּוִרים ְותּוִּמים| ַהֳּקָדִׁשים 

ִמְּלַבד ) 67: (ַאְרַּבע ִרּבֹוא ַאְלַּפִים ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים| ְּכֶאָחד 
ת ְמהֵֹתיֶהם ֵאֶּלה ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ְׁשלֹׁש ֵמאֹוַעְבֵדיֶהם ְוַא

ְוָלֶהם ְמׁשֲֹרִרים ּוְמׁשֲֹררֹות ָמאַתִים | ְׁשלִֹׁשים ְוִׁשְבָעה 
ְּגַמִּלים ַאְרַּבע ֵמאֹות ְׁשלִֹׁשים ) 68(  : ְוַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה

) 69: (יםֲחמִֹרים ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְׁשַבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִר    | ַוֲחִמָּׁשה 
ָצר ַהִּתְרָׁשָתא ָנַתן ָלאֹו| ּוִמְקָצת ָראֵׁשי ָהָאבֹות ָנְתנּו ַלְּמָלאָכה 

 לִֹׁשיםָזָהב ַּדְרְּכמִֹנים ֶאֶלף ִמְזָרקֹות ֲחִמִּׁשים ָּכְתנֹות ּכֲֹהִנים ְׁש 
ָכה ּוֵמָראֵׁשי ָהָאבֹות ָנְתנּו ְלאֹוַצר ַהְּמָלא) 70: (ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות
: ְוֶכֶסף ָמִנים ַאְלַּפִים ּוָמאָתִים| ים ְׁשֵּתי ִרּבֹות ָזָהב ַּדְרְּכמֹונִ 

י ִרּבֹוא ַוֲאֶׁשר ָנְתנּו ְׁשֵאִרית ָהָעם ָזָהב ַּדְרְּכמֹוִנים ְׁשֵּת ) 71(
  : ְוָכְתנֹת ּכֲֹהִנים ִׁשִּׁשים ְוִׁשְבָעה| ְוֶכֶסף ָמִנים ַאְלָּפִים 

ם ֲעִרים ְוַהְמׁשְֹרִרים ּוִמן ָהעָ ַוֵּיְׁשבּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוַהּׁשֹו) 72(
ֵני ַוִּיַּגע ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ּוְב | ְוַהְּנִתיִנים ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָעֵריֶהם 

  :ִיְׂשָרֵאל ְּבָעֵריֶהם
  

Nehemiah Chapter 8 
  
ֵני ַׁשַער ַוֵּיָאְספּו ָכל ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלפְ ) 1(

ה ּיֹאְמרּו ְלֶעְזָרא ַהּסֵֹפר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ּתֹוַרת מֶֹׁש וַ | ַהָּמִים 
ַוָּיִביא ֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ֶאת ) 2: (ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ְּביֹום | מַֹע ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהָּקָהל ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ְוכֹל ֵמִבין ִלְׁש 
ֵני ְקָרא בֹו ִלְפֵני ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלפְ ַוּיִ ) 3: (ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי

 ם ְוַהָּנִׁשיםַׁשַער ַהַּמִים ִמן ָהאֹור ַעד ַמֲחִצית ַהּיֹום ֶנֶגד ָהֲאָנִׁשי
 ַוַּיֲעמֹד ֶעְזָרא) 4: (ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה| ְוַהְּמִביִנים 

ֲעמֹד ֶאְצלֹו ַמִּתְתָיה ַהּסֵֹפר ַעל ִמְגַּדל ֵעץ ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַלָּדָבר ַוּיַ 
ּוִמְּׂשמֹאלֹו | ְוֶׁשַמע ַוֲעָנָיה ְואּוִרָּיה ְוִחְלִקָּיה ּוַמֲעֵׂשָיה ַעל ְיִמינֹו 
  : ְמֻׁשָּלם ְּפָדָיה ּוִמיָׁשֵאל ּוַמְלִּכָּיה ְוָחֻׁשם ְוַחְׁשַּבָּדָנה ְזַכְרָיה

| ל ָּכל ָהָעם ָהָיה ַוִּיְפַּתח ֶעְזָרא ַהֵּסֶפר ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ִּכי ֵמעַ ) 5(
ים ַוְיָבֶרְך ֶעְזָרא ֶאת ְיהָוה ָהֱאלִֹה ) 6: (ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָכל ָהָעם

ֻּו ִּיְׁשַּתחֲ ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ָאֵמן ְּבמַֹעל ְיֵדיֶהם ַוִּיְּקדּו וַ | ַהָּגדֹול 
ן ַעּקּוב ְוֵיׁשּוַע ּוָבִני ְוֵׁשֵרְבָיה ָיִמי) 7: (ַליהָוה ַאַּפִים ָאְרָצה

ָלאָיה ַׁשְּבַתי הֹוִדָּיה ַמֲעֵׂשָיה ְקִליָטא ֲעַזְרָיה יֹוָזָבד ָחָנן ּפְ 



) 8: (ְוָהָעם ַעל ָעְמָדם| ְוַהְלִוִּים ְמִביִנים ֶאת ָהָעם ַלּתֹוָרה 
 ְוׂשֹום ֶׂשֶכל ַוָּיִבינּו| ַוִּיְקְראּו ַבֵּסֶפר ְּבתֹוַרת ָהֱאלִֹהים ְמפָֹרׁש 

ֵהן ּיֹאֶמר ְנֶחְמָיה הּוא ַהִּתְרָׁשָתא ְוֶעְזָרא ַהּכֹוַ ) 9(  : ַּבִּמְקָרא
ׁש הּוא ַהּסֵֹפר ְוַהְלִוִּים ַהְּמִביִנים ֶאת ָהָעם ְלָכל ָהָעם ַהּיֹום ָקדֹ

ִּכי בֹוִכים ָּכל ָהָעם | ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַאל ִּתְתַאְּבלּו ְוַאל ִּתְבּכּו 
אֶמר ָלֶהם ְלכּו ִאְכלּו ַוּיֹ) 10: (ְּכָׁשְמָעם ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה

  ִּכי ָקדֹוׁשַמְׁשַמִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים ְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹו
) 11: (ְוַאל ֵּתָעֵצבּו ִּכי ֶחְדַות ְיהָוה ִהיא ָמֻעְּזֶכם| ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנינּו 

ְוַאל | דֹׁש ְוַהְלִוִּים ַמְחִׁשים ְלָכל ָהָעם ֵלאמֹר ַהּסּו ִּכי ַהּיֹום ָק 
נֹות ַוֵּיְלכּו ָכל ָהָעם ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ּוְלַׁשַּלח ָמ ) 12: (ֵּתָעֵצבּו

: ֶהםִּכי ֵהִבינּו ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר הֹוִדיעּו לָ | ְוַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה 
ם ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני ֶנֶאְספּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלָכל ָהעָ ) 13(  

ּוְלַהְׂשִּכיל ֶאל ִּדְבֵרי | ִוִּים ֶאל ֶעְזָרא ַהּסֵֹפר ַהּכֲֹהִנים ְוַהלְ 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְּבַיד | ַוִּיְמְצאּו ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ) 14: (ַהּתֹוָרה

: ׁש ַהְּׁשִביִעימֶֹׁשה ֲאֶׁשר ֵיְׁשבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֻּסּכֹות ֶּבָחג ַּבחֹדֶ 
ּו קֹול ְּבָכל ָעֵריֶהם ּוִבירּוָׁשַלִם ַוֲאֶׁשר ַיְׁשִמיעּו ְוַיֲעִביר) 15(

י ֲהַדס ֵלאמֹר ְצאּו ָהָהר ְוָהִביאּו ֲעֵלי ַזִית ַוֲעֵלי ֵעץ ֶׁשֶמן ַוֲעלֵ 
  : ַלֲעׂשֹת ֻסּכֹת ַּכָּכתּוב| ַוֲעֵלי ְתָמִרים ַוֲעֵלי ֵעץ ָעבֹת 

ֹו ַּגּג ַוֵּיְצאּו ָהָעם ַוָּיִביאּו ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֻסּכֹות ִאיׁש ַעל) 16(
 ּוִבְרחֹוב ַׁשַער ַהַּמִים| ּוְבַחְצרֵֹתיֶהם ּוְבַחְצרֹות ֵּבית ָהֱאלִֹהים 

י ן ַהְּׁשִב ַוַּיֲעׂשּו ָכל ַהָּקָהל ַהָּׁשִבים ִמ ) 17: (ּוִבְרחֹוב ַׁשַער ֶאְפָרִים
ֵּכן ְּבֵני  ֻסּכֹות ַוֵּיְׁשבּו ַבֻּסּכֹות ִּכי לֹא ָעׂשּו ִמיֵמי ֵיׁשּוַע ִּבן נּון

) 18: (ַוְּתִהי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְמאֹד| ל ַעד ַהּיֹום ַההּוא ִיְׂשָרֵא 
ֹון ַעד ַוִּיְקָרא ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ָהֱאלִֹהים יֹום ְּביֹום ִמן ַהּיֹום ָהִראׁש

ִני ֲעֶצֶרת ַוַּיֲעׂשּו ָחג ִׁשְבַעת ָיִמים ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמי| ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון 
  :ַּכִּמְׁשָּפט

  
Nehemiah Chapter 9 

  
ְׂשָרֵאל ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ֶנֶאְספּו ְבֵני יִ ) 1(

ּכֹל ַוִּיָּבְדלּו ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִמ ) 2: (ְּבצֹום ּוְבַׂשִּקים ַוֲאָדָמה ֲעֵליֶהם
) 3: (םַוַּיַעְמדּו ַוִּיְתַוּדּו ַעל ַחּטֹאֵתיֶהם ַוֲעֹונֹות ֲאבֵֹתיהֶ | ְּבֵני ֵנָכר 

ְרִבִעית  ָּיקּומּו ַעל ָעְמָדם ַוִּיְקְראּו ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהםוַ 
  : ּוְרִבִעית ִמְתַוִּדים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶהם| ַהּיֹום 



ְנָיה ֻּבִּני ַוָּיָקם ַעל ַמֲעֵלה ַהְלִוִּים ֵיׁשּוַע ּוָבִני ַקְדִמיֵאל ְׁשבַ ) 4(
) 5: (ַוִּיְזֲעקּו ְּבקֹול ָּגדֹול ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם| ִני ֵׁשֵרְבָיה ָּבִני ְכנָ 

ָיה הֹוִדָּיה ַוּיֹאְמרּו ַהְלִוִּים ֵיׁשּוַע ְוַקְדִמיֵאל ָּבִני ֲחַׁשְבְנָיה ֵׁשֵרְב 
ֹוָלם ַעד ְׁשַבְנָיה ְפַתְחָיה קּומּו ָּבֲרכּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִמן ָהע

: ֶדָך ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלהִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹו| ָהעֹוָלם 
ִים ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמ ] ַאָּתה קרי[ַאָּתה הּוא ְיהָוה ְלַבֶּדָך את ) 6(

ַּיִּמים ְוָכל ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה הַ 
ָּׁשַמִים ְלָך ּוְצָבא הַ | ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם 

 ַאָּתה הּוא ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ) 7: (ִמְׁשַּתֲחִוים
) 8: (ְוַׂשְמָּת ְּׁשמֹו ַאְבָרָהם| ְּבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים 

ת ֶאת ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵת 
ָלֵתת  ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְיבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשיֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני 

ַוֵּתֶרא ֶאת ֳעִני ) 9: (ַוָּתֶקם ֶאת ְּדָבֶריָך ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה| ְלַזְרעֹו 
) 10: (ְוֶאת ַזֲעָקָתם ָׁשַמְעָּת ַעל ַים סּוף| ֲאבֵֹתינּו ְּבִמְצָרִים 

י ה ּוְבָכל ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַעם ַאְרצֹו ִּכ ַוִּתֵּתן אֹתֹת ּומְֹפִתים ְּבַפְרעֹ
) 11: (ַוַּתַעׂש ְלָך ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהֶּזה| ָיַדְעָּת ִּכי ֵהִזידּו ֲעֵליֶהם 

ְוֶאת | ְוַהָּים ָּבַקְעָּת ִלְפֵניֶהם ַוַּיַעְברּו ְבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה 
) 12: (ַמִים ַעִּזיםרְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלְכָּת ִבְמצֹולֹת ְּכמֹו ֶאֶבן ְּב 

ם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ַלְיָלה ְלָהִאיר ָלהֶ | ּוְבַעּמּוד ָעָנן ִהְנִחיָתם יֹוָמם 
ְוַעל ַהר ִסיַני ָיַרְדָּת ְוַדֵּבר ) 13: (ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָבּה

ֶמת ַוִּתֵּתן ָלֶהם ִמְׁשָּפִטים ְיָׁשִרים ְותֹורֹות אֱ | ִעָּמֶהם ִמָּׁשָמִים 
| ֶהם ְוֶאת ַׁשַּבת ָקְדְׁשָך הֹוַדַעָת לָ ) 14: (ים ּוִמְצֹות טֹוִביםֻחִּק 

) 15: (ּוִמְצוֹות ְוֻחִּקים ְותֹוָרה ִצִּויָת ָלֶהם ְּבַיד מֶֹׁשה ַעְבֶּדךָ 
אָת ָלֶהם ְוֶלֶחם ִמָּׁשַמִים ָנַתָּתה ָלֶהם ִלְרָעָבם ּוַמִים ִמֶּסַלע הֹוצֵ 

אָת ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂש  ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ָלבֹוא| ִלְצָמָאם 
ַוַּיְקׁשּו ֶאת | ְוֵהם ַוֲאבֵֹתינּו ֵהִזידּו ) 16: (ֶאת ָיְדָך ָלֵתת ָלֶהם

רּו ַוְיָמֲאנּו ִלְׁשמַֹע ְולֹא ָזְכ ) 17: (ָעְרָּפם ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוֶתיךָ 
ם ַוִּיְּתנּו רֹאׁש ִנְפְלאֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמֶהם ַוַּיְקׁשּו ֶאת ָעְרּפָ 

 ְוַאָּתה ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום| ָלׁשּוב ְלַעְבֻדָתם ְּבִמְרָים 
ַאף ִּכי ) 18: (ְולֹא ֲעַזְבָּתם] ֶחֶסד קרי[ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב וחסד 

ְלָך ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוּיֹאְמרּו ֶזה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ֶהעֶ 
ים ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּב ) 19: (ַּיֲעׂשּו ֶנָאצֹות ְּגדֹלֹותוַ | ִמִּמְצָרִים 

ָמם ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָנן לֹא ָסר ֵמֲעֵליֶהם ְּביֹו| לֹא ֲעַזְבָּתם ַּבִּמְדָּבר 
ם ְוֶאת ְלַהְנחָֹתם ְּבַהֶּדֶרְך ְוֶאת ַעּמּוד ָהֵאׁש ְּבַלְיָלה ְלָהִאיר ָלהֶ 



| ם ְורּוֲחָך ַהּטֹוָבה ָנַתָּת ְלַהְׂשִּכילָ ) 20(: ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָבּה
) 21: (ּוַמְנָך לֹא ָמַנְעָּת ִמִּפיֶהם ּוַמִים ָנַתָּתה ָלֶהם ִלְצָמָאם

ַׂשְלמֵֹתיֶהם לֹא | ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִּכְלַּכְלָּתם ַּבִּמְדָּבר לֹא ָחֵסרּו 
ַמְמָלכֹות ַוֲעָמִמים ַוִּתֵּתן ָלֶהם ) 22: (ָבלּו ְוַרְגֵליֶהם לֹא ָבֵצקּו

 ַוִּייְרׁשּו ֶאת ֶאֶרץ ִסיחֹון ְוֶאת ֶאֶרץ ֶמֶלְך | ַוַּתְחְלֵקם ְלֵפָאה 
י ּוְבֵניֶהם ִהְרִּביָת ְּככְֹכבֵ ) 23: (ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת ֶאֶרץ עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן

ָלבֹוא  ַוְּתִביֵאם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ַלֲאבֵֹתיֶהם| ַהָּׁשָמִים 
ְפֵניֶהם ַוָּיבֹאּו ַהָּבִנים ַוִּייְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ַוַּתְכַנע לִ ) 24: (ָרֶׁשתלָ 

ְוֶאת ַמְלֵכיֶהם ְוֶאת | ֶאת יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהְּכַנֲעִנים ַוִּתְּתֵנם ְּבָיָדם 
ת ַוִּיְלְּכדּו ָעִרים ְּבֻצרֹו) 25: (ַעְמֵמי ָהָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִּכְרצֹוָנם

ִבים ֵמָנה ַוִּייְרׁשּו ָּבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב ּבֹרֹות ֲחצּוַוֲאָדָמה ְׁש 
ּו ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ַוַּיְׁשִמינ| ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ְוֵעץ ַמֲאָכל ָלרֹב 

ת ַוַּיְמרּו ַוִּיְמְרדּו ָּבְך ַוַּיְׁשִלכּו ֶא ) 26: (ַוִּיְתַעְּדנּו ְּבטּוְבָך ַהָּגדֹול
ֵרי ַגָּום ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהָרגּו ֲאֶׁשר ֵהִעידּו ָבם ּתֹוָרְתָך ַאחֲ 

ַוִּתְּתֵנם ְּבַיד ) 27: (ַוַּיֲעׂשּו ֶנָאצֹות ְּגדֹולֹת| ַלֲהִׁשיָבם ֵאֶליָך 
 ַמִיםּוְבֵעת ָצָרָתם ִיְצֲעקּו ֵאֶליָך ְוַאָּתה ִמָּׁש | ָצֵריֶהם ַוָּיֵצרּו ָלֶהם 

ַּיד ן ָלֶהם מֹוִׁשיִעים ְויֹוִׁשיעּום ִמ ִּתְׁשָמע ּוְכַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ִּתֵּת 
ַוַּתַעְזֵבם | ּוְכנֹוַח ָלֶהם ָיׁשּובּו ַלֲעׂשֹות ַרע ְלָפֶניָך ) 28: (ָצֵריֶהם

ַמִים ְּבַיד אְֹיֵביֶהם ַוִּיְרּדּו ָבֶהם ַוָּיׁשּובּו ַוִּיְזָעקּוָך ְוַאָּתה ִמָּׁש 
ַוָּתַעד ָּבֶהם ) 29: (םִּתְׁשַמע ְוַתִּציֵלם ְּכַרֲחֶמיָך ַרּבֹות ִעִּתי

ֶתיָך ַלֲהִׁשיָבם ֶאל ּתֹוָרֶתָך ְוֵהָּמה ֵהִזידּו ְולֹא ָׁשְמעּו ְלִמְצֹו
ַוִּיְּתנּו | ם ּוְבִמְׁשָּפֶטיָך ָחְטאּו ָבם ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָאָדם ְוָחָיה ָבהֶ 

 ַוִּתְמׁשְֹך ֲעֵליֶהם) 30: (ָכֵתף סֹוֶרֶרת ְוָעְרָּפם ִהְקׁשּו ְולֹא ָׁשֵמעּו
| ינּו ָׁשִנים ַרּבֹות ַוָּתַעד ָּבם ְּברּוֲחָך ְּבַיד ְנִביֶאיָך ְולֹא ֶהֱאזִ 

יָתם ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים לֹא ֲעִׂש ) 31: (ַוִּתְּתֵנם ְּבַיד ַעֵּמי ָהֲאָרצֹת
ְוַעָּתה ) 32: (ִּכי ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה| ָּכָלה ְולֹא ֲעַזְבָּתם 
ד ַאל ל ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ׁשֹוֵמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶס ֱאלֵֹהינּו ָהֵאל ַהָּגדֹו

 ּו ְלָׂשֵרינּוִיְמַעט ְלָפֶניָך ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצַאְתנּו ִלְמָלֵכינ
 ִמיֵמי ַמְלֵכי ַאּׁשּור| ּוְלכֲֹהֵנינּו ְוִלְנִביֵאנּו ְוַלֲאבֵֹתינּו ּוְלָכל ַעֶּמָך 

ִּכי ֱאֶמת | ָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ְוַא) 33: (ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
ְוֶאת ְמָלֵכינּו ָׂשֵרינּו ּכֲֹהֵנינּו ) 34: (ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו

ְולֹא ִהְקִׁשיבּו ֶאל ִמְצֹוֶתיָך | ַוֲאבֵֹתינּו לֹא ָעׂשּו ּתֹוָרֶתָך 
ַמְלכּוָתם ּוְבטּוְבָך ְוֵהם ְּב ) 35: (ּוְלֵעְדֹוֶתיָך ֲאֶׁשר ַהִעידָֹת ָּבֶהם

ֶׁשר ָנַתָּת ָהָרב ֲאֶׁשר ָנַתָּת ָלֶהם ּוְבֶאֶרץ ָהְרָחָבה ְוַהְּׁשֵמָנה אֲ 



ִהֵּנה ) 36: (ְולֹא ָׁשבּו ִמַּמַעְלֵליֶהם ָהָרִעים| ִלְפֵניֶהם לֹא ֲעָבדּוָך 
 כֹל ֶאתְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֵֹתינּו ֶלאֱ | ֲאַנְחנּו ַהּיֹום ֲעָבִדים 

ּוְתבּוָאָתּה ) 37: (ִּפְרָיּה ְוֶאת טּוָבּה ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ֲעָבִדים ָעֶליהָ 
ְוַעל ְּגִוּיֵֹתינּו | ַמְרָּבה ַלְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָעֵלינּו ְּבַחּטֹאוֵתינּו 
  :מְֹׁשִלים ּוִבְבֶהְמֵּתנּו ִּכְרצֹוָנם ּוְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו

  
Nehemiah Chapter 10 

  
ְוַעל ֶהָחתּום | ּוְבָכל זֹאת ֲאַנְחנּו ּכְֹרִתים ֲאָמָנה ְוכְֹתִבים ) 1(

ֶּבן  ְנֶחְמָיה ַהִּתְרָׁשָתא| ְוַעל ַהֲחתּוִמים ) 2: (ָׂשֵרינּו ְלִוֵּינּו ּכֲֹהֵנינּו
ה ַּפְׁשחּור ֲאַמְריָ ) 4: (ְׂשָרָיה ֲעַזְרָיה ִיְרְמָיה) 3: (ֲחַכְלָיה ְוִצְדִקָּיה

: ָחִרם ְמֵרמֹות עַֹבְדָיה) 6: (ַחּטּוׁש ְׁשַבְנָיה ַמּלּוְך ) 5(: ַמְלִּכָּיה
ַמַעְזָיה ) 9: (ְמֻׁשָּלם ֲאִבָּיה ִמָּיִמן) 8: (ָּדִנֵּיאל ִּגְּנתֹון ָּברּוְך ) 7(

ְוֵיׁשּוַע ֶּבן | ְוַהְלִוִּים ) 10(  : ֵאֶּלה ַהּכֲֹהִנים| ִבְלַּגי ְׁשַמְעָיה 
ְׁשַבְנָיה | ַוֲאֵחיֶהם ) 11: (ָנָדד ַקְדִמיֵאלֲאַזְנָיה ִּבּנּוי ִמְּבֵני חֵ 

) 13: (ִמיָכא ְרחֹוב ֲחַׁשְבָיה) 12: (הֹוִדָּיה ְקִליָטא ְּפָלאָיה ָחָנן
ָראֵׁשי ) 15(  : הֹוִדָּיה ָבִני ְּבִנינּו) 14: (ַזּכּור ֵׁשֵרְבָיה ְׁשַבְנָיה

: ֻּבִּני ַעְזָּגד ֵּבָבי) 16: (ַּפְרעֹׁש ַּפַחת מֹוָאב ֵעיָלם ַזּתּוא ָּבִני| ָהָעם 
הֹוִדָּיה ) 19: (ָאֵטר ִחְזִקָּיה ַעּזּור) 18: (ֲאדִֹנָּיה ִבְגַוי ָעִדין) 17(

ַמְגִּפיָעׁש ) 21]: (ֵניָבי קרי[ָחִריף ֲעָנתֹות נובי ) 20: (ָחֻׁשם ֵּבָצי
ְּפַלְטָיה ָחָנן ) 23: (ְמֵׁשיַזְבֵאל ָצדֹוק ַיּדּועַ ) 22: (ְמֻׁשָּלם ֵחִזיר

: ַהּלֹוֵחׁש ִּפְלָחא ׁשֹוֵבק) 25: (הֹוֵׁשַע ֲחַנְנָיה ַחּׁשּוב) 24: (ָיהֲענָ 
ַמּלּוְך ) 28: (ַוֲאִחָּיה ָחָנן ָעָנן) 27: (ְרחּום ֲחַׁשְבָנה ַמֲעֵׂשָיה) 26(

ים ּוְׁשָאר ָהָעם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ַהּׁשֹוֲעִר ) 29: (ָחִרם ַּבֲעָנה
ת ַהִּנְבָּדל ֵמַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ֶאל ּתֹורַ  ַהְמׁשְֹרִרים ַהְּנִתיִנים ְוָכל

) 30: (ּכֹל יֹוֵדַע ֵמִבין| ָהֱאלִֹהים ְנֵׁשיֶהם ְּבֵניֶהם ּוְבנֵֹתיֶהם 
ּוָעה ַמֲחִזיִקים ַעל ֲאֵחיֶהם ַאִּדיֵריֶהם ּוָבִאים ְּבָאָלה ּוִבְׁשב

| לִֹהים ָהאֱ  ָלֶלֶכת ְּבתֹוַרת ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִנְּתָנה ְּבַיד מֶֹׁשה ֶעֶבד
ָטיו ְוִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ּוִמְׁשּפָ 

ְוֶאת | ַוֲאֶׁשר לֹא ִנֵּתן ְּבנֵֹתינּו ְלַעֵּמי ָהָאֶרץ ) 31: (ְוֻחָּקיו
ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ ַהְמִביִאים ֶאת ) 32: (ְּבנֵֹתיֶהם לֹא ִנַּקח ְלָבֵנינּו

 ַּׁשָּבתיֹום ַהַּׁשָּבת ִלְמּכֹור לֹא ִנַּקח ֵמֶהם ּבַ ַהַּמָּקחֹות ְוָכל ֶׁשֶבר ְּב 
) 33: (ָיד ְוִנּטֹׁש ֶאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ּוַמָּׁשא ָכל| ּוְביֹום קֶֹדׁש 

| ָּׁשָנה ְוֶהֱעַמְדנּו ָעֵלינּו ִמְצֹות ָלֵתת ָעֵלינּו ְׁשִלִׁשית ַהֶּׁשֶקל ּבַ 



 ם ַהַּמֲעֶרֶכת ּוִמְנַחת ַהָּתִמידְלֶלחֶ ) 34: (ַלֲעבַֹדת ֵּבית ֱאלֵֹהינּו
ָדִׁשים ּוְלעֹוַלת ַהָּתִמיד ַהַּׁשָּבתֹות ֶהֳחָדִׁשים ַלּמֹוֲעִדים ְוַלּקֳ 

: ְוכֹל ְמֶלאֶכת ֵּבית ֱאלֵֹהינּו| ְוַלַחָּטאֹות ְלַכֵּפר ַעל ִיְׂשָרֵאל 
ם ְלִוּיִ ְוַהּגֹוָרלֹות ִהַּפְלנּו ַעל ֻקְרַּבן ָהֵעִצים ַהּכֲֹהִנים הַ ) 35(  

ִנים ְוָהָעם ְלָהִביא ְלֵבית ֱאלֵֹהינּו ְלֵבית ֲאבֵֹתינּו ְלִעִּתים ְמֻזָּמ 
: הְלַבֵער ַעל ִמְזַּבח ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַּכָּכתּוב ַּבּתֹורָ | ָׁשָנה ְבָׁשָנה 

ָׁשָנה  ּוְלָהִביא ֶאת ִּבּכּוֵרי ַאְדָמֵתנּו ּוִבּכּוֵרי ָּכל ְּפִרי ָכל ֵעץ) 36(
תּוב ְוֶאת ְּבכֹרֹות ָּבֵנינּו ּוְבֶהְמֵּתינּו ַּכּכָ ) 37: (ית ְיהָוהְלבֵ | ְבָׁשָנה 

נּו ְוֶאת ְּבכֹוֵרי ְבָקֵרינּו ְוצֹאֵנינּו ְלָהִביא ְלֵבית ֱאלֵֹהי| ַּבּתֹוָרה 
ְוֶאת ֵראִׁשית ) 38: (ַלּכֲֹהִנים ַהְמָׁשְרִתים ְּבֵבית ֱאלֵֹהינּו

ֵעץ ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר ָנִביא ֲעִריסֵֹתינּו ּוְתרּומֵֹתינּו ּוְפִרי ָכל 
| ְלִוִּים ַלּכֲֹהִנים ֶאל ִלְׁשכֹות ֵּבית ֱאלֵֹהינּו ּוַמְעַׂשר ַאְדָמֵתנּו לַ 

ן ְוָהָיה ַהּכֵֹהן ּבֶ ) 39: (ְוֵהם ַהְלִוִּים ַהְמַעְּׂשִרים ְּבכֹל ָעֵרי ֲעבָֹדֵתנּו
ֲעלּו ֶאת ַמֲעַׂשר ְוַהְלִוִּים יַ | ַאֲהרֹן ִעם ַהְלִוִּים ַּבְעֵׂשר ַהְלִוִּים 

ִּכי ֶאל ) 40: (ַהַּמֲעֵׂשר ְלֵבית ֱאלֵֹהינּו ֶאל ַהְּלָׁשכֹות ְלֵבית ָהאֹוָצר
ָּדָגן ַהְּלָׁשכֹות ָיִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ַהֵּלִוי ֶאת ְּתרּוַמת הַ 

ָׁשְרִתים ַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר ְוָׁשם ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש ְוַהּכֲֹהִנים ַהְמ 
  :ְולֹא ַנֲעזֹב ֶאת ֵּבית ֱאלֵֹהינּו| ְוַהּׁשֹוֲעִרים ְוַהְמׁשְֹרִרים 

  
Nehemiah Chapter 11 

  
ּוְׁשָאר ָהָעם ִהִּפילּו גֹוָרלֹות | ַוֵּיְׁשבּו ָׂשֵרי ָהָעם ִּבירּוָׁשָלִם ) 1(

ע ֶדׁש ְוֵתַׁש ְלָהִביא ֶאָחד ִמן ָהֲעָׂשָרה ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלִם ִעיר ַהּקֹ
ם ְלכֹל ָהֲאָנִׁשים ַהִּמְתַנְּדִבי| ַוְיָבֲרכּו ָהָעם ) 2: (דֹות ֶּבָעִריםַהּיָ 

  : ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשָלִם
ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה | ְוֵאֶּלה ָראֵׁשי ַהְּמִדיָנה ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ִּבירּוָׁשָלִם ) 3(

ִוִּים ְל ָיְׁשבּו ִאיׁש ַּבֲאֻחָּזתֹו ְּבָעֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל ַהּכֲֹהִנים ְוהַ 
ּוִבירּוָׁשַלִם ָיְׁשבּו ִמְּבֵני ) 4: (ְוַהְּנִתיִנים ּוְבֵני ַעְבֵדי ְׁשלֹמֹה

ָיה ֶבן ִמְּבֵני ְיהּוָדה ֲעָתָיה ֶבן ֻעִּזָּיה ֶּבן ְזַכְר | ְיהּוָדה ּוִמְּבֵני ִבְנָיִמן 
ּוַמֲעֵׂשָיה ֶבן ) 5: (ֲאַמְרָיה ֶּבן ְׁשַפְטָיה ֶבן ַמֲהַלְלֵאל ִמְּבֵני ָפֶרץ

ָיה ֶּבן ָּברּוְך ֶּבן ָּכל חֶֹזה ֶּבן ֲחָזָיה ֶבן ֲעָדָיה ֶבן יֹוָיִריב ֶּבן ְזַכְר 
ַאְרַּבע ֵמאֹות | ָּכל ְּבֵני ֶפֶרץ ַהּיְֹׁשִבים ִּבירּוָׁשָלִם ) 6: (ַהִּׁשלִֹני

ַסֻּלא ֶּבן | ְוֵאֶּלה ְּבֵני ִבְנָיִמן ) 7(  : ִׁשִּׁשים ּוְׁשמָֹנה ַאְנֵׁשי ָחִיל
יֵאל ֶּבן ֶּבן יֹוֵעד ֶּבן ְּפָדָיה ֶבן קֹוָלָיה ֶבן ַמֲעֵׂשָיה ֶּבן ִאיִת  ְמֻׁשָּלם



) 9: (הְּתַׁשע ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹנָ | ְוַאֲחָריו ַּגַּבי ַסָּלי ) 8: (ְיַׁשְעָיה
ִויהּוָדה ֶבן ַהְּסנּוָאה ַעל ָהִעיר | ְויֹוֵאל ֶּבן ִזְכִרי ָּפִקיד ֲעֵליֶהם 

  : ִמְׁשֶנה
ְׂשָרָיה ֶבן ) 11: (ְיַדְעָיה ֶבן יֹוָיִריב ָיִכין| ן ַהּכֲֹהִנים ִמ ) 10(

ֵּבית  ִחְלִקָּיה ֶּבן ְמֻׁשָּלם ֶּבן ָצדֹוק ֶּבן ְמָריֹות ֶּבן ֲאִחיטּוב ְנִגד
ֵמאֹות  ַוֲאֵחיֶהם עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ַלַּבִית ְׁשמֶֹנה) 12: (ָהֱאלִֹהים

ְרָיה רָֹחם ֶּבן ְּפַלְלָיה ֶּבן ַאְמִצי ֶבן ְזכַ ַוֲעָדָיה ֶּבן יְ | ֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים 
 ְוֶאָחיו ָראִׁשים ְלָאבֹות ָמאַתִים) 13: (ֶּבן ַּפְׁשחּור ֶּבן ַמְלִּכָּיה

ֵּלמֹות ֶּבן ַוֲעַמְׁשַסי ֶּבן ֲעַזְרֵאל ֶּבן ַאְחַזי ֶּבן ְמִׁש | ַאְרָּבִעים ּוְׁשָנִים 
ּוָפִקיד | ָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשמָֹנה ַוֲאֵחיֶהם ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ֵמ ) 14: (ִאֵּמר

 ְׁשַמְעָיה ֶבן| ּוִמן ַהְלִוִּים ) 15(  : ֲעֵליֶהם ַזְבִּדיֵאל ֶּבן ַהְּגדֹוִלים
ל ְוַׁשְּבַתי ְויֹוָזָבד עַ ) 16: (ַחּׁשּוב ֶּבן ַעְזִריָקם ֶּבן ֲחַׁשְבָיה ֶּבן ּבּוִּני

) 17: (ַהְלִוִּיםַהְּמָלאָכה ַהִחיצָֹנה ְלֵבית ָהֱאלִֹהים ֵמָראֵׁשי 
ֶדה ּוַמַּתְנָיה ֶבן ִמיָכה ֶּבן ַזְבִּדי ֶבן ָאָסף רֹאׁש ַהְּתִחָּלה ְיהֹו

ל ֶּבן ְוַעְבָּדא ֶּבן ַׁשּמּוַע ֶּבן ָּגלָ | ַלְּתִפָּלה ּוַבְקֻּבְקָיה ִמְׁשֶנה ֵמֶאָחיו 
ם ָּכל ַהְלִוִּים ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ָמאַתיִ ) 18]: (ְידּותּון קרי[ידיתון 

  : מִֹנים ְוַאְרָּבָעהְׁש 
| ָעִרים ְוַהּׁשֹוֲעִרים ַעּקּוב ַטְלמֹון ַוֲאֵחיֶהם ַהּׁשְֹמִרים ַּבְּׁש ) 19(

ם ְּבָכל ּוְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ) 20: (ֵמָאה ִׁשְבִעים ּוְׁשָנִים
| ל ְוַהְּנִתיִנים יְֹׁשִבים ָּבעֹפֶ ) 21: (ָעֵרי ְיהּוָדה ִאיׁש ְּבַנֲחָלתֹו
  : ְוִציָחא ְוִגְׁשָּפא ַעל ַהְּנִתיִנים

 ֶּבן ַמַּתְנָיה ּוְפִקיד ַהְלִוִּים ִּבירּוָׁשַלִם ֻעִּזי ֶבן ָּבִני ֶּבן ֲחַׁשְבָיה) 22(
ִמְּבֵני ָאָסף ַהְמׁשְֹרִרים ְלֶנֶגד ְמֶלאֶכת ֵּבית | ֶּבן ִמיָכא 
ָנה ַעל ַוֲאָמ | ִּכי ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ֲעֵליֶהם ) 23: (ָהֱאלִֹהים

ְּבֵני ּוְפַתְחָיה ֶּבן ְמֵׁשיַזְבֵאל ִמ ) 24: (ַהְמׁשְֹרִרים ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו
ְוֶאל ַהֲחֵצִרים ) 25: (ֶזַרח ֶּבן ְיהּוָדה ְלַיד ַהֶּמֶלְך ְלָכל ָּדָבר ָלָעם

ְבִדיבֹן ִמְּבֵני ְיהּוָדה ָיְׁשבּו ְּבִקְרַית ָהַאְרַּבע ּוְבנֶֹתיָה ּו| ִּבְׂשדָֹתם 
 ּוְבֵיׁשּוַע ּוְבמֹוָלָדה ּוְבֵבית) 26: (ְבנֶֹתיָה ּוִביַּקְבְצֵאל ַוֲחֵצֶריהָ ּו

ּוְבִצְקַלג ) 28: (ּוַבֲחַצר ׁשּוָעל ּוִבְבֵאר ֶׁשַבע ּוְבנֶֹתיהָ ) 27: (ָּפֶלט
) 30: (ּוְבֵעין ִרּמֹון ּוְבָצְרָעה ּוְבַיְרמּות) 29: (ּוִבְמכָֹנה ּוִבְבנֶֹתיהָ 

ַוַּיֲחנּו | ַחְצֵריֶהם ָלִכיׁש ּוְׂשדֶֹתיָה ֲעֵזָקה ּוְבנֶֹתיָה ָזנַֹח ֲעֻדָּלם וְ 
ה ִמְכָמׂש ְוַעּיָ | ּוְבֵני ִבְנָיִמן ִמָּגַבע ) 31: (ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ֵּגיא ִהּנֹם

ָחצֹור ָרָמה ) 33: (ֲעָנתֹות נֹב ֲעָנְנָיה) 32: (ּוֵבית ֵאל ּוְבנֶֹתיהָ 



: לֹד ְואֹונֹו ֵּגי ַהֲחָרִׁשים) 35: (ַבָּלטָחִדיד ְצבִֹעים נְ ) 34: (ִּגָּתִים
  :ּוִמן ַהְלִוִּים ַמְחְלקֹות ְיהּוָדה ְלִבְנָיִמין) 36(
  

Nehemiah Chapter 12 
  
 ַאְלִּתיֵאלְוֵאֶּלה ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ָעלּו ִעם ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁש ) 1(

) 3: (ְרָיה ַמּלּוְך ַחּטּוׁשֲאַמ ) 2: (ְׂשָרָיה ִיְרְמָיה ֶעְזָרא| ְוֵיׁשּוַע 
 ִמָּיִמין ַמַעְדָיה) 5: (ִעּדֹוא ִגְּנתֹוי ֲאִבָּיה) 4: (ְׁשַכְנָיה ְרֻחם ְמֵרמֹת

ַסּלּו ָעמֹוק ִחְלִקָּיה ) 7: (ְׁשַמְעָיה ְויֹוָיִריב ְיַדְעָיה) 6: (ִּבְלָּגה
  : ֵאֶּלה ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ַוֲאֵחיֶהם ִּביֵמי ֵיׁשּועַ | ְיַדְעָיה 

ַעל | ָיה ְוַהְלִוִּים ֵיׁשּוַע ִּבּנּוי ַקְדִמיֵאל ֵׁשֵרְבָיה ְיהּוָדה ַמַּתנְ ) 8(
ֲאֵחיֶהם ] ְוֻעִּני קרי[ּוַבְקֻּבְקָיה וענו ) 9: (ֻהְּידֹות הּוא ְוֶאָחיו
ְויֹוָיִקים | ְוֵיׁשּוַע הֹוִליד ֶאת יֹוָיִקים ) 10: (ְלֶנְגָּדם ְלִמְׁשָמרֹות
ְויֹוָיָדע הֹוִליד ) 11: (יב ְוֶאְלָיִׁשיב ֶאת יֹוָיָדעהֹוִליד ֶאת ֶאְלָיִׁש 

ּוִביֵמי יֹוָיִקים ָהיּו ) 12: (ֶאת יֹוָנָתן ְויֹוָנָתן הֹוִליד ֶאת ַיּדּועַ 
) 13: (ִלְׂשָרָיה ְמָרָיה ְלִיְרְמָיה ֲחַנְנָיה| כֲֹהִנים ָראֵׁשי ָהָאבֹות 

] ִלְמִליכּו קרי[למלוכי  )14: (ְלֶעְזָרא ְמֻׁשָּלם ַלֲאַמְרָיה ְיהֹוָחָנן
) 16: (ְלָחִרם ַעְדָנא ִלְמָריֹות ֶחְלָקי) 15: (יֹוָנָתן ִלְׁשַבְנָיה יֹוֵסף

 ַלֲאִבָּיה ִזְכִרי) 17: (ְזַכְרָיה ְלִגְּנתֹון ְמֻׁשָּלם] ְלִעּדֹוא קרי[לעדיא 
 ְלִבְלָּגה ַׁשּמּוַע ִלְׁשַמְעָיה) 18: (ְלִמְנָיִמין ְלמֹוַעְדָיה ִּפְלָטי| 

ְלַסַּלי ַקָּלי ) 20: (ּוְליֹוָיִריב ַמְּתַני ִליַדְעָיה ֻעִּזי) 19: (ְיהֹוָנָתן
) 22: (ְלִחְלִקָּיה ֲחַׁשְבָיה ִליַדְעָיה ְנַתְנֵאל) 21: (ְלָעמֹוק ֵעֶבר

 ֵׁשי ָאבֹותַהְלִוִּים ִּביֵמי ֶאְלָיִׁשיב יֹוָיָדע ְויֹוָחָנן ְוַיּדּוַע ְּכתּוִבים ָרא
  : ַעל ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ַהָּפְרִסי ְוַהּכֲֹהִנים| 
| ִמים ְּבֵני ֵלִוי ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהּיָ ) 23(

ְוָראֵׁשי ַהְלִוִּים ֲחַׁשְבָיה ) 24: (ְוַעד ְיֵמי יֹוָחָנן ֶּבן ֶאְלָיִׁשיב
ֵּלל ְלהֹודֹות ֵׁשֵרְבָיה ְוֵיׁשּוַע ֶּבן ַקְדִמיֵאל ַוֲאֵחיֶהם ְלֶנְגָּדם ְלהַ 

) 25: (ִמְׁשָמר ְלֻעַּמת ִמְׁשָמר| ְּבִמְצַות ָּדִויד ִאיׁש ָהֱאלִֹהים 
ׁשְֹמִרים | ַמַּתְנָיה ּוַבְקֻּבְקָיה עַֹבְדָיה ְמֻׁשָּלם ַטְלמֹון ַעּקּוב 

 ֵאֶּלה ִּביֵמי יֹוָיִקים ֶּבן) 26: (ׁשֹוֲעִרים ִמְׁשָמר ַּבֲאֻסֵּפי ַהְּׁשָעִרים
  : ֵפרּוִביֵמי ְנֶחְמָיה ַהֶּפָחה ְוֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ַהּסֹו| יֹוָצָדק ֵיׁשּוַע ֶּבן 

 ּוַבֲחֻנַּכת חֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ִּבְקׁשּו ֶאת ַהְלִוִּים ִמָּכל) 27(
ַלֲעׂשֹת ֲחֻנָּכה ְוִׂשְמָחה | ְמקֹומָֹתם ַלֲהִביָאם ִלירּוָׁשָלִם 

ַוֵּיָאְספּו ְּבֵני ) 28: (ּנֹרֹותּוְבתֹודֹות ּוְבִׁשיר ְמִצְלַּתִים ְנָבִלים ּוְבִכ 



: ִתיּוִמן ַהִּכָּכר ְסִביבֹות ְירּוָׁשַלִם ּוִמן ַחְצֵרי ְנטֹפָ | ַהְמׁשְֹרִרים 
ם ִּכי ֲחֵצִרים ָּבנּו ָלהֶ | ּוִמֵּבית ַהִּגְלָּגל ּוִמְּׂשדֹות ֶּגַבע ְוַעְזָמֶות ) 29(

|  רּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּיםַוִּיַּטהֲ ) 30: (ַהְמׁשֲֹרִרים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִם
ָוַאֲעֶלה ) 31: (ַוְיַטֲהרּו ֶאת ָהָעם ְוֶאת ַהְּׁשָעִרים ְוֶאת ַהחֹוָמה

 ָוַאֲעִמיָדה ְׁשֵּתי תֹודֹת ְּגדֹולֹת| ֶאת ָׂשֵרי ְיהּוָדה ֵמַעל ַלחֹוָמה 
ַוֵּיֶלְך ) 32: (ְוַתֲהֻלכֹת ַלָּיִמין ֵמַעל ַלחֹוָמה ְלַׁשַער ָהַאְׁשּפֹת

ַוֲעַזְרָיה ֶעְזָרא ) 33: (ֵריֶהם הֹוַׁשְעָיה ַוֲחִצי ָׂשֵרי ְיהּוָדהַאחֲ 
ּוִמְּבֵני ) 35(  : ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ּוְׁשַמְעָיה ְוִיְרְמָיה) 34: (ּוְמֻׁשָּלם

ְנָיה ֶּבן ְזַכְרָיה ֶבן יֹוָנָתן ֶּבן ְׁשַמְעָיה ֶּבן ַמַּת | ַהּכֲֹהִנים ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַלי ְוֶאָחיו ְׁשַמְעָיה ַוֲעַזְרֵאל ִמלֲ ) 36: (ּור ֶּבן ָאָסףִמיָכָיה ֶּבן ַזּכ

| ָהֱאלִֹהים  ִּגֲלַלי ָמַעי ְנַתְנֵאל ִויהּוָדה ֲחָנִני ִּבְכֵלי ִׁשיר ָּדִויד ִאיׁש
ל ְוַעל ַׁשַער ָהַעִין ְוֶנְגָּדם ָעלּו עַ ) 37: (ְוֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ִלְפֵניֶהם
ר ֵמַעל ְלֵבית ָּדִויד ְוַעד ַׁשעַ | ֶלה ַלחֹוָמה ַמֲעלֹות ִעיר ָּדִויד ַּבַּמעֲ 

ִני ְוַהּתֹוָדה ַהֵּׁשִנית ַההֹוֶלֶכת ְלמֹואל ַואֲ ) 38: (ַהַּמִים ִמְזָרח
ים ְוַעד ַוֲחִצי ָהָעם ֵמַעל ְלַהחֹוָמה ֵמַעל ְלִמְגַּדל ַהַּתּנּוִר | ַאֲחֶריָה 

ה ַעל ַׁשַער ַהְיָׁשנָ ּוֵמַעל ְלַׁשַער ֶאְפַרִים וְ ) 39: (ַהחֹוָמה ָהְרָחָבה
 ַער ַהּצֹאןְוַעל ַׁשַער ַהָּדִגים ּוִמְגַּדל ֲחַנְנֵאל ּוִמְגַּדל ַהֵּמָאה ְוַעד ַׁש 

ית ַוַּתֲעמְֹדָנה ְׁשֵּתי ַהּתֹודֹת ְּבבֵ ) 40: (ְוָעְמדּו ְּבַׁשַער ַהַּמָּטָרה| 
ֶאְלָיִקים ְוַהּכֲֹהִנים ) 41: (ַוֲאִני ַוֲחִצי ַהְּסָגִנים ִעִּמי| ָהֱאלִֹהים 

: צְֹצרֹותַמֲעֵׂשָיה ִמְנָיִמין ִמיָכָיה ֶאְליֹוֵעיַני ְזַכְרָיה ֲחַנְנָיה ַּבחֲ 
ָּיה ְוֵעיָלם ּוַמֲעֵׂשָיה ּוְׁשַמְעָיה ְוֶאְלָעָזר ְוֻעִּזי ִויהֹוָחָנן ּוַמְלִּכ ) 42(

חּו ַוִּיְזְּב ) 43: (ַוַּיְׁשִמיעּו ַהְמׁשְֹרִרים ְוִיְזַרְחָיה ַהָּפִקיד| ָוָעֶזר 
ָחם ַבּיֹום ַההּוא ְזָבִחים ְּגדֹוִלים ַוִּיְׂשָמחּו ִּכי ָהֱאלִֹהים ִׂשְּמ 

ת ַוִּתָּׁשַמע ִׂשְמחַ | ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְוַגם ַהָּנִׁשים ְוַהְיָלִדים ָׂשֵמחּו 
ַוִּיָּפְקדּו ַבּיֹום ַההּוא ֲאָנִׁשים ַעל ) 44: (ְירּוָׁשַלִם ֵמָרחֹוק

ֹוס ַלְּתרּומֹות ָלֵראִׁשית ְוַלַּמַעְׂשרֹות ִלְכנ ַהְּנָׁשכֹות ָלאֹוָצרֹות
ִּכי | ָּבֶהם ִלְׂשֵדי ֶהָעִרים ְמָנאֹות ַהּתֹוָרה ַלּכֲֹהִנים ְוַלְלִוִּים 
) 45: (ִׂשְמַחת ְיהּוָדה ַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ַהְלִוִּים ָהעְֹמִדים

ַהְמׁשְֹרִרים ַוִּיְׁשְמרּו ִמְׁשֶמֶרת ֱאלֵֹהיֶהם ּוִמְׁשֶמֶרת ַהָּטֳהָרה וְ 
ִּכי ִביֵמי ָדִויד ) 46: (ְּכִמְצַות ָּדִויד ְׁשלֹמֹה ְבנֹו| ְוַהּׁשֲֹעִרים 

ַהְמׁשְֹרִרים ְוִׁשיר ְּתִהָּלה ] ָראֵׁשי קרי[ראׁש | ְוָאָסף ִמֶּקֶדם 
ֶחְמָיה ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ְזֻרָּבֶבל ּוִביֵמי נְ ) 47: (ְוהֹדֹות ֵלאלִֹהים
| ת ַהְמׁשְֹרִרים ְוַהּׁשֲֹעִרים ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו נְֹתִנים ְמָניֹו

  :ּוַמְקִּדִׁשים ַלְלִוִּים ְוַהְלִוִּים ַמְקִּדִׁשים ִלְבֵני ַאֲהרֹן



  
Nehemiah Chapter 13 

  
ְוִנְמָצא ָּכתּוב | ַּבּיֹום ַההּוא ִנְקָרא ְּבֵסֶפר מֶֹׁשה ְּבָאְזֵני ָהָעם ) 1(

) 2: (ִני ּומָֹאִבי ִּבְקַהל ָהֱאלִֹהים ַעד עֹוָלםּבֹו ֲאֶׁשר לֹא ָיבֹוא ַעּמֹ
 ַוִּיְׂשּכֹר ָעָליו ֶאת| ִּכי לֹא ִקְּדמּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֶּלֶחם ּוַבָּמִים 

ַוְיִהי ) 3: (ִּבְלָעם ְלַקְללֹו ַוַּיֲהפְֹך ֱאלֵֹהינּו ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה
ְוִלְפֵני ) 4: (ָכל ֵעֶרב ִמִּיְׂשָרֵאלַוַּיְבִּדילּו | ְּכָׁשְמָעם ֶאת ַהּתֹוָרה 

ָקרֹוב | ִמֶּזה ֶאְלָיִׁשיב ַהּכֵֹהן ָנתּון ְּבִלְׁשַּכת ֵּבית ֱאלֵֹהינּו 
ְתִנים ַוַּיַעׂש לֹו ִלְׁשָּכה ְגדֹוָלה ְוָׁשם ָהיּו ְלָפִנים נֹ) 5: (ְלטֹוִבָּיה

 ירֹוׁש ְוַהִּיְצָהרֶאת ַהִּמְנָחה ַהְּלבֹוָנה ְוַהֵּכִלים ּוַמְעַׂשר ַהָּדָגן ַהִּת 
) 6: (ּוְתרּוַמת ַהּכֲֹהִנים| ִמְצַות ַהְלִוִּים ְוַהְמׁשְֹרִרים ְוַהּׁשֲֹעִרים 

ִים ִּכי ִּבְׁשַנת ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשַּת | ּוְבָכל ֶזה לֹא ָהִייִתי ִּבירּוָׁשָלִם 
ים ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבאִתי ֶאל ַהֶּמֶלְך ּוְלֵקץ ָיִמ 

ָוָאִביָנה ָבָרָעה | ָוָאבֹוא ִלירּוָׁשָלִם ) 7: (ְׁשַאְלִּתי ִמן ַהֶּמֶלְך נִ 
ַחְצֵרי ֵּבית ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאְלָיִׁשיב ְלטֹוִבָּיה ַלֲעׂשֹות לֹו ִנְׁשָּכה ְּב 

ָוַאְׁשִליָכה ֶאת ָּכל ְּכֵלי ֵבית | ַוֵּיַרע ִלי ְמאֹד ) 8: (ָהֱאלִֹהים
| ָואְֹמָרה ַוְיַטֲהרּו ַהְּלָׁשכֹות ) 9: (הטֹוִבָּיה ַהחּוץ ִמן ַהִּלְׁשּכָ 

  : ָנהָוָאִׁשיָבה ָּׁשם ְּכֵלי ֵּבית ָהֱאלִֹהים ֶאת ַהִּמְנָחה ְוַהְּלבֹו
הּו ַוִּיְבְרחּו ִאיׁש ְלָׂשדֵ | ָוֵאְדָעה ִּכי ְמָניֹות ַהְלִוִּים לֹא ִנָּתָנה ) 10(

ם ָוָאִריָבה ֶאת ַהְּסָגִני) 11: (ַהְלִוִּים ְוַהְמׁשְֹרִרים עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה
ָוֶאְקְּבֵצם ָוַאֲעִמֵדם ַעל | ָואְֹמָרה ַמּדּוַע ֶנֱעַזב ֵּבית ָהֱאלִֹהים 

 ְוָכל ְיהּוָדה ֵהִביאּו ַמְעַׂשר ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש) 12: (ָעְמָדם
ֵהן ָואֹוְצָרה ַעל אֹוָצרֹות ֶׁשֶלְמָיה ַהּכֹ) 13: (ְוַהִּיְצָהר ָלאֹוָצרֹות

ן ַהּסֹוֵפר ּוְפָדָיה ִמן ַהְלִוִּים ְוַעל ָיָדם ָחָנן ֶּבן ַזּכּור ּבֶ  ְוָצדֹוק
  : ִּכי ֶנֱאָמִנים ֶנְחָׁשבּו ַוֲעֵליֶהם ַלֲחלֹק ַלֲאֵחיֶהם| ַמַּתְנָיה 

יִתי ְוַאל ֶּתַמח ֲחָסַדי ֲאֶׁשר ָעִׂש | ָזְכָרה ִּלי ֱאלַֹהי ַעל זֹאת ) 14(
ה ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ָרִאיִתי ִביהּודָ  )15: (ְּבֵבית ֱאלַֹהי ּוְבִמְׁשָמָריו

ּדְֹרִכים ִּגּתֹות ַּבַּׁשָּבת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות ְועְֹמִסים ַעל 
 ַהֲחמִֹרים ְוַאף ַיִין ֲעָנִבים ּוְתֵאִנים ְוָכל ַמָּׂשא ּוְמִביִאים

ִרים ְוַהּצֹ) 16: (ָוָאִעיד ְּביֹום ִמְכָרם ָצִיד| ְירּוָׁשַלִם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת 
ָדה ּומְֹכִרים ַּבַּׁשָּבת ִלְבֵני ְיהּו| ָיְׁשבּו ָבּה ְמִביִאים ָּדאג ְוָכל ֶמֶכר 

ָואְֹמָרה ָלֶהם ָמה | ָוָאִריָבה ֵאת חֵֹרי ְיהּוָדה ) 17: (ּוִבירּוָׁשָלִם
: ם ַהַּׁשָּבתַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עִֹׂשים ּוְמַחְּלִלים ֶאת יֹו



ל ה ָעׂשּו ֲאבֵֹתיֶכם ַוָּיֵבא ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ֵאת ּכָ ֲהלֹוא כֹ) 18(
ְוַאֶּתם מֹוִסיִפים ָחרֹון ַעל | ָהָרָעה ַהּזֹאת ְוַעל ָהִעיר ַהּזֹאת 

  : ִיְׂשָרֵאל ְלַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבת
ָּבת ָואְֹמָרה ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָצֲללּו ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִם ִלְפֵני ַהַּׁש ) 19(

| ַּׁשָּבת רּו ַהְּדָלתֹות ָואְֹמָרה ֲאֶׁשר לֹא ִיְפָּתחּום ַעד ַאַחר הַ ַוִּיָּסגְ 
: ַהַּׁשָּבת ּוִמְּנָעַרי ֶהֱעַמְדִּתי ַעל ַהְּׁשָעִרים לֹא ָיבֹוא ַמָּׂשא ְּביֹום

ַעם ַוָּיִלינּו ָהרְֹכִלים ּומְֹכֵרי ָכל ִמְמָּכר ִמחּוץ ִלירּוָׁשָלִם ּפַ ) 20(
ֵלִנים  ִעיָדה ָבֶהם ָואְֹמָרה ֲאֵליֶהם ַמּדּוַע ַאֶּתםָוָא) 21: (ּוְׁשָּתִים

ִמן ָהֵעת ַהִהיא לֹא | ֶנֶגד ַהחֹוָמה ִאם ִּתְׁשנּו ָיד ֶאְׁשַלח ָּבֶכם 
 ָואְֹמָרה ַלְלִוִּים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ִמַּטֲהִרים) 22(  : ָבאּו ַּבַּׁשָּבת

ַּגם זֹאת | ָּבת ּוָבִאים ׁשְֹמִרים ַהְּׁשָעִרים ְלַקֵּדׁש ֶאת יֹום ַהַּׁש 
  : ָזְכָרה ִּלי ֱאלַֹהי ְוחּוָסה ָעַלי ְּכרֹב ַחְסֶּדךָ 

ים ַּגם ַּבָּיִמים ָהֵהם ָרִאיִתי ֶאת ַהְּיהּוִדים הִֹׁשיבּו ָנִׁש ) 23(
] ַעֳּמִנּיֹות קרי[עמוניות ] ַאְׁשֳּדִדּיֹות קרי[אׁשדודיות 

 ִדית ְוֵאיָנם ַמִּכיִריםּוְבֵניֶהם ֲחִצי ְמַדֵּבר ַאְׁשּדֹו) 24: (מֹוֲאִבּיֹות
 ָוָאִריב ִעָּמם ָוֲאַקְלֵלם) 25: (ְוִכְלׁשֹון ַעם ָוָעם| ְלַדֵּבר ְיהּוִדית 

נּו ָוַאְׁשִּביֵעם ֵּבאלִֹהים ִאם ִּתְּת | ָוַאֶּכה ֵמֶהם ֲאָנִׁשים ָוֶאְמְרֵטם 
) 26: (ְבנֵֹתיֶכם ִלְבֵניֶהם ְוִאם ִּתְׂשאּו ִמְּבנֵֹתיֶהם ִלְבֵניֶכם ְוָלֶכם

ִּבים לֹא ֲהלֹוא ַעל ֵאֶּלה ָחָטא ְׁשלֹמֹה ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ּוַבּגֹוִים ָהרַ 
ֶלְך ַעל ָהָיה ֶמֶלְך ָּכמֹהּו ְוָאהּוב ֵלאלָֹהיו ָהָיה ַוִּיְּתֵנהּו ֱאלִֹהים ֶמ 

ְוָלֶכם ) 27: (ַּגם אֹותֹו ֶהֱחִטיאּו ַהָּנִׁשים ַהָּנְכִרּיֹות| ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
| ֵהינּו ׂשֹת ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ִלְמעֹל ֵּבאלֲֹהִנְׁשַמע ַלעֲ 

ן ּוִמְּבֵני יֹוָיָדע ֶּבן ֶאְלָיִׁשיב ַהּכֹהֵ ) 28: (ְלהִֹׁשיב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות
ָזְכָרה ) 29: (ָוַאְבִריֵחהּו ֵמָעָלי| ַהָּגדֹול ָחָתן ְלַסְנַבַּלט ַהחֹרִֹני 

) 30: (ְּכֻהָּנה ּוְבִרית ַהְּכֻהָּנה ְוַהְלִוִּיםַעל ָּגֳאֵלי הַ | ָלֶהם ֱאלָֹהי 
ִּים ָוַאֲעִמיָדה ִמְׁשָמרֹות ַלּכֲֹהִנים ְוַלְלוִ | ְוִטַהְרִּתים ִמָּכל ֵנָכר 

ּוְלֻקְרַּבן ָהֵעִצים ְּבִעִּתים ְמֻזָּמנֹות ) 31: (ִאיׁש ִּבְמַלאְכּתֹו
  :ָזְכָרה ִּלי ֱאלַֹהי ְלטֹוָבה| ְוַלִּבּכּוִרים 

  
  ]א[ר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ֵספֶ 

  
1 Chronicles Chapter 1 

  



ֲחנֹוְך ) 3: (ֵקיָנן ַמֲהַלְלֵאל ָיֶרד) 2: (ָאָדם ֵׁשת ֱאנֹוׁש) 1(
ְּבֵני ֶיֶפת ּגֶֹמר ) 5(  : נַֹח ֵׁשם ָחם ָוָיֶפת) 4: (ְמתּוֶׁשַלח ָלֶמְך 

| ּגֶֹמר ּוְבֵני ) 6(  : ּוֶמֶׁשְך ְוִתיָרס| ּוָמגֹוג ּוָמַדי ְוָיָון ְוֻתָבל 
| ה ּוְבֵני ָיָון ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיָׁש ) 7: (ַאְׁשֲּכַנז ְוִדיַפת ְותֹוַגְרָמה

: ּכּוׁש ּוִמְצַרִים ּפּוט ּוְכָנַען| ְּבֵני ָחם ) 8(  : ִּכִּתים ְורֹוָדִנים
ּוְבֵני | ּוְבֵני כּוׁש ְסָבא ַוֲחִויָלה ְוַסְבָּתא ְוַרְעָמא ְוַסְבְּתָכא ) 9(

הּוא ֵהֵחל | ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ִנְמרֹוד ) 10(  : א ּוְדָדןַרְעָמא ְׁשבָ 
לּוִדים [ּוִמְצַרִים ָיַלד ֶאת לודיים ) 11(  : ִלְהיֹות ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ

ְוֶאת ) 12: (ְוֶאת ֲעָנִמים ְוֶאת ְלָהִבים ְוֶאת ַנְפֻּתִחים] קרי
ִּתים ְוֶאת ַּפְתֻרִסים ְוֶאת ַּכְסֻלִחים ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁש 

ְוֶאת ) 14: (ּוְכַנַען ָיַלד ֶאת ִצידֹון ְּבכֹרֹו ְוֶאת ֵחת) 13(  : ַּכְפּתִֹרים
ְוֶאת ַהִחִּוי ְוֶאת ) 15: (ַהְיבּוִסי ְוֶאת ָהֱאמִֹרי ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשי

ְוֶאת ָהַאְרָוִדי ְוֶאת ַהְּצָמִרי ְוֶאת ) 16: (ַהַעְרִקי ְוֶאת ַהִּסיִני
| ַוֲאָרם  ְּבֵני ֵׁשם ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד) 17(  : ַהֲחָמִתי

|  ְוַאְרַּפְכַׁשד ָיַלד ֶאת ָׁשַלח) 18(  : ְועּוץ ְוחּול ְוֶגֶתר ָוֶמֶׁשְך 
ֵׁשם ָהֶאָחד | ּוְלֵעֶבר ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים ) 19: (ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאת ֵעֶבר

ְוָיְקָטן ָיַלד ) 20: (ם ָאִחיו ָיְקָטןֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוֵׁש 
ְוֶאת ) 21: (ְוֶאת ֲחַצְרָמֶות ְוֶאת ָיַרח| ֶאת ַאְלמֹוָדד ְוֶאת ָׁשֶלף 

ל ְוֶאת ֵעיָבל ְוֶאת ֲאִביָמֵא ) 22: (ֲהדֹוָרם ְוֶאת אּוָזל ְוֶאת ִּדְקָלה
ֶּלה ָּכל ֵא | ְוֶאת אֹוִפיר ְוֶאת ֲחִויָלה ְוֶאת יֹוָבב ) 23: (ְוֶאת ְׁשָבא
: ֵעֶבר ֶּפֶלג ְרעּו) 25: (ֵׁשם ַאְרַּפְכַׁשד ָׁשַלח) 24(  : ְּבֵני ָיְקָטן

ְּבֵני ) 28(  : ַאְבָרם הּוא ַאְבָרָהם) 27: (ְׂשרּוג ָנחֹור ָּתַרח) 26(
ְּבכֹור | ֵאֶּלה ּתְֹלדֹוָתם ) 29(  : ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל

ִמְׁשָמע ְודּוָמה ) 30: (ל ּוִמְבָׂשםִיְׁשָמֵעאל ְנָביֹות ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵא 
ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני | ְיטּור ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה ) 31: (ַמָּׂשא ֲחַדד ְוֵתיָמא

ְמָרן ּוְבֵני ְקטּוָרה ִּפיֶלֶגׁש ַאְבָרָהם ָיְלָדה ֶאת זִ ) 32(  : ִיְׁשָמֵעאל
: ן ְׁשָבא ּוְדָדןּוְבֵני ָיְקָׁש | ְוָיְקָׁשן ּוְמָדן ּוִמְדָין ְוִיְׁשָּבק ְוׁשּוַח 

ָּכל | ה ּוְבֵני ִמְדָין ֵעיָפה ָוֵעֶפר ַוֲחנֹוְך ַוֲאִביָדע ְוֶאְלָּדעָ ) 33(  
ְּבֵני    | ַוּיֹוֶלד ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ) 34(  : ֵאֶּלה ְּבֵני ְקטּוָרה

ֱאִליַפז ְרעּוֵאל ִויעּוׁש | ְּבֵני ֵעָׂשו ) 35(  : ִיְצָחק ֵעָׂשו ְוִיְׂשָרֵאל
ַנז ֵּתיָמן ְואֹוָמר ְצִפי ְוַגְעָּתם ְק | ְּבֵני ֱאִליָפז ) 36(  : ְוקַֹרח ְוַיְעָלם

: ַנַחת ֶזַרח ַׁשָּמה ּוִמָּזה| ְּבֵני ְרעּוֵאל ) 37(  : ְוִתְמָנע ַוֲעָמֵלק
ְוִדיׁשֹן ְוֵאֶצר | ּוְבֵני ֵׂשִעיר לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה ) 38(  
: ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע| ן חִֹרי ְוהֹוָמם ּוְבֵני לֹוָט ) 39: (ְוִדיָׁשן



ּוְבֵני    | ְּבֵני ׁשֹוָבל ַעְלָין ּוָמַנַחת ְוֵעיָבל ְׁשִפי ְואֹוָנם ) 40(  
ן ּוְבֵני ִדיׁשֹון ַחְמרָ    | ְּבֵני ֲעָנה ִּדיׁשֹון ) 41: (ִצְבעֹון ַאָּיה ַוֲעָנה

ְּבֵני | ְלָהן ְוַזֲעָון ַיֲעָקן ְּבֵני ֵאֶצר ִּב ) 42(  : ְוֶאְׁשָּבן ְוִיְתָרן ּוְכָרן
  : ִדיׁשֹון עּוץ ַוֲאָרן

ְך ֶמֶלְך ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמלָ ) 43(
 ַוָּיָמת ָּבַלע) 44: (ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה| ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַוִּיְמלְֹך | ַוָּיָמת יֹוָבב ) 45: (ֶּבן ֶזַרח ִמָּבְצָרהַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו יֹוָבב | 
ַוִּיְמלְֹך | ַוָּיָמת חּוָׁשם ) 46: (ַּתְחָּתיו חּוָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִני

ֵׁשם ִעירֹו ַּתְחָּתיו ֲהַדד ֶּבן ְּבַדד ַהַּמֶּכה ֶאת ִמְדָין ִּבְׂשֵדה מֹוָאב וְ 
ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ַׂשְמָלה  |ַוָּיָמת ֲהָדד ) 47]: (ֲעִוית קרי[עיות 

ֹות ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ָׁשאּול ֵמְרחֹב| ַוָּיָמת ַׂשְמָלה ) 48: (ִמַּמְׂשֵרָקה
: רַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹו| ַוָּיָמת ָׁשאּול ) 49: (ַהָּנָהר

ְוֵׁשם | ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפִעי  ַוָּיָמת ַּבַעל ָחָנן ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ֲהַדד) 50(
   | ַוָּיָמת ֲהָדד ) 51: (ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד ַּבת ֵמי ָזָהב

ַאּלּוף ] ַעְלָוה קרי[ַוִּיְהיּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ַאּלּוף ִּתְמָנע ַאּלּוף עליה 
ַאּלּוף ) 53: (ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה ַאּלּוף ִּפינֹן) 52: (ְיֵתת

ם ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעירָ ) 54: (ְקַנז ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף ִמְבָצר
  :ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום| 
  

1 Chronicles Chapter 2 
  
ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה ִיָׂששָכר | ֵאֶּלה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 1(

