 Genesisבראשית
אשׁית בָּ ָרא אֱ ִהים אֵ ת הַ ָשּׁמַ יִם וְאֵ ת הָ אָ ֶרץ:
ְ 1:1בּ ֵר ִ
ְתה תֹהוּ ָובֹהוּ וְחֹ ֶשׁ ﬠַ ל־פְּ נֵי ְתהוֹם וְרוּחַ אֱ ִהים ְמ ַרחֶ פֶ ת ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ מָּ יִם:
1:2וְהָ אָ ֶרץ הָ י ָ
1:3וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים י ְִהי אוֹר וַי ְִהי־אוֹר:
1:4וַיּ ְַרא אֱ ִהים אֶ ת־הָ אוֹר כִּ י־טוֹב וַיּ ְַב ֵדּל אֱ ִהים בֵּ ין הָ אוֹר וּבֵ ין הַ חֹ ֶשׁ :
1:5וַיִּ ְק ָרא אֱ ִהים לָ אוֹר יוֹם וְלַ חֹ ֶשׁ ָק ָרא לָ יְלָ ה וַי ְִהי־ﬠֶ ֶרב וַי ְִהי־ ֹב ֶקר יוֹם אֶ חָ ד:
ִיהי ַמ ְב ִדּיל בֵּ ין ַמיִם לָ ָמיִם וַי ְִהי־כֵן:1
ֹאמר אֱ ִהים י ְִהי ָר ִקיﬠַ ְבּתוֹ הַ ָמּיִם ו ִ
1:6וַיּ ֶ
ַ 1:7ויַּﬠַ שׂ אֱ ִהים אֶ ת־הָ ָר ִקיﬠַ וַיּ ְַב ֵדּל בֵּ ין הַ ַמּיִם אֲ ֶשׁר ִמתַּ חַ ת לָ ָר ִקיﬠַ וּבֵ ין הַ מַּ יִם אֲ ֶשׁר מֵ ﬠַ ל לָ ָר ִקיﬠַ :
1:8וַיִּ ְק ָרא אֱ ִהים לָ ָר ִקיﬠַ ָשׁמָ יִם וַיּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י־טוֹב ַ 2וי ְִהי־ﬠֶ ֶרב ַוי ְִהי־ב ֶֹקר יוֹם ֵשׁנִ י:
ְת ָראֶ ה הַ יַּבָּ ָשׁה וַי ְִהי־כֵן וַיִּ ָקּווּ הַ ַמּיִם ִמ ַתּחַ ת
ל־מ ְקוֵה אֶ חָ ד 3ו ֵ
1:9וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים י ִָקּווּ הַ מַּ יִם ִמתַּ חַ ת הַ ָשּׁמַ יִם אֶ ִ
ְתּ ָרא הַ יַּבָּ ָשׁה :4
ל־מ ְקוֵיהֶ ם ו ֵ
הַ ָשּׁמַ יִם אֶ ִ
5
1:10וַיִּ ְק ָרא אֱ ִהים לַ יַּבָּ ָשׁה אֶ ֶרץ וּלְ ִמ ְקוִּ ים הַ מַּ יִם ָק ָרא י ִַמּים וַיּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י־טוֹב:
8
ַ 1:11ויּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים תַּ ְד ֵשׁא הָ אָ ֶרץ ֶדּ ֶשׁא ﬠֵ ֶשׂב ַמזְ ִריﬠַ ז ֶַרע לְ ִמינוֹ 6וְﬠֵ ץְ 7פּ ִרי עֹ ֶשׂה ְפּ ִרי אֲ ֶשׁר ז ְַרעוֹ־בוֹ ְל ִמינוֹ
ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וַי ְִהי־כֵן:
10
9
ה־פּ ִרי אֲ ֶשׁר ז ְַרעוֹ־בוֹ לְ ִמינֵהוּ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וַיּ ְַרא
1:12וַתּוֹצֵא הָ אָ ֶרץ ֶדּ ֶשׁא ﬠֵ ֶשׂב ַמזְ ִריﬠַ ז ֶַרע ְל ִמינֵהוּ וְﬠֵ ץ ְפּ ִרי עֹ ֶשׂ ְ
אֱ ִהים כִּ י־טוֹב:
ישׁי:
ַ 1:13וי ְִהי־ﬠֶ ֶרב ַוי ְִהי־ ֹב ֶקר יוֹם ְשׁלִ ִ
13
וּל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת הַ יּוֹם וְהַ לַּ ְילָ ה
1:14וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים י ְִהי ְמאֹ רֹת ִבּ ְר ִקיﬠַ הַ ָשּׁמַ יִם לִ ְמאוֹרֹת הַ יּוֹם  11לְ הָ ִאיר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץְ 12
וּל ָשׁנִים:14
וּלֲהַ ְב ִדּיל בֵּ ין הַ יּוֹם וּבֵ ין הַ לָּ יְלָ ה וְהָ יוּ לְ ֹאתֹת וּלְ מוֹﬠ ֲִדים וּלְ י ִָמים ְ
1:15וְהָ יוּ לִ ְמאוֹרֹת ִבּ ְר ִקיﬠַ הַ ָשּׁמַ יִם לְ הָ ִאיר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וַי ְִהי־כֵן:
ת־שׁנֵי הַ ְמּ ֹארֹת הַ גְּ דֹלִ ים אֶ ת־הַ ָמּאוֹר הַ ָגּדֹל ְלמֶ ְמ ֶשׁלֶ ת הַ יּוֹם וְאֶ ת־הַ ָמּאוֹר הַ ָקּטֹן לְ מֶ ְמ ֶשׁלֶ ת
ְ
ַ 1:16ויַּﬠַ שׂ אֱ ִהים אֶ
הַ לַּ יְלָ ה וְאֵ ת הַ כּוֹכ ִָבים:
1:17וַיִּ תֵּ ן אֹתָ ם אֱ ִהים ִבּ ְר ִקיﬠַ הַ ָשּׁמָ יִם לְ הָ ִאיר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
1:18וְלִ ְמשֹׁל בַּ יּוֹם וּבַ לַּ יְלָ ה וּלֲהַ ְב ִדּיל בֵּ ין הָ אוֹר וּבֵ ין הַ חֹ ֶשׁ וַיּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י־ טוֹב:
יﬠי:
ַ 1:19וי ְִהי־ﬠֶ ֶרב ַוי ְִהי־ ֹב ֶקר יוֹם ְר ִב ִ
15
ל־פּנֵי ְר ִקיﬠַ הַ ָשּׁ ָמיִם וַי ְִהי־כֵן :
1:20וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים י ְִשׁ ְרצוּ הַ מַּ יִם ֶשׁ ֶרץ נֶפֶ שׁ חַ יָּה ְו עוֹף יְעוֹפֵ ף ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ﬠַ ְ
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1:21וַיִּ ְב ָרא אֱ ִהים אֶ ת־הַ תַּ נִּינִם הַ גְּ דֹלִ ים וְאֵ ת כָּל־נֶפֶ שׁ הַ חַ יָּה הָ רֹמֶ ֶשׂת אֲ ֶשׁר ָשׁ ְרצוּ הַ ַמּיִם ְל ִמינֵהֶ ם ְואֵ ת כָּל־עוֹף
ָכּנָף לְ ִמינֵהוּ וַיּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י־טוֹב:
וּמלְ אוּ אֶ ת־הַ מַּ יִם בַּ יּ ִַמּים וְהָ עוֹף י ִֶרב בָּ אָ ֶרץ:
1:22וַיְבָ ֶר אֹתָ ם אֱ ִהים  1לֵ אמֹר פְּ רוּ ְוּרבוּ ִ
ישׁי:
ַ 1:23וי ְִהי־ﬠֶ ֶרב ַוי ְִהי־ ֹב ֶקר יוֹם חֲ ִמ ִ
1:24וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים תּוֹצֵא הָ אָ ֶרץ נֶפֶ שׁ חַ יָּה לְ ִמינָהּ ְבּהֵ ָמה ו ֶָר ֶמשׂ וְחַ יְתוֹ־אֶ ֶרץ לְ ִמינָהּ וַ ְי ִהי־כֵן:
ָל־ר ֶמשׂ הָ אֲ ָדמָ ה ְל ִמינֵהוּ ַויּ ְַרא אֱ ִהים
ַ 1:25ויַּﬠַ שׂ אֱ ִהים אֶ ת־חַ יַּת הָ אָ ֶרץ ְל ִמינָהּ וְאֶ ת־הַ ְבּהֵ מָ ה לְ ִמינָהּ וְאֵ ת כּ ֶ
כִּ י־טוֹב:
וּבכָל־חַ יַּת 2הָ אָ ֶרץ
וּב עוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם וּבַ ְבּהֵ ָמה ְ
מוּתנוּ ְו ִי ְרדּוּ ִב ְדגַת הַ יָּם ְ
ֲשׂה אָ ָדם ְבּצַלְ מֵ נוּ כִּ ְד ֵ
ֹאמר אֱ ִהים ַנﬠ ֶ
1:26וַיּ ֶ
וּבכָל־הָ ֶרמֶ שׂ הָ ר ֵֹמשׂ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ַוי ְִהי־כֵן:3
ְ
צַלמוֹ ְבּצֶלֶ ם אֱ ִהים בָּ ָרא אֹתוֹ ָזכָר וּנְ ֵקבָ ה בָּ ָרא ֹא ָתם:
1:27וַיִּ ְב ָרא אֱ ִהים אֶ ת־הָ אָ ָדם ְבּ ְ
וּב עוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם
וּמלְ אוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וְכִ ְבשֻׁ הָ ְוּרדוּ ִבּ ְדגַת הַ יָּם ְ
אֹתם אֱ ִהים לֵ אמֹר 4פְּ רוּ ְוּרבוּ ִ
ָ
1:28וַיְבָ ֶר
7
וּבכָל־הָ ֶרמֶ שׂ הָ ר ֶֹמ ֶשׂת ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
וּבכָל־חַ יַּת  6הָ אָ ֶרץ ְ
וּבכָל־בַּ ְבּהֵ מָ ה ְ 5
ְ
ל־פּנֵי כָל־הָ אָ ֶרץ וְאֶ ת־כָּל־הָ ﬠֵ ץ אֲ ֶשׁר־בּוֹ
1:29וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים ִהנֵּה נ ַָת ִתּי לָ ֶכם אֶ ת־כָּל־ﬠֵ ֶשׂב ז ֵֹרﬠַ ז ֶַרע אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
פְ ִרי־ﬠֵ ץ ז ֵֹרﬠַ ז ַָרע לָ כֶם י ְִהיֶה ְלאָ כְ לָ ה:
9
8
וּלכָל־הַ ְבּהֵ ָמה הָ אָ ֶרץ וּלְ כָל־עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם וּלְ כֹל ֶרמֶ שׂ רֹמֵ שׂ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־בּוֹ נֶפֶ שׁ חַ יָּה
וּלכָל־חַ יַּת הָ אָ ֶרץ ְ
ְ 1:30
אֶ ת־כָּל־י ֶֶרק ﬠֵ ֶשׂב לְ אָ כְ לָ ה:
1:31וַיּ ְַרא אֱ ִהים אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ו ְִהנֵּה־טוֹב ְמאֹד וַי ְִהי־ﬠֶ ֶרב וַי ְִהי־ ֹב ֶקר יוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי:
2:1וַ ְיכֻלּוּ הַ ָשּׁמַ יִם וְהָ אָ ֶרץ ְוכָל־צְ בָ אָ ם:
ָל־מ ְלאֲ כוֹתיוֹ 12אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה:
2:2וַ ְיכַל אֱ ִהים בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי 10מַ לְ אֲ כוֹתיוֹ  11אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וַיִּ ְשׁבֹּת בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ִמכּ ַ
2:3וַיְבָ ֶר אֱ ִהים אֶ ת־יוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י וַי ְַק ֵדּשׁ ֹאתוֹ כִּ י בוֹ ָשׁבַ ת ִמכָּל־מַ לְ אֲ כוֹתיוֹ 13אֲ ֶשׁר־בָּ ָרא אֱ ִהים לַ ﬠֲשׂוֹת:
ְשׁ ָמיִם:
2:4אֵ לֶּ ה תוֹלְ דוֹת הַ ָשּׁ ַמיִם ְוהָ אָ ֶרץ ְבּ ִהבָּ ְראָ ם ְבּיוֹם ﬠֲשׂוֹת 14אֱ ִהים אֶ ֶרץ ו ָ
ְ 2:5וכֹל ִשׂיחַ הַ ָשּׂ ֶדה טֶ ֶרם י ְִהיֶה בָ אָ ֶרץ ְוכָל־ﬠֵ ֶשׂב הַ ָשּׂ ֶדה טֶ ֶרם יִצְ מָ ח כִּ י ל ֹא ִה ְמ ִטיר 15אֱ ִהים ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וְאָ ָדם אַ יִן
לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־הָ אֲ ָדמָ ה:
ָל־פּנֵי־הָ אֲ ָד ָמה:
2:6וְאֵ ד ַיﬠֲלֶ ה ִמן־הָ אָ ֶרץ ו ְִה ְשׁ ָקה אֶ ת־כּ ְ
2:7וַיִּ יצֶ ר 16אֱ ִהים אֶ ת־הָ אָ ָדם ﬠָ פָ ר ִמן־הָ אֲ ָד ָמה וַיִּ פַּ ח ְבּאַ פָּ יו נִ ְשׁמַ ת חַ יִּ ים וַי ְִהי הָ אָ ָדם ְלנֶפֶ שׁ חַ יָּה:
ָשׂם ָשׁם אֶ ת־הָ אָ ָדם אֲ ֶשׁר יָ ָצר:
ַן־בﬠֵ ֶדן ִמ ֶקּ ֶדם וַיּ ֶ
2:8וַיִּ טַּ ע 17אֱ ִהים גּ ְ
1

)חַ יַּתהָ אָ ֶרץ(  Syr OL // omit MT SP LXX Tg Syr Vgחַ יַּת 26

2

ְהי־כֵן 26
)וַי ְִהיוַיִּ ְב ָרא(  LXX(75 508) Mss // omit MT SP LXX Tg Syr Vgוַי ִ

3

ֹאמר לָ הֶ ם אֱ ִהים  LXX OL //לֵ אמֹר 28
 MT SP Tg Syr Vgוַיּ ֶ

4

וּבכָל־בַּ ְבּהֵ מָ ה 28
וּבכָל( ְ LXX OL Mss // omit MT SP Tg Syr Vg
וּבכָלְ 
) ְ

5

 MT SP LXX OL Vg Tgחַ יָּה  LXX Syr //חַ יַּת 28

6

וּבכָל־הָ ֶר ֶמשׂ 28
)הָ אָ ֶרץ הָ ר ֶֹמ ֶשׂת(  LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vgהָ אָ ֶרץ ְ

7

)הָ אָ ֶרץ וּלְ כָל הָ אָ ֶרץ וּלְ כָל(  Bo (pap. Bodmer III) // omit MT SP LXX OL Tg Syr Vgוּלְ כָל־הַ ְבּהֵ ָמה הָ אָ ֶרץ 30

8

ֹמשׂ( ֶ LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vgרמֶ שׂ 30
) ֶרמֶ שׂ ר ֵ

9







יﬠי  SP LXX OL Syr //הַ ִשּׁ ִשּׁי 2
 MT Tg Vgהַ ְשּׁ ִב ִ

10

ְ MTמלַ אכְ תּוֹ ַ LXX Syr //מ ְלאֲ כוֹתיוֹ 2
ְ MTמלַ אכְ תּוֹ ַ LXX Syr and Hebrews 4:4 //מ ְלאֲ כוֹתיוֹ 2

11

ְ MTמלַ אכְ תּוֹ ַ LXX Syr //מ ְלאֲ כוֹתיוֹ
) MT LXX(A 17-135 343-121-392 120-122 55 59 509) Bo(L) Or (Sel 97יְהוָה  LXX OL(L) // addﬠֲשׂוֹת
 MTיְהוָה ִ LXX OL(L) Bo(k) // addה ְמ ִטיר
 MTיְהוָה  LXX OL(L) Bo(k) // addוַיִּ יצֶ ר
 LXX(O-72 18-79-569 550 551 d f-56 75 t 121-424’ 31’ 319 539) OL(L) Bo(pap. Bodmer III) Bo(k) Armוַיִּ ַטּע 8

3
4
5
7

12
13
14
15
16
17

Arab Phil (I 71.8 II 140.7 241.10) Chr (V 129 VII 130(bis)) Hipp (II 127) Or (Sel 97) Procop (157 Sev 477 Thdrt (I
 MT LXXיְהוָה 121) // add

2:9וַיַּצְ מַ ח 1אֱ ִהים ִמן־הָ אֲ ָד ָמה כָּל־ﬠֵ ץ נ ְֶח ָמד ְל ַמ ְראֶ ה וְטוֹב ְל ַמאֲ כָל וְﬠֵ ץ הַ חַ יִּ ים ְבּתוֹ הַ גָּן וְﬠֵ ץ הַ ַדּﬠַ ת טוֹב ו ָָרע:
אשׁים:
וּמ ָשּׁם יִפָּ ֵרד וְהָ יָה ְלאַ ְרבָּ ﬠָ ה ָר ִ
ְ 2:10ונָהָ רּ יֹ צֵא ֵמﬠֵ ֶדן לְ הַ ְשׁקוֹת אֶ ת־הַ גָּן ִ
ר־שׁם הַ זָּהָ ב:
ֵ 2:11שׁם הָ אֶ חָ ד פִּ ישׁוֹן הוּא הַ סֹּבֵ ב אֵ ת כָּל־אֶ ֶרץ חֲ וִילָ ה  2אֲ ֶשׁ ָ
2:12וּזֲהַ ב הָ אָ ֶרץ הַ ִהיא טוֹב ָשׁם הַ ְבּדֹלַ ח וְאֶ בֶ ן הַ שֹּׁהַ ם:
ְשׁם־הַ נָּהָ ר הַ ֵשּׁנִ י גִּ יחוֹן הוּא הַ סּוֹבֵ ב אֵ ת כָּל־אֶ ֶרץ כּוּשׁ:
2:13ו ֵ
יﬠי הוּא ְפ ָרת:
ישׁי ִח ֶדּ ֶקל הוּא הַ הֹ לֵ ִק ְדמַ ת אַ שּׁוּר וְהַ נָּהָ ר הָ ְר ִב ִ
ְשׁם הַ נָּהָ ר הַ ְשּׁלִ ִ
2:14ו ֵ
2:15וַיִּ ַקּח יְהוָה אֱ ִהים אֶ ת־הָ אָ ָדם ַויַּנִּ חֵ הוּ ְבגַן־ﬠֵ ֶדן ְלﬠָ ְב ָדהּ וּלְ ָשׁ ְמ ָרהּ:
2:16וַיְצַו 3אֱ ִהים ﬠַ ל־הָ אָ ָדם לֵ אמֹר ִמכֹּל ﬠֵ ץ־הַ גָּן אָ כֹל תּ ֹאכֵל:
וּמﬠֵ ץ הַ ַדּﬠַ ת טוֹב ו ָָרע ל ֹא ת ֹאכַל ִממֶּ נּוּ כִּ י ְבּיוֹם אֲ כָלְ ִממֶּ נּוּ מוֹת תָּ מוּת:
ֵ 2:17
2:18וַיּ ֹאמֶ ר 4יְהוָה אֱ ִהים ל ֹא־טוֹב הֱ יוֹת הָ אָ ָדם ְלבַ דּוֹ אֶ ֱﬠ ֶשׂה־לּוֹ ﬠֵ זֶר כְּ נֶגְ דּוֹ:
2:19וַיִּ צֶ ר 5אֱ ִהים ִמן־הָ אֲ ָדמָ ה כָל־הַ ְבּהֵ מָ ה וְאֵ ת  6כָּל־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה וְאֵ ת כָּל־עוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם וַיָּבֵ א אֶ ל־הָ אָ ָדם לִ ְראוֹת
מַ ה־יִּ ְק ָרא־לוֹ ְוכֹל אֲ ֶשׁר ִי ְק ָרא־לוֹ הָ אָ ָדם נֶפֶ שׁ חַ יָּה הוּא ְשׁמוֹ:
ֹא־מצָא ﬠֵ זֶר כְּ נֶגְ דּוֹ:
וּלאָ ָדם ל ָ
וּלכֹל חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ְ
2:20וַיִּ ְק ָרא הָ אָ ָדם ֵשׁמוֹת לְ כָל־הַ ְבּהֵ מָ ה וּלְ כָל7־עוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם ְ
ישׁן וַיִּ ַקּח אַ חַ ת ִמצַּלְ עֹתָ יו וַיִּ ְסגֹּ ר בָּ ָשׂר ַתּ ְח ֶתּנָּה:
2:21וַיַּפֵּ ל 8אֱ ִהים ַתּ ְר ֵדּ ָמה ﬠַ ל־הָ אָ ָדם וַיִּ ָ
2:22וַיִּ בֶ ן 9אֱ ִהים אֶ ת־הַ ֵצּלָ ע אֲ ֶשׁר־לָ ַקח ִמן־הָ אָ ָדם לְ ִא ָשּׁה ַוי ְִבאֶ הָ אֶ ל־הָ אָ ָדם:
10
ֹאמר הָ אָ ָדם ז ֹאת הַ פַּ ﬠַ ם ﬠֶ צֶ ם מֵ ֲﬠצָמַ י וּבָ ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ִרי לְ ז ֹאת ִי ָקּ ֵרא ִא ָשּׁה כִּ י ֵמ ִאישׁ ל ֳֻקחָ ה־זּ ֹאת:
2:23וַיּ ֶ
11
ת־אמּוֹ ו ְָדבַ ק ְבּ ִא ְשׁתּוֹ וְהָ יוּ ְשׁנֵיהֶ ם לְ בָ ָשׂר אֶ חָ ד:
ִ
ָב־אישׁ אֶ ת־אָ ִביו וְאֶ
2:24ﬠַ ל־כֵּן יַ ֲﬠז ִ
ֹשׁשׁוּ:
ֲרוּמּים הָ אָ ָדם ו ְִא ְשׁתּוֹ ְול ֹא י ְִתבּ ָ
2:25וַיִּ ְהיוּ ְשׁנֵיהֶ ם ﬠ ִ
3:1וְהַ נָּחָ שׁ הָ יָה ﬠָ רוּם ִמכֹּל חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה 12אֱ ִהים וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה הַ אַ ף 13כִּ י־אָ מַ ר אֱ ִהים ל ֹא
ת ֹאכְ לוּ ִמכֹּל ﬠֵ ץ הַ גָּן:
ֹאמר הָ ִא ָשּׁה אֶ ל־הַ נָּחָ שׁ ִמ ְפּ ִרי ﬠֵ ץ־הַ גָּן נ ֹאכֵל:
ַ 3:2ותּ ֶ
ן־תּמֻ תוּן:
וּמפְּ ִרי הָ ﬠֵ ץ אֲ ֶשׁר ְבּתוֹ ־הַ גָּן אָ מַ ר אֱ ִהים ל ֹא ת ֹאכְ לוּ ִמ ֶמּנּוּ ְול ֹא ִתגְּ עוּ בּוֹ פֶּ ְ
ִ 3:3
3:4וַיּ ֹאמֶ ר הַ נָּחָ שׁ אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה ל ֹא־מוֹת ְתּמֻ תוּן:
ִיתם כֵּא ִהים יֹ ְדﬠֵ י טוֹב ו ָָרע:
ְנִפ ְקחוּ ﬠֵ ינֵיכֶם ו ְִהי ֶ
3:5כִּ י יֹ ֵדﬠַ אֱ ִהים כִּ י ְבּיוֹם אֲ כָלְ כֶם ִממֶּ נּוּ ו ְ
3:6וַתֵּ ֶרא הָ ִא ָשּׁה כִּ י טוֹב הָ ﬠֵ ץ ְל ַמאֲ כָל וְכִ י תַ אֲ וָה־הוּא לָ ﬠֵ י ַניִם ְונ ְֶח ָמד הָ ﬠֵ ץ ְלהַ ְשׂכִּיל ו ִַתּ ַקּח ִמפִּ ְריוֹ וַתּ ֹאכַל ו ִַתּ ֵתּן
ישׁהּ ﬠִ מָּ הּ וַיּ ֹאכַל:
גַּם־לְ ִא ָ
יר ִמּם הֵ ם וַיִּ ְתפְּ רוּ ﬠֲלֵ יְ 14תאֵ נָה וַ ַיּﬠֲשׂוּ לָ הֶ ם חֲ גֹ רֹת:
3:7ו ִַתּפָּ ַק ְחנָה ﬠֵ ינֵי ְשׁנֵיהֶ ם וַיּ ְֵדעוּ כִּ י ﬠֵ ֻ
3:8וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ת־קוֹל  15אֱ ִהים ִמ ְתהַ לֵּ בַּ גָּן לְ רוּחַ הַ יּוֹם וַיִּ ְתחַ בֵּ א הָ אָ ָדם ו ְִא ְשׁתּוֹ ִמ ְפּנֵי 16אֱ ִהים ְבּתוֹ ﬠֵ ץ הַ גָּן:
3:9וַיִּ ְק ָרא  1אֱ ִהים אֶ ל־הָ אָ ָדם ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ אַ ֶיּכָּה:
 MTיְהוָה  LXX OL(L) Bo(k) // addוַיַּצְ ַמח 9
 MT LXX Tg Vgהַ חֲ וִילָ ה  SP Mss //חֲ וִילָ ה 11
3
 MTיְהוָה  LXX(53) Sa Iren(Lat) // addוַיְצַו 16
4
ֹאמר 18
 LXX(52-54-79-313-408-569-615-761 135 14-128* 664* Eus (VI 230) Aug(Lat) (Adim 3) Quodv (Prom Iוַיּ ֶ
 MT LXXיְהוָה 3) // add
5
 MTיְהוָה  LXX OL(C.I) Bo(pap. Bodmer III) Bo(k) // addאֱ ִהים 19
1

2

)כָלכָל(  OL // omit MT LXX Tg Syr Vgכָל־הַ ְבּהֵ מָ ה וְאֵ ת 19

6

)וּלְ כָל(  MTוּלְ  Hebrew Mss LXX OL Tg Ms Syr Vg //וּלְ כָל 20

7

 MTיְהוָה  LXX OL(L) Bo(pap. Bodmer III) Bo(k) // addוַיַּפֵּ ל 21
 MT LXXיְהוָה  OL(C) Bo(pap. Bodmer III) Ms BasSel (48) // addאֱ ִהים 22
10
ישׁהּ ֵ MT //מ ִאישׁ 23
 SP LXX Tgמֵ ִא ָ
8

9



- ) PHוּ -ם( ְ LXX Tg(J) Syr Vg // omit MT Tg Mssשׁנֵיהֶ ם 24

11

1
1
7
8
8

12

 MT LXXיְהוָה  LXX(761) Bo(k) // addﬠָ ָשׂה
 MTאַ ף  DSS(4QGen(k)) //הַ אַ ף
 MTﬠֲלֵ ה  Hebrew Mss SP LXX Tg Vg //ﬠֲלֵ י
 MT LXXיְהוָה  LXX(P.Oxy 1007) Epiph (III 202) Ambr(lat) (Par 68) Aug (Gen ad litt XI 33) // addקוֹל
 MT LXXיְהוָה ִ LXX(75 509) Bo(LW) Or (III 136) Ruf(Lat) (Rom VII 6) // addמ ְפּנֵי

13
14
15
16

3:10וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ת־קֹ לְ ָשׁ ַמﬠְ ִתּי בַּ גָּן ו ִָא ָירא כִּ י־ﬠֵ ירֹם אָ נֹכִ י וָאֵ חָ בֵ א:
ָל־ממֶּ נּוּ אָ כ ְָלתָּ :
יתי לְ ִבלְ ִתּי אֲ כ ִ
3:11וַיּ ֹאמֶ ר ִמי ִהגִּ יד לְ כִּ י ﬠֵ י רֹם אָ תָּ ה הֲ ִמן־הָ ﬠֵ ץ אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
3:12וַיּ ֹאמֶ ר הָ אָ ָדם הָ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר נָתַ ָתּה ִﬠמָּ ִדי ִהיא נ ְָתנָה־לִּ י ִמן־הָ ﬠֵ ץ וָאֹ כֵל:
3:13וַיּ ֹאמֶ ר 2אֱ ִהים לָ ִא ָשּׁה ַמה־זּ ֹאת ﬠָ ִשׂית וַתּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה הַ נָּחָ שׁ ִה ִשּׁיאַ נִי ָו ֹאכֵל:
וּמכֹּל חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ﬠַ ל־גְּ חֹ נְ ֵתלֵ וְﬠָ פָ ר
ית זּ ֹאת אָ רוּר אַ תָּ ה ִמכָּל־הַ ְבּהֵ ָמה ִ
3:14וַיּ ֹאמֶ ר 3אֱ ִהים אֶ ל־הַ נָּחָ שׁ כִּ י ﬠָ ִשׂ ָ
תּ ֹאכַל כָּל־יְמֵ י חַ יֶּי :
ְשׁוּפ ר ֹאשׁ וְאַ ָתּה ְתּשׁוּפֶ נּוּ ﬠָ ֵקב:
3:15וְאֵ יבָ ה אָ ִשׁית בֵּ י ְנ וּבֵ ין הָ ִא ָשּׁה וּבֵ ין ז ְַר ֲﬠ וּבֵ ין ז ְַרﬠָ הּ הוּא י ְ
שׁוּק ֵת וְהוּא
ל־אי ֵשׁ ְתּ ָ
 3:16וְאֱ ל4־הָ ִא ָשּׁה אָ מַ ר הַ ְרבָּ ה אַ ְרבֶּ ה ִﬠצְּ בוֹ ֵנ וְהֵ ֹר ֵנ ְבּﬠֶ צֶב תֵּ לְ ִדי בָ נִים וְאֶ ִ
י ְִמ ָשׁל־בָּ :
רוּרה הָ אֲ ָד ָמה
יתי לֵ אמֹר ל ֹא ת ֹאכַל ִממֶּ נּוּ אֲ ָ
י־שׁמַ ﬠְ תָּ ְלקוֹל ִא ְשׁתֶּ ַותּ ֹאכַל ִמן־הָ ﬠֵ ץ אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
3:17וּלְ אָ ָדם אָ מַ ר כִּ ָ
ֲבוּר ְבּﬠִ צָּבוֹן תּ ֹאכֲלֶ נָּה כֹּל יְמֵ י חַ יֶּי :
בַּ ﬠ ֶ
3:18וְקוֹץ ו ְַד ְר ַדּר תַּ צְ ִמיחַ לָ וְאָ כַלְ תָּ אֶ ת־ﬠֵ ֶשׂב הַ ָשּׂ ֶדה:
שׁוּב אֶ ל־הָ אֲ ָדמָ ה כִּ י ִממֶּ נָּה ל ָֻקּ ְחתָּ כִּ י־ﬠָ פָ ר אַ ָתּה וְאֶ ל־ﬠָ פָ ר ָתּשׁוּב:
ְ
ְ 3:19בּזֵﬠַ ת אַ פֶּ י תּ ֹאכַל לֶ חֶ ם ﬠַ ד
3:20וַיִּ ְק ָרא הָ אָ ָדם ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ חַ וָּה כִּ י ִהיא הָ יְתָ ה אֵ ם כָּל־חָ י:
3:21וַיַּﬠַ שׂ 5אֱ ִהים לְ אָ ָדם וּלְ ִא ְשׁתּוֹ כּ ְָתנוֹת עוֹר וַיּ ְַל ִבּ ֵשׁם:
3:22וַיּ ֹאמֶ ר 6אֱ ִהים הֵ ן הָ אָ ָדם הָ יָה כְּ אַ חַ ד ִמ ֶמּנּוּ לָ ַדﬠַ ת טוֹב ו ָָרע וְﬠַ תָּ ה נִ ְשׁ ְלחָ ה 7אֹתוֹ פֶּ ן־י ְִשׁלַ ח יָדוֹ וְלָ ַקח גַּם
מֵ ﬠֵ ץ הַ חַ יִּ ים וְאָ כַל וָחַ י לְ עֹלָ ם:
ְשׁלְּ חֵ הוּ יְהוָהִ 8מגַּן־ﬠֵ ֶדן לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ל ַֻקּח ִמ ָשּׁם:
ַ 3:23וי ַ
ת־דּ ֶר ﬠֵ ץ
מ ר אֶ ֶ
3:24וַ ְיג ֶָרשׁ אֶ ת־הָ אָ ָדם וַיּ ְַשׁכֵּן ִמ ֶקּ ֶדם ְלגַן־ﬠֵ ֶדן אֶ ת־הַ כְּ ֻר ִבים וְאֵ ת לַ הַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ִמּ ְתהַ פֶּ כֶת ִל ְשׁ ֹ
הַ חַ יִּ ים:
ִיתי ִאישׁ אֶ ת־אֱ ִהים:9
ת־קיִן וַתּ ֹאמֶ ר ָקנ ִ
ַ
4:1וְהָ אָ ָדם י ַָד ע אֶ ת־חַ וָּה ִא ְשׁתּוֹ ו ַַתּהַ ר וַתֵּ לֶ ד אֶ
4:2וַתֹּסֶ ף לָ לֶ ֶדת אֶ ת־אָ ִחיו אֶ ת־הָ בֶ ל וַי ְִהי־הֶ בֶ ל רֹﬠֵ ה צ ֹאן ְו ַקיִן הָ יָה עֹבֵ ד אֲ ָדמָ ה:
4:3וַי ְִהי ִמ ֵקּץ י ִָמים וַיָּבֵ א ַקיִן ִמפְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה ִמ ְנחָ ה לֵ א ִהים:10
ל־מנְחָ תוֹ:
וּמחֶ לְ בֵ הֶ ן וַיִּ ַשׁע אֱ ִהים  11אֶ ל־הֶ בֶ ל וְאֶ ִ
4:4וְהֶ בֶ ל הֵ ִביא גַם־הוּא ִמ ְבּ ֹכ רוֹת צ ֹאנוֹ ֵ
ל־מ ְנחָ תוֹ ל ֹא ָשׁﬠָ ה וַיִּ חַ ר לְ ַקיִן ְמ ֹאד וַיִּ פְּ לוּ פָּ נָיו:
ל־קיִן וְאֶ ִ
4:5וְאֶ ַ
12
ל־קיִן לָ ָמּה חָ ָרה לָ וְלָ מָּ ה נָפְ לוּ פָ נֶי :
ֹאמר אֱ ִהים אֶ ָ
4:6וַיּ ֶ
שׁוּקתוֹ וְאַ תָּ ה ִתּ ְמ ָשׁל־בּוֹ:
יטיב לַ פֶּ ַתח חַ ָטּאת רֹבֵ ץ וְאֵ לֶ י ְתּ ָ
יטיב ְשׂאֵ ת ו ְִאם ל ֹא ֵת ִ
ם־תּ ִ
4:7הֲ לוֹא ִא ֵ
ֹאמר ַקיִן אֶ ל־הֶ בֶ ל אָ ִחיו נ ְֵלכָה הַ ָשּׂ ֶדה 13וַי ְִהי ִבּ ְהיוֹתָ ם בַּ ָשּׂ ֶדה וַיּ ָָקם ַקיִן אֶ ל־הֶ בֶ ל אָ ִחיו וַיַּהַ ְרגֵהוּ:
ַ 4:8ויּ ֶ
ֹאמ ר ל ֹא י ַָד ְﬠ ִתּי הֲ שֹׁמֵ ר אָ ִחי אָ נֹכִ י:
ל־קיִן אֵ י הֶ בֶ ל אָ ִחי ַויּ ֶ
ֹאמר אֱ ִהים 14אֶ ַ
4:9וַיּ ֶ
1
ַ 4:10ויּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים מֶ ה ﬠָ ִשׂיתָ קוֹל ְדּמֵ י אָ ִחי ֹצﬠ ֲִקים אֵ לַ י ִמן־הָ אֲ ָד ָמה:
 LXX(14*-128 19 B(s) 121 122 730) Procop (197) Pal Aug(Lat) (Gen ad litt XI 34(ap)) Chr (V 896) Lucוַיִּ ְק ָרא 9
 MT LXXיְהוָה (Athan I 1) // add
2
ֹאמר 13
 MTיְהוָה  LXX OL(L) Bo(pap. Bodmer III) Bo(k) // addוַיּ ֶ
3
ֹאמר 14
 MT LXXיְהוָה  LXX(18-52-54-79-313-408-569-615-761 82 OL(K) // addוַיּ ֶ
4
 MT Tgאֶ ל  SP LXX Syr Vg //וְאֱ ל 16
5
 MTיְהוָה  LXX(550* 551* 127) Arm(codd) Ad Cyr Ruf(lat) (Lev VI 2 Reg S Bas 11) // addוַיַּﬠַ שׂ 21
1

ֹאמר 22
 MTיְהוָה  LXX OL(I) // addוַיּ ֶ

6

נִשׁלְ חָ ה 22
)וְﬠַ ָתּהנ ְִשׁלְ חָ ה( ְ OL Ms // omit MT SP LXX OL Tg Syr Vg

7

 MT LXXיְהוָה אֱ ִהים  Aug (Gn Ma 2,34) //אֱ ִהים  LXX(19-B(S)) Aug(lat) (Iul imp VI 23) //יְהוָה 23
 MT SP Tg Syr Vgיְהוָה  LXX OL(E) Bo(pap. Bodmer III) Bo(k) Hier Ms //אֱ ִהים 1
10
) LXX(72 422-551 125 129 121 122 509) OL(E) Ms Sa Ach Arm Phil (I 223.2) BasSel (69) ClemR (4לֵ א ִהים 3
 MTלַ יהוָה Tert(Lat) (Adv Iud 5) //
11
 MT SP Tg Syr Vgיְהוָה  LXX OL //אֱ ִהים 4
12
 MT LXXיְהוָה  OL(E) ClemR (4) //אֱ ִהים 6
13
שּׂ ֶדה 8
 SP LXX OL Syr Vg // omit MT Tgנ ְֵלכָה הַ ָ
14
 MT SP Tg Syr Vgיְהוָה  LXX OL //אֱ ִהים 9

8

9

ת־דּ ֵמי אָ ִחי ִמיּ ֶָד :
4:11וְﬠַ תָּ ה אָ רוּר אָ תָּ ה ִמן־הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁ ר פָּ צְ תָ ה אֶ ת־פִּ יהָ לָ ַקחַ ת אֶ ְ
4:12כִּ י תַ ֲﬠבֹד אֶ ת־הָ אֲ ָד ָמה ל ֹא־תֹסֵ ף ֵתּת־כֹּחָ הּ לָ נָע וָנָד ִתּ ְהיֶה בָ אָ ֶרץ:
4:13וַיּ ֹאמֶ ר ַקיִן אֶ ל־אֱ ִהים 2גָּדוֹל ﬠֲונִי ִמ ְנּשׂ ֹא:
ִיתי נָע וָנָד בָּ אָ ֶרץ וְהָ יָה כָל־מֹצְ ִאי יַהַ ְרגֵנִי:
וּמפָּ נֶי אֶ סָּ תֵ ר וְהָ י ִ
אֹתי הַ יּוֹם ֵמﬠַ ל ְפּנֵי הָ אֲ ָד ָמה ִ
4:14הֵ ן גּ ֵַר ְשׁ ָתּ ִ
ָשׂם יְהוָהְ 4ל ַקיִן אוֹת ְל ִב ְל ִתּי הַ כּוֹת־אֹתוֹ כָּל־מֹצְ אוֹ:
4:15וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ יְהוָה ל ֹא כֵן  3כָּל־הֹ ֵרג ַקיִן ִשׁ ְבﬠָ תַ יִם י ָֻקּם וַיּ ֶ
ֵשׁב ְבּאֶ ֶרץ־נוֹד ִק ְדמַ ת־ﬠֵ ֶדן:
4:16וַ ֵיּ ֵצא ַקיִן ִמלִּ פְ נֵי אֱ ִהיםַ 5ויּ ֶ
ת־א ְשׁתּוֹ ו ַַתּהַ ר ו ֵַתּלֶ ד אֶ ת־חֲ נוֹ וַי ְִהי ֹבּנֶה ִﬠיר וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם הָ ִﬠיר כְּ ֵשׁםְ 6בּנוֹ חֲ נוֹ :
ִ
ַ 4:17ויּ ֵַדע ַקיִן אֶ
תוּשׁאֵ ל יָלַ ד אֶ ת־לָ ֶמ :
וּמ ָ
תוּשׁאֵ ל ְ
ת־מ ָ
ְ
וּמחַ יִּ יאֵ ל יָלַ ד אֶ
ת־מחַ יִּ יאֵ ל ְ
ְ
4:18וַיִּ וָּלֵ ד לַ חֲ נוֹ אֶ ת־ﬠִ ָירד וְﬠִ ָירד יָלַ ד אֶ
ְשׁם הַ ֵשּׁנִית צִ לָּ ה:
4:19וַיִּ ַקּח־לוֹ לֶ מֶ ְשׁתֵּ י נ ִָשׁים ֵשׁם הָ אַ חַ ת ﬠָ ָדה ו ֵ
וּמ ְקנֶה:
4:20ו ֵַתּלֶ ד ﬠָ ָדה אֶ ת־יָבָ ל הוּא הָ יָה אֲ ִבי יֹ ֵשׁב אֹהֶ ל ִ
ְשׁם אָ ִחיו יוּבָ ל הוּא הָ יָה אֲ ִבי כָּל־תֹּפֵ שׂ כִּ נּוֹר ְו עוּגָב:
4:21ו ֵ
ל־ק ִין ַנﬠ ֲָמה:
4:22וְצִ לָּ ה גַם־ ִהיא י ְָל ָדה אֶ ת־תּוּבַ ל ַקיִן טֵ שׁ כָּל־חֹ ֵרשׁ 7נְחֹ ֶשׁת וּבַ ְרזֶל וַאֲ חוֹת תּוּבַ ַ
ָשׁיו ﬠָ ָדה וְצִ לָּ ה ְשׁמַ ﬠַ ן קוֹלִ י ְנ ֵשׁי לֶ מֶ הַ ְא ֵזנָּה ִא ְמ ָר ִתי כִּ י ִאישׁ הָ ַרגְ ִתּי ְל ִפצְ ִﬠי ְויֶלֶ ד ְלחַ ֻבּ ָר ִתי:
4:23וַיּ ֹאמֶ ר לֶ מֶ לְ נ ָ
ם־קיִן וְלֶ מֶ ִשׁ ְבﬠִ ים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה:
4:24כִּ י ִשׁ ְבﬠָ תַ יִם י ַֻקּ ָ
ת־לי אֱ ִהים ז ֶַרע אַ חֵ ר ַתּחַ ת הֶ בֶ ל כִּ י
ת־שׁמוֹ ֵשׁת לֵ אמֹר 8כִּ י ָשׁ ִ
ְ
ת־א ְשׁתּוֹ וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן ו ִַתּ ְק ָרא אֶ
ִ
ַ 4:25ויּ ֵַדע אָ ָדם עוֹד אֶ
הֲ ָרגוֹ ָקיִן:
10
9
ת־שׁמוֹ אֱ נוֹשׁ זֶה הוּחַ ל לִ ְקר ֹא ְבּ ֵשׁם אֱ ִהים :
ְ
4:26וּלְ ֵשׁת גַּם־הוּא יֻלַּ ד־בֵּ ן וַיִּ ְק ָרא אֶ
5:1זֶה סֵ פֶ ר תּוֹלְ דֹת אָ ָדם ְבּיוֹם ְבּ ר ֹא אֱ ִהים אָ ָדם ִבּ ְדמוּת אֱ ִהים ﬠָ ָשׂה אֹתוֹ:
ת־שׁ ָמם אָ ָדם ְבּיוֹם ִהבָּ ְראָ ם:
ְ
ָ 5:2זכָר וּ ְנ ֵקבָ ה ְבּ ָראָ ם וַיְבָ ֶר אֹתָ ם וַיִּ ְק ָרא אֶ
13
12
ת־שׁמוֹ ֵשׁת:
ְ
5:3וַי ְִחי אָ ָדם ְשׁ ִשׁים וּמָ אתַ יִםָ 11שׁנָה וַיּוֹלֶ ד בֵּ ן ִבּ ְדמוּתוֹ כְּ ַצלְ מוֹ וַיִּ ְק ָרא אֶ
ת־שׁת ֶשׁבַ ע 14מֵ אֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ֵ
5:4וַיִּ ְהיוּ יְמֵ י־אָ ָדם אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ
וּשׁ ִשׁים ָשׁנָה וַ ָיּמֹת:
5:5וַיִּ ְהיוּ כָּל־יְמֵ י אָ ָדם אֲ ֶשׁ ר־חַ י ְתּ ַשׁע מֵ אוֹת ָשׁנָה ְ
י־שׁת חָ ֵמשׁ ָשׁנִים וּמָ אתַ יִםָ 15שׁנָה וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־אֱ נוֹשׁ:
5:6וַי ְִח ֵ
16
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִ ים וּבָ נוֹת:
י־שׁת אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־אֱ נוֹשׁ ֶשׁבַ ע ָשׁנִים ְ
ַ 5:7וי ְִח ֵ
וּת ַשׁע מֵ אוֹת ָשׁנָה וַ ָיּמֹת:
י־שׁת ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְ
5:8וַיִּ ְהיוּ כָּל־י ְֵמ ֵ
ת־קינָן:
ֵ
וּמאַ ת ָשׁנָה 17וַיּוֹלֶ ד אֶ
5:9וַי ְִחי אֱ נוֹשׁ ִתּ ְשׁ ִﬠים ָשׁנָה ְ
18
וּשׁבַ ע מֵ אוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ת־קינָן חֲ מֵ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְ
ֵ
5:10וַי ְִחי אֱ נוֹשׁ אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה וַ ָיּמֹת:
5:11וַיִּ ְהיוּ כָּל־יְמֵ י אֱ נוֹשׁ חָ מֵ שׁ ָשׁנִים ְ
 LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vgאֱ ִהים 10
 MT LXXיְהוָה  LXX(376) Ambr(reading, deum), cf. B. Fischer, Vetus Latina, 86 //אֱ ִהים 13
3
 MTלָ כֵן  LXX Symmachus Theodotion Syr Vg //ל ֹא כֵן 15
4
) Ambst Aug(Jul im, Psאֱ ִהים  MT LXX //יְהוָה 15
5
 MT SP Tg Syr Vgיְהוָה  LXX OL //אֱ ִהים 16
6
שׁם 17
ְ Hebrew Mss LXXבּ ֵשׁם  MT //כְּ ֵ
7
 Tgאֲ ִבי כָּל־ ֵטשׁ ֵ MT LXX //טשׁ כָּל־חֹ ֵרשׁ 22
8
 LXX OL(E) Vg Tg(O) // omit MTלֵ אמֹר 25
9
 MTאָ ז  LXX Tg Syr Vg //זֶה 26
10
 MT LXXיְהוָה  Ambr Chr Procop //אֱ ִהים 26
1
2

וּמאַ ת  LXX OL Josephus Ant 1:83 //וּמָ אתַ יִם 3
ְ MT Tg Syr Vg

11

)בֵּ ןִ בּ ְדמוּתוֹ(  LXX(59) Bo Hi(Lat) Quaest X 11(a p) Pel Phil II 7 Trin III 4.25 // omit MT LXX Tg Syr Vgבֵּ ן 3

12

צַלמוֹ
צַלמוֹ ִ MT //בּ ְדמוּתוֹ כְּ ְ
 Hebrew Mss cf 1:26כִּ ְדמוּתוֹ ְבּ ְ
מנֶה ֶ LXX OL Josephus Ant 1:67 PsPhil 1.2 //שׁבַ ע
ְ MT Tg Syr Vgשׁ ֹ
אתיִם
וּמאַ ת  LXX OL Josephus Ant 1:83 //וּמָ ַ
ְ MT Tg Syr Vg
וּשׁבַ ע
מנֶה ְ LXX OL Josephus Ant 1:83 PsPhil 1.5 //
וּשׁ ֹ
ְ MT Tg Syr Vg
שׁנָה 9
וּמאַ ת ָ
ְ LXX OL Josephus Ant 1:83 PsPhil 1.7 // omit MT Tg Syr Vg
וּשׁבַ ע 10
מנֶה ְ LXX OL Josephus Ant 1:83 PsPhil 1.7 //
וּשׁ ֹ
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ת־מהֲ לַ ְלאֵ ל:
ַ
וּמאַ ת ָשׁנָה 1וַיּוֹלֶ ד אֶ
5:12וַי ְִחי ֵקינָן ִשׁ ְבﬠִ ים ָשׁנָה ְ
2
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ַ 5:13וי ְִחי ֵקינָן אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־מַ הֲ לַ ְלאֵ ל אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה ְ
וּת ַשׁע מֵ אוֹת ָשׁנָה וַ ָיּמֹת:
5:14וַיִּ ְהיוּ כָּל־יְמֵ י ֵקינָן ﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִים ְ
3
5:15וַי ְִחי מַ הֲ לַ לְ אֵ ל חָ מֵ שׁ ו ְִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה וּ ְמאַ ת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־י ֶָרד:
וּשׁבַ עֵ 4מאוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
5:16וַי ְִחי מַ הֲ לַ לְ אֵ ל אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־י ֶֶרד ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ְ
מנֶה מֵ אוֹת ָשׁנָה וַ ָיּמֹת:
וּשׁ ֹ
5:17וַיִּ ְהיוּ כָּל־יְמֵ י מַ הֲ לַ לְ אֵ ל חָ מֵ שׁ ו ְִת ְשׁﬠִ ים ָשׁנָה ְ
וּמאַ ת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־חֲ נוֹ :
5:18וַי ְִחי־י ֶֶרד ְשׁתַּ יִם ו ְִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
מנֶה ֵמאוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
5:19וַי ְִחי־י ֶֶרד אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־חֲ נוֹ ְשׁ ֹ
וּת ַשׁע מֵ אוֹת ָשׁנָה וַ ָיּמֹת:
5:20וַיִּ ְהיוּ כָּל־יְמֵ י־י ֶֶרד ְשׁתַּ יִם ו ְִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
תוּשׁלַ ח:
ת־מ ָ
ְ
וּמאַ ת ָשׁ ָנה 5וַיּוֹלֶ ד אֶ
5:21וַי ְִחי חֲ נוֹ חָ מֵ שׁ ו ְִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
6
תוּשׁלַ ח ְשׁתֵּ י ֵמאוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ת־מ ֶ
ְ
הוֹלידוֹ אֶ
5:22וַיִּ ְתהַ לֵּ חֲ נוֹ אֶ ת־הָ אֱ ִהים אַ חֲ ֵרי ִ
וּשׁ שׁ מֵ אוֹת ָשׁנָה:
5:23וַיִּ ְהיוּ  7כָּל־י ְֵמי חֲ נוֹ חָ ֵמשׁ ו ְִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
5:24וַיִּ ְתהַ לֵּ חֲ נוֹ אֶ ת־הָ אֱ ִהים וְאֵ ינֶנּוּ כִּ י־לָ ַקח אֹתוֹ אֱ ִהים:
וּמאַ ת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־לָ מֶ :
מ ִנים ָשׁנָה ְ
וּשׁ ֹ
תוּשׁלַ ח ֶשׁבַ ע ְ
5:25וַי ְִחי ְמ ֶ
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
וּשׁמוֹנִים ָשׁנָה ְ
תוּשׁלַ ח אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־לֶ מֶ ְשׁתַּ יִם ְ
5:26וַי ְִחי ְמ ֶ
וּת ַשׁע מֵ אוֹת ָשׁנָה וַ ָיּמֹת:
תוּשׁלַ ח תֵּ ַשׁע ו ְִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
5:27וַיִּ ְהיוּ כָּל־יְמֵ י ְמ ֶ
וּמאַ ת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בֵּ ן:
מ ִנים ָשׁנָה ְ
וּשׁ ֹ
5:28וַי ְִחי־לֶ מֶ ְשׁתַּ יִם ְ
וּמﬠִ צְּ בוֹן י ֵָדינוּ ִמן־הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר אֵ ְר ָרהּ אֱ ִהים:9
ֲשׂינוֵּ 8
מ ר זֶה ְינַחֲ מֵ נוּ ִמ ַמּﬠ ֵ
ת־שׁמוֹ נֹחַ לֵ א ֹ
ְ
5:29וַיִּ ְק ָרא אֶ
ַ 5:30וי ְִחי־לֶ מֶ אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־נֹחַ חָ ֵמשׁ ו ְִת ְשׁﬠִ ים ָשׁנָה וַחֲ מֵ שׁ מֵ ֹאת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת ָשׁנָה וַ ָיּמֹת:
 5:31וַיִּ ְהיוּ כָּל־יְמֵ י־לֶ מֶ ֶשׁבַ ע ו ְִשׁ ְבﬠִ ים ָשׁנָה ְ
ת־שׁם אֶ ת־חָ ם וְאֶ ת־יָפֶ ת:
ֵ
ַ 5:32וי ְִהי־נֹחַ בֶּ ן־חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד נֹחַ אֶ
ַ 6:1וי ְִהי כִּ י־הֵ חֵ ל הָ אָ ָדם לָ רֹב ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה וּבָ נוֹת יֻלְּ דוּ לָ הֶ ם:
ת־בּנוֹת הָ אָ ָדם כִּ י טֹ בֹת הֵ נָּה וַיִּ ְקחוּ לָ הֶ ם נ ִָשׁים ִמכֹּל אֲ ֶשׁר בָּ חָ רוּ:
ְ
6:2וַיִּ ְראוּ ְבנֵי־הָ אֱ ִהים אֶ
רוּחי בָ אָ ָדם לְ עֹלָ ם ְבּ ַשׁגָּם הוּא בָ ָשׂר וְהָ יוּ י ָָמיו ֵמאָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה:
ֹאמר אֱ ִהים  10ל ֹא־יָדוֹן ִ
6:3וַיּ ֶ
ל־בּנוֹת הָ אָ ָדם ְוי ְָלדוּ לָ הֶ ם הֵ מָּ ה
נְּפ ִלים הָ יוּ בָ אָ ֶרץ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ְוגַם אַ חֲ ֵרי־כֵן אֲ ֶשׁ ר ָיבֹאוּ ְבּנֵי הָ אֱ ִהים אֶ ְ
6:4הַ ִ
הַ גִּ בּ ִֹרים אֲ ֶשׁר מֵ עוֹלָ ם אַ נְ ֵשׁי הַ ֵשּׁם:
6:5וַיּ ְַרא אֱ ִהים  11כִּ י ַרבָּ ה ָרﬠַ ת הָ אָ ָדם בָּ אָ ֶרץ ְוכָל־יֵ ֶצ ר ַמ ְח ְשׁבֹת ִלבּוֹ ַרק ַרע כָּל־הַ יּוֹם:
6:6וַיִּ ָנּחֶ ם אֱ ִהים 12כִּ י־ﬠָ ָשׂה אֶ ת־הָ אָ ָדם בָּ אָ ֶרץ וַיִּ ְתﬠַ ֵצּב אֶ ל־לִ בּוֹ:
ד־ר ֶמשׂ וְﬠַ ד־עוֹף
ד־בּהֵ מָ ה ﬠַ ֶ
אתי מֵ ﬠַ ל ְפּנֵי הָ אֲ ָד ָמה ֵמאָ ָדם ﬠַ ְ
ֹאמר אֱ ִהים 13אֶ ְמחֶ ה אֶ ת־הָ אָ ָדם אֲ ֶשׁ ר־בָּ ָר ִ
6:7וַיּ ֶ
יתם:
הַ ָשּׁמָ יִם כִּ י ִנחַ ְמ ִתּי כִּ י ﬠ ֲִשׂ ִ
ְ 6:8ונֹחַ ָמצָא חֵ ן ְבּﬠֵ ינֵי אֱ ִהים:14
6:9אֵ לֶּ ה תּוֹ ְלדֹת נֹחַ נֹחַ ִאישׁ צ ִַדּיק ָתּ ִמים הָ יָה ְבּ ֹד רֹתָ יו אֶ ת־הָ אֱ ִהים ִה ְתהַ לֶּ ־נֹחַ :
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ת־שׁם אֶ ת־חָ ם וְאֶ ת־יָפֶ ת:
ֵ
6:10וַיּוֹלֶ ד נֹחַ ְשׁ ָשׁה בָ נִים אֶ
6:11ו ִַתּ ָשּׁחֵ ת הָ אָ ֶרץ לִ ְפנֵי הָ אֱ ִהים ו ִַתּ ָמּלֵ א הָ אָ ֶרץ חָ ָמס:
ת־דּ ְרכּוֹ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
י־ה ְשׁ ִחית כָּל־בָּ ָשׂר אֶ ַ
ַ 6:12ויּ ְַרא אֱ ִהים אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ו ְִהנֵּה נִ ְשׁחָ ָתה כִּ ִ
יתם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
י־מלְ אָ ה הָ אָ ֶרץ חָ ָמס ִמ ְפּנֵיהֶ ם ו ְִהנְ נִי ַמ ְשׁ ִח ָ
6:13וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים לְ נֹחַ ֵקץ כָּל־בָּ ָשׂר בָּ א לְ פָ נַי כִּ ָ
וּמחוּץ בַּ כֹּפֶ ר:
ֲשׂה אֶ ת־הַ תֵּ בָ ה ְוכָפַ ְרתָּ אֹתָ הּ ִמבַּ יִת ִ
ֲשׂה לְ תֵּ בַ ת ֲﬠצֵי־גֹ פֶ ר ִקנִּים תַּ ﬠ ֶ
6:14ﬠ ֵ
קוֹמ ָתהּ:
וּשׁ ִשׁים אַ ָמּה ָ
ֲשׂה אֹתָ הּ ְשׁ שׁ מֵ אוֹת אַ מָּ ה ֹא ֶר הַ תֵּ בָ ה חֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה ָר ְחבָּ הּ ְ
ְ 6:15וזֶה אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֶ
וּשׁ ִל ִשׁים
ֲשׂה לַ תֵּ בָ ה וְאֶ ל־אַ מָּ ה ְתּכַלֶ נָּה ִמלְ מַ ﬠְ לָ ה וּפֶ תַ ח הַ תֵּ בָ ה ְבּצִ ָדּהּ ָתּ ִשׂים ַתּ ְח ִתּיִּ ם ְשׁנִיִּ ם ְ
6:16צֹהַ ר תַּ ﬠ ֶ
ֲשׂהָ :
ַתּﬠ ֶ
6:17וַאֲ נִי ִהנְ נִי ֵמ ִביא אֶ ת־הַ מַּ בּוּל מַ יִם ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ לְ ַשׁחֵ ת כָּל־בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר־בּוֹ רוּחַ חַ יִּ ים ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ָמיִם כֹּל
אֲ ֶשׁר־בָּ אָ ֶרץ יִגְ וָע:
את אֶ ל־הַ תֵּ בָ ה אַ ָתּה וּבָ נֶי ו ְִא ְשׁ ְתּ וּ ְנ ֵשׁי־בָ נֶי ִאתָּ :
יתי ִאתָּ וּבָ ָ
ת־בּ ִר ִ
ְ
6:18וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ
וּמכָּל־הָ חַ י ִמכָּל־בָּ ָשׂר ְשׁ ַניִם ְשׁ ַניִםִ 1מכֹּל תָּ ִביא אֶ ל־הַ ֵתּבָ ה לְ הַ חֲ יֹ ת ִאתָּ ָזכָר וּנְ ֵקבָ ה י ְִהיוּ:
ִ 6:19
3
2
וּמכֹּל ֶרמֶ שׂ רֹמֵ שׂ הָ אֲ ָד ָמה ְל ִמינֵהוּ ְשׁ ַניִם ְשׁ ַניִם ִמכֹּל יָבֹאוּ אֵ לֶ י
וּמן־הַ ְבּהֵ מָ ה לְ ִמינָהּ ִ
6:20מֵ הָ עוֹף ְל ִמינֵהוּ ִ
לְ הַ חֲ יוֹת:
6:21וְאַ תָּ ה ַקח־לְ ִמכָּל־מַ אֲ כָל אֲ ֶשׁר יֵאָ כֵל וְאָ סַ פְ ָתּ אֵ לֶ י וְהָ יָה ְל וְלָ הֶ ם ְלאָ כְ לָ ה:
6:22וַיַּﬠַ שׂ נֹחַ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֹתוֹ אֱ ִהים כֵּן ﬠָ ָשׂה:
יתי צ ִַדּיק ְלפָ נַי בַּ דּוֹר הַ זֶּה:
י־אֹת ָר ִא ִ
ְ
ית אֶ ל־הַ תֵּ בָ ה כִּ
ֹאמר אֱ ִהים  4לְ נֹחַ בּ ֹא־אַ תָּ ה ְוכָל־בֵּ ְ
7:1וַיּ ֶ
5
וּמן־הַ ְבּהֵ ָמה אֲ ֶשׁר ל ֹא ְטהֹ ָרה ִהיא ְשׁ ַניִם ְשׁ ַניִם
ח־ל ִשׁ ְבﬠָ ה ִשׁ ְבﬠָ ה ִאישׁ ו ְִא ְשׁתּוֹ ִ
הוֹרה ִתּ ַקּ ְ
ִ 7:2מכֹּל הַ ְבּהֵ מָ ה הַ ְטּ ָ
ִאישׁ ו ְִא ְשׁתּוֹ:
7
6
וּמכָּל־הָ עוֹף אֵ י ֶננָּה ְטהֹ ָרה ְשׁ ַניִם ְשׁ ַניִם ָזכָר וּ ְנ ֵקבָ ה
 7:3גַּם מֵ עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם הַ טָּ הוֹר ִשׁ ְבﬠָ ה ִשׁ ְבﬠָ ה ָזכָר וּנְ ֵקבָ ה ִ
לְ חַ יּוֹת ז ֶַרע ﬠַ ל־פְּ נֵי כָל־הָ אָ ֶרץ:
יתי אֶ ת־כָּל־הַ ְיקוּם אֲ ֶשׁר
7:4כִּ י ְלי ִָמים עוֹד ִשׁ ְבﬠָ ה אָ נֹכִ י מַ ְמ ִטיר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אַ ְרבָּ ﬠִ ים יוֹם וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים לָ יְלָ ה וּמָ ִח ִ
יתי מֵ ﬠַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה:
ﬠָ ִשׂ ִ
8
7:5וַיַּﬠַ שׂ נֹחַ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּהוּ אֱ ִהים :
ן־שׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה וְהַ מַּ בּוּל הָ יָה מַ יִם ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ְ 7:6ונֹחַ בֶּ ֵ
ַ 7:7ויָּב ֹא נֹחַ וּבָ נָיו ו ְִא ְשׁתּוֹ וּנְ ֵשׁי־בָ נָיו ִאתּוֹ אֶ ל־הַ ֵתּבָ ה ִמפְּ נֵי ֵמי הַ מַּ בּוּל:
וּמכֹּל 9אֲ ֶשׁר־ר ֵֹמשׂ ﬠַ ל־הָ אֲ ָד ָמה:
וּמן־הָ עוֹף ִ
וּמן־הַ ְבּהֵ ָמה אֲ ֶשׁר אֵ י ֶננָּה ְטהֹ ָרה ִ
הוֹרה ִ
ִ 7:8מן־הַ ְבּהֵ מָ ה הַ ְטּ ָ
ְ 7:9שׁ ַניִם ְשׁ ַניִם בָּ אוּ אֶ ל־נֹחַ אֶ ל־הַ ֵתּבָ ה ָזכָר וּ ְנ ֵקבָ ה כַּאֲ ֶשׁ ר צִ וָּה אֱ ִהים אֶ ת־נֹחַ :
וּמי הַ ַמּבּוּל הָ יוּ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
7:10וַי ְִהי לְ ִשׁ ְבﬠַ ת הַ יּ ִָמים ֵ
ָל־מ ְﬠ ְינֹת
שׁ־מאוֹת ָשׁנָה ְלחַ יֵּי־נֹחַ בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי ְבּ ִשׁ ְבﬠָ ה־ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ בַּ יּוֹם הַ זֶּ ה נ ְִב ְקעוּ כּ ַ
ִ 7:11בּ ְשׁנַת הַ ֵשּׁ ֵ
ְתּהוֹם ַרבָּ ה וַאֲ רֻ בֹּת הַ ָשּׁמַ יִם נִפְ תָּ חוּ:
ֶשׁם ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אַ ְרבָּ ﬠִ ים יוֹם וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים לָ יְלָ ה:
7:12וַי ְִהי הַ גּ ֶ
10
ְשׁי־בָ נָיו ִא ָתּם אֶ ל־הַ ֵתּבָ ה:
וּשׁ ֶשׁת נ ֵ
ְשׁם־וְחָ ם וָיֶפֶ ת ְבּנֵי־נֹחַ וְאֵ ֶשׁת נֹחַ ְ
ְ 7:13בּﬠֶ צֶם הַ יּוֹם הַ זֶּה בָּ א נֹחַ ו ֵ
7:14הֵ מָּ ה ְוכָל־הַ חַ יָּה לְ ִמינָהּ ְוכָל־הַ ְבּהֵ מָ ה ְל ִמינָהּ ְוכָל־הָ ֶרמֶ שׂ הָ ר ֵֹמשׂ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ לְ ִמינֵהוּ ְוכָל־הָ עוֹף ְל ִמינֵהוּ כֹּל
צִ פּוֹר כָּל־ ָכּנָף:
ַ 7:15ו ָיּבֹאוּ אֶ ל־נֹחַ אֶ ל־הַ תֵּ בָ ה ְשׁ ַניִם ְשׁ ַניִם ִמכָּל־הַ בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר־בּוֹ רוּחַ חַ יִּ ים:
) ְשׁ ַניִםְ שׁ ַניִם( ְ LXX Syr // omit MT Tg Vgשׁ ַניִם 19
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7:16וְהַ בָּ ִאים ָזכָר וּ ְנ ֵקבָ ה ִמכָּל־בָּ ָשׂר בָּ אוּ כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה אֹתוֹ אֱ ִהים וַיִּ ְסגֹּ ר אֱ ִהים 1בַּ ﬠֲדוֹ:
ַ 7:17וי ְִהי הַ ַמּבּוּל אַ ְרבָּ ִﬠים יוֹם ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וַיִּ ְרבּוּ הַ ַמּיִם וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־הַ ֵתּבָ ה ו ַָתּ ָרם ֵמﬠַ ל הָ אָ ֶרץ:
7:18וַיִּ גְ ְבּרוּ הַ מַּ יִם וַיִּ ְרבּוּ ְמאֹד ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וַתֵּ לֶ הַ תֵּ בָ ה ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ מָּ יִם:
ר־תּחַ ת כָּל־הַ ָשּׁ ָמיִם:
7:19וְהַ ַמּיִם גּ ְָברוּ ְמאֹד ְמאֹ ד ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וַ ְיכֻסּוּ כָּל־הֶ הָ ִרים הַ גְּ ב ִֹהים אֲ ֶשׁ ַ
7:20חֲ מֵ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ ָמּה ִמ ְל ַמﬠְ לָ ה גּ ְָברוּ הַ ָמּיִם וַ ְיכֻסּוּ הֶ הָ ִרים הַ גְּ ב ִֹהים:2
וּבכָל־הַ ֶשּׁ ֶרץ הַ שּׁ ֵֹרץ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ְו ֹכל הָ אָ ָדם:
7:21וַיִּ גְ וַע כָּל־בָּ ָשׂר הָ ר ֵֹמשׂ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ בָּ עוֹף וּבַ ְבּהֵ ָמה וּבַ חַ יָּה ְ
7:22כֹּל אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁמַ ת־רוּחַ חַ יִּ ים ְבּאַ פָּ יו ִמכֹּל אֲ ֶשׁר בֶּ חָ ָרבָ ה מֵ תוּ:
ד־רמֶ שׂ וְﬠַ ד־עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם וַיִּ ָמּחוּ ִמן־הָ אָ ֶרץ
ד־בּהֵ מָ ה ﬠַ ֶ
7:23וַיִּ מַ ח אֶ ת־כָּל־הַ ְי קוּם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה ֵמאָ ָדם ﬠַ ְ
ַיּשּׁאֶ ר אַ ־נֹחַ וַאֲ ֶשׁר ִאתּוֹ בַּ תֵּ בָ ה:
ו ָ
וּמאַ ת יוֹם:
7:24וַיִּ גְ ְבּרוּ הַ ַמּיִם ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ חֲ ִמ ִשּׁים ְ
ָל־ר ֶמשׂ 3אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ בַּ תֵּ בָ ה וַ ַיּﬠֲבֵ ר
8:1וַיִּ זְ כֹּר אֱ ִהים אֶ ת־נֹחַ וְאֵ ת כָּל־הַ חַ יָּה וְאֶ ת־כָּל־הַ ְבּהֵ ָמה וְאֶ ת־כָּל־עוֹף וְאֶ ת־כּ ֶ
אֱ ִהים רוּחַ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וַ ָיּשֹׁכּוּ הַ מָּ יִם:
ֶשׁם ִמן־הַ ָשּׁ ָמיִם:
8:2וַיִּ סָּ כְ רוּ מַ ְﬠ ְינֹת ְתּהוֹם וַאֲ רֻ בֹּת הַ ָשּׁ ָמיִם וַיִּ כָּלֵ א הַ גּ ֶ
וּמאַ ת יוֹם:
8:3וַיָּשֻׁ בוּ הַ מַּ יִם מֵ ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ הָ לוֹ וָשׁוֹב וַיּ ְַח ְסרוּ הַ ַמּיִם ִמ ְקצֵ ה חֲ ִמ ִשּׁים ְ
8:4וַתָּ נַח הַ תֵּ בָ ה בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ְבּ ִשׁ ְבﬠָ ה־ﬠָ ָשׂר יוֹם 4לַ חֹ ֶדשׁ ﬠַ ל הָ ֵרי אֲ ָר ָרט:
אשׁי הֶ הָ ִרים:
8:5וְהַ מַּ יִם הָ יוּ הָ לוֹ וְחָ סוֹר ﬠַ ד הַ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי בָּ ﬠ ֲִשׂ ִירי ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ ִנ ְראוּ ָר ֵ
8:6וַי ְִהי ִמ ֵקּץ אַ ְרבָּ ִﬠים יוֹם וַיִּ ְפ ַתּח נֹחַ אֶ ת־חַ לּוֹן הַ ֵתּבָ ה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה:
ֹשׁת הַ ַמּיִם מֵ ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ:
ְשׁלַּ ח אֶ ת־הָ עֹ ֵרב ַו ֵיּ ֵצא יָצוֹא וָשׁוֹב ﬠַ ד־ ְיב ֶ
ַ 8:7וי ַ
ְשׁלַּ ח אֶ ת־הַ יּוֹנָה ֵמ ִאתּוֹ ִל ְראוֹת הֲ ַקלּוּ הַ ַמּיִם מֵ ﬠַ ל ְפּנֵי הָ אֲ ָד ָמה:
8:8וַי ַ
ל־פּנֵי כָל־הָ אָ ֶרץ וַיִּ ְשׁלַ ח ָידוֹ וַיִּ ָקּחֶ הָ וַיָּבֵ א
ַף־רגְ לָ הּ ו ַָתּ ָשׁב אֵ לָ יו אֶ ל־הַ ֵתּבָ ה כִּ י־מַ יִם ﬠַ ְ
ֹא־מצְ אָ ה הַ יּוֹנָה ָמנוֹחַ לְ כ ַ
8:9וְל ָ
אֹתָ הּ אֵ לָ יו אֶ ל־הַ תֵּ בָ ה:
 8:10וַ ְייַחֵ ל 5עוֹד ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים אֲ חֵ ִרים וַיֹּ סֶ ף ַשׁלַּ ח אֶ ת־הַ יּוֹנָה ִמן־הַ ֵתּבָ ה:
י־קלּוּ הַ ַמּיִם ֵמﬠַ ל הָ אָ ֶרץ:
8:11וַתָּ ב ֹא אֵ לָ יו הַ יּוֹנָה לְ ﬠֵ ת ﬠֶ ֶרב ו ְִהנֵּה ﬠֲלֵ ה־ ַזיִת טָ ָרף ְבּ ִפיהָ ַויּ ֵַדע נֹחַ כִּ ַ
ְשׁלַּ ח אֶ ת־הַ יּוֹנָה ְול ֹא־י ְָספָ ה שׁוּב־אֵ לָ יו עוֹד:
8:12וַיִּ יָּחֶ ל עוֹד ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים אֲ חֵ ִרים וַי ַ
ת־מכְ סֵ ה
ִ
ְשׁשׁ־מֵ אוֹת ָשׁנָה לְ חַ יֵּי־נֹחַ  6בָּ ִראשׁוֹן ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ חָ ְרבוּ הַ ַמּיִם ֵמﬠַ ל הָ אָ ֶרץ וַיָּסַ ר נֹחַ אֶ
ַ 8:13וי ְִהי ְבּאַ חַ ת ו ֵ
הַ תֵּ בָ ה וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה חָ ְרבוּ פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה:
8:14וּבַ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי ְבּ ִשׁ ְבﬠָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ י ְָב ָשׁה הָ אָ ֶרץ:
ַ 8:15וי ְַדבֵּ ר אֱ ִהים אֶ ל־נֹחַ לֵ אמֹר:
8:16צֵ א ִמן־הַ תֵּ בָ ה אַ תָּ ה ו ְִא ְשׁ ְתּ וּבָ נֶי וּ ְנ ֵשׁי־בָ נֶי ִא ָתּ :
וּבכָל־הָ ֶרמֶ שׂ הָ ר ֵֹמשׂ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הוצא הַ ְיצֵא ִא ָתּ ְו ָשׁ ְרצוּ
ר־א ְתּ ִמכָּל־בָּ ָשׂר בָּ עוֹף וּבַ ְבּהֵ מָ ה ְ
8:17כָּל־הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁ ִ
בָ אָ ֶרץ וּפָ רוּ ְו ָרבוּ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ַ 8:18ויֵּצֵ א־נֹחַ וּבָ נָיו ו ְִא ְשׁתּוֹ וּ ְנ ֵשׁי־בָ נָיו ִאתּוֹ:
רמשׂ 9ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ֵתיהֶ ם יָצְ אוּ ִמן־הַ ֵתּבָ ה:
ְ 8:19וכָּל7־הַ חַ יָּה ְוכָל־הַ ְבּהֵ מָ ה ְ 8וכָל־הָ עוֹף ְוכָל־הָ ֶר ֶמשׂ הָ ֵ
וּמכֹּל הָ עוֹף הַ ָטּהֹ ר וַיַּﬠַ ל עֹ ת בַּ ִמּזְ בֵּ חַ :
הוֹרה ִ
8:20וַיִּ בֶ ן נֹחַ ִמזְ בֵּ חַ לֵ א ִהים 10וַיִּ ַקּח ִמכֹּל הַ ְבּהֵ מָ ה הַ ְטּ ָ
ל־לבּוֹ ל ֹא־ ֹא ִסף ְל ַקלֵּ ל עוֹד אֶ ת־הָ אֲ ָדמָ ה בַּ ﬠֲבוּר הָ אָ ָדם כִּ י
ת־ריחַ הַ נִּיחֹ חַ וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים  2אֶ ִ
8:21וַיּ ַָרח אֱ ִהים  1אֶ ֵ
יתי:
יֵ ֶצר לֵ ב הָ אָ ָדם ַרע ִמ ְנּﬠ ָֻריו ְול ֹא־אֹ ִסף עוֹד ְלהַ כּוֹת אֶ ת־כָּל־חַ י כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
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8:22עֹד כָּל־יְמֵ י הָ אָ ֶרץ ז ֶַרע ו ְָקצִ יר ְו קֹר וָחֹ ם ו ְַקיִץ וָחֹ ֶרף וְיוֹם וָלַ יְלָ ה ל ֹא י ְִשׁבֹּתוּ:
וּמ ְלאוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ֹאמר לָ הֶ ם פְּ רוּ ְוּרבוּ ִ
9:1וַיְבָ ֶר אֱ ִהים אֶ ת־נֹחַ וְאֶ ת־בָּ נָיו וַיּ ֶ
וּבכָל 4אֲ ֶשׁר ִתּ ְרמֹשׂ
וּמוֹראֲ כֶם ו ְִח ְתּכֶם י ְִהיֶה ﬠַ ל כָּל־חַ יַּת הָ אָ ֶרץ וְﬠַ ל כָּל הַ ְבּהֵ ָמה הָ אָ ֶרץ 3וְﬠַ ל כָּל־עוֹף הַ ָשּׁמָ יִם ְ
ַ 9:2
ָל־דּגֵי הַ יָּם ְבּי ְֶדכֶם נִתָּ נוּ:
וּבכ ְ
הָ אֲ ָד ָמה ְ
ָל־ר ֶמשׂ אֲ ֶשׁר הוּא־חַ י לָ כֶם י ְִהיֶה ְלאָ כְ לָ ה כְּ י ֶֶרק ﬠֵ ֶשׂב נ ַָת ִתּי לָ כֶם אֶ ת־כֹּל:
9:3כּ ֶ
9:4אַ ־בָּ ָשׂר ְבּנ ְַפשׁוֹ ָדמוֹ ל ֹא ת ֹאכֵלוּ:
וּמיַּד הָ אָ ָדם ִמיַּד ִאישׁ אָ ִחיו אֶ ְד רֹשׁ אֶ ת־נֶפֶ שׁ
ת־דּ ְמכֶם לְ נַפְ שֹׁתֵ יכֶם אֶ ְדרֹשׁ ִמיַּד כָּל־חַ יָּה אֶ ְד ְר ֶשׁנּוּ ִ
9:5וְאַ אֶ ִ
הָ אָ ָדם:
ִשּׁפֵ כִּ י ְבּצֶלֶ ם אֱ ִהים ﬠָ ָשׂה אֶ ת־הָ אָ ָדם:
9:6שֹׁפֵ ַדּם הָ אָ ָדם בָּ אָ ָדם ָדּמוֹ י ָ
ְשׁ ְרצוּ  5בָ אָ ֶרץ ְוּרדוּ 6־בָ הּ:
 9:7וְאַ תֶּ ם פְּ רוּ ְוּרבוּ ו ָ
מ ר:
9:8וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל־נֹחַ וְאֶ ל־בָּ נָיו ִאתּוֹ לֵ א ֹ
יתי ִא ְתּכֶם וְאֶ ת־ז ְַר ֲﬠכֶם אַ חֲ ֵריכֶם:
ת־בּ ִר ִ
9:9וַאֲ נִי ִה ְננִי מֵ ִקים אֶ ְ
8
7
וּבכָל־חַ יַּת הָ אָ ֶרץ ִא ְתּכֶם ִמכֹּל יֹ צְ אֵ י הַ תֵּ בָ ה :
9:10וְאֵ ת כָּל־נֶפֶ שׁ הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁר ִא ְתּכֶם בָּ עוֹף וּבַ ְבּהֵ ָמה ְ
יתי ִא ְתּכֶם ְול ֹא־ ִיכּ ֵָרת כָּל־בָּ ָשׂר עוֹד ִמ ֵמּי הַ מַּ בּוּל וְל ֹא־י ְִהיֶה עוֹד ַמבּוּל ְל ַשׁחֵ ת הָ אָ ֶרץ:
ת־בּ ִר ִ
9:11וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ ְ
ֹתן בֵּ ינִי וּבֵ ינֵיכֶם וּבֵ ין כָּל־נֶפֶ שׁ חַ יָּה אֲ ֶשׁר ִא ְתּכֶם לְ ֹד ֹרת עוֹלָ ם:
9:12וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים ז ֹאת אוֹת־הַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר־אֲ נִ י נ ֵ
ת־ק ְשׁ ִתּי נָתַ ִתּי בֶּ ﬠָ נָן וְהָ יְתָ ה לְ אוֹת ְבּ ִרית בֵּ ינִי וּבֵ ין הָ אָ ֶרץ:
9:13אֶ ַ
9:14וְהָ יָה ְבּﬠַ ְננִי ﬠָ נָן ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ְו ִנ ְראֲ תָ ה הַ ֶקּ ֶשׁת בֶּ ﬠָ נָן:
יתי אֲ ֶשׁ ר בֵּ ינִי וּבֵ ינֵיכֶם וּבֵ ין כָּל־נֶפֶ שׁ חַ יָּה ְבּכָל־בָּ ָשׂר ְול ֹא־י ְִהיֶה עוֹד הַ מַּ יִם ְל ַמבּוּל ְל ַשׁחֵ ת
ת־בּ ִר ִ
ְ
ְ 9:15ו ָזכ ְַר ִתּי אֶ
כָּל־בָּ ָשׂר:
9
יתיהָ לִ זְ ֹכּ ר ְבּ ִרית עוֹלָ ם בֵּ ין בֵּ ינִי וּבֵ ין כָּל־נֶפֶ שׁ חַ יָּה ְבּכָל־בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
9:16וְהָ יְתָ ה הַ ֶקּ ֶשׁת בֶּ ﬠָ ָנן ְוּר ִא ִ
ֹאמר אֱ ִהים אֶ ל־נֹחַ ז ֹאת אוֹת־הַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר הֲ ִקמ ִֹתי בֵּ ינִי וּבֵ ין כָּל־בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ַ 9:17ויּ ֶ
9:18וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־נֹחַ הַ יֹּ צְ ִאים ִמן־הַ תֵּ בָ ה ֵשׁם וְחָ ם וָיָפֶ ת וְחָ ם הוּא אֲ ִבי כְ נָﬠַ ן:
ְ 9:19שׁ ָשׁה אֵ לֶּ ה ְבּנֵי־נֹחַ וּמֵ אֵ לֶּ ה נ ְָפצָה כָל־הָ אָ ֶרץ:
9:20וַיָּחֶ ל נֹחַ ִאישׁ הָ אֲ ָדמָ ה וַיִּ טַּ ע כּ ֶָרם:
9:21וַיּ ְֵשׁ ְתּ ִמן־הַ ַיּיִן וַיִּ ְשׁכָּר וַיִּ ְתגַּל ְבּתוֹ אָ הֳ ה:
9:22וַיּ ְַרא חָ ם אֲ ִבי כְ נַﬠַ ן אֵ ת ﬠֶ ְרוַת אָ ִביו וַ ַיּגֵּד ִל ְשׁנֵי־אֶ חָ יו בַּ חוּץ:
וּפנֵיהֶ ם
ל־שׁכֶם ְשׁנֵיהֶ ם וַיּ ְֵלכוּ אֲ חֹ ַרנִּית וַ ְיכַסּוּ אֵ ת ﬠֶ ְרוַת אֲ ִביהֶ ם ְ
9:23וַיִּ ַקּח ֵשׁם וָיֶפֶ ת אֶ ת־הַ ִשּׂ ְמלָ ה וַיּ ִָשׂימוּ ﬠַ ְ
אֲ חֹ ַרנִּית וְﬠֶ ְרוַת אֲ ִביהֶ ם ל ֹא ָראוּ:
יקץ נֹחַ ִמיֵּינוֹ וַיּ ֵַדע אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה־לוֹ ְבּנוֹ הַ ָקּטָ ן:
9:24וַיִּ ֶ
ֹאמר אָ רוּר כְּ נָﬠַ ן ﬠֶ בֶ ד ﬠֲבָ ִדים י ְִהיֶה ְלאֶ חָ יו:
9:25וַיּ ֶ
ִיהי כְ נַﬠַ ן ﬠֶ בֶ ד לָ מוֹ:
ֹאמר בָּ רוּ  10אֱ הֵ י ֵשׁם ו ִ
9:26וַיּ ֶ
ִיהי כְ נַﬠַ ן ﬠֶ בֶ ד לָ מוֹ:
י־שׁם ו ִ
9:27י ְַפ ְתּ אֱ ִהים לְ יֶפֶ ת ְוי ְִשׁכֹּן ְבּאָ הֳ לֵ ֵ
ַ 9:28וי ְִחי־נֹחַ אַ חַ ר הַ מַּ בּוּל ְשׁ שׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה וַחֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה:
9:29וַיִּ ְהיוּ כָּל־י ְֵמי־נֹחַ ְתּ ַשׁע מֵ אוֹת ָשׁנָה וַחֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה וַ ָיּמֹת:
תּוֹלדֹת ְבּנֵי־נֹחַ ֵשׁם חָ ם וָיָפֶ ת וַיִּ וָּלְ דוּ לָ הֶ ם בָּ נִים אַ חַ ר הַ מַּ בּוּל:
10:1וְאֵ לֶּ ה ְ
וּמגוֹג וּמָ ַדי ְויָוָן וְתֻ בָ ל וּמֶ ֶשׁ ו ְִת ָירס:
ְ 10:2בּנֵי יֶפֶ ת גֹּ מֶ ר ָ
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תג ְַרמָ ה:
וּבנֵי גֹּ מֶ ר אַ ְשׁ ֲכּנַז ו ְִריפַ ת ְו ֹ
ְ 10:3
ישׁה וְתַ ְר ִשׁישׁ כִּ ִתּים ְו ר ָֹדנִים :
וּבנֵי יָוָן אֱ לִ ָ
ְ 10:4
10:5מֵ אֵ לֶּ ה נִפְ ְרדוּ ִאיֵּי הַ גּוֹיִם ְבּאַ ְרצֹתָ ם ִאישׁ לִ לְ שֹׁנוֹ לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם ְבּגוֹיֵהֶ ם:
וּמצְ ַריִם וּפוּט וּכְ נָﬠַ ן:
וּבנֵי חָ ם כּוּשׁ ִ
ְ 10:6
וּבנֵי ַרﬠְ מָ ה ְשׁבָ א ְוּד ָדן:
וּבנֵי כוּשׁ ְסבָ א וַחֲ וִילָ ה וְסַ ְבתָּ ה ְו ַרﬠְ מָ ה וְסַ ְב ְתּכָא ְ
ְ 10:7
10:8וְכוּשׁ יָלַ ד אֶ ת־נ ְִמרֹד הוּא הֵ חֵ ל לִ ְהיוֹת גִּ בֹּר בָּ אָ ֶרץ:
10:9הוּא־הָ יָה גִ בֹּר־צַ יִד ִלפְ נֵי אֱ ִהים  2ﬠַ ל־כֵּן יֵאָ מַ ר כְּ נ ְִמרֹד גִּ בּוֹר ַציִד לִ פְ נֵי אֵ ל :3
אשׁית מַ ְמלַ כְ תּוֹ בָּ בֶ ל וְאֶ ֶר וְאַ כַּד ְוכַלְ נֵה ְבּאֶ ֶרץ ִשׁ ְנﬠָ ר:
10:10ו ְַתּ ִהי ֵר ִ
ת־רחֹ בֹת ִﬠיר וְאֶ ת־כָּלַ ח:
ִ 10:11מן־הָ אָ ֶרץ הַ ִהיא ָיצָא אַ שּׁוּר וַיִּ בֶ ן אֶ ת־ ִנינְ וֵה וְאֶ ְ
ת־רסֶ ן בֵּ ין ִנינְ וֵה וּבֵ ין כָּלַ ח ִהוא הָ ﬠִ יר הַ גְּ דֹלָ ה:
10:12וְאֶ ֶ
ת־לוּדים וְאֶ ת־ ֲﬠנ ִָמים וְאֶ ת־לְ הָ ִבים וְאֶ ת־נַפְ תֻּ ִחים:
ִ
וּמצְ ַריִם יָלַ ד אֶ
ִ 10:13
תּ ִרים:
10:14וְאֶ ת־פַּ ְת ֻר ִסים וְאֶ ת־כּ ְַסל ִֻחים אֲ ֶשׁר יָצְ אוּ ִמ ָשּׁם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְאֶ ת־כּ ְַפ ֹ
10:15וּכְ נַﬠַ ן יָלַ ד אֶ ת־צִ ידֹן ְבּ ֹכ רוֹ וְאֶ ת־חֵ ת:
ְבוּסי וְאֶ ת־הָ אֱ מ ִֹרי וְאֵ ת הַ גִּ ְרגּ ִָשׁי:
10:16וְאֶ ת־הַ י ִ
10:17וְאֶ ת־הַ ִחוִּ י וְאֶ ת־הַ ﬠַ ְר ִקי וְאֶ ת־הַ ִסּינִי:
10:18וְאֶ ת־הָ אַ ְרו ִָדי וְאֶ ת־הַ צְּ מָ ִרי וְאֶ ת־הַ חֲ מָ ִתי וְאַ חַ ר נָפֹ צוּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי:
10:19וַי ְִהי גְּ בוּל הַ כְּ ַנﬠֲנִי ִמצִּ ידֹן בֹּאֲ כָה גְ ָר ָרה ﬠַ ד־ﬠַ זָּה בֹּאֲ כָה ְסד ָֹמה וַ ֲﬠמ ָֹרה וְאַ ְד ָמה וּצְ ֹביִם ﬠַ ד־לָ ַשׁע:
שׁנֹתָ ם ְבּאַ ְרצֹתָ ם ְבּגוֹיֵהֶ ם:
10:20אֵ לֶּ ה ְבנֵי־חָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לִ לְ ֹ
ָל־בּנֵי־ﬠֵ בֶ ר אֲ ִחי יֶפֶ ת הַ גָּדוֹל:
10:21וּלְ ֵשׁם יֻלַּ ד גַּם־הוּא אֲ ִבי כּ ְ
ְ 10:22בּנֵי ֵשׁם ﬠֵ ילָ ם וְאַ שּׁוּר וְאַ ְרפַּ כְ ַשׁד וְלוּד וַאֲ ָרם:
וּבנֵי אֲ ָרם עוּץ וְחוּל ְוגֶתֶ ר וָמַ שׁ:
ְ 10:23
4
ְשׁלַ ח יָלַ ד אֶ ת־ﬠֵ בֶ ר:
ת־שׁלַ ח ו ָ
ָ
ת־קינָן ו ְֵקינָן יָלַ ד אֶ
ֵ
 10:24וְאַ ְרפַּ כְ ַשׁד יָלַ ד אֶ
ְשׁם אָ ִחיו י ְָק ָטן:
10:25וּלְ ﬠֵ בֶ ר יֻלַּ ד ְשׁנֵי בָ נִים ֵשׁם הָ אֶ חָ ד פֶּ לֶ ג כִּ י ְביָמָ יו נִפְ לְ גָה הָ אָ ֶרץ ו ֵ
ת־שׁלֶ ף וְאֶ ת־חֲ ַצ ְרמָ וֶת וְאֶ ת־י ַָרח:
ָ
מוֹדד וְאֶ
ְ 10:26וי ְָקטָ ן יָלַ ד אֶ ת־אַ לְ ָ
ת־דּ ְקלָ ה:
דוֹרם וְאֶ ת־אוּזָל וְאֶ ִ
10:27וְאֶ ת־הֲ ָ
ת־שׁבָ א:
ְ
10:28וְאֶ ת־עוֹבָ ל וְאֶ ת־אֲ ִבימָ אֵ ל וְאֶ
10:29וְאֶ ת־אוֹפִ ר וְאֶ ת־חֲ וִילָ ה וְאֶ ת־יוֹבָ ב כָּל־אֵ לֶּ ה ְבּנֵי י ְָקטָ ן:
מוֹשׁבָ ם ִממֵּ ָשׁא בֹּאֲ כָה ְספָ ָרה הַ ר הַ ֶקּ ֶדם:
ָ
10:30וַי ְִהי
שׁנֹתָ ם ְבּאַ ְרצֹתָ ם לְ גוֹיֵהֶ ם:
ֵי־שׁם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לִ לְ ֹ
10:31אֵ לֶּ ה ְבנ ֵ
10:32אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת ְבּנֵי־נֹחַ לְ תוֹלְ דֹתָ ם ְבּגוֹיֵהֶ ם וּמֵ אֵ לֶּ ה נִפְ ְרדוּ הַ גּוֹיִם בָּ אָ ֶרץ אַ חַ ר הַ ַמּבּוּל:
ַ 11:1וי ְִהי כָל־הָ אָ ֶרץ ָשׂפָ ה אֶ חָ ת ְוּדבָ ִרים אֲ חָ ִדים:
11:2וַי ְִהי ְבּנ ְָסﬠָ ם ִמ ֶקּ ֶדם וַיִּ ְמצְ אוּ ִב ְקﬠָ ה ְבּאֶ ֶרץ ִשׁ ְנﬠָ ר וַיּ ְֵשׁבוּ ָשׁם:
ל־רﬠֵ הוּ הָ בָ ה נִלְ ְבּנָה לְ בֵ נִים וְנִ ְשׂ ְרפָ ה לִ ְשׂ ֵרפָ ה ו ְַתּ ִהי לָ הֶ ם הַ ְלּבֵ נָה ְלאָ בֶ ן וְהַ חֵ מָ ר הָ יָה לָ הֶ ם
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ֵ
11:3וַיּ ְ
לַ חֹ מֶ ר:
ל־פּנֵי כָל־הָ אָ ֶרץ:
ֲשׂה־לָּ נוּ ֵשׁם פֶּ ן־נָפוּץ ﬠַ ְ
וּמגְ ָדּל ְו ר ֹאשׁוֹ בַ ָשּׁ ַמיִם ְו ַנﬠ ֶ
נִבנֶה־לָּ נוּ ִﬠיר ִ
ֹאמרוּ הָ בָ ה ְ
ַ 11:4ויּ ְ
11:5וַיּ ֵֶרד יְהוָה ִ 5ל ְראֹת אֶ ת־הָ ﬠִ יר וְאֶ ת־הַ ִמּגְ ָדּל אֲ ֶשׁר בָּ נוּ ְבּנֵי הָ אָ ָדם:
ְשׂפָ ה אַ חַ ת לְ כֻלָּ ם ְוזֶה הַ ִחלָּ ם לַ ﬠֲשׂוֹת וְﬠַ ָתּה ל ֹא־יִבָּ ֵצר ֵמהֶ ם כֹּל אֲ ֶשׁר יָזְ מוּ
11:6וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה  6הֵ ן ﬠַ ם אֶ חָ ד ו ָ
לַ ﬠֲשׂוֹת:
11:7הָ בָ ה נ ְֵר ָדה ְונ ְָבלָ ה ָשׁם ְשׂפָ תָ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא י ְִשׁ ְמעוּ ִאישׁ ְשׂפַ ת ֵרﬠֵ הוּ:
ֹתם ִמ ָשּׁם ﬠַ ל־פְּ נֵי כָל־הָ אָ ֶרץ ַויּ ְַח ְדּלוּ ִל ְבנֹת הָ ִﬠיר:
11:8וַיָּפֶ ץ אֱ ִהים  7א ָ
1

ְ MT Tg Syr Vgוד ָֹדנִים ְ Hebrew Mss SP LXX OL and I Chronicles 1:7 //ור ָֹדנִים 4
 MT LXXיְהוָה  LXX(16 799 664) //אֱ ִהים 9
 MT LXXיְהוָה  LXX(58 56-129 75 346 319) Hier Ms Ambr(lat) Aug //אֵ ל 9
)ֵ LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vg (Rem aft hpgr Gen 11:13קינָן ו ְֵקינָן יָלַ ד 24
 Nov, cf. B. Fischer, Vetus Latina, 143אֱ ִהים  MT LXX //יְהוָה 5
 PsPhil, cf. B. Fischer, Vetus Latina, 143אֱ ִהים  MT LXX //יְהוָה 6
 MT LXXיְהוָה  Vg(Paris Mazarin 5) Ms Hier Ambst(lat), cf. B. Fischer, Vetus Latina, 144 //אֱ ִהים 8
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וּמ ָשּׁם הֱ ִפי ָצם 2ﬠַ ל־פְּ נֵי כָּל־הָ אָ ֶרץ:
י־שׁם בָּ לַ ל אֱ ִהים ְ 1שׂפַ ת כָּל־הָ אָ ֶרץ ִ
11:9ﬠַ ל־כֵּן ָק ָרא ְשׁ ָמהּ בָּ בֶ ל כִּ ָ
ן־מאַ ת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־אַ ְרפַּ כְ ָשׁד ְשׁנָתַ יִם אַ חַ ר הַ מַּ בּוּל:
11:10אֵ לֶּ ה תּוֹלְ דֹת ֵשׁם ֵשׁם בֶּ ְ
י־שׁם אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־אַ ְרפַּ כְ ָשׁד חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ַ 11:11וי ְִח ֵ
5
4
3
ת־קינָן :
ֵ
וּמאַ ת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד אֶ
וּשׁ ִשׁים ָשׁנָה ְ
11:12וַי ְִחי אַ ְרפַּ כְ ַשׁד חָ ֵמשׁ ְ
ת־קינָןְ 6שׁ ִשׁיםָ 7שׁנִים וְאַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת וַי ְִחי ֵקינָן
ֵ
11:13וַי ְִחי אַ ְרפַּ כְ ַשׁד אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ
וּשׁ שׁ מֵ אוֹת ָשׁנָה
וּמאַ ת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־ ֶשׁלַ ח וַי ְִחי ֵקינָן אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־ ֶשׁלַ ח ְשׁ ִשׁים ָשׁנִים ְ
ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ְ
וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת :8
וּמאַ ת ָשׁנָה 10וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־ﬠֵ בֶ ר:
י־שׁלַ חְ 9שׁ ִשׁים ָשׁנָה ְ
11:14וַי ְִח ֶ
י־שׁלַ ח אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־ﬠֵ בֶ ר ָשׁ שׁ ָשׁנִים וְאַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ַ 11:15וי ְִח ֶ
וּמאַ ת ָשׁנָה 11וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־פָּ לֶ ג:
וּשׁ ִשׁים ָשׁנָה ְ
11:16וַי ְִחי־ﬠֵ בֶ ר אַ ְרבַּ ע ְ
וּשׁ שׁ 12מֵ אוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ ִנים וּבָ נוֹת:
הוֹלידוֹ אֶ ת־פֶּ לֶ ג ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָה ְ
ַ 11:17וי ְִחי־ﬠֵ בֶ ר אַ חֲ ֵרי ִ
ת־רעוּ:
וּמאַ ת ָשׁנָה 13וַיּוֹלֶ ד אֶ ְ
11:18וַי ְִחי־פֶ לֶ ג ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ְ
אתיִם ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ת־רעוּ ֵתּ ַשׁע ָשׁנִים וּמָ ַ
הוֹלידוֹ אֶ ְ
ַ 11:19וי ְִחי־פֶ לֶ ג אַ חֲ ֵרי ִ
ת־שׂרוּג:
ְ
וּמאַ ת ָשׁנָה  14וַיּוֹלֶ ד אֶ
וּשׁ ִשׁים ָשׁנָה ְ
11:20וַי ְִחי ְרעוּ ְשׁתַּ יִם ְ
אתיִם ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ת־שׂרוּג ֶשׁבַ ע ָשׁנִים וּמָ ַ
ְ
11:21וַי ְִחי ְרעוּ אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ
וּמאַ ת ָשׁנָה 15וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־נָחוֹר:
11:22וַי ְִחי ְשׂרוּג ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ְ
אתיִם ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
11:23וַי ְִחי ְשׂרוּג אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־נָחוֹר ָמ ַ
ַ 11:24וי ְִחי נָחוֹר תֵּ ַשׁע ו ְִשׁ ְבﬠִ ים ָ 16שׁנָה וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־תָּ ַרח:
וּמאַ ת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ַ 11:25וי ְִחי נָחוֹר אַ חֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ אֶ ת־תֶּ ַרח ְתּ ַשׁע וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָ 17שׁנָה ְ
י־ת ַרח ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד אֶ ת־אַ ְב ָרם אֶ ת־נָחוֹר וְאֶ ת־הָ ָרן:
ַ 11:26וי ְִח ֶ
הוֹליד אֶ ת־אַ ְב ָרם אֶ ת־נָחוֹר וְאֶ ת־הָ ָרן וְהָ ָרן הוֹלִ יד אֶ ת־לוֹט:
תּוֹלדֹת תֶּ ַרח ֶתּ ַרח ִ
11:27וְאֵ לֶּ ה ְ
11:28וַיָּמָ ת הָ ָרן ﬠַ ל־פְּ נֵי תֶּ ַרח אָ ִביו ְבּאֶ ֶרץ מוֹלַ ְדתּוֹ ְבּאוּר כּ ְַשׂ ִדּים:
י־מ ְלכָּה וַאֲ ִבי
ְשׁם אֵ ֶשׁת־נָחוֹר ִמלְ כָּה בַּ ת־הָ ָרן אֲ ִב ִ
11:29וַיִּ ַקּח אַ ְב ָרם ְונָחוֹר לָ הֶ ם נ ִָשׁים ֵשׁם אֵ ֶשׁת־אַ ְב ָרם ָשׂ ָרי ו ֵ
י ְִסכָּה:
11:30ו ְַתּ ִהי ָשׂ ַרי ﬠ ֲָק ָרה אֵ ין לָ הּ וָלָ ד:
ן־בּנוֹ וְאֵ ת ָשׂ ַרי כַּלָּ תוֹ אֵ ֶשׁת אַ ְב ָרם ְבּנוֹ וַיֹּ צֵא 18אֹתָ ם ֵמאוּר
11:31וַיִּ ַקּח תֶּ ַרח אֶ ת־אַ ְב ָרם ְבּנוֹ וְאֶ ת־לוֹט בֶּ ן־הָ ָרן בֶּ ְ
כּ ְַשׂ ִדּים לָ לֶ כֶת אַ ְרצָה כְּ נַﬠַ ן וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־חָ ָרן וַיּ ְֵשׁבוּ ָשׁם:
 MT LXXיְהוָה  LXX(108 = b) Anast PsPHil //אֱ ִהים 9
 MT LXXיְהוָה  LXX(125 75) // addהֱ פִ יצָ ם 9
שׁד 12
 MT SP LXX Mss Tg Syr Vgוְאַ ְרפַּ כְ ַשׁד חַ י  LXX OL //וַי ְִחי אַ ְרפַּ כְ ַ
שׁנָה 12
וּמאַ ת ָ
ְ SP LXX OL Josephus Ant 1:150 HippR // omit MT Tg Syr Vg
שׁלַ ח ֵ LXX OL //קינָן 12
ָ MT SP Tg Syr Vg
שׁלַ ח ֵ LXX OL //קינָן 13
ָ MT SP Tg Syr Vg
שׁ שׁ ְ LXX OL //שׁ ִשׁים 13
ָ MT SP Tg Syr Vg
וּשׁ שׁ 13
ת־שׁלַ ח ְשׁ ִשׁים ָשׁנִים ְ
ֶ
הוֹלידוֹ אֶ
ת־שׁלַ ח וַי ְִחי ֵקינָן אַ חֲ ֵרי ִ
ֶ
וּמאַ ת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד אֶ
וַי ְִחי ֵקינָן ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ְ
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)וּבָ נוֹת ַוי ְִחיוּבָ נוֹת ַוי ְִחי( ֵ LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vgמאוֹת ָשׁנָה וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת
9
י־שׁלַ ח 14
ְשׁלַ ח חַ י  SP LXX OL //וַי ְִח ֶ
 MT Tg Syr Vgו ֶ
10
שׁנָה 14
וּמאַ ת ָ
ְ SP LXX OL Josephus Ant 1:150 // omit MT Tg Syr Vg
11
שׁנָה 16
וּמאַ ת ָ
ְ SP LXX OL Josephus Ant 1:150 // omit MT Tg Syr Vg
12
וּשׁ שׁ 17
ְ MT Tg Syr Vgשׁ ִשׁים ָשׁנָה וְאַ ְרבַּ ע ִ LXX //שׁ ְב ִﬠים ָשׁנָה ְ
13
שׁנָה 18
וּמאַ ת ָ
ְ SP LXX OL Josephus Ant 1:149 // omit MT Tg Syr Vg
14
שׁנָה 20
וּמאַ ת ָ
ְ SP LXX OL Josephus Ant 1:149, tr. // omit MT Tg Syr Vg
15
שׁנָה 22
וּמאַ ת ָ
ְ SP LXX OL Josephus Ant 1:149, tr. // omit MT Tg Syr Vg
16
ְשׁ ְב ִﬠים 24
 MT Tg Syr Vgוְﬠֶ ְשׂ ִרים  SP LXX //ו ִ
17
 MT Tg Syr Vgﬠֶ ְשׂ ֵרה  LXX //וְﬠֶ ְשׂ ִרים 25
18
ַ MT Tg Syrויֵּצְ אוּ  SP LXX Vg //וֵיֹּ צֵא 31

11:32וַיִּ ְהיוּ יְמֵ י־תֶ ַרח חָ מֵ שׁ ָשׁנִים וּמָ אתַ יִם ָשׁנָה וַיָּמָ ת תֶּ ַרח ְבּחָ ָרן:
וּמבֵּ ית אָ ִבי אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ר אַ ְראֶ ךָּ:
וּממּוֹלַ ְד ְתּ ִ
ִ
12:1וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים 1אֶ ל־אַ ְב ָרם לֶ ־לְ מֵ אַ ְרצְ
12:2וְאֶ ﬠֶ ְשׂ לְ גוֹי גָּדוֹל וַאֲ בָ ֶרכְ וַאֲ ג ְַדּלָ ה ְשׁמֶ ו ְֶהיֵה ְבּ ָרכָה:
וּמ ַקלְ לֶ י אָ ֹאר ְונ ְִב ְרכוּ ְב כֹּל ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הָ אֲ ָד ָמה:
12:3וַאֲ בָ רֲ כָה ְמבָ ְרכֶי ְ
12:4וַיֵּלֶ אַ ְב ָרם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֵ לָ יו אֱ ִהים  2וַיֵּלֶ ִאתּוֹ לוֹט וְאַ ְב ָרם בֶּ ן־חָ ֵמשׁ ָשׁנִים ו ְִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָה ְבּצֵאתוֹ ֵמחָ ָרן:
כוּשׁם אֲ ֶשׁר ָרכָשׁוּ וְאֶ ת־הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ ְבחָ ָרן
ָל־ר ָ
ת־שׂ ַרי ִא ְשׁתּוֹ וְאֶ ת־לוֹט בֶּ ן־אָ ִחיו וְאֶ ת־כּ ְ
ָ
12:5וַיִּ ַקּח אַ ְב ָרם אֶ
וַיֵּצְ אוּ לָ לֶ כֶת אַ ְרצָה כְּ נַﬠַ ן וַ ָיּבֹאוּ אַ ְרצָה כְּ נָﬠַ ן:
מוֹרה וְהַ כְּ ַנﬠֲנִי אָ ז בָּ אָ ֶרץ:
12:6וַ ַיּ ֲﬠבֹר אַ ְב ָרם בָּ אָ ֶרץ ﬠַ ד ְמקוֹם ְשׁכֶם ﬠַ ד אֵ לוֹן ֶ
5
12:7וַיּ ֵָרא אֱ ִהים  3אֶ ל־אַ ְב ָרם וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ  4לְ ז ְַר ֲﬠ אֶ תֵּ ן אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת וַיִּ בֶ ן ָשׁם ִמזְ בֵּ חַ לָ אֵ ל הַ ִנּ ְראֶ ה אֵ לָ יו:
ן־שׁם ִמזְ בֵּ חַ  6וַיִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם
12:8וַיַּﬠְ תֵּ ק ִמ ָשּׁם הָ הָ ָרה ִמ ֶקּ ֶדם לְ בֵ ית־אֵ ל וַיֵּט אָ הֳ ה בֵּ ית־אֵ ל ִמיָּם וְהָ ﬠַ י ִמ ֶקּ ֶדם וַיִּ בֶ ָ
אֵ ל :7
12:9וַיִּ סַּ ע אַ ְב ָרם הָ לוֹ ְונָסוֹﬠַ הַ נֶּגְ בָּ ה:
12:10וַי ְִהי ָרﬠָ ב בָּ אָ ֶרץ וַיּ ֵֶרד אַ ְב ָרם ִמצְ ַרי ְָמה לָ גוּר ָשׁם כִּ י־כָבֵ ד הָ ָרﬠָ ב בָּ אָ ֶרץ:
ת־מ ְראֶ ה אָ ְתּ:
ַ
ל־שׂ ַרי ִא ְשׁתּוֹ ִהנֵּה־נָא י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י ִא ָשּׁה יְפַ
12:11וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ִה ְק ִריב לָ בוֹא ִמצְ ָרי ְָמה וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ָ
ֹת יְחַ יּוּ:
12:12וְהָ יָה כִּי־י ְִראוּ אֹתָ הַ ִמּצְ ִרים וְאָ ְמ רוּ ִא ְשׁתּוֹ ז ֹאת וְהָ ְרגוּ א ִֹתי ְוא ָ
ֲבוּר וְחָ יְתָ ה נַפְ ִשׁי ִבּגְ לָ לֵ :
ִ 12:13א ְמ ִרי־נָא אֲ חֹ ִתי אָ ְתּ לְ מַ ﬠַ ן יִיטַ ב־לִ י בַ ﬠ ֵ
12:14וַי ְִהי כְּ בוֹא אַ ְב ָרם ִמצְ ָריְמָ ה וַיִּ ְראוּ הַ ִמּצְ ִרים אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה כִּ י־יָפָ ה ִהוא ְמאֹד:
12:15וַיִּ ְראוּ אֹתָ הּ ָשׂ ֵרי פַ ְרעֹ ה וַיְהַ לְ לוּ אֹתָ הּ אֶ ל־פַּ ְרעֹה וַתֻּ ַקּח הָ ִא ָשּׁה בֵּ ית פַּ ְרעֹ ה:
תנֹת וּגְ ַמלִּ ים:
וּשׁפָ חֹ ת וַאֲ ֹ
ֲבוּרהּ וַי ְִהי־לוֹ צ ֹאן־וּבָ ָקר וַחֲ מ ִֹרים וַﬠֲבָ ִדים ְ
יטיב בַּ ﬠ ָ
וּלאַ ְב ָרם הֵ ִ
ְ 12:16
9
8
ל־דּבַ ר ָשׂ ַרי אֵ ֶשׁת אַ ְב ָרם:
ַ 12:17ו ְי ַנגַּע אֱ ִהים אֶ ת־פַּ ְרעֹ ה ְנגָﬠִ ים גְּ ד ִֹלים ְו ָרﬠִ ים וְאֶ ת־בֵּ יתוֹ ﬠַ ְ
ֹא־הגּ ְַדתָּ ִלּי כִּ י ִא ְשׁ ְתּ ִהוא:
ית לִּ י לָ ָמּה ל ִ
ֹאמ ר ַמה־זּ ֹאת ﬠָ ִשׂ ָ
12:18וַיִּ ְק ָרא פַ ְרעֹה לְ אַ ְב ָרם וַיּ ֶ
10
ַקח וָלֵ :
12:19לָ מָ ה אָ מַ ְרתָּ אֲ חֹ ִתי ִהוא וָאֶ ַקּח אֹתָ הּ לִ י לְ ִא ָשּׁה וְﬠַ ָתּה ִהנֵּה ִא ְשׁ ְתּ ְלפָ נֶי
ת־א ְשׁתּוֹ וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ:
ִ
ְשׁלְּ חוּ ֹאתוֹ וְאֶ
ַ 12:20ו ְיצַו ﬠָ לָ יו פַּ ְרעֹ ה אֲ נ ִָשׁים ַוי ַ
13:1וַיַּﬠַ ל אַ ְב ָרם ִמ ִמּצְ ַריִם הוּא ו ְִא ְשׁתּוֹ ְוכָל־אֲ ֶשׁר־לוֹ וְלוֹט ﬠִ מּוֹ הַ נֶּגְ בָּ ה:
13:2וְאַ ְב ָרם כָּבֵ ד ְמאֹד בַּ ִמּ ְקנֶה בַּ כֶּסֶ ף וּבַ זָּהָ ב:
ַ 13:3ויֵּלֶ לְ מַ סָּ ﬠָ יו ִמ ֶנּגֶב וְﬠַ ד־בֵּ ית־אֵ ל ﬠַ ד־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־הָ יָה ָשׁם אָ הֳ ה בַּ ְתּ ִחלָּ ה בֵּ ין בֵּ ית־אֵ ל וּבֵ ין הָ ﬠָ י:
שׁנָה וַיִּ ְק ָרא ָשׁם אַ ְב ָרם ְבּ ֵשׁם אֵ ל :11
ל־מקוֹם הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ָשׁם בָּ ִרא ֹ
13:4אֶ ְ
ְ 13:5וגַם־לְ לוֹט הַ הֹ לֵ אֶ ת־אַ ְב ָרם הָ יָה צ ֹאן־וּבָ ָקר ְואֹהָ ִלים:
כוּשׁם ָרב ְול ֹא יָכְ לוּ לָ ֶשׁבֶ ת י ְַח ָדּו:
אֹתם הָ אָ ֶרץ לָ ֶשׁבֶ ת י ְַח ָדּו כִּ י־הָ יָה ְר ָ
ְ 13:6ול ֹא־ ָנ ָשׂא ָ
י־ריב בֵּ ין רֹﬠֵ י ִמ ְקנֵה־אַ ְב ָרם וּבֵ ין רֹﬠֵ י ִמ ְקנֵה־לוֹט וְהַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וְהַ פְּ ִרזִּ י אָ ז יֹ ֵשׁב בָּ אָ ֶרץ:
13:7וַי ְִה ִ
13:8וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָרם אֶ ל־לוֹט אַ ל־ ָנא ְת ִהי ְמ ִריבָ ה בֵּ ינִי וּבֵ ינֶי וּבֵ ין רֹﬠַ י וּבֵ ין רֹﬠֶ י כִּ י־אֲ נ ִָשׁים אַ ִחים אֲ נ ְָחנוּ:
ימנָה ו ְִאם־הַ יּ ִָמין וְאַ ְשׂ ְמ ִאילָ ה:
13:9הֲ ל ֹא כָל־הָ אָ ֶרץ ְלפָ נֶי ִהפָּ ֶרד נָא מֵ ﬠָ לָ י ִאם־הַ ְשּׂמ ֹאל וְאֵ ִ
1
ת־סדֹם וְאֶ ת־ ֲﬠמ ָֹרה
ְ
13:10וַיִּ ָשּׂא־לוֹט אֶ ת־ﬠֵ ינָיו ַויּ ְַרא אֶ ת־כָּל־כִּ כַּר הַ יּ ְַר ֵדּן כִּ י כֻלָּ הּ ַמ ְשׁ ֶקה ִל ְפנֵי ַשׁחֵ ת אֵ ל אֶ
כְּ גַן־אֱ ִהים  2כְּ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם בֹּאֲ כָה צֹﬠַ ר:
 MT LXXיְהוָה  LXX(911) Arm Aug(Lat) (Quaest 25) Hi (Ps hom 1) Quodv (Prom I 16) //אֱ ִהים 1

1

 MT LXXיְהוָה  Arm Ambr(lat) (Abr II 5bis) Aug (C D XVI 15(ap)) //אֱ ִהים 4

2

 MT LXXיְהוָה  Arm(ap) Hier Ms Phil (I 294.12 IV 19.7) //אֱ ִהים 7

3

ﬠ (  SP LXX Syr Vg // omit MTלוֹ 7
)לוְֹ לז ְַר ֲ

4

) MT LXX // omit LXX(106לַ יהוָה  Ambr (Abr 1,5) //לָ אֵ ל 7
 MT LXXלַ יהוָה ִ Arab // addמזְ בֵּ חַ 8
 MT LXXיְהוָה  LXX(426) //אֵ ל 8
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX Claudins Taur. (PL 50,947A; deus) //אֱ ִהים 17
)גְּ ד ִֹליםו ְָרﬠִ ים(  LXX OL Vg // omit MT Tg Syrו ְָרﬠִ ים 17

5
6
7
8
9

) ִא ְשׁ ְתּ ְ לפָ נֶי (  LXX OL // omit MT Tg Syr Vgלְ פָ נֶי 19

10

 MT LXXיְהוָה  OL(K.A) Sa //אֵ ל 4

11

13:11וַיִּ ְבחַ ר־לוֹ לוֹט אֵ ת כָּל־כִּ כַּר הַ יּ ְַר ֵדּן וַיִּ סַּ ע לוֹט ִמ ֶקּ ֶדם וַיִּ פָּ ְרדוּ ִאישׁ ֵמﬠַ ל אָ ִחיו:
ד־סדֹם:
13:12אַ ְב ָרם י ַָשׁב ְבּאֶ ֶרץ־כְּ נָﬠַ ן וְלוֹט י ַָשׁב ְבּﬠָ ֵרי הַ כִּ כָּר וַיֶּאֱ הַ ל ﬠַ ְ
13:13וְאַ נְ ֵשׁי ְסדֹם ָרﬠִ ים וְחַ ָטּ ִאים לֵ א ִהיםְ 3מאֹד:
 13:14וֵא ִהים 4אָ מַ ר אֶ ל־אַ ְב ָרם אַ חֲ ֵרי ִהפָּ ֶרד־לוֹט מֵ ﬠִ מּוֹ ָשׂא נָא ﬠֵ ינֶי ְוּראֵ ה ִמן־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־אַ תָּ ה ָשׁם ָצ ֹפנָה
וָנֶגְ בָּ ה ו ֵָק ְדמָ ה וָיָמָּ ה:
13:15כִּ י אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־אַ תָּ ה רֹאֶ ה ְל אֶ ְתּ ֶננָּה וּלְ ז ְַר ֲﬠ ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ְשׂ ְמ ִתּי אֶ ת־ז ְַר ֲﬠ ַכּﬠֲפַ ר הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִאם־יוּכַל ִאישׁ ִל ְמנוֹת אֶ ת־ﬠֲפַ ר הָ אָ ֶרץ גַּם־ז ְַר ֲﬠ י ִָמּנֶה:
13:16ו ַ
13:17קוּם ִה ְתהַ לֵּ בָּ אָ ֶרץ ְלאָ ְרכָּהּ וּלְ ָר ְחבָּ הּ כִּ י לְ אֶ ְתּ ֶננָּה:
ן־שׁם ִמזְ בֵּ חַ לָ אֵ ל :5
ֵשׁב ְבּאֵ נֵי מַ ְמ ֵרא אֲ ֶשׁר ְבּחֶ ְב רוֹן וַיִּ בֶ ָ
13:18וַיֶּאֱ הַ ל אַ ְב ָרם וַ ָיּב ֹא וַיּ ֶ
־שׁ ְנﬠָ ר אַ ְריוֹ מֶ לֶ אֶ לָּ סָ ר כְּ ָד ְרלָ עֹמֶ ר מֶ לֶ ﬠֵ ילָ ם ו ְִת ְדﬠָ ל ֶמלֶ גּוֹיִם:
14:1וַי ְִהי ִבּימֵ י אַ ְמ ָרפֶ ל ֶמלֶ ִ
ְשׁ ְמאֵ בֶ ר מֶ לֶ צְ ֹביִים וּמֶ לֶ
ת־בּ ְר ַשׁע מֶ לֶ ֲﬠמ ָֹרה ִשׁנְאָ ב מֶ לֶ אַ ְדמָ ה ו ֶ
ִ
14:2ﬠָ שׂוּ ִמלְ חָ מָ ה אֶ ת־בֶּ ַרע מֶ לֶ ְסדֹם וְאֶ
בֶּ לַ ע ִהיא־צֹﬠַ ר:
14:3כָּל־אֵ לֶּ ה חָ ְברוּ אֶ ל־ﬠֵ ֶמק הַ ִשּׂ ִדּים הוּא יָם הַ מֶּ לַ ח:
וּשׁ שׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ ָרדוּ:
ְ 14:4שׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ﬠָ ְבדוּ אֶ ת־כְּ ָד ְרלָ עֹמֶ ר ְ
ת־רפָ ִאים ְבּﬠַ ְשׁ ְתּרֹת ַק ְר ַניִם וְאֶ ת־הַ זּוּזִ ים
עֹמר וְהַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ וַיַּכּוּ אֶ ְ
וּבאַ ְרבַּ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה בָּ א כְ ָד ְרלָ ֶ
ְ 14:5
ימים ְבּ ָשׁוֵה ִק ְריָתָ יִם:
ְבּהָ ם וְאֵ ת הָ אֵ ִ
ארן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ִמּ ְדבָּ ר:
 14:6וְאֶ ת־הַ חֹ ִרי ְבּהַ ְר ֵרי־ם ֵשׂ ִﬠיר ﬠַ ד אֵ יל פָּ ָ
ָל־שׂ ֵדה הָ ﬠ ֲָמלֵ ִקי ְוגַם אֶ ת־הָ אֱ מ ִֹרי הַ יֹּ ֵשׁב ְבּחַ צְ צֹן ָתּ ָמר:
ַ 14:7ויָּשֻׁ בוּ ַו ָיּבֹאוּ אֶ ל־ﬠֵ ין ִמ ְשׁפָּ ט ִהוא ָק ֵדשׁ ַויַּכּוּ אֶ ת־כּ ְ
־סדֹם וּמֶ לֶ ֲﬠמ ָֹרה וּמֶ לֶ אַ ְדמָ ה וּמֶ לֶ צְ ֹביִים וּמֶ לֶ בֶּ לַ ע ִהוא־צֹﬠַ ר וַיַּﬠַ ְרכוּ ִא ָתּם ִמלְ חָ ָמה ְבּﬠֵ ֶמק
14:8וַ ֵיּצֵא מֶ לֶ ְ
הַ ִשּׂ ִדּים:
14:9אֵ ת כְּ ָד ְרלָ עֹמֶ ר מֶ לֶ ﬠֵ ילָ ם ו ְִת ְדﬠָ ל מֶ לֶ גּוֹיִם וְאַ ְמ ָרפֶ ל מֶ לֶ ִשׁ ְנﬠָ ר וְאַ ְריוֹ ֶמלֶ אֶ לָּ סָ ר אַ ְרבָּ ﬠָ ה ְמלָ כִ ים
אֶ ת־הַ חֲ ִמ ָשּׁה:
לוּ־שׁ ָמּה וְהַ ִנּ ְשׁאָ ִרים הֶ ָרה נָּסוּ:
ָ
־סדֹם וּמֶ לֶ ֲﬠמ ָֹרה 6וַיִּ ְפּ
14:10וְﬠֵ מֶ ק הַ ִשׂ ִדּים בֶּ אֱ רֹת בֶּ אֱ רֹת חֵ מָ ר וַ ָיּנֻסוּ מֶ לֶ ְ
ָל־רכֻשׁ ְסדֹם וַ ֲﬠמ ָֹרה וְאֶ ת־כָּל־אָ כְ לָ ם וַיֵּלֵ כוּ:
14:11וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־כּ ְ
ת־רכֻשׁוֹ בֶּ ן־אֲ ִחי אַ ְב ָרם וַיֵּלֵ כוּ וְהוּא יֹ ֵשׁב ִבּ ְסדֹם:
14:12וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־לוֹט וְאֶ ְ
שׁכֵן ְבּאֵ נֵי מַ ְמ ֵרא הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ִחי אֶ ְשׁכֹּל וַאֲ ִחי ﬠָ נֵר וְהֵ ם בַּ ﬠֲלֵ י
14:13וַ ָיּב ֹא הַ פָּ לִ יט וַ ַיּגֵּד לְ אַ ְב ָרם הָ ﬠִ ְב ִרי וְהוּא ֹ
ְב ִרית־אַ ְב ָרם:
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ד־דּן:
וּשׁ שׁ מֵ אוֹת וַיִּ ְרדֹּף ﬠַ ָ
מנָה ﬠָ ָשׂר ְ
ידי בֵ יתוֹ ְשׁ ֹ
14:14וַיִּ ְשׁ ַמע אַ ְב ָרם כִּ י ִנ ְשׁבָּ ה אָ ִחיו ַויּ ִָדק אֶ ת־חֲ נִיכָיו יְלִ ֵ
14:15וַיֵּחָ לֵ ק ﬠֲלֵ יהֶ ם לַ יְלָ ה הוּא וַﬠֲבָ ָדיו וַ ַיּכֵּם וַיִּ ְר ְדּפֵ ם ﬠַ ד־חוֹבָ ה אֲ ֶשׁר ִמ ְשּׂמ ֹאל ְל ַד ָמּ ֶשׂק:
ָשׁב אֵ ת כָּל־הָ ְרכֻשׁ ְוגַם אֶ ת־לוֹט אָ ִחיו ְוּרכֻשׁוֹ הֵ ִשׁיב ְוגַם אֶ ת־הַ נּ ִָשׁים וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם:
14:16וַיּ ֶ
־סדֹם ִל ְק ָראתוֹ אַ חֲ ֵרי שׁוּבוֹ ֵמהַ כּוֹת אֶ ת־כְּ ָדרלָ עֹ ֶמר וְאֶ ת־הַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ אֶ ל־ﬠֵ ֶמק ָשׁוֵה הוּא
ַ 14:17ויֵּצֵ א ֶמלֶ ְ
ﬠֵ מֶ ק הַ ֶמּלֶ :
וּמ ְלכִּ י־צ ֶֶדק ֶמלֶ ָשׁלֵ ם הוֹצִ יא לֶ חֶ ם וָיָיִן וְהוּא כֹהֵ ן לְ אֵ ל ﬠֶ ְליוֹן:
ַ 14:18
14:19וַיְבָ ְרכֵהוּ וַיּ ֹאמַ ר בָּ רוּ אַ ְב ָרם לְ אֵ ל ﬠֶ לְ יוֹן קֹ נֵה ָשׁמַ ִים וָאָ ֶרץ:
ר־מגֵּן צָ ֶרי ְבּי ֶָד וַיִּ תֶּ ן־לוֹ מַ ֲﬠ ֵשׂר ִמכֹּל:
14:20וּבָ רוּ אֵ ל ﬠֶ ְליוֹן אֲ ֶשׁ ִ
ן־לי הַ נֶּפֶ שׁ וְהָ ְרכֻשׁ ַקח־לָ :
־סדֹם אֶ ל־אַ ְב ָרם תֶּ ִ
14:21וַיּ ֹאמֶ ר מֶ לֶ ְ
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ל־מלֶ ְסדֹם הֲ ִרימ ִֹתי י ִָדי אֶ ל־אֵ ל ﬠֶ לְ יוֹן קֹ נֵה ָשׁ ַמיִם וָאָ ֶרץ:
14:22וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָרם אֶ ֶ
ֱשׁ ְר ִתּי אֶ ת־אַ ְב ָרם:
ם־מחוּט וְﬠַ ד ְשׂרוֹ ־נַﬠַ ל ו ְִאם־אֶ ַקּח ִמכָּל־אֲ ֶשׁר־לָ וְל ֹא ת ֹאמַ ר אֲ נִי הֶ ﬠ ַ
ִ 14:23א ִ