ְּבֵני ) 3(  : ְפָּתִלי ָּגד ְוָאֵׁשרָּדן יֹוֵסף ּוִבְנָיִמן נַ ) 2: (ּוְזֻבלּון
| ְּכַנֲעִנית ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ְוֵׁשָלה ְׁשלֹוָׁשה נֹוַלד לֹו ִמַּבת ׁשּוַע הַ 

ְוָתָמר ) 4(  : ַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַוְיִמיֵתהּו
) 5(  : ְיהּוָדה ֲחִמָּׁשה ָּכל ְּבֵני| ַּכָּלתֹו ָיְלָדה ּלֹו ֶאת ֶּפֶרץ ְוֶאת ָזַרח 

 ּוְבֵני ֶזַרח ִזְמִרי ְוֵאיָתן ְוֵהיָמן) 6(  : ְּבֵני ֶפֶרץ ֶחְצרֹון ְוָחמּול
ל ָעָכר עֹוֵכר ִיְׂשָרֵא | ּוְבֵני ַּכְרִמי ) 7(  : ְוַכְלּכֹל ָוָדַרע ֻּכָּלם ֲחִמָּׁשה

ְצרֹון ּוְבֵני חֶ ) 9: (ּוְבֵני ֵאיָתן ֲעַזְרָיה) 8(  : ֲאֶׁשר ָמַעל ַּבֵחֶרם
ְוָרם ) 10: (ֶאת ְיַרְחְמֵאל ְוֶאת ָרם ְוֶאת ְּכלּוָבי| ֲאֶׁשר נֹוַלד לֹו 

י ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת ַנְחׁשֹון ְנִׂשיא ְּבנֵ | הֹוִליד ֶאת ַעִּמיָנָדב 
ֶאת  ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ַׂשְלָמא ְוַׂשְלָמא הֹוִליד) 11: (ְיהּוָדה
) 13: (יד ֶאת עֹוֵבד ְועֹוֵבד הֹוִליד ֶאת ִיָׁשיּובַֹעז הֹולִ ) 12: (ּבַֹעז

ָעא ַוֲאִביָנָדב ַהֵּׁשִני ְוִׁשְמ | ְוִאיַׁשי הֹוִליד ֶאת ְּבכֹרֹו ֶאת ֱאִליָאב 



אֶֹצם ) 15: (ְנַתְנֵאל ָהְרִביִעי ַרַּדי ַהֲחִמיִׁשי) 14: (ַהְּׁשִליִׁשי
] ֵתיֶהם קריְוַאְחיֹו[ואחיתיהם ) 16: (ַהִּׁשִּׁשי ָּדִויד ַהְּׁשִבִעי

: לָֹׁשהּוְבֵני ְצרּוָיה ַאְבַׁשי ְויֹוָאב ַוֲעָׂשה ֵאל ְׁש | ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל 
ַוֲאִבי ֲעָמָׂשא ֶיֶתר | ַוֲאִביַגִיל ָיְלָדה ֶאת ֲעָמָׂשא ) 17(

ה ְוֶאת ְוָכֵלב ֶּבן ֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ֲעזּוָבה ִאָּׁש ) 18: (ַהִּיְׁשְמֵעאִלי
| ַוָּתָמת ֲעזּוָבה ) 19: (ֶּלה ָבֶניָה ֵיֶׁשר ְוׁשֹוָבב ְוַאְרּדֹוןְוֵא | ְיִריעֹות 

ְוחּור הֹוִליד ) 20: (ַוִּיַּקח לֹו ָכֵלב ֶאת ֶאְפָרת ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת חּור
ְוַאַחר ָּבא ֶחְצרֹון ) 21(  : ֶאת אּוִרי ְואּוִרי הֹוִליד ֶאת ְּבַצְלֵאל
| ה ָחּה ְוהּוא ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשנָ ֶאל ַּבת ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד ְוהּוא ְלָק 

ַוְיִהי לֹו | ּוְׂשגּוב הֹוִליד ֶאת ָיִאיר ) 22: (ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ְׂשגּוב
 ַוִּיַּקח ְּגׁשּור ַוֲאָרם) 23: (ֶעְׂשִרים ְוָׁשלֹוׁש ָעִרים ְּבֶאֶרץ ַהִּגְלָעד

ָּכל | יר ֶאת ַחּוֹת ָיִאיר ֵמִאָּתם ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ִׁשִּׁשים ִע 
ְוַאַחר מֹות ֶחְצרֹון ְּבָכֵלב ) 24: (ֵאֶּלה ְּבֵני ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד

ִבי ְוֵאֶׁשת ֶחְצרֹון ֲאִבָּיה ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ַאְׁשחּור אֲ | ֶאְפָרָתה 
| ַוִּיְהיּו ְבֵני ְיַרְחְמֵאל ְּבכֹור ֶחְצרֹון ַהְּבכֹור ָרם ) 25: (ְתקֹועַ 

ֵאל ַוְּתִהי ִאָּׁשה ַאֶחֶרת ִליַרְחְמ ) 26: (ֲאִחָּיהּובּוָנה ָואֶֹרן ָואֶֹצם 
ַוִּיְהיּו ְבֵני ָרם ְּבכֹור ) 27(  : ִהיא ֵאם אֹוָנם| ּוְׁשָמּה ֲעָטָרה 

| ע ַוִּיְהיּו ְבֵני אֹוָנם ַׁשַּמי ְוָידָ ) 28: (ַמַעץ ְוָיִמין ָוֵעֶקר| ְיַרְחְמֵאל 
| ל ם ֵאֶׁשת ֲאִביׁשּור ֲאִביָהיִ ְוֵׁש ) 29: (ּוְבֵני ַׁשַּמי ָנָדב ַוֲאִביׁשּור

| ּוְבֵני ָנָדב ֶסֶלד ְוַאָּפִים ) 30: (ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ַאְחָּבן ְוֶאת מֹוִליד
ּוְבֵני ִיְׁשִעי | ּוְבֵני ַאַּפִים ִיְׁשִעי ) 31(  : ַוָּיָמת ֶסֶלד לֹא ָבִנים
| ֶיֶתר ְויֹוָנָתן ּוְבֵני ָיָדע ֲאִחי ַׁשַּמי ) 32: (ֵׁשָׁשן ּוְבֵני ֵׁשָׁשן ַאְחָלי
 ֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני| ּוְבֵני יֹוָנָתן ֶּפֶלת ְוָזָזא ) 33(  : ַוָּיָמת ֶיֶתר לֹא ָבִנים

ּוְלֵׁשָׁשן | ְולֹא ָהָיה ְלֵׁשָׁשן ָּבִנים ִּכי ִאם ָּבנֹות ) 34: (ְיַרְחְמֵאל
ְרָחע ַעְבּדֹו ַוִּיֵּתן ֵׁשָׁשן ֶאת ִּבּתֹו ְליַ ) 35: (ֶעֶבד ִמְצִרי ּוְׁשמֹו ַיְרָחע

ְוַעַּתי הִֹליד ֶאת ָנָתן ְוָנָתן ) 36: (ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ַעָּתי| ְלִאָּׁשה 
ת ְוָזָבד הֹוִליד ֶאת ֶאְפָלל ְוֶאְפָלל הֹוִליד ֶא ) 37: (הֹוִליד ֶאת ָזָבד

: הְועֹוֵבד הֹוִליד ֶאת ֵיהּוא ְוֵיהּוא הֹוִליד ֶאת ֲעַזְריָ ) 38: (עֹוֵבד
) 40: (ִליד ֶאת ָחֶלץ ְוֶחֶלץ הִֹליד ֶאת ֶאְלָעָׂשהַוֲעַזְרָיה הֹ) 39(

) 41: (ְוֶאְלָעָׂשה הִֹליד ֶאת ִסְסָמי ְוִסְסַמי הִֹליד ֶאת ַׁשּלּום
) 42: (עְוַׁשּלּום הֹוִליד ֶאת ְיַקְמָיה ִויַקְמָיה הִֹליד ֶאת ֱאִליָׁשָמ 
ּוְבֵני | ף ּוְבֵני ָכֵלב ֲאִחי ְיַרְחְמֵאל ֵמיָׁשע ְּבכֹרֹו הּוא ֲאִבי ִזי

קַֹרח ְוַתֻּפַח ְוֶרֶקם | ּוְבֵני ֶחְברֹון ) 43: (ָמֵרָׁשה ֲאִבי ֶחְברֹון
ְוֶרֶקם הֹוִליד | ְוֶׁשַמע הֹוִליד ֶאת ַרַחם ֲאִבי ָיְרֳקָעם ) 44: (ָוָׁשַמע



) 46: (ּוָמעֹון ֲאִבי ֵבית צּור| ּוֶבן ַׁשַּמי ָמעֹון ) 45: (ֶאת ַׁשָּמי
ְוָחָרן | ֵלב ָיְלָדה ֶאת ָחָרן ְוֶאת מֹוָצא ְוֶאת ָּגֵזז ְוֵעיָפה ִּפיֶלֶגׁש ּכָ 
ֶרֶגם ְויֹוָתם ְוֵגיָׁשן ָוֶפֶלט | ּוְבֵני ָיְהָּדי ) 47(  : הִֹליד ֶאת ָּגֵזז
: ְרֲחָנהִּפֶלֶגׁש ָּכֵלב ַמֲעָכה ָיַלד ֶׁשֶבר ְוֶאת ִּת ) 48: (ְוֵעיָפה ָוָׁשַעף

ְבָעא ְׁשָוא ֲאִבי ַמְכֵּבָנה ַוֲאִבי גִ  ַוֵּתֶלד ַׁשַעף ֲאִבי ַמְדַמָּנה ֶאת) 49(
ֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני ָכֵלב ֶּבן חּור ְּבכֹור ) 50(  : ּוַבת ָּכֵלב ַעְכָסה| 

ם ַׂשְלָמא ֲאִבי ֵבית ָלחֶ ) 51: (ׁשֹוָבל ֲאִבי ִקְרַית ְיָעִרים| ֶאְפָרָתה 
ְרַית ְיָעִרים ַוִּיְהיּו ָבִנים ְלׁשֹוָבל ֲאִבי ִק ) 52: (ָחֵרף ֲאִבי ֵבית ָּגֵדר

י ּוִמְׁשְּפחֹות ִקְרַית ְיָעִרים ַהִּיְתִר ) 53: (ָהרֶֹאה ֲחִצי ַהְּמֻנחֹות| 
ֵמֵאֶּלה ָיְצאּו ַהָּצְרָעִתי | ְוַהּפּוִתי ְוַהֻּׁשָמִתי ְוַהִּמְׁשָרִעי 

ֹות ְּבֵני ַׂשְלָמא ֵּבית ֶלֶחם ּוְנטֹוָפִתי ַעְטר) 54(  : ְוָהֶאְׁשָּתֻאִלי
ּוִמְׁשְּפחֹות סְֹפִרים ) 55: (ַוֲחִצי ַהָּמַנְחִּתי ַהָּצְרִעי| ֵּבית יֹוָאב 

ֵהָּמה | ַיְעֵּבץ ִּתְרָעִתים ִׁשְמָעִתים ׂשּוָכִתים ] יְֹׁשֵבי קרי[יׁשבו 
    : ַהִּקיִנים ַהָּבִאים ֵמַחַּמת ֲאִבי ֵבית ֵרָכב
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ַהְּבכֹור ַאְמנֹן | ד לֹו ְּבֶחְברֹון ְוֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני ָדוִיד ֲאֶׁשר נֹולַ ) 1(

) 2: (יתַלֲאִחינַֹעם ַהִּיְזְרֵעאִלית ֵׁשִני ָּדִנֵּיאל ַלֲאִביַגִיל ַהַּכְרְמִל 
ָהְרִביִעי | ּור ַהְּׁשִלִׁשי ְלַאְבָׁשלֹום ֶּבן ַמֲעָכה ַּבת ַּתְלַמי ֶמֶלְך ְּגׁש

ַהִּׁשִּׁשי | ִביָטל ַהֲחִמיִׁשי ְׁשַפְטָיה ַלאֲ ) 3: (ֲאדִֹנָּיה ֶבן ַחִּגית
 ָׁשם ִׁשָּׁשה נֹוַלד לֹו ְבֶחְברֹון ַוִּיְמָלְך ) 4: (ִיְתְרָעם ְלֶעְגָלה ִאְׁשּתֹו

ְך ּוְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹוׁש ָׁשָנה ָמלַ | ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים 
ֹוָבב ִׁשְמָעא ְוׁש| ְוֵאֶּלה נּוְּלדּו לֹו ִּבירּוָׁשָלִים ) 5(  : ִּבירּוָׁשָלִם

ְוִיְבָחר ) 6: (ְוָנָתן ּוְׁשלֹמֹה ַאְרָּבָעה ְלַבת ׁשּוַע ַּבת ַעִּמיֵאל
ֶוֱאִליָׁשָמע ) 8: (ְונַֹגּה ְוֶנֶפג ְוָיִפיעַ ) 7: (ֶוֱאִליָׁשָמע ֶוֱאִליָפֶלט

ִמְּלַבד ְּבֵני | ּכֹל ְּבֵני ָדִויד ) 9: (ְוֶאְלָיָדע ֶוֱאִליֶפֶלט ִּתְׁשָעה
  : חֹוָתםִפיַלְגִׁשים ְוָתָמר אֲ 

: ֹוֲאִבָּיה ְבנֹו ָאָסא ְבנֹו ְיהֹוָׁשָפט ְּבנ| ּוֶבן ְׁשלֹמֹה ְרַחְבָעם ) 10(
ֲאַמְצָיהּו ְבנֹו ) 12: (יֹוָרם ְּבנֹו ֲאַחְזָיהּו ְבנֹו יֹוָאׁש ְּבנֹו) 11(

: ֹוָאָחז ְּבנֹו ִחְזִקָּיהּו ְבנֹו ְמַנֶּׁשה ְבנ) 13: (ֲעַזְרָיה ְבנֹו יֹוָתם ְּבנֹו
ן ּוְבֵני יֹאִׁשָּיהּו ַהְּבכֹור יֹוָחנָ ) 15: (מֹון ְּבנֹו יֹאִׁשָּיהּו ְבנֹוָא) 14(

ּוְבֵני ) 16: (ַהְּׁשִלִׁשי ִצְדִקָּיהּו ָהְרִביִעי ַׁשּלּום| ַהֵּׁשִני ְיהֹוָיִקים 
ּוְבֵני ְיָכְנָיה ַאִּסר ) 17: (ְיָכְנָיה ְבנֹו ִצְדִקָּיה ְבנֹו| ְיהֹוָיִקים 



ְיַקְמָיה | ּוַמְלִּכיָרם ּוְפָדָיה ְוֶׁשְנַאַּצר ) 18: (נֹוְׁשַאְלִּתיֵאל ְּב 
ּוֶבן ְזֻרָּבֶבל | ּוְבֵני ְפָדָיה ְזֻרָּבֶבל ְוִׁשְמִעי ) 19: (הֹוָׁשָמע ּוְנַדְבָיה

ְכָיה ַוֲחֻׁשָבה ָואֶֹהל ּוֶברֶ ) 20: (ְמֻׁשָּלם ַוֲחַנְנָיה ּוְׁשלִֹמית ֲאחֹוָתם
| ה ּוֶבן ֲחַנְנָיה ְּפַלְטָיה ִויַׁשְעיָ ) 21: (ׁשַוֲחַסְדָיה יּוַׁשב ֶחֶסד ָחֵמ 

ּוְבֵני ) 22(  : ְּבֵני ְרָפָיה ְּבֵני ַאְרָנן ְּבֵני עַֹבְדָיה ְּבֵני ְׁשַכְנָיה
ָיה ּוְבֵני ְׁשַמְעָיה ַחּטּוׁש ְוִיְגָאל ּוָבִריַח ּוְנַעְר | ְׁשַכְנָיה ְׁשַמְעָיה 

ְליֹוֵעיַני ְוִחְזִקָּיה ְוַעְזִריָקם ּוֶבן ְנַעְרָיה ֶא ) 23: (ְוָׁשָפט ִׁשָּׁשה
ְוֶאְלָיִׁשיב ] הֹוַדְוָיהּו קרי[ּוְבֵני ֶאְליֹוֵעיַני הדיוהו ) 24: (ְׁשלָֹׁשה

    : ּוְפָלָיה ְוַעּקּוב ְויֹוָחָנן ּוְדָלָיה ַוֲעָנִני ִׁשְבָעה
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ּוְרָאָיה ֶבן ) 2: (ּור ְוׁשֹוָבלֶּפֶרץ ֶחְצרֹון ְוַכְרִמי ְוח| ְּבֵני ְיהּוָדה ) 1(

ֵאֶּלה | ד ׁשֹוָבל הֹוִליד ֶאת ַיַחת ְוַיַחת הִֹליד ֶאת ֲאחּוַמי ְוֶאת ָלהַ 
א ְוֵאֶּלה ֲאִבי ֵעיָטם ִיְזְרֶעאל ְוִיְׁשָמ ) 3(  : ִמְׁשְּפחֹות ַהָּצְרָעִתי

ר ְוֵעֶזר ּוְפנּוֵאל ֲאִבי ְגדֹ) 4: (ְוֵׁשם ֲאחֹוָתם ַהְצֶלְלּפֹוִני| ְוִיְדָּבׁש 
) 5: (ֵאֶּלה ְבֵני חּור ְּבכֹור ֶאְפָרָתה ֲאִבי ֵּבית ָלֶחם| ֲאִבי חּוָׁשה 

ַוֵּתֶלד ) 6: (ֶחְלָאה ְוַנֲעָרה| ּוְלַאְׁשחּור ֲאִבי ְתקֹוַע ָהיּו ְׁשֵּתי ָנִׁשים 
| ְׁשָּתִרי לֹו ַנֲעָרה ֶאת ֲאֻחָּזם ְוֶאת ֵחֶפר ְוֶאת ֵּתיְמִני ְוֶאת ָהֲאחַ 

] ְוצַֹחר קרי[ֶצֶרת יצחר | ּוְבֵני ֶחְלָאה ) 7: (ֵני ַנֲעָרהֵאֶּלה ְּב 
ּוִמְׁשְּפחֹות | ְוקֹוץ הֹוִליד ֶאת ָענּוב ְוֶאת ַהּצֵֹבָבה ) 8: (ְוֶאְתָנן

ְוִאּמֹו ָקְרָאה | ַוְיִהי ַיְעֵּבץ ִנְכָּבד ֵמֶאָחיו ) 9: (ֲאַחְרֵחל ֶּבן ָהרּום
 ַוִּיְקָרא ַיְעֵּבץ ֵלאלֵֹהי) 10: (עֶֹצבְׁשמֹו ַיְעֵּבץ ֵלאמֹר ִּכי ָיַלְדִּתי ְּב 

ָהְיָתה ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאם ָּבֵרְך ְּתָבֲרֵכִני ְוִהְרִּביָת ֶאת ְּגבּוִלי וְ 
ר ַוָּיֵבא ֱאלִֹהים ֵאת ֲאֶׁש | ָיְדָך ִעִּמי ְוָעִׂשיָת ֵּמָרָעה ְלִבְלִּתי ָעְצִּבי 

הּוא ֲאִבי | ְמִחיר ּוְכלּוב ֲאִחי ׁשּוָחה הֹוִליד ֶאת ) 11: (ָׁשָאל
ת ְוֶאְׁשּתֹון הֹוִליד ֶאת ֵּבית ָרָפא ְוֶאת ָּפֵסַח ְוֶא ) 12: (ֶאְׁשּתֹון

ּוְבֵני ְקַנז ) 13(  : ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי ֵרָכה| ְּתִחָּנה ֲאִבי ִעיר ָנָחׁש 
ּוְמעֹונַֹתי הֹוִליד ֶאת ) 14: (ּוְבֵני ָעְתִניֵאל ֲחַתת| ָעְתִניֵאל ּוְׂשָרָיה 

ָרִׁשים ּוְׂשָרָיה הֹוִליד ֶאת יֹוָאב ֲאִבי ֵּגיא ֲחָרִׁשים ִּכי חֲ  |ָעְפָרה 
  : ָהיּו

) 16: (ּוְבֵני ֵאָלה ּוְקַנז| ּוְבֵני ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִעירּו ֵאָלה ָוָנַעם ) 15(
ּוֶבן ֶעְזָרה ) 17: (ִזיף ְוִזיָפה ִּתיְרָיא ַוֲאַׂשְרֵאל| ּוְבֵני ְיַהֶּלְלֵאל 

 ְׁשָּבחַוַּתַהר ֶאת ִמְרָים ְוֶאת ַׁשַּמי ְוֶאת יִ | ֵעֶפר ְוָילֹון ֶיֶתר ּוֶמֶרד וְ 



י ְגדֹור ְוִאְׁשּתֹו ַהְיֻהִדָּיה ָיְלָדה ֶאת ֶיֶרד ֲאִב ) 18: (ֲאִבי ֶאְׁשְּתמֹעַ 
ְוֵאֶּלה ְּבֵני | ְוֶאת ֶחֶבר ֲאִבי ׂשֹוכֹו ְוֶאת ְיקּוִתיֵאל ֲאִבי ָזנֹוַח 

 ּוְבֵני ֵאֶׁשת הֹוִדָּיה) 19(  : ַקח ָמֶרדִּבְתָיה ַבת ַּפְרעֹה ֲאֶׁשר לָ 
) 20: (ְוֶאְׁשְּתמַֹע ַהַּמֲעָכִתי| ֲאחֹות ַנַחם ֲאִבי ְקִעיָלה ַהַּגְרִמי 

ּוְבֵני | ] ְוִתילֹון קרי[ּוְבֵני ִׁשימֹון ַאְמנֹון ְוִרָּנה ֶּבן ָחָנן ותולון 
ה ֵער ֲאִבי ֵלָכה ְּבֵני ֵׁשָלה ֶבן ְיהּודָ ) 21: (ִיְׁשִעי זֹוֵחת ּוֶבן זֹוֵחת

: ֵּבעַ ּוִמְׁשְּפחֹות ֵּבית ֲעבַֹדת ַהֻּבץ ְלֵבית ַאְׁש | ְוַלְעָּדה ֲאִבי ָמֵרָׁשה 
ּו ְלמֹוָאב ְויֹוִקים ְוַאְנֵׁשי כֵֹזָבא ְויֹוָאׁש ְוָׂשָרף ֲאֶׁשר ָּבֲעל) 22(

ֵבי ֵהָּמה ַהּיֹוְצִרים ְויְֹׁש ) 23: (ְוַהְּדָבִרים ַעִּתיִקים| ְוָיֻׁשִבי ָלֶחם 
ְּבֵני ) 24(  : ִעם ַהֶּמֶלְך ִּבְמַלאְכּתֹו ָיְׁשבּו ָׁשם| ְנָטִעים ּוְגֵדָרה 

ם ַׁשֻּלם ְּבנֹו ִמְבָׂש ) 25: (ְנמּוֵאל ְוָיִמין ָיִריב ֶזַרח ָׁשאּול| ִׁשְמעֹון 
ִעי ַחּמּוֵאל ְּבנֹו ַזּכּור ְּבנֹו ִׁשְמ | ּוְבֵני ִמְׁשָמע ) 26: (ְּבנֹו ִמְׁשָמע ְּבנֹו

ְלֶאָחיו ֵאין ּוְלִׁשְמִעי ָּבִנים ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ּוָבנֹות ֵׁשׁש ּו) 27: (ֹוְבנ
) 28(  : ְוכֹל ִמְׁשַּפְחָּתם לֹא ִהְרּבּו ַעד ְּבֵני ְיהּוָדה| ָּבִנים ַרִּבים 

 ּוְבִבְלָהה ּוְבֶעֶצם) 29: (ַוֵּיְׁשבּו ִּבְבֵאר ֶׁשַבע ּומֹוָלָדה ַוֲחַצר ׁשּוָעל
ּוְבֵבית ) 31: (ּוִבְבתּוֵאל ּוְבָחְרָמה ּוְבִציְקָלג) 30: (ּוְבתֹוָלד

 ֵאֶּלה ָעֵריֶהם| ַמְרָּכבֹות ּוַבֲחַצר סּוִסים ּוְבֵבית ִּבְרִאי ּוְבַׁשֲעָרִים 
| ן ְוַחְצֵריֶהם ֵעיָטם ָוַעִין ִרּמֹון ְותֶֹכן ְוָעָׁש ) 32: (ַעד ְמלְֹך ָּדִויד
 ר ְסִביבֹות ֶהָעִרים ָהֵאֶּלהְוָכל ַחְצֵריֶהם ֲאֶׁש ) 33: (ָעִרים ָחֵמׁש

ּוְמׁשֹוָבב ) 34: (זֹאת מֹוְׁשבָֹתם ְוִהְתַיְחָׂשם ָלֶהם| ַעד ָּבַעל 
 ְוֵיהּוא ֶּבן יֹוִׁשְבָיה ֶּבן| ְויֹוֵאל ) 35: (ְוַיְמֵלְך ְויֹוָׁשה ֶּבן ֲאַמְצָיה

ֲעָׂשָיה ְוֶאְליֹוֵעיַני ְוַיֲעקָֹבה ִויׁשֹוָחָיה וַ ) 36: (ְׂשָרָיה ֶּבן ֲעִׂשיֵאל
ְוִזיָזא ֶבן ִׁשְפִעי ֶבן ַאּלֹון ֶּבן ) 37: (ַוֲעִדיֵאל ִויִׂשיִמֵאל ּוְבָנָיה
יִאים ֵאֶּלה ַהָּבִאים ְּבֵׁשמֹות ְנִׂש ) 38: (ְיָדָיה ֶבן ִׁשְמִרי ֶּבן ְׁשַמְעָיה

ַוֵּיְלכּו ִלְמבֹוא ) 39: (ּוֵבית ֲאבֹוֵתיֶהם ָּפְרצּו ָלרֹוב| ְּבִמְׁשְּפחֹוָתם 
ַוִּיְמְצאּו ) 40: (ְלַבֵּקׁש ִמְרֶעה ְלצֹאָנם| ַעד ְלִמְזַרח ַהָּגְיא  ְגדֹר

ִּכי ִמן | ֵלָוה ִמְרֶעה ָׁשֵמן ָוטֹוב ְוָהָאֶרץ ַרֲחַבת ָיַדִים ְוׁשֶֹקֶטת ּוְׁש 
ֹות ַוָּיבֹאּו ֵאֶּלה ַהְּכתּוִבים ְּבֵׁשמ) 41: (ָחם ַהּיְֹׁשִבים ָׁשם ְלָפִנים

נים ֶלְך ְיהּוָדה ַוַּיּכּו ֶאת ָאֳהֵליֶהם ְוֶאת המעיִּביֵמי ְיִחְזִקָּיהּו ֶמ 
ם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְמְצאּו ָׁשָּמה ַוַּיֲחִריֻמם ַעד ַהּיֹו] ַהְּמעּוִנים קרי[

ּוֵמֶהם ִמן ְּבֵני ) 42: (ִּכי ִמְרֶעה ְלצֹאָנם ָׁשם| ַוֵּיְׁשבּו ַּתְחֵּתיֶהם 
 ּוְפַלְטָיה ּוְנַעְרָיה| ׁש ֵמאֹות ִׁשְמעֹון ָהְלכּו ְלַהר ֵׂשִעיר ֲאָנִׁשים ֲחֵמ 
ַוַּיּכּו ֶאת ְׁשֵאִרית ) 43: (ּוְרָפָיה ְוֻעִּזיֵאל ְּבֵני ִיְׁשִעי ְּברֹאָׁשם

  :ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה| ַהְּפֵלָטה ַלֲעָמֵלק 



  
1 Chronicles Chapter 5 

  
ֹור ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ִּכי הּוא ַהְּבכ) 1(

ְולֹא ְלִהְתַיֵחׂש | ָאִביו ִנְּתָנה ְּבכָֹרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ֶּבן ִיְׂשָרֵאל 
ְוַהְּבכָֹרה | ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו ) 2: (ַלְּבכָֹרה
א ֶחְצרֹון ֲחנֹוְך ּוַפּלּו| ְּבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ) 3(  : ְליֹוֵסף
) 5: (ְׁשַמְעָיה ְבנֹו ּגֹוג ְּבנֹו ִׁשְמִעי ְבנֹו| ְּבֵני יֹוֵאל ) 4: (ְוַכְרִמי

ְּבֵאָרה ְבנֹו ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ) 6: (ִמיָכה ְבנֹו ְרָאָיה ְבנֹו ַּבַעל ְּבנֹו
ְוֶאָחיו ) 7: (הּוא ָנִׂשיא ָלראּוֵבִני| ִּתְּלַגת ִּפְלְנֶאֶסר ֶמֶלְך ַאֻּׁשר 

) 8: (ָהרֹאׁש ְיִעיֵאל ּוְזַכְרָיהּו| חָֹתיו ְּבִהְתַיֵחׂש ְלתְֹלדֹוָתם ְלִמְׁשּפְ 
הּוא יֹוֵׁשב ַּבֲערֵֹער ְוַעד ְנבֹו | ּוֶבַלע ֶּבן ָעָזז ֶּבן ֶׁשַמע ֶּבן יֹוֵאל 

ר ְוַלִּמְזָרח ָיַׁשב ַעד ְלבֹוא ִמְדָּבָרה ְלִמן ַהָּנהָ ) 9: (ּוַבַעל ְמעֹון
 ּוִביֵמי ָׁשאּול ָעׂשּו) 10: (ָרבּו ְּבֶאֶרץ ִּגְלָעדִּכי ִמְקֵניֶהם | ְּפָרת 

ָּכל  ַוֵּיְׁשבּו ְּבָאֳהֵליֶהם ַעל| ִמְלָחָמה ִעם ַהַהְגִרִאים ַוִּיְּפלּו ְּבָיָדם 
  : ְּפֵני ִמְזָרח ַלִּגְלָעד

יֹוֵאל ) 12: (ּוְבֵני ָגד ְלֶנְגָּדם ָיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ַהָּבָׁשן ַעד ַסְלָכה) 11(
ַוֲאֵחיֶהם ) 13: (ְוַיְעַני ְוָׁשָפט ַּבָּבָׁשן| ְוָׁשָפם ַהִּמְׁשֶנה ָהרֹאׁש 

ְוִזיַע ָוֵעֶבר  ְלֵבית ֲאבֹוֵתיֶהם ִמיָכֵאל ּוְמֻׁשָּלם ְוֶׁשַבע ְויֹוַרי ְוַיְעָּכן
ָעד ֶּבן ֵאֶּלה ְּבֵני ֲאִביַחִיל ֶּבן חּוִרי ֶּבן ָירֹוַח ֶּבן ִּגלְ ) 14(  : ִׁשְבָעה

ֲאִחי ֶּבן ַעְבִּדיֵאל ֶּבן ) 15: (ִׁשיַׁשי ֶּבן ַיְחּדֹו ֶּבן ּבּוזִמיָכֵאל ֶּבן יְ 
| נֶֹתיָה ַוֵּיְׁשבּו ַּבִּגְלָעד ַּבָּבָׁשן ּוִבְב ) 16: (ּגּוִני רֹאׁש ְלֵבית ֲאבֹוָתם

י ֻּכָּלם ִהְתַיְחׂשּו ִּביֵמ ) 17: (ּוְבָכל ִמְגְרֵׁשי ָׁשרֹון ַעל תֹוְצאֹוָתם
  : ּוִביֵמי ָיָרְבָעם ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל| יֹוָתם ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

ָנִׁשים ְּבֵני ְראּוֵבן ְוָגִדי ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ִמן ְּבֵני ַחִיל אֲ ) 18(
ַאְרָּבִעים | נְֹׂשֵאי ָמֵגן ְוֶחֶרב ְודְֹרֵכי ֶקֶׁשת ּוְלמּוֵדי ִמְלָחָמה 

ַוַּיֲעׂשּו ) 19: (אְוַאְרָּבָעה ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים יְֹצֵאי ָצבָ 
ַוֵּיָעְזרּו ) 20: (ִויטּור ְוָנִפיׁש ְונֹוָדב| ִמְלָחָמה ִעם ַהַהְגִריִאים 

ִּכי ֵלאלִֹהים | ֲעֵליֶהם ַוִּיָּנְתנּו ְבָיָדם ַהַהְגִריִאים ְוכֹל ֶׁשִעָּמֶהם 
ַוִּיְׁשּבּו ) 21: (ָזֲעקּו ַּבִּמְלָחָמה ְוַנְעּתֹור ָלֶהם ִּכי ָבְטחּו בֹו

ים ֶאֶלף ֵניֶהם ְּגַמֵּליֶהם ֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוצֹאן ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁש ִמְק 
ִּכי ֲחָלִלים ) 22: (ְוֶנֶפׁש ָאָדם ֵמָאה ָאֶלף| ַוֲחמֹוִרים ַאְלָּפִים 

ַוֵּיְׁשבּו ַתְחֵּתיֶהם ַעד | ַרִּבים ָנָפלּו ִּכי ֵמָהֱאלִֹהים ַהִּמְלָחָמה 
  : ַהּגָֹלה



ֹון ִמָּבָׁשן ַעד ַּבַעל ֶחְרמ| ט ְמַנֶּׁשה ָיְׁשבּו ָּבָאֶרץ ּוְבֵני ֲחִצי ֵׁשבֶ ) 23(
| ם ְוֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאבֹוָת ) 24: (ּוְׂשִניר ְוַהר ֶחְרמֹון ֵהָּמה ָרבּו

יֵאל ְוֵעֶפר ְוִיְׁשִעי ֶוֱאִליֵאל ְוַעְזִריֵאל ְוִיְרְמָיה ְוהֹוַדְוָיה ְוַיְחִּד 
) 25: (ֵׁשמֹות ָראִׁשים ְלֵבית ֲאבֹוָתם ֲאָנִׁשים ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ַאְנֵׁשי

 ַוִּיְזנּו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ַעֵּמי ָהָאֶרץ| ַוִּיְמֲעלּו ֵּבאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם 
ת ַוָּיַער ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶא ) 26: (ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֱאלִֹהים ִמְּפֵניֶהם

ֵלם ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוַּיגְ רּוַח ּפּול ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֶאת רּוַח ִּתְּלַגת ִּפְלֶנֶסר 
ַוְיִביֵאם ַלְחַלח ְוָחבֹור | ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה 

  : ְוָהָרא ּוְנַהר ּגֹוָזן ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
ַעְמָרם | ּוְבֵני ְקָהת ) 28: (ֵּגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי| ְּבֵני ֵלִוי ) 27(

ּוְבֵני ַעְמָרם ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ) 29(  : ֵאלִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִּזי
: ּוְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר   | ּוִמְרָים 

ֶאְלָעָזר הֹוִליד ֶאת ִּפיְנָחס ִּפיְנָחס הִֹליד ֶאת ) 30(  
: ֻעִּזי ַוֲאִביׁשּוַע הֹוִליד ֶאת ֻּבִּקי ּוֻבִּקי הֹוִליד ֶאת) 31: (ֲאִביׁשּועַ 

) 33: (ְוֻעִּזי הֹוִליד ֶאת ְזַרְחָיה ּוְזַרְחָיה הֹוִליד ֶאת ְמָריֹות) 32(
) 34: (ְמָריֹות הֹוִליד ֶאת ֲאַמְרָיה ַוֲאַמְרָיה הֹוִליד ֶאת ֲאִחיטּוב
) 35: (ַוֲאִחיטּוב הֹוִליד ֶאת ָצדֹוק ְוָצדֹוק הֹוִליד ֶאת ֲאִחיָמַעץ

) 36: (ָיה הֹוִליד ֶאת יֹוָחָנןַוֲאִחיַמַעץ הֹוִליד ֶאת ֲעַזְרָיה ַוֲעַזְר 
ָנה הּוא ֲאֶׁשר ִּכֵהן ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ּבָ | ְויֹוָחָנן הֹוִליד ֶאת ֲעַזְרָיה 

ַוֲאַמְרָיה | ַוּיֹוֶלד ֲעַזְרָיה ֶאת ֲאַמְרָיה ) 37: (ְׁשלֹמֹה ִּבירּוָׁשָלִם
 ַוֲאִחיטּוב הֹוִליד ֶאת ָצדֹוק ְוָצדֹוק) 38: (הֹוִליד ֶאת ֲאִחיטּוב

 ְוַׁשּלּום הֹוִליד ֶאת ִחְלִקָּיה ְוִחְלִקָּיה) 39: (ֹוִליד ֶאת ַׁשּלּוםה
ה ַוֲעַזְרָיה הֹוִליד ֶאת ְׂשָרָיה ּוְׂשָריָ ) 40: (הֹוִליד ֶאת ֲעַזְרָיה
 ִויהֹוָצָדק ָהַלְך ְּבַהְגלֹות ְיהָוה ֶאת) 41: (הֹוִליד ֶאת ְיהֹוָצָדק

    : ֶנאַּצרְּבַיד ְנֻבַכְד | ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם 
  

1 Chronicles Chapter 6 
  
ֹום ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ֵגְרׁש) 2: (ֵּגְרׁשֹם ְקָהת ּוְמָרִרי| ְּבֵני ֵלִוי ) 1(

: ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל| ּוְבֵני ְקָהת ) 3: (ִלְבִני ְוִׁשְמִעי
: חֹות ַהֵּלִוי ַלֲאבֹוֵתיֶהםְוֵאֶּלה ִמְׁשּפְ | ְּבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּוֻמִׁשי ) 4(
יֹוָאח ְּבנֹו ִעּדֹו ) 6: (ִלְבִני ְבנֹו ַיַחת ְּבנֹו ִזָּמה ְבנֹו| ְלֵגְרׁשֹום ) 5(

 ַעִּמיָנָדב ְּבנֹו קַֹרח ְּבנֹו| ְּבֵני ְקָהת ) 7: (ְבנֹו ֶזַרח ְּבנֹו ְיָאְתַרי ְּבנֹו
ַּתַחת ) 9: (ְוַאִּסיר ְּבנֹו ֶאְלָקָנה ְבנֹו ְוֶאְבָיָסף ְּבנֹו) 8: (ַאִּסיר ְּבנֹו



 יּוְבֵני ֶאְלָקָנה ֲעָמַׂש ) 10: (ְּבנֹו אּוִריֵאל ְּבנֹו ֻעִּזָּיה ְבנֹו ְוָׁשאּול ְּבנֹו
ת ֶאְלָקָנה צֹוַפי ְּבנֹו ְוַנחַ ] ְּבֵני קרי[בנו | ֶאְלָקָנה ) 11: (ַוֲאִחימֹות

ּוְבֵני ) 13: (ֹוֱאִליָאב ְּבנֹו ְירָֹחם ְּבנֹו ֶאְלָקָנה ְבנ) 12: (ְּבנֹו
ִלְבִני | ְּבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ) 14(  : ְׁשמּוֵאל ַהְּבכֹר ַוְׁשִני ַוֲאִבָּיה

  : ְבנֹו ִׁשְמָעא ְבנֹו ַחִּגָּיה ְבנֹו ֲעָׂשָיה) 15: (ְבנֹו ִׁשְמִעי ְבנֹו ֻעָּזה ְבנֹו
נֹוַח ִמְּמ |  ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ָּדִויד ַעל ְיֵדי ִׁשיר ֵּבית ְיהָוה) 16(

 ִּׁשיר ַעדַוִּיְהיּו ְמָׁשְרִתים ִלְפֵני ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד ּבַ ) 17: (ָהָארֹון
ל ַוַּיַעְמדּו ְכִמְׁשָּפָטם עַ | ְּבנֹות ְׁשלֹמֹה ֶאת ֵּבית ְיהָוה ִּבירּוָׁשָלִם 

ִמְּבֵני ַהְּקָהִתי ֵהיָמן | ְוֵאֶּלה ָהעְֹמִדים ּוְבֵניֶהם ) 18: (ֲעבֹוָדָתם
ֶּבן ֶאְלָקָנה ֶּבן ְירָֹחם ֶּבן ) 19: (ֹוֵרר ֶּבן יֹוֵאל ֶּבן ְׁשמּוֵאלַהְמׁש

ן ֶּבן ֶאְלָקָנה ֶּבן ַמַחת ּבֶ ] צּוף קרי[ֶּבן ציף ) 20: (ֱאִליֵאל ֶּבן ּתֹוחַ 
ֶּבן ) 22: (ֶּבן ֶאְלָקָנה ֶּבן יֹוֵאל ֶּבן ֲעַזְרָיה ֶּבן ְצַפְנָיה) 21: (ֲעָמָׂשי

ן ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ּבֶ ) 23: (ן ֶאְבָיָסף ֶּבן קַֹרחַּתַחת ֶּבן ַאִּסיר ּבֶ 
ָאָסף ֶּבן | ְוָאִחיו ָאָסף ָהעֵֹמד ַעל ְיִמינֹו ) 24: (ֵלִוי ֶּבן ִיְׂשָרֵאל

) 26: (הֶּבן ִמיָכֵאל ֶּבן ַּבֲעֵׂשָיה ֶּבן ַמְלִּכּיָ ) 25: (ֶּבֶרְכָיהּו ֶּבן ִׁשְמָעא
: ֶּבן ֵאיָתן ֶּבן ִזָּמה ֶּבן ִׁשְמִעי) 27: (הֶּבן ֶאְתִני ֶבן ֶזַרח ֶּבן ֲעָדיָ 

ּוְבֵני ְמָרִרי ֲאֵחיֶהם ַעל ) 29(  : ֶּבן ַיַחת ֶּבן ֵּגְרׁשֹם ֶּבן ֵלִוי) 28(
 ֶּבן ֲחַׁשְבָיה) 30: (ֵאיָתן ֶּבן ִקיִׁשי ֶּבן ַעְבִּדי ֶּבן ַמּלּוְך | ַהְּׂשמֹאול 

ֶּבן ) 32: (י ֶבן ָּבִני ֶּבן ָׁשֶמרֶּבן ַאְמִצ ) 31: (ֶבן ֲאַמְצָיה ֶּבן ִחְלִקָּיה
| ַוֲאֵחיֶהם ַהְלִוִּים ) 33(  : ַמְחִלי ֶּבן מּוִׁשי ֶּבן ְמָרִרי ֶּבן ֵלִוי

ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ) 34: (ְנתּוִנים ְלָכל ֲעבֹוַדת ִמְׁשַּכן ֵּבית ָהֱאלִֹהים
ֶלאֶכת ַמְקִטיִרים ַעל ִמְזַּבח ָהעֹוָלה ְוַעל ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת ְלכֹל ְמ 

ה ֶעֶבד ּוְלַכֵּפר ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁש | קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים 
  : ָהֱאלִֹהים

: ֹוֶאְלָעָזר ְּבנֹו ִּפיְנָחס ְּבנֹו ֲאִביׁשּוַע ְּבנ| ְוֵאֶּלה ְּבֵני ַאֲהרֹן ) 35(
ֲאַמְרָיה ְבנֹו  ְמָריֹות ְּבנֹו) 37: (ֻּבִּקי ְבנֹו ֻעִּזי ְבנֹו ְזַרְחָיה ְבנֹו) 36(

ְוֵאֶּלה ) 39(  : ָצדֹוק ְּבנֹו ֲאִחיַמַעץ ְּבנֹו) 38: (ֲאִחיטּוב ְּבנֹו
ִתי ִלְבֵני ַאֲהרֹן ְלִמְׁשַּפַחת ַהְּקהָ | מֹוְׁשבֹוָתם ְלִטירֹוָתם ִּבְגבּוָלם 

ּוָדה ַוִּיְּתנּו ָלֶהם ֶאת ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְיה) 40: (ִּכי ָלֶהם ָהָיה ַהּגֹוָרל
| יָה ְוֶאת ְׂשֵדה ָהִעיר ְוֶאת ֲחֵצרֶ ) 41: (ת ִמְגָרֶׁשיָה ְסִביבֶֹתיהָ ְוֶא | 

ָלט ְוִלְבֵני ַאֲהרֹן ָנְתנּו ֶאת ָעֵרי ַהִּמְק ) 42(  : ָנְתנּו ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה
ַע ְוֶאת ַיִּתר ְוֶאת ֶאְׁשְּתמֹ| ֶאת ֶחְברֹון ְוֶאת ִלְבָנה ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה 

ת ְוֶאת ִחיֵלז ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה ֶאת ְּדִביר ְוֶא ) 43( :ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ 
ׁש ְוֶאת ְוֶאת ָעָׁשן ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת ֵּבית ֶׁשֶמ ) 44: (ִמְגָרֶׁשיהָ 



ֶאת ּוִמַּמֵּטה ִבְנָיִמן ֶאת ֶּגַבע ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה וְ ) 45(  : ִמְגָרֶׁשיהָ 
ָּכל ָעֵריֶהם | ת ִמְגָרֶׁשיָה ָעֶלֶמת ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת ֲעָנתֹות ְוֶא 

ְוִלְבֵני ְקָהת ) 46(  : ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ִעיר ְּבִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם
ל ֶּׁשה ַּבּגֹורָ ַהּנֹוָתִרים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהַּמֶּטה ִמַּמֲחִצית ַמֵּטה ֲחִצי ְמנַ 

 ְוִלְבֵני ֵגְרׁשֹום ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ִמַּמֵּטה) 47(  : ָעִרים ָעֶׂשר
ה ַּבָּבָׁשן ָכר ּוִמַּמֵּטה ָאֵׁשר ּוִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ּוִמַּמֵּטה ְמַנֶּׁש ִיָׂשש

 ִלְבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ִמַּמֵּטה) 48(  : ָעִרים ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה
: ֶעְׂשֵרה ְראּוֵבן ּוִמַּמֵּטה ָגד ּוִמַּמֵּטה ְזבּוֻלן ַּבּגֹוָרל ָעִרים ְׁשֵּתים

: ֶאת ֶהָעִרים ְוֶאת ִמְגְרֵׁשיֶהם| י ִיְׂשָרֵאל ַלְלִוִּים ַוִּיְּתנּו ְבנֵ ) 49(
ֹון ַוִּיְּתנּו ַבּגֹוָרל ִמַּמֵּטה ְבֵני ְיהּוָדה ּוִמַּמֵּטה ְבֵני ִׁשְמע) 50(

ֶהם ֵאת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִיְקְראּו ֶאְת | ּוִמַּמֵּטה ְּבֵני ִבְנָיִמן 
ה ַוְיִהי ָעֵרי ְגבּוָלם ִמַּמֵּט | ֵני ְקָהת ּוִמִּמְׁשְּפחֹות ְּב ) 51(  : ְּבֵׁשמֹות
ת ַוִּיְּתנּו ָלֶהם ֶאת ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֶאת ְׁשֶכם ְוֶא ) 52: (ֶאְפָרִים

ְוֶאת ) 53: (ְוֶאת ֶּגֶזר ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ | ִמְגָרֶׁשיָה ְּבַהר ֶאְפָרִים 
) 54: (ֶׁשיהָ ָיְקְמָעם ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת ֵּבית חֹורֹון ְוֶאת ִמְגרָ 
  : יהָ ְוֶאת ַאָּילֹון ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת ַּגת ִרּמֹון ְוֶאת ִמְגָרֶׁש 

ֶאת ִּבְלָעם ּוִמַּמֲחִצית ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ֶאת ָעֵנר ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה וְ ) 55(
  : ְלִמְׁשַּפַחת ִלְבֵני ְקָהת ַהּנֹוָתִרים| ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה 

 ן ַּבָּבָׁשןִמִּמְׁשַּפַחת ֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ֶאת ּגֹולָ ִלְבֵני ֵּגְרׁשֹום ) 56(
ּוִמַּמֵּטה ) 57(  : ְוֶאת ַעְׁשָּתרֹות ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ | ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה 

: ֶאת ָּדְבַרת ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ | ִיָׂששָכר ֶאת ֶקֶדׁש ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה 
: ת ָעֵנם ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ ְוֶאת ָראמֹות ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶא ) 58(

ְוֶאת ַעְבּדֹון | ּוִמַּמֵּטה ָאֵׁשר ֶאת ָמָׁשל ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה ) 59(  
ֶאת ְוֶאת חּוקֹק ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת ְרחֹב וְ ) 60: (ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ 

ָה ָרֶׁשיּוִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ֶאת ֶקֶדׁש ַּבָּגִליל ְוֶאת ִמגְ ) 61: (ִמְגָרֶׁשיהָ 
: ְוֶאת ִקְרָיַתִים ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ | ְוֶאת ַחּמֹון ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה 

ֶאת ִלְבֵני ְמָרִרי ַהּנֹוָתִרים ִמַּמֵּטה ְזבּוֻלן ֶאת ִרּמֹונֹו וְ ) 62(  
 ּוֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחֹו) 63: (ֶאת ָּתבֹור ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ | ִמְגָרֶׁשיָה 

| יָה ֵּטה ְראּוֵבן ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְוֶאת ִמְגָרֶׁש ְלִמְזַרח ַהַּיְרֵּדן ִמַּמ 
 ְוֶאת ְקֵדמֹות ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ ) 64: (ְוֶאת ַיְהָצה ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ 

ּוִמַּמֵּטה ָגד ֶאת ָראמֹות ) 65: (ְוֶאת ֵמיַפַעת ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ 
ְוֶאת ) 66: (ִמְגָרֶׁשיהָ  ְוֶאת ַמֲחַנִים ְוֶאת| ַּבִּגְלָעד ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה 

    : ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת ַיְעֵזיר ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיהָ 
  



1 Chronicles Chapter 7 
  
ְוִׁשְמרֹון ] ָיׁשּוב קרי[ְוִלְבֵני ִיָׂששָכר ּתֹוָלע ּופּוָאה יׁשיב ) 1(

ַמי ְוִיְבָׂשם ּוְבֵני תֹוָלע ֻעִּזי ּוְרָפָיה ִויִריֵאל ְוַיְח ) 2(  : ַאְרָּבָעה
| ְלדֹוָתם ּוְׁשמּוֵאל ָראִׁשים ְלֵבית ֲאבֹוָתם ְלתֹוָלע ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ְלתֹ

ּוְבֵני ) 3(  : ֹותִמְסָּפָרם ִּביֵמי ָדִויד ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמא
 ֲחִמָּׁשה ּוְבֵני ִיְזַרְחָיה ִמיָכֵאל ְועַֹבְדָיה ְויֹוֵאל ִיִּׁשָּיה| ֻעִּזי ִיְזַרְחָיה 
י ַוֲעֵליֶהם ְלתְֹלדֹוָתם ְלֵבית ֲאבֹוָתם ְּגדּודֵ ) 4: (ָראִׁשים ֻּכָּלם

) 5: (ִּכי ִהְרּבּו ָנִׁשים ּוָבִנים| ְצָבא ִמְלָחָמה ְׁשלִֹׁשים ְוִׁשָּׁשה ָאֶלף 
ְׁשמֹוִנים | ַוֲאֵחיֶהם ְלכֹל ִמְׁשְּפחֹות ִיָׂששָכר ִּגּבֹוֵרי ֲחָיִלים 

  : ְתַיְחָׂשם ַלּכֹלְוִׁשְבָעה ֶאֶלף ִה 
ּוְבֵני ֶבַלע ֶאְצּבֹון ) 7: (ִּבְנָיִמן ֶּבַלע ָוֶבֶכר ִויִדיֲעֵאל ְׁשלָֹׁשה) 6(

ת ִּגּבֹוֵרי ְוֻעִּזי ְוֻעִּזיֵאל ִויִרימֹות ְוִעיִרי ֲחִמָּׁשה ָראֵׁשי ֵּבית ָאבֹו
: ָּבָעהַאְר ְוִהְתַיְחָׂשם ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ּוְׁשלִֹׁשים וְ | ֲחָיִלים 

ָעְמִרי ּוְבֵני ֶבֶכר ְזִמיָרה ְויֹוָעׁש ֶוֱאִליֶעֶזר ְוֶאְליֹוֵעיַני וְ ) 8(  
) 9: (ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ָבֶכר| ִויֵרמֹות ַוֲאִבָּיה ַוֲעָנתֹות ְוָעָלֶמת 

ֶעְׂשִרים |  ְוִהְתַיְחָׂשם ְלתְֹלדֹוָתם ָראֵׁשי ֵּבית ֲאבֹוָתם ִּגּבֹוֵרי ָחִיל
ּוְבֵני ִבְלָהן יעיׁש | ּוְבֵני ְיִדיֲעֵאל ִּבְלָהן ) 10(  : ֶאֶלף ּוָמאָתִים

: ִחיָׁשַחרּוִבְנָיִמן ְוֵאהּוד ּוְכַנֲעָנה ְוֵזיָתן ְוַתְרִׁשיׁש ַואֲ ] ְיעּוׁש קרי[
| ים ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ְיִדיֲעֵאל ְלָראֵׁשי ָהָאבֹות ִּגּבֹוֵרי ֲחָילִ ) 11(

ְוֻׁשִּפם ) 12: (ֵאי ָצָבא ַלִּמְלָחָמהִׁשְבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ּוָמאַתִים יְֹצ 
י ְּבֵני ַנְפָּתִלי ַיֲחִציֵאל ְוגּונִ ) 13: (ְוֻחִּפם ְּבֵני ִעיר ֻחִׁשם ְּבֵני ַאֵחר

  : ְוֵיֶצר ְוַׁשּלּום ְּבֵני ִבְלָהה
ָדה ִּפיַלְגׁשֹו ָהֲאַרִּמָּיה ָילְ | ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ַאְׂשִריֵאל ֲאֶׁשר ָיָלָדה ) 14(

ִּפים ּוָמִכיר ָלַקח ִאָּׁשה ְלֻחִּפים ּוְלׁשֻ ) 15: (ר ֲאִבי ִגְלָעדֶאת ָמִכי
ַוִּתְהֶיָנה ִלְצָלְפָחד | ְוֵׁשם ֲאחֹתֹו ַמֲעָכה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ְצָלְפָחד 

 ֶּפֶרׁש ַוֵּתֶלד ַמֲעָכה ֵאֶׁשת ָמִכיר ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו) 16: (ָּבנֹות
| ּוְבֵני אּוָלם ְּבָדן ) 17: (ָלם ָוָרֶקםּוָבָניו אּו| ְוֵׁשם ָאִחיו ָׁשֶרׁש 

| ַוֲאחֹתֹו ַהּמֶֹלֶכת ) 18: (ֵאֶּלה ְּבֵני ִגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה
ַוִּיְהיּו ְּבֵני ) 19: (ָיְלָדה ֶאת ִאיְׁשהֹוד ְוֶאת ֲאִביֶעֶזר ְוֶאת ַמְחָלה

  : ַאְחָין ָוֶׁשֶכם ְוִלְקִחי ַוֲאִניָעם| ְׁשִמיָדע 
ֹו ּוֶבֶרד ְּבנֹו ְוַתַחת ְּבנֹו ְוֶאְלָעָדה ְבנ| ּוְבֵני ֶאְפַרִים ׁשּוָתַלח ) 20(

ַוֲהָרגּום | ְוָזָבד ְּבנֹו ְוׁשּוֶתַלח ְּבנֹו ְוֵעֶזר ְוֶאְלָעד ) 21: (ְוַתַחת ְּבנֹו
) 22: (םַאְנֵׁשי ַגת ַהּנֹוָלִדים ָּבָאֶרץ ִּכי ָיְרדּו ָלַקַחת ֶאת ִמְקֵניהֶ 



: ַוָּיבֹאּו ֶאָחיו ְלַנֲחמֹו| ְפַרִים ֲאִביֶהם ָיִמים ַרִּבים ַוִּיְתַאֵּבל ֶא 
ה ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְּבִריעָ | ַוָּיבֹא ֶאל ִאְׁשּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ) 23(

ּוִבּתֹו ֶׁשֱאָרה ַוִּתֶבן ֶאת ֵּבית ) 24: (ִּכי ְבָרָעה ָהְיָתה ְּבֵביתֹו
ְוֶרַפח ְּבנֹו ) 25: (ְוֵאת ֻאֵּזן ֶׁשֱאָרה| יֹון חֹורֹון ַהַּתְחּתֹון ְוֶאת ָהֶעְל 

ַלְעָּדן ְּבנֹו ַעִּמיהּוד ְּבנֹו ) 26: (ְוֶרֶׁשף ְוֶתַלח ְּבנֹו ְוַתַחן ְּבנֹו
ַוֲאֻחָּזָתם ) 28: (נֹון ְּבנֹו ְיהֹוֻׁשַע ְּבנֹו) 27: (ֱאִליָׁשָמע ְּבנֹו

ֲעָרן ְוַלַּמֲעָרב ֶּגֶזר ְוַלִּמְזָרח נַ | ּומְֹׁשבֹוָתם ֵּבית ֵאל ּוְבנֶֹתיָה 
ְוַעל ְיֵדי ְבֵני ) 29: (ּוְבנֶֹתיָה ּוְׁשֶכם ּוְבנֶֹתיָה ַעד ַעָּיה ּוְבנֶֹתיהָ 

יָה ּדֹור ְמַנֶּׁשה ֵּבית ְׁשָאן ּוְבנֶֹתיָה ַּתְעַנְך ּוְבנֶֹתיָה ְמִגּדֹו ּוְבנֹוֶת 
  : ְּבֵאֶּלה ָיְׁשבּו ְּבֵני יֹוֵסף ֶּבן ִיְׂשָרֵאל| ּוְבנֹוֶתיָה 

) 31: (חֹוָתםְּבֵני ָאֵׁשר ִיְמָנה ְוִיְׁשָוה ְוִיְׁשִוי ּוְבִריָעה ְוֶׂשַרח אֲ ) 30(
]: ִבְרָזִית קרי[הּוא ֲאִבי ברזות | ּוְבֵני ְבִריָעה ֶחֶבר ּוַמְלִּכיֵאל 

ְוֵאת | ְוֶחֶבר הֹוִליד ֶאת ַיְפֵלט ְוֶאת ׁשֹוֵמר ְוֶאת חֹוָתם ) 32(
ֵאֶּלה ְּבֵני | ַיְפֵלט ָּפַסְך ּוִבְמָהל ְוַעְׁשָות  ּוְבֵני) 33: (ׁשּוָעא ֲאחֹוָתם

יחבה ] ְוָרְהָּגה קרי[ֲאִחי ורוהגה | ּוְבֵני ָׁשֶמר ) 34: (ַיְפֵלט
 צֹוַפח ְוִיְמָנע ְוֵׁשֶלׁש| ּוֶבן ֵהֶלם ָאִחיו ) 35: (ַוֲאָרם] ְוֻחָּבה קרי[

) 37: (ֵבִרי ְוִיְמָרהסּוַח ְוַחְרֶנֶפר ְוׁשּוָעל ּו| ְּבֵני צֹוָפח ) 36: (ְוָעָמל
ְיֻפֶּנה | ּוְבֵני ֶיֶתר ) 38: (ֶּבֶצר ָוהֹוד ְוַׁשָּמא ְוִׁשְלָׁשה ְוִיְתָרן ּוְבֵאָרא

ָּכל ) 40: (ָאַרח ְוַחִּניֵאל ְוִרְצָיא| ּוְבֵני ֻעָּלא ) 39: (ּוִפְסָּפה ַוְאָרא
ָיִלים ֵאֶּלה ְבֵני ָאֵׁשר ָראֵׁשי ֵבית ָהָאבֹות ְּברּוִרים ִּגּבֹוֵרי חֲ 

 ֲאָנִׁשים ְוִהְתַיְחָׂשם ַּבָּצָבא ַּבִּמְלָחָמה ִמְסָּפָרם| ָראֵׁשי ַהְּנִׂשיִאים 
    : ֶעְׂשִרים ְוִׁשָּׁשה ָאֶלף

  
1 Chronicles Chapter 8 

  
ַאְׁשֵּבל ַהֵּׁשִני ְוַאְחַרח | ּוִבְנָיִמן הֹוִליד ֶאת ֶּבַלע ְּבכֹרֹו ) 1(

ַוִּיְהיּו ) 3(  : ִעי ְוָרָפא ַהֲחִמיִׁשינֹוָחה ָהְרִבי) 2: (ַהְּׁשִליִׁשי
: חֹוחַ ַוֲאִביׁשּוַע ְוַנֲעָמן ַואֲ ) 4: (ַאָּדר ְוֵגָרא ַוֲאִביהּוד| ָבִנים ְלָבַלע 

י ֵאֶּלה ֵהם ָראֵׁש | ְוֵאֶּלה ְּבֵני ֵאחּוד ) 6: (ְוֵגָרא ּוְׁשפּוָפן ְוחּוָרם) 5(
א ְוַנֲעָמן ַוֲאִחָּיה ְוֵגרָ ) 7( :ָאבֹות ְליֹוְׁשֵבי ֶגַבע ַוַּיְגלּום ֶאל ָמָנַחת

ְוַׁשֲחַרִים ) 8: (ְוהֹוִליד ֶאת ֻעָּזא ְוֶאת ֲאִחיֻחד| הּוא ֶהְגָלם 
חּוִׁשים ְוֶאת ַּבֲעָרא | הֹוִליד ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִמן ִׁשְלחֹו אָֹתם 

ֶאת יֹוָבב ְוֶאת ִצְבָיא ְוֶאת | ַוּיֹוֶלד ִמן חֶֹדׁש ִאְׁשּתֹו ) 9: (ָנָׁשיו
|  ְוֶאת ְיעּוץ ְוֶאת ָׂשְכָיה ְוֶאת ִמְרָמה) 10: (א ְוֶאת ַמְלָּכםֵמיָׁש 



ּוֵמֻחִׁשים הֹוִליד ֶאת ֲאִביטּוב ) 11: (ֵאֶּלה ָבָניו ָראֵׁשי ָאבֹות
הּוא ָּבָנה | ּוְבֵני ֶאְלַּפַעל ֵעֶבר ּוִמְׁשָעם ָוָׁשֶמד ) 12: (ְוֶאת ֶאְלָּפַעל

י ּוְבִרָעה ָוֶׁשַמע ֵהָּמה ָראֵׁש  )13: (ֶאת אֹונֹו ְוֶאת לֹד ּוְבנֶֹתיהָ 
) 14: (ֵהָּמה ִהְבִריחּו ֶאת יֹוְׁשֵבי ַגת| ָהָאבֹות ְליֹוְׁשֵבי ַאָּילֹון 
ּוִמיָכֵאל ) 16: (ּוְזַבְדָיה ַוֲעָרד ָוָעֶדר) 15: (ְוַאְחיֹו ָׁשָׁשק ִויֵרמֹות

: ְוִחְזִקי ָוָחֶברּוְזַבְדָיה ּוְמֻׁשָּלם ) 17: (ְוִיְׁשָּפה ְויֹוָחא ְּבֵני ְבִריָעה
ְוָיִקים ְוִזְכִרי ) 19: (ְוִיְׁשְמַרי ְוִיְזִליָאה ְויֹוָבב ְּבֵני ֶאְלָּפַעל) 18(

ַוֲעָדָיה ּוְבָראָיה ) 21: (ֶוֱאִליֵעַני ְוִצְּלַתי ֶוֱאִליֵאל) 20: (ְוַזְבִּדי
ּדֹון ְוַעְב ) 23: (ְוִיְׁשָּפן ָוֵעֶבר ֶוֱאִליֵאל) 22: (ְוִׁשְמָרת ְּבֵני ִׁשְמִעי

ְוִיְפְדָיה ) 25: (ַוֲחַנְנָיה ְוֵעיָלם ְוַעְנתִֹתָּיה) 24: (ְוִזְכִרי ְוָחָנן
 ְוַׁשְמְׁשַרי ּוְׁשַחְרָיה) 26: (ְּבֵני ָׁשָׁשק] ּוְפנּוֵאל קרי[ופניאל 
ֵאֶּלה ) 28: (ְוַיֲעֶרְׁשָיה ְוֵאִלָּיה ְוִזְכִרי ְּבֵני ְירָֹחם) 27: (ַוֲעַתְלָיה

: ֵאֶּלה ָיְׁשבּו ִבירּוָׁשָלִם| תְֹלדֹוָתם ָראִׁשים ָראֵׁשי ָאבֹות ְל 
) 30: (ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַמֲעָכה| ּוְבִגְבעֹון ָיְׁשבּו ֲאִבי ִגְבעֹון ) 29(  

ּוְגדֹור ְוַאְחיֹו ) 31: (ְוצּור ְוִקיׁש ּוַבַעל ְוָנָדב| ּוְבנֹו ַהְּבכֹור ַעְבּדֹון 
ְוַאף ֵהָּמה ֶנֶגד | ָאה ּוִמְקלֹות הֹוִליד ֶאת ִׁשְמ ) 32: (ָוָזֶכר

ְוֵנר הֹוִליד ֶאת ) 33(  : ֲאֵחיֶהם ָיְׁשבּו ִבירּוָׁשַלִם ִעם ֲאֵחיֶהם
ת ְוָׁשאּול הֹוִליד ֶאת ְיהֹוָנָתן ְוֶא | ִקיׁש ְוִקיׁש הֹוִליד ֶאת ָׁשאּול 

ּוֶבן ְיהֹוָנָתן ְמִריב ) 34: (ַמְלִּכי ׁשּוַע ְוֶאת ֲאִביָנָדב ְוֶאת ֶאְׁשָּבַעל
ִּפיתֹון | ּוְבֵני ִמיָכה ) 35(  : ּוְמִריב ַּבַעל הֹוִליד ֶאת ִמיָכה| ל ָּבעַ 

ה ְוָאָחז הֹוִליד ֶאת ְיהֹוַעָּדה ִויהֹוַעּדָ ) 36: (ָוֶמֶלְך ְוַתְאֵרַע ְוָאָחז
ְוִזְמִרי הֹוִליד ֶאת | הֹוִליד ֶאת ָעֶלֶמת ְוֶאת ַעְזָמֶות ְוֶאת ִזְמִרי 

 ָרָפה ְבנֹו ֶאְלָעָׂשה ְבנֹו| ֶאת ִּבְנָעא ּומֹוָצא הֹוִליד ) 37: (מֹוָצא
יָקם ּוְלָאֵצל ִׁשָּׁשה ָבִנים ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ַעְזִר ) 38: (ָאֵצל ְּבנֹו

: ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ָאַצל| ּבְֹכרּו ְוִיְׁשָמֵעאל ּוְׁשַעְרָיה ְועַֹבְדָיה ְוָחָנן 
ַהֵּׁשִני ֶוֱאִליֶפֶלט אּוָלם ְּבכֹרֹו ְיעּוׁש | ּוְבֵני ֵעֶׁשק ָאִחיו ) 39(

ֶׁשת ַוִּיְהיּו ְבֵני אּוָלם ֲאָנִׁשים ִּגּבֵֹרי ַחִיל ּדְֹרֵכי ֶק ) 40: (ַהְּׁשִלִׁשי
ָּכל ֵאֶּלה ִמְּבֵני | ּוַמְרִּבים ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים 

  :ִבְנָיִמן
  

1 Chronicles Chapter 9 
  
ָרֵאל ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ַמְלֵכי ִיְׂש ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִהְתַיְחׂשּו וְ ) 1(
ְוַהּיֹוְׁשִבים ָהִראׁשִֹנים ) 2(  : ִויהּוָדה ָהְגלּו ְלָבֶבל ְּבַמֲעָלם| 



: ִניםִיְׂשָרֵאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְוַהְּנִתי| ֲאֶׁשר ַּבֲאֻחָּזָתם ְּבָעֵריֶהם 
ּוִמן ְּבֵני | ּוִמן ְּבֵני ִבְנָיִמן ּוִבירּוָׁשַלִם ָיְׁשבּו ִמן ְּבֵני ְיהּוָדה ) 3(

 עּוַתי ֶּבן ַעִּמיהּוד ֶּבן ָעְמִרי ֶּבן ִאְמִרי ֶבן) 4: (ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה
ּוִמן ַהִּׁשילֹוִני ) 5: (ְּבֵני ֶפֶרץ ֶּבן ְיהּוָדה] ָּבִני ִמן קרי[בנימן 

 ַוֲאֵחיֶהם ֵׁשׁש| ּוִמן ְּבֵני ֶזַרח ְיעּוֵאל ) 6: (ֲעָׂשָיה ַהְּבכֹור ּוָבָניו
ַסּלּוא ֶּבן ְמֻׁשָּלם ֶּבן | ּוִמן ְּבֵני ִּבְנָיִמן ) 7: (ֵמאֹות ְוִתְׁשִעים

ְוִיְבְנָיה ֶּבן ְירָֹחם ְוֵאָלה ֶבן ֻעִּזי ֶּבן ) 8: (הֹוַדְוָיה ֶּבן ַהְּסֻנָאה
ֶהם ַוֲאֵחי) 9: (ּוְמֻׁשָּלם ֶּבן ְׁשַפְטָיה ֶּבן ְרעּוֵאל ֶּבן ִיְבִנָּיה| ִמְכִרי 

ָּכל ֵאֶּלה ֲאָנִׁשים | ְלתְֹלדֹוָתם ְּתַׁשע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ְוִׁשָּׁשה 
ְיַדְעָיה | ּוִמן ַהּכֲֹהִנים ) 10(  : ָראֵׁשי ָאבֹות ְלֵבית ֲאבֵֹתיֶהם

דֹוק ֶּבן ַוֲעַזְרָיה ֶבן ִחְלִקָּיה ֶּבן ְמֻׁשָּלם ֶּבן צָ ) 11: (ִויהֹוָיִריב ְוָיִכין
ַוֲעָדָיה ֶּבן ) 12(  : טּוב ְנִגיד ֵּבית ָהֱאלִֹהיםְמָריֹות ֶּבן ֲאִחי

ֶּבן  ּוַמְעַׂשי ֶּבן ֲעִדיֵאל ֶּבן ַיְחֵזָרה| ְירָֹחם ֶּבן ַּפְׁשחּור ֶּבן ַמְלִּכָּיה 
ַוֲאֵחיֶהם ָראִׁשים ְלֵבית ) 13: (ְמֻׁשָּלם ֶּבן ְמִׁשֵּלִמית ֶּבן ִאֵּמר

ת ִּגּבֹוֵרי ֵחיל ְמֶלאֶכת ֲעבֹודַ  |ֲאבֹוָתם ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים 
ִריָקם ְׁשַמְעָיה ֶבן ַחּׁשּוב ֶּבן ַעזְ | ּוִמן ַהְלִוִּים ) 14: (ֵּבית ָהֱאלִֹהים

ּוַמַּתְנָיה | ּוַבְקַּבַּקר ֶחֶרׁש ְוָגָלל ) 15: (ֶּבן ֲחַׁשְבָיה ִמן ְּבֵני ְמָרִרי
ֶּבן  ֶּבן ְׁשַמְעָיה ֶּבן ָּגָללְועַֹבְדָיה ) 16: (ֶּבן ִמיָכא ֶּבן ִזְכִרי ֶּבן ָאָסף

: טֹוָפִתיּוֶבֶרְכָיה ֶבן ָאָסא ֶּבן ֶאְלָקָנה ַהּיֹוֵׁשב ְּבַחְצֵרי נְ | ְידּותּון 
ם ַוֲאִחיֶהם ַׁשּלּו| ְוַהּׁשֲֹעִרים ַׁשּלּום ְוַעּקּוב ְוַטְלמֹן ַוֲאִחיָמן ) 17(

 ֵהָּמה ַהּׁשֲֹעִרים |ְוַעד ֵהָּנה ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִמְזָרָחה ) 18: (ָהרֹאׁש
ח ְוַׁשּלּום ֶּבן קֹוֵרא ֶּבן ֶאְבָיָסף ֶּבן קֹרַ ) 19: (ְלַמֲחנֹות ְּבֵני ֵלִוי

ֵרי ְוֶאָחיו ְלֵבית ָאִביו ַהָּקְרִחים ַעל ְמֶלאֶכת ָהֲעבֹוָדה ׁשְֹמ 
: ֹואַוֲאבֵֹתיֶהם ַעל ַמֲחֵנה ְיהָוה ׁשְֹמֵרי ַהָּמב| ַהִּסִּפים ָלאֶֹהל 

: ֹוֶּבן ֶאְלָעָזר ָנִגיד ָהָיה ֲעֵליֶהם ְלָפִנים ְיהָוה ִעּמ ּוִפיְנָחס) 20(
ֻּכָּלם ) 22: (ְזַכְרָיה ֶּבן ְמֶׁשֶלְמָיה ׁשֵֹער ֶּפַתח ְלאֶֹהל מֹוֵעד) 21(

ֵהָּמה | ַהְּברּוִרים ְלׁשֲֹעִרים ַּבִּסִּפים ָמאַתִים ּוְׁשֵנים ָעָׂשר 
ד ּוְׁשמּוֵאל ָהרֶֹאה ְבַחְצֵריֶהם ִהְתַיְחָׂשם ֵהָּמה ִיַּסד ָּדִוי

ֵבית ְוֵהם ּוְבֵניֶהם ַעל ַהְּׁשָעִרים ְלֵבית ְיהָוה ְל ) 23: (ֶּבֱאמּוָנָתם
ִמְזָרח | ְלַאְרַּבע רּוחֹות ִיְהיּו ַהּׁשֲֹעִרים ) 24: (ָהאֶֹהל ְלִמְׁשָמרֹות
ת ַוֲאֵחיֶהם ְּבַחְצֵריֶהם ָלבֹוא ְלִׁשְבעַ ) 25: (ָיָּמה ָצפֹוָנה ָוֶנְגָּבה

ת ִּכי ֶבֱאמּוָנה ֵהָּמה ַאְרַּבעַ ) 26: (ִמים ֵמֵעת ֶאל ֵעת ִעם ֵאֶּלהַהּיָ 
 ְוָהיּו ַעל ַהְּלָׁשכֹות ְוַעל ָהאְֹצרֹות| ִּגּבֵֹרי ַהּׁשֲֹעִרים ֵהם ַהְלִוִּים 

ִּכי ֲעֵליֶהם | ּוְסִביבֹות ֵּבית ָהֱאלִֹהים ָיִלינּו ) 27: (ֵּבית ָהֱאלִֹהים



ּוֵמֶהם ַעל ְּכֵלי ) 28: (ֵּתַח ְוַלּבֶֹקר ַלּבֶֹקרִמְׁשֶמֶרת ְוֵהם ַעל ַהַּמפְ 
ּוֵמֶהם ) 29: (ִּכי ְבִמְסָּפר ְיִביאּום ּוְבִמְסָּפר יֹוִציאּום| ָהֲעבֹוָדה 

ְוַעל ַהּסֶֹלת ְוַהַּיִין | ְמֻמִּנים ַעל ַהֵּכִלים ְוַעל ָּכל ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש 
ּוִמן ְּבֵני ַהּכֲֹהִנים רְֹקֵחי ) 30: (ְוַהֶּׁשֶמן ְוַהְּלבֹוָנה ְוַהְּבָׂשִמים

ּוַמִּתְתָיה ִמן ַהְלִוִּים הּוא ַהְּבכֹור ) 31: (ַהִּמְרַקַחת ַלְּבָׂשִמים
ּוִמן ְּבֵני ) 32: (ֶּבֱאמּוָנה ַעל ַמֲעֵׂשה ַהֲחִבִּתים| ְלַׁשֻּלם ַהָּקְרִחי 

: ָּבתְלָהִכין ַׁשַּבת ַׁש | ַהְּקָהִתי ִמן ֲאֵחיֶהם ַעל ֶלֶחם ַהַּמֲעָרֶכת 
כֹת ְוֵאֶּלה ַהְמׁשְֹרִרים ָראֵׁשי ָאבֹות ַלְלִוִּים ַּבְּלָׁש ) 33(  

: ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֲעֵליֶהם ַּבְּמָלאָכה| ] ְּפטּוִרים קרי[פטירים 
ֵאֶּלה | ֵאֶּלה ָראֵׁשי ָהָאבֹות ַלְלִוִּים ְלתְֹלדֹוָתם ָראִׁשים ) 34(

  : ָיְׁשבּו ִבירּוָׁשָלִם
ְוֵׁשם | ] ְיִעיֵאל קרי[ן ָיְׁשבּו ֲאִבי ִגְבעֹון יעואל ּוְבִגְבעֹו) 35(

 ְוצּור ְוִקיׁש ּוַבַעל ְוֵנר| ּוְבנֹו ַהְּבכֹור ַעְבּדֹון ) 36: (ִאְׁשּתֹו ַמֲעָכה
ּוִמְקלֹות ) 38: (ּוְגדֹור ְוַאְחיֹו ּוְזַכְרָיה ּוִמְקלֹות) 37: (ְוָנָדב

ם יֶהם ָיְׁשבּו ִבירּוָׁשַלִם ִע ְוַאף ֵהם ֶנֶגד ֲאחֵ | הֹוִליד ֶאת ִׁשְמָאם 
| ּול ְוֵנר הֹוִליד ֶאת ִקיׁש ְוִקיׁש הֹוִליד ֶאת ָׁשא) 39(  : ֲאֵחיֶהם

ָדב ְוֶאת ְוָׁשאּול הֹוִליד ֶאת ְיהֹוָנָתן ְוֶאת ַמְלִּכי ׁשּוַע ְוֶאת ֲאִבינָ 
 ּוְמִרי ַבַעל הֹוִליד ֶאת| ּוֶבן ְיהֹוָנָתן ְמִריב ָּבַעל ) 40: (ֶאְׁשָּבַעל
ְוָאָחז ) 42: (ִּפיתֹון ָוֶמֶלְך ְוַתְחֵרעַ | ּוְבֵני ִמיָכה ) 41: (ִמיָכה

ֶאת הֹוִליד ֶאת ַיְעָרה ְוַיְעָרה הֹוִליד ֶאת ָעֶלֶמת ְוֶאת ַעְזָמֶות וְ 
|  ּומֹוָצא הֹוִליד ֶאת ִּבְנָעא) 43: (ְוִזְמִרי הֹוִליד ֶאת מֹוָצא| ִזְמִרי 

ּוְלָאֵצל ִׁשָּׁשה ָבִנים ) 44: (ָאֵצל ְּבנֹוּוְרָפָיה ְבנֹו ֶאְלָעָׂשה ְבנֹו 
 עַֹבְדָיה ְוָחָנןְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ַעְזִריָקם ּבְֹכרּו ְוִיְׁשָמֵעאל ּוְׁשַעְרָיה וְ 

  :ֵאֶּלה ְּבֵני ָאַצל| 
  

1 Chronicles Chapter 10 
  
י ַוָּיָנס ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִמְּפנֵ | ּוְפִלְׁשִּתים ִנְלֲחמּו ְבִיְׂשָרֵאל ) 1(

ַוַּיְדְּבקּו ְפִלְׁשִּתים ) 2: (ְפִלְׁשִּתים ַוִּיְּפלּו ֲחָלִלים ְּבַהר ִּגְלּבֹעַ 
ַוַּיּכּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת יֹוָנָתן ְוֶאת | ַאֲחֵרי ָׁשאּול ְוַאֲחֵרי ָבָניו 

 ַוִּתְכַּבד ַהִּמְלָחָמה ַעל) 3: (ֲאִביָנָדב ְוֶאת ַמְלִּכי ׁשּוַע ְּבֵני ָׁשאּול
) 4: (ַוָּיֶחל ִמן ַהּיֹוִרים| ִּיְמָצֻאהּו ַהּמֹוִרים ַּבָּקֶׁשת ָׁשאּול וַ 

 ֶּפן ָיבֹאּו ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל נֵֹׂשא ֵכָליו ְׁשלֹף ַחְרְּבָך ְוָדְקֵרִני ָבּה
ֵרא ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה ְוִהְתַעְּללּו ִבי ְולֹא ָאָבה נֵֹׂשא ֵכָליו ִּכי יָ 



 ַוַּיְרא נֵֹׂשא) 5: (ַהֶחֶרב ַוִּיּפֹל ָעֶליהָ  ַוִּיַּקח ָׁשאּול ֶאת   | ְמאֹד 
) 6(  : ַוִּיּפֹל ַּגם הּוא ַעל ַהֶחֶרב ַוָּימֹת| ֵכָליו ִּכי ֵמת ָׁשאּול 

ַוִּיְראּו ָּכל ) 7: (ַוָּיָמת ָׁשאּול ּוְׁשלֶֹׁשת ָּבָניו ְוָכל ֵּביתֹו ַיְחָּדו ֵמתּו
ַוַּיַעְזבּו | י ֵמתּו ָׁשאּול ּוָבָניו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּבֵעֶמק ִּכי ָנסּו ְוִכ 

ַוְיִהי ) 8(  : ָעֵריֶהם ַוָּיֻנסּו ַוָּיבֹאּו ְפִלְׁשִּתים ַוֵּיְׁשבּו ָּבֶהם
ַוִּיְמְצאּו ֶאת | ִמָּמֳחָרת ַוָּיבֹאּו ְפִלְׁשִּתים ְלַפֵּׁשט ֶאת ַהֲחָלִלים 

ת ִׁשיֻטהּו ַוִּיְׂשאּו ֶא ַוַּיְפ ) 9: (ָׁשאּול ְוֶאת ָּבָניו נְֹפִלים ְּבַהר ִּגְלּבֹעַ 
ר ֶאת ַוְיַׁשְּלחּו ְבֶאֶרץ ְפִלְׁשִּתים ָסִביב ְלַבֵּׂש | רֹאׁשֹו ְוֶאת ֵּכָליו 

|  ַוָּיִׂשימּו ֶאת ֵּכָליו ֵּבית ֱאלֵֹהיֶהם) 10: (ֲעַצֵּביֶהם ְוֶאת ָהָעם
| ִּגְלָעד  ַוִּיְׁשְמעּו ּכֹל ָיֵביׁש) 11(  : ְוֶאת ֻּגְלָּגְלּתֹו ָתְקעּו ֵּבית ָּדגֹון

ִיל ַוָּיקּומּו ָּכל ִאיׁש חַ ) 12: (ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְפִלְׁשִּתים ְלָׁשאּול
| ה ַוִּיְׂשאּו ֶאת ּגּוַפת ָׁשאּול ְוֵאת ּגּופֹת ָּבָניו ַוְיִביאּום ָיֵביָׁש 
ְבַעת ַוִּיְקְּברּו ֶאת ַעְצמֹוֵתיֶהם ַּתַחת ָהֵאָלה ְּבָיֵבׁש ַוָּיצּומּו ִׁש 

ל ְּדַבר ַוָּיָמת ָׁשאּול ְּבַמֲעלֹו ֲאֶׁשר ָמַעל ַּביהָוה עַ ) 13: (ָיִמים
ְולֹא ) 14: (ְוַגם ִלְׁשאֹול ָּבאֹוב ִלְדרֹוׁש| ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא ָׁשָמר 
  :ַוַּיֵּסב ֶאת ַהְּמלּוָכה ְלָדִויד ֶּבן ִיָׁשי| ָדַרׁש ַּביהָוה ַוְיִמיֵתהּו 

  
1 Chronicles Chapter 11 

  
ִהֵּנה ַעְצְמָך | ְבצּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָּדִויד ֶחְברֹוָנה ֵלאמֹר ַוִּיָּק ) 1(

ּול ַּגם ְּתמֹול ַּגם ִׁשְלׁשֹום ַּגם ִּבְהיֹות ָׁשא) 2: (ּוְבָׂשְרָך ֲאָנְחנּו
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה | ֶמֶלְך ַאָּתה ַהּמֹוִציא ְוַהֵּמִביא ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

 ִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ִּתְהֶיהֱאלֶֹהיָך ְלָך ַאָּתה ִתְרֶעה ֶאת עַ 
ֶלְך ַוָּיבֹאּו ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמ ) 3: (ָנִגיד ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

 ַוִּיְמְׁשחּו| ֶחְברֹוָנה ַוִּיְכרֹת ָלֶהם ָּדִויד ְּבִרית ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני ְיהָוה 
ַוֵּיֶלְך ) 4(  : הָוה ְּבַיד ְׁשמּוֵאלֶאת ָּדִויד ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּכְדַבר יְ 

ְוָׁשם ַהְיבּוִסי יְֹׁשֵבי | ָּדִויד ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ְירּוָׁשַלִם ִהיא ְיבּוס 
ַוִּיְלּכֹד | ַוּיֹאְמרּו יְֹׁשֵבי ְיבּוס ְלָדִויד לֹא ָתבֹוא ֵהָּנה ) 5: (ָהָאֶרץ

 ֶמר ָּדִויד ָּכל ַמֵּכהַוּיֹא) 6: (ָּדִויד ֶאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִויד
ן ַוַּיַעל ָּבִראׁשֹוָנה יֹוָאב ּבֶ | ְיבּוִסי ָּבִראׁשֹוָנה ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ּוְלָׂשר 

 ַעל ֵּכן ָקְראּו לֹו ִעיר| ַוֵּיֶׁשב ָּדִויד ַּבְמָצד ) 7: (ְצרּוָיה ַוְיִהי ְלרֹאׁש
ְויֹוָאב | ָּסִביב ַוִּיֶבן ָהִעיר ִמָּסִביב ִמן ַהִּמּלֹוא ְוַעד הַ ) 8: (ָּדִויד

ַויהָוה | ַוֵּיֶלְך ָּדִויד ָהלֹוְך ְוָגדֹול ) 9: (ְיַחֶּיה ֶאת ְׁשָאר ָהִעיר
  : ְצָבאֹות ִעּמֹו



ִעּמֹו  ְוֵאֶּלה ָראֵׁשי ַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ְלָדִויד ַהִּמְתַחְּזִקים) 10(
: ל ִיְׂשָרֵאלִּכְדַבר ְיהָוה עַ | ְבַמְלכּותֹו ִעם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְמִליכֹו 

ָיָׁשְבָעם ֶּבן | ְוֵאֶּלה ִמְסַּפר ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ְלָדִויד ) 11(  
הּוא עֹוֵרר ֶאת ] ַהָּׁשִליִׁשים קרי[ַחְכמֹוִני רֹאׁש הׁשלוׁשים 

 ְוַאֲחָריו ֶאְלָעָזר) 12: (ֲחִניתֹו ַעל ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָחָלל ְּבַפַעם ֶאָחת
הּוא ָהָיה ִעם ) 13: (ִּבְׁשלֹוָׁשה ַהִּגּבִֹריםהּוא | ֶּבן ּדֹודֹו ָהֲאחֹוִחי 

ַוְּתִהי  ָּדִויד ַּבַּפס ַּדִּמים ְוַהְּפִלְׁשִּתים ֶנֱאְספּו ָׁשם ַלִּמְלָחָמה
: ְוָהָעם ָנסּו ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים| ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ְמֵלָאה ְׂשעֹוִרים 

| ַוַּיּכּו ֶאת ְּפִלְׁשִּתים  ַוִּיְתַיְּצבּו ְבתֹוְך ַהֶחְלָקה ַוַּיִּצילּוהָ ) 14(
ֹוִׁשים ַוֵּיְרדּו ְׁשלֹוָׁשה ִמן ַהְּׁשל) 15: (ַוּיֹוַׁשע ְיהָוה ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה

ּוַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים | רֹאׁש ַעל ַהֻּצר ֶאל ָּדִויד ֶאל ְמָעַרת ֲעֻדָּלם 
 יב ְּפִלְׁשִּתיםּוְנִצ | ְוָדִויד ָאז ַּבְּמצּוָדה ) 16: (חָֹנה ְּבֵעֶמק ְרָפִאים

ִמי | ָּדִויד ַוּיֹאַמר ] ַוִּיְתָאיו קרי[ויתאו ) 17: (ָאז ְּבֵבית ָלֶחם
ַוִּיְבְקעּו ) 18: (ַיְׁשֵקִני ַמִים ִמּבֹור ֵּבית ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַער

ר ית ֶלֶחם ֲאֶׁש ַהְּׁשלָֹׁשה ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ַוִּיְׁשֲאבּו ַמִים ִמּבֹור ּבֵ 
ֵּסְך ְולֹא ָאָבה ָדִויד ִלְׁשּתֹוָתם ַוְינַ | ר ַוִּיְׂשאּו ַוָּיִבאּו ֶאל ָּדִויד ַּבַּׁשעַ 

ת ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ִּלי ֵמֱאלַֹהי ֵמֲעׂשֹות זֹא) 19: (אָֹתם ַליהָוה
ֹוָתם ֲהַדם ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאְׁשֶּתה ְבַנְפׁשֹוָתם ִּכי ְבַנְפׁש

: יםֵאֶּלה ָעׂשּו ְׁשלֶֹׁשת ַהִּגּבֹוִר |  ֱהִביאּום ְולֹא ָאָבה ִלְׁשּתֹוָתם
ּוא עֹוֵרר ְוַאְבַׁשי ֲאִחי יֹוָאב הּוא ָהָיה רֹאׁש ַהְּׁשלֹוָׁשה ְוה) 20(

: הֵׁשם ַּבְּׁשלֹוָׁש ] ְולֹו קרי[ולא | ֶאת ֲחִניתֹו ַעל ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָחָלל 
ה ְוַעד ַהְּׁשלֹוָׁש | ר ִמן ַהְּׁשלֹוָׁשה ַבְּׁשַנִים ִנְכָּבד ַוְיִהי ָלֶהם ְלָׂש ) 21(

ן ְּבָנָיה ֶבן ְיהֹוָיָדע ֶּבן ִאיׁש ַחִיל ַרב ְּפָעִלים ִמ ) 22(  : לֹא ָבא
ָּכה הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשֵני ֲאִריֵאל מֹוָאב ְוהּוא ָיַרד ְוִה | ַקְבְצֵאל 

ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ) 23: (ֶאת ָהֲאִרי ְּבתֹוְך ַהּבֹור ְּביֹום ַהָּׁשֶלג
ִנית ִרי ִאיׁש ִמָּדה ָחֵמׁש ָּבַאָּמה ּוְבַיד ַהִּמְצִרי חֲ ָהִאיׁש ַהִּמְצ 

ַוִּיְגזֹל ֶאת ַהֲחִנית ִמַּיד | ִּכְמנֹור אְֹרִגים ַוֵּיֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט 
| ע ֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָידָ ) 24: (ַהִּמְצִרי ַוַּיַהְרֵגהּו ַּבֲחִניתֹו

ּוא ִמן ַהְּׁשלֹוִׁשים ִהּנֹו ִנְכָּבד ה) 25: (ּבִֹריםְולֹו ֵׁשם ִּבְׁשלֹוָׁשה ַהּגִ 
) 26(  : ַוְיִׂשיֵמהּו ָדִויד ַעל ִמְׁשַמְעּתֹו| ְוֶאל ַהְּׁשלֹוָׁשה לֹא ָבא 

ית ֲעָׂשה ֵאל ֲאִחי יֹוָאב ֶאְלָחָנן ֶּבן ּדֹודֹו ִמּבֵ | ְוִגּבֹוֵרי ַהֲחָיִלים 
ִעיָרא ֶבן ) 28(  : ֹוִניַׁשּמֹות ַהֲהרֹוִרי ֶחֶלץ ַהְּפל) 27(  : ָלֶחם

ַלי ִסְּבַכי ַהֻחָׁשִתי ִעי) 29(  : ִעֵּקׁש ַהְּתקֹוִעי ֲאִביֶעֶזר ָהֲעְּנתֹוִתי
: ַמְהַרי ַהְּנטָֹפִתי ֵחֶלד ֶּבן ַּבֲעָנה ַהְּנטֹוָפִתי) 30(  : ָהֲאחֹוִחי



 :ְּבָנָיה ַהִּפְרָעתִֹני   ִאיַתי ֶּבן ִריַבי ִמִּגְבַעת ְּבֵני ִבְנָיִמן ) 31(  
ַעְזָמֶות ) 33(  : ֲאִביֵאל ָהַעְרָבִתי   חּוַרי ִמַּנֲחֵלי ָגַעׁש ) 32(

ן ְּבֵני ָהֵׁשם ַהִּגזֹוִני יֹוָנָת ) 34(  : ַהַּבֲחרּוִמי ֶאְלַיְחָּבא ַהַּׁשַעְלבִֹני
ל ֶּבן ֲאִחיָאם ֶּבן ָׂשָכר ַהֲהָרִרי ֱאִליפַ ) 35(  : ֶּבן ָׁשֵגה ַהֲהָרִרי

ֶחְצרֹו ) 37(  : ִתי ֲאִחָּיה ַהְּפלִֹניֵחֶפר ַהְּמֵכרָ ) 36(  : אּור
יֹוֵאל ֲאִחי ָנָתן ִמְבָחר ֶּבן ) 38(  : ַהַּכְרְמִלי ַנֲעַרי ֶּבן ֶאְזָּבי

ֶּבן  ַנְחַרי ַהֵּברִֹתי נֵֹׂשא ְּכֵלי יֹוָאב| ֶצֶלק ָהַעּמֹוִני ) 39(  : ַהְגִרי
ִרָּיה ַהִחִּתי אּו) 41(  : ִעיָרא ַהִּיְתִרי ָּגֵרב ַהִּיְתִרי) 40(  : ְצרּוָיה

אּוֵבִני ֲעִדיָנא ֶבן ִׁשיָזא ָהראּוֵבִני רֹאׁש ָלר) 42(  : ָזָבד ֶּבן ַאְחָלי
: ָחָנן ֶּבן ַמֲעָכה ְויֹוָׁשָפט ַהִּמְתִני) 43(  : ְוָעָליו ְׁשלֹוִׁשים

   ] ִויִעיֵאל קרי[ָׁשָמע ויעואל | ֻעִזָּיא ָהֲעְׁשְּתָרִתי ) 44(  
ְיִדיֲעֵאל ֶּבן ִׁשְמִרי ְויָֹחא ָאִחיו ) 45(  : ְּבֵני חֹוָתם ָהֲערֵֹעִרי

| ְלָנַעם ֱאִליֵאל ַהַּמֲחִוים ִויִריַבי ְויֹוַׁשְוָיה ְּבֵני ֶא ) 46(  : ַהִּתיִצי
  :ֱאִליֵאל ְועֹוֵבד ְוַיֲעִׂשיֵאל ַהְּמצָֹבָיה) 47: (ְוִיְתָמה ַהּמֹוָאִבי
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ן ִויד ְלִציְקַלג עֹוד ָעצּור ִמְּפֵני ָׁשאּול ּבֶ ְוֵאֶּלה ַהָּבִאים ֶאל ּדָ ) 1(

נְֹׁשֵקי ֶקֶׁשת ) 2: (ְוֵהָּמה ַּבִּגּבֹוִרים עְֹזֵרי ַהִּמְלָחָמה| ִקיׁש 
ל ֵמֲאֵחי ָׁשאּו| ַמְיִמיִנים ּוַמְׂשִמאִלים ָּבֲאָבִנים ּוַבִחִּצים ַּבָּקֶׁשת 

י ַהְּׁשָמָעה ַהִּגְבָעִתי ָהרֹאׁש ֲאִחיֶעֶזר ְויֹוָאׁש ְּבנֵ ) 3: (ִמִּבְנָיִמן
ּוְבָרָכה ְוֵיהּוא | ָוֶפֶלט ְּבֵני ַעְזָמֶות ] ִויִזיֵאל קרי[ויזואל 
ְוִיְׁשַמְעָיה ַהִּגְבעֹוִני ִּגּבֹור ַּבְּׁשלִֹׁשים ְוַעל ) 4: (ָהֲעְּנתִֹתי
) 6: (ְוִיְרְמָיה ְוַיֲחִזיֵאל ְויֹוָחָנן ְויֹוָזָבד ַהְּגֵדָרִתי) 5: (ַהְּׁשלִֹׁשים

 ֶאְלעּוַזי ִויִרימֹות ּוְבַעְלָיה ּוְׁשַמְרָיהּו ּוְׁשַפְטָיהּו החריפי
ְבָעם ֶאְלָקָנה ְוִיִּׁשָּיהּו ַוֲעַזְרֵאל ְויֹוֶעֶזר ְוָיָׁש ) 7]: (ַהֲחרּוִפי קרי[

ּוִמן ) 9: (ְויֹוֵעאָלה ּוְזַבְדָיה ְּבֵני ְירָֹחם ִמן ַהְּגדֹור) 8: (ַהָּקְרִחים
ָבא ֶאל ָּדִויד ַלְמַצד ִמְדָּבָרה ִּגּבֵֹרי ַהַחִיל ַאְנֵׁשי צָ  ַהָּגִדי ִנְבְּדלּו

 ּוְפֵני ַאְרֵיה ְּפֵניֶהם ְוִכְצָבאִים ַעל| ַלִּמְלָחָמה עְֹרֵכי ִצָּנה ָורַֹמח 
עַֹבְדָיה ַהֵּׁשִני ֱאִליָאב | ֵעֶזר ָהרֹאׁש ) 10(  : ֶהָהִרים ְלַמֵהר

ַעַּתי ) 12: (ִיְרְמָיה ַהֲחִמִׁשי ִמְׁשַמָּנה ָהְרִביִעי) 11: (ַהְּׁשִלִׁשי
: יִעייֹוָחָנן ַהְּׁשִמיִני ֶאְלָזָבד ַהְּתִׁש ) 13: (ַהִּׁשִּׁשי ֱאִליֵאל ַהְּׁשִבִעי

ֵאֶּלה ) 15: (ַמְכַּבַּני ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר   ִיְרְמָיהּו ָהֲעִׂשיִרי ) 14(
) 16: (ֹול ְלָאֶלףֶאָחד ְלֵמָאה ַהָּקָטן ְוַהָּגד| ִמְּבֵני ָגד ָראֵׁשי ַהָּצָבא 



הּוא ְמַמֵּלא ֵאֶּלה ֵהם ֲאֶׁשר ָעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון וְ 
ַוַּיְבִריחּו ֶאת ָּכל ָהֲעָמִקים | ] ְּגדֹוָתיו קרי[ַעל ָּכל גדיתיו 
ַוָּיבֹאּו ִמן ְּבֵני ִבְנָיִמן ִויהּוָדה ַעד ) 17(  : ַלִּמְזָרח ְוַלַּמֲעָרב

ִאם  ַוֵּיֵצא ָדִויד ִלְפֵניֶהם ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ָלֶהם) 18: (ידַלְמָצד ְלָדוִ 
ְוִאם | ד ְלָׁשלֹום ָּבאֶתם ֵאַלי ְלָעְזֵרִני ִיְהֶיה ִּלי ֲעֵליֶכם ֵלָבב ְלָיחַ 

: יֹוַכחְלַרּמֹוַתִני ְלָצַרי ְּבלֹא ָחָמס ְּבַכַּפי ֵיֶרא ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו וְ 
ם ַהָּׁשִליִׁשי[ָמַׂשי רֹאׁש הׁשלוׁשים ְורּוַח ָלְבָׁשה ֶאת עֲ ) 19(  
ְלעְֹזֶרָך ִּכי  ְלָך ָדִויד ְוִעְּמָך ֶבן ִיַׁשי ָׁשלֹום ָׁשלֹום ְלָך ְוָׁשלֹום] קרי

  : ַוְיַקְּבֵלם ָּדִויד ַוִּיְּתֵנם ְּבָראֵׁשי ַהְּגדּוד| ֲעָזְרָך ֱאלֶֹהיָך 
ִלְׁשִּתים ַעל ָׁשאּול ּוִמְּמַנֶּׁשה ָנְפלּו ַעל ָּדִויד ְּבבֹאֹו ִעם ּפְ ) 20(

אמֹר ִּכי ְבֵעָצה ִׁשְּלֻחהּו ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים לֵ | ַלִּמְלָחָמה ְולֹא ֲעָזֻרם 
 ְּבֶלְכּתֹו ֶאל ִציְקַלג ָנְפלּו) 21: (ְּבָראֵׁשינּו ִיּפֹול ֶאל ֲאדָֹניו ָׁשאּול

ָבד ֶוֱאִליהּוא ָעָליו ִמְּמַנֶּׁשה ַעְדַנח ְויֹוָזָבד ִויִדיֲעֵאל ּוִמיָכֵאל ְויֹוזָ 
ְוֵהָּמה ָעְזרּו ִעם ) 22: (ָראֵׁשי ָהֲאָלִפים ֲאֶׁשר ִלְמַנֶּׁשה| ְוִצְּלָתי 

) 23: (ַוִּיְהיּו ָׂשִרים ַּבָּצָבא| ָּדִויד ַעל ַהְּגדּוד ִּכי ִגּבֹוֵרי ַחִיל ֻּכָּלם 
ֹול ַעד ְלַמֲחֶנה ָגד| ִּכי ְלֶעת יֹום ְּביֹום ָיבֹאּו ַעל ָּדִויד ְלָעְזרֹו 

  : ְּכַמֲחֵנה ֱאלִֹהים
| ֶחְברֹוָנה  ְוֵאֶּלה ִמְסְּפֵרי ָראֵׁשי ֶהָחלּוץ ַלָּצָבא ָּבאּו ַעל ָּדִויד) 24(

ְּבֵני ְיהּוָדה ) 25(  : ְלָהֵסב ַמְלכּות ָׁשאּול ֵאָליו ְּכִפי ְיהָוה
: י ָצָבאֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ּוְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֲחלּוצֵ | נְֹׂשֵאי ִצָּנה ָורַֹמח 

ִפים ִמן ְּבֵני ִׁשְמעֹון ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ַלָּצָבא ִׁשְבַעת ֲאלָ ) 26(  
: ֹותִמן ְּבֵני ַהֵּלִוי ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמא) 27(  : ּוֵמָאה
ַבע ְוִעּמֹו ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ּוְׁש | ִויהֹוָיָדע ַהָּנִגיד ְלַאֲהרֹן ) 28(  
ּוֵבית ָאִביו ָׂשִרים | ָחִיל  ְוָצדֹוק ַנַער ִּגּבֹור) 29(  : ֵמאֹות

ֲאָלִפים  ּוִמן ְּבֵני ִבְנָיִמן ֲאֵחי ָׁשאּול ְׁשלֶֹׁשת) 30(  : ֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים
) 31(  : ְוַעד ֵהָּנה ַמְרִּביָתם ׁשְֹמִרים ִמְׁשֶמֶרת ֵּבית ָׁשאּול| 

י ִיל ַאְנֵׁש ִּגּבֹוֵרי חַ | ּוִמן ְּבֵני ֶאְפַרִים ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּוְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות 
ָנה ּוֵמֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ְׁשמֹו) 32(  : ֵׁשמֹות ְלֵבית ֲאבֹוָתם

: דֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות ָלבֹוא ְלַהְמִליְך ֶאת ָּדִוי| ָעָׂשר ָאֶלף 
 ַּיֲעֶׂשה ּוִמְּבֵני ִיָּׂששָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ַלִעִּתים ָלַדַעת ַמה) 33(  

) 34(  : ָמאַתִים ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ִּפיֶהםָראֵׁשיֶהם | ִיְׂשָרֵאל 
ִמִּׁשים ִמְּזֻבלּון יֹוְצֵאי ָצָבא עְֹרֵכי ִמְלָחָמה ְּבָכל ְּכֵלי ִמְלָחָמה חֲ 

| ּוִמַּנְפָּתִלי ָׂשִרים ָאֶלף ) 35(  : ְוַלֲעדֹר ְּבלֹא ֵלב ָוֵלב| ָאֶלף 
ּוִמן ) 36(  : ְוִעָּמֶהם ְּבִצָּנה ַוֲחִנית ְׁשלִֹׁשים ְוִׁשְבָעה ָאֶלף



: אֹותַהָּדִני עְֹרֵכי ִמְלָחָמה ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוָנה ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמ 
: ָאֶלף ּוֵמָאֵׁשר יֹוְצֵאי ָצָבא ַלֲערְֹך ִמְלָחָמה ַאְרָּבִעים) 37(  
 ט ְמַנֶּׁשהּוֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ִמן ָהראּוֵבִני ְוַהָּגִדי ַוֲחִצי ֵׁשבֶ ) 38(  

ָּכל ֵאֶּלה ) 39: (ָחָמה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלףְּבכֹל ְּכֵלי ְצָבא ִמלְ 
ֹוָנה ַאְנֵׁשי ִמְלָחָמה עְֹדֵרי ַמֲעָרָכה ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ָּבאּו ֶחְבר

ב ְוַגם ָּכל ֵׁשִרית ִיְׂשָרֵאל לֵ | ְלַהְמִליְך ֶאת ָּדִויד ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ָּדִויד ָיִמים ַוִּיְהיּו ָׁשם ִעם ) 40: (ֶאָחד ְלַהְמִליְך ֶאת ָּדִויד
ְוַגם ) 41: (ִּכי ֵהִכינּו ָלֶהם ֲאֵחיֶהם| ְׁשלֹוָׁשה אְֹכִלים ְוׁשֹוִתים 

ֶלֶחם  ַהְּקרֹוִבים ֲאֵליֶהם ַעד ִיָׂששָכר ּוְזֻבלּון ְוַנְפָּתִלי ְמִביִאים
ִלים ַּבֲחמֹוִרים ּוַבְּגַמִּלים ּוַבְּפָרִדים ּוַבָּבָקר ַמֲאָכל ֶקַמח ְּדבֵ 

  :ִּכי ִׂשְמָחה ְּבִיְׂשָרֵאל| ַיִין ְוֶׁשֶמן ּוָבָקר ְוצֹאן ָלרֹב ְוִצּמּוִקים וְ 
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) 2: (ַוִּיָּוַעץ ָּדִויד ִעם ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמאֹות ְלָכל ָנִגיד) 1(

ָוה ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ְלכֹל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ִאם ֲעֵליֶכם טֹוב ּוִמן ְיה
ֹות ְרָצה ִנְׁשְלָחה ַעל ַאֵחינּו ַהִּנְׁשָאִרים ְּבכֹל ַאְרצֱאלֵֹהינּו ִנפְ 

ְוִיָּקְבצּו | ִיְׂשָרֵאל ְוִעָּמֶהם ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְּבָעֵרי ִמְגְרֵׁשיֶהם 
ִּכי לֹא ְדַרְׁשֻנהּו | ְוָנֵסָּבה ֶאת ֲארֹון ֱאלֵֹהינּו ֵאֵלינּו ) 3: (ֵאֵלינּו

ר ִּכי ָיַׁשר ַהָּדבָ | רּו ָכל ַהָּקָהל ַלֲעׂשֹות ֵּכן ַוּיֹאְמ ) 4: (ִּביֵמי ָׁשאּול
ֹור ַוַּיְקֵהל ָּדִויד ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִמן ִׁשיח) 5: (ְּבֵעיֵני ָכל ָהָעם

ת ְלָהִביא ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִמִּקְריַ | ִמְצַרִים ְוַעד ְלבֹוא ֲחָמת 
ֲעָלָתה ֶאל ִקְרַית ְיָעִרים ַוַּיַעל ָּדִויד ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ּבַ ) 6: (ְיָעִרים

יֹוֵׁשב  ְלַהֲעלֹות ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ְיהָוה| ֲאֶׁשר ִליהּוָדה 
ַעל  ַוַּיְרִּכיבּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים) 7: (ַהְּכרּוִבים ֲאֶׁשר ִנְקָרא ֵׁשם

) 8: (ָלהְוֻעָּזא ְוַאְחיֹו נֲֹהִגים ָּבֲעגָ | ֲעָגָלה ֲחָדָׁשה ִמֵּבית ֲאִביָנָדב 
 ּוְבִׁשיִרים| ְוָדִויד ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ְמַׂשֲחִקים ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ְּבָכל עֹז 

) 9: (ּוְבִכּנֹרֹות ּוִבְנָבִלים ּוְבֻתִּפים ּוִבְמִצְלַּתִים ּוַבֲחצְֹצרֹות
רֹון ִּכי ַוִּיְׁשַלח ֻעָּזא ֶאת ָידֹו ֶלֱאחֹז ֶאת ָהָא| ַוָּיבֹאּו ַעד ּגֶֹרן ִּכידֹן 

 ר ָׁשַלחַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבֻעָּזא ַוַּיֵּכהּו ַעל ֲאֶׁש ) 10: (ְמטּו ַהָּבָקרָׁש 
ַוִּיַחר ְלָדִויד ִּכי ) 11: (ַוָּיָמת ָׁשם ִלְפֵני ֱאלִֹהים| ָידֹו ַעל ָהָארֹון 

 ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ֶּפֶרץ ֻעָּזא ַעד| ָפַרץ ְיהָוה ֶּפֶרץ ְּבֻעָּזא 
מֹר ַוִּייָרא ָדִויד ֶאת ָהֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַההּוא ֵלא) 12: (ַהּיֹום ַהֶּזה

ְולֹא ֵהִסיר ָּדִויד ) 13: (ֵהיְך ָאִביא ֵאַלי ֵאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים| 



ַוַּיֵּטהּו ֶאל ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם | ֶאת ָהָארֹון ֵאָליו ֶאל ִעיר ָּדִויד 
ית עֵֹבד ֱאדֹם ְּבֵביתֹו ַוֵּיֶׁשב ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִעם ּבֵ ) 14: (ַהִּגִּתי

 ַוְיָבֶרְך ְיהָוה ֶאת ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל| ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים 
  :ֲאֶׁשר לֹו

  
1 Chronicles Chapter 14 

  
ֵצי ֶמֶלְך צֹר ַמְלָאִכים ֶאל ָּדִויד ַועֲ ] חּוָרם קרי[ַוִּיְׁשַלח חירם ) 1(

ַוֵּיַדע ) 2: (ִלְבנֹות לֹו ָּבִית |ֲאָרִזים ְוָחָרֵׁשי ִקיר ְוָחָרֵׁשי ֵעִצים 
ִּכי ִנֵּׂשאת ְלַמְעָלה | ָּדִויד ִּכי ֱהִכינֹו ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל 

  : ַמְלכּותֹו ַּבֲעבּור ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל
ַוּיֹוֶלד ָּדִויד עֹוד ָּבִנים | ַוִּיַּקח ָּדִויד עֹוד ָנִׁשים ִּבירּוָׁשָלִם ) 3(

| ָלִם ֶּלה ְׁשמֹות ַהְילּוִדים ֲאֶׁשר ָהיּו לֹו ִּבירּוָׁש ְוֵא ) 4: (ּוָבנֹות
) 6: (ְוִיְבָחר ֶוֱאִליׁשּוַע ְוֶאְלָּפֶלט) 5: (ַׁשּמּוַע ְוׁשֹוָבב ָנָתן ּוְׁשלֹמֹה

) 8: (ֶוֱאִליָׁשָמע ּוְבֶעְלָיָדע ֶוֱאִליָפֶלט) 7: (ְונַֹגּה ְוֶנֶפג ְוָיִפיעַ 
ַּיֲעלּו ַׁשח ָּדִויד ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל וַ ַוִּיְׁשְמעּו ְפִלְׁשִּתים ִּכי ִנְמ 

) 9: (ַוִּיְׁשַמע ָּדִויד ַוֵּיֵצא ִלְפֵניֶהם| ָכל ְּפִלְׁשִּתים ְלַבֵּקׁש ֶאת ָּדִויד 
ַוִּיְׁשַאל ָּדִויד ) 10: (ַוִּיְפְׁשטּו ְּבֵעֶמק ְרָפִאים| ּוְפִלְׁשִּתים ָּבאּו 

ּוְנַתָּתם ] ְּפִלְׁשִּתים קרי[לׁשתיים ֵּבאלִֹהים ֵלאמֹר ַהֶאֱעֶלה ַעל פ
ַוַּיֲעלּו ְּבַבַעל ) 11: (ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה ֲעֵלה ּוְנַתִּתים ְּבָיֶדךָ | ְּבָיִדי 

ת אֹוְיַבי ְּפָרִצים ַוַּיֵּכם ָׁשם ָּדִויד ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ָּפַרץ ָהֱאלִֹהים ֶא 
ָּמקֹום ַההּוא ַּבַעל ַעל ֵּכן ָקְראּו ֵׁשם הַ | ְּבָיִדי ְּכֶפֶרץ ָמִים 

פּו ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ַוִּיָּׂשְר | ַוַּיַעְזבּו ָׁשם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ) 12: (ְּפָרִצים
  : ָּבֵאׁש

ַוִּיְׁשַאל עֹוד ) 14: (ַוּיִֹסיפּו עֹוד ְּפִלְׁשִּתים ַוִּיְפְׁשטּו ָּבֵעֶמק) 13(
ָהֵסב | ֲחֵריֶהם ָּדִויד ֵּבאלִֹהים ַוּיֹאֶמר לֹו ָהֱאלִֹהים לֹא ַתֲעֶלה ַא

 ִויִהי ְּכָׁשְמֲעָך ֶאת) 15: (ֵמֲעֵליֶהם ּוָבאָת ָלֶהם ִמּמּול ַהְּבָכִאים
ִּכי ָיָצא | קֹול ַהְּצָעָדה ְּבָראֵׁשי ַהְּבָכִאים ָאז ֵּתֵצא ַבִּמְלָחָמה 

ד ַוַּיַעׂש ָּדִוי) 16: (ָהֱאלִֹהים ְלָפֶניָך ְלַהּכֹות ֶאת ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים
ְוַעד  ַוַּיּכּו ֶאת ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ִמִּגְבעֹון| ר ִצָּוהּו ָהֱאלִֹהים ַּכֲאֶׁש 
ַויהָוה ָנַתן ֶאת | ַוֵּיֵצא ֵׁשם ָּדִויד ְּבָכל ָהֲאָרצֹות ) 17: (ָּגְזָרה

  :ַּפְחּדֹו ַעל ָּכל ַהּגֹוִים
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ֶכן ָמקֹום ַלֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוּיָ | ַוַּיַעׂש לֹו ָבִּתים ְּבִעיר ָּדִויד ) 1(

לִֹהים ָאז ָאַמר ָּדִויד לֹא ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ָהאֱ ) 2: (ַוֶּיט לֹו אֶֹהל
 ִּכי ָבם ָּבַחר ְיהָוה ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ְיהָוה| ִּכי ִאם ַהְלִוִּים 
 ַוַּיְקֵהל ָּדִויד ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶאל) 3(  : ּוְלָׁשְרתֹו ַעד עֹוָלם

: ין לֹוְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְיהָוה ֶאל ְמקֹומֹו ֲאֶׁשר ֵהִכ | ָׁשָלִם ְירּו
| ִלְבֵני ְקָהת ) 5: (ַוֶּיֱאסֹף ָּדִויד ֶאת ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוֶאת ַהְלִוִּים) 4(

ֲעָׂשָיה | ִלְבֵני ְמָרִרי ) 6(  : אּוִריֵאל ַהָּׂשר ְוֶאָחיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים
 יֹוֵאל ַהָּׂשר| ִלְבֵני ֵּגְרׁשֹום ) 7(  : ֶעְׂשִריםַהָּׂשר ְוֶאָחיו ָמאַתִים וְ 
 ְׁשַמְעָיה ַהָּׂשר| ִלְבֵני ֱאִליָצָפן ) 8(  : ְוֶאָחיו ֵמָאה ּוְׁשלִֹׁשים

ֱאִליֵאל ַהָּׂשר ְוֶאָחיו | ִלְבֵני ֶחְברֹון ) 9(  : ְוֶאָחיו ָמאָתִים
ים ֶאָחיו ֵמָאה ּוְׁשנֵ ַעִּמיָנָדב ַהָּׂשר וְ | ִלְבֵני ֻעִּזיֵאל ) 10(  : ְׁשמֹוִנים
| ַוִּיְקָרא ָדִויד ְלָצדֹוק ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֲֹהִנים ) 11(  : ָעָׂשר

) 12: (יָנָדבְוַלְלִוִּים ְלאּוִריֵאל ֲעָׂשָיה ְויֹוֵאל ְׁשַמְעָיה ֶוֱאִליֵאל ְוַעִּמ 
ִהְתַקְּדׁשּו ַאֶּתם | ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַאֶּתם ָראֵׁשי ָהָאבֹות ַלְלִוִּים 

ִכינֹוִתי יֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֵאת ֲארֹון ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶאל הֲ ַוֲאחֵ 
י ָּפַרץ ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ָּבנּו ִּכ | ִּכי ְלַמָּבִראׁשֹוָנה לֹא ַאֶּתם ) 13: (לֹו

| ַוִּיְתַקְּדׁשּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ) 14: (לֹא ְדַרְׁשֻנהּו ַּכִּמְׁשָּפט
ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ) 15: (ן ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹו

| ְיהָוה  ַהְלִוִּים ֵאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ִּכְדַבר
  : ִּבְכֵתָפם ַּבּמֹטֹות ֲעֵליֶהם

ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ְלָׂשֵרי ַהְלִוִּים ְלַהֲעִמיד ֶאת ֲאֵחיֶהם ) 16(
ַמְׁשִמיִעים | ְנָבִלים ְוִכּנֹרֹות ּוְמִצְלָּתִים ַהְמׁשְֹרִרים ִּבְכֵלי ִׁשיר 
  : ְלָהִרים ְּבקֹול ְלִׂשְמָחה

ֶּבן  ַוַּיֲעִמידּו ַהְלִוִּים ֵאת ֵהיָמן ֶּבן יֹוֵאל ּוִמן ֶאָחיו ָאָסף) 17(
) 18: (ּוִמן ְּבֵני ְמָרִרי ֲאֵחיֶהם ֵאיָתן ֶּבן קּוָׁשָיהּו   | ֶּבֶרְכָיהּו 

ת ְזַכְרָיהּו ֵּבן ְוַיֲעִזיֵאל ּוְׁשִמיָרמֹו| ִּמְׁשִנים ְוִעָּמֶהם ֲאֵחיֶהם הַ 
ִליְפֵלהּו ִויִחיֵאל ְוֻעִּני ֱאִליָאב ּוְבָנָיהּו ּוַמֲעֵׂשָיהּו ּוַמִּתְתָיהּו ֶואֱ 

ְוַהְמׁשְֹרִרים ) 19: (ּוִמְקֵנָיהּו ְועֵֹבד ֱאדֹם ִויִעיֵאל ַהּׁשֲֹעִרים
ּוְזַכְרָיה ) 20: (ְנחֶֹׁשת ְלַהְׁשִמיעַ  ִּבְמִצְלַּתִים| ֵהיָמן ָאָסף ְוֵאיָתן 

| ּו ּוְבָנָיהּו ַוֲעִזיֵאל ּוְׁשִמיָרמֹות ִויִחיֵאל ְוֻעִּני ֶוֱאִליָאב ּוַמֲעֵׂשָיה
ֵבד ּוַמִּתְתָיהּו ֶוֱאִליְפֵלהּו ּוִמְקֵנָיהּו ְועֹ) 21: (ִּבְנָבִלים ַעל ֲעָלמֹות

) 22: (ל ַהְּׁשִמיִנית ְלַנֵּצחַ ְּבִכּנֹרֹות עַ | ֱאדֹם ִויִעיֵאל ַוֲעַזְזָיהּו 
) 23: (ָיסֹר ַּבַּמָּׂשא ִּכי ֵמִבין הּוא| ּוְכַנְנָיהּו ַׂשר ַהְלִוִּים ְּבַמָּׂשא 



ּוְׁשַבְנָיהּו ְויֹוָׁשָפט ) 24: (ּוֶבֶרְכָיה ְוֶאְלָקָנה ׁשֲֹעִרים ָלָארֹון
ּכֲֹהִנים מחצצרים ּוְנַתְנֵאל ַוֲעָמַׂשי ּוְזַכְרָיהּו ּוְבָנָיהּו ֶוֱאִליֶעֶזר הַ 

ְועֵֹבד ֱאדֹם | ַּבֲחצְֹצרֹות ִלְפֵני ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ] ַמְחְצִרים קרי[
י ַוְיִהי ָדִויד ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָׂשרֵ ) 25: (ִויִחָּיה ׁשֲֹעִרים ָלָארֹון

 ַההְֹלִכים ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ִמן ֵּבית| ָהֲאָלִפים 
ַוְיִהי ֶּבְעזֹר ָהֱאלִֹהים ֶאת ַהְלִוִּים ) 26(  : ִׂשְמָחהעֵֹבד ֱאדֹם ְּב 

: ִליםַוִּיְזְּבחּו ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאי| נְֹׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה 
 ְוָדִויד ְמֻכְרָּבל ִּבְמִעיל ּבּוץ ְוָכל ַהְלִוִּים ַהּנְֹׂשִאים ֶאת) 27(

ְוַעל ָּדִויד | ַּׂשר ַהַּמָּׂשא ַהְמׁשְֹרִרים ָהָארֹון ְוַהְמׁשְֹרִרים ּוְכַנְנָיה הַ 
 ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ַמֲעִלים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה) 28: (ֵאפֹוד ָּבד

ַמְׁשִמִעים | ִּבְתרּוָעה ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ּוַבֲחצְֹצרֹות ּוִבְמִצְלָּתִים 
א ַעד ִעיר ָּדִויד ַוְיִהי ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ּבָ ) 29: (ִּבְנָבִלים ְוִכּנֹרֹות

ֶלְך ָּדִויד ּוִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֶּמ | 
  :ְמַרֵּקד ּוְמַׂשֵחק ַוִּתֶבז לֹו ְּבִלָּבּה

  
1 Chronicles Chapter 16 

  
ֲאֶׁשר  ַוָּיִביאּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוַּיִּציגּו אֹתֹו ְּבתֹוְך ָהאֶֹהל) 1(
) 2: (ַוַּיְקִריבּו עֹלֹות ּוְׁשָלִמים ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים| ָטה לֹו ָּדִויד נָ 

ם ַוְיָבֶרְך ֶאת ָהָעם ְּבֵׁש | ַוְיַכל ָּדִויד ֵמַהֲעלֹות ָהעָֹלה ְוַהְּׁשָלִמים 
ְלִאיׁש | ה ַוְיַחֵּלק ְלָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁש ) 3: (ְיהָוה

ַוִּיֵּתן ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה ִמן ) 4: (ר ַוֲאִׁשיָׁשהִּכַּכר ֶלֶחם ְוֶאְׁשּפָ 
 ּוְלַהְזִּכיר ּוְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ַליהָוה ֱאלֵֹהי| ַהְלִוִּים ְמָׁשְרִתים 

  : ִיְׂשָרֵאל
 ְיִעיֵאל ּוְׁשִמיָרמֹות ִויִחיֵאל| ָאָסף ָהרֹאׁש ּוִמְׁשֵנהּו ְזַכְרָיה ) 5(

ָיהּו ְועֵֹבד ֱאדֹם ִויִעיֵאל ִּבְכֵלי ְנָבִלים ּוַמִּתְתָיה ֶוֱאִליָאב ּוְבנָ 
ּוְבָנָיהּו ְוַיֲחִזיֵאל ) 6: (ּוְבִכּנֹרֹות ְוָאָסף ַּבְמִצְלַּתִים ַמְׁשִמיעַ 

) 7: (ַּבֲחצְֹצרֹות ָּתִמיד ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית ָהֱאלִֹהים| ַהּכֲֹהִנים 
ְּבַיד ָאָסף | יהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ָאז ָנַתן ָּדִויד ָּברֹאׁש ְלהֹדֹות לַ 

  : ְוֶאָחיו
) 9: (הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילָֹתיו) 8(

ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ) 10: (ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאָֹתיו
ַּבְּקׁשּו ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ) 11: (ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה

ְּפֵטי ִזְכרּו ִנְפְלאָֹתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְֹפָתיו ּוִמְׁש ) 12: (ָפָניו ָּתִמיד



הּוא ) 14: (ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּבִחיָריו) 13: (ִפיהּו
ִזְכרּו ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ) 15: (ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו

ָעתֹו ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוְׁשבּו) 16: (ה ְלֶאֶלף ּדֹורָּדָבר ִצּוָ 
: ָלםַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹו) 17: (ְלִיְצָחק

ִּבְהיֹוְתֶכם ) 19: (ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאֶרץ ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם) 18(
ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ) 20: (ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה

ֹוַכח לֹא ִהִּניַח ְלִאיׁש ְלָעְׁשָקם ַוּי) 21: (ּוִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר
  : ּוַאל ִּתְּגעּו ִּבְמִׁשיָחי ּוִבְנִביַאי ַאל ָּתֵרע) 22: (ֲעֵליֶהם ְמָלִכים

) 24: (ם ְיׁשּוָעתֹוִׁשירּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום ֶאל יֹו) 23(
ִּכי ָגדֹול ) 25: (ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלאָֹתיו
ִּכי ָּכל ) 26: (ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְונֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאלִֹהים

הֹוד ְוָהָדר ) 27: (ֱאלֵֹהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים ַויהָוה ָׁשַמִים ָעָׂשה
 ָהבּו ַליהָוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים) 28: (ז ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹמֹוְלָפָניו עֹ

ְׂשאּו | ָהבּו ַליהָוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ) 29: (ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד ָועֹז
ִחילּו ) 30: (ִמְנָחה ּובֹאּו ְלָפָניו ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש

ִיְׂשְמחּו ) 31: (ל ַּבל ִּתּמֹוטִמְּלָפָניו ָּכל ָהָאֶרץ ַאף ִּתּכֹון ֵּתבֵ 
ִיְרַעם ) 32: (ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה ָמָלְך 

ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ) 33: (ַהָּים ּוְמלֹואֹו ַיֲעלֹץ ַהָּׂשֶדה ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו
הֹודּו ) 34: (ִמִּלְפֵני ְיהָוה ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ| ַהָּיַער 

י ְוִאְמרּו הֹוִׁשיֵענּו ֱאלֹהֵ ) 35: (ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ְלהֹדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך | ִיְׁשֵענּו ְוַקְּבֵצנּו ְוַהִּציֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים 

ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ) 36: (ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתךָ 
  : ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַליהָוה| ד ָהעָֹלם ָהעֹוָלם ְועַ 

ְלָׁשֵרת |  ַוַּיֲעָזב ָׁשם ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ְלָאָסף ּוְלֶאָחיו) 37(
ְועֵֹבד ֱאדֹם ) 38: (ִלְפֵני ָהָארֹון ָּתִמיד ִלְדַבר יֹום ְּביֹומֹו

ם ֶּבן ְיִדיתּון ְוחָֹסה ְועֵֹבד ֱאדֹ| ַוֲאֵחיֶהם ִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה 
ַּכן ְוֵאת ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ִלְפֵני ִמְׁש ) 39: (ְלׁשֲֹעִרים

ְלַהֲעלֹות עֹלֹות ַליהָוה ַעל ) 40: (ַּבָּבָמה ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון| ְיהָוה 
ה ּוְלָכל ַהָּכתּוב ְּבתֹוַרת ְיהוָ | ִמְזַּבח ָהעָֹלה ָּתִמיד ַלּבֶֹקר ְוָלָעֶרב 

ְוִעָּמֶהם ֵהיָמן ִוידּותּון ּוְׁשָאר ) 41: (ֲאֶׁשר ִצָּוה ַעל ִיְׂשָרֵאל
ְלהֹדֹות ַליהָוה ִּכי ְלעֹוָלם | ַהְּברּוִרים ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות 

ְוִעָּמֶהם ֵהיָמן ִוידּותּון ֲחצְֹצרֹות ּוְמִצְלַּתִים ) 42: (ַחְסּדֹו
) 43: (ּוְבֵני ְידּותּון ַלָּׁשַער| ים ְלַמְׁשִמיִעים ּוְכֵלי ִׁשיר ָהֱאלִֹה 

  :ַוִּיּסֹב ָּדִויד ְלָבֵרְך ֶאת ֵּביתֹו| ַוֵּיְלכּו ָכל ָהָעם ִאיׁש ְלֵביתֹו 
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יא ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל ָנָתן ַהָּנִב | ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּדִויד ְּבֵביתֹו ) 1(

ֵבית ָהֲאָרִזים ַוֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ַּתַחת ִהֵּנה ָאנִֹכי יֹוֵׁשב ְּב 
ִּכי | ה ַוּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל ָּדִויד ּכֹל ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֲעֵׂש ) 2: (ְיִריעֹות

ַוְיִהי ְּדַבר | ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ) 3(  : ָהֱאלִֹהים ִעָּמְך 
ַעְבִּדי ּכֹה  ֵלְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ָּדִויד) 4: (ֱאלִֹהים ֶאל ָנָתן ֵלאמֹר

ִּכי לֹא ) 5: (לֹא ַאָּתה ִּתְבֶנה ִּלי ַהַּבִית ָלָׁשֶבת| ָאַמר ְיהָוה 
ַעד ַהּיֹום  ָיַׁשְבִּתי ְּבַבִית ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליִתי ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ְּבכֹל ֲאֶׁשר ) 6: (ָוֶאְהֶיה ֵמאֶֹהל ֶאל אֶֹהל ּוִמִּמְׁשָּכן| ַהֶּזה 
 י ִיְׂשָרֵאלל ִיְׂשָרֵאל ֲהָדָבר ִּדַּבְרִּתי ֶאת ַאַחד ׁשְֹפֵט ִהְתַהַּלְכִּתי ְּבכָ 

ָלָּמה לֹא ְבִניֶתם ִלי ֵּבית | ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ִלְרעֹות ֶאת ַעִּמי ֵלאמֹר 
ּכֹה ָאַמר    ְוַעָּתה ּכֹה תֹאַמר ְלַעְבִּדי ְלָדִויד ) 7: (ֲאָרִזים

ִלְהיֹות | ִמן ַאֲחֵרי ַהּצֹאן  ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאִני ְלַקְחִּתיָך ִמן ַהָּנֶוה
ָוֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ָהַלְכָּת ) 8: (ָנִגיד ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

ְוָעִׂשיִתי ְלָך ֵׁשם ְּכֵׁשם | ָוַאְכִרית ֶאת ָּכל אֹוְיֶביָך ִמָּפֶניָך 
ְוַׂשְמִּתי ָמקֹום ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ) 9: (ַהְּגדֹוִלים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ

ְולֹא יֹוִסיפּו ְבֵני ַעְוָלה | ְנַטְעִּתיהּו ְוָׁשַכן ַּתְחָּתיו ְולֹא ִיְרַּגז עֹוד ּו
ִטים ּוְלִמָּיִמים ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ׁשֹפְ ) 10: (ְלַבּלֹתֹו ַּכֲאֶׁשר ָּבִראׁשֹוָנה

ה ָוַאִּגד ָלְך ּוַבִית ִיְבנֶ | ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ְוִהְכַנְעִּתי ֶאת ָּכל אֹוְיֶביָך 
ְוָהָיה ִּכי ָמְלאּו ָיֶמיָך ָלֶלֶכת ִעם ֲאבֶֹתיָך ) 11: (ְּלָך ְיהָוה

 ַוֲהִכינֹוִתי ֶאת| ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִמָּבֶניָך 
: ְוכַֹנְנִּתי ֶאת ִּכְסאֹו ַעד עֹוָלם| הּוא ִיְבֶנה ִּלי ָּבִית ) 12: (ַמְלכּותֹו

ְוַחְסִּדי לֹא ָאִסיר | ּלֹו ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה ִּלי ְלֵבן ֲאִני ֶאְהֶיה ) 13(
ְוַהֲעַמְדִּתיהּו ) 14: (ֵמִעּמֹו ַּכֲאֶׁשר ֲהִסירֹוִתי ֵמֲאֶׁשר ָהָיה ְלָפֶניךָ 

: ְוִכְסאֹו ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד עֹוָלם| ְּבֵביִתי ּוְבַמְלכּוִתי ַעד ָהעֹוָלם 
ֵּכן ִּדֶּבר ָנָתן ֶאל | ל ֶהָחזֹון ַהֶּזה ְּככֹל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ּוְככֹ) 15(

  : ָּדִויד
ַוּיֹאֶמר ִמי ֲאִני ְיהָוה | ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ָּדִויד ַוֵּיֶׁשב ִלְפֵני ְיהָוה ) 16(

ַוִּתְקַטן זֹאת ) 17: (ֱאלִֹהים ּוִמי ֵביִתי ִּכי ֲהִביאַֹתִני ַעד ֲהלֹם
ּוְרִאיַתִני | ְבְּדָך ְלֵמָרחֹוק ְּבֵעיֶניָך ֱאלִֹהים ַוְּתַדֵּבר ַעל ֵּבית עַ 
ַמה ּיֹוִסיף עֹוד ָּדִויד ) 18: (ְּכתֹור ָהָאָדם ַהַּמֲעָלה ְיהָוה ֱאלִֹהים

ְיהָוה ) 19: (ְוַאָּתה ֶאת ַעְבְּדָך ָיָדְעָּת | ֵאֶליָך ְלָכבֹוד ֶאת ַעְבֶּדָך 



ְלהִֹדיַע ֶאת | את ַּבֲעבּור ַעְבְּדָך ּוְכִלְּבָך ָעִׂשיָת ֵאת ָּכל ַהְּגדּוָּלה ַהּזֹ
ְּבכֹל | ְיהָוה ֵאין ָּכמֹוָך ְוֵאין ֱאלִֹהים זּוָלֶתָך ) 20: (ָּכל ַהְּגֻדּלֹות

| ָאֶרץ ּוִמי ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ) 21: (ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ְּבָאְזֵנינּו
ֹות ֻדּלֲאֶׁשר ָהַלְך ָהֱאלִֹהים ִלְפּדֹות לֹו ָעם ָלׂשּום ְלָך ֵׁשם ּגְ 
) 22: (ְונָֹראֹות ְלָגֵרׁש ִמְּפֵני ַעְּמָך ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ִמִּמְצַרִים ּגֹוִים

ְוַאָּתה ְיהָוה ָהִייָת | ַוִּתֵּתן ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְלָעם ַעד עֹוָלם 
ַעְבְּדָך  ְוַעָּתה ְיהָוה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַעל) 23: (ָלֶהם ֵלאלִֹהים

ְוֵיָאֵמן ) 24: (ַוֲעֵׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת | תֹו ֵיָאֵמן ַעד עֹוָלם ְוַעל ֵּבי
ֵאל ְוִיְגַּדל ִׁשְמָך ַעד עֹוָלם ֵלאמֹר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ 

ִּכי ַאָּתה ) 25: (ּוֵבית ָּדִויד ַעְבְּדָך ָנכֹון ְלָפֶניךָ | ֱאלִֹהים ְלִיְׂשָרֵאל 
ַעל ֵּכן ָמָצא ַעְבְּדָך | ְבְּדָך ִלְבנֹות לֹו ָּבִית ֱאלַֹהי ָּגִליָת ֶאת אֶֹזן עַ 

| ְוַעָּתה ְיהָוה ַאָּתה הּוא ָהֱאלִֹהים ) 26: (ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפֶניךָ 
ת ְוַעָּתה הֹוַאְלָּת ְלָבֵרְך ֶא ) 27: (ַוְּתַדֵּבר ַעל ַעְבְּדָך ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת

ְך ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ֵּבַרְכָּת ּוְמבֹרָ | ֵּבית ַעְבְּדָך ִלְהיֹות ְלעֹוָלם ְלָפֶניָך 
  :ְלעֹוָלם

  
1 Chronicles Chapter 18 

  
ַוִּיַּקח ֶאת | ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוַּיְך ָּדִויד ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַוַּיְכִניֵעם ) 1(

ַוִּיְהיּו מֹוָאב | ַוַּיְך ֶאת מֹוָאב ) 2: (ַּגת ּוְבנֶֹתיָה ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים
ְך ַוַּיְך ָּדִויד ֶאת ֲהַדְדֶעֶזר ֶמלֶ ) 3: (ְלָדִויד נְֹׂשֵאי ִמְנָחהֲעָבִדים 

ַוִּיְלּכֹד ָּדִויד ) 4: (ְּבֶלְכּתֹו ְלַהִּציב ָידֹו ִּבְנַהר ְּפָרת| צֹוָבה ֲחָמָתה 
ֶלף ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֶאֶלף ֶרֶכב ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים ְוֶעְׂשִרים ֶא 

) 5: (ִויד ֶאת ָּכל ָהֶרֶכב ַוּיֹוֵתר ִמֶּמּנּו ֵמָאה ָרֶכבַוְיַעֵּקר ּדָ | ַרְגִלי 
ַוַּיְך ָּדִויד | ַוָּיבֹא ֲאַרם ַּדְרֶמֶׂשק ַלְעזֹור ַלֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶלְך צֹוָבה 

ַוָּיֶׂשם ָּדִויד ַּבֲאַרם ) 6: (ַּבֲאָרם ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ִאיׁש
ַוּיֹוַׁשע ְיהָוה | ים נְֹׂשֵאי ִמְנָחה ַּדְרֶמֶׂשק ַוְיִהי ֲאָרם ְלָדִויד ֲעָבִד 

ֶׁשר ַוִּיַּקח ָּדִויד ֵאת ִׁשְלֵטי ַהָּזָהב אֲ ) 7: (ְלָדִויד ְּבכֹל ֲאֶׁשר ָהָלְך 
ּוִמִּטְבַחת ּוִמּכּון ) 8: (ַוְיִביֵאם ְירּוָׁשָלִם| ָהיּו ַעל ַעְבֵדי ֲהַדְדָעֶזר 

 ָּבּה ָעָׂשה ְׁשלֹמֹה| אֹד ָעֵרי ֲהַדְדֶעֶזר ָלַקח ָּדִויד ְנחֶֹׁשת ַרָּבה ְמ 
  : ֶאת ָים ַהְּנחֶֹׁשת ְוֶאת ָהַעּמּוִדים ְוֵאת ְּכֵלי ַהְּנחֶֹׁשת

ֶזר ִּכי ִהָּכה ָדִויד ֶאת ָּכל ֵחיל ֲהַדְדעֶ | ַוִּיְׁשַמע ּתֹעּו ֶמֶלְך ֲחָמת ) 9(
ד ַוִּיְׁשַלח ֶאת ֲהדֹוָרם ְּבנֹו ֶאל ַהֶּמֶלְך ָּדִוי) 10: (ֶמֶלְך צֹוָבה

 לֹו ְלָׁשלֹום ּוְלָבֲרכֹו ַעל ֲאֶׁשר ִנְלַחם] ִלְׁשָאל קרי[ול לׁשא



ְוכֹל | ֶזר ַּבֲהַדְדֶעֶזר ַוַּיֵּכהּו ִּכי ִאיׁש ִמְלֲחמֹות ּתֹעּו ָהָיה ֲהַדְדעָ 
ד ַּגם אָֹתם ִהְקִּדיׁש ַהֶּמֶלְך ָּדִוי) 11: (ְּכֵלי ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת

ֵמֱאדֹום | ֶׁשר ָנָׂשא ִמָּכל ַהּגֹוִים ַליהָוה ִעם ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב אֲ 
ְוַאְבַׁשי ֶּבן ) 12: (ּוִמּמֹוָאב ּוִמְּבֵני ַעּמֹון ּוִמְּפִלְׁשִּתים ּוֵמֲעָמֵלק

) 13: (ףְצרּוָיה ִהָּכה ֶאת ֱאדֹום ְּבֵגיא ַהֶּמַלח ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ָאלֶ 
ַוּיֹוַׁשע | ם ְלָדִויד ַוָּיֶׂשם ֶּבֱאדֹום ְנִציִבים ַוִּיְהיּו ָכל ֱאדֹום ֲעָבִדי