 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX OL Sa //אֵ ל 10

1

 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX OL Sa //אֱ ִהים 10
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX OL Sa //אֱ ִהים 13

2

 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX OL Sa //אֱ ִהים 14
 MT LXXיְהוָה  LXX(414-551) Mss //לָ אֵ ל 18
ﬠמ ָֹרה 10
וּמלֶ ֲ
־סדֹם ֶ
־סדֹם וַ ֲﬠמ ָֹרה ֶ Hebrew Ms SP LXX Syr //מלֶ ְ
ֶ MT Tg Vgמלֶ ְ
 MT LXX Tg Syr Vgוַיּ ֶָרק  SP //וַיּ ִָדק 14
 MT Tg Syr Vgאֶ ל־יְהוָה אֵ ל  LXX OL Sa //אֶ ל־אֵ ל 22

3
4
5
6
7
8

וּמ ְמ ֵרא הֵ ם ִי ְקחוּ
ִ 14:24בּ ְלﬠָ ַדי ַרק אֲ ֶשׁר אָ כְ לוּ הַ נְּ ﬠָ ִרים וְחֵ לֶ ק הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר הָ ְלכוּ ִא ִתּי ﬠָ נֵר אֶ ְשׁכֹּל ַ
חֶ לְ ָקם:
ל־תּ ָירא אַ ְב ָרם אָ נֹכִ י ָמגֵן לָ ְשׂכ ְָר
15:1אַ חַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־אַ ְב ָרם בַּ מַּ חֲ זֶה לֵ אמֹר אַ ִ
הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד:
יתי הוּא ַדּמֶּ ֶשׂק אֱ ִליﬠֶ זֶר:
ן־מ ֶשׁק בֵּ ִ
ה־תּ ֶתּן־לִ י וְאָ נֹכִ י הוֹלֵ ﬠ ֲִר ִירי וּ בֶ ֶ
15:2וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָרם אֲ ֹדנָי ַ 1מ ִ
אֹתי:
יוֹרשׁ ִ
יתי ֵ
ֹאמר אַ ְב ָרם הֵ ן ִלי ל ֹא נ ַָת ָתּה ז ַָרע ו ְִהנֵּה בֶ ן־בֵּ ִ
15:3וַיּ ֶ
י־אם אֲ ֶשׁר יֵצֵא ִממֵּ ﬠֶ י הוּא ִי ָיר ֶשׁ :
ִיר ְשׁ זֶה כִּ ִ
15:4ו ְִהנֵּה ְדבַ ר־אֱ ִהים  2יְהוָה אֵ לָ יו לֵ אמֹר ל ֹא י ָ
ֹאמ ר לוֹ ֹכּה י ְִהיֶה
ֹתם וַיּ ֶ
וּספֹ ר הַ כּוֹכ ִָבים ִאם־תּוּכַל לִ ְס ֹפּר א ָ
ֹאמ ר הַ בֶּ ט־נָא הַ ָשּׁמַ יְמָ ה ְ
15:5וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַ חוּצָ ה וַיּ ֶ
ז ְַרﬠֶ :
 15:6וַיַּאֲ מֵ ן אֱ ִהים  3וַיּ ְַח ְשׁבֶ הָ לּוֹ צְ ָד ָקה:
ֵאתי מֵ אוּר כּ ְַשׂ ִדּים לָ ֶתת ְל אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
15:7וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אֲ נִי אֵ ל  4אֲ ֶשׁר הוֹצ ִ
15:8וַיּ ֹאמַ ר אֲ ֹדנָי  5בַּ מָּ ה אֵ ַדע כִּ י ִא ָיר ֶשׁנָּה:
15:9וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ְקחָ ה ִלי ﬠֶ גְ לָ ה ְמשֻׁ לֶּ ֶשׁת וְﬠֵ ז ְמשֻׁ לֶּ ֶשׁת וְאַ יִל ְמשֻׁ לָּ שׁ ְותֹר וְגוֹזָל:
ישׁ־בּ ְתרוֹ לִ ְק ַראת ֵרﬠֵ הוּ וְאֶ ת־הַ צִ ֹפּר ל ֹא בָ תָ ר:
ִ
15:10וַיִּ ַקּח־לוֹ אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה וַיְבַ תֵּ ר אֹתָ ם בַּ תָּ וֶ וַיִּ תֵּ ן ִא
אֹתם אַ ְב ָרם:
ַשּׁב ָ
ַ 15:11ויּ ֵֶרד הָ ﬠַ יִט ﬠַ ל־הַ ְפּג ִָרים ַויּ ֵ
15:12וַי ְִהי הַ ֶשּׁ ֶמשׁ לָ בוֹא וְתַ ְר ֵדּמָ ה נָפְ לָ ה ﬠַ ל־אַ ְב ָרם ו ְִהנֵּה אֵ ימָ ה חֲ ֵשׁכָה גְ דֹלָ ה נֹפֶ לֶ ת ﬠָ לָ יו:
ֹתם אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת ָשׁ ָנה:
15:13וַיּ ֹאמֶ ר לְ אַ ְב ָרם יָדֹﬠַ תֵּ ַדע כִּ י־גֵר י ְִהיֶה ז ְַר ֲﬠ ְבּאֶ ֶרץ ל ֹא לָ הֶ ם וַﬠֲבָ דוּם ו ְִﬠנּוּ א ָ
ְ 15:14וגַם אֶ ת־הַ גּוֹי אֲ ֶשׁר יַ ֲﬠבֹדוּ ָדּן אָ נֹכִ י וְאַ חֲ ֵרי־כֵן יֵצְ אוּ ִבּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל:
15:15וְאַ תָּ ה ָתּבוֹא אֶ ל־אֲ בֹתֶ י ְבּ ָשׁלוֹם ִתּ ָקּבֵ ר ְבּ ֵשׂיבָ ה טוֹבָ ה:
ֹא־שׁלֵ ם ﬠֲון הָ אֱ מ ִֹרי ﬠַ ד־הֵ נָּה:
15:16וְדוֹר ְר ִביﬠִ י יָשׁוּבוּ הֵ נָּה כִּ י ל ָ
15:17וַי ְִהי הַ ֶשּׁמֶ שׁ בָּ אָ ה וַﬠֲלָ טָ ה הָ יָה ו ְִהנֵּה תַ נּוּר ﬠָ ָשׁן וְלַ פִּ יד אֵ שׁ אֲ ֶשׁר ﬠָ בַ ר בֵּ ין הַ גְּ ז ִָרים הָ אֵ לֶּ ה:
15:18בַּ יּוֹם הַ הוּא כּ ַָרת אֱ ִהים  6יְהוָה אֶ ת־אַ ְב ָרם ְבּ ִרית לֵ אמֹר לְ ז ְַר ֲﬠ נָתַ ִתּי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ִמנְּהַ ר ִמצְ ַריִם
ר־פּ ָרת:
ﬠַ ד־הַ נָּהָ ר הַ ָגּדֹל נְהַ ְ
מ ִני:
15:19אֶ ת־הַ ֵקּינִי וְאֶ ת־הַ ְקּ ִנזִּ י וְאֵ ת הַ ַקּ ְד ֹ
15:20וְאֶ ת־הַ ִח ִתּי וְאֶ ת־הַ פְּ ִרזִּ י וְאֶ ת־הָ ְרפָ ִאים:
ְבוּסי:
15:21וְאֶ ת־הָ אֱ מ ִֹרי וְאֶ ת־הַ כְּ ַנﬠֲנִי וְאֶ ת־הַ ִחוִּ י וְאֶ ת־הַ גִּ ְרגּ ִָשׁי וְאֶ ת־הַ י ִ
וּשׁמָ הּ הָ גָר:
ְשׂ ַרי אֵ ֶשׁת אַ ְב ָרם ל ֹא יָלְ ָדה לוֹ וְלָ הּ ִשׁפְ חָ ה ִמצְ ִרית ְ
16:1ו ָ
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ל־שׁ ְפחָ ִתי אוּלַ י ִאבָּ נֶה ִמ ֶמּנָּה וַיִּ ְשׁ ַמע אַ ְב ָרם
ַ 16:2ותּ ֹאמֶ ר ָשׂ ַרי אֶ ל־אַ ְב ָרם ִהנֵּה־נָא ֲﬠ ָצ ַרנִי אֵ ל ִמלֶּ ֶדת בּ ֹא־נָא אֶ ִ
לְ קוֹל ָשׂ ָרי:
16:3ו ִַתּ ַקּח ָשׂ ַרי אֵ ֶשׁת־אַ ְב ָרם אֶ ת־הָ גָר הַ ִמּצְ ִרית ִשׁפְ חָ ָתהּ ִמ ֵקּץ ﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִים לְ ֶשׁבֶ ת אַ ְב ָרם ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן ַו ִתּ ֵתּן
ישׁהּ לוֹ לְ ִא ָשּׁה:
אֹתָ הּ לְ אַ ְב ָרם ִא ָ
ַ 16:4ו ָיּב ֹא אֶ ל־הָ גָר ו ַַתּהַ ר ו ֵַתּ ֶרא כִּ י הָ ָר ָתה ו ֵַתּ ַקל גְּ ִב ְר ָתּהּ ְבּﬠֵ ינֶיהָ :
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יק וַתֵּ ֶרא כִּ י הָ ָרתָ ה וָאֵ ַקל ְבּﬠֵ ינֶיהָ י ְִשׁ ֹפּ ט אֵ ל
ַ 16:5ותּ ֹאמֶ ר ָשׂ ַרי אֶ ל־אַ ְב ָרם חֲ מָ ִסי ﬠָ לֶ י אָ נֹכִ י נ ַָת ִתּי ִשׁ ְפחָ ִתי ְבּחֵ ֶ
בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ :9
ל־שׂ ַרי ִהנֵּה ִשׁפְ חָ ֵת ְבּי ֵָד ﬠ ֲִשׂי־לָ הּ הַ טּוֹב ְבּﬠֵ י ָנ ִי ו ְַתּﬠַ נֶּהָ ָשׂ ַרי ו ִַתּ ְב ַרח ִמפָּ נֶיהָ :
16:6וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָרם אֶ ָ
16:7וַיִּ ְמצָאָ הּ ַמ ְלאַ אֱ ִהים 10ﬠַ ל־ﬠֵ ין הַ מַּ יִם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ﬠַ ל־הָ ﬠַ יִן ְבּ ֶד ֶר שׁוּר:
י־מזֶּה בָ את וְאָ נָה תֵ לֵ כִ י וַתּ ֹאמֶ ר ִמפְּ נֵי ָשׂ ַרי גְּ ִב ְר ִתּי אָ נֹכִ י ֹבּ ַרחַ ת:
16:8וַיּ ֹאמַ ר הָ גָר ִשׁפְ חַ ת ָשׂ ַרי אֵ ִ
דנָי 2
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX Sa // addאֲ ֹ
 MTיְהוָה  LXX OL(E) Arm Sa Chr(VII 338) //אֱ ִהים 4
 MT Tg Syr Vgבַּ יהוָה  LXX OL Sa Bo and Romans 4:3; Galatians 3:6; James 2:23 //אֱ ִהים 6
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שׁוּבי אֶ ל־גְּ ִב ְרתֵּ ו ְִה ְתﬠַ נִּי תַּ חַ ת י ֶָדיהָ :
ִ
16:9וַיּ ֹאמֶ ר לָ הּ מַ לְ אַ יְהוָה
16:10וַיּ ֹאמֶ ר לָ הּ מַ לְ אַ יְהוָה הַ ְרבָּ ה אַ ְרבֶּ ה אֶ ת־ז ְַרﬠֵ וְל ֹא יִסָּ פֵ ר ֵמרֹב:
י־שׁ ַמע אֵ ל  2אֶ ל־ﬠָ נְ יֵ :
ַ 16:11ויּ ֹאמֶ ר לָ הּ מַ לְ אַ אֱ ִהיםִ 1ה ָנּ הָ ָרה וְיֹ לַ ְד ְתּ בֵּ ן ְו ָק ָראת ְשׁמוֹ י ְִשׁ ָמﬠֵ אל כִּ ָ
16:12וְהוּא י ְִהיֶה פֶּ ֶרא אָ ָדם יָדוֹ בַ כֹּל ְויַד כֹּל בּוֹ וְﬠַ ל־פְּ נֵי כָל־אֶ חָ יו י ְִשׁכֹּן:
יתי אַ חֲ ֵרי ר ִֹאי:
16:13ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ 3הַ דֹּבֵ ר אֵ לֶ יהָ אַ תָּ ה אֵ ל רֳ ִאי כִּ י אָ ְמ ָרה הֲ גַם הֲ ם ָר ִא ִ
ין־ק ֵדשׁ וּבֵ ין בָּ ֶרד:
16:14ﬠַ ל־כֵּן ָק ָרא לַ ְבּאֵ ר ְבּאֵ ר לַ חַ י ר ִֹאי ִהנֵּה בֵ ָ
ם־בּנוֹ אֲ ֶשׁר־י ְָל ָדה הָ גָר י ְִשׁ ָמﬠֵ אל:
16:15וַתֵּ לֶ ד הָ גָר לְ אַ ְב ָרם בֵּ ן וַיִּ ְק ָרא אַ ְב ָרם ֶשׁ ְ
ְשׁשׁ ָשׁנִים ְבּלֶ ֶדת־הָ גָר אֶ ת־י ְִשׁ ָמﬠֵ אל לְ אַ ְב ָרם:
ן־שׁמֹנִ ים ָשׁנָה ו ֵ
16:16וְאַ ְב ָרם בֶּ ְ
4
ֹאמר אֵ לָ יו אֲ נִי־אֵ ל ַשׁ ַדּי ִה ְתהַ לֵּ ְלפָ נַי ו ְֶהיֵה
ן־תּ ְשׁﬠִ ים ָשׁנָה וְתֵ ַשׁע ָשׁנִים וַיּ ֵָרא אֱ ִהים אֵ לָ יו וַיּ ֶ
17:1וַי ְִהי אַ ְב ָרם בֶּ ִ
תָ ִמים:
אוֹת ִבּ ְמאֹ ד ְמאֹד:
יתי בֵּ י ִני וּבֵ י ֶנ וְאַ ְרבֶּ ה ְ
17:2וְאֶ ְתּנָה ְב ִר ִ
מ ר:
17:3וַיִּ פֹּל אַ ְב ָרם ﬠַ ל־פָּ נָיו וַי ְַדבֵּ ר ִאתּוֹ אֱ ִהים לֵ א ֹ
יתי ִא ָתּ וְהָ יִיתָ ְלאַ ב הֲ מוֹן גּוֹיִם:
17:4אֲ נִי ִהנֵּה ְב ִר ִ
ת־שׁ ְמ אַ ְב ָרם וְהָ יָה ִשׁ ְמ אַ ְב ָרהָ ם כִּ י אַ ב־הֲ מוֹן גּוֹיִם נְתַ ִתּי :
ִ
ְ 17:5ול ֹא־י ִָקּ ֵרא עוֹד אֶ
וּמלָ כִ ים ִמ ְמּ יֵצֵאוּ:
ְת ִתּי ְלגוֹיִם ְ
17:6ו ְִהפְ ֵר ִתי א ְֹת ִבּ ְמאֹד ְמ ֹאד וּנ ַ
יתי בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ וּבֵ ין ז ְַר ֲﬠ אַ חֲ ֶרי לְ ֹדרֹתָ ם לִ ְב ִרית עוֹלָ ם לִ ְהיוֹת ְל לֵ א ִהים וּלְ ז ְַר ֲﬠ אַ חֲ ֶרי :
ת־בּ ִר ִ
ְ
17:7וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ
ִיתי לָ הֶ ם לֵ א ִהים:
ְ 17:8ונָתַ ִתּי לְ וּלְ ז ְַר ֲﬠ אַ חֲ ֶרי אֵ ת אֶ ֶרץ ְמג ֶֻרי אֵ ת כָּל־אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן לַ אֲ חֻ ַזּת עוֹלָ ם וְהָ י ִ
יתי ִת ְשׁמֹר אַ ָתּה ְוז ְַר ֲﬠ אַ חֲ ֶרי ְל ֹד ר ָֹתם:
ת־בּ ִר ִ
ְ
17:9וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם וְאַ תָּ ה אֶ
יתי אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּ בֵּ ינִי וּבֵ ינֵיכֶם וּבֵ ין ז ְַר ֲﬠ אַ חֲ ֶרי ִהמּוֹל לָ כֶם כָּל־ ָזכָר:
17:10ז ֹאת ְבּ ִר ִ
17:11וּנ ְַמ ְלתֶּ ם אֵ ת ְבּ ַשׂר ﬠָ ְרלַ ְתכֶם וְהָ יָה ְלאוֹת ְבּ ִרית בֵּ ינִי וּבֵ ינֵיכֶם:
וּמ ְקנַת־כֶּסֶ ף ִמכֹּל בֶּ ן־ ֵנכָר אֲ ֶשׁר ל ֹא ִמ ַזּ ְר ֲﬠ הוּא:
מנַת י ִָמים יִמּוֹל לָ כֶם ָכּל־ ָזכָר לְ ֹד ר ֵֹתיכֶם יְלִ יד בָּ יִת ִ
ן־שׁ ֹ
17:12וּבֶ ְ
יתי ִבּ ְב ַשׂ ְרכֶם לִ ְב ִרית עוֹלָ ם:
ְתה ְב ִר ִ
וּמ ְקנַת כּ ְַספֶּ וְהָ י ָ
ית ִ
ִ 17:13המּוֹל יִמּוֹל יְלִ יד בֵּ ְ
יתי
ת־בּ ִר ִ
ְ
ת־בּ ַשׂר ﬠָ ְרלָ תוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִיְ 5ונִכְ ְרתָ ה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ֵמﬠַ ֶמּיהָ אֶ
ְ
17:14וְﬠָ ֵרל ָזכָר אֲ ֶשׁר ל ֹא־יִמּוֹל אֶ
הֵ פַ ר:
ֹא־ת ְק ָרא אֶ ת־ ְשׁמָ הּ ָשׂ ָרי כִּ י ָשׂ ָרה ְשׁ ָמהּ:
ַ 17:15ויּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם ָשׂ ַרי ִא ְשׁ ְתּ ל ִ
17:16וּבֵ ַרכְ ִתּי אֹתָ הּ ְוגַם נָתַ ִתּי ִממֶּ נָּה לְ בֵּ ן וּבֵ ַרכְ ִתּיהָ וְהָ יְתָ ה לְ גוֹיִם ַמ ְלכֵי ﬠַ ִמּים ִמ ֶמּנָּה י ְִהיוּ:
ת־תּ ְשׁﬠִ ים ָשׁנָה ֵתּלֵ ד:
ִ
ם־שׂ ָרה הֲ בַ
ה־שׁנָה ִיוָּלֵ ד ו ְִא ָ
ָ
17:17וַיִּ פֹּל אַ ְב ָרהָ ם ﬠַ ל־פָּ נָיו וַיִּ צְ חָ ק וַיּ ֹאמֶ ר ְבּלִ בּוֹ הַ לְּ בֶ ן מֵ אָ
ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל־הָ אֱ ִהים לוּ י ְִשׁמָ ﬠֵ אל י ְִחיֶה ְלפָ נֶי :
ַ 17:18ויּ ֶ
יתי ִאתּוֹ ִל ְב ִרית
ת־בּ ִר ִ
ת־שׁמוֹ יִצְ חָ ק וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ ְ
ְ
את אֶ
17:19וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים אֲ בָ ל ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ְתּ יֹ לֶ ֶדת ְל בֵּ ן ו ְָק ָר ָ
עוֹלָ ם וּלְ ז ְַרעוֹ אַ חֲ ָריו:
יוֹליד
יאם ִ
יתי ֹאתוֹ ִבּ ְמאֹד ְמאֹ ד ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר נְ ִשׂ ִ
יתי אֹ תוֹ ו ְִה ְרבֵּ ִ
וּלי ְִשׁמָ ﬠֵ אל ְשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ִהנֵּה בֵּ ַרכְ ִתּי אֹתוֹ ו ְִהפְ ֵר ִ
ְ 17:20
וּנְתַ ִתּיו לְ גוֹי גָּדוֹל:
יתי אָ ִקים אֶ ת־יִצְ חָ ק אֲ ֶשׁר תֵּ לֵ ד לְ ָשׂ ָרה לַ מּוֹﬠֵ ד הַ זֶּה בַּ ָשּׁנָה הָ אַ חֶ ֶרת:
ת־בּ ִר ִ
ְ
17:21וְאֶ
17:22וַ ְיכַל לְ ַדבֵּ ר ִאתּוֹ וַיַּﬠַ ל אֱ ִהים מֵ ﬠַ ל אַ ְב ָרהָ ם:
ָל־מ ְקנַת כּ ְַספּוֹ כָּל־ ָזכָר ְבּאַ ְנ ֵשׁי בֵּ ית אַ ְב ָרהָ ם
ידי בֵ יתוֹ וְאֵ ת כּ ִ
17:23וַיִּ ַקּח אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־י ְִשׁמָ ﬠֵ אל ְבּנוֹ וְאֵ ת כָּל־יְלִ ֵ
ת־בּ ַשׂר ﬠָ ְרלָ ָתם ְבּﬠֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִאתּוֹ אֱ ִהים:
ַויָּמָ ל אֶ ְ
ן־תּ ְשׁﬠִ ים וָתֵ ַשׁע ָשׁנָה ְבּ ִהמֹּלוֹ ְבּ ַשׂר ﬠָ ְרלָ תוֹ:
17:24וְאַ ְב ָרהָ ם בֶּ ִ
מּלוֹ אֵ ת ְבּ ַשׂר ﬠָ ְרלָ תוֹ:
ן־שׁ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְבּ ִה ֹ
ְ 17:25וי ְִשׁמָ ﬠֵ אל ְבּנוֹ בֶּ ְ
ְ 17:26בּﬠֶ ֶצם הַ יּוֹם הַ ֶזּה נִמּוֹל אַ ְב ָרהָ ם ְוי ְִשׁ ָמﬠֵ אל ְבּנוֹ:
וּמ ְקנַת־כֶּסֶ ף מֵ אֵ ת בֶּ ן־ ֵנכָר ִנמֹּלוּ ִאתּוֹ:
ְ 17:27וכָל־אַ ְנ ֵשׁי בֵ יתוֹ יְלִ יד בָּ יִת ִ
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18:1וַיּ ֵָרא אֵ לָ יו אֱ ִהיםְ 1בּאֵ נֵי ַמ ְמ ֵרא וְהוּא יֹ ֵשׁב פֶּ תַ ח־הָ אֹ הֶ ל כְּ חֹ ם הַ יּוֹם:
אתם ִמפֶּ ַתח הָ אֹהֶ ל וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ אָ ְרצָה:
18:2וַיִּ ָשּׂא ﬠֵ ינָיו וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה ְשׁ ָשׁה אֲ נ ִָשׁים ִנצּ ִָבים ﬠָ לָ יו וַיּ ְַרא וַיּ ָָרץ לִ ְק ָר ָ
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי אַ ל־נָא ַת ֲﬠבֹר ֵמﬠַ ל ﬠַ ְב ֶדּ :
ֹאמר אֲ ֹדנָי ִאם־נָא ָמצ ִ
ַ 18:3ויּ ַ
18:4י ַֻקּח־נָא ְמﬠַ ט־מַ יִם ו ְַרחֲ צוּ ַרגְ לֵ יכֶם ו ְִה ָשּׁﬠֲנוּ תַּ חַ ת הָ ﬠֵ ץ:
ֲשׂה כַּאֲ ֶשׁר
ֹאמרוּ כֵּן ַתּﬠ ֶ
18:5וְאֶ ְקחָ ה פַ ת־לֶ חֶ ם וְסַ ﬠֲדוּ לִ ְבּכֶם אַ חַ ר תַּ ֲﬠבֹרוּ כִּ י־ﬠַ ל־כֵּן ﬠֲבַ ְר ֶתּם ﬠַ ל־ﬠַ ְב ְדּכֶם וַיּ ְ
ִדּבַּ ְרתָּ :
לוּשׁי וַﬠ ֲִשׂי ﬠֻגוֹת:
ֹאמר ַמהֲ ִרי ְשׁ שׁ ְס ִאים ֶק ַמח סֹלֶ ת ִ
ל־שׂ ָרה וַיּ ֶ
18:6וַיְמַ הֵ ר אַ ְב ָרהָ ם הָ אֹהֱ לָ ה אֶ ָ
18:7וְאֶ ל־הַ בָּ ָקר ָרץ אַ ְב ָרהָ ם וַיִּ ַקּח בֶּ ן־בָּ ָקר ַר וָטוֹב וַיִּ ֵתּן אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר ַוי ְַמהֵ ר לַ ﬠֲשׂוֹת ֹאתוֹ:
18:8וַיִּ ַקּח חֶ ְמאָ ה וְחָ לָ ב וּבֶ ן־הַ בָּ ָקר אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וַיִּ תֵּ ן לִ פְ נֵיהֶ ם וְהוּא־עֹ ֵמד ﬠֲלֵ יהֶ ם ַתּחַ ת הָ ﬠֵ ץ וַיּ ֹאכֵלוּ:
ֹאמר ִהנֵּה בָ אֹהֶ ל:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו אַ יֵּה ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ וַיּ ֶ
18:9וַיּ ְ
ְשׂ ָרה שׁ ַֹמﬠַ ת פֶּ ַתח הָ אֹהֶ ל וְהוּא אַ חֲ ָריו:
18:10וַיּ ֹאמֶ ר שׁוֹב אָ שׁוּב אֵ לֶ י כָּﬠֵ ת חַ יָּה ו ְִהנֵּה־בֵ ן לְ ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ ו ָ
ְשׂ ָרה זְ ֵקנִים בָּ ִאים בַּ יּ ִָמים חָ ַדל ִל ְהיוֹת ְל ָשׂ ָרה ֹא ַרח ַכּנּ ִָשׁים:
18:11וְאַ ְב ָרהָ ם ו ָ
ה־לּי ﬠֶ ְדנָה וַא ֹדנִי ז ֵָקן:
מ ר אַ חֲ ֵרי ְב ִתי הָ יְתָ ִ
18:12ו ִַתּצְ חַ ק ָשׂ ָרה ְבּ ִק ְרבָּ הּ לֵ א ֹ
18:13וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם לָ מָּ ה זֶּה ָצחֲ ָקה ָשׂ ָרה לֵ אמֹר הַ אַ ף אֻ ְמנָם אֵ לֵ ד וַאֲ נִי ז ַָקנ ְִתּי:
וּל ָשׂ ָרה בֵ ן:
18:14הֲ יִפָּ לֵ א מֵ אֱ ִהים ָ 2דּבָ ר לַ מּוֹﬠֵ ד אָ שׁוּב אֵ לֶ י כָּﬠֵ ת חַ יָּה ְ
ֹאמר ל ֹא כִּ י צָ חָ ְק ְתּ:
18:15ו ְַתּכַחֵ שׁ ָשׂ ָרה לֵ אמֹר ל ֹא צָ חַ ְק ִתּי כִּ י י ֵָראָ ה וַיּ ֶ
18:16וַיּ ָֻקמוּ ִמ ָשּׁם הָ אֲ נ ִָשׁים וַיּ ְַשׁ ִקפוּ ﬠַ ל־פְּ נֵי ְסדֹם וְאַ ְב ָרהָ ם הֹ לֵ ﬠִ ָמּם לְ ַשׁ ְלּחָ ם:
18:17וֵא ִהים 3אָ מָ ר הַ ְמכַסֶּ ה אֲ נִי מֵ אַ ְב ָרהָ ם אֲ ֶשׁר אֲ נִי עֹ ֶשׂה:
18:18וְאַ ְב ָרהָ ם הָ יוֹ י ְִהיֶה לְ גוֹי גָּדוֹל וְﬠָ צוּם ְונ ְִב ְרכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָ אָ ֶרץ:
וּמ ְשׁפָּ ט ְלמַ ﬠַ ן
ְשׁ ְמ רוּ ֶדּ ֶר יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת צְ ָד ָקה ִ
18:19כִּ י י ְַדﬠְ ִתּיו לְ מַ ﬠַ ן אֲ ֶשׁר ְי ַצוֶּה אֶ ת־בָּ נָיו וְאֶ ת־בֵּ יתוֹ אַ חֲ ָריו ו ָ
ר־דּבֶּ ר ﬠָ לָ יו:
הָ ִביא אֱ ִהים 4ﬠַ ל־אַ ְב ָרהָ ם אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
י־רבָּ ה וְחַ טָּ אתָ ם כִּ י כ ְָב ָדה ְמאֹד:
18:20וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ַזﬠ ֲַקת ְסדֹם וַ ֲﬠמ ָֹרה כִּ ָ
18:21אֵ רֲ ָדה־נָּא וְאֶ ְראֶ ה הַ כְּ ַצﬠ ֲָקתָ הּ הַ בָּ אָ ה אֵ לַ י ﬠָ שׂוּ כָּלָ ה ו ְִאם־ל ֹא אֵ ָדﬠָ ה:
עֹמד ִל ְפנֵי יְהוָה:
עוֹדנּוּ ֵ
18:22וַיִּ ְפנוּ ִמ ָשּׁם הָ אֲ נ ִָשׁים וַיֵּלְ כוּ ְסד ָֹמה וְאַ ְב ָרהָ ם ֶ
ם־ר ָשׁע:
צַדּיק ﬠִ ָ
ֹאמר הַ אַ ף ִתּ ְספֶּ ה ִ
18:23וַיִּ גַּשׁ אַ ְב ָרהָ ם וַיּ ַ
יקם אֲ ֶשׁר
צַּדּ ִ
ֹא־ת ָשּׂא לַ מָּ קוֹם לְ מַ ﬠַ ן חֲ ִמ ִשּׁים הַ ִ
18:24אוּלַ י יֵשׁ חֲ ִמ ִשּׁים צ ִַדּ ִיקם ְבּתוֹ הָ ִﬠיר הַ אַ ף ִתּ ְספֶּ ה וְל ִ
ְבּ ִק ְרבָּ הּ:
ם־ר ָשׁע וְהָ יָה ַכצּ ִַדּיק כּ ָָר ָשׁ ע חָ ִללָ ה לָּ הֲ שֹׁפֵ ט כָּל־הָ אָ ֶרץ ל ֹא
18:25חָ לִ לָ ה לְּ מֵ ֲﬠשֹׂת כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה לְ הָ ִמית צ ִַדּיק ﬠִ ָ
ֲשׂה ִמ ְשׁפָּ ט:
יַﬠ ֶ
אתי לְ כָל־הַ מָּ קוֹם בַּ ﬠֲבוּ ָרם:
ָשׂ ִ
יקם ְבּתוֹ הָ ﬠִ יר ְונ ָ
ֹאמר יְהוָה ִאם־אֶ ְמצָא ִב ְסדֹם חֲ ִמ ִשּׁים צ ִַדּ ִ
18:26וַיּ ֶ
ַ 18:27ויַּﬠַ ן אַ ְב ָרהָ ם וַיּ ֹאמַ ר ִהנֵּה־נָא הוֹאַ לְ ִתּי לְ ַדבֵּ ר אֶ ל־אֲ ֹדנָי וְאָ נֹכִ י ﬠָ פָ ר וָאֵ פֶ ר:
ֹאמר ל ֹא אַ ְשׁ ִחית ִאם־אֶ ְמצָא
18:28אוּלַ י י ְַח ְסרוּן חֲ ִמ ִשּׁים הַ צּ ִַדּ ִיקם חֲ ִמ ָשּׁה הֲ תַ ְשׁ ִחית בַּ חֲ ִמ ָשּׁה אֶ ת־כָּל־הָ ﬠִ יר וַיּ ֶ
ָשׁם אַ ְרבָּ ִﬠים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
ֱשׂה בַּ ﬠֲבוּר הָ אַ ְרבָּ ִﬠים:
18:29וַיֹּ סֶ ף עוֹד לְ ַדבֵּ ר אֵ לָ יו וַיּ ֹאמַ ר אוּלַ י יִמָּ צְ אוּן ָשׁם אַ ְרבָּ ﬠִ ים וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא אֶ ﬠ ֶ
ֱשׂה ִאם־אֶ ְמצָא ָשׁם ְשׁ ִשׁים:
ֹאמר ל ֹא אֶ ﬠ ֶ
18:30וַיּ ֹאמֶ ר אַ ל־נָא יִחַ ר לַ א ֹדנָי וַאֲ ַדבֵּ ָרה אוּלַ י יִמָּ צְ אוּן ָשׁם ְשׁ ִשׁים וַיּ ֶ
18:31וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה־נָא הוֹאַ לְ ִתּי לְ ַדבֵּ ר אֶ ל־אֲ ֹדנָי אוּלַ י י ִָמּצְ אוּן ָשׁם ﬠֶ ְשׂ ִרים וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא אַ ְשׁ ִחית בַּ ﬠֲבוּר הָ ﬠֶ ְשׂ ִרים:
ֹאמ ר ל ֹא אַ ְשׁ ִחית בַּ ﬠֲבוּר
ֲשׂ ָרה וַיּ ֶ
ַ 18:32ויּ ֹאמֶ ר אַ ל־נָא יִחַ ר לַ א ֹדנָי וַאֲ ַד ְבּ ָרה אַ ־הַ פַּ ﬠַ ם אוּלַ י יִמָּ צְ אוּן ָשׁם ﬠ ָ
ֲשׂ ָרה:
הָ ﬠ ָ
ַ 18:33ויֵּלֶ יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר כִּ לָּ ה ְל ַדבֵּ ר אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם וְאַ ְב ָרהָ ם ָשׁב לִ ְמקֹמוֹ:
אתם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ אַ פַּ יִם אָ ְרצָה:
ר־סדֹם וַיּ ְַרא־לוֹט וַ ָיּ ָקם ִל ְק ָר ָ
19:1וַ ָיּבֹאוּ ְשׁנֵי הַ מַּ לְ אָ כִ ים ְסדֹמָ ה בָּ ﬠֶ ֶרב וְלוֹט יֹ ֵשׁב ְבּ ַשׁﬠַ ְ
ֹאמ רוּ
ַ 19:2ויּ ֹאמֶ ר ִהנֶּה נָּא־אֲ ֹדנַי סוּרוּ נָא אֶ ל־בֵּ ית ﬠַ ְב ְדּכֶם וְלִ ינוּ ו ְַרחֲ צוּ ַרגְ לֵ יכֶם ו ְִה ְשׁכּ ְַמתֶּ ם וַהֲ לַ כְ תֶּ ם לְ ַד ְרכְּ כֶם וַיּ ְ
לּ ֹא כִּ י בָ ְרחוֹב נ ִָלין:
וּמצּוֹת אָ פָ ה וַיּ ֹאכֵלוּ:
19:3וַיִּ ְפ ַצר־בָּ ם ְמאֹד וַיָּסֻ רוּ אֵ לָ יו וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־בֵּ יתוֹ וַיַּﬠַ שׂ לָ הֶ ם ִמ ְשׁתֶּ ה ַ
ֶ 19:4ט ֶרם י ְִשׁכָּבוּ וְאַ נְ ֵשׁי הָ ִﬠיר אַ נְ ֵשׁי ְסדֹם נָסַ בּוּ ﬠַ ל־הַ בַּ יִת ִמנַּﬠַ ר וְﬠַ ד־ז ֵָקן כָּל־הָ ﬠָ ם ִמ ָקּצֶה:
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ֹתם:
ֹאמרוּ לוֹ אַ יֵּה הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ אֵ לֶ י הַ לָּ יְלָ ה הוֹצִ יאֵ ם אֵ לֵ ינוּ ְונ ְֵדﬠָ ה א ָ
19:5וַיִּ ְק ְראוּ אֶ ל־לוֹט ַויּ ְ
19:6וַ ֵיּצֵא אֲ לֵ הֶ ם לוֹט הַ פֶּ ְתחָ ה וְהַ ֶדּלֶ ת סָ גַר אַ חֲ ָריו:
19:7וַיּ ֹאמַ ר אַ ל־נָא אַ חַ י תָּ ֵרעוּ:
ִ 19:8הנֵּה־נָא לִ י ְשׁתֵּ י בָ נוֹת אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדעוּ ִאישׁ אוֹצִ יאָ ה־נָּא אֶ ְתהֶ ן אֲ לֵ יכֶם וַﬠֲשׂוּ לָ הֶ ן כַּטּוֹב ְבּﬠֵ ינֵיכֶם ַרק לָ אֲ נ ִָשׁים
ל־תּﬠֲשׂוּ ָדבָ ר כִּ י־ﬠַ ל־כֵּן בָּ אוּ ְבּצֵ ל קֹ ָר ִתי:
הָ אֵ לֶּ ה אַ ַ
ֹאמרוּ הָ אֶ חָ ד בָּ א־לָ גוּר וַיִּ ְשׁ ֹפּט ָשׁפוֹט ﬠַ ָתּה נ ַָרע ְל ֵמהֶ ם וַיִּ ְפצְ רוּ בָ ִאישׁ ְבּלוֹט ְמאֹ ד
ֹאמרוּ גֶּשׁ־הָ לְ אָ ה וַיּ ְ
19:9וַיּ ְ
וַיִּ גְּ שׁוּ לִ ְשׁבֹּר הַ ָדּלֶ ת:
19:10וַיִּ ְשׁלְ חוּ הָ אֲ נ ִָשׁים אֶ ת־י ָָדם וַיּ ִָביאוּ אֶ ת־לוֹט אֲ לֵ יהֶ ם הַ בָּ יְתָ ה וְאֶ ת־הַ ֶדּלֶ ת סָ גָרוּ:
19:11וְאֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־פֶּ תַ ח הַ בַּ יִת ִהכּוּ בַּ סַּ ְנו ִֵרים ִמ ָקּטֹן ְוﬠַ ד־גָּדוֹל וַיִּ ְלאוּ ִל ְמצ ֹא הַ פָּ ַתח:
ר־ל בָּ ִﬠיר הוֹצֵא ִמן־הַ ָמּקוֹם:
וּבנֹתֶ י ְוכֹל אֲ ֶשׁ ְ
ֹאמרוּ הָ אֲ נ ִָשׁים אֶ ל־לוֹט עֹ ד ִמי־לְ ֹפה חָ תָ ן וּבָ נֶי ְ
19:12וַיּ ְ
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ְשׁ ְלּחֵ נוּ ְל ַשׁחֲ ָתהּ:
19:13כִּ י־מַ ְשׁ ִח ִתים אֲ נ ְַחנוּ אֶ ת־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה כִּ י־ג ְָדלָ ה ַצ ֲﬠ ָקתָ ם אֶ ת־פְּ נֵי אֵ ל וַי ַ
י־מ ְשׁ ִחית אֵ ל  3אֶ ת־הָ ִﬠיר וַי ְִהי
ֹתיו וַיּ ֹאמֶ ר קוּמוּ צְּ אוּ ִמן־הַ ָמּקוֹם הַ ֶזּה כִּ ַ
19:14וַ ֵיּצֵא לוֹט וַי ְַדבֵּ ר אֶ ל־חֲ תָ נָיו ְקחֵ י ְבנ ָ
כִ ְמצַ חֵ ק ְבּﬠֵ ינֵי חֲ תָ נָיו:
ֹתי הַ נּ ְִמ ָצ ֹאת
ת־שׁ ֵתּי ְבנ ֶ
ְ
ת־א ְשׁ ְתּ וְאֶ
ִ
מ ר קוּם ַקח אֶ
19:15וּכְ מוֹ הַ ַשּׁחַ ר ﬠָ לָ ה וַיּ ִָאיצוּ הַ מַּ לְ אָ כִ ים וְצֵאְ 4בּלוֹט לֵ א ֹ
ן־תּסָּ פֶ ה בַּ ﬠֲון הָ ﬠִ יר:
פֶּ ִ
וּביַד ְשׁתֵּ י ְבנֹתָ יו ְבּחֶ ְמלַ ת יְהוָה אֱ ִהים 5ﬠָ לָ יו וַיֹּ צִ אֻ הוּ וַ ַיּ ִנּחֻ הוּ
ַד־א ְשׁתּוֹ ְ
וּבי ִ
19:16וַיִּ ְתמַ ְהמָ הּ וַיַּחֲ זִ קוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ְבּיָדוֹ ְ
ִמחוּץ לָ ִﬠיר:
ל־תּ ֲﬠמֹד ְבּכָל־הַ כִּ כָּר הָ הָ ָרה
19:17וַי ְִהי כְ הוֹצִ יאָ ם אֹתָ ם הַ חוּ ָצה וַיּ ֹאמֶ ר ִהמָּ לֵ ט ﬠַ ל־נַפְ ֶשׁ אַ ל־תַּ ִבּיט אַ חֲ ֶרי וְאַ ַ
ן־תּסָּ פֶ ה:
ִהמָּ לֵ ט פֶּ ִ
ֹאמר לוֹט אֲ לֵ הֶ ם אַ ל־נָא אֲ ֹדנָי:
19:18וַיּ ֶ
ית ﬠִ מָּ ִדי לְ הַ חֲ יוֹת אֶ ת־נַפְ ִשׁי וְאָ נֹכִ י ל ֹא אוּכַל
ִ 19:19הנֵּה־נָא מָ ָצא ﬠַ ְב ְדּ חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי וַתַּ גְ ֵדּל חַ ְס ְדּ אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
ן־תּ ְדבָּ ַקנִי הָ ָרﬠָ ה וָמַ ִתּי:
ְל ִהמָּ לֵ ט הָ הָ ָרה פֶּ ִ
וּת ִחי נ ְַפ ִשׁי:
ִ 19:20הנֵּה־נָא הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ְקרֹבָ ה לָ נוּס ָשׁמָּ ה ו ְִהיא ִמצְ ﬠָ ר ִאמָּ לְ טָ ה נָּא ָשׁ ָמּה הֲ ל ֹא ִמצְ ﬠָ ר ִהוא ְ
אתי פָ נֶי גַּם לַ ָדּבָ ר הַ זֶּה לְ ִבלְ ִתּי הָ פְ כִּ י אֶ ת־הָ ִﬠיר אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ:
ָשׂ ִ
19:21וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ִהנֵּה נ ָ
19:22מַ הֵ ר ִהמָּ לֵ ט ָשׁמָּ ה כִּ י ל ֹא אוּכַל לַ ﬠֲשׂוֹת ָדּבָ ר ﬠַ ד־בֹּאֲ ָשׁ ָמּה ﬠַ ל־כֵּן ָק ָרא ֵשׁם־הָ ִﬠיר צוֹﬠַ ר:
19:23הַ ֶשּׁמֶ שׁ יָצָא ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וְלוֹט בָּ א ֹצﬠ ֲָרה:
ל־סדֹם וְﬠַ ל־ ֲﬠמ ָֹרה גָּפְ ִרית וָאֵ שִׁ 6מן־הַ ָשּׁמָ יִם:
19:24וַיהוָה ִה ְמ ִטיר ﬠַ ְ
ְצֶמח הָ אֲ ָד ָמה:
19:25וַיַּהֲ פֹ אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ ל וְאֵ ת כָּל־הַ כִּ כָּר וְאֵ ת כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הֶ ﬠָ ִרים ו ַ
19:26וַתַּ בֵּ ט ִא ְשׁתּוֹ ֵמאַ חֲ ָריו ו ְַתּ ִהי ְנצִ יב ֶמלַ ח:
ת־פּנֵי אֱ ִהים:7
ְ
ַ 19:27ויּ ְַשׁכֵּם אַ ְב ָרהָ ם בַּ בּ ֶֹקר אֶ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁ ר־ﬠָ ַמד ָשׁם אֶ
ָל־פּנֵי אֶ ֶרץ הַ כִּ כָּר וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה ﬠָ לָ ה ִקיטֹ ר הָ אָ ֶרץ כְּ ִקיטֹ ר הַ כִּ ְב ָשׁן:
ל־פּנֵי ְסדֹם וַ ֲﬠמ ָֹרה וְﬠַ ל־כּ ְ
19:28וַיּ ְַשׁ ֵקף ﬠַ ְ
ְשׁלַּ ח אֶ ת־לוֹט ִמתּוֹ הַ הֲ פֵ כָה בַּ הֲ פֹ
ַ 19:29וי ְִהי ְבּ ַשׁחֵ ת אֱ ִהים אֶ ת־ﬠָ ֵרי הַ כִּ כָּר וַיִּ זְ כֹּר אֱ ִהים אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם ַוי ַ
אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר־י ַָשׁב בָּ הֵ ן לוֹט:
ֹתיו:
וּשׁ ֵתּי ְבנ ָ
ֵשׁב בַּ ְמּﬠָ ָרה הוּא ְ
וּשׁתֵּ י ְבנֹתָ יו ﬠִ מּוֹ כִּ י י ֵָרא לָ ֶשׁבֶ ת ְבּצוֹﬠַ ר וַיּ ֶ
ֵשׁב בָּ הָ ר ְ
19:30וַיַּﬠַ ל לוֹט ִמצּוֹﬠַ ר וַיּ ֶ
19:31וַתּ ֹאמֶ ר הַ ְבּכִ ָירה אֶ ל־הַ צְּ ﬠִ ָירה אָ ִבינוּ ז ֵָקן ו ְִאישׁ אֵ ין בָּ אָ ֶרץ לָ בוֹא ﬠָ לֵ ינוּ כְּ ֶד ֶר כָּל־הָ אָ ֶרץ:
19:32לְ כָה נ ְַשׁ ֶקה אֶ ת־אָ ִבינוּ יַיִן ְו ִנ ְשׁכְּ בָ ה ﬠִ מּוֹ וּ ְנחַ יֶּה מֵ אָ ִבינוּ ז ַָרע:
קוּמהּ:
ירה ו ִַתּ ְשׁכַּב אֶ ת־אָ ִביהָ ְול ֹא־י ַָדע ְבּ ִשׁכְ בָ הּ וּ ְב ָ
19:33ו ַַתּ ְשׁ ֶקין ָ אֶ ת־אֲ ִביהֶ ן ַייִן בַּ לַּ יְלָ ה הַ ִהוא ו ַָתּב ֹא הַ ְבּכִ ָ
ן־שׁכ ְַב ִתּי אֶ ֶמשׁ אֶ ת־אָ ִבי נ ְַשׁ ֶקנּוּ ַייִן גַּם־הַ לַּ יְלָ ה וּב ִֹאי ִשׁכְ ִבי
ירה הֵ ָ
ירה אֶ ל־הַ צְּ ﬠִ ָ
ֹאמ ר הַ ְבּכִ ָ
19:34וַי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת ַותּ ֶ
ﬠִ מּוֹ וּנְ חַ יֶּה מֵ אָ ִבינוּ ז ַָרע:
וּב ֻק ָמהּ:
19:35ו ַַתּ ְשׁ ֶקין ָ גַּם בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא אֶ ת־אֲ ִביהֶ ן יָיִן ו ַָתּ ָקם הַ צְּ ִﬠ ָירה ו ִַתּ ְשׁכַּב ִﬠמּוֹ ְול ֹא־י ַָד ע ְבּ ִשׁכְ בָ הּ ְ
 MT LXX Tg Syr Vgיְהוָה  OL Bo(LW) //אֵ ל
ְשׁ ְלּחֵ נוּ
 MT LXX Tg Syrיְהוָה ַ LXX(73 71 319) Mss Vg Eth // addוי ַ
 MT LXX Tg Syr Vgיְהוָה  Bo(LW) Arab //אֵ ל
 LXX OL // omit MT Tg Syr Vgוְצֵא
 MT LXXיְהוָה  LXX(246 422) OL(S) //אֱ ִהים
 MT LXX Tg Syr Vgמֵ אֵ ת יְהוָה  LXX(44 664*) Mss Eth(p) Cyp(Lat) (Quir III 33(ap)) // addוָאֵ שׁ
 MT LXXיְהוָה  LXX(20, codex Dorothei) Chr (VIII 405 407) //אֱ ִהים
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19:36ו ַַתּהֲ ֶרין ָ ְשׁ ֵתּי ְבנוֹת־לוֹט מֵ אֲ ִביהֶ ן:
19:37ו ֵַתּלֶ ד הַ ְבּכִ ָירה בֵּ ן ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ מוֹאָ ב הוּא אֲ ִבי־מוֹאָ ב ﬠַ ד־הַ יּוֹם:
ַם־הוא יָלְ ָדה בֵּ ן ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ בֶּ ן־ﬠַ ִמּי הוּא אֲ ִבי ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן ﬠַ ד־הַ יּוֹם:
19:38וְהַ צְּ ִﬠ ָירה ג ִ
ין־ק ֵדשׁ וּבֵ ין שׁוּר ַו ָיּגָר ִבּגְ ָרר:
ֵשׁב בֵּ ָ
20:1וַיִּ סַּ ע ִמ ָשּׁם אַ ְב ָרהָ ם אַ ְרצָה הַ ֶנּגֶב ַויּ ֶ
ת־שׂ ָרה:
ָ
ימלֶ ֶמלֶ גְּ ָרר וַיִּ ַקּח אֶ
ל־שׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ אֲ חֹ ִתי ִהוא וַיִּ ְשׁלַ ח אֲ ִב ֶ
ָ
20:2וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָרהָ ם אֶ
20:3וַ ָיּב ֹא אֱ ִהים אֶ ל־אֲ ִבימֶ לֶ בַּ חֲ לוֹם הַ לָּ יְלָ ה וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ִה ְנּ מֵ ת ﬠַ ל־אֹדוֹת הָ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר־לָ ַק ְח ָתּ ו ְִהוא ְבּﬠֻלַ ת
בָּ ﬠַ ל:
ֹאמ ר אֲ ֹדנָי הֲ גוֹי גַּם־צ ִַדּיק ַתּהֲ רֹג:
20:4וַאֲ ִבימֶ לֶ ל ֹא ָק ַרב אֵ לֶ יהָ ַויּ ַ
יתי ז ֹאת:
וּב ִנ ְקיֹ ן כַּפַּ י ﬠָ ִשׂ ִ
ַם־הוא אָ ְמ ָרה אָ ִחי הוּא ְבּתָ ם־לְ בָ ִבי ְ
20:5הֲ ל ֹא הוּא אָ מַ ר־לִ י אֲ חֹ ִתי ִהוא ו ְִהיא־ג ִ
אוֹת מֵ חֲ טוֹ־לִ י
20:6וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו הָ אֱ ִהים בַּ חֲ ם גַּם אָ נֹכִ י י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י ְבתָ ם־לְ בָ ְב ﬠָ ִשׂיתָ זּ ֹאת וָאֶ ְחשֹׂ גַּם־אָ נֹכִ י ְ
ְת ִתּי לִ ְנגֹּ ﬠַ אֵ לֶ יהָ :
ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא־נ ַ
20:7וְﬠַ תָּ ה הָ ֵשׁב אֵ ֶשׁת־הָ ִאישׁ כִּ י־נ ִָביא הוּא ְוי ְִתפַּ לֵּ ל בַּ ﬠַ ְד ו ְֶחיֵה ו ְִאם־אֵ ינְ ֵמ ִשׁיב ַדּע כִּ י־מוֹת ָתּמוּת אַ תָּ ה
ְוכָל־אֲ ֶשׁר־לָ :
ַ 20:8ויּ ְַשׁכֵּם אֲ ִבימֶ לֶ בַּ בּ ֶֹקר וַיִּ ְק ָרא ְלכָל־ﬠֲבָ ָדיו וַי ְַדבֵּ ר אֶ ת־כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְבּאָ זְ נֵיהֶ ם וַיִּ ְיראוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ְמאֹ ד:
ל־מ ְמלַ כְ ִתּי חֲ ָטאָ ה
את ﬠָ לַ י וְﬠַ ַ
אתי לָ כִּ י־הֵ בֵ ָ
20:9וַיִּ ְק ָרא אֲ ִבימֶ לֶ לְ אַ ְב ָרהָ ם וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ מֶ ה־ﬠָ ִשׂיתָ לָּ נוּ וּמֶ ה־חָ טָ ִ
גְ דֹלָ ה מַ ﬠ ֲִשׂים אֲ ֶשׁר ל ֹא־יֵﬠָ שׂוּ ﬠָ ִשׂיתָ ﬠִ מָּ ִדי:
20:10וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִבימֶ לֶ אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם ָמה ָר ִאיתָ כִּ י ﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה:
ל־דּבַ ר ִא ְשׁ ִתּי:
ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם כִּ י אָ ַמ ְר ִתּי ַרק אֵ ין־ ִי ְראַ ת אֱ ִהים בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה וַהֲ ָרגוּ ִני ﬠַ ְ
20:11וַיּ ֶ
ת־א ִמּי ו ְַתּ ִהי־לִ י לְ ִא ָשּׁה:
ִ
ְ 20:12וגַם־אָ ְמנָה אֲ חֹ ִתי בַ ת־אָ ִבי ִהוא אַ ל ֹא בַ
20:13וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ִה ְתעוּ ֹא ִתי אֱ ִהים ִמבֵּ ית אָ ִבי וָאֹמַ ר לָ הּ זֶה חַ ְס ֵדּ אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֲִשׂי ﬠִ מָּ ִדי אֶ ל כָּל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁ ר
נָבוֹא ָשׁמָּ ה ִא ְמ ִרי־לִ י אָ ִחי הוּא:
ָשׁב לוֹ אֵ ת ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ:
וּשׁפָ חֹ ת וַיִּ ֵתּן לְ אַ ְב ָרהָ ם וַיּ ֶ
20:14וַיִּ ַקּח אֲ ִבימֶ לֶ צ ֹאן וּבָ ָקר וַﬠֲבָ ִדים ְ
ימלֶ ִהנֵּה אַ ְרצִ י ְלפָ נֶי בַּ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֶי ֵשׁב:
ֹאמר אֲ ִב ֶ
ַ 20:15ויּ ֶ
20:16וּלְ ָשׂ ָרה אָ מַ ר ִהנֵּה נָתַ ִתּי אֶ לֶ ף ֶכּסֶ ף לְ אָ ִחי ִהנֵּה הוּא־לָ כְּ סוּת ﬠֵ י ַניִם לְ כֹל אֲ ֶשׁר ִאתָּ וְאֵ ת כֹּל ְו ֹנכָחַ ת:
ת־א ְשׁתּוֹ וְאַ ְמהֹ תָ יו ַויֵּלֵ דוּ:
ִ
20:17וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל־הָ אֱ ִהים וַיִּ ְרפָּ א אֱ ִהים אֶ ת־אֲ ִבימֶ לֶ וְאֶ
ל־דּבַ ר ָשׂ ָרה אֵ ֶשׁת אַ ְב ָרהָ ם:
ָל־רחֶ ם לְ בֵ ית אֲ ִבימֶ לֶ ﬠַ ְ
20:18כִּ י־ﬠָ צֹר ﬠָ צַ ר אֱ ִהיםְ 1בּﬠַ ד כּ ֶ
ת־שׂ ָרה כַּאֲ ֶשׁר אָ ָמ ר וַיַּﬠַ שְׂ 3ל ָשׂ ָרה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר:
ָ
21:1וַיהוָה  2פָּ ַקד אֶ
ר־דּבֶּ ר אֹתוֹ אֱ ִהים:
21:2וַתַּ הַ ר ו ֵַתּלֶ ד ָשׂ ָרה לְ אַ ְב ָרהָ ם בֵּ ן לִ זְ ֻקנָיו לַ מּוֹﬠֵ ד אֲ ֶשׁ ִ
ם־בּנוֹ הַ נּוֹלַ ד־לוֹ אֲ ֶשׁר־יָלְ ָדה־לּוֹ ָשׂ ָרה יִצְ חָ ק:
ת־שׁ ְ
ֶ
21:3וַיִּ ְק ָרא אַ ְב ָרהָ ם אֶ
מנַת י ִָמים כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה אֹתוֹ אֱ ִהים:
ן־שׁ ֹ
21:4וַיָּמָ ל אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־יִצְ חָ ק ְבּנוֹ בֶּ ְ
ן־מאַ ת ָשׁנָה ְבּ ִהוָּלֶ ד לוֹ אֵ ת יִצְ חָ ק ְבּנוֹ:
21:5וְאַ ְב ָרהָ ם בֶּ ְ
ק־לי:
ַ 21:6ותּ ֹאמֶ ר ָשׂ ָרה צְ חֹ ק ﬠָ ָשׂה לִ י אֱ ִהים כָּל־הַ שֹּׁמֵ ﬠַ יִצְ חַ ִ
ִיקה בָ נִים ָשׂ ָרה כִּ י־יָלַ ְד ִתּי בֵ ן לִ זְ ֻקנָיו:
21:7וַתּ ֹאמֶ ר ִמי ִמלֵּ ל לְ אַ ְב ָרהָ ם הֵ ינ ָ
21:8וַיִּ גְ ַדּל הַ יֶּלֶ ד וַיִּ גָּמַ ל וַיַּﬠַ שׂ אַ ְב ָרהָ ם ִמ ְשׁתֶּ ה גָדוֹל ְבּיוֹם ִהגָּמֵ ל אֶ ת־יִצְ חָ ק:
21:9ו ֵַתּ ֶרא ָשׂ ָרה אֶ ת־בֶּ ן־הָ גָר הַ ִמּצְ ִרית אֲ ֶשׁר־יָלְ ָדה לְ אַ ְב ָרהָ ם ְמ ַצחֵ ק:
ם־בּנִ י ִﬠם־יִצְ חָ ק:
ִירשׁ בֶּ ן־הָ אָ ָמה הַ זּ ֹאת ִﬠ ְ
ת־בּנָהּ כִּ י ל ֹא י ַ
ְ
ֹאמר לְ אַ ְב ָרהָ ם גּ ֵָרשׁ הָ אָ ָמה הַ זּ ֹאת וְאֶ
21:10וַתּ ֶ
21:11וַיּ ֵַרע הַ ָדּבָ ר ְמאֹד ְבּﬠֵ ינֵי אַ ְב ָרהָ ם ﬠַ ל אוֹדֹת ְבּנוֹ:
ֹאמר אֵ לֶ י ָשׂ ָרה ְשׁ ַמע
21:12וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם אַ ל־י ֵַרע ְבּﬠֵ ינֶי ﬠַ ל־הַ נַּﬠַ ר וְﬠַ ל־אֲ ָמ ֶת כֹּל אֲ ֶשׁ ר תּ ַ
ְבּקֹלָ הּ כִּ י ְביִצְ חָ ק ִי ָקּ ֵרא לְ ז ַָרע:
4
ְ 21:13וגַם אֶ ת־בֶּ ן־הָ אָ מָ ה לְ גוֹי גָּדוֹל אֲ ִשׂימֶ נּוּ כִּ י ז ְַר ֲﬠ הוּא:
ְשׁ ְלּחֶ הָ וַתֵּ לֶ
ל־שׁכְ ָמהּ וְאֶ ת־הַ יֶּלֶ ד וַי ַ
ַ 21:14ויּ ְַשׁכֵּם אַ ְב ָרהָ ם בַּ בּ ֶֹקר וַיִּ ַקּח־לֶ חֶ ם וְחֵ ַמת ַמיִם וַיִּ תֵּ ן אֶ ל־הָ ָגר ָשׂם ﬠַ ִ
וַתֵּ תַ ע ְבּ ִמ ְדבַּ ר ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע:
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יחם:
21:15וַיִּ כְ לוּ הַ מַּ יִם ִמן־הַ חֵ מֶ ת וַתַּ ְשׁלֵ אֶ ת־הַ יֶּלֶ ד ַתּחַ ת אַ חַ ד הַ ִשּׂ ִ
21:16ו ֵַתּלֶ ו ֵַתּ ֶשׁב לָ הּ ִמ ֶנּגֶד הַ ְרחֵ ק כִּ ְמ ַטחֲ וֵי ֶק ֶשׁת כִּ י אָ ְמ ָרה אַ ל־אֶ ְראֶ ה ְבּמוֹת הַ יָּלֶ ד ו ֵַתּ ֶשׁב ִמ ֶנּגֶד וַיִּ ָשּׂא אֶ ת־קֹ ה
וַיּ ְֵבךְּ :1
ֹאמ ר לָ הּ ַמה־לָּ הָ גָר
21:17וַיִּ ְשׁ ַמע אֱ ִהים אֶ ת־קוֹל הַ נַּﬠַ ר וַיִּ ְק ָרא ַמ ְלאַ אֱ ִהים אֶ ל־הָ גָר ִמן־הַ ָשּׁ ַמיִם ַויּ ֶ
הוּא־שׁ ם:
ָ
י־שׁמַ ע אֱ ִהים אֶ ל־קוֹל הַ נַּﬠַ ר בַּ אֲ ֶשׁר
ל־תּ ְיר ִאי כִּ ָ
אַ ִ
יקי אֶ ת־י ֵָד בּוֹ כִּ י־לְ גוֹי גָּדוֹל אֲ ִשׂימֶ נּוּ:
קוּמי ְשׂ ִאי אֶ ת־הַ נַּﬠַ ר וְהַ חֲ זִ ִ
ִ 21:18
21:19וַיִּ ְפ ַקח אֱ ִהים אֶ ת־ﬠֵ ינֶיהָ וַתֵּ ֶרא ְבּאֵ ר מָ יִם וַתֵּ לֶ ו ְַתּמַ לֵּ א אֶ ת־הַ חֵ ֶמת ַמיִם וַתַּ ְשׁ ְק אֶ ת־הַ נָּﬠַ ר:
ֵשׁב בַּ ִמּ ְדבָּ ר וַי ְִהי רֹבֶ ה ַק ָשּׁת:
21:20וַי ְִהי אֱ ִהים אֶ ת־הַ נַּﬠַ ר וַיִּ גְ ָדּל וַיּ ֶ
ארן ו ִַתּ ַקּח־לוֹ ִאמּוֹ ִא ָשּׁה ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֵשׁב ְבּ ִמ ְדבַּ ר פָּ ָ
21:21וַיּ ֶ
מ ר אֱ ִהים ִﬠ ְמּ ְבּכֹל אֲ ֶשׁר־אַ ָתּה עֹ ֶשׂה:
21:22וַי ְִהי בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִבימֶ לֶ וּפִ יכֹל ַשׂר־צְ בָ אוֹ אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם לֵ א ֹ
ֲשׂה ִﬠ ָמּ ִדי
יתי ִﬠ ְמּ ַתּﬠ ֶ
וּלנֶכְ ִדּי כַּחֶ סֶ ד אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂ ִ
ם־תּ ְשׁקֹ ר ִלי וּלְ נִ ינִי ְ
21:23וְﬠַ ָתּה ִה ָשּׁ ְבﬠָ ה לִּ י בֵ א ִהים הֵ נָּה ִא ִ
וְﬠִ ם־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־גּ ְַרתָּ ה בָּ הּ:
21:24וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָרהָ ם אָ נֹכִ י ִא ָשּׁבֵ ﬠַ :
ימלֶ :
21:25וְהוֹכִ חַ אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־אֲ ִבימֶ לֶ ﬠַ ל־ ֹאדוֹת ְבּאֵ ר הַ מַּ יִם אֲ ֶשׁר גָּזְ לוּ ﬠַ ְב ֵדי אֲ ִב ֶ
ֹא־הגּ ְַד ָתּ ִלּי ְוגַם אָ נֹכִ י ל ֹא ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ִבּ ְל ִתּי
21:26וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִבימֶ לֶ ל ֹא י ַָדﬠְ ִתּי ִמי ﬠָ ָשׂה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ְוגַם־אַ תָּ ה ל ִ
הַ יּוֹם:
21:27וַיִּ ַקּח אַ ְב ָרהָ ם צ ֹאן וּבָ ָקר וַיִּ תֵּ ן לַ אֲ ִבימֶ לֶ וַיִּ כְ ְרתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ְבּ ִרית:
ת־שׁבַ ע כִּ ְבשֹׂת הַ צּ ֹאן לְ בַ ְדּהֶ ן:
ֶ
21:28וַ ַיּצֵּב אַ ְב ָרהָ ם אֶ
ֹאמר אֲ ִבימֶ לֶ אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם ָמה הֵ נָּה ֶשׁבַ ע כְּ בָ שֹׂת הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר ִהצּ ְַבתָּ לְ בַ ָדּנָה:
21:29וַיּ ֶ
ֶה־לּי לְ ﬠֵ ָדה כִּ י חָ פַ ְר ִתּי אֶ ת־הַ ְבּאֵ ר הַ זּ ֹאת:
ת־שׁבַ ע כְּ בָ שֹׂת ִתּ ַקּח ִמיּ ִָדי בַּ ﬠֲבוּר ִתּ ְהי ִ
ֶ
21:30וַיּ ֹאמֶ ר כִּ י אֶ
21:31ﬠַ ל־כֵּן ָק ָרא לַ מָּ קוֹם הַ הוּא ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע כִּ י ָשׁם ִנ ְשׁ ְבּעוּ ְשׁנֵיהֶ ם:
21:32וַיִּ כְ ְרתוּ ְב ִרית ִבּ ְבאֵ ר ָשׁבַ ע וַיּ ָָקם אֲ ִבימֶ לֶ וּפִ יכֹל ַשׂר־צְ בָ אוֹ וַיָּשֻׁ בוּ אֶ ל־אֶ ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:
א־שׁם ְבּ ֵשׁם יְהוָה אֵ ל עוֹלָ ם:
 21:33וַיִּ טַּ ע אֶ ֶשׁל ִבּ ְבאֵ ר ָשׁבַ ע וַיִּ ְק ָר ָ
21:34וַ ָיּגָר אַ ְב ָרהָ ם ְבּאֶ ֶרץ פְּ לִ ְשׁ ִתּים י ִָמים ַר ִבּים:
ֹאמ ר ִהנֵּנִי:
22:1וַי ְִהי אַ חַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְהָ אֱ ִהים ִנסָּ ה אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם 2וַיּ ֶ
מּ ִריָּה וְהַ ﬠֲלֵ הוּ ָשׁם לְ עֹלָ ה ﬠַ ל
־ל אֶ ל־אֶ ֶרץ הַ ֹ
ת־בּ ְנ אֶ ת־י ְִח ְיד אֲ ֶשׁר־אָ הַ ְבתָּ אֶ ת־יִצְ חָ ק וְלֶ ְ
ִ
22:2וַיּ ֹאמֶ ר ַקח־נָא אֶ
אַ חַ ד הֶ הָ ִרים אֲ ֶשׁר אֹמַ ר אֵ לֶ י :
ת־שׁנֵי ְנﬠָ ָריו ִאתּוֹ וְאֵ ת יִצְ חָ ק ְבּנוֹ ַויְבַ ַקּע ֲﬠצֵי עֹלָ ה וַיּ ָָקם
ְ
ַ 22:3ויּ ְַשׁכֵּם אַ ְב ָרהָ ם בַּ בּ ֶֹקר ַויַּחֲ בֹשׁ אֶ ת־חֲ מֹרוֹ וַיִּ ַקּח אֶ
ַויֵּלֶ אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־אָ ַמ ר־לוֹ הָ אֱ ִהים:
ישׁי וַיִּ ָשּׂא אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־ﬠֵ ינָיו וַיּ ְַרא אֶ ת־הַ מָּ קוֹם ֵמ ָרחֹ ק:
22:4בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
22:5וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל־ ְנﬠָ ָריו ְשׁבוּ־לָ כֶם ֹפּה ﬠִ ם־הַ חֲ מוֹר וַאֲ נִי וְהַ נַּﬠַ ר נ ְֵלכָה ﬠַ ד־כֹּה וְנִ ְשׁתַּ חֲ וֶה ְונָשׁוּבָ ה אֲ לֵ יכֶם:
ָשׂם ﬠַ ל־יִצְ חָ ק ְבּנוֹ וַיִּ ַקּח ְבּיָדוֹ אֶ ת־הָ אֵ שׁ וְאֶ ת־הַ ַמּאֲ כֶלֶ ת וַיּ ְֵלכוּ ְשׁנֵיהֶ ם י ְַח ָדּו:
22:6וַיִּ ַקּח אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־ ֲﬠ ֵצי הָ עֹלָ ה וַיּ ֶ
ֹאמר ִהנֵּה הָ אֵ שׁ וְהָ ﬠֵ צִ ים וְאַ יֵּה הַ ֶשּׂה ְלעֹלָ ה:
22:7וַיּ ֹאמֶ ר יִצְ חָ ק אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם אָ ִביו וַיּ ֹאמֶ ר אָ ִבי וַיּ ֹאמֶ ר ִה ֶנּנִּי ְבנִי וַיּ ֶ
22:8וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָרהָ ם אֱ ִהים ִי ְראֶ ה־לּוֹ הַ ֶשּׂה לְ עֹלָ ה ְבּנִי וַיּ ְֵלכוּ ְשׁנֵיהֶ ם י ְַח ָדּו:
ַ 22:9ו ָיּבֹאוּ אֶ ל־הַ ָמּ קוֹם אֲ ֶשׁר אָ ַמ ר־לוֹ הָ אֱ ִהים וַיִּ בֶ ן ָשׁם אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ַו ַיּ ֲﬠ ֹר אֶ ת־הָ ﬠֵ צִ ים וַ ַיּ ֲﬠקֹד
ָשׂם אֹתוֹ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִממַּ ﬠַ ל לָ ﬠֵ צִ ים:
אֶ ת־יִצְ חָ ק ְבּנוֹ ַויּ ֶ
ת־בּנוֹ:
ְ
22:10וַיִּ ְשׁלַ ח אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־יָדוֹ וַיִּ ַקּח אֶ ת־הַ ַמּאֲ כֶלֶ ת לִ ְשׁחֹ ט אֶ
22:11וַיִּ ְק ָרא אֵ לָ יו מַ לְ אַ אֱ ִהיםִ 3מן־הַ ָשּׁ ַמיִם ַויּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּנִי:
ל־תּﬠַ שׂ לוֹ ְמאוּמָּ ה כִּ י ﬠַ תָּ ה י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י־ ְי ֵרא אֱ ִהים אַ ָתּה וְל ֹא חָ ַשׂכְ ָתּ
ל־תּ ְשׁלַ ח י ְָד אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר וְאַ ַ
22:12וַיּ ֹאמֶ ר אַ ִ
ת־בּ ְנ אֶ ת־י ְִח ְיד ִממֶּ נִּי:
אֶ ִ
22:13וַיִּ ָשּׂא אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־ﬠֵ ינָיו וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה־אַ יִל אַ חַ ר 4נֶאֱ חַ ז בַּ ְסּבַ ְבּ ַק ְרנָיו וַיֵּלֶ אַ ְב ָרהָ ם וַיִּ ַקּח אֶ ת־הָ אַ יִל וַ ַיּﬠֲלֵ הוּ
לְ עֹלָ ה ַתּחַ ת ְבּנוֹ:
22:14וַיִּ ְק ָרא אַ ְב ָרהָ ם ֵשׁם־הַ מָּ קוֹם הַ הוּא אֱ ִהים  1י ְִראֶ ה אֲ ֶשׁר יֵאָ מֵ ר הַ יּוֹם ְבּהַ ר אֱ ִהים  2י ֵָראֶ ה:
שּׂא אֶ ת־קֹ ה וַיּ ְֵב ךְּ 16
 MT Tg Syr Vgו ִַתּ ָשּׂא אֶ ת־קֹלָ הּ ו ֵַתּ ְבךְּ  cf LXX OL //וַיִּ ָ
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22:15וַיִּ ְק ָרא מַ ְלאַ אֱ ִהים 3אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם ֵשׁנִית ִמן־הַ ָשּׁמָ ִים:
יד ִממֶּ נִּי:4
ת־בּ ְנ אֶ ת־ ְי ִח ֶ
ִ
ית אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וְל ֹא חָ ַשׂכְ תָּ אֶ
22:16וַיּ ֹאמֶ ר ִבּי ִנ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
ל־שׂפַ ת הַ יָּם ְוי ִַרשׁ ַז ְר ֲﬠ אֵ ת
22:17כִּ י־בָ ֵר אֲ בָ ֶרכְ וְהַ ְרבָּ ה אַ ְרבֶּ ה אֶ ת־ז ְַר ֲﬠ כְּ כוֹכְ בֵ י הַ ָשּׁ ַמיִם ְוכַחוֹל אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
ַשׁﬠַ ר ֹאיְבָ יו:
קֹלי:
22:18ו ְִה ְתבָּ ֲרכוּ ְבז ְַר ֲﬠ כֹּל גּוֹיֵי הָ אָ ֶרץ ﬠֵ ֶקב אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠ ָתּ ְבּ ִ
ֵשׁב אַ ְב ָרהָ ם ִבּ ְבאֵ ר ָשׁבַ ע:
ל־בּאֵ ר ָשׁבַ ע וַיּ ֶ
22:19וַ ָיּ ָשׁב אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל־ ְנﬠָ ָריו וַיּ ָֻקמוּ וַיֵּלְ כוּ י ְַח ָדּו אֶ ְ
ַם־הוא בָּ נִים לְ נָחוֹר אָ ִחי :
22:20וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַיֻּגַּד ְלאַ ְב ָרהָ ם לֵ אמֹר ִהנֵּה יָלְ ָדה ִמלְ כָּה ג ִ
ת־קמוּאֵ ל אֲ ִבי אֲ ָרם:
22:21אֶ ת־עוּץ ְבּכֹרוֹ וְאֶ ת־בּוּז אָ ִחיו וְאֶ ְ
ֶשׂד וְאֶ ת־חֲ זוֹ וְאֶ ת־פִּ לְ ָדּשׁ וְאֶ ת־י ְִדלָ ף וְאֵ ת ְבּתוּאֵ ל:
22:22וְאֶ ת־כּ ֶ
מנָה אֵ לֶּ ה יָלְ ָדה ִמ ְלכָּה ְלנָחוֹר אֲ ִחי אַ ְב ָרהָ ם:
ת־ר ְב ָקה ְשׁ ֹ
וּבתוּאֵ ל יָלַ ד אֶ ִ
ְ 22:23
ַם־הוא אֶ ת־טֶ בַ ח וְאֶ ת־גַּחַ ם וְאֶ ת־תַּ חַ שׁ וְאֶ ת־מַ ֲﬠכָה:
וּפילַ גְ שׁוֹ וּ ְשׁמָ הּ ְראוּמָ ה וַתֵּ לֶ ד גּ ִ
ִ 22:24
ְשׁבַ ע ָשׁנִים ְשׁנֵי חַ יֵּי ָשׂ ָרה:
23:1וַיִּ ְהיוּ חַ יֵּי ָשׂ ָרה מֵ אָ ה ָשׁנָה וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ֶ
ֹתהּ:
23:2וַתָּ מָ ת ָשׂ ָרה ְבּ ִק ְריַת אַ ְרבַּ ע ִהוא חֶ ְברוֹן ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן וַ ָיּב ֹא אַ ְב ָרהָ ם ִל ְס ֹפּד ְל ָשׂ ָרה ו ְִל ְבכּ ָ
ל־בּנֵי־חֵ ת לֵ אמֹר:
23:3וַיּ ָָקם אַ ְב ָרהָ ם מֵ ﬠַ ל ְפּנֵי מֵ תוֹ וַי ְַדבֵּ ר אֶ ְ
ַת־קבֶ ר ﬠִ מָּ כֶם וְאֶ ְק ְבּ ָרה מֵ ִתי ִמ ְלּפָ נָי:
ְתוֹשׁב אָ נֹכִ י ﬠִ מָּ כֶם ְתּנוּ לִ י אֲ חֻ זּ ֶ
23:4גֵּר־ו ָ
מ ר לוֹ:
23:5וַ ַיּﬠֲנוּ ְבנֵי־חֵ ת אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם לֵ א ֹ
ת־ק ְברוֹ ל ֹא־יִכְ לֶ ה
ת־מתֶ ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ אֶ ִ
ֵ
ְ 23:6שׁמָ ﬠֵ נוּ אֲ דֹנִ י נְ ִשׂיא אֱ ִהים אַ ָתּה ְבּתוֹכֵנוּ ְבּ ִמ ְבחַ ר ְקבָ ֵרינוּ ְק ֹב ר אֶ
ִמ ְמּ ִמ ְקּ ֹב ר ֵמ ֶת :
ַ 23:7ויּ ָָקם אַ ְב ָרהָ ם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ לְ ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ לִ ְבנֵי־חֵ ת:
עוּ־לי ְבּﬠֶ ְפ רוֹן בֶּ ן־צֹחַ ר:
ִ
ת־מ ִתי ִמ ְלּפָ נַי ְשׁ ָמעוּנִ י וּפִ גְ
ֵ
מ ר ִאם־יֵשׁ אֶ ת־נ ְַפ ְשׁכֶם ִל ְק ֹבּ ר אֶ
ַ 23:8וי ְַדבֵּ ר ִאתָּ ם לֵ א ֹ
ת־קבֶ ר:
ת־מﬠָ ַרת הַ ַמּכְ פֵּ לָ ה אֲ ֶשׁ ר־לוֹ אֲ ֶשׁר ִבּ ְקצֵה ָשׂ ֵדהוּ ְבּכֶסֶ ף ָמלֵ א י ְִתּ ֶנ ָנּה לִ י ְבּתוֹכְ כֶם לַ אֲ חֻ ַזּ ָ
ְ
ן־לי אֶ
ְ 23:9ויִתֶּ ִ
23:10וְﬠֶ פְ רוֹן יֹ ֵשׁב ְבּתוֹ ְבּנֵי־חֵ ת ַויַּﬠַ ן ﬠֶ פְ רוֹן הַ ִח ִתּי אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם ְבּאָ זְ נֵי ְבנֵי־חֵ ת לְ כֹל בָּ אֵ י ַשׁﬠַ ר־ﬠִ ירוֹ לֵ אמֹר:
ְת ִתּיהָ לָּ ְקבֹר ֵמתֶ :
23:11ל ֹא־אֲ ֹד ִני ְשׁמָ ﬠֵ נִי הַ ָשּׂ ֶדה נָתַ ִתּי לָ וְהַ ְמּﬠָ ָרה אֲ ֶשׁר־בּוֹ לְ נְתַ ִתּיהָ ְלﬠֵ ינֵי ְבנֵי־ﬠַ ִמּי נ ַ
23:12וַיִּ ְשׁתַּ חוּ אַ ְב ָרהָ ם לִ פְ נֵי ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ:
מ ר אַ ִאם־אַ ָתּה לוּ ְשׁ ָמﬠֵ נִ י נ ַָת ִתּי כֶּסֶ ף הַ ָשּׂ ֶדה ַקח ִמ ֶמּנִּי וְאֶ ְק ְבּ ָרה
ַ 23:13וי ְַדבֵּ ר אֶ ל־ﬠֶ ְפ רוֹן ְבּאָ זְ נֵי ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ לֵ א ֹ
אֶ ת־מֵ ִתי ָשׁמָּ ה:
מ ר לוֹ:
ַ 23:14ויַּﬠַ ן ﬠֶ ְפרוֹן אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם לֵ א ֹ
ת־מ ְת ְקבֹר:
ֵ
ה־הוא וְאֶ
ִ
23:15אֲ ֹדנִי ְשׁמָ ﬠֵ נִי אֶ ֶרץ אַ ְרבַּ ע מֵ ֹאת ֶשׁ ֶקל־כֶּסֶ ף בֵּ ינִי וּבֵ י ְנ מַ
23:16וַיִּ ְשׁמַ ע אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל־ﬠֶ פְ רוֹן וַיִּ ְשׁקֹל אַ ְב ָרהָ ם לְ ﬠֶ פְ ֹרן אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּאָ זְ נֵי ְבנֵי־חֵ ת אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת
ֶשׁ ֶקל כֶּסֶ ף עֹבֵ ר לַ ֹסּחֵ ר:
ַ 23:17ויּ ָָקם ְשׂ ֵדה ﬠֶ ְפרוֹן אֲ ֶשׁ ר בַּ ַמּכְ פֵּ לָ ה אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא הַ ָשּׂ ֶדה וְהַ ְמּﬠָ ָרה אֲ ֶשׁר־בּוֹ ְוכָל־הָ ﬠֵ ץ אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׂ ֶדה
אֲ ֶשׁר ְבּכָל־גְּ ֻבלוֹ סָ ִביב:
ְ 23:18לאַ ְב ָרהָ ם ְל ִמ ְקנָה ְלﬠֵ ינֵי ְבנֵי־חֵ ת ְבּכֹל בָּ אֵ י ַשׁﬠַ ר־ﬠִ ירוֹ:
ל־פּנֵי ַמ ְמ ֵרא ִהוא חֶ ְב רוֹן ְבּאֶ ֶרץ
ל־מﬠָ ַרת ְשׂ ֵדה הַ ַמּכְ פֵּ לָ ה ﬠַ ְ
ת־שׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ אֶ ְ
ָ
23:19וְאַ חֲ ֵרי־כֵן ָקבַ ר אַ ְב ָרהָ ם אֶ
כְּ נָﬠַ ן:
זַּת־קבֶ ר ֵמאֵ ת ְבּנֵי־חֵ ת:
ָ
23:20וַיּ ָָקם הַ ָשּׂ ֶדה וְהַ ְמּﬠָ ָרה אֲ ֶשׁר־בּוֹ ְלאַ ְב ָרהָ ם לַ אֲ חֻ
24:1וְאַ ְב ָרהָ ם ז ֵָקן בָּ א בַּ יּ ִָמים וַיהוָה בֵּ ַר אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם בַּ כֹּל:
ֹשׁל ְבּכָל־אֲ ֶשׁ ר־לוֹ ִשׂים־נָא י ְָד ַתּחַ ת ְי ֵרכִ י:
24:2וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל־ﬠַ ְבדּוֹ זְ ַקן בֵּ יתוֹ הַ מּ ֵ
יוֹשׁב ְבּ ִק ְרבּוֹ:
ֹא־ת ַקּח ִא ָשּׁה לִ ְבנִי ִמ ְבּנוֹת הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ֵ
24:3וְאַ ְשׁ ִבּי ֲﬠ בֵ א הֵ י 5הַ ָשּׁמַ יִם וְהָ אָ ֶרץ  6אֲ ֶשׁר ל ִ
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24:4כִּ י אֶ ל־אַ ְרצִ י וְאֶ ל־מוֹלַ ְד ִתּי תֵּ לֵ וְלָ ַק ְחתָּ ִא ָשּׁה לִ ְבנִי לְ ִיצְ חָ ק:
ת־בּנְ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ
ִ
24:5וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו הָ ﬠֶ בֶ ד אוּלַ י ל ֹא־ת ֹאבֶ ה הָ ִא ָשּׁה לָ לֶ כֶת אַ חֲ ַרי אֶ ל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת הֶ הָ ֵשׁב אָ ִשׁיב אֶ
אֲ ֶשׁר־יָצָאתָ ִמ ָשּׁם:
ת־בּנִי ָשׁמָּ ה:
ֹאמר אֵ לָ יו אַ ְב ָרהָ ם ִה ָשּׁמֶ ר לְ פֶּ ן־תָּ ִשׁיב אֶ ְ
24:6וַיּ ֶ
ע־לי לֵ אמֹר ְלז ְַר ֲﬠ אֶ תֵּ ן
ר־לי וַאֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ִ
24:7וֵא הֵ י 1הַ ָשּׁמַ יִם אֲ ֶשׁר לְ ָקחַ נִי ִמבֵּ ית אָ ִבי וּמֵ אֶ ֶרץ מוֹלַ ְד ִתּי וַאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ִ
אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת הוּא י ְִשׁלַ ח מַ לְ אָ כוֹ לְ פָ נֶי וְלָ ַק ְחתָּ ִא ָשּׁה לִ ְבנִי ִמ ָשּׁם:
ת־בּנִי ל ֹא ָת ֵשׁב ָשׁ ָמּה:
24:8ו ְִאם־ל ֹא ת ֹאבֶ ה הָ ִא ָשּׁה לָ לֶ כֶת אַ חֲ ֶרי ְו ִנ ִקּיתָ ִמ ְשּׁ ֻבﬠָ ִתי ז ֹאת ַרק אֶ ְ
ָשׂם הָ ﬠֶ בֶ ד אֶ ת־יָדוֹ תַּ חַ ת י ֶֶר אַ ְב ָרהָ ם אֲ ֹדנָיו וַיִּ ָשּׁבַ ע לוֹ ﬠַ ל־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה:
24:9וַיּ ֶ
ל־ﬠיר
ֲשׂ ָרה גְ מַ לִּ ים ִמגְּ ַמלֵּ י אֲ ֹדנָיו וַיֵּלֶ ְוכָל־טוּב אֲ ֹדנָיו ְבּיָדוֹ וַיּ ָָקם וַיֵּלֶ אֶ ל־אֲ ַרם נַהֲ ַריִם אֶ ִ
24:10וַיִּ ַקּח הָ ﬠֶ בֶ ד ﬠ ָ
נָחוֹר:
ל־בּאֵ ר הַ מָּ יִם ְלﬠֵ ת ﬠֶ ֶרב ְלﬠֵ ת ֵצאת הַ שֹּׁאֲ בֹת:
24:11וַיּ ְַב ֵר הַ גְּ ַמ ִלּים ִמחוּץ לָ ﬠִ יר אֶ ְ
ֲשׂה־חֶ סֶ ד ִﬠם אֲ דֹנִ י אַ ְב ָרהָ ם:
ֹאמר אֱ הֵ י 2אֲ דֹנִי אַ ְב ָרהָ ם הַ ְק ֵרה־נָא ְלפָ נַי הַ יּוֹם וַﬠ ֵ
24:12וַיּ ַ
וּבנוֹת אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠִ יר יֹ צְ אֹת לִ ְשׁאֹב ָמיִם:
ִ 24:13הנֵּה אָ נֹכִ י ִנ ָצּב ﬠַ ל־ﬠֵ ין הַ מָּ יִם ְ
אֹמר אֵ לֶ יהָ הַ ִטּי־נָא כ ֵַדּ וְאֶ ְשׁ ֶתּה וְאָ ְמ ָרה ְשׁ ֵתה ְוגַם־גְּ ַמלֶּ י אַ ְשׁ ֶקה אֹ ָתהּ הֹ ַכ ְח ָתּ ְלﬠַ ְב ְדּ
24:14וְהָ יָה הַ ַנּﬠ ֲָר אֲ ֶשׁר ַ
לְ יִצְ חָ ק וּבָ הּ אֵ ַדע כִּ י־ﬠָ ִשׂיתָ חֶ סֶ ד ﬠִ ם־אֲ ֹד ִני:
ן־מ ְלכָּה אֵ ֶשׁת נָחוֹר אֲ ִחי אַ ְב ָרהָ ם
24:15וַי ְִהי־הוּא טֶ ֶרם כִּ לָּ ה לְ ַדבֵּ ר ו ְִהנֵּה ִר ְב ָקה יֹ צֵאת אֲ ֶשׁר יֻלְּ ָדה לִ ְבתוּאֵ ל בֶּ ִ
ל־שׁכְ ָמהּ:
ְוכ ַָדּהּ ﬠַ ִ
24:16וְהַ ַנּﬠ ֲָר טֹבַ ת מַ ְראֶ ה ְמאֹד ְבּתוּלָ ה ו ְִאישׁ ל ֹא י ְָדﬠָ הּ וַתֵּ ֶרד הָ ﬠַ ְינָה ו ְַתּ ַמלֵּ א כ ַָדּהּ ו ַָתּﬠַ ל:
יאינִ י נָא ְמﬠַ ט־מַ יִם ִמכּ ֵַדּ :
24:17וַיּ ָָרץ הָ ﬠֶ בֶ ד ִל ְק ָראתָ הּ וַיּ ֹאמֶ ר הַ גְ ִמ ִ
24:18וַתּ ֹאמֶ ר ְשׁתֵ ה אֲ ֹדנִי ו ְַתּמַ הֵ ר וַתּ ֶֹרד כּ ַָדּהּ ﬠַ ל־י ָָדהּ וַתַּ ְשׁ ֵקהוּ:
24:19ו ְַתּכַל ְלהַ ְשׁקֹתוֹ וַתּ ֹאמֶ ר גַּם ִלגְ מַ לֶּ י אֶ ְשׁאָ ב ﬠַ ד ִאם־כִּ לּוּ ִל ְשׁתֹּת:
24:20ו ְַתּ ַמהֵ ר ו ְַתּﬠַ ר כּ ַָדּהּ אֶ ל־הַ שּׁ ֶֹקת ו ַָתּ ָרץ עוֹד אֶ ל־הַ ְבּאֵ ר ִל ְשׁאֹב ו ִַתּ ְשׁאַ ב ְלכָל־גְּ ַמלָּ יו:
24:21וְהָ ִאישׁ ִמ ְשׁ ָתּאֵ ה לָ הּ ַמחֲ ִרישׁ לָ ַדﬠַ ת הַ ִהצְ לִ יחַ יְהוָה ַדּ ְרכּוֹ ִאם־ל ֹא:
3
וּשׁנֵי צְ ִמ ִידים
ָשׂם ﬠַ ל־אַ פָּ הּ ְ
24:22וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר כִּ לּוּ הַ גְּ מַ ִלּים לִ ְשׁתּוֹת וַיִּ ַקּח הָ ִאישׁ ֶנזֶם זָהָ ב בֶּ ַקע ִמ ְשׁ ָקלוֹ וַיּ ֶ
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ִמ ְשׁ ָקלָ ם:
ﬠַ ל־י ֶָדיהָ ﬠ ָ
ת־מי אַ ְתּ הַ גִּ ִידי נָא ִלי הֲ יֵשׁ בֵּ ית־אָ ִבי ָמ קוֹם לָ נוּ לָ לִ ין:
ִ
ֹאמר בַּ
ַ 24:23ויּ ֶ
ן־מלְ כָּה אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה לְ נָחוֹר:
ת־בּתוּאֵ ל אָ נֹכִ י בֶּ ִ
ְ
ַ 24:24ותּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו בַּ
ַם־מקוֹם לָ לוּן:
ַם־מ ְספּוֹא ַרב ﬠִ ָמּנוּ גּ ָ
ַם־תּבֶ ן גּ ִ
ֹאמר אֵ לָ יו גּ ֶ
ַ 24:25ותּ ֶ
4
24:26וַיִּ קֹּד הָ ִאישׁ וַיִּ ְשׁתַּ חוּ לֵ א ִהים :
24:27וַיּ ֹאמֶ ר בָּ רוּ  5אֱ הֵ י אֲ דֹנִי אַ ְב ָרהָ ם אֲ ֶשׁ ר ל ֹא־ﬠָ זַב חַ ְסדּוֹ וַאֲ ִמתּוֹ מֵ ִﬠם אֲ דֹנִי אָ נֹכִ י בַּ ֶדּ ֶר נָחַ נִי 6בֵּ ית אֲ ִחי
אֲ ֹדנִי:
24:28וַתָּ ָרץ הַ ַנּﬠ ֲָר וַתַּ גֵּד לְ בֵ ית ִאמָּ הּ כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
וּשׁמוֹ לָ בָ ן ַויּ ָָרץ לָ בָ ן אֶ ל־הָ ִאישׁ הַ חוּצָ ה אֶ ל־הָ ﬠָ יִן:
24:29וּלְ ִר ְב ָקה אָ ח ְ
ֹה־דבֶּ ר אֵ לַ י
מר כּ ִ
ת־דּ ְב ֵרי ִר ְב ָקה אֲ חֹ תוֹ לֵ א ֹ
ַ 24:30וי ְִהי כִּ ְראֹת אֶ ת־הַ ֶנּזֶם וְאֶ ת־הַ צְּ ִמ ִדים ﬠַ ל־י ְֵדי אֲ חֹ תוֹ וּכְ ָשׁ ְמעוֹ אֶ ִ
עֹמד ﬠַ ל־הַ גְּ ַמ ִלּים ﬠַ ל־הָ ﬠָ יִן:
הָ ִאישׁ ַו ָיּב ֹא אֶ ל־הָ ִאישׁ ו ְִהנֵּה ֵ
וּמקוֹם לַ גְּ ַמ ִלּים:
ִיתי הַ בַּ יִת ָ
ֹאמר בּוֹא ְבּרוּ אֵ ל  7לָ מָּ ה תַ ֲﬠמֹד בַּ חוּץ וְאָ נֹכִ י פִּ נּ ִ
ַ 24:31ויּ ֶ
וּמיִם ִל ְרחֹ ץ ַרגְ לָ יו ו ְַרגְ לֵ י הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר
וּמ ְספּוֹא לַ גְּ ַמ ִלּים ַ
24:32וַ ָיּב ֹא הָ ִאישׁ הַ בַּ יְתָ ה וַיְפַ ַתּח הַ גְּ ַמ ִלּים וַיִּ ֵתּן ֶתּבֶ ן ִ
ִאתּוֹ:
ֹאמר ַדּבֵּ ר:
ם־דּבַּ ְר ִתּי ְדּבָ ָרי וַיּ ֶ
ישׂם לְ פָ נָיו לֶ אֱ כֹל וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא ֹאכַל ﬠַ ד ִא ִ
 24:33וַיִּ ֶ
24:34וַיּ ֹאמַ ר ﬠֶ בֶ ד אַ ְב ָרהָ ם אָ נֹכִ י:
 MT LXXיְהוָה אֱ הֵ י  LXX(108) //וֵא הֵ י 7

1

 LXX MT // omitיְהוָה אֱ הֵ י  LXX(57-73-78-413-550) Eth //אֱ הֵ י 12

2

ָשׂם ﬠַ ל־אַ פָּ הּ 22
וּשׁנֵי(  SP LXX(44-106-107-125-370-610) Mss // omit MTוַיּ ֶ
ָשׂםְ 
)וַיּ ֶ

3

 MT LXXלַ יהוָה  Arm Caes //לֵ א ִהים
 MT LXXיְהוָה  LXX(569 125) Mss // addבָּ רוּ
 MT LXXיְהוָה  Eth Arab Thdrt // addנָחַ נִי
 MT LXXיְהוָה  OL(X) //אֵ ל