ַוִּיְמלְֹך ָּדִויד ַעל ָּכל ) 14: (ְיהָוה ֶאת ָּדִויד ְּבכֹל ֲאֶׁשר ָהָלְך 
ְויֹוָאב ֶּבן ) 15: (ַוְיִהי עֶֹׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו| ִיְׂשָרֵאל 

 ְוָצדֹוק) 16: (ִויהֹוָׁשָפט ֶּבן ֲאִחילּוד ַמְזִּכיר| ְצרּוָיה ַעל ַהָּצָבא 
) 17: (ְוַׁשְוָׁשא סֹוֵפר| ֶּבן ֲאִחיטּוב ַוֲאִביֶמֶלְך ֶּבן ֶאְבָיָתר ּכֲֹהִנים 

ּוְבֵני ָדִויד ָהִראׁשִֹנים | ּוְבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַעל ַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי 
  :ְלַיד ַהֶּמֶלְך 

  
1 Chronicles Chapter 19 

  
ַוִּיְמלְֹך ְּבנֹו | ְּבֵני ַעּמֹון  ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוָּיָמת ָנָחׁש ֶמֶלְך ) 1(

 ִּכי ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאֱעֶׂשה ֶחֶסד ִעם ָחנּון ֶּבן ָנָחׁש) 2: (ַּתְחָּתיו
| ל ָאִביו ָעָׂשה ָאִביו ִעִּמי ֶחֶסד ַוִּיְׁשַלח ָּדִויד ַמְלָאִכים ְלַנֲחמֹו עַ 

) 3: (ן ְלַנֲחמֹוַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ָדִויד ֶאל ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון ֶאל ָחנּו
ְּבֵעיֶניָך  ַוּיֹאְמרּו ָׂשֵרי ְבֵני ַעּמֹון ְלָחנּון ַהְמַכֵּבד ָּדִויד ֶאת ָאִביךָ 

ֲהלֹא ַּבֲעבּור ַלְחקֹר ְוַלֲהפְֹך ּוְלַרֵּגל | ִּכי ָׁשַלח ְלָך ְמַנֲחִמים 
  : ָהָאֶרץ ָּבאּו ֲעָבָדיו ֵאֶליךָ 

ַגְּלֵחם ַוִּיְכרֹת ֶאת ַמְדֵויֶהם ַוִּיַּקח ָחנּון ֶאת ַעְבֵדי ָדִויד ַויְ ) 4(
ַוֵּיְלכּו ַוַּיִּגידּו ְלָדִויד ַעל ) 5: (ַוְיַׁשְּלֵחם| ַּבֵחִצי ַעד ַהִּמְפָׂשָעה 

| ים ְמאֹד ָהֲאָנִׁשים ַוִּיְׁשַלח ִלְקָראָתם ִּכי ָהיּו ָהֲאָנִׁשים ִנְכָלִמ 
) 6: (ְנֶכם ְוַׁשְבֶּתםַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְׁשבּו ִביֵרחֹו ַעד ֲאֶׁשר ְיַצַּמח ְזַק 

ֹון ַוִּיְׁשַלח ָחנּון ּוְבֵני ַעּמ| ַוִּיְראּו ְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ִהְתָּבֲאׁשּו ִעם ָּדִויד 
ם ַמֲעָכה ֶאֶלף ִּכַּכר ֶּכֶסף ִלְׂשּכֹר ָלֶהם ִמן ֲאַרם ַנֲהַרִים ּוִמן ֲארַ 

ף ִים ּוְׁשלִֹׁשים ֶאלֶ ַוִּיְׂשְּכרּו ָלֶהם ְׁשנַ ) 7: (ּוִמּצֹוָבה ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים
| יְדָבא ֶרֶכב ְוֶאת ֶמֶלְך ַמֲעָכה ְוֶאת ַעּמֹו ַוָּיבֹאּו ַוַּיֲחנּו ִלְפֵני ֵמ 

|  ַוִּיְׁשַמע ָּדִויד) 8: (ּוְבֵני ַעּמֹון ֶנֶאְספּו ֵמָעֵריֶהם ַוָּיבֹאּו ַלִּמְלָחָמה
ְצאּו ְּבֵני ַעּמֹון ַוּיֵ ) 9: (ַוִּיְׁשַלח ֶאת יֹוָאב ְוֵאת ָּכל ָצָבא ַהִּגּבֹוִרים

ְוַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָּבאּו ְלַבָּדם | ַוַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ֶּפַתח ָהִעיר 
ִנים ַוַּיְרא יֹוָאב ִּכי ָהְיָתה ְפֵני ַהִּמְלָחָמה ֵאָליו ּפָ ) 10: (ַּבָּׂשֶדה



) 11(: ָרםַוִּיְבַחר ִמָּכל ָּבחּור ְּבִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲערְֹך ִלְקַראת אֲ | ְוָאחֹור 
ַוַּיַעְרכּו ִלְקַראת ְּבֵני | ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ָנַתן ְּבַיד ַאְבַׁשי ָאִחיו 

| ּוָעה ַוּיֹאֶמר ִאם ֶּתֱחַזק ִמֶּמִּני ֲאָרם ְוָהִייָת ִּלי ִלְתׁש) 12: (ַעּמֹון
ֲחַזק ) 13: (ְוִאם ְּבֵני ַעּמֹון ֶיֶחְזקּו ִמְּמָך ְוהֹוַׁשְעִּתיךָ    

ַויהָוה ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו | ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאלֵֹהינּו  ְוִנְתַחְּזָקה ְּבַעד
| ִּמְלָחָמה ַוִּיַּגׁש יֹוָאב ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ִלְפֵני ֲאָרם לַ ) 14: (ַיֲעֶׂשה

ם ּוְבֵני ַעּמֹון ָראּו ִּכי ָנס ֲאָרם ַוָּינּוסּו ַגם הֵ ) 15: (ַוָּינּוסּו ִמָּפָניו
  : ַוָּיבֹא יֹוָאב ְירּוָׁשָלִם| ו ַוָּיבֹאּו ָהִעיָרה ִמְּפֵני ַאְבַׁשי ָאִחי

ים ַוַּיְרא ֲאָרם ִּכי ִנְּגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְלחּו ַמְלָאִכ ) 16(
ְוׁשֹוַפְך ַׂשר ְצָבא | ַוּיֹוִציאּו ֶאת ֲאָרם ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר 

ֱאסֹף ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוֻּיַּגד ְלָדִויד ַוּיֶ ) 17: (ֲהַדְדֶעֶזר ִלְפֵניֶהם
ת ַוַּיֲערְֹך ָּדִויד ִלְקַרא| ַוַּיֲעבֹר ַהַּיְרֵּדן ַוָּיבֹא ֲאֵלֶהם ַוַּיֲערְֹך ֲאֵלֶהם 

ל ַוָּיָנס ֲאָרם ִמִּלְפֵני ִיְׂשָרֵא ) 18: (ֲאָרם ִמְלָחָמה ַוִּיָּלֲחמּו ִעּמֹו
ִעים ֶאֶלף ִאיׁש ַוַּיֲהרֹג ָּדִויד ֵמֲאָרם ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ֶרֶכב ְוַאְרּבָ 

ֶזר ַוִּיְראּו ַעְבֵדי ֲהַדְדעֶ ) 19: (ְוֵאת ׁשֹוַפְך ַׂשר ַהָּצָבא ֵהִמית| ַרְגִלי 
ְולֹא ָאָבה | ִּכי ִנְּגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְׁשִלימּו ִעם ָּדִויד ַוַּיַעְבֻדהּו 

  :ֲאָרם ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ְּבֵני ַעּמֹון עֹוד
  

1 Chronicles Chapter 20 
  
ַהג יֹוָאב ַוְיִהי ְלֵעת ְּתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה ְלֵעת ֵצאת ַהְּמָלִכים ַוִּינְ ) 1(

 ר ֶאת ַרָּבהֶאת ֵחיל ַהָּצָבא ַוַּיְׁשֵחת ֶאת ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון ַוָּיבֹא ַוָּיצַ 
ַוִּיַּקח ) 2: (ַוַּיְך יֹוָאב ֶאת ַרָּבה ַוֶּיֶהְרֶסהָ | ְוָדִויד יֵֹׁשב ִּבירּוָׁשָלִם 

ִּכַּכר ָזָהב  ָּדִויד ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלָּכם ֵמַעל רֹאׁשֹו ַוִּיְמָצָאּה ִמְׁשַקל
ּוְׁשַלל ָהִעיר הֹוִציא | ּוָבּה ֶאֶבן ְיָקָרה ַוְּתִהי ַעל רֹאׁש ָּדִויד 

ֵגָרה ְוֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבּה הֹוִציא ַוָּיַׂשר ַּבְּמ ) 3: (ַהְרֵּבה ְמאֹד
| ּמֹון ְּמֵגרֹות ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ָדִויד ְלכֹל ָעֵרי ְבֵני עַ ּוַבֲחִריֵצי ַהַּבְרֶזל ּובַ 

  : ַוָּיָׁשב ָּדִויד ְוָכל ָהָעם ְירּוָׁשָלִם
ָאז |  ַוְיִהי ַאֲחֵריֵכן ַוַּתֲעמֹד ִמְלָחָמה ְּבֶגֶזר ִעם ְּפִלְׁשִּתים) 4(

ַוְּתִהי ) 5(: ִהָּכה ִסְּבַכי ַהֻחָׁשִתי ֶאת ִסַּפי ִמיִלֵדי ָהְרָפִאים ַוִּיָּכֵנעּו
ֶאת ] ָיִעיר קרי[ַוַּיְך ֶאְלָחָנן ֶּבן יעור | עֹוד ִמְלָחָמה ֶאת ְּפִלְׁשִּתים 

ַוְּתִהי ) 6: (ַלְחִמי ֲאִחי ָּגְלָית ַהִּגִּתי ְוֵעץ ֲחִניתֹו ִּכְמנֹור אְֹרִגים
ׁש ַוְיִהי ִאיׁש ִמָּדה ְוֶאְצְּבעָֹתיו ֵׁשׁש ָוֵׁש | עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת 

| ל ַוְיָחֵרף ֶאת ִיְׂשָרֵא ) 7: (ים ְוַאְרַּבע ְוַגם הּוא נֹוַלד ְלָהָרָפאֶעְׂשִר 



ת ֵאל נּוְּלדּו ְלָהָרָפא ְּבגַ ) 8: (ַוַּיֵּכהּו ְיהֹוָנָתן ֶּבן ִׁשְמָעא ֲאִחי ָדִויד
  :ַוִּיְּפלּו ְבַיד ָּדִויד ּוְבַיד ֲעָבָדיו| 
  

1 Chronicles Chapter 21 
  
ַוָּיֶסת ֶאת ָּדִויד ִלְמנֹות ֶאת | ל ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעמֹד ָׂשָטן עַ ) 1(

ְפרּו ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל יֹוָאב ְוֶאל ָׂשֵרי ָהָעם ְלכּו ִס ) 2: (ִיְׂשָרֵאל
ְוָהִביאּו ֵאַלי ְוֵאְדָעה ֶאת | ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ְוַעד ָּדן 

ֹו ָּכֵהם ֵמָאה ַוּיֹאֶמר יֹוָאב יֹוֵסף ְיהָוה ַעל ַעּמ) 3: (ִמְסָּפָרם
ָלָּמה ְיַבֵּקׁש | ְפָעִמים ֲהלֹא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֻּכָּלם ַלאדִֹני ַלֲעָבִדים 

ּוְדַבר ַהֶּמֶלְך ) 4: (זֹאת ֲאדִֹני ָלָּמה ִיְהֶיה ְלַאְׁשָמה ְלִיְׂשָרֵאל
 ַוֵּיֵצא יֹוָאב ַוִּיְתַהֵּלְך ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַוָּיבֹא| ָחַזק ַעל יֹוָאב 

|  ַוִּיֵּתן יֹוָאב ֶאת ִמְסַּפר ִמְפַקד ָהָעם ֶאל ָּדִויד) 5: (ָלִםְירּוָׁש 
ף ֶחֶרב ַוְיִהי ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף ֲאָלִפים ּוֵמָאה ֶאֶלף ִאיׁש ׁשֹלֵ 
ְוֵלִוי ) 6: (ִויהּוָדה ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ׁשֵֹלף ָחֶרב

) 7: (ְתַעב ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ֶאת יֹוָאבִּכי נִ | ּוִבְנָיִמן לֹא ָפַקד ְּבתֹוָכם 
  : ַוַּיְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל| ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני ָהֱאלִֹהים ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה 

יִתי ֶאת ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל ָהֱאלִֹהים ָחָטאִתי ְמאֹד ֲאֶׁשר ָעִׂש ) 8(
  : ְסַּכְלִּתי ְמאֹדְוַעָּתה ַהֲעֶבר ָנא ֶאת ֲעוֹון ַעְבְּדָך ִּכי נִ | ַהָּדָבר ַהֶּזה 

ֵלְך ְוִדַּבְרָּת ֶאל ) 10: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל ָּגד חֵֹזה ָדִויד ֵלאמֹר) 9(
ְּבַחר ְלָך | ָּדִויד ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָׁשלֹוׁש ֲאִני נֶֹטה ָעֶליָך 

ַוּיֹאֶמר לֹו | ַוָּיבֹא ָגד ֶאל ָּדִויד ) 11: (ַאַחת ֵמֵהָּנה ְוֶאֱעֶׂשה ָּלְך 
 ִאם ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָרָעב ְוִאם) 12: (ה ָאַמר ְיהָוה ַקֶּבל ָלְך ּכֹ

ֶּׂשֶגת ְוִאם ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ִנְסֶּפה ִמְּפֵני ָצֶריָך ְוֶחֶרב אֹוְיֶבָך ְלַמ 
ְׁשִחית ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֶחֶרב ְיהָוה ְוֶדֶבר ָּבָאֶרץ ּוַמְלַאְך ְיהָוה ַמ 

  : ָּתה ְרֵאה ָמה ָאִׁשיב ֶאת ׁשְֹלִחי ָּדָברְועַ | ְּבָכל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל 
 ֶאְּפָלה ָּנא ְבַיד ְיהָוה ִּכי| ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל ָּגד ַצר ִלי ְמאֹד ) 13(

 ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֶּדֶבר) 14: (ַרִּבים ַרֲחָמיו ְמאֹד ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפֹל
ַוִּיְׁשַלח ) 15: (ֶלף ִאיׁשַוִּיּפֹל ִמִּיְׂשָרֵאל ִׁשְבִעים ֶא | ְּבִיְׂשָרֵאל 

ָאה ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ַמְלָאְך ִלירּוָׁשַלִם ְלַהְׁשִחיָתּה ּוְכַהְׁשִחית רָ 
| ֶהֶרף ָיֶדָך  ַוִּיָּנֶחם ַעל ָהָרָעה ַוּיֹאֶמר ַלַּמְלָאְך ַהַּמְׁשִחית ַרב ַעָּתה

א ָדִויד ַוִּיָּׂש ) 16(  : ּוַמְלַאְך ְיהָוה עֵֹמד ִעם ּגֶֹרן ָאְרָנן ַהְיבּוִסי
 ָּׁשַמִיםֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ַמְלַאְך ְיהָוה עֵֹמד ֵּבין ָהָאֶרץ ּוֵבין הַ 

ַוִּיּפֹל ָּדִויד ְוַהְּזֵקִנים | ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוָׁשָלִם 



ם ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל ָהֱאלִֹהי) 17: (ְמֻכִּסים ַּבַּׂשִּקים ַעל ְּפֵניֶהם
י ְוָהֵרַע ֲהלֹא ֲאִני ָאַמְרִּתי ִלְמנֹות ָּבָעם ַוֲאִני הּוא ֲאֶׁשר ָחָטאִת 

ְיהָוה ֱאלַֹהי ְּתִהי ָנא ָיְדָך ִּבי | ֲהֵרעֹוִתי ְוֵאֶּלה ַהּצֹאן ֶמה ָעׂשּו 
ּוַמְלַאְך ְיהָוה ָאַמר ֶאל ) 18(  : ּוְבֵבית ָאִבי ּוְבַעְּמָך לֹא ְלַמֵּגָפה

ן ִּכי ַיֲעֶלה ָדִויד ְלָהִקים ִמְזֵּבַח ַליהָוה ְּבגֹרֶ | ָּגד ֵלאמֹר ְלָדִויד 
: ם ְיהָוהַוַּיַעל ָּדִויד ִּבְדַבר ָּגד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבֵׁש ) 19: (ָאְרָנן ַהְיֻבִסי

ֹו ַוָּיָׁשב ָאְרָנן ַוַּיְרא ֶאת ַהַּמְלָאְך ְוַאְרַּבַעת ָּבָניו ִעּמ) 20(
ַוַּיֵּבט | ַוָּיבֹא ָדִויד ַעד ָאְרָנן ) 21: (יםְוָאְרָנן ָּדׁש ִחִּט | ִמְתַחְּבִאים 

ַּפִים ָאְרָנן ַוַּיְרא ֶאת ָּדִויד ַוֵּיֵצא ִמן ַהּגֶֹרן ַוִּיְׁשַּתחּו ְלָדִויד ַא
ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל ָאְרָנן ְּתָנה ִּלי ְמקֹום ַהּגֶֹרן ) 22: (ָאְרָצה

ה ְּתֵנהּו ִלי ְוֵתָעַצר ַהַּמֵּגפָ ְּבֶכֶסף ָמֵלא | ְוֶאְבֶנה ּבֹו ִמְזֵּבַח ַליהָוה 
ִני ַוּיֹאֶמר ָאְרָנן ֶאל ָּדִויד ַקח ָלְך ְוַיַעׂש ֲאדֹ) 23: (ֵמַעל ָהָעם

 ְרֵאה ָנַתִּתי ַהָּבָקר ָלעֹלֹות ְוַהּמֹוִרִּגים| ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו 
ֶלְך ָּדִויד ַוּיֹאֶמר ַהֶּמ ) 24: (ָלֵעִצים ְוַהִחִּטים ַלִּמְנָחה ַהּכֹל ָנָתִּתי

ָך ִּכי לֹא ֶאָּׂשא ֲאֶׁשר לְ | ְלָאְרָנן לֹא ִּכי ָקנֹה ֶאְקֶנה ְּבֶכֶסף ָמֵלא 
| ַוִּיֵּתן ָּדִויד ְלָאְרָנן ַּבָּמקֹום ) 25: (ַליהָוה ְוַהֲעלֹות עֹוָלה ִחָּנם

ַוִּיֶבן ָׁשם ָּדִויד ִמְזֵּבַח ) 26: (ִׁשְקֵלי ָזָהב ִמְׁשָקל ֵׁשׁש ֵמאֹות
 ִמן ַוִּיְקָרא ֶאל ְיהָוה ַוַּיֲעֵנהּו ָבֵאׁש| ַוַּיַעל עֹלֹות ּוְׁשָלִמים  ַליהָוה

  : ַהָּׁשַמִים ַעל ִמְזַּבח ָהעָֹלה
ָּבֵעת ) 28: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ַלַּמְלָאְך ַוָּיֶׁשב ַחְרּבֹו ֶאל ְנָדָנּה) 27(

ַוִּיְזַּבח | בּוִסי ַהִהיא ִּבְראֹות ָּדִויד ִּכי ָעָנהּו ְיהָוה ְּבגֶֹרן ָאְרָנן ַהיְ 
ִמְזַּבח ּוִמְׁשַּכן ְיהָוה ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה ַבִּמְדָּבר ּו) 29: (ָׁשם

 ְולֹא ָיכֹל ָּדִויד ָלֶלֶכת) 30: (ַּבָּבָמה ְּבִגְבעֹון| ָהעֹוָלה ָּבֵעת ַהִהיא 
    : ִּכי ִנְבַעת ִמְּפֵני ֶחֶרב ַמְלַאְך ְיהָוה| ְלָפָניו ִלְדרֹׁש ֱאלִֹהים 
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ְוֶזה ִּמְזֵּבַח | ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ֶזה הּוא ֵּבית ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ) 1(

ֶׁשר ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ִלְכנֹוס ֶאת ַהֵּגִרים אֲ ) 2(  : ְלעָֹלה ְלִיְׂשָרֵאל
ית ַוַּיֲעֵמד חְֹצִבים ַלְחצֹוב ַאְבֵני ָגִזית ִלְבנֹות ּבֵ | ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

 ּוַבְרֶזל ָלרֹב ַלִּמְסְמִרים ְלַדְלתֹות ַהְּׁשָעִרים) 3: (לִֹהיםָהאֱ 
ַוֲעֵצי ) 4: (ּוְנחֶֹׁשת ָלרֹב ֵאין ִמְׁשָקל| ְוַלְמַחְּברֹות ֵהִכין ָּדִויד 

ִזים ִּכי ֵהִביאּו ַהִּצידִֹנים ְוַהּצִֹרים ֲעֵצי ֲארָ | ֲאָרִזים ְלֵאין ִמְסָּפר 
  : ָלרֹב ְלָדִויד



ה ָּדִויד ְׁשלֹמֹה ְבִני ַנַער ָוָרְך ְוַהַּבִית ִלְבנֹות ַליהוָ ַוּיֹאֶמר ) 5(
| ה ָּנא לֹו ְלַהְגִּדיל ְלַמְעָלה ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְלָכל ָהֲאָרצֹות ָאִכינָ 

ַוְיַצֵּוהּו | ַוִּיְקָרא ִלְׁשלֹמֹה ְבנֹו ) 6: (ַוָּיֶכן ָּדִויד ָלרֹב ִלְפֵני מֹותֹו
ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ) 7(  : לֵֹהי ִיְׂשָרֵאלִלְבנֹות ַּבִית ַליהָוה אֱ 

ם ֲאִני ָהָיה ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁש ] ְּבִני קרי[בנו | ִלְׁשלֹמֹה 
ְכָּת ַוְיִהי ָעַלי ְּדַבר ְיהָוה ֵלאמֹר ָּדם ָלרֹב ָׁשפַ ) 8: (ְיהָוה ֱאלָֹהי

ִּכי ָּדִמים ַרִּבים לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי | ּוִמְלָחמֹות ְּגדֹלֹות ָעִׂשיָת 
ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ָלְך הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ) 9: (ָׁשַפְכָּת ַאְרָצה ְלָפָני

מֹו ִּכי ְׁשלֹמֹה ִיְהֶיה ְׁש | ְמנּוָחה ַוֲהִנחֹוִתי לֹו ִמָּכל אֹוְיָביו ִמָּסִביב 
הּוא ִיְבֶנה ַבִית ) 10: (ְוָׁשלֹום ָוֶׁשֶקט ֶאֵּתן ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָמיו

ַוֲהִכינֹוִתי ִּכֵּסא | ְׁשִמי ְוהּוא ִיְהֶיה ִּלי ְלֵבן ַוֲאִני לֹו ְלָאב ִל 
| ַעָּתה ְבִני ְיִהי ְיהָוה ִעָּמְך ) 11: (ַמְלכּותֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעד עֹוָלם

ַאְך ) 12: (ְוִהְצַלְחָּת ּוָבִניָת ֵּבית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעֶליךָ 
ְוִלְׁשמֹור ֶאת | ה ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִויַצְּוָך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִיֶּתן ְּלָך ְיהוָ 

ת ֶאת ָאז ַּתְצִליַח ִאם ִּתְׁשמֹור ַלֲעׂשֹו) 13: (ּתֹוַרת ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
ל ה ַעל ִיְׂשָרֵא ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת מֶֹׁש 

ְוִהֵּנה ְבָעְנִיי ֲהִכינֹוִתי ) 14: (תֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּתחָ | 
ִּכָּכִרים  ְלֵבית ְיהָוה ָזָהב ִּכָּכִרים ֵמָאה ֶאֶלף ְוֶכֶסף ֶאֶלף ֲאָלִפים

ְוֵעִצים ַוֲאָבִנים | ְוַלְּנחֶֹׁשת ְוַלַּבְרֶזל ֵאין ִמְׁשָקל ִּכי ָלרֹב ָהָיה 
ְמָלאָכה  ְוִעְּמָך ָלרֹב עֵֹׂשי) 15: (ֲהִכינֹוִתי ַוֲעֵליֶהם ּתֹוִסיף
ַלָּזָהב ) 16: (ְוָכל ָחָכם ְּבָכל ְמָלאָכה| חְֹצִבים ְוָחָרֵׁשי ֶאֶבן ָוֵעץ 

קּום ַוֲעֵׂשה ִויִהי ְיהָוה | ַלֶּכֶסף ְוַלְּנחֶֹׁשת ְוַלַּבְרֶזל ֵאין ִמְסָּפר 
: ְבנֹו ַוְיַצו ָּדִויד ְלָכל ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל ַלְעזֹר ִלְׁשלֹמֹה) 17: (ִעָּמְך 

ִּכי ָנַתן | א ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִעָּמֶכם ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּסִביב ֲהלֹ) 18(
: ְפֵני ַעּמֹוְּבָיִדי ֵאת יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהָוה ְולִ 

| ֶכם ַעָּתה ְּתנּו ְלַבְבֶכם ְוַנְפְׁשֶכם ִלְדרֹוׁש ַליהָוה ֱאלֵֹהי) 19(
ית ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ְלָהִביא ֶאת ֲארֹון ְּבִר  ְוקּומּו ּוְבנּו ֶאת ִמְקַּדׁש

  :ְיהָוה ּוְכֵלי קֶֹדׁש ָהֱאלִֹהים ַלַּבִית ַהִּנְבֶנה ְלֵׁשם ְיהָוה
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: ָרֵאלַוַּיְמֵלְך ֶאת ְׁשלֹמֹה ְבנֹו ַעל ִיְׂש | ְוָדִויד ָזֵקן ְוָׂשַבע ָיִמים ) 1(
ַוִּיָּסְפרּו ) 3: (ִיְׂשָרֵאל ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּיםַוֶּיֱאסֹף ֶאת ָּכל ָׂשֵרי ) 2(

ַוְיִהי ִמְסָּפָרם ְלֻגְלְּגלָֹתם | ַהְלִוִּים ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוָמְעָלה 



ת ֵמֵאֶּלה ְלַנֵּצַח ַעל ְמֶלאכֶ ) 4: (ִלְגָבִרים ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָאֶלף
ת ְוׁשְֹטִרים ְוׁשְֹפִטים ֵׁשֶׁש | ף ֵּבית ְיהָוה ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאלֶ 

ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים | ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ׁשֲֹעִרים ) 5: (ֲאָלִפים
 ַוֶּיָחְלֵקם ָּדִויד) 6: (ְמַהְלִלים ַליהָוה ַּבֵּכִלים ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלַהֵּלל

ְרֻׁשִּני ַלּגֵ ) 7(  : ִלְבֵני ֵלִוי ְלֵגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי   | ַמְחְלקֹות 
 ְּבֵני ַלְעָּדן ָהרֹאׁש ְיִחיֵאל ְוֵזָתם ְויֹוֵאל) 8(  : ַלְעָּדן ְוִׁשְמִעי

 ַוֲחִזיֵאל ְוָהָרן] ְׁשלֹוִמית קרי[ְּבֵני ִׁשְמִעי ׁשלמות ) 9(  : ְׁשלָֹׁשה
ּוְבֵני ִׁשְמִעי ַיַחת ) 10(  : ֵאֶּלה ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלַלְעָּדן| ְׁשלָֹׁשה 

ַוְיִהי ַיַחת ) 11: (ֵאֶּלה ְבֵני ִׁשְמִעי ַאְרָּבָעה| ְבִריָעה ִזיָנא ִויעּוׁש ּו
ִויעּוׁש ּוְבִריָעה לֹא ִהְרּבּו ָבִנים ַוִּיְהיּו | ָהרֹאׁש ְוִזיָזה ַהֵּׁשִני 
ן ְּבֵני ְקָהת ַעְמָרם ִיְצָהר ֶחְברֹו) 12(  : ְלֵבית ָאב ִלְפֻקָּדה ֶאָחת

ַוִּיָּבֵדל | ְמָרם ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ְּבֵני עַ ) 13(  : ְוֻעִּזיֵאל ַאְרָּבָעה
ְלַהְקִטיר  ַאֲהרֹן ְלַהְקִּדיׁשֹו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא ּוָבָניו ַעד עֹוָלם

ּומֶֹׁשה ִאיׁש ) 14: (ִלְפֵני ְיהָוה ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד עֹוָלם
 מֶֹׁשה ֵּגְרׁשֹם ְּבֵני) 15: (ָּבָניו ִיָּקְראּו ַעל ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי| ָהֱאלִֹהים 
ַוִּיְהיּו ְבֵני ) 17: (ְּבֵני ֵגְרׁשֹום ְׁשבּוֵאל ָהרֹאׁש) 16: (ֶוֱאִליֶעֶזר

 ְולֹא ָהָיה ֶלֱאִליֶעֶזר ָּבִנים ֲאֵחִרים| ֱאִליֶעֶזר ְרַחְבָיה ָהרֹאׁש 
: ְּבֵני ִיְצָהר ְׁשלִֹמית ָהרֹאׁש) 18: (ּוְבֵני ְרַחְבָיה ָרבּו ְלָמְעָלה

יֵאל ְיִרָּיהּו ָהרֹאׁש ֲאַמְרָיה ַהֵּׁשִני ַיֲחזִ | ְברֹון ְּבֵני חֶ ) 19(  
ִמיָכה ָהרֹאׁש | ְּבֵני ֻעִּזיֵאל ) 20: (ַהְּׁשִליִׁשי ִויַקְמָעם ָהְרִביִעי

ְלָעָזר ְּבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּומּוִׁשי ְּבֵני ַמְחִלי ֶא ) 21(  : ְוִיִּׁשָּיה ַהֵּׁשִני
| ְולֹא ָהיּו לֹו ָּבִנים ִּכי ִאם ָּבנֹות  ַוָּיָמת ֶאְלָעָזר) 22: (ְוִקיׁש

ֹות ְּבֵני מּוִׁשי ַמְחִלי ְוֵעֶדר ִויֵרמ) 23: (ַוִּיָּׂשאּום ְּבֵני ִקיׁש ֲאֵחיֶהם
ֹות ֵאֶּלה ְבֵני ֵלִוי ְלֵבית ֲאבֵֹתיֶהם ָראֵׁשי ָהָאב) 24: (ְׁשלָֹׁשה

ָלאָכה ַלֲעבַֹדת ִלְפקּוֵדיֶהם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגלָֹתם עֵֹׂשה ַהְּמ 
 ִּכי ָאַמר ָּדִויד ֵהִניחַ ) 25: (ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה| ֵּבית ְיהָוה 

) 26: (ַוִּיְׁשּכֹן ִּבירּוָׁשַלִם ַעד ְלעֹוָלם| ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו 
: בָֹדתֹוֵאין ָלֵׂשאת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ַלעֲ | ְוַגם ַלְלִוִּים 

ִמֶּבן | ִּכי ְבִדְבֵרי ָדִויד ָהַאֲחרִֹנים ֵהָּמה ִמְסַּפר ְּבֵני ֵלִוי ) 27(
בַֹדת ִּכי ַמֲעָמָדם ְלַיד ְּבֵני ַאֲהרֹן ַלעֲ ) 28: (ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ּוְלָמְעָלה

| קֶֹדׁש  ֵּבית ְיהָוה ַעל ַהֲחֵצרֹות ְוַעל ַהְּלָׁשכֹות ְוַעל ָטֳהַרת ְלָכל
ת ּוְלֶלֶחם ַהַּמֲעֶרֶכת ּוְלסֹלֶ ) 29: (ֲעבַֹדת ֵּבית ָהֱאלִֹהיםּוַמֲעֵׂשה 

ּוְלָכל ְמׂשּוָרה | ְלִמְנָחה ְוִלְרִקיֵקי ַהַּמּצֹות ְוַלַּמֲחַבת ְוַלֻּמְרָּבֶכת 
ְוֵכן | ְוַלֲעמֹד ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְלהֹדֹות ּוְלַהֵּלל ַליהָוה ) 30: (ּוִמָּדה



ים ת עֹלֹות ַליהָוה ַלַּׁשָּבתֹות ֶלֳחָדִׁש ּוְלכֹל ַהֲעלֹו) 31: (ָלָעֶרב
) 32: (ְּבִמְסָּפר ְּכִמְׁשָּפט ֲעֵליֶהם ָּתִמיד ִלְפֵני ְיהָוה| ְוַלּמֲֹעִדים 

ׁש ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ִמְׁשֶמֶרת ַהּקֹדֶ 
  :ַלֲעבַֹדת ֵּבית ְיהָוה| ּוִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ַאֲהרֹן ֲאֵחיֶהם 
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ָזר ְּבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלעָ | ְוִלְבֵני ַאֲהרֹן ַמְחְלקֹוָתם ) 1(

א ָהיּו ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפֵני ֲאִביֶהם ּוָבִנים לֹ) 2: (ְוִאיָתָמר
ִמן  ַוֶּיָחְלֵקם ָּדִויד ְוָצדֹוק) 3: (ַוְיַכֲהנּו ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר| ָלֶהם 

: ִלְפֻקָּדָתם ַּבֲעבָֹדָתם| ְּבֵני ֶאְלָעָזר ַוֲאִחיֶמֶלְך ִמן ְּבֵני ִאיָתָמר 
ִאיָתָמר  ַוִּיָּמְצאּו ְבֵני ֶאְלָעָזר ַרִּבים ְלָראֵׁשי ַהְּגָבִרים ִמן ְּבֵני) 4(

 ָׂשר ְוִלְבֵניִלְבֵני ֶאְלָעָזר ָראִׁשים ְלֵבית ָאבֹות ִׁשָּׁשה עָ | ַוַּיְחְלקּום 
ַוַּיְחְלקּום ְּבגֹוָרלֹות ֵאֶּלה ) 5: (ָמר ְלֵבית ֲאבֹוָתם ְׁשמֹוָנהִאיָת 

ְלָעָזר ִּכי ָהיּו ָׂשֵרי קֶֹדׁש ְוָׂשֵרי ָהֱאלִֹהים ִמְּבֵני ֶא | ִעם ֵאֶּלה 
ן ַוִּיְכְּתֵבם ְׁשַמְעָיה ֶבן ְנַתְנֵאל ַהּסֹוֵפר ִמ ) 6(  : ּוִבְבֵני ִאיָתָמר

ְבָיָתר ָּׂשִרים ְוָצדֹוק ַהּכֵֹהן ַוֲאִחיֶמֶלְך ֶּבן ֶא ַהֵּלִוי ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוהַ 
ר ֵּבית ָאב ֶאָחד ָאֻחז ְלֶאְלָעזָ | ְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ַלּכֲֹהִנים ְוַלְלִוִּים 

  : ְוָאֻחז ָאֻחז ְלִאיָתָמר
ְלָחִרם ) 8: (ַוֵּיֵצא ַהּגֹוָרל ָהִראׁשֹון ִליהֹוָיִריב ִליַדְעָיה ַהֵּׁשִני) 7(

ְלַמְלִּכָּיה ַהֲחִמיִׁשי ְלִמָּיִמן ) 9: (י ִלְׂשעִֹרים ָהְרִבִעיַהְּׁשִליִׁש 
ְלֵיׁשּוַע ) 11: (ְלַהּקֹוץ ַהְּׁשִבִעי ַלֲאִבָּיה ַהְּׁשִמיִני) 10: (ַהִּׁשִּׁשי

ָיִקים ְלֶאְלָיִׁשיב ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר לְ ) 12: (ַהְּתִׁשִעי ִלְׁשַכְנָיהּו ָהֲעִׂשִרי
: ָעה ָעָׂשרָּפה ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ְלֶיֶׁשְבָאב ַאְרּבָ ְלחֻ ) 13: (ְׁשֵנים ָעָׂשר

ְלֵחִזיר ) 15: (ְלִבְלָּגה ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְלִאֵּמר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר) 14(
ר ִלְפַתְחָיה ִּתְׁשָעה ָעָׂש ) 16: (ִׁשְבָעה ָעָׂשר ְלַהִּפֵּצץ ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר

 ְׂשִרים ְלָגמּול ְׁשַנִיםְלָיִכין ֶאָחד ְועֶ ) 17: (ִליֶחְזֵקאל ָהֶעְׂשִרים
ָּבָעה ִלְדָלָיהּו ְׁשלָֹׁשה ְוֶעְׂשִרים ְלַמַעְזָיהּו ַאְר ) 18: (ְוֶעְׂשִרים
  : ְוֶעְׂשִרים

ָטם ְּבַיד ֵאֶּלה ְפֻקָּדָתם ַלֲעבָֹדָתם ָלבֹוא ְלֵבית ְיהָוה ְּכִמְׁשּפָ ) 19(
  : לַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵא | ַאֲהרֹן ֲאִביֶהם 

ֵאל ִלְבֵני ַעְמָרם ׁשּוָבֵאל ִלְבֵני ׁשּובָ | ְוִלְבֵני ֵלִוי ַהּנֹוָתִרים ) 20(
) 22: (ִלְבֵני ְרַחְבָיהּו ָהרֹאׁש ִיִּׁשָּיה| ִלְרַחְבָיהּו ) 21: (ֶיְחְּדָיהּו

 ֲאַמְרָיהּו| ּוְבָני ְיִרָּיהּו ) 23: (ַלִּיְצָהִרי ְׁשלֹמֹות ִלְבֵני ְׁשלֹמֹות ָיַחת



ְּבֵני ֻעִּזיֵאל ) 24: (ִני ַיֲחִזיֵאל ַהְּׁשִליִׁשי ְיַקְמָעם ָהְרִביִעיַהֵּׁש 
 ֲאִחי ִמיָכה ִיִּׁשָּיה) 25]: (ָׁשִמיר קרי[ִמיָכה ִלְבֵני ִמיָכה ׁשמור 

הּו ְּבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּומּוִׁשי ְּבֵני ַיֲעִזּיָ ) 26: (ִלְבֵני ִיִּׁשָּיה ְזַכְרָיהּו
) 28: (ְלַיֲעִזָּיהּו ְבנֹו ְוׁשַֹהם ְוַזּכּור ְוִעְבִרי| ָרִרי ְּבֵני ְמ ) 27: (ְבנֹו

ְלִקיׁש ְּבֵני ִקיׁש ) 29: (ְלַמְחִלי ֶאְלָעָזר ְולֹא ָהָיה לֹו ָּבִנים
ֵאֶּלה ְּבֵני | ּוְבֵני מּוִׁשי ַמְחִלי ְוֵעֶדר ִויִרימֹות ) 30: (ְיַרְחְמֵאל

ילּו ַגם ֵהם ּגֹוָרלֹות ְלֻעַּמת ַוַּיִּפ ) 31: (ַהְלִוִּים ְלֵבית ֲאבֵֹתיֶהם
 ְוָראֵׁשי ֲאֵחיֶהם ְּבֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָדִויד ַהֶּמֶלְך ְוָצדֹוק ַוֲאִחיֶמֶלְך 

: ןָאבֹות ָהרֹאׁש ְלֻעַּמת ָאִחיו ַהָּקָט | ָהָאבֹות ַלּכֲֹהִנים ְוַלְלִוִּים 
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תּון ָבא ַלֲעבָֹדה ִלְבֵני ָאָסף ְוֵהיָמן ִוידּוַוַּיְבֵּדל ָּדִויד ְוָׂשֵרי ַהּצָ ) 1(

ַוְיִהי | ְּבִכּנֹרֹות ִּבְנָבִלים ּוִבְמִצְלָּתִים ] ַהִּנְּבִאים קרי[הנביאים 
 ִלְבֵני ָאָסף ַזּכּור ְויֹוֵסף) 2: (ִמְסָּפָרם ַאְנֵׁשי ְמָלאָכה ַלֲעבָֹדָתם

: ְך ָאָסף ַהִּנָּבא ַעל ְיֵדי ַהֶּמלֶ ַעל ַיד | ּוְנַתְנָיה ַוֲאַׂשְרֵאָלה ְּבֵני ָאָסף 
הּו ְּבֵני ְידּותּון ְּגַדְלָיהּו ּוְצִרי ִויַׁשְעָיהּו ֲחַׁשְביָ | ִלידּותּון ) 3(

ַעל הֹדֹות  ּוַמִּתְתָיהּו ִׁשָּׁשה ַעל ְיֵדי ֲאִביֶהם ְידּותּון ַּבִּכּנֹור ַהִּנָּבא
ל ִּקָּיהּו ַמַּתְנָיהּו ֻעִּזיֵא ְּבֵני ֵהיָמן ּבֻ | ְלֵהיָמן ) 4(  : ְוַהֵּלל ַליהָוה

ִּתי ֶעֶזר ְׁשבּוֵאל ִויִרימֹות ֲחַנְנָיה ֲחָנִני ֱאִליָאָתה ִגַּדְלִּתי ְורַֹמְמ 
ן ָּכל ֵאֶּלה ָבִנים ְלֵהיָמ ) 5: (ָיְׁשְּבָקָׁשה ַמּלֹוִתי הֹוִתיר ַמֲחִזיאֹות

ָהֱאלִֹהים  ַוִּיֵּתן| חֵֹזה ַהֶּמֶלְך ְּבִדְבֵרי ָהֱאלִֹהים ְלָהִרים ָקֶרן 
ָּכל ֵאֶּלה ַעל ְיֵדי ) 6: (ְלֵהיָמן ָּבִנים ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּוָבנֹות ָׁשלֹוׁש

בַֹדת ֲאִביֶהם ַּבִּׁשיר ֵּבית ְיהָוה ִּבְמִצְלַּתִים ְנָבִלים ְוִכּנֹרֹות ַלעֲ 
) 7: (ָאָסף ִוידּותּון ְוֵהיָמן   ַעל ְיֵדי ַהֶּמֶלְך | ֵּבית ָהֱאלִֹהים 

ָּכל ַהֵּמִבין | ָרם ִעם ֲאֵחיֶהם ְמֻלְּמֵדי ִׁשיר ַליהָוה ַוְיִהי ִמְסּפָ 
ַּמת ַוַּיִּפילּו ּגֹוָרלֹות ִמְׁשֶמֶרת ְלעֻ ) 8: (ָמאַתִים ְׁשמֹוִנים ּוְׁשמֹוָנה

  : ַּכָּקטֹן ַּכָּגדֹול ֵמִבין ִעם ַּתְלִמיד
ִני הּוא ְּגַדְלָיהּו ַהֵּׁש | ַוֵּיֵצא ַהּגֹוָרל ָהִראׁשֹון ְלָאָסף ְליֹוֵסף ) 9(

ֵנים ַהְּׁשִלִׁשי ַזּכּור ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁש ) 10: (ְוֶאָחיו ּוָבָניו ְׁשֵנים ָעָׂשר
) 12: (ָהְרִביִעי ַלִּיְצִרי ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר) 11: (ָעָׂשר

הּו ַהִּׁשִּׁשי ֻבִּקּיָ ) 13: (ַהֲחִמיִׁשי ְנַתְנָיהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר
יו ַהְּׁשִבִעי ְיַׂשְרֵאָלה ָּבָניו ְוֶאחָ ) 14: (ָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשרּבָ 



: ָׂשרַהְּׁשִמיִני ְיַׁשְעָיהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים עָ ) 15: (ְׁשֵנים ָעָׂשר
ָהֲעִׂשיִרי ) 17: (ַהְּתִׁשיִעי ַמַּתְנָיהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר) 16(

ָניו ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ֲעַזְרֵאל ּבָ ) 18: (ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְמִעי ָּבָניו
ֶאָחיו ַהְּׁשֵנים ָעָׂשר ַלֲחַׁשְבָיה ָּבָניו וְ ) 19: (ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר

ֵנים ִלְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ׁשּוָבֵאל ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁש ) 20: (ְׁשֵנים ָעָׂשר
: רְתָיהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂש ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַמִּת ) 21: (ָעָׂשר

) 23: (רַלֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ִליֵרמֹות ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂש ) 22(
ְלִׁשְבָעה ) 24: (ְלִׁשָּׁשה ָעָׂשר ַלֲחַנְנָיהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר

 ִלְׁשמֹוָנה ָעָׂשר )25: (ָעָׂשר ְלָיְׁשְּבָקָׁשה ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר
ָּבָניו  ְלִתְׁשָעה ָעָׂשר ְלַמּלֹוִתי) 26: (ַלֲחָנִני ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר

ֵנים ְלֶעְׂשִרים ֶלֱאִלָּיָתה ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁש ) 27: (ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר
: ָׂשרְלֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ְלהֹוִתיר ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים עָ ) 28: (ָעָׂשר

) 30: (רִלְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ְלִגַּדְלִּתי ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂש ) 29(
) 31: (ָׂשרִלְׁשלָֹׁשה ְוֶעְׂשִרים ְלַמֲחִזיאֹות ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים עָ 
  :ָׂשרְלַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ְלרֹוַמְמִּתי ָעֶזר ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים עָ 
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ֵני ַלָּקְרִחים ְמֶׁשֶלְמָיהּו ֶבן קֵֹרא ִמן ְּב | ְלַמְחְלקֹות ְלׁשֲֹעִרים ) 1(

ִני ְזַכְרָיהּו ַהְּבכֹור ְיִדיֲעֵאל ַהֵּׁש | ְוִלְמֶׁשֶלְמָיהּו ָּבִנים ) 2: (ָאָסף
ָנן ֵעיָלם ַהֲחִמיִׁשי ְיהֹוחָ ) 3: (ְזַבְדָיהּו ַהְּׁשִליִׁשי ַיְתִניֵאל ָהְרִביִעי

ְׁשַמְעָיה | ּוְלעֵֹבד ֱאדֹם ָּבִנים ) 4: (ִּׁשִּׁשי ֶאְלְיהֹוֵעיַני ַהְּׁשִביִעיהַ 
י ּוְנַתְנֵאל ַהְּבכֹור ְיהֹוָזָבד ַהֵּׁשִני יֹוָאח ַהְּׁשִלִׁשי ְוָׂשָכר ָהְרִביעִ 

|  ַתי ַהְּׁשִמיִניַעִּמיֵאל ַהִּׁשִּׁשי ִיָׂששָכר ַהְּׁשִביִעי ְּפֻעְּל ) 5: (ַהֲחִמיִׁשי
  : י ֵבֲרכֹו ֱאלִֹהיםִּכ 
ִּכי | ם ְוִלְׁשַמְעָיה ְבנֹו נֹוַלד ָּבִנים ַהִּמְמָׁשִלים ְלֵבית ֲאִביהֶ ) 6(

ָזָבד ְּבֵני ְׁשַמְעָיה ָעְתִני ּוְרָפֵאל ְועֹוֵבד ֶאלְ ) 7: (ִגּבֹוֵרי ַחִיל ֵהָּמה
ֵבד ֱאדֹם ָּכל ֵאֶּלה ִמְּבֵני עֹ) 8: (ֱאִליהּו ּוְסַמְכָיהּו| ֶאָחיו ְּבֵני ָחִיל 

ִים ִׁשִּׁשים ּוְׁשנַ | ֵהָּמה ּוְבֵניֶהם ַוֲאֵחיֶהם ִאיׁש ַחִיל ַּבּכַֹח ַלֲעבָֹדה 
ֹוָנה ְוִלְמֶׁשֶלְמָיהּו ָּבִנים ְוַאִחים ְּבֵני ָחִיל ְׁשמ) 9: (ְלעֵֹבד ֱאדֹם

י ִׁשְמִרי ָהרֹאׁש ִּכ | ּוְלחָֹסה ִמן ְּבֵני ְמָרִרי ָּבִנים ) 10(  : ָעָׂשר
ִחְלִקָּיהּו ַהֵּׁשִני ) 11: (ְבכֹור ַוְיִׂשיֵמהּו ָאִביהּו ְלרֹאׁשלֹא ָהָיה 

ָּכל ָּבִנים ְוַאִחים ְלחָֹסה | ְטַבְלָיהּו ַהְּׁשִלִׁשי ְזַכְרָיהּו ָהְרִבִעי 
ְּגָבִרים ְלֵאֶּלה ַמְחְלקֹות ַהּׁשֲֹעִרים ְלָראֵׁשי הַ ) 12: (ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר



ַוַּיִּפילּו ) 13: (ְלָׁשֵרת ְּבֵבית ְיהָוה| ִמְׁשָמרֹות ְלֻעַּמת ֲאֵחיֶהם 
  : גֹוָרלֹות ַּכָּקטֹן ַּכָּגדֹול ְלֵבית ֲאבֹוָתם ְלַׁשַער ָוָׁשַער

ל ּוְזַכְרָיהּו ְבנֹו יֹוֵעץ ְּבֶׂשכֶ | ַוִּיּפֹל ַהּגֹוָרל ִמְזָרָחה ְלֶׁשֶלְמָיהּו ) 14(
| עֵֹבד ֱאדֹם ֶנְגָּבה לְ ) 15(  : ִהִּפילּו ּגֹוָרלֹות ַוֵּיֵצא גֹוָרלֹו ָצפֹוָנה

ַער ְלֻׁשִּפים ּוְלחָֹסה ַלַּמֲעָרב ִעם ַׁש ) 16: (ּוְלָבָניו ֵּבית ָהֲאֻסִּפים
ַלִּמְזָרח ) 17: (ִמְׁשָמר ְלֻעַּמת ִמְׁשָמר| ַׁשֶּלֶכת ַּבְמִסָּלה ָהעֹוָלה 

| ָעה ְרּבָ ַהְלִוִּים ִׁשָּׁשה ַלָּצפֹוָנה ַלּיֹום ַאְרָּבָעה ַלֶּנְגָּבה ַלּיֹום ַא
 ַאְרָּבָעה ַלְמִסָּלה| ַלַּפְרָּבר ַלַּמֲעָרב ) 18: (ְוָלֲאֻסִּפים ְׁשַנִים ְׁשָנִים

י ֵאֶּלה ַמְחְלקֹות ַהּׁשֲֹעִרים ִלְבֵני ַהָּקְרִח ) 19: (ְׁשַנִים ַלַּפְרָּבר
ם ֲאִחָּיה ַעל אֹוְצרֹות ֵּבית ָהֱאלִֹהי| ְוַהְלִוִּים ) 20: (ְוִלְבֵני ְמָרִרי

ָראֵׁשי  ְּבֵני ַלְעָּדן ְּבֵני ַהֵּגְרֻׁשִּני ְלַלְעָּדן) 21: (ֹות ַהֳּקָדִׁשיםּוְלאְֹצר
ֵזָתם ְויֹוֵאל | ְּבֵני ְיִחיֵאִלי ) 22: (ָהָאבֹות ְלַלְעָּדן ַהֵּגְרֻׁשִּני ְיִחיֵאִלי
י ַלַעְמָרִמי ַלִּיְצָהִרי ַלֶחְברֹונִ ) 23: (ָאִחיו ַעל אְֹצרֹות ֵּבית ְיהָוה

: אָֹצרֹותּוְׁשֻבֵאל ֶּבן ֵּגְרׁשֹום ֶּבן מֶֹׁשה ָנִגיד ַעל הָ ) 24: (יָלָעִּזיֵאִל 
 ְרַחְבָיהּו ְבנֹו ִויַׁשְעָיהּו ְבנֹו ְויָֹרם ְּבנֹו| ְוֶאָחיו ֶלֱאִליֶעֶזר ) 25(

הּוא ְׁשלֹמֹות ) 26: (ְּבנֹו] ּוְׁשלִֹמית קרי[ְוִזְכִרי ְבנֹו וׁשלמות 
ֶלְך ִׁשים ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש ָּדִויד ַהֶּמ ְוֶאָחיו ַעל ָּכל אְֹצרֹות ַהֳּקדָ 

ִמן ) 27: (ָבאְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמאֹות ְוָׂשֵרי ַהּצָ 
ְוכֹל ) 28: (ְלַחֵּזק ְלֵבית ְיהָוה| ַהִּמְלָחמֹות ּוִמן ַהָּׁשָלל ִהְקִּדיׁשּו 

ְבֵנר ֶּבן ֵנר ְויֹוָאב ַהִהְקִּדיׁש ְׁשמּוֵאל ָהרֶֹאה ְוָׁשאּול ֶּבן ִקיׁש ְוַא
  : ּכֹל ַהַּמְקִּדיׁש ַעל ַיד ְׁשלִֹמית ְוֶאָחיו| ֶּבן ְצרּוָיה 

ֵאל ַלִּיְצָהִרי ְּכַנְנָיהּו ּוָבָניו ַלְּמָלאָכה ַהִחיצֹוָנה ַעל ִיְׂשרָ ) 29(
ִיל ַלֶחְברֹוִני ֲחַׁשְבָיהּו ְוֶאָחיו ְּבֵני חַ ) 30: (ְלׁשְֹטִרים ּוְלׁשְֹפִטים

| ְעָרָבה ְׁשַבע ֵמאֹות ַעל ְּפֻקַּדת ִיְׂשָרֵאל ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ַמ ֶאֶלף ּו
ַלֶחְברֹוִני ְיִרָּיה ) 31: (ְלכֹל ְמֶלאֶכת ְיהָוה ְוַלֲעבַֹדת ַהֶּמֶלְך 

ּות ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים ְלַמְלכ| ָהרֹאׁש ַלֶחְברֹוִני ְלתְֹלדָֹתיו ְלָאבֹות 
ְוֶאָחיו ) 32: (ֶהם ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ְּבַיְעֵזיר ִּגְלָעדָּדִויד ִנְדָרׁשּו ַוִּיָּמֵצא בָ 

ַוַּיְפִקיֵדם ָּדִויד | ְּבֵני ַחִיל ַאְלַּפִים ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָראֵׁשי ָהָאבֹות 
ְּדַבר  ַהֶּמֶלְך ַעל ָהראּוֵבִני ְוַהָּגִדי ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנִּׁשי ְלָכל

  :ָהֱאלִֹהים ּוְדַבר ַהֶּמֶלְך 
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ָלִפים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְסָּפָרם ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְוָׂשֵרי ָהאֲ ) 1(
 ְוַהֵּמאֹות ְוׁשְֹטֵריֶהם ַהְמָׁשְרִתים ֶאת ַהֶּמֶלְך ְלכֹל ְּדַבר

| י ַהָּׁשָנה ַהַּמְחְלקֹות ַהָּבָאה ְוַהּיֵֹצאת חֶֹדׁש ְּבחֶֹדׁש ְלכֹל ָחְדֵׁש 
ַעל ַהַּמֲחלֶֹקת ) 2(  : ְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלףַהַּמֲחלֶֹקת ָהַאַחת עֶ 

 ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו| ָהִראׁשֹוָנה ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ָיָׁשְבָעם ֶּבן ַזְבִּדיֵאל 
ִמן ְּבֵני ֶפֶרץ ָהרֹאׁש ְלָכל ָׂשֵרי ) 3: (ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף

ֹוַדי ת ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ּדְוַעל ַמֲחלֶֹק ) 4: (ַהְּצָבאֹות ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון
 ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים| ָהֲאחֹוִחי ּוַמֲחֻלְקּתֹו ּוִמְקלֹות ַהָּנִגיד 

ּו ִליִׁשי ְּבָנָיהַׂשר ַהָּצָבא ַהְּׁשִליִׁשי ַלחֶֹדׁש ַהְּׁש ) 5(  : ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף
: ַאְרָּבָעה ָאֶלףְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים וְ | ֶבן ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן רֹאׁש 

ּוַמֲחֻלְקּתֹו | הּוא ְבָנָיהּו ִּגּבֹור ַהְּׁשלִֹׁשים ְוַעל ַהְּׁשלִֹׁשים ) 6(
ִחי ָהְרִביִעי ַלחֶֹדׁש ָהְרִביִעי ֲעָׂשה ֵאל אֲ ) 7(  : ַעִּמיָזָבד ְּבנֹו

 ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה| יֹוָאב ּוְזַבְדָיה ְבנֹו ַאֲחָריו 
| הּות ַהִּיְזָרח ַהַחִמיִׁשי ַלחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ַהַּׂשר ַׁשְמ ) 8(  : ָאֶלף

י ִּׁשִּׁש ַהִּׁשִּׁשי ַלחֶֹדׁש הַ ) 9(  : ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף
: ֶלףְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָא| ִעיָרא ֶבן ִעֵּקׁש ַהְּתקֹוִעי 

ְפָרִים ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶחֶלץ ַהְּפלֹוִני ִמן ְּבֵני ֶא  ַהְּׁשִביִעי) 10(  
ַהְּׁשִמיִני ) 11(  : ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף| 

ם ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרי| ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִמיִני ִסְּבַכי ַהֻחָׁשִתי ַלַּזְרִחי 
חֶֹדׁש ַהְּתִׁשיִעי ֲאִביֶעֶזר ַהְּתִׁשיִעי לַ ) 12(  : ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף

 ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים| ] ַלֵּבן ְיִמיִני קרי[ָהַעְּנתִֹתי לבנימיני 
ְּנטֹוָפִתי ָהֲעִׂשיִרי ַלחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי ַמְהַרי הַ ) 13(  : ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף

ַעְׁשֵּתי ) 14(  : ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף| ַלַּזְרִחי 
ְוַעל | י ֶאְפָרִים ָעָׂשר ְלַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ַהחֶֹדׁש ְּבָנָיה ַהִּפְרָעתֹוִני ִמן ְּבנֵ 

ַהְּׁשֵנים ָעָׂשר ) 15(  : ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף
ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו | ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ַהחֶֹדׁש ֶחְלַּדי ַהְּנטֹוָפִתי ְלָעְתִניֵאל 

  : ים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלףֶעְׂשִר 
   | ִרי ְוַעל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָלראּוֵבִני ָנִגיד ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ִזְכ ) 16(

ל ְלֵלִוי ֲחַׁשְבָיה ֶבן ְקמּוֵא ) 17(  : ַלִּׁשְמעֹוִני ְׁשַפְטָיהּו ֶּבן ַמֲעָכה
ְלִיָׂששָכר | ִליהּוָדה ֱאִליהּו ֵמֲאֵחי ָדִויד ) 18(  : ְלַאֲהרֹן ָצדֹוק

| ִלְזבּוֻלן ִיְׁשַמְעָיהּו ֶּבן עַֹבְדָיהּו ) 19(  : ְמִרי ֶּבן ִמיָכֵאלעָ 
ן ִלְבֵני ֶאְפַרִים הֹוֵׁשַע ּבֶ ) 20(  : ְלַנְפָּתִלי ְיִרימֹות ֶּבן ַעְזִריֵאל

ַלֲחִצי ) 21(  : ַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה יֹוֵאל ֶּבן ְּפָדָיהּו| ֲעַזְזָיהּו 
: רְלִבְנָיִמן ַיֲעִׂשיֵאל ֶּבן ַאְבנֵ    | ֶּבן ְזַכְרָיהּו  ַהְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה ִיּדֹו



: לֵאֶּלה ָׂשֵרי ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵא | ְלָדן ֲעַזְרֵאל ֶּבן ְירָֹחם ) 22(  
ִּכי | ָּטה ְולֹא ָנָׂשא ָדִויד ִמְסָּפָרם ְלִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ּוְלָמ ) 23(

יֹוָאב ) 24: (ֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִיםָאַמר ְיהָוה ְלַהְרּבֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּככ
| ָרֵאל ֶּבן ְצרּוָיה ֵהֵחל ִלְמנֹות ְולֹא ִכָּלה ַוְיִהי ָבזֹאת ֶקֶצף ַעל ִיְׂש 

) 25(  : ְולֹא ָעָלה ַהִּמְסָּפר ְּבִמְסַּפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ַלֶּמֶלְך ָּדִויד
ָצרֹות ְוַעל ָהאֹ   | ְוַעל אְֹצרֹות ַהֶּמֶלְך ַעְזָמֶות ֶּבן ֲעִדיֵאל 

) 26(  : ּוַּבָּׂשֶדה ֶּבָעִרים ּוַבְּכָפִרים ּוַבִּמְגָּדלֹות ְיהֹוָנָתן ֶּבן ֻעִּזָּיה
: ֶעְזִרי ֶּבן ְּכלּוב| ְוַעל עֵֹׂשי ְמֶלאֶכת ַהָּׂשֶדה ַלֲעבַֹדת ָהֲאָדָמה 

 ְוַעל ֶׁשַּבְּכָרִמים ְלאְֹצרֹות| ְוַעל ַהְּכָרִמים ִׁשְמִעי ָהָרָמִתי ) 27(
 ְוַעל ַהֵּזיִתים ְוַהִּׁשְקִמים ֲאֶׁשר) 28(  : ַזְבִּדי ַהִּׁשְפִמיַהַּיִין 

) 29(  : ְוַעל אְֹצרֹות ַהֶּׁשֶמן יֹוָעׁש   | ַּבְּׁשֵפָלה ַּבַעל ָחָנן ַהְּגֵדִרי 
ְוַעל | ַהָּׁשרֹוִני ] ִׁשְרַטי קרי[ְוַעל ַהָּבָקר ָהרִֹעים ַּבָּׁשרֹון ׁשטרי 

ְוַעל ַהְּגַמִּלים אֹוִביל ) 30(  : ן ַעְדָליַהָּבָקר ָּבֲעָמִקים ָׁשָפט ּבֶ 
ְוַעל ) 31(  : ְוַעל ָהֲאתֹנֹות ֶיְחְּדָיהּו ַהֵּמרֹנִֹתי| ַהִּיְׁשְמֵעִלי 

: ְך ָּדִוידָּכל ֵאֶּלה ָׂשֵרי ָהְרכּוׁש ֲאֶׁשר ַלֶּמלֶ | ַהּצֹאן ָיִזיז ַהַהְגִרי 
ִויִחיֵאל | ֵפר הּוא ִויהֹוָנָתן ּדֹוד ָּדִויד יֹוֵעץ ִאיׁש ֵמִבין ְוסֹו) 32(

   | ַוֲאִחיתֶֹפל יֹוֵעץ ַלֶּמֶלְך ) 33: (ֶּבן ַחְכמֹוִני ִעם ְּבֵני ַהֶּמֶלְך 
 ְוַאֲחֵרי ֲאִחיתֶֹפל ְיהֹוָיָדע ֶּבן) 34: (ְוחּוַׁשי ָהַאְרִּכי ֵרַע ַהֶּמֶלְך 

  :ְּבָנָיהּו ְוֶאְבָיָתר ְוַׂשר ָצָבא ַלֶּמֶלְך יֹוָאב
  

1 Chronicles Chapter 28 
  
ים ְוָׂשֵרי ַוַּיְקֵהל ָּדִויד ֶאת ָּכל ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל ָׂשֵרי ַהְּׁשָבִט ) 1(

ָׂשֵרי ַהַּמְחְלקֹות ַהְמָׁשְרִתים ֶאת ַהֶּמֶלְך ְוָׂשֵרי ָהֲאָלִפים וְ 
ִריִסים ַהֵּמאֹות ְוָׂשֵרי ָכל ְרכּוׁש ּוִמְקֶנה ַלֶּמֶלְך ּוְלָבָניו ִעם ַהָּס 

ְך ַוָּיָקם ָּדִויד ַהֶּמלֶ ) 2: (ּבֹור ָחִיל ֶאל ְירּוָׁשָלִםְוַהִּגּבֹוִרים ּוְלָכל ּגִ 
 ֲאִני ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות ֵּבית| ַעל ַרְגָליו ַוּיֹאֶמר ְׁשָמעּוִני ַאַחי ְוַעִּמי 

ֹוִתי ְמנּוָחה ַלֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ְוַלֲהדֹם ַרְגֵלי ֱאלֵֹהינּו ַוֲהִכינ
ִּכי ִאיׁש | ִלי לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי  ְוָהֱאלִֹהים ָאַמר) 3: (ִלְבנֹות

ֵאל ַוִּיְבַחר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ ) 4: (ִמְלָחמֹות ַאָּתה ְוָדִמים ָׁשָפְכָּת 
יהּוָדה ִּבי ִמּכֹל ֵּבית ָאִבי ִלְהיֹות ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם ִּכי ִב 

ִבְבֵני ָאִבי ִּבי ָרָצה ּו| ָּבַחר ְלָנִגיד ּוְבֵבית ְיהּוָדה ֵּבית ָאִבי 
י ּוִמָּכל ָּבַני ִּכי ַרִּבים ָּבִנים ָנַתן ִל ) 5: (ְלַהְמִליְך ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ָוה ַעל ַוִּיְבַחר ִּבְׁשלֹמֹה ְבִני ָלֶׁשֶבת ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּות ְיה| ְיהָוה 



| ֲחֵצרֹוָתי ַוּיֹאֶמר ִלי ְׁשלֹמֹה ִבְנָך הּוא ִיְבֶנה ֵביִתי וַ ) 6: (ִיְׂשָרֵאל
ַוֲהִכינֹוִתי ֶאת ) 7: (ִּכי ָבַחְרִּתי בֹו ִלי ְלֵבן ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלֹו ְלָאב

י ַּכּיֹום ִאם ֶיֱחַזק ַלֲעׂשֹות ִמְצֹוַתי ּוִמְׁשָּפַט | ַמְלכּותֹו ַעד ְלעֹוָלם 
לֵֹהינּו ְוַעָּתה ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל ְקַהל ְיהָוה ּוְבָאְזֵני אֱ ) 8: (ַהֶּזה

ְלַמַען ִּתיְרׁשּו ֶאת | ְמרּו ְוִדְרׁשּו ָּכל ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִׁש 
  : ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ְוִהְנַחְלֶּתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ַעד עֹוָלם

ָׁשֵלם  ְוַאָּתה ְׁשלֹמֹה ְבִני ַּדע ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ְּבֵלב) 9(
ֹות ת ּדֹוֵרׁש ְיהָוה ְוָכל ֵיֶצר ַמֲחָׁשבּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ִּכי ָכל ְלָבבֹו

) 10: (ַעדִאם ִּתְדְרֶׁשּנּו ִיָּמֵצא ָלְך ְוִאם ַּתַעְזֶבּנּו ַיְזִניֲחָך לָ | ֵמִבין 
  : ק ַוֲעֵׂשהְרֵאה ַעָּתה ִּכי ְיהָוה ָּבַחר ְּבָך ִלְבנֹות ַּבִית ַלִּמְקָּדׁש ֲחזַ 

ַּתְבִנית ָהאּוָלם ְוֶאת ָּבָּתיו  ַוִּיֵּתן ָּדִויד ִלְׁשלֹמֹה ְבנֹו ֶאת) 11(
ְוַתְבִנית ) 12: (ְוַגְנַזָּכיו ַוֲעִלּיָֹתיו ַוֲחָדָריו ַהְּפִניִמים ּוֵבית ַהַּכּפֶֹרת

ָׁשכֹות ּכֹל ֲאֶׁשר ָהָיה ָברּוַח ִעּמֹו ְלַחְצרֹות ֵּבית ְיהָוה ּוְלָכל ַהְּל 
) 13: (ָדִׁשיםְלאְֹצרֹות ֵּבית ָהֱאלִֹהים ּוְלאְֹצרֹות ַהּקֳ | ָסִביב 

| ְיהָוה  ּוְלַמְחְלקֹות ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ּוְלָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ֵּבית
ָכל ַלָּזָהב ַּבִּמְׁשָקל ַלָּזָהב ְל ) 14: (ּוְלָכל ְּכֵלי ֲעבֹוַדת ֵּבית ְיהָוה

ָדה בֹוְלכֹל ְּכֵלי ַהֶּכֶסף ְּבִמְׁשָקל ְלָכל ְּכֵלי עֲ | ְּכֵלי ֲעבֹוָדה ַוֲעבֹוָדה 
ְׁשַקל ּוִמְׁשָקל ִלְמנֹרֹות ַהָּזָהב ְוֵנרֵֹתיֶהם ָזָהב ְּבִמ ) 15: (ַוֲעבֹוָדה

 ְוִלְמנֹרֹות ַהֶּכֶסף ְּבִמְׁשָקל ִלְמנֹוָרה| ְמנֹוָרה ּוְמנֹוָרה ְוֵנרֶֹתיָה 
ְוֶאת ַהָּזָהב ִמְׁשָקל ) 16: (ְוֵנרֶֹתיָה ַּכֲעבֹוַדת ְמנֹוָרה ּוְמנֹוָרה

: ףְוֶכֶסף ְלֻׁשְלֲחנֹות ַהָּכֶס | ֶרֶכת ְלֻׁשְלַחן ְוֻׁשְלָחן ְלֻׁשְלֲחנֹות ַהַּמעֲ 
ְוִלְכפֹוֵרי | ְוַהִּמְזָלגֹות ְוַהִּמְזָרקֹות ְוַהְּקָׂשֹות ָזָהב ָטהֹור ) 17(

ל ִלְכפֹור ַהָּזָהב ְּבִמְׁשָקל ִלְכפֹור ּוְכפֹור ְוִלְכפֹוֵרי ַהֶּכֶסף ְּבִמְׁשָק 
ּוְלַתְבִנית | טֶֹרת ָזָהב ְמֻזָּקק ַּבִּמְׁשָקל ּוְלִמְזַּבח ַהְּק ) 18: (ּוְכפֹור

ִרית ַהֶּמְרָּכָבה ַהְּכֻרִבים ָזָהב ְלפְֹרִׂשים ְוסְֹכִכים ַעל ֲארֹון ְּב 
ּכֹל ַמְלֲאכֹות | ַהּכֹל ִּבְכָתב ִמַּיד ְיהָוה ָעַלי ִהְׂשִּכיל ) 19: (ְיהָוה