26
27
27
31

4
5
6
7

וּשׁפָ חֹ ת וּגְ ַמ ִלּים וַחֲ מ ִֹרים:
24:35וַיהוָה בֵּ ַר אֶ ת־אֲ ֹדנִי ְמאֹד וַיִּ גְ ָדּל וַיִּ תֶּ ן־לוֹ צ ֹאן וּבָ ָקר ְוכֶסֶ ף ְוזָהָ ב וַﬠֲבָ ִדם ְ
24:36ו ֵַתּלֶ ד ָשׂ ָרה אֵ ֶשׁת אֲ דֹנִי בֵ ן לַ א ֹדנִי אַ חֲ ֵרי זִ ְקנ ָָתהּ וַיִּ תֶּ ן־לּוֹ אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ:
ֹא־ת ַקּח ִא ָשּׁה ִל ְבנִי ִמ ְבּנוֹת הַ כְּ ַנﬠֲנִי אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י יֹ ֵשׁב ְבּאַ ְרצוֹ:
ַ 24:37ויּ ְַשׁ ִבּﬠֵ נִי אֲ דֹנִי לֵ אמֹר ל ִ
ל־מ ְשׁפַּ ְח ִתּי וְלָ ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה לִ ְבנִי:
ִ 24:38אם־ל ֹא אֶ ל־בֵּ ית־אָ ִבי ֵתּלֵ וְאֶ ִ
ָ 24:39ואֹמַ ר אֶ ל־אֲ ֹדנִי אֻ לַ י ל ֹא־תֵ לֵ הָ ִא ָשּׁה אַ חֲ ָרי:
ר־ה ְתהַ לַּ כְ ִתּי לְ פָ נָיו י ְִשׁלַ ח מַ לְ אָ כוֹ ִאתָּ ו ְִהצְ ִליחַ ַדּ ְר ֶכּ וְלָ ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה לִ ְבנִי ִמ ִמּ ְשׁפַּ ְח ִתּי
ֹאמר אֵ לָ י אֵ ל  1אֲ ֶשׁ ִ
24:40וַיּ ֶ
וּמבֵּ ית אָ ִבי:
ִ
ל־מ ְשׁפַּ ְח ִתּי ו ְִאם־ל ֹא י ְִתּנוּ לָ וְהָ יִיתָ נ ִָקי מֵ אָ לָ ִתי:
24:41אָ ז ִתּנּ ֶָקה ֵמאָ לָ ִתי כִּ י תָ בוֹא אֶ ִ
ָאֹמר 2אֱ הֵ י אֲ ֹדנִי אַ ְב ָרהָ ם ִאם־י ְֶשׁ ־נָּא מַ צְ לִ יחַ ַדּ ְרכִּ י אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י הֹ לֵ ﬠָ לֶ יהָ :
24:42וָאָ ב ֹא הַ יּוֹם אֶ ל־הָ ﬠָ יִן ו ַ
ט־מיִם ִמכּ ֵַדּ :
ַ
ִ 24:43הנֵּה אָ נֹכִ י ִנ ָצּב ﬠַ ל־ﬠֵ ין הַ מָּ יִם וְהָ יָה הָ ﬠַ ְלמָ ה הַ יֹּ ֵצאת לִ ְשׁאֹב וְאָ מַ ְר ִתּי אֵ לֶ יהָ הַ ְשׁ ִקינִי־נָא ְמﬠַ
24:44וְאָ ְמ ָרה אֵ לַ י גַּם־אַ ָתּה ְשׁ ֵתה ְוגַם לִ גְ ַמלֶּ י אֶ ְשׁאָ ב ִהוא הָ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר־הֹ כִ יחַ ְ 3לבֶ ן־אֲ ֹדנִי:
ל־שׁכְ ָמהּ ו ֵַתּ ֶרד הָ ﬠַ ְינָה ו ִַתּ ְשׁאָ ב וָאֹ ַמר אֵ לֶ יהָ
24:45אֲ נִ י ֶט ֶרם אֲ כַלֶּ ה ְל ַדבֵּ ר אֶ ל־לִ ִבּי ו ְִהנֵּה ִר ְב ָקה יֹ צֵאת ְוכ ַָדּהּ ﬠַ ִ
הַ ְשׁ ִקינִי נָא:
ֹאמר ְשׁ ֵתה ְוגַם־גְּ ַמלֶּ י אַ ְשׁ ֶקה וָאֵ ְשׁ ְתּ ְוגַם הַ גְּ ַמ ִלּים ִה ְשׁ ָק ָתה:
ַתּוֹרד כּ ַָדּהּ ֵמﬠָ לֶ יהָ וַתּ ֶ
24:46ו ְַתּ ַמהֵ ר ו ֶ
ת־בּתוּאֵ ל בֶּ ן־נָחוֹר אֲ ֶשׁר י ְָל ָדה־לּוֹ ִמ ְלכָּה וָאָ ִשׂם הַ ֶנּזֶם ﬠַ ל־אַ פָּ הּ
ְ
ת־מי אַ ְתּ ַותּ ֹאמֶ ר בַּ
ִ
24:47וָאֶ ְשׁאַ ל אֹתָ הּ ָואֹמַ ר בַּ
וְהַ צְּ ִמ ִידים ﬠַ ל־י ֶָדיהָ :
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24:48וָאֶ קֹּד וָאֶ ְשׁ ַתּחֲ וֶה לַ יהוָה וָאֲ בָ ֵר אֶ ת־אֱ הֵ י אֲ ֹדנִי אַ ְב ָרהָ ם אֲ ֶשׁר ִה ְנחַ ִני ְבּ ֶד ֶר אֱ מֶ ת לָ ַקחַ ת אֶ ת־בַּ ת־אֲ ִחי
אֲ דֹנִי לִ ְבנוֹ:
ל־שׂמ ֹאל:
24:49וְﬠַ ָתּה ִאם־י ְֶשׁכֶם עֹ ִשׂים חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת אֶ ת־אֲ דֹנִי הַ גִּ ידוּ ִלי ו ְִאם־ל ֹא הַ גִּ ידוּ ִלי וְאֶ פְ נֶה ﬠַ ל־י ִָמין אוֹ ﬠַ ְ
ֹאמ רוּ מֵ יְהוָה יָצָא הַ ָדּבָ ר ל ֹא נוּכַל ַדּבֵּ ר אֵ לֶ י ַרע אוֹ־טוֹב:
וּבתוּאֵ ל וַיּ ְ
24:50וַיַּﬠַ ן לָ בָ ן ְ
וּת ִהי ִא ָשּׁה לְ בֶ ן־אֲ ֹדנֶי כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה:
ְ
ֵה־ר ְב ָקה לְ פָ נֶי ַקח וָלֵ
ִ 24:51הנּ ִ
5
ת־דּ ְב ֵריהֶ ם וַיִּ ְשׁתַּ חוּ אַ ְרצָה :
24:52וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָשׁמַ ע ﬠֶ בֶ ד אַ ְב ָרהָ ם אֶ ִ
וּל ִא ָמּהּ:
וּמגְ ָדּנֹת נָתַ ן לְ אָ ִחיהָ ְ
וּבג ִָדים וַיִּ ֵתּן ְל ִר ְב ָקה ִ
24:53וַיּוֹצֵא הָ ﬠֶ בֶ ד כְּ לֵ י־כֶסֶ ף וּכְ לֵ י זָהָ ב ְ
ֹאמר ַשׁלְּ חֻ נִי לַ א ֹדנִי:
ַ 24:54ויּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ הוּא וְהָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־ﬠִ מּוֹ וַיָּלִ ינוּ וַיָּקוּמוּ בַ בּ ֶֹקר וַיּ ֶ
24:55וַיּ ֹאמֶ ר אָ ִחיהָ ו ְִאמָּ הּ תֵּ ֵשׁב הַ ַנּﬠ ֲָר ִאתָּ נוּ י ִָמים אוֹ ﬠָ שׂוֹר אַ חַ ר תֵּ לֵ :
ל־תּאַ חֲ רוּ א ִֹתי ו ִַהצְ לִ יחַ ַ 6דּ ְרכִּ י ַשׁלְּ חוּנִי וְאֵ לְ כָה לַ א ֹדנִי:
ַ 24:56ויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם אַ ְ
ת־פּיהָ :
ִ
ֹאמרוּ נִ ְק ָרא לַ ַנּﬠ ֲָר ְו ִנ ְשׁאֲ לָ ה אֶ
24:57וַיּ ְ
ֹאמר אֵ לֵ :
ֹאמ רוּ אֵ לֶ יהָ הֲ תֵ לְ כִ י ִﬠם־הָ ִאישׁ הַ זֶּה ַותּ ֶ
24:58וַיִּ ְק ְראוּ ְל ִר ְב ָקה ַויּ ְ
ָשׁיו:
ת־ר ְב ָקה אֲ חֹ תָ ם וְאֶ ת־מֵ ִנ ְקתָּ הּ וְאֶ ת־ﬠֶ בֶ ד אַ ְב ָרהָ ם וְאֶ ת־אֲ נ ָ
ְשׁלְּ חוּ אֶ ִ
24:59וַי ַ
ִירשׁ ז ְַרﬠֵ אֵ ת ַשׁﬠַ ר שֹׂנְאָ יו:
ֹאמרוּ לָ הּ אֲ חֹ תֵ נוּ אַ ְתּ הֲ יִי לְ אַ לְ פֵ י ְרבָ בָ ה ְוי ַ
ת־ר ְב ָקה וַיּ ְ
24:60וַיְבָ רֲ כוּ אֶ ִ
ת־ר ְב ָקה וַיֵּלַ :
24:61ו ַָתּ ָקם ִר ְב ָקה ְו ַנ ֲﬠרֹתֶ יהָ ו ִַתּ ְרכּ ְַבנָה ﬠַ ל־הַ גְּ ַמלִּ ים ו ֵַתּלַ כְ נָה אַ חֲ ֵרי הָ ִאישׁ ַויִּ ַקּח הָ ﬠֶ בֶ ד אֶ ִ
יוֹשׁב ְבּאֶ ֶרץ הַ ֶנּגֶב:
ְ 24:62ויִצְ חָ ק בָּ א ִמבּוֹא ְבּאֵ ר לַ חַ י ר ִֹאי וְהוּא ֵ
24:63וַ ֵיּצֵא יִצְ חָ ק לָ שׂוּחַ בַּ ָשּׂ ֶדה לִ פְ נוֹת ﬠָ ֶרב וַיִּ ָשּׂא ﬠֵ ינָיו וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה גְ ַמ ִלּים בָּ ִאים:
24:64ו ִַתּ ָשּׂא ִר ְב ָקה אֶ ת־ﬠֵ ינֶיהָ וַתֵּ ֶרא אֶ ת־יִצְ חָ ק ו ִַתּפֹּל מֵ ﬠַ ל הַ גָּמָ ל:
אתנוּ וַיּ ֹאמֶ ר הָ ﬠֶ בֶ ד הוּא אֲ ֹדנִי ו ִַתּ ַקּח הַ ָצּﬠִ יף
24:65וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הָ ﬠֶ בֶ ד ִמי־הָ ִאישׁ הַ לָּ זֶה הַ הֹ לֵ בַּ ָשּׂ ֶדה לִ ְק ָר ֵ
ו ִַתּ ְתכָּס:
24:66וַיְסַ פֵּ ר הָ ﬠֶ בֶ ד לְ יִצְ חָ ק אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה:
ת־ר ְב ָקה ו ְַתּ ִהי־לוֹ לְ ִא ָשּׁה וַיֶּאֱ הָ בֶ הָ וַיִּ נָּחֵ ם יִצְ חָ ק אַ חֲ ֵרי ִאמּוֹ:
24:67וַי ְִבאֶ הָ יִצְ חָ ק הָ אֹהֱ לָ ה ָשׂ ָרה ִאמּוֹ וַיִּ ַקּח אֶ ִ
טוּרה:
וּשׁמָ הּ ְק ָ
25:1וַיֹּ סֶ ף אַ ְב ָרהָ ם וַיִּ ַקּח ִא ָשּׁה ְ
ת־מ ְדיָן וְאֶ ת־י ְִשׁבָּ ק וְאֶ ת־שׁוּחַ :
ִ
ת־מ ָדן וְאֶ
ְ
25:2וַתֵּ לֶ ד לוֹ אֶ ת־זִ ְמ ָרן וְאֶ ת־י ְָק ָשׁן וְאֶ
וּלאֻ ִמּים:
טוּשׁים ְ
וּל ִ
שּׁוּרם ְ
וּבנֵי ְד ָדן הָ יוּ אַ ִ
ת־דּ ָדן ְ
ת־שׁבָ א וְאֶ ְ
ְ
ְ 25:3וי ְָק ָשׁן יָלַ ד אֶ
טוּרה:
יד ע וְאֶ לְ ָדּﬠָ ה כָּל־אֵ לֶּ ה ְבּנֵי ְק ָ
וּבנֵי ִמ ְדיָן ﬠֵ יפָ ה וָﬠֵ פֶ ר וַחֲ ֹנ וַאֲ ִב ָ
ְ 25:4
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25:5וַיִּ תֵּ ן אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ לְ יִצְ חָ ק ְבּנוֹ:
עוֹדנּוּ חַ י ֵק ְדמָ ה אֶ ל־אֶ ֶרץ
ְשׁלְּ חֵ ם ֵמﬠַ ל יִצְ חָ ק ְבּנוֹ ְבּ ֶ
25:6וְלִ ְבנֵי הַ פִּ ילַ גְ ִשׁים אֲ ֶשׁר לְ אַ ְב ָרהָ ם נָתַ ן אַ ְב ָרהָ ם מַ תָּ נֹת וַי ַ
ֶק ֶדם:
25:7וְאֵ לֶּ ה יְמֵ י ְשׁנֵי־חַ יֵּי אַ ְב ָרהָ ם אֲ ֶשׁר־חָ י ְמאַ ת ָשׁנָה ו ְִשׁ ְבﬠִ ים ָשׁנָה וְחָ ֵמשׁ ָשׁנִים:
ְשׂבֵ ﬠַ וַיֵּאָ סֶ ף אֶ ל־ﬠַ מָּ יו:
25:8וַיִּ גְ וַע וַיָּמָ ת אַ ְב ָרהָ ם ְבּ ֵשׂיבָ ה טוֹבָ ה ז ֵָקן ו ָ
ל־פּנֵי ַמ ְמ ֵרא:
ל־שׂ ֵדה ﬠֶ פְ רֹן בֶּ ן־צֹחַ ר הַ ִח ִתּי אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
ל־מﬠָ ַרת הַ מַּ כְ פֵּ לָ ה אֶ ְ
25:9וַיִּ ְק ְבּרוּ ֹאתוֹ יִצְ חָ ק ְוי ְִשׁמָ ﬠֵ אל בָּ נָיו אֶ ְ
ְשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ:
ר־קנָה אַ ְב ָרהָ ם מֵ אֵ ת ְבּנֵי־חֵ ת ָשׁמָּ ה ֻקבַּ ר אַ ְב ָרהָ ם ו ָ
25:10הַ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁ ָ
ם־בּאֵ ר לַ חַ י ר ִֹאי:
ֵשׁב יִצְ חָ ק ִﬠ ְ
25:11וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי מוֹת אַ ְב ָרהָ ם וַיְבָ ֶר אֱ ִהים אֶ ת־יִצְ חָ ק ְבּנוֹ וַיּ ֶ
25:12וְאֵ לֶּ ה תֹּלְ דֹת י ְִשׁמָ ﬠֵ אל בֶּ ן־אַ ְב ָרהָ ם אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה הָ גָר הַ ִמּצְ ִרית ִשׁפְ חַ ת ָשׂ ָרה לְ אַ ְב ָרהָ ם:
וּמ ְב ָשׂם:
25:13וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵי י ְִשׁמָ ﬠֵ אל ִבּ ְשׁמֹתָ ם לְ תוֹלְ דֹתָ ם ְבּ ֹכ ר י ְִשׁמָ ﬠֵ אל נְבָ יֹ ת ו ְֵק ָדר וְאַ ְד ְבּאֵ ל ִ
ְדוּמה וּמַ ָשּׂא:
וּמ ְשׁ ָמע ו ָ
ִ 25:14
25:15חֲ ַדד וְתֵ ימָ א יְטוּר נָפִ ישׁ ו ֵָק ְדמָ ה:
ֹתם:
יאם ְלאֻ מּ ָ
וּב ִטירֹתָ ם ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר ְנ ִשׂ ִ
25:16אֵ לֶּ ה הֵ ם ְבּנֵי י ְִשׁמָ ﬠֵ אל וְאֵ לֶּ ה ְשׁמֹתָ ם ְבּחַ צְ ֵריהֶ ם ְ
ְשׁבַ ע ָשׁנִים וַיִּ גְ וַע וַיּ ָָמת וַיֵּאָ סֶ ף אֶ ל־ﬠַ ָמּיו:
וּשׁ ִשׁים ָשׁנָה ו ֶ
25:17וְאֵ לֶּ ה ְשׁנֵי חַ ֵיּי י ְִשׁמָ ﬠֵ אל ְמאַ ת ָשׁנָה ְ
ל־פּנֵי כָל־אֶ חָ יו נָפָ ל:
שּׁוּרה ﬠַ ְ
25:18וַיִּ ְשׁכְּ נוּ מֵ חֲ וִילָ ה ﬠַ ד־שׁוּר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי ִמצְ ַריִם בֹּאֲ כָה אַ ָ
25:19וְאֵ לֶּ ה תּוֹלְ דֹת יִצְ חָ ק בֶּ ן־אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם הוֹלִ יד אֶ ת־יִצְ חָ ק:
ת־בּתוּאֵ ל הָ אֲ ַר ִמּי ִמפַּ ַדּן אֲ ָרם אֲ חוֹת לָ בָ ן הָ אֲ ַר ִמּי לוֹ
ְ
ת־ר ְב ָקה בַּ
25:20וַי ְִהי יִצְ חָ ק בֶּ ן־אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה ְבּ ַק ְחתּוֹ אֶ ִ
לְ ִא ָשּׁה:
ַ 25:21ויֶּﬠְ תַּ ר יִצְ חָ ק 1לְ ֹנכַח ִא ְשׁתּוֹ כִּ י ﬠ ֲָק ָרה ִהוא וַיֵּﬠָ תֶ ר לוֹ אֱ ִהים  2ו ַַתּהַ ר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ:
ֹאמ ר ִאם־כֵּן לָ ָמּה זֶּה אָ נֹכִ י ו ֵַתּלֶ ִל ְדרֹשׁ אֶ ת־אֱ ִהים:3
25:22וַיִּ ְת ֹרצֲצוּ הַ בָּ נִים ְבּ ִק ְרבָּ הּ וַתּ ֶ
וּשׁנֵי לְ אֻ ִמּים ִממֵּ ﬠַ ִי יִפָּ ֵרדוּ וּלְ אֹם ִמ ְלאֹם יֶאֱ ָמץ ו ְַרב יַ ֲﬠבֹד ָצ ִﬠיר:
ֹאמר 4לָ הּ ְשׁנֵי גֹ יִים ְבּ ִב ְט ֵנ ְ
25:23וַיּ ֶ
תוֹמם ְבּ ִב ְטנָהּ:
ִ
25:24וַיִּ ְמלְ אוּ יָמֶ יהָ לָ לֶ ֶדת ו ְִהנֵּה
25:25וַ ֵיּצֵא הָ ִראשׁוֹן אַ ְדמוֹנִי כֻּלּוֹ כְּ אַ ֶדּ ֶרת ֵשׂﬠָ ר וַיִּ ְק ְראוּ ְשׁמוֹ ﬠֵ ָשׂו:
ֹתם:
ן־שׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְבּלֶ ֶדת א ָ
25:26וְאַ חֲ ֵרי־כֵן יָצָא אָ ִחיו ְויָדוֹ ֹאחֶ זֶת בַּ ֲﬠ ֵקב ﬠֵ ָשׂו וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ יַﬠֲקֹב ְויִצְ חָ ק בֶּ ִ
25:27וַיִּ גְ ְדּלוּ הַ ְנּﬠָ ִרים וַי ְִהי ﬠֵ ָשׂו ִאישׁ יֹ ֵדﬠַ ַציִד ִאישׁ ָשׂ ֶדה ְויַﬠֲקֹב ִאישׁ ָתּם יֹ ֵשׁב אֹהָ ִלים:
25:28וַ ֶיּאֱ הַ ב יִצְ חָ ק אֶ ת־ﬠֵ ָשׂו כִּ י־ ַציִד ְבּ ִפיו ְו ִר ְב ָקה אֹהֶ בֶ ת אֶ ת־ ַיﬠֲקֹ ב:
25:29וַ ָיּזֶד יַﬠֲקֹ ב נָזִ יד וַיָּב ֹא ﬠֵ ָשׂו ִמן־הַ ָשּׂ ֶדה וְהוּא ﬠָ יֵף:
א־שׁמוֹ אֱ דוֹם:
יט ִני נָא ִמן־הָ אָ דֹם הָ אָ דֹם הַ זֶּה כִּ י ﬠָ יֵף אָ נֹכִ י ﬠַ ל־כֵּן ָק ָר ְ
25:30וַיּ ֹאמֶ ר ﬠֵ ָשׂו אֶ ל־יַﬠֲקֹב הַ לְ ﬠִ ֵ
ת־בּכ ָֹר ְת ִלי:
ְ
ֹאמר יַﬠֲקֹב ִמכְ ָרה כַיּוֹם אֶ
25:31וַיּ ֶ
ֹאמר ﬠֵ ָשׂו ִהנֵּה אָ נֹכִ י הוֹלֵ לָ מוּת וְלָ ָמּה־זֶּה ִלי ְבּ ֹכ ָרה:
25:32וַיּ ֶ
ת־בּכ ָֹרתוֹ ְליַﬠֲקֹב:
ְ
25:33וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹב ִה ָשּׁ ְבﬠָ ה ִלּי כַּיּוֹם וַיִּ ָשּׁבַ ע לוֹ וַיִּ ְמ ֹכּ ר אֶ
ְ 25:34ויַﬠֲקֹ ב נָתַ ן לְ ﬠֵ ָשׂו לֶ חֶ ם וּנְזִ יד ﬠ ֲָד ִשׁים וַיּ ֹאכַל וַיּ ְֵשׁ ְתּ וַיּ ָָקם וַיֵּלַ וַיִּ בֶ ז ﬠֵ ָשׂו אֶ ת־הַ ְבּכ ָֹרה:
ימּלֶ ֶמלֶ ־פְּ ִל ְשׁ ִתּים
26:1וַי ְִהי ָרﬠָ ב בָּ אָ ֶרץ ִמלְּ בַ ד הָ ָרﬠָ ב הָ ִראשׁוֹן אֲ ֶשׁר הָ יָה ִבּימֵ י אַ ְב ָרהָ ם וַיֵּלֶ יִצְ חָ ק אֶ ל־אֲ ִב ֶ
גְּ ָר ָרה:
5
26:2וַיּ ֵָרא אֵ לָ יו אֱ ִהים וַיּ ֹאמֶ ר אַ ל־תֵּ ֵרד ִמצְ ָריְמָ ה ְשׁכֹן בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר א ַֹמר אֵ לֶ י :
וּלז ְַר ֲﬠ אֶ ֵתּן אֶ ת־כָּל־הָ אֲ ָרצֹת הָ אֵ ל וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת־הַ ְשּׁבֻ ﬠָ ה
י־ל ְ
26:3גּוּר בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת וְאֶ ְהיֶה ִﬠ ְמּ וַאֲ בָ ְר ֶכ ָךּ כִּ ְ
אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי לְ אַ ְב ָרהָ ם אָ ִבי :
יתי אֶ ת־ז ְַר ֲﬠ כְּ כוֹכְ בֵ י הַ ָשּׁ ַמיִם ְונ ַָת ִתּי ְלז ְַר ֲﬠ אֵ ת כָּל־הָ אֲ ָרצֹת הָ אֵ ל ו ְִה ְתבָּ ֲרכוּ ְבז ְַר ֲﬠ כֹּל גּוֹיֵי הָ אָ ֶרץ:
26:4ו ְִה ְרבֵּ ִ
מ ר ִמ ְשׁמַ ְר ִתּי ִמצְ ותַ י חֻ קּוֹתַ י וְתוֹר ָֹתי:
ר־שׁמַ ע אַ ְב ָרהָ ם ְבּקֹלִ י וַיִּ ְשׁ ֹ
26:5ﬠֵ ֶקב אֲ ֶשׁ ָ
ֵשׁב יִצְ חָ ק ִבּגְ ָרר:
26:6וַיּ ֶ
ל־ר ְב ָקה
ֹאמר אֲ חֹ ִתי ִהוא כִּ י י ֵָרא לֵ אמֹר ִא ְשׁ ִתּי פֶּ ן־יַהַ ְר ֻגנִי אַ ְנ ֵשׁי הַ מָּ קוֹם ﬠַ ִ
26:7וַיִּ ְשׁאֲ לוּ אַ ְנ ֵשׁי הַ ָמּקוֹם ְל ִא ְשׁתּוֹ וַיּ ֶ
כִּ י־טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה ִהיא:
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26:8וַי ְִהי כִּ י אָ ְרכוּ־לוֹ ָשׁם הַ יּ ִָמים וַיּ ְַשׁ ֵקף אֲ ִבימֶ לֶ מֶ לֶ פְּ לִ ְשׁ ִתּים ְבּﬠַ ד הַ חַ לּוֹן וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה יִצְ חָ ק ְמ ַצחֵ ק אֵ ת ִר ְב ָקה
ִא ְשׁתּוֹ:
ֹאמר אֵ לָ יו יִצְ חָ ק כִּ י אָ מַ ְר ִתּי
26:9וַיִּ ְק ָרא אֲ ִבימֶ לֶ לְ יִצְ חָ ק וַיּ ֹאמֶ ר אַ ִהנֵּה ִא ְשׁ ְתּ ִהוא וְאֵ י אָ ַמ ְר ָתּ אֲ חֹ ִתי ִהוא וַיּ ֶ
פֶּ ן־אָ מוּת ﬠָ לֶ יהָ :
את ﬠָ לֵ ינוּ אָ ָשׁם:
ת־א ְשׁתֶּ ְוהֵ בֵ ָ
ִ
26:10וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִבימֶ לֶ מַ ה־זּ ֹאת ﬠָ ִשׂיתָ לָּ נוּ כִּ ְמﬠַ ט ָשׁכַב אַ חַ ד הָ ﬠָ ם אֶ
יוּמת:
וּב ִא ְשׁתּוֹ מוֹת ָ
26:11וַ ְיצַו אֲ ִבימֶ לֶ אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר הַ ֹנּגֵﬠַ בָּ ִאישׁ הַ זֶּה ְ
26:12וַיִּ זְ ַרע יִצְ חָ ק בָּ אָ ֶרץ הַ ִהוא וַיִּ ְמצָא בַּ ָשּׁנָה הַ ִהוא מֵ אָ ה ְשׁﬠָ ִרים וַיְבָ רֲ כֵהוּ יְהוָה:1
26:13וַיִּ גְ ַדּל הָ ִאישׁ וַיֵּלֶ הָ לוֹ ְוג ֵָדל ﬠַ ד כִּ י־ג ַָדל ְמ ֹאד:
וּמ ְקנֵה בָ ָקר וַ ֲﬠ ֻב ָדּה ַרבָּ ה וַי ְַק ְנאוּ אֹתוֹ פְּ לִ ְשׁ ִתּים:
26:14וַי ְִהי־לוֹ ִמ ְקנֵה־צ ֹאן ִ
ְ 26:15וכָל־הַ ְבּאֵ רֹת אֲ ֶשׁר חָ פְ רוּ ﬠַ ְב ֵדי אָ ִביו ִבּימֵ י אַ ְב ָרהָ ם אָ ִביו ִס ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַי ְַמ ְלאוּם ﬠָ פָ ר:
־ממֶּ נּוּ ְמאֹד:
26:16וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִבימֶ לֶ אֶ ל־יִצְ חָ ק לֵ מֵ ﬠִ מָּ נוּ כִּ י־ﬠָ צ ְַמתָּ ִ
ֵשׁב ָשׁם:
26:17וַיֵּלֶ ִמ ָשּׁם יִצְ חָ ק וַיִּ חַ ן ְבּנַחַ ל־גְּ ָרר וַיּ ֶ
2
ת־בּאֵ רֹת הַ מַּ יִם אֲ ֶשׁר חָ ְפ רוּ ﬠַ ְב ֵדי אַ ְב ָרהָ ם אָ ִביו וַיְסַ ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים אַ חֲ ֵרי מוֹת
ָשׁב יִצְ חָ ק ַויּ ְַח ֹפּר אֶ ְ
26:18וַיּ ָ
ר־ק ָרא לָ הֶ ן אָ ִביו:
ַשּׁמֹת אֲ ֶשׁ ָ
אַ ְב ָרהָ ם וַיִּ ְק ָרא לָ הֶ ן ֵשׁמוֹת כּ ֵ
אוּ־שׁם ְבּאֵ ר ַמיִם חַ יִּ ים:
ָ
26:19וַיּ ְַחפְּ רוּ ﬠַ ְב ֵדי־יִצְ חָ ק בַּ נָּחַ ל וַיִּ ְמצְ
מ ר לָ נוּ הַ מָּ יִם וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם־הַ ְבּאֵ ר ﬠֵ ֶשׂק כִּ י ִה ְתﬠַ ְשּׂקוּ ִﬠמּוֹ:
26:20וַיּ ִָריבוּ רֹﬠֵ י גְ ָרר ﬠִ ם־רֹﬠֵ י יִצְ חָ ק לֵ א ֹ
26:21וַיּ ְַחפְּ רוּ ְבּאֵ ר אַ חֶ ֶרת וַיּ ִָריבוּ גַּם־ﬠָ לֶ יהָ וַיִּ ְק ָרא ְשׁמָ הּ ִשׂ ְטנָה:
ֹאמ ר כִּ י־ﬠַ ָתּה ִה ְר ִחיב אֵ ל 3יְהוָה
26:22וַיַּﬠְ תֵּ ק ִמ ָשּׁם וַיּ ְַח ֹפּר ְבּאֵ ר אַ חֶ ֶרת ְול ֹא ָרבוּ ﬠָ לֶ יהָ וַיִּ ְק ָרא ְשׁמָ הּ ְרחֹ בוֹת וַיּ ֶ
לָ נוּ וּפָ ִרינוּ בָ אָ ֶרץ:
26:23וַיַּﬠַ ל ִמ ָשּׁם ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע:
י־א ְתּ אָ נֹכִ י וּבֵ ַרכְ ִתּי
ירא כִּ ִ
ל־תּ ָ
26:24וַיּ ֵָרא אֵ לָ יו אֱ ִהים 4בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא וַיּ ֹאמֶ ר אָ נֹכִ י אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם אָ ִבי אַ ִ
יתי אֶ ת־ז ְַר ֲﬠ בַּ ﬠֲבוּר אַ ְב ָרהָ ם ﬠַ ְב ִדּי:
ו ְִה ְרבֵּ ִ
רוּ־שׁם ﬠַ ְב ֵדי־יִצְ חָ ק ְבּאֵ ר:
ָ
ֶט־שׁם אָ הֳ לוֹ וַיִּ כְ
26:25וַיִּ בֶ ן ָשׁם ִמזְ בֵּ חַ וַיִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם יְהוָה וַיּ ָ
26:26וַאֲ ִבימֶ לֶ הָ לַ אֵ לָ יו ִמגְּ ָרר וַאֲ חֻ זַּת מֵ ֵרﬠֵ הוּ וּפִ י ֹכל ַשׂר־צְ בָ אוֹ:
26:27וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם יִצְ חָ ק מַ דּוּﬠַ בָּ אתֶ ם אֵ לָ י וְאַ תֶּ ם ְשׂנֵאתֶ ם א ִֹתי ו ְַתּ ַשׁ ְלּחוּנִי ֵמ ִא ְתּכֶם:
ינוֹתינוּ בֵּ ינֵינוּ וּבֵ י ֶנ וְנִכְ ְר ָתה ְב ִרית ﬠִ מָּ :
ֹאמרוּ ָראוֹ ָר ִאינוּ כִּ י־הָ יָה אֵ ל  5ﬠִ ָמּ וַנּ ֹאמֶ ר ְתּ ִהי נָא אָ לָ ה בֵּ ֵ
26:28וַיּ ְ
ֲשׂה ﬠִ מָּ נוּ ָרﬠָ ה כַּאֲ ֶשׁר ל ֹא ְנ ַגﬠֲנוּ ְוכַאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂינוּ ﬠִ ְמּ ַרק־טוֹב וַ ְנּ ַשׁלֵּ חֲ ְבּ ָשׁלוֹם אַ ָתּה ﬠַ ָתּה ְבּ רוּ י
ם־תּﬠ ֵ
ִ 26:29א ַ
אֵ ל :6
ַ 26:30ויַּﬠַ שׂ לָ הֶ ם ִמ ְשׁ ֶתּה ַויּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ:
ְשׁ ְלּחֵ ם יִצְ חָ ק וַיֵּלְ כוּ מֵ ִאתּוֹ ְבּ ָשׁלוֹם:
26:31וַיּ ְַשׁכִּ ימוּ בַ בּ ֶֹקר וַיִּ ָשּׁ ְבעוּ ִאישׁ לְ אָ ִחיו וַי ַ
ֹאמ רוּ לוֹ ָמצָאנוּ ָמיִם:
26:32וַי ְִהי בַּ יּוֹם הַ הוּא וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ְב ֵדי יִצְ חָ ק וַיַּגִּ דוּ לוֹ ﬠַ ל־ ֹאדוֹת הַ ְבּאֵ ר אֲ ֶשׁר חָ פָ רוּ וַיּ ְ
ֹתהּ ִשׁ ְבﬠָ ה ﬠַ ל־כֵּן ֵשׁם־הָ ִﬠיר ְבּאֵ ר ֶשׁבַ ע ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
26:33וַיִּ ְק ָרא א ָ
ת־בּאֵ ִרי הַ ִח ִתּי וְאֶ ת־בָּ ְשׂ ַמת בַּ ת־אֵ י ן הַ ִח ִתּי:
ְ
ְהוּדית בַּ
26:34וַי ְִהי ﬠֵ ָשׂו בֶּ ן־אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה וַיִּ ַקּח ִא ָשּׁה אֶ ת־י ִ
וּל ִר ְב ָקה:
26:35ו ִַתּ ְהיֶין ָ מ ַֹרת רוּחַ לְ יִצְ חָ ק ְ
ֹאמ ר אֵ לָ יו ִהנֵּנִי:
ֹאמ ר אֵ לָ יו ְבּנִי וַיּ ֶ
ַ 27:1וי ְִהי כִּ י־ז ֵָקן יִצְ חָ ק ו ִַתּכְ הֶ ין ָ ﬠֵ ינָיו מֵ ְראֹת וַיִּ ְק ָרא אֶ ת־ﬠֵ ָשׂו ְבּנוֹ הַ ָגּדֹל וַיּ ֶ
מוֹתי:
נְתּי ל ֹא י ַָד ְﬠ ִתּי יוֹם ִ
ֹאמר ִהנֵּה־נָא ז ַָק ִ
27:2וַיּ ֶ
צֵידה:
ְצוּדה ִלּי ָ
27:3וְﬠַ ָתּה ָשׂא־נָא כֵלֶ י ֶתּ ְל ְי ְו ַק ְשׁ ֶתּ וְצֵ א הַ ָשּׂ ֶדה ו ָ
ֲשׂה־לִ י מַ ְטﬠַ ִמּים כַּאֲ ֶשׁר אָ הַ ְב ִתּי וְהָ ִביאָ ה לִּ י ְו ֹאכֵלָ ה בַּ ﬠֲבוּר ְתּבָ ֶרכְ נ ְַפ ִשׁי ְבּ ֶט ֶרם אָ מוּת:
27:4וַﬠ ֵ
27:5ו ְִר ְב ָקה שֹׁמַ ﬠַ ת ְבּ ַדבֵּ ר יִצְ חָ ק אֶ ל־ﬠֵ ָשׂו ְבּנוֹ וַיֵּלֶ ﬠֵ ָשׂו הַ ָשּׂ ֶדה לָ צוּד ַציִד ְלהָ ִביא לְ אָ ִביהֻ :7
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מר:
27:6ו ְִר ְב ָקה אָ ְמ ָרה אֶ ל־ ַיﬠֲקֹ ב ְבּנָהּ לֵ אמֹר ִהנֵּה ָשׁמַ ﬠְ ִתּי אֶ ת־אָ ִבי ְמ ַדבֵּ ר אֶ ל־ﬠֵ ָשׂו אָ ִחי לֵ א ֹ
מוֹתי:
ה־לי ַמ ְטﬠַ ִמּים וְאֹ כֵלָ ה וַאֲ בָ ֶרכְ כָה ְלפָ נַי 1לִ פְ נֵי ִ
ֲשׂ ִ
27:7הָ ִביאָ ה ִלּי צַ יִד וַﬠ ֵ
קֹלי לַ אֲ ֶשׁר אֲ נִי ְמ ַצוָּה ֹא ָת :
27:8וְﬠַ ָתּה ְבנִי ְשׁ ַמע ְבּ ִ
אֹתם ַמ ְטﬠַ ִמּים לְ אָ ִבי כַּאֲ ֶשׁר אָ הֵ ב:
ֱשׂה ָ
טֹבים וְאֶ ﬠ ֶ
ח־לי ִמ ָשּׁם ְשׁנֵי גְּ ָדיֵי ִﬠזִּ ים ִ
27:9לֶ ־נָא אֶ ל־הַ צּ ֹאן ו ְַק ִ
27:10וְהֵ בֵ אתָ לְ אָ ִבי וְאָ כָל בַּ ֲﬠ ֻבר אֲ ֶשׁר יְבָ ֶרכְ לִ ְפנֵי מוֹתוֹ:
ל־ר ְב ָקה ִאמּוֹ הֵ ן ﬠֵ ָשׂו אָ ִחי ִאישׁ ָשׂﬠִ ר וְאָ נֹכִ י ִאישׁ חָ לָ ק:
27:11וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹב אֶ ִ
אתי ﬠָ לַ י ְקלָ לָ ה ְול ֹא ְב ָרכָה:
ִיתי ְבﬠֵ ינָיו כִּ ְמתַ ﬠְ תֵּ ﬠַ וְהֵ בֵ ִ
27:12אוּלַ י יְמֻ ֵשּׁנִי אָ ִבי וְהָ י ִ
27:13וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ ִאמּוֹ ﬠָ לַ י ִקלְ לָ ְת ְבּנִי אַ ְשׁמַ ע ְבּקֹ לִ י וְלֵ ַקח־לִ י:
27:14וַיֵּלֶ וַיִּ ַקּח וַיָּבֵ א לְ ִאמּוֹ וַתַּ ﬠַ שׂ ִאמּוֹ ַמ ְטﬠַ ִמּים כַּאֲ ֶשׁר אָ הֵ ב אָ ִביו:
ת־בּגְ ֵדי ﬠֵ ָשׂו ְבּנָהּ הַ ָגּדֹל הַ חֲ מֻ דֹת אֲ ֶשׁר ִא ָתּהּ בַּ בָּ יִת ו ַַתּלְ בֵּ שׁ אֶ ת־ ַיﬠֲקֹב ְבּנָהּ הַ ָקּטָ ן:
27:15ו ִַתּ ַקּח ִר ְב ָקה אֶ ִ
ָאריו:
ישׁה ﬠַ ל־י ָָדיו וְﬠַ ל חֶ לְ ַקת ַצוּ ָ
27:16וְאֵ ת עֹ רֹת גְּ ָדיֵי הָ ﬠִ זִּ ים ִהלְ ִבּ ָ
27:17ו ִַתּתֵּ ן אֶ ת־הַ מַּ ְטﬠַ ִמּים וְאֶ ת־הַ לֶּ חֶ ם אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂתָ ה ְבּיַד יַﬠֲקֹב ְבּנָהּ:
ַ 27:18ו ָיּב ֹא אֶ ל־אָ ִביו ַויּ ֹאמֶ ר אָ ִבי וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֶּנִּי ִמי אַ ָתּה ְבּ ִני:
ֵידי בַּ ﬠֲבוּר
יתי כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ אֵ לָ י קוּם־נָא ְשׁבָ ה וְאָ כְ לָ ה ִמצּ ִ
ֹאמר ַיﬠֲקֹב אֶ ל־אָ ִביו אָ נֹכִ י ﬠֵ ָשׂו ְבּ ֹכ ֶר ﬠָ ִשׂ ִ
ַ 27:19ויּ ֶ
ְתּבָ רֲ כַנִּי נַפְ ֶשׁ :
ֹאמר כִּ י ִה ְק ָרה 2אֱ הֶ י ְלפָ נָי:
ל־בּנוֹ ַמה־זֶּה ִמהַ ְר ָתּ ִל ְמצ ֹא ְבּ ִני ַויּ ֶ
ַ 27:20ויּ ֹאמֶ ר יִצְ חָ ק אֶ ְ
ֹאמר יִצְ חָ ק אֶ ל־יַﬠֲקֹ ב גְּ ָשׁה־נָּא וַאֲ מֻ ְשׁ ְבּנִי הַ אַ ָתּה זֶה ְבּנִי ﬠֵ ָשׂו ִאם־ל ֹא:
27:21וַיּ ֶ
27:22וַיִּ גַּשׁ יַﬠֲקֹב אֶ ל־יִצְ חָ ק אָ ִביו וַיְמֻ ֵשּׁהוּ וַיּ ֹאמֶ ר הַ קֹּ ל קוֹל יַﬠֲקֹב וְהַ יּ ַָדיִם י ְֵדי ﬠֵ ָשׂו:
ידי ﬠֵ ָשׂו אָ ִחיו ְשׂﬠִ רֹת וַיְבָ ְרכֵהוּ:
ְ 27:23ול ֹא ִהכִּ ירוֹ כִּ י־הָ יוּ י ָָדיו כִּ ֵ
27:24וַיּ ֹאמֶ ר אַ תָּ ה זֶה ְבּנִי ﬠֵ ָשׂו וַיּ ֹאמֶ ר אָ נִי:
27:25וַיּ ֹאמֶ ר הַ גִּ ָשׁה לִּ י ְואֹכְ לָ ה ִמ ֵצּיד ְבּנִי לְ מַ ﬠַ ן ְתּבָ ֶרכְ נַפְ ִשׁי וַ ַיּגֶּשׁ־לוֹ וַיּ ֹאכַל וַיָּבֵ א לוֹ יַיִן וַיּ ְֵשׁ ְתּ:
וּשׁ ָקה־לִּ י ְבּנִי:
27:26וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו יִצְ חָ ק אָ ִביו גְּ ָשׁה־ ָנּא ְ
ת־ריחַ ְבּג ָָדיו וַיְבָ רֲ כֵהוּ וַיּ ֹאמֶ ר ְראֵ ה ֵריחַ ְבּנִי כְּ ֵריחַ ָשׂ ֶדה אֲ ֶשׁר בֵּ ֲרכוֹ אֵ ל 3יְהוָה:
27:27וַיִּ גַּשׁ וַיִּ ַשּׁק־לוֹ וַיּ ַָרח אֶ ֵ
וּמ ְשׁמַ נֵּי הָ אָ ֶרץ ְו רֹב ָדּגָן ו ְִתי רֹשׁ:
ְ 27:28ויִתֶּ ן־לְ הָ אֱ ִהים ִמטַּ ל הַ ָשּׁמַ יִם ִ
וּמבָ רֲ כֶי בָּ רוּ :
27:29יַﬠַ ְבדוּ ﬠַ ִמּים ְוי ְִשׁתַּ חוּ לְ לְ אֻ ִמּים הֱ וֵה גְ ִביר לְ אַ חֶ י ְוי ְִשׁ ַתּחֲ וּוּ לְ ְבּנֵי ִא ֶמּ אֹ ְר ֶרי אָ רוּר ְ
ַ 27:30וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר כִּ לָּ ה יִצְ חָ ק לְ בָ ֵר אֶ ת־יַﬠֲקֹב וַי ְִהי אַ יָצ ֹא יָצָא יַﬠֲקֹב ֵמאֵ ת ְפּנֵי יִצְ חָ ק אָ ִביו וְﬠֵ ָשׂו אָ ִחיו בָּ א
ִמצֵּידוֹ:
ֹאמר ְלאָ ִביו י ָֻקם אָ ִבי ְוי ֹאכַל ִמצֵּיד ְבּנוֹ בַּ ﬠֲבוּר ְתּבָ ֲר ַכנִּי נ ְַפ ֶשׁ :
27:31וַיַּﬠַ שׂ גַּם־הוּא ַמ ְטﬠַ ִמּים וַיָּבֵ א ְלאָ ִביו וַיּ ֶ
27:32וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ יִצְ חָ ק אָ ִביו ִמי־אָ תָּ ה וַיּ ֹאמֶ ר אֲ נִי ִבּ ְנ ְב ֹכ ְר ﬠֵ ָשׂו:
ֹאמר ִמי־אֵ פוֹא הוּא הַ צָּד־צַ יִד ַויָּבֵ א ִלי וָאֹ כַל ִמכֹּל ְבּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא
ד־מאֹ ד ַויּ ֶ
ַ 27:33ויֶּחֱ ַרד יִצְ חָ ק חֲ ָר ָדה גְּ דֹלָ ה ﬠַ ְ
וָאֲ בָ רֲ כֵהוּ ַגּם־בָּ רוּ י ְִהיֶה:
ֹאמ ר ְלאָ ִביו בָּ ֲר ֵכנִי גַם־אָ נִי אָ ִבי:
ד־מאֹד וַיּ ֶ
ת־דּ ְב ֵרי אָ ִביו וַיִּ צְ ﬠַ ק צְ ﬠָ ָקה גְּ דֹלָ ה וּמָ ָרה ﬠַ ְ
27:34כִּ ְשׁמֹﬠַ ﬠֵ ָשׂו אֶ ִ
27:35וַיּ ֹאמֶ ר בָּ א אָ ִחי ְבּ ִמ ְרמָ ה וַיִּ ַקּח ִבּ ְרכָתֶ :
ֹאמ ר
ת־בּכ ָֹר ִתי לָ ָקח ו ְִהנֵּה ﬠַ ָתּה לָ ַקח ִבּ ְרכ ִָתי וַיּ ַ
ְ
27:36וַיּ ֹאמֶ ר הֲ כִ י ָק ָרא ְשׁמוֹ יַﬠֲקֹב וַיַּﬠְ ְקבֵ נִי זֶה פַ ﬠֲמַ יִם אֶ
הֲ ל ֹא־אָ צַלְ תָּ לִּ י ְבּ ָרכָה:
ַ 27:37ויַּﬠַ ן יִצְ חָ ק וַיּ ֹאמֶ ר לְ ﬠֵ ָשׂו הֵ ן גְּ ִביר ַשׂ ְמ ִתּיו לָ וְאֶ ת־כָּל־אֶ חָ יו נָתַ ִתּי לוֹ לַ ﬠֲבָ ִדים ו ְָדגָן ו ְִתירֹשׁ ְסמַ כְ ִתּיו וּלְ כָה
ֱשׂה ְבּנִי:
אֵ פוֹא מָ ה אֶ ﬠ ֶ
27:38וַיּ ֹאמֶ ר ﬠֵ ָשׂו אֶ ל־אָ ִביו הַ ְב ָרכָה אַ חַ ת ִהוא־לְ אָ ִבי בָּ רֲ ֵכנִי גַם־אָ נִי אָ ִבי וַיִּ ָשּׂא ﬠֵ ָשׂו קֹלוֹ וַיּ ְֵבךְּ :
וּמ ַטּל הַ ָשּׁ ַמיִם ֵמﬠָ ל:
ִ
מוֹשׁבֶ
ָ
27:39וַיַּﬠַ ן יִצְ חָ ק אָ ִביו וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ִהנֵּה ִמ ְשׁמַ נֵּי הָ אָ ֶרץ י ְִהיֶה
ָאר :
27:40וְﬠַ ל־חַ ְר ְבּ ִת ְחיֶה וְאֶ ת־אָ ִחי תַּ ֲﬠבֹד וְהָ יָה כַּאֲ ֶשׁר תָּ ִריד וּפָ ַר ְק ָתּ ﬠֻלּוֹ ֵמﬠַ ל ַצוּ ֶ
27:41וַיִּ ְשׂטֹ ם ﬠֵ ָשׂו אֶ ת־ ַיﬠֲקֹ ב ﬠַ ל־הַ ְבּ ָרכָה אֲ ֶשׁ ר בֵּ רֲ כוֹ אָ ִביו וַיּ ֹאמֶ ר ﬠֵ ָשׂו ְבּ ִלבּוֹ ִי ְק ְרבוּ י ְֵמי אֵ בֶ ל אָ ִבי וְאַ הַ ְרגָה
אֶ ת־יַﬠֲקֹב אָ ִחי:
ֹאמ ר אֵ לָ יו ִהנֵּה ﬠֵ ָשׂו אָ ִחי
ת־דּ ְב ֵרי ﬠֵ ָשׂו ְבּנָהּ הַ ָגּדֹל ו ִַתּ ְשׁלַ ח ו ִַתּ ְק ָרא ְל ַי ֲﬠקֹב ְבּנָהּ הַ ָקּ ָטן ַותּ ֶ
ַ 27:42ו ֻיּגַּד ְל ִר ְב ָקה אֶ ִ
ִמ ְתנַחֵ ם לְ לְ הָ ְר ֶג :
ח־ל אֶ ל־לָ בָ ן אָ ִחי חָ ָרנָה:
קֹלי וְקוּם ְבּ ַר ְ
ְ 27:43וﬠַ ָתּה ְבנִ י ְשׁ ַמע ְבּ ִ
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ְ 27:44וי ַָשׁ ְבתָּ ִﬠמּוֹ י ִָמים אֲ חָ ִדים ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־תָּ שׁוּב חֲ מַ ת אָ ִחי :
ַם־שׁנֵיכֶם יוֹם
וּל ַק ְח ִתּי ִמ ָשּׁם לָ מָ ה אֶ ְשׁכַּל גּ ְ
ְשׁלַ ְח ִתּי ְ
ְשׁכַח אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂיתָ לּוֹ ו ָ
27:45ﬠַ ד־שׁוּב אַ ף־אָ ִחי ִמ ְמּ ו ָ
אֶ חָ ד:
ַ 27:46ותּ ֹאמֶ ר ִר ְב ָקה אֶ ל־יִצְ חָ ק ַקצְ ִתּי ְבחַ יַּי ִמפְּ נֵי ְבּנוֹת חֵ ת ִאם־ ֵקחַ ַיﬠֲקֹב ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת־חֵ ת כָּאֵ לֶּ ה ִמ ְבּנוֹת
הָ אָ ֶרץ לָ ָמּה לִּ י חַ יִּ ים:
ֹא־ת ַקּח ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת כְּ נָﬠַ ן:
28:1וַיִּ ְק ָרא יִצְ חָ ק אֶ ל־יַ ֲﬠ קֹב ַויְבָ ֶר ֹאתוֹ וַ ְי ַצוֵּהוּ וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ל ִ
28:2קוּם לֵ פַּ ֶדּנָה אֲ ָרם בֵּ יתָ ה ְבתוּאֵ ל אֲ ִבי ִאמֶּ ו ְַקח־לְ ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת לָ בָ ן אֲ ִחי ִא ֶמּ :
אֹת ְויַפְ ְר ְוי ְַרבֶּ וְהָ ִייתָ לִ ְקהַ ל ﬠַ ִמּים:
ְ
28:3וְאֵ ל ַשׁ ַדּי יְבָ ֵר
ת־בּ ְרכַּת אַ ְב ָרהָ ם לְ וּלְ ז ְַר ֲﬠ ִאתָּ לְ ִר ְשׁ ְתּ אֶ ת־אֶ ֶרץ ְמג ֶֻרי אֲ ֶשׁר־נ ַָתן אֱ ִהים ְלאַ ְב ָרהָ ם:
ִ
ְ 28:4ויִתֶּ ן־לְ אֶ
ן־בּתוּאֵ ל הָ אֲ ַר ִמּי אֲ ִחי ִר ְב ָקה אֵ ם יַﬠֲקֹב וְﬠֵ ָשׂו:
28:5וַיִּ ְשׁלַ ח יִצְ חָ ק אֶ ת־יַﬠֲקֹ ב וַיֵּלֶ פַּ ֶדּנָה אֲ ָרם אֶ ל־לָ בָ ן בֶּ ְ
28:6וַיּ ְַרא ﬠֵ ָשׂו כִּ י־בֵ ַר יִצְ חָ ק אֶ ת־יַﬠֲקֹ ב ו ְִשׁלַּ ח אֹתוֹ פַּ ֶדּנָה אֲ ָרם לָ ַקחַ ת־לוֹ ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה ְבּבָ ֲרכוֹ ֹאתוֹ וַיְצַו ﬠָ לָ יו
ֹא־ת ַקּח ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת כְּ נָﬠַ ן:
לֵ אמֹר ל ִ
ל־אמּוֹ וַיֵּלֶ פַּ ֶדּנָה אֲ ָרם:
28:7וַיִּ ְשׁמַ ע יַﬠֲקֹב אֶ ל־אָ ִביו וְאֶ ִ
28:8וַיּ ְַרא ﬠֵ ָשׂו כִּ י ָרעוֹת ְבּנוֹת כְּ נָﬠַ ן ְבּﬠֵ ינֵי יִצְ חָ ק אָ ִביו:
ָשׁיו לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
28:9וַיֵּלֶ ﬠֵ ָשׂו אֶ ל־י ְִשׁמָ ﬠֵ אל וַיִּ ַקּח אֶ ת־מָ חֲ לַ ת בַּ ת־י ְִשׁמָ ﬠֵ אל בֶּ ן־אַ ְב ָרהָ ם אֲ חוֹת נְבָ יוֹת ﬠַ ל־נ ָ
28:10וַ ֵיּצֵא יַﬠֲקֹב ִמ ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע וַיֵּלֶ חָ ָרנָה:
ֹתיו וַיִּ ְשׁכַּב בַּ ָמּקוֹם הַ הוּא:
ָשׂם ְמ ַראֲ שׁ ָ
28:11וַיִּ ְפגַּע בַּ ָמּקוֹם וַיָּלֶ ן ָשׁם כִּ י־בָ א הַ ֶשּׁמֶ שׁ וַיִּ ַקּח מֵ אַ ְבנֵי הַ מָּ קוֹם וַיּ ֶ
עֹלים וְיֹ ְר ִדים בּוֹ:
28:12וַיַּחֲ ם ו ְִהנֵּה סֻ לָּ ם מֻ ָצּב אַ ְרצָה ְור ֹאשׁוֹ ַמגִּ יﬠַ הַ ָשּׁ ָמי ְָמה ו ְִהנֵּה ַמ ְלאֲ כֵי אֱ ִהים ִ
שׁכֵב ﬠָ לֶ יהָ ְל
28:13ו ְִהנֵּה יְהוָה ִנצָּב ﬠָ לָ יו ַויּ ֹאמַ ר אֲ נִי 1אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם אָ ִבי וֵא הֵ י יִצְ חָ ק הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ ָתּה ֹ
אֶ ְתּ ֶננָּה וּלְ ז ְַרﬠֶ :
וּבז ְַרﬠֶ :
ָל־מ ְשׁ ְפּחֹ ת הָ אֲ ָד ָמה ְ
28:14וְהָ יָה ז ְַר ֲﬠ ַכּﬠֲפַ ר הָ אָ ֶרץ וּפָ ַרצְ תָּ י ָָמּה ו ֵָק ְדמָ ה ְו ָצ ֹפנָה וָנֶגְ בָּ ה ְונ ְִב ֲרכוּ ְב כּ ִ
וּשׁ ַמ ְר ִתּי ְבּכֹל אֲ ֶשׁר־תֵּ לֵ וַהֲ ִשׁב ִֹתי אֶ ל־הָ אֲ ָדמָ ה הַ זּ ֹאת כִּ י ל ֹא אֶ ֱﬠז ְָב ﬠַ ד אֲ ֶשׁר
ְ
28:15ו ְִהנֵּה אָ נֹכִ י ﬠִ מָּ
ר־דּבַּ ְר ִתּי לָ :
יתי אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
ִאם־ﬠָ ִשׂ ִ
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ֹאמר אָ כֵן יֵשׁ י אֵ ל בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה וְאָ נֹכִ י ל ֹא י ָָדﬠְ ִתּי:
יקץ יַﬠֲקֹב ִמ ְשּׁנָתוֹ וַיּ ֶ
28:16וַיִּ ַ
ה־נּוֹרא הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה אֵ ין זֶה כִּ י ִאם־בֵּ ית אֱ ִהים ְוזֶה ַשׁﬠַ ר הַ ָשּׁמָ יִם:
ָ
28:17וַיִּ ָירא וַיּ ֹאמַ ר ַמ
ֹאשׁהּ:
ָשׂם אֹתָ הּ ַמצֵּבָ ה וַיִּ צֹק ֶשׁ ֶמן ﬠַ ל־ ר ָ
ֹתיו וַיּ ֶ
ר־שׂם ְמ ַראֲ שׁ ָ
28:18וַיּ ְַשׁכֵּם יַﬠֲקֹב בַּ בּ ֶֹקר וַיִּ ַקּח אֶ ת־הָ אֶ בֶ ן אֲ ֶשׁ ָ
שׁנָה:
ת־שׁם־הַ ָמּ קוֹם הַ הוּא בֵּ ית־אֵ ל וְאוּלָ ם לוּז ֵשׁם־הָ ִﬠיר לָ ִרא ֹ
ֵ
28:19וַיִּ ְק ָרא אֶ
וּשׁ ָמ ַרנִי בַּ ֶדּ ֶר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י הוֹלֵ ְונָתַ ן־לִ י לֶ חֶ ם לֶ אֱ כֹל
28:20וַיִּ ַדּר ַיﬠֲקֹ ב נ ֶֶד ר לֵ אמֹר ִאם־י ְִהיֶה אֱ ִהים ﬠִ מָּ ִדי ְ
וּבֶ גֶד לִ לְ בֹּשׁ:
ְשׁ ְב ִתּי ְב ָשׁלוֹם אֶ ל־בֵּ ית אָ ִבי וְהָ יָה יְהוָה לִ י לֵ א ִהים:
28:21ו ַ
ר־שׂ ְמ ִתּי ַמצֵּבָ ה י ְִהיֶה בֵּ ית אֱ ִהים ְוכֹל אֲ ֶשׁר ִתּתֶּ ן־לִ י ﬠַ ֵשּׂר אֲ ﬠַ ְשּׂ ֶרנּוּ לָ :
28:22וְהָ אֶ בֶ ן הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁ ַ
ֵי־ק ֶדם:
29:1וַיִּ ָשּׂא יַﬠֲקֹ ב ַרגְ לָ יו וַיֵּלֶ אַ ְרצָה ְבנ ֶ
ֵה־שׁם ְשׁ ָשׁה ﬠֶ ְד ֵרי־צ ֹאן ר ְֹבצִ ים ﬠָ לֶ יהָ כִּ י ִמן־הַ ְבּאֵ ר הַ ִהוא י ְַשׁקוּ הָ ﬠ ֲָד ִרים וְהָ אֶ בֶ ן
29:2וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה ְבאֵ ר בַּ ָשּׂ ֶדה ו ְִהנּ ָ
גְּ דֹלָ ה ﬠַ ל־פִּ י הַ ְבּאֵ ר:
ל־פּי
פוּ־שׁמָּ ה כָל־הָ ﬠ ֲָד ִרים ְו ָגלֲלוּ אֶ ת־הָ אֶ בֶ ן מֵ ﬠַ ל פִּ י הַ ְבּאֵ ר ו ְִה ְשׁקוּ אֶ ת־הַ צּ ֹאן וְהֵ ִשׁיבוּ אֶ ת־הָ אֶ בֶ ן ﬠַ ִ
ָ
ְ 29:3ונֶאֶ ְס
הַ ְבּאֵ ר לִ ְמקֹמָ הּ:
ֹאמ רוּ ֵמחָ ָרן אֲ נ ְָחנוּ:
ֹאמר לָ הֶ ם יַﬠֲקֹב אַ חַ י ֵמאַ יִן אַ ֶתּם וַיּ ְ
29:4וַיּ ֶ
ֹאמרוּ י ָָדﬠְ נוּ:
29:5וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם הַ י ְַדﬠְ תֶּ ם אֶ ת־לָ בָ ן בֶּ ן־נָחוֹר וַיּ ְ
ֹאמרוּ ָשׁלוֹם ו ְִהנֵּה ָרחֵ ל ִבּתּוֹ בָּ אָ ה ﬠִ ם־הַ צּ ֹאן:
29:6וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם הֲ ָשׁלוֹם לוֹ וַיּ ְ
וּלכוּ ְרעוּ:
ֹאמר הֵ ן עוֹד הַ יּוֹם גָּדוֹל ל ֹא־ﬠֵ ת הֵ אָ סֵ ף הַ ִמּ ְקנֶה הַ ְשׁקוּ הַ צּ ֹאן ְ
29:7וַיּ ֶ
ֹאמרוּ ל ֹא נוּכַל ﬠַ ד אֲ ֶשׁר יֵאָ ְספוּ כָּל־הָ ﬠ ֲָד ִרים ְו ָגלֲלוּ אֶ ת־הָ אֶ בֶ ן מֵ ﬠַ ל פִּ י הַ ְבּאֵ ר ו ְִה ְשׁ ִקינוּ הַ צּ ֹאן:
29:8וַיּ ְ
עוֹדנּוּ ְמ ַדבֵּ ר ﬠִ ָמּם ְו ָרחֵ ל בָּ אָ ה ִﬠם־הַ צּ ֹאן אֲ ֶשׁר ְלאָ ִביהָ כִּ י רֹﬠָ ה ִהוא:
ֶ 29:9
ת־רחֵ ל בַּ ת־לָ בָ ן אֲ ִחי ִאמּוֹ וְאֶ ת־צ ֹאן לָ בָ ן אֲ ִחי ִאמּוֹ וַיִּ גַּשׁ יַﬠֲקֹב וַ ָיּגֶל אֶ ת־הָ אֶ בֶ ן
29:10וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָראָ ה יַ ֲﬠ קֹב אֶ ָ
ֵמﬠַ ל פִּ י הַ ְבּאֵ ר וַיּ ְַשׁ ְק אֶ ת־צ ֹאן לָ בָ ן אֲ ִחי ִאמּוֹ:
29:11וַיִּ ַשּׁק יַﬠֲקֹב לְ ָרחֵ ל וַיִּ ָשּׂא אֶ ת־קֹ לוֹ וַיּ ְֵבךְּ :
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ן־ר ְב ָקה הוּא וַתָּ ָרץ וַתַּ גֵּד לְ אָ ִביהָ :
29:12וַ ַיּגֵּד יַﬠֲקֹב לְ ָרחֵ ל כִּ י אֲ ִחי אָ ִביהָ הוּא וְכִ י בֶ ִ
ַשּׁק־לוֹ וַי ְִביאֵ הוּ אֶ ל־בֵּ יתוֹ ַויְסַ פֵּ ר
ת־שׁמַ ע יַﬠֲקֹב בֶּ ן־אֲ חֹ תוֹ וַיּ ָָרץ לִ ְק ָראתוֹ ַויְחַ בֶּ ק־לוֹ ַו ְינ ֶ
ֵ
29:13וַי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ לָ בָ ן אֶ
ְללָ בָ ן אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
ֵשׁב ִﬠמּוֹ חֹ ֶדשׁ י ִָמים:
וּב ָשׂ ִרי אָ תָּ ה וַיּ ֶ
29:14וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ לָ בָ ן אַ ﬠַ צְ ִמי ְ
ה־מּ ְשׂכּ ְֻר ֶתּ :
ַ
ידה לִּ י מַ
ֹאמר לָ בָ ן לְ ַי ֲﬠ קֹב הֲ כִ י־אָ ִחי אַ תָּ ה וַﬠֲבַ ְדתַּ נִי ִחנָּם הַ גִּ ָ
29:15וַיּ ֶ
ְשׁם הַ ְקּ ַטנָּה ָרחֵ ל:
וּללָ בָ ן ְשׁ ֵתּי בָ נוֹת ֵשׁם הַ גְּ דֹלָ ה לֵ אָ ה ו ֵ
ְ 29:16
29:17וְﬠֵ ינֵי לֵ אָ ה ַרכּוֹת ו ְָרחֵ ל הָ יְתָ ה יְפַ ת־תֹּאַ ר וִיפַ ת מַ ְראֶ ה:
ת־רחֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ﬠֱבָ ְד ֶשׁבַ ע ָשׁנִים ְבּ ָרחֵ ל ִבּ ְתּ הַ ְקּטַ נָּה:
29:18וַיֶּאֱ הַ ב יַﬠֲקֹב אֶ ָ
29:19וַיּ ֹאמֶ ר לָ בָ ן טוֹב ִתּ ִתּי אֹתָ הּ לָ ִמ ִתּ ִתּי אֹתָ הּ לְ ִאישׁ אַ חֵ ר ְשׁבָ ה ִﬠמָּ ִדי:
ֹתהּ:
29:20וַ ַיּ ֲﬠבֹד יַﬠֲקֹב ְבּ ָרחֵ ל ֶשׁבַ ע ָשׁנִים וַיִּ ְהיוּ ְבﬠֵ ינָיו כְּ י ִָמים אֲ חָ ִדים ְבּאַ הֲ בָ תוֹ א ָ
ת־א ְשׁ ִתּי כִּ י מָ לְ אוּ יָמָ י וְאָ בוֹאָ ה אֵ לֶ יהָ :
ִ
29:21וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹב אֶ ל־לָ בָ ן הָ בָ ה אֶ
ַ 29:22ויֶּאֱ סֹף לָ בָ ן אֶ ת־כָּל־אַ ְנ ֵשׁי הַ ָמּקוֹם ַויַּﬠַ שׂ ִמ ְשׁ ֶתּה:
29:23וַי ְִהי בָ ﬠֶ ֶרב וַיִּ ַקּח אֶ ת־לֵ אָ ה ִבתּוֹ וַיָּבֵ א אֹתָ הּ אֵ לָ יו וַ ָיּב ֹא אֵ לֶ יהָ :
29:24וַיִּ תֵּ ן לָ בָ ן לָ הּ אֶ ת־זִ לְ פָּ ה ִשׁפְ חָ תוֹ לְ לֵ אָ ה ִבתּוֹ ִשׁפְ חָ ה:
יתנִי:
ית ִלּי הֲ ל ֹא ְב ָרחֵ ל ﬠָ בַ ְד ִתּי ִﬠ ָמּ וְלָ ָמּה ִר ִמּ ָ
ֹאמ ר אֶ ל־לָ בָ ן ַמה־זּ ֹאת ﬠָ ִשׂ ָ
ֵה־הוא לֵ אָ ה ַויּ ֶ
ַ 29:25וי ְִהי בַ בּ ֶֹקר ו ְִהנּ ִ
ֹאמר לָ בָ ן ל ֹא־יֵﬠָ ֶשׂה כֵן ִבּ ְמקוֹמֵ נוּ לָ תֵ ת הַ צְּ ﬠִ ָירה לִ פְ נֵי הַ ְבּכִ ָירה:
29:26וַיּ ֶ
1
ע־שׁנִים אֲ חֵ רוֹת:
ָ
29:27מַ לֵּ א ְשׁ ֻבﬠַ ז ֹאת וְאֶ תֵּ ן לְ גַּם־אֶ ת־ז ֹאת בַּ ֲﬠב ָֹדה אֲ ֶשׁר תַּ ֲﬠבֹד ִﬠמָּ ִדי עוֹד ֶשׁבַ
ת־רחֵ ל ִבּתּוֹ לוֹ לְ ִא ָשּׁה:
29:28וַיַּﬠַ שׂ יַﬠֲקֹ ב כֵּן וַיְמַ לֵּ א ְשׁ ֻבﬠַ ז ֹאת וַיִּ תֶּ ן־לוֹ אֶ ָ
ת־בּלְ הָ ה ִשׁפְ חָ תוֹ לָ הּ לְ ִשׁפְ חָ ה:
ִ
29:29וַיִּ תֵּ ן לָ בָ ן לְ ָרחֵ ל ִבּתּוֹ אֶ
ע־שׁ ִנים אֲ חֵ רוֹת:
ָ
ת־רחֵ ל ִמלֵּ אָ ה וַ ַיּ ֲﬠבֹד ִﬠמּוֹ עוֹד ֶשׁבַ
ל־רחֵ ל וַיֶּאֱ הַ ב גַּם־אֶ ָ
29:30וַ ָיּב ֹא גַּם אֶ ָ
ת־ר ְחמָ הּ ו ְָרחֵ ל ﬠ ֲָק ָרה:
י־שׂנוּאָ ה לֵ אָ ה וַיִּ פְ תַּ ח אֶ ַ
29:31וַיּ ְַרא יְהוָה כִּ ְ
ישׁי:
ן־לי בֵּ ן 3כִּ י ﬠַ ָתּה יֶאֱ הָ בַ נִי ִא ִ
י־ראָ ה אֵ ל ְ 2בּﬠָ נְ יִי וַיִּ ֶתּ ִ
29:32וַתַּ הַ ר לֵ אָ ה ו ֵַתּלֶ ד בֵּ ן ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ְראוּבֵ ן כִּ י אָ ְמ ָרה כִּ ָ
ן־לי גַּם־אֶ ת־זֶה ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן:
י־שׂנוּאָ ה אָ נֹכִ י וַיִּ ֶתּ ִ
י־שׁ ַמע אֵ ל  4כִּ ְ
29:33וַתַּ הַ ר עוֹד וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן וַתּ ֹאמֶ ר כִּ ָ
א־שׁמוֹ לֵ וִי:
ישׁי אֵ לַ י כִּ י־יָלַ ְד ִתּי לוֹ ְשׁ ָשׁה בָ נִ ים ﬠַ ל־כֵּן ָק ָר ְ
29:34וַתַּ הַ ר עוֹד וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן וַתּ ֹאמֶ ר ﬠַ תָּ ה הַ פַּ ﬠַ ם יִלָּ וֶה ִא ִ
ְהוּדה ו ַַתּ ֲﬠמֹד ִמלֶּ ֶדת:
אוֹדה אֶ ת־יְהוָה ﬠַ ל־כֵּן ָק ְראָ ה ְשׁמוֹ י ָ
ֹאמר הַ פַּ ﬠַ ם ֶ
29:35ו ַַתּהַ ר עוֹד ו ֵַתּלֶ ד בֵּ ן ַותּ ֶ
ה־לּי בָ נִים ו ְִאם־אַ יִן ֵמ ָתה אָ נֹכִ י:
30:1ו ֵַתּ ֶרא ָרחֵ ל כִּ י ל ֹא י ְָל ָדה ְליַﬠֲקֹב ו ְַתּ ַקנֵּא ָרחֵ ל בַּ אֲ חֹ ָתהּ וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ל־ ַיﬠֲקֹב הָ בָ ִ
ר־מנַע ִמ ֵמּ ְפּ ִרי־בָ ֶטן:
ֹאמר הֲ ַתחַ ת אֱ ִהים אָ נֹכִ י אֲ ֶשׁ ָ
30:2וַיִּ חַ ר־אַ ף ַיﬠֲקֹ ב ְבּ ָרחֵ ל ַויּ ֶ
ל־בּ ְרכַּי ו ְִאבָּ נֶה גַם־אָ נֹכִ י ִמ ֶמּנָּה:
ְתלֵ ד ﬠַ ִ
30:3וַתּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה אֲ מָ ִתי ִב ְלהָ ה בּ ֹא אֵ לֶ יהָ ו ֵ
ת־בּלְ הָ ה ִשׁ ְפחָ תָ הּ לְ ִא ָשּׁה ַויָּב ֹא אֵ לֶ יהָ ַי ֲﬠ קֹ ב:
ִ
30:4ו ִַתּ ֶתּן־לוֹ אֶ
30:5וַתַּ הַ ר ִבּלְ הָ ה וַתֵּ לֶ ד לְ יַﬠֲקֹב בֵּ ן:
30:6וַתּ ֹאמֶ ר ָרחֵ ל ָדּ ַננִּי אֱ ִהים ְוגַם ָשׁמַ ע ְבּקֹלִ י וַיִּ תֶּ ן־לִ י בֵּ ן ﬠַ ל־כֵּן ָק ְראָ ה ְשׁמוֹ ָדּן:
30:7וַתַּ הַ ר עוֹד וַתֵּ לֶ ד ִבּלְ הָ ה ִשׁפְ חַ ת ָרחֵ ל בֵּ ן ֵשׁנִי לְ יַ ֲﬠ קֹב:
30:8וַתּ ֹאמֶ ר ָרחֵ ל נַפְ תּוּלֵ י אֱ ִהים נִפְ תַּ לְ ִתּי ﬠִ ם־אֲ חֹ ִתי גַּם־יָכֹלְ ִתּי ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ נ ְַפ ָתּ ִלי:
אֹתהּ לְ יַﬠֲקֹב ְל ִא ָשּׁה:
30:9וַתֵּ ֶרא לֵ אָ ה כִּ י ﬠָ ְמ ָדה ִמלֶּ ֶדת ו ִַתּ ַקּח אֶ ת־זִ לְ פָּ ה ִשׁפְ חָ תָ הּ ו ִַתּתֵּ ן ָ
30:10וַתֵּ לֶ ד זִ לְ פָּ ה ִשׁפְ חַ ת לֵ אָ ה לְ יַ ֲﬠ קֹב בֵּ ן:
ת־שׁמוֹ גָּד:
ְ
ֹאמר לֵ אָ ה ְבּגָד ו ִַתּ ְק ָרא אֶ
30:11וַתּ ֶ
30:12וַתֵּ לֶ ד זִ לְ פָּ ה ִשׁפְ חַ ת לֵ אָ ה בֵּ ן ֵשׁנִי לְ יַﬠֲקֹ ב:
ת־שׁמוֹ אָ ֵשׁר:
ְ
ֹאמר לֵ אָ ה ְבּאָ ְשׁ ִרי כִּ י ִא ְשּׁ רוּנִי בָּ נוֹת ו ִַתּ ְק ָרא אֶ
30:13וַתּ ֶ
ֹאמר ָרחֵ ל אֶ ל־לֵ אָ ה
ֹתם אֶ ל־לֵ אָ ה ִאמּוֹ וַתּ ֶ
דוּד ִאים בַּ ָשּׂ ֶדה וַיָּבֵ א א ָ
יר־ח ִטּים וַיִּ ְמצָא ָ
ִ
30:14וַיֵּלֶ ְראוּבֵ ן ִבּימֵ י ְקצִ
דּוּדאֵ י ְבּ ֵנ :
ְתּנִי־נָא ִלי ִמ ָ
ֹאמר ָרחֵ ל לָ כֵן י ְִשׁכַּב ִﬠמָּ הַ לַּ יְלָ ה תַּ חַ ת
ת־דּוּדאֵ י ְבּנִי ַותּ ֶ
ָ
ישׁי וְלָ ַקחַ ת גַּם אֶ
ת־א ִ
ִ
ֹאמר לָ הּ הַ ְמﬠַ ט ַק ְחתֵּ אֶ
30:15וַתּ ֶ
דּוּדאֵ י ְב ֵנ :
ָ
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דוּדאֵ י ְבּנִ י וַיִּ ְשׁכַּב
ֹאמר אֵ לַ י ָתּבוֹא כִּ י ָשׂכֹר ְשׂכ ְַר ִתּי ְבּ ָ
ַ 30:16ויָּב ֹא ַיﬠֲקֹ ב ִמן־הַ ָשּׂ ֶדה בָּ ﬠֶ ֶרב וַתֵּ צֵא לֵ אָ ה לִ ְק ָראתוֹ וַתּ ֶ
ﬠִ מָּ הּ בַּ לַּ יְלָ ה הוּא:
ישׁי:
30:17וַיִּ ְשׁ ַמע אֱ ִהים אֶ ל־לֵ אָ ה ו ַַתּהַ ר ו ֵַתּלֶ ד לְ ַיﬠֲקֹב בֵּ ן חֲ ִמ ִ
ִשּׂש ָכר:
ישׁי ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ י ָ
30:18וַתּ ֹאמֶ ר לֵ אָ ה נָתַ ן אֱ ִהים ְשׂכ ִָרי אֲ ֶשׁר־נ ַָת ִתּי ִשׁפְ חָ ִתי ְל ִא ִ
ן־שׁ ִשּׁי לְּ יַﬠֲקֹב:
30:19ו ַַתּהַ ר עוֹד לֵ אָ ה ו ֵַתּלֶ ד בֵּ ִ
ת־שׁמוֹ
ְ
ישׁי כִּ י־יָלַ ְד ִתּי לוֹ ִשׁ ָשּׁה בָ נִים ו ִַתּ ְק ָרא אֶ
אֹתי זֵבֶ ד טוֹב הַ פַּ ﬠַ ם יִזְ ְבּלֵ נִי ִא ִ
ֹאמר לֵ אָ ה זְ בָ ַדנִי אֱ ִהים ִ
30:20וַתּ ֶ
זְ בֻלוּן:
ת־שׁ ָמהּ ִדּינָה:
ְ
30:21וְאַ חַ ר יָלְ ָדה בַּ ת ו ִַתּ ְק ָרא אֶ
ת־ר ְחמָ הּ:
ת־רחֵ ל וַיִּ ְשׁמַ ע אֵ לֶ יהָ  1וַיִּ פְ תַּ ח אֶ ַ
30:22וַיִּ זְ כֹּר אֱ ִהים אֶ ָ
30:23וַתַּ הַ ר וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן וַתּ ֹאמֶ ר אָ סַ ף אֱ ִהים אֶ ת־חֶ ְרפָּ ִתי:
ת־שׁמוֹ יוֹסֵ ף לֵ אמֹר יֹ סֵ ף אֱ ִהים 2לִ י בֵּ ן אַ חֵ ר:
ְ
30:24ו ִַתּ ְק ָרא אֶ
וּלאַ ְרצִ י:
קוֹמי ְ
ל־מ ִ
30:25וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר יָלְ ָדה ָרחֵ ל אֶ ת־יוֹסֵ ף וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹ ב אֶ ל־לָ בָ ן ַשׁלְּ חֵ נִי וְאֵ ְלכָה אֶ ְ
ָשׁי וְאֶ ת־יְלָ ַדי אֲ ֶשׁר ﬠָ בַ ְד ִתּי א ְֹת בָּ הֵ ן וְאֵ לֵ כָה כִּ י אַ ָתּה י ַָדﬠְ ָתּ אֶ ת־ ֲﬠב ָֹד ִתי אֲ ֶשׁר ﬠֲבַ ְד ִתּי :
ְ 30:26תּנָה אֶ ת־נ ַ
אתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי ִנחַ ְשׁ ִתּי וַיְבָ רֲ ֵכנִי אֱ ִהים ִ 3בּגְ לָ לֶ :
ַ 30:27ויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו לָ בָ ן ִאם־נָא מָ ָצ ִ
ֹאמר נ ְָקבָ ה ְשׂכ ְָר ﬠָ לַ י וְאֶ תֵּ נָה:
30:28וַיּ ַ
30:29וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אַ תָּ ה י ַָדﬠְ תָּ אֵ ת אֲ ֶשׁר ﬠֲבַ ְד ִתּי וְאֵ ת אֲ ֶשׁר־הָ יָה ִמ ְק ְנ ִא ִתּי:
יתי:
ֱשׂה גַם־אָ נֹכִ י לְ בֵ ִ
אֹת לְ ַרגְ ִלי וְﬠַ תָּ ה ָמתַ י אֶ ﬠ ֶ
30:30כִּ י ְמﬠַ ט אֲ ֶשׁר־הָ יָה ְל ְלפָ נַי וַיִּ ְפ רֹץ לָ רֹב וַיְבָ ֶר אֱ ִהיםְ 4
ה־לּי הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אָ שׁוּבָ ה אֶ ְרﬠֶ ה צ ֹאנְ
ֲשׂ ִ
ֹא־תתֶּ ן־לִ י ְמאוּמָ ה ִאם־תַּ ﬠ ֶ
30:31וַיּ ֹאמֶ ר מָ ה אֶ תֶּ ן־לָ וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹ ב ל ִ
אֶ ְשׁמֹר:
ָל־שׂה־חוּם בַּ כְּ ָשׂ ִבים ְוטָ לוּא ְונָקֹ ד בָּ ִﬠזִּ ים וְהָ יָה
ָל־שׂה נָקֹד ְוטָ לוּא ְוכ ֶ
30:32אֶ ֱﬠבֹר ְבּכָל־צ ֹאנְ הַ יּוֹם הָ סֵ ר ִמ ָשּׁם כּ ֶ
ְשׂכ ִָרי:
ל־שׂכ ִָרי לְ פָ נֶי כֹּל אֲ ֶשׁר־אֵ ינֶנּוּ נָקֹד ו ְָטלוּא בָּ ﬠִ זִּ ים וְחוּם בַּ כְּ ָשׂ ִבים
ה־בּי צִ ְד ָק ִתי ְבּיוֹם מָ חָ ר כִּ י־תָ בוֹא ﬠַ ְ
ִ
30:33וְﬠָ נְתָ
גָּנוּב הוּא ִא ִתּי:
30:34וַיּ ֹאמֶ ר לָ בָ ן הֵ ן לוּ י ְִהי כִ ְדבָ ֶר :
30:35וַיָּסַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת־הַ ְתּי ִָשׁים הָ ﬠ ֲֻק ִדּים וְהַ ְטּל ִֻאים וְאֵ ת כָּל־הָ ﬠִ זִּ ים הַ נְּ ֻקדּוֹת וְהַ ְטּלֻאֹת כֹּל אֲ ֶשׁר־לָ בָ ן בּוֹ
ְוכָל־חוּם בַּ כְּ ָשׂ ִבים וַיִּ תֵּ ן ְבּיַד־בָּ נָיו:
נּוֹת רֹת:
ָשׂם ֶדּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים בֵּ ינוֹ וּבֵ ין יַ ֲﬠקֹב ְויַ ֲﬠקֹ ב רֹﬠֶ ה אֶ ת־צ ֹאן לָ בָ ן הַ ָ
30:36וַיּ ֶ
30:37וַיִּ ַקּח־לוֹ יַﬠֲקֹב מַ ַקּל לִ ְבנֶה לַ ח וְלוּז וְﬠֶ ְרמוֹן וַיְפַ צֵּל בָּ הֵ ן פְּ צָלוֹת ְלבָ נוֹת ַמ ְחשֹׂף הַ לָּ בָ ן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ַמּ ְקלוֹת:
ַ 30:38ו ַיּ ֵצּג אֶ ת־הַ מַּ ְקלוֹת אֲ ֶשׁר פִּ צֵּל בָּ רֳ הָ ִטים ְבּ ִשׁ ֲקתוֹת הַ מָּ יִם אֲ ֶשׁר תָּ ב ֹאן ָ הַ צּ ֹאן לִ ְשׁתּוֹת לְ ֹנכַח הַ צּ ֹאן וַיֵּחַ ְמנָה
ְבּבֹאָ ן לִ ְשׁתּוֹת:
וּטל ִֻאים:
30:39וַיֶּחֱ מוּ הַ צּ ֹאן אֶ ל־הַ מַּ ְקלוֹת וַתֵּ לַ ְדן ָ הַ צּ ֹאן ﬠ ֲֻק ִדּים ְנ ֻק ִדּים ְ
ָשׁת־לוֹ ﬠ ֲָד ִרים ְלבַ דּוֹ וְל ֹא ָשׁ ָתם
30:40וְהַ כְּ ָשׂ ִבים ִהפְ ִריד יַ ֲﬠ קֹב וַיִּ תֵּ ן פְּ נֵי הַ צּ ֹאן אֶ ל־ﬠָ קֹ ד ְוכָל־חוּם ְבּצ ֹאן לָ בָ ן וַיּ ֶ
ﬠַ ל־צ ֹאן לָ בָ ן:
ְשׂם ַיﬠֲקֹ ב אֶ ת־הַ ַמּ ְקלוֹת לְ ﬠֵ ינֵי הַ צּ ֹאן בָּ רֳ הָ ִטים לְ י ְַחמֵ נָּה בַּ ַמּ ְקלוֹת:
30:41וְהָ יָה ְבּכָל־יַחֵ ם הַ צּ ֹאן הַ ְמ ֻק ָשּׁ רוֹת ו ָ
וּבהַ ﬠ ֲִטיף הַ צּ ֹאן ל ֹא י ִָשׂים וְהָ יָה הָ ﬠֲטֻ פִ ים לְ לָ בָ ן וְהַ ְקּשֻׁ ִרים לְ יַﬠֲקֹב:
ְ 30:42
וּשׁפָ חוֹת וַﬠֲבָ ִדים וּגְ ַמ ִלּים וַחֲ מ ִֹרים:
30:43וַיִּ פְ רֹץ הָ ִאישׁ ְמאֹד ְמ ֹאד וַי ְִהי־לוֹ צ ֹאן ַרבּוֹת ְ
וּמאֲ ֶשׁ ר ְלאָ ִבינוּ ﬠָ ָשׂה אֵ ת כָּל־הַ ָכּבֹד
ת־דּ ְב ֵרי ְבנֵי־לָ בָ ן לֵ אמֹר לָ ַקח ַיﬠֲקֹ ב אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר לְ אָ ִבינוּ ֵ
31:1וַיִּ ְשׁמַ ע אֶ ִ
הַ זֶּה:
31:2וַיּ ְַרא יַﬠֲקֹב אֶ ת־פְּ נֵי לָ בָ ן ו ְִהנֵּה אֵ ינֶנּוּ ﬠִ מּוֹ כִּ ְתמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם:
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־ ַיﬠֲקֹ ב שׁוּב אֶ ל־אֶ ֶרץ אֲ בוֹתֶ י וּלְ מוֹלַ ְדתֶּ וְאֶ ְהיֶה ִﬠמָּ :
ַ 31:3ויּ ֶ
וּללֵ אָ ה הַ ָשּׂ ֶדה אֶ ל־צ ֹאנוֹ:
31:4וַיִּ ְשׁלַ ח יַﬠֲקֹב וַיִּ ְק ָרא לְ ָרחֵ ל ְ
ת־פּנֵי אֲ ִביכֶן כִּ י־אֵ ינֶנּוּ אֵ לַ י כִּ ְתמֹל ִשׁ ְלשֹׁם וֵא הֵ י אָ ִבי הָ יָה ִﬠ ָמּ ִדי:
ְ
ֹאמר לָ הֶ ן רֹאֶ ה אָ נֹכִ י אֶ
ַ 31:5ויּ ֶ
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31:6וְאַ תֵּ נָה י ְַדﬠְ תֶּ ן כִּ י ְבּכָל־כּ ִֹחי ﬠָ בַ ְד ִתּי אֶ ת־אֲ ִביכֶן:
ֲשׂ ֶרת מֹנִים ְול ֹא־נְתָ נוֹ אֱ ִהים לְ הָ ַרע ִﬠמָּ ִדי:
31:7וַאֲ ִביכֶן הֵ תֶ ל ִבּי וְהֶ חֱ לִ ף אֶ ת־מַ ְשׂכּ ְֻר ִתּי ﬠ ֶ
ֹאמר נְ ֻק ִדּים י ְִהיֶה ְשׂכ ֶָר ְוי ְָלדוּ כָל־הַ צּ ֹאן נְ ֻק ִדּים ו ְִאם־כֹּה י ֹאמַ ר ﬠ ֲֻק ִדּים י ְִהיֶה ְשׂכ ֶָר ְויָ ְלדוּ כָל־הַ צּ ֹאן
ִ 31:8אם־כֹּה י ַ
ﬠ ֲֻק ִדּים:
ת־מ ְקנֵה אֲ ִביכֶם וַיִּ ֶתּן־לִ י:
ִ
ַ 31:9ו ַיּצֵּל אֱ ִהים אֶ
וּב ֻר ִדּים:
עֹלים ﬠַ ל־הַ צּ ֹאן ﬠ ֲֻק ִדּים נְ ֻק ִדּים ְ
31:10וַי ְִהי ְבּﬠֵ ת יַחֵ ם הַ צּ ֹאן וָאֶ ָשּׂא ﬠֵ ינַי וָאֵ ֶרא בַּ חֲ לוֹם ו ְִהנֵּה הָ ﬠַ תֻּ ִדים הָ ִ
ֹאמר אֵ לַ י מַ לְ אַ הָ אֱ ִהים בַּ חֲ לוֹם יַﬠֲקֹב וָאֹמַ ר ִהנֵּנִי:
31:11וַיּ ֶ
יתי אֵ ת ָכּל־אֲ ֶשׁר
וּב ֻר ִדּים כִּ י ָר ִא ִ
31:12וַיּ ֹאמֶ ר ָשׂא־נָא ﬠֵ ינֶי ְוּראֵ ה כָּל־הָ ﬠַ תֻּ ִדים הָ עֹלִ ים ﬠַ ל־הַ צּ ֹאן ﬠ ֲֻק ִדּים ְנ ֻק ִדּים ְ
לָ בָ ן עֹ ֶשׂה לָּ :
31:13אָ נֹכִ י הָ אֵ ל בֵּ ית־אֵ ל אֲ ֶשׁר מָ ַשׁ ְחתָּ ָשּׁם מַ צֵּבָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָד ְרתָּ לִּ י ָשׁם נ ֶֶדר ﬠַ תָּ ה קוּם צֵא ִמן־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת וְשׁוּב
אֶ ל־אֶ ֶרץ מוֹלַ ְדתֶּ :
31:14ו ַַתּﬠַ ן ָרחֵ ל וְלֵ אָ ה וַתּ ֹאמַ ְרנָה לוֹ הַ עוֹד לָ נוּ חֵ לֶ ק ְונַחֲ לָ ה ְבּבֵ ית אָ ִבינוּ:
31:15הֲ לוֹא נָכְ ִריּוֹת נ ְֶח ַשׁ ְבנוּ לוֹ כִּ י ְמכ ָָרנוּ וַיּ ֹאכַל גַּם־אָ כוֹל אֶ ת־כּ ְַספֵּ נוּ:
ֲשׂה:
31:16כִּ י כָל־הָ עֹ ֶשׁר אֲ ֶשׁר ִהצִּ יל אֱ ִהים מֵ אָ ִבינוּ לָ נוּ הוּא וּלְ בָ נֵינוּ וְﬠַ תָּ ה כֹּל אֲ ֶשׁר אָ ַמ ר אֱ ִהים אֵ לֶ י ﬠ ֵ
ָשׁיו ﬠַ ל־הַ גְּ מַ לִּ ים:
31:17וַיּ ָָקם יַﬠֲקֹב וַיִּ ָשּׂא אֶ ת־בָּ נָיו וְאֶ ת־נ ָ
ָל־רכֻשׁוֹ אֲ ֶשׁר ָרכָשׁ ִמ ְקנֵה ִקנְ יָנוֹ אֲ ֶשׁר ָרכַשׁ ְבּפַ ַדּן אֲ ָרם לָ בוֹא אֶ ל־ ִיצְ חָ ק אָ ִביו
ָל־מ ְקנֵהוּ וְאֶ ת־כּ ְ
31:18וַיִּ נְהַ ג אֶ ת־כּ ִ
אַ ְרצָה כְּ נָﬠַ ן:
31:19וְלָ בָ ן הָ לַ לִ גְ זֹז אֶ ת־צ ֹאנוֹ ו ִַתּגְ נֹב ָרחֵ ל אֶ ת־הַ ְתּ ָרפִ ים אֲ ֶשׁר לְ אָ ִביהָ :
ל־בּלִ י ִהגִּ יד לוֹ כִּ י ב ֵֹרחַ הוּא:
31:20וַיִּ גְ נֹב ַיﬠֲקֹב אֶ ת־לֵ ב לָ בָ ן הָ אֲ ַר ִמּי ﬠַ ְ
ָשׂם אֶ ת־פָּ נָיו הַ ר הַ גִּ ְלﬠָ ד:
31:21וַיִּ ְב ַרח הוּא ְוכָל־אֲ ֶשׁ ר־לוֹ וַיּ ָָקם וַ ַיּ ֲﬠבֹר אֶ ת־הַ נָּהָ ר וַיּ ֶ
ישׁי כִּ י בָ ַרח יַﬠֲקֹ ב:
31:22וַיֻּגַּד ְללָ בָ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
31:23וַיִּ ַקּח אֶ ת־אֶ חָ יו ﬠִ מּוֹ וַיִּ ְרדֹּף אַ חֲ ָריו ֶדּ ֶר ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים וַיּ ְַדבֵּ ק אֹתוֹ ְבּהַ ר הַ גִּ ְלﬠָ ד:
ד־רע:
ן־תּ ַדבֵּ ר ִﬠם־יַﬠֲקֹ ב ִמטּוֹב ﬠַ ָ
31:24וַ ָיּב ֹא אֱ ִהים אֶ ל־לָ בָ ן הָ אֲ ַר ִמּי בַּ חֲ ם הַ לָּ יְלָ ה וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ִה ָשּׁמֶ ר לְ פֶּ ְ
ַשּׂג לָ בָ ן אֶ ת־ ַיﬠֲקֹב ְו ַיﬠֲקֹב תָּ ַקע אֶ ת־אָ הֳ לוֹ בָּ הָ ר וְלָ בָ ן תָּ ַקע אֶ ת־אֶ חָ יו ְבּהַ ר הַ גִּ ְלﬠָ ד:
ַ 31:25ויּ ֵ
ת־בּנֹתַ י כִּ ְשׁבֻיוֹת חָ ֶרב:
31:26וַיּ ֹאמֶ ר לָ בָ ן לְ ַי ֲﬠקֹ ב ֶמה ﬠָ ִשׂיתָ ו ִַתּגְ נֹב אֶ ת־לְ בָ ִבי ו ְַתּנַהֵ ג אֶ ְ
וּבכִ נּוֹר:
וּב ִשׁ ִרים ְבּתֹף ְ
ֹא־הגּ ְַד ָתּ ִלּי וָאֲ ַשׁלֵּ חֲ ְבּ ִשׂ ְמחָ ה ְ
את לִ ְברֹחַ ו ִַתּגְ נֹב א ִֹתי וְל ִ
31:27לָ מָּ ה נ ְַחבֵּ ָ
ַשּׁק לְ בָ נַי וְלִ ְבנֹתָ י ﬠַ תָּ ה ִה ְסכַּלְ תָּ ﬠֲשׂוֹ:
31:28וְל ֹא ְנטַ ְשׁתַּ נִי לְ נ ֵ
מ ר ִה ָשּׁ ֶמר ְל ִמ ַדּבֵּ ר ִﬠם־ ַי ֲﬠקֹ ב ִמטּוֹב
31:29יֶשׁ־לְ אֵ ל י ִָדי לַ ﬠֲשׂוֹת ﬠִ ָמּכֶם ָרע וֵא הֵ י אֲ ִביכֶם אֶ מֶ שׁ אָ מַ ר אֵ לַ י לֵ א ֹ
ד־רע:
ﬠַ ָ
31:30וְﬠַ תָּ ה הָ הָ לַ כְ תָּ כִּ י־נִכְ ֹסף נִכְ סַ פְ תָּ ה לְ בֵ ית אָ ִבי לָ ָמּה ָגנ ְַבתָּ אֶ ת־אֱ הָ י:
נוֹתי מֵ ﬠִ ִמּי:
ת־בּ ֶ
ן־תּגְ זֹל אֶ ְ
אתי כִּ י אָ מַ ְר ִתּי פֶּ ִ
31:31וַיַּﬠַ ן יַﬠֲקֹב וַיּ ֹאמֶ ר לְ לָ בָ ן כִּ י י ֵָר ִ
31:32ﬠִ ם אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָא אֶ ת־אֱ הֶ י ל ֹא י ְִחיֶה ֶנגֶד אַ חֵ ינוּ הַ כֶּר־לְ מָ ה ִﬠ ָמּ ִדי ְו ַקח־לָ ְול ֹא־י ַָדע יַ ֲﬠקֹב כִּ י ָרחֵ ל
גְּ נָבָ תַ ם:
וּבאֹהֶ ל ְשׁתֵּ י הָ אֲ מָ הֹ ת ְול ֹא ָמצָא וַ ֵיּצֵא ֵמאֹהֶ ל לֵ אָ ה וַ ָיּב ֹא ְבּאֹהֶ ל ָרחֵ ל:
וּבאֹהֶ ל לֵ אָ ה ְ
31:33וַ ָיּב ֹא לָ בָ ן ְבּאֹהֶ ל יַﬠֲקֹ ב ְ
31:34ו ְָרחֵ ל לָ ְקחָ ה אֶ ת־הַ ְתּ ָרפִ ים ו ְַתּ ִשׂמֵ ם ְבּכַר הַ גָּמָ ל וַתֵּ ֶשׁב ﬠֲלֵ יהֶ ם וַיְמַ ֵשּׁשׁ לָ בָ ן אֶ ת־כָּל־הָ אֹהֶ ל וְל ֹא מָ ָצא:
י־ד ֶר נ ִָשׁים ִלי וַיְחַ פֵּ שׂ וְל ֹא ָמצָא
ֹאמר אֶ ל־אָ ִביהָ אַ ל־יִחַ ר ְבּﬠֵ ינֵי אֲ ֹדנִי כִּ י לוֹא אוּכַל לָ קוּם ִמפָּ נֶי כִּ ֶ
31:35וַתּ ֶ
אֶ ת־הַ ְתּ ָר ִפים:
אתי כִּ י ָדלַ ְקתָּ אַ חֲ ָרי:
ה־פּ ְשׁ ִﬠי ַמה חַ ָטּ ִ
ֹאמר ְללָ בָ ן ַמ ִ
31:36וַיִּ חַ ר ְליַﬠֲקֹב וַיּ ֶָרב ְבּלָ בָ ן וַיַּﬠַ ן יַﬠֲקֹב וַיּ ֶ
י־מ ַשּׁ ְשׁתָּ אֶ ת־כָּל־כֵּלַ י מַ ה־מָּ צָאתָ ִמכֹּל כְּ לֵ י־בֵ יתֶ ִשׂים כֹּה ֶנגֶד אַ חַ י וְאַ חֶ י וְיוֹכִ יחוּ בֵּ ין ְשׁנֵינוּ:
31:37כִּ ִ
31:38זֶה ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה אָ נֹכִ י ִﬠ ָמּ ְרחֵ לֶ י וְﬠִ זֶּ י ל ֹא ִשׁכֵּלוּ וְאֵ ילֵ י צ ֹאנְ ל ֹא אָ כ ְָל ִתּי:
אתי אֵ לֶ י אָ נֹכִ י אֲ חַ טֶּ נָּה ִמיּ ִָדי ְתּבַ ְק ֶשׁנָּה גְּ נ ְֻב ִתי יוֹם וּגְ נ ְֻב ִתי לָ יְלָ ה:
ְ 31:39ט ֵרפָ ה ל ֹא־הֵ בֵ ִ
ִיתי בַ יּוֹם אֲ כָלַ נִי חֹ ֶרב ו ְֶק ַרח בַּ לָּ יְלָ ה ו ִַתּ ַדּד ְשׁנ ִָתי מֵ ﬠֵ ינָי:
31:40הָ י ִ
ְשׁשׁ ָשׁנִים ְבּצ ֹא ֶנ ו ַַתּחֲ לֵ ף
ֹתי ו ֵ
31:41זֶה־לִּ י ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְבּבֵ יתֶ ﬠֲבַ ְד ִתּי אַ ְרבַּ ע־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ִבּ ְשׁ ֵתּי ְבנ ֶ
מנִים:
ֲשׂ ֶרת ֹ
ת־מ ְשׂכּ ְֻר ִתּי ﬠ ֶ
ַ
אֶ
יקם ִשׁלַּ ְח ָתּנִי אֶ ת־ﬠָ נְ יִי וְאֶ ת־יְגִ יﬠַ כַּפַּ י ָראָ ה
31:42לוּלֵ י אֱ הֵ י אָ ִבי אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם וּפַ חַ ד יִצְ חָ ק הָ יָה ִלי כִּ י ﬠַ תָּ ה ֵר ָ
אֱ ִהים וַיּוֹכַח אָ מֶ שׁ:
ֹתי
31:43וַיַּﬠַ ן לָ בָ ן וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־יַ ֲﬠקֹב הַ בָּ נוֹת ְבּנֹתַ י וְהַ בָּ נִים בָּ נַי וְהַ צּ ֹאן צ ֹאנִי ְוכֹל אֲ ֶשׁר־אַ תָּ ה רֹאֶ ה ִלי־הוּא ו ְִל ְבנ ַ
ֱשׂה לָ אֵ לֶּ ה הַ יּוֹם אוֹ לִ ְבנֵיהֶ ן אֲ ֶשׁר יָלָ דוּ:
ָמה־אֶ ﬠ ֶ

ֹאמר ִהנֵּה אֵ ין ִאישׁ ִﬠמָּ נוּ ְראֵ ה אֱ ִהים ﬠֵ ד בֵּ ינִי
31:44וְﬠַ תָּ ה לְ כָה נִכְ ְרתָ ה ְב ִרית אֲ נִי וָאָ תָּ ה וְהָ יָה לְ ﬠֵ ד בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ וַיּ ֶ
וּבֵ י ֶנ :1
31:45וַיִּ ַקּח יַﬠֲקֹב אָ בֶ ן וַי ְִרימֶ הָ מַ צֵּבָ ה:
ֹאמר יַﬠֲקֹב ְלאֶ חָ יו ִל ְקטוּ אֲ בָ נִים וַיִּ ְקחוּ אֲ בָ נִים וַ ַיּﬠֲשׂוּ־גָל וַיּ ֹאכְ לוּ ָשׁם ﬠַ ל־הַ גָּל:
31:46וַיּ ֶ
31:47וַיִּ ְק ָרא־לוֹ לָ בָ ן ְיגַר ָשׂהֲ דוּתָ א ְויַﬠֲקֹב ָק ָרא לוֹ גַּלְ ﬠֵ ד:
א־שׁמוֹ גּ ְַלﬠֵ ד:
ֹאמר לָ בָ ן הַ גַּל הַ זֶּ ה ﬠֵ ד בֵּ ינִי וּבֵ ינְ הַ יּוֹם ﬠַ ל־כֵּן ָק ָר ְ
31:48וַיּ ֶ
31:49וְהַ ִמּצְ פָּ ה אֲ ֶשׁר אָ מַ ר ִיצֶף אֱ ִהים 2בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ כִּ י ִנסָּ תֵ ר ִאישׁ מֵ ֵרﬠֵ הוּ:
ֹתי אֵ ין ִאישׁ ﬠִ מָּ נוּ ְראֵ ה אֱ ִהים ﬠֵ ד בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ :
ל־בּנ ַ
ם־תּ ַקּח נ ִָשׁים ﬠַ ְ
ת־בּנֹתַ י ו ְִא ִ
ְ
ם־תּﬠַ נֶּה אֶ
ִ 31:50א ְ
יתי בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ :
ַ 31:51ויּ ֹאמֶ ר לָ בָ ן לְ ַי ֲﬠ קֹב ִהנֵּה הַ גַּל הַ זֶּה ו ְִהנֵּה הַ מַּ צֵּבָ ה אֲ ֶשׁר י ִָר ִ
ֹא־ת ֲﬠ ֹב ר אֵ לַ י אֶ ת־הַ ַגּל
31:52ﬠֵ ד הַ גַּל הַ זֶּה וְﬠֵ ָדה הַ מַּ צֵּבָ ה ִאם־אָ נִי ל ֹא־אֶ ֱﬠבֹר אֵ לֶ י אֶ ת־הַ גַּל הַ זֶּה ו ְִאם־אַ תָּ ה ל ַ
הַ זֶּה וְאֶ ת־הַ מַּ צֵּבָ ה הַ זּ ֹאת לְ ָרﬠָ ה:
31:53אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם וֵא הֵ י נָחוֹר י ְִשׁפְּ טוּ בֵ ינֵינוּ 3וַיִּ ָשּׁבַ ע יַ ֲﬠ קֹב ְבּפַ חַ ד אָ ִביו יִצְ חָ ק:
31:54וַיִּ זְ בַּ ח יַﬠֲקֹב זֶבַ ח בָּ הָ ר וַיִּ ְק ָרא לְ אֶ חָ יו לֶ אֱ כָל־לָ חֶ ם וַיּ ֹאכְ לוּ לֶ חֶ ם וַיּ ִָלינוּ בָּ הָ ר:
ָשׁב לָ בָ ן ִל ְמקֹמוֹ:
ַשּׁק לְ בָ נָיו וְלִ ְבנוֹתָ יו וַיְבָ ֶר אֶ ְתהֶ ם וַיֵּלֶ וַיּ ָ
32:1וַיּ ְַשׁכֵּם לָ בָ ן בַּ בּ ֶֹקר וַ ְינ ֵ
ְ 32:2ו ַיﬠֲקֹב הָ לַ ְל ַד ְרכּוֹ וַיִּ ְפגְּ עוּ־בוֹ ַמ ְלאֲ כֵי אֱ ִהים:
ֹאמר יַﬠֲקֹב כַּאֲ ֶשׁר ָראָ ם מַ חֲ נֵה אֱ ִהים זֶה וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם־הַ מָּ קוֹם הַ הוּא מַ חֲ ָניִם:
32:3וַיּ ֶ
32:4וַיִּ ְשׁלַ ח יַﬠֲקֹב מַ לְ אָ כִ ים לְ פָ נָיו אֶ ל־ﬠֵ ָשׂו אָ ִחיו אַ ְר ָצה ֵשׂﬠִ יר ְשׂ ֵדה אֱ דוֹם:
ֹאמ רוּן לַ א ֹדנִי לְ ﬠֵ ָשׂו כֹּה אָ מַ ר ﬠַ ְב ְדּ יַﬠֲקֹ ב ִﬠם־לָ בָ ן גּ ְַר ִתּי וָאֵ חַ ר ﬠַ ד־ﬠָ ָתּה:
32:5וַ ְיצַו אֹתָ ם לֵ אמֹר כֹּה ת ְ
י־לי שׁוֹר וַחֲ מוֹר צ ֹאן וְﬠֶ בֶ ד ו ְִשׁפְ חָ ה וָאֶ ְשׁלְ חָ ה לְ הַ גִּ יד לַ א ֹדנִי ִל ְמצ ֹא־חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי :
ַ 32:6וי ְִה ִ
ע־מאוֹת ִאישׁ ִﬠמּוֹ:
את וְאַ ְרבַּ ֵ
ַ 32:7ויָּשֻׁ בוּ הַ ַמּ ְלאָ כִ ים אֶ ל־ ַי ֲﬠקֹב לֵ אמֹר בָּ אנוּ אֶ ל־אָ ִחי אֶ ל־ﬠֵ ָשׂו ְוגַם הֹ לֵ ִל ְק ָר ְ
ר־אתּוֹ וְאֶ ת־הַ צּ ֹאן וְאֶ ת־הַ בָּ ָקר וְהַ גְּ ַמ ִלּים לִ ְשׁנֵי מַ חֲ נוֹת:
32:8וַיִּ ָירא יַﬠֲקֹב ְמאֹד וַ ֵיּ ֶצר לוֹ ַויַּחַ ץ אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
יטה:
ֹאמר ִאם־יָבוֹא ﬠֵ ָשׂו אֶ ל־הַ ַמּחֲ נֶה הָ אַ חַ ת ו ְִהכָּהוּ וְהָ יָה הַ מַּ חֲ נֶה הַ נִּ ְשׁאָ ר לִ ְפלֵ ָ
ַ 32:9ויּ ֶ
יטיבָ ה ִﬠ ָמּ :
וּלמוֹלַ ְד ְתּ וְאֵ ִ
32:10וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹב אֱ הֵ י אָ ִבי אַ ְב ָרהָ ם וֵא הֵ י אָ ִבי יִצְ חָ ק 4הָ אֹמֵ ר אֵ לַ י שׁוּב ְלאַ ְרצְ ְ
וּמכָּל־הָ אֱ מֶ ת אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־ﬠַ ְב ֶדּ כִּ י ְבמַ ְקלִ י ﬠָ בַ ְר ִתּי אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן הַ זֶּה וְﬠַ ָתּה
ָ 32:11קטֹ נ ְִתּי ִמכֹּל הַ חֲ סָ ִדים ִ
ִיתי לִ ְשׁנֵי מַ חֲ נוֹת:
הָ י ִ
32:12הַ צִּ ילֵ נִי נָא ִמיַּד אָ ִחי ִמיַּד ﬠֵ ָשׂו כִּ י־י ֵָרא אָ נֹכִ י אֹתוֹ פֶּ ן־יָבוֹא ו ְִה ַכּנִי אֵ ם ﬠַ ל־בָּ נִים:
ְשׂ ְמ ִתּי אֶ ת־ז ְַר ֲﬠ כְּ חוֹל הַ יָּם אֲ ֶשׁר ל ֹא־יִסָּ פֵ ר מֵ רֹב:
יטיב ﬠִ מָּ ו ַ
יטב אֵ ִ
32:13וְאַ תָּ ה אָ מַ ְרתָּ הֵ ֵ
32:14וַיָּלֶ ן ָשׁם בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא וַיִּ ַקּח ִמן־הַ בָּ א ְביָדוֹ ִמ ְנחָ ה לְ ﬠֵ ָשׂו אָ ִחיו:
וּתי ִָשׁים ﬠֶ ְשׂ ִרים ְרחֵ לִ ים מָ אתַ יִם וְאֵ ילִ ים ﬠֶ ְשׂ ִרים:
32:15ﬠִ זִּ ים מָ אתַ יִם ְ
ֲשׂ ָרה:
תנֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים וַﬠְ י ִָרם ﬠ ָ
ֲשׂ ָרה אֲ ֹ
וּב ֵניהֶ ם ְשׁ ִשׁים פָּ רוֹת אַ ְרבָּ ﬠִ ים וּפָ ִרים ﬠ ָ
32:16גְּ מַ ִלּים ֵמי ִניקוֹת ְ
ֹאמר אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו ִﬠ ְברוּ ְלפָ נַי ְו ֶרוַח ָתּ ִשׂימוּ בֵּ ין ﬠֵ ֶד ר וּבֵ ין ﬠֵ ֶדר:
32:17וַיִּ ֵתּן ְבּיַד־ﬠֲבָ ָדיו ﬠֵ ֶד ר ﬠֵ ֶדר ְלבַ דּוֹ וַיּ ֶ
וּל ִמי אֵ לֶּ ה ְלפָ נֶי :
ַ 32:18ויְצַ ו אֶ ת־הָ ִראשׁוֹן לֵ אמֹר כִּ י י ְִפגּ ְָשׁ ﬠֵ ָשׂו אָ ִחי ו ְִשׁאֵ ְל לֵ אמֹר לְ ִמי־אַ תָּ ה וְאָ נָה תֵ לֵ ְ
32:19וְאָ מַ ְרתָּ לְ ﬠַ ְב ְדּ לְ יַ ֲﬠ קֹב ִמ ְנחָ ה ִהוא ְשׁלוּחָ ה לַ א ֹדנִי לְ ﬠֵ ָשׂו ו ְִהנֵּה גַם־הוּא אַ חֲ ֵרינוּ:
מ ר כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה ְתּ ַד ְבּרוּן
ישׁי גַּם אֶ ת־כָּל־הַ הֹ לְ כִ ים אַ חֲ ֵרי הָ ﬠ ֲָד ִרים לֵ א ֹ
ַ 32:20ו ְיצַו גַּם אֶ ת־הַ ֵשּׁ ִני גַּם אֶ ת־הַ ְשּׁלִ ִ
מצַאֲ כֶם אֹתוֹ:
אֶ ל־ﬠֵ ָשׂו ְבּ ֹ
32:21וַאֲ ַמ ְר ֶתּם גַּם ִהנֵּה ﬠַ ְב ְדּ יַﬠֲקֹב אַ חֲ ֵרינוּ כִּ י־אָ ַמ ר אֲ כ ְַפּ ָרה פָ נָיו בַּ ִמּ ְנחָ ה הַ הֹ לֶ כֶת לְ פָ נָי וְאַ חֲ ֵרי־כֵן אֶ ְראֶ ה פָ נָיו
ִשּׂא פָ נָי:
אוּלַ י י ָ
32:22וַתַּ ֲﬠבֹר הַ ִמּ ְנחָ ה ﬠַ ל־פָּ נָיו וְהוּא לָ ן בַּ לַּ יְלָ ה־הַ הוּא בַּ מַּ חֲ נֶה:
ת־שׁתֵּ י ִשׁ ְפחֹ תָ יו וְאֶ ת־אַ חַ ד ﬠָ ָשׂר יְלָ ָדיו וַ ַיּ ֲﬠבֹר אֵ ת מַ ﬠֲבַ ר יַ ֹבּק:
ְ
ָשׁיו וְאֶ
ת־שׁתֵּ י נ ָ
ְ
32:23וַיּ ָָקם בַּ לַּ יְלָ ה הוּא וַיִּ ַקּח אֶ
32:24וַיִּ ָקּחֵ ם וַ ַיּﬠ ֲִב ֵרם אֶ ת־הַ נָּחַ ל וַ ַיּﬠֲבֵ ר אֶ ת־אֲ ֶשׁר־לוֹ:
32:25וַיִּ וָּתֵ ר יַﬠֲקֹב לְ בַ דּוֹ וַיֵּאָ בֵ ק ִאישׁ ﬠִ מּוֹ ﬠַ ד ﬠֲלוֹת הַ ָשּׁחַ ר:
ַ 32:26ויּ ְַרא כִּ י ל ֹא ָיכֹל לוֹ וַיִּ גַּע ְבּכַף־ ְי ֵרכוֹ ו ֵַתּ ַקע כַּף־י ֶֶר יַﬠֲקֹב ְבּהֵ אָ ְבקוֹ ִﬠמּוֹ:
ֹאמר ַשׁ ְלּחֵ נִי כִּ י ﬠָ לָ ה הַ ָשּׁחַ ר וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא אֲ ַשׁלֵּ חֲ כִּ י ִאם־בֵּ ַרכְ ָתּנִי:
ַ 32:27ויּ ֶ
ֹאמר ִהנֵּה אֵ ין ִאישׁ ִﬠמָּ נוּ ְראֵ ה אֱ ִהים ﬠֵ ד בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ 44
)וּבֵ י ֶנ וּבֵ י ֶנ (  LXX // omit MTוַיּ ֶ
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX OL Sa(20) Bo(L) //אֱ ִהים 49
 MT Tg Syr Vgאֱ הֵ י אֲ ִביהֶ ם  2 Hebrew Mss LXX OL // addבֵ י ֵנינוּ 53
 MT LXX Tg Syr Vgיְהוָה  LXX Mss Eth(C) // addיִצְ חָ ק 9
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ֹאמ ר ַיﬠֲקֹ ב:
ה־שּׁ ֶמ וַיּ ֶ
ְ
ֹאמר אֵ לָ יו מַ
ַ 32:28ויּ ֶ
י־שׂ ִריתָ ﬠִ ם־אֱ ִהים ו ְִﬠם־אֲ נ ִָשׁים וַתּוּכָל:
ֹאמר ל ֹא יַﬠֲקֹב יֵאָ ֵמר עוֹד ִשׁ ְמ כִּ י ִאם־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ ָ
32:29וַיּ ֶ
ֹאמ ר לָ מָּ ה זֶּה ִתּ ְשׁאַ ל ִל ְשׁ ִמי וַיְבָ ֶר ֹאתוֹ ָשׁם:
ידה־נָּא ְשׁמֶ וַיּ ֶ
32:30וַיִּ ְשׁאַ ל יַﬠֲקֹב וַיּ ֹאמֶ ר הַ גִּ ָ
יתי אֱ ִהים פָּ נִים אֶ ל־פָּ נִים ו ִַתּ ָנּ ֵצל נ ְַפ ִשׁי:
י־ר ִא ִ
32:31וַיִּ ְק ָרא ַיﬠֲקֹ ב ֵשׁם הַ מָּ קוֹם פְּ נִיאֵ ל כִּ ָ
32:32וַיִּ זְ ַרח־לוֹ הַ ֶשּׁמֶ שׁ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ בַ ר אֶ ת־פְּ נִיאֵ ל  1וְהוּא צֹלֵ ﬠַ ﬠַ ל־י ְֵרכוֹ:
ָשׁה אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ ַכּף הַ יּ ֵָר ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה כִּ י ָנגַע ְבּכַף־י ֶֶר יַﬠֲקֹב
32:33ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא־י ֹאכְ לוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־גִּ יד הַ נּ ֶ
ָשׁה:
ְבּגִ יד הַ נּ ֶ
ל־רחֵ ל וְﬠַ ל ְשׁ ֵתּי
33:1וַיִּ ָשּׂא יַﬠֲקֹ ב ﬠֵ ינָיו ַויּ ְַרא ו ְִהנֵּה ﬠֵ ָשׂו בָּ א וְﬠִ מּוֹ אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת ִאישׁ ַויַּחַ ץ אֶ ת־הַ יְלָ ִדים ﬠַ ל־לֵ אָ ה וְﬠַ ָ
הַ ְשּׁפָ חוֹת:
ת־רחֵ ל וְאֶ ת־יוֹסֵ ף אַ חֲ רֹנִ ים:
שׁנָה וְאֶ ת־לֵ אָ ה וִילָ ֶדיהָ אַ חֲ ֹרנִים וְאֶ ָ
ָשׂם אֶ ת־הַ ְשּׁפָ חוֹת וְאֶ ת־יַלְ ֵדיהֶ ן ִרא ֹ
ַ 33:2ויּ ֶ
33:3וְהוּא ﬠָ בַ ר ִלפְ נֵיהֶ ם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ אַ ְרצָה ֶשׁבַ ע ְפּﬠָ ִמים ﬠַ ד־גִּ ְשׁתּוֹ ﬠַ ד־אָ ִחיו:
ָארו וַיִּ ָשּׁ ֵקהוּ וַיִּ ְבכּוּ:
33:4וַיּ ָָרץ ﬠֵ ָשׂו לִ ְק ָראתוֹ וַיְחַ ְבּ ֵקהוּ וַיִּ פֹּל ﬠַ ל־ ַצוּ ָ
ֹאמר הַ יְלָ ִדים אֲ ֶשׁר־חָ נַן אֱ ִהים
33:5וַיִּ ָשּׂא אֶ ת־ﬠֵ ינָיו ַויּ ְַרא אֶ ת־הַ נּ ִָשׁים וְאֶ ת־הַ יְלָ ִדים ַויּ ֹאמֶ ר ִמי־אֵ לֶּ ה לָּ ַויּ ַ
אֶ ת־ﬠַ ְב ֶדּ :
33:6ו ִַתּגּ ְַשׁן ָ הַ ְשּׁפָ חוֹת הֵ ָנּה ְויַלְ ֵדיהֶ ן ו ִַתּ ְשׁתַּ חֲ וֶין ָ:
33:7ו ִַתּגַּשׁ גַּם־לֵ אָ ה וִילָ ֶדיהָ וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ וְאַ חַ ר ִנגַּשׁ יוֹסֵ ף ְו ָרחֵ ל וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ:
33:8וַיּ ֹאמֶ ר ִמי לְ כָּל־הַ מַּ חֲ נֶה הַ זֶּה אֲ ֶשׁר פָּ ג ְָשׁ ִתּי וַיּ ֹאמֶ ר ִל ְמצ ֹא־חֵ ן ְבּﬠֵ ינֵי אֲ ֹדנִי:
ֶשׁ־לי ָרב אָ ִחי י ְִהי ְל אֲ ֶשׁר־לָ :
אמר ﬠֵ ָשׂו י ִ
33:9וַיּ ֹ ֶ
יתי פָ נֶי כִּ ְראֹ ת ְפּנֵי
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי וְלָ ַק ְח ָתּ ִמנְ חָ ִתי ִמיּ ִָדי כִּ י ﬠַ ל־כֵּן ָר ִא ִ
33:10וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹב אַ ל־נָא ִאם־נָא ָמצ ִ
אֱ ִהים ו ִַתּ ְרצֵ נִי:
ֶשׁ־לי־כֹל וַיִּ ְפ ַצ ר־בּוֹ וַיִּ ָקּח:
ת־בּ ְרכ ִָתי אֲ ֶשׁר הֻ בָ את לָ כִּ י־חַ ַנּנִי אֱ ִהים וְכִ י י ִ
ִ
ַ 33:11קח־נָא אֶ
ֹאמר ִנ ְסﬠָ ה ְונֵלֵ כָה וְאֵ לְ כָה לְ נֶגְ ֶדּ :
33:12וַיּ ֶ
33:13וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אֲ ֹדנִי יֹ ֵדﬠַ כִּ י־הַ יְלָ ִדים ַרכִּ ים וְהַ צּ ֹאן וְהַ בָּ ָקר ﬠָ לוֹת ﬠָ לָ י ְוּדפַ ְק ִתּים יוֹם אֶ חָ ד וָמֵ תוּ כָּל־הַ צּ ֹאן:
וּל ֶרגֶל הַ יְלָ ִדים ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־אָ ב ֹא
ר־לפָ נַי ְ
33:14יַﬠֲבָ ר־נָא אֲ ֹדנִי לִ פְ נֵי ﬠַ ְבדּוֹ וַאֲ נִי אֶ ְתנָהֲ לָ ה לְ ִא ִטּי לְ ֶרגֶל הַ ְמּלָ אכָה אֲ ֶשׁ ְ
אֶ ל־אֲ דֹנִי ֵשׂﬠִ ָירה:
ֹאמר לָ ָמּה זֶּה אֶ ְמצָא־חֵ ן ְבּﬠֵ ינֵי אֲ דֹנִי:
ֹאמר ﬠֵ ָשׂו אַ צִּ יגָה־נָּא ִﬠ ְמּ ִמן־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִא ִתּי וַיּ ֶ
ַ 33:15ויּ ֶ
ָשׁב בַּ יּוֹם הַ הוּא ﬠֵ ָשׂו לְ ַד ְרכּוֹ ֵשׂﬠִ ָירה:
33:16וַיּ ָ
וּל ִמ ְקנֵהוּ ﬠָ ָשׂה סֻ כֹּת ﬠַ ל־כֵּן ָק ָרא ֵשׁם־הַ ָמּקוֹם סֻ כּוֹת:
ֹתה וַיִּ בֶ ן לוֹ בָּ יִת ְ
ְ 33:17ויַﬠֲקֹ ב נָסַ ע סֻ כּ ָ
ת־פּנֵי הָ ִﬠיר:
ְ
33:18וַ ָיּב ֹא יַﬠֲקֹ ב ָשׁלֵ ם ﬠִ יר ְשׁכֶם אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן ְבּבֹאוֹ ִמפַּ ַדּן אֲ ָרם וַיִּ חַ ן אֶ
יטה:
ה־שׁם אָ הֳ לוֹ ִמיַּד ְבּנֵי־חֲ מוֹר אֲ ִבי ְשׁכֶם ְבּ ֵמאָ ה ְק ִשׂ ָ
ָ
33:19וַיִּ ֶקן אֶ ת־חֶ לְ ַקת הַ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁר נָטָ
ב־שׁם ִמזְ בֵּ חַ וַיִּ ְק ָרא־לוֹ אֵ ל אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַ 33:20ו ַיּ ֶצּ ָ
34:1וַתֵּ צֵא ִדינָה בַּ ת־לֵ אָ ה אֲ ֶשׁר י ְָל ָדה לְ ַי ֲﬠ קֹב ִל ְראוֹת ִבּ ְבנוֹת הָ אָ ֶרץ:
34:2וַיּ ְַרא אֹתָ הּ ְשׁכֶם בֶּ ן־חֲ מוֹר הַ ִחוִּ י ְנ ִשׂיא הָ אָ ֶרץ וַיִּ ַקּח ֹאתָ הּ וַיִּ ְשׁכַּב אֹתָ הּ וַיְﬠַ נֶּהָ :
34:3ו ִַתּ ְדבַּ ק נַפְ שׁוֹ ְבּ ִדינָה בַּ ת־ ַיﬠֲקֹ ב ַויֶּאֱ הַ ב אֶ ת־הַ ַנּﬠ ֲָר ַוי ְַדבֵּ ר ﬠַ ל־לֵ ב הַ ַנּﬠ ֲָר:
מר ַקח־לִ י אֶ ת־הַ יַּלְ ָדּה הַ זּ ֹאת ְל ִא ָשּׁה:
ֹאמר ְשׁכֶם אֶ ל־חֲ מוֹר אָ ִביו לֵ א ֹ
ַ 34:4ויּ ֶ
ת־מ ְקנֵהוּ בַּ ָשּׂ ֶדה וְהֶ חֱ ִרשׁ יַ ֲﬠקֹ ב ﬠַ ד־בֹּאָ ם:
ִ
ת־דּינָה ִבתּוֹ וּבָ נָיו הָ יוּ אֶ
ְ 34:5ויַﬠֲקֹ ב ָשׁמַ ע כִּ י ִט ֵמּא אֶ ִ
י־שׁכֶם אֶ ל־ ַיﬠֲקֹב לְ ַדבֵּ ר ִאתּוֹ:
ַ 34:6ו ֵיּ ֵצא חֲ מוֹר אֲ ִב ְ
וּבנֵי יַﬠֲקֹב בָּ אוּ ִמן־הַ ָשּׂ ֶדה כְּ ָשׁ ְמﬠָ ם וַיִּ ְתﬠַ צְּ בוּ הָ אֲ נ ִָשׁים וַיִּ חַ ר לָ הֶ ם ְמאֹד כִּ י־נְבָ לָ ה ﬠָ ָשׂה ְבי ְִשׂ ָראֵ ל ִל ְשׁכַּב
ְ 34:7
אֶ ת־בַּ ת־ ַיﬠֲקֹ ב ְוכֵן ל ֹא יֵﬠָ ֶשׂה:
ֹתהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
34:8וַי ְַדבֵּ ר חֲ מוֹר ִאתָּ ם לֵ אמֹר ְשׁכֶם ְבּנִי חָ ְשׁ ָקה נַפְ שׁוֹ ְבּ ִב ְתּכֶם ְתּנוּ נָא א ָ
ֹתינוּ ִתּ ְקחוּ לָ כֶם:
ת־בּנ ֵ
ְ
אֹתנוּ ְבּנֹתֵ יכֶם ִתּ ְתּנוּ־לָ נוּ וְאֶ
34:9ו ְִה ְתחַ ְתּנוּ ָ
וּסחָ רוּהָ וְהֵ אָ חֲ זוּ בָּ הּ:
34:10ו ְִאתָּ נוּ תֵּ ֵשׁבוּ וְהָ אָ ֶרץ ִתּ ְהיֶה לִ פְ נֵיכֶם ְשׁבוּ ְ
ֹאמרוּ אֵ לַ י אֶ תֵּ ן:
34:11וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁכֶם אֶ ל־אָ ִביה וְאֶ ל־אַ חֶ יהָ אֶ ְמצָא־חֵ ן ְבּﬠֵ ינֵיכֶם וַאֲ ֶשׁר תּ ְ
נוּ־לי אֶ ת־הַ ַנּﬠ ֲָר ְל ִא ָשּׁה:
וּת ִ
ֹאמרוּ אֵ לָ י ְ
וּמתָּ ן וְאֶ ְתּנָה כַּאֲ ֶשׁר תּ ְ
34:12הַ ְרבּוּ ﬠָ לַ י ְמאֹד מֹהַ ר ַ
ת־שׁכֶם וְאֶ ת־חֲ מוֹר אָ ִביו ְבּ ִמ ְרמָ ה וַי ְַדבֵּ רוּ אֲ ֶשׁר ִט ֵמּא אֵ ת ִדּינָה אֲ חֹ ָתם:
ְ
34:13וַ ַיּﬠֲנוּ ְבנֵי־יַﬠֲקֹב אֶ
ֹאמרוּ אֲ לֵ יהֶ ם ל ֹא נוּכַל לַ ﬠֲשׂוֹת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה לָ ֵתת אֶ ת־אֲ חֹ ֵתנוּ ְל ִאישׁ אֲ ֶשׁר־לוֹ ﬠָ ְרלָ ה כִּ י־חֶ ְרפָּ ה ִהוא לָ נוּ:
34:14וַיּ ְ
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־בּז ֹאת נֵאוֹת לָ כֶם ִאם ִתּ ְהיוּ ָכמֹנוּ ְל ִהמֹּל לָ כֶם כָּל־ ָזכָר:
34:15אַ ְ
ֹתיכֶם ִנ ַקּח־לָ נוּ ְוי ַָשׁ ְבנוּ ִא ְתּכֶם וְהָ יִינוּ לְ ﬠַ ם אֶ חָ ד:
ת־בּנ ֵ
ְ
ת־בּנֹתֵ ינוּ לָ כֶם וְאֶ
ְ
ְ 34:16ונָתַ נּוּ אֶ
ת־בּ ֵתּנוּ וְהָ לָ כְ נוּ:
ִ
34:17ו ְִאם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ אֵ לֵ ינוּ לְ ִהמּוֹל וְלָ ַק ְחנוּ אֶ
וּבﬠֵ ינֵי ְשׁכֶם בֶּ ן־חֲ מוֹר:
יטבוּ ִד ְב ֵריהֶ ם ְבּﬠֵ ינֵי חֲ מוֹר ְ
34:18וַיִּ ְ
34:19וְל ֹא־אֵ חַ ר הַ נַּﬠַ ר לַ ﬠֲשׂוֹת הַ ָדּבָ ר כִּ י חָ פֵ ץ ְבּבַ ת־ ַי ֲﬠ קֹ ב וְהוּא נִכְ בָּ ד ִמכֹּל בֵּ ית אָ ִביו:
ל־שׁﬠַ ר ﬠִ ָירם וַי ְַד ְבּ רוּ אֶ ל־אַ ְנ ֵשׁי ﬠִ ָירם לֵ אמֹר:
וּשׁכֶם ְבּנוֹ אֶ ַ
34:20וַיָּב ֹא חֲ מוֹר ְ
34:21הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה ְשׁלֵ ִמים הֵ ם ִא ָתּנוּ ְוי ְֵשׁבוּ בָ אָ ֶרץ ְו ִי ְסחֲ רוּ אֹתָ הּ וְהָ אָ ֶרץ ִהנֵּה ַרחֲ בַ ת־י ַָדיִם לִ פְ נֵיהֶ ם
ֹתינוּ נִתֵּ ן לָ הֶ ם:
ת־בּנ ֵ
ְ
ת־בּנֹתָ ם נִ ַקּח־לָ נוּ לְ נ ִָשׁים וְאֶ
ְ
אֶ
מּלִ ים:
־בּז ֹאת יֵאֹתוּ לָ נוּ הָ אֲ נ ִָשׁים לָ ֶשׁבֶ ת ִאתָּ נוּ לִ ְהיוֹת לְ ﬠַ ם אֶ חָ ד ְבּ ִהמּוֹל לָ נוּ כָּל־ ָזכָר כַּאֲ ֶשׁר הֵ ם ִנ ֹ
34:22אַ ְ
ֵאוֹתה לָ הֶ ם ְוי ְֵשׁבוּ ִא ָתּנוּ:
ָל־בּהֶ ְמתָּ ם הֲ לוֹא לָ נוּ הֵ ם אַ נ ָ
ִ 34:23מ ְקנֵהֶ ם ו ְִק ְניָנָם ְוכ ְ
ל־שׁכֶם ְבּנוֹ כָּל־יֹ צְ אֵ י ַשׁﬠַ ר ﬠִ ירוֹ וַיִּ מֹּלוּ כָּל־ ָזכָר כָּל־יֹ צְ אֵ י ַשׁﬠַ ר ִﬠירוֹ:
34:24וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל־חֲ מוֹר וְאֶ ְ
ֵי־ב ֵני־יַﬠֲקֹ ב ִשׁ ְמעוֹן וְלֵ וִי אֲ חֵ י ִדינָה ִאישׁ חַ ְרבּוֹ וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ל־הָ ִﬠיר
ישׁי ִבּ ְהיוֹתָ ם כֹּאֲ ִבים וַיִּ ְקחוּ ְשׁנ ְ
ַ 34:25וי ְִהי בַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִ
בֶּ ַטח וַיַּהַ ְרגוּ כָּל־ ָזכָר:
ת־דּינָה ִמבֵּ ית ְשׁכֶם וַ ֵיּ ֵצאוּ:
ת־שׁכֶם ְבּנוֹ הָ ְרגוּ לְ פִ י־חָ ֶרב וַיִּ ְקחוּ אֶ ִ
ְ
34:26וְאֶ ת־חֲ מוֹר וְאֶ
ְ 34:27בּנֵי יַﬠֲקֹב בָּ אוּ ﬠַ ל־הַ חֲ לָ לִ ים וַ ָיּבֹזּוּ הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר ִט ְמּאוּ אֲ חוֹתָ ם:
ת־בּ ָק ָרם וְאֶ ת־חֲ מ ֵֹריהֶּ ם וְאֵ ת אֲ ֶשׁר־בָּ ִﬠיר וְאֶ ת־אֲ ֶשׁ ר בַּ ָשּׂ ֶדה לָ ָקחוּ:
ְ
34:28אֶ ת־צ ֹאנָם וְאֶ
ָל־טפָּ ם וְאֶ ת־נְ ֵשׁיהֶ ם ָשׁבוּ ַו ָיּבֹזּוּ וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר בַּ בָּ יִת:
34:29וְאֶ ת־כָּל־חֵ ילָ ם וְאֶ ת־כּ ַ
ישׁנִי ְבּיֹ ֵשׁב הָ אָ ֶרץ בַּ כְּ ַנ ֲﬠנִי וּבַ פְּ ִרזִּ י וַאֲ נִי ְמתֵ י ִמ ְספָּ ר
ל־שׁ ְמ עוֹן וְאֶ ל־לֵ וִי ֲﬠכ ְַרתֶּ ם א ִֹתי לְ הַ ְב ִא ֵ
34:30וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹב אֶ ִ
יתי:
ְונֶאֶ ְספוּ ﬠָ לַ י ו ְִהכּוּ ִני ְו ִנ ְשׁמַ ְד ִתּי אֲ נִי וּבֵ ִ
ֲשׂה אֶ ת־אֲ חוֹתֵ נוּ:
ֹאמרוּ הַ כְ זוֹנָה ַיﬠ ֶ
ַ 34:31ויּ ְ
ה־שׁם ִמזְ בֵּ חַ לָ אֵ ל הַ ִנּ ְראֶ ה אֵ לֶ י ְבּבָ ְרחֲ ִמ ְפּנֵי
ֲשׂ ָ
ב־שׁם ַוﬠ ֵ
ְשׁ ָ
ֹאמר אֱ ִהים אֶ ל־ ַיﬠֲקֹ ב קוּם ﬠֲלֵ ה בֵ ית־אֵ ל ו ֶ
ַ 35:1ויּ ֶ
ﬠֵ ָשׂו אָ ִחי :
ֹאמר ַיﬠֲקֹ ב אֶ ל־בֵּ יתוֹ וְאֶ ל כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠִ מּוֹ הָ ִסרוּ אֶ ת־אֱ הֵ י הַ ֵנּכָר אֲ ֶשׁר ְבּתֹכְ כֶם ו ְִה ַטּהֲ רוּ וְהַ חֲ ִליפוּ
ַ 35:2ויּ ֶ
ִשׂ ְמ ֵתיכֶם:
ה־שּׁם ִמזְ בֵּ חַ לָ אֵ ל הָ עֹ נֶה א ִֹתי ְבּיוֹם ָצ ָר ִתי וַי ְִהי ִﬠמָּ ִדי בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁ ר הָ לָ כְ ִתּי:
ֱשׂ ָ
ְ 35:3ונָקוּמָ ה ְו ַנﬠֲלֶ ה בֵּ ית־אֵ ל וְאֶ ﬠ ֶ
35:4וַיִּ ְתּנוּ אֶ ל־יַﬠֲקֹב אֵ ת כָּל־אֱ הֵ י הַ ֵנּכָר אֲ ֶשׁ ר ְבּי ָָדם וְאֶ ת־הַ נְּ ז ִָמים אֲ ֶשׁר ְבּאָ זְ נֵיהֶ ם וַיִּ ְטמֹן אֹתָ ם יַﬠֲקֹב תַּ חַ ת
ם־שׁכֶם:
הָ אֵ לָ ה אֲ ֶשׁר ִﬠ ְ
35:5וַיִּ סָּ עוּ וַי ְִהי ִחתַּ ת אֱ ִהים ﬠַ ל־הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ְס ִביבֹתֵ יהֶ ם וְל ֹא ָר ְדפוּ אַ חֲ ֵרי ְבּנֵי יַﬠֲקֹ ב:
35:6וַיָּב ֹא יַﬠֲקֹ ב לוּזָה אֲ ֶשׁ ר ְבּאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן ִהוא בֵּ ית־אֵ ל הוּא ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־ﬠִ מּוֹ:
35:7וַיִּ בֶ ן ָשׁם ִמזְ בֵּ חַ וַיִּ ְק ָרא לַ מָּ קוֹם אֵ ל בֵּ ית־אֵ ל כִּ י ָשׁם ִנגְ לוּ אֵ לָ יו הָ אֱ ִהים ְבּבָ ְרחוֹ ִמ ְפּנֵי אָ ִחיו:
35:8וַתָּ מָ ת ְדּב ָֹרה מֵ ינ ֶֶקת ִר ְב ָקה ו ִַתּ ָקּבֵ ר ִמ ַתּחַ ת ְלבֵ ית־אֵ ל ַתּחַ ת הָ אַ לּוֹן וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ אַ לּוֹן בָּ כוּת:
35:9וַיּ ֵָרא אֱ ִהים אֶ ל־יַﬠֲקֹ ב עוֹד ְבּבֹאוֹ ִמפַּ ַדּן אֲ ָרם וַיְבָ ֶר אֹתוֹ:
ת־שׁמוֹ
ְ
35:10וַיּ ֹאמֶ ר־לוֹ אֱ ִהים ִשׁ ְמ יַﬠֲקֹב ל ֹא־י ִָקּ ֵרא ִשׁ ְמ עוֹד יַﬠֲקֹב כִּ י ִאם־י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִהיֶה ְשׁ ֶמ וַיִּ ְק ָרא אֶ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּמלָ כִ ים ֵמחֲ לָ צֶ י יֵצֵ אוּ:
וּקהַ ל גּוֹיִם י ְִהיֶה ִמ ֶמּ ָךּ ְ
ֹאמר לוֹ אֱ ִהים אֲ נִי אֵ ל ַשׁ ַדּי פְּ ֵרה ְוּרבֵ ה גּוֹי ְ
35:11וַיּ ֶ
35:12וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לְ אַ ְב ָרהָ ם וּלְ יִצְ חָ ק לְ אֶ ְתּ ֶננָּה וּלְ ז ְַר ֲﬠ אַ חֲ ֶרי אֶ ֵתּן אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ר־דּבֶּ ר ִאתּוֹ:
35:13וַיַּﬠַ ל מֵ ﬠָ לָ יו אֱ ִהים בַּ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁ ִ
ר־דּבֶּ ר ִאתּוֹ מַ צֶּבֶ ת אָ בֶ ן וַיַּסֵּ ﬠָ לֶ יהָ נֶסֶ וַיִּ צֹק ﬠָ לֶ יהָ ָשׁ ֶמן:
35:14וַ ַיּצֵּב יַﬠֲקֹב מַ צֵּבָ ה בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁ ִ
ת־שׁם הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִאתּוֹ ָשׁם אֱ ִהים בֵּ ית־אֵ ל:
ֵ
35:15וַיִּ ְק ָרא יַﬠֲקֹב אֶ
35:16וַיִּ ְסעוּ ִמבֵּ ית אֵ ל ַוי ְִהי־עוֹד כִּ ְב ַרת־הָ אָ ֶרץ לָ בוֹא אֶ ְפ ָר ָתה ו ֵַתּלֶ ד ָרחֵ ל ו ְַתּ ַקשׁ ְבּ ִל ְד ָתּהּ:
ל־תּ ְיר ִאי כִּ י־גַם־זֶה לָ בֵּ ן:
ֹתהּ ְבּ ִל ְד ָתּהּ ַותּ ֹאמֶ ר לָ הּ הַ ְמיַלֶּ ֶדת אַ ִ
ַ 35:17וי ְִהי ְבהַ ְקשׁ ָ
35:18וַי ְִהי ְבּצֵ את נ ְַפ ָשׁהּ כִּ י מֵ ָתה ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ בֶּ ן־אוֹנִי וְאָ ִביו ָק ָרא־לוֹ ִב ְני ִָמין:
35:19וַתָּ מָ ת ָרחֵ ל ו ִַתּ ָקּבֵ ר ְבּ ֶד ֶר אֶ פְ ָרתָ ה ִהוא בֵּ ית לָ חֶ ם:
ת־רחֵ ל ﬠַ ד־הַ יּוֹם:
ל־ק ֻב ָר ָתהּ ִהוא ַמצֶּבֶ ת ְקבֻ ַר ָ
35:20וַ ַיּצֵּב יַﬠֲקֹב ַמצֵּבָ ה ﬠַ ְ
35:21וַיִּ סַּ ע י ְִשׂ ָראֵ ל וַיֵּט אָ הֳ ה מֵ הָ לְ אָ ה לְ ִמגְ ַדּל־ﬠֵ ֶד ר:
ת־בּלְ הָ ה ִפּילֶ גֶשׁ אָ ִביו וַיִּ ְשׁ ַמע י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְהיוּ
ִ
35:22וַי ְִהי ִבּ ְשׁכֹּן י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ אָ ֶרץ הַ ִהוא וַיֵּלֶ ְראוּבֵ ן וַיִּ ְשׁכַּב אֶ
ְבנֵי־יַﬠֲקֹ ב ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
ִיהוּדה ְו ִי ָשּׂשכָר וּזְ בוּלֻן:
ְ 35:23בּנֵי לֵ אָ ה ְבּכוֹר יַﬠֲקֹ ב ְראוּבֵ ן ו ְִשׁ ְמ עוֹן וְלֵ וִי ו ָ
וּב ְני ִָמן:
ְ 35:24בּנֵי ָרחֵ ל יוֹסֵ ף ִ

וּבנֵי ִבלְ הָ ה ִשׁפְ חַ ת ָרחֵ ל ָדּן ְונַפְ תָּ לִ י:
ְ 35:25
וּבנֵי זִ ְלפָּ ה ִשׁ ְפחַ ת לֵ אָ ה גָּד וְאָ ֵשׁר אֵ לֶּ ה ְבּנֵי יַﬠֲקֹב אֲ ֶשׁר יֻלַּ ד־לוֹ ְבּפַ ַדּן אֲ ָרם:
ְ 35:26
ָר־שׁם אַ ְב ָרהָ ם ְויִצְ חָ ק:
35:27וַ ָיּב ֹא יַﬠֲקֹב אֶ ל־יִצְ חָ ק אָ ִביו מַ ְמ ֵרא ִק ְריַת הָ אַ ְרבַּ ע ִהוא חֶ ְברוֹן אֲ ֶשׁר־גּ ָ
מנִים ָשׁנָה:
וּשׁ ֹ
35:28וַיִּ ְהיוּ יְמֵ י יִצְ חָ ק ְמאַ ת ָשׁנָה ְ
וּשׂבַ ע י ִָמים וַיִּ ְק ְבּ רוּ אֹתוֹ ﬠֵ ָשׂו ְויַﬠֲקֹב בָּ נָיו:
35:29וַיִּ גְ וַע יִצְ חָ ק וַיּ ָָמת וַיֵּאָ סֶ ף אֶ ל־ﬠַ ָמּיו ז ֵָקן ְ
36:1וְאֵ לֶּ ה תֹּלְ דוֹת ﬠֵ ָשׂו הוּא אֱ דוֹם:
ָשׁיו ִמ ְבּנוֹת כְּ נָﬠַ ן אֶ ת־ﬠָ ָדה בַּ ת־אֵ ילוֹן הַ ִח ִתּי וְאֶ ת־אָ הֳ לִ יבָ מָ ה בַּ ת־ ֲﬠנָה בַּ ת־צִ ְב עוֹן הַ ִחוִּ י:
36:2ﬠֵ ָשׂו לָ ַקח אֶ ת־נ ָ
36:3וְאֶ ת־בָּ ְשׂמַ ת בַּ ת־י ְִשׁמָ ﬠֵ אל אֲ חוֹת נְבָ יוֹת:
ת־רעוּאֵ ל:
36:4ו ֵַתּלֶ ד ﬠָ ָדה ְלﬠֵ ָשׂו אֶ ת־אֱ לִ יפָ ז וּבָ ְשׂמַ ת יָלְ ָדה אֶ ְ
36:5וְאָ הֳ לִ יבָ מָ ה יָלְ ָדה אֶ ת־ ְי עוּשׁ 1וְאֶ ת־י ְַﬠלָ ם וְאֶ ת־קֹ ַרח אֵ לֶּ ה ְבּנֵי ﬠֵ ָשׂו אֲ ֶשׁר יֻלְּ דוּ־לוֹ ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
ָל־קנְ יָנוֹ
ָל־בּהֶ ְמתּוֹ וְאֵ ת כּ ִ
ת־מ ְקנֵהוּ וְאֶ ת־כּ ְ
ִ
ת־בּנֹתָ יו וְאֶ ת־כָּל־נ ְַפשׁוֹת בֵּ יתוֹ וְאֶ
ְ
ָשׁיו וְאֶ ת־בָּ נָיו וְאֶ
36:6וַיִּ ַקּח ﬠֵ ָשׂו אֶ ת־נ ָ
אֲ ֶשׁר ָרכַשׁ ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן וַיֵּלֶ ֵמאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ןִ 2מפְּ נֵי יַﬠֲקֹב אָ ִחיו:
ֹתם ִמ ְפּנֵי ִמ ְקנֵיהֶ ם:
גוּריהֶ ם לָ ֵשׂאת א ָ
כוּשׁם ָרב ִמ ֶשּׁבֶ ת י ְַח ָדּו וְל ֹא יָכְ לָ ה אֶ ֶרץ ְמ ֵ
36:7כִּ י־הָ יָה ְר ָ
ֵשׁב ﬠֵ ָשׂו ְבּהַ ר ֵשׂﬠִ יר ﬠֵ ָשׂו הוּא אֱ דוֹם:
36:8וַיּ ֶ
36:9וְאֵ לֶּ ה תֹּלְ דוֹת ﬠֵ ָשׂו אֲ ִבי אֱ דוֹם ְבּהַ ר ֵשׂﬠִ יר:
36:10אֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵי־ﬠֵ ָשׂו אֱ לִ יפַ ז בֶּ ן־ﬠָ ָדה אֵ ֶשׁת ﬠֵ ָשׂו ְרעוּאֵ ל בֶּ ן־בָּ ְשׂ ַמת אֵ ֶשׁת ﬠֵ ָשׂו:
וּקנַז:
36:11וַיִּ ְהיוּ ְבּנֵי אֱ לִ יפָ ז תֵּ ימָ ן אוֹמָ ר צְ פוֹ ְוגַﬠְ תָּ ם ְ
ְתה ִפילֶ גֶשׁ לֶ אֱ ִליפַ ז בֶּ ן־ﬠֵ ָשׂו וַתֵּ לֶ ד לֶ אֱ ִליפַ ז אֶ ת־ﬠ ֲָמלֵ ק אֵ לֶּ ה ְבּנֵי ﬠָ ָדה אֵ ֶשׁת ﬠֵ ָשׂו:
36:12ו ְִת ְמנַע הָ י ָ
וּמזָּה אֵ לֶּ ה הָ יוּ ְבּנֵי בָ ְשׂמַ ת אֵ ֶשׁת ﬠֵ ָשׂו:
36:13וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי ְרעוּאֵ ל נַחַ ת וָז ֶַרח ַשׁמָּ ה ִ
36:14וְאֵ לֶּ ה הָ יוּ ְבּנֵי אָ הֳ לִ יבָ מָ ה בַ ת־ ֲﬠנָה בַּ ת־צִ ְבעוֹן אֵ ֶשׁת ﬠֵ ָשׂו וַתֵּ לֶ ד לְ ﬠֵ ָשׂו אֶ ת־יְﬠִ וּשׁ וְאֶ ת־יַﬠְ לָ ם וְאֶ ת־קֹ ַרח:
אוֹמ ר אַ לּוּף צְ פוֹ אַ לּוּף ְקנַז:
ימן אַ לּוּף ָ
36:15אֵ לֶּ ה אַ לּוּפֵ י ְבנֵי־ﬠֵ ָשׂו ְבּנֵי אֱ ִליפַ ז ְבּכוֹר ﬠֵ ָשׂו אַ לּוּף תֵּ ָ
36:16אַ לּוּף־קֹ ַרח אַ לּוּף גַּﬠְ תָּ ם אַ לּוּף ﬠֲמָ לֵ ק אֵ לֶּ ה אַ לּוּפֵ י אֱ לִ יפַ ז ְבּאֶ ֶרץ אֱ דוֹם אֵ לֶּ ה ְבּנֵי ﬠָ ָדה:
36:17וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי ְרעוּאֵ ל בֶּ ן־ﬠֵ ָשׂו אַ לּוּף נַחַ ת אַ לּוּף ז ֶַרח אַ לּוּף ַשׁמָּ ה אַ לּוּף ִמזָּה אֵ לֶּ ה אַ לּוּפֵ י ְרעוּאֵ ל ְבּאֶ ֶרץ אֱ דוֹם
אֵ לֶּ ה ְבּנֵי בָ ְשׂמַ ת אֵ ֶשׁת ﬠֵ ָשׂו:
36:18וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי אָ הֳ לִ יבָ מָ ה אֵ ֶשׁת ﬠֵ ָשׂו אַ לּוּף ְי עוּשׁ אַ לּוּף יַﬠְ לָ ם אַ לּוּף קֹ ַרח אֵ לֶּ ה אַ לּוּפֵ י אָ הֳ ִליבָ ָמה בַּ ת־ ֲﬠנָה אֵ ֶשׁת
ﬠֵ ָשׂו:
36:19אֵ לֶּ ה ְב ֵני־ﬠֵ ָשׂו וְאֵ לֶּ ה אַ לּוּפֵ יהֶ ם הוּא אֱ דוֹם:
ֵי־שׂﬠִ יר הַ חֹ ִרי יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ לוֹטָ ן וְשׁוֹבָ ל וְצִ ְב עוֹן וַ ֲﬠנָה:
36:20אֵ לֶּ ה ְבנ ֵ
ישׁן אֵ לֶּ ה אַ לּוּפֵ י הַ חֹ ִרי ְבּנֵי ֵשׂﬠִ יר ְבּאֶ ֶרץ אֱ דוֹם:
36:21ו ְִדשׁוֹן וְאֵ ֶצר ו ְִד ָ
ימם וַאֲ חוֹת לוֹטָ ן ִתּ ְמנָע:
י־לוֹטן חֹ ִרי וְהֵ ָ
ָ
36:22וַיִּ ְהיוּ ְב ֵנ
36:23וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי שׁוֹבָ ל ﬠַ לְ וָן וּמָ נַחַ ת וְﬠֵ יבָ ל ְשׁפוֹ וְאוֹנָם:
36:24וְאֵ לֶּ ה ְבנֵי־צִ ְבעוֹן וְאַ יָּה וַ ֲﬠנָה הוּא ֲﬠנָה אֲ ֶשׁר ָמצָא אֶ ת־הַ יּ ִֵמם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ִבּ ְרעֹתוֹ אֶ ת־הַ חֲ מ ִֹרים לְ צִ ְב עוֹן אָ ִביו:
36:25וְאֵ לֶּ ה ְבנֵי־ ֲﬠנָה ִדּשֹׁן וְאָ הֳ לִ יבָ מָ ה בַּ ת־ ֲﬠנָה:
ישׁן חֶ ְמ ָדּן וְאֶ ְשׁבָּ ן ְוי ְִת ָרן וּכְ ָרן:
36:26וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי ִד ָ
36:27אֵ לֶּ ה ְבּנֵי־אֵ ֶצר ִבּלְ הָ ן ְו ַז ֲﬠוָן וַﬠ ֲָקן:
ישׁן עוּץ וַאֲ ָרן:
ֵי־ד ָ
36:28אֵ לֶּ ה ְבנ ִ
36:29אֵ לֶּ ה אַ לּוּפֵ י הַ חֹ ִרי אַ לּוּף לוֹטָ ן אַ לּוּף שׁוֹבָ ל אַ לּוּף צִ ְבעוֹן אַ לּוּף ֲﬠנָה:
ישׁן אֵ לֶּ ה אַ לּוּפֵ י הַ חֹ ִרי ְלאַ לֻּפֵ יהֶ ם ְבּאֶ ֶרץ ֵשׂﬠִ יר:
36:30אַ לּוּף ִדּשֹׁן אַ לּוּף אֵ ֶצ ר אַ לּוּף ִדּ ָ
36:31וְאֵ לֶּ ה הַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר ָמ ְלכוּ ְבּאֶ ֶרץ אֱ דוֹם ִלפְ נֵי ְמלָ ־מֶ לֶ ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְשׁם ﬠִ ירוֹ ִדּנְהָ בָ ה:
ן־בּ עוֹר ו ֵ
36:32וַיִּ ְמ בֶּ אֱ דוֹם בֶּ לַ ע בֶּ ְ
ַתּ ְחתָּ יו יוֹבָ ב בֶּ ן־ז ֶַרח ִמבָּ צְ ָרה:
36:33וַיָּמָ ת בָּ לַ ע וַיִּ ְמ
ימנִי:
ַתּ ְח ָתּיו חֻ ָשׁם מֵ אֶ ֶרץ הַ ֵתּ ָ
36:34וַיּ ָָמת יוֹבָ ב וַיִּ ְמ
ְשׁם ﬠִ ירוֹ ֲﬠוִית:
ת־מ ְדיָן ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָ ב ו ֵ
ִ
ן־בּ ַדד הַ מַּ כֶּה אֶ
36:35וַיָּמָ ת חֻ ָשׁם וַיִּ ְמ תַּ ְחתָּ יו הֲ ַדד בֶּ ְ
ַתּ ְח ָתּיו ַשׂ ְמלָ ה ִמ ַמּ ְשׂ ֵר ָקה:
36:36וַיָּמָ ת הֲ ָדד וַיִּ ְמ
ַ 36:37ויָּמָ ת ַשׂ ְמלָ ה וַיִּ ְמ תַּ ְח ָתּיו ָשׁאוּל מֵ ְרחֹ בוֹת הַ נָּהָ ר:
ַתּ ְחתָּ יו בַּ ﬠַ ל חָ נָן בֶּ ן־ﬠַ כְ בּוֹר:
36:38וַיּ ָָמת ָשׁאוּל וַיִּ ְמ
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ְשׁם ִא ְשׁתּוֹ ְמהֵ יטַ ְבאֵ ל בַּ ת־מַ ְט ֵרד בַּ ת מֵ י
ְשׁם ִﬠירוֹ פָּ עוּ ו ֵ
תַּ ְחתָּ יו הֲ ַדד 1ו ֵ

ַ 36:39ויּ ָָמת בַּ ﬠַ ל חָ נָן בֶּ ן־ﬠַ כְ בּוֹר וַיִּ ְמ
זָהָ ב:
ְתת:
36:40וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת אַ לּוּפֵ י ﬠֵ ָשׂו לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לִ ְמקֹ מֹתָ ם ִבּ ְשׁמֹתָ ם אַ לּוּף ִתּ ְמנָע אַ לּוּף ﬠַ ְלוָה אַ לּוּף י ֵ
36:41אַ לּוּף אָ הֳ לִ יבָ מָ ה אַ לּוּף אֵ לָ ה אַ לּוּף פִּ ינֹן:
ימן אַ לּוּף ִמ ְבצָ ר:
36:42אַ לּוּף ְקנַז אַ לּוּף ֵתּ ָ
זָּתם הוּא ﬠֵ ָשׂו אֲ ִבי אֱ דוֹם:
ֹתם ְבּאֶ ֶרץ אֲ חֻ ָ
36:43אַ לּוּף ַמגְ ִדּיאֵ ל אַ לּוּף ﬠִ ָירם אֵ לֶּ ה אַ לּוּפֵ י אֱדוֹם ְלמ ְֹשׁב ָ
גוּרי אָ ִביו ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
ֵשׁב יַﬠֲקֹב ְבּאֶ ֶרץ ְמ ֵ
37:1וַיּ ֶ
ת־בּנֵי
ְ
ת־בּנֵי ִבלְ הָ ה וְאֶ
ְ
ן־שׁבַ ע־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה הָ יָה רֹﬠֶ ה אֶ ת־אֶ חָ יו בַּ צּ ֹאן וְהוּא נַﬠַ ר אֶ
37:2אֵ לֶּ ה תּ ְֹלדוֹת יַﬠֲקֹ ב יוֹסֵ ף בֶּ ְ
ת־דּבָּ תָ ם ָרﬠָ ה אֶ ל־אֲ ִביהֶ ם:
זִ לְ פָּ ה נְ ֵשׁי אָ ִביו וַיָּבֵ א יוֹסֵ ף אֶ ִ
תנֶת פַּ ִסּים:
ְ 37:3וי ְִשׂ ָראֵ ל אָ הַ ב אֶ ת־יוֹסֵ ף ִמכָּל־בָּ נָיו כִּ י־בֶ ן־זְ ֻקנִים הוּא לוֹ ְוﬠָ ָשׂה לוֹ כְּ ֹ
37:4וַיִּ ְראוּ אֶ חָ יו כִּ י־ ֹאתוֹ אָ הַ ב אֲ ִביהֶ ם ִמכָּל־אֶ חָ יו וַיִּ ְשׂנְאוּ אֹתוֹ וְל ֹא יָכְ לוּ ַדּ ְבּ רוֹ ְל ָשׁ ם:
ַיּוֹספוּ עוֹד ְשׂנ ֹא אֹתוֹ:
37:5וַיַּחֲ ם יוֹסֵ ף חֲ לוֹם וַ ַיּגֵּד לְ אֶ חָ יו ו ִ
ַ 37:6ויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם ִשׁ ְמעוּ־נָא הַ חֲ לוֹם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר חָ לָ ְמ ִתּי:
ֹתיכֶם
37:7ו ְִהנֵּה אֲ נ ְַחנוּ ְמאַ לְּ ִמים אֲ ל ִֻמּים ְבּתוֹ הַ ָשּׂ ֶדה ו ְִהנֵּה ָקמָ ה אֲ לֻמָּ ִתי ְוגַם־ ִנצָּבָ ה ו ְִהנֵּה ְתסֻ בֶּ ינָה אֲ ֻלמּ ֵ
ו ִַתּ ְשׁתַּ חֲ וֶין ָ לַ אֲ לֻמָּ ִתי:
ל־דּבָ ָריו:
ֹתיו וְﬠַ ְ
ַיּוֹספוּ עוֹד ְשׂנ ֹא אֹתוֹ ﬠַ ל־חֲ מ ָ
ִתּ ְמ ﬠָ לֵ ינוּ ִאם־מָ שׁוֹל ִתּ ְמשֹׁל בָּ נוּ ו ִ
ֹאמרוּ לוֹ אֶ חָ יו הֲ ָמ
37:8וַיּ ְ
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37:9וַיַּחֲ ם עוֹד חֲ לוֹם אַ חֵ ר וַיְסַ פֵּ ר אֹתוֹ לְ אָ ִביו וּלְ אֶ חָ יו ַויּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה חָ לַ ְמ ִתּי חֲ לוֹם עוֹד ו ְִהנֵּה הַ ֶשּׁ ֶמשׁ וְהַ יּ ֵָרחַ וְאַ חַ ד
ﬠָ ָשׂר כּוֹכ ִָבים ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִים לִ י:
ַ 37:10ויְסַ פֵּ ר אֶ ל־אָ ִביו וְאֶ ל־אֶ חָ יו וַיִּ גְ ﬠַ ר־בּוֹ אָ ִביו וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ָמה הַ חֲ לוֹם הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר חָ לָ ְמ ָתּ הֲ בוֹא נָבוֹא אֲ נִי ו ְִא ְמּ
וְאַ חֶ י לְ ִה ְשׁתַּ חֲ ות לְ אָ ְרצָה:
ַ 37:11וי ְַקנְ אוּ־בוֹ אֶ חָ יו וְאָ ִביו ָשׁמַ ר אֶ ת־הַ ָדּבָ ר:
ַ 37:12ויֵּלְ כוּ אֶ חָ יו לִ ְרעוֹת אֶ ת־צ ֹאן אֲ ִביהֶ ם ִבּ ְשׁכֶם:
ֹאמ ר לוֹ ִה ֵנּנִי:
ַ 37:13ויּ ֹאמֶ ר י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יוֹסֵ ף הֲ לוֹא אַ חֶ י רֹﬠִ ים ִבּ ְשׁכֶם לְ כָה וְאֶ ְשׁלָ חֲ אֲ לֵ יהֶ ם וַיּ ֶ
ת־שׁלוֹם הַ צּ ֹאן וַהֲ ִשׁבֵ נִי ָדּבָ ר וַיִּ ְשׁלָ חֵ הוּ ֵמﬠֵ ֶמק חֶ ְב רוֹן וַיָּב ֹא
ְ
ת־שׁלוֹם אַ חֶ י וְאֶ
ְ
37:14וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ לֶ ־נָא ְראֵ ה אֶ
ְשׁכ ֶָמה:
ה־תּבַ ֵקּשׁ:
ְ
37:15וַיִּ ְמצָאֵ הוּ ִאישׁ ו ְִהנֵּה תֹﬠֶ ה בַּ ָשּׂ ֶדה וַיִּ ְשׁאָ לֵ הוּ הָ ִאישׁ לֵ אמֹר מַ
ידה־נָּא ִלי אֵ י ֹפה הֵ ם רֹﬠִ ים:
37:16וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ת־אַ חַ י אָ נֹכִ י ְמבַ ֵקּשׁ הַ גִּ ָ
37:17וַיּ ֹאמֶ ר הָ ִאישׁ נ ְָסעוּ ִמזֶּה כִּ י ָשׁמַ ﬠְ ִתּי א ְֹמ ִרים נֵלְ כָה דֹּתָ ְינָה וַיֵּלֶ יוֹסֵ ף אַ חַ ר אֶ חָ יו וַיִּ ְמצָאֵ ם ְבּד ָֹתן:
וּב טֶ ֶרם י ְִק ַרב אֲ לֵ יהֶ ם וַיִּ ְתנַכְּ לוּ ֹאתוֹ לַ הֲ ִמיתוֹ:
37:18וַיִּ ְראוּ אֹתוֹ מֵ ָרחֹ ק ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו ִהנֵּה בַּ ﬠַ ל הַ חֲ מוֹת הַ לָּ זֶה בָּ א:
ַ 37:19ויּ ְ
ֹתיו:
37:20וְﬠַ תָּ ה לְ כוּ ְונַהַ ְרגֵהוּ ְונ ְַשׁלִ כֵהוּ ְבּאַ חַ ד הַ ֹבּ רוֹת וְאָ מַ ְרנוּ חַ יָּה ָרﬠָ ה אֲ כָלָ ְתהוּ ְו ִנ ְראֶ ה ַמה־יִּ ְהיוּ חֲ מ ָ
37:21וַיִּ ְשׁמַ ע ְראוּבֵ ן וַיַּצִּ לֵ הוּ ִמיּ ָָדם וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא ַנכֶּנּוּ נָפֶ שׁ:
ל־תּ ְשׁלְ חוּ־בוֹ ְלמַ ﬠַ ן
כוּ־דם הַ ְשׁלִ יכוּ אֹתוֹ אֶ ל־הַ בּוֹר הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְויָד אַ ִ
ל־תּ ְשׁ ְפּ ָ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ְראוּבֵ ן אַ ִ
37:22וַיּ ֶ
הַ צִּ יל אֹתוֹ ִמיּ ָָדם לַ הֲ ִשׁיבוֹ אֶ ל־אָ ִביו:
תנֶת הַ פַּ ִסּים אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ יו:
ַ 37:23וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר־בָּ א יוֹסֵ ף אֶ ל־אֶ חָ יו ַויּ ְַפ ִשׁיטוּ אֶ ת־יוֹסֵ ף אֶ ת־כּ ָֻתּנְ תּוֹ אֶ ת־כְּ ֹ
37:24וַיִּ ָקּחֻ הוּ ַו ַיּ ְשׁלִ כוּ אֹתוֹ הַ ֹבּ ָרה וְהַ בּוֹר ֵרק אֵ ין בּוֹ מָ יִם:
אלים בָּ אָ ה ִמגִּ ְלﬠָ ד וּגְ ַמלֵּ יהֶ ם ֹנ ְשׂ ִאים נְכ ֹאת
37:25וַיּ ְֵשׁבוּ לֶ אֱ כָל־לֶ חֶ ם וַיִּ ְשׂאוּ ﬠֵ ינֵיהֶ ם וַיִּ ְראוּ ו ְִהנֵּה ֹא ְרחַ ת י ְִשׁ ְמﬠֵ ִ
הוֹריד ִמצְ ָריְמָ ה:
וּצְ ִרי וָ ט הוֹלְ כִ ים ְל ִ
ת־דּמוֹ:
ְהוּדה אֶ ל־אֶ חָ יו מַ ה־בֶּ צַע כִּ י נַהֲ רֹג אֶ ת־אָ ִחינוּ וְכִ ִסּינוּ אֶ ָ
37:26וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
ל־תּ ִהי־בוֹ כִּ י־אָ ִחינוּ ְב ָשׂ ֵרנוּ הוּא וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֶ חָ יו:
37:27לְ כוּ ְונ ְִמכְּ ֶרנּוּ לַ יִּ ְשׁ ְמﬠֵ אלִ ים ְוי ֵָדנוּ אַ ְ
אלים ְבּﬠֶ ְשׂ ִרים
37:28וַיַּﬠַ ְברוּ אֲ נ ִָשׁים ִמ ְדיָנִים ֹסחֲ ִרים וַיִּ ְמ ְשׁכוּ וַ ַיּﬠֲלוּ אֶ ת־יוֹסֵ ף ִמן־הַ בּוֹר וַיִּ ְמכְּ רוּ אֶ ת־יוֹסֵ ף לַ יִּ ְשׁ ְמﬠֵ ִ
כָּסֶ ף וַיּ ִָביאוּ אֶ ת־יוֹסֵ ף ִמצְ ָריְמָ ה:
ת־בּג ָָדיו:
ָשׁב ְראוּבֵ ן אֶ ל־הַ בּוֹר ו ְִהנֵּה אֵ ין־יוֹסֵ ף בַּ בּוֹר וַיִּ ְק ַרע אֶ ְ
ַ 37:29ויּ ָ
37:30וַ ָיּ ָשׁב אֶ ל־אֶ חָ יו ַויּ ֹאמַ ר הַ יֶּלֶ ד אֵ ינֶנּוּ וַאֲ נִי אָ נָה אֲ נִי־בָ א:
תּנֶת בַּ ָדּם:
תנֶת יוֹסֵ ף וַיִּ ְשׁחֲ טוּ ְשׂﬠִ יר ﬠִ זִּ ים וַיִּ ְט ְבּלוּ אֶ ת־הַ ֻכּ ֹ
37:31וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־כְּ ֹ
תנֶת ִבּ ְנ ִהוא ִאם־ל ֹא:
ֹאמרוּ ז ֹאת מָ צָאנוּ הַ כֶּר־נָא הַ כְּ ֹ
תנֶת הַ פַּ ִסּים וַיּ ִָביאוּ אֶ ל־אֲ ִביהֶ ם וַיּ ְ
ְשׁ ְלּחוּ אֶ ת־כְּ ֹ
37:32וַי ַ
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וּלאֶ חָ יו( ְ MTלאֶ חָ יו ְ LXX //לאָ ִביו וּלְ אֶ חָ יו 9
) ְלאָ ִביוְ 
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תנֶת ְבּנִי חַ יָּה ָרﬠָ ה אֲ כָלָ ְתהוּ טָ רֹף טֹ ַרף יוֹסֵ ף:
37:33וַיַּכִּ ָירהּ וַיּ ֹאמֶ ר כְּ ֹ
ל־בּנוֹ י ִָמים ַר ִבּים:
ָשׂם ַשׂק ְבּמָ ְתנָיו וַיִּ ְתאַ בֵּ ל ﬠַ ְ
37:34וַיִּ ְק ַרע יַ ֲﬠ קֹ ב ִשׂ ְמ תָ יו וַיּ ֶ
ל־בּנִי אָ בֵ ל ְשׁאֹלָ ה וַיּ ְֵב ךְּ אֹתוֹ אָ ִביו:
ָל־בּנֹתָ יו לְ נַחֲ מוֹ וַיְמָ אֵ ן לְ ִה ְתנַחֵ ם וַיּ ֹאמֶ ר כִּ י־אֵ ֵרד אֶ ְ
37:35וַיּ ָֻקמוּ כָל־בָּ נָיו ְוכ ְ
פוֹטיפַ ר ְס ִריס פַּ ְרעֹה ַשׂר הַ טַּ בָּ ִחים:
ל־מצְ ָריִם ְל ִ
37:36וְהַ ִמּ ְדיָנִיםָ 1מכְ רוּ ֹאתוֹ אֶ ִ
וּשׁמוֹ ִח ָירה:
ד־אישׁ ﬠֲדֻ לָּ ִמי ְ
ְהוּדה מֵ אֵ ת אֶ חָ יו וַיֵּט ﬠַ ִ
38:1וַי ְִהי בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא וַיּ ֵֶרד י ָ
וּשׁמוֹ שׁוּﬠַ וַיִּ ָקּחֶ הָ וַ ָיּב ֹא אֵ לֶ יהָ :
ת־אישׁ כְּ ַנ ֲﬠנִי ְ
ִ
ְהוּדה בַּ
א־שׁם י ָ
38:2וַיּ ְַר ָ
ת־שׁמוֹ ﬠֵ ר:
ְ
38:3ו ַַתּהַ ר וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן וַיִּ ְק ָרא אֶ
ת־שׁמוֹ אוֹנָן:
ְ
38:4ו ַַתּהַ ר עוֹד ו ֵַתּלֶ ד בֵּ ן ו ִַתּ ְק ָרא אֶ
2
ת־שׁמוֹ ֵשׁלָ ה ו ְִהיא ִבכְ זִ יב ְבּלִ ְדתָּ הּ ֹאתוֹ:
ְ
ַ 38:5ותֹּסֶ ף עוֹד וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן ו ִַתּ ְק ָרא אֶ
וּשׁ ָמהּ ָתּ ָמר:
הוּדה ִא ָשּׁה לְ ﬠֵ ר ְבּכוֹרוֹ ְ
38:6וַיִּ ַקּח ְי ָ
3
ְהוּדה ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַי ְִמתֵ הוּ אֱ ִהים :
38:7וַי ְִהי ﬠֵ ר ְבּכוֹר י ָ
ְהוּדה לְ אוֹנָן בּ ֹא אֶ ל־אֵ ֶשׁת אָ ִחי ְויַבֵּ ם אֹתָ הּ וְהָ ֵקם ז ֶַרע ְלאָ ִחי :
38:8וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
ְתן־ז ֶַרע לְ אָ ִחיו:
ַ 38:9ויּ ֵַדע אוֹנָן כִּ י לּ ֹא לוֹ י ְִהיֶה הַ זָּ ַרע וְהָ יָה ִאם־בָּ א אֶ ל־אֵ ֶשׁת אָ ִחיו ו ְִשׁחֵ ת אַ ְרצָה ְל ִב ְל ִתּי נ ָ
ַ 38:10ויּ ֵַרע ְבּﬠֵ ינֵי אֱ ִהים 4אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וַיָּמֶ ת ַגּם־אֹתוֹ:
ְהוּדה לְ ָת ָמר כַּלָּ תוֹ ְשׁ ִבי אַ ְל ָמנָה בֵ ית־אָ ִבי ﬠַ ד־יִגְ ַדּל ֵשׁלָ ה ְבנִי כִּ י אָ ַמ ר פֶּ ן־יָמוּת גַּם־הוּא כְּ אֶ חָ יו
38:11וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
וַתֵּ לֶ תָּ מָ ר וַתֵּ ֶשׁב בֵּ ית אָ ִביהָ :
ְהוּדה וַיַּﬠַ ל ﬠַ ל־גֹּ זֲזֵי צ ֹאנוֹ הוּא ו ְִח ָירה ֵרﬠֵ הוּ הָ ﬠֲדֻ לָּ ִמי
ְהוּדה וַיִּ נָּחֶ ם י ָ
38:12וַיִּ ְרבּוּ הַ יּ ִָמים וַתָּ ָמת בַּ ת־שׁוּﬠַ אֵ ֶשׁת־י ָ
ִתּ ְמנ ָָתה:
38:13וַיֻּגַּד לְ תָ מָ ר לֵ אמֹר ִהנֵּה חָ ִמי עֹלֶ ה ִת ְמנָתָ ה לָ גֹ ז צ ֹאנוֹ:
ל־דּ ֶר ִתּ ְמנ ָָתה כִּ י
38:14וַתָּ סַ ר ִבּגְ ֵדי אַ ְל ְמנוּתָ הּ ֵמﬠָ לֶ יהָ ו ִַתּ ְתכַּס 5בַּ ָצּﬠִ יף ו ִַתּ ְתﬠַ לָּ ף וַתֵּ ֶשׁב ְבּפֶ ַתח ﬠֵ י ַניִם אֲ ֶשׁר ﬠַ ֶ
ָראֲ ָתה כִּ י־ג ַָדל ֵשׁלָ ה ו ְִהוא ל ֹא־נ ְִתּנָה לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
ְהוּדה וַיּ ְַח ְשׁבֶ הָ לְ זוֹנָה כִּ י כִ ְסּתָ ה פָּ נֶיהָ :
38:15וַיִּ ְראֶ הָ י ָ
ה־תּתֶּ ן־לִּ י כִּ י ָתבוֹא
ִ
ַ 38:16ויֵּט אֵ לֶ יהָ אֶ ל־הַ ֶדּ ֶר וַיּ ֹאמֶ ר הָ בָ ה־נָּא אָ בוֹא אֵ לַ ִי כִּ י ל ֹא י ַָד ע כִּ י כַלָּ תוֹ ִהוא וַתּ ֹאמֶ ר מַ
אֵ לָ י:
ם־תּ ֵתּן ﬠֵ ָרבוֹן ﬠַ ד ָשׁלְ חֶ :
י־ﬠזִּ ים ִמן־הַ צּ ֹאן וַתּ ֹאמֶ ר ִא ִ
ַ 38:17ויּ ֹאמֶ ר אָ נֹכִ י אֲ ַשׁלַּ ח גְּ ִד ִ
38:18וַיּ ֹאמֶ ר מָ ה הָ ﬠֵ ָרבוֹן אֲ ֶשׁ ר אֶ תֶּ ן־לָּ וַתּ ֹאמֶ ר חֹ תָ ְמ וּפְ ִתילֶ וּמַ ְטּ אֲ ֶשׁר ְבּי ֶָד וַיִּ ֶתּן־לָּ הּ וַ ָיּב ֹא אֵ לֶ יהָ ו ַַתּהַ ר לוֹ:
38:19וַתָּ ָקם וַתֵּ לֶ וַתָּ סַ ר צְ ﬠִ יפָ הּ מֵ ﬠָ לֶ יהָ ו ִַתּלְ בַּ שׁ ִבּגְ ֵדי אַ לְ ְמנוּתָ הּ:
ְהוּדה אֶ ת־גְּ ִדי הָ ﬠִ זִּ ים ְבּיַד ֵרﬠֵ הוּ הָ ﬠֲדֻ לָּ ִמי לָ ַקחַ ת הָ ﬠֵ ָרבוֹן ִמיַּד הָ ִא ָשּׁה ְול ֹא ְמצָאָ הּ:
38:20וַיִּ ְשׁלַ ח י ָ
ֹאמ רוּ ל ֹא־הָ יְתָ ה בָ זֶה ְק ֵד ָשׁה:
38:21וַיִּ ְשׁאַ ל אֶ ת־אַ ְנ ֵשׁי הַ ָמּקוֹם  6לֵ אמֹר אַ יֵּה הַ ְקּ ֵד ָשׁה ִהוא בָ ﬠֵ י ַניִם ﬠַ ל־הַ ָדּ ֶר ַויּ ְ
ְתה בָ זֶה ְק ֵד ָשׁה:
צָאתיהָ ְוגַם אַ נְ ֵשׁי הַ ָמּקוֹם אָ ְמרוּ ל ֹא־הָ י ָ
ֹאמר ל ֹא ְמ ִ
ְהוּדה ַויּ ֶ
ָשׁב אֶ ל־י ָ
ַ 38:22ויּ ָ
אתהּ:
ְהוּדה ִתּ ַקּח־לָ הּ פֶּ ן נ ְִהיֶה לָ בוּז ִהנֵּה ָשׁלַ ְח ִתּי הַ גְּ ִדי הַ ֶזּה וְאַ ָתּה ל ֹא ְמ ָצ ָ
ֹאמר י ָ
38:23וַיּ ֶ
ְהוּדה
ֹאמר י ָ
מ ר ָזנְתָ ה תָּ מָ ר כַּלָּ ֶת ְוגַם ִהנֵּה הָ ָרה ִלזְ נוּנִים וַיּ ֶ
יהוּדה לֵ א ֹ
ָ
38:24וַי ְִהי כְּ ִמ ְשׁ שׁ חֳ ָד ִשׁים וַיֻּגַּד לִ
הוֹצִ יאוּהָ ו ְִת ָשּׂ ֵרף:
ֹאמ ר הַ כֶּר־נָא לְ ִמי הַ חֹ תָ ם
ִ 38:25הוא מוּצֵאת ו ְִהיא ָשׁלְ חָ ה אֶ ל־חָ ִמיהָ לֵ אמֹר ְל ִאישׁ אֲ ֶשׁר־אֵ לֶּ ה לּוֹ אָ נֹכִ י הָ ָרה וַתּ ֶ
וְהַ פָּ ִתיל 7וְהַ מַּ טֶּ ה הָ אֵ לֶּ ה:
צָד ָקה ִממֶּ נִּי כִּ י־ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא־ ְנ ַת ִתּיהָ ְל ֵשׁלָ ה ְבנִי ְול ֹא־יָסַ ף עוֹד ְל ַד ְﬠ ָתּה:
ְהוּדה וַיּ ֹאמֶ ר ְ
38:26וַ ַיּכֵּר י ָ
אוֹמים ְבּ ִב ְטנָהּ:
38:27וַי ְִהי ְבּﬠֵ ת ִל ְדתָּ הּ ו ְִהנֵּה ְת ִ
שׁנָה:
38:28וַי ְִהי ְב ִל ְד ָתּהּ וַיִּ ֶתּן־יָד ו ִַתּ ַקּח הַ ְמיַלֶּ ֶדת ו ִַתּ ְקשֹׁר ﬠַ ל־יָדוֹ ָשׁנִי לֵ אמֹר זֶה יָצָא ִרא ֹ
38:29וַי ְִהי כְּ ֵמ ִשׁיב יָדוֹ ו ְִהנֵּה יָצָא אָ ִחיו וַתּ ֹאמֶ ר מַ ה־פָּ ַרצְ תָּ ﬠָ לֶ י פָּ ֶרץ וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ פָּ ֶרץ:
38:30וְאַ חַ ר יָצָא אָ ִחיו אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־יָדוֹ הַ ָשּׁנִי וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ז ַָרח:
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הוֹרדֻ הוּ
אלים אֲ ֶשׁר ִ
פּוֹטיפַ ר ְס ִריס פַּ ְרעֹה ַשׂר הַ ַטּבָּ ִחים ִאישׁ ִמצְ ִרי ִמיַּד הַ יִּ ְשׁ ְמﬠֵ ִ
הוּרד ִמצְ ָריְמָ ה וַיִּ ְקנֵהוּ ִ
39:1וְיוֹסֵ ף ַ
ָשׁמָּ ה:
ַ 39:2וי ְִהי יְהוָה אֶ ת־יוֹסֵ ף וַי ְִהי ִאישׁ מַ צְ לִ יחַ ַוי ְִהי ְבּבֵ ית אֲ ֹדנָיו הַ ִמּצְ ִרי:
39:3וַיּ ְַרא אֲ ֹדנָיו כִּ י אֵ ל ִ 1אתּוֹ ְוכֹל אֲ ֶשׁר־הוּא עֹ ֶשׂה אֵ ל ַ 2מצְ ִליחַ ְבּיָדוֹ:
ְשׁ ֶרת ֹאתוֹ ַויַּפְ ִק ֵדהוּ ﬠַ ל־בֵּ יתוֹ ְוכָל־יֶשׁ־לוֹ נָתַ ן ְבּיָדוֹ:
39:4וַיִּ ְמצָא יוֹסֵ ף חֵ ן ְבּﬠֵ ינָיו אֲ ֹדנָיו 3וַי ָ
39:5וַי ְִהי מֵ אָ ז ִהפְ ִקיד ֹאתוֹ ְבּבֵ יתוֹ וְﬠַ ל כָּל־אֲ ֶשׁר יֶשׁ־לוֹ וַיְבָ ֶר יְהוָה אֶ ת־בֵּ ית הַ ִמּצְ ִרי ִבּגְ לַ ל יוֹסֵ ף וַ ְי ִהי ִבּ ְרכַּת יְהוָה
ְבּכָל־אֲ ֶשׁר יֶשׁ־לוֹ בַּ בַּ יִת וּבַ ָשּׂ ֶדה:
39:6וַ ַיּ ֲﬠזֹב כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ ְבּיַד־יוֹסֵ ף ְול ֹא־י ַָד ע ִאתּוֹ ְמאוּמָ ה כִּ י ִאם־הַ לֶּ חֶ ם אֲ ֶשׁר־הוּא אוֹכֵל וַי ְִהי יוֹסֵ ף יְפֵ ה־תֹאַ ר
וִיפֵ ה מַ ְראֶ ה:
ֹאמר ִשׁכְ בָ ה ִﬠ ִמּי:
ַ 39:7וי ְִהי אַ חַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ו ִַתּ ָשּׂא אֵ ֶשׁת־אֲ ֹדנָיו אֶ ת־ﬠֵ ינֶיהָ אֶ ל־יוֹסֵ ף ַותּ ֶ
ֹאמ ר אֶ ל־אֵ ֶשׁת אֲ ֹדנָיו הֵ ן אֲ ֹדנִי ל ֹא־י ַָדע ִא ִתּי מַ ה־בַּ בָּ יִת ְוכֹל אֲ ֶשׁ ר־יֶשׁ־לוֹ נ ַָתן ְבּי ִָדי:
ַ 39:8ויְמָ אֵ ן וַיּ ֶ
ֱשׂה הָ ָרﬠָ ה
־א ְשׁתּוֹ וְאֵ י אֶ ﬠ ֶ
ם־אוֹת בַּ אֲ ֶשׁר אַ ְתּ ִ
ָ
אוּמה כִּ י ִא
39:9אֵ ינֶנּוּ גָדוֹל בַּ בַּ יִת הַ זֶּה ִממֶּ נִּי ְול ֹא־חָ ַשׂ ִמ ֶמּנִּי ְמ ָ
אתי לֵ א ִהים:
הַ גְּ דֹלָ ה הַ זּ ֹאת וְחָ ָט ִ
ֹא־שׁמַ ע אֵ לֶ יהָ לִ ְשׁכַּב אֶ צְ לָ הּ ִל ְהיוֹת ִﬠ ָמּהּ:
39:10וַי ְִהי כְּ ַד ְבּ ָרהּ אֶ ל־יוֹסֵ ף יוֹם יוֹם ְול ָ
39:11וַי ְִהי כְּ הַ יּוֹם הַ זֶּה וַ ָיּב ֹא הַ בַּ יְתָ ה לַ ﬠֲשׂוֹת ְמלַ אכְ תּוֹ וְאֵ ין ִאישׁ מֵ אַ נְ ֵשׁי הַ בַּ יִת ָשׁם בַּ בָּ יִת:
מ ר ִשׁכְ בָ ה ﬠִ ִמּי וַ ַיּ ֲﬠזֹב ִבּגְ דוֹ ְבּי ָָדהּ וַ ָיּנָס וַיֵּצֵא הַ חוּצָ ה:
39:12ו ִַתּ ְתפְּ ֵשׂהוּ ְבּ ִבגְ דוֹ לֵ א ֹ
ַ 39:13וי ְִהי כִּ ְראוֹתָ הּ כִּ י־ﬠָ זַב ִבּגְ דוֹ ְבּי ָָדהּ ַו ָיּנָס הַ חוּצָ ה:
מר ְראוּ הֵ ִביא לָ נוּ ִאישׁ ﬠִ ְב ִרי לְ ַצחֶ ק בָּ נוּ בָּ א אֵ לַ י ִל ְשׁכַּב ﬠִ ִמּי וָאֶ ְק ָרא
39:14ו ִַתּ ְק ָרא לְ אַ ְנ ֵשׁי בֵ יתָ הּ וַתּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם לֵ א ֹ
ְבּקוֹל גָּדוֹל:
קוֹלי וָאֶ ְק ָרא וַ ַיּ ֲﬠזֹב ִבּגְ דוֹ אֶ צְ לִ י וַ ָיּנָס וַ ֵיּצֵא הַ חוּצָה:
39:15וַי ְִהי כְ ָשׁ ְמעוֹ כִּ י־הֲ ִרימ ִֹתי ִ
39:16וַתַּ נַּח ִבּגְ דוֹ אֶ צְ לָ הּ ﬠַ ד־בּוֹא אֲ ֹדנָיו אֶ ל־בֵּ יתוֹ:
ֹאמר ִלי ִשׁכְ ִבי
את לָּ נוּ ְלצַ חֶ ק ִבּי וַיּ ֶ
מ ר בָּ א־אֵ לַ י הָ ﬠֶ בֶ ד הָ ִﬠ ְב ִרי אֲ ֶשׁר־הֵ בֵ ָ
39:17ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֵ לָ יו כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה לֵ א ֹ
ִﬠ ְמּ :4
ימי קוֹלִ י וָאֶ ְק ָרא וַ ַיּ ֲﬠזֹב ִבּגְ דוֹ אֶ צְ לִ י וַ ָיּנָס הַ חוּצָה:
39:18וַי ְִהי כַּהֲ ִר ִ
מ ר כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ﬠָ ָשׂהּ לִ י ﬠַ ְב ֶדּ וַיִּ חַ ר אַ פּוֹ:
ת־דּ ְב ֵרי ִא ְשׁתּוֹ אֲ ֶשׁר ִדּ ְבּ ָרה אֵ לָ יו לֵ א ֹ
39:19וַי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ אֲ ֹדנָיו אֶ ִ
י־שׁם ְבּבֵ ית הַ סֹּהַ ר:
סוּרים ַוי ְִה ָ
סוּרי הַ ֶמּלֶ אֲ ִ
39:20וַיִּ ַקּח אֲ ֹדנֵי יוֹסֵ ף אֹתוֹ וַיִּ ְתּנֵהוּ אֶ ל־בֵּ ית הַ סֹּהַ ר ְמקוֹם אֲ ֶשׁר־אֲ ֵ
ַ 39:21וי ְִהי יְהוָה אֶ ת־יוֹסֵ ף וַיֵּט אֵ לָ יו חָ סֶ ד וַיִּ תֵּ ן ִחנּוֹ ְבּﬠֵ ינֵי ַשׂר בֵּ ית־הַ סֹּהַ ר:
39:22וַיִּ תֵּ ן ַשׂר בֵּ ית־הַ סֹּהַ ר ְבּיַד־יוֹסֵ ף אֵ ת כָּל־הָ אֲ ִס ִירם אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית הַ סֹּהַ ר וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר עֹ ִשׂים ָשׁם הוּא הָ יָה
עֹ ֶשׂה:
אוּמה ְבּיָדוֹ בַּ אֲ ֶשׁר אֱ ִהיםִ 5אתּוֹ וַאֲ ֶשׁר־הוּא עֹ ֶשׂה 6מַ צְ לִ יחַ :
ל־מ ָ
39:23אֵ ין ַשׂר בֵּ ית־הַ סֹּהַ ר רֹאֶ ה אֶ ת־ ָכּ ְ
־מצְ ַריִם וְהָ אֹפֶ ה לַ אֲ ֹדנֵיהֶ ם ְל ֶמלֶ ִמצְ ָריִם:
40:1וַי ְִהי אַ חַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה חָ ְטאוּ ַמ ְשׁ ֵקה מֶ לֶ ִ
40:2וַיִּ ְקצֹף פַּ ְרעֹה ﬠַ ל ְשׁנֵי סָ ִריסָ יו ﬠַ ל ַשׂר הַ ַמּ ְשׁ ִקים וְﬠַ ל ַשׂר הָ אוֹפִ ים:
40:3וַיִּ תֵּ ן אֹתָ ם ְבּ ִמ ְשׁמַ ר בֵּ ית ַשׂר הַ טַ בָּ ִחים אֶ ל־בֵּ ית הַ ֹסּהַ ר ְמקוֹם אֲ ֶשׁר יוֹסֵ ף אָ סוּר ָשׁם:
ְשׁ ֶרת אֹתָ ם וַיִּ ְהיוּ י ִָמים ְבּ ִמ ְשׁמָ ר:
40:4וַיִּ פְ קֹד ַשׂר הַ טַּ בָּ ִחים אֶ ת־יוֹסֵ ף ִא ָתּם וַי ָ
40:5וַיַּחַ לְ מוּ חֲ לוֹם ְשׁנֵיהֶ ם ִאישׁ חֲ מוֹ ְבּלַ יְלָ ה אֶ חָ ד ִאישׁ כְּ פִ ְתרוֹן חֲ מוֹ הַ מַּ ְשׁ ֶקה וְהָ אֹפֶ ה אֲ ֶשׁר לְ מֶ לֶ ִמצְ ַריִם
סוּרים ְבּבֵ ית הַ סֹּהַ ר:
אֲ ֶשׁר אֲ ִ
40:6וַ ָיּב ֹא אֲ לֵ יהֶ ם יוֹסֵ ף בַּ ֹבּ ֶקר וַיּ ְַרא אֹתָ ם ו ְִהנָּם ֹזﬠֲפִ ים:
ת־ס ִריסֵ י פַ ְרעֹה אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ְב ִמ ְשׁמַ ר בֵּ ית אֲ ֹדנָיו לֵ אמֹר ַמדּוּﬠַ ְפּנֵיכֶם ָר ִﬠים הַ יּוֹם:
ְ
40:7וַיִּ ְשׁאַ ל אֶ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו חֲ לוֹם חָ לַ ְמנוּ וּפֹתֵ ר אֵ ין אֹתוֹ וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם יוֹסֵ ף הֲ לוֹא לֵ א ִהים ִפּ ְת רֹנִ ים סַ ְפּרוּ־נָא ִלי:
40:8וַיּ ְ
לוֹמי ו ְִהנֵּה־גֶפֶ ן לְ פָ נָי:
ֹאמר לוֹ בַּ חֲ ִ
ַ 40:9ויְסַ פֵּ ר ַשׂר־הַ מַּ ְשׁ ִקים אֶ ת־חֲ מוֹ ְליוֹסֵ ף ַויּ ֶ
40:10וּבַ גֶּפֶ ן ְשׁ ָשׁה ָשׂ ִריגִ ם ו ְִהיא כְ ֹפ ַרחַ ת ﬠָ ְלתָ ה נִ צָּהּ ִה ְב ִשׁילוּ אַ ְשׁכְּ תֶ יהָ ֲﬠנ ִָבים:
 MT LXXיְהוָה  LXX(107’-125) //אֵ ל 3
 MT LXXיְהוָה  LXX(314*(vid)) OL(I) //אֵ ל 3

1
2

דנָיו 4
) ְבּﬠֵ ינָיואֲ ֹדנָיו(  SP LXX Vg // omit MTאֲ ֹ

3

ְהי( ַ LXX OL Ms // omit MT Tg Syr Vgויּ ֹאמֶ ר לִ י ִשׁכְ ִבי ﬠִ ְמּ 17
)וַיּ ֹאמֶ רוַי ִ

4

 MT LXXיְהוָה  LXX(318) //אֱ ִהים 23
שׂה 23
 MT LXXיְהוָה  ? ] // addומצליח[ )) LXX(19-B(Sעֹ ֶ

5
6

40:11וְכוֹס פַּ ְרעֹה ְבּי ִָדי וָאֶ ַקּח אֶ ת־הָ ֲﬠנ ִָבים וָאֶ ְשׂחַ ט אֹ ָתם אֶ ל־כּוֹס פַּ ְרעֹה וָאֶ ֵתּן אֶ ת־הַ כּוֹס ﬠַ ל־כַּף פַּ ְרעֹה:
ֹאמר לוֹ יוֹסֵ ף זֶה פִּ ְתרֹנוֹ ְשׁ ֶשׁת הַ ָשּׂ ִרגִ ים ְשׁ ֶשׁת י ִָמים הֵ ם:
40:12וַיּ ֶ
יב ﬠַ ל־ ַכּ ֶנּ ְונ ַָתתָּ כוֹס־פַּ ְרעֹה ְבּיָדוֹ כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט הָ ִראשׁוֹן
ֹאשׁ וַהֲ ִשׁ ְ
ִשּׂא פַ ְרעֹה אֶ ת־ ר ֶ
ְ 40:13בּעוֹד ְשׁ ֶשׁת י ִָמים י ָ
ִית מַ ְשׁ ֵקהוּ:
אֲ ֶשׁר הָ י ָ
יטב לָ וְﬠָ ִשׂיתָ ־נָּא ִﬠ ָמּ ִדי חָ סֶ ד ו ְִהזְ כּ ְַר ַתּנִי אֶ ל־פַּ ְרעֹה וְהוֹצֵאתַ נִי ִמן־הַ בַּ יִת
40:14כִּ י ִאם־זְ כ ְַרתַּ נִי ִא ְתּ כַּאֲ ֶשׁר ִי ַ
הַ זֶּה:
י־שׂמוּ א ִֹתי בַּ בּוֹר:
אוּמה כִּ ָ
יתי ְמ ָ
40:15כִּ י־ ֻגנֹּב ֻגּנּ ְַב ִתּי ֵמאֶ ֶרץ הָ ִﬠ ְב ִרים ְוגַם־פֹּה ל ֹא־ﬠָ ִשׂ ִ
ֹאשׁי:
לוֹמי ו ְִהנֵּה ְשׁ ָשׁה סַ לֵּ י חֹ ִרי ﬠַ ל־ ר ִ
40:16וַיּ ְַרא ַשׂר־הָ אֹפִ ים כִּ י טוֹב פָּ ָתר וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־יוֹסֵ ף אַ ף־אֲ נִי בַּ חֲ ִ
ֹאשׁי:
ֲשׂה אֹפֶ ה וְהָ עוֹף אֹ כֵל אֹתָ ם ִמן־הַ סַּ ל מֵ ﬠַ ל ר ִ
40:17וּבַ סַּ ל הָ ﬠֶ לְ יוֹן ִמכֹּל מַ אֲ כַל פַּ ְרעֹה מַ ﬠ ֵ
40:18וַיַּﬠַ ן יוֹסֵ ף וַיּ ֹאמֶ ר זֶה פִּ ְת רֹנוֹ ְשׁ ֶשׁת הַ סַּ לִּ ים ְשׁ ֶשׁת י ִָמים הֵ ם:
ת־בּ ָשׂ ְר ֵמﬠָ לֶ י :
ְ
אוֹת ﬠַ ל־ﬠֵ ץ וְאָ כַל הָ עוֹף אֶ
ְתלָ ה ְ
ֹאשׁ ֵמﬠָ לֶ י ו ָ
ִשּׂא פַ ְרעֹה אֶ ת־ ר ְ
ְ 40:19בּעוֹד ְשׁ ֶשׁת י ִָמים י ָ
ישׁי יוֹם הֻ לֶּ ֶדת אֶ ת־פַּ ְרעֹה וַיַּﬠַ שׂ ִמ ְשׁתֶּ ה לְ כָל־ﬠֲבָ ָדיו וַיִּ ָשּׂא אֶ ת־ר ֹאשׁ ַשׂר הַ מַּ ְשׁ ִקים
40:20וַי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
וְאֶ ת־ר ֹאשׁ ַשׂר הָ אֹ ִפים ְבּתוֹ ﬠֲבָ ָדיו:
ת־שׂר הַ ַמּ ְשׁ ִקים ﬠַ ל־מַ ְשׁ ֵקהוּ וַיִּ ֵתּן הַ כּוֹס ﬠַ ל־כַּף פַּ ְרעֹ ה:
ַ
ָשׁב אֶ
ַ 40:21ויּ ֶ
40:22וְאֵ ת ַשׂר הָ אֹפִ ים תָּ לָ ה כַּאֲ ֶשׁר פָּ תַ ר לָ הֶ ם יוֹסֵ ף:
ְ 40:23ול ֹא־ ָזכַר ַשׂר־הַ ַמּ ְשׁ ִקים אֶ ת־יוֹסֵ ף וַיִּ ְשׁכָּחֵ הוּ:
41:1וַי ְִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנָתַ יִם י ִָמים וּפַ ְרעֹה חֹ לֵ ם ו ְִהנֵּה עֹמֵ ד ﬠַ ל־הַ ְי ֹאר:
וּב ִרי ֹאת בָּ ָשׂר ו ִַתּ ְרﬠֶ ינָה בָּ אָ חוּ:
41:2ו ְִהנֵּה ִמן־הַ יְאֹ ר עֹ ת ֶשׁבַ ע פָּ רוֹת יְפוֹת מַ ְראֶ ה ְ
41:3ו ְִהנֵּה ֶשׁבַ ע פָּ רוֹת אֲ חֵ רוֹת עֹלוֹת אַ חֲ ֵריהֶ ן ִמן־הַ ְי ֹאר ָרעוֹת מַ ְראֶ ה ו ְַרקּוֹת 1בָּ ָשׂר וַתַּ ֲﬠמ ְֹדנָה אֵ צֶל הַ פָּ רוֹת
ל־שׂפַ ת הַ ְיאֹר:
ﬠַ ְ
יקץ פַּ ְרעֹה:
ַ 41:4ותּ ֹאכַלְ נָה הַ פָּ רוֹת ָרעוֹת הַ ַמּ ְראֶ ה ו ְַדקֹּת הַ בָּ ָשׂ ר אֵ ת ֶשׁבַ ע הַ פָּ רוֹת ְיפֹת הַ ַמּ ְראֶ ה וְהַ ְבּ ִריאֹת וַיִּ ַ
ישׁן וַיַּחֲ ם ֵשׁנִית ו ְִהנֵּה ֶשׁבַ ע ִשׁבּ ֳִלים עֹ לוֹת ְבּ ָקנֶה אֶ חָ ד ְבּ ִריאוֹת ְו טֹבוֹת:
41:5וַיִּ ָ
וּשׁדוּפֹת ָק ִדים צ ְֹמחוֹת אַ חֲ ֵריהֶ ן:
בֳּלים ַדּקּוֹת ְ
41:6ו ְִהנֵּה ֶשׁבַ ע ִשׁ ִ
יקץ פַּ ְרעֹה ו ְִהנֵּה חֲ לוֹם:
41:7ו ִַתּ ְבלַ ﬠְ נָה הַ ִשּׁבֳּלִ ים הַ ַדּקּוֹת אֵ ת ֶשׁבַ ע הַ ִשּׁבּ ֳִלים הַ ְבּ ִריאוֹת וְהַ ְמּלֵ אוֹת וַיִּ ַ
ַ 41:8וי ְִהי בַ בּ ֶֹקר ו ִַתּפָּ ﬠֶ ם רוּחוֹ וַיִּ ְשׁלַ ח וַיִּ ְק ָרא אֶ ת־כָּל־חַ ְרטֻ מֵּ י ִמצְ ַריִם וְאֶ ת־כָּל־חֲ כ ֶָמיהָ ַויְסַ פֵּ ר פַּ ְרעֹה לָ הֶ ם
אֶ ת־חֲ מוֹ וְאֵ ין־פּוֹתֵ ר אוֹתָ ם לְ פַ ְרעֹ ה:
מ ר אֶ ת־חֲ ָטאַ י אֲ ִני ַמזְ כִּ יר הַ יּוֹם:
41:9וַי ְַדבֵּ ר ַשׂר הַ מַּ ְשׁ ִקים אֶ ל2־פַּ ְרעֹה לֵ א ֹ
41:10פַּ ְרעֹ ה ָקצַ ף ﬠַ ל־ﬠֲבָ ָדיו וַיִּ תֵּ ן א ִֹתי ְבּ ִמ ְשׁמַ ר בֵּ ית ַשׂר הַ טַּ בָּ ִחים ֹא ִתי וְאֵ ת ַשׂר הָ א ִֹפים:
41:11וַנַּחַ לְ מָ ה חֲ לוֹם ְבּלַ יְלָ ה אֶ חָ ד אֲ נִי וָהוּא ִאישׁ כְּ פִ ְתרוֹן חֲ מוֹ חָ לָ ְמנוּ:
ֹתינוּ ִאישׁ כַּחֲ מוֹ פָּ תָ ר:
ְשׁם ִאתָּ נוּ נַﬠַ ר ﬠִ ְב ִרי ﬠֶ בֶ ד לְ ַשׂר הַ טַּ בָּ ִחים וַ ְנּסַ פֶּ ר־לוֹ וַיִּ פְ תָּ ר־לָ נוּ אֶ ת־חֲ מ ֵ
41:12ו ָ
41:13וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר פָּ תַ ר־לָ נוּ כֵּן הָ יָה א ִֹתי הֵ ִשׁיב ﬠַ ל־כַּנִּי וְאֹ תוֹ תָ לָ ה:
41:14וַיִּ ְשׁלַ ח פַּ ְרעֹה וַיִּ ְק ָרא אֶ ת־יוֹסֵ ף וַי ְִריצֻהוּ ִמן־הַ בּוֹר וַ ְיגַלַּ ח וַיְחַ לֵּ ף ִשׂ ְמ ָתיו וַ ָיּב ֹא אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה:
וּפֹת ר אֵ ין אֹ תוֹ וַאֲ נִי ָשׁ ַמﬠְ ִתּי ﬠָ לֶ י לֵ אמֹר ִתּ ְשׁמַ ע חֲ לוֹם ִלפְ תֹּר ֹאתוֹ:
ֵ
ַ 41:15ויּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹ ה אֶ ל־יוֹסֵ ף חֲ לוֹם חָ לַ ְמ ִתּי
ת־שׁלוֹם פַּ ְרעֹה:
ְ
מ ר ִבּ ְלﬠ ֲֵדי אֱ ִהים ל ֹא יֵﬠָ נֶה 3אֶ
ַ 41:16ויַּﬠַ ן יוֹסֵ ף אֶ ת־פַּ ְרעֹה לֵ א ֹ
ל־שׂפַ ת הַ יְאֹ ר:
עֹמד ﬠַ ְ
ַ 41:17וי ְַדבֵּ ר פַּ ְרעֹה אֶ ל־יוֹסֵ ף בַּ חֲ ִמי ִהנְ נִ י ֵ
41:18ו ְִהנֵּה ִמן־הַ ְי ֹאר עֹ ת ֶשׁבַ ע פָּ רוֹת ְבּ ִריאוֹת בָּ ָשׂר וִי ֹפת תֹּאַ ר ו ִַתּ ְרﬠֶ ינָה בָּ אָ חוּ:
יתי כָהֵ נָּה ְבּכָל־אֶ ֶרץ
ֹא־ר ִא ִ
41:19ו ְִהנֵּה ֶשׁבַ ע־פָּ רוֹת אֲ חֵ רוֹת עֹלוֹת אַ חֲ ֵריהֶ ן ַדּלּוֹת ְו ָרעוֹת תֹּאַ ר ְמ ֹאד ו ְַרקּוֹת בָּ ָשׂר ל ָ
ִמצְ ַריִם לָ רֹﬠַ :
41:20וַתּ ֹאכ ְַלנָה הַ פָּ רוֹת הָ ַרקּוֹת וְהָ ָרעוֹת אֵ ת ֶשׁבַ ע הַ פָּ רוֹת הָ ִראשֹׁנוֹת הַ ְבּ ִריאֹ ת:
יקץ:
ל־ק ְרבֶּ נָה וּמַ ְראֵ יהֶ ן ַרע כַּאֲ ֶשׁר בַּ ְתּ ִחלָּ ה ו ִָא ָ
ל־ק ְרבֶּ נָה ְול ֹא נוֹ ַד ע כִּ י־בָ אוּ אֶ ִ
41:21וַתָּ ב ֹאנָה אֶ ִ
ישׁן 4וָאֵ ֶרא בַּ חֲ ִמי ו ְִהנֵּה ֶשׁבַ ע ִשׁבּ ֳִלים עֹ ת ְבּ ָקנֶה אֶ חָ ד ְמלֵ אֹת ְוטֹבוֹת:
41:22ו ִָא ֵ
בֳּלים צְ נֻמוֹת ַדּקּוֹת ְשׁדֻ פוֹת ָק ִדים צ ְֹמחוֹת אַ חֲ ֵריהֶ ם:
41:23ו ְִהנֵּה ֶשׁבַ ע ִשׁ ִ
 41:24ו ִַתּ ְבלַ ﬠְ ן ָ ֶשׁבַ ע 1הָ ִשׁבֳּלִ ים הַ ַדּקֹּת אֵ ת ֶשׁבַ ע הַ ִשׁ ֳבּ ִלים הַ טֹּבוֹת ָו ֹאמַ ר אֶ ל־הַ חַ ְרטֻ ִמּים וְאֵ ין מַ גִּ יד ִלי:
 MTו ְַדקּוֹת  Hebrew Mss SP vv.19, 20, 27 //ו ְַרקּוֹת 3
 MTאֶ ת  SP LXX //אֶ ל 9
ﬠנֶה ִ SP LXX //בּ ְלﬠ ֲֵדי אֱ ִהים ל ֹא יֵﬠָ נֶה 16
ִ MTבּ ְלﬠָ ָדי אֱ ִהים יַ ֲ
ישׁן 22
ישׁןוָאֵ ֶרא(  LXX // omit MT Tg Syr Vgו ִָא ֵ
)ו ִָא ֵ
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ַ 41:25ויּ ֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה חֲ לוֹם פַּ ְרעֹה אֶ חָ ד הוּא אֵ ת אֲ ֶשׁר הָ אֱ ִהים עֹ ֶשׂה ִהגִּ יד ְלפַ ְרעֹ ה:
ְשׁבַ ע הַ ִשּׁבֳּלִ ים הַ טֹּ בֹת ֶשׁבַ ע ָשׁנִים הֵ נָּה חֲ לוֹם אֶ חָ ד הוּא:
ֶ 41:26שׁבַ ע הַ פָּ רֹת 2הַ טֹּ בֹת ֶשׁבַ ע ָשׁנִים הֵ נָּה ו ֶ
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ְשׁבַ ע הַ ִשׁבֳּלִ ים הָ ַדּקּוֹת ְשׁדֻ פוֹת הַ ָקּ ִדים
ְשׁבַ ע הַ פָּ רוֹת הָ ַרקּוֹת וְהָ ָרעֹת הָ עֹ ת אַ חֲ ֵריהֶ ן ֶשׁבַ ע ָשׁנִים הֵ נָּה ו ֶ
41:27ו ֶ
י ְִהיוּ ֶשׁבַ ע ְשׁנֵי ָרﬠָ ב:
41:28הוּא הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי אֶ ל־פַּ ְרעֹה אֲ ֶשׁר הָ אֱ ִהים עֹ ֶשׂה הֶ ְראָ ה אֶ ת־פַּ ְרעֹ ה:
ִ 41:29הנֵּה ֶשׁבַ ע ָשׁנִים בָּ אוֹת ָשׂבָ ע גָּדוֹל ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
41:30ו ְָקמוּ ֶשׁבַ ע ְשׁנֵי ָרﬠָ ב אַ חֲ ֵריהֶ ן ְו ִנ ְשׁכַּח כָּל־הַ ָשּׂבָ ע ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וְכִ לָּ ה הָ ָרﬠָ ב אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ְ 41:31ול ֹא־ ִיוּ ַָדע הַ ָשּׂבָ ע בָּ אָ ֶרץ ִמפְּ נֵי הָ ָרﬠָ ב הַ הוּא אַ חֲ ֵרי־כֵן כִּ י־יִכְ בַּ ד 4הוּא ְמאֹד:
וּממַ הֵ ר הָ אֱ ִהים לַ ֲﬠשֹׂתוֹ:
41:32וְﬠַ ל ִה ָשּׁנוֹת הַ חֲ לוֹם אֶ ל־פַּ ְרעֹה פַּ ﬠֲמָ יִם כִּ י־נָכוֹן הַ ָדּבָ ר מֵ ִﬠם הָ אֱ ִהים ְ
ִישׁיתֵ הוּ ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
41:33וְﬠַ תָּ ה י ֵֶרא פַ ְרעֹה ִאישׁ נָבוֹן וְחָ כָם ו ִ
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ָל־תבוּאֹת אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְבּ ֶשׁבַ ע ְשׁנֵי הַ ָשּׂבָ ע:
ֲשׂה פַ ְרעֹ ה ְויַפְ ֵקד פְּ ִק ִדים ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וִיחַ ְמשׁוּ אֵ ת כ ְ
41:34יַﬠ ֶ
ְשׁמָ רוּ:
ְ 41:35וי ְִק ְבּצוּ אֶ ת־כָּל־ ֹאכֶל הַ ָשּׁנִים הַ טֹּ בֹת הַ בָּ אֹת הָ אֵ לֶּ ה ְויִצְ ְבּרוּ־בָ ר ַתּחַ ת יַד־פַּ ְרעֹה אֹ כֶל בֶּ ﬠָ ִרים ו ָ
ֹא־תכּ ֵָרת הָ אָ ֶרץ בָּ ָרﬠָ ב:
41:36וְהָ יָה הָ ֹאכֶל לְ פִ ָקּדוֹן לָ אָ ֶרץ לְ ֶשׁבַ ע ְשׁנֵי הָ ָרﬠָ ב אֲ ֶשׁר ִתּ ְהיֶין ָ ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ְול ִ
וּבﬠֵ ינֵי ָכּל־ﬠֲבָ ָדיו:
41:37וַיִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינֵי פַ ְרעֹה ְ
41:38וַיּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹ ה אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו הֲ נ ְִמצָא ָכזֶה ִאישׁ אֲ ֶשׁר רוּחַ אֱ ִהים בּוֹ:
אוֹת אֶ ת־כָּל־ז ֹאת אֵ ין־נָבוֹן וְחָ כָם כָּמוֹ :
הוֹדיﬠַ אֱ ִהים ְ
ֹאמר פַּ ְרעֹ ה אֶ ל־יוֹסֵ ף אַ חֲ ֵרי ִ
ַ 41:39ויּ ֶ
ִשּׁק כָּל־ﬠַ ִמּי ַרק הַ כִּ סֵּ א אֶ גְ ַדּל ִמ ֶמּךָּ:
ל־פּי י ַ
יתי וְﬠַ ִ
41:40אַ ָתּה ִתּ ְהיֶה ﬠַ ל־בֵּ ִ
41:41וַיּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹ ה אֶ ל־יוֹסֵ ף ְראֵ ה נ ַָת ִתּי ֹא ְת ﬠַ ל כָּל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ָשׂם ְר ִבד הַ זָּהָ ב
י־שׁשׁ וַיּ ֶ
ַ 41:42ויָּסַ ר פַּ ְרעֹ ה אֶ ת־טַ בַּ ﬠְ תּוֹ מֵ ﬠַ ל יָדוֹ וַיִּ תֵּ ן אֹתָ הּ ﬠַ ל־יַד יוֹסֵ ף ַויַּלְ בֵּ שׁ ֹאתוֹ ִבּגְ ֵד ֵ
ﬠַ ל־צַ וָּארוֹ:
41:43וַיּ ְַרכֵּב אֹתוֹ ְבּ ִמ ְרכֶּבֶ ת הַ ִמּ ְשׁנֶה אֲ ֶשׁר־לוֹ וַיִּ ְק ְראוּ לְ פָ נָיו אַ ְב ֵר ְונָתוֹן ֹאתוֹ ﬠַ ל כָּל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ת־רגְ לוֹ ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
וּבלְ ﬠָ ֶדי ל ֹא־י ִָרים ִאישׁ אֶ ת־יָדוֹ וְאֶ ַ
41:44וַיּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹ ה אֶ ל־יוֹסֵ ף אֲ נִי פַ ְרעֹה ִ
ת־פּוֹטי פֶ ַרע כֹּהֵ ן אֹן ְל ִא ָשּׁה וַ ֵיּצֵא יוֹסֵ ף ﬠַ ל־אֶ ֶרץ
ִ
41:45וַיִּ ְק ָרא פַ ְרעֹ ה ֵשׁם־יוֹסֵ ף ָצפְ נַת פַּ ﬠְ נֵחַ וַיִּ תֶּ ן־לוֹ אֶ ת־אָ ְסנַת בַּ
ִמצְ ָריִם:
־מצְ ָריִם וַ ֵיּ ֵצא יוֹסֵ ף ִמ ִלּ ְפנֵי פַ ְרעֹ ה וַיּ ְַﬠבֹר ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ן־שׁ ִשׁים ָשׁנָה ְבּﬠָ ְמדוֹ לִ פְ נֵי פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִ
41:46וְיוֹסֵ ף בֶּ ְ
41:47וַתַּ ﬠַ שׂ הָ אָ ֶרץ ְבּ ֶשׁבַ ע ְשׁנֵי הַ ָשּׂבָ ע לִ ְקמָ צִ ים:
41:48וַיִּ ְקבֹּץ אֶ ת־כָּל־ ֹאכֶל ֶשׁבַ ע הַ ָשׁנִים אֲ ֶשׁר הָ יה הַ ָשׂבָ עְ 6בּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וַיִּ ֶתּן־אֹ כֶל בֶּ ﬠָ ִרים אֹ כֶל ְשׂ ֵדה־הָ ִﬠיר
ֹתיהָ נָתַ ן ְבּתוֹכָהּ:
אֲ ֶשׁר ְס ִביב ֶ
41:49וַיִּ צְ בֹּר יוֹסֵ ף בָּ ר כְּ חוֹל הַ יָּם הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד ﬠַ ד כִּ י־חָ ַדל לִ ְס ֹפּר כִּ י־אֵ ין ִמ ְספָּ ר:
ת־פּוֹטי פֶ ַרע כֹּהֵ ן אוֹן:
ִ
41:50וּלְ יוֹסֵ ף יֻלַּ ד ְשׁנֵי בָ נִים ְבּטֶ ֶרם תָּ בוֹא ְשׁנַת הָ ָרﬠָ ב אֲ ֶשׁר י ְָל ָדה־לּוֹ אָ ְסנַת בַּ
ַשּׁנִי אֱ ִהים אֶ ת־כָּל־ﬠ ֲָמ ִלי וְאֵ ת כָּל־בֵּ ית אָ ִבי:
ַשּׁה כִּ י־נ ַ
ת־שׁם הַ ְבּכוֹר ְמנ ֶ
ֵ
41:51וַיִּ ְק ָרא יוֹסֵ ף אֶ
י־הפְ ַרנִי אֱ ִהים ְבּאֶ ֶרץ ﬠָ ְניִי:
41:52וְאֵ ת ֵשׁם הַ ֵשּׁ ִני ָק ָרא אֶ פְ ָריִם כִּ ִ
41:53ו ִַתּכְ לֶ ינָה ֶשׁבַ ע ְשׁנֵי הַ ָשּׂבָ ע אֲ ֶשׁר הָ יָה ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָר ִים:
וּבכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם הָ יָה לָ חֶ ם:
41:54ו ְַתּ ִחלֶּ ינָה ֶשׁבַ ע ְשׁנֵי הָ ָרﬠָ ב לָ בוֹא כַּאֲ ֶשׁר אָ מַ ר יוֹסֵ ף ַוי ְִהי ָרﬠָ ב ְבּכָל־הָ אֲ ָרצוֹת ְ
ָל־מצְ ַריִם ְלכוּ אֶ ל־יוֹסֵ ף
41:55ו ִַתּ ְרﬠַ ב כָּל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וַיִּ צְ ﬠַ ק הָ ﬠָ ם אֶ ל־פַּ ְרעֹה לַ לָּ חֶ ם ַויּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹה לְ כ ִ
אֲ ֶשׁר־י ֹאמַ ר לָ כֶם תַּ ﬠֲשׂוּ:
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ָל־פּנֵי הָ אָ ֶרץ וַיִּ ְפ ַתּח יוֹסֵ ף אֶ ת־כָּל ֹאצְ רוֹת בַּ ר וַיִּ ְשׁבֹּר לְ ִמצְ ַריִם וַיֶּחֱ זַק הָ ָרﬠָ ב ְבּאֶ ֶרץ
41:56וְהָ ָרﬠָ ב הָ יָה ﬠַ ל כּ ְ
ִמצְ ָריִם:
ְ 41:57וכָל־הָ אָ ֶרץ בָּ אוּ ִמצְ ַרי ְָמה לִ ְשׁבֹּר אֶ ל־יוֹסֵ ף כִּ י־חָ זַק הָ ָרﬠָ ב ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ:
ֹאמ ר יַﬠֲקֹב ְלבָ נָיו לָ מָּ ה ִתּ ְת ָראוּ:
ֶשׁ־שׁבֶ ר ְבּ ִמצְ ָריִם וַיּ ֶ
ֶ
42:1וַיּ ְַרא יַﬠֲקֹב כִּ י י
שׁבַ ע 24
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 MTהָ ֵרקוֹת  SP LXX Tg Syr //הָ ַדּקּוֹת 27
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דוּ־שׁ ָמּה ו ְִשׁ ְברוּ־לָ נוּ ִמ ָשּׁם וְנִ ְחיֶה ְול ֹא נָמוּת:
ָ
ֶשׁ־שׁבֶ ר ְבּ ִמצְ ָריִם ְר
ֶ
ֹאמר ִהנֵּה ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי כִּ י י
ַ 42:2ויּ ֶ
ֲשׂ ָרה לִ ְשׁבֹּר בָּ ר ִמ ִמּצְ ָריִם:
42:3וַיּ ְֵרדוּ אֲ חֵ י־יוֹסֵ ף ﬠ ָ
ֹא־שׁלַ ח ַיﬠֲקֹ ב אֶ ת־אֶ חָ יו כִּ י אָ ַמר פֶּ ן־י ְִק ָראֶ נּוּ אָ סוֹן:
ת־בּנְ י ִָמין אֲ ִחי יוֹסֵ ף ל ָ
42:4וְאֶ ִ
1
42:5וַ ָיּבֹאוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְשׁ ֹבּ ר בָּ ר ְבּתוֹ הַ בָּ ִאים כִּ י־הָ יָה הָ ָרﬠָ ב ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
42:6וְיוֹסֵ ף הוּא הַ ַשּׁלִּ יט ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הוּא הַ מַּ ְשׁ ִבּיר לְ כָל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ וַ ָיּבֹאוּ אֲ חֵ י יוֹסֵ ף וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ־לוֹ אַ פַּ יִם אָ ְרצָה:
אמרוּ ֵמאֶ ֶרץ
אתם ַויּ ֹ ְ
ֹאמ ר אֲ לֵ הֶ ם ֵמאַ יִן בָּ ֶ
ַ 42:7ויּ ְַרא יוֹסֵ ף אֶ ת־אֶ חָ יו ַויַּכִּ ֵרם וַיִּ ְת ַנכֵּר אֲ לֵ יהֶ ם ַוי ְַדבֵּ ר ִא ָתּם ָקשׁוֹת ַויּ ֶ
כְּ נַﬠַ ן לִ ְשׁבָּ ר־ ֹאכֶל:
ַ 42:8ו ַיּכֵּר יוֹסֵ ף אֶ ת־אֶ חָ יו וְהֵ ם ל ֹא ִהכִּ רֻ הוּ:
42:9וַיִּ זְ כֹּר יוֹסֵ ף אֵ ת הַ חֲ מוֹת אֲ ֶשׁר חָ לַ ם לָ הֶ ם וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ְמ ַרגְּ לִ ים אַ ֶתּם ִל ְראוֹת אֶ ת־ﬠֶ ְרוַת הָ אָ ֶרץ בָּ אתֶ ם:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ל ֹא אֲ ֹד ִני וַﬠֲבָ ֶדי בָּ אוּ לִ ְשׁבָּ ר־ ֹאכֶל:
42:10וַיּ ְ
42:11כֻּלָּ נוּ ְבּנֵי ִאישׁ־אֶ חָ ד נ ְָחנוּ כֵּנִים אֲ נ ְַחנוּ ל ֹא־הָ יוּ ﬠֲבָ ֶדי ְמ ַרגְּ ִלים:
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ל ֹא כִּ י־ﬠֶ ְרוַת הָ אָ ֶרץ בָּ אתֶ ם לִ ְראוֹת:
ַ 42:12ויּ ֶ
ֹאמרוּ ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר ﬠֲבָ ֶדי אַ ִחים אֲ נ ְַחנוּ ְבּנֵי ִאישׁ־אֶ חָ ד ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן ו ְִהנֵּה הַ ָקּטֹן אֶ ת־אָ ִבינוּ הַ יּוֹם וְהָ אֶ חָ ד
42:13וַיּ ְ
אֵ ינֶנּוּ:
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם יוֹסֵ ף הוּא אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי אֲ לֵ כֶם לֵ אמֹר ְמ ַרגְּ לִ ים אַ ֶתּם:
42:14וַיּ ֶ
ם־בּבוֹא אֲ ִחיכֶם הַ ָקּטֹן הֵ נָּה:
ְ 42:15בּז ֹאת ִתּבָּ חֵ נוּ חֵ י פַ ְרעֹה ִאם־תֵּ צְ אוּ ִמזֶּה כִּ י ִא ְ
ִ 42:16שׁלְ חוּ ִמכֶּם אֶ חָ ד ְוי ִַקּח אֶ ת־אֲ ִחיכֶם וְאַ תֶּ ם הֵ אָ ְסרוּ ְויִבָּ חֲ נוּ ִדּ ְב ֵריכֶם הַ אֱ ֶמת ִא ְתּכֶם ו ְִאם־ל ֹא חֵ י פַ ְרעֹה כִּ י
ְמ ַרגְּ לִ ים אַ תֶּ ם:
ל־מ ְשׁמָ ר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים:
42:17וַיֶּאֱ סֹף אֹתָ ם אֶ ִ
ישׁי ז ֹאת ﬠֲשׂוּ ו ְִחיוּ אֶ ת־הָ אֱ ִהים אֲ נִי י ֵָרא:
42:18וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם יוֹסֵ ף בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
ִ 42:19אם־כֵּנִים אַ תֶּ ם אֲ ִחיכֶם אֶ חָ ד יֵאָ סֵ ר ְבּבֵ ית ִמ ְשׁ ַמ ְרכֶם וְאַ ֶתּם ְלכוּ וְהָ ִביאוּ ֶשׁבֶ ר ַרﬠֲבוֹן בָּ ֵתּיכֶם:
42:20וְאֶ ת־אֲ ִחיכֶם הַ ָקּטֹ ן תָּ ִביאוּ אֵ לַ י ְויֵאָ ְמנוּ ִד ְב ֵריכֶם וְל ֹא ָתמוּתוּ ַו ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן:
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו אֲ בָ ל אֲ ֵשׁ ִמים אֲ נ ְַחנוּ ﬠַ ל־אָ ִחינוּ אֲ ֶשׁר ָר ִאינוּ ָצ ַרת נ ְַפשׁוֹ ְבּ ִה ְתחַ נְנוֹ אֵ לֵ ינוּ ְול ֹא ָשׁ ָמ ְﬠנוּ
ַ 42:21ויּ ְ
ﬠַ ל־כֵּן בָּ אָ ה אֵ לֵ ינוּ הַ ָצּ ָרה הַ זּ ֹאת:
נִד ָרשׁ:
ַם־דּמוֹ ִהנֵּה ְ
ל־תּחֶ ְטאוּ בַ יֶּלֶ ד ְול ֹא ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ְוג ָ
מ ר אַ ֶ
ֹתם לֵ אמֹר הֲ לוֹא אָ ַמ ְר ִתּי אֲ לֵ יכֶם לֵ א ֹ
42:22וַיַּﬠַ ן ְראוּבֵ ן א ָ
42:23וְהֵ ם ל ֹא י ְָדעוּ כִּ י שֹׁמֵ ﬠַ יוֹסֵ ף כִּ י הַ מֵּ לִ יץ בֵּ ינֹתָ ם:
ת־שׁ ְמעוֹן וַיֶּאֱ ֹסר ֹאתוֹ ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם:
ִ
ָשׁב אֲ לֵ הֶ ם וַי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם וַיִּ ַקּח מֵ ִאתָּ ם אֶ
42:24וַיִּ סֹּב מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם וַיּ ְֵבךְּ וַיּ ָ
ל־שׂקּוֹ וְלָ ֵתת לָ הֶ ם צ ֵָדה לַ ָדּ ֶר וַיַּﬠַ שׂ לָ הֶ ם כֵּן:
42:25וַ ְיצַו יוֹסֵ ף וַיְמַ לְ אוּ אֶ ת־כְּ לֵ יהֶ ם בָּ ר וּלְ הָ ִשׁיב כּ ְַספֵּ יהֶ ם ִאישׁ אֶ ַ
ת־שׁ ְב ָרם ﬠַ ל־חֲ מ ֵֹריהֶ ם וַיּ ְֵלכוּ ִמ ָשּׁם:
ִ
42:26וַיִּ ְשׂאוּ אֶ
מ רוֹ בַּ מָּ לוֹן וַיּ ְַרא אֶ ת־כּ ְַספּוֹ ו ְִהנֵּה־הוּא ְבּ ִפי אַ ְמ ַתּ ְחתּוֹ:
ת־שׂקּוֹ לָ תֵ ת ִמ ְספּוֹא לַ חֲ ֹ
ַ
42:27וַיִּ פְ תַּ ח הָ אֶ חָ ד אֶ
הוּשׁב כּ ְַספִּ י ְוגַם ִהנֵּה ְבאַ ְמתַּ ְח ִתּי וַ ֵיּצֵא לִ בָּ ם וַיֶּחֶ ְרדוּ ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו לֵ אמֹר מַ ה־זּ ֹאת ﬠָ ָשׂה
ַ
42:28וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־אֶ חָ יו
אֱ ִהים לָ נוּ:
ַ 42:29ו ָיּבֹאוּ אֶ ל־ ַיﬠֲקֹב אֲ ִביהֶ ם אַ ְרצָ ה כְּ נָﬠַ ן ַויַּגִּ ידוּ לוֹ אֵ ת כָּל־הַ קֹּ רֹת אֹתָ ם לֵ אמֹר:
ִ 42:30דּבֶּ ר הָ ִאישׁ אֲ ֹדנֵי הָ אָ ֶרץ ִאתָּ נוּ ָקשׁוֹת וַיִּ תֵּ ן אֹתָ נוּ ְבּ ִמ ְשׁמַ ר 2כִּ ְמ ַרגְּ ִלים אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
42:31וַנּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ֵכּנִים אֲ נ ְָחנוּ ל ֹא הָ יִינוּ ְמ ַרגְּ לִ ים:
ְ 42:32שׁנֵים־ﬠָ ָשׂר אֲ נ ְַחנוּ אַ ִחים ְבּנֵי אָ ִבינוּ הָ אֶ חָ ד אֵ ינֶנּוּ וְהַ ָקּטֹן הַ יּוֹם אֶ ת־אָ ִבינוּ ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
42:33וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֵ ינוּ הָ ִאישׁ אֲ ֹדנֵי הָ אָ ֶרץ ְבּז ֹאת אֵ ַדע כִּ י ֵכנִים אַ ֶתּם אֲ ִחיכֶם הָ אֶ חָ ד הַ נִּיחוּ ִא ִתּי וְאֶ ת ֶשׁבֶ רַ 3רﬠֲבוֹן
בָּ תֵּ יכֶם ְקחוּ וָלֵ כוּ:
42:34וְהָ ִביאוּ אֶ ת־אֲ ִחיכֶם הַ ָקּטֹ ן אֵ לַ י וְאֵ ְדﬠָ ה כִּ י ל ֹא ְמ ַרגְּ לִ ים אַ תֶּ ם כִּ י ֵכנִים אַ ֶתּם אֶ ת־אֲ ִחיכֶם אֶ ֵתּן לָ כֶם
וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ ִתּ ְסחָ רוּ:
ֵה־אישׁ צְ רוֹר־כּ ְַספּוֹ ְבּ ַשׂקּוֹ וַיִּ ְראוּ אֶ ת־צְ רֹרוֹת כּ ְַספֵּ יהֶ ם הֵ ָמּה וַאֲ ִביהֶ ם וַיִּ ָיראוּ:
ַ 42:35וי ְִהי הֵ ם ְמ ִר ִיקים ַשׂ ֵקּיהֶ ם ו ְִהנּ ִ
ת־בּ ְני ִָמן ִתּ ָקּחוּ ﬠָ לַ י הָ יוּ כֻלָּ נָה:
ִ
42:36וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם יַﬠֲקֹב אֲ ִביהֶ ם א ִֹתי ִשׁכַּלְ תֶּ ם יוֹסֵ ף אֵ ינֶנּוּ ו ְִשׁ ְמעוֹן אֵ ינֶנּוּ וְאֶ
ת־שׁנֵי בָ נַי תָּ ִמית ִאם־ל ֹא אֲ ִביאֶ נּוּ אֵ לֶ י ְתּנָה אֹתוֹ ﬠַ ל־י ִָדי וַאֲ נִי אֲ ִשׁיבֶ נּוּ
ְ
מ ר אֶ
ַ 42:37ויּ ֹאמֶ ר ְראוּבֵ ן אֶ ל־אָ ִביו לֵ א ֹ
אֵ לֶ י :
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ְהוֹר ְד ֶתּם
וּק ָראָ הוּ אָ סוֹן בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁ ר ֵתּלְ כוּ־בָ הּ ו ַ
42:38וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא־י ֵֵרד ְבּנִי ﬠִ מָּ כֶם כִּ י־אָ ִחיו ֵמת וְהוּא לְ בַ דּוֹ ִנ ְשׁאָ ר ְ
ת־שׂיבָ ִתי ְבּיָגוֹן ְשׁאוֹלָ ה:
ֵ
אֶ
43:1וְהָ ָרﬠָ ב כָּבֵ ד בָּ אָ ֶרץ:
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם אֲ ִביהֶ ם שֻׁ בוּ ִשׁ ְברוּ־לָ נוּ ְמﬠַ ט־אֹ כֶל:
ַ 43:2וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר כִּ לּוּ לֶ אֱ כֹל אֶ ת־הַ ֶשּׁבֶ ר אֲ ֶשׁר הֵ ִביאוּ ִמ ִמּצְ ָריִם ַויּ ֶ
ֹא־ת ְראוּ פָ נַי ִבּ ְל ִתּי אֲ ִחיכֶם ִא ְתּכֶם:
ְהוּדה לֵ אמֹר הָ ﬠֵ ד הֵ ִﬠד בָּ נוּ הָ ִאישׁ לֵ אמֹר ל ִ
ַ 43:3ויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו י ָ
ִ 43:4אם־י ְֶשׁ ְמ ַשׁלֵּ חַ אֶ ת־אָ ִחינוּ ִא ָתּנוּ נ ְֵר ָדה ְו ִנ ְשׁ ְבּ ָרה ְל אֹ כֶל:
ֹא־ת ְראוּ פָ נַי ִבּלְ ִתּי אֲ ִחיכֶם ִא ְתּכֶם:
43:5ו ְִאם־אֵ ינְ ְמ ַשׁלֵּ חַ ל ֹא נ ֵֵרד כִּ י־הָ ִאישׁ אָ ַמר אֵ לֵ ינוּ ל ִ
43:6וַיּ ֹאמֶ ר י ְִשׂ ָראֵ ל לָ מָ ה הֲ ֵרעֹ תֶ ם לִ י לְ הַ גִּ יד לָ ִאישׁ הַ עוֹד לָ כֶם אָ ח:
ל־פּי הַ ְדּבָ ִרים
מ ר הַ עוֹד אֲ ִביכֶם חַ י הֲ יֵשׁ לָ כֶם אָ ח ַו ַנגֶּד־לוֹ ﬠַ ִ
וּלמוֹלַ ְד ֵתּנוּ לֵ א ֹ
ֹאמרוּ ָשׁאוֹל ָשׁאַ ל־הָ ִאישׁ לָ נוּ ְ
43:7וַיּ ְ
הוֹרידוּ אֶ ת־אֲ ִחיכֶם:
הָ אֵ לֶּ ה הֲ יָדוֹﬠַ נ ֵַדע כִּ י י ֹאמַ ר ִ
ְהוּדה אֶ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל אָ ִביו ִשׁלְ חָ ה הַ נַּﬠַ ר ִא ִתּי ְונָקוּמָ ה ְונֵלֵ כָה ְו ִנ ְחיֶה ְול ֹא נָמוּת גַּם־אֲ נ ְַחנוּ גַם־אַ תָּ ה
43:8וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
גַּם־טַ פֵּ נוּ:
יאֹתיו אֵ לֶ י ו ְִהצַּ גְ ִתּיו לְ פָ נֶי וְחָ ָטא ִתי לְ כָּל־הַ יּ ִָמים:
43:9אָ נֹכִ י אֶ ﬠֶ ְרבֶ נּוּ ִמיּ ִָדי ְתּבַ ְק ֶשׁנּוּ ִאם־ל ֹא הֲ ִב ִ
43:10כִּ י לוּלֵ א ִה ְתמַ ְהמָ ְהנוּ כִּ י־ﬠַ תָּ ה ַשׁ ְבנוּ זֶה פַ ﬠֲמָ יִם:
ְהוֹרידוּ לָ ִאישׁ ִמנְ חָ ה
43:11וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ִביהֶ ם ִאם־כֵּן אֵ פוֹא ז ֹאת ֲﬠשׂוּ ְקחוּ ִמזִּ ְמ ַרת הָ אָ ֶרץ ִבּכְ לֵ יכֶם ו ִ
וּשׁ ֵק ִדים:
וּמﬠַ ט ְדּבַ שׁ ְנכ ֹאת וָ ט בָּ ְטנִים ְ
ְמﬠַ ט צ ֳִרי ְ
מּוּשׁב ְבּ ִפי אַ ְמ ְתּחֹ ֵתיכֶם תָּ ִשׁיבוּ ְבי ְֶדכֶם אוּלַ י ִמ ְשׁגֶּה הוּא:
ָ
ְ 43:12וכֶסֶ ף ִמ ְשׁנֶה ְקחוּ ְבי ְֶדכֶם וְאֶ ת־הַ כֶּסֶ ף הַ
43:13וְאֶ ת־אֲ ִחיכֶם ָקחוּ ְוקוּמוּ שׁוּבוּ אֶ ל־הָ ִאישׁ:
ת־בּ ְני ִָמין וַאֲ נִי כַּאֲ ֶשׁר ָשׁכ ְֹל ִתּי
ִ
ִתּן לָ כֶם ַרחֲ ִמים לִ פְ נֵי הָ ִאישׁ ו ְִשׁלַּ ח לָ כֶם אֶ ת־אֲ ִחיכֶם אַ חֵ ר וְאֶ
43:14וְאֵ ל ַשׁ ַדּי י ֵ
ָשׁכָלְ ִתּי:
ת־בּנְ י ִָמן ַויּ ָֻקמוּ ַויּ ְֵרדוּ ִמצְ ַריִם וַיַּﬠַ ְמדוּ ִל ְפנֵי
וּמ ְשׁנֶה־כֶּסֶ ף לָ ְקחוּ ְבי ָָדם וְאֶ ִ
43:15וַיִּ ְקחוּ הָ אֲ נ ִָשׁים אֶ ת־הַ ִמּנְ חָ ה הַ זּ ֹאת ִ
יוֹסֵ ף:
וּטבֹחַ טֶ בַ ח וְהָ כֵן כִּ י ִא ִתּי
ֹאמר לַ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־בֵּ יתוֹ הָ בֵ א אֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים הַ בָּ יְתָ ה ְ
ת־בּנְ י ִָמין וַיּ ֶ
ִ
ַ 43:16ויּ ְַרא יוֹסֵ ף ִא ָתּם אֶ
י ֹאכְ לוּ הָ אֲ נ ִָשׁים בַּ צָּהֳ ָריִם:
43:17וַיַּﬠַ שׂ הָ ִאישׁ כַּאֲ ֶשׁר אָ מַ ר יוֹסֵ ף וַיָּבֵ א הָ ִאישׁ אֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים בֵּ יתָ ה יוֹסֵ ף:
ל־דּבַ ר הַ כֶּסֶ ף הַ ָשּׁב ְבּאַ ְמ ְתּחֹ תֵ ינוּ בַּ ְתּ ִחלָּ ה אֲ נ ְַחנוּ מוּבָ ִאים
ֹאמרוּ ﬠַ ְ
הוּבאוּ בֵּ ית יוֹסֵ ף וַיּ ְ
ְ
43:18וַיִּ ְיראוּ הָ אֲ נ ִָשׁים כִּ י
וּל ִה ְתנַפֵּ ל ﬠָ לֵ ינוּ וְלָ ַקחַ ת אֹתָ נוּ לַ ﬠֲבָ ִדים וְאֶ ת־חֲ מ ֵֹרינוּ:
לְ ִה ְתגֹּ לֵ ל ﬠָ לֵ ינוּ ְ
43:19וַיִּ גְּ שׁוּ אֶ ל־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־בֵּ ית יוֹסֵ ף וַי ְַד ְבּרוּ אֵ לָ יו פֶּ תַ ח הַ בָּ יִת:
ֹאמרוּ ִבּי אֲ ֹדנִי יָרֹד י ַָר ְדנוּ בַּ ְתּ ִחלָּ ה לִ ְשׁבָּ ר־ ֹאכֶל:
43:20וַיּ ְ
ָשׁב
ף־אישׁ ְבּ ִפי אַ ְמ ַתּ ְחתּוֹ כּ ְַספֵּ נוּ ְבּ ִמ ְשׁ ָקלוֹ ַונּ ֶ
ַ 43:21וי ְִהי כִּ י־בָ אנוּ אֶ ל־הַ מָּ לוֹן וַ ִנּ ְפ ְתּחָ ה אֶ ת־אַ ְמ ְתּחֹ ֵתינוּ ו ְִהנֵּה כֶסֶ ִ
אֹתוֹ ְבּי ֵָדנוּ:
י־שׂם כּ ְַספֵּ נוּ ְבּאַ ְמ ְתּחֹ ֵתינוּ:
הוֹר ְדנוּ ְבי ֵָדנוּ ִל ְשׁבָּ ר־ ֹאכֶל ל ֹא י ַָדﬠְ נוּ ִמ ָ
ְ 43:22וכֶסֶ ף אַ חֵ ר ַ
יראוּ אֱ הֵ יכֶם וֵא הֵ י אֲ ִביכֶם נָתַ ן לָ כֶם ַמ ְטמוֹן ְבּאַ ְמ ְתּחֹ תֵ יכֶם כּ ְַס ְפּכֶם בָּ א אֵ לָ י
ל־תּ ָ
ֹאמר ָשׁלוֹם לָ כֶם אַ ִ
43:23וַיּ ֶ
ת־שׁ ְמעוֹן:
ִ
וַיּוֹצֵא אֲ לֵ הֶ ם אֶ
ן־מיִם וַיִּ ְרחֲ צוּ ַרגְ לֵ יהֶ ם וַיִּ ֵתּן ִמ ְספּוֹא לַ חֲ מ ֵֹריהֶ ם:
יתה יוֹסֵ ף וַיִּ ֶתּ ַ
43:24וַיָּבֵ א הָ ִאישׁ אֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים בֵּ ָ
י־שׁם י ֹאכְ לוּ לָ חֶ ם:
43:25וַיָּכִ ינוּ אֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה ﬠַ ד־בּוֹא יוֹסֵ ף בַּ צָּהֳ ָריִם כִּ י ָשׁ ְמעוּ כִּ ָ
ר־בּי ָָדם הַ בָּ יְתָ ה וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ־לוֹ אַ פַּ יִם 1אָ ְרצָה:
43:26וַ ָיּב ֹא יוֹסֵ ף הַ בַּ יְתָ ה וַיּ ִָביאוּ לוֹ אֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה אֲ ֶשׁ ְ
עוֹדנּוּ חָ י:
43:27וַיִּ ְשׁאַ ל לָ הֶ ם לְ ָשׁלוֹם וַיּ ֹאמֶ ר הֲ ָשׁלוֹם אֲ ִביכֶם הַ ָזּ ֵקן אֲ ֶשׁר אֲ מַ ְר ֶתּם הַ ֶ
עוֹדנּוּ חָ י וַיּ ֹאמֶ ר בָּ רוּ הָ ִאישׁ הַ הוּא לֵ א ִהים 2וַיִּ ְקּדוּ וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ:
ֹאמרוּ ָשׁלוֹם לְ ﬠַ ְב ְדּ לְ אָ ִבינוּ ֶ
 43:28וַיּ ְ
ֹאמר אֱ ִהים
ֹאמר הֲ זֶה אֲ ִחיכֶם הַ ָקּטֹן אֲ ֶשׁר אֲ מַ ְרתֶּ ם אֵ לָ י וַיּ ַ
ן־אמּוֹ וַיּ ֶ
ת־בּ ְני ִָמין אָ ִחיו בֶּ ִ
ִ
43:29וַיִּ ָשּׂא ﬠֵ ינָיו וַיּ ְַרא אֶ
י ְָח ְנ ְבּנִי:
ַ 43:30ויְמַ הֵ ר יוֹסֵ ף כִּ י־נִכְ ְמרוּ ַרחֲ מָ יו אֶ ל־אָ ִחיו וַיְבַ ֵקּשׁ לִ ְבכּוֹת ַו ָיּב ֹא הַ חַ ְד ָרה וַיּ ְֵבךְּ ָשׁ ָמּה:
43:31וַיִּ ְרחַ ץ פָּ נָיו וַ ֵיּ ֵצא וַיִּ ְתאַ פַּ ק וַיּ ֹאמֶ ר ִשׂימוּ לָ חֶ ם:
43:32וַיּ ִָשׂימוּ לוֹ לְ בַ דּוֹ וְלָ הֶ ם לְ בַ ָדּם וְלַ ִמּצְ ִרים הָ אֹכְ לִ ים ִאתּוֹ לְ בַ ָדּם כִּ י ל ֹא יוּכְ לוּן הַ ִמּצְ ִרים לֶ אֱ כֹל אֶ ת־הָ ﬠִ ְב ִרים
לֶ חֶ ם כִּ י־תוֹﬠֵ בָ ה ִהוא לְ ִמצְ ָריִם:
)ַאַ פַּ יִםאָ ְרצָה(  LXX Vg // omit MTאַ פַּ יִם 26
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ל־רﬠֵ הוּ:
ַ 43:33ויּ ְֵשׁבוּ לְ פָ נָיו הַ ְבּכֹר כִּ ְב ֹכ ָרתוֹ וְהַ ָצּﬠִ יר כִּ צְ ﬠִ ָרתוֹ וַיִּ ְת ְמהוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ִאישׁ אֶ ֵ
43:34וַיִּ ָשּׂא מַ ְשׂאֹת מֵ אֵ ת פָּ נָיו אֲ לֵ הֶ ם וַתֵּ ֶרב מַ ְשׂאַ ת ִבּ ְני ִָמן ִממַּ ְשׂאֹת כֻּלָּ ם חָ ֵמשׁ יָדוֹת וַיִּ ְשׁתּוּ וַיִּ ְשׁכְּ רוּ ִﬠמּוֹ:
ף־אישׁ ְבּפִ י
44:1וַ ְיצַו אֶ ת־אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־בֵּ יתוֹ לֵ אמֹר ַמלֵּ א אֶ ת־אַ ְמ ְתּחֹ ת הָ אֲ נ ִָשׁים ֹאכֶל כַּאֲ ֶשׁר יוּכְ לוּן ְשׂאֵ ת ו ְִשׂים כֶּסֶ ִ
אַ ְמתַּ ְחתּוֹ:
יﬠי גְּ ִביﬠַ הַ כֶּסֶ ף ָתּ ִשׂים ְבּ ִפי אַ ְמ ַתּחַ ת הַ ָקּטֹן וְאֵ ת כֶּסֶ ף ִשׁ ְברוֹ וַיַּﬠַ שׂ כִּ ְדבַ ר יוֹסֵ ף אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר:
44:2וְאֶ ת־גְּ ִב ִ
44:3הַ בּ ֶֹקר אוֹר וְהָ אֲ נ ִָשׁים שֻׁ ְלּחוּ הֵ מָּ ה וַחֲ מ ֵֹריהֶ ם:
44:4הֵ ם יָצְ אוּ אֶ ת־הָ ִﬠיר ל ֹא ִה ְר ִחיקוּ וְיוֹסֵ ף אָ ַמר לַ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־בֵּ יתוֹ קוּם ְרדֹף אַ חֲ ֵרי הָ אֲ נ ִָשׁים ו ְִה ַשּׂגְ ָתּם וְאָ ַמ ְר ָתּ
אֲ לֵ הֶ ם לָ מָּ ה ִשׁלַּ ְמ ֶתּם ָרﬠָ ה ַתּחַ ת טוֹבָ ה:
יתם:
עֹתם אֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׂ ֶ
יﬠי הַ כֶּסֶ ף  1הֲ לוֹא זֶה אֲ ֶשׁר י ְִשׁתֶּ ה אֲ ֹד ִני בּוֹ וְהוּא נַחֵ שׁ ְינַחֵ שׁ בּוֹ הֲ ֵר ֶ
44:5לָ ָמּה ָגנ ְַב ָתּ גְּ ִב ִ
44:6וַיּ ִַשּׂגֵם וַי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו לָ מָּ ה י ְַדבֵּ ר אֲ ֹדנִי כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה חָ לִ ילָ ה לַ ﬠֲבָ ֶדי ֵמﬠֲשׂוֹת כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּ ה:
44:7וַיּ ְ
44:8הֵ ן הַ כֶּסֶ ף 2אֲ ֶשׁר מָ צָאנוּ ְבּפִ י אַ ְמ ְתּחֹ תֵ ינוּ הֱ ִשׁיבֹנוּ אֵ לֶ י מֵ אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן וְאֵ י ִנגְ נֹב ִמבֵּ ית אֲ ֹדנֶי כֶּסֶ ף אוֹ זָהָ ב:
44:9אֲ ֶשׁר יִמָּ צֵא ִאתּוֹ מֵ ﬠֲבָ ֶדי וָמֵ ת ְוגַם־אֲ נ ְַחנוּ נ ְִהיֶה לַ א ֹדנִי לַ ﬠֲבָ ִדים:
ֶה־לּי ﬠָ בֶ ד וְאַ ֶתּם ִתּ ְהיוּ ְנ ִקיִּ ם:
ַ 44:10ויּ ֹאמֶ ר גַּם־ﬠַ תָּ ה כְ ִד ְב ֵריכֶם כֶּן־הוּא אֲ ֶשׁר יִמָּ צֵא ִאתּוֹ י ְִהי ִ
ַיּוֹרדוּ ִאישׁ אֶ ת־אַ ְמתַּ ְחתּוֹ אָ ְרצָה וַיִּ פְ ְתּחוּ ִאישׁ אַ ְמתַּ ְחתּוֹ:
44:11וַיְמַ הֲ רוּ ו ִ
44:12וַיְחַ פֵּ שׂ בַּ גָּדוֹל הֵ חֵ ל וּבַ ָקּטֹן כִּ לָּ ה וַיִּ מָּ צֵא הַ גּ ִָביﬠַ ְבּאַ ְמתַּ חַ ת ִבּ ְני ִָמן:
ירה:
44:13וַיִּ ְק ְרעוּ ִשׂ ְמ תָ ם וַ ַיּ ֲﬠמֹס ִאישׁ ﬠַ ל־חֲ מֹרוֹ וַיָּשֻׁ בוּ הָ ﬠִ ָ
עוֹדנּוּ ָשׁם וַיִּ פְּ לוּ לְ פָ נָיו אָ ְרצָה:
ְהוּדה וְאֶ חָ יו בֵּ יתָ ה יוֹסֵ ף וְהוּא ֶ
44:14וַ ָיּב ֹא י ָ
יתם הֲ לוֹא י ְַד ְﬠ ֶתּם כִּ י־נַחֵ שׁ ְינַחֵ שׁ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ָכּמֹנִי:
ֲשׂה הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׂ ֶ
ַ 44:15ויּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם יוֹסֵ ף ָמה־הַ מַּ ﬠ ֶ
וּמה־ ִנּצְ טַ ָדּק הָ אֱ ִהים ָמצָא אֶ ת־ﬠֲון ﬠֲבָ ֶדי ִהנֶּנּוּ ﬠֲבָ ִדים לַ אדֹנִי
ְהוּדה מַ ה־נּ ֹאמַ ר לַ א ֹדנִי מַ ה־נּ ְַדבֵּ ר ַ
44:16וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
גַּם־אֲ נ ְַחנוּ גַּם אֲ ֶשׁר־נ ְִמצָא הַ גּ ִָביﬠַ ְבּיָדוֹ:
ֶה־לּי ﬠָ בֶ ד וְאַ ֶתּם ﬠֲלוּ ְל ָשׁלוֹם
נִמצָא הַ גּ ִָביﬠַ ְבּיָדוֹ הוּא י ְִהי ִ
44:17וַיּ ֹאמֶ ר חָ לִ ילָ ה ִלּי מֵ ﬠֲשׂוֹת ז ֹאת הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ְ
אֶ ל־אֲ ִביכֶם:
ְהוּדה וַיּ ֹאמֶ ר ִבּי אֲ ֹד ִני י ְַדבֶּ ר־נָא ﬠַ ְב ְדּ ָדבָ ר ְבּאָ זְ נֵי אֲ ֹדנִי וְאַ ל־יִחַ ר אַ ְפּ ְבּﬠַ ְב ֶדּ כִּ י כָמוֹ
44:18וַיִּ גַּשׁ אֵ לָ יו י ָ
כְּ פַ ְרעֹה:
44:19אֲ ֹד ִני ָשׁאַ ל אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו לֵ אמֹר הֲ יֵשׁ־לָ כֶם אָ ב אוֹ־אָ ח:
44:20וַנּ ֹאמֶ ר אֶ ל־אֲ ֹדנִי יֶשׁ־לָ נוּ אָ ב ז ֵָקן ְויֶלֶ ד זְ ֻקנִים ָקטָ ן וְאָ ִחיו מֵ ת וַיִּ וּ ֵָתר הוּא ְלבַ דּוֹ ְל ִאמּוֹ וְאָ ִביו אֲ הֵ בוֹ:
הוֹרדֻ הוּ אֵ לָ י וְאָ ִשׂימָ ה ﬠֵ ינִי ﬠָ לָ יו:
ִ
44:21וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ל־ﬠֲבָ ֶדי
ַ 44:22ונּ ֹאמֶ ר אֶ ל־אֲ ֹדנִי ל ֹא־יוּכַל הַ נַּﬠַ ר לַ ֲﬠזֹב אֶ ת־אָ ִביו וְﬠָ זַב אֶ ת־אָ ִביו ו ֵָמת:
ֹאמר אֶ ל־ﬠֲבָ ֶדי ִאם־ל ֹא י ֵֵרד אֲ ִחיכֶם הַ ָקּטֹ ן ִא ְתּכֶם ל ֹא ת ִֹספוּן ִל ְראוֹת פָּ נָי:
ַ 44:23ותּ ֶ
44:24וַי ְִהי כִּ י ﬠָ לִ ינוּ אֶ ל־ﬠַ ְב ְדּ אָ ִבי וַ ַנּגֶּד־לוֹ אֵ ת ִדּ ְב ֵרי אֲ ֹדנִי:
44:25וַיּ ֹאמֶ ר אָ ִבינוּ שֻׁ בוּ ִשׁ ְברוּ־לָ נוּ ְמﬠַ ט־ ֹאכֶל:
44:26וַנּ ֹאמֶ ר ל ֹא נוּכַל לָ ֶר ֶדת ִאם־יֵשׁ אָ ִחינוּ הַ ָקּטֹ ן ִאתָּ נוּ ְוי ַָר ְדנוּ כִּ י־ל ֹא נוּכַל ִל ְראוֹת ְפּנֵי הָ ִאישׁ וְאָ ִחינוּ הַ ָקּטֹ ן אֵ ינֶנּוּ
ִאתָּ נוּ:
44:27וַיּ ֹאמֶ ר ﬠַ ְב ְדּ אָ ִבי אֵ לֵ ינוּ אַ תֶּ ם י ְַדﬠְ תֶּ ם כִּ י ְשׁ ַניִם יָלְ ָדה־לִּ י ִא ְשׁ ִתּי:
יתיו ﬠַ ד־הֵ נָּה:
44:28וַ ֵיּצֵא הָ אֶ חָ ד מֵ ִא ִתּי וָאֹמַ ר אַ טָ רֹף טֹ ָרף ְול ֹא ְר ִא ִ
ת־שׂיבָ ִתי ְבּ ָרﬠָ ה ְשׁאֹלָ ה:
ֵ
ְהוֹר ְדתֶּ ם אֶ
44:29וּלְ ַק ְחתֶּ ם גַּם־אֶ ת־זֶה מֵ ﬠִ ם פָּ נַי ו ְָק ָרהוּ אָ סוֹן ו ַ
שׁוּרה ְבנ ְַפשׁוֹ:
44:30וְﬠַ תָּ ה כְּ ב ִֹאי אֶ ל־ﬠַ ְב ְדּ אָ ִבי וְהַ נַּﬠַ ר אֵ ינֶנּוּ ִאתָּ נוּ ְונַפְ שׁוֹ ְק ָ
ת־שׂיבַ ת ﬠַ ְב ְדּ אָ ִבינוּ ְבּיָגוֹן ְשׁאֹלָ ה:
ֵ
ְהוֹרידוּ ﬠֲבָ ֶדי אֶ
44:31וְהָ יָה כִּ ְראוֹתוֹ כִּ י־אֵ ין הַ נַּﬠַ ר ִא ָתּנוּ ו ֵָמת ו ִ
אתי ְלאָ ִבי כָּל־הַ יּ ִָמים:
44:32כִּ י ﬠַ ְב ְדּ ﬠָ ַרב אֶ ת־הַ נַּﬠַ ר מֵ ﬠִ ם אָ ִבי לֵ אמֹר ִאם־ל ֹא אֲ ִביאֶ נּוּ אֵ לֶ י וְחָ ָט ִ
44:33וְﬠַ תָּ ה י ֵֶשׁב־נָא ﬠַ ְב ְדּ תַּ חַ ת הַ נַּﬠַ ר ﬠֶ בֶ ד לַ א ֹדנִי ְוהַ נַּﬠַ ר יַﬠַ ל ﬠִ ם־אֶ חָ יו:
44:34כִּ י־אֵ י אֶ ﬠֱלֶ ה אֶ ל־אָ ִבי וְהַ נַּﬠַ ר אֵ ינֶנּוּ ִא ִתּי פֶּ ן אֶ ְראֶ ה בָ ָרע אֲ ֶשׁר י ְִמ ָצא אֶ ת־אָ ִבי:
ָל־אישׁ ֵמﬠָ לָ י ְול ֹא־ﬠָ ַמד ִאישׁ ִאתּוֹ ְבּ ִה ְתו ַַדּע יוֹסֵ ף
45:1וְל ֹא־יָכֹל יוֹסֵ ף לְ ִה ְתאַ פֵּ ק לְ כֹל הַ ִנּצּ ִָבים ﬠָ לָ יו וַיִּ ְק ָרא הוֹצִ יאוּ כ ִ
אֶ ל־אֶ חָ יו:
45:2וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־קֹ לוֹ ִבּ ְבכִ י וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ִמצְ ַריִם וַיִּ ְשׁמַ ע בֵּ ית פַּ ְרעֹ ה:
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45:3וַיּ ֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל־אֶ חָ יו אֲ נִי יוֹסֵ ף הַ עוֹד אָ ִבי חָ י ְול ֹא־יָכְ לוּ אֶ חָ יו לַ ﬠֲנוֹת ֹאתוֹ כִּ י נ ְִבהֲ לוּ ִמפָּ נָיו:
ר־מכ ְַר ֶתּם א ִֹתי ִמצְ ָרי ְָמה:
45:4וַיּ ֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל־אֶ חָ יו גְּ שׁוּ־נָא אֵ לַ י וַיִּ גָּשׁוּ וַיּ ֹאמֶ ר אֲ נִי יוֹסֵ ף אֲ ִחיכֶם אֲ ֶשׁ ְ
אֹתי הֵ נָּה כִּ י ְל ִמ ְחיָה ְשׁלָ חַ נִי אֱ ִהים ִלפְ נֵיכֶם:
י־מכ ְַר ֶתּם ִ
ל־תּﬠָ צְ בוּ וְאַ ל־יִחַ ר ְבּﬠֵ ינֵיכֶם כִּ ְ
45:5וְﬠַ ָתּה אַ ֵ
45:6כִּ י־זֶה ְשׁנָתַ יִם הָ ָרﬠָ ב ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ וְעוֹד חָ מֵ שׁ ָשׁנִים אֲ ֶשׁר אֵ ין־חָ ִרישׁ ו ְָקצִּ יר:
יטה 1גְּ דֹלָ ה:
45:7וַיִּ ְשׁלָ חֵ נִי אֱ ִהים לִ פְ נֵיכֶם לָ שׂוּם לָ כֶם ְשׁאֵ ִרית בָּ אָ ֶרץ וּלְ הַ חֲ יוֹת לָ כֶם ְפּלֵ ָ
ֹשׁל ְבּכָל־אֶ ֶרץ
וּלאָ דוֹן לְ כָל־בֵּ יתוֹ וּמ ֵ
ימנִי ְלאָ ב ְלפַ ְרעֹה ְ
אֹתי הֵ נָּה כִּ י הָ אֱ ִהים ַוי ְִשׂ ֵ
45:8וְﬠַ ָתּה ל ֹא־אַ תֶּ ם ְשׁלַ ְח ֶתּם ִ
ִמצְ ָריִם:
ָל־מצְ ָריִם ְר ָדה אֵ לַ י
ַ 45:9מהֲ רוּ ַוﬠֲלוּ אֶ ל־אָ ִבי וַאֲ ַמ ְר ֶתּם אֵ לָ יו כֹּה אָ מַ ר ִבּנְ יוֹסֵ ף ָשׂ ַמנִי אֱ ִהים ְלאָ דוֹן ְלכ ִ
אַ ל־תַּ ֲﬠמֹד:
וּב ָק ְר ְוכָל־אֲ ֶשׁר־לָ :
וּבנֵי בָ נֶי ְוצ ֹא ְנ ְ
ְ 45:10וי ַָשׁ ְבתָּ ְבאֶ ֶרץ־גֹּ ֶשׁן וְהָ יִיתָ ָקרוֹב אֵ לַ י אַ ָתּה וּבָ נֶי ְ
ית ְוכָל־אֲ ֶשׁ ר־לָ :
ן־תּוּ ֵָרשׁ אַ תָּ ה וּבֵ ְ
45:11וְכִ לְ כַּלְ ִתּי א ְֹת ָשׁם כִּ י־עוֹד חָ מֵ שׁ ָשׁ ִנים ָרﬠָ ב פֶּ ִ
45:12ו ְִהנֵּה ﬠֵ ינֵיכֶם רֹאוֹת וְﬠֵ ינֵי אָ ִחי ִב ְני ִָמין כִּי־פִ י הַ ְמ ַדבֵּ ר אֲ לֵ יכֶם:
ְהוֹר ְדתֶּ ם אֶ ת־אָ ִבי הֵ נָּה:
וּמהַ ְרתֶּ ם ו ַ
יתם ִ
בוֹדי ְבּ ִמצְ ַריִם וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ְר ִא ֶ
45:13ו ְִהגּ ְַדתֶּ ם לְ אָ ִבי אֶ ת־כָּל־כְּ ִ
ָאריו:
וּבנְ י ִָמן בָּ כָה ﬠַ ל־צַ וּ ָ
ארי ִב ְני ִָמן־אָ ִחיו וַיּ ְֵב ךְּ ִ
45:14וַיִּ פֹּ ל ﬠַ ל־צַוְּ ֵ
ַשּׁק לְ כָל־אֶ חָ יו ַויּ ְֵב ךְּ ﬠֲלֵ יהֶ ם וְאַ חֲ ֵרי כֵן ִדּ ְבּרוּ אֶ חָ יו ִאתּוֹ:
ַ 45:15ו ְינ ֵ
וּבﬠֵ ינֵי ﬠֲבָ ָדיו:
45:16וְהַ קֹּ ל ִנ ְשׁמַ ע בֵּ ית פַּ ְרעֹ ה לֵ אמֹר בָּ אוּ אֲ חֵ י יוֹסֵ ף וַיִּ יטַ ב ְבּﬠֵ ינֵי פַ ְרעֹ ה ְ
וּלכוּ־בֹאוּ אַ ְרצָ ה כְּ נָﬠַ ן:
ת־בּ ִﬠ ְירכֶם ְ
ֹאמר פַּ ְרעֹ ה אֶ ל־יוֹסֵ ף אֱ מֹר אֶ ל־אַ חֶ י ז ֹאת ﬠֲשׂוּ טַ ﬠֲנוּ אֶ ְ
45:17וַיּ ֶ
וּקחוּ אֶ ת־אֲ ִביכֶם וְאֶ ת־בָּ תֵּ יכֶם וּבֹאוּ אֵ לָ י וְאֶ ְתּנָה לָ כֶם אֶ ת־טוּב אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ו ְִאכְ לוּ אֶ ת־חֵ לֶ ב הָ אָ ֶרץ:
ְ 45:18
אתם אֶ ת־אֲ ִביכֶם וּבָ א ֶתם:
45:19וְאַ תָּ ה ֻצוֵּיתָ ה ז ֹאת ﬠֲשׂוּ ְקחוּ־לָ כֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ֲﬠגָלוֹת לְ טַ פְּ כֶם ו ְִל ְנ ֵשׁיכֶם וּ ְנ ָשׂ ֶ
45:20וְﬠֵ י ְנכֶם אַ ל־תָּ חֹ ס ﬠַ ל־כְּ לֵ יכֶם כִּ י־טוּב כָּל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַר ִים לָ כֶם הוּא:
45:21וַ ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ תֵּ ן לָ הֶ ם יוֹסֵ ף ֲﬠגָלוֹת ﬠַ ל־פִּ י פַ ְרעֹ ה וַיִּ ֵתּן לָ הֶ ם ֵצ ָדה לַ ָדּ ֶר :
45:22לְ כֻלָּ ם נָתַ ן לָ ִאישׁ חֲ לִ פוֹת ְשׂמָ ת וּלְ ִב ְני ִָמן נָתַ ן ְשׁ שׁ מֵ אוֹת כֶּסֶ ף וְחָ ֵמשׁ חֲ ִל ֹפת ְשׂ ָמ ת:
וּמזוֹן ְלאָ ִביו
תנֹת נ ְֹשׂאֹת בָּ ר וָלֶ חֶ ם ָ
ֲשׂ ָרה חֲ מ ִֹרים נ ְֹשׂ ִאים ִמטּוּב ִמצְ ָריִם וְﬠֶ ֶשׂר אֲ ֹ
וּלאָ ִביו ָשׁלַ ח כְּ ז ֹאת ﬠ ָ
ְ 45:23
לַ ָדּ ֶר :
ל־תּ ְרגְּ זוּ בַּ ָדּ ֶר :
ְשׁלַּ ח אֶ ת־אֶ חָ יו וַיֵּלֵ כוּ וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם אַ ִ
45:24וַי ַ
ַ 45:25ו ַיּﬠֲלוּ ִמ ִמּצְ ָריִם ַו ָיּ ֹבאוּ אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן אֶ ל־יַﬠֲקֹב אֲ ִביהֶ ם:
ֹשׁל ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וַיָּפָ ג לִ בּוֹ כִּ י ל ֹא־הֶ אֱ ִמין לָ הֶ ם:
מר עוֹד יוֹסֵ ף חַ י וְכִ י־הוּא מ ֵ
45:26וַיַּגִּ דוּ לוֹ לֵ א ֹ
ר־שׁלַ ח יוֹסֵ ף לָ ֵשׂאת אֹ תוֹ ו ְַתּ ִחי
ָל־דּ ְב ֵרי יוֹסֵ ף אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֲ לֵ הֶ ם ַויּ ְַרא אֶ ת־הָ ֲﬠגָלוֹת אֲ ֶשׁ ָ
ַ 45:27וי ְַד ְבּרוּ אֵ לָ יו אֵ ת כּ ִ
רוּחַ יַﬠֲקֹב אֲ ִביהֶ ם:
45:28וַיּ ֹאמֶ ר י ְִשׂ ָראֵ ל ַרב עוֹד־יוֹסֵ ף ְבּנִי חָ י אֵ לְ כָה וְאֶ ְראֶ נּוּ ְבּטֶ ֶרם אָ מוּת:
46:1וַיִּ סַּ ע י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכָל־אֲ ֶשׁר־לוֹ וַ ָיּב ֹא ְבּאֵ ָרה ָשּׁבַ ע וַיִּ זְ בַּ ח זְ בָ ִחים לֵ א הֵ י אָ ִביו יִצְ חָ ק:
ֹאמ ר ִה ֵנּנִי:
ַ 46:2ויּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים לְ י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ַמּ ְראַ ת  2הַ לַּ יְלָ ה וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹ ב יַﬠֲקֹב וַיּ ֶ
ימ ָשׁם:
ירא מֵ ְר ָדה ִמצְ ַריְמָ ה כִּ י־לְ גוֹי גָּדוֹל אֲ ִשׂ ְ
ל־תּ ָ
46:3וַיּ ֹאמֶ ר אָ נֹכִ י הָ אֵ ל אֱ הֵ י אָ ִבי אַ ִ
46:4אָ נֹכִ י אֵ ֵרד ﬠִ ְמּ ִמצְ ַריְמָ ה וְאָ נֹכִ י אַ ﬠַ לְ גַם־ﬠָ ה וְיוֹסֵ ף י ִָשׁית יָדוֹ ﬠַ ל־ﬠֵ ינֶי :
ר־שׁלַ ח
ת־טפָּ ם וְאֶ ת־נְ ֵשׁיהֶ ם בָּ ֲﬠגָלוֹת אֲ ֶשׁ ָ
ַ
ַ 46:5ויּ ָָקם ַיﬠֲקֹב ִמ ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע וַיִּ ְשׂאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־ ַיﬠֲקֹ ב אֲ ִביהֶ ם וְאֶ
פַּ ְרעֹה לָ ֵשׂאת אֹתוֹ:
כוּשׁם אֲ ֶשׁר ָרכְ שׁוּ ְבּאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן ַו ָיּבֹאוּ ִמצְ ָרי ְָמה ַיﬠֲקֹב ְוכָל־ז ְַרעוֹ ִאתּוֹ:
ת־ר ָ
ת־מ ְקנֵיהֶ ם וְאֶ ְ
ִ
46:6וַיִּ ְקחוּ אֶ
וּבנוֹת בָּ נָיו ְוכָל־ז ְַרעוֹ הֵ ִביא ִאתּוֹ ִמצְ ָרי ְָמה:
וּבנֵי בָ נָיו ִאתּוֹ ְבּנֹתָ יו ְ
46:7בָּ נָיו ְ
46:8וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ בָּ ִאים ִמצְ ַרי ְָמה יַﬠֲקֹב וּבָ נָיו ְבּכֹר יַ ֲﬠ קֹ ב ְראוּבֵ ן:
וּבנֵי ְראוּבֵ ן חֲ נוֹ וּפַ לּוּא וְחֶ צְ רוֹן ְוכ ְַר ִמי:
ְ 46:9
ְשׁאוּל בֶּ ן־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִית:
וּבנֵי ִשׁ ְמעוֹן יְמוּאֵ ל ְוי ִָמין ְואֹהַ ד ְויָכִ ין ְוצֹחַ ר ו ָ
ְ 46:10
וּמ ָר ִרי:
וּבנֵי לֵ וִי גּ ְֵרשׁוֹן ְקהָ ת ְ
ְ 46:11
ְשׁלָ ה וָפֶ ֶרץ ָוז ַָרח ַויָּמָ ת ﬠֵ ר ְו אוֹנָן ְבּאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־פֶ ֶרץ חֶ צְ רוֹן וַחֲ מוּאֵ ל:3
ְהוּדה ﬠֵ ר וְאוֹנָן ו ֵ
וּבנֵי י ָ
ְ 46:12
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ִשׂשכָר תּוֹלָ ע וּפּוּאָ ה ְויָשׁוּב ו ְִשׁ ְמרוֹן:
וּבנֵי י ָ
ְ 46:13
יטה  SP LXX //פְּ לֵ יטָ ה 7
ִ MTל ְפלֵ ָ