  : ַהַּתְבִנית
א ֲחַזק ֶוֱאַמץ ַוֲעֵׂשה ַאל ִּתירָ ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ִלְׁשלֹמֹה ְבנֹו ) 20(

ְזֶבָּך ִּכי ְיהָוה ֱאלִֹהים ֱאלַֹהי ִעָּמְך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיעַ | ְוַאל ֵּתָחת 
ְוִהֵּנה ַמְחְלקֹות ) 21: (ַעד ִלְכלֹות ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ֵּבית ְיהָוה

ְּמָך ְבָכל ְוִע | ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְלָכל ֲעבֹוַדת ֵּבית ָהֱאלִֹהים 
ָהָעם  ְמָלאָכה ְלָכל ָנִדיב ַּבָחְכָמה ְלָכל ֲעבֹוָדה ְוַהָּׂשִרים ְוָכל

  :ְלָכל ְּדָבֶריךָ 
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ַחר ּבֹו ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ַהֶּמֶלְך ְלָכל ַהָּקָהל ְׁשלֹמֹה ְבִני ֶאָחד ּבָ ) 1(

ִּכי לֹא ְלָאָדם ַהִּביָרה ִּכי  ְוַהְּמָלאָכה ְגדֹוָלה| ֱאלִֹהים ַנַער ָוָרְך 
 ּוְכָכל ּכִֹחי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ֱאלַֹהי ַהָּזָהב) 2: (ַליהָוה ֱאלִֹהים

ְרֶזל ְוָהֵעִצים ַלָּזָהב ְוַהֶּכֶסף ַלֶּכֶסף ְוַהְּנחֶֹׁשת ַלְּנחֶֹׁשת ַהַּבְרֶזל ַלּבַ 
ְוכֹל ֶאֶבן  ַאְבֵני ׁשַֹהם ּוִמּלּוִאים ַאְבֵני פּוְך ְוִרְקָמה| ָלֵעִצים 

י ְועֹוד ִּבְרצֹוִתי ְּבֵבית ֱאלַֹהי ֶיׁש לִ ) 3: (ְיָקָרה ְוַאְבֵני ַׁשִיׁש ָלרֹב
י ָנַתִּתי ְלֵבית ֱאלַֹהי ְלַמְעָלה ִמָּכל ֲהִכינֹוִת | ְסֻגָּלה ָזָהב ָוָכֶסף 

| יר ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ִּכְּכֵרי ָזָהב ִמְּזַהב אֹופִ ) 4: (ְלֵבית ַהּקֶֹדׁש
) 5: (ת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ְמֻזָּקק ָלטּוַח ִקירֹות ַהָּבִּתיםְוִׁשְבעַ 

ּוִמי | ים ַלָּזָהב ַלָּזָהב ְוַלֶּכֶסף ַלֶּכֶסף ּוְלָכל ְמָלאָכה ְּבַיד ָחָרִׁש 
ֹות ַוִּיְתַנְּדבּו ָׂשֵרי ָהָאב) 6: (ִמְתַנֵּדב ְלַמּלֹאות ָידֹו ַהּיֹום ַליהָוה

ֶלאֶכת ל ְוָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמאֹות ּוְלָׂשֵרי ְמ ְוָׂשֵרי ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵא 
ֵמֶׁשת ַוִּיְּתנּו ַלֲעבֹוַדת ֵּבית ָהֱאלִֹהים ָזָהב ִּכָּכִרים חֲ ) 7: (ַהֶּמֶלְך 

ּוְנחֶֹׁשת  ֲאָלִפים ַוֲאַדְרכִֹנים ִרּבֹו ְוֶכֶסף ִּכָּכִרים ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים
) 8: (ַבְרֶזל ֵמָאה ֶאֶלף ִּכָּכִריםּו| ִרּבֹו ּוְׁשמֹוַנת ֲאָלִפים ִּכָּכִרים 

ַעל ַיד ְיִחיֵאל | ְוַהִּנְמָצא ִאּתֹו ֲאָבִנים ָנְתנּו ְלאֹוַצר ֵּבית ְיהָוה 
ִהְתַנְּדבּו  ַוִּיְׂשְמחּו ָהָעם ַעל ִהְתַנְּדָבם ִּכי ְּבֵלב ָׁשֵלם) 9: (ַהֵּגְרֻׁשִּני
  : דֹוָלהְוַגם ָּדִויד ַהֶּמֶלְך ָׂשַמח ִׂשְמָחה גְ | ַליהָוה 

ַוּיֹאֶמר ָּדִויד | ַוְיָבֶרְך ָּדִויד ֶאת ְיהָוה ְלֵעיֵני ָּכל ַהָּקָהל ) 10(
) 11: (ָלםָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹו

י כֹל ְלָך ְיהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ִּכ 
: אׁשְלָך ְיהָוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹ| ִים ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמ 

ְדָך ּכַֹח ְוָהעֶֹׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפֶניָך ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל ּוְביָ ) 12(
 ְוַעָּתה ֱאלֵֹהינּו מֹוִדים) 13: (ּוְבָיְדָך ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ַלּכֹל| ּוְגבּוָרה 

ְוִכי ִמי ֲאִני ּוִמי ) 14: (ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּתךָ |  ֲאַנְחנּו ָלְך 
ּו ִּכי ִמְּמָך ַהּכֹל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנ| ַעִּמי ִּכי ַנְעצֹר ּכַֹח ְלִהְתַנֵּדב ָּכזֹאת 

ַּכֵּצל |  ִּכי ֵגִרים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ְותֹוָׁשִבים ְּכָכל ֲאבֵֹתינּו) 15: (ָלְך 
ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו כֹל ֶהָהמֹון ) 16: (ֶרץ ְוֵאין ִמְקֶוהָיֵמינּו ַעל ָהָא

ִמָּיְדָך היא | ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲהִכינֹנּו ִלְבנֹות ְלָך ַבִית ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך 
ב ְוָיַדְעִּתי ֱאלַֹהי ִּכי ַאָּתה ּבֵֹחן ֵלבָ ) 17: (ּוְלָך ַהּכֹל] הּוא קרי[

 ִבי ִהְתַנַּדְבִּתי ָכל ֵאֶּלה ְוַעָּתהֲאִני ְּביֶֹׁשר ְלבָ | ּוֵמיָׁשִרים ִּתְרֶצה 
ְיהָוה ) 18: (ַעְּמָך ַהִּנְמְצאּו פֹה ָרִאיִתי ְבִׂשְמָחה ְלִהְתַנֶּדב ָלְך 



ְלעֹוָלם  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ֲאבֵֹתינּו ֳׁשְמָרה ּזֹאת
ְוִלְׁשלֹמֹה ) 19: (ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶליךָ | ְלֵיֶצר ַמְחְׁשבֹות ְלַבב ַעֶּמָך 

ְוַלֲעׂשֹות | ְבִני ֵּתן ֵלָבב ָׁשֵלם ִלְׁשמֹור ִמְצֹוֶתיָך ֵעְדֹוֶתיָך ְוֻחֶּקיָך 
  : ַהּכֹל ְוִלְבנֹות ַהִּביָרה ֲאֶׁשר ֲהִכינֹוִתי

| ֶכם ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ְלָכל ַהָּקָהל ָּבְרכּו ָנא ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי) 20(
וּו ֵהי ֲאבֵֹתיֶהם ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתחֲ ַוְיָבֲרכּו ָכל ַהָּקָהל ַליהָוה ֱאלֹ

הָוה ַוִּיְזְּבחּו ַליהָוה ְזָבִחים ַוַּיֲעלּו עֹלֹות ַלי) 21: (ַליהָוה ְוַלֶּמֶלְך 
ֶלף ְלָמֳחַרת ַהּיֹום ַההּוא ָּפִרים ֶאֶלף ֵאיִלים ֶאֶלף ְּכָבִׂשים ֶא 

ּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו וַ ) 22: (ּוְזָבִחים ָלרֹב ְלָכל ִיְׂשָרֵאל| ְוִנְסֵּכיֶהם 
ַוַּיְמִליכּו ֵׁשִנית | ִלְפֵני ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ְּבִׂשְמָחה ְגדֹוָלה 

) 23: (ִלְׁשלֹמֹה ֶבן ָּדִויד ַוִּיְמְׁשחּו ַליהָוה ְלָנִגיד ּוְלָצדֹוק ְלכֵֹהן
| ח ַּיְצלַ ַוֵּיֶׁשב ְׁשלֹמֹה ַעל ִּכֵּסא ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַּתַחת ָּדִויד ָאִביו וַ 

ל ְוָכל ַהָּׂשִרים ְוַהִּגּבִֹרים ְוַגם ּכָ ) 24: (ַוִּיְׁשְמעּו ֵאָליו ָּכל ִיְׂשָרֵאל
ַוְיַגֵּדל ) 25: (ָנְתנּו ָיד ַּתַחת ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך | ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ָּדִויד 

ַוִּיֵּתן ָעָליו הֹוד | ְיהָוה ֶאת ְׁשלֹמֹה ְלַמְעָלה ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
  : ּות ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ַעל ָּכל ֶמֶלְך ְלָפָניו ַעל ִיְׂשָרֵאלַמְלכ

ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ) 27: (ְוָדִויד ֶּבן ִיָׁשי ָמַלְך ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל) 26(
 ְּבֶחְברֹון ָמַלְך ֶׁשַבע ָׁשִנים| ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 

 ַוָּיָמת ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה) 28: (לֹוׁשּוִבירּוָׁשַלִם ָמַלְך ְׁשלִֹׁשים ְוָׁש 
) 29: (ַוִּיְמלְֹך ְׁשלֹמֹה ְבנֹו ַתְחָּתיו| ְׂשַבע ָיִמים עֶֹׁשר ְוָכבֹוד 

ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל | ְוִדְבֵרי ָּדִויד ַהֶּמֶלְך ָהִראׁשִֹנים ְוָהֲאחרִֹנים 
ל ִּדְבֵרי ָּגד ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל ָהרֶֹאה ְוַעל ִּדְבֵרי ָנָתן ַהָּנִביא ְועַ 

 ְוָהִעִּתים ֲאֶׁשר ָעְברּו| ִעם ָּכל ַמְלכּותֹו ּוְגבּוָרתֹו ) 30: (ַהחֶֹזה
  :ָעָליו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות

  
  ]ב[ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים 
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ַויהָוה ֱאלָֹהיו ִעּמֹו | ֹו ַוִּיְתַחֵּזק ְׁשלֹמֹה ֶבן ָּדִויד ַעל ַמְלכּות) 1(

י ַוּיֹאֶמר ְׁשלֹמֹה ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְלָׂשרֵ ) 2: (ַוְיַגְּדֵלהּו ְלָמְעָלה
ֵאל ָראֵׁשי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמאֹות ְוַלּׁשְֹפִטים ּוְלכֹל ָנִׂשיא ְלָכל ִיְׂשרָ 

ִגְבעֹון ר ְּב ַוֵּיְלכּו ְׁשלֹמֹה ְוָכל ַהָּקָהל ִעּמֹו ַלָּבָמה ֲאֶׁש ) 3: (ָהָאבֹות
ה ֶעֶבד ְיהָוה ִּכי ָׁשם ָהָיה אֶֹהל מֹוֵעד ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁש | 



ִרים ֲאָבל ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ֶהֱעָלה ָדִויד ִמִּקְרַית ְיעָ ) 4: (ַּבִּמְדָּבר
ּוִמְזַּבח ) 5: (ִּכי ָנָטה לֹו אֶֹהל ִּבירּוָׁשָלִם| ַּבֵהִכין לֹו ָּדִויד 

ְׁשַּכן ר ָעָׂשה ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ָׂשם ִלְפֵני ִמ ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁש 
ַוַּיַעל ְׁשלֹמֹה ָׁשם ַעל ) 6: (ַוִּיְדְרֵׁשהּו ְׁשלֹמֹה ְוַהָּקָהל| ְיהָוה 

 ַוַּיַעל ָעָליו עֹלֹות| ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ִלְפֵני ְיהָוה ֲאֶׁשר ְלאֶֹהל מֹוֵעד 
ַוּיֹאֶמר לֹו | ְרָאה ֱאלִֹהים ִלְׁשלֹמֹה ַּבַּלְיָלה ַההּוא נִ ) 7: (ָאֶלף

יָת ַוּיֹאֶמר ְׁשלֹמֹה ֵלאלִֹהים ַאָּתה ָעִׂש ) 8: (ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן ָלְך 
ַעָּתה ְיהָוה ) 9: (ְוִהְמַלְכַּתִני ַּתְחָּתיו| ִעם ָּדִויד ָאִבי ֶחֶסד ָּגדֹול 

 ִהְמַלְכַּתִני ַעל ַעםִּכי ַאָּתה | ֱאלִֹהים ֵיָאֵמן ְּדָבְרָך ִעם ָּדִויד ָאִבי 
ֵני ַעָּתה ָחְכָמה ּוַמָּדע ֶּתן ִלי ְוֵאְצָאה ִלפְ ) 10: (ַרב ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ

: ִּכי ִמי ִיְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמָך ַהֶּזה ַהָּגדֹול| ָהָעם ַהֶּזה ְוָאבֹוָאה 
ת ִעם ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִלְׁשלֹמֹה ַיַען ֲאֶׁשר ָהְיָתה זֹא) 11(  

ֶאיָך ְוַגם ָׁשַאְלָּת עֶֹׁשר ְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוֵאת ֶנֶפׁש ׂשֹנְ  ְלָבֶבָך ְולֹא
 ַוִּתְׁשַאל ְלָך ָחְכָמה ּוַמָּדע ֲאֶׁשר| ָיִמים ַרִּבים לֹא ָׁשָאְלָּת 

 ַהָחְכָמה ְוַהַּמָּדע) 12: (ִּתְׁשּפֹוט ֶאת ַעִּמי ֲאֶׁשר ִהְמַלְכִּתיָך ָעָליו
ָכבֹוד ֶאֶּתן ָלְך ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ֵכן ְועֶֹׁשר ּוְנָכִסים וְ | ָנתּון ָלְך 

 ַוָּיבֹא ְׁשלֹמֹה) 13: (ַלְּמָלִכים ֲאֶׁשר ְלָפֶניָך ְוַאֲחֶריָך לֹא ִיְהֶיה ֵּכן
ַוִּיְמלְֹך ַעל | ַלָּבָמה ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון ְירּוָׁשַלִם ִמִּלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד 

  : ִיְׂשָרֵאל
 ים ַוְיִהי לֹו ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹותַוֶּיֱאסֹף ְׁשלֹמֹה ֶרֶכב ּוָפָרִׁש ) 14(

ֶּמֶלְך ַוַּיִּניֵחם ְּבָעֵרי ָהֶרֶכב ְוִעם הַ | ֶרֶכב ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ָּפָרִׁשים 
ּוָׁשַלִם ַוִּיֵּתן ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ִּביר) 15: (ִּבירּוָׁשָלִם
: ְקִמים ֲאֶׁשר ַּבְּׁשֵפָלה ָלרֹבְוֵאת ָהֲאָרִזים ָנַתן ַּכִּׁש | ָּכֲאָבִנים 

ּוִמְקֵוא סֲֹחֵרי | ּומֹוָצא ַהּסּוִסים ֲאֶׁשר ִלְׁשלֹמֹה ִמִּמְצָרִים ) 16(
ַוַּיֲעלּו ַוּיֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ) 17: (ַהֶּמֶלְך ִמְקֵוא ִיְקחּו ִּבְמִחיר

ֵכן ְלָכל וְ | ֶמְרָּכָבה ְּבֵׁשׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוסּוס ַּבֲחִמִּׁשים ּוֵמָאה 
 ַוּיֹאֶמר ְׁשלֹמֹה) 18: (ַמְלֵכי ַהִחִּתים ּוַמְלֵכי ֲאָרם ְּבָיָדם יֹוִציאּו
  :ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ְיהָוה ּוַבִית ְלַמְלכּותֹו
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ֶלף ִאיׁש ַוִּיְסּפֹר ְׁשלֹמֹה ִׁשְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ַסָּבל ּוְׁשמֹוִנים ֶא ) 1(

  : אֹותּוְמַנְּצִחים ֲעֵליֶהם ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמ | ר חֵֹצב ָּבהָ 



 ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת | ַוִּיְׁשַלח ְׁשלֹמֹה ֶאל חּוָרם ֶמֶלְך צֹר ֵלאמֹר ) 2(
) 3: (ת ּבֹוִעם ָּדִויד ָאִבי ַוִּתְׁשַלח לֹו ֲאָרִזים ִלְבנֹות לֹו ַבִית ָלֶׁשבֶ 

 ָוה ֱאלָֹהי ְלַהְקִּדיׁש לֹו ְלַהְקִטירִהֵּנה ֲאִני בֹוֶנה ַּבִית ְלֵׁשם ְיה
ב ְלָפָניו ְקטֶֹרת ַסִּמים ּוַמֲעֶרֶכת ָּתִמיד ְועֹלֹות ַלּבֶֹקר ְוָלֶערֶ 

ְלעֹוָלם זֹאת ַעל | ַלַּׁשָּבתֹות ְוֶלֳחָדִׁשים ּוְלמֹוֲעֵדי ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו 
דֹול ֱאלֵֹהינּו ִּכי גָ | ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ֲאִני בֹוֶנה ָּגדֹול ) 4: (ִיְׂשָרֵאל

ִים ּוִמי ַיֲעָצר ּכַֹח ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִּכי ַהָּׁשַמ ) 5: (ִמָּכל ָהֱאלִֹהים
י ּוִמי ֲאִני ֲאֶׁשר ֶאְבֶנה ּלֹו ַבִית ִּכ | ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים לֹא ְיַכְלְּכֻלהּו 

ֹות ְוַעָּתה ְׁשַלח ִלי ִאיׁש ָחָכם ַלֲעׂש) 6: (ִאם ְלַהְקִטיר ְלָפָניו
ֵכֶלת ְויֵֹדַע ָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנחֶֹׁשת ּוַבַּבְרֶזל ּוָבַאְרְּגָון ְוַכְרִמיל ּוְת ַּבּזָ 

ַלִם ִעם ַהֲחָכִמים ֲאֶׁשר ִעִּמי ִּביהּוָדה ּוִבירּוָׁש | ְלַפֵּתַח ִּפּתּוִחים 
 ּוְׁשַלח ִלי ֲעֵצי ֲאָרִזים ְּברֹוִׁשים) 7: (ֲאֶׁשר ֵהִכין ָּדִויד ָאִבי

ים ֵמַהְּלָבנֹון ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ֲאֶׁשר ֲעָבֶדיָך יֹוְדִע  ְוַאְלּגּוִּמים
ּוְלָהִכין ִלי ) 8: (ְוִהֵּנה ֲעָבַדי ִעם ֲעָבֶדיךָ | ִלְכרֹות ֲעֵצי ְלָבנֹון 

ְוִהֵּנה ) 9: (ִּכי ַהַּבִית ֲאֶׁשר ֲאִני בֹוֶנה ָּגדֹול ְוַהְפֵלא| ֵעִצים ָלרֹב 
ִּתי ִחִּטים ַמּכֹות ַלֲעָבֶדיָך ּכִֹרים ַלחְֹטִבים ְלכְֹרֵתי ָהֵעִצים ָנַת 

 ְוַיִין ַּבִּתים ֶעְׂשִרים| ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּוְׂשעִֹרים ּכִֹרים ֶעְׂשִרים ָאֶלף 
  : ֶאֶלף ְוֶׁשֶמן ַּבִּתים ֶעְׂשִרים ָאֶלף

ְּבַאֲהַבת | ַוּיֹאֶמר חּוָרם ֶמֶלְך צֹר ִּבְכָתב ַוִּיְׁשַלח ֶאל ְׁשלֹמֹה ) 10(
ַוּיֹאֶמר חּוָרם ָּברּוְך ) 11: (ּמֹו ְנָתְנָך ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ְיהָוה ֶאת עַ 

 ֲאֶׁשר| ת ָהָאֶרץ ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶא 
ְבֶנה ַּבִית ָנַתן ְלָדִויד ַהֶּמֶלְך ֵּבן ָחָכם יֹוֵדַע ֵׂשֶכל ּוִביָנה ֲאֶׁשר יִ 

ֵדַע ְוַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ִאיׁש ָחָכם יֹו) 12: (ַליהָוה ּוַבִית ְלַמְלכּותֹו
צִֹרי  ֶּבן ִאָּׁשה ִמן ְּבנֹות ָּדן ְוָאִביו ִאיׁש) 13: (ִּביָנה ְלחּוָרם ָאִבי

ִנים ּוָבֵעִצים יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ַּבְּנחֶֹׁשת ַּבַּבְרֶזל ָּבֲאבָ 
ב ָּכל ִמיל ּוְלַפֵּתַח ָּכל ִּפּתּוַח ְוַלְחׁשָֹּבַאְרָּגָמן ַּבְּתֵכֶלת ּוַבּבּוץ ּוַבַּכְר 

: ָאִביךָ  ֲאֶׁשר ִיָּנֶתן לֹו ִעם ֲחָכֶמיָך ְוַחְכֵמי ֲאדִֹני ָּדִויד| ַמֲחָׁשֶבת 
ַמר ֲאדִֹני ְוַעָּתה ַהִחִּטים ְוַהְּׂשעִֹרים ַהֶּׁשֶמן ְוַהַּיִין ֲאֶׁשר ָא) 14(

ָך ֵעִצים ִמן ַהְּלָבנֹון ְּכָכל ָצְרּכֶ  ַוֲאַנְחנּו ִנְכרֹת) 15: (ִיְׁשַלח ַלֲעָבָדיו
  : ָלִםְוַאָּתה ַּתֲעֶלה אָֹתם ְירּוָׁש | ּוְנִביֵאם ְלָך ַרְפסֹדֹות ַעל ָים ָיפֹו 

ץ ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְסּפֹר ְׁשלֹמֹה ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהֵּגיִרים ֲאֶׁשר ְּבֶארֶ ) 16(
ים ָּמְצאּו ֵמָאה ַוֲחִמִּׁש ַוּיִ | ַאֲחֵרי ַהְּסָפר ֲאֶׁשר ְסָפָרם ָּדִויד ָאִביו 
 ַוַּיַעׂש ֵמֶהם ִׁשְבִעים) 17: (ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות



 ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש| ֶאֶלף ַסָּבל ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף חֵֹצב ָּבָהר 
  :ֵמאֹות ְמַנְּצִחים ְלַהֲעִביד ֶאת ָהָעם
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ּמֹוִרָּיה ל ְׁשלֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ְיהָוה ִּבירּוָׁשַלִם ְּבַהר הַ ַוָּיחֶ ) 1(

ֲאֶׁשר ֵהִכין ִּבְמקֹום ָּדִויד ְּבגֶֹרן | ֲאֶׁשר ִנְרָאה ְלָדִויד ָאִביהּו 
ע ְׁשַנת ַאְרּבַ ַוָּיֶחל ִלְבנֹות ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַּבֵּׁשִני ִּב ) 2: (ָאְרָנן ַהְיבּוִסי

| ים ְוֵאֶּלה הּוַסד ְׁשלֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ָהֱאלִֹה ) 3: (ְלַמְלכּותֹו
ַאּמֹות  ָהאֶֹרְך ַאּמֹות ַּבִּמָּדה ָהִראׁשֹוָנה ַאּמֹות ִׁשִּׁשים ְורַֹחב

ַּבִית ְוָהאּוָלם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהאֶֹרְך ַעל ְּפֵני רַֹחב הַ ) 4: (ֶעְׂשִרים
ַוְיַצֵּפהּו ִמְּפִניָמה ָזָהב | ִרים ַאּמֹות ֶעְׂשִרים ְוַהּגַֹבּה ֵמָאה ְוֶעְׂש 

 ָזָהב ְוֵאת ַהַּבִית ַהָּגדֹול ִחָּפה ֵעץ ְּברֹוִׁשים ַוְיַחֵּפהּו) 5: (ָטהֹור
 ַוְיַצף ֶאת ַהַּבִית ֶאֶבן) 6: (ַוַּיַעל ָעָליו ִּתמִֹרים ְוַׁשְרְׁשרֹות| טֹוב 

ַחף ֶאת ַהַּבִית ַויְ ) 7: (ְוַהָּזָהב ְזַהב ַּפְרָוִים| ְיָקָרה ְלִתְפָאֶרת 
ּוִפַּתח ְּכרּוִבים ַעל | ַהּקֹרֹות ַהִּסִּפים ְוִקירֹוָתיו ְוַדְלתֹוָתיו ָזָהב 

ל ְּפֵני ַוַּיַעׂש ֶאת ֵּבית קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ָאְרּכֹו עַ ) 8(  : ַהִּקירֹות
 ַוְיַחֵּפהּו ָזָהב| רַֹחב ַהַּבִית ַאּמֹות ֶעְׂשִרים ְוָרְחּבֹו ַאּמֹות ֶעְׂשִרים 

 ּוִמְׁשָקל ְלִמְסְמרֹות ִלְׁשָקִלים) 9: (טֹוב ְלִכָּכִרים ֵׁשׁש ֵמאֹות
 ַוַּיַעׂש ְּבֵבית קֶֹדׁש) 10: (ְוָהֲעִלּיֹות ִחָּפה ָזָהב| ֲחִמִּׁשים ָזָהב 

: ַוְיַצּפּו אָֹתם ָזָהב| ַהֳּקָדִׁשים ְּכרּוִבים ְׁשַנִים ַמֲעֵׂשה ַצֲעֻצִעים 
ְּכַנף ָהֶאָחד | ָאְרָּכם ַאּמֹות ֶעְׂשִרים ְוַכְנֵפי ַהְּכרּוִבים ) 11(

 ֹות ָחֵמׁשְלַאּמֹות ָחֵמׁש ַמַּגַעת ְלִקיר ַהַּבִית ְוַהָּכָנף ָהַאֶחֶרת ַאּמ
ּוְכַנף ַהְּכרּוב ָהֶאָחד ַאּמֹות ) 12: (ַמִּגיַע ִלְכַנף ַהְּכרּוב ָהַאֵחר

 ֹות ָחֵמׁש ְּדֵבָקהְוַהָּכָנף ָהַאֶחֶרת ַאּמ| ָחֵמׁש ַמִּגיַע ְלִקיר ַהָּבִית 
ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים ָהֵאֶּלה ּפְֹרִׂשים ) 13: (ִלְכַנף ַהְּכרּוב ָהַאֵחר

: ְוֵהם עְֹמִדים ַעל ַרְגֵליֶהם ּוְפֵניֶהם ַלָּבִית| ַאּמֹות ֶעְׂשִרים 
| בּוץ ַוַּיַעׂש ֶאת ַהָּפרֶֹכת ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְוַכְרִמיל ּו) 14(  

ִים ַוַּיַעׂש ִלְפֵני ַהַּבִית ַעּמּוִדים ְׁשנַ ) 15(  : רּוִביםַוַּיַעל ָעָליו ְּכ 
ת ְוַהֶּצֶפת ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁשֹו ַאּמֹו| ַאּמֹות ְׁשלִֹׁשים ְוָחֵמׁש אֶֹרְך 

  ָהַעֻּמִדיםַוַּיַעׂש ַׁשְרְׁשרֹות ַּבְּדִביר ַוִּיֵּתן ַעל רֹאׁש) 16(  : ָחֵמׁש
ַוָּיֶקם ֶאת ) 17: (ַּבַּׁשְרְׁשרֹות ַוַּיַעׂש ִרּמֹוִנים ֵמָאה ַוִּיֵּתן| 

| ול ָהַעּמּוִדים ַעל ְּפֵני ַהֵהיָכל ֶאָחד ִמָּיִמין ְוֶאָחד ֵמַהְּׂשמֹא
    : ָיִכין ְוֵׁשם ַהְּׂשָמאִלי ּבַֹעז] ַהְיָמִני קרי[ַוִּיְקָרא ֵׁשם הימיני 
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ה ָאְרּכֹו ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ַוַּיַעׂש ִמְזַּבח ְנחֶֹׁשת ֶעְׂשִרים ַאָּמ ) 1(

| ַוַּיַעׂש ֶאת ַהָּים מּוָצק ) 2(  : ְוֶעֶׂשר ַאּמֹות קֹוָמתֹו| ָרְחּבֹו 
ָּבַאָּמה  ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ִמְּׂשָפתֹו ֶאל ְׂשָפתֹו ָעגֹול ָסִביב ְוָחֵמׁש

ּוְדמּות ) 3: (קֹוָמתֹו ְוָקו ְׁשלִֹׁשים ָּבַאָּמה ָיסֹב אֹתֹו ָסִביב
ים ַּתַחת לֹו ָסִביב ָסִביב סֹוְבִבים אֹתֹו ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ְּבָקִר 

ְׁשַנִים טּוִרים ַהָּבָקר ְיצּוִקים | ַמִּקיִפים ֶאת ַהָּים ָסִביב 
ם ָצפֹוָנה עֹוֵמד ַעל ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּבָקר ְׁשלָֹׁשה פִֹני) 4: (ְּבֻמַצְקּתֹו

ָחה ָּבה ּוְׁשלָֹׁשה ּפִֹנים ִמְזרָ ּוְׁשלֹוָׁשה פִֹנים ָיָּמה ּוְׁשלָֹׁשה ּפִֹנים ֶנגְ 
ְוָעְביֹו ֶטַפח ) 5: (ְוָכל ֲאחֵֹריֶהם ָּבְיָתה| ְוַהָּים ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה 

ת ַמֲחִזיק ַּבִּתים ְׁשלֶֹׁש | ּוְׂשָפתֹו ְּכַמֲעֵׂשה ְׂשַפת ּכֹוס ֶּפַרח ׁשֹוַׁשָּנה 
 ֵּתן ֲחִמָּׁשה ִמָּיִמיןַוַּיַעׂש ִּכּיֹוִרים ֲעָׂשָרה ַוּיִ ) 6(  : ֲאָלִפים ָיִכיל

| ה ָיִדיחּו ָבם ַוֲחִמָּׁשה ִמְּׂשמֹאול ְלָרְחָצה ָבֶהם ֶאת ַמֲעֵׂשה ָהעֹולָ 
ב ַוַּיַעׂש ֶאת ְמנֹרֹות ַהָּזהָ ) 7(  : ְוַהָּים ְלָרְחָצה ַלּכֲֹהִנים ּבֹו

: אולמַֹוִּיֵּתן ַּבֵהיָכל ָחֵמׁש ִמָּיִמין ְוָחֵמׁש ִמְּׂש | ֶעֶׂשר ְּכִמְׁשָּפָטם 
ה ִמָּיִמין ַוַּיַעׂש ֻׁשְלָחנֹות ֲעָׂשָרה ַוַּיַּנח ַּבֵהיָכל ֲחִמָּׁש ) 8(  

ַוַּיַעׂש ֲחַצר ) 9: (ַוַּיַעׂש ִמְזְרֵקי ָזָהב ֵמָאה| ַוֲחִמָּׁשה ִמְּׂשמֹאול 
ָּפה ּוְדָלתֹות ָלֲעָזָרה ְוַדְלתֹוֵתיֶהם ִצ | ַהּכֲֹהִנים ְוָהֲעָזָרה ַהְּגדֹוָלה 

 ְוֶאת ַהָּים ָנַתן ִמֶּכֶתף ַהְיָמִנית ֵקְדָמה ִמּמּול )10: (ְנחֶֹׁשת
ַוַּיַעׂש חּוָרם ֶאת ַהִּסירֹות ְוֶאת ַהָּיִעים ְוֶאת ) 11: (ֶנְגָּבה

ַלֲעׂשֹות ֶאת ] חּוָרם קרי[ַוְיַכל חירם    | ַהִּמְזָרקֹות 
) 12: (םַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַלֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְּבֵבית ָהֱאלִֹהי

| ְׁשָּתִים  ּוִדים ְׁשַנִים ְוַהֻּגּלֹות ְוַהּכָֹתרֹות ַעל רֹאׁש ָהַעּמּוִדיםַעּמ
ֶׁשר ַעל ְוַהְּׂשָבכֹות ְׁשַּתִים ְלַכּסֹות ֶאת ְׁשֵּתי ֻּגּלֹות ַהּכָֹתרֹות אֲ 

 ְוֶאת ָהִרּמֹוִנים ַאְרַּבע ֵמאֹות ִלְׁשֵּתי) 13: (רֹאׁש ָהַעּמּוִדים
ת ים ִרּמֹוִנים ַלְּׂשָבָכה ָהֶאָחת ְלַכּסֹות ֶא ְׁשַנִים טּוִר | ַהְּׂשָבכֹות 

ְוֶאת ) 14: (ְׁשֵּתי ֻּגּלֹות ַהּכָֹתרֹות ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהַעּמּוִדים
ֶאת ) 15: (ְוֶאת ַהִּכּיֹרֹות ָעָׂשה ַעל ַהְּמכֹנֹות| ַהְּמכֹנֹות ָעָׂשה 

ְוֶאת ַהִּסירֹות ) 16: (ְוֶאת ַהָּבָקר ְׁשֵנים ָעָׂשר ַּתְחָּתיו| ַהָּים ֶאָחד 
ם ָאִביו ְוֶאת ַהָּיִעים ְוֶאת ַהִּמְזָלגֹות ְוֶאת ָּכל ְּכֵליֶהם ָעָׂשה חּורָ 

ְּבִכַּכר ַהַּיְרֵּדן ) 17: (ְנחֶֹׁשת ָמרּוק| ַלֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְלֵבית ְיהָוה 
) 18: (ֵּבין ֻסּכֹות ּוֵבין ְצֵרָדָתה| ְיָצָקם ַהֶּמֶלְך ַּבֲעִבי ָהֲאָדָמה 



ִּכי לֹא ֶנְחַקר | ׂש ְׁשלֹמֹה ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה ָלרֹב ְמאֹד ַוַּיעַ 
  : ִמְׁשַקל ַהְּנחֶֹׁשת

ְוֵאת | ים ַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ֵּבית ָהֱאלִֹה ) 19(
ְוֶאת ) 20: (ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחנֹות ַוֲעֵליֶהם ֶלֶחם ַהָּפִנים

: ָסגּור ְוֵנרֵֹתיֶהם ְלַבֲעָרם ַּכִּמְׁשָּפט ִלְפֵני ַהְּדִביר ָזָהבַהְּמנֹרֹות 
) 22: (הּוא ִמְכלֹות ָזָהב| ְוַהֶּפַרח ְוַהֵּנרֹות ְוַהֶּמְלַקַחִים ָזָהב ) 21(

ּוֶפַתח | ְוַהְמַזְּמרֹות ְוַהִּמְזָרקֹות ְוַהַּכּפֹות ְוַהַּמְחּתֹות ָזָהב ָסגּור 
ִית ִניִמּיֹות ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְוַדְלֵתי ַהּבַ ַהַּבִית ַּדְלתֹוָתיו ַהּפְ 

  :ַלֵהיָכל ָזָהב
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   | ְיהָוה  ַוִּתְׁשַלם ָּכל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשלֹמֹה ְלֵבית) 1(

ַהָּזָהב  ַוָּיֵבא ְׁשלֹמֹה ֶאת ָקְדֵׁשי ָּדִויד ָאִביו ְוֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת
  : ַהֵּכִלים ָנַתן ְּבאְֹצרֹות ֵּבית ָהֱאלִֹהיםְוֶאת ָּכל 

י ַהַּמּטֹות ָאז ַיְקֵהיל ְׁשלֹמֹה ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָּכל ָראֵׁש ) 2(
ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון | ְנִׂשיֵאי ָהָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְירּוָׁשָלִם 

 ָּקֲהלּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ָּכלַוּיִ ) 3: (ְּבִרית ְיהָוה ֵמִעיר ָּדִויד ִהיא ִצּיֹון
ַוָּיבֹאּו ּכֹל ִזְקֵני ) 4: (הּוא ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי| ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶּבָחג 

ת ַוַּיֲעלּו ֶאת ָהָארֹון ְוֶא ) 5: (ַוִּיְׂשאּו ַהְלִוִּים ֶאת ָהָארֹון| ִיְׂשָרֵאל 
ֱעלּו אָֹתם הֶ | אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָּבאֶֹהל 

ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְוָכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ) 6: (ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים
ְמַזְּבִחים צֹאן ּוָבָקר ֲאֶׁשר לֹא | ַהּנֹוָעִדים ָעָליו ִלְפֵני ָהָארֹון 

 ַוָּיִביאּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית) 7: (ִיָּסְפרּו ְולֹא ִיָּמנּו ֵמרֹב
ֶאל | ֹו ֶאל ְּדִביר ַהַּבִית ֶאל קֶֹדׁש ַהְּקָדִׁשים ְיהָוה ֶאל ְמקֹומ

ל ַוִּיְהיּו ַהְּכרּוִבים ּפְֹרִׂשים ְּכָנַפִים עַ ) 8: (ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים
ַוְיַכּסּו ַהְּכרּוִבים ַעל ָהָארֹון ְוַעל ַּבָּדיו | ְמקֹום ָהָארֹון 

רֹון אּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים ִמן ָהָאַוַּיֲאִריכּו ַהַּבִּדים ַוֵּירָ ) 9: (ִמְלָמְעָלה
: ַוְיִהי ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה| ַעל ְּפֵני ַהְּדִביר ְולֹא ֵיָראּו ַהחּוָצה 

ֲאֶׁשר | חֵֹרב ֵאין ָּבָארֹון ַרק ְׁשֵני ַהֻּלחֹות ֲאֶׁשר ָנַתן מֶֹׁשה ְּב ) 10(
  : ָּכַרת ְיהָוה ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים

ִּכי ָּכל ַהּכֲֹהִנים | ַוְיִהי ְּבֵצאת ַהּכֲֹהִנים ִמן ַהּקֶֹדׁש ) 11(
ְוַהְלִוִּים ) 12: (ַהִּנְמְצִאים ִהְתַקָּדׁשּו ֵאין ִלְׁשמֹור ְלַמְחְלקֹות

ֲאֵחיֶהם ַהְמׁשֲֹרִרים ְלֻכָּלם ְלָאָסף ְלֵהיָמן ִליֻדתּון ְוִלְבֵניֶהם ְולַ 



ּוִבְנָבִלים ְוִכּנֹרֹות עְֹמִדים ִמְזָרח  ְמֻלָּבִׁשים ּבּוץ ִּבְמִצְלַּתִים
ַמְחְצִרים [ְוִעָּמֶהם ּכֲֹהִנים ְלֵמָאה ְוֶעְׂשִרים מחצררים | ַלִּמְזֵּבַח 

ַלְמַחְּצִרים [ַוְיִהי ְכֶאָחד למחצצרים ) 13: (ַּבֲחצְֹצרֹות] קרי
 יהָוהְוַלְמׁשֲֹרִרים ְלַהְׁשִמיַע קֹול ֶאָחד ְלַהֵּלל ּוְלהֹדֹות לַ ] קרי

ֵּלל ּוְכָהִרים קֹול ַּבֲחצְֹצרֹות ּוִבְמִצְלַּתִים ּוִבְכֵלי ַהִּׁשיר ּוְבהַ 
: ְוַהַּבִית ָמֵלא ָעָנן ֵּבית ְיהָוה| ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

ִּכי ָמֵלא | ְולֹא ָיְכלּו ַהּכֲֹהִנים ַלֲעמֹוד ְלָׁשֵרת ִמְּפֵני ֶהָעָנן ) 14(
  :ית ָהֱאלִֹהיםְכבֹוד ְיהָוה ֶאת ּבֵ 
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ַוֲאִני ) 2: (ְיהָוה ָאַמר ִלְׁשּכֹון ָּבֲעָרֶפל| ָאז ָאַמר ְׁשלֹמֹה ) 1(

 ַוַּיֵּסב ַהֶּמֶלְך ) 3: (ּוָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך עֹוָלִמים| ָּבִניִתי ֵבית ְזֻבל ָלְך 
: ְקַהל ִיְׂשָרֵאל עֹוֵמד ְוָכל| ֶאת ָּפָניו ַוְיָבֶרְך ֵאת ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל 

ו ֵאת ָּדִויד ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפי) 4(
ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאת ) 5: (ּוְבָיָדיו ִמֵּלא ֵלאמֹר| ָאִבי 

ֵאל ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָבַחְרִּתי ְבִעיר ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשרָ 
ד ְולֹא ָבַחְרִּתי ְבִאיׁש ִלְהיֹות ָנִגי| ְבנֹות ַּבִית ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשם ִל 

|  ָוֶאְבַחר ִּבירּוָׁשַלִם ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשם) 6: (ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל
ַוְיִהי ִעם ְלַבב ָּדִויד ) 7: (ָוֶאְבַחר ְּבָדִויד ִלְהיֹות ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ) 8: (ִית ְלֵׁשם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלִלְבנֹות ּבַ | ָאִבי 
| ִמי ֶאל ָּדִויד ָאִבי ַיַען ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ְלָבְבָך ִלְבנֹות ַּבִית ִלְׁש 

ִּכי | ַרק ַאָּתה לֹא ִתְבֶנה ַהָּבִית ) 9: (ֱהִטיבֹוָת ִּכי ָהָיה ִעם ְלָבֶבךָ 
 ַוָּיֶקם ְיהָוה) 10: (ַהַּבִית ִלְׁשִמי ִבְנָך ַהּיֹוֵצא ֵמֲחָלֶציָך הּוא ִיְבֶנה

ֵּסא ָוָאקּום ַּתַחת ָּדִויד ָאִבי ָוֵאֵׁשב ַעל ִּכ | ֶאת ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֵּבר 
ה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ָוֶאְבֶנה ַהַּבִית ְלֵׁשם ְיהוָ 

| ְּבִרית ְיהָוה ָוָאִׂשים ָׁשם ֶאת ָהָארֹון ֲאֶׁשר ָׁשם ) 11: (ִיְׂשָרֵאל
ד ַוַּיֲעמֹד ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיהָוה ֶנגֶ ) 12: (ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִּכי ָעָׂשה ְׁשלֹמֹה ִּכּיֹור ) 13: (ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו| ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל 
ַאּמֹות ֵמׁש ְנחֶֹׁשת ַוִּיְּתֵנהּו ְּבתֹוְך ָהֲעָזָרה ָחֵמׁש ַאּמֹות ָאְרּכֹו ְוחָ 

ֶנֶגד  ַוַּיֲעמֹד ָעָליו ַוִּיְבַרְך ַעל ִּבְרָּכיו| ָרְחּבֹו ְוַאּמֹות ָׁשלֹוׁש קֹוָמתֹו 
ַוּיֹאַמר ְיהָוה ) 14: (ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ַהָּׁשָמְיָמה

ׁשֵֹמר | ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵאין ָּכמֹוָך ֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ 
 ֲאֶׁשר) 15: (ִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדיָך ַההְֹלִכים ְלָפֶניָך ְּבָכל ִלָּבםַהְּב 



ַוְּתַדֵּבר ְּבִפיָך | ָׁשַמְרָּת ְלַעְבְּדָך ָּדִויד ָאִבי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת לֹו 
ְוַעָּתה ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ) 16: (ּוְבָיְדָך ִמֵּלאָת ַּכּיֹום ַהֶּזה

ֵרת ָך ָדִויד ָאִבי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ּלֹו ֵלאמֹר לֹא ִיּכָ ְׁשמֹר ְלַעְבְּד 
 ַרק ִאם ִיְׁשְמרּו ָבֶניךָ | ְלָך ִאיׁש ִמְּלָפַני יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל 

ְוַעָּתה ) 17: (ֶאת ַּדְרָּכם ָלֶלֶכת ְּבתֹוָרִתי ַּכֲאֶׁשר ָהַלְכָּת ְלָפָני
: ִוידן ְּדָבְרָך ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְלַעְבְּדָך ְלדָ ֵיָאֵמ | ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 

ִהֵּנה | ִּכי ַהֻאְמָנם ֵיֵׁשב ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ) 18(
ֶּזה ֲאֶׁשר ָׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים לֹא ְיַכְלְּכלּוָך ַאף ִּכי ַהַּבִית הַ 

|  ֶאל ְּתִחָּנתֹו ְיהָוה ֱאלָֹהיּוָפִניָת ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך וְ ) 19: (ָּבִניִתי
) 20: (ְלָפֶניךָ  ִלְׁשמַֹע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ַעְבְּדָך ִמְתַּפֵּלל

ָּמקֹום ִלְהיֹות ֵעיֶניָך ְפֻתחֹות ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה יֹוָמם ָוַלְיָלה ֶאל הַ 
ִפָּלה ֲאֶׁשר ִלְׁשמֹוַע ֶאל ַהְּת | ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ָלׂשּום ִׁשְמָך ָׁשם 
ְבְּדָך ְוָׁשַמְעָּת ֶאל ַּתֲחנּוֵני עַ ) 21: (ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּדָך ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה

ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע | ְוַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְתַּפְללּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה 
ם ֶיֱחָטא ִא ) 22: (ִמְּמקֹום ִׁשְבְּתָך ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָׁשַמְעָּת ְוָסָלְחָּת 

 ּוָבא ָאָלה ִלְפֵני ִמְזַּבֲחךָ | ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְוָנָׁשא בֹו ָאָלה ְלַהֲאלֹתֹו 
ת ַפְטָּת ֶא ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָעִׂשיָת ְוָׁש ) 23: (ַּבַּבִית ַהֶּזה

 ּוְלַהְצִּדיק ַצִּדיק| ֲעָבֶדיָך ְלָהִׁשיב ְלָרָׁשע ָלֵתת ַּדְרּכֹו ְּברֹאׁשֹו 
ֹוֵיב ְוִאם ִיָּנֵגף ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני א) 24(  : ָלֶתת לֹו ְּכִצְדָקתֹו

 נּו ְלָפֶניךָ ְוָׁשבּו ְוהֹודּו ֶאת ְׁשֶמָך ְוִהְתַּפְללּו ְוִהְתַחּנְ | ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך 
ַּטאת ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת ְלחַ ) 25: (ַּבַּבִית ַהֶּזה

ֶהם ַוֲהֵׁשיבֹוָתם ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה לָ | ָך ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ 
  : ְוַלֲאבֵֹתיֶהם

ְוִהְתַּפְללּו | ְּבֵהָעֵצר ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך ) 26(
: ִּכי ַתֲעֵנם ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוהֹודּו ֶאת ְׁשֶמָך ֵמַחָּטאָתם ְיׁשּובּון

 ְוַעְּמָך ַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת ְלַחַּטאת ֲעָבֶדיךָ וְ ) 27(
ְוָנַתָּתה | ִיְׂשָרֵאל ִּכי תֹוֵרם ֶאל ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָבּה 

ָרָעב ִּכי ִיְהֶיה ) 28(  : ָמָטר ַעל ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ְלַעְּמָך ְלַנֲחָלה
ה ִּכי ֶיה ִׁשָּדפֹון ְוֵיָרקֹון ַאְרֶּבה ְוָחִסיל ִּכי ִיְהיֶ ָבָאֶרץ ֶּדֶבר ִּכי ִיְה 

ָּכל ) 29: (ָּכל ֶנַגע ְוָכל ַמֲחָלה| ָיַצר לֹו אֹוְיָביו ְּבֶאֶרץ ְׁשָעָריו 
| ְׂשָרֵאל ְּתִפָּלה ָכל ְּתִחָּנה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָכל ָהָאָדם ּוְלכֹל ַעְּמָך יִ 

) 30: (אֹבֹו ּוָפַרׂש ַּכָּפיו ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזהֲאֶׁשר ֵיְדעּו ִאיׁש ִנְגעֹו ּוַמְכ 
ַתָּתה ָלִאיׁש ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך ְוָסַלְחָּת ְונָ 

ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָיַדְעָּת ֶאת | ְּכָכל ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת ְלָבבֹו 



ים ּוָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרֶכיָך ָּכל ַהָּיִמ ְלַמַען ִייָרא) 31: (ְלַבב ְּבֵני ָהָאָדם
: ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֵֹתינּו| ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה 

א ּוָבא ְוַגם ֶאל ַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ֵמַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל הּו) 32(  
 ֲעךָ ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזרֹו

ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ) 33: (ּוָבאּו ְוִהְתַּפְללּו ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה| ַהְּנטּוָיה 
א ֵאֶליָך ִמן ַהָּׁשַמִים ִמְּמכֹון ִׁשְבֶּתָך ְוָעִׂשיָת ְּככֹל ֲאֶׁשר ִיְקרָ 

ְתָך ְלַמַען ֵיְדעּו ָכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ְׁשֶמָך ּוְלִיְרָאה אֹ| ַהָּנְכִרי 
ֶׁשר ָרֵאל ְוָלַדַעת ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ַהַּבִית ַהֶּזה אֲ ְּכַעְּמָך ִיְׂש 

ֶׁשר ִּכי ֵיֵצא ַעְּמָך ַלִּמְלָחָמה ַעל אֹוְיָביו ַּבֶּדֶרְך אֲ ) 34: (ָּבִניִתי
ְרָּת ָּבּה ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָּבחַ | ִּתְׁשָלֵחם 

 ְוָׁשַמְעָּת ִמן ַהָּׁשַמִים ֶאת) 35: (ִלְׁשֶמךָ ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִניִתי 
י ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך ִּכ ) 36: (ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם| ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם 

| ֹוֵיב ֵאין ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא ֶיֱחָטא ְוָאַנְפָּת ָבם ּוְנַתָּתם ִלְפֵני א
ל ְוֵהִׁשיבּו ֶא ) 37: (ֹוָבהְוָׁשבּום ׁשֹוֵביֶהם ֶאל ֶאֶרץ ְרחֹוָקה אֹו ְקר

 ְוָׁשבּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶליָך ְּבֶאֶרץ| ְלָבָבם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו ָׁשם 
ְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְּבָכל ) 38: (ִׁשְבָים ֵלאמֹר ָחָטאנּו ֶהֱעִוינּו ְוָרָׁשְענּו

ְתַּפְללּו ְוִה | ִלָּבם ּוְבָכל ַנְפָׁשם ְּבֶאֶרץ ִׁשְבָים ֲאֶׁשר ָׁשבּו אָֹתם 
ְרָּת ְוַלַּבִית ֶּדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתם ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבחַ 

ְבְּתָך ְוָׁשַמְעָּת ִמן ַהָּׁשַמִים ִמְּמכֹון ִׁש ) 39: (ֲאֶׁשר ָּבִניִתי ִלְׁשֶמךָ 
ָך ְוָסַלְחָּת ְלַעְּמ | ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחּנֵֹתיֶהם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם 

ַעָּתה ֱאלַֹהי ִיְהיּו ָנא ֵעיֶניָך ְּפֻתחֹות ) 40: (ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָלְך 
ְוַעָּתה קּוָמה ) 41(  : ִלְתִפַּלת ַהָּמקֹום ַהֶּזה| ְוָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות 

ּכֲֹהֶניָך ְיהָוה ֱאלִֹהים | ְיהָוה ֱאלִֹהים ְלנּוֶחָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך 
 ְיהָוה ֱאלִֹהים ַאל) 42: (ִסיֶדיָך ִיְׂשְמחּו ַבּטֹובִיְלְּבׁשּו ְתׁשּוָעה ַוחֲ 

  :ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ָּדִויד ַעְבֶּדךָ | ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶחיָך 
  

2 Chronicles Chapter 7 
  
ם ַוּתֹאַכל ּוְכַכּלֹות ְׁשלֹמֹה ְלִהְתַּפֵּלל ְוָהֵאׁש ָיְרָדה ֵמַהָּׁשַמיִ ) 1(

ְולֹא ָיְכלּו ) 2: (ד ְיהָוה ָמֵלא ֶאת ַהָּבִיתּוְכבֹו| ָהעָֹלה ְוַהְּזָבִחים 
ִּכי ָמֵלא ְכבֹוד ְיהָוה ֶאת ֵּבית | ַהּכֲֹהִנים ָלבֹוא ֶאל ֵּבית ְיהָוה 

ָוה ַעל ְוכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל רִֹאים ְּבֶרֶדת ָהֵאׁש ּוְכבֹוד ְיה) 3: (ְיהָוה
ִּיְׁשַּתֲחוּו ְוהֹודֹות ַוִּיְכְרעּו ַאַּפִים ַאְרָצה ַעל ָהִרְצָפה וַ | ַהָּבִית 

זְֹבִחים | ְוַהֶּמֶלְך ְוָכל ָהָעם ) 4: (ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו



ָּבָקר ַוִּיְזַּבח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ֶאת ֶזַבח הַ ) 5(  : ֶזַבח ִלְפֵני ְיהָוה
ֶאת  ַוַּיְחְנכּו| ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ְוצֹאן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף 

ם ְוַהּכֲֹהִנים ַעל ִמְׁשְמרֹוָת ) 6: (ֵּבית ָהֱאלִֹהים ַהֶּמֶלְך ְוָכל ָהָעם
ֶּמֶלְך עְֹמִדים ְוַהְלִוִּים ִּבְכֵלי ִׁשיר ְיהָוה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּדִויד הַ 

ְוַהּכֲֹהִנים | ְלהֹדֹות ַליהָוה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְּבַהֵּלל ָּדִויד ְּבָיָדם 
) 7(  : ֶנְגָּדם ְוָכל ִיְׂשָרֵאל עְֹמִדים] ים קריַמְחְצִר [מחצצרים 

ה ִּכי ָעָׂשה ַוְיַקֵּדׁש ְׁשלֹמֹה ֶאת ּתֹוְך ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ֵבית ְיהוָ 
 ִּכי ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר| ָׁשם ָהעֹלֹות ְוֵאת ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים 

ת ַהִּמְנָחה ְוֶאת ָעָׂשה ְׁשלֹמֹה לֹא ָיכֹול ְלָהִכיל ֶאת ָהעָֹלה ְוֶא 
ת ָיִמים ַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה ֶאת ֶהָחג ָּבֵעת ַהִהיא ִׁשְבעַ ) 8: (ַהֲחָלִבים

ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל | ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ָקָהל ָּגדֹול ְמאֹד 
ִּכי ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח | ַוַּיֲעׂשּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעָצֶרת ) 9: (ִמְצָרִים

ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ) 10: (ּו ִׁשְבַעת ָיִמים ְוֶהָחג ִׁשְבַעת ָיִמיםָעׂש
ְׂשֵמִחים | ם ּוְׁשלָֹׁשה ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם ְלָאֳהֵליהֶ 

מֹה ְוטֹוֵבי ֵלב ַעל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְלָדִויד ְוִלְׁשלֹ
מֹה ֶאת ֵּבית ְיהָוה ְוֶאת ֵּבית ַוְיַכל ְׁשלֹ) 11: (ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו

ה ְוֵאת ָּכל ַהָּבא ַעל ֵלב ְׁשלֹמֹה ַלֲעׂשֹות ְּבֵבית ְיהוָ | ַהֶּמֶלְך 
  : ּוְבֵביתֹו ִהְצִליחַ 

ַוּיֹאֶמר לֹו ָׁשַמְעִּתי ֶאת | ַוֵּיָרא ְיהָוה ֶאל ְׁשלֹמֹה ַּבָּלְיָלה ) 12(
ֵהן ֶאֱעצֹר ) 13: (ֵבית ָזַבחְּתִפָּלֶתָך ּוָבַחְרִּתי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ִלי לְ 

| ָאֶרץ ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוֵהן ֲאַצֶּוה ַעל ָחָגב ֶלֱאכֹול הָ 
י ְוִיָּכְנעּו ַעִּמי ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמ ) 14: (ְוִאם ֲאַׁשַּלח ֶּדֶבר ְּבַעִּמי

ַוֲאִני | ָרִעים ֲעֵליֶהם ְוִיְתַּפְללּו ִויַבְקׁשּו ָפַני ְוָיֻׁשבּו ִמַּדְרֵכיֶהם הָ 
: ְרָצםֶאְׁשַמע ִמן ַהָּׁשַמִים ְוֶאְסַלח ְלַחָּטאָתם ְוֶאְרָּפא ֶאת ַא

ִלְתִפַּלת ַהָּמקֹום | ַעָּתה ֵעיַני ִיְהיּו ְפֻתחֹות ְוָאְזַני ַקֻּׁשבֹות ) 15(
ְהיֹות ְוַעָּתה ָּבַחְרִּתי ְוִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה לִ ) 16: (ַהֶּזה

) 17: (ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמים| ם ַעד עֹוָלם ְׁשִמי ָׁש 
ֹות ְּככֹל ְוַאָּתה ִאם ֵּתֵלְך ְלָפַני ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ָּדִויד ָאִביָך ְוַלֲעׂש

ַוֲהִקימֹוִתי ֵאת ) 18: (ְוֻחַּקי ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשמֹור| ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך 
ְלָך  ר ָּכַרִּתי ְלָדִויד ָאִביָך ֵלאמֹר לֹא ִיָּכֵרתַּכֲאֶׁש | ִּכֵּסא ַמְלכּוֶתָך 

ְוִאם ְּתׁשּובּון ַאֶּתם ַוֲעַזְבֶּתם ) 19: (ִאיׁש מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאל
ַוֲהַלְכֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם | ֻחּקֹוַתי ּוִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם 
ַתְׁשִּתים ֵמַעל ּונְ ) 20: (ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם

ַּדְׁשִּתי ַאְדָמִתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ְוֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִהְק 



: ַעִּמיםְוֶאְּתֶנּנּו ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְּבָכל הָ | ִלְׁשִמי ַאְׁשִליְך ֵמַעל ָּפָני 
ְוָאַמר | ם ְוַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָהָיה ֶעְליֹון ְלָכל עֵֹבר ָעָליו ִיּׁשֹ) 21(

ְוָאְמרּו ) 22: (ַּבֶּמה ָעָׂשה ְיהָוה ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַלַּבִית ַהֶּזה
יָאם ֵמֶאֶרץ ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶהם ֲאֶׁשר הֹוִצ 

| ַעְבדּום ִמְצַרִים ַוַּיֲחִזיקּו ֵּבאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ַוּיַ 
  :ִביא ֲעֵליֶהם ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאתַעל ֵּכן הֵ 

  
2 Chronicles Chapter 8 

  
ית ְיהָוה ַוְיִהי ִמֵּקץ ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ֶאת ּבֵ ) 1(

לֹמֹה ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנַתן חּוָרם ִלְׁשלֹמֹה ָּבָנה ְׁש ) 2: (ְוֶאת ֵּביתֹו
ַוֵּיֶלְך ְׁשלֹמֹה ֲחָמת ) 3: (ְׂשָרֵאלַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ֶאת ְּבֵני יִ | אָֹתם 

ְוֵאת ָּכל ָעֵרי | ַוִּיֶבן ֶאת ַּתְדמֹר ַּבִּמְדָּבר ) 4: (צֹוָבה ַוֶּיֱחַזק ָעֶליהָ 
ן ַוִּיֶבן ֶאת ֵּבית חֹורֹון ָהֶעְליֹו) 5: (ַהִּמְסְּכנֹות ֲאֶׁשר ָּבָנה ַּבֲחָמת

: מֹות ְּדָלַתִים ּוְבִריחַ ָעֵרי ָמצֹור חֹו| ְוֶאת ֵּבית חֹורֹון ַהַּתְחּתֹון 
לֹמֹה ְוֵאת ְוֶאת ַּבֲעָלת ְוֵאת ָּכל ָעֵרי ַהִּמְסְּכנֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ִלְׁש ) 6(

ֶׁשר ְוֵאת ָּכל ֵחֶׁשק ְׁשלֹמֹה אֲ | ָּכל ָעֵרי ָהֶרֶכב ְוֵאת ָעֵרי ַהָּפָרִׁשים 
ָּכל ) 7: (ּתֹוָחַׁשק ִלְבנֹות ִּבירּוָׁשַלִם ּוַבְּלָבנֹון ּוְבכֹל ֶאֶרץ ֶמְמַׁשְל 

י ֲאֶׁשר ָהָעם ַהּנֹוָתר ִמן ַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִס 
 ִמן ְּבֵניֶהם ֲאֶׁשר נֹוְתרּו ַאֲחֵריֶהם) 8: (לֹא ִמִּיְׂשָרֵאל ֵהָּמה

ַוַּיֲעֵלם ְׁשלֹמֹה ְלַמס ַעד | ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ִכּלּום ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעָבִדים ּוִמן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר לֹא ָנַתן ְׁשלֹמֹה לַ ) 9: (ם ַהֶּזהַהּיֹו

 ָׂשֵרי ִרְכּבֹוִּכי ֵהָּמה ַאְנֵׁשי ִמְלָחָמה ְוָׂשֵרי ָׁשִליָׁשיו וְ | ִלְמַלאְכּתֹו 
  : ּוָפָרָׁשיו

ה ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹ] ַהִּנָּצִבים קרי[ְוֵאֶּלה ָׂשֵרי הנציבים ) 10(
 ְוֶאת ַּבת ַּפְרעֹה ֶהֱעָלה) 11: (ָהרִֹדים ָּבָעם| ים ּוָמאָתִים ֲחִמִּׁש 

ִּכי ָאַמר לֹא ֵתֵׁשב | ְׁשלֹמֹה ֵמִעיר ָּדִויד ַלַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה ָלּה 
ֶׁשר ָּבָאה ִאָּׁשה ִלי ְּבֵבית ָּדִויד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִּכי קֶֹדׁש ֵהָּמה אֲ 

  : ֲאֵליֶהם ֲארֹון ְיהָוה
ָנה ַעל ִמְזַּבח ְיהָוה ֲאֶׁשר ּבָ | ֶהֱעָלה ְׁשלֹמֹה עֹלֹות ַליהָוה ָאז ) 12(

ה ּוִבְדַבר יֹום ְּביֹום ְלַהֲעלֹות ְּכִמְצַות מֶֹׁש ) 13: (ִלְפֵני ָהאּוָלם
ְּבַחג | ָּׁשָנה ַלַּׁשָּבתֹות ְוֶלֳחָדִׁשים ְוַלּמֹוֲעדֹות ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ּבַ 

 ַוַּיֲעֵמד ְּכִמְׁשַּפט) 14: (ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות
ל ָּדִויד ָאִביו ֶאת ַמְחְלקֹות ַהּכֲֹהִנים ַעל ֲעבָֹדָתם ְוַהְלִוִּים עַ 



יֹומֹו ִמְׁשְמרֹוָתם ְלַהֵּלל ּוְלָׁשֵרת ֶנֶגד ַהּכֲֹהִנים ִלְדַבר יֹום ְּב 
 ן ִמְצַות ָּדִויד ִאיׁשִּכי כֵ | ְוַהּׁשֹוֲעִרים ְּבַמְחְלקֹוָתם ְלַׁשַער ָוָׁשַער 

ִּים ְולֹא ָסרּו ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלוִ ) 15: (ָהֱאלִֹהים
ֹום ַוִּתּכֹן ָּכל ְמֶלאֶכת ְׁשלֹמֹה ַעד ַהּי) 16: (ְלָכל ָּדָבר ְוָלאָֹצרֹות

ָאז ָהַלְך ) 17(  : ָׁשֵלם ֵּבית ְיהָוה| מּוַסד ֵּבית ְיהָוה ְוַעד ְּכלֹתֹו 
: דֹוםלֹמֹה ְלֶעְציֹון ֶּגֶבר ְוֶאל ֵאילֹות ַעל ְׂשַפת ַהָּים ְּבֶאֶרץ אֱ ְׁש 
ַוֲעָבִדים ] ֳאִנּיֹות קרי[ַוִּיְׁשַלח לֹו חּוָרם ְּבַיד ֲעָבָדיו אוניות ) 18(

ם ַאְרַּבע יֹוְדֵעי ָים ַוָּיבֹאּו ִעם ַעְבֵדי ְׁשלֹמֹה אֹוִפיָרה ַוִּיְקחּו ִמָּׁש 
  :ַוָּיִביאּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה| ַּכר ָזָהב ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ִּכ 

  
2 Chronicles Chapter 9 

  
ַנּסֹות ֶאת ּוַמְלַּכת ְׁשָבא ָׁשְמָעה ֶאת ֵׁשַמע ְׁשלֹמֹה ַוָּתבֹוא לְ ) 1(

ִאים ְׁשלֹמֹה ְבִחידֹות ִּבירּוָׁשַלִם ְּבַחִיל ָּכֵבד ְמאֹד ּוְגַמִּלים נְֹׂש 
 ַוָּתבֹוא ֶאל ְׁשלֹמֹה ַוְּתַדֵּבר| ֶבן ְיָקָרה ְּבָׂשִמים ְוָזָהב ָלרֹב ְוֶא 

ל ַוַּיֶּגד ָלּה ְׁשלֹמֹה ֶאת ּכָ ) 2: (ִעּמֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ְלָבָבּה
) 3: (ְולֹא ֶנְעַלם ָּדָבר ִמְּׁשלֹמֹה ֲאֶׁשר לֹא ִהִּגיד ָלּה| ְּדָבֶריָה 

) 4: (ַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנהְוהַ | ַוֵּתֶרא ַמְלַּכת ְׁשָבא ֵאת ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה 
ְלּבּוֵׁשיֶהם ּוַמֲאַכל ֻׁשְלָחנֹו ּומֹוַׁשב ֲעָבָדיו ּוַמֲעַמד ְמָׁשְרָתיו ּוַמ 
ְולֹא ָהָיה | ָוה ּוַמְׁשָקיו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ַוֲעִלָּיתֹו ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ֵּבית ְיה

י ר ָׁשַמְעִּת ַוּתֹאֶמר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֱאֶמת ַהָּדָבר ֲאֶׁש ) 5: (עֹוד ָּבּה רּוחַ 
 ְולֹא ֶהֱאַמְנִּתי ְלִדְבֵריֶהם) 6: (ַעל ְּדָבֶריָך ְוַעל ָחְכָמֶתךָ | ְּבַאְרִצי 

ַמְרִּבית  ַעד ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַוִּתְרֶאיָנה ֵעיַני ְוִהֵּנה לֹא ֻהַּגד ִלי ֲחִצי
יָך ַאְׁשֵרי ֲאָנֶׁש ) 7: (ָיַסְפָּת ַעל ַהְּׁשמּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשָמְעִּתי| ָחְכָמֶתָך 

ָהעְֹמִדים ְלָפֶניָך ָּתִמיד ְוׁשְֹמִעים ֶאת | ְוַאְׁשֵרי ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה 
ְּתָך ַעל ְיִהי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּברּוְך ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְּבָך ְלִת ) 8: (ָחְכָמֶתךָ 

 ְּבַאֲהַבת ֱאלֶֹהיָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל| ִּכְסאֹו ְלֶמֶלְך ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך 
: ּוְצָדָקה ם ַוִּיֶּתְנָך ֲעֵליֶהם ְלֶמֶלְך ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפטְלַהֲעִמידֹו ְלעֹולָ 

רֹב ְמאֹד ַוִּתֵּתן ַלֶּמֶלְך ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב ּוְבָׂשִמים לָ ) 9(
ת ְׁשָבא ְולֹא ָהָיה ַּכּבֶֹׂשם ַההּוא ֲאֶׁשר ָנְתָנה ַמְלּכַ | ְוֶאֶבן ְיָקָרה 

ְוַעְבֵדי ] חּוָרם קרי[ְבֵדי חירם ְוַגם עַ ) 10: (ַלֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה
ן ֵהִביאּו ֲעֵצי ַאְלּגּוִּמים ְוֶאבֶ | ְׁשלֹמֹה ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ָזָהב ֵמאֹוִפיר 

ֵבית ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ֶאת ֲעֵצי ָהַאְלּגּוִּמים ְמִסּלֹות ְל ) 11: (ְיָקָרה
א ִנְראּו ָכֵהם ְולֹ| ְיהָוה ּוְלֵבית ַהֶּמֶלְך ְוִכּנֹרֹות ּוְנָבִלים ַלָּׁשִרים 



ָבא ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָנַתן ְלַמְלַּכת ְׁש ) 12: (ְלָפִנים ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה
| ל ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּכל ֶחְפָצּה ֲאֶׁשר ָׁשָאָלה ִמְּלַבד ֲאֶׁשר ֵהִביָאה ֶא 

  : ַוַּתֲהפְֹך ַוֵּתֶלְך ְלַאְרָצּה ִהיא ַוֲעָבֶדיהָ 
ֵׁשׁש | ר ָּבא ִלְׁשלֹמֹה ְּבָׁשָנה ֶאָחת ַוְיִהי ִמְׁשַקל ַהָּזָהב ֲאֶׁש ) 13(

ְלַבד ֵמַאְנֵׁשי ַהָּתִרים ) 14: (ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש ִּכְּכֵרי ָזָהב
 ְוָכל ַמְלֵכי ֲעַרב ּוַפחֹות ָהָאֶרץ ְמִביִאים| ְוַהּסֲֹחִרים ְמִביִאים 
ַתִים ִצָּנה ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָמא) 15: (ָזָהב ָוֶכֶסף ִלְׁשלֹמֹה

: ֶאָחתֵׁשׁש ֵמאֹות ָזָהב ָׁשחּוט ַיֲעֶלה ַעל ַהִּצָּנה הָ | ָזָהב ָׁשחּוט 
ָהב ַיֲעֶלה ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָמִגִּנים ָזָהב ָׁשחּוט ְׁשלֹׁש ֵמאֹות זָ ) 16(

  : ַוִּיְּתֵנם ַהֶּמֶלְך ְּבֵבית ַיַער ַהְּלָבנֹון| ַעל ַהָּמֵגן ָהֶאָחת 
 ְוֵׁשׁש) 18: (ַוְיַצֵּפהּו ָזָהב ָטהֹור| ְך ִּכֵּסא ֵׁשן ָּגדֹול ַוַּיַעׂש ַהֶּמלֶ ) 17(

ֶּזה ּוִמֶּזה ַמֲעלֹות ַלִּכֵּסא ְוֶכֶבׁש ַּבָּזָהב ַלִּכֵּסא ָמֳאָחִזים ְוָידֹות ִמ 
) 19: (ּוְׁשַנִים ֲאָריֹות עְֹמִדים ֵאֶצל ַהָּידֹות| ַעל ְמקֹום ַהָּׁשֶבת 

| ִמֶּזה ים ָׁשם ַעל ֵׁשׁש ַהַּמֲעלֹות ִמֶּזה ּוּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָריֹות עְֹמִד 
ְוכֹל ְּכֵלי ַמְׁשֵקה ַהֶּמֶלְך ) 20: (לֹא ַנֲעָׂשה ֵכן ְלָכל ַמְמָלָכה

ֵאין ֶּכֶסף | ְׁשלֹמֹה ָזָהב ְוכֹל ְּכֵלי ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹון ָזָהב ָסגּור 
ַלֶּמֶלְך הְֹלכֹות  ִּכי ֳאִנּיֹות) 21: (ֶנְחָׁשב ִּביֵמי ְׁשלֹמֹה ִלְמאּוָמה

ִנּיֹות ַאַחת ְלָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָּתבֹואָנה אֳ | ַּתְרִׁשיׁש ִעם ַעְבֵדי חּוָרם 
  : ִּייםַּתְרִׁשיׁש נְֹׂשאֹות ָזָהב ָוֶכֶסף ֶׁשְנַהִּבים ְוקֹוִפים ְותּוִּכ 

: ְלעֶֹׁשר ְוָחְכָמה| ַוִּיְגַּדל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ִמּכֹל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ) 22(
ִלְׁשמַֹע ֶאת | ְוכֹל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְמַבְקִׁשים ֶאת ְּפֵני ְׁשלֹמֹה ) 23(

ְוֵהם ְמִביִאים ִאיׁש ) 24: (ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר ָנַתן ָהֱאלִֹהים ְּבִלּבֹו
סּוִסים  ִמְנָחתֹו ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָלמֹות ֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים

  : הְּדַבר ָׁשָנה ְּבָׁשנָ | ּוְפָרִדים 
בֹות ַוְיִהי ִלְׁשלֹמֹה ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ֻאְריֹות סּוִסים ּוַמְרּכָ ) 25(

 ַוַּיִּניֵחם ְּבָעֵרי ָהֶרֶכב ְוִעם ַהֶּמֶלְך | ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ָּפָרִׁשים 
ץ ִמן ַהָּנָהר ְוַעד ֶארֶ | ַוְיִהי מֹוֵׁשל ְּבָכל ַהְּמָלִכים ) 26: (ִּבירּוָׁשָלִם

ַוִּיֵּתן ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהֶּכֶסף ) 27: (ים ְוַעד ְּגבּול ִמְצָרִיםְּפִלְׁשִּת 
 ְוֵאת ָהֲאָרִזים ָנַתן ַּכִּׁשְקִמים ֲאֶׁשר| ִּבירּוָׁשַלִם ָּכֲאָבִנים 

ּומֹוִציִאים סּוִסים ִמִּמְצַרִים ִלְׁשלֹמֹה ) 28: (ַּבְּׁשֵפָלה ָלרֹב
לֹמֹה ָהִראׁשִֹנים ּוְׁשָאר ִּדְבֵרי ְׁש ) 29: (ּוִמָּכל ָהֲאָרצֹות

 ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ִּדְבֵרי ָנָתן ַהָּנִביא ְוַעל| ְוָהֲאֲחרֹוִנים 
ַהחֶֹזה ַעל ] ֶיְעּדֹו קרי[ְנבּוַאת ֲאִחָּיה ַהִּׁשילֹוִני ּוַבֲחזֹות יעדי 

ָרֵאל ַוִּיְמלְֹך ְׁשלֹמֹה ִבירּוָׁשַלִם ַעל ָּכל ִיְׂש ) 30: (ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט



ּו ְּבִעיר ַוִּיְׁשַּכב ְׁשלֹמֹה ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיְקְּבֻרה) 31: (ִעים ָׁשָנהַאְרּבָ 
  :ַוִּיְמלְֹך ְרַחְבָעם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו| ָּדִויד ָאִביו 
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יְך ִּכי ְׁשֶכם ָּבאּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְמלִ | ַוֵּיֶלְך ְרַחְבָעם ְׁשֶכָמה ) 1(

ֶׁשר ְיִהי ִּכְׁשמַֹע ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ְוהּוא ְבִמְצַרִים אֲ וַ ) 2: (אֹתֹו
 ַוִּיְׁשְלחּו) 3: (ַוָּיָׁשב ָיָרְבָעם ִמִּמְצָרִים| ָּבַרח ִמְּפֵני ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך 

ַוְיַדְּברּו ֶאל ְרַחְבָעם | ַוִּיְקְראּו לֹו ַוָּיבֹא ָיָרְבָעם ְוָכל ִיְׂשָרֵאל 
יָך ְוַעָּתה ָהֵקל ֵמֲעבַֹדת ָאִב | ְקָׁשה ֶאת ֻעֵּלנּו ָאִביָך ִה ) 4: (ֵלאמֹר

ַוּיֹאֶמר ) 5: (ַהָּקָׁשה ּוֵמֻעּלֹו ַהָּכֵבד ֲאֶׁשר ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבֶדּךָ 
) 6(  : ַוֵּיֶלְך ָהָעם| ֲאֵלֶהם עֹוד ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ְוׁשּובּו ֵאָלי 

ֶׁשר ָהיּו עְֹמִדים ִלְפֵני ַוִּיָּוַעץ ַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ֶאת ַהְּזֵקִנים אֲ 
ֵאיְך ַאֶּתם נֹוָעִצים ְלָהִׁשיב | ְׁשלֹמֹה ָאִביו ִּבְהיֹתֹו ַחי ֵלאמֹר 

ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֵלאמֹר ִאם ִּתְהֶיה ְלטֹוב ) 7: (ָלָעם ַהֶּזה ָּדָבר
ְוָהיּו ְלָך | ְלָהָעם ַהֶּזה ּוְרִציָתם ְוִדַּבְרָּת ֲאֵלֶהם ְּדָבִרים טֹוִבים 

| ָעֻצהּו ַוַּיֲעזֹב ֶאת ֲעַצת ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר יְ ) 8: (ָבִדים ָּכל ַהָּיִמיםעֲ 
) 9: (ַוִּיָּוַעץ ֶאת ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ָהעְֹמִדים ְלָפָניו
| ַהֶּזה  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָמה ַאֶּתם נֹוָעִצים ְוָנִׁשיב ָּדָבר ֶאת ָהָעם

: ינּור ָהֵקל ִמן ָהעֹל ֲאֶׁשר ָנַתן ָאִביָך ָעלֵ ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאַלי ֵלאמֹ
אַמר ַוְיַדְּברּו ִאּתֹו ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ֵלאמֹר ּכֹה תֹ) 10(

 ְוַאָּתה ָלָעם ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶליָך ֵלאמֹר ָאִביָך ִהְכִּביד ֶאת ֻעֵּלנּו
) 11: (ָבה ִמָּמְתֵני ָאִביּכֹה ּתֹאַמר ֲאֵלֶהם ָקָטִּני עָ | ָהֵקל ֵמָעֵלינּו 

ָאִבי | ם ְוַעָּתה ָאִבי ֶהְעִמיס ֲעֵליֶכם עֹל ָּכֵבד ַוֲאִני אִֹסיף ַעל ֻעְּלכֶ 
ַוָּיבֹא ָיָרְבָעם ) 12(  : ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ָּבֲעְקַרִּבים
ֶלְך ֵלאמֹר ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַהֶּמ | ְוָכל ָהָעם ֶאל ְרַחְבָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי 

ַוַּיֲעזֹב | ַוַּיֲעֵנם ַהֶּמֶלְך ָקָׁשה ) 13: (ׁשּובּו ֵאַלי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי
 ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַּכֲעַצת) 14: (ַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ֵאת ֲעַצת ַהְּזֵקִנים

ָאִבי ִיַּסר | ַהְיָלִדים ֵלאמֹר ַאְכִּביד ֶאת ֻעְּלֶכם ַוֲאִני אִֹסיף ָעָליו 
 ְולֹא ָׁשַמע ַהֶּמֶלְך ֶאל) 15: (ם ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ָּבֲעְקַרִּביםֶאְתכֶ 

ֶאת  ִּכי ָהְיָתה ְנִסָּבה ֵמִעם ָהֱאלִֹהים ְלַמַען ָהִקים ְיהָוה| ָהָעם 
) 16: (ן ְנָבטְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ֲאִחָּיהּו ַהִּׁשלֹוִני ֶאל ָיָרְבָעם ּבֶ 

ַהֶּמֶלְך  ָׁשַמע ַהֶּמֶלְך ָלֶהם ַוָּיִׁשיבּו ָהָעם ֶאת ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִּכי לֹא
אָֹהֶליָך ֵלאמֹר ַמה ָּלנּו ֵחֶלק ְּבָדִויד ְולֹא ַנֲחָלה ְּבֶבן ִיַׁשי ִאיׁש ְל 



: ַוֵּיֶלְך ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלאָֹהָליו| ִיְׂשָרֵאל ַעָּתה ְרֵאה ֵביְתָך ָּדִויד 
ַוִּיְמלְֹך ֲעֵליֶהם | ָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהּיְֹׁשִבים ְּב ) 17(  

ר ַעל ַהַּמס ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ֶאת ֲהדָֹרם ֲאֶׁש ) 18: (ְרַחְבָעם
ְוַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ִהְתַאֵּמץ | ַוִּיְרְּגמּו בֹו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאֶבן ַוָּימֹת 

ִּיְפְׁשעּו ִיְׂשָרֵאל וַ ) 19(  : ַלֲעלֹות ַּבֶּמְרָּכָבה ָלנּוס ְירּוָׁשָלִם
    : ְּבֵבית ָּדִויד ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
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ָיִמן ַוָּיבֹא ְרַחְבָעם ְירּוָׁשַלִם ַוַּיְקֵהל ֶאת ֵּבית ְיהּוָדה ּוִבנְ ) 1(

ל ְלִהָּלֵחם ִעם ִיְׂשָרֵא | ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ָּבחּור עֵֹׂשה ִמְלָחָמה 
  : ַהַּמְמָלָכה ִלְרַחְבָעם ְלָהִׁשיב ֶאת

) 3: (ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָוה ֶאל ְׁשַמְעָיהּו ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֵלאמֹר) 2(
ְוֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל | ֱאמֹר ֶאל ְרַחְבָעם ֶּבן ְׁשלֹמֹה ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה לֹא ַתֲעלּו ְולֹא ) 4: (ִּביהּוָדה ּוִבְנָיִמן ֵלאמֹר
ָּדָבר ִעם ֲאֵחיֶכם ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ִּכי ֵמִאִּתי ִנְהָיה הַ ִתָּלֲחמּו 

  : ָעםַוִּיְׁשְמעּו ֶאת ִּדְבֵרי ְיהָוה ַוָּיֻׁשבּו ִמֶּלֶכת ֶאל ָיָרְב | ַהֶּזה 
) 6: (ַוִּיֶבן ָעִרים ְלָמצֹור ִּביהּוָדה| ַוֵּיֶׁשב ְרַחְבָעם ִּבירּוָׁשָלִם ) 5(

ְוֶאת ֵּבית צּור ) 7: (ֶאת ֵעיָטם ְוֶאת ְּתקֹועַ ַוִּיֶבן ֶאת ֵּבית ֶלֶחם וְ 
) 9: (ְוֶאת ַּגת ְוֶאת ָמֵרָׁשה ְוֶאת ִזיף) 8: (ְוֶאת ׂשֹוכֹו ְוֶאת ֲעֻדָּלם

ְוֶאת ָצְרָעה ְוֶאת ) 10: (ְוֶאת ֲאדֹוַרִים ְוֶאת ָלִכיׁש ְוֶאת ֲעֵזָקה
) 11: (ֵרי ְמֻצרֹותעָ | ַאָּילֹון ְוֶאת ֶחְברֹון ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ּוְבִבְנָיִמן 

 ֶמןַוִּיֵּתן ָּבֶהם ְנִגיִדים ְואְֹצרֹות ַמֲאָכל ְוֶׁש | ַוְיַחֵּזק ֶאת ַהְּמֻצרֹות 
 ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ִצּנֹות ּוְרָמִחים ַוְיַחְּזֵקם ְלַהְרֵּבה) 12: (ָוָיִין

ֶׁשר ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים אֲ ) 13(  : ַוְיִהי לֹו ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן| ְמאֹד 
ִּכי ָעְזבּו ַהְלִוִּים ) 14: (ִהְתַיְּצבּו ָעָליו ִמָּכל ְּגבּוָלם| ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל 

ִּכי |  ֶאת ִמְגְרֵׁשיֶהם ַוֲאֻחָּזָתם ַוֵּיְלכּו ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשָלִם
ַוַּיֲעֶמד לֹו ּכֲֹהִנים ) 15: (ִהְזִניָחם ָיָרְבָעם ּוָבָניו ִמַּכֵהן ַליהָוה

 ְוַאֲחֵריֶהם ִמּכֹל) 16: (ְוָלֲעָגִלים ֲאֶׁשר ָעָׂשה| ְוַלְּׂשִעיִרים ַלָּבמֹות 
ֱאלֵֹהי  ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ַהּנְֹתִנים ֶאת ְלָבָבם ְלַבֵּקׁש ֶאת ְיהָוה

) 17: (ָּבאּו ְירּוָׁשַלִם ִלְזּבֹוַח ַליהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם| ִיְׂשָרֵאל 
 ַוְיַאְּמצּו ֶאת ְרַחְבָעם ֶּבן ְׁשלֹמֹה ַוְיַחְּזקּו ֶאת ַמְלכּות ְיהּוָדה

: לֹוׁשִּכי ָהְלכּו ְּבֶדֶרְך ָּדִויד ּוְׁשלֹמֹה ְלָׁשִנים ָׁש | ְלָׁשִנים ָׁשלֹוׁש 
ְיִרימֹות ] ַּבת קרי[ַוִּיַּקח לֹו ְרַחְבָעם ִאָּׁשה ֶאת ָמֲחַלת בן ) 18(



ֶאת | ַוֵּתֶלד לֹו ָּבִנים ) 19: (ֲאִביַהִיל ַּבת ֱאִליָאב ֶּבן ִיָׁשי| ֶּבן ָּדִויד 
ה ְוַאֲחֶריָה ָלַקח ֶאת ַמֲעכָ ) 20: (ְיעּוׁש ְוֶאת ְׁשַמְרָיה ְוֶאת ָזַהם

ת ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ֲאִבָּיה ְוֶאת ַעַּתי ְוֶאת ִזיָזא ְוֶא | ַּבת ַאְבָׁשלֹום 
ִמָּכל  ַוֶּיֱאַהב ְרַחְבָעם ֶאת ַמֲעָכה ַבת ַאְבָׁשלֹום) 21: (ְׁשלִֹמית
| ים ְגִׁשים ִׁשִּׁש ּוִפיַלְגָׁשיו ִּכי ָנִׁשים ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָנָׂשא ּוִפילַ  ָנָׁשיו

 ַוַּיֲעֵמד ָלרֹאׁש) 22: (ַוּיֹוֶלד ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוָנה ָּבִנים ְוִׁשִּׁשים ָּבנֹות
) 23: (ִּכי ְלַהְמִליכֹו| ְרַחְבָעם ֶאת ֲאִבָּיה ֶבן ַמֲעָכה ְלָנִגיד ְּבֶאָחיו 

י ַוִּיְפרֹץ ִמָּכל ָּבָניו ְלָכל ַאְרצֹות ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ְלכֹל ָערֵ ַוָּיֶבן 
  :ַוִּיְׁשַאל ֲהמֹון ָנִׁשים| ַהְּמֻצרֹות ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַהָּמזֹון ָלרֹב 
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ְיהָוה  ַוְיִהי ְּכָהִכין ַמְלכּות ְרַחְבָעם ּוְכֶחְזָקתֹו ָעַזב ֶאת ּתֹוַרת) 1(
  : ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו| 
ַׁשק ֶמֶלְך ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשית ַלֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ָעָלה ִׁשי) 2(

ְּבֶאֶלף ּוָמאַתִים ) 3: (ִּכי ָמֲעלּו ַּביהָוה| ִמְצַרִים ַעל ְירּוָׁשָלִם 
ּמֹו ְוֵאין ִמְסָּפר ָלָעם ֲאֶׁשר ָּבאּו עִ | ֶרֶכב ּוְבִׁשִּׁשים ֶאֶלף ָּפָרִׁשים 

ת ַוִּיְלּכֹד ֶאת ָעֵרי ַהְּמֻצרֹו) 4: (ִמִּמְצַרִים לּוִבים ֻסִּכִּיים ְוכּוִׁשים
א ּוְׁשַמְעָיה ַהָּנִביא ּבָ ) 5(  : ַוָּיבֹא ַעד ְירּוָׁשָלִם| ֲאֶׁשר ִליהּוָדה 

ִמְּפֵני  ֶאל ְרַחְבָעם ְוָׂשֵרי ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ֶנֶאְספּו ֶאל ְירּוָׁשַלִם
ַאף אֶמר ָלֶהם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַאֶּתם ֲעַזְבֶּתם אִֹתי וְ ַוּיֹ| ִׁשיָׁשק 

ַהֶּמֶלְך ַוִּיָּכְנעּו ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל וְ ) 6: (ֲאִני ָעַזְבִּתי ֶאְתֶכם ְּבַיד ִׁשיָׁשק
 ּוִבְראֹות ְיהָוה ִּכי ִנְכָנעּו ָהָיה ְדַבר) 7: (ַוּיֹאְמרּו ַצִּדיק ְיהָוה| 

ְוָנַתִּתי ָלֶהם | ר ִנְכְנעּו לֹא ַאְׁשִחיֵתם ְיהָוה ֶאל ְׁשַמְעָיה ֵלאמֹ
ִּכי ) 8: (קִּכְמַעט ִלְפֵליָטה ְולֹא ִתַּתְך ֲחָמִתי ִּבירּוָׁשַלִם ְּבַיד ִׁשיָׁש 

: ֹותְוֵיְדעּו ֲעבֹוָדִתי ַוֲעבֹוַדת ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצ| ִיְהיּו לֹו ַלֲעָבִדים 
רּוָׁשַלִם ַוִּיַּקח ֶאת ַוַּיַעל ִׁשיַׁשק ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַעל יְ ) 9(  

| ח אְֹצרֹות ֵּבית ְיהָוה ְוֶאת אְֹצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהּכֹל ָלָק 
 ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ) 10: (ַוִּיַּקח ֶאת ָמִגֵּני ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשלֹמֹה

 ְוִהְפִקיד ַעל ַיד ָׂשֵרי ָהָרִצים| ְרַחְבָעם ַּתְחֵּתיֶהם ָמִגֵּני ְנחֶֹׁשת 
ַוְיִהי ִמֵּדי בֹוא ַהֶּמֶלְך ֵּבית ) 11: (ַהּׁשְֹמִרים ֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶלְך 

) 12: (ָּבאּו ָהָרִצים ּוְנָׂשאּום ֶוֱהִׁשבּום ֶאל ָּתא ָהָרִצים| ְיהָוה 
ְוַגם | ּוְבִהָּכְנעֹו ָׁשב ִמֶּמּנּו ַאף ְיהָוה ְולֹא ְלַהְׁשִחית ְלָכָלה 

ם ַוִּיְתַחֵּזק ַהֶּמֶלְך ְרַחְבעָ ) 13(  : ִביםִּביהּוָדה ָהָיה ְּדָבִרים טֹו



ָמְלכֹו ִּכי ֶבן ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנה ְרַחְבָעם ְּב | ִּבירּוָׁשַלִם ַוִּיְמלְֹך 
ם ַחר ְיהָוה ָלׂשּוּוֲׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשַלִם ָהִעיר ֲאֶׁשר ּבָ 

: ל ְוֵׁשם ִאּמֹו ַנֲעָמה ָהַעּמִֹניתֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵא 
) 15(  : ִּכי לֹא ֵהִכין ִלּבֹו ִלְדרֹוׁש ֶאת ְיהָוה| ַוַּיַעׂש ָהָרע ) 14(

ים ְוִדְבֵרי ְרַחְבָעם ָהִראׁשִֹנים ְוָהֲאַחרֹוִנים ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִב 
ת ּוִמְלֲחמֹו| ְּבִדְבֵרי ְׁשַמְעָיה ַהָּנִביא ְוִעּדֹו ַהחֶֹזה ְלִהְתַיֵחׂש 

יו ַוִּיְׁשַּכב ְרַחְבָעם ִעם ֲאבָֹת ) 16: (ְרַחְבָעם ְוָיָרְבָעם ָּכל ַהָּיִמים
  :ַוִּיְמלְֹך ֲאִבָּיה ְבנֹו ַּתְחָּתיו| ַוִּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִויד 
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 ַוִּיְמלְֹך ֲאִבָּיה ַעל| ִּבְׁשַנת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶלְך ָיָרְבָעם ) 1(

 ִמיָכָיהּו ַבת ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָמַלְך ִּבירּוָׁשַלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו) 2: (ְיהּוָדה
) 3: (םּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵּבין ֲאִבָּיה ּוֵבין ָיָרְבעָ | אּוִריֵאל ִמן ִּגְבָעה 

ַּבע ַוֶּיְאסֹר ֲאִבָּיה ֶאת ַהִּמְלָחָמה ְּבַחִיל ִּגּבֹוֵרי ִמְלָחָמה ַאְר 
ְוָיָרְבָעם ָעַרְך ִעּמֹו ִמְלָחָמה    | יׁש ָּבחּור ֵמאֹות ֶאֶלף ִא 

ַוָּיָקם ) 4(  : ִּבְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ָּבחּור ִּגּבֹור ָחִיל
ַוּיֹאֶמר ְׁשָמעּוִני | ֲאִבָּיה ֵמַעל ְלַהר ְצָמַרִים ֲאֶׁשר ְּבַהר ֶאְפָרִים 

י ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲהלֹא ָלֶכם ָלַדַעת ִּכ ) 5: (ָיָרְבָעם ְוָכל ִיְׂשָרֵאל
לֹו ּוְלָבָניו | ִיְׂשָרֵאל ָנַתן ַמְמָלָכה ְלָדִויד ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם 

| ָּדִויד  ַוָּיָקם ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֶעֶבד ְׁשלֹמֹה ֶבן) 6(  : ְּבִרית ֶמַלח
ל ַּיעַ ַוִּיָּקְבצּו ָעָליו ֲאָנִׁשים ֵרִקים ְּבֵני ְבלִ ) 7: (ַוִּיְמרֹד ַעל ֲאדָֹניו

ב ּוְרַחְבָעם ָהָיה ַנַער ְוַרְך ֵלבָ | ַוִּיְתַאְּמצּו ַעל ְרַחְבָעם ֶּבן ְׁשלֹמֹה 
ְפֵני ְוַעָּתה ַאֶּתם אְֹמִרים ְלִהְתַחֵּזק לִ ) 8: (ְולֹא ִהְתַחַּזק ִלְפֵניֶהם

ְוַאֶּתם ָהמֹון ָרב ְוִעָּמֶכם ֶעְגֵלי | ַמְמֶלֶכת ְיהָוה ְּבַיד ְּבֵני ָדִויד 
 ֲהלֹא ִהַּדְחֶּתם ֶאת) 9: (ָעָׂשה ָלֶכם ָיָרְבָעם ֵלאלִֹהיםָזָהב ֲאֶׁשר 

ֵּמי ַוַּתֲעׂשּו ָלֶכם ּכֲֹהִנים ְּכעַ | ּכֲֹהֵני ְיהָוה ֶאת ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוַהְלִוִּים 
ְבָעה ְוָהָיה ָהֲאָרצֹות ָּכל ַהָּבא ְלַמֵּלא ָידֹו ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְוֵאיִלם ִׁש 

| הּו ַוֲאַנְחנּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְולֹא ֲעַזְבנֻ ) 10(  : כֵֹהן ְללֹא ֱאלִֹהים
) 11: (ְוכֲֹהִנים ְמָׁשְרִתים ַליהָוה ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוַהְלִוִּים ַּבְמָלאֶכת

טֶֹרת ּוַמְקִטִרים ַליהָוה עֹלֹות ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב ָּבֶעֶרב ּוְק 
ר ּוְמנֹוַרת ַהָּזָהב ַסִּמים ּוַמֲעֶרֶכת ֶלֶחם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹו

ֶמֶרת ְוֵנרֶֹתיָה ְלָבֵער ָּבֶעֶרב ָּבֶעֶרב ִּכי ׁשְֹמִרים ֲאַנְחנּו ֶאת ִמְׁש 
ְוִהֵּנה ִעָּמנּו ָברֹאׁש ) 12: (ְוַאֶּתם ֲעַזְבֶּתם אֹתֹו| ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו 



ְּבֵני | ָהֱאלִֹהים ְוכֲֹהָניו ַוֲחצְֹצרֹות ַהְּתרּוָעה ְלָהִריַע ֲעֵליֶכם 
: ְצִליחּוְׂשָרֵאל ַאל ִּתָּלֲחמּו ִעם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ִּכי לֹא ַת יִ 
ַוִּיְהיּו ִלְפֵני | ְוָיָרְבָעם ֵהֵסב ֶאת ַהַּמְאָרב ָלבֹוא ֵמַאֲחֵריֶהם ) 13(

ַוִּיְפנּו ְיהּוָדה ְוִהֵּנה ָלֶהם ) 14: (ְיהּוָדה ְוַהַּמְאָרב ֵמַאֲחֵריֶהם
ְוַהּכֲֹהִנים מחצצרים | חֹור ַוִּיְצֲעקּו ַליהָוה ַהִּמְלָחָמה ָּפִנים ְוָא

ַוְיִהי | ַוָּיִריעּו ִאיׁש ְיהּוָדה ) 15: (ַּבֲחצְֹצרֹות] ַמְחְצִרים קרי[
ָרֵאל ְּבָהִריַע ִאיׁש ְיהּוָדה ְוָהֱאלִֹהים ָנַגף ֶאת ָיָרְבָעם ְוָכל ִיְׂש 

| ָרֵאל ִמְּפֵני ְיהּוָדה ַוָּינּוסּו ְבֵני ִיְׂש ) 16: (ִלְפֵני ֲאִבָּיה ִויהּוָדה
| ָּבה ַוַּיּכּו ָבֶהם ֲאִבָּיה ְוַעּמֹו ַמָּכה רַ ) 17: (ַוִּיְּתֵנם ֱאלִֹהים ְּבָיָדם

) 18: (ּורַוִּיְּפלּו ֲחָלִלים ִמִּיְׂשָרֵאל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ָּבח
 הּוָדה ִּכי ִנְׁשֲענּוַוֶּיֶאְמצּו ְּבֵני יְ | ַוִּיָּכְנעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא 

ם ַוִּיְרּדֹף ֲאִבָּיה ַאֲחֵרי ָיָרְבעָ ) 19: (ַעל ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם
ָנה ְוֶאת ַוִּיְלּכֹד ִמֶּמּנּו ָעִרים ֶאת ֵּבית ֵאל ְוֶאת ְּבנֹוֶתיָה ְוֶאת ְיָׁש 

ַח ְולֹא ָעַצר ּכֹ) 20: (ּוְבנֶֹתיהָ ] ֶעְפַרִין קרי[ְוֶאת עפרון | ְּבנֹוֶתיָה 
  : ַוִּיְּגֵפהּו ְיהָוה ַוָּימֹת| ָיָרְבָעם עֹוד ִּביֵמי ֲאִבָּיהּו 

ַוּיֹוֶלד |  ַוִּיְתַחֵּזק ֲאִבָּיהּו ַוִּיָּׂשא לֹו ָנִׁשים ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה) 21(
ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ) 22(  : ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ָּבִנים ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָּבנֹות

) 23: (ְּכתּוִבים ְּבִמְדַרׁש ַהָּנִביא ִעּדֹו| ָבָריו ֲאִבָּיה ּוְדָרָכיו ּוְד 
לְֹך ָאָסא ַוִּיְׁשַּכב ֲאִבָּיה ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ְּבִעיר ָּדִויד ַוִּיְמ 

  :ְּבָיָמיו ָׁשְקָטה ָהָאֶרץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים| ְבנֹו ַּתְחָּתיו 
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 ַוָּיַסר ֶאת) 2: (ֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֱאלָֹהיוַוַּיַעׂש ָאָסא ַהּט) 1(

 ַוְיַׁשֵּבר ֶאת ַהַּמֵּצבֹות ַוְיַגַּדע ֶאת| ִמְזְּבחֹות ַהֵּנָכר ְוַהָּבמֹות 
ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ִלְדרֹוׁש ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ) 3: (ָהֲאֵׁשִרים

ַוָּיַסר ִמָּכל ָעֵרי ) 4: (ְוַלֲעׂשֹות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה| ֲאבֹוֵתיֶהם 
: יוַוִּתְׁשקֹט ַהַּמְמָלָכה ְלָפנָ | ְיהּוָדה ֶאת ַהָּבמֹות ְוֶאת ַהַחָּמִנים 

ִּכי ָׁשְקָטה ָהָאֶרץ ְוֵאין ִעּמֹו | ַוִּיֶבן ָעֵרי ְמצּוָרה ִּביהּוָדה ) 5(
ָדה ַוּיֹאֶמר ִליהּו) 6: (ִמְלָחָמה ַּבָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ִּכי ֵהִניַח ְיהָוה לֹו

 ִנְבֶנה ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוָנֵסב חֹוָמה ּוִמְגָּדִלים ְּדָלַתִים
ֵהינּו ּוְבִריִחים עֹוֶדּנּו ָהָאֶרץ ְלָפֵנינּו ִּכי ָדַרְׁשנּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֹ

  : ַוִּיְבנּו ַוַּיְצִליחּו| ָּדַרְׁשנּו ַוָּיַנח ָלנּו ִמָּסִביב 



 ה ָורַֹמח ִמיהּוָדה ְׁשלֹׁש ֵמאֹותַוְיִהי ְלָאָסא ַחִיל נֵֹׂשא ִצּנָ ) 7(
ֹוִנים ָאֶלף ּוִמִּבְנָיִמן נְֹׂשֵאי ָמֵגן ְודְֹרֵכי ֶקֶׁשת ָמאַתִים ּוְׁשמ   ֶאֶלף 

ל ֶאֶלף ַוֵּיֵצא ֲאֵליֶהם ֶזַרח ַהּכּוִׁשי ְּבַחיִ ) 8: (ָּכל ֵאֶּלה ִּגּבֹוֵרי ָחִיל| 
ַוֵּיֵצא ) 9: (ד ָמֵרָׁשהַוָּיבֹא עַ | ֲאָלִפים ּוַמְרָּכבֹות ְׁשלֹׁש ֵמאֹות 

) 10: (ַוַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ְּבֵגיא ְצַפָתה ְלָמֵרָׁשה| ָאָסא ְלָפָניו 
ְעזֹור ַוִּיְקָרא ָאָסא ֶאל ְיהָוה ֱאלָֹהיו ַוּיֹאַמר ְיהָוה ֵאין ִעְּמָך לַ 
ְמָך  ּוְבִׁש ֵּבין ַרב ְלֵאין ּכַֹח ָעְזֵרנּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִּכי ָעֶליָך ִנְׁשַעּנּו

ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַאָּתה ַאל ַיְעצֹר ִעְּמָך | ָבאנּו ַעל ֶהָהמֹון ַהֶּזה 
י ַוִּיּגֹף ְיהָוה ֶאת ַהּכּוִׁשים ִלְפֵני ָאָסא ְוִלְפנֵ ) 11(  : ֱאנֹוׁש

ּמֹו ַוִּיְרְּדֵפם ָאָסא ְוָהָעם ֲאֶׁשר עִ ) 12: (ַוָּיֻנסּו ַהּכּוִׁשים| ְיהּוָדה 
י ְיהָוה ִמּכּוִׁשים ְלֵאין ָלֶהם ִמְחָיה ִּכי ִנְׁשְּברּו ִלְפנֵ ַעד ִלְגָרר ַוִּיּפֹל 
ַוַּיּכּו ֵאת ָּכל ) 13: (ַוִּיְׂשאּו ָׁשָלל ַהְרֵּבה ְמאֹד| ְוִלְפֵני ַמֲחֵנהּו 

 ַוָּיבֹּזּו ֶאת ָּכל| ֶהָעִרים ְסִביבֹות ְּגָרר ִּכי ָהָיה ַפַחד ְיהָוה ֲעֵליֶהם 
|  ְוַגם ָאֳהֵלי ִמְקֶנה ִהּכּו) 14: (ָהְיָתה ָבֶהםֶהָעִרים ִּכי ִבָּזה ַרָּבה 

    : ַוִּיְׁשּבּו צֹאן ָלרֹב ּוְגַמִּלים ַוָּיֻׁשבּו ְירּוָׁשָלִם
  

2 Chronicles Chapter 15 
  
ַוֵּיֵצא ִלְפֵני ) 2: (ַוֲעַזְרָיהּו ֶּבן עֹוֵדד ָהְיָתה ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים) 1(

ְיהָוה | ָסא ְוָכל ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ָאָסא ַוּיֹאֶמר לֹו ְׁשָמעּוִני ָא
 ַּתַעְזֻבהּו ִעָּמֶכם ִּבְהיֹוְתֶכם ִעּמֹו ְוִאם ִּתְדְרֻׁשהּו ִיָּמֵצא ָלֶכם ְוִאם

ְללֹא ֱאלֵֹהי ֱאֶמת | ְוָיִמים ַרִּבים ְלִיְׂשָרֵאל ) 3(  : ַיֲעזֹב ֶאְתֶכם
ר לֹו ַעל ְיהָוה ַוָּיָׁשב ַּבּצַ ) 4: (ּוְללֹא ּכֵֹהן מֹוֶרה ּוְללֹא תֹוָרה

 ּוָבִעִּתים ָהֵהם ֵאין) 5: (ַוְיַבְקֻׁשהּו ַוִּיָּמֵצא ָלֶהם| ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 
: צֹותִּכי ְמהּומֹת ַרּבֹות ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ָהֲארָ | ָׁשלֹום ַלּיֹוֵצא ְוַלָּבא 

: ָצָרהִּכי ֱאלִֹהים ֲהָמָמם ְּבָכל | ְוֻכְּתתּו גֹוי ְּבגֹוי ְוִעיר ְּבִעיר ) 6(
) 8(  : ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעַּלְתֶכם| ְוַאֶּתם ִחְזקּו ְוַאל ִיְרּפּו ְיֵדיֶכם ) 7(

ְתַחַּזק ְוִכְׁשמַֹע ָאָסא ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוַהְּנבּוָאה עֵֹדד ַהָּנִביא ִה 
ם ֲאֶׁשר ַוַּיֲעֵבר ַהִּׁשּקּוִצים ִמָּכל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ּוִמן ֶהָעִרי

ּוָלם ַוְיַחֵּדׁש ֶאת ִמְזַּבח ְיהָוה ֲאֶׁשר ִלְפֵני א| ַכד ֵמַהר ֶאְפָרִים לָ 
ַוִּיְקּבֹץ ֶאת ָּכל ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ְוַהָּגִרים ִעָּמֶהם ) 9: (ְיהָוה

ִּכי ָנְפלּו ָעָליו ִמִּיְׂשָרֵאל ָלרֹב | ֵמֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ּוִמִּׁשְמעֹון 
  : לָֹהיו ִעּמֹוִּבְראָֹתם ִּכי ְיהָוה אֱ 



ה ִלְׁשַנת ֲחֵמׁש ֶעְׂשרֵ | ַוִּיָּקְבצּו ְירּוָׁשַלִם ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ) 10(
ל ַוִּיְזְּבחּו ַליהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ִמן ַהָּׁשלָ ) 11: (ְלַמְלכּות ָאָסא

ַוָּיבֹאּו ) 12: (ָּבָקר ְׁשַבע ֵמאֹות ְוצֹאן ִׁשְבַעת ֲאָלִפים| ֵהִביאּו 
ְּבָכל ְלָבָבם ּוְבָכל | ית ִלְדרֹוׁש ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם ַבְּבִר 
| ל יּוָמת ְוכֹל ֲאֶׁשר לֹא ִיְדרֹׁש ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵא ) 13: (ַנְפָׁשם

ַוִּיָּׁשְבעּו ַליהָוה ) 14: (ְלִמן ָקטֹן ְוַעד ָּגדֹול ְלֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה
ַוִּיְׂשְמחּו ) 15: (ּוַבֲחצְֹצרֹות ּוְבׁשֹוָפרֹות| ְּבקֹול ָּגדֹול ּוִבְתרּוָעה 

צֹוָנם ָכל ְיהּוָדה ַעל ַהְּׁשבּוָעה ִּכי ְבָכל ְלָבָבם ִנְׁשָּבעּו ּוְבָכל ְר 
ְוַגם ) 16: (ַוָּיַנח ְיהָוה ָלֶהם ִמָּסִביב| ִּבְקֻׁשהּו ַוִּיָּמֵצא ָלֶהם 

 ָרהֶׁשר ָעְׂשָתה ַלֲאֵׁש ַמֲעָכה ֵאם ָאָסא ַהֶּמֶלְך ֱהִסיָרּה ִמְּגִביָרה אֲ 
ל ַוִּיְכרֹת ָאָסא ֶאת ִמְפַלְצָּתּה ַוָּיֶדק ַוִּיְׂשרֹף ְּבַנחַ | ִמְפָלֶצת 
ַרק ְלַבב ָאָסא ָהָיה | ְוַהָּבמֹות לֹא ָסרּו ִמִּיְׂשָרֵאל ) 17: (ִקְדרֹון

 ַוָּיֵבא ֶאת ָקְדֵׁשי ָאִביו ְוָקָדָׁשיו ֵּבית) 18: (ָׁשֵלם ָּכל ָיָמיו
ַעד | ּוִמְלָחָמה לֹא ָהָיָתה ) 19: (ֶּכֶסף ְוָזָהב ְוֵכִלים| ים ָהֱאלִֹה 

    : ְׁשַנת ְׁשלִֹׁשים ְוָחֵמׁש ְלַמְלכּות ָאָסא
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א ֶמֶלְך ִּבְׁשַנת ְׁשלִֹׁשים ָוֵׁשׁש ְלַמְלכּות ָאָסא ָעָלה ַּבְעָׁש ) 1(

ְלִבְלִּתי ֵּתת יֹוֵצא ָוָבא |  ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיהּוָדה ַוִּיֶבן ֶאת ָהָרָמה
ית ַוּיֵֹצא ָאָסא ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵמאְֹצרֹות ּבֵ ) 2: (ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה

ב ַוִּיְׁשַלח ֶאל ֶּבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ַהּיֹוֵׁש | ְיהָוה ּוֵבית ַהֶּמֶלְך 
| ָאִביָך  ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ָאִבי ּוֵבין) 3: (ְּבַדְרֶמֶׂשק ֵלאמֹר

א ֶמֶלְך ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ְלָך ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵלְך ָהֵפר ְּבִריְתָך ֶאת ַּבְעָׁש 
א ַוִּיְׁשַמע ֶּבן ֲהַדד ֶאל ַהֶּמֶלְך ָאָס ) 4: (ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲעֶלה ֵמָעָלי

ל ַוַּיּכּו ֶאת ַוִּיְׁשַלח ֶאת ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁשר לֹו ֶאל ָעֵרי ִיְׂשָרֵא 
) 5: (ְוֵאת ָּכל ִמְסְּכנֹות ָעֵרי ַנְפָּתִלי| ן ְוֶאת ָּדן ְוֵאת ָאֵבל ָמִים ִעּיֹו

ַוַּיְׁשֵּבת ֶאת | ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַּבְעָׁשא ַוֶּיְחַּדל ִמְּבנֹות ֶאת ָהָרָמה 
 ֶאת ְוָאָסא ַהֶּמֶלְך ָלַקח ֶאת ָּכל ְיהּוָדה ַוִּיְׂשאּו) 6(  : ְמַלאְכּתֹו

 ַוִּיֶבן ָּבֶהם ֶאת ֶּגַבע| ת ֵעֶציָה ֲאֶׁשר ָּבָנה ַּבְעָׁשא ַאְבֵני ָהָרָמה ְוֶא 
 ּוָבֵעת ַהִהיא ָּבא ֲחָנִני ָהרֶֹאה ֶאל ָאָסא) 7(  : ְוֶאת ַהִּמְצָּפה
 ִנְׁשַעְנָּת  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִהָּׁשֶעְנָך ַעל ֶמֶלְך ֲאָרם ְולֹא| ֶמֶלְך ְיהּוָדה 

ֲהלֹא ) 8: (ט ֵחיל ֶמֶלְך ֲאָרם ִמָּיֶדךָ ַעל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ֵּכן ִנְמלַ 
ְרֵּבה ַהּכּוִׁשים ְוַהּלּוִבים ָהיּו ְלַחִיל ָלרֹב ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִׁשים ְלהַ 



ִּכי ְיהָוה ֵעיָניו ) 9: (ּוְבִהָּׁשֶעְנָך ַעל ְיהָוה ְנָתָנם ְּבָיֶדךָ | ְמאֹד 
ֵאָליו ִנְסַּכְלָּת  ְמׁשְֹטטֹות ְּבָכל ָהָאֶרץ ְלִהְתַחֵּזק ִעם ְלָבָבם ָׁשֵלם

ַוִּיְכַעס ָאָסא ֶאל ) 10: (ִּכי ֵמַעָּתה ֵיׁש ִעְּמָך ִמְלָחמֹות| ַעל זֹאת 
ַוְיַרֵּצץ | ָהרֶֹאה ַוִּיְּתֵנהּו ֵּבית ַהַּמְהֶּפֶכת ִּכי ְבַזַעף ִעּמֹו ַעל זֹאת 

ים ְוִהֵּנה ִּדְבֵרי ָאָסא ָהִראׁשֹונִ ) 11: (ָאָסא ִמן ָהָעם ָּבֵעת ַהִהיא
ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ַהְּמָלִכים ִליהּוָדה | ָהַאֲחרֹוִנים וְ 

ְלַמְלכּותֹו  ַוֶּיֱחֶלא ָאָסא ִּבְׁשַנת ְׁשלֹוִׁשים ָוֵתַׁשע) 12: (ְוִיְׂשָרֵאל
י ְוַגם ְּבָחְליֹו לֹא ָדַרׁש ֶאת ְיהָוה ִּכ | ְּבַרְגָליו ַעד ְלַמְעָלה ָחְליֹו 

ִעים ַוָּיָמת ִּבְׁשַנת ַאְרּבָ | ב ָאָסא ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיְׁשּכַ ) 13: (ָּברְֹפִאים
ִעיר ַוִּיְקְּבֻרהּו ְבִקְברָֹתיו ֲאֶׁשר ָּכָרה לֹו ְּב ) 14: (ְוַאַחת ְלָמְלכֹו

ים ְמֻרָּקִחים ָּדִויד ַוַּיְׁשִּכיֻבהּו ַּבִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר ִמֵּלא ְּבָׂשִמים ּוְזנִ 
  :לֹו ְׂשֵרָפה ְּגדֹוָלה ַעד ִלְמאֹד ַוִּיְׂשְרפּו| ְּבִמְרַקַחת ַמֲעֶׂשה 
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ַוִּיֶּתן ) 2: (ַוִּיְתַחֵּזק ַעל ִיְׂשָרֵאל| ַוִּיְמלְֹך ְיהֹוָׁשָפט ְּבנֹו ַּתְחָּתיו ) 1(

ַוִּיֵּתן ְנִציִבים ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה | ַחִיל ְּבָכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות 
ַוְיִהי ְיהָוה ִעם ) 3: (ֶׁשר ָלַכד ָאָסא ָאִביוּוְבָעֵרי ֶאְפַרִים אֲ 

ׁש ִּכי ָהַלְך ְּבַדְרֵכי ָּדִויד ָאִביו ָהִראׁשִֹנים ְולֹא ָדרַ | ְיהֹוָׁשָפט 
ְולֹא | ִּכי ֵלאלֵֹהי ָאִביו ָּדָרׁש ּוְבִמְצֹוָתיו ָהָלְך ) 4: (ַלְּבָעִלים

 ְמָלָכה ְּבָידֹו ַוִּיְּתנּו ָכלַוָּיֶכן ְיהָוה ֶאת ַהַּמ ) 5: (ְּכַמֲעֵׂשה ִיְׂשָרֵאל
ַוִּיְגַּבּה ) 6: (ַוְיִהי לֹו עֶֹׁשר ְוָכבֹוד ָלרֹב| ְיהּוָדה ִמְנָחה ִליהֹוָׁשָפט 

 ְועֹוד ֵהִסיר ֶאת ַהָּבמֹות ְוֶאת ָהֲאֵׁשִרים| ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ְיהָוה 
  : ִמיהּוָדה

ן ַחִיל ּוְלעַֹבְדָיה ּוִבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָׁשַלח ְלָׂשָריו ְלבֶ ) 7(
ְוִעָּמֶהם ) 8: (ְלַלֵּמד ְּבָעֵרי ְיהּוָדה| ְוִלְזַכְרָיה ְוִלְנַתְנֵאל ּוְלִמיָכָיהּו 

ימות ַהְלִוִּים ְׁשַמְעָיהּו ּוְנַתְנָיהּו ּוְזַבְדָיהּו ַוֲעָׂשהֵאל וׁשמר
דֹוִנָּיה ִויהֹוָנָתן ַוֲאדִֹנָּיהּו ְוטֹוִבָּיהּו ְוטֹוב אֲ ] ּוְׁשִמיָרמֹות קרי[

ַוְיַלְּמדּו ) 9: (ְוִעָּמֶהם ֱאִליָׁשָמע ִויהֹוָרם ַהּכֲֹהִנים| ַהְלִוִּים 
ַוָּיסֹּבּו ְּבָכל ָעֵרי ְיהּוָדה | ִּביהּוָדה ְוִעָּמֶהם ֵסֶפר ּתֹוַרת ְיהָוה 

ֹות ַוְיִהי ַּפַחד ְיהָוה ַעל ָּכל ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצ) 10: (ַוְיַלְּמדּו ָּבָעם
ּוִמן ) 11: (ְולֹא ִנְלֲחמּו ִעם ְיהֹוָׁשָפט| בֹות ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ְסִבי

ַּגם | ְּפִלְׁשִּתים ְמִביִאים ִליהֹוָׁשָפט ִמְנָחה ְוֶכֶסף ַמָּׂשא 



ע ָהַעְרִביִאים ְמִביִאים לֹו צֹאן ֵאיִלים ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ּוְׁשבַ 
  : ֵמאֹות ּוְתָיִׁשים ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ּוְׁשַבע ֵמאֹות

ַוִּיֶבן ִּביהּוָדה | ַוְיִהי ְיהֹוָׁשָפט הֵֹלְך ְוָגֵדל ַעד ְלָמְעָלה ) 12(
ּוְמָלאָכה ַרָּבה ָהָיה לֹו ְּבָעֵרי ) 13: (ִּביָרִנּיֹות ְוָעֵרי ִמְסְּכנֹות

ְוֵאֶּלה ) 14: (ְוַאְנֵׁשי ִמְלָחָמה ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ִּבירּוָׁשָלִם| ְיהּוָדה 
ר ִליהּוָדה ָׂשֵרי ֲאָלִפים ַעְדָנה ַהָּׂש |  ְפֻקָּדָתם ְלֵבית ֲאבֹוֵתיֶהם

ְוַעל ָידֹו ְיהֹוָחָנן ) 15(  : ְוִעּמֹו ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָאֶלף
ן ְוַעל ָידֹו ֲעַמְסָיה בֶ ) 16(  : ְוִעּמֹו ָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ָאֶלף| ַהָּׂשר 

) 17(  : ף ִּגּבֹור ָחִילְוִעּמֹו ָמאַתִים ֶאלֶ | ִזְכִרי ַהִּמְתַנֵּדב ַליהָוה 
ִים ְוִעּמֹו נְֹׁשֵקי ֶקֶׁשת ּוָמֵגן ָמאַת | ּוִמן ִּבְנָיִמן ִּגּבֹור ַחִיל ֶאְלָיָדע 

 ְוִעּמֹו ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים ֶאֶלף| ְוַעל ָידֹו ְיהֹוָזָבד ) 18(  : ָאֶלף
 רִמְּלַבד ֲאֶׁש | ֵאֶּלה ַהְמָׁשְרִתים ֶאת ַהֶּמֶלְך ) 19(  : ֲחלּוֵצי ָצָבא

  :ָנַתן ַהֶּמֶלְך ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר ְּבָכל ְיהּוָדה
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) 2: (ַוִּיְתַחֵּתן ְלַאְחָאב| ַוְיִהי ִליהֹוָׁשָפט עֶֹׁשר ְוָכבֹוד ָלרֹב ) 1(

ב צֹאן ַוֵּיֶרד ְלֵקץ ָׁשִנים ֶאל ַאְחָאב ְלׁשְֹמרֹון ַוִּיְזַּבח לֹו ַאְחָא
: דַוְיִסיֵתהּו ַלֲעלֹות ֶאל ָרמֹות ִּגְלעָ | ֲאֶׁשר ִעּמֹו ּוָבָקר ָלרֹב ְוָלָעם 

ּוָדה ַוּיֹאֶמר ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיה) 3(
י ַוּיֹאֶמר לֹו ָּכמֹוִני ָכמֹוָך ּוְכַעְּמָך ַעִּמ | ֲהֵתֵלְך ִעִּמי ָרמֹת ִּגְלָעד 

ְּדָרׁש | הֹוָׁשָפט ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר יְ ) 4: (ְוִעְּמָך ַּבִּמְלָחָמה
ִאים ַוִּיְקּבֹץ ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּנִב ) 5: (ָנא ַכּיֹום ֶאת ְּדַבר ְיהָוה

ד ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲהֵנֵלְך ֶאל ָרמֹת ִּגְלעָ 
ְּבַיד  ַוּיֹאְמרּו ֲעֵלה ְוִיֵּתן ָהֱאלִֹהים| ַלִּמְלָחָמה ִאם ֶאְחָּדל 

| ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַהֵאין ּפֹה ָנִביא ַליהָוה עֹוד ) 6: (ַהֶּמֶלְך 
ֹוד ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ע) 7: (ְוִנְדְרָׁשה ֵמאֹתֹו

י ֵאיֶנּנּו ִאיׁש ֶאָחד ִלְדרֹוׁש ֶאת ְיהָוה ֵמאֹתֹו ַוֲאִני ְׂשֵנאִתיהּו ִּכ 
| א ִּכי ָכל ָיָמיו ְלָרָעה הּוא ִמיָכְיהּו ֶבן ִיְמלָ  ִמְתַנֵּבא ָעַלי ְלטֹוָבה

ל ַוִּיְקָרא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵא ) 8: (ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַאל יֹאַמר ַהֶּמֶלְך ֵּכן
: ֶבן ִיְמָלא] ִמיָכְיהּו קרי[ַוּיֹאֶמר ַמֵהר מיכהו | ֶאל ָסִריס ֶאָחד 

ָדה יֹוְׁשִבים ִאיׁש ַעל ּוֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּו) 9(
ְוָכל | ְמרֹון ִּכְסאֹו ְמֻלָּבִׁשים ְּבָגִדים ְויְֹׁשִבים ְּבגֶֹרן ֶּפַתח ַׁשַער ׁשֹ

 ֲעָנהַוַּיַעׂש לֹו ִצְדִקָּיהּו ֶבן ְּכנַ ) 10: (ַהְּנִביִאים ִמְתַנְּבִאים ִלְפֵניֶהם



ַּגח ֶאת ֲאָרם ַעד ַקְרֵני ַבְרֶזל ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְּבֵאֶּלה ְּתנַ 
 ֲעֵלה ָרמֹת ִּגְלָעד| ְוָכל ַהְּנִבִאים ִנְּבִאים ֵּכן ֵלאמֹר ) 11: (ַּכּלֹוָתם

ְוַהַּמְלָאְך ֲאֶׁשר ָהַלְך ) 12: (ְוַהְצַלח ְוָנַתן ְיהָוה ְּבַיד ַהֶּמֶלְך 
ה ִלְקרֹא ְלִמיָכְיהּו ִּדֶּבר ֵאָליו ֵלאמֹר ִהֵּנה ִּדְבֵרי ַהְּנִבִאים ּפֶ 

: ֹובִויִהי ָנא ְדָבְרָך ְּכַאַחד ֵמֶהם ְוִדַּבְרָּת ּט| טֹוב ֶאל ַהֶּמֶלְך  ֶאָחד
תֹו ַחי ְיהָוה ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר יֹאַמר ֱאלַֹהי אֹ| ַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ) 13(

ֲהֵנֵלְך  ַוָּיבֹא ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֵאָליו ִמיָכה) 14: (ֲאַדֵּבר
ַוּיֹאֶמר ֲעלּו ְוַהְצִליחּו | ְלָחָמה ִאם ֶאְחָּדל ֶאל ָרמֹת ִּגְלָעד ַלִּמ 

ֲאִני  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַהֶּמֶלְך ַעד ַּכֶּמה ְפָעִמים) 15: (ְוִיָּנְתנּו ְּבֶיְדֶכם
) 16: (ֲאֶׁשר לֹא ְתַדֵּבר ֵאַלי ַרק ֱאֶמת ְּבֵׁשם ְיהָוה| ַמְׁשִּביֶעָך 

ר ים ַעל ֶהָהִרים ַּכּצֹאן ֲאֶׁש ַוּיֹאֶמר ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְנפֹוִצ 
ׁש ַוּיֹאֶמר ְיהָוה לֹא ֲאדִֹנים ָלֵאֶּלה ָיׁשּובּו ִאי| ֵאין ָלֶהן רֶֹעה 
ֲהלֹא | ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ) 17: (ְלֵביתֹו ְּבָׁשלֹום

אֶמר ַוּיֹ) 18(  : ָאַמְרִּתי ֵאֶליָך לֹא ִיְתַנֵּבא ָעַלי טֹוב ִּכי ִאם ְלָרע
ל ָרִאיִתי ֶאת ְיהָוה יֹוֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו ְוכָ | ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה 

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ) 19: (ְצָבא ַהָּׁשַמִים עְֹמִדים ַעל ְיִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו
| ְלָעד ִמי ְיַפֶּתה ֶאת ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְוַיַעל ְוִיּפֹל ְּבָרמֹות ּגִ 

ד ַוֵּיֵצא ָהרּוַח ַוַּיֲעמֹ) 20: (ר ָּכָכה ְוֶזה אֵֹמר ָּכָכהַוּיֹאֶמר ֶזה אֵֹמ 
) 21: (ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו ַּבָּמה| ִלְפֵני ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ֲאִני ֲאַפֶּתּנּו 

ַוּיֹאֶמר | ַוּיֹאֶמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי ְלרּוַח ֶׁשֶקר ְּבִפי ָּכל ְנִביָאיו 
ַח ְוַעָּתה ִהֵּנה ָנַתן ְיהָוה רּו) 22: (ה ֵכןְּתַפֶּתה ְוַגם ּתּוָכל ֵצא ַוֲעֵׂש 

ַוִּיַּגׁש ) 23(  : ַויהָוה ִּדֶּבר ָעֶליָך ָרָעה| ֶׁשֶקר ְּבִפי ְנִביֶאיָך ֵאֶּלה 
ַוּיֹאֶמר ֵאי ֶזה | ִצְדִקָּיהּו ֶבן ְּכַנֲעָנה ַוַּיְך ֶאת ִמיָכְיהּו ַעל ַהֶּלִחי 

 ַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו) 24: (ֵּבר אָֹתְך ַהֶּדֶרְך ָעַבר רּוַח ְיהָוה ֵמִאִּתי ְלדַ 
) 25: (ֲאֶׁשר ָּתבֹוא ֶחֶדר ְּבֶחֶדר ְלֵהָחֵבא| ִהְּנָך רֶֹאה ַּבּיֹום ַההּוא 

ָאמֹון ַׂשר  ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְקחּו ֶאת ִמיָכְיהּו ַוֲהִׁשיֻבהּו ֶאל
ה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹ) 26: (ְוֶאל יֹוָאׁש ֶּבן ַהֶּמֶלְך | ָהִעיר 

 ׁשּוִבי ְוַהֲאִכֻלהּו ֶלֶחם ַלַחץ ּוַמִים ַלַחץ ַעד| ִׂשימּו ֶזה ֵּבית ַהֶּכֶלא 
א ִדֶּבר ַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ִאם ׁשֹוב ָּתׁשּוב ְּבָׁשלֹום לֹ) 27: (ְבָׁשלֹום

  : ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ַעִּמים ֻּכָּלם| ְיהָוה ִּבי 
: ָעדֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֶאל ָרמֹת ִּגְל ַוַּיַעל ֶמֶלְך ִיְׂשרָ ) 28(
 א ַבִּמְלָחָמהַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ִהְתַחֵּפׂש ָובֹו) 29(

: ָחָמהַוִּיְתַחֵּפׂש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוָּיבֹאּו ַּבִּמְל | ְוַאָּתה ְלַבׁש ְּבָגֶדיָך 
ֵרי ָהֶרֶכב ֲאֶׁשר לֹו ֵלאמֹר לֹא ּוֶמֶלְך ֲאָרם ִצָּוה ֶאת ָׂש ) 30(



: ּדֹוִּכי ִאם ֶאת ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְלבַ | ִּתָּלֲחמּו ֶאת ַהָּקטֹן ֶאת ַהָּגדֹול 
רּו ֶמֶלְך ַוְיִהי ִּכְראֹות ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ֶאת ְיהֹוָׁשָפט ְוֵהָּמה ָאְמ ) 31(

רֹו ֹוָׁשָפט ַויהָוה ֲעזָ ַוִּיְזַעק ְיה| ִיְׂשָרֵאל הּוא ַוָּיסֹּבּו ָעָליו ְלִהָּלֵחם 
א ַוְיִהי ִּכְראֹות ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ִּכי לֹ) 32: (ַוְיִסיֵתם ֱאלִֹהים ִמֶּמּנּו

ת ְוִאיׁש ָמַׁשְך ַּבֶּקֶׁש ) 33: (ַוָּיֻׁשבּו ֵמַאֲחָריו| ָהָיה ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל 
ַוּיֹאֶמר | ָין ְלֻתּמֹו ַוַּיְך ֶאת ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ַהְּדָבִקים ּוֵבין ַהִּׁשְר 

ְוהֹוֵצאַתִני ִמן ַהַּמֲחֶנה ִּכי ] ָיְדָך קרי[ָלַרָּכב ֲהפְֹך ידיך 
ֵאל ָהָיה ַוַּתַעל ַהִּמְלָחָמה ַּבּיֹום ַההּוא ּוֶמֶלְך ִיְׂשרָ ) 34: (ָהֳחֵליִתי

ַוָּיָמת ְלֵעת ּבֹוא | ַמֲעִמיד ַּבֶּמְרָּכָבה נַֹכח ֲאָרם ַעד ָהָעֶרב 
  :ַהָּׁשֶמׁש

  
2 Chronicles Chapter 19 

  
: רּוָׁשָלִםַוָּיָׁשב ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֶאל ֵּביתֹו ְּבָׁשלֹום ִלי) 1(
ֶלְך ַוֵּיֵצא ֶאל ָּפָניו ֵיהּוא ֶבן ֲחָנִני ַהחֶֹזה ַוּיֹאֶמר ֶאל ַהֶּמ ) 2(

ּוָבזֹאת ָעֶליָך | ְיהֹוָׁשָפט ֲהָלָרָׁשע ַלְעזֹר ּוְלׂשְֹנֵאי ְיהָוה ֶּתֱאָהב 
ִּכי | ֲאָבל ְּדָבִרים טֹוִבים ִנְמְצאּו ִעָּמְך ) 3: (ֶצף ִמִּלְפֵני ְיהָוהֶּק 

: ֱאלִֹהיםִבַעְרָּת ָהֲאֵׁשרֹות ִמן ָהָאֶרץ ַוֲהִכינֹוָת ְלָבְבָך ִלְדרֹׁש הָ 
 ַבעַוָּיָׁשב ַוֵּיֵצא ָבָעם ִמְּבֵאר ֶׁש    | ַוֵּיֶׁשב ְיהֹוָׁשָפט ִּבירּוָׁשָלִם ) 4(

 ַוַּיֲעֵמד) 5: (ם ַוְיִׁשיֵבם ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהםַעד ַהר ֶאְפַריִ 
) 6: (ׁשְֹפִטים ָּבָאֶרץ ְּבָכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות ְלִעיר ָוִעיר

ם ַוּיֹאֶמר ֶאל ַהּׁשְֹפִטים ְראּו ָמה ַאֶּתם עִֹׂשים ִּכי לֹא ְלָאדָ 
ְוַעָּתה ְיִהי ַפַחד ) 7: (טְוִעָּמֶכם ִּבְדַבר ִמְׁשּפָ | ִּתְׁשְּפטּו ִּכי ַליהָוה 

ָלה ִׁשְמרּו ַוֲעׂשּו ִּכי ֵאין ִעם ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעוְ | ְיהָוה ֲעֵליֶכם 
ָפט ְוַגם ִּבירּוָׁשַלִם ֶהֱעִמיד ְיהֹוָׁש ) 8: (ּוַמּׂשֹא ָפִנים ּוִמַּקח ׁשַֹחד

ַּפט ְיהָוה ִמן ַהְלִוִּים ְוַהּכֲֹהִנים ּוֵמָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁש 
ּכֹה ַתֲעׂשּון | ַוְיַצו ֲעֵליֶהם ֵלאמֹר ) 9: (ַוָּיֻׁשבּו ְירּוָׁשָלִם| ְוָלִריב 

 ְוָכל ִריב ֲאֶׁשר ָיבֹוא) 10: (ְּבִיְרַאת ְיהָוה ֶּבֱאמּוָנה ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם
ן ּתֹוָרה ֲעֵליֶכם ֵמֲאֵחיֶכם ַהּיְֹׁשִבים ְּבָעֵריֶהם ֵּבין ָּדם ְלָדם ֵּבי

מּו ה ְלֻחִּקים ּוְלִמְׁשָּפִטים ְוִהְזַהְרֶּתם אָֹתם ְולֹא ֶיְאְׁש ְלִמְצוָ 
ּכֹה ַתֲעׂשּון ְולֹא | ַליהָוה ְוָהָיה ֶקֶצף ֲעֵליֶכם ְוַעל ֲאֵחיֶכם 

ַבר ְוִהֵּנה ֲאַמְרָיהּו כֵֹהן ָהרֹאׁש ֲעֵליֶכם ְלכֹל ְּד ) 11: (ֶתְאָׁשמּו
ְלֵבית ְיהּוָדה ְלכֹל ְּדַבר  ְיהָוה ּוְזַבְדָיהּו ֶבן ִיְׁשָמֵעאל ַהָּנִגיד



ִחְזקּו ַוֲעׂשּו ִויִהי ְיהָוה ִעם | ַהֶּמֶלְך ְוׁשְֹטִרים ַהְלִוִּים ִלְפֵניֶכם 
  :ַהּטֹוב

  
2 Chronicles Chapter 20 

  
ַעּמֹוִנים ַוְיִהי ַאֲחֵריֵכן ָּבאּו ְבֵני מֹוָאב ּוְבֵני ַעּמֹון ְוִעָּמֶהם ֵמהָ ) 1(

ָּבא  ַוָּיבֹאּו ַוַּיִּגידּו ִליהֹוָׁשָפט ֵלאמֹר) 2: (ָמהַעל ְיהֹוָׁשָפט ַלִּמְלחָ 
ְוִהָּנם ְּבַחְצצֹון ָּתָמר ִהיא | ָעֶליָך ָהמֹון ָרב ֵמֵעֶבר ַלָּים ֵמֲאָרם 

| ָוה ַוִּיָרא ַוִיֵּתן ְיהֹוָׁשָפט ֶאת ָּפָניו ִלְדרֹוׁש ַליה) 3: (ֵעין ֶּגִדי
| ה ָּקְבצּו ְיהּוָדה ְלַבֵּקׁש ֵמְיהוָ ַוּיִ ) 4: (ַוִּיְקָרא צֹום ַעל ָּכל ְיהּוָדה

ט ַוַּיֲעמֹד ְיהֹוָׁשפָ ) 5: (ַּגם ִמָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ָּבאּו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְיהָוה
) 6: (ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהֲחָדָׁשה| ִּבְקַהל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ְּבֵבית ְיהָוה 

 א ֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִיםַוּיֹאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ֲהלֹא ַאָּתה הּו
ּוְבָיְדָך ּכַֹח ּוְגבּוָרה ְוֵאין | ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבכֹל ַמְמְלכֹות ַהּגֹוִים 

ֵבי ֲהלֹא ַאָּתה ֱאלֵֹהינּו הֹוַרְׁשָּת ֶאת יְֹׁש ) 7: (ִעְּמָך ְלִהְתַיֵּצב
ָהם ַוִּתְּתָנּה ְלֶזַרע ַאְברָ | ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמִּלְפֵני ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 

ָך ַוִּיְבנּו ְלָך ָּבּה ִמְקָּדׁש ְלִׁשְמ | ַוֵּיְׁשבּו ָבּה ) 8: (אַֹהְבָך ְלעֹוָלם
ב ִאם ָּתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה ֶחֶרב ְׁשפֹוט ְוֶדֶבר ְוָרעָ ) 9: (ֵלאמֹר

ְוִנְזַעק |  ַנַעְמָדה ִלְפֵני ַהַּבִית ַהֶּזה ּוְלָפֶניָך ִּכי ִׁשְמָך ַּבַּבִית ַהֶּזה
ְוַעָּתה ִהֵּנה ְבֵני ַעּמֹון ) 10: (ָּצָרֵתנּו ְוִתְׁשַמע ְותֹוִׁשיעַ ֵאֶליָך ִמ 

ֶהם ְּבבָֹאם ּומֹוָאב ְוַהר ֵׂשִעיר ֲאֶׁשר לֹא ָנַתָּתה ְלִיְׂשָרֵאל ָלבֹוא בָ 
ְוִהֵּנה ) 11: (ִּכי ָסרּו ֵמֲעֵליֶהם ְולֹא ִהְׁשִמידּום| ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 

: ְׁשָּתנּוְלָגְרֵׁשנּו ִמְּיֻרָּׁשְתָך ֲאֶׁשר הֹורַ ָלבֹוא | ֵהם ּגְֹמִלים ָעֵלינּו 
מֹון ָהָרב ֱאלֵֹהינּו ֲהלֹא ִתְׁשָּפט ָּבם ִּכי ֵאין ָּבנּו ּכַֹח ִלְפֵני ֶההָ ) 12(

: יֵנינּוַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶׂשה ִּכי ָעֶליָך עֵ | ַהֶּזה ַהָּבא ָעֵלינּו 
  : םַּגם ַטָּפם ְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניהֶ | ְיהָוה  ְוכֹל ְיהּוָדה עְֹמִדים ִלְפֵני) 13(
ַהֵּלִוי ִמן  ְוַיֲחִזיֵאל ֶּבן ְזַכְרָיהּו ֶּבן ְּבָנָיה ֶּבן ְיִעיֵאל ֶּבן ַמַּתְנָיה) 14(

ַוּיֹאֶמר ) 15: (ָהְיָתה ָעָליו רּוַח ְיהָוה ְּבתֹוְך ַהָּקָהל| ְּבֵני ָאָסף 
ּכֹה | ַלִם ְוַהֶּמֶלְך ְיהֹוָׁשָפט ַהְקִׁשיבּו ָכל ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁש 

מֹון ָאַמר ְיהָוה ָלֶכם ַאֶּתם ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ֵּתַחּתּו ִמְּפֵני ֶההָ 
ָמָחר ְרדּו ) 16: (ָהָרב ַהֶּזה ִּכי לֹא ָלֶכם ַהִּמְלָחָמה ִּכי ֵלאלִֹהים

ּוְמָצאֶתם אָֹתם ְּבסֹוף | ֲעֵליֶהם ִהָּנם עִֹלים ְּבַמֲעֵלה ַהִּציץ 
| לֹא ָלֶכם ְלִהָּלֵחם ָּבזֹאת ) 17: (ַּנַחל ְּפֵני ִמְדַּבר ְירּוֵאלהַ 

 ּוָׁשַלִםִהְתַיְּצבּו ִעְמדּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ְיהָוה ִעָּמֶכם ְיהּוָדה ִויר



) 18: (ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ֵּתַחּתּו ָמָחר ְצאּו ִלְפֵניֶהם ַויהָוה ִעָּמֶכם
ְפלּו ְוָכל ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם נָ | ם ָאְרָצה ַוִּיּקֹד ְיהֹוָׁשָפט ַאַּפיִ 