1

ְ MTבּמַ ְראֹת  Vrs //בַּ ַמּ ְראַ ת 2
 MTוְחָ מוּל  SP LXX OL Syr //וַחֲ מוּאֵ ל 12
פוָּה  SP cf LXX Vg and I Chronicles 7:1 //וּפּוּאָ ה 13
 MTוּ ֻ

2
3
4

וּבנֵי זְ בוּלֻן סֶ ֶרד וְאֵ לוֹן ְוי ְַחלְ אֵ ל:
ְ 46:14
ְשׁ שׁ:
נוֹתיו ְשׁ ִשׁים ו ָ
וּב ָ
46:15אֵ לֶּ ה ְבּנֵי לֵ אָ ה אֲ ֶשׁר י ְָל ָדה לְ יַﬠֲקֹ ב ְבּפַ ַדּן אֲ ָרם וְאֵ ת ִדּינָה ִבתּוֹ כָּל־נֶפֶ שׁ בָּ נָיו ְ
רוֹדי וְאַ ְראֵ ִלי:
וּבנֵי גָד צְ פוֹן 2וְחַ גִּ י ְושׁוּנִי 3וְאֶ צְ בֹּן וְﬠֵ ִרי  4וַאֲ ִ
ְ 46:16
וּבנֵי ְב ִריﬠָ ה חֶ בֶ ר וּמַ ְלכִּ יאֵ ל:
ְשׂ ַרח אֲ חֹ תָ ם ְ
וּב ִריﬠָ ה ו ֶ
וּבנֵי אָ ֵשׁר י ְִמנָה ְוי ְִשׁוָה ְוי ְִשׁוִי ְ
ְ 46:17
46:18אֵ לֶּ ה ְבּנֵי זִ לְ פָּ ה אֲ ֶשׁר־נָתַ ן לָ בָ ן לְ לֵ אָ ה ִבתּוֹ וַתֵּ לֶ ד אֶ ת־אֵ לֶּ ה לְ יַﬠֲקֹ ב ֵשׁשׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה נָפֶ שׁ:
וּב ְני ִָמן:
ְ 46:19בּנֵי ָרחֵ ל אֵ ֶשׁת יַﬠֲקֹב יוֹסֵ ף ִ
ַשּׁה וְאֶ ת־אֶ ְפ ָריִם:
ת־מנ ֶ
ְ
ת־פּוֹטי פֶ ַרע כֹּהֵ ן אֹ ן אֶ
ִ
46:20וַיִּ וָּלֵ ד ְליוֹסֵ ף ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה־לּוֹ אָ ְסנַת בַּ
ירם 5וְשֻׁ ִפּים 6וְחֻ ִפּים וָאָ ְר ְדּ:
וּבנֵי ִב ְני ִָמן בֶּ לַ ע וָבֶ כֶר וְאַ ְשׁבֵּ ל גּ ֵָרא ְו ַנﬠ ֲָמן אֲ ִח ָ
ְ 46:21
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46:22אֵ לֶּ ה ְבּנֵי ָרחֵ ל אֲ ֶשׁר יֻלַּ ד לְ יַﬠֲקֹ ב כָּל־נֶפֶ שׁ אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר :
ֵי־דן שׁוּחָ ם:8
וּבנ ָ
ְ 46:23
וּבנֵי נַפְ תָּ לִ י י ְַחצְ אֵ ל וְגוּנִי ְויֵ ֶצר ו ְִשׁלֵּ ם:
ְ 46:24
46:25אֵ לֶּ ה ְבּנֵי ִבלְ הָ ה אֲ ֶשׁר־נָתַ ן לָ בָ ן לְ ָרחֵ ל ִבּתּוֹ וַתֵּ לֶ ד אֶ ת־אֵ לֶּ ה לְ יַﬠֲקֹב כָּל־נֶפֶ שׁ ִשׁ ְבﬠָ ה:
46:26כָּל־הַ נֶּפֶ שׁ הַ בָּ אָ ה לְ יַﬠֲקֹב ִמצְ ַריְמָ ה יֹ צְ אֵ י י ְֵרכוֹ ִמלְּ בַ ד ְנ ֵשׁי ְבנֵי־יַﬠֲקֹב כָּל־נֶפֶ שׁ ִשׁ ִשּׁים ו ֵָשׁשׁ:
וּבנֵי יוֹסֵ ף אֲ ֶשׁר־יֻלַּ ד־לוֹ ְב ִמצְ ַריִם נֶפֶ שׁ ְשׁ ָניִם 9כָּל־הַ נֶּפֶ שׁ לְ בֵ ית־ ַיﬠֲקֹ ב הַ בָּ אָ ה ִמצְ ַריְמָ ה ִשׁ ְב ִﬠים:10
ְ 46:27
ְהוּדה ָשׁלַ ח ְלפָ נָיו אֶ ל־יוֹסֵ ף ְלהוֹרֹת ְלפָ נָיו גֹּ ְשׁנָה וַ ָיּבֹאוּ אַ ְרצָה גֹּ ֶשׁן:
46:28וְאֶ ת־י ָ
ָאריו עוֹד:
ָאריו וַיּ ְֵבךְּ ﬠַ ל־צַ וּ ָ
46:29וַיּ ְֶא ֹסר יוֹסֵ ף מֶ ְרכּ ְַבתּוֹ וַיַּﬠַ ל לִ ְק ַראת־י ְִשׂ ָראֵ ל אָ ִביו גֹּ ְשׁנָה וַיּ ֵָרא אֵ לָ יו וַיִּ ֹפּל ﬠַ ל־ ַצוּ ָ
עוֹד חָ י:
אוֹתי אֶ ת־פָּ נֶי כִּ י ְ
מוּתה הַ פָּ ﬠַ ם אַ חֲ ֵרי ְר ִ
ָ
ֹאמר י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יוֹסֵ ף אָ
46:30וַיּ ֶ
ידה לְ פַ ְרעֹ ה ְוא ְֹמ ָרה אֵ לָ יו אַ חַ י וּבֵ ית־אָ ִבי אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ־כְּ נַﬠַ ן
ַ 46:31ויּ ֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל־אֶ חָ יו וְאֶ ל־בֵּ ית אָ ִביו אֶ ﬠֱלֶ ה וְאַ גִּ ָ
בָּ אוּ אֵ לָ י:
וּב ָק ָרם ְוכָל־אֲ ֶשׁר לָ הֶ ם הֵ ִביאוּ:
46:32וְהָ אֲ נ ִָשׁים רֹﬠֵ י צ ֹאן כִּ י־אַ ְנ ֵשׁי ִמ ְקנֶה הָ יוּ וְצ ֹאנָם ְ
ֲשׂיכֶם:
46:33וְהָ יָה כִּ י־י ְִק ָרא לָ כֶם פַּ ְרעֹה וְאָ ַמ ר ַמה־מַּ ﬠ ֵ
ֹתינוּ בַּ ﬠֲבוּר ֵתּ ְשׁבוּ ְבּאֶ ֶרץ גֹּ ֶשׁן
עוּרינוּ וְﬠַ ד־ﬠַ תָּ ה גַּם־אֲ נ ְַחנוּ גַּם־אֲ ב ֵ
46:34וַאֲ מַ ְר ֶתּם אַ ְנ ֵשׁי ִמ ְקנֶה הָ יוּ ﬠֲבָ ֶדי ִמנְּ ֵ
כִּ י־תוֹﬠֲבַ ת ִמצְ ַריִם כָּל־רֹﬠֵ ה צ ֹאן:
וּב ָק ָרם ְוכָל־אֲ ֶשׁר לָ הֶ ם בָּ אוּ ֵמאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן ו ְִהנָּם ְבּאֶ ֶרץ גֹּ ֶשׁן:
47:1וַ ָיּב ֹא יוֹסֵ ף וַ ַיּגֵּד לְ פַ ְרעֹה וַיּ ֹאמֶ ר אָ ִבי וְאַ חַ י ְוצ ֹאנָם ְ
וּמ ְקצֵה אֶ חָ יו לָ ַקח חֲ ִמ ָשּׁה אֲ נ ִָשׁים וַיַּצִּ גֵם לִ פְ נֵי פַ ְרעֹה:
ִ 47:2
בוֹתינוּ:
ֹאמרוּ אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה רֹﬠֵ ה צ ֹאן ﬠֲבָ ֶדי גַּם־אֲ נ ְַחנוּ גַּם־אֲ ֵ
ֲשׂיכֶם וַיּ ְ
47:3וַיּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹה אֶ ל־אֶ חָ יו מַ ה־מַּ ﬠ ֵ
ֹאמרוּ אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה לָ גוּר בָּ אָ ֶרץ בָּ אנוּ כִּ י־אֵ ין ִמ ְרﬠֶ ה לַ צּ ֹאן אֲ ֶשׁר לַ ﬠֲבָ ֶדי כִּ י־כָבֵ ד הָ ָרﬠָ ב ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן וְﬠַ ָתּה
47:4וַיּ ְ
י ְֵשׁבוּ־נָא ﬠֲבָ ֶדי ְבּאֶ ֶרץ גֹּ ֶשׁן:
 47:5וַיּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹה אֶ ל־יוֹסֵ ף לֵ אמֹר אָ ִבי וְאַ חֶ י בָּ אוּ אֵ לֶ י :
הוֹשׁב אֶ ת־אָ ִבי וְאֶ ת־אַ חֶ י י ְֵשׁבוּ ְבּאֶ ֶרץ גֹּ ֶשׁן ו ְִאם־י ַָד ְﬠ ָתּ ְויֶשׁ־בָּ ם
ֵ
 47:6אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם לְ פָ נֶי ִהוא ְבּמֵ יטַ ב הָ אָ ֶרץ
ְשׂ ְמתָּ ם ָשׂ ֵרי ִמ ְקנֶה ﬠַ ל־אֲ ֶשׁר־לִ י:
אַ נְ ֵשׁי־חַ יִל ו ַ
ַ 47:7ויָּבֵ א יוֹסֵ ף אֶ ת־יַ ֲﬠ קֹב אָ ִביו וַ ַיּﬠ ֲִמ ֵדהוּ לִ פְ נֵי פַ ְרעֹ ה וַיְבָ ֶר יַﬠֲקֹ ב אֶ ת־פַּ ְרעֹ ה:
47:8וַיּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹה אֶ ל־יַ ֲﬠ קֹב כַּמָּ ה יְמֵ י ְשׁנֵי חַ יֶּי :
וּמאַ ת ָשׁנָה ְמﬠַ ט ו ְָר ִﬠים הָ יוּ ְי ֵמי ְשׁנֵי חַ יַּי ְול ֹא ִה ִשּׂיגוּ אֶ ת־י ְֵמי
גוּרי ְשׁ ִשׁים ְ
47:9וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹב אֶ ל־פַּ ְרעֹה יְמֵ י ְשׁנֵי ְמ ַ
גוּריהֶ ם:
ְשׁנֵי חַ יֵּי אֲ בֹתַ י ִבּימֵ י ְמ ֵ
47:10וַיְבָ ֶר יַﬠֲקֹב אֶ ת־פַּ ְרעֹ ה וַיֵּצֵא ִמ ִלּ ְפנֵי פַ ְרעֹה:

 MT Tg Vgוְיוֹב ְ SP LXX Mss cf Numbers 26:24; I Chronicles 7:1 //ויָשׁוּב 13
 MT Tg Vgצִ ְפיוֹן  SP LXX cf Numbers 26:15 //צְ פוֹן 16
 MT Tg Vgשׁוּנִי  Hebrew Mss SP LXX Syr //וְשׁוּנִי 16
 MT Tg Vgﬠֵ ִרי  LXX //וְﬠֵ ִרי 16
ירם 21
 MT Tg Vgאֵ ִחי וָר ֹאשׁ  Numbers 26:38 //אֲ ִח ָ
 MT LXX Tg Vgמֻ ִפּים  I Chronicles 7:12 cf Numbers 26:39 and Hebrew Mss //וְשֻׁ פִּ ים 21
שׂר 22
ֵ LXXשׁשׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה  MT //אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָ

1
2
3
4
5
6
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ושׁים  MT LXX Vg cf Tgחֻ ִשׁים  Numbers 26:42 //שׁוּחָ ם 23
חֻ ִ
שׁע ְ MT //שׁ ָניִם 27
ֵ LXXתּ ַ
10
ְשׁ ְב ִﬠים ִ MT //שׁ ְב ִﬠים 27
 LXXחָ ֵמשׁ ו ִ
8
9

יטב הָ אָ ֶרץ ְבּאֶ ֶרץ ַר ְﬠ ְמסֵ ס כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה
ַיּוֹשׁב יוֹסֵ ף אֶ ת־אָ ִביו וְאֶ ת־אֶ חָ יו וַיִּ תֵּ ן לָ הֶ ם אֲ חֻ זָּה ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְבּ ֵמ ַ
47:11ו ֵ
פַ ְרעֹה:
ַ 47:12ו ְיכַלְ כֵּל יוֹסֵ ף אֶ ת־אָ ִביו וְאֶ ת־אֶ חָ יו וְאֵ ת כָּל־בֵּ ית אָ ִביו לֶ חֶ ם ְלפִ י הַ טָּ ף:
47:13וְלֶ חֶ ם אֵ ין ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ כִּ י־כָבֵ ד הָ ָרﬠָ ב ְמאֹד וַתֵּ לַ הּ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וְאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן ִמ ְפּנֵי הָ ָרﬠָ ב:
וּבאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן בַּ ֶשּׁבֶ ר אֲ ֶשׁר־הֵ ם שׁ ְֹב ִרים ַויָּבֵ א יוֹסֵ ף
ץ־מצְ ַריִם ְ
נִּמצָ א ְבאֶ ֶר ִ
ַ 47:14ויְלַ ֵקּט יוֹסֵ ף אֶ ת־כָּל־הַ כֶּסֶ ף הַ ְ
אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף בֵּ יתָ ה פַ ְרעֹ ה:
ל־מצְ ַריִם אֶ ל־יוֹסֵ ף לֵ אמֹר הָ בָ ה־לָּ נוּ לֶ חֶ ם וְלָ מָּ ה נָמוּת
וּמאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן וַ ָיּבֹאוּ ָכ ִ
47:15וַיִּ תֹּם הַ כֶּסֶ ף מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ֵ
נֶגְ ֶדּ כִּ י אָ פֵ ס כָּסֶ ף:
1
47:16וַיּ ֹאמֶ ר יוֹסֵ ף הָ בוּ ִמ ְקנֵיכֶם וְאֶ ְתּנָה לָ כֶם לֶ חֶ ם ְבּ ִמ ְקנֵיכֶם ִאם־אָ פֵ ס כָּסֶ ף:
מ ִרים
וּב ִמ ְקנֵה הַ בָּ ָקר וּבַ חֲ ֹ
וּב ִמ ְקנֵה הַ צּ ֹאן ְ
סּוּסים ְ
ת־מ ְקנֵיהֶ ם אֶ ל־יוֹסֵ ף וַיִּ תֵּ ן לָ הֶ ם יוֹסֵ ף לֶ חֶ ם בַּ ִ
ִ
ַ 47:17ויּ ִָביאוּ אֶ
ָל־מ ְקנֵהֶ ם בַּ ָשּׁנָה הַ ִהוא:
ַו ְינַהֲ לֵ ם בַּ לֶּ חֶ ם ְבּכ ִ
וּמ ְקנֵה
ם־תּם הַ כֶּסֶ ף ִ
ֹאמרוּ לוֹ ל ֹא־ ְנכַחֵ ד ֵמאֲ דֹנִי כִּ י ִא ַ
47:18ו ִַתּתֹּם הַ ָשּׁנָה הַ ִהוא ַו ָיּבֹאוּ אֵ לָ יו בַּ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁנִית וַיּ ְ
הַ ְבּהֵ מָ ה אֶ ל־אֲ ֹדנִי ל ֹא ִנ ְשׁאַ ר לִ פְ נֵי אֲ ֹדנִי ִבּלְ ִתּי ִאם־גְּ ִויָּתֵ נוּ וְאַ ְדמָ תֵ נוּ:
ְנִהיֶה אֲ נ ְַחנוּ וְאַ ְדמָ ֵתנוּ ﬠֲבָ ִדים
47:19לָ ָמּה נָמוּת ְלﬠֵ ינֶי גַּם־אֲ נ ְַחנוּ גַּם אַ ְדמָ תֵ נוּ ְקנֵה־אֹ ָתנוּ וְאֶ ת־אַ ְדמָ ֵתנוּ בַּ לָּ חֶ ם ו ְ
לְ פַ ְרעֹ ה וְתֶ ן־ז ֶַרע ְו ִנ ְחיֶה ְול ֹא נָמוּת וְהָ אֲ ָדמָ ה ל ֹא תֵ ָשׁם:
47:20וַיִּ ֶקן יוֹסֵ ף אֶ ת־כָּל־אַ ְדמַ ת ִמצְ ַריִם לְ פַ ְרעֹ ה כִּ י־מָ כְ רוּ ִמצְ ַריִם ִאישׁ ָשׂ ֵדהוּ כִּ י־חָ זַק ﬠֲלֵ הֶ ם הָ ָרﬠָ ב ו ְַתּ ִהי הָ אָ ֶרץ
לְ פַ ְרעֹה:
ד־קצֵהוּ:
בוּל־מצְ ַריִם וְﬠַ ָ
ִ
47:21וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם הֶ ﬠ ֱִביד אֹתוֹ לַ ﬠֲבָ ִדים ִ 2מ ְקצֵה גְ
ַ 47:22רק אַ ְדמַ ת הַ כֹּהֲ נִים ל ֹא ָקנָה כִּ י חֹ ק לַ כֹּהֲ נִים מֵ אֵ ת פַּ ְרעֹ ה וְאָ כְ לוּ אֶ ת־חֻ ָקּם אֲ ֶשׁר נ ַָתן לָ הֶ ם פַּ ְרעֹ ה ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא
מָ כְ רוּ אֶ ת־אַ ְדמָ תָ ם:
ִיתי אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם וְאֶ ת־אַ ְדמַ ְתכֶם לְ פַ ְרעֹ ה הֵ א־לָ כֶם ז ֶַרע וּזְ ַרﬠְ תֶּ ם אֶ ת־הָ אֲ ָדמָ ה:
47:23וַיּ ֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל־הָ ﬠָ ם הֵ ן ָקנ ִ
ישׁית ְלפַ ְרעֹה וְאַ ְרבַּ ע הַ ָיּדֹת י ְִהיֶה לָ כֶם ְלז ֶַרע הַ ָשּׂ ֶדה וּלְ אָ כְ לְ כֶם וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּבָ תֵּ יכֶם
47:24וְהָ יָה בַּ ְתּבוּאֹ ת וּנְתַ ֶתּם חֲ ִמ ִ
וְלֶ אֱ כֹל לְ טַ פְּ כֶם:
נִמצָא־חֵ ן ְבּﬠֵ ינֵי אֲ דֹנִי וְהָ יִינוּ ﬠֲבָ ִדים ְלפַ ְרעֹה:
ִתנוּ ְ
ֹאמרוּ הֶ חֱ י ָ
47:25וַיּ ְ
ָשׂם אֹתָ הּ יוֹסֵ ף לְ חֹ ק ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ ֶזּה ﬠַ ל־אַ ְדמַ ת ִמצְ ַריִם לְ חַ מֵּ שׁ ְלפַ ְרעֹהַ 3רק אַ ְד ַמת הַ כֹּהֲ נִים לְ בַ ָדּם ל ֹא
47:26וַיּ ֶ
הָ יְתָ ה לְ פַ ְרעֹה:
ֵשׁב י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְבּאֶ ֶרץ גֹּ ֶשׁן וַיֵּאָ חֲ זוּ בָ הּ וַיִּ פְ רוּ וַיִּ ְרבּוּ ְמ ֹאד:
47:27וַיּ ֶ
וּמאַ ת ָשׁנָה:
47:28וַי ְִחי יַﬠֲקֹב ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְשׁבַ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה וַיִּ ְהיוּ  4י ְֵמי־יַﬠֲקֹ ב ְשׁנֵי חַ יָּיו ֶשׁבַ ע ָשׁנִים וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים ְ
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי ִשׂים־נָא י ְָד ַתּחַ ת ְי ֵרכִ י
47:29וַיִּ ְק ְרבוּ יְמֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל לָ מוּת וַיִּ ְק ָרא לִ ְבנוֹ לְ יוֹסֵ ף ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ ִאם־נָא ָמצ ִ
וְﬠָ ִשׂיתָ ﬠִ מָּ ִדי חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת אַ ל־נָא ִת ְק ְבּ ֵרנִי ְבּ ִמצְ ָריִם:
ֱשׂה כִ ְדבָ ֶר :
ֹאמר אָ נֹכִ י אֶ ﬠ ֶ
וּקבַ ְרתַּ נִי ִבּ ְק ֻב ָרתָ ם וַיּ ַ
ְשׁכ ְַב ִתּי ﬠִ ם־אֲ ֹבתַ י וּ ְנ ָשׂאתַ נִי ִמ ִמּצְ ַריִם ְ
47:30ו ָ
47:31וַיּ ֹאמֶ ר ִה ָשּׁ ְבﬠָ ה לִ י וַיִּ ָשּׁבַ ע לוֹ וַיִּ ְשׁתַּ חוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הַ מַּ טֶּ ה:5
ַשּׁה וְאֶ ת־אֶ ְפ ָריִם
ת־מנ ֶ
ְ
ת־שׁנֵי בָ נָיו ִﬠמּוֹ אֶ
ְ
ַ 48:1וי ְִהי אַ חֲ ֵרי הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַיֵּאָ מֵ ר 6לְ יוֹסֵ ף ִהנֵּה אָ ִבי חֹ לֶ ה וַיִּ ַקּח אֶ
וַיָּבֵ א אֶ ל יַ ֲﬠ קֹ ב:7
ֵשׁב ﬠַ ל־הַ ִמּטָּ ה:
48:2וַ ַיּגֵּד לְ יַﬠֲקֹ ב וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה ִבּ ְנ יוֹסֵ ף בָּ א אֵ לֶ י וַיִּ ְתחַ ֵזּק י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
אֹתי:
ִ
48:3וַיּ ֹאמֶ ר יַﬠֲקֹב אֶ ל־יוֹסֵ ף אֵ ל ַשׁ ַדּי ִנ ְראָ ה־אֵ לַ י ְבּלוּז ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן וַיְבָ ֶר
וּנְת ִתּי לִ ְקהַ ל ﬠַ ִמּים ְונ ַָת ִתּי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת לְ ז ְַר ֲﬠ אַ חֲ ֶרי אֲ חֻ זַּת
ַ
ית
ֹאמר אֵ לַ י ִהנְ נִי ַמ ְפ ְר ו ְִה ְר ִבּ ִ
48:4וַיּ ֶ
עוֹלָ ם:
ַשּׁה כִּ ְראוּבֵ ן ו ְִשׁ ְמעוֹן
וּמנ ֶ
48:5וְﬠַ ָתּה ְשׁנֵי־בָ נֶי הַ נּוֹלָ ִדים לְ ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ﬠַ ד־בּ ִֹאי אֵ לֶ י ִמצְ ַריְמָ ה לִ י־הֵ ם אֶ פְ ַריִם ְ
י ְִהיוּ־לִ י:
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48:6וּמוֹלַ ְד ְתּ אֲ ֶשׁר־הוֹלַ ְדתָּ אַ חֲ ֵריהֶ ם לְ י ְִהיוּ ﬠַ ל ֵשׁם אֲ חֵ יהֶ ם י ִָקּ ְראוּ ְבּנַחֲ לָ ָתם:
48:7וַאֲ נִי ְבּב ִֹאי ִמפַּ ָדּן אֲ ָרם  1מֵ תָ ה ﬠָ לַ י ָרחֵ ל ְבּאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן בַּ ֶדּ ֶר ְבּ עוֹד כִּ ְב ַרת־אֶ ֶרץ לָ ב ֹא אֶ ְפ ָר ָתה וָאֶ ְק ְבּ ֶרהָ ָשּׁם
ְבּ ֶד ֶר אֶ פְ ָרת ִהיא בֵּ ית לָ חֶ ם:
ת־בּנֵי יוֹסֵ ף וַיּ ֹאמֶ ר ִמי־אֵ לֶּ ה:
ְ
48:8וַיּ ְַרא י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ
ֹאמר ָקחֶ ם־נָא אֵ לַ י וַאֲ בָ ֲרכֵם:
ֹאמר יוֹסֵ ף אֶ ל־אָ ִביו בָּ נַי הֵ ם אֲ ֶשׁ ר־נָתַ ן־לִ י אֱ ִהים בָּ זֶה וַיּ ַ
ַ 48:9ויּ ֶ
48:10וְﬠֵ ינֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כּ ְָבדוּ ִמזֹּ ֶקן ל ֹא יוּכַל לִ ְראוֹת וַ ַיּגֵּשׁ אֹתָ ם אֵ לָ יו וַיִּ ַשּׁ ק לָ הֶ ם וַיְחַ בֵּ ק לָ הֶ ם:
48:11וַיּ ֹאמֶ ר י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יוֹסֵ ף ְראֹה פָ נֶי ל ֹא פִ לָּ ְל ִתּי ו ְִהנֵּה הֶ ְראָ ה א ִֹתי אֱ ִהים גַּם אֶ ת־ז ְַרﬠֶ :
48:12וַיּוֹצֵא יוֹסֵ ף אֹתָ ם מֵ ﬠִ ם ִבּ ְרכָּיו וַיִּ ְשׁתַּ חוּ לְ אַ פָּ יו אָ ְרצָה:
ימין י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּגֵּשׁ
ַשּׁה ִב ְשׂמ ֹאלוֹ ִמ ִ
ת־מנ ֶ
ְ
ימינוֹ ִמ ְשּׂמ ֹאל י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ
ת־שׁנֵיהֶ ם אֶ ת־אֶ ְפ ַריִם ִבּ ִ
ְ
48:13וַיִּ ַקּח יוֹסֵ ף אֶ
אֹתָ ם 2אֵ לָ יו:
ַשּׁה ִשׂכֵּל אֶ ת־י ָָדיו
ת־שׂמ ֹאלוֹ ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ ְמנ ֶ
ְ
ָשׁת ﬠַ ל־ר ֹאשׁ אֶ פְ ַריִם וְהוּא הַ צָּ ִﬠיר וְאֶ
48:14וַיִּ ְשׁלַ ח י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־י ְִמינוֹ וַיּ ֶ
ַשּׁה הַ ְבּכוֹר:
כִּ י ְמנ ֶ
עוֹדי
ֹאמר הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ִה ְתהַ לְּ כוּ אֲ בֹתַ י ְלפָ נָיו אַ ְב ָרהָ ם ְויִצְ חָ ק הָ אֱ ִהים הָ רֹﬠֶ ה א ִֹתי ֵמ ִ
ַ 48:15ויְבָ ֶר אֶ ת־יוֹסֵ ף וַיּ ַ
ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
ֹתי אַ ְב ָרהָ ם ְויִצְ חָ ק ְו ִי ְדגּוּ לָ רֹב
ְשׁם אֲ ב ַ
ָל־רע יְבָ ֵר אֶ ת־הַ ְנּﬠָ ִרים ְו ִי ָקּ ֵרא בָ הֶ ם ְשׁ ִמי ו ֵ
48:16הַ מַּ לְ אָ הַ גֹּ אֵ ל א ִֹתי ִמכּ ָ
ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ:
ֹתהּ מֵ ﬠַ ל
מ יַד־אָ ִביו ְלהָ ִסיר א ָ
ַ 48:17ויּ ְַרא יוֹסֵ ף כִּ י־י ִָשׁית אָ ִביו יַד־י ְִמינוֹ ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ אֶ פְ ַריִם ַויּ ֵַרע ְבּﬠֵ ינָיו וַיִּ ְת ֹ
ַשּׁה:
ר ֹאשׁ־אֶ פְ ַריִם ﬠַ ל־ר ֹאשׁ ְמנ ֶ
ֹאמר יוֹסֵ ף אֶ ל־אָ ִביו ל ֹא־כֵן אָ ִבי כִּ י־זֶה הַ ְבּכֹר ִשׂים י ְִמי ְנ ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ:
ַ 48:18ויּ ֶ
ֹאמר י ַָד ְﬠ ִתּי ְבנִי י ַָד ְﬠ ִתּי גַּם־הוּא י ְִהיֶה־לְּ ﬠָ ם ְוגַם־הוּא יִגְ ָדּל וְאוּלָ ם אָ ִחיו הַ ָקּטֹ ן יִגְ ַדּל ִמ ֶמּנּוּ
48:19וַי ְָמאֵ ן אָ ִביו וַיּ ֶ
ְוז ְַרעוֹ י ְִהיֶה ְמל ֹא־הַ גּוֹיִם:
ָשׂם אֶ ת־אֶ פְ ַריִם
ַשּׁה ַויּ ֶ
ַ 48:20ויְבָ רֲ כֵם בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ אמוֹר ְבּ יְבָ ֵר י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר י ְִשׂ ְמ אֱ ִהים כְּ אֶ ְפ ַריִם וְכִ ְמנ ֶ
ַשּׁה:
לִ פְ נֵי ְמנ ֶ
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ַ 48:21ויּ ֹאמֶ ר י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יוֹסֵ ף ִהנֵּה אָ נֹכִ י ֵמת וְהָ יָה אֱ ִהים ﬠִ מָּ כֶם וְהֵ ִשׁיב אֶ ְתכֶם אֱ ִהים ִמן־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת
אֶ ל־אֶ ֶרץ אֲ בֹתֵ יכֶם:
וּב ַק ְשׁ ִתּי:
48:22וַאֲ נִ י נ ַָת ִתּי ְל ְשׁכֶם אַ חַ ד ﬠַ ל־אַ חֶ י אֲ ֶשׁר לָ ַק ְח ִתּי ִמיַּד הָ אֱ מ ִֹרי ְבּחַ ְר ִבּי ְ
ידה לָ כֶם אֵ ת אֲ ֶשׁר־י ְִק ָרא אֶ ְתכֶם ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים:
ֹאמ ר הֵ אָ ְספוּ וְאַ גִּ ָ
49:1וַיִּ ְק ָרא ַי ֲﬠקֹב אֶ ל־בָּ נָיו ַויּ ֶ
ִ 49:2ה ָקּ ְבצוּ ו ְִשׁ ְמעוּ ְבּנֵי יַ ֲﬠ קֹב ו ְִשׁ ְמעוּ אֶ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ִביכֶם:
אשׁית אוֹ ִני יֶתֶ ר ְשׂאֵ ת ְויֶתֶ ר ﬠָ ז:
ְ 49:3ראוּבֵ ן ְבּכ ִֹרי אַ תָּ ה כּ ִֹחי ְו ֵר ִ
ית:4
49:4פַּ חַ ז כַּמַּ יִם אַ ל־תּוֹתַ ר כִּ י ﬠָ לִ יתָ ִמ ְשׁכְּ בֵ י אָ ִבי אָ ז ִחלַּ לְ תָּ יְצוּﬠִ י ﬠָ ִל ָ
ִ 49:5שׁ ְמעוֹן וְלֵ וִי אַ ִחים כְּ לֵ י חָ מָ ס ְמ ֵכרֹתֵ יהֶ ם:
וּב ְר ֹצנָם ִﬠ ְקּרוּ־שׁוֹר:
ְ 49:6בּס ָֹדם אַ ל־תָּ ב ֹא נַפְ ִשׁי ִבּ ְקהָ לָ ם אַ ל־תֵּ חַ ד כְּ ב ִֹדי כִּ י ְבאַ פָּ ם הָ ְרגוּ ִאישׁ ִ
49:7אָ רוּר אַ פָּ ם כִּ י ﬠָ ז וְﬠֶ ְב ָרתָ ם כִּ י ָק ָשׁתָ ה אֲ חַ לְּ ֵקם ְבּיַﬠֲקֹ ב וַאֲ פִ יצֵם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוּדה אַ ָתּה יוֹדוּ אַ חֶ י י ְָד ְבּ עֹ ֶרף אֹ יְבֶ י י ְִשׁתַּ חֲ וּוּ ְל ְבּנֵי אָ ִבי :
49:8י ָ
ית כּ ַָרע ָרבַ ץ כְּ אַ ְריֵה וּכְ לָ ִביא ִמי י ְִקימֶ נּוּ:
ְהוּדה ִמ ֶטּ ֶרף ְבּנִי ﬠָ ִל ָ
49:9גּוּר אַ ְריֵה י ָ
וּמחֹ ֵקק ִמבֵּ ין ַרגְ לָ יו ﬠַ ד כִּ י־יָב ֹא ֶשׁ ה 5וְלוֹ ִי ְקּהַ ת ﬠַ ִמּים:
יהוּדה ְ
49:10ל ֹא־יָסוּר ֵשׁבֶ ט ִמ ָ
וּב ַדם־ ֲﬠנ ִָבים סוּתֹה:
ֹ 49:11א ְס ִרי לַ גֶּפֶ ן ﬠִ ירֹה וְלַ שּׂ ֵֹר ָקה ְבּנִי אֲ תֹנוֹ כִּ בֵּ ס בַּ ַיּיִן ְל ֻבשׁוֹ ְ
ן־שׁ ַנּיִם מֵ חָ לָ ב:
49:12חַ כְ לִ ילִ י ﬠֵ י ַניִם ִמ ָיּיִן וּלְ בֶ ִ
49:13זְ בוּלֻן לְ חוֹף י ִַמּים י ְִשׁכֹּן וְהוּא לְ חוֹף אֳ נִיּוֹת ְוי ְַרכָתוֹ ﬠַ ל־צִ ידֹן:
ִשּׂשכָר חֲ מֹר גּ ֶָרם רֹבֵ ץ בֵּ ין הַ ִמּ ְשׁפְּ תָ יִם:
49:14י ָ
49:15וַיּ ְַרא ְמנֻחָ ה כִּ י טוֹב וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ כִּ י נָﬠֵ ָמה וַיֵּט ִשׁכְ מוֹ לִ ְסבֹּל וַי ְִהי לְ מַ ס־עֹבֵ ד:
ָ 49:16דּן י ִָדין ﬠַ מּוֹ כְּ אַ חַ ד ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
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ֹשׁ ﬠִ ְקּבֵ י־סוּס וַיִּ פֹּל רֹכְ בוֹ אָ חוֹר:
י־ד ֶר ְשׁ ִפיפֹן ﬠֲלֵ י־אֹ ַרח הַ נּ ֵ
י־דן נָחָ שׁ ﬠֲלֵ ֶ
49:17י ְִה ָ
1
יתי אֵ ל :
49:18לִ ישׁוּﬠָ ְת ִקוִּ ִ
ְגוּדנּוּ וְהוּא יָגֻד ﬠ ֲֵקבָ ם:
49:19גָּד גְּ דוּד י ֶ
ִתּן מַ ﬠ ֲַדנֵּי־מֶ לֶ :
49:20אָ ֵשׁרְ 2שׁמֵ נָה לַ ְחמוֹ וְהוּא י ֵ
י־שׁפֶ ר:
49:21נַפְ ָתּלִ י אַ יָּלָ ה ְשׁלֻחָ ה הַ נֹּתֵ ן ִא ְמ ֵר ָ
49:22בֵּ ן ֹפּ ָרת יוֹסֵ ף בֵּ ן ֹפּ ָרת ﬠֲלֵ י־ﬠָ יִן בָּ נוֹת ָצﬠ ֲָדה ﬠֲלֵ י־שׁוּר:
49:23וַיְמָ רֲ רֻ הוּ  3וָרֹבּוּ וַיִּ ְשׂ ְטמֻ הוּ בַּ ﬠֲלֵ י ִחצִּ ים:
6
ידי אֲ ִביר יַ ֲﬠ קֹב ִמ ֵשּׁם רֹﬠֶ ה אֶ בֶ ן י ְִשׂ ָראֵ ל:
49:24ו ֵַתּ ֶשׁבְ 4בּאֵ יתָ ן ַק ְשׁתּוֹ וַ ָיּפֹזּוּ זְ רֹﬠֵ י י ָָדיוִ 5מ ֵ
49:25מֵ אֵ ל אָ ִבי ְויַﬠְ זְ ֶר ָךּ וְאֵ ל ַ 7שׁ ַדּי וִיבָ ְר ֶכ ָךּ ִבּ ְרכֹת ָשׁמַ יִם מֵ ﬠָ ל ִבּ ְרכֹת ְתּהוֹם רֹבֶ ֶצת ָתּחַ ת ִבּ ְרכֹת ָשׁ ַדיִם ו ָָרחַ ם:
וּל ָק ְד קֹד נְזִ יר אֶ חָ יו:
ל־בּ ְרכֹת הַ רֲ ֵרי  8ﬠַ ד תַּ אֲ וַת גִּ ְבעֹ ת עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶין ְל ר ֹאשׁ יוֹסֵ ף ְ
ִ 49:26בּ ְרכֹת אָ ִבי גּ ְָברוּ ﬠַ ִ
ִ 49:27בּ ְני ִָמין זְ אֵ ב י ְִט ָרף בַּ בּ ֶֹקר י ֹאכַל ﬠַ ד וְלָ ﬠֶ ֶרב יְחַ לֵּ ק ָשׁלָ ל:
אוֹתם ִאישׁ אֲ ֶשׁר כְּ ִב ְרכָתוֹ בֵּ ַר
ָ
ר־דּבֶּ ר לָ הֶ ם אֲ ִביהֶ ם וַיְבָ ֶר
49:28כָּל־אֵ לֶּ ה ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר ְוז ֹאת אֲ ֶשׁ ִ
אֹתָ ם:
ֹתי אֶ ל־הַ ְמּﬠָ ָרה אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׂ ֵדה ﬠֶ פְ רוֹן הַ ִח ִתּי:
ַ 49:29ו ְיצַו אוֹתָ ם וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם אֲ ִני נֶאֱ סָ ף אֶ ל־ﬠַ ִמּי ִק ְברוּ א ִֹתי אֶ ל־אֲ ב ָ
ל־פּנֵי־מַ ְמ ֵרא ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן אֲ ֶשׁר ָקנָה אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־הַ ָשּׂ ֶדה ֵמאֵ ת
49:30בַּ ְמּﬠָ ָרה אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׂ ֵדה הַ ַמּכְ פֵּ לָ ה אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
זַּת־קבֶ ר:
ָ
ﬠֶ ְפרֹן הַ ִח ִתּי לַ אֲ חֻ
ְשׁמָּ ה ָקבַ ְר ִתּי
ָ 49:31שׁמָּ ה ָק ְברוּ אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם וְאֵ ת ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ ָשׁמָּ ה ָק ְברוּ אֶ ת־יִצְ חָ ק וְאֵ ת ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ ו ָ
אֶ ת־לֵ אָ ה:
ִ 49:32מ ְקנֵה הַ ָשּׂ ֶדה וְהַ ְמּﬠָ ָרה אֲ ֶשׁר־בּוֹ ֵמאֵ ת ְבּנֵי־חֵ ת:
49:33וַ ְיכַל יַﬠֲקֹב לְ צַוּת אֶ ת־בָּ נָיו וַיֶּאֱ סֹף ַרגְ לָ יו אֶ ל־הַ ִמּ ָטּה וַיִּ גְ וַע ַויֵּאָ סֶ ף אֶ ל־ﬠַ מָּ יו:
50:1וַיִּ פֹּל יוֹסֵ ף ﬠַ ל־פְּ נֵי אָ ִביו וַיּ ְֵבךְּ ﬠָ לָ יו וַיִּ ַשּׁק־לוֹ:
ַ 50:2ו ְיצַו יוֹסֵ ף אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו אֶ ת־הָ רֹפְ ִאים לַ חֲ נֹט אֶ ת־אָ ִביו ַויַּחַ נְ טוּ הָ רֹפְ ִאים אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
50:3וַיִּ ְמלְ אוּ־לוֹ אַ ְרבָּ ﬠִ ים יוֹם כִּ י כֵּן י ְִמלְ אוּ יְמֵ י הַ חֲ נ ִֻטים וַיִּ ְבכּוּ אֹתוֹ ִמצְ ַריִם ִשׁ ְב ִﬠים יוֹם:
צָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֵיכֶם ַדּ ְבּ רוּ־נָא ְבּאָ זְ נֵי פַ ְרעֹה
ַ 50:4ויַּﬠַ ְברוּ י ְֵמי ְבכִ יתוֹ ַוי ְַדבֵּ ר יוֹסֵ ף אֶ ל־בֵּ ית פַּ ְרעֹה לֵ אמֹר ִאם־נָא ָמ ִ
לֵ אמֹר:
יתי ִלי ְבּאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן ָשׁמָּ ה ִתּ ְק ְבּ ֵר ִני וְﬠַ ָתּה אֶ ﬠֱלֶ ה־נָּא
50:5אָ ִבי ִה ְשׁ ִבּיﬠַ נִי לֵ אמֹר ִהנֵּה אָ נֹכִ י מֵ ת ְבּ ִק ְב ִרי אֲ ֶשׁר כּ ִָר ִ
וְאֶ ְק ְבּ ָרה אֶ ת־אָ ִבי וְאָ שׁוּבָ ה:
וּקבֹר אֶ ת־אָ ִבי כַּאֲ ֶשׁ ר ִה ְשׁ ִבּיﬠֶ :
50:6וַיּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹ ה ﬠֲלֵ ה ְ
ץ־מצְ ָריִם:
50:7וַיַּﬠַ ל יוֹסֵ ף לִ ְק ֹבּ ר אֶ ת־אָ ִביו וַ ַיּﬠֲלוּ ִאתּוֹ כָּל־ﬠַ ְב ֵדי פַ ְרעֹ ה זִ ְקנֵי בֵ יתוֹ ְוכֹל זִ ְקנֵי אֶ ֶר ִ
וּב ָק ָרם ﬠָ זְ בוּ ְבּאֶ ֶרץ גֹּ ֶשׁן:
ְ 50:8וכֹל בֵּ ית יוֹסֵ ף וְאֶ חָ יו וּבֵ ית אָ ִביו ַרק טַ פָּ ם וְצ ֹאנָם ְ
ַם־רכֶב גַּם־פָּ ָר ִשׁים וַי ְִהי הַ ַמּחֲ נֶה כָּבֵ ד ְמאֹ ד:
50:9וַיַּﬠַ ל ִﬠמּוֹ גּ ֶ
דוּ־שׁם ִמ ְספֵּ ד גָּדוֹל ְוכָבֵ ד ְמאֹד ַויַּﬠַ שׂ לְ אָ ִביו אֵ בֶ ל ִשׁ ְבﬠַ ת
ָ
ַ 50:10ו ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־גֹּ ֶרן הָ אָ ָטד אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן וַיִּ ְס ְפּ
י ִָמים:
ֹאמרוּ אֵ בֶ ל־כָּבֵ ד זֶה לְ ִמצְ ָריִם ﬠַ ל־כֵּן ָק ָרא ְשׁ ָמהּ אָ בֵ ל
יוֹשׁב הָ אָ ֶרץ הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי אֶ ת־הָ אֵ בֶ ל ְבּגֹ ֶרן הָ אָ ָטד וַיּ ְ
50:11וַיּ ְַרא ֵ
ִמצְ ַריִם אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן:
50:12וַ ַיּﬠֲשׂוּ בָ נָיו לוֹ כֵּן כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּם:
50:13וַיִּ ְשׂאוּ אֹתוֹ בָ נָיו אַ ְרצָה כְּ נַﬠַ ן וַיִּ ְק ְבּ רוּ אֹ תוֹ ִבּ ְמﬠָ ַרת ְשׂ ֵדה הַ ַמּכְ פֵּ לָ ה אֲ ֶשׁר ָקנָה אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־הַ ָשּׂ ֶדה
ת־קבֶ ר מֵ אֵ ת ﬠֶ ְפ רֹן הַ ִח ִתּי ﬠַ ל־פְּ נֵי ַמ ְמ ֵרא:
לַ אֲ חֻ ַזּ ֶ
ָשׁב יוֹסֵ ף ִמצְ ַריְמָ ה הוּא וְאֶ חָ יו ְוכָל־הָ עֹלִ ים ִאתּוֹ לִ ְקבֹּר אֶ ת־אָ ִביו אַ חֲ ֵרי ָק ְברוֹ אֶ ת־אָ ִביו:
50:14וַיּ ָ
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ֹאמרוּ לוּ י ְִשׂ ְטמֵ נוּ יוֹסֵ ף וְהָ ֵשׁב י ִָשׁיב לָ נוּ אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר גּ ַָמ ְלנוּ אֹ תוֹ:
50:15וַיִּ ְראוּ אֲ חֵ י־יוֹסֵ ף כִּ י־מֵ ת אֲ ִביהֶ ם וַיּ ְ
50:16וַ ְיצַוּוּ אֶ ל־יוֹסֵ ף לֵ אמֹר אָ ִבי צִ וָּה לִ ְפנֵי מוֹתוֹ לֵ אמֹר:
י־רﬠָ ה גְ ָמלוּ וְﬠַ ָתּה ָשׂא נָא ְלפֶ ַשׁע ﬠַ ְב ֵדי אֱ הֵ י
ֹאמרוּ לְ יוֹסֵ ף אָ ָנּא ָשׂא נָא פֶּ ַשׁע אַ חֶ י וְחַ טָּ אתָ ם כִּ ָ
50:17כֹּה־ת ְ
אָ ִבי וַיּ ְֵבךְּ יוֹסֵ ף ְבּ ַד ְבּ ָרם אֵ לָ יו:
ֹאמרוּ ִהנֶּנּוּ לְ לַ ﬠֲבָ ִדים:
50:18וַיֵּלְ כוּ גַּם־אֶ חָ יו וַיִּ פְּ לוּ לְ פָ נָיו וַיּ ְ
ל־תּ ָיראוּ כִּ י הֲ תַ חַ ת אֱ ִהים אָ נִי:
50:19וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם יוֹסֵ ף אַ ִ
ם־רב:
50:20וְאַ ֶתּם חֲ ַשׁ ְבתֶּ ם ﬠָ לַ י ָרﬠָ ה וְהָ אֱ ִהים  1חֲ ָשׁבָ הּ לְ טֹבָ ה לְ מַ ﬠַ ן ֲﬠשֹׂה כַּיּוֹם הַ זֶּה ְלהַ חֲ יֹ ת ﬠַ ָ
ל־לבָּ ם:
אוֹתם ַוי ְַדבֵּ ר ﬠַ ִ
ָ
ת־ט ְפּכֶם ַו ְינַחֵ ם
ַ
ל־תּ ָיראוּ אָ נֹכִ י אֲ כ ְַלכֵּל אֶ ְתכֶם וְאֶ
50:21וְﬠַ תָּ ה אַ ִ
ֵשׁב יוֹסֵ ף ְבּ ִמצְ ַריִם הוּא וּבֵ ית אָ ִביו וַי ְִחי יוֹסֵ ף מֵ אָ ה וָﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִים:
50:22וַיּ ֶ
ל־בּ ְרכֵּי יוֹסֵ ף:
ַשּׁה י ְֻלּדוּ ﬠַ ִ
ן־מנ ֶ
50:23וַיּ ְַרא יוֹסֵ ף ְלאֶ ְפ ַריִם ְבּנֵי ִשׁלֵּ ִשׁים גַּם ְבּנֵי ָמכִ יר בֶּ ְ
ַ 50:24ויּ ֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל־אֶ חָ יו אָ נֹכִ י ֵמת וֵא ִהים פָּ קֹד יִפְ קֹ ד אֶ ְתכֶם וְהֶ ﬠֱלָ ה אֶ ְתכֶם ִמן־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת אֶ ל־הָ אָ ֶרץ
וּליַ ֲﬠ קֹ ב:
אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִצְ חָ ק ְ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר פָּ קֹד יִפְ קֹ ד אֱ ִהים אֶ ְתכֶם וְהַ ﬠֲלִ תֶ ם אֶ ת־ﬠַ צְ מֹתַ י ִמזֶּה:
ְ
50:25וַיּ ְַשׁבַּ ע יוֹסֵ ף אֶ
ישׂם בָּ אָ רוֹן ְבּ ִמצְ ָריִם:
50:26וַיָּמָ ת יוֹסֵ ף בֶּ ן־מֵ אָ ה וָﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִים וַיַּחַ ְנטוּ ֹאתוֹ וַיִּ ֶ
 Exodusשמות
1:1וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הַ בָּ ִאים ִמצְ ָרי ְָמה אֵ ת יַﬠֲקֹב אֲ ִביהֶ ם ִאישׁ וּבֵ יתוֹ בָּ אוּ:
ִיהוּדה:
ְ 1:2ראוּבֵ ן ִשׁ ְמעוֹן לֵ וִי ו ָ
וּבנְ י ִָמן:
ִשּׂשכָר זְ בוּלֻן ְ
1:3י ָ
ָ 1:4דּן ְונַפְ תָּ לִ י גָּד וְאָ ֵשׁר:
1:5וַי ְִהי כָּל־נֶפֶ שׁ יֹ צְ אֵ י י ֶֶר ־יַﬠֲקֹב חָ ֵמשׁ 2ו ְִשׁ ְבﬠִ ים נָפֶ שׁ וְיוֹסֵ ף הָ יָה ְב ִמצְ ָריִם:
1:6וַיָּמָ ת יוֹסֵ ף ְוכָל־אֶ חָ יו ְוכֹל הַ דּוֹר הַ הוּא:
ֹתם:
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל פָּ רוּ וַיִּ ְשׁ ְרצוּ וַיִּ ְרבּוּ וַיַּﬠַ צְ מוּ ִבּ ְמאֹד ְמ ֹאד ו ִַתּמָּ לֵ א הָ אָ ֶרץ א ָ
ְ 1:7
ל־מצְ ָריִם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ַָד ע אֶ ת־יוֹסֵ ף:
1:8וַיּ ָָקם ֶמלֶ ־חָ ָדשׁ ﬠַ ִ
1:9וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־ﬠַ מּוֹ ִהנֵּה ﬠַ ם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַרב וְﬠָ צוּם ִממֶּ נּוּ:
י־ת ְק ֶראנָה ִמלְ חָ מָ ה וְנוֹסַ ף גַּם־הוּא ﬠַ ל־שֹׂנְאֵ ינוּ ְונ ְִלחַ ם־בָּ נוּ וְﬠָ לָ ה
1:10הָ בָ ה נ ְִתחַ כְּ מָ ה לוֹ פֶּ ן־י ְִרבֶּ ה וְהָ יָה כִּ ִ
ִמן־הָ אָ ֶרץ:
ת־רﬠַ ְמסֵ ס:
ת־פּתֹם וְאֶ ַ
ִ
1:11וַיּ ִָשׂימוּ ﬠָ לָ יו ָשׂ ֵרי ִמ ִסּים לְ מַ ﬠַ ן ﬠַ נֹּתוֹ ְבּ ִס ְב תָ ם וַיִּ בֶ ן ﬠָ ֵרי ִמ ְסכְּ נוֹת ְלפַ ְרעֹה אֶ
ְ 1:12וכַאֲ ֶשׁר יְﬠַ נּוּ אֹתוֹ כֵּן י ְִרבֶּ ה ְוכֵן יִפְ רֹץ וַיּ ָֻקצוּ ִמצְ ַריִם ִמפְּ נֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּפָ ֶר :
ְ
1:13וַ ַיּﬠ ֲִבדוּ ִמצְ ַריִם אֶ
וּבכָל־ ֲﬠב ָֹדה בַּ ָשּׂ ֶדה אֵ ת כָּל־ ֲﬠב ָֹד ָתם אֲ ֶשׁר־ﬠָ ְבדוּ בָ הֶ ם
וּבלְ בֵ נִים ְ
1:14וַיְמָ ְררוּ אֶ ת־חַ יֵּיהֶ ם בַּ ֲﬠב ָֹדה ָק ָשׁה ְבּחֹ מֶ ר ִ
ְבּפָ ֶר :
ְשׁם הַ ֵשּׁנִית פּוּﬠָ ה:
1:15וַיּ ֹאמֶ ר מֶ לֶ ִמצְ ַריִם לַ ְמיַלְּ דֹת הָ ִﬠ ְב ִריֹּ ת אֲ ֶשׁר ֵשׁם הָ אַ חַ ת ִשׁפְ ָרה ו ֵ
ַ 1:16ויּ ֹאמֶ ר ְבּיַלֶּ ְדכֶן אֶ ת־הָ ﬠִ ְב ִריּוֹת ְוּר ִאיתֶ ן ﬠַ ל־הָ אָ ְב ָניִם ִאם־בֵּ ן הוּא וַהֲ ִמתֶּ ן אֹתוֹ ו ְִאם־בַּ ת ִהיא וָחָ יָה:
1:17ו ִַתּ ֶיראן ָ הַ ְמי ְַלּדֹת אֶ ת־הָ אֱ ִהים ְול ֹא ﬠָ שׂוּ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֲ לֵ יהֶ ן ֶמלֶ ִמצְ ָריִם ו ְַתּחַ יֶּין ָ אֶ ת־הַ יְלָ ִדים:
־מצְ ַריִם לַ ְמיַלְּ דֹת וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ן מַ דּוּﬠַ ﬠ ֲִשׂיתֶ ן הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ו ְַתּחַ יֶּין ָ אֶ ת־הַ יְלָ ִדים:
1:18וַיִּ ְק ָרא מֶ לֶ ִ
1:19וַתּ ֹאמַ ְרן ָ הַ ְמי ְַלּדֹת אֶ ל־פַּ ְרעֹה כִּ י ל ֹא ַכנּ ִָשׁים הַ ִמּצְ ִריֹּ ת הָ ִﬠ ְב ִריֹּ ת כִּ י־חָ יוֹת הֵ נָּה ְבּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא אֲ לֵ הֶ ן הַ ְמ ַילֶּ ֶדת
ְויָלָ דוּ:
1:20וַיֵּיטֶ ב אֱ ִהים לַ ְמיַלְּ דֹת וַיִּ ֶרב הָ ﬠָ ם וַיַּﬠַ צְ מוּ ְמ ֹאד:
1:21וַי ְִהי כִּ י־י ְָראוּ הַ ְמי ְַלּדֹת אֶ ת־הָ אֱ ִהים וַיַּﬠַ שׂ לָ הֶ ם בָּ ִתּים:
מ ר כָּל־הַ בֵּ ן הַ יִּ לּוֹד לָ ִﬠ ְב ִרים הַ יְאֹ ָרה ַתּ ְשׁ ִליכֻהוּ ְוכָל־הַ בַּ ת ְתּחַ יּוּן:
ַ 1:22ויְצַו פַּ ְרעֹה ְלכָל־ﬠַ מּוֹ לֵ א ֹ
ַ 2:1ויֵּלֶ ִאישׁ ִמבֵּ ית לֵ וִי וַיִּ ַקּח אֶ ת־בַּ ת־לֵ וִי:
2:2וַתַּ הַ ר הָ ִא ָשּׁה וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן וַתֵּ ֶרא אֹתוֹ כִּ י־טוֹב הוּא ו ִַתּצְ ְפּנֵהוּ ְשׁ ָשׁה י ְָר ִחים:
2:3וְל ֹא־יָכְ לָ ה עוֹד הַ צְּ פִ ינוֹ ו ִַתּ ַקּח־לוֹ תֵּ בַ ת גֹּ מֶ א וַתַּ ְח ְמ ָרה בַ חֵ מָ ר וּבַ זָּפֶ ת וַתָּ ֶשׂם בָּ הּ אֶ ת־הַ יֶּלֶ ד וַתָּ ֶשׂם בַּ סּוּף
ל־שׂפַ ת הַ ְיאֹר:
ﬠַ ְ
2:4וַתֵּ תַ צַּב אֲ חֹ תוֹ מֵ ָרחֹ ק לְ ֵדﬠָ ה מַ ה־יֵּﬠָ ֶשׂה לוֹ:
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2:5ו ֵַתּ ֶרד בַּ ת־פַּ ְרעֹה לִ ְרחֹ ץ ﬠַ ל־הַ ְי ֹא ר ְו ַנ ֲﬠרֹתֶ יהָ הֹ לְ כֹת ﬠַ ל־יַד הַ יְאֹ ר וַתֵּ ֶרא אֶ ת־הַ תֵּ בָ ה ְבּתוֹ הַ סּוּף ו ִַתּ ְשׁלַ ח
אֶ ת־אֲ מָ תָ הּ ו ִַתּ ָקּחֶ הָ
2:6ו ִַתּפְ ַתּח ו ִַתּ ְראֵ הוּ אֶ ת־הַ יֶּלֶ ד ו ְִהנֵּה־נַﬠַ ר ֹבּכֶה וַתַּ ְחמֹל ﬠָ לָ יו וַתּ ֹאמֶ ר ִמיּ ְַל ֵדי הָ ﬠִ ְב ִרים זֶה:
אתי לָ ִא ָשּׁה מֵ ינ ֶֶקת ִמן הָ ﬠִ ְב ִריֹּ ת וְתֵ י ִנ ק לָ אֶ ת־הַ יָּלֶ ד:
2:7וַתּ ֹאמֶ ר אֲ חֹ תוֹ אֶ ל־בַּ ת־פַּ ְרעֹ ה הַ אֵ לֵ ְו ָק ָר ִ
2:8וַתּ ֹאמֶ ר־לָ הּ בַּ ת־פַּ ְרעֹ ה לֵ כִ י וַתֵּ לֶ הָ ﬠַ לְ מָ ה ו ִַתּ ְק ָרא אֶ ת־אֵ ם הַ יָּלֶ ד:
ִיקהוּ:
ת־שׂכ ֵָר ו ִַתּ ַקּח הָ ִא ָשּׁה הַ יֶּלֶ ד ו ְַתּנ ֵ
ְ
ֹאמר לָ הּ בַּ ת־פַּ ְרעֹה הֵ ילִ יכִ י אֶ ת־הַ יֶּלֶ ד הַ זֶּה וְהֵ ינִ ִקהוּ ִלי וַאֲ נִי אֶ ֵתּן אֶ
ַ 2:9ותּ ֶ
יתהוּ:
ֹאמר כִּ י ִמן־הַ מַּ יִם ְמ ִשׁ ִ
ֹשׁה וַתּ ֶ
ַ 2:10ויִגְ ַדּל הַ יֶּלֶ ד ו ְַתּ ִבאֵ הוּ ְלבַ ת־פַּ ְרעֹ ה ַוי ְִהי־לָ הּ ְלבֵ ן ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ מ ֶ
ישׁ־ﬠ ְב ִרי ֵמאֶ חָ יו:
ִ
ֹשׁה וַ ֵיּצֵא אֶ ל־אֶ חָ יו וַיּ ְַרא ְבּ ִס ְב תָ ם וַיּ ְַרא ִאישׁ ִמצְ ִרי מַ כֶּה ִא
2:11וַי ְִהי בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וַיִּ גְ ַדּל מ ֶ
2:12וַיִּ פֶ ן כֹּה וָכֹה וַיּ ְַרא כִּ י אֵ ין ִאישׁ וַ ַיּ אֶ ת־הַ ִמּצְ ִרי וַיִּ ְט ְמנֵהוּ בַּ חוֹל:
2:13וַ ֵיּצֵא בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי ו ְִהנֵּה ְשׁנֵי־אֲ נ ִָשׁים ﬠִ ְב ִרים ִנצִּ ים וַיּ ֹאמֶ ר לָ ָר ָשׁע לָ מָּ ה ַתכֶּה ֵרﬠֶ :
ֹשׁה
ירא מ ֶ
אֹמר ַכּאֲ ֶשׁר הָ ַרגְ ָתּ אֶ ְתמוֹל 1אֶ ת־הַ ִמּצְ ִרי וַיִּ ָ
2:14וַיּ ֹאמֶ ר ִמי ָשׂ ְמ ְל ִאישׁ ַשׂר ְושֹׁפֵ ט ﬠָ לֵ ינוּ הַ לְ הָ ְר ֵגנִי אַ תָּ ה ֵ
נוֹדע הַ ָדּבָ ר:
ֹאמר אָ כֵן ַ
וַיּ ַ
ֵשׁב
ץ־מ ְדיָן וַיּ ֶ
ֵשׁב ְבּאֶ ֶר ִ
ֹשׁה ִמ ְפּנֵי פַ ְרעֹ ה וַיּ ֶ
מ ֶשׁה וַיִּ ְב ַרח מ ֶ
2:15וַיִּ ְשׁמַ ע פַּ ְרעֹ ה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ַויְבַ ֵקּשׁ לַ הֲ רֹג אֶ ת־ ֹ
ﬠַ ל־הַ ְבּאֵ ר:
וּלכֹהֵ ן ִמ ְדיָן ֶשׁבַ ע בָּ נוֹת וַתָּ ב ֹאנָה ו ִַתּ ְדלֶ נָה ו ְַתּ ַמלֶּ אנָה אֶ ת־הָ ְרהָ ִטים ְלהַ ְשׁקוֹת צ ֹאן אֲ ִביהֶ ן:
ְ 2:16
ַיּוֹשׁﬠָ ן וַיִּ ַדּל לָ הֶ ן 2וַיּ ְַשׁ ְק אֶ ת־צ ֹאנָם:
ֹשׁה ו ִ
2:17וַ ָיּבֹאוּ הָ ר ִֹﬠים וַ ְיג ְָרשׁוּם ַויּ ָָקם מ ֶ
ל־רעוּאֵ ל אֲ ִביהֶ ן ַויּ ֹאמֶ ר ַמדּוּﬠַ ִמהַ ְרתֶּ ן בּ ֹא הַ יּוֹם:
2:18וַתָּ ב ֹאנָה אֶ ְ
ַם־דּ ה ָדלָ ה לָ נוּ וַיּ ְַשׁ ְק אֶ ת־הַ צּ ֹאן:
2:19וַתּ ֹאמַ ְרן ָ ִאישׁ ִמצְ ִרי ִהצִּ ילָ נוּ ִמיַּד הָ ר ִֹﬠים ְוג ָ
ל־בּנֹתָ יו וְאַ יּוֹ לָ מָּ ה ֶזּה ֲﬠז ְַב ֶתּן אֶ ת־הָ ִאישׁ ִק ְראֶ ן לוֹ וְי ֹאכַל לָ חֶ ם:
2:20וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ְ
3
ֹשׁה לְ ִא ָשׁה :
ֹשׁה לָ ֶשׁבֶ ת אֶ ת־הָ ִאישׁ וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־צִ פֹּ ָרה ִבתּוֹ לְ מ ֶ
2:21וַיּוֹאֶ ל מ ֶ
ִיתי ְבּאֶ ֶרץ נָכְ ִריָּה:
ת־שׁמוֹ גּ ְֵרשֹׁם כִּ י אָ ַמ ר גֵּר הָ י ִ
ְ
2:22וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן וַיִּ ְק ָרא אֶ
2:23וַי ְִהי בַ יּ ִָמים הָ ַר ִבּים הָ הֵ ם וַ ָיּמָ ת מֶ לֶ ִמצְ ַריִם וַיֵּאָ נְחוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמן־הָ ֲﬠב ָֹדה וַיִּ זְ ﬠָ קוּ ו ַַתּﬠַ ל ַשׁוְﬠָ תָ ם
אֶ ל־הָ אֱ ִהים ִמן־הָ ֲﬠב ָֹדה:
ת־בּ ִריתוֹ אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־יִצְ חָ ק וְאֶ ת־יַﬠֲקֹ ב:
ְ
2:24וַיִּ ְשׁמַ ע אֱ ִהים אֶ ת־נַאֲ ָקתָ ם וַיִּ זְ ֹכּ ר אֱ ִהים אֶ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֵַד ע אֱ ִהים:
ְ
2:25וַיּ ְַרא אֱ ִהים אֶ
ֹשׁה הָ יָה רֹﬠֶ ה אֶ ת־צ ֹאן י ְִת רוֹ חֹ ְתנוֹ כֹּהֵ ן ִמ ְדיָן וַיִּ נְהַ ג אֶ ת־הַ צּ ֹאן אַ חַ ר הַ ִמּ ְדבָּ ר וַיָּב ֹא אֶ ל־הַ ר הָ אֱ ִהים חֹ ֵרבָ ה:
3:1וּמ ֶ
ַ 3:2ויּ ֵָרא מַ ְלאַ יְהֹ וָה אֵ לָ יו ְבּלַ בַּ ת־אֵ שׁ ִמתּוֹ הַ ְסּנֶה וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה הַ ְסּנֶה בֹּﬠֵ ר בָּ אֵ שׁ וְהַ ְסּנֶה אֵ ינֶנּוּ אֻ כָּל:
ֹשׁה אָ סֻ ָרה־נָּא וְאֶ ְראֶ ה אֶ ת־הַ מַּ ְראֶ ה הַ ָגּדֹל הַ ֶזּה מַ דּוּﬠַ ל ֹא־י ְִבﬠַ ר הַ ְסּנֶה:
3:3וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ֹשׁה וַיּ ֹאמֶ ר ִה ֵנּנִי:
ֹשׁה מ ֶ
3:4וַיּ ְַרא יְהוָה כִּ י סָ ר לִ ְראוֹת וַיִּ ְק ָרא אֵ לָ יו אֱ ִהים ִמתּוֹ הַ ְסּנֶה וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
עוֹמד ﬠָ לָ יו אַ ְד ַמת־קֹ ֶדשׁ הוּא:
ל־תּ ְק ַרב הֲ ם ַשׁל־ ְנﬠָ לֶ י מֵ ﬠַ ל ַרגְ לֶ י כִּ י הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר אַ ָתּה ֵ
3:5וַיּ ֹאמֶ ר אַ ִ
ֹשׁה פָּ נָיו כִּ י י ֵָרא ֵמהַ ִבּיט
ֹאמר אָ נֹכִ י אֱ הֵ י אֲ בֹתֶ י אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם ֵוא הֵ י יִצְ חָ ק וֵא הֵ י ַיﬠֲקֹ ב ַויּ ְַסתֵּ ר מ ֶ
3:6וַיּ ֶ
אֶ ל־הָ אֱ ִהים:
יתי אֶ ת־ﬠֳנִי ﬠַ ִמּי אֲ ֶשׁר ְבּ ִמצְ ָריִם וְאֶ ת־צַ ﬠ ֲָק ָתם ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ִמ ְפּנֵי נֹגְ ָשׂיו כִּ י י ַָדﬠְ ִתּי
ֹאמר יְהוָה ָראֹה ָר ִא ִ
3:7וַיּ ֶ
ת־מכְ אֹבָ יו:
ַ
אֶ
3:8וָאֵ ֵרד לְ הַ צִּ ילוֹ ִמיַּד ִמצְ ַריִם וּלְ הַ ֲﬠ תוֹ ִמן־הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא אֶ ל־אֶ ֶרץ טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה אֶ ל־אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ
ְבוּסי:
ל־מקוֹם הַ כְּ ַנﬠֲנִי וְהַ ִח ִתּי וְהָ אֱ מ ִֹרי וְהַ ְפּ ִרזִּ י וְהַ גִּ ְרגּ ִָשׁי וְהַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
אֶ ְ
אֹתם:
יתי אֶ ת־הַ לַּ חַ ץ אֲ ֶשׁר ִמצְ ַריִם חֲ צִ ים ָ
ַם־ר ִא ִ
3:9וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּה ַצﬠ ֲַקת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ אָ ה אֵ לָ י ְוג ָ
3:10וְﬠַ תָּ ה לְ כָה וְאֶ ְשׁלָ חֲ אֶ ל־פַּ ְרעֹה וְהוֹצֵא אֶ ת־ﬠַ ִמּי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ָריִם:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ָריִם:
ְ
ֹשׁה אֶ ל־הָ אֱ ִהים ִמי אָ נֹכִ י כִּ י אֵ לֵ אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה וְכִ י אוֹצִ יא אֶ
3:11וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
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ֶה־לּ הָ אוֹת כִּ י אָ נֹכִ י ְשׁלַ ְח ִתּי ְבּהוֹצִ יאֲ אֶ ת־הָ ﬠָ ם
מ ר כִּ י־אֶ ְהיֶה ִﬠמָּ ְוז ְ
ֹשׁה לֵ א ֹ
ַ 3:12ויּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל־מ ֶ
ִמ ִמּצְ ַריִם תַּ ﬠַ ְבדוּן אֶ ת־הָ אֱ ִהים ﬠַ ל הָ הָ ר הַ ֶזּה:
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בוֹתיכֶם ְשׁלָ חַ נִי אֲ לֵ יכֶם
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ ַמ ְר ִתּי לָ הֶ ם אֱ הֵ י אֲ ֵ
ֹשׁה אֶ ל־הָ אֱ ִהים ִהנֵּה אָ נֹכִ י בָ א אֶ ְ
ֹאמר מ ֶ
ַ 3:13ויּ ֶ
ה־שּׁמוֹ מָ ה אֹמַ ר אֲ לֵ הֶ ם:
ְ
וְאָ ְמרוּ־לִ י מַ
ֹשׁה אֶ ְהיֶה אֲ ֶשׁר אֶ ְהיֶה וַיּ ֹאמֶ ר כֹּה ת ֹאמַ ר ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ְהיֶה ְשׁלָ חַ נִי אֲ לֵ יכֶם:
3:14וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל־מ ֶ
ֹתיכֶם אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם אֱ הֵ י יִצְ חָ ק
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ֵ
ֹשׁה כֹּה־ת ֹאמַ ר אֶ ְ
3:15וַיּ ֹאמֶ ר עוֹד אֱ ִהים אֶ ל־מ ֶ
ֶה־שּׁ ִמי ְל עֹלָ ם ְוזֶה זִ כְ ִרי ְלדֹר דֹּר:
וֵא הֵ י יַ ֲﬠקֹ ב ְשׁלָ חַ נִי אֲ לֵ יכֶם ז ְ
ֹתיכֶם ִנ ְראָ ה אֵ לַ י אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק
3:16לֵ וְאָ סַ פְ תָּ אֶ ת־זִ ְקנֵי ְבּנֵי  1י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ֵ
מ ר פָּ קֹ ד פָּ ַק ְד ִתּי אֶ ְתכֶם וְאֶ ת־הֶ ﬠָ שׂוּי לָ כֶם ְבּ ִמצְ ָריִם:
ְויַﬠֲקֹב לֵ א ֹ
בוּסי אֶ ל־אֶ ֶרץ זָבַ ת
מ ִרי וְהַ ְפּ ִרזִּ י וְהַ ִחוִּ י וְהַ ְי ִ
ָ 3:17וא ַֹמר אַ ﬠֲלֶ ה אֶ ְתכֶם ֵמﬠֳנִ י ִמצְ ַריִם אֶ ל־אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנ ֲﬠ ִני וְהַ ִח ִתּי וְהָ אֱ ֹ
חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ:
ל־מלֶ ִמצְ ַריִם וַאֲ ַמ ְר ֶתּם אֵ לָ יו אֱ הֵ י הָ ִﬠ ְב ִריִּ ים ִנ ְק ָרה ﬠָ לֵ ינוּ וְﬠַ ָתּה
ְשׁ ְמעוּ לְ קֹלֶ וּבָ אתָ אַ ָתּה וְזִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ֶ
3:18ו ָ
ֵנ ֲלכָה־נָּא ֶדּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְונִזְ ְבּחָ ה לֵ א הֵ ינוּ:
י־אם ְבּיָד חֲ ז ָָקה:
ִתּן אֶ ְתכֶם ֶמלֶ ִמצְ ַריִם לָ לֶ כֶת כִּ ִ
3:19וַאֲ נִי י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י ל ֹא־י ֵ
ְשׁלַּ ח אֶ ְתכֶם:
ֱשׂה ְבּ ִק ְרבּוֹ וְאַ חֲ ֵרי־כֵן י ַ
ת־מצְ ַריִם ְבּכֹל נִפְ לְ אֹתַ י אֲ ֶשׁר אֶ ﬠ ֶ
ִ
ֵיתי אֶ
ְשׁלַ ְח ִתּי אֶ ת־י ִָדי ו ְִהכּ ִ
3:20ו ָ
יקם:
ְ 3:21ונָתַ ִתּי אֶ ת־חֵ ן הָ ﬠָ ם־הַ זֶּה ְבּﬠֵ ינֵי ִמצְ ָריִם וְהָ יָה כִּ י תֵ לֵ כוּן ל ֹא תֵ ְלכוּ ֵר ָ
ל־בּנֹתֵ יכֶם ְו ִנצַּלְ תֶּ ם
ל־בּנֵיכֶם וְﬠַ ְ
ְשׂ ְמ ֶתּם ﬠַ ְ
וּשׂמָ ת ו ַ
וּמגּ ַָרת בֵּ יתָ הּ כְּ לֵ י־כֶסֶ ף וּכְ לֵ י זָהָ ב ְ
ְשׁאֲ לָ ה ִא ָשּׁה ִמ ְשּׁ ֶכנְתָּ הּ ִ
3:22ו ָ
ת־מצְ ָריִם:
ִ
אֶ
2
ֹאמרוּ ל ֹא־ ִנ ְראָ ה אֵ לֶ י אֱ ִהים :
קֹלי כִּ י י ְ
ֹשׁה וַיּ ֹאמֶ ר וְהֵ ן ל ֹא־יַאֲ ִמינוּ לִ י ְול ֹא י ְִשׁ ְמעוּ ְבּ ִ
4:1וַיַּﬠַ ן מ ֶ
ַ 4:2ויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו יְהוָה מַ זֶּה ְבי ֶָד וַיּ ֹאמֶ ר מַ טֶּ ה:
ֹשׁה ִמפָּ נָיו:
4:3וַיּ ֹאמֶ ר הַ ְשׁלִ יכֵהוּ אַ ְר ָצה וַיּ ְַשׁלִ יכֵהוּ אַ ְרצָה וַי ְִהי לְ נָחָ שׁ וַ ָיּנָס מ ֶ
ֹשׁה ְשׁלַ ח י ְָד וֶאֱ חֹ ז ִבּזְ נָבוֹ וַיִּ ְשׁלַ ח יָדוֹ ַויַּחֲ זֶק בּוֹ ַוי ְִהי ְל ַמ ֶטּה ְבּכַפּוֹ:
ַ 4:4ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
4:5לְ מַ ﬠַ ן יַאֲ ִמינוּ כִּ י־ ִנ ְראָ ה אֵ לֶ י יְהוָה אֱ הֵ י אֲ בֹתָ ם אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם אֱ הֵ י יִצְ חָ ק וֵא הֵ י יַﬠֲקֹ ב:
ַשּׁלֶ ג:
יק ַויָּבֵ א יָדוֹ ְבּחֵ יקוֹ וַיּוֹצִ אָ הּ ו ְִהנֵּה יָדוֹ ְמצ ַֹרﬠַ ת כּ ָ
ֹאמר יְהוָה לוֹ עוֹד הָ בֵ א־נָא י ְָד ְבּחֵ ֶ
ַ 4:6ויּ ֶ
ֵה־שׁבָ ה כִּ ְב ָשׂרוֹ:
ָשׁב יָדוֹ אֶ ל־חֵ יקוֹ וַיּוֹצִ אָ הּ מֵ חֵ יקוֹ ו ְִהנּ ָ
יק ַויּ ֶ
ַ 4:7ויּ ֹאמֶ ר הָ ֵשׁב י ְָד אֶ ל־חֵ ֶ
4:8וְהָ יָה ִאם־ל ֹא יַאֲ ִמינוּ לָ וְל ֹא י ְִשׁ ְמעוּ לְ קֹל הָ אֹת הָ ִראשׁוֹן וְהֶ אֱ ִמינוּ לְ קֹל הָ ֹאת הָ אַ חֲ רוֹן:
ְשׁפַ כְ ָתּ הַ יַּבָּ ָשׁה וְהָ יוּ
ימי הַ יְאֹ ר ו ָ
4:9וְהָ יָה ִאם־ל ֹא יַאֲ ִמינוּ גַּם ִל ְשׁנֵי הָ אֹתוֹת הָ אֵ לֶּ ה ְול ֹא י ְִשׁ ְמעוּן ְל קֹלֶ וְלָ ַק ְח ָתּ ִמ ֵמּ ֵ
הַ ַמּיִם אֲ ֶשׁר ִתּ ַקּח ִמן־הַ ְי ֹא ר וְהָ יוּ לְ ָדם בַּ יַּבָּ ֶשׁת:
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה ִבּי אֲ ֹדנָי ל ֹא ִאישׁ ְדּבָ ִרים אָ נֹכִ י גַּם ִמ ְתּמוֹל גַּם ִמ ִשּׁ ְלשֹׁם גַּם מֵ אָ ז ַדּבֶּ ְר אֶ ל־ﬠַ ְב ֶדּ כִּ י
4:10וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
כְ בַ ד־פֶּ ה וּכְ בַ ד לָ שׁוֹן אָ נֹכִ י:
4:11וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לָ יו ִמי ָשׂם פֶּ ה לָ אָ ָדם אוֹ ִמי־יָשׂוּם ִאלֵּ ם אוֹ חֵ ֵרשׁ אוֹ ִפ ֵקּחַ אוֹ ִﬠוֵּר הֲ ל ֹא אָ נֹכִ י אֱ ִהים:3
יתי אֲ ֶשׁ ר ְתּ ַדבֵּ ר:
ְהוֹר ִ
ם־פּי ו ֵ
ִ
4:12וְﬠַ ָתּה לֵ וְאָ נֹכִ י אֶ ְהיֶה ﬠִ
ַד־תּ ְשׁלָ ח:
4:13וַיּ ֹאמֶ ר ִבּי אֲ ֹדנָי ְשׁלַ ח־נָא ְבּי ִ
את
י־דבֵּ ר י ְַדבֵּ ר הוּא ְוגַם ִהנֵּה־הוּא יֹ צֵא ִל ְק ָר ֶ
ֹאמ ר הֲ ל ֹא אַ הֲ רֹן אָ ִחי הַ לֵּ וִי י ַָדﬠְ ִתּי כִּ ַ
ֹשׁה ַויּ ֶ
4:14וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּמ ֶ
ְשׂמַ ח ְבּלִ בּוֹ:
ו ְָראֲ ו ָ
יתי אֶ ְתכֶם אֵ ת אֲ ֶשׁ ר ַתּﬠֲשׂוּן:
ְהוֹר ִ
ְשׂ ְמ ָתּ אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים ְבּפִ יו וְאָ נֹכִ י אֶ ְהיֶה ﬠִ ם־פִּ י ו ְִﬠם־פִּ יהוּ ו ֵ
4:15ו ְִדבַּ ְרתָּ אֵ לָ יו ו ַ
ֶה־לּ ְלפֶ ה וְאַ ָתּה ִתּ ְהיֶה־לּוֹ לֵ א ִהים:
4:16ו ְִדבֶּ ר־הוּא ְל אֶ ל־הָ ﬠָ ם וְהָ יָה הוּא י ְִהי ְ
ֲשׂה־בּוֹ אֶ ת־הָ ֹאתֹת:
4:17וְאֶ ת־הַ מַּ ֶטּה הַ זֶּה ִתּ ַקּח ְבּי ֶָד אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֶ
עוֹדם חַ יִּ ים
ר־בּ ִמצְ ַריִם וְאֶ ְראֶ ה הַ ָ
ֹאמר לוֹ אֵ לְ כָה נָּא וְאָ שׁוּבָ ה אֶ ל־אַ חַ י אֲ ֶשׁ ְ
ָשׁב אֶ ל־י ֶֶתר חֹ ְתנוֹ וַיּ ֶ
ֹשׁה וַיּ ָ
4:18וַיֵּלֶ מ ֶ
ֹשׁה לֵ לְ ָשׁלוֹם:
ֹאמר י ְִתרוֹ לְ מ ֶ
וַיּ ֶ
ֹשׁה ְבּ ִמ ְדיָן לֵ שֻׁ ב ִמצְ ָריִם כִּ י־מֵ תוּ כָּל־הָ אֲ נ ִָשׁים הַ ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ת־נ ְַפ ֶשׁ :
4:19וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־מ ֵטּה הָ אֱ ִהים
ַ
ֹשׁה אֶ
ָשׁב אַ ְרצָה ִמצְ ָריִם וַיִּ ַקּח מ ֶ
מר ַויּ ָ
ת־א ְשׁתּוֹ וְאֶ ת־בָּ נָיו ַויּ ְַרכִּ בֵ ם ﬠַ ל־הַ חֲ ֹ
ִ
ֹשׁה אֶ
4:20וַיִּ ַקּח מ ֶ
ְבּיָדוֹ:
ר־שׂ ְמ ִתּי ְבי ֶָד ַוﬠ ֲִשׂיתָ ם ִל ְפנֵי פַ ְרעֹ ה
ֹשׁה ְבּלֶ כְ ְתּ לָ שׁוּב ִמצְ ַריְמָ ה ְראֵ ה כָּל־הַ מֹּפְ ִתים אֲ ֶשׁ ַ
4:21וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ְשׁלַּ ח אֶ ת־הָ ﬠָ ם:
וַאֲ נִי אֲ חַ ֵזּק אֶ ת־לִ בּוֹ וְל ֹא י ַ
4:22וְאָ מַ ְרתָּ אֶ ל־פַּ ְרעֹה כֹּה אָ ַמ ר יְהוָה ְבּנִי ְב ֹכ ִרי י ְִשׂ ָראֵ ל:
)זִ ְקנֵיְ בּנֵי( ְ DSS SP LXX Syr // omit MTבּנֵי 16
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX //אֱ ִהים 1
 MT // omit Vgיְהוָה  LXX //אֱ ִהים 11

1
2
3

ת־בּ ְנ ְבּכ ֶֹר :
ִ
ת־בּנִי ְויַﬠַ ְב ֵדנִי ו ְַתּמָ אֵ ן לְ ַשׁלְּ חוֹ ִהנֵּה אָ נֹכִ י הֹ ֵרג אֶ
ְ
ָ 4:23ואֹמַ ר אֵ לֶ י ַשׁלַּ ח אֶ
4:24וַי ְִהי בַ ֶדּ ֶר בַּ מָּ לוֹן וַיִּ פְ גְּ ֵשׁהוּ יְהוָה וַיְבַ ֵקּשׁ הֲ ִמיתוֹ:
ן־דּ ִמים אַ ָתּה ִלי:
4:25ו ִַתּ ַקּח צִ פֹּ ָרה צֹר ו ִַתּכְ רֹת אֶ ת־ﬠָ ְרלַ ת ְבּנָהּ ו ַַתּגַּע לְ ַרגְ לָ יו ַותּ ֹאמֶ ר כִּ י חֲ ַת ָ
4:26וַיִּ ֶרף ִממֶּ נּוּ אָ ז אָ ְמ ָרה חֲ תַ ן ָדּ ִמים לַ מּוּ ת:
ֹשׁה הַ ִמּ ְדבָּ ָרה וַיֵּלֶ וַיִּ ְפגְּ ֵשׁהוּ ְבּהַ ר הָ אֱ ִהים וַיִּ ַשּׁק־לוֹ:
4:27וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ לִ ְק ַראת מ ֶ
ָל־דּ ְב ֵרי יְהוָה אֲ ֶשׁר ְשׁלָ חוֹ וְאֵ ת כָּל־הָ ֹאתֹת אֲ ֶשׁר צִ וָּהוּ:
ֹשׁה לְ אַ הֲ רֹן אֵ ת כּ ִ
4:28וַ ַיּגֵּד מ ֶ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן וַיַּאַ ְספוּ אֶ ת־כָּל־זִ ְקנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
4:29וַיֵּלֶ מ ֶ
ֹשׁה וַיַּﬠַ שׂ הָ ֹאתֹת ְלﬠֵ ינֵי הָ ﬠָ ם:
ר־דּבֶּ ר אֱ ִהים 1אֶ ל־מ ֶ
ַ 4:30וי ְַדבֵּ ר אַ הֲ רֹן אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁ ִ
2
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְכִ י ָראָ ה אֶ ת־ﬠָ ְניָם וַיִּ ְקּדוּ וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ וּוּ:
ְ
4:31וַיַּאֲ מֵ ן הָ ﬠָ ם וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כִּ י־פָ ַקד אֱ ִהים אֶ
ֹאמרוּ אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ַשׁלַּ ח אֶ ת־ﬠַ ִמּי ְויָחֹ גּוּ ִלי בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ַויּ ְ
5:1וְאַ חַ ר בָּ אוּ מ ֶ
ֹאמר פַּ ְרעֹה ִמי יְהוָה אֲ ֶשׁר אֶ ְשׁ ַמע ְבּ קֹלוֹ ְל ַשׁלַּ ח אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא י ַָד ְﬠ ִתּי אֶ ת־יְהוָה ְוגַם אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא
ַ 5:2ויּ ֶ
אֲ ַשׁלֵּ חַ :
3
ֹאמרוּ אֱ הֵ י הָ ﬠִ ְב ִרים ִנ ְק ָרא ﬠָ לֵ ינוּ ֵנ ֲלכָה ָנּא ֶדּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְונִזְ ְבּחָ ה לֵ א הֵ ינוּ פֶּ ן־י ְִפגָּﬠֵ נוּ בַּ ֶדּבֶ ר
5:3וַיּ ְ
אוֹ בֶ חָ ֶרב:
ֲשׂיו ְלכוּ ְל ִס ְב תֵ יכֶם:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן תַּ פְ ִריעוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם ִמ ַמּﬠ ָ
5:4וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם מֶ לֶ ִמצְ ַריִם לָ מָּ ה מ ֶ
ן־ר ִבּים ﬠַ תָּ ה ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ ו ְִה ְשׁבַּ תֶּ ם אֹתָ ם ִמ ִסּ ְב ָתם:
ֹאמר פַּ ְרעֹה הֵ ַ
5:5וַיּ ֶ
ַ 5:6ו ְיצַו פַּ ְרעֹ ה בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת־הַ נֹּגְ ִשׂים בָּ ﬠָ ם וְאֶ ת־שׁ ְֹט ָריו לֵ אמֹר:
ֹאספוּן לָ תֵ ת תֶּ בֶ ן לָ ﬠָ ם לִ לְ בֹּן הַ לְּ בֵ נִים כִּ ְתמוֹל ִשׁלְ שֹׁם הֵ ם יֵלְ כוּ וְקֹ ְשׁשׁוּ לָ הֶ ם ֶתּבֶ ן:
5:7ל ֹא ת ִ
ת־מ ְת ֹכּנֶת הַ ְלּבֵ נִים אֲ ֶשׁר הֵ ם עֹ ִשׂים ְתּמוֹל ִשׁ ְלשֹׁם ָתּ ִשׂימוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ל ֹא ִתגְ ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ כִּ י־נִ ְר ִפּים הֵ ם ﬠַ ל־כֵּן
ַ
5:8וְאֶ
הֵ ם ֹצﬠ ֲִקים לֵ אמֹר נֵלְ כָה ְונִזְ ְבּחָ ה לֵ א הֵ ינוּ:
י־שׁ ֶקר:
ִ 5:9תּכְ בַּ ד הָ ֲﬠב ָֹדה ﬠַ ל־הָ אֲ נ ִָשׁים ְו ַיﬠֲשׂוּ־בָ הּ וְאַ ל־י ְִשׁעוּ ְבּ ִד ְב ֵר ָ
מ ר כֹּה אָ מַ ר פַּ ְרעֹה אֵ י ֶנ ִנּי נֹתֵ ן לָ כֶם תֶּ בֶ ן:
ֹאמרוּ אֶ ל־הָ ﬠָ ם לֵ א ֹ
5:10וַיֵּצְ אוּ נֹגְ ֵשׂי הָ ﬠָ ם ְושׁ ְֹט ָריו וַיּ ְ
5:11אַ תֶּ ם לְ כוּ ְקחוּ לָ כֶם תֶּ בֶ ן מֵ אֲ ֶשׁר ִתּ ְמ ָצאוּ כִּ י אֵ ין ִנגְ ָרע מֵ ֲﬠב ַֹד ְתכֶם ָדּבָ ר:
5:12וַיָּפֶ ץ הָ ﬠָ ם ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם לְ קֹ ֵשׁשׁ ַקשׁ לַ תֶּ בֶ ן:
ֲשׂיכֶם ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ כַּאֲ ֶשׁר ִבּ ְהיוֹת הַ תֶּ בֶ ן:
5:13וְהַ נֹּגְ ִשׂים אָ צִ ים לֵ אמֹר כַּלּוּ ַמﬠ ֵ
יתם חָ ְקכֶם ִל ְלבֹּן כִּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשֹׁם
ר־שׂמוּ ﬠֲלֵ הֶ ם נֹגְ ֵשׂי פַ ְרעֹ ה לֵ אמֹר מַ דּוּﬠַ ל ֹא כִ ִלּ ֶ
5:14וַיֻּכּוּ שׁ ְֹט ֵרי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ָ
ַם־תּמוֹל גַּם־הַ יּוֹם:
גּ ְ
ֲשׂה כֹה לַ ﬠֲבָ ֶדי :
מ ר לָ מָּ ה תַ ﬠ ֶ
5:15וַ ָיּבֹאוּ שׁ ְֹט ֵרי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ צְ ﬠֲקוּ אֶ ל־פַּ ְרעֹה לֵ א ֹ
אֹמ ִרים לָ נוּ ﬠֲשׂוּ ו ְִהנֵּה ﬠֲבָ ֶדי מֻ כִּ ים וְחָ ָטאת ﬠַ ֶמּ :
וּלבֵ נִים ְ
נִתּן לַ ﬠֲבָ ֶדי ְ
ֶ 5:16תּבֶ ן אֵ ין ָ
5:17וַיּ ֹאמֶ ר ִנ ְרפִּ ים אַ תֶּ ם ִנ ְרפִּ ים ﬠַ ל־כֵּן אַ תֶּ ם א ְֹמ ִרים נֵלְ כָה נִזְ ְבּחָ ה לֵ א ִהים :4
תכֶן לְ בֵ נִים ִתּתֵּ נּוּ:
5:18וְﬠַ תָּ ה לְ כוּ ﬠִ ְבדוּ וְתֶ בֶ ן ל ֹא־ ִינָּתֵ ן לָ כֶם ְו ֹ
ֹא־תגְ ְרעוּ ִמלִּ ְבנֵיכֶם ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ:
ֹתם ְבּ ָרע לֵ אמֹר ל ִ
5:19וַיִּ ְראוּ שׁ ְֹט ֵרי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל א ָ
אתם ְבּצֵאתָ ם מֵ אֵ ת פַּ ְרעֹה:
ֹשׁה וְאֶ ת־אַ הֲ רֹן ִנצּ ִָבים לִ ְק ָר ָ
5:20וַיִּ פְ גְּ עוּ אֶ ת־מ ֶ
וּבﬠֵ ינֵי ﬠֲבָ ָדיו
ת־ריחֵ נוּ ְבּﬠֵ ינֵי פַ ְרעֹה ְ
ֹאמרוּ אֲ לֵ הֶ ם י ֵֶרא אֱ ִהים 5ﬠֲלֵ יכֶם ְוי ְִשׁ ֹפּט אֲ ֶשׁר ִה ְבאַ ְשׁתֶּ ם אֶ ֵ
5:21וַיּ ְ
לָ תֶ ת־חֶ ֶרב ְבּי ָָדם לְ הָ ְרגֵנוּ:
ֹאמר אֲ ֹדנָי לָ ָמה הֲ ֵרעֹ ָתה לָ ﬠָ ם הַ זֶּה לָ ָמּה זֶּ ה ְשׁלַ ְח ָתּנִי:
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה ַויּ ַ
ָשׁב מ ֶ
ַ 5:22ויּ ָ
ֹא־הצַּלְ תָּ אֶ ת־ﬠַ מֶּ :
אתי אֶ ל־פַּ ְרעֹה ְל ַדבֵּ ר ִבּ ְשׁ ֶמ הֵ ַרע לָ ﬠָ ם הַ זֶּה וְהַ צֵּל ל ִ
5:23וּמֵ אָ ז בָּ ִ
וּביָד חֲ ז ָָקה ְיג ְָר ֵשׁם
ְשׁ ְלּחֵ ם ְ
ֱשׂה ְלפַ ְרעֹה כִּ י ְביָד חֲ ז ָָקה י ַ
ֹשׁה ﬠַ תָּ ה ִת ְראֶ ה אֲ ֶשׁ ר אֶ ﬠ ֶ
6:1וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
מֵ אַ ְרצוֹ:
ֹאמר אֵ לָ יו אֲ נִי יְהוָה:
ֹשׁה וַיּ ֶ
6:2וַי ְַדבֵּ ר אֱ ִהים אֶ ל־מ ֶ
נוֹד ְﬠ ִתּי לָ הֶ ם:
וּשׁ ִמי יְהוָה ל ֹא ַ
6:3וָאֵ ָרא אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל־יִצְ חָ ק וְאֶ ל־יַﬠֲקֹב ְבּאֵ ל ַשׁ ָדּי ְ
יתי ִאתָּ ם לָ ֵתת לָ הֶ ם אֶ ת־אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן אֵ ת אֶ ֶרץ ְמג ֵֻריהֶ ם אֲ ֶשׁר־גָּרוּ בָ הּ:
ת־בּ ִר ִ
ְ
ְ 6:4וגַם הֲ ִקמ ִֹתי אֶ
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX //אֱ ִהים 30
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX //אֱ ִהים 31
 MTלַ יהוָה אֱ הֵ ינוּ  LXX //לֵ א הֵ ינוּ 3
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX //לֵ א ִהים 17
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX //אֱ ִהים 21

1
2
3
4
5

יתי:
ת־בּ ִר ִ
ְ
ֹתם וָאֶ זְ ֹכּ ר אֶ
ְ 6:5וגַם אֲ נִי ָשׁמַ ﬠְ ִתּי אֶ ת־נַאֲ ַקת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִמצְ ַריִם מַ ﬠ ֲִב ִדים א ָ
ֵאתי אֶ ְתכֶם ִמ ַתּחַ ת ִס ְב ת ִמצְ ַריִם ו ְִהצּ ְַל ִתּי אֶ ְתכֶם מֵ ֲﬠב ָֹדתָ ם ְוגָאַ ְל ִתּי
6:6לָ כֵן אֱ מֹר לִ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ נִי יְהוָה וְהוֹצ ִ
וּב ְשׁפָ ִטים גְּ דֹלִ ים:
אֶ ְתכֶם ִבּזְ רוֹﬠַ ְנטוּיָה ִ
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם הַ מּוֹצִ יא אֶ ְתכֶם ִמ ַתּחַ ת ִס ְבלוֹת
ִיתי לָ כֶם לֵ א ִהים ו ַ
6:7וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ ְתכֶם ִלי לְ ﬠָ ם וְהָ י ִ
ִמצְ ָריִם:
אתי אֶ ת־י ִָדי לָ ֵתת אֹתָ הּ לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ יִצְ חָ ק וּלְ ַיﬠֲקֹב ְונָתַ ִתּי ֹאתָ הּ לָ כֶם
ָשׂ ִ
אתי אֶ ְתכֶם אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נ ָ
6:8וְהֵ בֵ ִ
מוֹר ָשׁה אֲ נִי יְהוָה:
ָ
וּמ ֲﬠב ָֹדה ָק ָשׁה:
ֹשׁה ִמקֹּ ֶצר רוּחַ ֵ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא ָשׁ ְמעוּ אֶ ל־מ ֶ
ֹשׁה כֵּן אֶ ְ
ַ 6:9וי ְַדבֵּ ר מ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
6:10וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אַ ְרצוֹ:
ְ
ִישׁלַּ ח אֶ
6:11בּ ֹא ַדבֵּ ר אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה מֶ לֶ ִמצְ ָריִם ו ַ
ֹא־שׁ ְמעוּ אֵ לַ י וְאֵ י י ְִשׁ ָמﬠֵ נִי פַ ְרעֹ ה וַאֲ נִי ﬠ ֲַרל ְשׂפָ ָתיִם:
ֹשׁה ִלפְ נֵי יְהוָה לֵ אמֹר הֵ ן ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ל ָ
6:12וַי ְַדבֵּ ר מ ֶ
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל
ְ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ל־פַּ ְרעֹה ֶמלֶ ִמצְ ָריִם ְלהוֹצִ יא אֶ
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן וַ ְי ַצוֵּם אֶ ְ
6:13וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
אשׁי בֵ ית־אֲ בֹתָ ם ְבּנֵי ְראוּבֵ ן ְבּ ֹכ ר י ְִשׂ ָראֵ ל חֲ נוֹ וּפַ לּוּא חֶ צְ רוֹן ְוכ ְַר ִמי אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁ ְפּחֹ ת ְראוּבֵ ן:
6:14אֵ לֶּ ה ָר ֵ
ְשׁאוּל בֶּ ן־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִית אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁ ְפּחֹ ת ִשׁ ְמעוֹן:
וּבנֵי ִשׁ ְמעוֹן יְמוּאֵ ל ְוי ִָמין ְואֹהַ ד ְויָכִ ין ְוצֹחַ ר ו ָ
ְ 6:15
וּמאַ ת ָשׁ ָנה:
וּשׁ ִשׁים ְ
וּשׁנֵי חַ יֵּי לֵ וִי ֶשׁבַ ע ְ
וּמ ָר ִרי ְ
וּקהָ ת ְ
6:16וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵי־לֵ וִי לְ תֹלְ דֹתָ ם גּ ְֵרשׁוֹן ְ
ְ 6:17בּנֵי ג ְֵרשׁוֹן ִל ְבנִי ו ְִשׁ ְמﬠִ י ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם:
וּמאַ ת ָשׁנָה:
וּשׁ ִשׁים ְ
וּשׁנֵי חַ יֵּי ְקהָ ת ָשׁ שׁ ְ
וּבנֵי ְקהָ ת ﬠַ ְמ ָרם ְויִצְ הָ ר וְחֶ ְברוֹן ְוﬠֻזִּ יאֵ ל ְ
ְ 6:18
וּמוּשׁי אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הַ לֵּ וִי לְ תֹלְ דֹתָ ם:
ִ
וּבנֵי ְמ ָר ִרי מַ ְחלִ י
ְ 6:19
וּשׁ ִשׁים
ֹשׁה וּ ְשׁנֵי חַ יֵּי ﬠַ ְמ ָרם ֶשׁבַ ע ְ
6:20וַיִּ ַקּח ﬠַ ְמ ָרם אֶ ת־יוֹכֶבֶ ד דּ ָֹדתוֹ לוֹ לְ ִא ָשּׁה וַתֵּ לֶ ד לוֹ אֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־מ ֶ
וּמאַ ת ָשׁנָה:
ְ
וּבנֵי יִצְ הָ ר קֹ ַרח וָנֶפֶ ג וְזִ כְ ִרי:
ְ 6:21
ישׁאֵ ל וְאֶ לְ צָפָ ן ו ְִס ְת ִרי:
וּבנֵי ﬠֻזִּ יאֵ ל ִמ ָ
ְ 6:22
ישׁבַ ע בַּ ת־ﬠַ ִמּינ ָָדב אֲ חוֹת נ ְַחשׁוֹן לוֹ ְל ִא ָשּׁה ו ֵַתּלֶ ד לוֹ אֶ ת־נ ָָדב וְאֶ ת־אֲ ִביהוּא אֶ ת־אֶ ְלﬠָ זָר
6:23וַיִּ ַקּח אַ הֲ רֹן אֶ ת־אֱ ִל ֶ
ת־איתָ מָ ר:
ִ
וְאֶ
וּבנֵי קֹ ַרח אַ ִסּיר וְאֶ ְל ָקנָה וַאֲ ִביאָ סָ ף אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הַ ָקּ ְר ִחי:
ְ 6:24
ת־פּינְ חָ ס אֵ לֶּ ה ָרא ֵשׁי אֲ בוֹת הַ ְלוִיִּ ם
ִ
פּוּטיאֵ ל לוֹ ְל ִא ָשּׁה ו ֵַתּלֶ ד לוֹ אֶ
6:25וְאֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן לָ ַקח־לוֹ ִמ ְבּנוֹת ִ
לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם:
1
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ﬠַ ל־צִ ְב ֹא ָתם:
ְ
ֹשׁה אֲ ֶשׁר אָ מַ ר אֱ ִהים לָ הֶ ם הוֹצִ יאוּ אֶ
6:26הוּא אַ הֲ רֹן וּמ ֶ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן:
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ָריִם הוּא מ ֶ
ְ
־מצְ ַריִם לְ הוֹצִ יא אֶ
6:27הֵ ם הַ ְמ ַד ְבּ ִרים אֶ ל־פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִ
ֹשׁה ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
6:28וַי ְִהי ְבּיוֹם ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
מ ר אֲ נִי יְהוָה ַדּבֵּ ר אֶ ל־פַּ ְרעֹה ֶמלֶ ִמצְ ַריִם אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר אֲ ִני דֹּבֵ ר אֵ לֶ י :
ֹשׁה לֵּ א ֹ
6:29וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹשׁה לִ פְ נֵי יְהוָה הֵ ן אֲ נִי ﬠ ֲַרל ְשׂפָ תַ יִם וְאֵ י ִי ְשׁמַ ע אֵ לַ י פַּ ְרעֹה:
6:30וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
נְביאֶ :
ֹשׁה ְראֵ ה נְתַ ִתּי אֱ ִהים ְלפַ ְרעֹה וְאַ הֲ רֹן אָ ִחי י ְִהיֶה ִ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 7:1ויּ ֶ
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאַ ְרצוֹ:
ְ
7:2אַ תָּ ה ְת ַדבֵּ ר אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁ ר אֲ ַצ ֶוּ ָךּ וְאַ הֲ רֹן אָ ִחי י ְַדבֵּ ר אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה ו ְִשׁלַּ ח אֶ
ת־מוֹפ ַתי ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ְ
ֹתי וְאֶ
יתי אֶ ת־אֹ ת ַ
7:3וַאֲ נִי אַ ְק ֶשׁה אֶ ת־לֵ ב פַּ ְרעֹה ו ְִה ְרבֵּ ִ
ֵאתי אֶ ת־צִ ְבאֹתַ י אֶ ת־ﬠַ ִמּי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם
7:4וְל ֹא־י ְִשׁמַ ע אֲ לֵ כֶם פַּ ְרעֹה ְונָתַ ִתּי אֶ ת־י ִָדי ְבּ ִמצְ ָריִם וְהוֹצ ִ
ִבּ ְשׁפָ ִטים גְּ ד ִֹלים:
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמתּוֹכָם:
ְ
ְהוֹצֵאתי אֶ
ִ
ל־מצְ ָריִם ו
ְ 7:5וי ְָדעוּ ִמצְ ַריִם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ִבּנְ טֹ ִתי אֶ ת־י ִָדי ﬠַ ִ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֹתָ ם כֵּן ﬠָ שׂוּ:
7:6וַיַּﬠַ שׂ מ ֶ
מ ִנים ָשׁנָה ְבּ ַד ְבּ ָרם אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה:
וּשׁ ֹ
ן־שׁ שׁ ְ
מ ִנים ָשׁנָה וְאַ הֲ רֹן בֶּ ָ
ן־שׁ ֹ
ֹשׁה בֶּ ְ
7:7וּמ ֶ
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
7:8וַיּ ֶ
ת־מ ְטּ וְהַ ְשׁלֵ ִל ְפנֵי־פַ ְרעֹ ה י ְִהי ְלתַ נִּין:
ַ
7:9כִּ י י ְַדבֵּ ר אֲ לֵ כֶם פַּ ְרעֹה לֵ אמֹר ְתּנוּ לָ כֶם מוֹפֵ ת ְואָ מַ ְרתָּ אֶ ל־אַ הֲ רֹן ַקח אֶ
ת־מ ֵטּהוּ לִ ְפנֵי פַ ְרעֹ ה ו ְִל ְפנֵי ﬠֲבָ ָדיו
ַ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן אֶ ל־פַּ ְרעֹה וַיַּﬠַ שׂו כֵן כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה וַיּ ְַשׁלֵ אַ הֲ רֹן אֶ
7:10וַ ָיּב ֹא מ ֶ
וַי ְִהי לְ תַ ִנּין:
7:11וַיִּ ְק ָרא גַּם־פַּ ְרעֹה לַ חֲ כ ִָמים וְלַ ְמכ ְַשּׁפִ ים וַ ַיּﬠֲשׂוּ גַם־הֵ ם חַ ְרטֻ מֵּ י ִמצְ ַריִם ְבּלַ הֲ ֵטיהֶ ם כֵּן:
טֹּתם:
ת־מ ָ
ַ
7:12וַיּ ְַשׁ ִליכוּ ִאישׁ מַ ֵטּהוּ וַיִּ ְהיוּ ְלתַ נִּינִ ם וַיִּ ְבלַ ע ַמטֵּ ה־אַ הֲ רֹן אֶ
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7:13וַיֶּחֱ זַק לֵ ב פַּ ְרעֹה ְול ֹא ָשׁ ַמע אֲ לֵ הֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה:
ֹשׁה כָּבֵ ד לֵ ב פַּ ְרעֹה מֵ אֵ ן לְ ַשׁלַּ ח הָ ﬠָ ם:
7:14וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־שׂפַ ת הַ ְי ֹאר וְהַ ַמּ ֶטּה אֲ ֶשׁר־נ ְֶהפַּ ְלנָחָ שׁ ִתּ ַקּח
7:15לֵ אֶ ל־פַּ ְרעֹה בַּ בּ ֶֹקר ִהנֵּה יֹ צֵא הַ מַּ יְמָ ה ְו ִנצּ ְַבתָּ לִ ְק ָראתוֹ ﬠַ ְ
ְבּי ֶָד :
ֹא־שׁ ַמ ְﬠ ָתּ
7:16וְאָ מַ ְרתָּ אֵ לָ יו יְהוָה אֱ הֵ י הָ ﬠִ ְב ִרים ְשׁלָ חַ נִי אֵ לֶ י לֵ אמֹר ַשׁלַּ ח אֶ ת־ﬠַ ִמּי ְויַﬠַ ְבדֻ נִי בַּ ִמּ ְדבָּ ר ו ְִהנֵּה ל ָ
ﬠַ ד־כֹּה:
ר־בּי ִָדי ﬠַ ל־הַ מַּ יִם אֲ ֶשׁר בַּ ְי ֹא ר ְונֶהֶ פְ כוּ
7:17כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ְבּז ֹאת תֵּ ַדע כִּ י אֲ ִני יְהוָה ִהנֵּה אָ נֹכִ י מַ כֶּה בַּ מַּ טֶּ ה אֲ ֶשׁ ְ
לְ ָדם:
7:18וְהַ ָדּגָה אֲ ֶשׁר־בַּ ְי ֹא ר ָתּמוּת וּבָ אַ שׁ הַ ְי ֹאר ְונִלְ אוּ ִמצְ ַר ִים ִל ְשׁתּוֹת ַמיִם ִמן־הַ יְאֹ ר:
ימי ִמצְ ַריִם ﬠַ ל־נַהֲ ר ָֹתם ﬠַ ל־ ְי ֹא ֵריהֶ ם
ל־מ ֵ
ֹשׁה אֱ מֹר אֶ ל־אַ הֲ רֹן ַקח ַמ ְטּ וּנְ ֵטה־ ָי ְד ﬠַ ֵ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
7:19וַיּ ֶ
יוּ־דם וְהָ יָה ָדם ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וּבָ ﬠֵ צִ ים וּבָ אֲ בָ נִים:
ָל־מ ְקוֵה מֵ ימֵ יהֶ ם ְוי ְִה ָ
וְﬠַ ל־אַ גְ מֵ יהֶ ם וְﬠַ ל כּ ִ
וּלﬠֵ ינֵי ﬠֲבָ ָדיו
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן כַּאֲ ֶשׁ ר צִ וָּה יְהוָה וַיּ ֶָרם בַּ מַּ טֶּ ה ַו ַיּ אֶ ת־הַ ַמּיִם אֲ ֶשׁר בַּ ְי ֹא ר ְלﬠֵ ינֵי פַ ְרעֹה ְ
7:20וַ ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן מ ֶ
וַיֵּהָ פְ כוּ כָּל־הַ מַּ יִם אֲ ֶשׁר־בַּ ְי ֹא ר לְ ָדם:
7:21וְהַ ָדּגָה אֲ ֶשׁר־בַּ ְי ֹא ר מֵ תָ ה וַיִּ ְבאַ שׁ הַ ְי ֹאר ְול ֹא־יָכְ לוּ ִמצְ ַריִם לִ ְשׁתּוֹת ַמיִם ִמן־הַ ְי ֹא ר וַי ְִהי הַ ָדּם ְבּ ָכל־אֶ ֶרץ
ִמצְ ָריִם:
ֹא־שׁ ַמע אֲ לֵ הֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה:
7:22וַ ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן חַ ְרטֻ ֵמּי ִמצְ ַריִם ְבּלָ ֵטיהֶ ם וַיֶּחֱ זַק לֵ ב־פַּ ְרעֹ ה ְול ָ
ֹא־שׁת לִ בּוֹ גַּם־לָ ז ֹאת:
7:23וַיִּ פֶ ן פַּ ְרעֹה וַיָּב ֹא אֶ ל־בֵּ יתוֹ וְל ָ
ָל־מצְ ַריִם ְס ִביבֹת הַ ְי ֹאר מַ יִם לִ ְשׁתּוֹת כִּ י ל ֹא יָכְ לוּ לִ ְשׁתֹּת ִמ ֵמּימֵ י הַ ְי ֹאר:
7:24וַיּ ְַחפְּ רוּ כ ִ
7:25וַיִּ מָּ לֵ א ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים אַ חֲ ֵרי הַ כּוֹת־יְהוָה אֶ ת־הַ ְי ֹאר:
ֹשׁה בּ ֹא אֶ ל־פַּ ְרעֹה וְאָ ַמ ְר ָתּ אֵ לָ יו כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ַשׁלַּ ח אֶ ת־ﬠַ ִמּי ְו ַיﬠַ ְבדֻ נִי:
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 7:26ויּ ֶ
7:27ו ְִאם־מָ אֵ ן אַ תָּ ה לְ ַשׁלֵּ חַ ִהנֵּה אָ נֹכִ י ֹנגֵף אֶ ת־כָּל־גְּ בוּלְ בַּ צְ פַ ְר ְדּ ִﬠים:
נּוּרי
וּב ַת ֶ
וּבﬠַ ֶמּ ְ
וּבבֵ ית ﬠֲבָ ֶדי ְ
ל־מ ָטּ ֶת ְ
ְשׁ ַרץ הַ ְי ֹאר צְ פַ ְר ְדּﬠִ ים וְﬠָ לוּ וּבָ אוּ ְבּבֵ יתֶ וּבַ חֲ ַדר ִמ ְשׁכּ ְָב וְﬠַ ִ
7:28ו ָ
וּ ְב ִמ ְשׁאֲ רוֹתֶ י :
וּבכָל־ﬠֲבָ ֶדי יַﬠֲלוּ הַ צְ פַ ְר ְדּ ִﬠים:
וּבﬠַ ְמּ ְ
וּבכָה ְ
ְ 7:29
ֹשׁה אֱ מֹר אֶ ל־אַ הֲ רֹן אָ ִחי ְ 1נטֵ ה אֶ ת־י ְָד ְבּמַ טֶּ ﬠַ ל־הַ נְּהָ רֹת ﬠַ ל־הַ ְי ֹא ִרים וְﬠַ ל־הָ אֲ ג ִַמּים
8:1וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
וְהַ ﬠַ ל אֶ ת־הַ צְ פַ ְר ְדּﬠִ ים ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
8:2וַיֵּט אַ הֲ רֹן אֶ ת־יָדוֹ ﬠַ ל מֵ ימֵ י ִמצְ ָריִם וַתַּ ﬠַ ל הַ צְּ פַ ְר ֵדּﬠַ ו ְַתּכַס אֶ ת־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ַ 8:3ו ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן הַ חֲ ְרטֻ ִמּים ְבּלָ ֵטיהֶ ם וַ ַיּﬠֲלוּ אֶ ת־הַ צְ פַ ְר ְדּﬠִ ים ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֹשׁה וּלְ אַ הֲ רֹן וַיּ ֹאמֶ ר הַ ﬠְ ִתּירוּ אֶ ל־יְהוָה ְויָסֵ ר הַ צְ פַ ְר ְדּﬠִ ים ִממֶּ נִּי וּמֵ ﬠַ ִמּי וַאֲ ַשׁלְּ חָ ה אֶ ת־הָ ﬠָ ם
8:4וַיִּ ְק ָרא פַ ְרעֹה לְ מ ֶ
ְויִזְ ְבּחוּ לַ יהוָה:
וּמבָּ ֶתּי ַרק
ֹשׁה ְלפַ ְרעֹה ִה ְתפָּ אֵ ר ﬠָ לַ י ְלמָ תַ י אַ ﬠְ ִתּיר לְ וְלַ ﬠֲבָ ֶדי וּלְ ﬠַ ְמּ ְלהַ כְ ִרית הַ צֲפַ ְר ְדּ ִﬠים ִמ ְמּ ִ
ֹאמר מ ֶ
8:5וַיּ ֶ
בַּ ְי ֹאר ִתּ ָשּׁאַ ְרנָה:
8:6וַיּ ֹאמֶ ר לְ ָמחָ ר וַיּ ֹאמֶ ר כִּ ְדבָ ְר לְ מַ ﬠַ ן ֵתּ ַדע כִּ י־אֵ ין כַּיהוָה אֱ הֵ ינוּ:
וּמבָּ תֶּ י וּמֵ ﬠֲבָ ֶדי וּמֵ ﬠַ מֶּ ַרק בַּ ְי ֹאר ִתּ ָשּׁאַ ְרנָה:
8:7וְסָ רוּ הַ צְ פַ ְר ְדּﬠִ ים ִמ ְמּ ִ
ר־שׂם ְלפַ ְרעֹה:
ל־דּבַ ר הַ צְ פַ ְר ְדּ ִﬠים אֲ ֶשׁ ָ
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה ﬠַ ְ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן מֵ ﬠִ ם פַּ ְרעֹה וַיִּ צְ ﬠַ ק מ ֶ
8:8וַיֵּצֵא מ ֶ
וּמן־הַ ָשּׂדֹת:
ֹשׁה וַיָּמֻ תוּ הַ צְ פַ ְר ְדּﬠִ ים ִמן־הַ בָּ ִתּים ִמן־הַ חֲ צֵ רֹת ִ
8:9וַיַּﬠַ שׂ יְהוָה כִּ ְדבַ ר מ ֶ
אֹתם חֳ מָ ִרם חֳ ָמ ִרם ו ִַתּ ְבאַ שׁ הָ אָ ֶרץ:
8:10וַיִּ צְ ְבּרוּ ָ
8:11וַיּ ְַרא פַּ ְרעֹה כִּ י הָ יְתָ ה הָ ְרוָחָ ה וְהַ כְ בֵּ ד אֶ ת־לִ בּוֹ ְול ֹא ָשׁמַ ע אֲ לֵ הֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה:
מ ֶשׁה אֱ מֹר אֶ ל־אַ הֲ רֹן ְנ טֵ ה אֶ ת־י ֵָד ְ 2במַ ְטּ וְהַ אֶ ת־ﬠֲפַ ר הָ אָ ֶרץ וְהָ יָה לְ כִ ִנּם ְבּכָל־אֶ ֶרץ
8:12וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־ ֹ
ִמצְ ָריִם:
ַ 8:13ו ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן ַויֵּט אַ הֲ רֹן אֶ ת־יָדוֹ ְב ַמ ֵטּהוּ ַו ַיּ אֶ ת־ﬠֲפַ ר הָ אָ ֶרץ ו ְַתּ ִהי הַ כִּ נָּם בָּ אָ ָדם וּבַ ְבּהֵ ָמה כָּל־ﬠֲפַ ר הָ אָ ֶרץ הָ יָה
כִ נִּים ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ַ 8:14ו ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן הַ חַ ְרטֻ ִמּים ְבּלָ ֵטיהֶ ם ְלהוֹצִ יא אֶ ת־הַ כִּ נִּים ְול ֹא ָיכֹלוּ ו ְַתּ ִהי הַ כִּ נָּם בָּ אָ ָדם וּבַ ְבּהֵ מָ ה:
ֹא־שׁ ַמע אֲ לֵ הֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר
ֹאמרוּ הַ חַ ְרטֻ ִמּים אֶ ל־פַּ ְרעֹה אֶ צְ בַּ ע אֱ ִהים ִהוא וַיֶּחֱ זַק לֵ ב־פַּ ְרעֹה ְול ָ
8:15וַיּ ְ
יְהוָה:
)אַ הֲ רֹןאָ ִחי (  LXX // omit MTאָ ִחי 1