ַוָּיֻקמּו ַהְלִוִּים ִמן ְּבֵני ) 19: (ִלְפֵני ְיהָוה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ַליהָוה
ְלַהֵּלל ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל | ַהְּקָהִתים ּוִמן ְּבֵני ַהָּקְרִחים 

ֹוַע ימּו ַבּבֶֹקר ַוֵּיְצאּו ְלִמְדַּבר ְּתקַוַּיְׁשִּכ ) 20: (ְּבקֹול ָּגדֹול ְלָמְעָלה
ֵבי ּוְבֵצאָתם ָעַמד ְיהֹוָׁשָפט ַוּיֹאֶמר ְׁשָמעּוִני ְיהּוָדה ְויְֹׁש | 

ְנִביָאיו ְירּוָׁשַלִם ַהֲאִמינּו ַּביהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵתָאֵמנּו ַהֲאִמינּו ִב 
ִרים ַליהָוה ַוִּיָּוַעץ ֶאל ָהָעם ַוַּיֲעֵמד ְמׁשֹרֲ ) 21: (ְוַהְצִליחּו

ְּבֵצאת ִלְפֵני ֶהָחלּוץ ְואְֹמִרים הֹודּו | ּוְמַהְלִלים ְלַהְדַרת קֶֹדׁש 
ן ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרָּנה ּוְתִהָּלה ָנַת ) 22: (ַליהָוה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

יהּוָדה ְיהָוה ְמָאְרִבים ַעל ְּבֵני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר ֵׂשִעיר ַהָּבִאים לִ 
יר ַוַּיַעְמדּו ְּבֵני ַעּמֹון ּומֹוָאב ַעל יְֹׁשֵבי ַהר ֵׂשעִ ) 23: (פּוַוִּיָּנגֵ 

 ּוְכַכּלֹוָתם ְּביֹוְׁשֵבי ֵׂשִעיר ָעְזרּו ִאיׁש| ְלַהֲחִרים ּוְלַהְׁשִמיד 
ַוִּיְפנּו | ִויהּוָדה ָּבא ַעל ַהִּמְצֶּפה ַלִּמְדָּבר ) 24: (ְּבֵרֵעהּו ְלַמְׁשִחית

) 25: (ָגִרים נְֹפִלים ַאְרָצה ְוֵאין ְּפֵליָטהֶאל ֶהָהמֹון ְוִהָּנם ּפְ 
 רֹב ּוְרכּוׁשַוָּיבֹא ְיהֹוָׁשָפט ְוַעּמֹו ָלבֹז ֶאת ְׁשָלָלם ַוִּיְמְצאּו ָבֶהם לָ 

ַוִּיְהיּו ָיִמים | ּוְפָגִרים ּוְכֵלי ֲחֻמדֹות ַוְיַנְּצלּו ָלֶהם ְלֵאין ַמָּׂשא 
ּוַבּיֹום ָהְרִבִעי ) 26: (ב הּואְׁשלֹוָׁשה ּבְֹזִזים ֶאת ַהָּׁשָלל ִּכי רַ 

ַעל ֵּכן ָקְראּו ֶאת | ִנְקֲהלּו ְלֵעֶמק ְּבָרָכה ִּכי ָׁשם ֵּבֲרכּו ֶאת ְיהָוה 
ׁש ַוָּיֻׁשבּו ָּכל ִאי) 27: (ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק ְּבָרָכה ַעד ַהּיֹום

ָׁשַלִם ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ִויהֹוָׁשָפט ְּברֹאָׁשם ָלׁשּוב ֶאל ְירּו
 ַוָּיבֹאּו ְירּוָׁשַלִם) 28: (ִּכי ִׂשְּמָחם ְיהָוה ֵמאֹוְיֵביֶהם| ְּבִׂשְמָחה 

ַוְיִהי ַּפַחד ) 29: (ֶאל ֵּבית ְיהָוה| ִּבְנָבִלים ּוְבִכּנֹרֹות ּוַבֲחצְֹצרֹות 
 ְּבָׁשְמָעם ִּכי ִנְלַחם ְיהָוה| ֱאלִֹהים ַעל ָּכל ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות 

ַוָּיַנח לֹו | ַוִּתְׁשקֹט ַמְלכּות ְיהֹוָׁשָפט ) 30: (ִיְׂשָרֵאלִעם אֹוְיֵבי 
  : ֱאלָֹהיו ִמָּסִביב

ה ֶּבן ְׁשלִֹׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשנָ | ַוִּיְמלְֹך ְיהֹוָׁשָפט ַעל ְיהּוָדה ) 31(
ם ִאּמֹו ֲעזּוָבה ְּבָמְלכֹו ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשַלִם ְוֵׁש 

| ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ָאִביו ָאָסא ְולֹא ָסר ִמֶּמָּנה ) 32: (ִחיַּבת ִׁשְל 
ְועֹוד | ַאְך ַהָּבמֹות לֹא ָסרּו ) 33: (ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה

ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ) 34: (ָהָעם לֹא ֵהִכינּו ְלָבָבם ֵלאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶהם
ָּנם ְּכתּוִבים ְּבִדְבֵרי ֵיהּוא ִה | ְיהֹוָׁשָפט ָהִראׁשִֹנים ְוָהַאֲחרִֹנים 

ְוַאֲחֵריֵכן ) 35: (ֶבן ֲחָנִני ֲאֶׁשר הֲֹעָלה ַעל ֵסֶפר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל
הּוא | ֵאל ֶאְתַחַּבר ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִעם ֲאַחְזָיה ֶמֶלְך ִיְׂשרָ 



ָלֶלֶכת ַוְיַחְּבֵרהּו ִעּמֹו ַלֲעׂשֹות ֳאִנּיֹות ) 36: (ִהְרִׁשיַע ַלֲעׂשֹות
ן ַוִּיְתַנֵּבא ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ) 37: (ַוַּיֲעׂשּו ֳאִנּיֹות ְּבֶעְציֹון ָּגֶבר| ַּתְרִׁשיׁש 

 ְּכִהְתַחֶּבְרָך ִעם ֲאַחְזָיהּו| ּדָֹדָוהּו ִמָּמֵרָׁשה ַעל ְיהֹוָׁשָפט ֵלאמֹר 
ֶאל ֶלֶכת ָּפַרץ ְיהָוה ֶאת ַמֲעֶׂשיָך ַוִּיָּׁשְברּו ֳאִנּיֹות ְולֹא ָעְצרּו לָ 

  :ַּתְרִׁשיׁש
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| ִעיר ָּדִויד ַוִּיְׁשַּכב ְיהֹוָׁשָפט ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ִעם ֲאבָֹתיו ְּב ) 1(

ָיה ְולֹו ַאִחים ְּבֵני ְיהֹוָׁשָפט ֲעַזְר ) 2: (ַוִּיְמלְֹך ְיהֹוָרם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו
ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני | יָכֵאל ּוְׁשַפְטָיהּו ִויִחיֵאל ּוְזַכְרָיהּו ַוֲעַזְרָיהּו ּוִמ 

ת ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַמָּתנֹות ַרּבֹו) 3: (ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל
ְוֶאת | ְלֶכֶסף ּוְלָזָהב ּוְלִמְגָּדנֹות ִעם ָעֵרי ְמֻצרֹות ִּביהּוָדה 

  : ַהַּמְמָלָכה ָנַתן ִליהֹוָרם ִּכי הּוא ַהְּבכֹור
ל ְיהֹוָרם ַעל ַמְמֶלַכת ָאִביו ַוִּיְתַחַּזק ַוַּיֲהרֹג ֶאת ּכָ  ַוָּיָקם) 4(

ָנה ֶּבן ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁש ) 5: (ְוַגם ִמָּׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל| ֶאָחיו ֶּבָחֶרב 
 ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ) 6: (ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם| ְיהֹוָרם ְּבָמְלכֹו 

ְיָתה ּלֹו ל ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵּבית ַאְחָאב ִּכי ַּבת ַאְחָאב הָ ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵא 
 ְולֹא ָאָבה ְיהָוה ְלַהְׁשִחית) 7: (ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה| ִאָּׁשה 

 ְוַכֲאֶׁשר ָאַמר| ֶאת ֵּבית ָּדִויד ְלַמַען ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְלָדִויד 
ת ְּבָיָמיו ָּפַׁשע ֱאדֹום ִמַּתחַ ) 8: (ִמיםָלֵתת לֹו ִניר ּוְלָבָניו ָּכל ַהּיָ 

יו ַוַּיֲעבֹר ְיהֹוָרם ִעם ָׂשרָ ) 9: (ַוַּיְמִליכּו ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך | ַיד ְיהּוָדה 
ָליו ַוְיִהי ָקם ַלְיָלה ַוַּיְך ֶאת ֱאדֹום ַהּסֹוֵבב ֵא | ְוָכל ָהֶרֶכב ִעּמֹו 
ַחת ַיד ְיהּוָדה ַעד ַוִּיְפַׁשע ֱאדֹום ִמַּת ) 10: (ְוֵאת ָׂשֵרי ָהָרֶכב

ִּכי ָעַזב | ַהּיֹום ַהֶּזה ָאז ִּתְפַׁשע ִלְבָנה ָּבֵעת ַהִהיא ִמַּתַחת ָידֹו 
ַּגם הּוא ָעָׂשה ָבמֹות ְּבָהֵרי ) 11: (ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתיו

  : ַוֶּיֶזן ֶאת יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ַוַּיַּדח ֶאת ְיהּוָדה| ְיהּוָדה 
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה | יו ִמְכָּתב ֵמֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֵלאמֹר ַוָּיבֹא ֵאלָ ) 12(

 ָפט ָאִביךָ ֱאלֵֹהי ָּדִויד ָאִביָך ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְכָּת ְּבַדְרֵכי ְיהֹוָׁש 
ל ַוֵּתֶלְך ְּבֶדֶרְך ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵא ) 13: (ּוְבַדְרֵכי ָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה
| ב ְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ְּכַהְזנֹות ֵּבית ַאְחָאַוַּתְזֶנה ֶאת ְיהּוָדה ְוֶאת יֹ

ִהֵּנה ) 14: (ְוַגם ֶאת ַאֶחיָך ֵבית ָאִביָך ַהּטֹוִבים ִמְּמָך ָהָרְגָּת 
: ךָ ּוְבָבֶניָך ּוְבָנֶׁשיָך ּוְבָכל ְרכּוֶׁש | ְיהָוה נֵֹגף ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ְּבַעֶּמָך 

ַעד ֵיְצאּו ֵמֶעיָך ִמן | ֵמֶעיָך ְוַאָּתה ָּבֳחָלִיים ַרִּבים ְּבַמֲחֵלה ) 15(



ַוָּיַער ְיהָוה ַעל ְיהֹוָרם ֵאת רּוַח ) 16: (ַהחִֹלי ָיִמים ַעל ָיִמים
 ַוַּיֲעלּו ִביהּוָדה) 17: (ַהְּפִלְׁשִּתים ְוָהַעְרִבים ֲאֶׁשר ַעל ַיד ּכּוִׁשים

ֶלְך ְוַגם ָּבָניו ַוִּיְבָקעּוָה ַוִּיְׁשּבּו ֵאת ָּכל ָהְרכּוׁש ַהִּנְמָצא ְלֵבית ַהֶּמ 
) 18: (ְולֹא ִנְׁשַאר לֹו ֵּבן ִּכי ִאם ְיהֹוָאָחז ְקטֹן ָּבָניו| ְוָנָׁשיו 

) 19: (ְנָגפֹו ְיהָוה ְּבֵמָעיו ָלֳחִלי ְלֵאין ַמְרֵּפא| ְוַאֲחֵרי ָּכל זֹאת 
ּו ֵמָעיו ַוְיִהי ְלָיִמים ִמָּיִמים ּוְכֵעת ֵצאת ַהֵּקץ ְלָיִמים ְׁשַנִים ָיְצא

 ְולֹא ָעׂשּו לֹו ַעּמֹו ְׂשֵרָפה| ָחְליֹו ַוָּיָמת ְּבַתֲחֻלִאים ָרִעים ִעם 
 ְׁשמֹוֶנהֶּבן ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשַּתִים ָהָיה ְבָמְלכֹו ּו) 20: (ִּכְׂשֵרַפת ֲאבָֹתיו

ִויד ַוֵּיֶלְך ְּבלֹא ֶחְמָּדה ַוִּיְקְּבֻרהּו ְּבִעיר ּדָ | ָׁשִנים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 
  :ְברֹות ַהְּמָלִכיםְולֹא ְּבִק 
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ְחָּתיו ִּכי ַוַּיְמִליכּו יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֶאת ֲאַחְזָיהּו ְבנֹו ַהָּקטֹן ַּת ) 1(

ַוִּיְמלְֹך | ָכל ָהִראׁשִֹנים ָהַרג ַהְּגדּוד ַהָּבא ָבַעְרִבים ַלַּמֲחֶנה 
  : ֲאַחְזָיהּו ֶבן ְיהֹוָרם ֶמֶלְך ְיהּוָדה

ה ַאַחת ָמַלְך ֶּבן ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ֲאַחְזָיהּו ְבָמְלכֹו ְוָׁשנָ ) 2(
ַּגם הּוא ָהַלְך ) 3: (ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲעַתְלָיהּו ַּבת ָעְמִרי| ִּבירּוָׁשָלִם 

 ַוַּיַעׂש) 4: (ִּכי ִאּמֹו ָהְיָתה יֹוַעְצּתֹו ְלַהְרִׁשיעַ | ְּבַדְרֵכי ֵּבית ַאְחָאב 
ֵרי ִּכי ֵהָּמה ָהיּו לֹו יֹוֲעִצים ַאחֲ | ֵעיֵני ְיהָוה ְּכֵבית ַאְחָאב ָהַרע ְּב 

ֹוָרם ַּגם ַּבֲעָצָתם ָהַלְך ַוֵּיֶלְך ֶאת ְיה) 5: (מֹות ָאִביו ְלַמְׁשִחית לֹו
ָרם ְּבָרמֹות ֶּבן ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְלָחָמה ַעל ֲחָזֵאל ֶמֶלְך אֲ 

ל ִּכי ַוָּיָׁשב ְלִהְתַרֵּפא ְבִיְזְרֶעא) 6: (ים ֶאת יֹוָרםַוַּיּכּו ָהַרִּמ | ִּגְלָעד 
| ֶלְך ֲאָרם ַהַּמִּכים ֲאֶׁשר ִהֻּכהּו ָבָרָמה ְּבִהָּלֲחמֹו ֶאת ֲחָזהֵאל ֶמ 

ֶּבן  ַוֲעַזְרָיהּו ֶבן ְיהֹוָרם ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָיַרד ִלְראֹות ֶאת ְיהֹוָרם
 ּוֵמֱאלִֹהים ָהְיָתה ְּתבּוַסת) 7: (ַאְחָאב ְּבִיְזְרֶעאל ִּכי חֶֹלה הּוא

ן ּוְבבֹאֹו ָיָצא ִעם ְיהֹוָרם ֶאל ֵיהּוא בֶ | ֲאַחְזָיהּו ָלבֹוא ֶאל יֹוָרם 
ַוְיִהי ) 8: (ִנְמִׁשי ֲאֶׁשר ְמָׁשחֹו ְיהָוה ְלַהְכִרית ֶאת ֵּבית ַאְחָאב

ְבֵני ַוִּיְמָצא ֶאת ָׂשֵרי ְיהּוָדה ּו| ְּכִהָּׁשֵפט ֵיהּוא ִעם ֵּבית ַאְחָאב 
ַוְיַבֵּקׁש ֶאת ) 9: (ֲאֵחי ֲאַחְזָיהּו ְמָׁשְרִתים ַלֲאַחְזָיהּו ַוַּיַהְרֵגם

ל ֵיהּוא ֲאַחְזָיהּו ַוִּיְלְּכֻדהּו ְוהּוא ִמְתַחֵּבא ְבׁשְֹמרֹון ַוְיִבֻאהּו ֶא 
ַרׁש ֶאת ַוְיִמֻתהּו ַוִּיְקְּבֻרהּו ִּכי ָאְמרּו ֶּבן ְיהֹוָׁשָפט הּוא ֲאֶׁשר ּדָ 

: ְוֵאין ְלֵבית ֲאַחְזָיהּו ַלְעצֹר ּכַֹח ְלַמְמָלָכה| ָכל ְלָבבֹו ְיהָוה ְּב 
 ַוָּתָקם ַוְּתַדֵּבר| ַוֲעַתְלָיהּו ֵאם ֲאַחְזָיהּו ָרֲאָתה ִּכי ֵמת ְּבָנּה ) 10(



ת ַוִּתַּקח ְיהֹוַׁשְבַעת ּבַ ) 11: (ֶאת ָּכל ֶזַרע ַהַּמְמָלָכה ְלֵבית ְיהּוָדה
 ֲאַחְזָיהּו ַוִּתְגנֹב אֹתֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני ַהֶּמֶלְך  ַהֶּמֶלְך ֶאת יֹוָאׁש ֶּבן

| ַהּמּוָמִתים ַוִּתֵּתן אֹתֹו ְוֶאת ֵמיִנְקּתֹו ַּבֲחַדר ַהִּמּטֹות 
ָדע ַהּכֵֹהן ַוַּתְסִּתיֵרהּו ְיהֹוַׁשְבַעת ַּבת ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָרם ֵאֶׁשת ְיהֹויָ 

: ְלָיהּו ְולֹא ֱהִמיָתְתהּוִּכי ִהיא ָהְיָתה ֲאחֹות ֲאַחְזָיהּו ִמְּפֵני ֲעַת 
ֲעַתְלָיה ַוְיִהי ִאָּתם ְּבֵבית ָהֱאלִֹהים ִמְתַחֵּבא ֵׁשׁש ָׁשִנים וַ ) 12(

  :מֶֹלֶכת ַעל ָהָאֶרץ
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י ַהֵּמאֹות ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִבִעית ִהְתַחַּזק ְיהֹוָיָדע ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשרֵ ) 1(

עֹוֵבד  ָחם ּוְלִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְיהֹוָחָנן ְוַלֲעַזְרָיהּו ֶבןַלֲעַזְרָיהּו ֶבן ְירֹ
: ֹו ַבְּבִריתְוֶאת ַמֲעֵׂשָיהּו ֶבן ֲעָדָיהּו ְוֶאת ֱאִליָׁשָפט ֶּבן ִזְכִרי ִעּמ

 ְוָראֵׁשי ַוָּיסֹּבּו ִּביהּוָדה ַוִּיְקְּבצּו ֶאת ַהְלִוִּים ִמָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה) 2(
ַוִּיְכרֹת ָּכל ַהָּקָהל ) 3: (ַוָּיבֹאּו ֶאל ְירּוָׁשָלִם |ָהָאבֹות ְלִיְׂשָרֵאל 

ְך ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִהֵּנה ֶבן ַהֶּמלֶ | ְּבִרית ְּבֵבית ָהֱאלִֹהים ִעם ַהֶּמֶלְך 
ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ) 4: (ִיְמלְֹך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ַעל ְּבֵני ָדִויד

ֲעֵרי ַהַּׁשָּבת ַלּכֲֹהִנים ְוַלְלִוִּים ְלׁשַֹהְּׁשִלִׁשית ִמֶּכם ָּבֵאי | ַּתֲעׂשּו 
|  ַער ַהְיסֹודְוַהְּׁשִלִׁשית ְּבֵבית ַהֶּמֶלְך ְוַהְּׁשִלִׁשית ְּבַׁש ) 5: (ַהִּסִּפים

 ְוַאל ָיבֹוא ֵבית ְיהָוה ִּכי ִאם) 6: (ְוָכל ָהָעם ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיהָוה
ְוָכל | ָיבֹאּו ִּכי קֶֹדׁש ֵהָּמה ַהּכֲֹהִנים ְוַהְמָׁשְרִתים ַלְלִוִּים ֵהָּמה 

ְוִהִּקיפּו ַהְלִוִּים ֶאת ַהֶּמֶלְך ) 7: (ָהָעם ִיְׁשְמרּו ִמְׁשֶמֶרת ְיהָוה
 ִוְהיּו ֶאת ַהֶּמֶלְך | ָסִביב ִאיׁש ְוֵכָליו ְּבָידֹו ְוַהָּבא ֶאל ַהַּבִית יּוָמת 

 ה ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוהַוַּיֲעׂשּו ַהְלִוִּים ְוָכל ְיהּודָ ) 8: (ְּבבֹאֹו ּוְבֵצאתֹו
ִעם יֹוְצֵאי  ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ַוִּיְקחּו ִאיׁש ֶאת ֲאָנָׁשיו ָּבֵאי ַהַּׁשָּבת

ַוִּיֵּתן ) 9: (ִּכי לֹא ָפַטר ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַּמְחְלקֹות| ַהַּׁשָּבת 
ֹות ְוֶאת ִגּנְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ְלָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ֶאת ַהֲחִניִתים ְוֶאת ַהָּמ 

ַוַּיֲעֵמד ) 10: (ֲאֶׁשר ֵּבית ָהֱאלִֹהים| ַהְּׁשָלִטים ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ָּדִויד 
ַעד ֶּכֶתף  ֶאת ָּכל ָהָעם ְוִאיׁש ִׁשְלחֹו ְבָידֹו ִמֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית

) 11: (ַעל ַהֶּמֶלְך ָסִביב| ַהַּבִית ַהְּׂשָמאִלית ַלִּמְזֵּבַח ְוַלָּבִית 
ת יאּו ֶאת ֶּבן ַהֶּמֶלְך ַוִּיְּתנּו ָעָליו ֶאת ַהֵּנֶזר ְוֶאת ָהֵעדּוַוּיֹוִצ 

: ֶלְך ַוִּיְמָׁשֻחהּו ְיהֹוָיָדע ּוָבָניו ַוּיֹאְמרּו ְיִחי ַהֶּמ | ַוַּיְמִליכּו אֹתֹו 
ְלִלים ַוִּתְׁשַמע ֲעַתְלָיהּו ֶאת קֹול ָהָעם ָהָרִצים ְוַהְמהַ ) 12(  

ַוֵּתֶרא ְוִהֵּנה ) 13: (ָהָעם ֵּבית ְיהָוה ַוָּתבֹוא ֶאל| ֶאת ַהֶּמֶלְך 



 ל ַהֶּמֶלְך ַהֶּמֶלְך עֹוֵמד ַעל ַעּמּודֹו ַּבָּמבֹוא ְוַהָּׂשִרים ְוַהֲחצְֹצרֹות עַ 
ם ִּבְכֵלי ְוָכל ַעם ָהָאֶרץ ָׂשֵמַח ְותֹוֵקַע ַּבֲחצְֹצרֹות ְוַהְמׁשֹוֲרִרי

הּו ֶאת ְּבָגֶדיָה ַוּתֹאֶמר ַוִּתְקַרע ֲעַתְליָ | ַהִּׁשיר ּומֹוִדיִעים ְלַהֵּלל 
ֹות ַוּיֹוֵצא ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ֶאת ָׂשֵרי ַהֵּמא) 14(  : ֶקֶׁשר ָקֶׁשר

רֹות ְּפקּוֵדי ַהַחִיל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הֹוִציאּוָה ֶאל ִמֵּבית ַהְּׂשדֵ 
 ִּכי ָאַמר ַהּכֵֹהן לֹא ְתִמיתּוָה ֵּבית| ְוַהָּבא ַאֲחֶריָה יּוַמת ֶּבָחֶרב 

ּסּוִסים ַוָּיִׂשימּו ָלּה ָיַדִים ַוָּתבֹוא ֶאל ְמבֹוא ַׁשַער הַ ) 15: (הְיהוָ 
  : ַוְיִמיתּוָה ָׁשם| ֵּבית ַהֶּמֶלְך 

|  ַוִּיְכרֹת ְיהֹוָיָדע ְּבִרית ֵּבינֹו ּוֵבין ָּכל ָהָעם ּוֵבין ַהֶּמֶלְך ) 16(
ַוִּיְּתֻצהּו  ַוָּיבֹאּו ָכל ָהָעם ֵּבית ַהַּבַעל) 17: (ִלְהיֹות ְלָעם ַליהָוה

גּו ְוֵאת ַמָּתן ּכֵֹהן ַהַּבַעל ָהְר | ְוֶאת ִמְזְּבחָֹתיו ְוֶאת ְצָלָמיו ִׁשֵּברּו 
ד ַוָּיֶׂשם ְיהֹוָיָדע ְּפֻקּדֹת ֵּבית ְיהָוה ְּביַ ) 18: (ִלְפֵני ַהִּמְזְּבחֹות

ת ֹות עֹלֹוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ָחַלק ָּדִויד ַעל ֵּבית ְיהָוה ְלַהֲעל
: ַעל ְיֵדי ָדִויד| ְיהָוה ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשיר 

ְולֹא ָיבֹא ָטֵמא | ַוַּיֲעֵמד ַהּׁשֹוֲעִרים ַעל ַׁשֲעֵרי ֵּבית ְיהָוה ) 19(
ֶאת ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ְוֶאת ָהַאִּדיִרים וְ ) 20: (ְלָכל ָּדָבר

ת ָּכל ַעם ָהָאֶרץ ַוּיֹוֶרד ֶאת ַהֶּמֶלְך ִמֵּבי ַהּמֹוְׁשִלים ָּבָעם ְוֵאת
ַוּיֹוִׁשיבּו ֶאת | ְיהָוה ַוָּיבֹאּו ְּבתֹוְך ַׁשַער ָהֶעְליֹון ֵּבית ַהֶּמֶלְך 

ִעיר ַוִּיְׂשְמחּו ָכל ַעם ָהָאֶרץ ְוהָ ) 21: (ַהֶּמֶלְך ַעל ִּכֵּסא ַהַּמְמָלָכה
    : ְוֶאת ֲעַתְלָיהּו ֵהִמיתּו ֶבָחֶרב| ָׁשָקָטה 
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|  ְך ִּבירּוָׁשָלִםֶּבן ֶׁשַבע ָׁשִנים יָֹאׁש ְּבָמְלכֹו ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמלַ ) 1(

יֵני ַוַּיַעׂש יֹוָאׁש ַהָּיָׁשר ְּבעֵ ) 2: (ְוֵׁשם ִאּמֹו ִצְבָיה ִמְּבֵאר ָׁשַבע
ְיהֹוָיָדע ָנִׁשים  ַוִּיָּׂשא לֹו) 3: (ָּכל ְיֵמי ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן| ְיהָוה 

ָהָיה ִעם ֵלב | ַוְיִהי ַאֲחֵריֵכן ) 4: (ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות| ְׁשָּתִים 
 ַוִּיְקּבֹץ ֶאת ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים) 5: (יֹוָאׁש ְלַחֵּדׁש ֶאת ֵּבית ְיהָוה

ַחֵּזק ף לְ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְצאּו ְלָעֵרי ְיהּוָדה ְוִקְבצּו ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶּכֶס 
ְולֹא | ָּדָבר ֶאת ֵּבית ֱאלֵֹהיֶכם ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְוַאֶּתם ְּתַמֲהרּו לַ 

לֹו  ַוִּיְקָרא ַהֶּמֶלְך ִליהֹוָיָדע ָהרֹאׁש ַוּיֹאֶמר) 6: (ִמֲהרּו ַהְלִוִּים
ַלִם ֶאת ַמּדּוַע לֹא ָדַרְׁשָּת ַעל ַהְלִוִּים ְלָהִביא ִמיהּוָדה ּוִמירּוָׁש 

) 7: (ְלאֶֹהל ָהֵעדּות| מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוה ְוַהָּקָהל ְלִיְׂשָרֵאל ַמְׂשַאת 
ְוַגם ָּכל |  ִּכי ֲעַתְלָיהּו ַהִּמְרַׁשַעת ָּבֶניָה ָפְרצּו ֶאת ֵּבית ָהֱאלִֹהים



רֹון ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַוַּיֲעׂשּו אֲ ) 8: (ָקְדֵׁשי ֵבית ְיהָוה ָעׂשּו ַלְּבָעִלים
ַוִּיְּתנּו קֹול ִּביהּוָדה ) 9: (ְּבַׁשַער ֵּבית ְיהָוה חּוָצהַוִּיְּתֻנהּו | ֶאָחד 

ים ַעל ּוִבירּוָׁשַלִם ְלָהִביא ַליהָוה ַמְׂשַאת מֶֹׁשה ֶעֶבד ָהֱאלִֹה 
ַוָּיִביאּו | ַוִּיְׂשְמחּו ָכל ַהָּׂשִרים ְוָכל ָהָעם ) 10: (ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר

ל ַוְיִהי ְּבֵעת ָיִביא ֶאת ָהָארֹון ֶא ) 11(: ַוַּיְׁשִליכּו ָלָארֹון ַעד ְלַכֵּלה
סֹוֵפר  ְּפֻקַּדת ַהֶּמֶלְך ְּבַיד ַהְלִוִּים ְוִכְראֹוָתם ִּכי ַרב ַהֶּכֶסף ּוָבא
 ִויִׁשיֻבהּו ַהֶּמֶלְך ּוְפִקיד ּכֵֹהן ָהרֹאׁש ִויָערּו ֶאת ָהָארֹון ְוִיָּׂשֻאהּו

) 12: (ְספּו ֶכֶסף ָלרֹבּכֹה ָעׂשּו ְליֹום ְּביֹום ַוַּיַא| ֶאל ְמקֹמֹו 
ת ְיהָוה ַוִּיְּתֵנהּו ַהֶּמֶלְך ִויהֹוָיָדע ֶאל עֹוֵׂשה ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ֵּבי

י ְוַגם ְלָחָרֵׁש | ַוִּיְהיּו ׂשְֹכִרים חְֹצִבים ְוָחָרִׁשים ְלַחֵּדׁש ֵּבית ְיהָוה 
י ַהְּמָלאָכה ַוַּיֲעׂשּו עֵֹׂש ) 13: (ַבְרֶזל ּוְנחֶֹׁשת ְלַחֵּזק ֶאת ֵּבית ְיהָוה

ל ַוַּיֲעִמידּו ֶאת ֵּבית ָהֱאלִֹהים עַ | ַוַּתַעל ֲארּוָכה ַלְּמָלאָכה ְּבָיָדם 
ּוְכַכּלֹוָתם ֵהִביאּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ) 14: (ַמְתֻּכְנּתֹו ַוְיַאְּמֻצהּו

 ְּכֵלי ָׁשֵרת ִויהֹוָיָדע ֶאת ְׁשָאר ַהֶּכֶסף ַוַּיֲעֵׂשהּו ֵכִלים ְלֵבית ְיהָוה
ַוִּיְהיּו ַמֲעִלים עֹלֹות ְּבֵבית | לֹות ְוַכּפֹות ּוְכֵלי ָזָהב ָוָכֶסף ְוַהעֲ 

  : ְיהָוה ָּתִמיד ּכֹל ְיֵמי ְיהֹוָיָדע
 ָנהֶּבן ֵמָאה ּוְׁשלִֹׁשים ָׁש | ַוִּיְזַקן ְיהֹוָיָדע ַוִּיְׂשַּבע ָיִמים ַוָּימֹת ) 15(

ִּכי ָעָׂשה | ְּמָלִכים ַוִּיְקְּבֻרהּו ְבִעיר ָּדִויד ִעם הַ ) 16: (ְּבמֹותֹו
ְוַאֲחֵרי מֹות ) 17(  : טֹוָבה ְּבִיְׂשָרֵאל ְוִעם ָהֱאלִֹהים ּוֵביתֹו

ָאז ָׁשַמע ַהֶּמֶלְך | ְיהֹוָיָדע ָּבאּו ָׂשֵרי ְיהּוָדה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַלֶּמֶלְך 
ַעְבדּו ַוַּיַעְזבּו ֶאת ֵּבית ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם ַוּיַ ) 18: (ֲאֵליֶהם

ִם ַוְיִהי ֶקֶצף ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלַ | ת ָהֲאֵׁשִרים ְוֶאת ָהֲעַצִּבים ֶא 
| ל ְיהָוה ַוִּיְׁשַלח ָּבֶהם ְנִבִאים ַלֲהִׁשיָבם ֶא ) 19: (ְּבַאְׁשָמָתם זֹאת

ְורּוַח ֱאלִֹהים ָלְבָׁשה ֶאת ) 20(  : ַוָּיִעידּו ָבם ְולֹא ֶהֱאִזינּו
ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ּכֹה | ן ַוַּיֲעמֹד ֵמַעל ָלָעם ְזַכְרָיה ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַהּכֹהֵ 

ָאַמר ָהֱאלִֹהים ָלָמה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ִמְצֹות ְיהָוה ְולֹא 
ַוִּיְקְׁשרּו ) 21: (ַתְצִליחּו ִּכי ֲעַזְבֶּתם ֶאת ְיהָוה ַוַּיֲעזֹב ֶאְתֶכם

ְולֹא ) 22: (ְיהָוה ַּבֲחַצר ֵּבית| ָעָליו ַוִּיְרְּגֻמהּו ֶאֶבן ְּבִמְצַות ַהֶּמֶלְך 
ִעּמֹו ַוַּיֲהרֹג  ָזַכר יֹוָאׁש ַהֶּמֶלְך ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהֹוָיָדע ָאִביו

  : ּוְכמֹותֹו ָאַמר ֵיֶרא ְיהָוה ְוִיְדרֹׁש| ֶאת ְּבנֹו 
 ֶאל ַוְיִהי ִלְתקּוַפת ַהָּׁשָנה ָעָלה ָעָליו ֵחיל ֲאָרם ַוָּיבֹאּו) 23(

 ְוָכל ְׁשָלָלם| ַּיְׁשִחיתּו ֶאת ָּכל ָׂשֵרי ָהָעם ֵמָעם ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם וַ 
ָרם ִּכי ְבִמְצַער ֲאָנִׁשים ָּבאּו ֵחיל אֲ ) 24: (ִׁשְּלחּו ְלֶמֶלְך ַּדְרָמֶׂשק

י ַויהָוה ָנַתן ְּבָיָדם ַחִיל ָלרֹב ְמאֹד ִּכי ָעְזבּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֹהֵ 



ּוְבֶלְכָּתם ִמֶּמּנּו ִּכי ) 25( :ְוֶאת יֹוָאׁש ָעׂשּו ְׁשָפִטים| ֲאבֹוֵתיֶהם 
ַרִּבים ִהְתַקְּׁשרּו ָעָליו ] ְּבַמֲחלּוִים קרי[ָעְזבּו אֹתֹו במחליים 

| ָּימֹת ֲעָבָדיו ִּבְדֵמי ְּבֵני ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ַוַּיַהְרֻגהּו ַעל ִמָּטתֹו וַ 
) 26(  : ִכיםַוִּיְקְּבֻרהּו ְּבִעיר ָּדִויד ְולֹא ְקָבֻרהּו ְּבִקְברֹות ַהְּמלָ 

ד ֶּבן ָזָבד ֶּבן ִׁשְמָעת ָהַעּמֹוִנית ִויהֹוָזבָ | ְוֵאֶּלה ַהִּמְתַקְּׁשִרים ָעָליו 
ַהַּמָּׂשא ָעָליו ] ִיֶרב קרי[ּוָבָניו ורב ) 27: (ִׁשְמִרית ַהּמֹוָאִבית

| ָלִכים ִויסֹוד ֵּבית ָהֱאלִֹהים ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ִמְדַרׁש ֵסֶפר ַהְּמ 
  :ֲאַמְצָיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו ַוִּיְמלְֹך 

  
2 Chronicles Chapter 25 

  
ה ָוֵתַׁשע ָׁשנָ  ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַלְך ֲאַמְצָיהּו ְוֶעְׂשִרים) 1(

ַוַּיַעׂש ) 2: (ְוֵׁשם ִאּמֹו ְיהֹוַעָּדן ִמירּוָׁשָלִים| ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 
ָקה ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָחזְ ) 3: (ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ַרק לֹא| ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה 

: ִביוַוַּיֲהרֹג ֶאת ֲעָבָדיו ַהַּמִּכים ֶאת ַהֶּמֶלְך ָא| ַהַּמְמָלָכה ָעָליו 
 ִּכי ַכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְּבֵסֶפר מֶֹׁשה| ְוֶאת ְּבֵניֶהם לֹא ֵהִמית ) 4(

ִנים ּוָבִנים לֹא ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֵלאמֹר לֹא ָימּותּו ָאבֹות ַעל ּבָ 
  : ָימּותּו ַעל ָאבֹות ִּכי ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו ָימּותּו

ָׂשֵרי ַוִּיְקּבֹץ ֲאַמְצָיהּו ֶאת ְיהּוָדה ַוַּיֲעִמיֵדם ְלֵבית ָאבֹות לְ ) 5(
ַוִּיְפְקֵדם ְלִמֶּבן | ָהֲאָלִפים ּוְלָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ְלָכל ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן 

ֹוֵצא ָלה ַוִּיְמָצֵאם ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ָּבחּור יֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמעְ 
ּבֹור ַוִּיְׂשּכֹר ִמִּיְׂשָרֵאל ֵמָאה ֶאֶלף ּגִ ) 6: (ָצָבא אֵֹחז רַֹמח ְוִצָּנה
 ְוִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָּבא ֵאָליו ֵלאמֹר) 7: (ָחִיל ְּבֵמָאה ִכַּכר ָּכֶסף

ֵאין ְיהָוה ִעם ִיְׂשָרֵאל  ִּכי| ַהֶּמֶלְך ַאל ָיבֹא ִעְּמָך ְצָבא ִיְׂשָרֵאל 
| ה ִּכי ִאם ּבֹא ַאָּתה ֲעֵׂשה ֲחַזק ַלִּמְלָחָמ ) 8: (ּכֹל ְּבֵני ֶאְפָרִים

זֹור ַיְכִׁשיְלָך ָהֱאלִֹהים ִלְפֵני אֹוֵיב ִּכי ֶיׁש ּכַֹח ֵּבאלִֹהים ַלעְ 
ׂשֹות ַוּיֹאֶמר ֲאַמְצָיהּו ְלִאיׁש ָהֱאלִֹהים ּוַמה ַּלעֲ ) 9: (ּוְלַהְכִׁשיל

ַוּיֹאֶמר ִאיׁש | ִלְמַאת ַהִּכָּכר ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְגדּוד ִיְׂשָרֵאל 
ַוַּיְבִּדיֵלם ) 10: (ָהֱאלִֹהים ֵיׁש ַליהָוה ָלֶתת ְלָך ַהְרֵּבה ִמֶּזה

| קֹוָמם ֲאַמְצָיהּו ְלַהְּגדּוד ֲאֶׁשר ָּבא ֵאָליו ֵמֶאְפַרִים ָלֶלֶכת ִלְמ 
  : ׁשּובּו ִלְמקֹוָמם ָּבֳחִרי ָאףַוִּיַחר ַאָּפם ְמאֹד ִּביהּוָדה ַוּיָ 

ַוַּיְך | ח ַוֲאַמְצָיהּו ִהְתַחַּזק ַוִּיְנַהג ֶאת ַעּמֹו ַוֵּיֶלְך ֵּגיא ַהֶּמלַ ) 11(
בּו ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַחִּיים ָׁש ) 12: (ֶאת ְּבֵני ֵׂשִעיר ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים

 ִליכּום ֵמרֹאׁש ַהֶּסַלעַוַּיְׁש | ְּבֵני ְיהּוָדה ַוְיִביאּום ְלרֹאׁש ַהָּסַלע 



ֶּלֶכת ּוְבֵני ַהְּגדּוד ֲאֶׁשר ֵהִׁשיב ֲאַמְצָיהּו ִמ ) 13(  : ְוֻכָּלם ִנְבָקעּו
| ית חֹורֹון ִעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ַוִּיְפְׁשטּו ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ִמּׁשְֹמרֹון ְוַעד ּבֵ 

ַוְיִהי ) 14(  : ַוַּיּכּו ֵמֶהם ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ַוָּיבֹּזּו ִּבָּזה ַרָּבה
לֵֹהי ְּבֵני ַאֲחֵרי בֹוא ֲאַמְצָיהּו ֵמַהּכֹות ֶאת ֲאדֹוִמים ַוָּיֵבא ֶאת אֱ 

: ֵּטרְוִלְפֵניֶהם ִיְׁשַּתֲחֶוה ְוָלֶהם ְיַק | ֵׂשִעיר ַוַּיֲעִמיֵדם לֹו ֵלאלִֹהים 
ֹו ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ָנִביא ַוּיֹאֶמר ל| ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ַּבֲאַמְצָיהּו ) 15(
: ם ִמָּיֶדךָ ָּמה ָדַרְׁשָּת ֶאת ֱאלֵֹהי ָהָעם ֲאֶׁשר לֹא ִהִּצילּו ֶאת ַעָּמ לָ 
ֲחַדל ְלָך  ַוְיִהי ְּבַדְּברֹו ֵאָליו ַוּיֹאֶמר לֹו ַהְליֹוֵעץ ַלֶּמֶלְך ְנַתּנּוךָ ) 16(

 ַוֶּיְחַּדל ַהָּנִביא ַוּיֹאֶמר ָיַדְעִּתי ִּכי ָיַעץ ֱאלִֹהים| ָלָּמה ַיּכּוָך 
  : יֶתָך ִּכי ָעִׂשיָת ּזֹאת ְולֹא ָׁשַמְעָּת ַלֲעָצִתיְלַהְׁשִח 

ן ְיהֹוָאָחז ַוִּיָּוַעץ ֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיְׁשַלח ֶאל יֹוָאׁש ּבֶ ) 17(
: ִנְתָרֶאה ָפִנים] ְלָכה קרי[לך | ֶּבן ֵיהּוא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 

ֶאל ֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיְׁשַלח יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ) 18(
 ְּלָבנֹון ֵלאמֹרֵלאמֹר ַהחֹוַח ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ָׁשַלח ֶאל ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ּבַ 

ְּלָבנֹון ַוַּתֲעבֹר ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ּבַ | ְּתָנה ֶאת ִּבְּתָך ִלְבִני ְלִאָּׁשה 
ָך ֶאת ֱאדֹום ּוְנָׂשאֲ ָאַמְרָּת ִהֵּנה ִהִּכיָת ) 19: (ַוִּתְרמֹס ֶאת ַהחֹוחַ 

ָנַפְלָּת ַעָּתה ְׁשָבה ְּבֵביֶתָך ָלָּמה ִתְתָּגֶרה ְּבָרָעה וְ | ִלְּבָך ְלַהְכִּביד 
ים ְולֹא ָׁשַמע ֲאַמְצָיהּו ִּכי ֵמָהֱאלִֹה ) 20: (ַאָּתה ִויהּוָדה ִעָּמְך 

ַעל ַוּיַ ) 21: (ִּכי ָדְרׁשּו ֵאת ֱאלֵֹהי ֱאדֹום| ִהיא ְלַמַען ִּתָּתם ְּבָיד 
| ְך ְיהּוָדה יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְתָראּו ָפִנים הּוא ַוֲאַמְצָיהּו ֶמלֶ 

| ל ַוִּיָּנֶגף ְיהּוָדה ִלְפֵני ִיְׂשָרֵא ) 22: (ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש ֲאֶׁשר ִליהּוָדה
ׁש ְוֵאת ֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֶּבן יֹוָא) 23: (ַוָּיֻנסּו ִאיׁש ְלאָֹהָליו

ַוְיִביֵאהּו |  הֹוָאָחז ָּתַפׂש יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָׁשֶמׁשֶּבן יְ 
ַׁשַער  ְירּוָׁשַלִם ַוִּיְפרֹץ ְּבחֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ִמַּׁשַער ֶאְפַרִים ַעד

 ְוָכל ַהָּזָהב ְוַהֶּכֶסף ְוֵאת ָּכל) 24: (ַהּפֹוֶנה ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאָּמה
ֵבית ָהֱאלִֹהים ִעם עֵֹבד ֱאדֹום ְוֶאת ַהֵּכִלים ַהִּנְמְצִאים ְּב 

  : ַוָּיָׁשב ׁשְֹמרֹון| אְֹצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ְּבֵני ַהַּתֲעֻרבֹות 
ָאׁש ֶּבן ַוְיִחי ֲאַמְצָיהּו ֶבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַאֲחֵרי מֹות יֹו) 25(

ֶיֶתר ִּדְבֵרי וְ ) 26: (ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה| ְיהֹוָאָחז ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל 
 ֲהלֹא ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר| ֲאַמְצָיהּו ָהִראׁשִֹנים ְוָהַאֲחרֹוִנים 

ֲחֵרי ּוֵמֵעת ֲאֶׁשר ָסר ֲאַמְצָיהּו ֵמַא) 27: (ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל
ַוִּיְׁשְלחּו |  ְיהָוה ַוִּיְקְׁשרּו ָעָליו ֶקֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִם ַוָּיָנס ָלִכיָׁשה

| ַוִּיָּׂשֻאהּו ַעל ַהּסּוִסים ) 28: (ֲחָריו ָלִכיָׁשה ַוְיִמיֻתהּו ָׁשםַא
  :ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ְיהּוָדה



  
2 Chronicles Chapter 26 

  
|  ֵרה ָׁשָנהַוִּיְקחּו ָּכל ַעם ְיהּוָדה ֶאת ֻעִּזָּיהּו ְוהּוא ֶּבן ֵׁשׁש ֶעְׂש ) 1(

הּוא ָּבָנה ֶאת ֵאילֹות ) 2: (ַחת ָאִביו ֲאַמְצָיהּוַוַּיְמִליכּו אֹתֹו ַּת 
  : ַאֲחֵרי ְׁשַכב ַהֶּמֶלְך ִעם ֲאבָֹתיו| ַוְיִׁשיֶבָה ִליהּוָדה 

 ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ֶּבן ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֻעִּזָּיהּו ְבָמְלכֹו ַוֲחִמִּׁשים) 3(
: ִמן ְירּוָׁשָלִם] ָיה קריְיָכלְ [ְוֵׁשם ִאּמֹו יכיליה | ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 

: ִביוְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲאַמְצָיהּו ָא| ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 4(
לִֹהים ַוְיִהי ִלְדרֹׁש ֱאלִֹהים ִּביֵמי ְזַכְרָיהּו ַהֵּמִבין ִּבְראֹת ָהאֱ ) 5(
ֵצא ַוּיֵ ) 6(  : ּוִביֵמי ָּדְרׁשֹו ֶאת ְיהָוה ִהְצִליחֹו ָהֱאלִֹהים| 

ֵנה ְוֵאת ַוִּיָּלֶחם ַּבְּפִלְׁשִּתים ַוִּיְפרֹץ ֶאת חֹוַמת ַּגת ְוֵאת חֹוַמת ַיְב 
) 7: (ַוִּיְבֶנה ָעִרים ְּבַאְׁשּדֹוד ּוַבְּפִלְׁשִּתים| חֹוַמת ַאְׁשּדֹוד 

] ָהַעְרִבים קרי[ַוַּיְעְזֵרהּו ָהֱאלִֹהים ַעל ְּפִלְׁשִּתים ְוַעל הערביים 
ַוִּיְּתנּו ָהַעּמֹוִנים ִמְנָחה ) 8: (ר ָּבַעל ְוַהְּמעּוִניםַהּיְֹׁשִבים ְּבגּו

: ְעָלהַוֵּיֶלְך ְׁשמֹו ַעד ְלבֹוא ִמְצַרִים ִּכי ֶהֱחִזיק ַעד ְלָמ | ְלֻעִּזָּיהּו 
ַעל ַׁשַער ַוִּיֶבן ֻעִּזָּיהּו ִמְגָּדִלים ִּבירּוָׁשַלִם ַעל ַׁשַער ַהִּפָּנה וְ ) 9(

ַוִּיֶבן ִמְגָּדִלים ַּבִּמְדָּבר ) 10: (ַוְיַחְּזֵקם| ַע ַהַּגְיא ְוַעל ַהִּמְקצֹו
| יׁשֹור ַוַּיְחצֹב ּבֹרֹות ַרִּבים ִּכי ִמְקֶנה ַּרב ָהָיה לֹו ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבִּמ 

: ִאָּכִרים ְוכְֹרִמים ֶּבָהִרים ּוַבַּכְרֶמל ִּכי אֵֹהב ֲאָדָמה ָהָיה
ְלָחָמה יֹוְצֵאי ָצָבא ִלְגדּוד ַוְיִהי ְלֻעִּזָּיהּו ַחִיל עֵֹׂשה ִמ ) 11(  

 ַהּסֹוֵפר ּוַמֲעֵׂשָיהּו] ְיִעיֵאל קרי[ְּבִמְסַּפר ְּפֻקָּדָתם ְּבַיד יעואל 
ּכֹל ִמְסַּפר ָראֵׁשי ) 12: (ַעל ַיד ֲחַנְנָיהּו ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶלְך | ַהּׁשֹוֵטר 

ָדם ֵחיל ְוַעל יָ ) 13: (ָהָאבֹות ְלִגּבֹוֵרי ָחִיל ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות
ֹות עֹוֵׂשי ָצָבא ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמא

ַוָּיֶכן ָלֶהם ) 14: (ַלְעזֹר ַלֶּמֶלְך ַעל ָהאֹוֵיב| ִמְלָחָמה ְּבכַֹח ָחִיל 
 ְקָׁשתֹותֻעִּזָּיהּו ְלָכל ַהָּצָבא ָמִגִּנים ּוְרָמִחים ְוכֹוָבִעים ְוִׁשְריֹנֹות ּו

ֶבת ַוַּיַעׂש ִּבירּוָׁשַלִם ִחְּׁשבֹנֹות ַמֲחֶׁש ) 15: (י ְקָלִעיםּוְלַאְבנֵ | 
חֹוֵׁשב ִלְהיֹות ַעל ַהִּמְגָּדִלים ְוַעל ַהִּפּנֹות ִלירֹוא ַּבִחִּצים 

ֵזר ַוֵּיֵצא ְׁשמֹו ַעד ְלֵמָרחֹוק ִּכי ִהְפִליא ְלֵהעָ | ּוָבֲאָבִנים ְּגדֹלֹות 
ַבּה ִלּבֹו ַעד ְלַהְׁשִחית ַוִּיְמַעל ּוְכֶחְזָקתֹו ּגָ ) 16: (ַעד ִּכי ָחָזק

ַוָּיבֹא ֶאל ֵהיַכל ְיהָוה ְלַהְקִטיר ַעל ִמְזַּבח | ַּביהָוה ֱאלָֹהיו 
ְוִעּמֹו ּכֲֹהִנים | ַוָּיבֹא ַאֲחָריו ֲעַזְרָיהּו ַהּכֵֹהן ) 17: (ַהְּקטֶֹרת

ֶּמֶלְך ַוַּיַעְמדּו ַעל ֻעִּזָּיהּו הַ ) 18: (ַליהָוה ְׁשמֹוִנים ְּבֵני ָחִיל



ֵני ַוּיֹאְמרּו לֹו לֹא ְלָך ֻעִּזָּיהּו ְלַהְקִטיר ַליהָוה ִּכי ַלּכֲֹהִנים ְּב 
א ֵצא ִמן ַהִּמְקָּדׁש ִּכי ָמַעְלָּת ְולֹ| ַאֲהרֹן ַהְמֻקָּדִׁשים ְלַהְקִטיר 
ת ַוִּיְזַעף ֻעִּזָּיהּו ּוְבָידֹו ִמְקֶטרֶ ) 19: (ְלָך ְלָכבֹוד ֵמְיהָוה ֱאלִֹהים

ְפֵני ּוְבַזְעּפֹו ִעם ַהּכֲֹהִנים ְוַהָּצַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצחֹו ִל | יר ְלַהְקִט 
ַוִּיֶפן ֵאָליו ) 20: (ַהּכֲֹהִנים ְּבֵבית ְיהָוה ֵמַעל ְלִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת

ְצחֹו ֲעַזְרָיהּו כֵֹהן ָהרֹאׁש ְוָכל ַהּכֲֹהִנים ְוִהֵּנה הּוא ְמצָֹרע ְּבִמ 
) 21: (ם הּוא ִנְדַחף ָלֵצאת ִּכי ִנְּגעֹו ְיהָוהְוגַ | ַוַּיְבִהלּוהּו ִמָּׁשם 

פׁשות ַוְיִהי ֻעִּזָּיהּו ַהֶּמֶלְך ְמצָֹרע ַעד יֹום מֹותֹו ַוֵּיֶׁשב ֵּבית הח
ְויֹוָתם ְּבנֹו ַעל | ְמצָֹרע ִּכי ִנְגַזר ִמֵּבית ְיהָוה ] ַהָחְפִׁשית קרי[

ר ִּדְבֵרי ֻעִּזָּיהּו ְוֶיֶת ) 22: (ֵּבית ַהֶּמֶלְך ׁשֹוֵפט ֶאת ַעם ָהָאֶרץ
) 23: (ָּכַתב ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא| ָהִראׁשִֹנים ְוָהַאֲחרִֹנים 

ֵדה ַוִּיְׁשַּכב ֻעִּזָּיהּו ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִעם ֲאבָֹתיו ִּבְׂש 
ָתם ַוִּיְמלְֹך יֹו| ַהְּקבּוָרה ֲאֶׁשר ַלְּמָלִכים ִּכי ָאְמרּו ְמצֹוָרע הּוא 

  :ְּבנֹו ַּתְחָּתיו
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ַלְך ֵרה ָׁשָנה ָמ ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה יֹוָתם ְּבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש ֶעְׂש ) 1(

ֵעיֵני ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּב ) 2: (ְוֵׁשם ִאּמֹו ְירּוָׁשה ַּבת ָצדֹוק| ִּבירּוָׁשָלִם 
|  הּו ָאִביו ַרק לֹא ָבא ֶאל ֵהיַכל ְיהָוהְיהָוה ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֻעִּזּיָ 
הּוא ָּבָנה ֶאת ַׁשַער ֵּבית ְיהָוה ) 3: (ְועֹוד ָהָעם ַמְׁשִחיִתים

ה ְוָעִרים ָּבָנה ְּבַהר ְיהּודָ ) 4: (ּוְבחֹוַמת ָהעֶֹפל ָּבָנה ָלרֹב| ָהֶעְליֹון 
ִנְלַחם ִעם ֶמֶלְך ְוהּוא ) 5: (ּוֶבֳחָרִׁשים ָּבָנה ִּביָרִנּיֹות ּוִמְגָּדִלים| 

ִהיא ֵמָאה ְּבֵני ַעּמֹון ַוֶּיֱחַזק ֲעֵליֶהם ַוִּיְּתנּו לֹו ְבֵני ַעּמֹון ַּבָּׁשָנה הַ 
ֶרת ִּכַּכר ֶּכֶסף ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּכִֹרים ִחִּטים ּוְׂשעֹוִרים ֲעֶׂש 

ּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית    זֹאת ֵהִׁשיבּו לֹו ְּבֵני ַעּמֹון | ֲאָלִפים 
ִּכי ֵהִכין ְּדָרָכיו ִלְפֵני ְיהָוה | ַוִּיְתַחֵּזק יֹוָתם ) 6: (ִלִׁשיתְוַהְּׁש 

ִהָּנם | ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי יֹוָתם ְוָכל ִמְלֲחמָֹתיו ּוְדָרָכיו ) 7: (ֱאלָֹהיו
ׁש ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמ ) 8: (ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה

) 9: (ִםְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשלָ  |ָׁשָנה ָהָיה ְבָמְלכֹו 
ַוִּיְמלְֹך ָאָחז | ַוִּיְׁשַּכב יֹוָתם ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ְּבִעיר ָּדִויד 

  :ְּבנֹו ַּתְחָּתיו
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ְך ָנה ָמלַ ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאָחז ְּבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁש ) 1(

ַוֵּיֶלְך ) 2: (ְולֹא ָעָׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְּכָדִויד ָאִביו| ִּבירּוָׁשָלִם 
ְוהּוא ) 3: (ְוַגם ַמֵּסכֹות ָעָׂשה ַלְּבָעִלים| ְּבַדְרֵכי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל 

ּגֹוִים ַוַּיְבֵער ֶאת ָּבָניו ָּבֵאׁש ְּכתֲֹעבֹות הַ | ִהְקִטיר ְּבֵגיא ֶבן ִהּנֹם 
ֹות ַוְיַזֵּבַח ַוְיַקֵּטר ַּבָּבמ) 4: (ֶׁשר הִֹריׁש ְיהָוה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלאֲ 

ַיד ַוִּיְּתֵנהּו ְיהָוה ֱאלָֹהיו ְּב ) 5: (ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן| ְוַעל ַהְּגָבעֹות 
| ְרָמֶׂשק ּו ּדַ ֶמֶלְך ֲאָרם ַוַּיּכּו בֹו ַוִּיְׁשּבּו ִמֶּמּנּו ִׁשְבָיה ְגדֹוָלה ַוָּיִביא

ַוַּיֲהרֹג ) 6(  : ְוַגם ְּבַיד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִנָּתן ַוַּיְך ּבֹו ַמָּכה ְגדֹוָלה
ָחד ַהּכֹל ֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ִּביהּוָדה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְּביֹום ֶא 

ַוַּיֲהרֹג ִזְכִרי ) 7: (ְּבָעְזָבם ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוָתם| ְּבֵני ָחִיל 
| יד ַהָּבִית ּבֹור ֶאְפַרִים ֶאת ַמֲעֵׂשָיהּו ֶּבן ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ַעְזִריָקם ְנגִ ּגִ 

ַוִּיְׁשּבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 8(  : ְוֶאת ֶאְלָקָנה ִמְׁשֵנה ַהֶּמֶלְך 
ָרב ָּבְזזּו  ֵמֲאֵחיֶהם ָמאַתִים ֶאֶלף ָנִׁשים ָּבִנים ּוָבנֹות ְוַגם ָׁשָלל

ְוָׁשם ָהָיה ָנִביא ) 9(  : ַהָּׁשָלל ְלׁשְֹמרֹוןַוָּיִביאּו ֶאת | ֵמֶהם 
אֶמר ָלֶהם ַליהָוה עֵֹדד ְׁשמֹו ַוֵּיֵצא ִלְפֵני ַהָּצָבא ַהָּבא ְלׁשְֹמרֹון ַוּיֹ

| ֶיְדֶכם ִהֵּנה ַּבֲחַמת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם ַעל ְיהּוָדה ְנָתָנם ְּב 
ְוַעָּתה ְּבֵני ְיהּוָדה ) 10: (ַוַּתַהְרגּו ָבם ְבַזַעף ַעד ַלָּׁשַמִים ִהִּגיעַ 

ֲהלֹא | ֶכם ִוירּוָׁשַלִם ַאֶּתם אְֹמִרים ִלְכּבֹׁש ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות לָ 
ִני ְוַעָּתה ְׁשָמעּו) 11: (ַרק ַאֶּתם ִעָּמֶכם ֲאָׁשמֹות ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ְיהָוה  ִּכי ֲחרֹון ַאף| ְוָהִׁשיבּו ַהִּׁשְבָיה ֲאֶׁשר ְׁשִביֶתם ֵמֲאֵחיֶכם 

ַזְרָיהּו ֶבן ַוָּיֻקמּו ֲאָנִׁשים ֵמָראֵׁשי ְבֵני ֶאְפַרִים עֲ ) 12(  : ֲעֵליֶכם
ָמָׂשא ֶּבן ְיהֹוָחָנן ֶּבֶרְכָיהּו ֶבן ְמִׁשֵּלמֹות ִויִחְזִקָּיהּו ֶּבן ַׁשֻּלם ַועֲ 

ַוּיֹאְמרּו ָלֶהם לֹא ָתִביאּו ) 13: (ַעל ַהָּבִאים ִמן ַהָּצָבא| ַחְדָלי 
 ְבָיה ֵהָּנה ִּכי ְלַאְׁשַמת ְיהָוה ָעֵלינּו ַאֶּתם אְֹמִריםֶאת ַהִּׁש 

ִּכי ַרָּבה ַאְׁשָמה ָלנּו | ְלהִֹסיף ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְוַעל ַאְׁשָמֵתינּו 
 ַוַּיֲעזֹב ֶהָחלּוץ ֶאת ַהִּׁשְבָיה) 14(  : ַוֲחרֹון ָאף ַעל ִיְׂשָרֵאל

 ַוָּיֻקמּו ָהֲאָנִׁשים) 15: (לְוֶאת ַהִּבָּזה ִלְפֵני ַהָּׂשִרים ְוָכל ַהָּקהָ 
יֶהם ִהְלִּביׁשּו ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְבֵׁשמֹות ַוַּיֲחִזיקּו ַבִּׁשְבָיה ְוָכל ַמֲעֻרֵּמ 

ְיֻסכּום ִמן ַהָּׁשָלל ַוַּיְלִּבׁשּום ַוַּיְנִעלּום ַוַּיֲאִכלּום ַוַּיְׁשקּום וַ 
ִעיר ַהְּתָמִרים  ַוְיַנֲהלּום ַּבֲחמִֹרים ְלָכל ּכֹוֵׁשל ַוְיִביאּום ְיֵרחֹו

  : ַוָּיׁשּובּו ׁשְֹמרֹון| ֵאֶצל ֲאֵחיֶהם 
: ְעזֹר לֹוָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָאָחז ַעל ַמְלֵכי ַאּׁשּור לַ ) 16(
) 18: (ַוַּיּכּו ִביהּוָדה ַוִּיְׁשּבּו ֶׁשִבי| ְועֹוד ֲאדֹוִמים ָּבאּו ) 17(



ית ָלה ְוַהֶּנֶגב ִליהּוָדה ַוִּיְלְּכדּו ֶאת ּבֵ ּוְפִלְׁשִּתים ָּפְׁשטּו ְּבָעֵרי ַהְּׁשפֵ 
 ְוֶאת ֶׁשֶמׁש ְוֶאת ַאָּילֹון ְוֶאת ַהְּגֵדרֹות ְוֶאת ׂשֹוכֹו ּוְבנֹוֶתיהָ 

ִּכי ) 19: (ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם| ִּתְמָנה ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת ִּגְמזֹו ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה 
ִּכי ִהְפִריַע | ֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִהְכִניַע ְיהָוה ֶאת ְיהּוָדה ַּבֲעבּור ָאָחז ֶמ 

ר ַוָּיבֹא ָעָליו ִּתְּלַגת ִּפְלְנֶאֶס ) 20: (ִּביהּוָדה ּוָמעֹול ַמַעל ַּביהָוה
ִּכי ָחַלק ָאָחז ֶאת ֵּבית ) 21: (ַוָּיַצר לֹו ְולֹא ֲחָזקֹו| ֶמֶלְך ַאּׁשּור 

ּׁשּור ְולֹא ַוִּיֵּתן ְלֶמֶלְך ַא| ְיהָוה ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוַהָּׂשִרים 
הּוא | ּוְבֵעת ָהֵצר לֹו ַוּיֹוֶסף ִלְמעֹול ַּביהָוה ) 22: (ְלֶעְזָרה לֹו
אֶמר ַוִּיְזַּבח ֵלאלֵֹהי ַדְרֶמֶׂשק ַהַּמִּכים ּבֹו ַוּיֹ) 23: (ַהֶּמֶלְך ָאָחז

ַיְעְזרּוִני ִּכי ֱאלֵֹהי ַמְלֵכי ֲאָרם ֵהם ַמְעְזִרים אֹוָתם ָלֶהם ֲאַזֵּבַח וְ 
ַוֶּיֱאסֹף ָאָחז ֶאת ) 24: (יּו לֹו ְלַהְכִׁשילֹו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאלְוֵהם הָ | 

ר ֶאת ְּכֵלי ֵבית ָהֱאלִֹהים ַוְיַקֵּצץ ֶאת ְּכֵלי ֵבית ָהֱאלִֹהים ַוִּיְסּגֹ
: ִםַוַּיַעׂש לֹו ִמְזְּבחֹות ְּבָכל ִּפָּנה ִּבירּוָׁשלָ | ַּדְלתֹות ֵּבית ְיהָוה 

ּוָדה ָעָׂשה ָבמֹות ְלַקֵּטר ֵלאלִֹהים ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ִליה) 25(
ל ְוֶיֶתר ְּדָבָריו ְוכָ ) 26: (ַוַּיְכֵעס ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתיו| ֲאֵחִרים 

ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ַמְלֵכי | ְּדָרָכיו ָהִראׁשִֹנים ְוָהַאֲחרֹוִנים 
ַוִּיְקְּבֻרהּו ָבִעיר ַוִּיְׁשַּכב ָאָחז ִעם ֲאבָֹתיו ) 27: (ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל

ַוִּיְמלְֹך | ִּבירּוָׁשַלִם ִּכי לֹא ֱהִביֻאהּו ְלִקְבֵרי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל 
  :ְיִחְזִקָּיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו
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ה ָוֵתַׁשע ָׁשנָ  ְיִחְזִקָּיהּו ָמַלְך ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים) 1(

ר ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁש ) 2: (ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲאִבָּיה ַּבת ְזַכְרָיהּו| רּוָׁשָלִם ָמַלְך ִּבי
הּוא ַבָּׁשָנה ) 3: (ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּדִויד ָאִביו| ְּבֵעיֵני ְיהָוה 

ֵּבית ְיהָוה  ָהִראׁשֹוָנה ְלָמְלכֹו ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ָּפַתח ֶאת ַּדְלתֹות
 ַוַּיַאְסֵפם ִלְרחֹוב| א ֶאת ַהּכֲֹהִנים ְוֶאת ַהְלִוִּים ַוָּיבֵ ) 4: (ַוְיַחְּזֵקם
ַעָּתה ִהְתַקְּדׁשּו | ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְׁשָמעּוִני ַהְלִוִּים ) 5: (ַהִּמְזָרח

ִּנָּדה ִמן ְוַקְּדׁשּו ֶאת ֵּבית ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ְוהֹוִציאּו ֶאת הַ 
ינּו ָעׂשּו ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֹהֵ ִּכי ָמֲעלּו ֲאבֵֹתינּו וְ ) 6: (ַהּקֶֹדׁש

ַּגם ָסְגרּו ) 7: (ַוַּיֵּסּבּו ְפֵניֶהם ִמִּמְׁשַּכן ְיהָוה ַוִּיְּתנּו עֶֹרף| ַוַּיַעְזֻבהּו 
ְועָֹלה | ַּדְלתֹות ָהאּוָלם ַוְיַכּבּו ֶאת ַהֵּנרֹות ּוְקטֶֹרת לֹא ִהְקִטירּו 

ַוְיִהי ֶקֶצף ְיהָוה ַעל ) 8: (לֹא ֶהֱעלּו ַבּקֶֹדׁש ֵלאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
ָקה ְלַׁשָּמה ְוִלְׁשרֵ ] ְלַזֲעָוה קרי[ַוִּיְּתֵנם לזועה | ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם 



| ב ְוִהֵּנה ָנְפלּו ֲאבֹוֵתינּו ֶּבָחרֶ ) 9: (ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם רִֹאים ְּבֵעיֵניֶכם
ַעָּתה ִעם ְלָבִבי ) 10: (ּוָבֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ְוָנֵׁשינּו ַּבְּׁשִבי ַעל זֹאת

: ְוָיׁשֹב ִמֶּמּנּו ֲחרֹון ַאּפֹו| ִלְכרֹות ְּבִרית ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי ָבֶכם ָּבַחר ְיהָוה ַלֲעמֹד ְלָפָניו | ָּבַני ַעָּתה ַאל ִּתָּׁשלּו ) 11(

ם ַוָּיֻקמּו ַהְלִוּיִ ) 12(  : ְלָׁשְרתֹו ְוִלְהיֹות לֹו ְמָׁשְרִתים ּוַמְקִטִרים
ן ְּבֵני ְמָרִרי ַמַחת ֶּבן ֲעָמַׂשי ְויֹוֵאל ֶּבן ֲעַזְרָיהּו ִמן ְּבֵני ַהְּקָהִתי ּוִמ 

ָּמה ּוִמן ַהֵּגְרֻׁשִּני יֹוָאח ֶּבן זִ | ִקיׁש ֶּבן ַעְבִּדי ַוֲעַזְרָיהּו ֶּבן ְיַהֶּלְלֵאל 
ִעיֵאל ִוי[ּוִמן ְּבֵני ֱאִליָצָפן ִׁשְמִרי ויעואל ) 13: (ְוֵעֶדן ֶּבן יֹוָאח

ּוִמן ְּבֵני ֵהיָמן ) 14(  : ּוִמן ְּבֵני ָאָסף ְזַכְרָיהּו ּוַמַּתְנָיהּו| ] קרי
ּוִמן ְּבֵני ְידּותּון ְׁשַמְעָיה    | ְוִׁשְמִעי ] ְיִחיֵאל קרי[יחואל 
ִמְצַות ַוַּיַאְספּו ֶאת ֲאֵחיֶהם ַוִּיְתַקְּדׁשּו ַוָּיבֹאּו ְכ ) 15: (ְוֻעִּזיֵאל

ַוָּיבֹאּו ַהּכֲֹהִנים ) 16: (ְלַטֵהר ֵּבית ְיהָוה| ֵרי ְיהָוה ַהֶּמֶלְך ְּבִדְב 
ר ִלְפִניָמה ֵבית ְיהָוה ְלַטֵהר ַוּיֹוִציאּו ֵאת ָּכל ַהֻּטְמָאה ֲאֶׁש 

 ַוְיַקְּבלּו ַהְלִוִּים ְלהֹוִציא| ָמְצאּו ְּבֵהיַכל ְיהָוה ַלֲחַצר ֵּבית ְיהָוה 
ֵּדׁש ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְלַק  ַוָּיֵחּלּו) 17: (ְלַנַחל ִקְדרֹון חּוָצה

ֵּבית ְיהָוה  ּוְביֹום ְׁשמֹוָנה ַלחֶֹדׁש ָּבאּו ְלאּוָלם ְיהָוה ַוְיַקְּדׁשּו ֶאת
: ּלּוּוְביֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ִּכ | ְלָיִמים ְׁשמֹוָנה 

אְמרּו ִטַהְרנּו ַוָּיבֹואּו ְפִניָמה ֶאל ִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך ַוּיֹ) 18(  
ן ְלחַ ֶאת ִמְזַּבח ָהעֹוָלה ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת ׁשֻ | ֶאת ָּכל ֵּבית ְיהָוה 

 ְוֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ִהְזִניחַ ) 19: (ַהַּמֲעֶרֶכת ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו
י ְוִהָּנם ִלְפנֵ | ַהֶּמֶלְך ָאָחז ְּבַמְלכּותֹו ְּבַמֲעלֹו ֵהַכּנּו ְוִהְקָּדְׁשנּו 

ת ָׂשֵרי ַוַּיְׁשֵּכם ְיִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך ַוֶּיֱאסֹף ֵא ) 20(  : ִמְזַּבח ְיהָוה
ַוָּיִביאּו ָפִרים ִׁשְבָעה ְוֵאיִלים ) 21: (ַוַּיַעל ֵּבית ְיהָוה| ָהִעיר 

ת ַעל ִׁשְבָעה ּוְכָבִׂשים ִׁשְבָעה ּוְצִפיֵרי ִעִּזים ִׁשְבָעה ְלַחָּטא
ַוּיֹאֶמר ִלְבֵני ַאֲהרֹן | ְקָּדׁש ְוַעל ְיהּוָדה ַהַּמְמָלָכה ְוַעל ַהִּמ 

ַוִּיְׁשֲחטּו ַהָּבָקר ) 22: (ַהּכֲֹהִנים ְלַהֲעלֹות ַעל ִמְזַּבח ְיהָוה
ם ַוִּיְׁשֲחטּו ָהֵאִלי| ַוְיַקְּבלּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזְרקּו ַהִּמְזֵּבָחה 

טּו ַהְּכָבִׂשים ַוִּיְזְרקּו ַהָּדם ַוִּיְזְרקּו ַהָּדם ַהִּמְזֵּבָחה ַוִּיְׁשחֲ 
ְך ַוַּיִּגיׁשּו ֶאת ְׂשִעיֵרי ַהַחָּטאת ִלְפֵני ַהֶּמלֶ ) 23: (ַהִּמְזֵּבָחה
ַוִּיְׁשָחטּום ַהּכֲֹהִנים ) 24: (ַוִּיְסְמכּו ְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם| ְוַהָּקָהל 

ִּכי ְלָכל |  ַוְיַחְּטאּו ֶאת ָּדָמם ַהִּמְזֵּבָחה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל
ם ַוַּיֲעֵמד ֶאת ַהְלִוּיִ ) 25: (ִיְׂשָרֵאל ָאַמר ַהֶּמֶלְך ָהעֹוָלה ְוַהַחָּטאת

ד חֵֹזה ֵּבית ְיהָוה ִּבְמִצְלַּתִים ִּבְנָבִלים ּוְבִכּנֹרֹות ְּבִמְצַות ָּדִויד ְוגָ 
 :ִּכי ְבַיד ְיהָוה ַהִּמְצָוה ְּבַיד ְנִביָאיו| ַהֶּמֶלְך ְוָנָתן ַהָּנִביא 



: ֹותַוַּיַעְמדּו ַהְלִוִּים ִּבְכֵלי ָדִויד ְוַהּכֲֹהִנים ַּבֲחצְֹצר) 26(  
ּוְבֵעת | ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ְלַהֲעלֹות ָהעָֹלה ְלַהִּמְזֵּבַח ) 27(  

ִויד ֵהֵחל ָהעֹוָלה ֵהֵחל ִׁשיר ְיהָוה ְוַהֲחצְֹצרֹות ְוַעל ְיֵדי ְּכֵלי ּדָ 
ֵרר ָּקָהל ִמְׁשַּתֲחִוים ְוַהִּׁשיר ְמׁשֹוְוָכל הַ ) 28: (ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל

ַהּכֹל ַעד ִלְכלֹות | ] ַמְחְצִרים קרי[ְוַהֲחצְֹצרֹות מחצצרים 
ָּכְרעּו ַהֶּמֶלְך ְוָכל ַהִּנְמְצִאים | ּוְכַכּלֹות ְלַהֲעלֹות ) 29: (ָהעָֹלה

ִרים ַלְלִוִּים ַוּיֹאֶמר ְיִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך ְוַהָּׂש ) 30: (ִאּתֹו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו
 ַוְיַהְללּו ַעד ְלִׂשְמָחה| ְלַהֵּלל ַליהָוה ְּבִדְבֵרי ָדִויד ְוָאָסף ַהחֶֹזה 

  : ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו
ּגֹׁשּו  ַוַּיַען ְיִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר ַעָּתה ִמֵּלאֶתם ֶיְדֶכם ַליהָוה) 31(

ָּיִביאּו ַהָּקָהל ְזָבִחים וַ | ְוָהִביאּו ְזָבִחים ְותֹודֹות ְלֵבית ְיהָוה 
ַוְיִהי ִמְסַּפר ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ) 32: (ְותֹודֹות ְוָכל ְנִדיב ֵלב עֹלֹות

| ָתִים ֵהִביאּו ַהָּקָהל ָּבָקר ִׁשְבִעים ֵאיִלים ֵמָאה ְּכָבִׂשים ָמא
צֹאן ָּבָקר ֵׁשׁש ֵמאֹות וְ | ְוַהֳּקָדִׁשים ) 33: (ְלעָֹלה ַליהָוה ָּכל ֵאֶּלה

ַרק ַהּכֲֹהִנים ָהיּו ִלְמָעט ְולֹא ָיְכלּו ) 34: (ת ֲאָלִפיםְׁשלֶֹׁש 
ת ַוְּיַחְּזקּום ֲאֵחיֶהם ַהְלִוִּים ַעד ְּכלֹו| ְלַהְפִׁשיט ֶאת ָּכל ָהעֹלֹות 

ב ַהְּמָלאָכה ְוַעד ִיְתַקְּדׁשּו ַהּכֲֹהִנים ִּכי ַהְלִוִּים ִיְׁשֵרי ֵלבָ 
 עָֹלה ָלרֹב ְּבֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמיםְוַגם ) 35: (ְלִהְתַקֵּדׁש ֵמַהּכֲֹהִנים

ַוִּיְׂשַמח ) 36: (ַוִּתּכֹון ֲעבֹוַדת ֵּבית ְיהָוה| ּוַבְּנָסִכים ָלעָֹלה 
 ִּכי ְּבִפְתאֹם ָהָיה| ְיִחְזִקָּיהּו ְוָכל ָהָעם ַעל ַהֵהִכין ָהֱאלִֹהים ָלָעם 

  :ַהָּדָבר
  

2 Chronicles Chapter 30 
  
ַתב ּו ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ְוַגם ִאְּגרֹות ּכָ ַוִּיְׁשַלח ְיִחְזִקָּיה) 1(

 ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח| ַעל ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ָלבֹוא ְלֵבית ְיהָוה ִּבירּוָׁשָלִם 
ל ַוִּיָּוַעץ ַהֶּמֶלְך ְוָׂשָריו ְוָכל ַהָּקהָ ) 2: (ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

ִּכי לֹא ָיְכלּו ) 3: (ֶדׁש ַהֵּׁשִניַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח ַּבחֹ| ִּבירּוָׁשָלִם 
ם ִּכי ַהּכֲֹהִנים לֹא ִהְתַקְּדׁשּו ְלַמַּדי ְוָהעָ | ַלֲעׂשֹתֹו ָּבֵעת ַהִהיא 
ּוְבֵעיֵני | ַוִּייַׁשר ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ) 4: (לֹא ֶנֶאְספּו ִלירּוָׁשָלִם

ר ל ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵא ַוַּיֲעִמידּו ָדָבר ְלַהֲעִביר קֹו) 5: (ָּכל ַהָּקָהל
ֵאל ֶׁשַבע ְוַעד ָּדן ָלבֹוא ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ 

ַוֵּיְלכּו ָהָרִצים ) 6: (ִּכי לֹא ָלרֹב ָעׂשּו ַּכָּכתּוב| ִּבירּוָׁשָלִם 
ְצַות ָּבִאְּגרֹות ִמַּיד ַהֶּמֶלְך ְוָׂשָריו ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ּוְכִמ 



ם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ׁשּובּו ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרהָ | ֶלְך ֵלאמֹר ַהֶּמ 
ַּכף ַמְלֵכי ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ְוָיׁשֹב ֶאל ַהְּפֵליָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם ִמ 

לּו ְוַאל ִּתְהיּו ַּכֲאבֹוֵתיֶכם ְוַכֲאֵחיֶכם ֲאֶׁשר ָמעֲ ) 7: (ַאּׁשּור
: ִאיםִּיְּתֵנם ְלַׁשָּמה ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם רֹוַ | ַּביהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם 

ְּתנּו ָיד ַליהָוה ּובֹאּו | ַעָּתה ַאל ַּתְקׁשּו ָעְרְּפֶכם ַּכֲאבֹוֵתיֶכם ) 8(
ֵהיֶכם ְלִמְקָּדׁשֹו ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש ְלעֹוָלם ְוִעְבדּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֹ

הָוה ֲאֵחיֶכם ִּכי ְבׁשּוְבֶכם ַעל יְ ) 9: (ְוָיׁשֹב ִמֶּכם ֲחרֹון ַאּפֹו
ִּכי ַחּנּון |  ּוְבֵניֶכם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשֹוֵביֶהם ְוָלׁשּוב ָלָאֶרץ ַהּזֹאת

ּו ְוַרחּום ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְולֹא ָיִסיר ָּפִנים ִמֶּכם ִאם ָּתׁשּוב
  : ֵאָליו

ֶּׁשה ַוִּיְהיּו ָהָרִצים עְֹבִרים ֵמִעיר ָלִעיר ְּבֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמנַ ) 10(
ַאְך ) 11: (ַוִּיְהיּו ַמְׂשִחיִקים ֲעֵליֶהם ּוַמְלִעִגים ָּבם| ַעד ְזֻבלּון וְ 

) 12: (ִנְכְנעּו ַוָּיבֹאּו ִלירּוָׁשָלִם| ֲאָנִׁשים ֵמָאֵׁשר ּוְמַנֶּׁשה ּוִמְּזֻבלּון 
ַלֲעׂשֹות | ַּגם ִּביהּוָדה ָהְיָתה ַיד ָהֱאלִֹהים ָלֵתת ָלֶהם ֵלב ֶאָחד 

ם ַוֵּיָאְספּו ְירּוָׁשַלִם עַ ) 13: (ְוַהָּׂשִרים ִּבְדַבר ְיהָוה ִמְצַות ַהֶּמֶלְך 
: ָקָהל ָלרֹב ְמאֹד| ָרב ַלֲעׂשֹות ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני 

ְוֵאת ָּכל | ַוָּיֻקמּו ַוָּיִסירּו ֶאת ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם ) 14(
ח ַוִּיְׁשֲחטּו ַהֶּפַס ) 15: (כּו ְלַנַחל ִקְדרֹוןַהְמַקְּטרֹות ֵהִסירּו ַוַּיְׁשִלי

ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ִנְכְלמּו | ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני 
ַוַּיַעְמדּו ַעל ָעְמָדם ) 16: (ַוִּיְתַקְּדׁשּו ַוָּיִביאּו עֹלֹות ֵּבית ְיהָוה
ַהּכֲֹהִנים זְֹרִקים ֶאת | ם ְּכִמְׁשָּפָטם ְּכתֹוַרת מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהי

| ּו ִּכי ַרַּבת ַּבָּקָהל ֲאֶׁשר לֹא ִהְתַקָּדׁש) 17: (ַהָּדם ִמַּיד ַהְלִוִּים
 ְוַהְלִוִּים ַעל ְׁשִחיַטת ַהְּפָסִחים ְלכֹל לֹא ָטהֹור ְלַהְקִּדיׁש

שָכר ִּכי ַמְרִּבית ָהָעם ַרַּבת ֵמֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִיָּׂש ) 18: (ַליהָוה
ִּכי | ְזֻבלּון לֹא ִהֶּטָהרּו ִּכי ָאְכלּו ֶאת ַהֶּפַסח ְּבלֹא ַכָּכתּוב ּו

) 19: (ִהְתַּפֵּלל ְיִחְזִקָּיהּו ֲעֵליֶהם ֵלאמֹר ְיהָוה ַהּטֹוב ְיַכֵּפר ְּבַעד
ְולֹא | ָּכל ְלָבבֹו ֵהִכין ִלְדרֹוׁש ָהֱאלִֹהים ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוָתיו 

ָּפא ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ֶאל ְיִחְזִקָּיהּו ַוִּיְר  )20(  : ְּכָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש
ַלִם ֶאת ַחג ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְמְצִאים ִּבירּוָׁש ) 21(  : ֶאת ָהָעם

ּוְמַהְלִלים ַליהָוה יֹום | ַהַּמּצֹות ִׁשְבַעת ָיִמים ְּבִׂשְמָחה ְגדֹוָלה 
ַוְיַדֵּבר ) 22(  : ַליהָוהְּביֹום ַהְלִוִּים ְוַהּכֲֹהִנים ִּבְכֵלי עֹז 

| הָוה ְיִחְזִקָּיהּו ַעל ֵלב ָּכל ַהְלִוִּים ַהַּמְׂשִּכיִלים ֵׂשֶכל טֹוב ַלי
ִמים ַוּיֹאְכלּו ֶאת ַהּמֹוֵעד ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְמַזְּבִחים ִזְבֵחי ְׁשלָ 

 ַוִּיָּוֲעצּו ָּכל ַהָּקָהל) 23(  : ּוִמְתַוִּדים ַליהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם



: הַוַּיֲעׂשּו ִׁשְבַעת ָיִמים ִׂשְמחָ | ַלֲעׂשֹות ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים 
ְבַעת ִּכי ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵהִרים ַלָּקָהל ֶאֶלף ָּפִרים ְוִׁש ) 24(

ן ְוַהָּׂשִרים ֵהִרימּו ַלָּקָהל ָּפִרים ֶאֶלף ְוצֹא   ֲאָלִפים צֹאן 
ל ַוִּיְׂשְמחּו ָּכל ְקהַ ) 25: (ּו כֲֹהִנים ָלרֹבַוִּיְתַקְּדׁש| ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים 

| ל ְיהּוָדה ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָכל ַהָּקָהל ַהָּבִאים ִמִּיְׂשָרֵא 
ַוְּתִהי ) 26: (ְוַהֵּגִרים ַהָּבִאים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוַהּיֹוְׁשִבים ִּביהּוָדה

ְׁשלֹמֹה ֶבן ָּדִויד ֶמֶלְך  ִּכי ִמיֵמי| ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ִּבירּוָׁשָלִם 
 ַוָּיֻקמּו ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים) 27(  : ִיְׂשָרֵאל לֹא ָכזֹאת ִּבירּוָׁשָלִם

ַוָּתבֹוא ְתִפָּלָתם ִלְמעֹון | ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם ַוִּיָּׁשַמע ְּבקֹוָלם 
  :ָקְדׁשֹו ַלָּׁשָמִים

  
2 Chronicles Chapter 31 

  
ּוָדה ת ָיְצאּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְמְצִאים ְלָעֵרי ְיהּוְכַכּלֹות ָּכל זֹא) 1(

מֹות ְוֶאת ַוְיַׁשְּברּו ַהַּמֵּצבֹות ַוְיַגְּדעּו ָהֲאֵׁשִרים ַוְיַנְּתצּו ֶאת ַהּבָ 
| ַכֵּלה ַהִּמְזְּבחֹת ִמָּכל ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ּוְבֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ַעד ְל 

ַוַּיֲעֵמד ) 2(  : ֵאל ִאיׁש ַלֲאֻחָּזתֹו ְלָעֵריֶהםַוָּיׁשּובּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשרָ 
ִאיׁש  ְיִחְזִקָּיהּו ֶאת ַמְחְלקֹות ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ַעל ַמְחְלקֹוָתם

 ְלָׁשֵרת ּוְלהֹדֹות| ְּכִפי ֲעבָֹדתֹו ַלּכֲֹהִנים ְוַלְלִוִּים ְלעָֹלה ְוִלְׁשָלִמים 
 ּוְמָנת ַהֶּמֶלְך ִמן ְרכּוׁשֹו) 3(  : ּוְלַהֵּלל ְּבַׁשֲעֵרי ַמֲחנֹות ְיהָוה

ִׁשים ָלעֹלֹות ְלעֹלֹות ַהּבֶֹקר ְוָהֶעֶרב ְוָהעֹלֹות ַלַּׁשָּבתֹות ְוֶלֳחדָ 
ַוּיֹאֶמר ָלָעם ְליֹוְׁשֵבי ) 4: (ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ְיהָוה| ְוַלּמֲֹעִדים 

ּו ְּבתֹוַרת ְלַמַען ֶיֶחְזק| ְירּוָׁשַלִם ָלֵתת ְמָנת ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים 
ן ִּתירֹוׁש ְוִכְפרֹץ ַהָּדָבר ִהְרּבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵראִׁשית ָּדגָ ) 5: (ְיהָוה

) 6: (ּוַמְעַׂשר ַהּכֹל ָלרֹב ֵהִביאּו| ְוִיְצָהר ּוְדַבׁש ְוכֹל ְּתבּוַאת ָׂשֶדה 
 ְעַׂשרּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ַהּיֹוְׁשִבים ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ַּגם ֵהם ַמ 
| ֵהיֶהם ָּבָקר ָוצֹאן ּוַמְעַׂשר ָקָדִׁשים ַהְמֻקָּדִׁשים ַליהָוה ֱאלֹ

ּו ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִלִׁשי ֵהֵחּל) 7(  : ֵהִביאּו ַוִּיְּתנּו ֲעֵרמֹות ֲעֵרמֹות
ַוָּיבֹאּו ) 8(  : ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ִּכּלּו| ָהֲעֵרמֹות ְלִיּסֹוד 

ת ַוְיָבֲרכּו ֶאת ְיהָוה ְוֵא | אּו ֶאת ָהֲעֵרמֹות ְיִחְזִקָּיהּו ְוַהָּׂשִרים ַוִּיְר 
  : ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל

) 10: (ַוִּיְדרֹׁש ְיִחְזִקָּיהּו ַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ַעל ָהֲעֵרמֹות) 9(
ַוּיֹאֶמר | ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲעַזְרָיהּו ַהּכֵֹהן ָהרֹאׁש ְלֵבית ָצדֹוק 

הָוה ָאכֹול ְוָׂשבֹוַע ְוהֹוֵתר ַעד ֵמָהֵחל ַהְּתרּוָמה ָלִביא ֵבית יְ 



: ָלרֹוב ִּכי ְיהָוה ֵּבַרְך ֶאת ַעּמֹו ְוַהּנֹוָתר ֶאת ֶהָהמֹון ַהֶּזה
: ָּיִכינּוַוּיֹאֶמר ְיִחְזִקָּיהּו ְלָהִכין ְלָׁשכֹות ְּבֵבית ְיהָוה וַ ) 11(  

| ָנה מּוַוָּיִביאּו ֶאת ַהְּתרּוָמה ְוַהַּמֲעֵׂשר ְוַהֳּקָדִׁשים ֶּבאֱ ) 12(
ַהֵּלִוי ְוִׁשְמִעי ָאִחיהּו ] ָּכַנְנָיהּו קרי[ַוֲעֵליֶהם ָנִגיד כונניהו 

יֹוָזָבד ִויִחיֵאל ַוֲעַזְזָיהּו ְוַנַחת ַוֲעָׂשהֵאל ִויִרימֹות וְ ) 13: (ִמְׁשֶנה
ְּפִקיִדים ִמַּיד כונניהו | ֶוֱאִליֵאל ְוִיְסַמְכָיהּו ּוַמַחת ּוְבָנָיהּו 

ְרָיהּו ִׁשְמִעי ָאִחיו ְּבִמְפַקד ְיִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך ַוֲעזַ וְ ] ָּכַנְנָיהּו קרי[
ְוקֹוֵרא ֶבן ִיְמָנה ַהֵּלִוי ַהּׁשֹוֵער ) 14: (ְנִגיד ֵּבית ָהֱאלִֹהים

ָלֵתת ְּתרּוַמת ְיהָוה ְוָקְדֵׁשי | ַלִּמְזָרָחה ַעל ִנְדבֹות ָהֱאלִֹהים 
ְרָיהּו ִמן ְוֵיׁשּוַע ּוְׁשַמְעָיהּו ֲאַמ ְוַעל ָידֹו ֵעֶדן ּוִמְניָ ) 15: (ַהֳּקָדִׁשים

 ָלֵתת ַלֲאֵחיֶהם ְּבַמְחְלקֹות| ּוְׁשַכְנָיהּו ְּבָעֵרי ַהּכֲֹהִנים ֶּבֱאמּוָנה 
  ָׁשִניםִמְּלַבד ִהְתַיְחָׂשם ִלְזָכִרים ִמֶּבן ָׁשלֹוׁש) 16: (ַּכָּגדֹול ַּכָּקָטן

ַלֲעבֹוָדָתם | ם ְּביֹומֹו ּוְלַמְעָלה ְלָכל ַהָּבא ְלֵבית ְיהָוה ִלְדַבר יֹו
ְוֵאת ִהְתַיֵחׂש ַהּכֲֹהִנים ) 17: (ְּבִמְׁשְמרֹוָתם ְּכַמְחְלקֹוֵתיֶהם

|  ְלֵבית ֲאבֹוֵתיֶהם ְוַהְלִוִּים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ּוְלָמְעָלה
ּוְלִהְתַיֵחׂש ְּבָכל ַטָּפם ) 18: (ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ְּבַמְחְלקֹוֵתיֶהם

ּו ִּכי ֶבֱאמּוָנָתם ִיְתַקְּדׁש| ֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ְלָכל ָקָהל ְנֵׁשיֶהם ּוְב 
ם ְּבָכל ְוִלְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ִּבְׂשֵדי ִמְגַרׁש ָעֵריהֶ ) 19: (קֶֹדׁש

ָלֵתת ָמנֹות ְלָכל ָזָכר | ִעיר ָוִעיר ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות 
ַוַּיַעׂש ָּכזֹאת ְיִחְזִקָּיהּו ) 20: (ְלִוִּיםַּבּכֲֹהִנים ּוְלָכל ִהְתַיֵחׂש ּבַ 

: לָֹהיוַוַּיַעׂש ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְוָהֱאֶמת ִלְפֵני ְיהָוה אֱ | ְּבָכל ְיהּוָדה 
ם ּוַבּתֹוָרה ּוְבָכל ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ֵהֵחל ַּבֲעבֹוַדת ֵּבית ָהֱאלִֹהי) 21(

  :ָעָׂשה ְוִהְצִליחַ  ְּבָכל ְלָבבֹו| ּוַבִּמְצָוה ִלְדרֹׁש ֵלאלָֹהיו 
  

2 Chronicles Chapter 32 
  
| ּׁשּור ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ְוָהֱאֶמת ָהֵאֶּלה ָּבא ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַא) 1(

: ֵאָליו ַוָּיבֹא ִביהּוָדה ַוִּיַחן ַעל ֶהָעִרים ַהְּבֻצרֹות ַוּיֹאֶמר ְלִבְקָעם
ָפָניו ַלִּמְלָחָמה ַעל ּו| ַוַּיְרא ְיִחְזִקָּיהּו ִּכי ָבא ַסְנֵחִריב ) 2(

ַוִּיָּוַעץ ִעם ָׂשָריו ְוִגּבָֹריו ִלְסּתֹום ֶאת ֵמיֵמי ) 3: (ְירּוָׁשָלִם
ַוִּיָּקְבצּו ַעם ָרב ) 4: (ַוַּיְעְזרּוהּו| ָהֲעָינֹות ֲאֶׁשר ִמחּוץ ָלִעיר 

 ָאֶרץַוִּיְסְּתמּו ֶאת ָּכל ַהַּמְעָינֹות ְוֶאת ַהַּנַחל ַהּׁשֹוֵטף ְּבתֹוְך הָ 
) 5: (ָלָּמה ָיבֹואּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ּוָמְצאּו ַמִים ַרִּבים| ֵלאמֹר 

לֹות ַוִּיְתַחַּזק ַוִּיֶבן ֶאת ָּכל ַהחֹוָמה ַהְּפרּוָצה ַוַּיַעל ַעל ַהִּמְגּדָ 



ַוַּיַעׂש | ְוַלחּוָצה ַהחֹוָמה ַאֶחֶרת ַוְיַחֵּזק ֶאת ַהִּמּלֹוא ִעיר ָּדִויד 
ַוִּיְקְּבֵצם | ַוִּיֵּתן ָׂשֵרי ִמְלָחמֹות ַעל ָהָעם ) 6: (ֶׁשַלח ָלרֹב ּוָמִגִּנים

ִחְזקּו ) 7: (ֵאָליו ֶאל ְרחֹוב ַׁשַער ָהִעיר ַוְיַדֵּבר ַעל ְלָבָבם ֵלאמֹר
י ָּכל ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ֵּתַחּתּו ִמְּפֵני ֶמֶלְך ַאּׁשּור ּוִמִּלְפנֵ 

ִעּמֹו ְזרֹוַע ָּבָׂשר ) 8: (ַרב ֵמִעּמֹו ִּכי ִעָּמנּו| ֶהָהמֹון ֲאֶׁשר ִעּמֹו 
ַוִּיָּסְמכּו | ְוִעָּמנּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְלָעְזֵרנּו ּוְלִהָּלֵחם ִמְלֲחמֵֹתנּו 

  : ָהָעם ַעל ִּדְבֵרי ְיִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה
א ַלְיָמה ְוהּוַאַחר ֶזה ָׁשַלח ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֲעָבָדיו ְירּוָׁש ) 9(

ל ַעל ְיִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוַעל ּכָ | ַעל ָלִכיׁש ְוָכל ֶמְמַׁשְלּתֹו ִעּמֹו 
ּכֹה ָאַמר ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ) 10: (ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִם ֵלאמֹר

) 11: (םַעל ָמה ַאֶּתם ּבְֹטִחים ְויְֹׁשִבים ְּבָמצֹור ִּבירּוָׁשָלִ| ַאּׁשּור 
ָצָמא הּו ַמִּסית ֶאְתֶכם ָלֵתת ֶאְתֶכם ָלמּות ְּבָרָעב ּוְב ֲהלֹא ְיִחְזִקּיָ 

ֲהלֹא הּוא ) 12: (ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַיִּציֵלנּו ִמַּכף ֶמֶלְך ַאּׁשּור| ֵלאמֹר 
ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה | ְיִחְזִקָּיהּו ֵהִסיר ֶאת ָּבמָֹתיו ְוֶאת ִמְזְּבחָֹתיו 

: ירּוַח ֶאָחד ִּתְׁשַּתֲחוּו ְוָעָליו ַּתְקִט ְוִלירּוָׁשַלִם ֵלאמֹר ִלְפֵני ִמְזּבֵ 
| ָרצֹות ֲהלֹא ֵתְדעּו ֶמה ָעִׂשיִתי ֲאִני ַוֲאבֹוַתי ְלכֹל ַעֵּמי ָהאֲ ) 13(

) 14: (ִדיֲהָיכֹול ָיְכלּו ֱאלֵֹהי ּגֹוֵי ָהֲאָרצֹות ְלַהִּציל ֶאת ַאְרָצם ִמּיָ 
ֹול ּו ֲאבֹוַתי ֲאֶׁשר ָיכִמי ְּבָכל ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֶהֱחִרימ

: ִדיִּכי יּוַכל ֱאלֵֹהיֶכם ְלַהִּציל ֶאְתֶכם ִמּיָ | ְלַהִּציל ֶאת ַעּמֹו ִמָּיִדי 
ָּכזֹאת  ְוַעָּתה ַאל ַיִּׁשיא ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ְוַאל ַיִּסית ֶאְתֶכם) 15(

ָכה ְלַהִּציל ְוַאל ַּתֲאִמינּו לֹו ִּכי לֹא יּוַכל ָּכל ֱאלֹוַה ָּכל ּגֹוי ּוַמְמלָ 
ַאף ִּכי ֱאלֵֹהיֶכם לֹא ַיִּצילּו ֶאְתֶכם | ַעּמֹו ִמָּיִדי ּוִמַּיד ֲאבֹוָתי 

ְוַעל | ְועֹוד ִּדְּברּו ֲעָבָדיו ַעל ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ) 16: (ִמָּיִדי
ּוְסָפִרים ָּכַתב ְלָחֵרף ַליהָוה ֱאלֵֹהי ) 17: (ְיִחְזִקָּיהּו ַעְבּדֹו

לֹא  ר ָעָליו ֵלאמֹר ֵּכאלֵֹהי ּגֹוֵי ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשרְוֵלאמֹ| ִיְׂשָרֵאל 
) 18: (ִדיִהִּצילּו ַעָּמם ִמָּיִדי ֵּכן לֹא ַיִּציל ֱאלֵֹהי ְיִחְזִקָּיהּו ַעּמֹו ִמּיָ 
ַהחֹוָמה  ַוִּיְקְראּו ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית ַעל ַעם ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ַעל

ַוְיַדְּברּו ֶאל ) 19: (ְלְּכדּו ֶאת ָהִעירְלַמַען יִ | ְלָיְרָאם ּוְלַבֲהָלם 
: ָדםְּכַעל ֱאלֵֹהי ַעֵּמי ָהָאֶרץ ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָהָא| ֱאלֵֹהי ְירּוָׁשָלִם 

ַהָּנִביא  ַוִּיְתַּפֵּלל ְיִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך ִויַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ) 20(  
  : ַוִּיְזֲעקּו ַהָּׁשָמִים| ַעל זֹאת 

ר ְיהָוה ַמְלָאְך ַוַּיְכֵחד ָּכל ִּגּבֹור ַחִיל ְוָנִגיד ְוָׂש ַוִּיְׁשַלח ) 21(
ית ַוָּיָׁשב ְּבבֶֹׁשת ָּפִנים ְלַאְרצֹו ַוָּיבֹא ּבֵ | ְּבַמֲחֵנה ֶמֶלְך ַאּׁשּור 

: ֵמָעיו ָׁשם ִהִּפיֻלהּו ֶבָחֶרב] ּוִמיִציֵאי קרי[ֱאלָֹהיו ומיציאו 



ֵאת יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ִמַּיד ַוּיֹוַׁשע ְיהָוה ֶאת ְיִחְזִקָּיהּו וְ ) 22(
ְוַרִּבים ) 23: (ַוְיַנֲהֵלם ִמָּסִביב| ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ּוִמַּיד ּכֹל 

ֶלְך ְמִביִאים ִמְנָחה ַליהָוה ִלירּוָׁשַלִם ּוִמְגָּדנֹות ִליִחְזִקָּיהּו ֶמ 
ַּבָּיִמים ) 24(  : ַוִּיַּנֵּׂשא ְלֵעיֵני ָכל ַהּגֹוִים ֵמַאֲחֵרי ֵכן| ְיהּוָדה 

 ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָוה ַוּיֹאֶמר לֹו| ָהֵהם ָחָלה ְיִחְזִקָּיהּו ַעד ָלמּות 
ַבּה ְולֹא ִכְגֻמל ָעָליו ֵהִׁשיב ְיִחְזִקָּיהּו ִּכי גָ ) 25: (ּומֹוֵפת ָנַתן לֹו

ַוִּיָּכַנע ) 26: (ַוְיִהי ָעָליו ֶקֶצף ְוַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם| ִלּבֹו 
ְולֹא ָבא ֲעֵליֶהם | ִחְזִקָּיהּו ְּבגַֹבּה ִלּבֹו הּוא ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם יְ 

ד ַוְיִהי ִליִחְזִקָּיהּו עֶֹׁשר ְוָכבֹו) 27: (ֶקֶצף ְיהָוה ִּביֵמי ְיִחְזִקָּיהּו
ה ְואָֹצרֹות ָעָׂשה לֹו ְלֶכֶסף ּוְלָזָהב ּוְלֶאֶבן ְיָקרָ | ַהְרֵּבה ְמאֹד 

 ּוִמְסְּכנֹות ִלְתבּוַאת) 28: (ִגִּנים ּוְלכֹל ְּכֵלי ֶחְמָּדהְוִלְבָׂשִמים ּוְלָמ 
ְוֻאָרֹות ְלָכל ְּבֵהָמה ּוְבֵהָמה ַוֲעָדִרים | ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ְוִיְצָהר 

ִּכי ָנַתן | ְוָעִרים ָעָׂשה לֹו ּוִמְקֵנה צֹאן ּוָבָקר ָלרֹב ) 29: (ָלֲאֵורֹות
ְוהּוא ְיִחְזִקָּיהּו ָסַתם ֶאת ) 30: (לֹו ֱאלִֹהים ְרכּוׁש ַרב ְמאֹד

| יר ָּדִויד מֹוָצא ֵמיֵמי ִגיחֹון ָהֶעְליֹון ַוַּייְּׁשֵרם ְלַמָּטה ַּמְעָרָבה ְלעִ 
ְוֵכן ִּבְמִליֵצי ָׂשֵרי ָּבֶבל ) 31: (ַוַּיְצַלח ְיִחְזִקָּיהּו ְּבָכל ַמֲעֵׂשהּו

ֶרץ ֲעָזבֹו ַהְמַׁשְּלִחים ָעָליו ִלְדרֹׁש ַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ָהָיה ָבָא
ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ) 32: (ְלַנּסֹותֹו ָלַדַעת ָּכל ִּבְלָבבֹו| ָהֱאלִֹהים 

 ִהָּנם ְּכתּוִבים ַּבֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ| ְיִחְזִקָּיהּו ַוֲחָסָדיו 
ּו ַוִּיְׁשַּכב ְיִחְזִקָּיה) 33: (ַהָּנִביא ַעל ֵסֶפר ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל

ּו לֹו ָתיו ַוִּיְקְּבֻרהּו ְּבַמֲעֵלה ִקְבֵרי ְבֵני ָדִויד ְוָכבֹוד ָעׂשִעם ֲאבֹ
  :יוַוִּיְמלְֹך ְמַנֶּׁשה ְבנֹו ַּתְחָּת | ְבמֹותֹו ָּכל ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם 

  
2 Chronicles Chapter 33 

  
ָנה ְוָחֵמׁש ָׁש  ַוֲחִמִּׁשים| ֶּבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְמַנֶּׁשה ְבָמְלכֹו ) 1(

ְּכתֹוֲעבֹות ַהּגֹוִים | ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ) 2: (ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם
ַוָּיָׁשב ַוִּיֶבן ֶאת ) 3: (ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהָוה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִלים ַוָּיֶקם ִמְזְּבחֹות ַלְּבעָ | ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ִנַּתץ ְיִחְזִקָּיהּו ָאִביו 
) 4: (ד אָֹתםַוַּיַעׂש ֲאֵׁשרֹות ַוִּיְׁשַּתחּו ְלָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ַוַּיֲעבֹ

ְהֶיה ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ִּבירּוָׁשַלִם יִ | ּוָבָנה ִמְזְּבחֹות ְּבֵבית ְיהָוה 
ִּבְׁשֵּתי | ַוִּיֶבן ִמְזְּבחֹות ְלָכל ְצָבא ַהָּׁשָמִים ) 5: (ְּׁשִמי ְלעֹוָלם

ן ְוהּוא ֶהֱעִביר ֶאת ָּבָניו ָּבֵאׁש ְּבֵגי בֶ ) 6: (ית ְיהָוהַחְצרֹות ּבֵ 
ַרע ִהְרָּבה ַלֲעׂשֹות הָ | ִהּנֹם ְועֹוֵנן ְוִנֵחׁש ְוִכֵּׁשף ְוָעָׂשה אֹוב ְוִיְּדעֹוִני 



| ָעָׂשה  ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶּפֶסל ַהֶּסֶמל ֲאֶׁשר) 7: (ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלַהְכִעיסֹו
ְבנֹו  ֶׁשר ָאַמר ֱאלִֹהים ֶאל ָּדִויד ְוֶאל ְׁשלֹמֹהְּבֵבית ָהֱאלִֹהים אֲ 

ים ְׂשָרֵאל ָאִׂש ַּבַּבִית ַהֶּזה ּוִבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ִמּכֹל ִׁשְבֵטי יִ 
 ְולֹא אֹוִסיף ְלָהִסיר ֶאת ֶרֶגל ִיְׂשָרֵאל) 8: (ֶאת ְׁשִמי ְלֵעילֹום

ַרק ִאם ִיְׁשְמרּו | ם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֶהֱעַמְדִּתי ַלֲאבֵֹתיכֶ 
 ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתים ְלָכל ַהּתֹוָרה ְוַהֻחִּקים

ֵבי ַוֶּיַתע ְמַנֶּׁשה ֶאת ְיהּוָדה ְויְֹׁש ) 9: (ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְּבַיד מֶֹׁשה
ְּפֵני ְּבֵני ַלֲעׂשֹות ָרע ִמן ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ְיהָוה ִמ | ְירּוָׁשָלִם 

  : ָרֵאלִיְׂש 
ַוָּיֵבא ) 11: (ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל ְמַנֶּׁשה ְוֶאל ַעּמֹו ְולֹא ִהְקִׁשיבּו) 10(

ִּיְלְּכדּו ֶאת ְיהָוה ֲעֵליֶהם ֶאת ָׂשֵרי ַהָּצָבא ֲאֶׁשר ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור וַ 
) 12: (ַוַּיַאְסֻרהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים ַוּיֹוִליֻכהּו ָּבֶבָלה| ְמַנֶּׁשה ַּבחִֹחים 

ַוִּיָּכַנע ְמאֹד ִמִּלְפֵני | ְכָהֵצר לֹו ִחָּלה ֶאת ְּפֵני ְיהָוה ֱאלָֹהיו ּו
ָּנתֹו ַוִּיְתַּפֵּלל ֵאָליו ַוֵּיָעֶתר לֹו ַוִּיְׁשַמע ְּתִח ) 13: (ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתיו

ַוֵּיַדע ְמַנֶּׁשה ִּכי ְיהָוה הּוא | ַוְיִׁשיֵבהּו ְירּוָׁשַלִם ְלַמְלכּותֹו 
ְוַאֲחֵרי ֵכן ָּבָנה חֹוָמה ִחיצֹוָנה ְלִעיר ָּדִויד  )14: (ָהֱאלִֹהים

ֶפל ַמְעָרָבה ְלִגיחֹון ַּבַּנַחל ְוָלבֹוא ְבַׁשַער ַהָּדִגים ְוָסַבב ָלעֹ
 ַוָּיֶׂשם ָׂשֵרי ַחִיל ְּבָכל ֶהָעִרים ַהְּבֻצרֹות| ַוַּיְגִּביֶהָה ְמאֹד 

 ַהֶּסֶמל ִמֵּבית ְיהָוהַוָּיַסר ֶאת ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ְוֶאת ) 15: (ִּביהּוָדה
ַוַּיְׁשֵלְך |  ְוָכל ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר ָּבָנה ְּבַהר ֵּבית ְיהָוה ּוִבירּוָׁשָלִם

יו ֶאת ִמְזַּבח ְיהָוה ַוִּיְזַּבח ָעלָ ] ַוִּיֶבן קרי[ויכן ) 16: (חּוָצה ָלִעיר
ה ֱאלֵֹהי ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ַלֲעבֹוד ֶאת ְיהוָ | ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ְותֹוָדה 

ַרק ַליהָוה | ֲאָבל עֹוד ָהָעם זְֹבִחים ַּבָּבמֹות ) 17: (ִיְׂשָרֵאל
ִדְבֵרי ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְמַנֶּׁשה ּוְתִפָּלתֹו ֶאל ֱאלָֹהיו וְ ) 18: (ֱאלֵֹהיֶהם

ִהָּנם ַעל | ַהחִֹזים ַהְמַדְּבִרים ֵאָליו ְּבֵׁשם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 
ּוְתִפָּלתֹו ְוֵהָעֶתר לֹו ְוָכל ַחָּטאתֹו ) 19: (ָרֵאלִּדְבֵרי ַמְלֵכי ִיְׂש 

ֵׁשִרים ּוַמְעלֹו ְוַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ָּבָנה ָבֶהם ָּבמֹות ְוֶהֱעִמיד ָהאֲ 
) 20: (ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ִּדְבֵרי חֹוָזי| ְוַהְּפִסִלים ִלְפֵני ִהָּכְנעֹו 

ַוִּיְמלְֹך ָאמֹון ְּבנֹו | ֻרהּו ֵּביתֹו ַוִּיְׁשַּכב ְמַנֶּׁשה ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיְקְּב 
  : ַּתְחָּתיו

ַלְך ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ָמ | ֶּבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָאמֹון ְּבָמְלכֹו ) 21(
ְמַנֶּׁשה  ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה) 22: (ִּבירּוָׁשָלִם

ן ר ָעָׂשה ְמַנֶּׁשה ָאִביו ִזַּבח ָאמֹוּוְלָכל ַהְּפִסיִלים ֲאֶׁש | ָאִביו 
ִּכי | יו ְולֹא ִנְכַנע ִמִּלְפֵני ְיהָוה ְּכִהָּכַנע ְמַנֶּׁשה ָאִב ) 23: (ַוַּיַעְבֵדם



הּו ַוִּיְקְׁשרּו ָעָליו ֲעָבָדיו ַוְיִמיתֻ ) 24: (הּוא ָאמֹון ִהְרָּבה ַאְׁשָמה
ֹון ּקְֹׁשִרים ַעל ַהֶּמֶלְך ָאמַוַּיּכּו ַעם ָהָאֶרץ ֵאת ָּכל הַ ) 25: (ְּבֵביתֹו

  :ַוַּיְמִליכּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת יֹאִׁשָּיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו| 
  

2 Chronicles Chapter 34 
  
ה ּוְׁשלִֹׁשים ְוַאַחת ָׁשנָ | ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים יֹאִׁשָּיהּו ְבָמְלכֹו ) 1(

ַוֵּיֶלְך ְּבַדְרֵכי | י ְיהָוה ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעינֵ ) 2: (ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם
ְלכֹו ּוִבְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ְלָמ ) 3: (ָּדִויד ָאִביו ְולֹא ָסר ָיִמין ּוְׂשמֹאול

ּוִבְׁשֵּתים | ְוהּוא עֹוֶדּנּו ַנַער ֵהֵחל ִלְדרֹוׁש ֵלאלֵֹהי ָּדִויד ָאִביו 
מֹות ּבָ ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֵהֵחל ְלַטֵהר ֶאת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ִמן הַ 

ַוְיַנְּתצּו ְלָפָניו ֵאת ) 4: (ְוָהֲאֵׁשִרים ְוַהְּפִסִלים ְוַהַּמֵּסכֹות
| ֵּדַע ִמְזְּבחֹות ַהְּבָעִלים ְוַהַחָּמִנים ֲאֶׁשר ְלַמְעָלה ֵמֲעֵליֶהם ּגִ 
ל ְּפֵני ְוָהֲאֵׁשִרים ְוַהְּפִסִלים ְוַהַּמֵּסכֹות ִׁשַּבר ְוֵהַדק ַוִּיְזרֹק עַ 

ְוַעְצמֹות ּכֲֹהִנים ָׂשַרף ַעל ) 5: (ִחים ָלֶהםַהְּקָבִרים ַהּזְֹב 
ַוְיַטֵהר ֶאת ְיהּוָדה ְוֶאת | ] ִמְזְּבחֹוָתם קרי[מזבחותים 

בהר | ִלי ּוְבָעֵרי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ְוִׁשְמעֹון ְוַעד ַנְפָּת ) 6: (ְירּוָׁשָלִם
חֹות ַוְיַנֵּתץ ֶאת ַהִּמְזְּב ) 7: (ָסִביב] ְּבַחְרבֵֹתיֶהם קרי[בתיהם 

ַּדע ְּבָכל ְוֶאת ָהֲאֵׁשִרים ְוַהְּפִסִלים ִּכַּתת ְלֵהַדק ְוָכל ַהַחָּמִנים ּגִ 
ה ּוִבְׁשַנת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשרֵ ) 8(  : ַוָּיָׁשב ִלירּוָׁשָלִם| ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

 ְוֶאת ָׁשַלח ֶאת ָׁשָפן ֶּבן ֲאַצְלָיהּו| ְלָמְלכֹו ְלַטֵהר ָהָאֶרץ ְוַהָּבִית 
ֶאת  הּו ַׂשר ָהִעיר ְוֵאת יֹוָאח ֶּבן יֹוָאָחז ַהַּמְזִּכיר ְלַחֵּזקַמֲעֵׂשיָ 

ְּתנּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַוּיִ ) 9: (ֵּבית ְיהָוה ֱאלָֹהיו
ְמֵרי ֶאת ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ֵבית ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָאְספּו ַהְלִוִּים ׁשֹ

הּוָדה ַרִים ּוִמּכֹל ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ּוִמָּכל יְ ַהַּסף ִמַּיד ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפ 
 ַוִּיְּתנּו ַעל ַיד עֵֹׂשה) 10: (ְירּוָׁשָלִם] ַוָּיֻׁשבּו קרי[ויׁשבי | ּוִבְנָיִמן 

ה ַוִּיְּתנּו אֹתֹו עֹוֵׂשי ַהְּמָלאכָ | ַהְּמָלאָכה ַהֻּמְפָקִדים ְּבֵבית ְיהָוה 
ַוִּיְּתנּו ) 11: (ֹוק ּוְלַחֵּזק ַהָּבִיתֲאֶׁשר עִֹׂשים ְּבֵבית ְיהָוה ִלְבּד

| ת ֶלָחָרִׁשים ְוַלּבִֹנים ִלְקנֹות ַאְבֵני ַמְחֵצב ְוֵעִצים ַלְמַחְּברֹו
) 12: (ּוְלָקרֹות ֶאת ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ִהְׁשִחיתּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה

ַחת ִדים יַ ְוָהֲאָנִׁשים עִֹׂשים ֶּבֱאמּוָנה ַּבְּמָלאָכה ַוֲעֵליֶהם ֻמְפָק 
י ְועַֹבְדָיהּו ַהְלִוִּים ִמן ְּבֵני ְמָרִרי ּוְזַכְרָיה ּוְמֻׁשָּלם ִמן ְּבנֵ 

ְוַעל ) 13: (ְוַהְלִוִּים ָּכל ֵמִבין ִּבְכֵלי ִׁשיר| ַהְּקָהִתים ְלַנֵּצַח 
| ָדה ַהַּסָּבִלים ּוְמַנְּצִחים ְלכֹל עֵֹׂשה ְמָלאָכה ַלֲעבֹוָדה ַוֲעבֹו



ּוְבהֹוִציָאם ֶאת ) 14: (ְוׁשְֹטִרים ְוׁשֹוֲעִרים ּוֵמַהְלִוִּים סֹוְפִרים
ָמָצא ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ֶאת ֵסֶפר | ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ֵּבית ְיהָוה 

ן ַוַּיַען ִחְלִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׁשפָ ) 15: (ּתֹוַרת ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁשה
ֵּתן ִחְלִקָּיהּו ֶאת ַוּיִ | ַהּסֹוֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוה 

ָּיֶׁשב ַוָּיֵבא ָׁשָפן ֶאת ַהֵּסֶפר ֶאל ַהֶּמֶלְך וַ ) 16: (ַהֵּסֶפר ֶאל ָׁשָפן
 ּכֹל ֲאֶׁשר ִנַּתן ְּבַיד ֲעָבֶדיָך ֵהם| עֹוד ֶאת ַהֶּמֶלְך ָּדָבר ֵלאמֹר 

הּו ַוִּיְּתנּו| ַוַּיִּתיכּו ֶאת ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ְּבֵבית ְיהָוה ) 17: (עִֹׂשים
ַוַּיֵּגד ָׁשָפן ) 18: (ַעל ַיד ַהֻּמְפָקִדים ְוַעל ַיד עֹוֵׂשי ַהְּמָלאָכה

ַוִּיְקָרא בֹו | ַהּסֹוֵפר ַלֶּמֶלְך ֵלאמֹר ֵסֶפר ָנַתן ִלי ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן 
| ָרה ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַהֶּמֶלְך ֵאת ִּדְבֵרי ַהּתֹו) 19: (ָׁשָפן ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 

יָקם ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאת ִחְלִקָּיהּו ְוֶאת ֲאִח ) 20: (ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְקַרע
ד ֲעָׂשָיה ֶעבֶ  ֶּבן ָׁשָפן ְוֶאת ַעְבּדֹון ֶּבן ִמיָכה ְוֵאת ָׁשָפן ַהּסֹוֵפר ְוֵאת

ָאר ְלכּו ִדְרׁשּו ֶאת ְיהָוה ַּבֲעִדי ּוְבַעד ַהִּנְׁש ) 21: (ַהֶּמֶלְך ֵלאמֹר
ִּכי ְגדֹוָלה | ה ַעל ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבִיְׂשָרֵאל ּוִביהּודָ 

ֹוֵתינּו ֶאת ֲחַמת ְיהָוה ֲאֶׁשר ִנְּתָכה ָבנּו ַעל ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמרּו ֲאב
  : ְּדַבר ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהָּכתּוב ַעל ַהֵּסֶפר ַהֶּזה

ְּנִביָאה ֵאֶׁשת ַוֵּיֶלְך ִחְלִקָּיהּו ַוֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ֶאל ֻחְלָּדה הַ ) 22(
יא ֶּבן ַחְסָרה ׁשֹוֵמר ַהְּבָגִדים ְוִה ] ָּתְקַהת קרי[ַׁשֻּלם ֶּבן תוקהת 

) 23(  : ַוְיַדְּברּו ֵאֶליָה ָּכזֹאת| יֹוֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלִם ַּבִּמְׁשֶנה 
ִאְמרּו ָלִאיׁש | ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ֵמִביא ) 24(  : ֶכם ֵאָליֲאֶׁשר ָׁשַלח ֶאְת 
 ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ַהְּכתּובֹות| ָרָעה ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל יֹוְׁשָביו 

ַּתַחת ֲאֶׁשר ) 25: (ַעל ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָקְראּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ְיהּוָדה
ְלַמַען ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ] ַוְיַקְּטרּו קרי[ֲעָזבּוִני ויקטירו 

א ְוִתַּתְך ֲחָמִתי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְולֹ| ַהְכִעיֵסִני ְּבכֹל ַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶהם 
יהָוה ְוֶאל ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַהּׁשֵֹלַח ֶאְתֶכם ִלְדרֹוׁש ּבַ ) 26: (ִתְכֶּבה

ִרים ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַהְּדבָ    | ּכֹה תֹאְמרּו ֵאָליו 
ַיַען ַרְך ְלָבְבָך ַוִּתָּכַנע ִמִּלְפֵני ֱאלִֹהים ) 27: (ֲאֶׁשר ָׁשָמְעָּת 

ָּכַנע ְלָפַני ְּבָׁשְמֲעָך ֶאת ְּדָבָריו ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל יְֹׁשָביו ַוִּת 
: ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ְנֻאם ְיהָוה| ַוִּתְקַרע ֶאת ְּבָגֶדיָך ַוֵּתְבְּך ְלָפָני 

ֹום בֶֹתיָך ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל ִקְברֶֹתיָך ְּבָׁשלִהְנִני אִֹסְפָך ֶאל אֲ ) 28(
ָּמקֹום ְולֹא ִתְרֶאיָנה ֵעיֶניָך ְּבכֹל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ַעל הַ 

  : ַוָּיִׁשיבּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ָּדָבר| ַהֶּזה ְוַעל יְֹׁשָביו 



: ָׁשָלִםַוֶּיֱאסֹף ֶאת ָּכל ִזְקֵני ְיהּוָדה ִוירּו| ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ) 29(
רּוָׁשַלִם ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ֵּבית ְיהָוה ְוָכל ִאיׁש ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי יְ ) 30(

ַוִּיְקָרא | ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָכל ָהָעם ִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן 
) 31: (ְבָאְזֵניֶהם ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהִּנְמָצא ֵּבית ְיהָוה

ֶכת ֶּמֶלְך ַעל ָעְמדֹו ַוִּיְכרֹת ֶאת ַהְּבִרית ִלְפֵני ְיהָוה ָללֶ ַוַּיֲעמֹד הַ 
ְלָבבֹו  ַאֲחֵרי ְיהָוה ְוִלְׁשמֹור ֶאת ִמְצֹוָתיו ְוֵעְדֹוָתיו ְוֻחָּקיו ְּבָכל

ֶפר ַלֲעׂשֹות ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהְּכתּוִבים ַעל ַהֵּס | ּוְבָכל ַנְפׁשֹו 
ַוַּיֲעׂשּו | ל ַהִּנְמָצא ִבירּוָׁשַלִם ּוִבְנָיִמן ַוַּיֲעֵמד ֵאת ּכָ ) 32: (ַהֶּזה

ַוָּיַסר ) 33: (יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ִּכְבִרית ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם
י ִיְׂשָרֵאל יֹאִׁשָּיהּו ֶאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִלְבנֵ 

| ֲעבֹוד ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ַוַּיֲעֵבד ֵאת ָּכל ַהִּנְמָצא ְּבִיְׂשָרֵאל לַ 
  :ָּכל ָיָמיו לֹא ָסרּו ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם

  
2 Chronicles Chapter 35 

  
ַוִּיְׁשֲחטּו ַהֶּפַסח | ַוַּיַעׂש יֹאִׁשָּיהּו ִבירּוָׁשַלִם ֶּפַסח ַליהָוה ) 1(

ּכֲֹהִנים ַעל ַוַּיֲעֵמד הַ ) 2: (ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון
ַוּיֹאֶמר ַלְלִוִּים ) 3: (ַוְיַחְּזֵקם ַלֲעבֹוַדת ֵּבית ְיהָוה| ִמְׁשְמרֹוָתם 

ְּתנּו  ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים ַליהָוה] ַהְּמִביִנים קרי[המבונים 
ל ֶלְך ִיְׂשָרֵא ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ֶבן ָּדִויד ֶמ 

 ַעָּתה ִעְבדּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאת| ָלֶכם ַמָּׂשא ַּבָּכֵתף ֵאין 
ְלֵבית ֲאבֹוֵתיֶכם ] ְוָהִכינּו קרי[והכונו ) 4: (ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל

מֹה ִּבְכָתב ָּדִויד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ּוְבִמְכַּתב ְׁשלֹ| ְּכַמְחְלקֹוֵתיֶכם 
ָעם ֵּבית ָהָאבֹות ַלֲאֵחיֶכם ְּבֵני הָ ְוִעְמדּו ַבּקֶֹדׁש ִלְפֻלּגֹות ) 5: (ְבנֹו

ְוִהְתַקְּדׁשּו | ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח ) 6: (ַוֲחֻלַּקת ֵּבית ָאב ַלְלִוִּים| 
  : ְוָהִכינּו ַלֲאֵחיֶכם ַלֲעׂשֹות ִּכְדַבר ְיהָוה ְּבַיד מֶֹׁשה

ל ּכַֹוָּיֶרם יֹאִׁשָּיהּו ִלְבֵני ָהָעם צֹאן ְּכָבִׂשים ּוְבֵני ִעִּזים הַ ) 7(
לֶֹׁשת ַלְּפָסִחים ְלָכל ַהִּנְמָצא ְלִמְסַּפר ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ּוָבָקר ְׁש 

ְוָׂשָריו ִלְנָדָבה ָלָעם ) 8(  : ֵאֶּלה ֵמְרכּוׁש ַהֶּמֶלְך | ֲאָלִפים 
ת ִחְלִקָּיה ּוְזַכְרָיהּו ִויִחיֵאל ְנִגיֵדי ֵּבי| ַלּכֲֹהִנים ְוַלְלִוִּים ֵהִרימּו 

ָקר ָנְתנּו ַלְּפָסִחים ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ּובָ  ָהֱאלִֹהים ַלּכֲֹהִנים
ּוְׁשַמְעָיהּו ּוְנַתְנֵאל ] ְוָכַנְנָיהּו קרי[וכונניהו ) 9: (ְׁשלֹׁש ֵמאֹות

ֵהִרימּו ַלְלִוִּים | ֶאָחיו ַוֲחַׁשְבָיהּו ִויִעיֵאל ְויֹוָזָבד ָׂשֵרי ַהְלִוִּים 
ַוִּתּכֹון ) 10: (ׁש ֵמאֹותַלְּפָסִחים ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ּוָבָקר ֲחֵמ 



ֹוָתם ַוַּיַעְמדּו ַהּכֲֹהִנים ַעל ָעְמָדם ְוַהְלִוִּים ַעל ַמְחְלק| ָהֲעבֹוָדה 
 ַוִּיְזְרקּו ַהּכֲֹהִנים ִמָּיָדם| ַוִּיְׁשֲחטּו ַהָּפַסח ) 11: (ְּכִמְצַות ַהֶּמֶלְך 

ִמְפַלּגֹות ְלֵבית ַוָּיִסירּו ָהעָֹלה ְלִתָּתם ְל ) 12: (ְוַהְלִוִּים ַמְפִׁשיִטים
ְוֵכן | ָאבֹות ִלְבֵני ָהָעם ְלַהְקִריב ַליהָוה ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר מֶֹׁשה 

לּו ְוַהֳּקָדִׁשים ִּבְּׁש | ַוְיַבְּׁשלּו ַהֶּפַסח ָּבֵאׁש ַּכִּמְׁשָּפט ) 13: (ַלָּבָקר
ְוַאַחר ) 14: (ַּבִּסירֹות ּוַבְּדָוִדים ּוַבֵּצָלחֹות ַוָּיִריצּו ְלָכל ְּבֵני ָהָעם

ָהעֹוָלה  ֵהִכינּו ָלֶהם ְוַלּכֲֹהִנים ִּכי ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבַהֲעלֹות
: רֹןְוַהְלִוִּים ֵהִכינּו ָלֶהם ְוַלּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאהֲ | ְוַהֲחָלִבים ַעד ָלְיָלה 

ָאָסף ְוַהְמׁשֲֹרִרים ְּבֵני ָאָסף ַעל ַמֲעָמָדם ְּכִמְצַות ָּדִויד וְ ) 15(
ֵאין ָלֶהם |  יָמן ִויֻדתּון חֹוֵזה ַהֶּמֶלְך ְוַהּׁשֲֹעִרים ְלַׁשַער ָוָׁשַערְוהֵ 

ַוִּתּכֹון ) 16: (ָלסּור ֵמַעל ֲעבָֹדָתם ִּכי ֲאֵחיֶהם ַהְלִוִּים ֵהִכינּו ָלֶהם
עֹלֹות ַעל  ָּכל ֲעבֹוַדת ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח ְוַהֲעלֹות

ֵאל ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשרָ ) 17: (ִמְצַות ַהֶּמֶלְך יֹאִׁשָּיהּוְּכ | ִמְזַּבח ְיהָוה 
ְוֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִׁשְבַעת | ַהִּנְמְצִאים ֶאת ַהֶּפַסח ָּבֵעת ַהִהיא 

מּוֵאל ְולֹא ַנֲעָׂשה ֶפַסח ָּכמֹהּו ְּבִיְׂשָרֵאל ִמיֵמי ְׁש ) 18: (ָיִמים
אִׁשָּיהּו ָעׂשּו ַּכֶּפַסח ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְֹוָכל ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל לֹא | ַהָּנִביא 

ֵבי ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָכל ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ַהִּנְמָצא ְויֹוְׁש 
 ַנֲעָׂשה| הּו ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלַמְלכּות יֹאִׁשּיָ ) 19(  : ְירּוָׁשָלִם

ין יֹאִׁשָּיהּו ֶאת ַאֲחֵרי ָכל זֹאת ֲאֶׁשר ֵהִכ ) 20: (ַהֶּפַסח ַהֶּזה
 ַוֵּיֵצא| ָרת ַהַּבִית ָעָלה ְנכֹו ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלִהָּלֵחם ְּבַכְרְּכִמיׁש ַעל ּפְ 

ִּלי  ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ַמְלָאִכים ֵלאמֹר ַמה) 21: (ִלְקָראתֹו יֹאִׁשָּיהּו
ִּתי ְמ ָוָלְך ֶמֶלְך ְיהּוָדה לֹא ָעֶליָך ַאָּתה ַהּיֹום ִּכי ֶאל ֵּבית ִמְלחַ 

 ֲחַדל ְלָך ֵמֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִעִּמי ְוַאל| ֵואלִֹהים ָאַמר ְלַבֲהֵלִני 
ּבֹו  ְולֹא ֵהֵסב יֹאִׁשָּיהּו ָפָניו ִמֶּמּנּו ִּכי ְלִהָּלֵחם) 22: (ַיְׁשִחיֶתךָ 

ַוָּיבֹא ְלִהָּלֵחם | ִהְתַחֵּפׂש ְולֹא ָׁשַמע ֶאל ִּדְבֵרי ְנכֹו ִמִּפי ֱאלִֹהים 
ַוּיֹאֶמר | ַוּיֹרּו ַהּיִֹרים ַלֶּמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו ) 23: (ּדֹוְּבִבְקַעת ְמגִ 

ַוַּיֲעִביֻרהּו ) 24: (ַהֶּמֶלְך ַלֲעָבָדיו ַהֲעִבירּוִני ִּכי ָהֳחֵליִתי ְמאֹד
ר לֹו ֲעָבָדיו ִמן ַהֶּמְרָּכָבה ַוַּיְרִּכיֻבהּו ַעל ֶרֶכב ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁש 

ְוָכל ְיהּוָדה | ת ַוִּיָּקֵבר ְּבִקְברֹות ֲאבָֹתיו ַוּיֹוִליֻכהּו ְירּוָׁשַלִם ַוָּיָמ 
  : ִוירּוָׁשַלִם ִמְתַאְּבִלים ַעל יֹאִׁשָּיהּו

ַהָּׁשרֹות ַוְיקֹוֵנן ִיְרְמָיהּו ַעל יֹאִׁשָּיהּו ַוּיֹאְמרּו ָכל ַהָּׁשִרים וְ ) 25(
| ָרֵאל ְּבִקינֹוֵתיֶהם ַעל יֹאִׁשָּיהּו ַעד ַהּיֹום ַוִּיְּתנּום ְלחֹק ַעל ִיְׂש 

| ָדיו ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי יֹאִׁשָּיהּו ַוֲחָס ) 26: (ְוִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ַהִּקינֹות



| ּוְדָבָריו ָהִראׁשִֹנים ְוָהַאֲחרִֹנים ) 27: (ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ְיהָוה
  :ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה

  
2 Chronicles Chapter 36 

  
ת ַוַּיְמִליֻכהּו ַתחַ | ַוִּיְקחּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ְיהֹוָאָחז ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ) 1(

| ָמְלכֹו ֶּבן ָׁשלֹוׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה יֹוָאָחז ְּב ) 2: (ָאִביו ִּבירּוָׁשָלִם
ַוְיִסיֵרהּו ֶמֶלְך ִמְצַרִים ) 3: (ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם

) 4: (בַוַּיֲענֹׁש ֶאת ָהָאֶרץ ֵמָאה ִכַּכר ֶּכֶסף ְוִכַּכר ָזהָ | ִּבירּוָׁשָלִם 
ַלִם ַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך ִמְצַרִים ֶאת ֶאְלָיִקים ָאִחיו ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁש 

הּו ְוֶאת יֹוָאָחז ָאִחיו ָלַקח ְנכֹו ַוְיִביֵא | ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו ְיהֹוָיִקים 
  : ִמְצָרְיָמה

 ֵרה ָׁשָנהים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְיהֹוָיִקים ְּבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂש ֶּבן ֶעְׂשִר ) 5(
ָעָליו ָעָלה ) 6: (ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֱאלָֹהיו| ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 

: ָלהַוַּיַאְסֵרהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים ְלהִֹליכֹו ָּבבֶ | ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל 
 ַוִּיְּתֵנם ְּבֵהיָכלֹו| ְיהָוה ֵהִביא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ְלָבֶבל  ּוִמְּכֵלי ֵּבית) 7(

ְוַהִּנְמָצא  ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹוָיִקים ְותֲֹעבָֹתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה) 8: (ְּבָבֶבל
ַוִּיְמלְֹך | ָעָליו ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה 

  : ְיהֹוָיִכין ְּבנֹו ַּתְחָּתיו
ת ים ַוֲעֶׂשרֶ ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ְיהֹוָיִכין ְּבָמְלכֹו ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁש ) 9(

 ְוִלְתׁשּוַבת) 10: (ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה| ָיִמים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 
ְּכֵלי ֶחְמַּדת  ַהָּׁשָנה ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְנבּוַכְדֶנאַּצר ַוְיִבֵאהּו ָבֶבָלה ִעם

  : ִםַוַּיְמֵלְך ֶאת ִצְדִקָּיהּו ָאִחיו ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלָ | ית ְיהָוה ּבֵ 
ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה | ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשָנה ִצְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו ) 11(

לֹא |  ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֱאלָֹהיו) 12: (ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם
ְוַגם ַּבֶּמֶלְך ) 13: (ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ִמִּפי ְיהָוה ִנְכַנע ִמִּלְפֵני

ַוֶּיֶקׁש ֶאת ָעְרּפֹו | ְנבּוַכְדֶנאַּצר ָמָרד ֲאֶׁשר ִהְׁשִּביעֹו ֵּבאלִֹהים 
ַּגם ָּכל ) 14: (ַוְיַאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ִמּׁשּוב ֶאל ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

ַמַעל ְּככֹל ] ִלְמָעל קרי[ול ָׂשֵרי ַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ִהְרּבּו למע
ַוְיַטְּמאּו ֶאת ֵּבית ְיהָוה ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש | ּתֲֹעבֹות ַהּגֹוִים 

ְּבַיד  ַוִּיְׁשַלח ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם ֲעֵליֶהם) 15: (ִּבירּוָׁשָלִם
) 16: (ִּכי ָחַמל ַעל ַעּמֹו ְוַעל ְמעֹונֹו| ַמְלָאָכיו ַהְׁשֵּכם ְוָׁשלֹוַח 

ְּתִעים ְהיּו ַמְלִעִבים ְּבַמְלֲאֵכי ָהֱאלִֹהים ּובֹוִזים ְּדָבָריו ּוִמַּתעְ ַוּיִ 
) 17: (ַעד ֲעלֹות ֲחַמת ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַעד ְלֵאין ַמְרֵּפא| ִּבְנִבָאיו 



ם ַוַּיֲהרֹג ַּבחּוֵריהֶ ] ַּכְׂשִּדים קרי[ַוַּיַעל ֲעֵליֶהם ֶאת ֶמֶלְך כׂשדיים 
|  ֵׁשׁשָׁשם ְולֹא ָחַמל ַעל ָּבחּור ּוְבתּוָלה ָזֵקן ְויָ ַּבֶחֶרב ְּבֵבית ִמְקּדָ 
ְוכֹל ְּכֵלי ֵּבית ָהֱאלִֹהים ַהְּגדִֹלים ) 18: (ַהּכֹל ָנַתן ְּבָידֹו

ַהּכֹל | ְוַהְּקַטִּנים ְואְֹצרֹות ֵּבית ְיהָוה ְואְֹצרֹות ַהֶּמֶלְך ְוָׂשָריו 
 ִהים ַוְיַנְּתצּו ֵאת חֹוַמתַוִּיְׂשְרפּו ֶאת ֵּבית ָהֱאלֹ) 19: (ֵהִביא ָבֶבל
ֶּדיָה ְוָכל ַאְרְמנֹוֶתיָה ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל ְּכֵלי ַמֲחַמ | ְירּוָׁשָלִם 
ַוִּיְהיּו | ַוֶּיֶגל ַהְּׁשֵאִרית ִמן ַהֶחֶרב ֶאל ָּבֶבל ) 20(  : ְלַהְׁשִחית

ַבר ְלַמּלֹאות ְּד ) 21: (לֹו ּוְלָבָניו ַלֲעָבִדים ַעד ְמלְֹך ַמְלכּות ָּפָרס
ָּכל ְיֵמי | ְיהָוה ְּבִפי ִיְרְמָיהּו ַעד ָרְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה 

  : ָהַּׁשָּמה ָׁשָבָתה ְלַמּלֹאות ִׁשְבִעים ָׁשָנה
ְּבִפי  ּוִבְׁשַנת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר ְיהָוה) 22(

ָכל ֶמֶלְך ָּפַרס ַוַּיֲעֶבר קֹול ְּב  ֵהִעיר ְיהָוה ֶאת רּוַח ּכֹוֶרׁש| ִיְרְמָיהּו 
ּכֹה ָאַמר ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ) 23(  : ַמְלכּותֹו ְוַגם ְּבִמְכָּתב ֵלאמֹר

ְוהּוא  ָּפַרס ָּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַהָּׁשַמִים
ם ִמי ָבכֶ | ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִּבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה 

 :ִמָּכל ַעּמֹו ְיהָוה ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ְוָיַעל