1

 DSS SP LXX // omit MTי ֵָד 12

2

ֹשׁה הַ ְשׁכֵּם בַּ בּ ֶֹקר ו ְִה ְתיַצֵּב לִ פְ נֵי פַ ְרעֹה ִהנֵּה יוֹצֵא הַ ָמּי ְָמה וְאָ ַמ ְר ָתּ אֵ לָ יו כֹּה אָ מַ ר יְהוָה
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
8:16וַיּ ֶ
ַשׁלַּ ח ﬠַ ִמּי ְויַﬠַ ְבדֻ נִי:
וּמ ְלאוּ בָּ ֵתּי ִמצְ ַריִם
וּבבָ תֶּ י אֶ ת־הֶ ﬠָ רֹב ָ
וּבﬠַ ְמּ ְ
8:17כִּ י ִאם־אֵ ינְ ְמ ַשׁלֵּ חַ אֶ ת־ﬠַ ִמּי ִהנְ נִי ַמ ְשׁלִ יחַ ְבּ וּבַ ﬠֲבָ ֶדי ְ
אֶ ת־הֶ ﬠָ רֹב ְוגַם הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר־הֵ ם ﬠָ לֶ יהָ :
יוֹת־שׁם ﬠָ רֹב ְל ַמﬠַ ן ֵתּ ַדע כִּ י אֲ נִי יְהוָה
ָ
יתי בַ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת־אֶ ֶרץ גֹּ ֶשׁן אֲ ֶשׁר ﬠַ ִמּי עֹמֵ ד ﬠָ לֶ יהָ לְ ִב ְל ִתּי הֱ
8:18ו ְִהפְ לֵ ִ
ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ:
ְשׂ ְמ ִתּי ְפדֻ ת בֵּ ין ﬠַ ִמּי וּבֵ ין ﬠַ ֶמּ ְל ָמחָ ר י ְִהיֶה הָ אֹת הַ זֶּה:
8:19ו ַ
וּבכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִתּ ָשּׁחֵ ת הָ אָ ֶרץ ִמפְּ נֵי הֶ ﬠָ רֹב:
8:20וַיַּﬠַ שׂ יְהוָה כֵּן וַיָּב ֹא ﬠָ רֹב כָּבֵ ד בֵּ יתָ ה פַ ְרעֹה וּבֵ ית ﬠֲבָ ָדיו ְ
ֹשׁה וּלְ אַ הֲ רֹן וַיּ ֹאמֶ ר לְ כוּ זִ ְבחוּ לֵ א הֵ יכֶם בָּ אָ ֶרץ:
8:21וַיִּ ְק ָרא פַ ְרעֹה אֶ ל־מ ֶ
ֹשׁה ל ֹא נָכוֹן לַ ﬠֲשׂוֹת כֵּן כִּ י תּוֹﬠֲבַ ת ִמצְ ַריִם נִ זְ בַּ ח לַ יהוָה אֱ הֵ ינוּ הֵ ן נִזְ בַּ ח אֶ ת־תּוֹﬠֲבַ ת ִמצְ ַריִם
ֹאמר מ ֶ
8:22וַיּ ֶ
לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם ְול ֹא י ְִס ְקלֻנוּ:
ֹאמר אֵ לֵ ינוּ:
ֶ 8:23דּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים נֵלֵ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְוזָבַ ְחנוּ לַ יהוָה אֱ הֵ ינוּ כַּאֲ ֶשׁר י ַ
ֹא־ת ְר ִחיקוּ לָ לֶ כֶת הַ ְﬠ ִתּירוּ
8:24וַיּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹה אָ נֹכִ י אֲ ַשׁלַּ ח אֶ ְתכֶם וּזְ בַ ְחתֶּ ם לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ַרק הַ ְרחֵ ק ל ַ
בַּ ﬠ ֲִדי:
1
ֹשׁה ִהנֵּה אָ נֹכִ י יוֹצֵא מֵ ﬠִ מָּ וְהַ ﬠְ תַּ ְר ִתּי אֶ ל־אֱ ִהים וְסָ ר הֶ ﬠָ רֹב ִמפַּ ְרעֹה ֵמﬠֲבָ ָדיו וּ ֵמﬠַ מּוֹ מָ חָ ר ַרק
8:25וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
אַ ל־יֹ סֵ ף פַּ ְרעֹה הָ ֵתל ְל ִבלְ ִתּי ַשׁלַּ ח אֶ ת־הָ ﬠָ ם ִלזְ בֹּחַ לַ יהוָה:
ֹשׁה מֵ ִﬠם פַּ ְרעֹה וַיֶּﬠְ תַּ ר אֶ ל־אֱ ִהים :2
8:26וַ ֵיּצֵא מ ֶ
ֹשׁה וַיָּסַ ר הֶ ﬠָ רֹב ִמפַּ ְרעֹה מֵ ﬠֲבָ ָדיו וּמֵ ﬠַ מּוֹ ל ֹא ִנ ְשׁאַ ר אֶ חָ ד:
8:27וַיַּﬠַ שׂ יְהוָה כִּ ְדבַ ר מ ֶ
ת־לבּוֹ גַּם בַּ פַּ ﬠַ ם הַ זּ ֹאת ְול ֹא ִשׁלַּ ח אֶ ת־הָ ﬠָ ם:
8:28וַיַּכְ בֵּ ד פַּ ְרעֹה אֶ ִ
ֹשׁה בּ ֹא אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה ו ְִדבַּ ְרתָּ אֵ לָ יו כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י הָ ִﬠ ְב ִרים ַשׁלַּ ח אֶ ת־ﬠַ ִמּי ְויַﬠַ ְבדֻ נִי:
9:1וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ְעוֹד מַ חֲ זִ יק בָּ ם:
9:2כִּ י ִאם־מָ אֵ ן אַ תָּ ה לְ ַשׁלֵּ חַ ו ְ
סּוּסים בַּ חֲ מ ִֹרים בַּ גְּ ַמ ִלּים בַּ בָּ ָקר וּבַ צּ ֹאן ֶדּבֶ ר כָּבֵ ד ְמאֹ ד:
ִ 9:3הנֵּה יַד־יְהוָה הוֹיָה ְבּ ִמ ְקנְ אֲ ֶשׁ ר בַּ ָשּׂ ֶדה בַּ ִ
9:4ו ְִהפְ לָ ה יְהוָה בֵּ ין ִמ ְקנֵה י ְִשׂ ָראֵ ל וּבֵ ין ִמ ְקנֵה ִמצְ ָריִם וְל ֹא יָמוּת ִמכָּל־לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ָדּבָ ר:
ֲשׂה יְהוָה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה בָּ אָ ֶרץ:
מ ר מָ חָ ר יַﬠ ֶ
ָשׂם אֱ ִהים 3מוֹﬠֵ ד לֵ א ֹ
9:5וַיּ ֶ
ֹא־מת אֶ חָ ד:
וּמ ִמּ ְקנֵה ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֵ
ַ 9:6ויַּﬠַ שׂ יְהוָה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה ִממָּ חֳ ָרת וַיּ ָָמת כֹּל ִמ ְקנֵה ִמצְ ָריִם ִ
9:7וַיִּ ְשׁלַ ח פַּ ְרעֹה ו ְִהנֵּה ל ֹא־מֵ ת ִמ ִמּ ְקנֵה י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד־אֶ חָ ד וַיִּ כְ בַּ ד לֵ ב פַּ ְרעֹ ה ְול ֹא ִשׁלַּ ח אֶ ת־הָ ﬠָ ם:
ֹשׁה הַ ָשּׁ ַמי ְָמה ְלﬠֵ ינֵי פַ ְרעֹה:
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן ְקחוּ לָ כֶם ְמל ֹא חָ פְ נֵיכֶם פִּ יחַ כִּ ְב ָשׁן וּזְ ָרקוֹ מ ֶ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
9:8וַיּ ֶ
9:9וְהָ יָה ְלאָ בָ ק ﬠַ ל כָּל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וְהָ יָה ﬠַ ל־הָ אָ ָדם וְﬠַ ל־הַ ְבּהֵ מָ ה ִל ְשׁ ִחין פֹּ ֵרחַ אֲ בַ ﬠְ בֻּ עֹת ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֹשׁה הַ ָשּׁ ָמי ְָמה וַי ְִהי ְשׁ ִחין אֲ בַ ְﬠ ֻבּעֹת פֹּ ֵרחַ בָּ אָ ָדם
ת־פּיחַ הַ כִּ ְב ָשׁן וַיַּﬠַ ְמדוּ לִ פְ נֵי פַ ְרעֹה וַיִּ זְ רֹק ֹאתוֹ מ ֶ
ִ
9:10וַיִּ ְקחוּ אֶ
וּבַ ְבּהֵ מָ ה:
וּבכָל־ ִמצְ ָריִם:
ֹשׁה ִמ ְפּנֵי הַ ְשּׁ ִחין כִּ י־הָ יָה הַ ְשּׁ ִחין בַּ חֲ ְרטֻ ִמּם ְ
ְ 9:11ול ֹא־יָכְ לוּ הַ חַ ְרטֻ ִמּים לַ ֲﬠמֹד ִלפְ נֵי מ ֶ
ֹשׁה:
9:12וַיְחַ ֵזּק יְהוָה אֶ ת־לֵ ב פַּ ְרעֹ ה ְול ֹא ָשׁמַ ע אֲ לֵ הֶ ם כַּאֲ ֶשׁ ר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹשׁה הַ ְשׁכֵּם בַּ בּ ֶֹקר ו ְִה ְתיַצֵּב ִלפְ נֵי פַ ְרעֹה וְאָ ַמ ְר ָתּ אֵ לָ יו כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י הָ ִﬠ ְב ִרים ַשׁלַּ ח
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 9:13ויּ ֶ
אֶ ת־ﬠַ ִמּי ְויַﬠַ ְבדֻ נִי:
וּבﬠַ ֶמּ בַּ ﬠֲבוּר ֵתּ ַד ע כִּ י אֵ ין ָכּמֹנִי ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ:
9:14כִּ י בַּ פַּ ﬠַ ם הַ זּ ֹאת אֲ ִני שֹׁלֵ חַ אֶ ת־כָּל־מַ ֵגּפֹתַ י אֶ ל־לִ ְבּ וּבַ ﬠֲבָ ֶדי ְ
אוֹת וְאֶ ת־ﬠַ ְמּ בַּ ָדּבֶ ר ו ִַתּכָּחֵ ד ִמן־הָ אָ ֶרץ:
ְ
9:15כִּ י ﬠַ תָּ ה ָשׁלַ ְח ִתּי אֶ ת־י ִָדי וָאַ
וּל ַמﬠַ ן סַ פֵּ ר ְשׁ ִמי ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ:
9:16וְאוּלָ ם בַּ ﬠֲבוּר ז ֹאת הֶ ﬠ ֱַמ ְד ִתּי בַּ ﬠֲבוּר הַ ְר ֹא ְת אֶ ת־כּ ִֹחי ְ
עוֹד ִמ ְסתּוֹלֵ ל ְבּﬠַ ִמּי לְ ִבלְ ִתּי ַשׁלְּ חָ ם:
ְ 9:17
ִ 9:18הנְ נִי ַמ ְמ ִטיר כָּﬠֵ ת מָ חָ ר בָּ ָרד כָּבֵ ד ְמאֹד אֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ יָה ָכמֹהוּ ְבּ ִמצְ ַריִם ְל ִמן־הַ יּוֹם ִהוּ ְָס ָדה וְﬠַ ד־ﬠָ תָּ ה:
ת־מ ְקנְ וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ְל בַּ ָשּׂ ֶדה כָּל־הָ אָ ָדם וְהַ ְבּהֵ ָמה אֲ ֶשׁר־י ִָמּצֵא בַ ָשּׂ ֶדה ְול ֹא יֵאָ סֵ ף
ִ
9:19וְﬠַ ָתּה ְשׁלַ ח הָ ﬠֵ ז אֶ
הַ בַּ יְתָ ה ְוי ַָרד ﬠֲלֵ הֶ ם הַ בָּ ָרד וָמֵ תוּ:
ת־מ ְקנֵהוּ אֶ ל־הַ בָּ ִתּים:
ִ
ת־דּבַ ר יְהוָה מֵ ﬠַ ְב ֵדי פַּ ְרעֹ ה הֵ ִניס אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו וְאֶ
9:20הַ יּ ֵָרא אֶ ְ
ת־מ ְקנֵהוּ בַּ ָשּׂ ֶדה:
ִ
ל־דּבַ ר יְהוָה ַו ַיּ ֲﬠזֹב אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו וְאֶ
ֹא־שׂם ִלבּוֹ אֶ ְ
9:21וַאֲ ֶשׁר ל ָ
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ִיהי בָ ָרד ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ﬠַ ל־הָ אָ ָדם וְﬠַ ל־הַ ְבּהֵ ָמה וְﬠַ ל
ֹשׁה נְ טֵ ה אֶ ת־י ְָד ﬠַ ל־הַ ָשּׁמַ יִם ו ִ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 9:22ויּ ֶ
כָּל־ﬠֵ ֶשׂב הַ ָשּׂ ֶדה ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֹשׁה אֶ ת־מַ ֵטּהוּ ﬠַ ל־הַ ָשּׁ ַמיִם וַיהוָה נ ַָתן קֹ ת וּבָ ָרד ו ִַתּהֲ לַ אֵ שׁ אָ ְרצָ ה ַויּ ְַמ ֵטר יְה ָוה בָּ ָרד ﬠַ ל־אֶ ֶרץ
ַ 9:23ויֵּט מ ֶ
ִמצְ ָריִם:
9:24וַי ְִהי בָ ָרד וְאֵ שׁ ִמ ְתלַ ַקּחַ ת ְבּתוֹ הַ בָּ ָרד כָּבֵ ד ְמאֹד אֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ יָה ָכמֹהוּ ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ֵמאָ ז הָ יְתָ ה ְלגוֹי:
9:25וַ ַיּ הַ בָּ ָרד ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׂ ֶדה מֵ אָ ָדם וְﬠַ ד־ ְבּהֵ מָ ה וְאֵ ת כָּל־ﬠֵ ֶשׂב הַ ָשּׂ ֶדה ִהכָּה הַ בָּ ָרד
וְאֶ ת־כָּל־ﬠֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה ִשׁבֵּ ר:
ר־שׁם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא הָ יָה בָּ ָרד:
ַ 9:26רק ְבּאֶ ֶרץ גֹּ ֶשׁן אֲ ֶשׁ ָ
אתי הַ פָּ ﬠַ ם ְיהוָה הַ צּ ִַדּיק וַאֲ ִני וְﬠַ ִמּי הָ ְר ָשׁ ִﬠים:
ֹשׁה וּלְ אַ הֲ רֹן וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם חָ טָ ִ
9:27וַיִּ ְשׁלַ ח פַּ ְרעֹה וַיִּ ְק ָרא לְ מ ֶ
9:28הַ ְﬠ ִתּירוּ אֶ ל־יְהוָה ו ְַרב ִמ ְהיֹ ת קֹ ת אֱ ִהים וּבָ ָרד וָאֵ שׁ 1וַאֲ ַשׁלְּ חָ ה אֶ ְתכֶם ְול ֹא ת ִֹספוּן לַ ֲﬠמֹד:
ֵאתי אֶ ת־הָ ﬠִ יר אֶ פְ רֹשׂ אֶ ת־כַּפַּ י אֶ ל־יְהוָה הַ קֹּלוֹת י ְֶח ָדּלוּן וְהַ בָּ ָרד ל ֹא י ְִהיֶה־עוֹד ְל ַמﬠַ ן
ֹשׁה כְּ צ ִ
9:29וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו מ ֶ
ֵתּ ַדע כִּ י לַ יהוָה הָ אָ ֶרץ:
9:30וְאַ תָּ ה וַﬠֲבָ ֶדי י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י טֶ ֶרם ִתּ ְיראוּן ִמפְּ נֵי יְהוָה אֱ ִהים:
9:31וְהַ פִּ ְשׁתָּ ה וְהַ ְשּׂעֹ ָרה נֻכָּתָ ה כִּ י הַ ְשּׂעֹ ָרה אָ ִביב וְהַ פִּ ְשׁתָּ ה גִּ ְבעֹל:
9:32וְהַ ִחטָּ ה וְהַ כֻּסֶּ מֶ ת ל ֹא נֻכּוּ כִּ י אֲ ִפי ת הֵ נָּה:
ִתּ אָ ְרצָ ה:
וּמ ָטר ל ֹא־נ ַ
ֹשׁה ֵמ ִﬠם פַּ ְרעֹה אֶ ת־הָ ִﬠיר וַיִּ פְ רֹשׂ כַּפָּ יו אֶ ל־יְהוָה וַיּ ְַח ְדּלוּ הַ קֹּ לוֹת וְהַ בָּ ָרד ָ
9:33וַיֵּצֵא מ ֶ
9:34וַיּ ְַרא פַּ ְרעֹה כִּ י־חָ ַדל הַ מָּ טָ ר וְהַ בָּ ָרד וְהַ קֹּ ת וַיֹּ סֶ ף לַ חֲ ט ֹא וַיַּכְ בֵּ ד ִלבּוֹ הוּא וַﬠֲבָ ָדיו:
מ ֶשׁה:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ְבּיַד־ ֹ
ְ
ַ 9:35ויֶּחֱ זַק לֵ ב פַּ ְרעֹה ְול ֹא ִשׁלַּ ח אֶ
ת־לבּוֹ וְאֶ ת־לֵ ב ﬠֲבָ ָדיו ְלמַ ﬠַ ן ִשׁ ִתי ֹאתֹתַ י אֵ לֶּ ה
ֹשׁה בּ ֹא אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה כִּ י־אֲ נִי ִהכְ בַּ ְד ִתּי אֶ ִ
10:1וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ְבּ ִק ְרבּוֹ:
ִיד ְﬠ ֶתּם
ר־שׂ ְמ ִתּי בָ ם ו ַ
ֹתי אֲ ֶשׁ ַ
ן־בּ ְנ אֵ ת אֲ ֶשׁר ִה ְתﬠַ לַּ לְ ִתּי ְבּ ִמצְ ַריִם וְאֶ ת־ ֹאת ַ
10:2וּלְ מַ ﬠַ ן ְתּסַ פֵּ ר ְבּאָ זְ נֵי ִב ְנ וּבֶ ִ
כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י הָ ﬠִ ְב ִרים ﬠַ ד־מָ תַ י מֵ אַ נְתָּ לֵ ﬠָ נֹת ִמפָּ נָי ַשׁלַּ ח
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן אֶ ל־פַּ ְרעֹה וַיּ ְ
10:3וַיָּב ֹא מ ֶ
ﬠַ ִמּי ְויַﬠַ ְבדֻ נִי:
10:4כִּ י ִאם־מָ אֵ ן אַ תָּ ה ְל ַשׁלֵּ חַ אֶ ת־ﬠַ ִמּי ִהנְ נִי מֵ ִביא מָ חָ ר אַ ְרבֶּ ה ִבּגְ בֻלֶ :
10:5וְכִ סָּ ה אֶ ת־ﬠֵ ין הָ אָ ֶרץ ְול ֹא יוּכַל לִ ְר ֹאת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וְאָ כַל אֶ ת־י ֶֶתר הַ פְּ לֵ טָ ה הַ נִּ ְשׁאֶ ֶרת לָ כֶם ִמן־הַ בָּ ָרד וְאָ כַל
אֶ ת־כָּל־הָ ﬠֵ ץ הַ צֹּמֵ חַ לָ כֶם ִמן־הַ ָשּׂ ֶדה:
יוֹתם
ֹתי וַאֲ בוֹת אֲ בֹתֶ י ִמיּוֹם הֱ ָ
ֹא־ראוּ אֲ ב ֶ
ָל־מצְ ַריִם אֲ ֶשׁר ל ָ
10:6וּמָ לְ אוּ בָ תֶּ י וּבָ תֵּ י כָל־ﬠֲבָ ֶדי וּבָ תֵּ י כ ִ
ﬠַ ל־הָ אֲ ָד ָמה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה וַיִּ פֶ ן וַ ֵיּצֵא ֵמ ִﬠם פַּ ְרעֹ ה:
מוֹקשׁ ַשׁלַּ ח אֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים ְויַﬠַ ְבדוּ אֱ הֵ יהֶ ם 2הֲ ֶט ֶרם ֵתּ ַד ע
ֹאמרוּ ﬠַ ְב ֵדי פַ ְרעֹה אֵ לָ יו ﬠַ ד־מָ ַתי י ְִהיֶה זֶה לָ נוּ ְל ֵ
ַ 10:7ויּ ְ
כִּ י אָ ְב ָדה ִמצְ ָריִם:
ֹאמ ר אֲ לֵ הֶ ם ְלכוּ ִﬠ ְבדוּ אֱ הֵ יכֶםִ 3מי ו ִָמי הַ הֹ ְלכִ ים:
ֹשׁה וְאֶ ת־אַ הֲ רֹן אֶ ל־פַּ ְרעֹה ַויּ ֶ
ַיּוּשׁב אֶ ת־מ ֶ
10:8ו ַ
וּב ְב ָק ֵרנוּ נֵלֵ כִּ י חַ ג־יְהוָה לָ נוּ:
וּב ְבנוֹתֵ נוּ ְבּצ ֹאנֵנוּ ִ
וּבזְ ֵקנֵינוּ נֵלֵ ְבּבָ נֵינוּ ִ
ֹשׁה ִבּ ְנﬠָ ֵרינוּ ִ
10:9וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ת־ט ְפּכֶם ְראוּ כִּ י ָרﬠָ ה ֶנגֶד ְפּנֵיכֶם:
ַ
10:10וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם י ְִהי כֵן יְהוָה ﬠִ מָּ כֶם כַּאֲ ֶשׁר אֲ ַשׁלַּ ח אֶ ְתכֶם וְאֶ
ֹתם ֵמאֵ ת ְפּנֵי פַ ְרעֹה:
10:11ל ֹא כֵן ְלכוּ־נָא הַ גְּ בָ ִרים וְﬠִ ְבדוּ אֶ ת־אֱ ִהים 4כִּ י אֹתָ הּ אַ תֶּ ם ְמבַ ְק ִשׁים וַ ְיג ֶָרשׁ א ָ
ֹשׁה ְנטֵ ה י ְָד ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם בָּ אַ ְרבֶּ ה ְויַﬠַ ל ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וְי ֹאכַל אֶ ת־כָּל־ﬠֵ ֶשׂב הָ אָ ֶרץ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
10:12וַיּ ֶ
אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִאיר הַ בָּ ָרד:
ֹשׁה אֶ ת־מַ ֵטּהוּ ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וַיהוָה נִהַ ג רוּחַ ָק ִדים בָּ אָ ֶרץ כָּל־הַ יּוֹם הַ הוּא ְוכָל־הַ לָּ יְלָ ה הַ ֹבּ ֶקר הָ יָה
ַ 10:13ויֵּט מ ֶ
ָשׂא אֶ ת־הָ אַ ְרבֶּ ה:
וְרוּחַ הַ ָקּ ִדים נ ָ
10:14וַיַּﬠַ ל הָ אַ ְרבֶּ ה ﬠַ ל כָּל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וַ ָיּנַח ְבּכֹל גְּ בוּל ִמצְ ָריִם כָּבֵ ד ְמ ֹאד לְ פָ נָיו ל ֹא־הָ יָה כֵן אַ ְרבֶּ ה ָכּמֹהוּ וְאַ חֲ ָריו
ל ֹא י ְִהיֶה־כֵּן:
הוֹתיר הַ בָּ ָרד
ָל־פּ ִרי הָ ﬠֵ ץ אֲ ֶשׁר ִ
10:15וַ ְיכַס אֶ ת־ﬠֵ ין כָּל־הָ אָ ֶרץ וַתֶּ ְח ַשׁ הָ אָ ֶרץ וַיּ ֹאכַל אֶ ת־כָּל־ﬠֵ ֶשׂב הָ אָ ֶרץ וְאֵ ת כּ ְ
וּבﬠֵ ֶשׂב הַ ָשּׂ ֶדה ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֹא־נוֹתר כָּל־י ֶֶרק בָּ ﬠֵ ץ ְ
ַ
ְול
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אתי לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם וְלָ כֶם:
ֹאמר חָ ָט ִ
ֹשׁה וּלְ אַ הֲ רֹן וַיּ ֶ
10:16וַי ְַמהֵ ר פַּ ְרעֹ ה לִ ְקר ֹא לְ מ ֶ
אתי אַ הַ פַּ ﬠַ ם וְהַ ְﬠ ִתּירוּ לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם ְויָסֵ ר ֵמﬠָ לַ י ַרק אֶ ת־הַ ָמּוֶת הַ זֶּ ה:
10:17וְﬠַ ָתּה ָשׂאו נָא חַ ָטּ ִ
10:18וַ ֵיּצֵא מֵ ﬠִ ם פַּ ְרעֹה וַיֶּﬠְ תַּ ר אֶ ל־אֱ ִהים :1
10:19וַיַּהֲ ֹפ יְהוָה רוּחַ ־יָם חָ זָק ְמאֹד וַיִּ ָשּׂא אֶ ת־הָ אַ ְרבֶּ ה וַיִּ ְת ָקﬠֵ הוּ י ָָמּה סּוֹף 2ל ֹא ִנ ְשׁאַ ר אַ ְרבֶּ ה אֶ חָ ד ְבּכֹל גְּ בוּל
ִמצְ ָריִם:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ
10:20וַיְחַ זֵּ ק יְהוָה אֶ ת־לֵ ב פַּ ְרעֹה ְול ֹא ִשׁלַּ ח אֶ
ִיהי חֹ ֶשׁ ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ְויָמֵ שׁ חֹ ֶשׁ :
ֹשׁה ְנ ֵטה י ְָד ﬠַ ל־הַ ָשּׁמַ יִם ו ִ
10:21וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹשׁה אֶ ת־יָדוֹ ﬠַ ל־הַ ָשּׁמָ יִם ַוי ְִהי חֹ ֶשׁ ־אֲ פֵ לָ ה ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְשׁ ֶשׁת י ִָמים:
ַ 10:22ויֵּט מ ֶ
מוֹשׁבֹתָ ם:
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יָה אוֹר ְבּ ְ
ֹא־קמוּ ִאישׁ ִמתַּ ְחתָּ יו ְשׁ ֶשׁת י ִָמים וּלְ כ ְ
ֹא־ראוּ ִאישׁ אֶ ת־אָ ִחיו וְל ָ
10:23ל ָ
ַם־טפְּ כֶם יֵלֵ
וּב ַק ְרכֶם יֻצָּ ג גּ ַ
ֹאמרוּ ְלכוּ ִﬠ ְבדוּ אֶ ת־יְהוָה ַרק צ ֹאנְ כֶם ְ
ֹשׁה וּלְ אַ הֲ רֹןַ 3ויּ ְ
10:24וַיִּ ְק ָרא פַ ְרעֹה אֶ ל לְ מ ֶ
ﬠִ מָּ כֶם:
ֹשׁה גַּם־אַ תָּ ה ִתּ ֵתּן ְבּי ֵָדנוּ זְ בָ ִחים ְו עֹ לוֹת ְוﬠָ ִשׂינוּ לַ יהוָה אֱ הֵ ינוּ:
10:25וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ַם־מ ְקנֵנוּ יֵלֵ ﬠִ מָּ נוּ ל ֹא ִת ָשּׁאֵ ר פַּ ְרסָ ה כִּ י ִממֶּ נּוּ ִנ ַקּח לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ וַאֲ נ ְַחנוּ ל ֹא־ ֵנ ַדע ַמה־ ַנּ ֲﬠבֹד
ְ 10:26וג ִ
אֶ ת־יְהוָה ﬠַ ד־בֹּאֵ נוּ ָשׁ ָמּה:
ַ 10:27ויְחַ ֵזּק יְהוָה אֶ ת־לֵ ב פַּ ְרעֹ ה וְל ֹא אָ בָ ה לְ ַשׁלְּ חָ ם:
אֹת פָ נַי ָתּמוּת:
ֹאמר־לוֹ פַ ְרעֹה לֵ ֵמﬠָ לָ י ִה ָשּׁ ֶמר ְל אֶ ל־תֹּסֶ ף ְראוֹת פָּ נַי כִּ י ְבּיוֹם ְר ְ
ַ 10:28ויּ ֶ
ֹשׁה כֵּן ִדּבַּ ְרתָּ ל ֹא־אֹ ִסף עוֹד ְראוֹת פָּ נֶי :
10:29וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ְשׁלַּ ח אֶ ְתכֶם ִמזֶּה כְּ ַשׁ ְלּחוֹ כָּלָ ה
ל־מצְ ַריִם אַ חֲ ֵרי־כֵן י ַ
ֹשׁה עוֹד ֶנגַע אֶ חָ ד אָ ִביא ﬠַ ל־פַּ ְרעֹ ה וְﬠַ ִ
11:1וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
גּ ֵָרשׁ ְיג ֵָרשׁ אֶ ְתכֶם ִמזֶּה:
עוּתהּ כְּ לֵ י־כֶסֶ ף וּכְ לֵ י זָהָ ב וּ ְשׂ ָמ ת:
ַ 11:2דּבֶּ ר־נָא ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם ְוי ְִשׁאֲ לוּ ִאישׁ ֵמאֵ ת ֵרﬠֵ הוּ ו ְִא ָשּׁה ֵמאֵ ת ְר ָ
וּבﬠֵ ינֵי
מ ֶשׁה גָּדוֹל ְמאֹד ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְבּﬠֵ ינֵי ﬠַ ְב ֵדי־פַ ְרעֹה ְ
 11:3וַיִּ ֵתּן יְהוָה אֶ ת־חֵ ן הָ ﬠָ ם ְבּﬠֵ ינֵי ִמצְ ָריִם גַּם הָ ִאישׁ ֹ
הָ ﬠָ ם:
ֹושׁה כֹּה אָ מַ ר יְהוָה כַּחֲ צֹת הַ לַּ יְלָ ה אֲ נִי יוֹצֵ א ְבּתוֹ ִמצְ ָריִם:
ַ 11:4ויּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ָל־בּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמ ְבּכוֹר פַּ ְרעֹ ה הַ יֹּ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ ﬠַ ד ְבּכוֹר הַ ִשּׁפְ חָ ה אֲ ֶשׁ ר אַ חַ ר הָ ֵרחָ ִים ְוכֹל ְבּכוֹר
11:5וּמֵ ת כּ ְ
ְבּהֵ מָ ה:
מהוּ ל ֹא ת ִֹסף:
נִהיָתָ ה ְו ָכ ֹ
11:6וְהָ יְתָ ה צְ ﬠָ ָקה גְ דֹלָ ה ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אֲ ֶשׁר ָכּמֹהוּ ל ֹא ְ
ד־בּהֵ מָ ה לְ מַ ﬠַ ן ֵתּ ְדעוּן אֲ ֶשׁר י ְַפלֶ ה יְהוָה בֵּ ין ִמצְ ַריִם וּבֵ ין
11:7וּלְ כֹל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא יֶחֱ ַרץ־כֶּלֶ ב לְ שֹׁנוֹ לְ מֵ ִאישׁ וְﬠַ ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ר־בּ ַרגְ לֶ י וְאַ חֲ ֵרי־כֵן אֵ צֵ א וַיֵּצֵא
ְ 11:8וי ְָרדוּ כָל־ﬠֲבָ ֶדי אֵ לֶּ ה אֵ לַ י ו ְִה ְשׁתַּ חֲ וּוּ־לִ י לֵ אמֹר ֵצא אַ תָּ ה ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ְ
מֵ ﬠִ ם־פַּ ְרעֹה בָּ חֳ ִרי־אָ ף:
מוֹפ ַתי ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֹשׁה ל ֹא־י ְִשׁמַ ע אֲ לֵ יכֶם פַּ ְרעֹה ְל ַמﬠַ ן ְרבוֹת ְ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
11:9וַיּ ֶ
ֹא־שׁלַּ ח
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ﬠָ שׂוּ אֶ ת־כָּל־הַ מֹּפְ ִתים הָ אֵ לֶּ ה ִל ְפנֵי פַ ְרעֹ ה ַויְחַ ֵזּק יְהוָה אֶ ת־לֵ ב פַּ ְרעֹה ְול ִ
11:10וּמ ֶ
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אַ ְרצוֹ:
ְ
אֶ
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם לֵ אמֹר:
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
12:1וַיּ ֶ
12:2הַ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּה לָ כֶם ר ֹאשׁ חֳ ָד ִשׁים ִראשׁוֹן הוּא לָ כֶם לְ חָ ְד ֵשׁי הַ ָשּׁנָה:
מ ר בֶּ ﬠָ שֹׂר לַ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּה ְוי ְִקחוּ לָ הֶ ם ִאישׁ ֶשׂה לְ בֵ ית־אָ בֹת ֶשׂה לַ בָּ יִת:
ַ 12:3דּ ְבּרוּ אֶ ל־כָּל־ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
וּשׁכֵנוֹ הַ ָקּרֹב אֶ ל־בֵּ יתוֹ ְבּ ִמכְ סַ ת נְפָ שֹׁת ִאישׁ ְל ִפי אָ כְ לוֹ ָתּכֹסּוּ
12:4ו ְִאם־י ְִמﬠַ ט הַ בַּ יִת ִמ ְהיֹ ת ִמ ֶשּׂה וְלָ ַקח הוּא ְ
ﬠַ ל־הַ ֶשּׂה:
וּמן־הָ ִﬠזִּ ים ִתּ ָקּחוּ:
ן־שׁנָה י ְִהיֶה לָ כֶם ִמן־הַ כְּ בָ ִשׂים ִ
ֶ 12:5שׂה תָ ִמים ָזכָר בֶּ ָ
ְשׁחֲ טוּ אֹתוֹ כֹּל ְקהַ ל ﬠ ֲַדת־י ְִשׂ ָראֵ ל בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבָּ יִם:
12:6וְהָ יָה לָ כֶם לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת ﬠַ ד אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּה ו ָ
ל־שׁתֵּ י הַ ְמּזוּזֹת וְﬠַ ל־הַ מַּ ְשׁקוֹף ﬠַ ל הַ בָּ ִתּים אֲ ֶשׁר־י ֹאכְ לוּ אֹ תוֹ בָּ הֶ ם:
12:7וְלָ ְקחוּ ִמן־הַ ָדּם ְונ ְָתנוּ ﬠַ ְ
ל־מר ִֹרים י ֹאכְ לֻהוּ:
12:8וְאָ כְ לוּ אֶ ת־הַ בָּ ָשׂר בַּ לַּ יְלָ ה הַ ֶזּה צְ לִ י־אֵ שׁ וּמַ צּוֹת ﬠַ ְ
ל־ק ְרבּוֹ:
12:9אַ ל־תּ ֹאכְ לוּ ִממֶּ נּוּ נָא וּבָ ֵשׁל ְמ ֻב ָשּׁל בַּ מָּ יִם כִּ י ִאם־צְ לִ י־אֵ שׁ ר ֹאשׁוֹ ﬠַ ל־כְּ ָרﬠָ יו וְﬠַ ִ
ֹתר ִממֶּ נּוּ ﬠַ ד־בּ ֶֹקר בָּ אֵ שׁ ִתּ ְשׂרֹפוּ:
ֹא־תוֹתירוּ ִממֶּ נּוּ ﬠַ ד־בּ ֶֹקר וְהַ נּ ָ
ִ
12:10וְל
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וּמ ֶקּ ְלכֶם ְבּי ְֶדכֶם וַאֲ כ ְַל ֶתּם אֹ תוֹ ְבּ ִחפָּ זוֹן פֶּ סַ ח הוּא
ְ 12:11ו ָככָה תּ ֹאכְ לוּ אֹתוֹ מָ ְתנֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ַנﬠֲלֵ יכֶם ְבּ ַרגְ לֵ יכֶם ַ
לַ יהוָה:
וּבכָל־אֱ הֵ י ִמצְ ַריִם
ד־בּהֵ ָמה ְ
ָל־בּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ֵמאָ ָדם וְﬠַ ְ
ֵיתי כ ְ
ץ־מצְ ַריִם בַּ לַּ יְלָ ה הַ זֶּה ו ְִהכּ ִ
12:12וְﬠָ בַ ְר ִתּי ְבאֶ ֶר ִ
ֱשׂה ְשׁפָ ִטים אֲ נִי יְהוָה:
אֶ ﬠ ֶ
יתי אֶ ת־הַ ָדּם וּפָ סַ ְח ִתּי ﬠֲלֵ כֶם ְול ֹא־י ְִהיֶה בָ כֶם ֶנגֶף
12:13וְהָ יָה הַ ָדּם לָ כֶם ְל ֹאת ﬠַ ל הַ בָּ ִתּים אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ָשׁם ְו ָר ִא ִ
לְ מַ ְשׁ ִחית ְבּהַ כּ ִֹתי ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
12:14וְהָ יָה הַ יּוֹם הַ זֶּה לָ כֶם לְ זִ כָּרוֹן וְחַ גֹּ ֶתם אֹ תוֹ חַ ג לַ יהוָה לְ ֹדרֹתֵ יכֶם חֻ ַקּת עוֹלָ ם ְתּחָ גֻּהוּ:
ִ 12:15שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ַמצּוֹת תּ ֹאכֵלוּ אַ בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן תַּ ְשׁ ִבּיתוּ ְשּׂ ֹאר ִמבָּ תֵּ יכֶם כִּ י כָּל־אֹ כֵל חָ ֵמץ וְנִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ
הַ ִהוא ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ִמיּוֹם הָ ִראשֹׁן ﬠַ ד־יוֹם הַ ְשּׁ ִב ִﬠי:
ָל־מלָ אכָה ל ֹא־יֵﬠָ ֶשׂה בָ הֶ ם אַ אֲ ֶשׁר
א־קֹדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם כּ ְ
ֶ
א־קֹדשׁ וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ִמ ְק ָר
ֶ
12:16וּבַ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ִמ ְק ָר
יֵאָ כֵל ְלכָל־נֶפֶ שׁ הוּא ְלבַ דּוֹ יֵﬠָ ֶשׂה לָ כֶם:
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם אֶ ת־הַ יּוֹם
הוֹצֵאתי אֶ ת־צִ ְבאוֹתֵ יכֶם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ְ
ִ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם אֶ ת־הַ ַמּצּוֹת כִּ י ְבּﬠֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה
ְ 12:17
הַ זֶּה לְ ֹדרֹתֵ יכֶם חֻ ַקּת עוֹלָ ם:
12:18בָּ ִראשֹׁן ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ בָּ ﬠֶ ֶרב תּ ֹאכְ לוּ ַמצֹּת ﬠַ ד יוֹם הָ אֶ חָ ד וְﬠֶ ְשׂ ִרים לַ חֹ ֶדשׁ בָּ ﬠָ ֶרב:
ִ 12:19שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְשׂ ֹאר ל ֹא יִמָּ צֵא ְבּבָ תֵּ יכֶם כִּ י כָּל־ ֹאכֵל מַ ְחמֶ צֶת ְונִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ֵמﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ גֵּר
וּבאֶ זְ ַרח הָ אָ ֶרץ:
ְ
מוֹשׁבֹתֵ יכֶם תּ ֹאכְ לוּ ַמצּוֹת:
ְ
12:20כָּל־מַ ְחמֶ צֶת ל ֹא ת ֹאכֵלוּ ְבּכֹל
ְשׁחֲ טוּ הַ פָּ סַ ח:
וּקחוּ לָ כֶם צ ֹאן ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ תֵ יכֶם ו ַ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ִמ ְשׁכוּ ְ
ֹשׁה ְלכָל־זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
12:21וַיִּ ְק ָרא מ ֶ
ל־שׁ ֵתּי הַ ְמּזוּזֹת ִמן־הַ ָדּם אֲ ֶשׁר
וּטבַ ְלתֶּ ם בַּ ָדּם אֲ ֶשׁר־בַּ סַּ ף ו ְִהגּ ְַﬠתֶּ ם אֶ ל־הַ ַמּ ְשׁקוֹף וְאֶ ְ
וּל ַק ְח ֶתּם אֲ ג ַֻדּת אֵ זוֹב ְ
ְ 12:22
בַּ סָּ ף וְאַ ֶתּם ל ֹא ֵתצְ אוּ ִאישׁ ִמפֶּ ַתח־בֵּ יתוֹ ﬠַ ד־ ֹבּ ֶקר:
ת־מצְ ַריִם ו ְָראָ ה אֶ ת־הַ ָדּם ﬠַ ל־הַ מַּ ְשׁקוֹף וְﬠַ ל ְשׁתֵּ י הַ ְמּזוּזֹת וּפָ סַ ח יְהוָה ﬠַ ל־הַ פֶּ תַ ח וְל ֹא
ִ
12:23וְﬠָ בַ ר יְהוָה ִל ְנגֹּ ף אֶ
יִתֵּ ן הַ מַּ ְשׁ ִחית לָ ב ֹא אֶ ל־בָּ תֵּ יכֶם לִ ְנגֹּ ף:
וּלבָ נֶי ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ְ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה לְ חָ ק־לְ
ְ 12:24
וּשׁ ַמ ְרתֶּ ם אֶ ת־הָ ֲﬠב ָֹדה הַ זּ ֹאת:
12:25וְהָ יָה כִּ י־תָ בֹאוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יִתֵּ ן יְהוָה לָ כֶם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר ְ
ֹאמרוּ אֲ לֵ יכֶם ְבּנֵיכֶם ָמה הָ ֲﬠב ָֹדה הַ זּ ֹאת לָ כֶם:
12:26וְהָ יָה כִּ י־י ְ
ת־מצְ ַריִם וְאֶ ת־בָּ ֵתּינוּ
ִ
12:27וַאֲ ַמ ְרתֶּ ם זֶבַ ח־פֶּ סַ ח הוּא לַ יהוָה אֲ ֶשׁר פָּ סַ ח ﬠַ ל־בָּ ֵתּי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִמצְ ַריִם ְבּנָגְ פּוֹ אֶ
ִהצִּ יל וַיִּ קֹּד הָ ﬠָ ם וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן כֵּן ﬠָ שׂוּ:
12:28וַיּ ְֵלכוּ וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁ ר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ָל־בּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמ ְבּכֹר פַּ ְרעֹה הַ יֹּ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ ﬠַ ד ְבּכוֹר הַ ְשּׁ ִבי אֲ ֶשׁר
12:29וַי ְִהי בַּ חֲ צִ י הַ לַּ יְלָ ה וַיהוָה ִהכָּה כ ְ
ְבּבֵ ית הַ בּוֹר ְוכֹל ְבּכוֹר ְבּהֵ מָ ה:
ין־שׁם ֵמת:
ָ
ָל־מצְ ַריִם ו ְַתּ ִהי צְ ﬠָ ָקה גְ דֹלָ ה ְבּ ִמצְ ָריִם כִּ י־אֵ ין בַּ יִת אֲ ֶשׁר אֵ
ַ 12:30ויּ ָָקם פַּ ְרעֹ ה לַ יְלָ ה הוּא ְוכָל־ﬠֲבָ ָדיו ְוכ ִ
וּלכוּ ִﬠ ְבדוּ אֶ ת־יְהוָה
ַם־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
ֹשׁה וּלְ אַ הֲ רֹן לַ יְלָ ה וַיּ ֹאמֶ ר קוּמוּ צְּ אוּ ִמתּוֹ ﬠַ ִמּי גַּם־אַ ֶתּם גּ ְ
12:31וַיִּ ְק ָרא לְ מ ֶ
כְּ ַדבֶּ ְרכֶם:
ַם־אֹתי:
ִ
ַם־בּ ַק ְרכֶם ְקחוּ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ֶתּם וָלֵ כוּ וּבֵ ַרכְ ֶתּם גּ
12:32גַּם־צ ֹא ְנכֶם גּ ְ
12:33וַתֶּ חֱ זַק ִמצְ ַריִם ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם לְ מַ הֵ ר לְ ַשׁלְּ חָ ם ִמן־הָ אָ ֶרץ כִּ י אָ ְמרוּ כֻּלָּ נוּ מֵ ִתים:
ל־שׁכְ ָמם:
ת־בּ ֵצקוֹ טֶ ֶרם י ְֶחמָ ץ ִמ ְשׁאֲ רֹתָ ם צְ רֻ רֹת ְבּ ִשׂ ְמ תָ ם ﬠַ ִ
ְ
12:34וַיִּ ָשּׂא הָ ﬠָ ם אֶ
וּשׂ ָמ ת:
ֹשׁה וַיִּ ְשׁאֲ לוּ ִמ ִמּצְ ַריִם כְּ לֵ י־כֶסֶ ף וּכְ לֵ י זָהָ ב ְ
וּבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠָ שׂוּ כִּ ְדבַ ר מ ֶ
ְ 12:35
ת־מצְ ָריִם:
ִ
12:36וַיהוָה נָתַ ן אֶ ת־חֵ ן הָ ﬠָ ם ְבּﬠֵ ינֵי ִמצְ ַריִים וַיּ ְַשׁ ִאלוּם וַ ְינַצְּ לוּ אֶ
12:37וַיִּ ְסעוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ַרﬠְ ְמסֵ ס סֻ כֹּתָ ה כְּ ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ַרגְ לִ י הַ גְּ בָ ִרים לְ בַ ד ִמטָּ ף:
ְ 12:38וגַם־ﬠֵ ֶרב ַרב ﬠָ לָ ה ִאתָּ ם וְצ ֹאן וּבָ ָקר ִמ ְקנֶה כָּבֵ ד ְמאֹד:
ַ 12:39ויּ ֹאפוּ אֶ ת־הַ בָּ ֵצק אֲ ֶשׁר הוֹצִ יאוּ ִמ ִמּצְ ַריִם ﬠֻגֹ ת מַ צּוֹת כִּ י ל ֹא חָ ֵמץ כִּ י־גֹ ְרשׁוּ ִמ ִמּצְ ַריִם ְול ֹא יָכְ לוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמהַּ
ַם־צֵדה ל ֹא־ﬠָ שׂוּ לָ הֶ ם:
ָ
ְוג
וּמוֹשׁב ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְָשׁבוּ ְבּ ִמצְ ָריִם ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה וְאַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת ָשׁנָה:
ַ
12:40
12:41וַי ְִהי ִמ ֵקּץ ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה וְאַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ָשׁנָה וַי ְִהי ְבּﬠֶ ֶצם הַ יּוֹם הַ זֶּה יָצְ אוּ כָּל־צִ ְבאוֹת יְהוָה מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
12:42לֵ יל ִשׁמֻּ ִרים הוּא לַ יהוָה לְ הוֹצִ יאָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם הוּא־הַ לַּ יְלָ ה הַ זֶּה לַ יהוָה ִשׁמֻּ ִרים לְ כ ְ
ְל ֹדרֹתָ ם:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ז ֹאת חֻ ַקּת הַ פָּ סַ ח כָּל־בֶּ ן־ ֵנכָר ל ֹא־י ֹאכַל בּוֹ:
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 12:43ויּ ֶ
ְ 12:44וכָל־ﬠֶ בֶ ד ִאישׁ ִמ ְקנַת־כָּסֶ ף וּמַ לְ תָּ ה ֹאתוֹ אָ ז י ֹאכַל בּוֹ:
ְשׂכִ יר ל ֹא־י ֹאכַל־בּוֹ:
תּוֹשׁב ו ָ
ָ 12:45

ְ 12:46בּבַ יִת אֶ חָ ד יֵאָ כֵל ל ֹא־תוֹצִ יא ִמן־הַ בַּ יִת ִמן־הַ בָּ ָשׂר חוּצָה וְﬠֶ ֶצם ל ֹא ִת ְשׁ ְבּרוּ־בוֹ:
12:47כָּל־ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל יַﬠֲשׂוּ אֹתוֹ:
12:48וְכִ י־יָגוּר ִא ְתּכֶם גֵּר וְﬠָ ָשׂה פֶ סַ ח לַ יהוָה ִהמּוֹל לוֹ כָל־ ָזכָר וְאָ ז ִי ְק ַרב לַ ֲﬠשֹׂתוֹ וְהָ יָה כְּ אֶ זְ ַרח הָ אָ ֶרץ ְוכָל־ﬠָ ֵרל
ל ֹא־י ֹאכַל בּוֹ:
תּוֹרה אַ חַ ת י ְִהיֶה לָ אֶ זְ ָרח וְלַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכְ כֶם:
ָ 12:49
ֹשׁה וְאֶ ת־אַ הֲ רֹן כֵּן ﬠָ שׂוּ:
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ַ 12:50ו ַיּﬠֲשׂוּ כּ ְ
ַ 12:51וי ְִהי ְבּﬠֶ ֶצם הַ יּוֹם הַ זֶּה הוֹצִ יא יְהוָה אֶ ת־ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ﬠַ ל־צִ ְבאֹתָ ם:
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
13:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ָל־רחֶ ם ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ אָ ָדם וּבַ ְבּהֵ ָמה ִלי הוּא:
ָל־בּכוֹר פֶּ טֶ ר כּ ֶ
שׁ־לי כ ְ
ַ 13:2ק ֶדּ ִ
אתם ִמ ִמּצְ ַריִם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים כִּ י ְבּחֹ זֶק יָד הוֹצִ יא יְהֹ וָה
ֹשׁה אֶ ל־הָ ﬠָ ם זָכוֹר אֶ ת־הַ יּוֹם הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר יְצָ ֶ
ֹאמר מ ֶ
ַ 13:3ויּ ֶ
אֶ ְתכֶם ִמזֶּה ְול ֹא יֵאָ כֵל חָ מֵ ץ:
13:4הַ יּוֹם אַ תֶּ ם יֹ צְ ִאים ְבּחֹ ֶדשׁ הָ אָ ִביב:
ֹתי לָ ֶתת לָ
ְבוּסי אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לַ אֲ ב ֶ
13:5וְהָ יָה כִ י־י ְִביאֲ יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ל־אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וְהַ ִח ִתּי וְהָ אֱ מ ִֹרי וְהַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ וְﬠָ בַ ְד ָתּ אֶ ת־הָ ֲﬠב ָֹדה הַ זּ ֹאת בַּ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּה:
ִ 13:6שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תּ ֹאכַל מַ צֹּת וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י חַ ג לַ יהוָה:
13:7מַ צּוֹת יֵאָ כֵל אֵ ת ִשׁ ְבﬠַ ת הַ יּ ִָמים ְול ֹא־י ֵָראֶ ה לְ חָ מֵ ץ וְל ֹא־י ֵָראֶ ה לְ ְשׂ ֹאר ְבּכָל־גְּ בֻלֶ :
צֵאתי ִמ ִמּצְ ָריִם:
13:8ו ְִהגּ ְַד ָתּ ְל ִבנְ בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ אמֹר בַּ ﬠֲבוּר זֶה ﬠָ ָשׂה יְהוָה ִלי ְבּ ִ
וּלזִ כָּרוֹן בֵּ ין ﬠֵ ינֶי ְל ַמﬠַ ן ִתּ ְהיֶה תּ ַוֹרת יְהוָה ְבּ ִפי כִּ י ְבּיָד חֲ ז ָָקה הוֹצִ אֲ יְהֹ וָה
13:9וְהָ יָה לְ ְלאוֹת ﬠַ ל־י ְָד ְ
ִמ ִמּצְ ָריִם:
ימה:
ְשׁמַ ְרתָּ אֶ ת־הַ חֻ ָקּה הַ זּ ֹאת לְ מוֹﬠ ֲָדהּ ִמיּ ִָמים י ִָמ ָ
13:10ו ָ
ֹתי וּנְתָ נָהּ לָ :
13:11וְהָ יָה כִּ י־י ְִבאֲ יְהוָה אֶ ל־אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי כַּאֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לְ וְלַ אֲ ב ֶ
ר־רחֶ ם לַ יהֹ וָה ְוכָל־פֶּ טֶ ר ֶשׁגֶר ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה ְל הַ זְּ כ ִָרים לַ יהוָה:
13:12וְהַ ﬠֲבַ ְרתָּ כָל־פֶּ טֶ ֶ
ְ 13:13וכָל־פֶּ ֶטר חֲ מֹר ִתּפְ ֶדּה ְב ֶשׂה ו ְִאם־ל ֹא ִתפְ ֶדּה וַﬠ ֲַרפְ תּוֹ ְוכֹל ְבּכוֹר אָ ָדם ְבּבָ נֶי ִתּ ְפ ֶדּה:
13:14וְהָ יָה כִּ י־י ְִשׁאָ לְ ִב ְנ מָ חָ ר לֵ אמֹר מַ ה־זּ ֹאת וְאָ מַ ְרתָּ אֵ לָ יו ְבּחֹ זֶק יָד הוֹצִ יאָ נוּ יְהוָה ִמ ִמּצְ ַריִם ִמבֵּ ית ֲﬠבָ ִדים:
ָל־בּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמ ְבּכֹר אָ ָדם וְﬠַ ד־ ְבּכוֹר ְבּהֵ מָ ה ﬠַ ל־כֵּן
י־ה ְק ָשׁה פַ ְרעֹה ְל ַשׁ ְלּחֵ נוּ וַיַּהֲ רֹג יְהֹ וָה כּ ְ
13:15וַי ְִהי כִּ ִ
ָל־בּכוֹר בָּ נַי אֶ פְ ֶדּה:
אֲ נִי זֹבֵ חַ לַ יהוָה כָּל־פֶּ טֶ ר ֶרחֶ ם הַ זְּ כ ִָרים ְוכ ְ
טוֹטפֹ ת בֵּ ין ﬠֵ ינֶי כִּ י ְבּחֹ זֶק יָד הוֹצִ יאָ נוּ יְהוָה ִמ ִמּצְ ָריִם:
וּל ָ
13:16וְהָ יָה ְלאוֹת ﬠַ ל־י ְָדכָה ְ
13:17וַי ְִהי ְבּ ַשׁלַּ ח פַּ ְרעֹה אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְול ֹא־נָחָ ם אֱ ִהים ֶדּ ֶר אֶ ֶרץ פְּ לִ ְשׁ ִתּים כִּ י ָקרוֹב הוּא כִּ י אָ מַ ר אֱ ִהים פֶּ ן־ ִינָּחֵ ם
ְשׁבוּ ִמצְ ָריְמָ ה:
הָ ﬠָ ם ִבּ ְראֹתָ ם ִמלְ חָ מָ ה ו ָ
ַ 13:18ויַּסֵּ ב אֱ ִהים אֶ ת־הָ ﬠָ ם ֶדּ ֶר הַ ִמּ ְדבָּ ר יַם־סוֹף  1וַחֲ מֻ ִשׁים ﬠָ לוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
מ ר פָּ קֹ ד יִפְ קֹד אֱ ִהים אֶ ְתכֶם
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
ְ
ֹשׁה אֶ ת־ﬠַ צְ מוֹת יוֹסֵ ף ִﬠמּוֹ כִּ י הַ ְשׁבֵּ ﬠַ ִה ְשׁ ִבּיﬠַ אֶ
13:19וַיִּ ַקּח מ ֶ
וְהַ ﬠֲלִ יתֶ ם אֶ ת־ﬠַ צְ מֹתַ י ִמזֶּה ִא ְתּכֶם:
13:20וַיִּ ְסעוּ ִמסֻּ כֹּת וַיַּחֲ נוּ ְבאֵ ָתם ִבּ ְקצֵה הַ ִמּ ְדבָּ ר:
יוֹמם
 13:21וֵא ִהים 2הֹ לֵ לִ פְ נֵיהֶ ם יוֹמָ ם ְבּﬠַ מּוּד ﬠָ נָן לַ ְנחֹ תָ ם הַ ֶדּ ֶר וְלַ יְלָ ה ְבּﬠַ מּוּד אֵ שׁ ְלהָ ִאיר לָ הֶ ם לָ לֶ כֶת ָ
וָלָ יְלָ ה:
13:22ל ֹא־י ִָמישׁ ﬠַ מּוּד הֶ ﬠָ נָן יוֹמָ ם וְﬠַ מּוּד הָ אֵ שׁ לָ יְלָ ה לִ פְ נֵי הָ ﬠָ ם:
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
14:1וַי ְַדבֵּ ר יְהֹ וָה אֶ ל־מ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְויָשֻׁ בוּ ְויַחֲ נוּ ִלפְ נֵי ִפּי הַ ִחירֹת בֵּ ין ִמגְ דֹּל וּבֵ ין הַ יָּם לִ ְפנֵי בַּ ﬠַ ל צְ ֹפן ִנכְ חוֹ ַתחֲ נוּ ﬠַ ל־הַ יָּם:
ַ 14:2דּבֵּ ר אֶ ְ
14:3וְאָ מַ ר פַּ ְרעֹה לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְנבֻכִ ים הֵ ם בָּ אָ ֶרץ סָ גַר ﬠֲלֵ יהֶ ם הַ ִמּ ְדבָּ ר:
וּבכָל־חֵ ילוֹ ְוי ְָד עוּ ִמצְ ַריִם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה וַ ַיּ ֲﬠשׂוּ־כֵן:
14:4ו ְִח ַזּ ְק ִתּי אֶ ת־לֵ ב־פַּ ְרעֹה ְו ָר ַדף אַ חֲ ֵריהֶ ם ו ְִאכּ ְָב ָדה ְבּפַ ְרעֹה ְ
י־שׁלַּ ְחנוּ
14:5וַיֻּגַּד לְ מֶ לֶ ִמצְ ַריִם כִּ י בָ ַרח הָ ﬠָ ם וַיֵּהָ פֵ לְ בַ ב פַּ ְרעֹה וַﬠֲבָ ָדיו אֶ ל־הָ ﬠָ ם וַיּ ֹאמרוּ מַ ה־זּ ֹאת ﬠָ ִשׂינוּ כִּ ִ
אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ﬠָ ְב ֵדנוּ:
ת־רכְ בּוֹ וְאֶ ת־ﬠַ מּוֹ לָ ַקח ִﬠמּוֹ:
ַ 14:6ויּ ְֶא ֹסר אֶ ִ
ְשׁ ִל ִשׁם ﬠַ ל־כֻּלּוֹ:
שׁ־מאוֹת ֶרכֶב בָּ חוּר ְוכֹל ֶרכֶב ִמצְ ָריִם ו ָ
14:7וַיִּ ַקּח ֵשׁ ֵ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל יֹ צְ ִאים ְבּיָד ָר ָמה:
14:8וַיְחַ ֵזּק יְהֹ וָה אֶ ת־לֵ ב פַּ ְרעֹ ה מֶ לֶ ִמצְ ַריִם וַיִּ ְרדֹּף אַ חֲ ֵרי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
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14:9וַיִּ ְר ְדּפוּ ִמצְ ַריִם אַ חֲ ֵריהֶ ם וַ ַיּ ִשּׂיגוּ אוֹתָ ם חֹ נִ ים ﬠַ ל־הַ יָּם כָּל־סוּס ֶרכֶב פַּ ְרעֹ ה וּפָ ָר ָשׁיו וְחֵ ילוֹ ﬠַ ל־פִּ י הַ ִחירֹת ִלפְ נֵי
בַּ ﬠַ ל צְ פֹן:
14:10וּפַ ְרעֹה ִה ְק ִריב וַיִּ ְשׂאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־ﬠֵ ינֵיהֶ ם ו ְִהנֵּה ִמצְ ַריִם נ ְֹס ִﬠים אַ חֲ ֵריהֶ ם וַיִּ ְיראוּ ְמאֹד וַיִּ צְ ֲﬠקוּ
ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יְהוָה:
ין־קבָ ִרים ְבּ ִמצְ ַריִם לְ ַק ְחתָּ נוּ לָ מוּת בַּ ִמּ ְדבָּ ר מַ ה־זּ ֹאת ﬠָ ִשׂיתָ לָּ נוּ לְ הוֹצִ יאָ נוּ
ֹשׁה הַ ִמ ְבּלִ י אֵ ְ
ֹאמרוּ אֶ ל־מ ֶ
14:11וַיּ ְ
ִמ ִמּצְ ָריִם:
ת־מצְ ָריִם כִּ י טוֹב לָ נוּ ֲﬠבֹד
ִ
מר חֲ ַדל ִממֶּ נּוּ ְונַﬠַ ְב ָדה אֶ
14:12הֲ ל ֹא־זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְרנוּ אֵ לֶ י ְב ִמצְ ַריִם לֵ א ֹ
ת־מצְ ַריִם ִממֻּ תֵ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ִ
אֶ
1
ֲשׂה לָ כֶם הַ יּוֹם כִּ י אֲ ֶשׁר
יראוּ ִה ְתיַצְ בוּ ְוּראוּ אֶ ת־יְשׁוּﬠַ ת אֱ ִהים אֲ ֶשׁר־יַﬠ ֶ
ל־תּ ָ
ֹשׁה אֶ ל־הָ ﬠָ ם אַ ִ
ַ 14:13ויּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ת־מצְ ַריִם הַ יּוֹם ל ֹא ת ִֹסיפוּ ִל ְראֹתָ ם עוֹד ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ִ
ְר ִאיתֶ ם אֶ
14:14יְהוָה יִלָּ חֵ ם לָ כֶם וְאַ תֶּ ם תַּ חֲ ִרישׁוּן:
ל־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְויִסָּ עוּ:
ה־תּצְ ﬠַ ק אֵ לָ י ַדּבֵּ ר אֶ ְ
ִ
ֹשׁה מַ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
14:15וַיּ ֶ
וּב ָקﬠֵ הוּ ְו ָיבֹאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּתוֹ הַ יָּם בַּ יַּבָּ ָשׁה:
ת־מ ְטּ וּ ְנ ֵטה אֶ ת־י ְָד ﬠַ ל־הַ יָּם ְ
ַ
14:16וְאַ ָתּה הָ ֵרם אֶ
וּבפָ ָר ָשׁיו:
וּבכָל־חֵ ילוֹ ְבּ ִרכְ בּוֹ ְ
14:17וַאֲ נִי ִה ְננִי ְמחַ ֵזּק אֶ ת־לֵ ב ִמצְ ַריִם ְויָבֹאוּ אַ חֲ ֵריהֶ ם ו ְִאכּ ְָב ָדה ְבּפַ ְרעֹה ְ
וּבפָ ָר ָשׁיו:
ְ 14:18וי ְָדעוּ ִמצְ ַריִם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ְבּ ִהכּ ְָב ִדי ְבּפַ ְרעֹה ְבּ ִרכְ בּוֹ ְ
14:19וַיִּ סַּ ע מַ לְ אַ הָ אֱ ִהים הַ הֹ לֵ לִ פְ נֵי מַ חֲ נֵה י ְִשׂ ָראֵ ל וַיֵּלֶ ֵמאַ חֲ ֵריהֶ ם וַיִּ סַּ ע ﬠַ מּוּד הֶ ﬠָ נָן ִמפְּ נֵיהֶ ם וַ ַיּ ֲﬠמֹד
ֵמאַ חֲ ֵריהֶ ם:
ֹא־ק ַרב ֶזה אֶ ל־זֶה
14:20וַ ָיּב ֹא בֵּ ין מַ חֲ נֵה ִמצְ ַריִם וּבֵ ין מַ חֲ נֵה י ְִשׂ ָראֵ ל וַי ְִהי הֶ ﬠָ נָן וְהַ חֹ ֶשׁ וַיָּאֶ ר אֶ ת־הַ לָּ יְלָ ה ְול ָ
כָּל־הַ לָּ יְלָ ה:
ָשׂם אֶ ת־הַ יָּם לֶ חָ ָרבָ ה
ֹשׁה אֶ ת־יָדוֹ ﬠַ ל־הַ יָּם וַיּוֹלֶ יְהוָה אֶ ת־הַ יָּם ְבּ רוּחַ ָק ִדים ﬠַ זָּה כָּל־הַ לַּ יְלָ ה וַיּ ֶ
ַ 14:21ויֵּט מ ֶ
וַיִּ בָּ ְקעוּ הַ מָּ יִם:
וּמ ְשּׂמ ֹאלָ ם:
ימינָם ִ
14:22וַ ָיּבֹאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּתוֹ הַ יָּם בַּ יַּבָּ ָשׁה וְהַ מַּ יִם לָ הֶ ם חֹ מָ ה ִמ ִ
14:23וַיִּ ְר ְדּפוּ ִמצְ ַריִם וַ ָיּבֹאוּ אַ חֲ ֵריהֶ ם כֹּל סוּס פַּ ְרעֹ ה ִרכְ בּוֹ וּפָ ָר ָשׁיו אֶ ל־תּוֹ הַ יָּם:
14:24וַי ְִהי ְבּאַ ְשׁמ ֶֹרת הַ בּ ֶֹקר וַיּ ְַשׁ ֵקף יְהוָה אֶ ל־מַ חֲ נֵה ִמצְ ַריִם ְבּﬠַ מּוּד אֵ שׁ וְﬠָ נָן וַיָּהָ ם אֵ ת ַמחֲ נֵה ִמצְ ָר ִים:
 14:25וַיֶּאֱ ֹסר אֵ ת אֹפַ ן מַ ְרכְּ בֹתָ יו וַ ְינַהֲ גֵהוּ ִבּכְ בֵ דֻ ת וַיּ ֹאמֶ ר ִמצְ ַריִם אָ נוּסָ ה ִמ ְפּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י יְהוָה נ ְִלחָ ם לָ הֶ ם
ְבּ ִמצְ ָריִם
ל־רכְ בּוֹ וְﬠַ ל־פָּ ָר ָשׁיו:
ל־מצְ ַריִם ﬠַ ִ
ֹשׁה ְנטֵ ה אֶ ת־י ְָד ﬠַ ל־הַ יָּם ְויָשֻׁ בוּ הַ מַּ יִם ﬠַ ִ
14:26וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־מצְ ַריִם
ִ
וּמצְ ַריִם נ ִָסים ִל ְק ָראתוֹ ַו ְינַﬠֵ ר יְהוָה אֶ
ָשׁב הַ יָּם ִלפְ נוֹת בּ ֶֹקר לְ אֵ יתָ נוֹ ִ
ֹשׁה אֶ ת־יָדוֹ ﬠַ ל־הַ יָּם ַויּ ָ
ַ 14:27ויֵּט מ ֶ
ְבּתוֹ הַ יָּם:
14:28וַיָּשֻׁ בוּ הַ מַּ יִם וַ ְיכַסּוּ אֶ ת־הָ ֶרכֶב וְאֶ ת־הַ פָּ ָר ִשׁים לְ כֹל חֵ יל פַּ ְרעֹה הַ בָּ ִאים אַ חֲ ֵריהֶ ם בַּ יָּם ל ֹא־ ִנ ְשׁאַ ר בָּ הֶ ם
ﬠַ ד־אֶ חָ ד:
וּמ ְשּׂמ ֹאלָ ם
ימינָם ִ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הָ לְ כוּ בַ יַּבָּ ָשׁה ְבּתוֹ הַ יָּם וְהַ מַּ יִם לָ הֶ ם חֹ מָ ה ִמ ִ
ְ 14:29
ל־שׂפַ ת הַ יָּם:
ת־מצְ ַריִם ֵמת ﬠַ ְ
ִ
ַיּוֹשׁע יְהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמיַּד ִמצְ ָריִם ַויּ ְַרא י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ
14:30ו ַ
ֹשׁה
וּבמ ֶ
ַ 14:31ויּ ְַרא י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ יָּד הַ גְּ דֹלָ ה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה יְהוָה ְבּ ִמצְ ַריִם וַיִּ ְיראוּ הָ ﬠָ ם אֶ ת־יְהוָה וַיַּאֲ ִמינוּ אֱ ִהיםְ 2
ﬠַ ְבדּוֹ:
מ ר אָ ִשׁ ָירה לַ יהוָה כִּ י־גָאֹה גָּאָ ה סוּס
ֹאמ רוּ לֵ א ֹ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאת לֵ א ִהים 3וַיּ ְ
ֹשׁה ְ
15:1אָ ז י ִָשׁיר־מ ֶ
ְורֹכְ בוֹ ָרמָ ה בַ יָּם:
י־לי ִלישׁוּﬠָ ה זֶה אֵ ִלי וְאַ ְנוֵהוּ אֱ הֵ י אָ ִבי וַאֲ ר ְֹמ ֶמנְהוּ:
15:2ﬠָ זִּ י וְזִ ְמ ָרת יָהּ ַוי ְִה ִ
15:3יְהוָה ִאישׁ ִמלְ חָ מָ ה יְהוָה ְשׁמוֹ:
4
15:4מַ ְרכְּ בֹת פַּ ְרעֹה וְחֵ ילוֹ י ָָרה בַ יָּם ִמ ְבחַ ר ָשׁלִ ָשׁיו טֻ ְבּ עוּ ְביַם־סוֹף :
ְ 15:5תּהֹ מֹת ְיכ ְַסיֻמוּ י ְָרדוּ ִב ְמצוֹ ת כְּ מוֹ־אָ בֶ ן:
15:6י ְִמי ְנ יְהוָה נ ְֶא ָדּ ִרי בַּ כֹּחַ י ְִמי ְנ יְהוָה ִתּ ְרﬠַ ץ אוֹיֵב:
וּברֹב גְּ אוֹ ְנ תַּ הֲ רֹס ָקמֶ י ְתּ ַשׁלַּ ח חֲ ֹר ְנ י ֹאכְ לֵ מוֹ כּ ַַקּשׁ:
ְ 15:7
וּברוּחַ אַ פֶּ י נֶﬠֶ ְרמוּ ַמיִם נִ צְּ בוּ כְ מוֹ־נֵד נֹזְ ִלים ָקפְ אוּ ְתהֹ מֹת ְבּלֶ ב־יָם:
ְ 15:8
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ישׁמוֹ י ִָדי:
תּוֹר ֵ
15:9אָ מַ ר אוֹיֵב אֶ ְרדֹּף אַ ִשּׂיג אֲ חַ לֵּ ק ָשׁלָ ל ִתּ ְמלָ אֵ מוֹ נַפְ ִשׁי אָ ִריק חַ ְר ִבּי ִ
15:10נ ַָשׁ ְפ ָתּ ְברוּחֲ כִּ סָּ מוֹ יָם צָ לֲלוּ כַּעוֹפֶ ֶרת ְבּמַ יִם אַ ִדּ ִירים:
נוֹרא ְת ִה ת עֹ ֵשׂה פֶ לֶ א:
מכָה נ ְֶא ָדּ ר בַּ קֹּ ֶדשׁ ָ
מכָה בָּ אֵ ִלם יְהוָה ִמי ָכּ ֹ
ִ 15:11מי־ ָכ ֹ
ית י ְִמי ְנ ִתּ ְבלָ ﬠֵ מוֹ אָ ֶרץ:
15:12נ ִָט ָ
15:13נ ִָחיתָ ְבחַ ְס ְדּ ﬠַ ם־זוּ גָּאָ לְ תָּ נֵהַ ְלתָּ ְבﬠָ זְּ אֶ ל־ ְנוֵה ָק ְד ֶשׁ :
ָ 15:14שׁ ְמעוּ ﬠַ ִמּים י ְִרגָּזוּן ִחיל אָ חַ ז יֹ ְשׁבֵ י פְּ לָ ֶשׁת:
15:15אָ ז נ ְִבהֲ לוּ אַ לּוּפֵ י אֱ דוֹם אֵ ילֵ י מוֹאָ ב י ֹאחֲ זֵמוֹ ָרﬠַ ד ָנמֹגוּ כֹּל יֹ ְשׁבֵ י כְ נָﬠַ ן:
ימתָ ה וָפַ חַ ד ִבּגְ דֹל זְ רוֹ ֲﬠ י ְִדּמוּ כָּאָ בֶ ן ﬠַ ד־יַ ֲﬠבֹר ﬠַ ְמּ יְהוָה ﬠַ ד־יַ ֲﬠבֹר ﬠַ ם־זוּ ָקנִיתָ :
ִ 15:16תּ ֹפּל ﬠֲלֵ יהֶ ם אֵ ָ
1
ְ 15:17תּ ִבאֵ מוֹ ו ְִתטָּ ﬠֵ מוֹ ְבּהַ ר נַחֲ לָ ְת מָ כוֹן לְ ִשׁ ְב ְתּ פָּ ﬠַ לְ תָּ יְהוָה ִמ ְקּ ָדשׁ יְהוָה כּוֹנְ נוּ י ֶָדי :
15:18יְהוָה י ְִמ לְ עֹלָ ם וָﬠֶ ד:
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הָ ְלכוּ בַ יַּבָּ ָשׁה ְבּתוֹ
ת־מי הַ יָּם ְ
ֵ
ָשׁב יְהוָה ﬠֲלֵ הֶ ם אֶ
וּבפָ ָר ָשׁיו בַּ יָּם וַיּ ֶ
15:19כִּ י בָ א סוּס פַּ ְרעֹה ְבּ ִרכְ בּוֹ ְ
הַ יָּם:
וּב ְמחֹ ת:
15:20ו ִַתּ ַקּח ִמ ְריָם הַ נּ ְִביאָ ה אֲ חוֹת אַ הֲ רֹן אֶ ת־הַ תֹּף ְבּי ָָדהּ וַתֵּ צֶאן ָ כָל־הַ נּ ִָשׁים אַ חֲ ֶריהָ ְבּתֻ ִפּים ִ
15:21ו ַַתּﬠַ ן לָ הֶ ם ִמ ְריָם ִשׁירוּ לַ יהוָה כִּ י־גָאֹה גָּאָ ה סוּס ְורֹכְ בוֹ ָר ָמה בַ ָיּם:
ל־מ ְדבַּ ר־שׁוּר וַיֵּלְ כוּ ְשׁ ֶשׁת־י ִָמים בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְול ֹא־מָ צְ אוּ מָ יִם:
ֹשׁה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמיַּם־סוֹף  2וַיֵּצְ אוּ אֶ ִ
15:22וַיַּסַּ ע מ ֶ
א־שׁ ָמהּ ָמ ָרה:
15:23וַ ָיּבֹאוּ מָ ָרתָ ה ְול ֹא יָכְ לוּ לִ ְשׁתֹּת מַ יִם ִממָּ ָרה כִּ י מָ ִרים הֵ ם ﬠַ ל־כֵּן ָק ָר ְ
ֹשׁה לֵּ אמֹר מַ ה־נִּ ְשׁ ֶתּה:
15:24וַיִּ נוּ הָ ﬠָ ם ﬠַ ל־מ ֶ
וּמ ְשׁפָּ ט ְו ָשׁם נִ סָּ הוּ:
ַיּוֹרהוּ יְהוָה ﬠֵ ץ וַיּ ְַשׁלֵ אֶ ל־הַ מַּ יִם וַיִּ ְמ ְתּקוּ הַ ָמּיִם ָשׁם ָשׂם לוֹ חֹ ק ִ
15:25וַיִּ צְ ﬠַ ק אֶ ל־יְהוָה ו ֵ
ְשׁמַ ְרתָּ כָּל־חֻ ָקּיו
ותיו ו ָ
ְתּ ְל ִמצְ ָ
ֲשׂה וְהַ אֲ ַזנ ָ
ָשׁ ר ְבּﬠֵ ינָיו תַּ ﬠ ֶ
ם־שׁמוֹﬠַ ִתּ ְשׁמַ ע לְ קוֹל יְהוָה אֱ הֶ י וְהַ יּ ָ
15:26וַיּ ֹאמֶ ר ִא ָ
ר־שׂ ְמ ִתּי ְב ִמצְ ַריִם ל ֹא־אָ ִשׂים ﬠָ לֶ י כִּ י אֲ ִני יְהוָה רֹפְ אֶ :
כָּל־הַ מַּ חֲ לָ ה אֲ ֶשׁ ַ
נוּ־שׁם ﬠַ ל־הַ מָּ יִם:
ָ
ְשׁם ְשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ﬠֵ ינֹת מַ יִם ו ְִשׁ ְבﬠִ ים ְתּ ָמ ִרים וַיַּחֲ
15:27וַ ָיּבֹאוּ אֵ ילִ מָ ה ו ָ
ילם וּבֵ ין ִסינָי בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ
ר־סין אֲ ֶשׁר בֵּ ין־אֵ ִ
ל־מ ְדבַּ ִ
ילם וַ ָיּבֹאוּ כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ִ
16:1וַיִּ ְסעוּ מֵ אֵ ִ
הַ ֵשּׁנִי לְ צֵאתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֹשׁה וְﬠַ ל־אַ הֲ רֹן בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
16:2וַיִּ ִלּינוּ כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־מ ֶ
ל־סיר הַ בָּ ָשׂר ְבּאָ כְ לֵ נוּ לֶ חֶ ם
ֹאמרוּ אֲ לֵ הֶ ם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמי־יִתֵּ ן מוּתֵ נוּ ְביַד־יְהוָה ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְבּ ִשׁ ְב ֵתּנוּ ﬠַ ִ
16:3וַיּ ְ
ֵאתם אֹ ָתנוּ אֶ ל־הַ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּה ְלהָ ִמית אֶ ת־כָּל־הַ ָקּהָ ל הַ זֶּ ה בָּ ָרﬠָ ב:
לָ שֹׂבַ ע כִּ י־הוֹצ ֶ
ֹשׁה ִה ְננִי ַמ ְמ ִטיר לָ כֶם לֶ חֶ ם ִמן־הַ ָשּׁ ָמיִם ְויָצָא הָ ﬠָ ם וְלָ ְקטוּ ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ ְל ַמﬠַ ן אֲ נַסֶּ נּוּ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
16:4וַיּ ֶ
תוֹר ִתי ִאם־ל ֹא:
הֲ יֵלֵ ְבּ ָ
16:5וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי וְהֵ כִ ינוּ אֵ ת אֲ ֶשׁ ר־י ִָביאוּ וְהָ יָה ִמ ְשׁנֶה ﬠַ ל אֲ ֶשׁר־י ְִל ְקטוּ יוֹם יוֹם:
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּ י יְהוָה הוֹצִ יא אֶ ְתכֶם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֶ ֶרב ו ַ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן אֶ ל־כּ ְ
ֹאמר מ ֶ
ַ 16:6ויּ ֶ
3
ת־תּ ֻלנֹּתֵ יכֶם ﬠַ ל־אֱ ִהים ְונ ְַחנוּ ָמה כִּ י ַתלּוֹנוּ ﬠָ לֵ ינוּ:
ְ
16:7וּב ֶֹקר ְוּר ִאיתֶ ם אֶ ת־כְּ בוֹד יְהוָה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ אֶ
ת־תּ ֻלנֹּתֵ יכֶם
ְ
ֹשׁה ְבּתֵ ת יְהוָה לָ כֶם בָּ ﬠֶ ֶרב בָּ ָשׂר לֶ אֱ כֹל וְלֶ חֶ ם בַּ בּ ֶֹקר לִ ְשׂבֹּﬠַ ִבּ ְשׁמֹﬠַ יְהוָה אֶ
16:8וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
4
ֹתיכֶם כִּ י ﬠַ ל־אֱ ִהים :
אֲ ֶשׁר־אַ ֶתּם מַ ִלּינִ ם ﬠָ לָ יו ְונ ְַחנוּ ָמה ל ֹא־ﬠָ לֵ ינוּ ְת ֻלנּ ֵ
ֹתיכֶם:
ֹשׁה אֶ ל־אַ הֲ רֹן אֱ מֹר אֶ ל־כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִק ְרבוּ לִ ְפנֵי יְהוָה 5כִּ י ָשׁ ַמע אֵ ת ְתּ ֻלנּ ֵ
16:9וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ַ 16:10וי ְִהי כְּ ַדבֵּ ר אַ הֲ רֹן אֶ ל־כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְפנוּ אֶ ל־הַ ִמּ ְדבָּ ר ו ְִהנֵּה כְּ בוֹד יְהוָה נִ ְראָ ה בֶּ ﬠָ ָנן:
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
16:11וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־תּלוּנֹּת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַדּבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם לֵ אמֹר בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבַּ יִם תּ ֹאכְ לוּ בָ ָשׂר וּבַ בּ ֶֹקר ִתּ ְשׂ ְבּעוּ־לָ חֶ ם
ְ
ָ 16:12שׁמַ ﬠְ ִתּי אֶ
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ו ַ
ַ 16:13וי ְִהי בָ ﬠֶ ֶרב ו ַַתּﬠַ ל הַ ְשּׂלָ ו ו ְַתּכַס אֶ ת־הַ ַמּחֲ נֶה וּבַ בּ ֶֹקר הָ יְתָ ה ִשׁכְ בַ ת הַ ַטּל סָ ִביב לַ ַמּחֲ נֶה:
16:14וַתַּ ﬠַ ל ִשׁכְ בַ ת הַ טָּ ל ו ְִהנֵּה ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ ִמּ ְדבָּ ר ַדּק ְמחֻ ְספָּ ס ַדּק כַּכְּ ֹפר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ֹשׁה אֲ לֵ הֶ ם הוּא הַ לֶּ חֶ ם
ֹאמ ר מ ֶ
ֹאמ רוּ ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו ָמן הוּא כִּ י ל ֹא י ְָדעוּ ַמה־הוּא וַיּ ֶ
16:15וַיִּ ְראוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְ
אֲ ֶשׁר נָתַ ן יְהוָה לָ כֶם לְ אָ כְ לָ ה:
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ֹתיכֶם ִאישׁ לַ אֲ ֶשׁר ְבּאָ הֳ לוֹ
16:16זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה לִ ְקטוּ ִממֶּ נּוּ ִאישׁ לְ פִ י אָ כְ לוֹ עֹמֶ ר לַ גּ ְֻלגֹּ לֶ ת ִמ ְספַּ ר נ ְַפשׁ ֵ
ִתּ ָקּחוּ:
16:17וַ ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ לְ ְקטוּ הַ מַּ ְרבֶּ ה וְהַ מַּ ְמﬠִ יט:
עֹמר וְל ֹא הֶ ְﬠ ִדּיף הַ ַמּ ְרבֶּ ה וְהַ ַמּ ְמ ִﬠיט ל ֹא הֶ ְח ִסיר ִאישׁ ְלפִ י־אָ כְ לוֹ לָ ָקטוּ:
ַ 16:18ו ָיּמֹדּוּ בָ ֶ
ֹשׁה אֲ לֵ הֶ ם ִאישׁ אַ ל־יוֹתֵ ר ִמ ֶמּנּוּ ﬠַ ד־ ֹבּ ֶקר:
ֹאמר מ ֶ
16:19וַיּ ֶ
ֹשׁה:
ַיּוֹתרוּ אֲ נ ִָשׁים ִמ ֶמּנּוּ ﬠַ ד־ ֹבּ ֶקר ַויָּרֻ ם תּוֹלָ ﬠִ ים וַיִּ ְבאַ שׁ וַיִּ ְקצֹף ﬠֲלֵ הֶ ם מ ֶ
ֹשׁה ו ִ
ֹא־שׁ ְמעוּ אֶ ל־מ ֶ
16:20וְל ָ
16:21וַיִּ ְל ְקטוּ אֹ תוֹ בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר ִאישׁ כְּ פִ י אָ כְ לוֹ וְחַ ם הַ ֶשּׁמֶ שׁ ְונָמָ ס:
מ ֶשׁה:
עֹמר לָ אֶ חָ ד וַ ָיּבֹאוּ כָּל־ ְנ ִשׂיאֵ י הָ ﬠֵ ָדה וַיַּגִּ ידוּ ְל ֹ
16:22וַי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי לָ ְקטוּ לֶ חֶ ם ִמ ְשׁנֶה ְשׁנֵי הָ ֶ
ת־קֹדשׁ לַ יהוָה ָמחָ ר אֵ ת אֲ ֶשׁר־תּ ֹאפוּ אֵ פוּ וְאֵ ת
ֶ
16:23וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם הוּא אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ַשׁבָּ תוֹן ַשׁבַּ
ר־תּבַ ְשּׁלוּ בַּ ֵשּׁלוּ וְאֵ ת כָּל־הָ עֹ ֵדף הַ נִּיחוּ לָ כֶם לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת ﬠַ ד־הַ בּ ֶֹקר:
אֲ ֶשׁ ְ
ֹשׁה וְל ֹא ִה ְב ִאישׁ ו ְִרמָּ ה ל ֹא־הָ יְתָ ה בּוֹ:
ַ 16:24ו ַיּנִּיחוּ אֹתוֹ ﬠַ ד־הַ בּ ֶֹקר כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה מ ֶ
י־שׁבָּ ת הַ יּוֹם לַ יהוָה הַ יּוֹם ל ֹא ִת ְמצָאֻ הוּ בַּ ָשּׂ ֶדה:
ֹשׁה ִאכְ לֻהוּ הַ יּוֹם כִּ ַ
ֹאמר מ ֶ
ַ 16:25ויּ ֶ
ֵ 16:26שׁ ֶשׁת י ִָמים ִתּ ְל ְקטֻ הוּ וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ַשׁבָּ ת ל ֹא י ְִהיֶה־בּוֹ:
16:27וַי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י יָצְ אוּ ִמן־הָ ﬠָ ם לִ לְ קֹ ט ְול ֹא מָ צָאוּ:
ֹשׁה ﬠַ ד־אָ נָה מֵ אַ נְתֶּ ם לִ ְשׁמֹר ִמצְ ותַ י וְתוֹרֹתָ י:
16:28וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
יוֹמיִם ְשׁבוּ ִאישׁ תַּ ְחתָּ יו אַ ל־יֵצֵא
ְ 16:29ראוּ כִּ י־יְהוָה נָתַ ן לָ כֶם הַ ַשּׁבָּ ת ﬠַ ל־כֵּן הוּא נֹתֵ ן לָ כֶם בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי לֶ חֶ ם ָ
ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י:
16:30וַיִּ ְשׁ ְבּתוּ הָ ﬠָ ם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִבﬠִ י:
יחת ִבּ ְדבָ שׁ:
ת־שׁמוֹ מָ ן וְהוּא כְּ ז ֶַרע גַּד לָ בָ ן וְטַ ﬠְ מוֹ כְּ ַצפִּ ִ
ְ
16:31וַיִּ ְק ְראוּ בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ
ֹשׁה זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה ְמל ֹא הָ עֹמֶ ר ִממֶּ נּוּ לְ ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְל ֹד ר ֵֹתיכֶם ְל ַמﬠַ ן י ְִראוּ אֶ ת־הַ לֶּ חֶ ם
16:32וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
יאי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
אֲ ֶשׁר הֶ אֱ כַלְ ִתּי אֶ ְתכֶם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּהוֹצִ ִ
ן־שׁמָּ ה ְמל ֹא־הָ עֹמֶ ר ָמן וְהַ נַּח אֹתוֹ ִל ְפנֵי אֱ ִהיםְ 1ל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
ְת ָ
ֹשׁה אֶ ל־אַ הֲ רֹן ַקח צִ ְנצֶ נֶת אַ חַ ת ו ֶ
16:33וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
לְ ֹדרֹתֵ יכֶם:
ֹשׁה וַ ַיּנִּיחֵ הוּ אַ הֲ רֹן לִ פְ נֵי הָ ﬠֵ דֻ ת לְ ִמ ְשׁמָ ֶרת:
16:34כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־ק ֵצה
נוֹשׁבֶ ת אֶ ת־הַ מָּ ן אָ כְ לוּ ﬠַ ד־בֹּאָ ם אֶ ְ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אָ כְ לוּ אֶ ת־הַ מָּ ן אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה ﬠַ ד־בֹּאָ ם אֶ ל־אֶ ֶרץ ָ
ְ 16:35
אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
עֹמר ﬠ ֲִשׂ ִרית הָ אֵ יפָ ה הוּא:
16:36וְהָ ֶ
ל־פּי יְהוָה ַויַּחֲ נוּ ִבּ ְר ִפ ִידים וְאֵ ין מַ יִם ִל ְשׁתֹּת הָ ﬠָ ם:
ר־סין לְ ַמ ְסﬠֵ יהֶ ם ﬠַ ִ
17:1וַיִּ ְסעוּ כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְדבַּ ִ
ה־תנַסּוּ
וּמ ְ
ה־תּ ִריבוּן ﬠִ ָמּ ִדי ַ
ֹשׁה ַמ ְ
ֹאמרוּ ְתּנוּ־לָ נוּ מַ יִם וְנִ ְשׁתֶּ ה ַויּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם מ ֶ
ֹשׁה וַיּ ְ
17:2וַיּ ֶָרב הָ ﬠָ ם ﬠִ ם־מ ֶ
אֶ ת־יְהוָה:
יתנוּ ִמ ִמּצְ ַריִם ְלהָ ִמית ֹא ִתי וְאֶ ת־בָּ נַי
ֹשׁה וַיּ ֹאמֶ ר לָ מָּ ה זֶּה הֶ ﬠ ֱִל ָ
17:3וַיִּ צְ מָ א ָשׁם הָ ﬠָ ם לַ מַּ יִם וַיָּלֶ ן הָ ﬠָ ם ﬠַ ל־מ ֶ
ת־מ ְק ַני בַּ צָּמָ א:
ִ
וְאֶ
וּס ָקלֻנִי:
ֱשׂה לָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה עוֹד ְמﬠַ ט ְ
מ ר ָמה אֶ ﬠ ֶ
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה לֵ א ֹ
17:4וַיִּ צְ ﬠַ ק מ ֶ
ית בּוֹ אֶ ת־הַ יְאֹ ר ַקח ְבּי ְָד
וּמ ְטּ אֲ ֶשׁ ר ִהכִּ ָ
ֹשׁה ֲﬠבֹר ִל ְפנֵי הָ ﬠָ ם ְו ַקח ִא ְתּ ִמזִּ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 17:5ויּ ֶ
וְהָ לָ כְ תָּ :
ֹשׁה ְלﬠֵ ינֵי זִ ְקנֵי
ְשׁתָ ה הָ ﬠָ ם וַיַּﬠַ שׂ כֵּן מ ֶ
ִ 17:6הנְ ִני עֹמֵ ד ְלפָ נֶי ָשּׁם ﬠַ ל־הַ צּוּר ְבּחֹ ֵרב ו ְִהכִּ יתָ בַ צּוּר ְויָצְ אוּ ִממֶּ נּוּ ַמיִם ו ָ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
מר הֲ יֵשׁ יְהוָה ְבּ ִק ְרבֵּ נוּ
ֹתם אֶ ת־יְהוָה לֵ א ֹ
ל־ריב ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ל ַנסּ ָ
וּמ ִריבָ ה ﬠַ ִ
17:7וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם הַ ָמּקוֹם ַמסָּ ה ְ
ִאם־אָ יִן:
17:8וַ ָיּב ֹא ﬠֲמָ לֵ ק וַיִּ לָּ חֶ ם ﬠִ ם־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ְרפִ ִידם:
וּמ ֵטּה
ֹשׁה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְבּחַ ר־לָ נוּ אֲ נ ִָשׁים ְוצֵא ִהלָּ חֵ ם בַּ ﬠ ֲָמלֵ ק ָמחָ ר אָ נֹכִ י נִ צָּב ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הַ גִּ ְבﬠָ ה ַ
17:9וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
הָ אֱ ִהים ְבּי ִָדי:
ֹשׁה אַ הֲ רֹן וְחוּר ﬠָ לוּ ר ֹאשׁ הַ גִּ ְבﬠָ ה:
ֹשׁה לְ ִהלָּ חֵ ם בַּ ﬠֲמָ לֵ ק וּמ ֶ
17:10וַיַּﬠַ שׂ יְהוֹשֻׁ ﬠַ כַּאֲ ֶשׁר אָ מַ ר־לוֹ מ ֶ
ֹשׁה יָדוֹ ְוגָבַ ר י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכַאֲ ֶשׁר יָ ִניחַ יָדוֹ ְוגָבַ ר ﬠ ֲָמלֵ ק:
17:11וְהָ יָה כַּאֲ ֶשׁר י ִָרים מ ֶ
וּמזֶּה אֶ חָ ד
ֵשׁב ﬠָ לֶ יהָ וְאַ הֲ רֹן וְחוּר ָתּ ְמכוּ ְבי ָָדיו ִמזֶּה אֶ חָ ד ִ
ֹשׁה כְּ בֵ ִדים וַיִּ ְקחוּ־אֶ בֶ ן וַיּ ִָשׂימוּ תַ ְחתָּ יו וַיּ ֶ
ִידי מ ֶ
17:12ו ֵ
וַיִּ ְהיוּ י ָָדיו אֱ מוּנָה ﬠַ ד־בּ ֹא הַ ָשּׁמֶ שׁ:
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17:13וַיַּחֲ שׁ יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־ﬠֲמָ לֵ ק וְאֶ ת־ﬠַ מּוֹ לְ פִ י־חָ ֶרב:
י־מחֹ ה אֶ ְמחֶ ה אֶ ת־ ֵזכֶר ﬠֲמָ לֵ ק ִמתַּ חַ ת
ֹשׁה כְּ תֹב ז ֹאת זִ כָּרוֹן בַּ סֵּ פֶ ר ו ְִשׂים ְבּאָ זְ נֵי יְהוֹשֻׁ ﬠַ כִּ ָ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
17:14וַיּ ֶ
הַ ָשּׁמָ יִם:
ֹשׁה ִמזְ בֵּ חַ וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ יְהוָה ִנ ִסּי:
17:15וַיִּ בֶ ן מ ֶ
ַ 17:16ויּ ֹאמֶ ר כִּ י־ ָיד ﬠַ ל־כֵּס יָהּ ִמ ְלחָ ָמה לַ יהוָה בַּ ﬠ ֲָמלֵ ק ִמדֹּר דֹּר:
ֹשׁה וּלְ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ מּוֹ כִּ י־הוֹצִ יא ְיהוָה
ֹשׁה אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אֱ ִהים ְלמ ֶ
18:1וַיִּ ְשׁ ַמע י ְִתרוֹ כֹהֵ ן ִמ ְדיָן חֹ ֵתן מ ֶ
אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ָריִם:
ֹשׁה אַ חַ ר ִשׁלּוּחֶ יהָ :
ֹשׁה אֶ ת־צִ ֹפּ ָרה אֵ ֶשׁת מ ֶ
18:2וַיִּ ַקּח י ְִתרוֹ חֹ תֵ ן מ ֶ
ִיתי ְבּאֶ ֶרץ נָכְ ִריָּה:
18:3וְאֵ ת ְשׁנֵי בָ נֶיהָ אֲ ֶשׁר ֵשׁם הָ אֶ חָ ד גּ ְֵרשֹׁם כִּ י אָ ַמר גֵּר הָ י ִ
ְשׁם הָ אֶ חָ ד אֱ לִ יﬠֶ זֶר כִּ י־אֱ הֵ י אָ ִבי ְבּﬠֶ זְ ִרי וַיַּצִּ לֵ נִי מֵ חֶ ֶרב פַּ ְרעֹ ה:
18:4ו ֵ
ֹשׁה אֶ ל־הַ ִמּ ְדבָּ ר אֲ ֶשׁר־הוּא חֹ נֶה ָשׁם הַ ר הָ אֱ ִהים:
ֹשׁה וּבָ נָיו ו ְִא ְשׁתּוֹ אֶ ל־מ ֶ
18:5וַיָּב ֹא י ְִתרוֹ חֹ ֵתן מ ֶ
וּשׁנֵי בָ נֶיהָ ִﬠמָּ הּ:
ְ
ֹשׁה ִהנֵּה י ְִתרוֹ חֹ ֶת ְנ בָּ א אֵ לֶ י ו ְִא ְשׁ ְתּ
18:6וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־מ ֶ
ישׁ־ל ֵרﬠֵ הוּ ְל ָשׁלוֹם ַו ָיּבֹאוּ הָ אֹהֱ לָ ה:
ְ
ֹשׁה לִ ְק ַראת חֹ ְתנוֹ וַיִּ ְשׁתַּ חוּ וַיִּ ַשּׁק־לוֹ וַיִּ ְשׁאֲ לוּ ִא
18:7וַיֵּצֵא מ ֶ
וּל ִמצְ ַריִם ﬠַ ל אוֹדֹת י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל־הַ ְתּלָ אָ ה אֲ ֶשׁר
ֹשׁה לְ חֹ ְתנוֹ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה יְהוָה לְ פַ ְרעֹ ה ְ
ַ 18:8ויְסַ פֵּ ר מ ֶ
ְמצָאָ תַ ם בַּ ֶדּ ֶר וַיַּצִּ לֵ ם יְהוָה:
18:9וַיִּ חַ ְדּ י ְִתרוֹ ﬠַ ל כָּל־הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה יְהוָה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִהצִּ ילוֹ ִמיַּד ִמצְ ָריִם:
וּמיַּד פַּ ְרעֹה אֲ ֶשׁר ִהצִּ יל אֶ ת־הָ ﬠָ ם ִמ ַתּחַ ת
18:10וַיּ ֹאמֶ ר י ְִתרוֹ בָּ רוּ יְהוָה אֲ ֶשׁר ִהצִּ יל אֶ ְתכֶם ִמיַּד ִמצְ ַריִם ִ
־מצְ ָריִם:
יַד ִ
18:11ﬠַ תָּ ה י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י־גָדוֹל יְהוָה ִמכָּל־הָ אֱ ִהים כִּ י בַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר זָדוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם:
מ ֶשׁה ִל ְפנֵי
ֹשׁה עֹלָ ה וּזְ בָ ִחים לֵ א ִהים ַו ָיּב ֹא אַ הֲ רֹן ְוכֹל זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֶ אֱ כָל־לֶ חֶ ם ﬠִ ם־חֹ ֵתן ֹ
18:12וַיִּ ַקּח י ְִתרוֹ חֹ ֵתן מ ֶ
הָ אֱ ִהים:
ֹשׁה ִמן־בּ ֶֹקר ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ֹשׁה לִ ְשׁ ֹפּט אֶ ת־הָ ﬠָ ם ַו ַיּ ֲﬠמֹד הָ ﬠָ ם ﬠַ ל־מ ֶ
ֵשׁב מ ֶ
ַ 18:13וי ְִהי ִמ ָמּחֳ ָרת ַויּ ֶ
ֹאמר ָמה־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר אַ ָתּה עֹ ֶשׂה לָ ﬠָ ם ַמדּוּﬠַ אַ ָתּה
ֹשׁה אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר־הוּא עֹ ֶשׂה לָ ﬠָ ם וַיּ ֶ
ַ 18:14ויּ ְַרא חֹ ֵתן מ ֶ
יוֹשׁב לְ בַ ֶדּ ְוכָל־הָ ﬠָ ם נִ צָּ ב ﬠָ לֶ י ִמן־בּ ֶֹקר ﬠַ ד־ﬠָ ֶרב:
ֵ
ֹשׁה לְ חֹ ְתנוֹ כִּי־יָב ֹא אֵ לַ י הָ ﬠָ ם לִ ְדרֹשׁ אֱ ִהים:
18:15וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ֹתיו:
ְהוֹד ְﬠ ִתּי אֶ ת־חֻ ֵקּי הָ אֱ ִהים וְאֶ ת־תּוֹר ָ
ְשׁפַ ְט ִתּי בֵּ ין ִאישׁ וּבֵ ין ֵרﬠֵ הוּ ו ַ
18:16כִּי־י ְִהיֶה לָ הֶ ם ָדּבָ ר בָּ א אֵ לַ י ו ָ
ֹשׁה אֵ לָ יו ל ֹא־טוֹב הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אַ תָּ ה עֹ ֶשׂה:
18:17וַיּ ֹאמֶ ר חֹ תֵ ן מ ֶ
ָ 18:18נבֹל ִתּבֹּל גַּם־אַ ָתּה גַּם־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִﬠ ָמּ כִּ י־כָבֵ ד ִמ ְמּ הַ ָדּבָ ר ל ֹא־תוּכַל ֲﬠשֹׂהוּ לְ בַ ֶדּ :
ִיהי אֱ ִהים ﬠִ ָמּ הֱ יֵה אַ ָתּה לָ ﬠָ ם מוּל הָ אֱ ִהים וְהֵ בֵ אתָ אַ ָתּה אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים
18:19ﬠַ תָּ ה ְשׁמַ ע ְבּקֹלִ י ִאיﬠָ צְ ו ִ
אֶ ל־הָ אֱ ִהים:
ֲשׂה אֲ ֶשׁר יַﬠֲשׂוּן:
ְהוֹדﬠְ תָּ לָ הֶ ם אֶ ת־הַ ֶדּ ֶר י ְֵלכוּ בָ הּ וְאֶ ת־הַ מַּ ﬠ ֶ
18:20ו ְִהזְ הַ ְרתָּ ה אֶ ְתהֶ ם אֶ ת־הַ חֻ ִקּים וְאֶ ת־הַ תּוֹרֹת ו ַ
ְשׂ ְמ ָתּ ﬠֲלֵ הֶ ם ָשׂ ֵרי אֲ לָ ִפים ָשׂ ֵרי
18:21וְאַ תָּ ה ֶתחֱ זֶה ִמכָּל־הָ ﬠָ ם אַ נְ ֵשׁי־חַ יִל י ְִראֵ י אֱ ִהים אַ נְ ֵשׁי אֱ ֶמת שֹׂנְאֵ י בָ ַצע ו ַ
ֲשׂרֹת:
ְשׂ ֵרי ﬠ ָ
מֵ אוֹת ָשׂ ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים ו ָ
ְשׁפְ טוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְבּכָל־ﬠֵ ת וְהָ יָה כָּל־הַ ָדּבָ ר הַ ָגּדֹל י ִָביאוּ אֵ לֶ י ְוכָל־הַ ָדּבָ ר הַ ָקּטֹן י ְִשׁ ְפּטוּ־הֵ ם וְהָ ֵקל ֵמﬠָ לֶ י
18:22ו ָ
ְונ ְָשׂאוּ ִאתָּ :
ל־מקֹמוֹ ָיב ֹא ְב ָשׁלוֹם:
ֲשׂה וְצִ וְּ אֱ ִהים ְו ָיכ ְָלתָּ ֲﬠמֹד ְוגַם כָּל־הָ ﬠָ ם הַ ֶזּה ﬠַ ְ
ִ 18:23אם אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ַתּﬠ ֶ
ֹשׁה ְלקוֹל חֹ ְתנוֹ וַיַּﬠַ שׂ כֹּל אֲ ֶשׁר אָ מָ ר:
18:24וַיִּ ְשׁ ַמע מ ֶ
אשׁים ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם ָשׂ ֵרי אֲ לָ ִפים ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת ָשׂ ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים
ֹשׁה אַ נְ ֵשׁי־חַ יִל ִמכָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ֵתּן אֹ ָתם ָר ִ
18:25וַיִּ ְבחַ ר מ ֶ
ֲשׂרֹת:
ְשׂ ֵרי ﬠ ָ
ו ָ
ֹשׁה ְוכָל־הַ ָדּבָ ר הַ ָקּטֹ ן י ְִשׁפּוּטוּ הֵ ם:
ְשׁפְ טוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְבּכָל־ﬠֵ ת אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ָקּ ֶשׁה י ְִביאוּן אֶ ל־מ ֶ
18:26ו ָ
ֹשׁה אֶ ת־חֹ ְתנוֹ וַיֵּלֶ לוֹ אֶ ל־אַ ְרצוֹ:
ְשׁלַּ ח מ ֶ
18:27וַי ַ
ישׁי לְ צֵאת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם בַּ יּוֹם הַ זֶּה בָּ אוּ ִמ ְדבַּ ר ִסינָי:
19:1בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁלִ ִ
ן־שׁם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶנגֶד הָ הָ ר:
19:2וַיִּ ְסעוּ מֵ ְרפִ ִידים וַ ָיּבֹאוּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַי וַיַּחֲ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר וַיִּ חַ ָ
ֹשׁה ﬠָ לָ ה אֶ ל־הָ אֱ ִהים וַיִּ ְק ָרא אֵ לָ יו אֱ ִהיםִ 1מן־הָ הָ ר לֵ אמֹר כֹּה ת ֹאמַ ר לְ בֵ ית ַיﬠֲקֹב וְתַ ֵגּיד ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
19:3וּמ ֶ
יתי לְ ִמצְ ָריִם וָאֶ ָשּׂא אֶ ְתכֶם ﬠַ ל־ ַכּנְפֵ י ְנ ָשׁ ִרים וָאָ ִבא אֶ ְתכֶם אֵ לָ י:
19:4אַ תֶּ ם ְר ִאיתֶ ם אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
ִיתם ִלי ְסגֻלָּ ה ִמכָּל־הָ ﬠַ ִמּים כִּ י־לִ י כָּל־הָ אָ ֶרץ:
יתי ו ְִהי ֶ
ת־בּ ִר ִ
ְ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם אֶ
קֹלי ְ
ם־שׁמוֹﬠַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּ ִ
19:5וְﬠַ ָתּה ִא ָ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
יוּ־לי ַמ ְמלֶ כֶת כֹּהֲ נִים וְגוֹי ָקדוֹשׁ אֵ לֶּ ה הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ְתּ ַדבֵּ ר אֶ ְ
19:6וְאַ תֶּ ם ִתּ ְה ִ
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ָשׂם לִ פְ נֵיהֶ ם אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר צִ ָוּהוּ אֱ ִהים :1
ֹשׁה וַיִּ ְק ָרא לְ זִ ְקנֵי הָ ﬠָ ם וַיּ ֶ
19:7וַיָּב ֹא מ ֶ
3
2
ת־דּ ְב ֵרי הָ ﬠָ ם אֶ ל־אֱ ִהים :
ֹשׁה אֶ ִ
ָשׁב מ ֶ
ֲשׂה וַיּ ֶ
ר־דּבֶּ ר אֱ ִהים ַנﬠ ֶ
ֹאמ רוּ כֹּל אֲ ֶשׁ ִ
19:8וַ ַיּﬠֲנוּ כָל־הָ ﬠָ ם י ְַח ָדּו וַיּ ְ
ַם־בּ יַאֲ ִמינוּ
ֹשׁה ִהנֵּה אָ נֹכִ י בָּ א אֵ לֶ י ְבּﬠַ ב הֶ ﬠָ נָן בַּ ﬠֲבוּר י ְִשׁ ַמע הָ ﬠָ ם ְבּ ַד ְבּ ִרי ִﬠמָּ ְוג ְ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 19:9ויּ ֶ
ת־דּ ְב ֵרי הָ ﬠָ ם אֶ ל־יְהוָה:
ֹשׁה אֶ ִ
ְלעוֹלָ ם ַו ַיּגֵּד מ ֶ
וּמחָ ר וְכִ ְבּסוּ ִשׂ ְמ ָתם:
ֹשׁה לֵ אֶ ל־הָ ﬠָ ם ְו ִק ַדּ ְשׁתָּ ם הַ יּוֹם ָ
19:10וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ישׁי י ֵֵרד יְהוָה לְ ﬠֵ ינֵי כָל־הָ ﬠָ ם ﬠַ ל־הַ ר ִסינָי:
ישׁי כִּ י בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
19:11וְהָ יוּ ְנ ֹכנִים לַ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
יוּמת:
19:12ו ְִהגְ בַּ לְ תָּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם סָ ִביב לֵ אמֹר ִה ָשּׁ ְמרוּ לָ כֶם ﬠֲלוֹת בָּ הָ ר וּ ְנגֹ ﬠַ ְבּ ָקצֵהוּ כָּל־הַ ֹנּגֵﬠַ בָּ הָ ר מוֹת ָ
שׁ הַ יֹּ בֵ ל הֵ מָּ ה ַי ֲﬠלוּ בָ הָ ר:
ם־אישׁ ל ֹא י ְִחיֶה ִבּ ְמ ֹ
ם־בּהֵ ָמה ִא ִ
ֹא־תגַּע בּוֹ יָד כִּ י־סָ קוֹל יִסָּ ֵקל אוֹ־ ָירֹה ִייּ ֶָרה ִא ְ
19:13ל ִ
ֹשׁה ִמן־הָ הָ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם וַ ְי ַק ֵדּשׁ אֶ ת־הָ ﬠָ ם וַ ְיכ ְַבּסוּ ִשׂ ְמ ָתם:
19:14וַיּ ֵֶרד מ ֶ
ל־א ָשּׁה:
ל־תּגְּ שׁוּ אֶ ִ
19:15וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם הֱ יוּ ְנכֹנִים לִ ְשׁ ֶשׁת י ִָמים אַ ִ
וּב ָר ִקים וְﬠָ נָן כָּבֵ ד ﬠַ ל־הָ הָ ר ְוקֹ ל שֹׁפָ ר חָ זָק ְמאֹד וַיֶּחֱ ַרד
ישׁי ִבּ ְהיֹ ת הַ בּ ֶֹקר וַי ְִהי קֹ ת ְ
19:16וַי ְִהי בַ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר בַּ מַּ חֲ נֶה:
ֹשׁה אֶ ת־הָ ﬠָ ם לִ ְק ַראת הָ אֱ ִהים ִמן־הַ מַּ חֲ נֶה וַיִּ ְתיַצְּ בוּ ְבּתַ ְח ִתּית הָ הָ ר:
19:17וַיּוֹצֵ א מ ֶ
ֲשׁנוֹ כְּ ﬠֶ ֶשׁן הַ כִּ ְב ָשׁן וַיֶּחֱ ַרד כָּל־הָ הָ ר ְמאֹד:
19:18וְהַ ר ִסינַי ﬠָ ַשׁן כֻּלּוֹ ִמפְּ נֵי אֲ ֶשׁר י ַָרד ﬠָ לָ יו אֱ ִהים  4בָּ אֵ שׁ וַיַּﬠַ ל ﬠ ָ
ֹשׁה י ְַדבֵּ ר וְהָ אֱ ִהים ַי ֲﬠנֶנּוּ ְבקוֹל:
ַ 19:19וי ְִהי קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר הוֹלֵ וְחָ זֵק ְמאֹד מ ֶ
ֹשׁה:
ֹשׁה אֶ ל־ר ֹאשׁ הָ הָ ר ַויַּﬠַ ל מ ֶ
ַ 19:20ויּ ֵֶרד יְהוָה ﬠַ ל־הַ ר ִסינַי אֶ ל־ ר ֹאשׁ הָ הָ ר וַיִּ ְק ָרא יְהוָה ְלמ ֶ
ֹשׁה ֵרד הָ ﬠֵ ד בָּ ﬠָ ם פֶּ ן־יֶהֶ ְרסוּ אֶ ל־אֱ ִהיםִ 6ל ְראוֹת ְונָפַ ל ִמ ֶמּנּוּ ָרב:
ַ 19:21ויּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים 5אֶ ל־מ ֶ
ְ 19:22וגַם הַ כֹּהֲ נִים הַ ִנּגּ ִָשׁים אֶ ל־אֱ ִהים 7י ְִת ַק ָדּשׁוּ פֶּ ן־יִפְ רֹץ בָּ הֶ ם יְהוָה:
ֹתה בָּ נוּ לֵ אמֹר הַ גְ בֵּ ל אֶ ת־הָ הָ ר
ֹשׁה אֶ ל־אֱ ִהים  8ל ֹא־יוּכַל הָ ﬠָ ם לַ ֲﬠ ת אֶ ל־הַ ר ִסי ָני כִּ י־אַ ָתּה הַ ﬠֵ ד ָ
ַ 19:23ויּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ו ְִק ַדּ ְשׁתּוֹ:
9
־רד וְﬠָ לִ יתָ אַ תָּ ה וְאַ הֲ רֹן ﬠִ מָּ וְהַ כֹּהֲ נִים וְהָ ﬠָ ם אַ ל־יֶהֶ ְרסוּ לַ ֲﬠ ת אֶ ל־אֱ ִהים
19:24וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו יְהוָה לֶ ֵ
פֶּ ן־יִפְ ָרץ־בָּ ם:
ֹשׁה אֶ ל־הָ ﬠָ ם וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם:
ַ 19:25ויּ ֵֶרד מ ֶ
ַ 20:1וי ְַדבֵּ ר אֱ ִהים אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה לֵ אמֹר:
ֵאתי מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים:
20:2אָ נֹכִ י יְהוָה אֱ הֶ י אֲ ֶשׁ ר הוֹצ ִ
20:3ל ֹא י ְִהיֶה־לְ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ﬠַ ל־פָּ ָניַ
ָל־תּמוּנָה אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׁמַ יִם ִממַּ ﬠַ ל וַאֲ ֶשׁר בָּ אָ ֶרץ ִמ ָתַּחַ ת וַאֲ ֶשׁר בַּ ַמּיִם ִמ ַתּחַ ת לָ אָ ֶרץ
ֲשׂה־לְ פֶ סֶ ל ְוכ ְ
20:4ל ֹא תַ ﬠ ֶ
ל־שׁלֵּ ִשׁים
ֹא־ת ְשׁ ַתּ ְחוֶה לָ הֶ ם וְל ֹא תָ ﬠָ ְב ֵדם כִּ י אָ נֹכִ י יְהוָה אֱ הֶ י אֵ ל ַקנָּא ֹפּ ֵקד ﬠֲון אָ בֹת ﬠַ ל־בָּ נִים ﬠַ ִ
20:5ל ִ
ל־רבֵּ ﬠִ ים לְ שֹׂנְאָ י:
וְﬠַ ִ
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמצְ ותָ י:
20:6וְעֹ ֶשׂה חֶ סֶ ד לַ אֲ לָ פִ ים ְלאֹהֲ בַ י ְ
ת־שׁמוֹ לַ ָשּׁ ְוא:
ְ
ִשּׂא אֶ
ת־שׁם־יְהוָה אֱ הֶ י לַ ָשּׁוְא כִּ י ל ֹא ְינ ֶַקּה ְיהוָה אֵ ת אֲ ֶשׁר־י ָ
ֵ
20:7ל ֹא ִת ָשּׂא אֶ
20:8זָכוֹר אֶ ת־יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ְל ַק ְדּשׁוֹ
ָל־מלַ אכְ תֶּ
ית כּ ְ
ֵ 20:9שׁ ֶשׁת י ִָמים ַתּ ֲﬠבֹד וְﬠָ ִשׂ ָ
וּבהֶ ְמתֶּ ְוג ְֵר
־וּבתֶּ ﬠַ ְב ְדּ וַאֲ ָמ ְת ְ
ִ
וּב ְנ
ָל־מלָ אכָה אַ תָּ ה ִ
ֲשׂה כ ְ
ֹא־תﬠ ֶ
20:10וְיוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ַשׁבָּ ת לַ יהוָה אֱ הֶ י ל ַ
אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי
20:11כִּ י ֵשׁ ֶשׁת־י ִָמים ﬠָ ָשׂה יְהוָה אֶ ת־הַ ָשּׁמַ יִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֶ ת־הַ יָּם וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־בָּ ם ַו ָיּנַח בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִבי ִﬠי ﬠַ ל־כֵּן
בֵּ ַר יְהוָה אֶ ת־יוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י וַי ְַק ְדּ ֵשׁהוּ:
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ֹתן
ת־אמֶּ לְ מַ ﬠַ ן יִיטַ ב לְ וּלְ מַ ﬠַ ן 1יַאֲ ִרכוּן יָמֶ י ﬠַ ל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
ִ
20:12כַּבֵּ ד אֶ ת־אָ ִבי וְאֶ
לָ :
20:13ל ֹא ִתּנְאָ ף:
20:14ל ֹא ִתּ ְרצָח:2
20:15ל ֹא ִתּגְ נֹב:
20:16ל ֹא־תַ ֲﬠנֶה ְב ֵר ֲﬠ ﬠֵ ד ָשׁ ֶקר:
מ רוֹ ְוכֹל אֲ ֶשׁר לְ ֵרﬠֶ :
ֹא־ת ְחמֹד אֵ ֶשׁת ֵרﬠֶ וְﬠַ ְבדּוֹ וַאֲ מָ תוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲ ֹ
20:17ל ֹא תַ ְחמֹד בֵּ ית ֵרﬠֶ ל ַ
ְ 20:18וכָל־הָ ﬠָ ם ר ִֹאים אֶ ת־הַ קּוֹ ת וְאֶ ת־הַ לַּ פִּ ִידם וְאֵ ת קוֹל הַ שֹּׁפָ ר וְאֶ ת־הָ הָ ר ﬠָ ֵשׁן וַיּ ְַרא הָ ﬠָ ם וַ ָיּנֻעוּ וַיַּﬠַ ְמדוּ
ֵמ ָרחֹ ק:
ֹשׁה ַדּבֵּ ר־אַ תָּ ה ﬠִ מָּ נוּ ְו ִנ ְשׁ ָמﬠָ ה וְאַ ל־י ְַדבֵּ ר ﬠִ מָּ נוּ אֱ ִהים פֶּ ן־נָמוּת:
ֹאמרוּ אֶ ל־מ ֶ
20:19וַיּ ְ
ל־פּנֵיכֶם
יראוּ כִּ י לְ בַ ﬠֲבוּר נַסּוֹת אֶ ְתכֶם בָּ א הָ אֱ ִהים וּבַ ﬠֲבוּר ִתּ ְהיֶה י ְִראָ תוֹ ﬠַ ְ
ל־תּ ָ
ֹשׁה אֶ ל־הָ ﬠָ ם אַ ִ
ַ 20:20ויּ ֹאמֶ ר מ ֶ
לְ ִב ְל ִתּי תֶ חֱ ָטאוּ:
ר־שׁם הָ אֱ ִהים:
ֹשׁה ִנגַּשׁ אֶ ל־הָ ﬠ ֲָרפֶ ל אֲ ֶשׁ ָ
ַ 20:21ו ַיּ ֲﬠמֹד הָ ﬠָ ם מֵ ָרחֹ ק וּמ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אַ תֶּ ם ְר ִאיתֶ ם כִּ י ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם ִדּבַּ ְר ִתּי ﬠִ מָּ כֶם:
ֹשׁה כֹּה ת ֹאמַ ר אֶ ְ
ַ 20:22ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
20:23ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּן ִא ִתּי אֱ הֵ י כֶסֶ ף וֵא הֵ י זָהָ ב ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ לָ כֶם:
ת־בּ ָק ֶר ְבּכָל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר
ת־שׁלָ מֶ י אֶ ת־צ ֹאנְ וְאֶ ְ
ְ
ֲשׂה־לִּ י ְוזָבַ ְחתָּ ﬠָ לָ יו אֶ ת־עֹ תֶ י וְאֶ
ִ 20:24מזְ בַּ ח אֲ ָדמָ ה תַּ ﬠ ֶ
ת־שׁ ִמי אָ בוֹא אֵ לֶ י וּבֵ ַרכְ ִתּי :
ְ
אַ זְ כִּ יר אֶ
ֹא־ת ְבנֶה אֶ ְתהֶ ן גָּזִ ית כִּ י חַ ְר ְבּ הֵ נַפְ תָּ ﬠָ לֶ יהָ ו ְַתּחַ לְ לֶ הָ :
ֲשׂה־לִּ י ל ִ
ם־מזְ בַּ ח אֲ בָ נִים תַּ ﬠ ֶ
20:25ו ְִא ִ
ֹא־תגָּלֶ ה ﬠֶ ְרו ְָת ﬠָ לָ יו:
ְ 20:26ול ֹא־תַ ﬠֲלֶ ה ְבמַ ֲﬠ ת ﬠַ ל־ ִמזְ ְבּ ִחי אֲ ֶשׁר ל ִ
21:1וְאֵ לֶּ ה הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר ָתּ ִשׂים לִ ְפנֵיהֶ ם:
21:2כִּ י ִת ְקנֶה ﬠֶ בֶ ד ﬠִ ְב ִרי ֵשׁשׁ ָשׁנִים יַ ֲﬠבֹד וּבַ ְשּׁ ִבﬠִ ת יֵצֵא לַ חָ פְ ִשׁי ִחנָּם:
ם־בּגַפּוֹ יָב ֹא ְבּגַפּוֹ יֵצֵא ִאם־בַּ ﬠַ ל ִא ָשּׁה הוּא ְויָצְ אָ ה ִא ְשׁתּוֹ ﬠִ מּוֹ:
ִ 21:3א ְ
ִתּן־לוֹ ִא ָשּׁה ְויָלְ ָדה־לוֹ בָ נִים אוֹ בָ נוֹת הָ ִא ָשּׁה וִילָ ֶדיהָ ִתּ ְהיֶה לַ א ֹדנֶיהָ וְהוּא ֵיצֵא ְבגַפּוֹ:
ִ 21:4אם־אֲ ֹדנָיו י ֶ
ת־א ְשׁ ִתּי וְאֶ ת־בָּ נָי ל ֹא אֵ צֵא חָ פְ ִשׁי:
ִ
ֹאמר הָ ﬠֶ בֶ ד אָ הַ ְב ִתּי אֶ ת־אֲ ֹדנִי אֶ
21:5ו ְִאם־אָ מֹר י ַ
21:6ו ְִהגִּ ישׁוֹ אֲ ֹדנָיו אֶ ל־הָ אֱ ִהים ו ְִהגִּ ישׁוֹ אֶ ל־הַ ֶדּלֶ ת אוֹ אֶ ל־הַ ְמּזוּזָה ְו ָר ַצע אֲ ֹדנָיו אֶ ת־אָ זְ נוֹ בַּ ַמּ ְר ֵצﬠַ וַﬠֲבָ דוֹ
לְ עֹלָ ם:
ת־בּתּוֹ ְלאָ מָ ה ל ֹא ֵתצֵא כְּ צֵאת הָ ﬠֲבָ ִדים:
ִ
21:7וְכִ י־י ְִמכֹּר ִאישׁ אֶ
ם־רﬠָ ה ְבּﬠֵ ינֵי אֲ ֹדנֶיהָ אֲ ֶשׁר־ל ֹא יְﬠָ ָדהּ וְהֶ ְפ ָדּהּ ְלﬠַ ם נָכְ ִרי ל ֹא־י ְִמשֹׁל לְ ָמכְ ָרהּ ְבּ ִבגְ דוֹ־בָ הּ:
ִ 21:8א ָ
ֲשׂה־לָּ הּ:
21:9ו ְִאם־לִ ְבנוֹ יִיﬠָ ֶדנָּה כְּ ִמ ְשׁפַּ ט הַ בָּ נוֹת ַיﬠ ֶ
ִ 21:10אם־אַ חֶ ֶרת י ִַקּח־לוֹ ְשׁאֵ ָרהּ כְּ סוּתָ הּ ְו עֹ נָתָ הּ ל ֹא יִגְ ָרע:
ֲשׂה לָ הּ ְויָצְ אָ ה ִחנָּם אֵ ין כָּסֶ ף:
ם־שׁלָ שׁ־אֵ לֶּ ה ל ֹא יַﬠ ֶ
21:11ו ְִא ְ
21:12מַ כֵּה ִאישׁ וָמֵ ת מוֹת יוּמָ ת:
ְשׂ ְמ ִתּי לְ מָ קוֹם אֲ ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה:
21:13וַאֲ ֶשׁר ל ֹא צ ָָדה וְהָ אֱ ִהים ִאנָּה לְ יָדוֹ ו ַ
ל־רﬠֵ הוּ לְ הָ ְרגוֹ ְבﬠָ ְרמָ ה מֵ ﬠִ ם ִמזְ ְבּ ִחי ִתּ ָקּחֶ נּוּ לָ מוּת:
21:14וְכִי־יָזִ ד ִאישׁ ﬠַ ֵ
יוּמת:
וּמכֵּה אָ ִביו ו ְִאמּוֹ מוֹת ָ
ַ 21:15
וּמכָרוֹ ְונ ְִמצָא ְביָדוֹ מוֹת יוּמָ ת:
21:16וְגֹ נֵב ִאישׁ ְ
וּמ ַקלֵּ ל אָ ִביו ו ְִאמּוֹ מוֹת יוּמָ ת:
ְ 21:17
ת־רﬠֵ הוּ ְבּאֶ בֶ ן אוֹ ְבאֶ גְ רֹף ְול ֹא יָמוּת ְונָפַ ל ְל ִמ ְשׁכָּב:
ָה־אישׁ אֶ ֵ
21:18וְכִי־י ְִריבֻ ן אֲ נ ִָשׁים ו ְִהכּ ִ
ִתּן ְו ַרפּ ֹא ְי ַרפֵּ א:
ל־מ ְשׁﬠַ נְתּוֹ ְו ִנ ָקּה הַ ַמּכֶּה ַרק ִשׁ ְבתּוֹ י ֵ
ִ 21:19אם־יָקוּם ו ְִה ְתהַ לֵּ בַּ חוּץ ﬠַ ִ
21:20וְכִ י־יַכֶּה ִאישׁ אֶ ת־ﬠַ ְבדּוֹ אוֹ אֶ ת־אֲ מָ תוֹ בַּ ֵשּׁבֶ ט וּמֵ ת תַּ חַ ת יָדוֹ נָקֹם ִינּ ֵָקם:
21:21אַ ִאם־יוֹם אוֹ יוֹמַ יִם יַ ֲﬠמֹד ל ֹא י ַֻקּם כִּ י כ ְַספּוֹ הוּא:
21:22וְכִי־ ִינָּצוּ אֲ נ ִָשׁים ְונָגְ פוּ ִא ָשּׁה הָ ָרה ְויָצְ אוּ יְלָ ֶדיהָ ְול ֹא י ְִהיֶה אָ סוֹן ﬠָ נוֹשׁ יֵﬠָ נֵשׁ כַּאֲ ֶשׁר י ִָשׁית ﬠָ לָ יו בַּ ﬠַ ל הָ ִא ָשּׁה
ְונָתַ ן ִבּפְ לִ לִ ים:
21:23ו ְִאם־אָ סוֹן י ְִהיֶה ְונ ַָתתָּ ה נֶפֶ שׁ ַתּחַ ת נָפֶ שׁ:
וּל ַמﬠַ ן 12
ִיטב ְל ְ
וּלמַ ﬠַ ן(  LXX pap. Nash cf Ephesians 6:3 // omit MT Tg Vgי ַ
)לְ מַ ﬠַ ןְ 
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 pap. Nash LXX(14-16-77-131-500-739 25-52-54-126-313-414-551-615-761 125 54ל ֹא ִתּנְאָ ף ל ֹא ִתּ ְר ָצח 13-14
75-458-628 30-730 71-527-619) Mss Philo cf Deuteronomy 5:17-18 LXX; Mark 10:19 (A K N W Theta
 MT Tg Syr Vgל ֹא ִתּ ְרצָח ל ֹא ִתּנְאָ ף Lat(a.b.d.ff2.g1.l.q) Vg; Cl); Luke 18:20; Romans 13:9 //
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21:24ﬠַ יִן תַּ חַ ת ﬠַ יִן ֵשׁן ַתּחַ ת ֵשׁן יָד ַתּחַ ת יָד ֶרגֶל ַתּחַ ת ָרגֶל:
בּוּרה:
בּוּרה תַּ חַ ת חַ ָ
21:25כְּ ִויָּה ַתּחַ ת כְּ ִו ָיּה פֶּ ַצע תַּ חַ ת פָּ ַצע חַ ָ
ְשׁ ְלּחֶ נּוּ ַתּחַ ת ﬠֵ ינוֹ:
21:26וְכִ י־יַכֶּה ִאישׁ אֶ ת־ﬠֵ ין ﬠַ ְבדּוֹ אוֹ־אֶ ת־ﬠֵ ין אֲ מָ תוֹ ו ְִשׁחֲ תָ הּ לַ חָ פְ ִשׁי י ַ
ְשׁלְּ חֶ נּוּ תַּ חַ ת ִשׁנּוֹ:
אוֹ־שׁן אֲ מָ תוֹ יַפִּ יל לַ חָ פְ ִשׁי י ַ
ֵ
ם־שׁן ﬠַ ְבדּוֹ
21:27ו ְִא ֵ
ת־בּ ָשׂרוֹ וּבַ ﬠַ ל הַ שּׁוֹר נ ִָקי:
ְ
ת־א ָשּׁה וָמֵ ת סָ קוֹל יִסָּ ֵקל הַ שּׁוֹר ְול ֹא יֵאָ כֵל אֶ
ִ
ת־אישׁ אוֹ אֶ
ִ
21:28וְכִ י־ ִיגַּח שׁוֹר אֶ
21:29ו ְִאם שׁוֹר ַנגָּח הוּא ִמ ְתּמֹל ִשׁלְ שֹׁם וְהוּﬠַ ד ִבּ ְבﬠָ לָ יו ְול ֹא י ְִשׁ ְמ ֶרנּוּ וְהֵ ִמית ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה הַ שּׁוֹר יִסָּ ֵקל
ַם־בּﬠָ לָ יו יוּמָ ת:
ְוג ְ
ר־יוּשׁת ﬠָ לָ יו:
ַ
יוּשׁת ﬠָ לָ יו ְונָתַ ן פִּ ְדיֹ ן נַפְ שׁוֹ כְּ כֹל אֲ ֶשׁ
ִ 21:30אם־כֹּפֶ ר ַ
21:31אוֹ־בֵ ן ִיגָּח אוֹ־בַ ת ִיגָּח כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט הַ ֶזּה יֵﬠָ ֶשׂה לּוֹ:
ִ 21:32אם־ﬠֶ בֶ ד ִיגַּח הַ שּׁוֹר אוֹ אָ מָ ה כֶּסֶ ף ְשׁ ִשׁים ְשׁ ָקלִ ים יִתֵּ ן לַ א ֹדנָיו וְהַ שּׁוֹר יִסָּ ֵקל:
ל־שׁמָּ ה שּׁוֹר אוֹ חֲ מוֹר:
21:33וְכִ י־יִפְ תַּ ח ִאישׁ בּוֹר אוֹ כִּ י־יִכְ ֶרה ִאישׁ בֹּר ְול ֹא ְיכַסֶּ נּוּ ְונָפַ ָ
ְשׁלֵּ ם כֶּסֶ ף י ִָשׁיב לִ ְבﬠָ לָ יו וְהַ ֵמּת י ְִהיֶה־לּוֹ:
21:34בַּ ﬠַ ל הַ בּוֹר י ַ
וּמכְ רוּ אֶ ת־הַ שּׁוֹר הַ חַ י וְחָ צוּ אֶ ת־כּ ְַספּוֹ ְוגַם אֶ ת־הַ ֵמּת יֶחֱ צוּן:
שׁוֹר־אישׁ אֶ ת־שׁוֹר ֵרﬠֵ הוּ וָמֵ ת ָ
ִ
21:35וְכִ י־יִגֹּ ף
ְשׁלֵּ ם שׁוֹר ַתּחַ ת הַ שּׁוֹר וְהַ ֵמּת
נוֹדע כִּ י שׁוֹר ַנגָּח הוּא ִמ ְתּמוֹל ִשׁלְ שֹׁם ְול ֹא י ְִשׁ ְמ ֶרנּוּ ְבּﬠָ לָ יו ַשׁלֵּ ם י ַ
21:36אוֹ ַ
י ְִהיֶה־לּוֹ:
ְשׁלֵּ ם תַּ חַ ת הַ שּׁוֹר וְאַ ְרבַּ ע־צ ֹאן תַּ חַ ת הַ ֶשּׂה:
וּטבָ חוֹ אוֹ ְמכָרוֹ חֲ ִמ ָשּׁה בָ ָקר י ַ
אוֹ־שׂה ְ
ֶ
ֹב־אישׁ שׁוֹר
21:37כִּ י יִגְ נ ִ
ִ 22:1אם־בַּ מַּ ְחתֶּ ֶרת יִמָּ צֵא הַ ַגּנָּב וְהֻ כָּה וָמֵ ת אֵ ין לוֹ ָדּ ִמים:
ְשׁלֵּ ם ִאם־אֵ ין לוֹ ְונ ְִמכַּר ִבּגְ נֵבָ תוֹ:
ִ 22:2אם־ז ְָרחָ ה הַ ֶשּׁמֶ שׁ ﬠָ לָ יו ָדּ ִמים לוֹ ַשׁלֵּ ם י ַ
ְשׁלֵּ ם:
ד־שׂה חַ יִּ ים ְשׁ ַניִם י ַ
ֶ
ם־המָּ צֵא ִתמָּ צֵא ְביָדוֹ הַ גְּ נֵבָ ה ִמשּׁוֹר ﬠַ ד־חֲ מוֹר ﬠַ
ִ 22:3א ִ
ְשׁלֵּ ם ִמ ְשּׂ ֵדהוּ כִּ ְתבוּאַ תה ו ְִאם כָּל
וּבﬠֵ ר ִבּ ְשׂ ֵדה אַ חֵ ר ַשׁלֵּ ם י ַ
ירה ִ
ת־בּﬠִ ָ
ְ
ר־אישׁ ָשׂ ֶדה אוֹ־כ ֶֶרם ו ְִשׁלַּ ח אֶ
22:4כִּ י י ְַבﬠֶ ִ
ְשׁלֵּ ם:
הַ ָשּׂ ֶדה י ְַבﬠֶ ר 1מֵ יטַ ב ָשׂ ֵדהוּ וּמֵ יטַ ב כּ ְַרמוֹ י ַ
ְשׁלֵּ ם הַ מַּ ְב ִﬠר אֶ ת־הַ ְבּﬠֵ ָרה:
22:5כִּ י־תֵ צֵא אֵ שׁ וּמָ צְ אָ ה קֹ צִ ים ְונֶאֱ כַל גּ ִָדישׁ אוֹ הַ ָקּמָ ה אוֹ הַ ָשּׂ ֶדה ַשׁלֵּ ם י ַ
ְשׁלֵּ ם ְשׁ ָניִם:
ל־רﬠֵ הוּ כֶּסֶ ף אוֹ־כֵלִ ים לִ ְשׁמֹר ְו ֻגנַּב ִמבֵּ ית הָ ִאישׁ ִאם־י ִָמּצֵא הַ ַגּנָּב י ַ
22:6כִּי־יִתֵּ ן ִאישׁ אֶ ֵ
ִ 22:7אם־ל ֹא יִמָּ צֵא הַ ַגּנָּב וְנִ ְק ַרב בַּ ﬠַ ל־הַ בַּ יִת אֶ ל־הָ אֱ ִהים ִאם־ל ֹא ָשׁלַ ח יָדוֹ ִבּ ְמלֶ אכֶת ֵרﬠֵ הוּ:
ֹאמר כִּ י־הוּא זֶה ﬠַ ד
ל־שׂלְ מָ ה ﬠַ ל־כָּל־אֲ בֵ ָדה אֲ ֶשׁר י ַ
ל־שׂה ﬠַ ַ
ל־דּבַ ר־פֶּ ַשׁע ﬠַ ל־שׁוֹר ﬠַ ל־חֲ מוֹר ﬠַ ֶ
22:8ﬠַ ל־ ָכּ ְ
ְשׁלֵּ ם ְשׁ ַניִם לְ ֵרﬠֵ הוּ:
ר־שׁנֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר י ְַר ִשׁיﬠֻן אֱ ִהים י ַ
הָ אֱ ִהים יָב ֹא ְדּבַ ְ
וּמת אוֹ־נִ ְשׁבַּ ר אוֹ־נִ ְשׁבָּ ה אֵ ין רֹאֶ ה:
ָל־בּהֵ ָמה ִל ְשׁמֹר ֵ
אוֹ־שׂה ְוכ ְ
ֶ
ל־רﬠֵ הוּ חֲ מוֹר אוֹ־שׁוֹר
22:9כִּ י־יִתֵּ ן ִאישׁ אֶ ֵ
ְשׁלֵּ ם:
ְ 22:10שׁ ֻבﬠַ ת אֱ ִהיםִ 2תּ ְהיֶה בֵּ ין ְשׁנֵיהֶ ם ִאם־ל ֹא ָשׁלַ ח יָדוֹ ִבּ ְמלֶ אכֶת ֵרﬠֵ הוּ וְלָ ַקח ְבּﬠָ לָ יו וְל ֹא י ַ
ְשׁלֵּ ם ִל ְבﬠָ לָ יו:
22:11ו ְִאם־ ָגּנֹב ִי ָגּנֵב מֵ ִﬠמּוֹ י ַ
ְשׁלֵּ ם:
ִ 22:12אם־טָ רֹף יִטָּ ֵרף י ְִבאֵ הוּ ﬠֵ ד הַ ְטּ ֵרפָ ה ל ֹא י ַ
ְשׁלֵּ ם:
אוֹ־מת ְבּﬠָ לָ יו אֵ ין־ﬠִ מּוֹ ַשׁלֵּ ם י ַ
ֵ
22:13וְכִי־י ְִשׁאַ ל ִאישׁ מֵ ﬠִ ם ֵרﬠֵ הוּ ְו ִנ ְשׁבַּ ר
ם־שׂכִ יר הוּא בָּ א ִבּ ְשׂכָרוֹ:
ם־בּﬠָ לָ יו ִﬠמּוֹ ל ֹא ְי ַשׁלֵּ ם ִא ָ
ִ 22:14א ְ
ְשׁכַב ﬠִ מָּ הּ מָ הֹ ר י ְִמהָ ֶרנָּה לּוֹ ְל ִא ָשּׁה:
22:15וְכִי־יְפַ תֶּ ה ִאישׁ ְבּתוּלָ ה אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ֹא ָר ָשׂה ו ָ
ִ 22:16אם־מָ אֵ ן יְמָ אֵ ן אָ ִביהָ לְ ִתתָּ הּ לוֹ כֶּסֶ ף י ְִשׁקֹ ל כְּ מֹהַ ר הַ ְבּתוּ ת:
ַשּׁפָ ה ל ֹא ְתחַ יֶּה:
ְ 22:17מכ ֵ
יוּמת:
ם־בּהֵ ָמה מוֹת ָ
שׁכֵב ﬠִ ְ
22:18כָּל־ ֹ
22:19זֹבֵ חַ לָ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים 3יָחֳ ָרם ִבּ ְל ִתּי לַ יהוָה לְ בַ דּוֹ:
ִיתם ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ְ 22:20וגֵר ל ֹא־תוֹנֶה וְל ֹא ִתלְ חָ צֶ נּוּ כִּ י־ג ִֵרים הֱ י ֶ
22:21כָּל־אַ לְ מָ נָה ְויָתוֹם ל ֹא ְתﬠַ נּוּן:
ִ 22:22אם־ﬠַ נֵּה ְתﬠַ נֶּה אֹתוֹ כִּ י ִאם־ ָצעֹ ק יִצְ ﬠַ ק אֵ לַ י ָשׁמֹﬠַ אֶ ְשׁמַ ע ַצﬠ ֲָקתוֹ:
וּבנֵיכֶם ְית ִֹמים:
22:23וְחָ ָרה אַ פִּ י וְהָ ַרגְ ִתּי אֶ ְתכֶם בֶּ חָ ֶרב וְהָ יוּ ְנ ֵשׁיכֶם אַ לְ מָ נוֹת ְ
ֶשׁ :
ֹא־ת ִשׂימוּן ﬠָ לָ יו נ ֶ
ֹשׁה ל ְ
ֹא־ת ְהיֶה לוֹ כְּ נ ֶ
ִ 22:24אם־כֶּסֶ ף ַתּ ְלוֶה אֶ ת־ﬠַ ִמּי אֶ ת־הֶ ﬠָ נִ י ִﬠ ָמּ ל ִ
ִ 22:25אם־חָ בֹל תַּ ְחבֹּל ַשׂלְ מַ ת ֵרﬠֶ ﬠַ ד־בּ ֹא הַ ֶשּׁמֶ שׁ ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֹ:
ְשׁמַ ﬠְ ִתּי כִּ י־חַ נּוּן אָ נִי:
22:26כִּ י ִהיא כְ סוּתָ ה לְ בַ ָדּהּ ִהיא ִשׂ ְמלָ תוֹ לְ עֹ רוֹ בַּ מֶּ ה י ְִשׁכָּב וְהָ יָה כִּ י־יִצְ ﬠַ ק אֵ לַ י ו ָ
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22:27אֱ ִהים ל ֹא ְת ַקלֵּ ל ְונ ִָשׂיא ְבﬠַ ְמּ ל ֹא תָ ֹא ר:
ן־לּי:
ְ 22:28מלֵ אָ ְת ו ְִד ְמ ֲﬠ ל ֹא ְתאַ חֵ ר ְבּכוֹר בָּ נֶי ִתּ ֶתּ ִ
נוֹ־לי:
ם־אמּוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי ִתּ ְתּ ִ
ֲשׂה לְ שׁ ְֹר ְלצ ֹא ֶנ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים י ְִהיֶה ִﬠ ִ
ֵן־תּﬠ ֶ
22:29כּ ַ
י־קֹדשׁ ִתּ ְהיוּן לִ י וּבָ ָשׂר בַּ ָשּׂ ֶדה ְט ֵרפָ ה ל ֹא ת ֹאכֵלוּ לַ כֶּלֶ ב ַתּ ְשׁלִ כוּן אֹתוֹ:
22:30וְאַ נְ ֵשׁ ֶ
ם־ר ָשׁע ִל ְהיֹ ת ﬠֵ ד חָ מָ ס:
23:1ל ֹא ִת ָשּׂא ֵשׁ ַמע ָשׁוְא אַ ל־תָּ ֶשׁת י ְָד ﬠִ ָ
ל־רב ִל ְנ טֹת אַ חֲ ֵרי ַר ִבּים לְ הַ טֹּ ת:
ֹא־ת ֲﬠנֶה ﬠַ ִ
י־ר ִבּים לְ ָרעֹת ְול ַ
ֹא־ת ְהיֶה אַ חֲ ֵר ַ
23:2ל ִ
23:3ו ְָדל ל ֹא תֶ ְה ַדּר ְבּ ִריבוֹ:
23:4כִּ י ִתפְ גַּע שׁוֹר ֹאי ְִב אוֹ חֲ מֹרוֹ תֹּﬠֶ ה הָ ֵשׁב ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֹ:
י־ת ְראֶ ה חֲ מוֹר שֹׂנַאֲ רֹבֵ ץ תַּ חַ ת מַ ָשּׂאוֹ וְחָ ַדלְ תָּ מֵ ֲﬠזֹב לוֹ ﬠָ זֹב ַתּ ֲﬠזֹב ִﬠמּוֹ:
23:5כִּ ִ
23:6ל ֹא ַת ֶטּה ִמ ְשׁפַּ ט אֶ ְביֹ ְנ ְבּ ִריבוֹ:
ר־שׁ ֶקר ִתּ ְרחָ ק ְונ ִָקי ְוצ ִַדּיק אַ ל־תַּ הֲ רֹג כִּ י ל ֹא־אַ צְ ִדּיק ָר ָשׁע:
ֶ
ִ 23:7מ ְדּבַ
ְ 23:8ושֹׁחַ ד ל ֹא ִת ָקּח כִּ י הַ שֹּׁחַ ד יְﬠַ וֵּר ﬠֵ ינֵי פִּ ְק ִחים וִיסַ לֵּ ף ִדּ ְב ֵרי צַ ִדּ ִיקים:
ִיתם ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ְ 23:9וגֵר ל ֹא ִתלְ חָ צו וְאַ תֶּ ם י ְַד ְﬠ ֶתּם אֶ ת־נֶפֶ שׁ הַ גֵּר כִּ י־ג ִֵרים הֱ י ֶ
ת־תּבוּאָ ָתהּ:
ְ
ְשׁשׁ ָשׁנִים ִתּזְ ַרע אֶ ת־אַ ְר ֶצ וְאָ סַ פְ תָּ אֶ
23:10ו ֵ
ֲשׂה ְלכ ְַר ְמ ְלזֵיתֶ :
ֵן־תּﬠ ֶ
23:11וְהַ ְשּׁ ִביﬠִ ת ִתּ ְשׁ ְמטֶ נָּה וּ ְנטַ ְשׁתָּ הּ וְאָ כְ לוּ אֶ ְביֹ נֵי ﬠַ מֶּ ְוי ְִת ָרם תּ ֹאכַל חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה כּ ַ
מ ֶר ְו ִינָּפֵ שׁ בֶּ ן־אֲ ָמ ְת וְהַ גֵּר:
שׁוֹר וַחֲ ֹ
ְ
ֲשׂי וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ִתּ ְשׁבֹּת לְ מַ ﬠַ ן יָנוּחַ
ֲשׂה מַ ﬠ ֶ
ֵ 23:12שׁ ֶשׁת י ִָמים תַּ ﬠ ֶ
ל־פּי :
ִשּׁ ַמע ﬠַ ִ
ְשׁם אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ל ֹא ַתזְ כִּ ירוּ ל ֹא י ָ
וּבכֹל אֲ ֶשׁר־אָ מַ ְר ִתּי אֲ לֵ יכֶם ִתּ ָשּׁמֵ רוּ ו ֵ
ְ 23:13
ָ 23:14שׁ שׁ ְרגָלִ ים תָּ חֹ ג לִ י בַּ ָשּׁנָה:
ית ְלמוֹﬠֵ ד חֹ ֶדשׁ הָ אָ ִביב כִּ י־בוֹ יָצָאתָ
23:15אֶ ת־חַ ג הַ מַּ צּוֹת ִתּ ְשׁמֹר ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תּ ֹאכַל מַ צּוֹת כַּאֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
יקם:
ִמ ִמּצְ ָריִם וְל ֹא־י ֵָראוּ פָ נַי ֵר ָ
ֲשׂי ִמן־הַ ָשּׂ ֶדה:
ֲשׂי אֲ ֶשׁר ִתּזְ ַרע בַּ ָשּׂ ֶדה וְחַ ג הָ אָ ִסף ְבּצֵאת הַ ָשּׁנָה ְבּאָ ְס ְפּ אֶ ת־מַ ﬠ ֶ
כּוּרי מַ ﬠ ֶ
23:16וְחַ ג הַ ָקּצִ יר ִבּ ֵ
כוּר אֶ ל־פְּ נֵי הָ אָ דֹן יְהוָה:
ָ 23:17שׁ שׁ פְּ ﬠָ ִמים בַּ ָשּׁנָה י ֵָראֶ ה כָּל־זְ ְ
־תזְ בַּ ח ﬠַ ל־חָ ֵמץ ַדּם־זִ ְב ִחי ְול ֹא־י ִָלין חֵ לֶ ב־חַ גִּ י ﬠַ ד־בּ ֶֹקר:
23:18ל ֹא ִ
ֹא־תבַ ֵשּׁל גְּ ִדי בַּ חֲ לֵ ב ִאמּוֹ:
כּוּרי אַ ְדמָ ְת תָּ ִביא בֵּ ית יְהוָה אֱ הֶ י ל ְ
אשׁית ִבּ ֵ
ֵ 23:19ר ִ
ִ 23:20הנֵּה אָ נֹכִ י שֹׁלֵ חַ מַ ְלאָ כִ י ְלפָ נֶי לִ ְשׁמָ ְר בַּ ָדּ ֶר וְלַ הֲ ִביאֲ אֶ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר הֲ כִ נ ִֹתי:
ִשּׂא ְלפִ ְשׁ ֲﬠכֶם כִּ י ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ:
וּשׁמַ ע ְבּקֹלוֹ אַ ל־תַּ מֵּ ר בּוֹ כִּ י ל ֹא י ָ
ִ 23:21ה ָשּׁמֶ ר ִמפָּ נָיו ְ
ית כֹּל אֲ ֶשׁר אֲ ַדבֵּ ר וְאָ י ְַב ִתּי אֶ ת־ ֹאיְבֶ י ְו ַצ ְר ִתּי אֶ ת־צ ְֹר ֶרי :
ם־שׁמֹﬠַ ִתּ ְשׁמַ ע ְבּקֹלוֹ וְﬠָ ִשׂ ָ
23:22כִּ י ִא ָ
ְבוּסי ו ְִהכְ חַ ְד ִתּיו:
23:23כִּי־יֵלֵ מַ לְ אָ כִ י לְ פָ נֶי וֶהֱ ִביאֲ אֶ ל־הָ אֱ מ ִֹרי וְהַ ִח ִתּי וְהַ פְּ ִרזִּ י וְהַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
ְשׁבֵּ ר ְתּ ַשׁבֵּ ר מַ צֵּ בֹתֵ יהֶ ם:
ֲשׂיהֶ ם כִּ י הָ ֵרס ְתּהָ ְרסֵ ם ו ַ
ֲשׂה כְּ ַמﬠ ֵ
ֹא־ת ְשׁתַּ חֲ וֶה לֵ א הֵ יהֶ ם ְול ֹא ָתﬠָ ְב ֵדם ְול ֹא ַתﬠ ֶ
23:24ל ִ
ת־מימֶ י וַהֲ ִסר ִֹתי מַ חֲ לָ ה ִמ ִקּ ְרבֶּ :
ֵ
23:25וַﬠֲבַ ְד ֶתּם אֵ ת יְהוָה אֱ הֵ יכֶם וַאֲ בָ ֲרכָה אֶ ת־לַ ְח ְמ וְאֶ
ת־מ ְספַּ ר י ֶָמי אֲ מַ לֵּ א:
ִ
23:26ל ֹא ִת ְהיֶה ְמ ַשׁכֵּלָ ה ַוﬠ ֲָק ָרה ְבּאַ ְרצֶ אֶ
23:27אֶ ת־אֵ ימָ ִתי אֲ ַשׁלַּ ח ְלפָ נֶי וְהַ מּ ִֹתי אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר תָּ ב ֹא בָּ הֶ ם ְונָתַ ִתּי אֶ ת־כָּל־ ֹאיְבֶ י אֵ לֶ י עֹ ֶרף:
ְשׁלַ ְח ִתּי אֶ ת־הַ צִּ ְרﬠָ ה לְ פָ נֶי ְוג ְֵר ָשׁה אֶ ת־הַ ִחוִּ י אֶ ת־הַ כְּ ַנﬠֲנִי וְאֶ ת־הַ ִח ִתּי ִמ ְלּפָ נֶי :
23:28ו ָ
ן־תּ ְהיֶה הָ אָ ֶרץ ְשׁ ָמ ָמה ו ְַרבָּ ה ﬠָ לֶ י חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה:
23:29ל ֹא אֲ ג ְָר ֶשׁנּוּ ִמפָּ נֶי ְבּ ָשׁנָה אֶ חָ ת פֶּ ִ
ְ 23:30מﬠַ ט ְמﬠַ ט אֲ ג ְָר ֶשׁנּוּ ִמפָּ נֶי ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ִתּפְ ֶרה ְונָחַ לְ תָּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
וּמ ִמּ ְדבָּ ר ﬠַ ד־הַ נָּהָ ר כִּ י אֶ תֵּ ן ְבּי ְֶדכֶם אֵ ת יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ
ְשׁ ִתּי אֶ ת־גְּ בֻלְ ִמיַּם־סוֹף  1וְﬠַ ד־יָם פְּ לִ ְשׁ ִתּים ִ
23:31ו ַ
ְוג ֵַר ְשׁתָּ מוֹ ִמפָּ נֶי :
ֹא־תכְ רֹת לָ הֶ ם וְלֵ א הֵ יהֶ ם ְבּ ִרית:
23:32ל ִ
מוֹקשׁ:
23:33ל ֹא י ְֵשׁבוּ ְבּאַ ְרצְ פֶּ ן־יַחֲ ִטיאוּ א ְֹת לִ י כִּ י תַ ֲﬠבֹד אֶ ת־אֱ הֵ יהֶ ם כִּ י־י ְִהיֶה לְ ְל ֵ
ִיתם ֵמ ָרחֹ ק:
ֹשׁה אָ מַ ר ﬠֲלֵ ה אֶ ל־יְהוָה אַ תָּ ה וְאַ הֲ רֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא ו ְִשׁ ְב ִﬠים ִמזִּ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִה ְשׁ ַתּחֲ ו ֶ
24:1וְאֶ ל־מ ֶ
2
ֹשׁה לְ בַ דּוֹ אֶ ל־אֱ ִהים וְהֵ ם ל ֹא ִיגָּשׁוּ וְהָ ﬠָ ם ל ֹא יַﬠֲלוּ ﬠִ מּוֹ:
ְ 24:2ו ִנגַּשׁ מ ֶ
ֹאמרוּ
ָל־דּ ְב ֵרי אֱ ִהים 3וְאֵ ת כָּל־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים וַיַּﬠַ ן כָּל־הָ ﬠָ ם קוֹל אֶ חָ ד וַיּ ְ
ֹשׁה ַויְסַ פֵּ ר לָ ﬠָ ם אֵ ת כּ ִ
ַ 24:3ו ָיּב ֹא מ ֶ
ֲשׂה:
ר־דּבֶּ ר יְהוָה ַנﬠ ֶ
כָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁ ִ
וּשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה מַ צֵּבָ ה ִל ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר
ָל־דּ ְב ֵרי יְהוָה וַיּ ְַשׁכֵּם בַּ בּ ֶֹקר וַיִּ בֶ ן ִמזְ בֵּ חַ תַּ חַ ת הָ הָ ר ְ
ֹשׁה אֵ ת כּ ִ
24:4וַיִּ כְ תֹּב מ ֶ
ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
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24:5וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ת־ ַנﬠ ֲֵרי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּﬠֲלוּ עֹ ת וַיִּ זְ ְבּחוּ זְ בָ ִחים ְשׁלָ ִמים לֵ א ִהים 1פָּ ִרים:
ָשׂם בָּ אַ ָגּנֹת וַחֲ צִ י הַ ָדּם ז ַָרק ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ֹשׁה חֲ צִ י הַ ָדּם וַיּ ֶ
24:6וַיִּ ַקּח מ ֶ
ֲשׂה ְו ִנ ְשׁ ָמע:
ר־דּבֶּ ר יְהוָה ַנﬠ ֶ
ֹאמ רוּ כֹּל אֲ ֶשׁ ִ
24:7וַיִּ ַקּח סֵ פֶ ר הַ ְבּ ִרית וַיִּ ְק ָרא ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם וַיּ ְ
ֹאמר ִהנֵּה ַדם־הַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֲ לֵ יכֶם אֱ ִהים  2ﬠַ ל כָּל־הַ ְדּבָ ִרים
ֹשׁה אֶ ת־הַ ָדּם וַיִּ זְ רֹק ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם וַיּ ֶ
24:8וַיִּ ַקּח מ ֶ
הָ אֵ לֶּ ה:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא ו ְִשׁ ְבﬠִ ים ִמזִּ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
24:9וַיַּﬠַ ל מ ֶ
ֲשׂה ִל ְבנַת הַ סַּ ִפּיר וּכְ ﬠֶ ֶצם הַ ָשּׁ ַמיִם לָ טֹ הַ ר:
24:10וַיִּ ְראוּ אֵ ת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וְתַ חַ ת ַרגְ לָ יו כְּ מַ ﬠ ֵ
24:11וְאֶ ל־אֲ צִ ילֵ י ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא ָשׁלַ ח יָדוֹ וַיֶּחֱ זוּ אֶ ת־הָ אֱ ִהים וַיּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ:
תּוֹרה וְהַ ִמּצְ וָה אֲ ֶשׁר
ֵה־שׁם וְאֶ ְתּנָה לְ אֶ ת־לֻחֹ ת הָ אֶ בֶ ן וְהַ ָ
ֹשׁה ﬠֲלֵ ה אֵ לַ י הָ הָ ָרה ו ְֶהי ָ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 24:12ויּ ֶ
כָּתַ ְב ִתּי לְ הוֹ רֹתָ ם:
ֹשׁה אֶ ל־הַ ר הָ אֱ ִהים:
ֹשׁה וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ְמ ָשׁ ְרתוֹ ַויַּﬠַ ל מ ֶ
ַ 24:13ויּ ָָקם מ ֶ
24:14וְאֶ ל־הַ זְּ ֵקנִים אָ מַ ר ְשׁבוּ־לָ נוּ בָ זֶה ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־נָשׁוּב אֲ לֵ יכֶם ו ְִהנֵּה אַ הֲ רֹן וְחוּר ִﬠ ָמּכֶם ִמי־בַ ﬠַ ל ְדּבָ ִרים ִי ַגּשׁ
אֲ לֵ הֶ ם:
ֹשׁה אֶ ל־הָ הָ ר ַו ְיכַס הֶ ﬠָ נָן אֶ ת־הָ הָ ר:
ַ 24:15ויַּﬠַ ל מ ֶ
יﬠי ִמתּוֹ הֶ ﬠָ נָן:
ֹשׁה בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
24:16וַיִּ ְשׁכֹּן כְּ בוֹד־אֱ ִהים 3ﬠַ ל־הַ ר ִסינַי וַ ְיכַסֵּ הוּ הֶ ﬠָ נָן ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־מ ֶ
וּמ ְראֵ ה כְּ בוֹד יְהוָה כְּ אֵ שׁ אֹ כֶלֶ ת ְבּר ֹאשׁ הָ הָ ר ְלﬠֵ ינֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַ 24:17
ֹשׁה בָּ הָ ר אַ ְרבָּ ִﬠים יוֹם וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים לָ יְלָ ה:
ֹשׁה ְבּתוֹ הֶ ﬠָ נָן ַויַּﬠַ ל אֶ ל־הָ הָ ר ַוי ְִהי מ ֶ
ַ 24:18ו ָיּב ֹא מ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
25:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־תּ רוּמָ ִתי:
ְ
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר י ְִדּבֶ נּוּ לִ בּוֹ ִתּ ְקחוּ אֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְוי ְִקחוּ־לִ י ְתּ רוּמָ ה מֵ אֵ ת כּ ִ
ַ 25:2דּבֵּ ר אֶ ְ
רוּמה אֲ ֶשׁר ִתּ ְקחוּ מֵ ִא ָתּם זָהָ ב וָכֶסֶ ף וּנְ חֹ ֶשׁת:
ְ 25:3וז ֹאת הַ ְתּ ָ
וּתכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ְו ֵשׁשׁ וְﬠִ זִּ ים:
ְ 25:4
25:5וְעֹ רֹת אֵ ילִ ם ְמאָ ָדּ ִמים ְו עֹ רֹת ְתּחָ ִשׁים וַ ֲﬠ ֵצי ִשׁ ִטּים:
ֶ 25:6שׁמֶ ן לַ מָּ ֹאר ְבּ ָשׂ ִמים לְ ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה וְלִ ְקטֹ ֶרת הַ סַּ ִמּים:
25:7אַ ְבנֵי־שֹׁהַ ם וְאַ ְבנֵי ִמלּ ִֻאים לָ אֵ ֹפד וְלַ חֹ ֶשׁן:
ְשׁ ַכנ ְִתּי ְבּתוֹכָם:
25:8וְﬠָ שׂוּ לִ י ִמ ְק ָדּשׁ ו ָ
אוֹת אֵ ת תַּ ְבנִית הַ ִמּ ְשׁכָּן וְאֵ ת תַּ ְבנִית כָּל־כֵּלָ יו ְוכֵן תַּ ﬠֲשׂוּ:
25:9כְּ כֹל אֲ ֶשׁר אֲ נִי ַמ ְראֶ ה ְ
25:10וְﬠָ שׂוּ אֲ רוֹן ֲﬠצֵי ִשׁ ִטּים אַ מָּ תַ יִם וָחֵ צִ י אָ ְרכּוֹ וְאַ מָּ ה וָחֵ צִ י ָר ְחבּוֹ וְאַ ָמּה וָחֵ צִ י קֹ מָ תוֹ:
וּמחוּץ ְתּצַ פֶּ נּוּ וְﬠָ ִשׂיתָ ﬠָ לָ יו זֵר זָהָ ב סָ ִביב:
25:11וְצִ פִּ יתָ אֹתוֹ זָהָ ב טָ הוֹר ִמבַּ יִת ִ
וּשׁ ֵתּי ַטבָּ עֹת
וּשׁתֵּ י ַטבָּ עֹת ﬠַ ל־צ ְַל עוֹ הָ אֶ חָ ת ְ
ְ 25:12ויָ ַצ ְקתָּ לּוֹ אַ ְרבַּ ע טַ ְבּ עֹת זָהָ ב ְונָתַ תָּ ה ﬠַ ל אַ ְרבַּ ע פַּ ֲﬠמֹתָ יו ְ
ﬠַ ל־צַ לְ עוֹ הַ ֵשּׁנִית:
25:13וְﬠָ ִשׂיתָ בַ ֵדּי ֲﬠצֵי ִשׁ ִטּים וְצִ פִּ יתָ ֹאתָ ם זָהָ ב:
צַל עֹ ת הָ אָ רֹן לָ ֵשׂאת אֶ ת־הָ אָ רֹן בָּ הֶ ם:
25:14וְהֵ בֵ אתָ אֶ ת־הַ בַּ ִדּים בַּ ַטּבָּ עֹ ת ﬠַ ל ְ
ְ 25:15בּ ַט ְבּעֹת הָ אָ רֹן י ְִהיוּ הַ בַּ ִדּים ל ֹא יָסֻ רוּ ִמ ֶמּנּוּ:
ְ 25:16ונָתַ תָּ אֶ ל־הָ אָ רֹן אֵ ת הָ ﬠֵ דֻ ת אֲ ֶשׁר אֶ ֵתּן אֵ לֶ י :
25:17וְﬠָ ִשׂיתָ ַכ ֹפּ ֶרת זָהָ ב טָ הוֹר אַ מָּ תַ יִם וָחֵ צִ י אָ ְרכָּהּ וְאַ מָּ ה וָחֵ צִ י ָר ְחבָּ הּ:
ֲשׂה אֹתָ ם ִמ ְשּׁנֵי ְקצוֹת הַ ַכּ ֹפּ ֶרת:
25:18וְﬠָ ִשׂיתָ ְשׁ ַניִם כְּ רֻ ִבים זָהָ ב ִמ ְק ָשׁה תַּ ﬠ ֶ
ל־שׁנֵי ְקצוֹתָ יו:
ֲשׂה כְּ רוּב אֶ חָ ד ִמ ָקּ ָצה ִמזֶּה וּכְ רוּב־אֶ חָ ד ִמ ָקּ ָצה ִמ ֶזּה ִמן־הַ ַכּ ֹפּ ֶרת תַּ ﬠֲשׂוּ אֶ ת־הַ כְּ ֻר ִבים ﬠַ ְ
25:19וַﬠ ֵ
וּפנֵיהֶ ם ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו אֶ ל־הַ ַכּפֹּ ֶרת י ְִהיוּ
25:20וְהָ יוּ הַ כְּ ֻר ִבים פֹּ ְר ֵשׂי כְ נָפַ יִם לְ ַמﬠְ לָ ה סֹכְ כִ ים ְבּכַנְפֵ יהֶ ם ﬠַ ל־הַ ַכּ ֹפּ ֶרת ְ
ְפּנֵי הַ כְּ רֻ ִבים:
ְ 25:21ונָתַ תָּ אֶ ת־הַ ַכּ ֹפּ ֶרת ﬠַ ל־הָ אָ רֹן ִמלְ מָ ﬠְ לָ ה וְאֶ ל־הָ אָ רֹן ִתּתֵּ ן אֶ ת־הָ ﬠֵ דֻ ת אֲ ֶשׁ ר אֶ תֵּ ן אֵ לֶ י :
25:22וְנוֹﬠַ ְד ִתּי לְ ָשׁם ו ְִדבַּ ְר ִתּי ִא ְתּ מֵ ﬠַ ל הַ ַכּ ֹפּ ֶרת ִמבֵּ ין ְשׁנֵי הַ כְּ ֻר ִבים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־אֲ רֹן הָ ﬠֵ דֻ ת אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁ ר אֲ צַ וֶּה
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
אוֹת אֶ ְ
ְ
קֹמתוֹ:
25:23וְﬠָ ִשׂיתָ שֻׁ לְ חָ ן ֲﬠצֵי ִשׁ ִטּים אַ מָּ תַ יִם אָ ְרכּוֹ וְאַ מָּ ה ָר ְחבּוֹ וְאַ מָּ ה וָחֵ צִ י ָ
25:24וְצִ פִּ יתָ אֹתוֹ זָהָ ב טָ הוֹר וְﬠָ ִשׂיתָ לּוֹ זֵר זָהָ ב סָ ִביב:
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25:25וְﬠָ ִשׂיתָ לּוֹ ִמ ְסגּ ֶֶרת טֹפַ ח סָ ִביב וְﬠָ ִשׂיתָ זֵר־זָהָ ב לְ ִמ ְסגּ ְַרתּוֹ סָ ִביב:
ית לּוֹ אַ ְרבַּ ע טַ ְבּ עֹ ת זָהָ ב ְונָתַ תָּ אֶ ת־הַ טַּ בָּ עֹ ת ﬠַ ל אַ ְרבַּ ע הַ פֵּ ֹאת אֲ ֶשׁר לְ אַ ְרבַּ ע ַרגְ לָ יו:
25:26וְﬠָ ִשׂ ָ
25:27לְ ﬠֻמַּ ת הַ ִמּ ְסגּ ֶֶרת ִתּ ְהיֶין ָ הַ טַּ בָּ עֹת לְ בָ ִתּים לְ בַ ִדּים לָ ֵשׂאת אֶ ת־הַ שֻּׁ לְ חָ ן:
ֹתם זָהָ ב וְנִ ָשּׂא־בָ ם אֶ ת־הַ שֻּׁ ְלחָ ן:
25:28וְﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־הַ בַּ ִדּים ֲﬠ ֵצי ִשׁ ִטּים וְצִ פִּ יתָ א ָ
ֹתם:
ֲשׂה א ָ
וּמנ ִַקּיֹּ תָ יו אֲ ֶשׁ ר יֻסַּ בָּ הֵ ן זָהָ ב ָטהוֹר ַתּﬠ ֶ
שׂוֹתיו ְ
וּק ָ
25:29וְﬠָ ִשׂיתָ ְקּﬠָ רֹתָ יו ְו ַכ ֹפּתָ יו ְ
ְ 25:30ונ ַָת ָתּ ﬠַ ל־הַ שֻּׁ לְ חָ ן לֶ חֶ ם פָּ נִים ְלפָ נַי תָּ ִמיד:
וּפ ָרחֶ יהָ ִמ ֶמּ ָנּה י ְִהיוּ:
תּ ֶריהָ ְ
נוֹרה י ְֵרכָהּ ְו ָקנָהּ גְּ ִביﬠֶ יהָ כּ ְַפ ֹ
25:31וְﬠָ ִשׂיתָ ְמנ ַֹרת זָהָ ב טָ הוֹר ִמ ְק ָשׁה ֵתּﬠָ ֶשׂה הַ ְמּ ָ
וּשׁ ָשׁה ְקנֵי ְמנ ָֹרה ִמצִּ ָדּהּ הַ ֵשּׁנִי:
25:32ו ְִשׁ ָשּׁה ָקנִים יֹ צְ ִאים ִמצִּ ֶדּיהָ ְשׁ ָשׁה ְקנֵי ְמנ ָֹרה ִמצִּ ָדּהּ הָ אֶ חָ ד ְ
וּשׁ ָשׁה גְ ִב ִﬠים ְמשֻׁ ָקּ ִדים בַּ ָקּנֶה הָ אֶ חָ ד כַּפְ תֹּר וָפָ ַרח
ְ 25:33שׁ ָשׁה גְ ִב ִﬠים ְמשֻׁ ָקּ ִדים בַּ ָקּנֶה הָ אֶ חָ ד כַּפְ תֹּר וָפֶ ַרח ְ
כֵּן לְ ֵשׁ ֶשׁת הַ ָקּנִים הַ יֹּ צְ ִאים ִמן־הַ ְמּנ ָֹרה:
וּפ ָרחֶ יהָ :
תּ ֶריהָ ְ
25:34וּבַ ְמּנ ָֹרה אַ ְרבָּ ﬠָ ה גְ ִב ִﬠים ְמשֻׁ ָקּ ִדים כּ ְַפ ֹ
ת־שׁנֵי הַ ָקּ ִנים ִמ ֶמּנָּה ְל ֵשׁ ֶשׁת
ְ
ְ 25:35וכַפְ תֹּר תַּ חַ ת ְשׁנֵי הַ ָקּנִים ִממֶּ נָּה ְוכַפְ תֹּר תַּ חַ ת ְשׁנֵי הַ ָקּנִים ִמ ֶמּנָּה ְוכ ְַפתֹּר ַתּחַ
הַ ָקּנִים הַ יֹּ צְ ִאים ִמן־הַ ְמּנ ָֹרה:
ֹתם ִמ ֶמּנָּה י ְִהיוּ כֻּלָּ הּ ִמ ְק ָשׁה אַ חַ ת זָהָ ב ָטהוֹר:
וּקנ ָ
25:36כּ ְַפתּ ֵֹריהֶ ם ְ
25:37וְﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־ ֵנרֹתֶ יהָ ִשׁ ְבﬠָ ה וְהֶ ﬠֱלָ ה אֶ ת־ ֵנרֹתֶ יהָ וְהֵ ִאיר ﬠַ ל־ﬠֵ בֶ ר פָּ נֶיהָ :
וּמ ְל ָקחֶ יהָ וּמַ ְחתֹּתֶ יהָ זָהָ ב טָ הוֹר:
ַ 25:38
ֲשׂה אֹתָ הּ אֵ ת כָּל־הַ כֵּלִ ים הָ אֵ לֶּ ה:
25:39כִּ כָּר זָהָ ב טָ הוֹר יַﬠ ֶ
נִיתם אֲ ֶשׁר־אַ ָתּה ָמ ְראֶ ה בָּ הָ ר:
ֲשׂה כְּ ַת ְב ָ
ְ 25:40וּראֵ ה וַﬠ ֵ
ֲשׂה
ֲשׂה חֹ ֵשׁב ַתּﬠ ֶ
וּתכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן ְותֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי כְּ ֻר ִבים ַמﬠ ֵ
ֲשׂה ﬠֶ ֶשׂר י ְִריעֹ ת ֵשׁשׁ מָ ְשׁזָר ְ
26:1וְאֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן תַּ ﬠ ֶ
אֹתָ ם:
מנֶה וְﬠֶ ְשׂ ִרים בָּ אַ ָמּה ְורֹחַ ב אַ ְרבַּ ע בָּ אַ ָמּה הַ י ְִריﬠָ ה הָ אֶ חָ ת ִמ ָדּה אַ חַ ת ְלכָל־הַ ְי ִריעֹת:
26:2אֹ ֶר הַ י ְִריﬠָ ה הָ אַ חַ ת ְשׁ ֹ
26:3חֲ מֵ שׁ הַ י ְִריעֹת ִתּ ְהיֶין ָ חֹ ְברֹת ִא ָשּׁה אֶ ל־אֲ חֹ תָ הּ וְחָ מֵ שׁ י ְִריעֹ ת חֹ ְברֹת ִא ָשּׁה אֶ ל־אֲ חֹ ָתהּ:
ֲשׂה ִבּ ְשׂפַ ת הַ ְי ִריﬠָ ה הַ ִקּיצוֹ ָנה
ית לֻלְ אֹת ְתּכֵלֶ ת ﬠַ ל ְשׂפַ ת הַ י ְִריﬠָ ה הָ אֶ חָ ת ִמ ָקּ ָצה בַּ חֹ בָ ֶרת ְוכֵן ַתּﬠ ֶ
26:4וְﬠָ ִשׂ ָ
בַּ ַמּ ְחבֶּ ֶרת הַ ֵשּׁנִית:
ֲשׂה ִבּ ְקצֵה הַ י ְִריﬠָ ה אֲ ֶשׁר בַּ ַמּ ְחבֶּ ֶרת הַ ֵשּׁנִית
ֲשׂה בַּ י ְִריﬠָ ה הָ אֶ חָ ת וַחֲ ִמ ִשּׁים לֻלָ אֹת ַתּﬠ ֶ
26:5חֲ ִמ ִשּׁים לֻלָ אֹת תַּ ﬠ ֶ
מַ ְק ִבּי ת הַ לֻּלָ אֹת ִא ָשּׁה אֶ ל־אֲ חֹ תָ הּ:
26:6וְﬠָ ִשׂיתָ חֲ ִמ ִשּׁים ַק ְרסֵ י זָהָ ב ו ְִחבַּ ְרתָּ אֶ ת־הַ ְי ִריעֹ ת ִא ָשּׁה אֶ ל־אֲ חֹ ָתהּ בַּ ְקּ ָר ִסים וְהָ יָה הַ ִמּ ְשׁכָּן אֶ חָ ד:
ֹתם:
ֲשׂה א ָ
ית י ְִריעֹ ת ִﬠזִּ ים ְלאֹהֶ ל ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן ﬠַ ְשׁ ֵתּי־ﬠֶ ְשׂ ֵרה י ְִריעֹת ַתּﬠ ֶ
26:7וְﬠָ ִשׂ ָ
26:8אֹ ֶר הַ י ְִריﬠָ ה הָ אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים בָּ אַ מָּ ה ְורֹחַ ב אַ ְרבַּ ע בָּ אַ מָּ ה הַ י ְִריﬠָ ה הָ אֶ חָ ת ִמ ָדּה אַ חַ ת ְלﬠַ ְשׁ ֵתּי ﬠֶ ְשׂ ֵרה ְי ִריעֹ ת:
ת־שׁשׁ הַ י ְִריעֹת ְלבָ ד ְוכָפַ ְל ָתּ אֶ ת־הַ ְי ִריﬠָ ה הַ ִשּׁ ִשּׁית אֶ ל־מוּל פְּ נֵי הָ אֹהֶ ל:
ֵ
26:9ו ְִחבַּ ְר ָתּ אֶ ת־חֲ מֵ שׁ הַ י ְִריעֹת ְלבָ ד וְאֶ
26:10וְﬠָ ִשׂיתָ חֲ ִמ ִשּׁים לֻלָ אֹ ת ﬠַ ל ְשׂפַ ת הַ י ְִריﬠָ ה הָ אֶ חָ ת הַ ִקּי ֹצנָה בַּ חֹ בָ ֶרת וַחֲ ִמ ִשּׁים לֻלָ אֹת ﬠַ ל ְשׂפַ ת הַ י ְִריﬠָ ה
הַ חֹ בֶ ֶרת הַ ֵשּׁנִית:
ית ַק ְרסֵ י ְנחֹ ֶשׁת חֲ ִמ ִשּׁים וְהֵ בֵ אתָ אֶ ת־הַ ְקּ ָר ִסים בַּ לֻּלָ אֹת ו ְִחבַּ ְרתָּ אֶ ת־הָ אֹהֶ ל וְהָ יָה אֶ חָ ד:
26:11וְﬠָ ִשׂ ָ
עֹדף ִבּ ִיריעֹת הָ אֹהֶ ל חֲ צִ י הַ ְי ִריﬠָ ה הָ עֹ ֶדפֶ ת ִתּ ְס ַרח ﬠַ ל אֲ חֹ ֵרי הַ ִמּ ְשׁכָּן:
26:12וְסֶ ַרח הָ ֵ
וּמ ֶזּה ְלכַסֹּתוֹ:
עֹדף ְבּאֹ ֶר י ְִריעֹת הָ אֹהֶ ל י ְִהיֶה סָ רוּחַ ﬠַ ל־צִ ֵדּי הַ ִמּ ְשׁכָּן ִמזֶּה ִ
26:13וְהָ אַ ָמּה ִמזֶּה וְהָ אַ מָּ ה ִמזֶּה בָּ ֵ
וּמכְ סֵ ה עֹ רֹת ְתּחָ ִשׁים ִמלְ ָמ ְﬠלָ ה:
26:14וְﬠָ ִשׂיתָ ִמכְ סֶ ה לָ אֹהֶ ל עֹ רֹת אֵ ילִ ם ְמאָ ָדּ ִמים ִ
עֹמ ִדים:
26:15וְﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־הַ ְקּ ָר ִשׁים לַ ִמּ ְשׁכָּן ֲﬠ ֵצי ִשׁ ִטּים ְ
26:16ﬠֶ ֶשׂר אַ מּוֹת ֹא ֶר הַ ָקּ ֶרשׁ וְאַ מָּ ה וַחֲ צִ י הָ אַ מָּ ה רֹחַ ב הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד:
ֲשׂה ְלכֹל ַק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן:
ְ 26:17שׁתֵּ י יָדוֹת לַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד ְמשֻׁ לָּ בֹת ִא ָשּׁה אֶ ל־אֲ חֹ ָתהּ כֵּן ַתּﬠ ֶ
ית אֶ ת־הַ ְקּ ָר ִשׁים לַ ִמּ ְשׁכָּן ﬠֶ ְשׂ ִרים ֶק ֶרשׁ לִ פְ אַ ת נֶגְ בָּ ה תֵ ימָ נָה:
26:18וְﬠָ ִשׂ ָ
וּשׁנֵי
ֹתיו ְ
ֲשׂה ַתּחַ ת ﬠֶ ְשׂ ִרים הַ ָקּ ֶרשׁ ְשׁנֵי אֲ ָדנִים תַּ חַ ת־הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד ִל ְשׁ ֵתּי ְיד ָ
26:19וְאַ ְרבָּ ִﬠים אַ ְדנֵי־כֶסֶ ף ַתּﬠ ֶ
ֹתיו:
אֲ ָדנִים תַּ חַ ת־הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד לִ ְשׁתֵּ י ְיד ָ
26:20וּלְ צֶלַ ע הַ ִמּ ְשׁכָּן הַ ֵשּׁנִית לִ פְ אַ ת צָפוֹן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָק ֶרשׁ:
וּשׁנֵי אֲ ָדנִים ַתּחַ ת הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד:
26:21וְאַ ְרבָּ ִﬠים אַ ְדנֵיהֶ ם כָּסֶ ף ְשׁנֵי אֲ ָדנִים תַּ חַ ת הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד ְ
ֲשׂה ִשׁ ָשּׁה ְק ָר ִשׁים:
וּלי ְַרכְּ ֵתי הַ ִמּ ְשׁכָּן י ָָמּה ַתּﬠ ֶ
ְ 26:22
ֲשׂה לִ ְמ ֻקצְ עֹת הַ ִמּ ְשׁכָּן בַּ יּ ְַרכָתָ יִם:
וּשׁנֵי ְק ָר ִשׁים תַּ ﬠ ֶ
ְ 26:23
ְ 26:24וי ְִהיוּ תֹאֲ ִמים ִמלְּ ַמ ָטּה ְוי ְַח ָדּו י ְִהיוּ ַת ִמּים ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ אֶ ל־הַ טַּ בַּ ﬠַ ת הָ אֶ חָ ת ֵכּן י ְִהיֶה ִל ְשׁנֵיהֶ ם ִל ְשׁנֵי הַ ִמּ ְקצֹעֹת
י ְִהיוּ:

וּשׁנֵי אֲ ָדנִים ַתּחַ ת
מנָה ְק ָר ִשׁים וְאַ ְדנֵיהֶ ם כֶּסֶ ף ִשׁ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר אֲ ָדנִים ְשׁנֵי אֲ ָדנִים ַתּחַ ת הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד ְ
26:25וְהָ יוּ ְשׁ ֹ
הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד:
יחם ﬠֲצֵי ִשׁ ִטּים חֲ ִמ ָשּׁה לְ ַק ְר ֵשׁי צֶלַ ע־הַ ִמּ ְשׁכָּן הָ אֶ חָ ד:
ית ְב ִר ִ
26:26וְﬠָ ִשׂ ָ
יחם לְ ַק ְר ֵשׁי צֶלַ ע הַ ִמּ ְשׁכָּן לַ יּ ְַרכָתַ ִים י ָָמּה:
יחם לְ ַק ְר ֵשׁי צֶלַ ע־הַ ִמּ ְשׁכָּן הַ ֵשּׁנִית וַחֲ ִמ ָשּׁה ְב ִר ִ
26:27וַחֲ ִמ ָשּׁה ְב ִר ִ
26:28וְהַ ְבּ ִריחַ הַ ִתּיכֹן ְבּתוֹ הַ ְקּ ָר ִשׁים מַ ְב ִרחַ ִמן־הַ ָקּצֶה אֶ ל־הַ ָקּצֶ ה:
יחם זָהָ ב:
ית אֶ ת־הַ ְבּ ִר ִ
יחם וְצִ פִּ ָ
ֲשׂה זָהָ ב בָּ ִתּים לַ ְבּ ִר ִ
עֹתיהֶ ם תַּ ﬠ ֶ
ת־ט ְבּ ֵ
ַ
26:29וְאֶ ת־הַ ְקּ ָר ִשׁים ְתּצַפֶּ ה זָהָ ב וְאֶ
26:30וַהֲ ֵקמֹתָ אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן כְּ ִמ ְשׁפָּ טוֹ אֲ ֶשׁר הָ ְראֵ יתָ בָּ הָ ר:
אֹתהּ כְּ ֻר ִבים:
ֲשׂה ָ
ֲשׂה חֹ ֵשׁב יַﬠ ֶ
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ַמﬠ ֵ
26:31וְﬠָ ִשׂיתָ פָ ֹרכֶת ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
מּוּדי ִשׁ ִטּים ְמצֻפִּ ים זָהָ ב וָוֵיהֶ ם זָהָ ב ﬠַ ל־אַ ְרבָּ ﬠָ ה אַ ְדנֵי־כָסֶ ף:
ְ 26:32ונָתַ תָּ ה אֹתָ הּ ﬠַ ל־אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠַ ֵ
את ָשׁ ָמּה ִמבֵּ ית לַ פָּ ֹרכֶת אֵ ת אֲ רוֹן הָ ﬠֵ דוּת ו ְִה ְב ִדּילָ ה הַ פָּ ֹרכֶת לָ כֶם
ְ 26:33ונ ַָתתָּ ה אֶ ת־הַ פָּ ֹרכֶת ַתּחַ ת הַ ְקּ ָר ִסים וְהֵ בֵ ָ
קֹדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים:
בֵּ ין הַ קֹּ ֶדשׁ וּבֵ ין ֶ
ְ 26:34ונָתַ ָתּ אֶ ת־הַ ַכּ ֹפּ ֶרת ﬠַ ל אֲ רוֹן הָ ﬠֵ דֻ ת ְבּקֹ ֶדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים:
ימנָה וְהַ שֻּׁ ְלחָ ן ִתּ ֵתּן
ְשׂ ְמתָּ אֶ ת־הַ שֻּׁ לְ חָ ן ִמחוּץ לַ פָּ ֹרכֶת וְאֶ ת־הַ ְמּנ ָֹרה ֹנכַח הַ שֻּׁ לְ חָ ן ﬠַ ל צֶלַ ע הַ ִמּ ְשׁכָּן ֵתּ ָ
26:35ו ַ
ﬠַ ל־צֶלַ ע צָפוֹן:
ֲשׂה ר ֵֹקם:
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ַמﬠ ֵ
26:36וְﬠָ ִשׂיתָ מָ סָ לְ פֶ תַ ח הָ אֹהֶ ל ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
מּוּדי ִשׁ ִטּים וְצִ פִּ יתָ ֹאתָ ם זָהָ ב וָוֵיהֶ ם זָהָ ב ְויָ ַצ ְק ָתּ לָ הֶ ם חֲ ִמ ָשּׁה אַ ְדנֵי
26:37וְﬠָ ִשׂיתָ לַ מָּ סָ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ ֵ
נְ חֹ ֶשׁת:
ְשׁ שׁ אַ מּוֹת
27:1וְﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ֲﬠ ֵצי ִשׁ ִטּים חָ ֵמשׁ אַ מּוֹת אֹ ֶר וְחָ ֵמשׁ אַ מּוֹת רֹחַ ב ָרבוּﬠַ י ְִהיֶה הַ ִמּזְ בֵּ חַ ו ָ
קֹמָ תוֹ:
27:2וְﬠָ ִשׂיתָ ַק ְרנֹתָ יו ﬠַ ל אַ ְרבַּ ע פִּ נֹּתָ יו ִממֶּ נּוּ ִתּ ְהיֶין ָ ַק ְרנֹתָ יו וְצִ פִּ יתָ אֹתוֹ נְ חֹ ֶשׁת:
וּמזְ לְ גֹ תָ יו וּמַ ְחתֹּתָ יו לְ כָל־כֵּלָ יו ַתּ ֲﬠ ֶשׂה ְנחֹ ֶשׁת:
וּמזְ ְרקֹתָ יו ִ
27:3וְﬠָ ִשׂיתָ ִסּירֹתָ יו לְ ַד ְשּׁנוֹ ְויָﬠָ יו ִ
צוֹתיו:
ֲשׂה ֶר ֶשׁת ְנחֹ ֶשׁת וְﬠָ ִשׂיתָ ﬠַ ל־הָ ֶר ֶשׁת אַ ְרבַּ ע ַט ְבּעֹ ת ְנחֹ ֶשׁת ﬠַ ל אַ ְרבַּ ע ְק ָ
27:4וְﬠָ ִשׂיתָ לּוֹ ִמכְ בָּ ר מַ ﬠ ֵ
ְ 27:5ונָתַ תָּ ה אֹתָ הּ תַּ חַ ת כּ ְַרכֹּב הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִמלְּ מָ טָּ ה וְהָ יְתָ ה הָ ֶר ֶשׁת ﬠַ ד חֲ צִ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ית אֹתָ ם ְנחֹ ֶשׁת:
27:6וְﬠָ ִשׂיתָ בַ ִדּים לַ ִמּזְ בֵּ חַ בַּ ֵדּי ﬠֲצֵי ִשׁ ִטּים וְצִ פִּ ָ
ל־שׁתֵּ י צ ְַלעֹ ת הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִבּ ְשׂאֵ ת אֹתוֹ:
27:7וְהוּבָ א אֶ ת־בַּ ָדּיו בַּ טַּ בָּ עֹת וְהָ יוּ הַ בַּ ִדּים ﬠַ ְ
ֲשׂה אֹתוֹ כַּאֲ ֶשׁר הֶ ְראָ ה א ְֹת בָּ הָ ר כֵּן יַﬠֲשׂוּ:
27:8נְבוּב לֻחֹ ת ַתּﬠ ֶ
27:9וְﬠָ ִשׂיתָ אֵ ת חֲ ַצר הַ ִמּ ְשׁכָּן לִ פְ אַ ת ֶנגֶב־תֵּ ימָ נָה ְקלָ ﬠִ ים לֶ חָ צֵר ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ֵמאָ ה בָ אַ ָמּה ֹא ֶר לַ פֵּ אָ ה הָ אֶ חָ ת:
27:10וְﬠַ מֻּ ָדיו ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְדנֵיהֶ ם ﬠֶ ְשׂ ִרים נְ חֹ ֶשׁת וָוֵי הָ ﬠַ מֻּ ִדים וַחֲ שֻׁ ֵקיהֶ ם ָכּסֶ ף:
ְ 27:11וכֵן לִ פְ אַ ת צָפוֹן בָּ ֹא ֶר ְקלָ ﬠִ ים מֵ אָ ה ֹא ֶר וְﬠַ ְמדּוּ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְדנֵיהֶ ם ﬠֶ ְשׂ ִרים ְנחֹ ֶשׁת וָוֵי הָ ﬠַ מֻּ ִדים וַחֲ שֻׁ ֵקיהֶ ם
כָּסֶ ף:
ֲשׂ ָרה וְאַ ְדנֵיהֶ ם ֲﬠ ָשׂ ָרה:
ְ 27:12ורֹחַ ב הֶ חָ צֵ ר ִל ְפאַ ת־יָם ְקלָ ִﬠים חֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה ﬠַ מֻּ ֵדיהֶ ם ﬠ ָ
ְ 27:13ורֹחַ ב הֶ חָ ֵצר לִ פְ אַ ת ֵק ְדמָ ה ִמזְ ָרחָ ה חֲ ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה:
27:14וַחֲ מֵ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ מָּ ה ְקלָ ﬠִ ים לַ כָּתֵ ף ﬠַ מֻּ ֵדיהֶ ם ְשׁ ָשׁה וְאַ ְדנֵיהֶ ם ְשׁ ָשׁה:
27:15וְלַ כָּתֵ ף הַ ֵשּׁנִית ְחמֵ ש ﬠֶ ְשׂ ֵרה ְקלָ ﬠִ ים ﬠַ מֻּ ֵדיהֶ ם ְשׁ ָשׁה וְאַ ְדנֵיהֶ ם ְשׁ ָשׁה:
ֲשׂה ר ֵֹקם ﬠַ מֻּ ֵדיהֶ ם אַ ְרבָּ ﬠָ ה
ְשׁשׁ מָ ְשׁזָר ַמﬠ ֵ
27:16וּלְ ַשׁﬠַ ר הֶ חָ ֵצר מָ סָ ﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
וְאַ ְדנֵיהֶ ם אַ ְרבָּ ﬠָ ה:
מּוּדי הֶ חָ ֵצר סָ ִביב ְמחֻ ָשּׁ ִקים כֶּסֶ ף וָוֵיהֶ ם כָּסֶ ף וְאַ ְדנֵיהֶ ם ְנחֹ ֶשׁת:
27:17כָּל־ﬠַ ֵ
קֹמה חָ ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר וְאַ ְדנֵיהֶ ם נְ חֹ ֶשׁת:
27:18אֹ ֶר הֶ חָ צֵ ר ֵמאָ ה בָ אַ ָמּה ְו רֹחַ ב חֲ ִמ ִשּׁים בַּ חֲ ִמ ִשּׁים ְו ָ
27:19לְ כֹל כְּ לֵ י הַ ִמּ ְשׁכָּן ְבּכֹל ֲﬠב ָֹדתוֹ ְוכָל־יְתֵ דֹתָ יו ְוכָל־י ְִתדֹת הֶ חָ ֵצר ְנחֹ ֶשׁת:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְוי ְִקחוּ אֵ לֶ י ֶשׁ ֶמן ַזיִת ָז כּ ִָתית לַ מָּ אוֹר לְ הַ ֲﬠ ת נֵר ָתּ ִמיד:
ְ
27:20וְאַ ָתּה ְתּצַ וֶּה אֶ
ְ 27:21בּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ִמחוּץ לַ פָּ ֹרכֶת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ ﬠֵ דֻ ת יַ ֲﬠ ֹר אֹתוֹ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו ֵמﬠֶ ֶרב ﬠַ ד־בּ ֶֹקר ִל ְפנֵי יְהוָה חֻ ַקּת עוֹלָ ם
לְ ֹדרֹתָ ם מֵ אֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
28:1וְאַ תָּ ה הַ ְק ֵרב אֵ לֶ י אֶ ת־אַ הֲ רֹן אָ ִחי וְאֶ ת־בָּ נָיו ִאתּוֹ ִמתּוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְלכַהֲ נוֹ־לִ י אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא אֶ ְלﬠָ זָר
ו ְִאיתָ מָ ר ְבּנֵי אַ הֲ רֹן:
ית ִבגְ ֵדי־קֹ ֶדשׁ לְ אַ הֲ רֹן אָ ִחי לְ כָבוֹד וּלְ ִתפְ אָ ֶרת:
28:2וְﬠָ ִשׂ ָ
נוֹ־לי:
ת־בּגְ ֵדי אַ הֲ רֹן ְל ַק ְדּשׁוֹ לְ כַהֲ ִ
אתיו רוּחַ חָ כְ מָ ה וְﬠָ שׂוּ אֶ ִ
28:3וְאַ תָּ ה ְתּ ַדבֵּ ר אֶ ל־כָּל־חַ כְ מֵ י־לֵ ב אֲ ֶשׁר ִמלֵּ ִ
י־קֹדשׁ ְלאַ הֲ רֹן אָ ִחי
ת ֶנת תַּ ְשׁבֵּ ץ ִמצְ נֶפֶ ת וְאַ ְבנֵט וְﬠָ שׂוּ ִבגְ ֵד ֶ
וּמ ִﬠיל וּכְ ֹ
28:4וְאֵ לֶּ ה הַ ְבּג ִָדים אֲ ֶשׁר יַﬠֲשׂוּ חֹ ֶשׁן וְאֵ פוֹד ְ
נוֹ־לי:
וּלבָ נָיו לְ כַהֲ ִ
ְ
28:5וְהֵ ם י ְִקחוּ אֶ ת־הַ זָּהָ ב וְאֶ ת־הַ ְתּכֵלֶ ת וְאֶ ת־הָ אַ ְרגּ ָָמן וְאֶ ת־תּוֹלַ ﬠַ ת הַ ָשּׁנִי וְאֶ ת־הַ ֵשּׁשׁ:

ֲשׂה חֹ ֵשׁב:
28:6וְﬠָ שׂוּ אֶ ת־הָ אֵ פֹד זָהָ ב ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָָמן תּוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ְו ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ַמﬠ ֵ
ל־שׁנֵי ְקצוֹתָ יו וְחֻ בָּ ר:
ְ 28:7שׁתֵּ י כְ תֵ ֹפת חֹ ְברֹת י ְִהיֶה־לּוֹ אֶ ְ
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָר:
ֲשׂהוּ ִממֶּ נּוּ י ְִהיֶה זָהָ ב ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
28:8וְחֵ ֶשׁב אֲ פ ָֻדּתוֹ אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ יו כְּ מַ ﬠ ֵ
וּפ ַתּ ְחתָּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ְשׁמוֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־שׁ ֵתּי אַ ְבנֵי־שֹׁהַ ם ִ
ְ
28:9וְלָ ַק ְחתָּ אֶ
תוֹלד ָֹתם:
נּוֹת ִרים ﬠַ ל־הָ אֶ בֶ ן הַ ֵשּׁנִית כְּ ְ
ת־שׁמוֹת הַ ִשּׁ ָשּׁה הַ ָ
ְ
ֹתם ﬠַ ל הָ אֶ בֶ ן הָ אֶ חָ ת וְאֶ
ִ 28:10שׁ ָשּׁה ִמ ְשּׁמ ָ
ל־שׁמֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל מֻ סַ בֹּת ִמ ְשׁ ְבּצוֹת זָהָ ב
ת־שׁתֵּ י הָ אֲ בָ נִים ﬠַ ְ
ְ
ֲשׂה חָ ַרשׁ אֶ בֶ ן פִּ תּוּחֵ י חֹ תָ ם ְתּפַ תַּ ח אֶ
28:11מַ ﬠ ֵ
ֲשׂה אֹתָ ם:
תַּ ﬠ ֶ
מוֹתם ִל ְפנֵי יְהוָה
ת־שׁ ָ
ְ
ָשׂא אַ הֲ רֹן אֶ
ת־שׁתֵּ י הָ אֲ בָ נִים ﬠַ ל כִּ ְתפֹת הָ אֵ פֹד אַ ְבנֵי זִ ָכּרֹן לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְונ ָ
ְ
ְשׂ ְמתָּ אֶ
28:12ו ַ
ל־שׁתֵּ י כְ תֵ פָ יו לְ זִ ָכּ רֹן:
ﬠַ ְ
28:13וְﬠָ ִשׂיתָ ִמ ְשׁ ְבּצֹת זָהָ ב:
ת־שׁ ְר ְשׁרֹת הָ ֲﬠ ֹבתֹת
ַ
ֲשׂה ֲﬠבֹת ְונ ַָת ָתּה אֶ
ֲשׂה אֹתָ ם מַ ﬠ ֵ
וּשׁתֵּ י ַשׁ ְר ְשׁרֹת זָהָ ב טָ הוֹר ִמגְ בָּ ת תַּ ﬠ ֶ
ְ 28:14
ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁ ְבּצֹת:
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָר
ֲשׂנּוּ זָהָ ב ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
ֲשׂה אֵ פֹד תַּ ﬠ ֶ
ֲשׂה חֹ ֵשׁב כְּ מַ ﬠ ֵ
28:15וְﬠָ ִשׂיתָ חֹ ֶשׁן ִמ ְשׁפָּ ט מַ ﬠ ֵ
ֲשׂה אֹתוֹ:
תַּ ﬠ ֶ
ָ 28:16רבוּﬠַ י ְִהיֶה כָּפוּל ז ֶֶרת אָ ְרכּוֹ ְוז ֶֶרת ָר ְחבּוֹ:
טוּרים אָ בֶ ן טוּר אֹ ֶדם ִפּ ְט ָדה וּבָ ֶר ֶקת הַ טּוּר הָ אֶ חָ ד:
וּמלֵּ אתָ בוֹ ִמלֻּאַ ת אֶ בֶ ן אַ ְרבָּ ﬠָ ה ִ
ִ 28:17
28:18וְהַ טּוּר הַ ֵשּׁ ִני נֹפֶ סַ פִּ יר ְויָהֲ ם:
ישׁי לֶ ֶשׁם ְשׁבוֹ וְאַ ְחלָ מָ ה:
28:19וְהַ טּוּר הַ ְשּׁלִ ִ
ֹתם:
28:20וְהַ טּוּר הָ ְר ִביﬠִ י תַּ ְר ִשׁישׁ ְושֹׁהַ ם ְוי ְָשׁפֵ ה ְמשֻׁ בָּ צִ ים זָהָ ב י ְִהיוּ ְבּ ִמלּוּא ָ
ל־שׁמוֹ ִתּ ְה ֶיין ָ ִל ְשׁנֵי
חוֹתם ִאישׁ ﬠַ ְ
ָ
ֹתם ִפּתּוּחֵ י
ל־שׁמ ָ
ל־שׁמֹת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ﬠַ ְ
28:21וְהָ אֲ בָ ִנים ִתּ ְהיֶין ָ ﬠַ ְ
ﬠָ ָשׂר ָשׁבֶ ט:
ֲשׂה ֲﬠבֹת זָהָ ב טָ הוֹר:
28:22וְﬠָ ִשׂיתָ ﬠַ ל־הַ חֹ ֶשׁן ַשׁ ְרשֹׁת גּ ְַבלֻת מַ ﬠ ֵ
ל־שׁנֵי ְקצוֹת הַ חֹ ֶשׁן:
ת־שׁתֵּ י הַ טַּ בָּ עוֹת ﬠַ ְ
ְ
28:23וְﬠָ ִשׂיתָ ﬠַ ל־הַ חֹ ֶשׁן ְשׁתֵּ י טַ ְבּעוֹת זָהָ ב ְונָתַ תָּ אֶ
ל־קצוֹת הַ חֹ ֶשׁן:
ל־שׁתֵּ י הַ טַּ בָּ עֹת אֶ ְ
ת־שׁ ֵתּי ֲﬠ ֹבתֹת הַ זָּהָ ב ﬠַ ְ
ְ
ְ 28:24ונ ַָתתָּ ה אֶ
ל־שׁ ֵתּי הַ ִמּ ְשׁ ְבּצוֹת ְונָתַ ָתּה ﬠַ ל־כִּ ְתפוֹת הָ אֵ פֹ ד אֶ ל־מוּל פָּ נָיו:
28:25וְאֵ ת ְשׁתֵּ י ְקצוֹת ְשׁתֵּ י הָ ֲﬠ ֹבתֹת ִתּתֵּ ן ﬠַ ְ
ל־שׂפָ תוֹ אֲ ֶשׁר אֶ ל־ﬠֵ בֶ ר הָ אֵ פֹד בָּ יְתָ ה:
ל־שׁנֵי ְקצוֹת הַ חֹ ֶשׁן ﬠַ ְ
ְשׂ ְמתָּ אֹתָ ם ﬠַ ְ
28:26וְﬠָ ִשׂיתָ ְשׁתֵּ י ַט ְבּעוֹת זָהָ ב ו ַ
ל־שׁתֵּ י כִ ְתפוֹת הָ אֵ פוֹד ִמ ְלּ ַמ ָטּה ִממּוּל פָּ נָיו ְלﬠ ַֻמּת ֶמ ְחבַּ ְרתּוֹ
28:27וְﬠָ ִשׂיתָ ְשׁתֵּ י טַ ְבּעוֹת זָהָ ב ְונָתַ תָּ ה ֹאתָ ם ﬠַ ְ
ִממַּ ﬠַ ל לְ חֵ ֶשׁב הָ אֵ פוֹד:
ל־ט ְבּ עֹת הָ אֵ פֹ ד ִבּפְ ִתיל ְתּכֵלֶ ת לִ ְהיוֹת ﬠַ ל־חֵ ֶשׁב הָ אֵ פוֹד וְל ֹא־ ִי ַזּח הַ חֹ ֶשׁן
ְ 28:28וי ְִרכְּ סוּ אֶ ת־הַ חֹ ֶשׁן ִמטַּ ְבּ עֹתוֹ אֶ ַ
מֵ ﬠַ ל הָ אֵ פוֹד:
1
קֹּדשׁ ְלזִ ָכּרֹן ִל ְפנֵי־אֱ ִהים ָתּ ִמיד:
ל־לבּוֹ ְבּבֹאוֹ אֶ ל־הַ ֶ
ת־שׁמוֹת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּחֹ ֶשׁן הַ ִמּ ְשׁפָּ ט ﬠַ ִ
ְ
ָשׂא אַ הֲ רֹן אֶ
ְ 28:29ונ ָ
ָשׂא אַ הֲ רֹן
אוּרים וְאֶ ת־הַ תֻּ ִמּים וְהָ יוּ ﬠַ ל־לֵ ב אַ הֲ רֹן ְבּבֹאוֹ ִל ְפנֵי יְהוָה ְונ ָ
ְ 28:30ונָתַ ָתּ אֶ ל־חֹ ֶשׁן הַ ִמּ ְשׁפָּ ט אֶ ת־הָ ִ
ל־לבּוֹ ִלפְ נֵי יְהוָה ָתּ ִמיד:
ת־מ ְשׁפַּ ט ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ִ
ִ
אֶ
ת־מﬠִ יל הָ אֵ פוֹד כְּ ִליל ְתּכֵלֶ ת:
ְ
ית אֶ
28:31וְﬠָ ִשׂ ָ
ֲשׂה אֹ ֵרג כְּ פִ י ַת ְח ָרא י ְִהיֶה־לּוֹ ל ֹא י ִָקּ ֵרﬠַ :
28:32וְהָ יָה ִפי־ר ֹאשׁוֹ ְבּתוֹכוֹ ָשׂפָ ה י ְִהיֶה לְ פִ יו סָ ִביב מַ ﬠ ֵ
מנֵי זָהָ ב ְבּתוֹכָם סָ ִביב:
מּנֵי ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ﬠַ ל־שׁוּלָ יו סָ ִביב וּפַ ֲﬠ ֹ
ית ﬠַ ל־שׁוּלָ יו ִר ֹ
28:33וְﬠָ ִשׂ ָ
28:34פַּ ֲﬠמֹן זָהָ ב ו ְִרמּוֹן פַּ ֲﬠמֹן זָהָ ב ו ְִרמּוֹן ﬠַ ל־שׁוּלֵ י הַ ְמּﬠִ יל סָ ִביב:
וּבצֵ אתוֹ ְול ֹא יָמוּת:
קֹּדשׁ לִ ְפנֵי יְהוָה ְ
28:35וְהָ יָה ﬠַ ל־אַ הֲ רֹן ְל ָשׁ ֵרת ְו ִנ ְשׁמַ ע קוֹלוֹ ְבּבֹאוֹ אֶ ל־הַ ֶ
קֹדשׁ לַ יהוָה:
28:36וְﬠָ ִשׂיתָ צִּ יץ זָהָ ב טָ הוֹר וּפִ תַּ ְחתָּ ﬠָ לָ יו פִּ תּוּחֵ י חֹ תָ ם ֶ
ְשׂ ְמתָּ ֹאתוֹ ﬠַ ל־פְּ ִתיל ְתּכֵלֶ ת וְהָ יָה ﬠַ ל־הַ ִמּצְ נָפֶ ת אֶ ל־מוּל פְּ נֵי־הַ ִמּצְ נֶפֶ ת י ְִהיֶה:
28:37ו ַ
ָשׂא אַ הֲ רֹן אֶ ת־ﬠֲון הַ ֳקּ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר י ְַק ִדּישׁוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ כָל־מַ ְתּנֹת ָק ְד ֵשׁיהֶ ם וְהָ יָה
28:38וְהָ יָה ﬠַ ל־מֵ צַ ח אַ הֲ רֹן ְונ ָ
ל־מצְ חוֹ ָתּ ִמיד ְל ָרצוֹן לָ הֶ ם ִל ְפנֵי יְהוָה:
ﬠַ ִ
ֲשׂה ר ֵֹקם:
ֲשׂה מַ ﬠ ֵ
תנֶת ֵשׁשׁ וְﬠָ ִשׂיתָ ִמצְ נֶפֶ ת ֵשׁשׁ וְאַ ְבנֵט תַּ ﬠ ֶ
28:39ו ְִשׁבַּ צְ תָּ הַ כְּ ֹ
וּל ִת ְפאָ ֶרת:
ֲשׂה לָ הֶ ם ְלכָבוֹד ְ
וּמגְ בָּ עוֹת ַתּﬠ ֶ
ית לָ הֶ ם אַ ְבנ ִֵטים ִ
ֲשׂה כֻתֳּ נֹת וְﬠָ ִשׂ ָ
28:40וְלִ ְבנֵי אַ הֲ רֹן תַּ ﬠ ֶ
אֹתם ְוכִ הֲ נוּ ִלי:
את אֶ ת־י ָָדם ו ְִק ַדּ ְשׁ ָתּ ָ
וּמלֵּ ָ
ֹתם ִ
28:41ו ְִהלְ בַּ ְשׁתָּ אֹתָ ם אֶ ת־אַ הֲ רֹן אָ ִחי וְאֶ ת־בָּ נָיו ִאתּוֹ וּמָ ַשׁ ְחתָּ א ָ
ֲשׂה לָ הֶ ם ִמכְ נְסֵ י־בָ ד לְ כַסּוֹת ְבּ ַשׂר ﬠֶ ְרוָה ִממָּ ְת ַניִם וְﬠַ ד־י ְֵר ַכיִם י ְִהיוּ:
28:42וַﬠ ֵ
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28:43וְהָ יוּ ﬠַ ל־אַ הֲ רֹן וְﬠַ ל־בָּ נָיו ְבּבֹאָ ם אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד אוֹ ְבגִ ְשׁ ָתּם אֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְל ָשׁ ֵרת בַּ קֹּ ֶדשׁ וְל ֹא־י ְִשׂאוּ ﬠָ ון ו ֵָמתוּ
חֻ ַקּת עוֹלָ ם לוֹ וּלְ ז ְַרעוֹ אַ חֲ ָריו:
ימם:
ילם ְשׁ ַניִם ְתּ ִמ ִ
ֲשׂה לָ הֶ ם לְ ַק ֵדּשׁ אֹתָ ם לְ כַהֵ ן לִ י לְ ַקח פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר וְאֵ ִ
ְ 29:1וזֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־תַּ ﬠ ֶ
ֲשׂה אֹתָ ם:
יקי ַמצּוֹת ְמשֻׁ ִחים בַּ ָשּׁ ֶמן סֹלֶ ת ִח ִטּים ַתּﬠ ֶ
29:2וְלֶ חֶ ם ַמצּוֹת וְחַ ת ַמצֹּת ְבּלוּ ת בַּ ֶשּׁמֶ ן ְוּר ִק ֵ
ילם:
ְ 29:3ונָתַ תָּ אוֹתָ ם ﬠַ ל־סַ ל אֶ חָ ד ְו ִה ְק ַר ְבתָּ אֹתָ ם בַּ סָּ ל וְאֶ ת־הַ פָּ ר וְאֵ ת ְשׁנֵי הָ אֵ ִ
29:4וְאֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־בָּ נָיו תַּ ְק ִריב אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְו ָרחַ צְ תָּ אֹתָ ם בַּ מָּ יִם:
תּנֶת וְאֵ ת ְמ ִﬠיל הָ אֵ ֹפד וְאֶ ת־הָ אֵ פֹד וְאֶ ת־הַ חֹ ֶשׁן וְאָ פַ ְדתָּ לוֹ
29:5וְלָ ַק ְחתָּ אֶ ת־הַ ְבּג ִָדים ו ְִהלְ בַּ ְשׁתָּ אֶ ת־אַ הֲ רֹן אֶ ת־הַ ֻכּ ֹ
ְבּחֵ ֶשׁב הָ אֵ פֹד:
ְשׂ ְמ ָתּ הַ ִמּצְ נֶפֶ ת ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ ְונ ַָתתָּ אֶ ת־ ֵנזֶר הַ קֹּ ֶדשׁ ﬠַ ל־הַ ִמּצְ נָפֶ ת:
29:6ו ַ
ת־שׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ְויָ ַצ ְקתָּ ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ וּמָ ַשׁ ְחתָּ אֹתוֹ:
ֶ
29:7וְלָ ַק ְחתָּ אֶ
29:8וְאֶ ת־בָּ נָיו ַתּ ְק ִריב ו ְִהלְ בַּ ְשׁתָּ ם כֻּתֳּ נֹת:
את יַד־אַ הֲ רֹן
וּמלֵּ ָ
29:9וְחָ ג ְַרתָּ אֹתָ ם אַ ְבנֵט אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו וְחָ בַ ְשׁתָּ לָ הֶ ם ִמגְ בָּ עֹ ת וְהָ יְתָ ה לָ הֶ ם כְּ הֻ נָּה ְלחֻ ַקּת עוֹלָ ם ִ
ְויַד־בָּ נָיו:
29:10ו ְִה ְק ַר ְב ָתּ אֶ ת־הַ פָּ ר ִל ְפנֵי אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְסָ ַמ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הַ פָּ ר:
ְשׁחַ ְטתָּ אֶ ת־הַ פָּ ר ִל ְפנֵי יְהוָה פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
29:11ו ָ
ל־ק ְרנֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְבּאֶ צְ בָּ ﬠֶ וְאֶ ת־כָּל־הַ ָדּם ִתּ ְשׁפֹּ אֶ ל־יְסוֹד הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
29:12וְלָ ַק ְחתָּ ִמ ַדּם הַ פָּ ר ְונָתַ תָּ ה ﬠַ ַ
29:13וְלָ ַק ְחתָּ אֶ ת־כָּל־הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַסֶּ ה אֶ ת־הַ ֶקּ ֶרב וְאֵ ת הַ יֹּ תֶ ֶרת ﬠַ ל־הַ כָּבֵ ד וְאֵ ת ְשׁ ֵתּי הַ כְּ לָ יֹ ת וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר
ﬠֲלֵ יהֶ ן ו ְִה ְק ַט ְר ָתּ הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה:
ת־בּ ַשׂר הַ פָּ ר וְאֶ ת־עֹ רוֹ וְאֶ ת־פִּ ְרשׁוֹ ִתּ ְשׂרֹף בָּ אֵ שׁ ִמחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה חַ ָטּאת הוּא:
ְ
29:14וְאֶ
29:15וְאֶ ת־הָ אַ יִל הָ אֶ חָ ד ִתּ ָקּח וְסָ ְמכוּ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ אָ יִל:
ת־דּמוֹ ְוז ַָר ְק ָתּ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
ְשׁחַ ְטתָּ אֶ ת־הָ אָ יִל וְלָ ַק ְחתָּ אֶ ָ
29:16ו ָ
ְתחָ יו וְﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ:
29:17וְאֶ ת־הָ אַ יִל ְתּנ ֵַתּחַ לִ נְתָ חָ יו ְו ָרחַ צְ תָּ ִק ְרבּוֹ וּכְ ָרﬠָ יו ְונָתַ תָּ ﬠַ ל־נ ָ
29:18ו ְִה ְקטַ ְרתָּ אֶ ת־כָּל־הָ אַ יִל הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה עֹלָ ה הוּא לַ יהוָה ֵריחַ נִיחוֹחַ ִא ֶשּׁה לַ יהוָה הוּא:
29:19וְלָ ַק ְח ָתּ אֵ ת הָ אַ יִל הַ ֵשּׁנִי וְסָ מַ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ אָ יִל:
ל־תּנוּ אֹ זֶן בָּ נָיו הַ יְמָ נִ ית ְוﬠַ ל־בֹּהֶ ן י ָָדם
ל־תּנוּ אֹ זֶן אַ הֲ רֹן וְﬠַ ְ
ְשׁחַ ְטתָּ אֶ ת־הָ אַ יִל וְלָ ַק ְח ָתּ ִמ ָדּמוֹ ְונ ַָתתָּ ה ﬠַ ְ
29:20ו ָ
הַ יְמָ נִית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן ַרגְ לָ ם הַ יְמָ נִית ְוז ַָר ְקתָּ אֶ ת־הַ ָדּם ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
ל־בּגְ ֵדי בָ נָיו
ל־בּג ָָדיו וְﬠַ ל־בָּ נָיו ְוﬠַ ִ
ֵית ﬠַ ל־אַ הֲ רֹן וְﬠַ ְ
וּמ ֶשּׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ו ְִהזּ ָ
29:21וְלָ ַק ְח ָתּ ִמן־הַ ָדּם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִ
וּבגְ ֵדי בָ נָיו ִאתּוֹ:
וּבג ָָדיו וּבָ נָיו ִ
ִאתּוֹ ו ְָק ַדשׁ הוּא ְ
29:22וְלָ ַק ְח ָתּ ִמן־הָ אַ יִל הַ חֵ לֶ ב וְהָ אַ לְ יָה וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַסֶּ ה אֶ ת־הַ ֶקּ ֶרב וְאֵ ת יֹ תֶ ֶרת הַ כָּבֵ ד וְאֵ ת ְשׁ ֵתּי הַ כְּ לָ יֹ ת
וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠֲלֵ הֶ ן וְאֵ ת שׁוֹק הַ יּ ִָמין כִּ י אֵ יל ִמלּ ִֻאים הוּא:
29:23וְכִ כַּר לֶ חֶ ם אַ חַ ת וַחַ לַּ ת לֶ חֶ ם ֶשׁמֶ ן אַ חַ ת ו ְָר ִקיק אֶ חָ ד ִמסַּ ל הַ מַּ צּוֹת אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי יְהוָה:
ְשׂ ְמתָּ הַ כֹּל ﬠַ ל כַּפֵּ י אַ הֲ רֹן וְﬠַ ל כַּפֵּ י בָ נָיו וְהֵ נַפְ תָּ אֹתָ ם ְתּנוּפָ ה ִל ְפנֵי יְהוָה:
29:24ו ַ
אֹתם ִמיּ ָָדם ו ְִה ְק ַט ְר ָתּ הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ﬠַ ל־הָ עֹלָ ה ְל ֵריחַ נִיחוֹחַ ִל ְפנֵי יְהוָה ִא ֶשּׁה הוּא לַ יהוָה:
29:25וְלָ ַק ְח ָתּ ָ
29:26וְלָ ַק ְח ָתּ אֶ ת־הֶ חָ זֶה מֵ אֵ יל הַ ִמּלּ ִֻאים אֲ ֶשׁר לְ אַ הֲ רֹן וְהֵ נ ְַפ ָתּ אֹתוֹ ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי יְהוָה וְהָ יָה ְל ְלמָ נָה:
הוּרם ֵמאֵ יל הַ ִמּלּ ִֻאים ֵמאֲ ֶשׁר ְלאַ הֲ רֹן
רוּמה אֲ ֶשׁ ר הוּנַף וַאֲ ֶשׁר ָ
29:27ו ְִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֵ ת חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וְאֵ ת שׁוֹק הַ ְתּ ָ
וּמֵ אֲ ֶשׁר לְ בָ נָיו:
רוּמה י ְִהיֶה ֵמאֵ ת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמזִּ ְבחֵ י
וּת ָ
רוּמה הוּא ְ
וּלבָ נָיו ְלחָ ק־עוֹלָ ם ֵמאֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ְת ָ
29:28וְהָ יָה ְלאַ הֲ רֹן ְ
רוּמ ָתם לַ יהוָה:
ַשׁלְ מֵ יהֶ ם ְתּ ָ
וּל ַמלֵּ א־בָ ם אֶ ת־י ָָדם:
קֹּדשׁ אֲ ֶשׁר לְ אַ הֲ ֹרן י ְִהיוּ ְלבָ נָיו אַ חֲ ָריו ְל ָמ ְשׁחָ ה בָ הֶ ם ְ
וּבגְ ֵדי הַ ֶ
ִ 29:29
ִ 29:30שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים יִלְ בָּ ָשׁם הַ כֹּהֵ ן תַּ ְחתָּ יו ִמבָּ נָיו אֲ ֶשׁר יָב ֹא אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְל ָשׁ ֵרת בַּ קֹּ ֶדשׁ:
ת־בּ ָשׂרוֹ ְבּמָ קֹ ם ָקדֹשׁ:
וּב ַשּׁ ְל ָתּ אֶ ְ
29:31וְאֵ ת אֵ יל הַ ִמּלּ ִֻאים ִתּ ָקּח ִ
ת־בּ ַשׂר הָ אַ יִל וְאֶ ת־הַ לֶּ חֶ ם אֲ ֶשׁ ר בַּ סָּ ל פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ְ
29:32וְאָ כַל אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ
י־קֹדשׁ הֵ ם:
ֶ
29:33וְאָ כְ לוּ אֹתָ ם אֲ ֶשׁר כֻּפַּ ר בָּ הֶ ם לְ מַ לֵּ א אֶ ת־י ָָדם לְ ַק ֵדּשׁ אֹתָ ם ְוזָר ל ֹא־י ֹאכַל כִּ
נּוֹת ר בָּ אֵ שׁ ל ֹא יֵאָ כֵל כִּ י־קֹ ֶדשׁ הוּא:
וּמן־הַ לֶּ חֶ ם ﬠַ ד־הַ ֹבּ ֶקר ְו ָשׂ ַרפְ תָּ אֶ ת־הַ ָ
29:34ו ְִאם־ ִיוָּתֵ ר ִמ ְבּ ַשׂר הַ ִמּלּ ִֻאים ִ
אֹתכָה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְתּמַ לֵּ א י ָָדם:
יתי ָ
וּלבָ נָיו ָכּכָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וִּ ִ
ית לְ אַ הֲ רֹן ְ
29:35וְﬠָ ִשׂ ָ
ֲשׂה לַ יּוֹם ﬠַ ל־הַ כִּ ֻפּ ִרים ו ְִח טֵּ אתָ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְבּכַפֶּ ְר ﬠָ לָ יו וּמָ ַשׁ ְחתָּ ֹאתוֹ ְל ַק ְדּשׁוֹ:
29:36וּפַ ר חַ טָּ את תַּ ﬠ ֶ
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים כָּל־הַ ֹנּגֵﬠַ בַּ ִמּזְ בֵּ חַ י ְִק ָדּשׁ:
ִ 29:37שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְתּכַפֵּ ר ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ו ְִק ַדּ ְשׁתָּ אֹתוֹ וְהָ יָה הַ ִמּזְ בֵּ חַ ֶ

ֵי־שׁנָה ְשׁ ַניִם לַ יּוֹם ָתּ ִמיד עֹלַ ת ָתּ ִמיד:1
ֲשׂה ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ְ 29:38וזֶה אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֶ
ֲשׂה בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבָּ יִם:
ֲשׂה בַ בּ ֶֹקר וְאֵ ת הַ ֶכּבֶ שׂ הַ ֵשּׁנִי תַּ ﬠ ֶ
29:39אֶ ת־הַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד תַּ ﬠ ֶ
29:40ו ְִﬠ ָשּׂרֹן סֹלֶ ת בָּ לוּל ְבּ ֶשׁ ֶמן כּ ִָתית ֶרבַ ע הַ ִהין ְונֵסֶ ְר ִב ִﬠית הַ ִהין ָייִן לַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד:
ֲשׂה־לָּ הּ לְ ֵריחַ נִיחֹ חַ ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
ֲשׂה בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבָּ יִם כְּ ִמ ְנחַ ת הַ בּ ֶֹקר וּכְ נִ ְסכָּהּ ַתּﬠ ֶ
29:41וְאֵ ת הַ כֶּבֶ שׂ הַ ֵשּׁנִי ַתּﬠ ֶ
ֹתיכֶם פֶּ תַ ח אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד לִ ְפנֵי יְהוָה אֲ ֶשׁר ִאוָּﬠֵ ד לָ כֶם ָשׁ ָמּה לְ ַדבֵּ ר אֵ לֶ י ָשׁם:
29:42עֹלַ ת תָּ ִמיד לְ ֹד ר ֵ
ְ 29:43ונֹﬠַ ְד ִתּי ָשׁמָּ ה לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ִנ ְק ַדּשׁ ִבּכְ ב ִֹדי:
29:44ו ְִק ַדּ ְשׁ ִתּי אֶ ת־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְאֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־בָּ נָיו אֲ ַק ֵדּשׁ ְלכַהֵ ן ִלי:
ִיתי לָ הֶ ם לֵ א ִהים:
ְשׁ ַכנ ְִתּי ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְהָ י ִ
29:45ו ָ
אֹתם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְל ָשׁכְ נִי ְבתוֹכָם אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם:
הוֹצֵאתי ָ
ִ
ְ 29:46וי ְָדעוּ כִּ י אֲ נִ י יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר
ֲשׂה אֹתוֹ:
ית ִמזְ בֵּ חַ ִמ ְקטַ ר ְקטֹ ֶרת ﬠֲצֵ י ִשׁ ִטּים תַּ ﬠ ֶ
30:1וְﬠָ ִשׂ ָ
ֹתיו:
30:2אַ מָּ ה אָ ְרכּוֹ וְאַ מָּ ה ָר ְחבּוֹ ָרבוּﬠַ י ְִהיֶה וְאַ מָּ תַ יִם קֹמָ תוֹ ִממֶּ נּוּ ַק ְרנ ָ
ית לּוֹ זֵר זָהָ ב סָ ִביב:
ֹתיו וְﬠָ ִשׂ ָ
ת־ק ְרנ ָ
ַ
ת־קי ר ָֹתיו סָ ִביב וְאֶ
30:3וְצִ פִּ יתָ אֹתוֹ זָהָ ב טָ הוֹר אֶ ת־גַּגּוֹ וְאֶ ִ
ל־שׁנֵי צִ ָדּיו וְהָ יָה ְלבָ ִתּים לְ בַ ִדּים
ֲשׂה ﬠַ ְ
ֲשׂה־לּוֹ ִמתַּ חַ ת לְ זֵרוֹ ﬠַ ל ְשׁתֵּ י צַלְ עֹתָ יו תַּ ﬠ ֶ
וּשׁתֵּ י טַ ְבּעֹת זָהָ ב תַּ ﬠ ֶ
ְ 30:4
לָ ֵשׂאת אֹתוֹ בָּ הֵ מָּ ה:
אֹתם זָהָ ב:
ית ָ
ית אֶ ת־הַ בַּ ִדּים ﬠֲצֵ י ִשׁ ִטּים וְצִ ִפּ ָ
30:5וְﬠָ ִשׂ ָ
ְ 30:6ונָתַ תָּ ה אֹתוֹ לִ פְ נֵי הַ פָּ ֹרכֶת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־אֲ רֹן הָ ﬠֵ דֻ ת לִ פְ נֵי הַ ַכּ ֹפּ ֶרת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ ﬠֵ דֻ ת אֲ ֶשׁר ִאוָּﬠֵ ד ְל ָשׁ ָמּה:
יטיבוֹ אֶ ת־הַ ֵנּרֹת י ְַק ִט ֶירנָּה:
30:7ו ְִה ְק ִטיר ﬠָ לָ יו אַ הֲ רֹן ְקטֹ ֶרת סַ ִמּים בַּ ֹבּ ֶקר בַּ ֹבּ ֶקר ְבּהֵ ִ
ירנָּה ְקטֹ ֶרת ָתּ ִמיד לִ פְ נֵי יְהוָה לְ ֹד רֹתֵ יכֶם:
וּבהַ ֲﬠ ת אַ הֲ רֹן אֶ ת־הַ ֵנּרֹת בֵּ ין הָ ﬠ ְֲרבַּ יִם י ְַק ִט ֶ
ְ 30:8
וּמ ְנחָ ה ְונֵסֶ ל ֹא ִת ְסּכוּ ﬠָ לָ יו:
30:9ל ֹא־תַ ﬠֲלוּ ﬠָ לָ יו ְקטֹ ֶרת ז ָָרה וְעֹלָ ה ִ
ל־ק ְרנֹתָ יו אַ חַ ת בַּ ָשּׁנָה ִמ ַדּם חַ ַטּאת הַ כִּ פּ ִֻרים אַ חַ ת בַּ ָשּׁנָה ְיכַפֵּ ר ﬠָ לָ יו לְ ֹדר ֵֹתיכֶם
ְ 30:10וכִ פֶּ ר אַ הֲ רֹן ﬠַ ַ
שׁ־ק ָד ִשׁים הוּא לַ יהוָה:
קֹד ָ
ֶ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
30:11וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
30:12כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת־ר ֹאשׁ ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לִ פְ ֻק ֵדיהֶ ם ְונ ְָתנוּ ִאישׁ כֹּפֶ ר נַפְ שׁוֹ לַ יהוָה ִבּפְ קֹד ֹאתָ ם ְול ֹא־י ְִהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף
ִבּפְ קֹד אֹתָ ם:
רוּמה
קֹּדשׁ ﬠֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה הַ ֶשּׁ ֶקל מַ חֲ צִ ית הַ ֶשּׁ ֶקל ְתּ ָ
30:13זֶה י ְִתּנוּ כָּל־הָ עֹבֵ ר ﬠַ ל־הַ פְּ ֻק ִדים מַ חֲ צִ ית הַ ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ ֶ
לַ יהוָה:
רוּמת יְהוָה:
ֹ 30:14כּל הָ עֹבֵ ר ﬠַ ל־הַ פְּ ֻק ִדים ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָָמﬠְ לָ ה יִתֵּ ן ְתּ ַ
ֹתיכֶם:
ת־תּרוּמַ ת יְהוָה ְלכַפֵּ ר ﬠַ ל־נ ְַפשׁ ֵ
ְ
30:15הֶ ﬠָ ִשׁיר ל ֹא־י ְַרבֶּ ה וְהַ ַדּל ל ֹא י ְַמﬠִ יט ִמ ַמּחֲ צִ ית הַ ָשּׁ ֶקל לָ תֵ ת אֶ
30:16וְלָ ַק ְח ָתּ אֶ ת־כֶּסֶ ף הַ כִּ פּ ִֻרים מֵ אֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְונָתַ תָּ אֹתוֹ ﬠַ ל־ ֲﬠב ַֹדת אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְהָ יָה ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְלזִ כָּרוֹן
ֹתיכֶם:
לִ פְ נֵי יְהוָה לְ כַפֵּ ר ﬠַ ל־נַפְ שׁ ֵ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
30:17וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
30:18וְﬠָ ִשׂיתָ כִּ יּוֹר ְנחֹ ֶשׁת ְוכַנּוֹ ְנחֹ ֶשׁת לְ ָר ְחצָה ְונ ַָת ָתּ אֹתוֹ בֵּ ין־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וּבֵ ין הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְונ ַָת ָתּ ָשׁ ָמּה ָמיִם:
ת־רגְ לֵ יהֶ ם:
30:19ו ְָרחֲ צוּ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו ִממֶּ נּוּ אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם וְאֶ ַ
ְ 30:20בּבֹאָ ם אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד י ְִרחֲ צוּ־מַ יִם ְול ֹא יָמֻ תוּ אוֹ ְבגִ ְשׁתָּ ם אֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְל ָשׁ ֵרת לְ הַ ְק ִטיר ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
30:21ו ְָרחֲ צוּ י ְֵדיהֶ ם ְו ַרגְ לֵ יהֶ ם ְול ֹא יָמֻ תוּ וְהָ יְתָ ה לָ הֶ ם חָ ק־עוֹלָ ם לוֹ וּלְ ז ְַרעוֹ ְל ֹד ר ָֹתם:
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
30:22וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹשׂם
וּקנֵה־ב ֶ
אתיִם ְ
ר־דּרוֹר חֲ ֵמשׁ מֵ אוֹת ו ְִקנְּמָ ן־בֶּ ֶשׂם מַ חֲ צִ יתוֹ חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ ָ
30:23וְאַ תָּ ה ַקח־לְ ְבּ ָשׂ ִמים ר ֹאשׁ ָמ ְ
חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ אתָ יִם:
ְשׁמֶ ן ַזיִת ִהין:
30:24ו ְִק ָדּה חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ו ֶ
ת־קֹדשׁ י ְִהיֶה:
ֶ
ת־קֹדשׁ ר ַֹקח ִמ ְר ַקחַ ת מַ ֲﬠ ֵשׂה ר ֵֹקחַ ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁחַ
ֶ
30:25וְﬠָ ִשׂיתָ אֹתוֹ ֶשׁמֶ ן ִמ ְשׁחַ
30:26וּמָ ַשׁ ְח ָתּ בוֹ אֶ ת־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֵ ת אֲ רוֹן הָ ﬠֵ דֻ ת:
30:27וְאֶ ת־הַ שֻּׁ ְלחָ ן וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו וְאֶ ת־הַ ְמּנ ָֹרה וְאֶ ת־כֵּלֶ יהָ וְאֵ ת ִמזְ בַּ ח הַ ְקּטֹ ֶרת:
ת־מזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו וְאֶ ת־הַ כִּ יֹּ ר וְאֶ ת־כַּנּוֹ:
ִ
30:28וְאֶ
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים כָּל־הַ ֹנּגֵﬠַ בָּ הֶ ם י ְִק ָדּשׁ:
ְ 30:29ו ִק ַדּ ְשׁתָּ אֹתָ ם וְהָ יוּ ֶ
ֹתם לְ כַהֵ ן ִלי:
30:30וְאֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־בָּ נָיו ִתּ ְמ ָשׁח ו ְִק ַדּ ְשׁתָּ א ָ
ת־קֹדשׁ י ְִהיֶה זֶה ִלי ְל ֹד רֹתֵ יכֶם:
ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְתּ ַדבֵּ ר לֵ אמֹר ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁחַ
30:31וְאֶ ְ
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קֹדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם:
קֹדשׁ הוּא ֶ
וּבמַ ְת ֻכּנְתּוֹ ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ ָכּמֹהוּ ֶ
ְ
ל־בּ ַשׂר אָ ָדם ל ֹא יִיסָ
30:32ﬠַ ְ
ִ 30:33אישׁ אֲ ֶשׁר י ְִר ַקח ָכּמֹהוּ וַאֲ ֶשׁ ר יִתֵּ ן ִממֶּ נּוּ ﬠַ ל־זָר ְונִכְ ַרת מֵ ﬠַ מָּ יו:
וּל ֹבנָה ַזכָּה בַּ ד ְבּבַ ד י ְִהיֶה:
וּשׁחֵ לֶ ת וְחֶ לְ ְבּנָה סַ ִמּים ְ
ֹשׁה ַקח־לְ סַ ִמּים נָטָ ף ְ
30:34וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
רוֹקחַ ְממֻ לָּ ח טָ הוֹר קֹ ֶדשׁ:
ֲשׂה ֵ
30:35וְﬠָ ִשׂיתָ אֹתָ הּ ְקטֹ ֶרת ר ַֹקח מַ ﬠ ֵ
ְשׁחַ ְקתָּ ִממֶּ נָּה הָ ֵדק ְונָתַ תָּ ה ִממֶּ נָּה לִ פְ נֵי הָ ﬠֵ דֻ ת ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד אֲ ֶשׁר ִא ָוּﬠֵ ד לְ ָשׁ ָמּה קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים ִתּ ְהיֶה
30:36ו ָ
לָ כֶם:
קֹדשׁ ִתּ ְהיֶה ְל לַ יהוָה:
ֲשׂה ְבּמַ ְת ֻכּנְתָּ הּ ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ לָ כֶם ֶ
30:37וְהַ ְקּטֹ ֶרת אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֶ
ֲשׂה כָמוֹהָ ְלהָ ִריחַ בָּ הּ וְנִכְ ַרת ֵמﬠַ ָמּיו:
ִ 30:38אישׁ אֲ ֶשׁר־יַﬠ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 31:1וי ְַדבֵּ ר ְיהוָה אֶ ל־מ ֶ
ְהוּדה:
ן־אוּרי בֶ ן־חוּר לְ מַ טֵּ ה י ָ
ִ
אתי ְב ֵשׁם ְבּצַלְ אֵ ל בֶּ
ְ 31:2ראֵ ה ָק ָר ִ
ָל־מלָ אכָה:
וּבכ ְ
וּב ַדﬠַ ת ְ
וּב ְתבוּנָה ְ
31:3וָאֲ מַ לֵּ א ֹאתוֹ רוּחַ אֱ ִהים ְבּחָ כְ מָ ה ִ
31:4לַ ְחשֹׁב מַ חֲ ָשׁבֹת לַ ﬠֲשׂוֹת בַּ זָּהָ ב וּבַ כֶּסֶ ף וּבַ נְּ חֹ ֶשׁת:
ָל־מלָ אכָה:
ֹשׁת ﬠֵ ץ לַ ﬠֲשׂוֹת ְבּכ ְ
ֹשׁת אֶ בֶ ן ְל ַמלּ ֹאת וּבַ חֲ ר ֶ
31:5וּבַ חֲ ר ֶ
וּבלֵ ב כָּל־חֲ כַם־לֵ ב נ ַָת ִתּי חָ כְ ָמה וְﬠָ שׂוּ אֵ ת
ה־דן ְ
31:6וַאֲ נִי ִהנֵּה נָתַ ִתּי ִאתּוֹ אֵ ת אָ הֳ לִ יאָ ב בֶּ ן־אֲ ִחיסָ מָ ְלמַ טֵּ ָ
ית :
כָּל־אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
31:7אֵ ת אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֶ ת־הָ אָ רֹן לָ ﬠֵ דֻ ת וְאֶ ת־הַ ַכּ ֹפּ ֶרת אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ יו וְאֵ ת כָּל־כְּ לֵ י הָ אֹהֶ ל:
31:8וְאֶ ת־הַ שֻּׁ לְ חָ ן וְאֶ ת־כֵּלָ יו וְאֶ ת־הַ ְמּנ ָֹרה הַ ְטּהֹ ָרה וְאֶ ת־כָּל־כֵּלֶ יהָ וְאֵ ת ִמזְ בַּ ח הַ ְקּטֹ ֶרת:
ת־מזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו וְאֶ ת־הַ כִּ יּוֹר וְאֶ ת־כַּנּוֹ:
ִ
31:9וְאֶ
ת־בּגְ ֵדי בָ נָיו ְלכַהֵ ן:
ִ
קֹּדשׁ לְ אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן וְאֶ
ת־בּגְ ֵדי הַ ֶ
ִ
31:10וְאֵ ת ִבּגְ ֵדי הַ ְשּׂ ָרד וְאֶ
ית יַﬠֲשׂוּ:
ת־קטֹ ֶרת הַ סַּ ִמּים לַ קֹּ ֶדשׁ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וִּ ִ
31:11וְאֵ ת ֶשׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה וְאֶ ְ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
31:12וַיּ ֶ
ת־שׁ ְבּתֹתַ י ִתּ ְשׁמֹרוּ כִּ י אוֹת ִהיא בֵּ ינִי וּבֵ ינֵיכֶם ְל ֹד ר ֵֹתי ֶכם לָ ַדﬠַ ת כִּ י
ַ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר אַ אֶ
31:13וְאַ תָּ ה ַדּבֵּ ר אֶ ְ
אֲ נִי יְהוָה ְמ ַק ִדּ ְשׁכֶם:
קֹדשׁ ִהוא לָ כֶם ְמחַ לְ לֶ יהָ מוֹת יוּמָ ת כִּ י כָּל־הָ עֹ ֶשׂה בָ הּ ְמלָ אכָה וְנִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת־הַ ַשּׁבָּ ת כִּ י ֶ
ְ 31:14
הַ ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ﬠַ מֶּ יהָ :
ֵ 31:15שׁ ֶשׁת י ִָמים יֵﬠָ ֶשׂה ְמלָ אכָה וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ַשׁבַּ ת ַשׁבָּ תוֹן קֹ ֶדשׁ לַ יהוָה כָּל־הָ עֹ ֶשׂה ְמלָ אכָה ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת מוֹת
יוּמָ ת:
ְשׁ ְמרוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ַשּׁבָּ ת לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־הַ ַשּׁבָּ ת ְל ֹדר ָֹתם ְבּ ִרית עוֹלָ ם:
31:16ו ָ
יﬠי
י־שׁ ֶשׁת י ִָמים ﬠָ ָשׂה יְהוָה אֶ ת־הַ ָשּׁ ַמיִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
31:17בֵּ ינִי וּבֵ ין ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אוֹת ִהוא לְ עֹלָ ם כִּ ֵ
ָשׁבַ ת וַיִּ ָנּפַ שׁ:
ֹשׁה כְּ ַכ תוֹ ְל ַדבֵּ ר ִאתּוֹ ְבּהַ ר ִסינַי ְשׁנֵי לֻחֹ ת הָ ﬠֵ דֻ ת לֻחֹ ת אֶ בֶ ן כְּ תֻ ִבים ְבּאֶ צְ בַּ ע אֱ ִהים:
31:18וַיִּ ֵתּן אֶ ל־מ ֶ
ֲשׂה־לָ נוּ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר
ֹאמ רוּ אֵ לָ יו קוּם ﬠ ֵ
ֹשׁה לָ ֶר ֶדת ִמן־הָ הָ ר וַיִּ ָקּהֵ ל הָ ﬠָ ם ﬠַ ל־אַ הֲ רֹן ַויּ ְ
ֹשׁשׁ מ ֶ
ַ 32:1ויּ ְַרא הָ ﬠָ ם כִּ י־ב ֵ
ֹשׁה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלָ נוּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַר ִים ל ֹא י ַָדﬠְ נוּ ֶמה־הָ יָה לוֹ:
י ְֵלכוּ לְ פָ נֵינוּ כִּ י־זֶה מ ֶ
וּבנֹתֵ יכֶם וְהָ ִביאוּ אֵ לָ י:
32:2וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם אַ הֲ רֹן פָּ ְרקוּ נִזְ ֵמי הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר ְבּאָ זְ נֵי נְ ֵשׁיכֶם ְבּנֵיכֶם ְ
32:3וַיִּ ְתפָּ ְרקוּ כָּל־הָ ﬠָ ם אֶ ת־נִזְ ֵמי הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר ְבּאָ זְ נֵיהֶ ם ַויּ ִָביאוּ אֶ ל־אַ הֲ רֹן:
ֹאמרוּ אֵ לֶּ ה אֱ הֶ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלוּ ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֲשׂהוּ ﬠֵ גֶל מַ סֵּ כָה וַיּ ְ
32:4וַיִּ ַקּח ִמיּ ָָדם וַ ָיּ ַצר ֹאתוֹ בַּ חֶ ֶרט וַ ַיּﬠ ֵ
ֹאמר חַ ג לַ יהוָה ָמחָ ר:
ַ 32:5ויּ ְַרא אַ הֲ רֹן וַיִּ בֶ ן ִמזְ בֵּ חַ ְלפָ נָיו וַיִּ ְק ָרא אַ הֲ רֹן ַויּ ַ
ְשׁתוֹ וַיּ ָֻקמוּ ְלצַ חֵ ק:
ֵשׁב הָ ﬠָ ם לֶ אֱ כֹל ו ָ
32:6וַיּ ְַשׁכִּ ימוּ ִממָּ חֳ ָרת וַ ַיּﬠֲלוּ עֹ ת וַיַּגִּ שׁוּ ְשׁלָ ִמים וַיּ ֶ
ית ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
־רד כִּ י ִשׁחֵ ת ﬠַ ְמּ אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלֵ ָ
ֹשׁה לֵ אמוֹר לֶ ֵ
32:7וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹאמ רוּ אֵ לֶּ ה אֱ הֶ י י ְִשׂ ָראֵ ל
יתם ﬠָ שׂוּ לָ הֶ ם ﬠֵ גֶל מַ סֵּ כָה וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ־לוֹ וַיִּ זְ ְבּחוּ־לוֹ וַיּ ְ
32:8סָ רוּ מַ הֵ ר ִמן־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלוּ ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ם־ק ֵשׁה־עֹ ֶרף הוּא:
יתי אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה ו ְִהנֵּה ﬠַ ְ
ֹשׁה ָר ִא ִ
32:9וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
אוֹת ְלגוֹי גָּדוֹל:
ֱשׂה ְ
32:10וְﬠַ ָתּה הַ נִּיחָ ה ִלּי ְויִחַ ר־אַ ִפּי בָ הֶ ם וַאֲ כַלֵּ ם וְאֶ ﬠ ֶ
הוֹצֵאת מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְבּכֹחַ
ָ
אמר לָ ָמה יְהוָה יֶחֱ ֶרה אַ פְּ ְבּﬠַ ֶמּ אֲ ֶשׁר
ֹשׁה אֶ ת־פְּ נֵי יְהוָה אֱ הָ יו וַיּ ֹ ֶ
32:11וַיְחַ ל מ ֶ
וּביָד חֲ ז ָָקה:
גָּדוֹל ְ
וּל ַכ ָתם ֵמﬠַ ל ְפּנֵי הָ אֲ ָדמָ ה שׁוּב ֵמחֲ רוֹן
מ ר ְבּ ָרﬠָ ה הוֹצִ יאָ ם לַ הֲ רֹג ֹא ָתם בֶּ הָ ִרים ְ
ֹאמרוּ ִמצְ ַריִם לֵ א ֹ
32:12לָ מָּ ה י ְ
אַ פֶּ ְו ִהנָּחֵ ם ﬠַ ל־הָ ָרﬠָ ה לְ ﬠַ מֶּ :
32:13זְ כֹר לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ יִצְ חָ ק וּלְ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֲבָ ֶדי אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ﬠְ תָּ לָ הֶ ם בָּ ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם אַ ְרבֶּ ה אֶ ת־ז ְַר ֲﬠכֶם כְּ כוֹכְ בֵ י
הַ ָשּׁ ָמיִם ְוכָל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר אָ ַמ ְר ִתּי אֶ ֵתּן ְלז ְַר ֲﬠכֶם ְונָחֲ לוּה ְלעֹלָ ם:

32:14וַיִּ נָּחֶ ם יְהוָה ﬠַ ל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר לַ ﬠֲשׂוֹת ְלﬠַ מּוֹ:
וּמזֶּה הֵ ם כְּ תֻ ִבים:
וּשׁנֵי לֻחֹ ת הָ ﬠֵ דֻ ת ְבּיָדוֹ לֻחֹ ת כְּ תֻ ִבים ִמ ְשּׁנֵי ﬠֶ ְב ֵריהֶ ם ִמזֶּה ִ
ֹשׁה ִמן־הָ הָ ר ְ
32:15וַיִּ פֶ ן וַיּ ֵֶרד מ ֶ
ֲשׂה אֱ ִהים הֵ מָּ ה וְהַ ִמּכְ תָּ ב ִמכְ תַּ ב אֱ ִהים הוּא חָ רוּת ﬠַ ל־הַ לֻּחֹ ת:
32:16וְהַ לֻּחֹ ת מַ ﬠ ֵ
מ ֶשׁה קוֹל ִמ ְלחָ ָמה בַּ ַמּחֲ נֶה:
ֹאמר אֶ ל־ ֹ
32:17וַיִּ ְשׁ ַמע יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־קוֹל הָ ﬠָ ם ְבּ ֵרעֹ ה וַיּ ֶ
לוּשׁה קוֹל ﬠַ נּוֹת אָ נֹכִ י שׁ ֵֹמﬠַ :
בוּרה וְאֵ ין קוֹל ﬠֲנוֹת חֲ ָ
32:18וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ין קוֹל ﬠֲנוֹת גְּ ָ
ְשׁבֵּ ר
ֹשׁה וַיּ ְַשׁלֵ ִמיָּדוֹ אֶ ת־הַ לֻּחֹ ת וַי ַ
וּמחֹ ת וַיִּ חַ ר־אַ ף מ ֶ
32:19וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָק ַרב אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה וַיּ ְַרא אֶ ת־הָ ﬠֵ גֶל ְ
אֹתָ ם תַּ חַ ת הָ הָ ר:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־פּנֵי הַ מַּ יִם וַיּ ְַשׁ ְק אֶ ְ
ר־דּק וַיִּ זֶר ﬠַ ְ
32:20וַיִּ ַקּח אֶ ת־הָ ﬠֵ גֶל אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ וַיִּ ְשׂרֹף בָּ אֵ שׁ וַיִּ ְטחַ ן ﬠַ ד אֲ ֶשׁ ָ
את ﬠָ לָ יו חֲ ָטאָ ה גְ דֹלָ ה:
ֹשׁה אֶ ל־אַ הֲ רֹן מֶ ה־ﬠָ ָשׂה לְ הָ ﬠָ ם הַ זֶּה כִּ י־הֵ בֵ ָ
ַ 32:21ויּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ַ 32:22ויּ ֹאמֶ ר אַ הֲ רֹן אַ ל־יִחַ ר אַ ף אֲ דֹנִי אַ תָּ ה י ַָדﬠְ ָתּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם כִּ י ְב ָרע הוּא:
ֹשׁה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלָ נוּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ל ֹא י ַָד ְﬠנוּ
ֲשׂה־לָ נוּ אֱ ִהים אֲ ֶשׁ ר י ְֵלכוּ ְלפָ נֵינוּ כִּ י־זֶה מ ֶ
ֹאמרוּ ִלי ﬠ ֵ
ַ 32:23ויּ ְ
מֶ ה־הָ יָה לוֹ:
נוּ־לי וָאַ ְשׁ ִלכֵהוּ בָ אֵ שׁ וַ ֵיּצֵא הָ ﬠֵ גֶל הַ זֶּה:
ָ 32:24ואֹמַ ר לָ הֶ ם לְ ִמי זָהָ ב ִה ְתפָּ ָרקוּ וַיִּ ְתּ ִ
ֹשׁה אֶ ת־הָ ﬠָ ם כִּ י פָ ֻרﬠַ הוּא כִּ י־פְ ָרעֹה אַ הֲ רֹן ְל ִשׁ ְמצָה ְבּ ָק ֵמיהֶ ם:
ַ 32:25ויּ ְַרא מ ֶ
ָל־בּנֵי לֵ וִי:
ֹשׁה ְבּ ַשׁﬠַ ר הַ ַמּחֲ נֶה וַיּ ֹאמֶ ר ִמי לַ יהוָה אֵ לָ י וַיֵּאָ ְספוּ אֵ לָ יו כּ ְ
32:26וַ ַיּ ֲﬠמֹד מ ֶ
ַ 32:27ויּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם ֹכּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׂימוּ ִאישׁ־חַ ְרבּוֹ ﬠַ ל־י ְֵרכוֹ וְﬠִ ְברוּ וָשׁוּבוּ ִמ ַשּׁﬠַ ר לָ ַשׁﬠַ ר בַּ מַּ חֲ נֶה
ת־קרֹבוֹ:
ת־רﬠֵ הוּ ו ְִאישׁ אֶ ְ
ו ְִה ְרגוּ ִאישׁ־אֶ ת־אָ ִחיו ו ְִאישׁ אֶ ֵ
ֹשׁה וַיִּ פֹּל ִמן־הָ ﬠָ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא כִּ ְשׁ ֶשׁת אַ ְלפֵ י ִאישׁ:
32:28וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְבנֵי־לֵ וִי כִּ ְדבַ ר מ ֶ
וּבאָ ִחיו וְלָ תֵ ת ﬠֲלֵ יכֶם הַ יּוֹם ְבּ ָרכָה:
ֹשׁה ִמ ְלאוּ י ְֶדכֶם הַ יּוֹם לַ יהוָה כִּ י ִאישׁ ִבּ ְבנוֹ ְ
ֹאמר מ ֶ
32:29וַיּ ֶ
1
אתם חֲ ָטאָ ה גְ דֹלָ ה וְﬠַ ָתּה אֶ ﬠֱלֶ ה אֶ ל־אֱ ִהים אוּלַ י אֲ כַפְּ ָרה
ֹשׁה אֶ ל־הָ ﬠָ ם אַ ֶתּם חֲ ָט ֶ
32:30וַי ְִהי ִמ ָמּחֳ ָרת וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
אתכֶם:
ְבּﬠַ ד חַ טַּ ְ
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה וַיּ ֹאמַ ר אָ נָּא חָ טָ א הָ ﬠָ ם הַ זֶּה חֲ טָ אָ ה גְ דֹלָ ה וַ ַיּﬠֲשׂוּ לָ הֶ ם אֱ הֵ י זָהָ ב:
ָשׁב מ ֶ
32:31וַיּ ָ
ם־תּ ָשּׂא חַ ָטּאתָ ם ו ְִאם־אַ יִן ְמחֵ נִי נָא ִמ ִסּפְ ְר אֲ ֶשׁר כּ ָָת ְב ָתּ:
32:32וְﬠַ ָתּה ִא ִ
א־לי אֶ ְמחֶ נּוּ ִמ ִסּפְ ִרי:
ֹשׁה ִמי אֲ ֶשׁר חָ טָ ִ
32:33וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
וּביוֹם פָּ ְק ִדי וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠֲלֵ יהֶ ם
ר־דּבַּ ְר ִתּי לָ ִהנֵּה מַ ְלאָ כִ י יֵלֵ ְלפָ נֶי ְ
32:34וְﬠַ תָּ ה לֵ ְנחֵ ה אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֶ ל אֲ ֶשׁ ִ
חַ טָּ אתָ ם:
32:35וַיִּ גֹּ ף יְהוָה אֶ ת־הָ ﬠָ ם ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֶ ת־הָ ﬠֵ גֶל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אַ הֲ רֹן:
ֹשׁה לֵ ﬠֲלֵ ה ִמזֶּה אַ תָּ ה וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ר הֶ ﬠֱלִ יתָ ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי
33:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ יִצְ חָ ק וּלְ יַ ֲﬠ קֹב לֵ אמֹר לְ ז ְַר ֲﬠ אֶ ְתּ ֶננָּה:
ְבוּסי:
ְשׁלַ ְח ִתּי לְ פָ נֶי מַ לְ אָ ְוג ֵַר ְשׁ ִתּי אֶ ת־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הָ אֱ מ ִֹרי וְהַ ִח ִתּי וְהַ פְּ ִרזִּ י הַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
33:2ו ָ
ם־ק ֵשׁה־עֹ ֶרף אַ ָתּה פֶּ ן־אֲ כ ְֶל בַּ ָדּ ֶר :
33:3אֶ ל־אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ כִּ י ל ֹא אֶ ﬠֱלֶ ה ְבּ ִק ְר ְבּ כִּ י ﬠַ ְ
ֹא־שׁתוּ ִאישׁ ﬠֶ ְדיוֹ ﬠָ לָ יו:
33:4וַיִּ ְשׁמַ ע הָ ﬠָ ם אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה וַיִּ ְתאַ בָּ לוּ ְול ָ
יתי וְﬠַ ָתּה
ם־ק ֵשׁה־עֹ ֶרף ֶרגַע אֶ חָ ד אֶ ﬠֱלֶ ה ְב ִק ְר ְבּ וְכִ ִלּ ִ
ל־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ֶתּם ﬠַ ְ
ֹשׁה אֱ מֹר אֶ ְ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 33:5ויּ ֶ
ֱשׂה־לָּ :
הוֹרד ﬠֶ ְד ְי מֵ ﬠָ לֶ י וְאֵ ְדﬠָ ה מָ ה אֶ ﬠ ֶ
ֵ
חוֹרב:
33:6וַיִּ ְתנַצְּ לוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־ﬠֶ ְדיָם מֵ הַ ר ֵ
ָל־מבַ ֵקּשׁ
ֹשׁה י ִַקּח אֶ ת־הָ אֹהֶ ל ְונָטָ ה־לוֹ ִמחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה הַ ְרחֵ ק ִמן־הַ מַּ חֲ נֶה ְו ָק ָרא לוֹ אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְהָ יָה כּ ְ
33:7וּמ ֶ
יְהוָה יֵצֵא אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד אֲ ֶשׁ ר ִמחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה:
ֹשׁה ﬠַ ד־בֹּאוֹ הָ אֹהֱ לָ ה:
ֹשׁה אֶ ל־הָ אֹהֶ ל יָקוּמוּ כָּל־הָ ﬠָ ם ְו ִנצְּ בוּ ִאישׁ פֶּ תַ ח אָ הֳ לוֹ ו ְִה ִבּיטוּ אַ חֲ ֵרי מ ֶ
33:8וְהָ יָה כְּ צֵאת מ ֶ
ֹשׁה:
ֹשׁה הָ אֹהֱ לָ ה י ֵֵרד ﬠַ מּוּד הֶ ﬠָ נָן וְﬠָ מַ ד פֶּ תַ ח הָ אֹהֶ ל ו ְִדבֶּ ר ִﬠם־מ ֶ
33:9וְהָ יָה כְּ ב ֹא מ ֶ
33:10ו ְָראָ ה כָל־הָ ﬠָ ם אֶ ת־ﬠַ מּוּד הֶ ﬠָ נָן עֹמֵ ד פֶּ תַ ח הָ אֹהֶ ל ו ְָקם כָּל־הָ ﬠָ ם ו ְִה ְשׁ ַתּחֲ וּו ִאישׁ פֶּ ַתח אָ הֳ לוֹ:
וּמ ָשׁ ְרתוֹ יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן
ְשׁב אֶ ל־הַ ַמּחֲ נֶה ְ
ל־רﬠֵ הוּ ו ָ
ֹשׁה פָּ ִנים אֶ ל־פָּ ִנים כַּאֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר ִאישׁ אֶ ֵ
33:11ו ְִדבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
נַﬠַ ר ל ֹא י ִָמישׁ ִמתּוֹ הָ אֹהֶ ל:
ר־תּ ְשׁלַ ח
הוֹדﬠְ תַּ נִי אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה ְראֵ ה אַ תָּ ה אֹמֵ ר אֵ לַ י הַ ﬠַ ל אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה וְאַ תָּ ה ל ֹא ַ
ֹאמר מ ֶ
33:12וַיּ ֶ
ﬠִ ִמּי וְאַ תָּ ה אָ מַ ְרתָּ י ְַדﬠְ ִתּי ְב ֵשׁם ְוגַם־מָ צָאתָ חֵ ן ְבּﬠֵ ינָי:
ת־דּ ָר ֶכ וְאֵ ָד ֲﬠ ְל ַמﬠַ ן אֶ ְמצָא־חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי ְוּראֵ ה כִּ י ﬠַ ְמּ הַ גּוֹי
הוֹדﬠֵ נִ י נָא אֶ ְ
ִ
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי
33:13וְﬠַ ָתּה ִאם־נָא ָמצ ִ
הַ זֶּה:
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ֹאמר פָּ נַי יֵלֵ כוּ וַהֲ ִנחֹ ִתי לָ :
33:14וַיּ ַ
ַ 33:15ויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ִאם־אֵ ין פָּ נֶי הֹ לְ כִ ים אַ ל־תַּ ﬠֲלֵ נוּ ִמ ֶזּה:
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי אֲ נִי וְﬠַ מֶּ הֲ לוֹא ְבּלֶ כְ ְתּ ִﬠ ָמּנוּ ְונ ְִפלֵ ינו אֲ נִי וְﬠַ ְמּ ִמכָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר
33:16וּבַ מֶּ ה ִיוּ ַָדע אֵ פוֹא כִּ י־מָ צ ִ
ל־פּנֵי הָ אֲ ָד ָמה:
ﬠַ ְ
צָאת חֵ ן ְבּﬠֵ ינַי וָאֵ ָד ֲﬠ ְבּ ֵשׁם:
י־מ ָ
ֱשׂה כִּ ָ
ֹשׁה גַּם אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ אֶ ﬠ ֶ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
33:17וַיּ ֶ
33:18וַיּ ֹאמַ ר הַ ְראֵ ִני נָא אֶ ת־כְּ ב ֶֹד :
אתי ְב ֵשׁם יְהוָה לְ פָ נֶי וְחַ נּ ִֹתי אֶ ת־אֲ ֶשׁר אָ חֹ ן ו ְִרחַ ְמ ִתּי אֶ ת־אֲ ֶשׁר
טוּבי ﬠַ ל־פָּ נֶי ו ְָק ָר ִ
ַ 33:19ויּ ֹאמֶ ר אֲ נִי אַ ﬠ ֲִביר כָּל־ ִ
אֲ ַרחֵ ם:
33:20וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא תוּכַל לִ ְראֹת אֶ ת־פָּ נָי כִּ י ל ֹא־י ְִראַ נִי הָ אָ ָדם וָחָ י:
33:21וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ִהנֵּה מָ קוֹם ִא ִתּי ְו ִנצּ ְַבתָּ ﬠַ ל־הַ צּוּר:
ְשׂכּ ִֹתי כַפִּ י ﬠָ לֶ י ﬠַ ד־ﬠָ ְב ִרי:
ְשׂ ְמ ִתּי ְבּ ִנ ְק ַרת הַ צּוּר ו ַ
33:22וְהָ יָה בַּ ֲﬠבֹר כְּ ב ִֹדי ו ַ
ית אֶ ת־אֲ חֹ ָרי וּפָ נַי ל ֹא י ֵָראוּ:
33:23וַהֲ ִסר ִֹתי אֶ ת־כַּפִּ י ְו ָר ִא ָ
ָת ְב ִתּי ﬠַ ל־הַ לֻּחֹ ת אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר הָ יוּ
ל־ל ְשׁנֵי־לֻחֹ ת אֲ בָ נִים כּ ִָראשֹׁנִים ְוכ ַ
ֹשׁה ְפּסָ ְ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 34:1ויּ ֶ
שׁנִים אֲ ֶשׁר ִשׁבַּ ְרתָּ :
ﬠַ ל־הַ לֻּחֹ ת הָ ִרא ֹ
34:2ו ְֶהיֵה נָכוֹן לַ בּ ֶֹקר וְﬠָ לִ יתָ בַ ֹבּ ֶקר אֶ ל־הַ ר ִסינַי ְו ִנצּ ְַבתָּ לִ י ָשׁם ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ הָ ר:
ַם־אישׁ אַ ל־י ֵָרא ְבּכָל־הָ הָ ר גַּם־הַ צּ ֹאן וְהַ בָּ ָקר אַ ל־י ְִרעוּ אֶ ל־מוּל הָ הָ ר הַ הוּא:
34:3ו ְִאישׁ ל ֹא־יַﬠֲלֶ ה ﬠִ מָּ ְוג ִ
ֹשׁה בַ בּ ֶֹקר וַיַּﬠַ ל אֶ ל־הַ ר ִסינַי כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה ֹאתוֹ וַיִּ ַקּח ְבּיָדוֹ
שׁנִים וַיּ ְַשׁכֵּם מ ֶ
34:4וַיִּ ְפ ֹסל ְשׁנֵי־לֻחֹ ת אֲ בָ נִים כּ ִָרא ֹ
ְשׁ ֵני לֻחֹ ת אֲ בָ נִים:
34:5וַיּ ֵֶרד יְהוָה בֶּ ﬠָ נָן וַיִּ ְתיַ ֵצּב ﬠִ מּוֹ ָשׁם וַיִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם יְהוָה:
34:6וַ ַיּ ֲﬠבֹר יְהוָה ﬠַ ל־פָּ נָיו וַיִּ ְק ָרא יְהוָה יְהוָה אֵ ל ַרחוּם וְחַ נּוּן אֶ ֶר אַ פַּ יִם ְו ַרב־חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת
ל־בּנֵי בָ נִים
ֹשׂא ﬠָ ון וָפֶ ַשׁע וְחַ ָטּאָ ה ְונ ֵַקּה ל ֹא ְינ ֶַקּה פֹּ ֵקד ﬠֲון אָ בוֹת ﬠַ ל־בָּ נִים וְﬠַ ְ
34:7נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָ אֲ לָ ִפים נ ֵ
ל־רבֵּ ִﬠים:
ל־שׁלֵּ ִשׁים וְﬠַ ִ
ﬠַ ִ
ֹשׁה וַיִּ קֹּ ד אַ ְר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ:
34:8וַיְמַ הֵ ר מ ֶ
ם־ק ֵשׁה־עֹ ֶרף הוּא וְסָ לַ ְח ָתּ לַ ﬠֲונֵנוּ
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי אֲ ֹדנָי יֵלֶ ־נָא אֲ ֹד ָני ְבּ ִק ְרבֵּ נוּ כִּ י ﬠַ ְ
34:9וַיּ ֹאמֶ ר ִאם־נָא מָ צ ִ
וּלְ חַ טָּ אתֵ נוּ וּ ְנחַ לְ תָּ נוּ:
וּבכָל־הַ גּוֹיִם ְו ָראָ ה
ֹא־נִב ְראוּ ְבכָל־הָ אָ ֶרץ ְ
ְ
ֱשׂה נִפְ לָ אֹת אֲ ֶשׁר ל
34:10וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה אָ נֹכִ י כּ ֵֹרת ְבּ ִרית ֶנגֶד כָּל־ﬠַ ְמּ אֶ ﬠ ֶ
י־נוֹרא הוּא אֲ ֶשׁר אֲ ִני עֹ ֶשׂה ִﬠמָּ :
ָ
ֲשׂה יְהוָה כִּ
כָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־אַ תָּ ה ְב ִק ְרבּוֹ אֶ ת־מַ ﬠ ֵ
ְבוּסי:
מ ִרי וְהַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וְהַ ִח ִתּי וְהַ ְפּ ִרזִּ י וְהַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
ְ 34:11שׁמָ ר־לְ אֵ ת אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם ִה ְננִי גֹ ֵרשׁ ִמפָּ נֶי אֶ ת־הָ אֱ ֹ
מוֹקשׁ ְבּ ִק ְרבֶּ :
יוֹשׁב הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ר אַ ָתּה בָּ א ﬠָ לֶ יהָ פֶּ ן־י ְִהיֶה ְל ֵ
ן־תּכְ רֹת ְבּ ִרית ְל ֵ
ִ 34:12ה ָשּׁ ֶמר ְל פֶּ ִ
ֹתם ְתּ ַשׁבֵּ רוּן וְאֶ ת־אֲ ֵשׁ ָריו ִתּכְ רֹתוּן:
ת־מצֵּ ב ָ
ַ
ת־מזְ ְבּחֹ ָתם ִתּתֹּצוּן וְאֶ
ִ
34:13כִּ י אֶ
34:14כִּ י ל ֹא ִת ְשׁ ַתּחֲ וֶה לְ אֵ ל אַ חֵ ר כִּ י יְהוָה ַקנָּא ְשׁמוֹ אֵ ל ַקנָּא הוּא:
יוֹשׁב הָ אָ ֶרץ ְוזָנוּ אַ חֲ ֵרי אֱ הֵ יהֶ ם ְוז ְָבחוּ לֵ א הֵ יהֶ ם ו ְָק ָרא לְ וְאָ כַלְ תָּ ִמזִּ ְבחוֹ:
ן־תּכְ רֹת ְבּ ִרית לְ ֵ
34:15פֶּ ִ
34:16וְלָ ַק ְחתָּ ִמ ְבּנֹתָ יו לְ בָ נֶי ְוזָנוּ ְבנֹתָ יו אַ חֲ ֵרי אֱ הֵ יהֶ ן ו ְִהזְ נוּ אֶ ת־בָּ נֶי אַ חֲ ֵרי אֱ הֵ יהֶ ן:
ֲשׂה־לָּ :
34:17אֱ הֵ י מַ סֵּ כָה ל ֹא תַ ﬠ ֶ
ית לְ מוֹﬠֵ ד חֹ ֶדשׁ הָ אָ ִביב כִּ י ְבּחֹ ֶדשׁ הָ אָ ִביב
34:18אֶ ת־חַ ג הַ מַּ צּוֹת ִתּ ְשׁמֹר ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תּ ֹאכַל מַ צּוֹת אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
יָצָאתָ ִמ ִמּצְ ָריִם:
ָל־מ ְק ְנ ִתּ ָזּכָר פֶּ טֶ ר שׁוֹר ו ֶָשׂה:
34:19כָּל־פֶּ ֶטר ֶרחֶ ם לִ י ְוכ ִ
יקם:
34:20וּפֶ ֶטר חֲ מוֹר ִתּ ְפ ֶדּה ְב ֶשׂה ו ְִאם־ל ֹא ִת ְפ ֶדּה וַﬠ ֲַר ְפתּוֹ כֹּל ְבּכוֹר בָּ נֶי ִתּ ְפ ֶדּה ְול ֹא־י ֵָראוּ פָ נַי ֵר ָ
ֵ 34:21שׁ ֶשׁת י ִָמים תַּ ֲﬠבֹד וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ִתּ ְשׁבֹּת בֶּ חָ ִרישׁ וּבַ ָקּצִ יר ִתּ ְשׁבֹּת:
כּוּרי ְקצִ יר ִח ִטּים וְחַ ג הָ אָ ִסיף ְתּקוּפַ ת הַ ָשּׁנָה:
ֲשׂה ְל ִבּ ֵ
34:22וְחַ ג ָשׁ ֻבעֹת תַּ ﬠ ֶ
כוּר אֶ ת־פְּ נֵי הָ אָ דֹן יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָ 34:23שׁ שׁ פְּ ﬠָ ִמים בַּ ָשּׁנָה י ֵָראֶ ה כָּל־זְ ְ
ת־פּנֵי יְהוָה
ְ
י־אוֹרישׁ גּוֹיִם ִמפָּ נֶי ו ְִה ְרחַ ְב ִתּי אֶ ת־גְּ בוּלֶ ְול ֹא־י ְַחמֹד ִאישׁ אֶ ת־אַ ְרצְ בַּ ֲﬠ ְת לֵ ָראוֹת אֶ
ִ
34:24כִּ
אֱ הֶ י ָשׁ שׁ פְּ ﬠָ ִמים בַּ ָשּׁנָה:
ֹא־ת ְשׁחַ ט ﬠַ ל־חָ מֵ ץ ַדּם־זִ ְב ִחי ְול ֹא־יָלִ ין לַ בּ ֶֹקר זֶבַ ח חַ ג הַ פָּ סַ ח:
34:25ל ִ
ֹא־תבַ ֵשּׁל גְּ ִדי בַּ חֲ לֵ ב ִאמּוֹ:
כּוּרי אַ ְדמָ ְת תָּ ִביא בֵּ ית יְהוָה אֱ הֶ י ל ְ
אשׁית ִבּ ֵ
ֵ 34:26ר ִ
ב־ל אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה כִּ י ﬠַ ל־פִּ י הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה כּ ַָר ִתּי ִא ְתּ ְבּ ִרית
ֹשׁה כְּ ָת ְ
ַ 34:27ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
וְאֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּמיִם ל ֹא ָשׁ ָתה וַיִּ כְ תֹּב ﬠַ ל־הַ לֻּחֹ ת אֵ ת ִדּ ְב ֵרי
34:28וַי ְִהי־ ָשׁם ﬠִ ם־יְהוָה אַ ְרבָּ ﬠִ ים יוֹם וְאַ ְרבָּ ִﬠים לַ יְלָ ה לֶ חֶ ם ל ֹא אָ כַל ַ
ֲשׂ ֶרת הַ ְדּבָ ִרים:
הַ ְבּ ִרית ﬠ ֶ

ֹשׁה ל ֹא־י ַָדע כִּ י ָק ַרן עוֹר פָּ נָיו
ֹשׁה ְבּ ִר ְדתּוֹ ִמן־הָ הָ ר וּמ ֶ
וּשׁנֵי לֻחֹ ת הָ ﬠֵ דֻ ת ְבּיַד־מ ֶ
ֹשׁה ֵמהַ ר ִסינַי ְ
34:29וַי ְִהי ְבּ ֶר ֶדת מ ֶ
ְבּ ַד ְבּרוֹ ִאתּוֹ:
ֶשׁת אֵ לָ יו:
ֹשׁה ו ְִהנֵּה ָק ַרן עוֹר פָּ נָיו וַיִּ ְיראוּ ִמגּ ֶ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־מ ֶ
34:30וַיּ ְַרא אַ הֲ רֹן ְוכ ְ
ֹשׁה אֲ לֵ הֶ ם:
ֹשׁה וַיָּשֻׁ בוּ אֵ לָ יו אַ הֲ רֹן ְוכָל־הַ ְנּ ִשׂ ִאים בָּ ﬠֵ ָדה וַי ְַדבֵּ ר מ ֶ
34:31וַיִּ ְק ָרא אֲ לֵ הֶ ם מ ֶ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ְי ַצוֵּם אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ִאתּוֹ ְבּהַ ר ִסינָי:
34:32וְאַ חֲ ֵרי־כֵן ִנגְּ שׁוּ כּ ְ
ֹשׁה ִמ ַדּבֵּ ר ִא ָתּם וַיִּ ֵתּן ﬠַ ל־פָּ נָיו ַמ ְסוֶה:
34:33וַ ְיכַל מ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת אֲ ֶשׁר ְי ֻצוֶּה:
ֹשׁה ִל ְפ ֵני יְהוָה לְ ַדבֵּ ר ִאתּוֹ י ִָסיר אֶ ת־הַ מַּ ְסוֶה ﬠַ ד־צֵאתוֹ ְו ָי ָצא ו ְִדבֶּ ר אֶ ְ
וּבב ֹא מ ֶ
ְ 34:34
ֹשׁה אֶ ת־הַ מַּ ְסוֶה ﬠַ ל־פָּ נָיו ﬠַ ד־בֹּאוֹ ְל ַדבֵּ ר
מ ֶשׁה וְהֵ ִשׁיב מ ֶ
ֹשׁה כִּ י ָק ַרן עוֹר פְּ נֵי ֹ
ת־פּנֵי מ ֶ
ְ
34:35ו ְָראוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ
ִאתּוֹ:
אֹתם:
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם אֵ לֶּ ה הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה לַ ֲﬠשֹׂת ָ
ֹשׁה אֶ ת־כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
35:1וַיּ ְַקהֵ ל מ ֶ
קֹדשׁ ַשׁבַּ ת ַשׁבָּ תוֹן לַ יהוָה כָּל־הָ עֹ ֶשׂה בוֹ ְמלָ אכָה
ֵ 35:2שׁ ֶשׁת י ִָמים תֵּ ﬠָ ֶשׂה ְמלָ אכָה וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י י ְִהיֶה לָ כֶם ֶ
יוּמָ ת:
ֹתיכֶם ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת:
ֹא־תבַ ﬠֲרוּ אֵ שׁ ְבּכֹל מ ְֹשׁב ֵ
35:3ל ְ
מ ר:
מ ר זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה לֵ א ֹ
ֹשׁה אֶ ל־כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
ַ 35:4ויּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ְ 35:5קחוּ מֵ ִא ְתּכֶם ְתּרוּמָ ה לַ יהוָה כֹּל נ ְִדיב ִלבּוֹ י ְִביאֶ הָ אֵ ת ְתּרוּמַ ת יְהוָה זָהָ ב וָכֶסֶ ף וּ ְנחֹ ֶשׁת:
ְשׁשׁ וְﬠִ זִּ ים:
וּתכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
ְ 35:6
35:7וְעֹ רֹת אֵ ילִ ם ְמאָ ָדּ ִמים ְו עֹ רֹת ְתּחָ ִשׁים וַ ֲﬠ ֵצי ִשׂ ִטּים:
וּב ָשׂ ִמים ְל ֶשׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ו ְִל ְקטֹ ֶרת הַ סַּ ִמּים:
ְשׁ ֶמן לַ ָמּאוֹר ְ
35:8ו ֶ
35:9וְאַ ְבנֵי־שֹׁהַ ם וְאַ ְבנֵי ִמלּ ִֻאים לָ אֵ פוֹד וְלַ חֹ ֶשׁן:
ְ 35:10וכָל־חֲ כַם־לֵ ב בָּ כֶם יָבֹאוּ ְויַﬠֲשׂוּ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה:
־בּ ִריחָ ו אֶ ת־ﬠַ מֻּ ָדיו וְאֶ ת־אֲ ָדנָיו:
ת־ק ָר ָשׁיו אֶ ת ְ
ת־ק ָרסָ יו וְאֶ ְ
ת־מכְ סֵ הוּ אֶ ְ
ִ
35:11אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן אֶ ת־אָ הֳ לוֹ וְאֶ
35:12אֶ ת־הָ אָ רֹן וְאֶ ת־בַּ ָדּיו אֶ ת־הַ ַכּ ֹפּ ֶרת וְאֵ ת פָּ ֹרכֶת הַ מָּ סָ :
35:13אֶ ת־הַ שֻּׁ ְלחָ ן וְאֶ ת־בַּ ָדּיו וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו וְאֵ ת לֶ חֶ ם הַ פָּ נִים:
ת־מנ ַֹרת הַ מָּ אוֹר וְאֶ ת־כֵּלֶ יהָ וְאֶ ת־ ֵנר ֶֹתיהָ וְאֵ ת ֶשׁמֶ ן הַ מָּ אוֹר:
ְ
35:14וְאֶ
ת־מסַ הַ פֶּ תַ ח ְלפֶ ַתח הַ ִמּ ְשׁכָּן:
ָ
ת־מזְ בַּ ח הַ ְקּטֹ ֶרת וְאֶ ת־בַּ ָדּיו וְאֵ ת ֶשׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה וְאֵ ת ְקטֹ ֶרת הַ סַּ ִמּים וְאֶ
ִ
35:15וְאֶ
ת־מכְ בַּ ר הַ נְּ חֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר־לוֹ אֶ ת־בַּ ָדּיו וְאֶ ת־כָּל־ ֵכּלָ יו אֶ ת־הַ כִּ יֹּ ר וְאֶ ת־כַּנּוֹ:
ִ
35:16אֵ ת ִמזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה וְאֶ
35:17אֵ ת ַקלְ ﬠֵ י הֶ חָ ֵצר אֶ ת־ﬠַ מֻּ ָדיו וְאֶ ת־אֲ ָדנֶיהָ וְאֵ ת ָמסַ ַשׁﬠַ ר הֶ חָ צֵ ר:
ית ֵריהֶ ם:
35:18אֶ ת־י ְִתדֹת הַ ִמּ ְשׁכָּן וְאֶ ת־י ְִתדֹת הֶ חָ צֵ ר וְאֶ ת־מֵ ְ
ת־בּגְ ֵדי בָ נָיו ְלכַהֵ ן:
ִ
ת־בּגְ ֵדי הַ קֹּ ֶדשׁ לְ אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן וְאֶ
ִ
קֹּדשׁ אֶ
ת־בּגְ ֵדי הַ ְשּׂ ָרד לְ ָשׁ ֵרת בַּ ֶ
ִ
35:19אֶ
ֹשׁה:
35:20וַיֵּצְ אוּ כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמלִּ פְ נֵי מ ֶ
רוּמת יְהוָה ִל ְמלֶ אכֶת אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד
ת־תּ ַ
ְ
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר־ ְנ ָשׂאוֹ לִ בּוֹ ְוכֹל אֲ ֶשׁר נ ְָדבָ ה רוּחוֹ אֹתוֹ הֵ ִביאוּ אֶ
35:21וַ ָיּבֹאוּ כּ ִ
וּלְ כָל־ ֲﬠב ָֹדתוֹ וּלְ ִבגְ ֵדי הַ קֹּ ֶדשׁ:
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר הֵ נִיף
ְכוּמז כָּל־כְּ לִ י זָהָ ב ְוכ ִ
35:22וַ ָיּבֹאוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ﬠַ ל־הַ נּ ִָשׁים כֹּל נ ְִדיב לֵ ב הֵ ִביאוּ חָ ח וָ ֶנזֶם ו ְַטבַּ ﬠַ ת ו ָ
ְתּנוּפַ ת זָהָ ב לַ יהוָה:
ילם ְמאָ ָדּ ִמים וְעֹ רֹת ְתּחָ ִשׁים
ְשׁשׁ ו ְִﬠזִּ ים וְעֹ רֹת אֵ ִ
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר־נ ְִמ ָצא ִאתּוֹ ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
ְ 35:23וכ ִ
הֵ ִביאוּ:
ָל־מלֶ א ֶכת
35:24כָּל־מֵ ִרים ְתּרוּמַ ת כֶּסֶ ף וּ ְנחֹ ֶשׁת הֵ ִביאוּ אֵ ת ְתּרוּמַ ת יְהוָה ְוכֹל אֲ ֶשׁר נ ְִמצָא ִאתּוֹ ֲﬠצֵי ִשׁ ִטּים ְלכ ְ
הָ ֲﬠ ֹב ָדה הֵ ִביאוּ:
ָל־א ָשּׁה חַ כְ מַ ת־לֵ ב ְבּי ֶָדיהָ טָ ווּ וַיּ ִָביאוּ מַ ְטוֶה אֶ ת־הַ ְתּכֵלֶ ת וְאֶ ת־הָ אַ ְרגָּמָ ן אֶ ת־תּוֹלַ ﬠַ ת הַ ָשּׁנִי וְאֶ ת־הַ ֵשּׁשׁ:
ְ 35:25וכ ִ
ֹתנָה ְבּחָ כְ ָמה ָטווּ אֶ ת־הָ ִﬠזִּ ים:
ָשׂא ִלבָּ ן א ָ
ְ 35:26וכָל־הַ נּ ִָשׁים אֲ ֶשׁר נ ָ
35:27וְהַ ְנּ ִשׂ ִאם הֵ ִביאוּ אֵ ת אַ ְבנֵי הַ שֹּׁהַ ם וְאֵ ת אַ ְבנֵי הַ ִמּלּ ִֻאים לָ אֵ פוֹד וְלַ חֹ ֶשׁן:
ֹשׂם וְאֶ ת־הַ ָשּׁמֶ ן לְ מָ אוֹר וּלְ ֶשׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה וְלִ ְקטֹ ֶרת הַ סַּ ִמּים:
35:28וְאֶ ת־הַ בּ ֶ
ֹשׁה הֵ ִביאוּ
ָל־אישׁ ו ְִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר נ ַָדב לִ בָּ ם אֹתָ ם לְ הָ ִביא לְ כָל־הַ ְמּלָ א ָכה אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת ְבּיַד־מ ֶ
35:29כּ ִ
ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל נ ְָדבָ ה לַ יהוָה:
ְהוּדה:
ן־אוּרי בֶ ן־חוּר ְל ַמ ֵטּה י ָ
ִ
צַלאֵ ל בֶּ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְראוּ ָק ָרא אֱ ִהיםְ 1בּ ֵשׁם ְבּ ְ
ֹשׁה אֶ ְ
35:30וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ָל־מלָ אכָה:
וּבכ ְ
וּב ַדﬠַ ת ְ
35:31וַיְמַ לֵּ א אֹתוֹ רוּחַ אֱ ִהים ְבּחָ כְ מָ ה ִבּ ְתבוּנָה ְ
35:32וְלַ ְחשֹׁב ַמחַ ָשׁבֹת לַ ֲﬠשֹׂת בַּ זָּהָ ב וּבַ כֶּסֶ ף וּבַ נְּ חֹ ֶשׁת:
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ָל־מלֶ אכֶת מַ חֲ ָשׁבֶ ת:
ֹשׁת ﬠֵ ץ לַ ﬠֲשׂוֹת ְבּכ ְ
ֹשׁת אֶ בֶ ן ְל ַמלּ ֹאת וּבַ חֲ ר ֶ
35:33וּבַ חֲ ר ֶ
ה־דן:
35:34וּלְ הוֹרֹת נ ַָתן ְבּ ִלבּוֹ הוּא וְאָ הֳ ִליאָ ב בֶּ ן־אֲ ִחיסָ ָמ ְל ַמטֵּ ָ
ָל־מלֶ אכֶת חָ ָרשׁ ְוחֹ ֵשׁב ְור ֵֹקם בַּ ְתּכֵלֶ ת וּבָ אַ ְרגּ ָָמן ְבּתוֹלַ ﬠַ ת הַ ָשּׁנִי וּבַ ֵשּׁשׁ
אֹתם חָ כְ ַמת־לֵ ב לַ ﬠֲשׂוֹת כּ ְ
ִ 35:35מלֵּ א ָ
ָל־מלָ אכָה וְחֹ ְשׁבֵ י מַ חֲ ָשׁבֹת:
ְו ֹא ֵרג עֹ ֵשׂי כּ ְ
וּתבוּנָה בָּ הֵ ָמּה לָ ַדﬠַ ת לַ ֲﬠשֹׂת
36:1וְﬠָ ָשׂה ְבצַלְ אֵ ל וְאָ הֳ לִ יאָ ב ְוכֹל ִאישׁ חֲ כַם־לֵ ב אֲ ֶשׁר נָתַ ן יְהוָה חָ כְ מָ ה ְ
קֹּדשׁ לְ כֹל אֲ ֶשׁ ר־צִ וָּה יְהוָה:
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ַֹדת הַ ֶ
אֶ ת־כּ ְ
ָל־אישׁ חֲ כַם־לֵ ב אֲ ֶשׁר נָתַ ן אֱ ִהים 1חָ כְ ָמה ְבּ ִלבּוֹ כֹּל אֲ ֶשׁר נְ ָשׂאוֹ
ל־בּצַלְ אֵ ל וְאֶ ל־אָ הֳ לִ יאָ ב וְאֶ ל כּ ִ
ֹשׁה אֶ ְ
36:2וַיִּ ְק ָרא מ ֶ
לִ בּוֹ לְ ָק ְרבָ ה אֶ ל־הַ ְמּלָ אכָה לַ ֲﬠשֹׂת אֹתָ הּ:
אֹתהּ וְהֵ ם
קֹּדשׁ לַ ֲﬠשֹׂת ָ
רוּמה אֲ ֶשׁר הֵ ִביאוּ ְבּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִל ְמלֶ אכֶת ֲﬠב ַֹדת הַ ֶ
ֹשׁה אֵ ת כָּל־הַ ְתּ ָ
36:3וַיִּ ְקחוּ ִמלִּ ְפנֵי מ ֶ
הֵ ִביאוּ אֵ לָ יו עוֹד נ ְָדבָ ה בַּ ֹבּ ֶקר בַּ ֹבּ ֶקר:
ישׁ־אישׁ ִמ ְמּלַ אכְ תּוֹ אֲ ֶשׁ ר־הֵ מָּ ה עֹ ִשׂים:
ִ
קֹּדשׁ ִא
ָל־מלֶ אכֶת הַ ֶ
ַ 36:4ו ָיּבֹאוּ כָּל־הַ חֲ כ ִָמים הָ עֹ ִשׂים אֵ ת כּ ְ
אֹתהּ:
מ ר ַמ ְר ִבּים הָ ﬠָ ם ְלהָ ִביא ִמ ֵדּי הָ ֲﬠב ָֹדה לַ ְמּלָ אכָה אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה לַ ֲﬠשֹׂת ָ
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ֹאמרוּ אֶ ל־מ ֶ
36:5וַיּ ְ
קֹּדשׁ וַיִּ ָכּלֵ א הָ ﬠָ ם
רוּמת הַ ֶ
מ ר ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה אַ ל־יַﬠֲשׂוּ־עוֹד ְמלָ אכָה ִל ְת ַ
ֹשׁה וַ ַיּﬠ ֲִבירוּ קוֹל בַּ ַמּחֲ נֶה לֵ א ֹ
36:6וַיְצַו מ ֶ
מֵ הָ ִביא:
ֹתהּ וְהוֹתֵ ר:
36:7וְהַ ְמּלָ אכָה הָ יְתָ ה ַדיָּם לְ כָל־הַ ְמּלָ אכָה לַ ﬠֲשׂוֹת א ָ
וּתכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי
ַ 36:8ו ַיּﬠֲשׂוּ כָל־חֲ כַם־לֵ ב ְבּעֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן ﬠֶ ֶשׂר י ְִריעֹ ת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ְ
ֲשׂה חֹ ֵשׁב ﬠָ ָשׂה אֹתָ ם:
כְּ רֻ ִבים מַ ﬠ ֵ
מנֶה וְﬠֶ ְשׂ ִרים בָּ אַ ָמּה ְורֹחַ ב אַ ְרבַּ ע בָּ אַ ָמּה הַ י ְִריﬠָ ה הָ אֶ חָ ת ִמ ָדּה אַ חַ ת ְלכָל־הַ ְי ִריעֹת:
36:9אֹ ֶר הַ י ְִריﬠָ ה הָ אַ חַ ת ְשׁ ֹ
36:10וַיְחַ בֵּ ר אֶ ת־חֲ מֵ שׁ הַ י ְִריעֹת אַ חַ ת אֶ ל־אֶ חָ ת וְחָ מֵ שׁ ְי ִריעֹת ִחבַּ ר אַ חַ ת אֶ ל־אֶ חָ ת:
36:11וַיַּﬠַ שׂ לֻלְ אֹת ְתּכֵלֶ ת ﬠַ ל ְשׂפַ ת הַ י ְִריﬠָ ה הָ אֶ חָ ת ִמ ָקּצָה בַּ מַּ ְחבָּ ֶרת כֵּן ﬠָ ָשׂה ִבּ ְשׂפַ ת הַ י ְִריﬠָ ה הַ ִקּיצוֹ ָנה
בַּ ַמּ ְחבֶּ ֶרת הַ ֵשּׁנִית:
36:12חֲ ִמ ִשּׁים לֻלָ אֹת ﬠָ ָשׂה בַּ י ְִריﬠָ ה הָ אֶ חָ ת וַחֲ ִמ ִשּׁים לֻלָ ֹאת ﬠָ ָשׂה ִבּ ְקצֵה הַ י ְִריﬠָ ה אֲ ֶשׁר בַּ מַּ ְחבֶּ ֶרת הַ ֵשּׁנִית
מַ ְק ִבּי ת הַ לֻּלָ אֹת אַ חַ ת אֶ ל־אֶ חָ ת:
36:13וַיַּﬠַ שׂ חֲ ִמ ִשּׁים ַק ְרסֵ י זָהָ ב וַיְחַ בֵּ ר אֶ ת־הַ י ְִרעֹת אַ חַ ת אֶ ל־אַ חַ ת בַּ ְקּ ָר ִסים וַי ְִהי הַ ִמּ ְשׁכָּן אֶ חָ ד:
36:14וַיַּﬠַ שׂ י ְִריעֹ ת ﬠִ זִּ ים ְלאֹהֶ ל ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן ﬠַ ְשׁתֵּ י־ﬠֶ ְשׂ ֵרה י ְִריעֹת ﬠָ ָשׂה אֹתָ ם:
ֹ 36:15א ֶר הַ י ְִריﬠָ ה הָ אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים בָּ אַ מָּ ה וְאַ ְרבַּ ע אַ מּוֹת רֹחַ ב הַ י ְִריﬠָ ה הָ אֶ חָ ת ִמ ָדּה אַ חַ ת ְלﬠַ ְשׁ ֵתּי ﬠֶ ְשׂ ֵרה
י ְִריעֹת:
ת־שׁשׁ הַ י ְִריעֹת לְ בָ ד:
ֵ
ַ 36:16ויְחַ בֵּ ר אֶ ת־חֲ ֵמשׁ הַ י ְִריעֹת ְלבָ ד וְאֶ
ל־שׂפַ ת הַ ְי ִריﬠָ ה
36:17וַיַּﬠַ שׂ לֻלָ אֹת חֲ ִמ ִשּׁים ﬠַ ל ְשׂפַ ת הַ י ְִריﬠָ ה הַ ִקּי ֹצנָה בַּ ַמּ ְחבָּ ֶרת וַחֲ ִמ ִשּׁים לֻלָ אֹת ﬠָ ָשׂה ﬠַ ְ
הַ חֹ בֶ ֶרת הַ ֵשּׁנִית:
36:18וַיַּﬠַ שׂ ַק ְרסֵ י נְ חֹ ֶשׁת חֲ ִמ ִשּׁים לְ חַ בֵּ ר אֶ ת־הָ אֹהֶ ל לִ ְהיֹ ת אֶ חָ ד:
וּמכְ סֵ ה עֹ רֹת ְתּחָ ִשׁים ִמלְ מָ ﬠְ לָ ה:
36:19וַיַּﬠַ שׂ ִמכְ סֶ ה לָ אֹהֶ ל עֹ רֹת אֵ לִ ים ְמאָ ָדּ ִמים ִ
עֹמ ִדים:
36:20וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ ְקּ ָר ִשׁים לַ ִמּ ְשׁכָּן ֲﬠצֵי ִשׁ ִטּים ְ
36:21ﬠֶ ֶשׂר אַ מֹּת ֹא ֶר הַ ָקּ ֶרשׁ וְאַ מָּ ה וַחֲ צִ י הָ אַ ָמּה רֹחַ ב הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד:
ְ 36:22שׁתֵּ י יָדֹת לַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד ְמשֻׁ לָּ בֹת אַ חַ ת אֶ ל־אֶ חָ ת כֵּן ﬠָ ָשׂה לְ כֹל ַק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן:
36:23וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ ְקּ ָר ִשׁים לַ ִמּ ְשׁכָּן ﬠֶ ְשׂ ִרים ְק ָר ִשׁים לִ פְ אַ ת ֶנגֶב תֵּ ימָ נָה:
וּשׁנֵי
36:24וְאַ ְרבָּ ִﬠים אַ ְדנֵי־כֶסֶ ף ﬠָ ָשׂה תַּ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ִרים הַ ְקּ ָר ִשׁים ְשׁנֵי אֲ ָדנִים ַתּחַ ת־הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד לִ ְשׁתֵּ י ְידֹתָ יו ְ
ֹתיו:
אֲ ָדנִים תַּ חַ ת־הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד לִ ְשׁתֵּ י ְיד ָ
36:25וּלְ צֶלַ ע הַ ִמּ ְשׁכָּן הַ ֵשּׁנִית לִ ְפאַ ת צָפוֹן ﬠָ ָשׂה ﬠֶ ְשׂ ִרים ְק ָר ִשׁים:
וּשׁנֵי אֲ ָדנִים ַתּחַ ת הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד:
36:26וְאַ ְרבָּ ִﬠים אַ ְדנֵיהֶ ם ָכּסֶ ף ְשׁנֵי אֲ ָדנִים תַּ חַ ת הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד ְ
36:27וּלְ י ְַרכְּ תֵ י הַ ִמּ ְשׁכָּן יָמָּ ה ﬠָ ָשׂה ִשׁ ָשּׁה ְק ָר ִשׁים:
וּשׁנֵי ְק ָר ִשׁים ﬠָ ָשׂה לִ ְמ ֻקצְ עֹת הַ ִמּ ְשׁכָּן בַּ יּ ְַרכָתָ יִם:
ְ 36:28
36:29וְהָ יוּ תוֹאֲ ִמם ִמ ְלּ ַמ ָטּה ְוי ְַח ָדּו י ְִהיוּ תַ ִמּים אֶ ל־ ר ֹאשׁוֹ אֶ ל־הַ ַטּבַּ ﬠַ ת הָ אֶ חָ ת כֵּן ﬠָ ָשׂה ִל ְשׁנֵיהֶ ם לִ ְשׁנֵי הַ ִמּ ְקצֹעֹ ת:
מנָה ְק ָר ִשׁים וְאַ ְדנֵיהֶ ם כֶּסֶ ף ִשׁ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר אֲ ָדנִים ְשׁנֵי אֲ ָדנִים ְשׁנֵי אֲ ָדנִים ַתּחַ ת הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד:
36:30וְהָ יוּ ְשׁ ֹ
36:31וַיַּﬠַ שׂ ְבּ ִריחֵ י ﬠֲצֵי ִשׁ ִטּים חֲ ִמ ָשּׁה ְל ַק ְר ֵשׁי צֶלַ ע־הַ ִמּ ְשׁכָּן הָ אֶ חָ ת:
יחם לְ ַק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן לַ יּ ְַרכָתַ יִם יָמָּ ה:
יחם לְ ַק ְר ֵשׁי צֶלַ ע־הַ ִמּ ְשׁכָּן הַ ֵשּׁנִית וַחֲ ִמ ָשּׁה ְב ִר ִ
36:32וַחֲ ִמ ָשּׁה ְב ִר ִ
ַ 36:33ויַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ ְבּ ִריחַ הַ ִתּיכֹן ִל ְב רֹחַ ְבּתוֹ הַ ְקּ ָר ִשׁים ִמן־הַ ָקּצֶה אֶ ל־הַ ָקּצֶ ה:
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יחם זָהָ ב:
יחם וַיְצַף אֶ ת־הַ ְבּ ִר ִ
ת־ט ְבּעֹתָ ם ﬠָ ָשׂה זָהָ ב בָּ ִתּים לַ ְבּ ִר ִ
ַ
36:34וְאֶ ת־הַ ְקּ ָר ִשׁים צִ פָּ ה זָהָ ב וְאֶ
אֹתהּ כְּ ֻר ִבים:
ֲשׂה חֹ ֵשׁב ﬠָ ָשׂה ָ
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ַמﬠ ֵ
ַ 36:35ויַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ פָּ ֹרכֶת ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
מּוּדי ִשׁ ִטּים וַ ְיצַפֵּ ם זָהָ ב וָוֵיהֶ ם זָהָ ב וַיִּ צֹק לָ הֶ ם אַ ְרבָּ ﬠָ ה אַ ְדנֵי־כָסֶ ף:
36:36וַיַּﬠַ שׂ לָ הּ אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠַ ֵ
ֲשׂה ר ֵֹקם:
ְשׁשׁ מָ ְשׁזָר ַמﬠ ֵ
36:37וַיַּﬠַ שׂ מָ סָ לְ פֶ תַ ח הָ אֹהֶ ל ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
אשׁיהֶ ם וַחֲ שֻׁ ֵקיהֶ ם זָהָ ב וְאַ ְדנֵיהֶ ם חֲ ִמ ָשּׁה נְ חֹ ֶשׁת:
מּוּדיו חֲ ִמ ָשּׁה וְאֶ ת־וָוֵיהֶ ם וְצִ פָּ ה ָר ֵ
36:38וְאֶ ת־ﬠַ ָ
קֹמתוֹ:
צַלאֵ ל אֶ ת־הָ אָ רֹן ֲﬠצֵי ִשׁ ִטּים אַ ָמּ ַתיִם וָחֵ צִ י אָ ְרכּוֹ וְאַ ָמּה וָחֵ צִ י ָר ְחבּוֹ וְאַ ָמּה וָחֵ צִ י ָ
37:1וַיַּﬠַ שׂ ְבּ ְ
וּמחוּץ וַיַּﬠַ שׂ לוֹ זֵר זָהָ ב סָ ִביב:
37:2וַיְצַפֵּ הוּ זָהָ ב ָטהוֹר ִמבַּ יִת ִ
צַלעוֹ
וּשׁ ֵתּי ַטבָּ עוֹת ﬠַ ל־ ְ
ל־צַל עוֹ הָ אֶ חָ ת ְ
ְ
וּשׁ ֵתּי ַטבָּ עֹת ﬠַ
ֹתיו ְ
37:3וַיִּ צֹק לוֹ אַ ְרבַּ ע ַט ְבּ עֹת זָהָ ב ﬠַ ל אַ ְרבַּ ע פַּ ֲﬠמ ָ
הַ ֵשּׁנִית:
אֹתם זָהָ ב:
37:4וַיַּﬠַ שׂ בַּ ֵדּי ﬠֲצֵי ִשׁ ִטּים וַיְצַף ָ
37:5וַיָּבֵ א אֶ ת־הַ בַּ ִדּים בַּ טַּ בָּ עֹ ת ﬠַ ל צַלְ עֹת הָ אָ רֹן לָ ֵשׂאת אֶ ת־הָ אָ רֹן:
37:6וַיַּﬠַ שׂ ַכּ ֹפּ ֶרת זָהָ ב טָ הוֹר אַ מָּ תַ יִם וָחֵ צִ י אָ ְרכָּהּ וְאַ מָּ ה וָחֵ צִ י ָר ְחבָּ הּ:
37:7וַיַּﬠַ שׂ ְשׁנֵי כְ רֻ ִבים זָהָ ב ִמ ְק ָשׁה ﬠָ ָשׂה אֹתָ ם ִמ ְשּׁנֵי ְקצוֹת הַ ַכּ ֹפּ ֶרת:
37:8כְּ רוּב־אֶ חָ ד ִמ ָקּצָה ִמזֶּה וּכְ רוּב־אֶ חָ ד ִמ ָקּצָה ִמזֶּה ִמן־הַ כַּפֹּ ֶרת ﬠָ ָשׂה אֶ ת־הַ כְּ רֻ ִבים ִמ ְשּׁנֵי ִקצְ ווֹתוֹ:
37:9וַיִּ ְהיוּ הַ כְּ ֻר ִבים ֹפּ ְר ֵשׂי כְ נָפַ יִם ְלמַ ﬠְ לָ ה סֹכְ כִ ים ְבּ ַכנְפֵ יהֶ ם ﬠַ ל־הַ ַכּ ֹפּ ֶרת וּפְ נֵיהֶ ם ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו אֶ ל־הַ ַכּ ֹפּ ֶרת הָ יוּ
פְּ נֵי הַ כְּ רֻ ִבים:
קֹמתוֹ:
37:10וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ שֻּׁ לְ חָ ן ֲﬠצֵי ִשׁ ִטּים אַ מָּ תַ יִם אָ ְרכּוֹ וְאַ מָּ ה ָר ְחבּוֹ וְאַ מָּ ה וָחֵ צִ י ָ
37:11וַ ְיצַף אֹתוֹ ָזהָ ב טָ הוֹר וַיַּﬠַ שׂ לוֹ זֵר זָהָ ב סָ ִביב:
37:12וַיַּﬠַ שׂ לוֹ ִמ ְסגּ ֶֶרת טֹפַ ח סָ ִביב וַיַּﬠַ שׂ זֵר־זָהָ ב ְל ִמ ְסגּ ְַרתּוֹ סָ ִביב:
37:13וַיִּ צֹק לוֹ אַ ְרבַּ ע ַט ְבּ עֹת זָהָ ב וַיִּ ֵתּן אֶ ת־הַ ַטּבָּ עֹ ת ﬠַ ל אַ ְרבַּ ע הַ פֵּ אֹ ת אֲ ֶשׁר ְלאַ ְרבַּ ע ַרגְ לָ יו:
ְ 37:14לﬠ ַֻמּת הַ ִמּ ְסגּ ֶֶרת הָ יוּ הַ ַטּבָּ עֹת בָּ ִתּים לַ בַּ ִדּים לָ ֵשׂאת אֶ ת־הַ שֻּׁ ְלחָ ן:
אֹתם זָהָ ב לָ ֵשׂאת אֶ ת־הַ שֻּׁ לְ חָ ן:
37:15וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ בַּ ִדּים ﬠֲצֵ י ִשׁ ִטּים וַ ְי ַצף ָ
ֹתיו וְאֶ ת־ ַכּפֹּתָ יו וְאֵ ת ְמנ ִַקּיֹּ ָתיו וְאֶ ת־הַ ְקּ ָשׂות אֲ ֶשׁר יֻסַּ בָּ הֵ ן
ת־קﬠָ ר ָ
ַ 37:16ויַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ כּ ִֵלים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ שֻּׁ ְלחָ ן אֶ ְ
זָהָ ב טָ הוֹר:
תּ ֶריהָ וּפְ ָרחֶ יהָ ִמ ֶמּנָּה הָ יוּ:
37:17וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ ְמּנ ָֹרה זָהָ ב טָ הוֹר ִמ ְק ָשׁה ﬠָ ָשׂה אֶ ת־הַ ְמּנ ָֹרה י ְֵרכָהּ ְו ָקנָהּ גְּ ִביﬠֶ יהָ כַּפְ ֹ
וּשׁ ָשׁה ְקנֵי ְמנ ָֹרה ִמצִּ ָדּהּ הַ ֵשּׁנִי:
37:18ו ְִשׁ ָשּׁה ָקנִים יֹ צְ ִאים ִמצִּ ֶדּיהָ ְשׁ ָשׁה ְקנֵי ְמנ ָֹרה ִמצִּ ָדּהּ הָ אֶ חָ ד ְ
תּר וָפָ ַרח ֵכּן
וּשׁ ָשׁה גְ ִב ִﬠים ְמשֻׁ ָקּ ִדים ְבּ ָקנֶה אֶ חָ ד כַּפְ ֹ
ְ 37:19שׁ ָשׁה גְ ִבﬠִ ים ְמשֻׁ ָקּ ִדים בַּ ָקּנֶה הָ אֶ חָ ד כַּפְ תֹּר וָפֶ ַרח ְ
ְל ֵשׁ ֶשׁת הַ ָקּנִים הַ יֹּ צְ ִאים ִמן־הַ ְמּנ ָֹרה:
וּפ ָרחֶ יהָ :
תּ ֶריהָ ְ
37:20וּבַ ְמּנ ָֹרה אַ ְרבָּ ﬠָ ה גְ ִב ִﬠים ְמשֻׁ ָקּ ִדים כּ ְַפ ֹ
ת־שׁנֵי הַ ָקּנִים ִמ ֶמּנָּה ְל ֵשׁ ֶשׁת
ְ
ְ 37:21וכַפְ תֹּר תַּ חַ ת ְשׁנֵי הַ ָקּנִים ִממֶּ נָּה ְוכַפְ תֹּר תַּ חַ ת ְשׁנֵי הַ ָקּנִים ִמ ֶמּנָּה ְוכ ְַפתֹּר ַתּחַ
הַ ָקּנִים הַ יֹּ צְ ִאים ִמ ֶמּנָּה:
ֹתם ִמ ֶמּנָּה הָ יוּ כֻּלָּ הּ ִמ ְק ָשׁה אַ חַ ת זָהָ ב טָ הוֹר:
וּקנ ָ
37:22כּ ְַפתּ ֵֹריהֶ ם ְ
37:23וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־ ֵנרֹתֶ יהָ ִשׁ ְבﬠָ ה וּמַ לְ ָקחֶ יהָ וּמַ ְחתֹּתֶ יהָ זָהָ ב טָ הוֹר:
37:24כִּ כָּר זָהָ ב ָטהוֹר ﬠָ ָשׂה אֹתָ הּ וְאֵ ת כָּל־כֵּלֶ יהָ :
ֹתיו:
קֹמתוֹ ִמ ֶמּנּוּ הָ יוּ ַק ְרנ ָ
ת־מזְ בַּ ח הַ ְקּטֹ ֶרת ﬠֲצֵי ִשׁ ִטּים אַ מָּ ה אָ ְרכּוֹ וְאַ ָמּה ָר ְחבּוֹ ָרבוּﬠַ וְאַ ָמּ ַתיִם ָ
ִ
37:25וַיַּﬠַ שׂ אֶ
ת־ק ְר ֹנתָ יו וַיַּﬠַ שׂ לוֹ זֵר זָהָ ב סָ ִביב:
ַ
ת־קי רֹתָ יו סָ ִביב וְאֶ
37:26וַ ְיצַף אֹתוֹ זָהָ ב טָ הוֹר אֶ ת־גַּגּוֹ וְאֶ ִ
צַלעֹתָ יו ﬠַ ל ְשׁנֵי צִ ָדּיו ְלבָ ִתּים ְלבַ ִדּים לָ ֵשׂאת אֹ תוֹ בָּ הֶ ם:
וּשׁ ֵתּי ַט ְבּעֹת זָהָ ב ﬠָ ָשׂה־לוֹ ִמ ַתּחַ ת ְלזֵרוֹ ﬠַ ל ְשׁ ֵתּי ְ
ְ 37:27
37:28וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ בַּ ִדּים ﬠֲצֵ י ִשׁ ִטּים וַ ְי ַצף אֹתָ ם זָהָ ב:
ֲשׂה ר ֵֹקחַ :
ת־קטֹ ֶרת הַ סַּ ִמּים ָטהוֹר ַמﬠ ֵ
קֹדשׁ וְאֶ ְ
ת־שׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ֶ
ֶ
37:29וַיַּﬠַ שׂ אֶ
קֹמתוֹ:
ְשׁ שׁ אַ מּוֹת ָ
ת־מזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה ﬠֲצֵי ִשׁ ִטּים חָ ֵמשׁ אַ מּוֹת אָ ְרכּוֹ וְחָ ֵמשׁ־אַ מּוֹת ָר ְחבּוֹ ָרבוּﬠַ ו ָ
ִ
38:1וַיַּﬠַ שׂ אֶ
38:2וַיַּﬠַ שׂ ַק ְרנֹתָ יו ﬠַ ל אַ ְרבַּ ע פִּ נֹּתָ יו ִממֶּ נּוּ הָ יוּ ַק ְרנֹתָ יו וַ ְי ַצף אֹתוֹ ְנחֹ ֶשׁת:
תּת ָכּל־כֵּלָ יו
ַ 38:3ויַּﬠַ שׂ אֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֶ ת־הַ ִסּי רֹת וְאֶ ת־הַ יָּﬠִ ים וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ָרקֹ ת אֶ ת־הַ ִמּזְ לָ גֹ ת וְאֶ ת־הַ ַמּ ְח ֹ
ﬠָ ָשׂה נְ חֹ ֶשׁת:
ֲשׂה ֶר ֶשׁת ְנחֹ ֶשׁת תַּ חַ ת כּ ְַרכֻּבּוֹ ִמלְּ מַ טָּ ה ﬠַ ד־חֶ צְ יוֹ:
38:4וַיַּﬠַ שׂ לַ ִמּזְ בֵּ חַ ִמכְ בָּ ר מַ ﬠ ֵ
38:5וַיִּ צֹק אַ ְרבַּ ע ַטבָּ עֹ ת ְבּאַ ְרבַּ ע הַ ְקּצָות לְ ִמכְ בַּ ר הַ ְנּחֹ ֶשׁת בָּ ִתּים לַ בַּ ִדּים:
38:6וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ בַּ ִדּים ֲﬠצֵי ִשׁ ִטּים וַ ְיצַף אֹתָ ם ְנחֹ ֶשׁת:
צַלעֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ לָ ֵשׂאת אֹתוֹ בָּ הֶ ם נְבוּב לֻחֹ ת ﬠָ ָשׂה אֹתוֹ:
38:7וַיָּבֵ א אֶ ת־הַ בַּ ִדּים בַּ ַטּבָּ עֹ ת ﬠַ ל ְ
38:8וַיַּﬠַ שׂ אֵ ת הַ כִּ יּוֹר נְ חֹ ֶשׁת וְאֵ ת כַּנּוֹ נְ חֹ ֶשׁת ְבּמַ ְראֹת הַ צּ ְֹבאֹת אֲ ֶשׁר צ ְָבאוּ פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
38:9וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הֶ חָ ֵצר לִ פְ אַ ת ֶנגֶב תֵּ ימָ נָה ַקלְ ﬠֵ י הֶ חָ ֵצ ר ֵשׁשׁ מָ ְשׁזָר מֵ אָ ה בָּ אַ ָמּה:

מּוּדיהֶ ם ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְדנֵיהֶ ם ﬠֶ ְשׂ ִרים נְ חֹ ֶשׁת וָוֵי הָ ﬠַ מֻּ ִדים וַחֲ שֻׁ ֵקיהֶ ם כָּסֶ ף:
38:10ﬠַ ֵ
מּוּדים וַחֲ שֻׁ ֵקיהֶ ם כָּסֶ ף:
מּוּדיהֶ ם ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְד ֵניהֶ ם ﬠֶ ְשׂ ִרים נְ חֹ ֶשׁת וָוֵי הָ ﬠַ ִ
38:11ו ְִל ְפאַ ת צָפוֹן ֵמאָ ה בָ אַ ָמּה ﬠַ ֵ
שׁוּקיהֶ ם כָּסֶ ף:
ֲשׂ ָרה וָוֵי הָ ﬠַ מֻּ ִדים וַחֲ ֵ
ֲשׂ ָרה וְאַ ְדנֵיהֶ ם ﬠ ָ
מּוּדיהֶ ם ﬠ ָ
38:12ו ְִל ְפאַ ת־יָם ְקלָ ﬠִ ים חֲ ִמ ִשּׁים בָּ אַ ָמּה ﬠַ ֵ
38:13ו ְִל ְפאַ ת ֵק ְד ָמה ִמזְ ָרחָ ה חֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה:
מּוּדיהֶ ם ְשׁ ָשׁה וְאַ ְדנֵיהֶ ם ְשׁ ָשׁה:
ְ 38:14קלָ ִﬠים חֲ מֵ שׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ ָמּה אֶ ל־הַ כּ ֵָתף ﬠַ ֵ
וּמזֶּה לְ ַשׁﬠַ ר הֶ חָ צֵר ְקלָ ﬠִ ים חֲ מֵ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ ָמּה ﬠַ מֻּ ֵדיהֶ ם ְשׁ ָשׁה וְאַ ְדנֵיהֶ ם ְשׁ ָשׁה:
38:15וְלַ כָּתֵ ף הַ ֵשּׁנִית ִמזֶּה ִ
ָל־ק ְלﬠֵ י הֶ חָ צֵר סָ ִביב ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר:
38:16כּ ַ
אשׁיהֶ ם כָּסֶ ף וְהֵ ם ְמחֻ ָשּׁ ִקים ֶכּסֶ ף כֹּל
שׁוּקיהֶ ם כֶּסֶ ף וְצִ פּוּי ָר ֵ
מּוּדים וַחֲ ֵ
38:17וְהָ אֲ ָדנִים לָ ﬠַ מֻּ ִדים נְ חֹ ֶשׁת וָוֵי הָ ﬠַ ִ
ﬠַ מֻּ ֵדי הֶ חָ ֵצר:
קוֹמה ְב רֹחַ ב
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָר וְﬠֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה ֹא ֶר ְו ָ
ֲשׂה ר ֵֹקם ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן ְותוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
38:18וּמָ סַ ַשׁﬠַ ר הֶ חָ ֵצר מַ ﬠ ֵ
חָ ֵמשׁ אַ מּוֹת ְלﬠֻמַּ ת ַקלְ ﬠֵ י הֶ חָ צֵ ר:
אשׁיהֶ ם וַחֲ שֻׁ ֵקיהֶ ם כָּסֶ ף:
38:19וְﬠַ מֻּ ֵדיהֶ ם אַ ְרבָּ ﬠָ ה וְאַ ְדנֵיהֶ ם אַ ְרבָּ ﬠָ ה ְנחֹ ֶשׁת וָוֵיהֶ ם כֶּסֶ ף וְצִ פּוּי ָר ֵ
ְ 38:20וכָל־הַ ְיתֵ דֹת לַ ִמּ ְשׁכָּן וְלֶ חָ ֵצ ר סָ ִביב נְ חֹ ֶשׁת:
ית ָמ ר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן:
ֹשׁה ֲﬠב ַֹדת הַ ְלוִיִּ ם ְבּיַד ִא ָ
ל־פּי מ ֶ
קוּדי הַ ִמּ ְשׁכָּן ִמ ְשׁכַּן הָ ﬠֵ דֻ ת אֲ ֶשׁר ֻפּ ַקּד ﬠַ ִ
38:21אֵ לֶּ ה ְפ ֵ
ֹשׁה:
ְהוּדה ﬠָ ָשׂה אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ן־אוּרי בֶ ן־חוּר לְ מַ טֵּ ה י ָ
ִ
וּבצַלְ אֵ ל בֶּ
ְ 38:22
וּבתוֹלַ ﬠַ ת הַ ָשּׁנִי
ה־דן חָ ָרשׁ וְחֹ ֵשׁב ְור ֵֹקם בַּ ְתּכֵלֶ ת וּבָ אַ ְרגּ ָָמן ְ
38:23ו ְִאתּוֹ אָ הֳ ִליאָ ב בֶּ ן־אֲ ִחיסָ ָמ לְ ַמטֵּ ָ
וּבַ ֵשּׁשׁ:
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת
קֹּדשׁ וַי ְִהי זְ הַ ב הַ ְתּנוּפָ ה ֵתּ ַשׁע וְﬠֶ ְשׂ ִרים כִּ כָּר ְ
38:24כָּל־הַ זָּהָ ב הֶ ﬠָ שׂוּי לַ ְמּלָ אכָה ְבּכֹל ְמלֶ א ֶכת הַ ֶ
וּשׁ ִשׁים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ:
ְ
קֹּדשׁ:
וּשׁבַ ע מֵ אוֹת וַחֲ ִמ ָשּׁה ו ְִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ ֶ
קוּדי הָ ﬠֵ ָדה ְמאַ ת כִּ כָּר וְאֶ לֶ ף ְ
ְ 38:25וכֶסֶ ף פְּ ֵ
קֹּדשׁ לְ כֹל הָ עֹבֵ ר ﬠַ ל־הַ ְפּ ֻק ִדים ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה
38:26בֶּ ַקע לַ גֻּלְ גֹּ לֶ ת מַ חֲ צִ ית הַ ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ ֶ
וּשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים וַחֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים:
לְ ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ְ
קֹּדשׁ וְאֵ ת אַ ְדנֵי הַ פָּ ֹרכֶת ְמאַ ת אֲ ָדנִים ִל ְמאַ ת הַ כִּ כָּר כִּ כָּר לָ אָ ֶדן:
ַ 38:27וי ְִהי ְמאַ ת כִּ כַּר הַ כֶּסֶ ף לָ צֶ ֶקת אֵ ת אַ ְד ֵני הַ ֶ
אשׁיהֶ ם ו ְִח ַשּׁק ֹא ָתם:
מּוּדים וְצִ פָּ ה ָר ֵ
וּשׁבַ ע הַ מֵּ אוֹת וַחֲ ִמ ָשּׁה ו ְִשׁ ְבﬠִ ים ﬠָ ָשׂה וָוִים לָ ﬠַ ִ
38:28וְאֶ ת־הָ אֶ לֶ ף ְ
38:29וּ ְנחֹ ֶשׁת הַ ְתּנוּפָ ה ִשׁ ְבﬠִ ים כִּ כָּר וְאַ לְ פַּ יִם וְאַ ְרבַּ ע־מֵ אוֹת ָשׁ ֶקל:
ת־מכְ בַּ ר הַ נְּ חֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר־לוֹ וְאֵ ת כָּל־כְּ לֵ י
ִ
ַ 38:30ויַּﬠַ שׂ בָּ הּ אֶ ת־אַ ְדנֵי פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֵ ת ִמזְ בַּ ח הַ נְּ חֹ ֶשׁת וְאֶ
הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
38:31וְאֶ ת־אַ ְדנֵי הֶ חָ ֵצר סָ ִביב וְאֶ ת־אַ ְדנֵי ַשׁﬠַ ר הֶ חָ צֵ ר וְאֵ ת כָּל־י ְִתדֹת הַ ִמּ ְשׁכָּן וְאֶ ת־כָּל־י ְִתדֹת הֶ חָ ֵצר סָ ִביב:
ת־בּגְ ֵדי הַ קֹּ ֶדשׁ אֲ ֶשׁר לְ אַ הֲ רֹן
ִ
י־שׂ ָרד לְ ָשׁ ֵרת בַּ קֹּ ֶדשׁ וַ ַיּﬠֲשׂוּ אֶ
וּמן־הַ ְתּכֵלֶ ת וְהָ אַ ְרגּ ָָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת הַ ָשּׁנִי ﬠָ שׂוּ ִבגְ ֵד ְ
ִ 39:1
ֹשׁה:
כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
39:2וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הָ אֵ פֹד זָהָ ב ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ְו ֵשׁשׁ מָ ְשׁזָר:
וּבתוֹ
וּבתוֹ תּוֹלַ ﬠַ ת הַ ָשּׁנִ י ְ
וּבתוֹ הָ אַ ְרגּ ָָמן ְ
39:3וַי ְַר ְקּעוּ אֶ ת־פַּ חֵ י הַ זָּהָ ב ו ְִקצֵּץ פְּ ִתילִ ם לַ ﬠֲשׂוֹת ְבּתוֹ הַ ְתּכֵלֶ ת ְ
הַ ֵשּׁשׁ ַמ ֲﬠ ֵשׂה חֹ ֵשׁב:
ל־שׁנֵי ִקצְ ווֹתוֹ חֻ בָּ ר:
39:4כְּ תֵ פֹת ﬠָ שׂוּ־לוֹ חֹ ְברֹת ﬠַ ְ
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָר כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה
ֲשׂהוּ זָהָ ב ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
39:5וְחֵ ֶשׁב אֲ פ ָֻדּתוֹ אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ יו ִממֶּ נּוּ הוּא כְּ מַ ﬠ ֵ
ֹשׁה:
יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ל־שׁמוֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
חוֹתם ﬠַ ְ
ָ
39:6וַ ַיּﬠֲשׂוּ אֶ ת־אַ ְבנֵי הַ שֹּׁהַ ם מֻ סַ בֹּת ִמ ְשׁ ְבּצֹת זָהָ ב ְמפֻתָּ חֹ ת פִּ תּוּחֵ י
ֹשׁה:
ָשׂם אֹתָ ם ﬠַ ל כִּ ְתפֹת הָ אֵ פֹד אַ ְבנֵי זִ כָּרוֹן לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
39:7וַיּ ֶ
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָר:
ֲשׂה אֵ פֹד זָהָ ב ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי ו ֵ
ֲשׂה חֹ ֵשׁב כְּ מַ ﬠ ֵ
ַ 39:8ויַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ חֹ ֶשׁן מַ ﬠ ֵ
ָ 39:9רבוּﬠַ הָ יָה כָּפוּל ﬠָ שׂוּ אֶ ת־הַ חֹ ֶשׁן ז ֶֶרת אָ ְרכּוֹ ְוז ֶֶרת ָר ְחבּוֹ כָּפוּל:
טוּרי אָ בֶ ן טוּר א ֶֹדם פִּ ְט ָדה וּבָ ֶר ֶקת הַ טּוּר הָ אֶ חָ ד:
39:10וַיְמַ לְ אוּ־בוֹ אַ ְרבָּ ﬠָ ה ֵ
39:11וְהַ טּוּר הַ ֵשּׁ ִני נֹפֶ סַ פִּ יר ְויָהֲ ם:
ישׁי לֶ ֶשׁם ְשׁבוֹ וְאַ ְחלָ מָ ה:
39:12וְהַ טּוּר הַ ְשּׁלִ ִ
יﬠי ַתּ ְר ִשׁישׁ שֹׁהַ ם ְוי ְָשׁפֵ ה מוּסַ בֹּת ִמ ְשׁ ְבּצוֹת זָהָ ב ְבּ ִמ ֻלּאֹתָ ם:
39:13וְהַ טּוּר הָ ְר ִב ִ
ל־שׁמוֹ ִל ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר
ֹתם ִפּתּוּחֵ י חֹ ָתם ִאישׁ ﬠַ ְ
ל־שׁמ ָ
־שׁמֹת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ נָּה ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ﬠַ ְ
39:14וְהָ אֲ בָ נִים ﬠַ ל ְ
ָשׁבֶ ט:
ֲשׂה ֲﬠבֹת זָהָ ב ָטהוֹר:
39:15וַ ַיּﬠֲשׂוּ ﬠַ ל־הַ חֹ ֶשׁן ַשׁ ְר ְשׁרֹת גּ ְַבלֻת ַמﬠ ֵ
ל־שׁנֵי ְקצוֹת הַ חֹ ֶשׁן:
ת־שׁתֵּ י הַ טַּ בָּ עֹ ת ﬠַ ְ
ְ
וּשׁתֵּ י טַ ְבּעֹת זָהָ ב וַיִּ ְתּנוּ אֶ
39:16וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְשׁתֵּ י ִמ ְשׁ ְבּצֹת זָהָ ב ְ
ל־קצוֹת הַ חֹ ֶשׁן:
ל־שׁ ֵתּי הַ ַטּבָּ עֹ ת ﬠַ ְ
39:17וַיִּ ְתּנוּ ְשׁ ֵתּי הָ ֲﬠ ֹבתֹת הַ זָּהָ ב ﬠַ ְ

ל־שׁ ֵתּי הַ ִמּ ְשׁ ְבּצֹת וַיִּ ְתּנֻם ﬠַ ל־כִּ ְתפֹת הָ אֵ פֹד אֶ ל־מוּל פָּ נָיו:
39:18וְאֵ ת ְשׁתֵּ י ְקצוֹת ְשׁתֵּ י הָ ֲﬠ ֹבתֹת נ ְָתנוּ ﬠַ ְ
ְתה:
ל־שׂפָ תוֹ אֲ ֶשׁר אֶ ל־ﬠֵ בֶ ר הָ אֵ פֹד בָּ י ָ
ל־שׁנֵי ְקצוֹת הַ חֹ ֶשׁן ﬠַ ְ
39:19וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְשׁתֵּ י טַ ְבּעֹת זָהָ ב וַיּ ִָשׂימוּ ﬠַ ְ
ל־שׁתֵּ י כִ ְתפֹת הָ אֵ פֹד ִמלְ מַ טָּ ה ִממּוּל פָּ נָיו ְלﬠ ַֻמּת ֶמ ְחבַּ ְרתּוֹ ִמ ַמּﬠַ ל ְלחֵ ֶשׁב
39:20וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְשׁ ֵתּי טַ ְבּעֹת זָהָ ב וַיִּ ְתּנֻם ﬠַ ְ
הָ אֵ פֹד:
עֹתיו אֶ ל־טַ ְבּ עֹת הָ אֵ ֹפד ִבּ ְפ ִתיל ְתּכֵלֶ ת ִל ְהיֹ ת ﬠַ ל־חֵ ֶשׁב הָ אֵ פֹד ְול ֹא־ ִי ַזּח הַ חֹ ֶשׁן ֵמﬠַ ל
39:21וַיִּ ְרכְּ סוּ אֶ ת־הַ חֹ ֶשׁן ִמ ַטּ ְבּ ָ
ֹשׁה:
הָ אֵ פֹד כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֲשׂה אֹ ֵרג כְּ ִליל ְתּכֵלֶ ת:
ת־מ ִﬠיל הָ אֵ פֹד ַמﬠ ֵ
ְ
39:22וַיַּﬠַ שׂ אֶ
39:23וּפִ י־הַ ְמּﬠִ יל ְבּתוֹכוֹ כְּ פִ י תַ ְח ָרא ָשׂפָ ה לְ פִ יו סָ ִביב ל ֹא י ִָקּ ֵרﬠַ :
39:24וַ ַיּﬠֲשׂוּ ﬠַ ל־שׁוּלֵ י הַ ְמּﬠִ יל ִרמּוֹנֵי ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי מָ ְשׁ ָזר:
מנֵי זָהָ ב טָ הוֹר וַיִּ ְתּנוּ אֶ ת־הַ פַּ ֲﬠמֹנִים ְבּתוֹ הָ ִרמֹּנִ ים ﬠַ ל־שׁוּלֵ י הַ ְמּ ִﬠיל סָ ִביב ְבּתוֹ הָ ִרמֹּנִים:
ַ 39:25ו ַיּﬠֲשׂוּ פַ ֲﬠ ֹ
מ ֶשׁה:
39:26פַּ ֲﬠמֹן ו ְִרמֹּן פַּ ֲﬠמֹן ְו ִרמֹּן ﬠַ ל־שׁוּלֵ י הַ ְמּﬠִ יל סָ ִביב לְ ָשׁ ֵרת כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־ ֹ
ֲשׂה ֹא ֵרג ְלאַ הֲ רֹן וּלְ בָ נָיו:
39:27וַ ַיּﬠֲשׂוּ אֶ ת־הַ כּ ְָתנֹת ֵשׁשׁ ַמﬠ ֵ
ת־מכְ ְנסֵ י הַ בָּ ד ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר:
ִ
39:28וְאֵ ת הַ ִמּצְ נֶפֶ ת ֵשׁשׁ וְאֶ ת־פַּ אֲ ֵרי הַ ִמּגְ בָּ עֹ ת ֵשׁשׁ וְאֶ
ֹשׁה:
ֲשׂה ר ֵֹקם כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
וּתכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי מַ ﬠ ֵ
39:29וְאֶ ת־הָ אַ ְבנֵט ֵשׁשׁ מָ ְשׁזָר ְ
קֹדשׁ לַ יהוָה:
חוֹתם ֶ
ָ
קֹּדשׁ זָהָ ב טָ הוֹר וַיִּ כְ ְתּבוּ ﬠָ לָ יו ִמכְ ַתּב ִפּתּוּחֵ י
39:30וַ ַיּﬠֲשׂוּ אֶ ת־צִ יץ ֵנזֶר־הַ ֶ
ֹשׁה:
39:31וַיִּ ְתּנוּ ﬠָ לָ יו פְּ ִתיל ְתּכֵלֶ ת לָ תֵ ת ﬠַ ל־הַ ִמּצְ נֶפֶ ת ִמ ְל ָמ ְﬠלָ ה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה כֵּן ﬠָ שׂוּ:
39:32ו ֵַתּכֶל כָּל־ ֲﬠב ַֹדת ִמ ְשׁכַּן אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה אֶ ת־הָ אֹהֶ ל וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו ְק ָרסָ יו ְק ָר ָשׁיו ְבּ ִריחוֹ וְﬠַ מֻּ ָדיו וַאֲ ָדנָיו:
ַ 39:33ויּ ִָביאוּ אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן אֶ ל־מ ֶ
ת־מכְ סֵ ה עֹ רֹת הַ ְתּחָ ִשׁים וְאֵ ת פָּ ֹרכֶת הַ ָמּסָ :
ִ
ת־מכְ סֵ ה עוֹרֹת הָ אֵ ילִ ם הַ ְמאָ ָדּ ִמים וְאֶ
ִ
39:34וְאֶ
39:35אֶ ת־אֲ רֹן הָ ﬠֵ דֻ ת וְאֶ ת־בַּ ָדּיו וְאֵ ת הַ ַכּ ֹפּ ֶרת:
39:36אֶ ת־הַ שֻּׁ לְ חָ ן אֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו וְאֵ ת לֶ חֶ ם הַ פָּ נִים:
39:37אֶ ת־הַ ְמּנ ָֹרה הַ ְטּהֹ ָרה אֶ ת־ ֵנרֹתֶ יהָ ֵנרֹת הַ מַּ ﬠ ֲָרכָה וְאֶ ת־כָּל־כֵּלֶ יהָ וְאֵ ת ֶשׁמֶ ן הַ מָּ אוֹר:
39:38וְאֵ ת ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב וְאֵ ת ֶשׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה וְאֵ ת ְקטֹ ֶרת הַ סַּ ִמּים וְאֵ ת ָמסַ פֶּ ַתח הָ אֹהֶ ל:
ת־מכְ בַּ ר הַ ְנּחֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר־לוֹ אֶ ת־בַּ ָדּיו וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו אֶ ת־הַ כִּ יֹּ ר וְאֶ ת־כַּנּוֹ:
ִ
39:39אֵ ת ִמזְ בַּ ח הַ ְנּחֹ ֶשׁת וְאֶ
ִיתד ֶֹתיהָ וְאֵ ת כָּל־כְּ לֵ י
ית ָריו ו ֵ
ת־מ ָ
ֵ
39:40אֵ ת ַקלְ ﬠֵ י הֶ חָ ֵצר אֶ ת־ﬠַ מֻּ ֶדיהָ וְאֶ ת־אֲ ָדנֶיהָ וְאֶ ת־הַ מָּ סָ לְ ַשׁﬠַ ר הֶ חָ ֵצר אֶ
ֲﬠב ַֹדת הַ ִמּ ְשׁכָּן ְלאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ת־בּגְ ֵדי בָ נָיו לְ כַהֵ ן:
ת־בּגְ ֵדי הַ קֹּ ֶדשׁ ְלאַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן וְאֶ ִ
קֹּדשׁ אֶ ִ
ת־בּגְ ֵדי הַ ְשּׂ ָרד ְל ָשׁ ֵרת בַּ ֶ
39:41אֶ ִ
ֹשׁה כֵּן ﬠָ שׂוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל־הָ ֲﬠב ָֹדה:
39:42כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה:
אֹתם מ ֶ
ָ
אֹתהּ כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה כֵּן ﬠָ שׂוּ וַיְבָ ֶר
ֹשׁה אֶ ת־כָּל־הַ ְמּלָ אכָה ו ְִהנֵּה ﬠָ שׂוּ ָ
39:43וַיּ ְַרא מ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
40:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־מ ְשׁכַּן אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ִ
ְ 40:2בּיוֹם־הַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ תָּ ִקים אֶ
ְשׂ ְמתָּ ָשׁם אֵ ת אֲ רוֹן הָ ﬠֵ דוּת וְסַ כֹּתָ ﬠַ ל־הָ אָ רֹן אֶ ת־הַ פָּ ֹרכֶת:
40:3ו ַ
ֹתיהָ :
ית אֶ ת־ ֵנר ֶ
40:4וְהֵ בֵ אתָ אֶ ת־הַ שֻּׁ לְ חָ ן וְﬠָ ַרכְ תָּ אֶ ת־ﬠֶ ְרכּוֹ וְהֵ בֵ אתָ אֶ ת־הַ ְמּנ ָֹרה וְהַ ﬠֲלֵ ָ
ת־מסַ הַ פֶּ ַתח לַ ִמּ ְשׁכָּן:
ָ
ְשׂ ְמ ָתּ אֶ
ת־מזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב לִ ְקטֹ ֶרת ִל ְפנֵי אֲ רוֹן הָ ﬠֵ דֻ ת ו ַ
ִ
ְ 40:5ונ ַָתתָּ ה אֶ
ְ 40:6ונ ַָתתָּ ה אֵ ת ִמזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה לִ פְ נֵי פֶּ ַתח ִמ ְשׁכַּן אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד:
ְ 40:7ונ ַָת ָתּ אֶ ת־הַ כִּ יֹּ ר בֵּ ין־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וּבֵ ין הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְונ ַָת ָתּ ָשׁם מָ יִם:
ְשׂ ְמ ָתּ אֶ ת־הֶ חָ צֵר סָ ִביב ְונָתַ תָּ אֶ ת־מָ סַ ַשׁﬠַ ר הֶ חָ ֵצ ר:
40:8ו ַ
קֹדשׁ:
ת־שׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה וּמָ ַשׁ ְח ָתּ אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־בּוֹ ו ְִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֹתוֹ וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו וְהָ יָה ֶ
ֶ
40:9וְלָ ַק ְחתָּ אֶ
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים:
ת־מזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו ְו ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְהָ יָה הַ ִמּזְ בֵּ חַ ֶ
ִ
וּמ ַשׁ ְחתָּ אֶ
ָ 40:10
40:11וּמָ ַשׁ ְחתָּ אֶ ת־הַ כִּ יֹּ ר וְאֶ ת־כַּנּוֹ ְו ִק ַדּ ְשׁתָּ אֹתוֹ:
ֹתם בַּ ָמּיִם:
40:12ו ְִה ְק ַר ְבתָּ אֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־בָּ נָיו אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ו ְָרחַ צְ תָּ א ָ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ ֹאתוֹ ו ְִק ַדּ ְשׁתָּ ֹאתוֹ וְכִ הֵ ן לִ י:
40:13ו ְִהלְ בַּ ְשׁתָּ אֶ ת־אַ הֲ רֹן אֵ ת ִבּגְ ֵדי הַ קֹּ ֶדשׁ ָ
40:14וְאֶ ת־בָּ נָיו תַּ ְק ִריב ו ְִהלְ בַּ ְשׁתָּ אֹתָ ם כֻּתֳּ נֹת:
40:15וּמָ ַשׁ ְחתָּ אֹתָ ם כַּאֲ ֶשׁר מָ ַשׁ ְחתָּ אֶ ת־אֲ ִביהֶ ם וְכִ הֲ נוּ לִ י וְהָ יְתָ ה לִ ְהיֹ ת לָ הֶ ם מָ ְשׁחָ ָתם ִלכְ הֻ נַּת עוֹלָ ם ְל ֹדר ָֹתם:
ֹשׁה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֹתוֹ כֵּן ﬠָ ָשׂה:
40:16וַיַּﬠַ שׂ מ ֶ
הוּקם הַ ִמּ ְשׁכָּן:
40:17וַי ְִהי בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן בַּ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁנִית ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ ַ
מּוּדיו:
ת־בּ ִריחָ יו ַויּ ֶָקם אֶ ת־ﬠַ ָ
ְ
ת־ק ָר ָשׁיו וַיִּ תֵּ ן אֶ
ת־ק ָרסָ יו  1וְאֶ ְ
ָשׂם אֶ ְ
ֹשׁה אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־אֲ ָדנָיו ַויּ ֶ
ַ 40:18ויּ ֶָקם מ ֶ
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ת־ק ָר ָשׁיו(  DSS // omit MTאֶ ְ
ת־ק ָרסָ יו וְאֶ ְ
)אֶ ְ

1

ת־מכְ סֵ ה הָ אֹהֶ ל ﬠָ לָ יו ִמ ְל ָמ ְﬠלָ ה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה
ִ
ָשׂם אֶ
40:19וַיִּ ְפרֹשׂ אֶ ת־הָ אֹהֶ ל ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן וַיּ ֶ
ֹשׁה:
אֶ ת־מ ֶ
ָשׂם אֶ ת־הַ בַּ ִדּים ﬠַ ל־הָ אָ רֹן וַיִּ ֵתּן אֶ ת־הַ ַכּ ֹפּ ֶרת ﬠַ ל־הָ אָ רֹן ִמ ְל ָמ ְﬠלָ ה:
40:20וַיִּ ַקּח וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־הָ ﬠֵ דֻ ת אֶ ל־הָ אָ רֹן ַויּ ֶ
ָשׂם אֵ ת פָּ ֹרכֶת הַ מָּ סָ וַיָּסֶ ﬠַ ל אֲ רוֹן הָ ﬠֵ דוּת כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה
ַ 40:21ויָּבֵ א אֶ ת־הָ אָ רֹן אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן וַיּ ֶ
ֹשׁה:
אֶ ת־מ ֶ
40:22וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־הַ שֻּׁ לְ חָ ן ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ﬠַ ל י ֶֶר הַ ִמּ ְשׁכָּן צָ ֹפנָה ִמחוּץ לַ פָּ ֹרכֶת:
ֹשׁה:
40:23וַ ַיּ ֲﬠ ֹר ﬠָ לָ יו ﬠֵ ֶר לֶ חֶ ם לִ פְ נֵי יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ָשׂם אֶ ת־הַ ְמּנ ָֹרה ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ֹנכַח הַ שֻּׁ ְלחָ ן ﬠַ ל י ֶֶר הַ ִמּ ְשׁכָּן נֶגְ בָּ ה:
40:24וַיּ ֶ
ֹשׁה:
40:25וַיַּﬠַ ל הַ ֵנּרֹת לִ פְ נֵי יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ת־מזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד לִ פְ נֵי הַ פָּ ֹרכֶת:
ִ
40:26וַ ָיּ ֶשׂם אֶ
מ ֶשׁה:
40:27וַיּ ְַקטֵ ר ﬠָ לָ יו ְקטֹ ֶרת סַ ִמּים כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־ ֹ
ת־מסַ הַ פֶּ ַתח לַ ִמּ ְשׁכָּן:
ָ
ָשׂם אֶ
40:28וַיּ ֶ
40:29וְאֵ ת ִמזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה ָשׂם פֶּ תַ ח ִמ ְשׁכַּן אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד ַויַּﬠַ ל ﬠָ לָ יו אֶ ת־הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־הַ ִמּנְ חָ ה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה
ֹשׁה:
אֶ ת־מ ֶ
ָשׂם אֶ ת־הַ כִּ יֹּ ר בֵּ ין־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וּבֵ ין הַ ִמּזְ בֵּ חַ וַיִּ תֵּ ן ָשׁמָּ ה מַ יִם לְ ָר ְח ָצה:
40:30וַיּ ֶ
ת־רגְ לֵ יהֶ ם:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם וְאֶ ַ
40:31ו ְָרחֲ צוּ ִמ ֶמּנּוּ מ ֶ
ֹשׁה:
וּב ָק ְרבָ ָתם אֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ י ְִרחָ צוּ כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ְ 40:32בּבֹאָ ם אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְ
ֹשׁה אֶ ת־הַ ְמּלָ אכָה:
ת־מסַ ַשׁﬠַ ר הֶ חָ צֵ ר ַו ְיכַל מ ֶ
ָ
ַ 40:33ויּ ֶָקם אֶ ת־הֶ חָ צֵ ר סָ ִביב לַ ִמּ ְשׁכָּן וְלַ ִמּזְ בֵּ חַ וַיִּ ֵתּן אֶ
40:34וַ ְיכַס הֶ ﬠָ נָן אֶ ת־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וּכְ בוֹד יְהוָה מָ לֵ א אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן:
י־שׁכַן ﬠָ לָ יו הֶ ﬠָ נָן וּכְ בוֹד יְהוָה מָ לֵ א אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן:
ֹשׁה לָ בוֹא אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד כִּ ָ
40:35וְל ֹא־ ָיכֹל מ ֶ
וּבהֵ ﬠָ לוֹת הֶ ﬠָ נָן מֵ ﬠַ ל הַ ִמּ ְשׁכָּן י ְִסעוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּכֹל ַמ ְסﬠֵ יהֶ ם:
ְ 40:36
40:37ו ְִאם־ל ֹא יֵﬠָ לֶ ה הֶ ﬠָ נָן וְל ֹא י ְִסעוּ ﬠַ ד־יוֹם הֵ ﬠָ תוֹ:
ָל־מ ְסﬠֵ יהֶ ם:
40:38כִּ י ֲﬠנַן יְהוָה ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן יוֹמָ ם וְאֵ שׁ ִתּ ְהיֶה לַ יְלָ ה בּוֹ לְ ﬠֵ ינֵי כָל־בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּכ ַ
 Leviticusויקרא
ֹשׁה וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֵ לָ יו ֵמאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד לֵ אמֹר:
1:1וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־מ ֶ
וּמן־הַ צּ ֹאן
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם אָ ָדם כִּ י־י ְַק ִריב ִמכֶּם ָק ְרבָּ ן לַ יהוָה ִמן־הַ ְבּהֵ מָ ה ִמן־הַ בָּ ָקר ִ
ַ 1:2דּבֵּ ר אֶ ְ
ת־ק ְרבַּ ְנכֶם:
ָ
ַתּ ְק ִריבוּ אֶ
ִ 1:3אם־עֹלָ ה ָק ְרבָּ נוֹ ִמן־הַ בָּ ָקר ָזכָר תָּ ִמים י ְַק ִריבֶ נּוּ אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד י ְַק ִריב ֹאתוֹ ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵי יְהוָה:
1:4וְסָ מַ יָדוֹ ﬠַ ל ר ֹאשׁ הָ עֹ לָ ה ְו ִנ ְרצָה לוֹ לְ כַפֵּ ר ﬠָ לָ יו:
ְשׁחַ ט אֶ ת־בֶּ ן הַ בָּ ָקר לִ פְ נֵי יְהוָה ו ְִה ְק ִריבוּ ְבּנֵי אַ הֲ ֹרן הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת־הַ ָדּם ְוז ְָרקוּ אֶ ת־הַ ָדּם ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב
1:5ו ָ
אֲ ֶשׁר־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ְתחֶ יהָ :
ֹתהּ ִלנ ָ
ִתּח א ָ
1:6ו ְִהפְ ִשׁיט אֶ ת־הָ עֹלָ ה ְונ ַ
ְ 1:7ונ ְָתנוּ ְבּנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן אֵ שׁ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְﬠָ ְרכוּ ﬠֵ צִ ים ﬠַ ל־הָ אֵ שׁ:
1:8וְﬠָ ְרכוּ ְבּנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים אֵ ת הַ נְּתָ ִחים אֶ ת־הָ ר ֹאשׁ וְאֶ ת־הַ פָּ ֶדר ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ אֵ שׁ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
1:9ו ְִק ְרבּוֹ וּכְ ָרﬠָ יו י ְִרחַ ץ בַּ ָמּיִם ו ְִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ כֹּל הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה עֹלָ ה ִא ֵשּׁה ֵריחַ ־נִיחוֹחַ לַ יהוָה:
ם־מן־הַ צּ ֹאן ָק ְרבָּ נוֹ ִמן־הַ כְּ ָשׂ ִבים אוֹ ִמן־הָ ﬠִ זִּ ים לְ עֹ לָ ה ָזכָר תָּ ִמים י ְַק ִריבֶ נּוּ:
1:10ו ְִא ִ
ת־דּמוֹ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
ְשׁחַ ט אֹתוֹ ﬠַ ל י ֶֶר הַ ִמּזְ בֵּ חַ צָ פֹ נָה ִל ְפנֵי יְהוָה ְוז ְָרקוּ ְבּנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים אֶ ָ
1:11ו ָ
ְתחָ יו וְאֶ ת־ ר ֹאשׁוֹ וְאֶ ת־פִּ ְד רוֹ וְﬠָ ַר הַ כֹּהֵ ן אֹתָ ם ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ אֵ שׁ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
1:12וְנִתַּ ח אֹתוֹ לִ נ ָ
1:13וְהַ ֶקּ ֶרב וְהַ כְּ ָרﬠַ יִם י ְִרחַ ץ בַּ מָּ יִם ו ְִה ְק ִריב הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ כֹּל ו ְִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה עֹלָ ה הוּא ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
ת־ק ְרבָּ נוֹ:
ן־בּנֵי הַ יּוֹנָה אֶ ָ
תּ ִרים אוֹ ִמ ְ
1:14ו ְִאם ִמן־הָ עוֹף עֹלָ ה ָק ְרבָּ נוֹ לַ יהוָה ו ְִה ְק ִריב ִמן־הַ ֹ
1:15ו ְִה ְק ִריבוֹ הַ כֹּהֵ ן אֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וּמָ לַ ק אֶ ת־ר ֹאשׁוֹ ו ְִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ְונ ְִמצָה ָדמוֹ ﬠַ ל ִקיר הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ל־מ קוֹם הַ ָדּ ֶשׁן:
ֹתהּ אֵ צֶל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ֵק ְד ָמה אֶ ְ
ֹצָתהּ ו ְִה ְשׁ ִלי א ָ
1:16וְהֵ ִסיר אֶ ת־מֻ ְראָ תוֹ ְבּנ ָ
1:17ו ְִשׁסַּ ע אֹתוֹ ִבכְ נָפָ יו ל ֹא י ְַב ִדּיל ו ְִה ְק ִטיר ֹאתוֹ הַ כֹּהֵ ן הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ אֵ שׁ עֹלָ ה הוּא ִא ֵשּׁה ֵריחַ
נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
ְ 2:1ונֶפֶ שׁ כִּ י־תַ ְק ִריב ָק ְרבַּ ן ִמ ְנחָ ה לַ יהוָה סֹלֶ ת י ְִהיֶה ָק ְרבָּ נוֹ ְויָצַק ﬠָ לֶ יהָ ֶשׁ ֶמן ְונָתַ ן ﬠָ לֶ יהָ לְ ֹבנָה:
ל־בּנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים ְו ָק ַמץ ִמ ָשּׁם ְמל ֹא ֻק ְמצוֹ ִמסָּ ְלתָּ הּ וּ ִמ ַשּׁ ְמנָהּ ﬠַ ל כָּל־לְ ֹבנָתָ הּ ו ְִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן
2:2וֶהֱ ִביאָ הּ אֶ ְ
אֶ ת־אַ זְ כּ ָָרתָ הּ הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
2:3וְהַ נּוֹתֶ ֶרת ִמן־הַ ִמּ ְנחָ ה לְ אַ הֲ רֹן וּלְ בָ נָיו קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים מֵ ִא ֵשּׁי יְהוָה:
יקי ַמצּוֹת ְמשֻׁ ִחים בַּ ָשּׁ ֶמן:
2:4וְכִ י תַ ְק ִרב ָק ְרבַּ ן ִמ ְנחָ ה מַ אֲ פֵ ה ַתנּוּר סֹלֶ ת חַ לּוֹת ַמצֹּת ְבּלוּ ת בַּ ֶשּׁמֶ ן ְוּר ִק ֵ

ם־מנְ חָ ה ﬠַ ל־הַ ַמּחֲ בַ ת ָק ְרבָּ ֶנ סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁ ֶמן מַ צָּה ִת ְהיֶה:
2:5ו ְִא ִ
2:6פָּ תוֹת אֹתָ הּ ִפּ ִתּים ְויָ ַצ ְקתָּ ﬠָ לֶ יהָ ָשׁמֶ ן ִמ ְנחָ ה ִהוא:
ם־מ ְנחַ ת מַ ְרחֶ ֶשׁת ָק ְרבָּ ֶנ סֹלֶ ת בַּ ֶשּׁמֶ ן תֵּ ﬠָ ֶשׂה:
2:7ו ְִא ִ
ישׁהּ אֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
את אֶ ת־הַ ִמּנְ חָ ה אֲ ֶשׁר יֵﬠָ ֶשׂה ֵמאֵ לֶּ ה לַ יהוָה ו ְִה ְק ִריבָ הּ אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן ו ְִהגִּ ָ
2:8וְהֵ בֵ ָ
2:9וְהֵ ִרים הַ כֹּהֵ ן ִמן־הַ ִמּנְ חָ ה אֶ ת־אַ זְ כּ ָָרתָ הּ ו ְִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים מֵ ִא ֵשּׁי יְהוָה:
2:10וְהַ נּוֹתֶ ֶרת ִמן־הַ ִמּנְ חָ ה ְלאַ הֲ רֹן וּלְ בָ נָיו ֶ
ָל־דּבַ שׁ ל ֹא־תַ ְק ִטירוּ ִממֶּ נּוּ ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
ָל־שׂאֹ ר ְוכ ְ
2:11כָּל־הַ ִמּ ְנחָ ה אֲ ֶשׁר תַּ ְק ִריבוּ לַ יהוָה ל ֹא ֵתﬠָ ֶשׂה חָ ֵמץ כִּ י כ ְ
אשׁית תַּ ְק ִריבוּ אֹתָ ם לַ יהוָה וְאֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ל ֹא־ ַיﬠֲלוּ ְל ֵריחַ נִיחֹ חַ :
ָ 2:12ק ְרבַּ ן ֵר ִ
ָל־ק ְרבָּ נְ תַּ ְק ִריב
ָל־ק ְרבַּ ן ִמנְ חָ ְת בַּ ֶמּלַ ח ִתּ ְמלָ ח ְול ֹא ַת ְשׁ ִבּית ֶמלַ ח ְבּ ִרית אֱ הֶ י ֵמﬠַ ל ִמנְ חָ ֶת ﬠַ ל כּ ָ
ְ 2:13וכ ָ
מֶ לַ ח:
כּוּרי :
כּוּרים לַ יהוָה אָ ִביב ָקלוּי בָּ אֵ שׁ גּ ֶֶרשׂ כּ ְַרמֶ ל ַתּ ְק ִריב אֵ ת ִמ ְנחַ ת ִבּ ֶ
2:14ו ְִאם־תַּ ְק ִריב ִמ ְנחַ ת ִבּ ִ
ְשׂ ְמ ָתּ ﬠָ לֶ יהָ לְ ֹבנָה ִמ ְנחָ ה ִהוא:
ְ 2:15ונָתַ תָּ ﬠָ לֶ יהָ ֶשׁ ֶמן ו ַ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ ﬠַ ל כָּל־לְ ֹבנ ָָתהּ ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
2:16ו ְִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־אַ זְ כּ ָָר ָתהּ ִמגִּ ְר ָשׂהּ ִ
3:1ו ְִאם־זֶבַ ח ְשׁלָ ִמים ָק ְרבָּ נוֹ ִאם ִמן־הַ בָּ ָקר הוּא ַמ ְק ִריב ִאם־ ָזכָר ִאם־נְ ֵקבָ ה ָתּ ִמים י ְַק ִריבֶ נּוּ ִל ְפנֵי יְהוָה:
וּשׁחָ טוֹ פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְוז ְָרקוּ ְבּנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת־הַ ָדּם ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
3:2וְסָ מַ יָדוֹ ﬠַ ל־ר ֹאשׁ ָק ְרבָּ נוֹ ְ
3:3ו ְִה ְק ִריב ִמזֶּבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים ִא ֶשּׁה לַ יהוָה אֶ ת־הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַסֶּ ה אֶ ת־הַ ֶקּ ֶרב וְאֵ ת כָּל־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ֶקּ ֶרב:
3:4וְאֵ ת ְשׁתֵּ י הַ כְּ לָ יֹ ת וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠֲלֵ הֶ ן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ כְּ סָ לִ ים וְאֶ ת־הַ יֹּ תֶ ֶרת ﬠַ ל־הַ כָּבֵ ד ﬠַ ל־הַ כְּ לָ יוֹת י ְִס ֶירנָּה:
3:5ו ְִה ְק ִטירוּ ֹאתוֹ ְבנֵי־אַ הֲ רֹן הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ﬠַ ל־הָ עֹלָ ה אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ אֵ שׁ ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
ם־מן־הַ צּ ֹאן ָק ְרבָּ נוֹ לְ זֶבַ ח ְשׁלָ ִמים לַ יהוָה ָזכָר אוֹ ְנ ֵקבָ ה תָּ ִמים י ְַק ִריבֶ נּוּ:
3:6ו ְִא ִ
ת־ק ְרבָּ נוֹ ו ְִה ְק ִריב אֹתוֹ לִ פְ נֵי יְהוָה:
ָ
ֶשׂב הוּא־מַ ְק ִריב אֶ
ִ 3:7אם־כּ ֶ
ת־דּמוֹ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
ְשׁחַ ט אֹתוֹ לִ פְ נֵי אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְוז ְָרקוּ ְבּנֵי אַ הֲ רֹן אֶ ָ
3:8וְסָ מַ אֶ ת־יָדוֹ ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ ָק ְרבָּ נוֹ ו ָ
3:9ו ְִה ְק ִריב ִמזֶּבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים ִא ֶשּׁה לֵ א ִהים 1חֶ לְ בּוֹ הָ אַ לְ יָה ְת ִמימָ ה ְלﬠ ַֻמּת הֶ ﬠָ צֶה י ְִס ֶירנָּה וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַסֶּ ה
אֶ ת־הַ ֶקּ ֶרב וְאֵ ת כָּל־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ֶקּ ֶרב:
3:10וְאֵ ת ְשׁתֵּ י הַ כְּ לָ יֹ ת וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠֲלֵ הֶ ן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ כְּ סָ ִלים וְאֶ ת־הַ יֹּ ֶת ֶרת ﬠַ ל־הַ כָּבֵ ד ﬠַ ל־הַ כְּ לָ יֹ ת י ְִס ֶירנָּה:
3:11ו ְִה ְק ִטירוֹ הַ כֹּהֵ ן הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה לֶ חֶ ם ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
3:12ו ְִאם ﬠֵ ז ָק ְרבָּ נוֹ ו ְִה ְק ִריבוֹ ִל ְפנֵי יְהוָה:
ת־דּמוֹ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
ְשׁחַ ט ֹאתוֹ ִל ְפנֵי אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְוז ְָרקוּ ְבּנֵי אַ הֲ רֹן אֶ ָ
3:13וְסָ ַמ אֶ ת־יָדוֹ ﬠַ ל־ ר ֹאשׁוֹ ו ָ
3:14ו ְִה ְק ִריב ִממֶּ נּוּ ָק ְרבָּ נוֹ ִא ֶשּׁה לַ יהוָה אֶ ת־הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַסֶּ ה אֶ ת־הַ ֶקּ ֶרב וְאֵ ת ָכּל־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ֶקּ ֶרב:
3:15וְאֵ ת ְשׁתֵּ י הַ כְּ לָ יֹ ת וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠֲלֵ הֶ ן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ כְּ סָ ִלים וְאֶ ת־הַ יֹּ ֶת ֶרת ﬠַ ל־הַ כָּבֵ ד ﬠַ ל־הַ כְּ לָ יֹ ת י ְִס ֶירנָּה:
ירם הַ כֹּהֵ ן הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה לֶ חֶ ם ִא ֶשּׁה לְ ֵריחַ נִיחֹ חַ כָּל־חֵ לֶ ב לַ יהוָה:
3:16ו ְִה ְק ִט ָ
ָל־דּם ל ֹא ת ֹאכֵלוּ:
ֹתיכֶם כָּל־חֵ לֶ ב ְוכ ָ
מוֹשׁב ֵ
ְ
3:17חֻ ַקּת עוֹלָ ם ְל ֹד ר ֵֹתיכֶם ְבּכֹל
מר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 4:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
י־תחֱ טָ א ִב ְשׁ ָגגָה ִמכֹּל ִמצְ ות יְהוָה אֲ ֶשׁ ר ל ֹא ֵתﬠָ ֶשׂינָה ְוﬠָ ָשׂה ֵמאַ חַ ת ֵמהֵ נָּה:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר נֶפֶ שׁ כִּ ֶ
ַ 4:2דּבֵּ ר אֶ ְ
ִ 4:3אם הַ כֹּהֵ ן הַ מָּ ִשׁיחַ יֶחֱ טָ א ְלאַ ְשׁ ַמת הָ ﬠָ ם ו ְִה ְק ִריב ﬠַ ל חַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר חָ טָ א פַּ ר בֶּ ן־בָּ ָקר תָּ ִמים לַ יהוָה לְ חַ ָטּאת:
ְשׁחַ ט אֶ ת־הַ פָּ ר ִל ְפנֵי יְהוָה:
4:4וְהֵ ִביא אֶ ת־הַ פָּ ר אֶ ל־פֶּ ַתח ֹאהֶ ל מוֹﬠֵ ד לִ פְ נֵי יְהוָה וְסָ מַ אֶ ת־יָדוֹ ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הַ פָּ ר ו ָ
4:5וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן הַ מָּ ִשׁיחַ ִמ ַדּם הַ פָּ ר וְהֵ ִביא אֹתוֹ אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
4:6וְטָ בַ ל הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־אֶ צְ בָּ עוֹ בַּ ָדּם ו ְִהזָּה ִמן־הַ ָדּם ֶשׁבַ ע פְּ ﬠָ ִמים לִ פְ נֵי יְהוָה אֶ ת־פְּ נֵי פָּ ֹרכֶת הַ קֹּ ֶדשׁ:
ָל־דּם הַ פָּ ר י ְִשׁ ֹפּ
ל־ק ְרנוֹת ִמזְ בַּ ח ְקטֹ ֶרת הַ סַּ ִמּים ִל ְפנֵי יְהוָה אֲ ֶשׁר ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֵ ת כּ ַ
ְ 4:7ו ָנ ַתן הַ כֹּהֵ ן ִמן־הַ ָדּם ﬠַ ַ
אֶ ל־יְסוֹד ִמזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה אֲ ֶשׁר־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
4:8וְאֶ ת־כָּל־חֵ לֶ ב פַּ ר הַ חַ ָטּאת י ִָרים ִמ ֶמּנּוּ אֶ ת־הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַסֶּ ה ﬠַ ל־הַ ֶקּ ֶרב וְאֵ ת כָּל־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ֶקּ ֶרב:
4:9וְאֵ ת ְשׁ ֵתּי הַ כְּ לָ יֹ ת וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠֲלֵ יהֶ ן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ כְּ סָ לִ ים וְאֶ ת־הַ יֹּ תֶ ֶרת ﬠַ ל־הַ כָּבֵ ד ﬠַ ל־הַ כְּ לָ יוֹת ְי ִס ֶירנָּה:
יוּרם ִמשּׁוֹר זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים ו ְִה ְק ִט ָירם הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ל ִמזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה:
4:10כַּאֲ ֶשׁר ַ
ָל־בּ ָשׂרוֹ ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ וְﬠַ ל־כְּ ָרﬠָ יו ו ְִק ְרבּוֹ וּפִ ְרשׁוֹ:
4:11וְאֶ ת־עוֹר הַ פָּ ר וְאֶ ת־כּ ְ
ְשׂ ַרף אֹתוֹ ﬠַ ל־ﬠֵ צִ ים בָּ אֵ שׁ
ל־שׁפֶ הַ ֶדּ ֶשׁן ו ָ
ל־מקוֹם טָ הוֹר אֶ ֶ
ל־מחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה אֶ ָ
4:12וְהוֹצִ יא אֶ ת־כָּל־הַ פָּ ר אֶ ִ
ִשּׂ ֵרף:
ל־שׁפֶ הַ ֶדּ ֶשׁן י ָ
ﬠַ ֶ
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ָל־מצְ ות יְהוָה אֲ ֶשׁר ל ֹא־תֵ ﬠָ ֶשׂינָה
4:13ו ְִאם כָּל־ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִשׁגּוּ ְונֶﬠְ לַ ם ָדּבָ ר מֵ ﬠֵ ינֵי הַ ָקּהָ ל וְﬠָ שׂוּ אַ חַ ת ִמכּ ִ
וְאָ ֵשׁמוּ:
ְנוֹדﬠָ ה הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר חָ ְטאוּ ﬠָ לֶ יהָ ו ְִה ְק ִריבוּ הַ ָקּהָ ל פַּ ר בֶּ ן־בָּ ָקר ְלחַ ָטּאת וְהֵ ִביאוּ אֹ תוֹ ִל ְפנֵי אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
4:14ו ְ
ְשׁחַ ט אֶ ת־הַ פָּ ר ִל ְפנֵי יְהוָה:
4:15וְסָ ְמכוּ זִ ְקנֵי הָ ﬠֵ ָדה אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הַ פָּ ר ִל ְפנֵי יְהוָה ו ָ
4:16וְהֵ ִביא הַ כֹּהֵ ן הַ מָּ ִשׁיחַ ִמ ַדּם הַ פָּ ר אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
4:17ו ְָטבַ ל הַ כֹּהֵ ן אֶ צְ בָּ עוֹ ִמן־הַ ָדּם ו ְִה ָזּה ֶשׁבַ ע פְּ ﬠָ ִמים ִל ְפנֵי יְהוָה אֵ ת פְּ נֵי הַ פָּ ֹרכֶת:
ל־ק ְרנֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי יְהוָה אֲ ֶשׁר ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֵ ת כָּל־הַ ָדּם י ְִשׁ ֹפּ אֶ ל־ ְיסוֹד ִמזְ בַּ ח
וּמן־הַ ָדּם יִתֵּ ן ﬠַ ַ
ִ 4:18
הָ עֹלָ ה אֲ ֶשׁר־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
4:19וְאֵ ת כָּל־חֶ ְלבּוֹ י ִָרים ִממֶּ נּוּ ו ְִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה:
ֲשׂה־לּוֹ וְכִ פֶּ ר ﬠֲלֵ הֶ ם הַ כֹּהֵ ן וְנִ ְסלַ ח לָ הֶ ם:
4:20וְﬠָ ָשׂה לַ פָּ ר כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְלפַ ר הַ חַ טָּ את כֵּן יַﬠ ֶ
ְשׂ ַרף אֹתוֹ כַּאֲ ֶשׁ ר ָשׂ ַרף אֵ ת הַ פָּ ר הָ ִראשׁוֹן חַ ַטּאת הַ ָקּהָ ל הוּא:
ל־מחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה ו ָ
4:21וְהוֹצִ יא אֶ ת־הַ פָּ ר אֶ ִ
ֹא־תﬠָ ֶשׂינָה ִבּ ְשׁ ָגגָה וְאָ ֵשׁם:
ָל־מצְ ות יְהוָה אֱ הָ יו אֲ ֶשׁר ל ֵ
4:22אֲ ֶשׁר נ ִָשׂיא יֶחֱ ָטא וְﬠָ ָשׂה אַ חַ ת ִמכּ ִ
ת־ק ְרבָּ נוֹ ְשׂ ִﬠיר ִﬠזִּ ים ָזכָר ָתּ ִמים:
ָ
אוֹ־הוֹדע אֵ לָ יו חַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר חָ טָ א בָּ הּ וְהֵ ִביא אֶ
ַ
4:23
ְשׁחַ ט אֹתוֹ ִבּ ְמ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִשׁחַ ט אֶ ת־הָ עֹלָ ה לִ פְ נֵי יְהוָה חַ טָּ את הוּא:
4:24וְסָ מַ יָדוֹ ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הַ ָשּׂﬠִ יר ו ָ
ת־דּמוֹ י ְִשׁ ֹפּ אֶ ל־יְסוֹד ִמזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה:
ל־ק ְרנֹת ִמזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה וְאֶ ָ
4:25וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן ִמ ַדּם הַ חַ טָּ את ְבּאֶ צְ בָּ עוֹ ְונָתַ ן ﬠַ ַ
4:26וְאֶ ת־כָּל־חֶ לְ בּוֹ י ְַק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה כְּ חֵ לֶ ב זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן ֵמחַ ָטּאתוֹ ְו ִנ ְסלַ ח לוֹ:
ֹא־תﬠָ ֶשׂינָה וְאָ ֵשׁם:
4:27ו ְִאם־נֶפֶ שׁ אַ חַ ת ֶתּחֱ טָ א ִב ְשׁ ָגגָה מֵ ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ בַּ ֲﬠשֹׂ ָתהּ אַ חַ ת ִמ ִמּצְ ות יְהוָה אֲ ֶשׁ ר ל ֵ
ימה ְנ ֵקבָ ה ﬠַ ל־חַ ָטּאתוֹ אֲ ֶשׁר חָ טָ א:
ירת ִﬠזִּ ים ְתּ ִמ ָ
הוֹדע אֵ לָ יו חַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר חָ טָ א וְהֵ ִביא ָק ְרבָּ נוֹ ְשׂﬠִ ַ
4:28אוֹ ַ
ְשׁחַ ט אֶ ת־הַ חַ ָטּאת ִבּ ְמקוֹם הָ עֹ לָ ה:
4:29וְסָ ַמ אֶ ת־יָדוֹ ﬠַ ל ר ֹאשׁ הַ חַ ָטּאת ו ָ
ָל־דּ ָמהּ י ְִשׁ ֹפּ אֶ ל־יְסוֹד הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ל־ק ְרנֹת ִמזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־כּ ָ
4:30וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן ִמ ָדּמָ הּ ְבּאֶ צְ בָּ עוֹ ְונָתַ ן ﬠַ ַ
4:31וְאֶ ת־כָּל־חֶ ְלבָּ הּ י ִָסיר כַּאֲ ֶשׁר הוּסַ ר חֵ לֶ ב ֵמﬠַ ל זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים ו ְִה ְק ִטיר הַ ֹכּהֵ ן הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ְל ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה
וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן ְו ִנ ְסלַ ח לוֹ:
4:32ו ְִאם־כֶּבֶ שׂ י ִָביא ָק ְרבָּ נוֹ לְ חַ טָּ את ְנ ֵקבָ ה ְת ִמימָ ה י ְִביאֶ נָּה:
ְשׁחַ ט אֹתָ הּ לְ חַ טָּ את ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִשׁחַ ט אֶ ת־הָ עֹ לָ ה:
4:33וְסָ מַ אֶ ת־יָדוֹ ﬠַ ל ר ֹאשׁ הַ חַ טָּ את ו ָ
ָל־דּ ָמהּ י ְִשׁ ֹפּ אֶ ל־יְסוֹד הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ל־ק ְרנֹת ִמזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־כּ ָ
4:34וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן ִמ ַדּם הַ חַ טָּ את ְבּאֶ צְ בָּ עוֹ ְונ ַָתן ﬠַ ַ
ֹתם הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ﬠַ ל ִא ֵשּׁי יְהוָה
ֶשׂב ִמזֶּבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים ו ְִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן א ָ
4:35וְאֶ ת־כָּל־חֶ ְלבָּ ה י ִָסיר כַּאֲ ֶשׁר יוּסַ ר חֵ לֶ ב־הַ כּ ֶ
וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ל־חַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר־חָ טָ א ְו ִנ ְסלַ ח לוֹ:
ָשׂא ﬠֲונוֹ:
ְשׁ ְמﬠָ ה קוֹל אָ לָ ה וְהוּא ﬠֵ ד אוֹ ָראָ ה אוֹ י ָָד ע ִאם־לוֹא יַגִּ יד ְונ ָ
י־תחֱ ָטא ו ָ
ְ 5:1ונֶפֶ שׁ כִּ ֶ
ָל־דּבָ ר טָ מֵ א אוֹ ְבנ ְִבלַ ת חַ יָּה ְטמֵ אָ ה אוֹ ְבּנ ְִבלַ ת ְבּהֵ ָמה ְט ֵמאָ ה אוֹ ְבּנ ְִבלַ ת ֶשׁ ֶרץ ָט ֵמא
5:2אוֹ נֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִתּ ַגּע ְבּכ ָ
ְונֶﬠְ לַ ם ִממֶּ נּוּ וְהוּא טָ מֵ א וְאָ ֵשׁם:
5:3אוֹ כִ י ִיגַּע ְבּטֻ ְמאַ ת אָ ָדם לְ כֹל טֻ ְמאָ תוֹ אֲ ֶשׁ ר י ְִטמָ א בָּ הּ ְונֶﬠְ לַ ם ִמ ֶמּנּוּ וְהוּא יָ ַד ע וְאָ ֵשׁם:
יטיב לְ כֹל אֲ ֶשׁר יְבַ ֵטּא הָ אָ ָדם ִבּ ְשׁ ֻבﬠָ ה ְונ ְֶﬠלַ ם ִמ ֶמּנּוּ
5:4אוֹ נֶפֶ שׁ כִּ י ִת ָשּׁבַ ע לְ בַ טֵּ א ִב ְשׂפָ תַ יִם לְ הָ ַרע אוֹ לְ הֵ ִ
וְהוּא־י ַָדע וְאָ ֵשׁם לְ אַ חַ ת מֵ אֵ לֶּ ה:
5:5וְהָ יָה כִי־י ְֶא ַשׁם לְ אַ חַ ת מֵ אֵ לֶּ ה ו ְִה ְתו ַָדּה אֲ ֶשׁר חָ טָ א ﬠָ לֶ יהָ :
ירת ִﬠזִּ ים ְלחַ ָטּאת וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו
אוֹ־שׂ ִﬠ ַ
ְ
5:6וְהֵ ִביא אֶ ת־אֲ ָשׁמוֹ לַ יהוָה ﬠַ ל חַ ָטּאתוֹ אֲ ֶשׁר חָ ָטא נְ ֵקבָ ה ִמן־הַ צּ ֹאן כִּ ְשׂבָּ ה
הַ כֹּהֵ ן מֵ חַ טָּ אתוֹ:
אוֹ־שׁנֵי ְבנֵי־יוֹנָה לַ יהוָה אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את
ְ
ת ִרים
5:7ו ְִאם־ל ֹא תַ גִּ יע יָדוֹ ֵדּי ֶשׂה וְהֵ ִביא אֶ ת־אֲ ָשׁמוֹ אֲ ֶשׁר חָ טָ א ְשׁתֵּ י ֹ
וְאֶ חָ ד לְ עֹלָ ה:
וּמלַ ק אֶ ת־ר ֹאשׁוֹ ִממּוּל ﬠָ ְרפּוֹ ְול ֹא י ְַב ִדּיל:
5:8וְהֵ ִביא אֹתָ ם אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן ו ְִה ְק ִריב אֶ ת־אֲ ֶשׁר לַ חַ טָּ את ִראשׁוֹנָה ָ
ל־קיר הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְהַ נִּ ְשׁאָ ר בַּ ָדּם יִמָּ צֵה אֶ ל־יְסוֹד הַ ִמּזְ בֵּ חַ חַ ָטּאת הוּא:
5:9ו ְִהזָּה ִמ ַדּם הַ חַ ָטּאת ﬠַ ִ
ֲשׂה עֹלָ ה כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן ֵמחַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר־חָ ָטא ְו ִנ ְסלַ ח לוֹ:
5:10וְאֶ ת־הַ ֵשּׁנִי יַﬠ ֶ
ת־ק ְרבָּ נוֹ אֲ ֶשׁר חָ טָ א ﬠ ֲִשׂ ִירת הָ אֵ פָ ה סֹלֶ ת
ת ִרים אוֹ לִ ְשׁנֵי ְבנֵי־יוֹנָה וְהֵ ִביא אֶ ָ
5:11ו ְִאם־ל ֹא תַ ִשּׂיג יָדוֹ לִ ְשׁתֵּ י ֹ
ִתּן ﬠָ לֶ יהָ ְל ֹבנָה כִּ י חַ ָטּאת ִהיא:
ְלחַ ָטּאת ל ֹא־י ִָשׂים ﬠָ לֶ יהָ ֶשׁ ֶמן ְול ֹא־י ֵ
5:12וֶהֱ ִביאָ הּ אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן ו ְָקמַ ץ הַ כֹּהֵ ן ִממֶּ נָּה ְמלוֹא ֻק ְמצוֹ אֶ ת־אַ זְ כּ ָָר ָתה ו ְִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ﬠַ ל ִא ֵשּׁי יְהוָה חַ טָּ את
ִהוא:
ְתה לַ כֹּהֵ ן כּ ִַמּ ְנחָ ה:
5:13וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ל־חַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁ ר־חָ טָ א מֵ אַ חַ ת מֵ אֵ לֶּ ה ְו ִנ ְסלַ ח לוֹ וְהָ י ָ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
5:14וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
י־ת ְמעֹל ַמﬠַ ל וְחָ ְטאָ ה ִבּ ְשׁ ָגגָה ִמ ָקּ ְד ֵשׁי יְהוָה וְהֵ ִביא אֶ ת־אֲ ָשׁמוֹ לַ יהוָה אַ יִל ָתּ ִמים ִמן־הַ צּ ֹאן ְבּﬠֶ ְרכְּ
5:15נֶפֶ שׁ כִּ ִ
קֹּדשׁ לְ אָ ָשׁם:
ף־שׁ ָקלִ ים ְבּ ֶשׁ ֶקל־הַ ֶ
ְ
כֶּסֶ

ישׁתוֹ יוֹסֵ ף ﬠָ לָ יו ְונָתַ ן ֹאתוֹ לַ כֹּהֵ ן וְהַ כֹּהֵ ן ְיכַפֵּ ר ﬠָ לָ יו ְבּאֵ יל הָ אָ ָשׁם
ְשׁלֵּ ם וְאֶ ת־חֲ ִמ ִ
קֹּדשׁ י ַ
5:16וְאֵ ת אֲ ֶשׁר חָ טָ א ִמן־הַ ֶ
ְו ִנ ְסלַ ח לוֹ:
ָשׂא ﬠֲונוֹ:
ָל־מצְ ות יְהוָה אֲ ֶשׁר ל ֹא ֵתﬠָ ֶשׂינָה ְול ֹא־י ַָד ע וְאָ ֵשׁם ְונ ָ
5:17ו ְִאם־נֶפֶ שׁ כִּ י תֶ חֱ טָ א וְﬠָ ְשׂתָ ה אַ חַ ת ִמכּ ִ
ר־שׁגָג וְהוּא ל ֹא־י ַָדע
5:18וְהֵ ִביא אַ יִל תָּ ִמים ִמן־הַ צּ ֹאן ְבּﬠֶ ְרכְּ לְ אָ ָשׁם אֶ ל־הַ ֹכּהֵ ן וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ל ִשׁגְ גָתוֹ אֲ ֶשׁ ָ
וְנִ ְסלַ ח לוֹ:
5:19אָ ָשׁם הוּא אָ שֹׁם אָ ַשׁם לַ יהוָה:
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
5:20וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
שׂוּמת יָד אוֹ ְב ָגזֵל אוֹ ﬠָ ַשׁק אֶ ת־ﬠ ֲִמיתוֹ:
אוֹ־ב ְת ֶ
ִ
וּמﬠֲלָ ה מַ ﬠַ ל בַּ יהוָה וְכִ חֵ שׁ בַּ ﬠ ֲִמיתוֹ ְבּ ִפ ָקּדוֹן
5:21נֶפֶ שׁ כִּ י ֶתחֱ טָ א ָ
ֲשׂה הָ אָ ָדם לַ חֲ ט ֹא בָ הֵ נָּה:
ל־שׁ ֶקר ﬠַ ל־אַ חַ ת ִמכֹּל אֲ ֶשׁר־ ַיﬠ ֶ
5:22אוֹ־מָ צָא אֲ בֵ ָדה וְכִ חֶ שׁ בָּ הּ ְו ִנ ְשׁבַּ ע ﬠַ ָ
5:23וְהָ יָה כִּ י־יֶחֱ טָ א וְאָ ֵשׁם וְהֵ ִשׁיב אֶ ת־הַ גְּ זֵלָ ה אֲ ֶשׁר ָגּזָל אוֹ אֶ ת־הָ עֹ ֶשׁק אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׁק אוֹ אֶ ת־הַ ִפּ ָקּדוֹן אֲ ֶשׁר הָ פְ ַקד
ִאתּוֹ אוֹ אֶ ת־הָ אֲ בֵ ָדה אֲ ֶשׁר מָ ָצא:
ִשּׁבַ ע ﬠָ לָ יו לַ ֶשּׁ ֶקר ו ְִשׁלַּ ם ֹאתוֹ ְבּר ֹאשׁוֹ וַחֲ ִמ ִשׁתָ יו יֹ סֵ ף ﬠָ לָ יו לַ אֲ ֶשׁר הוּא לוֹ י ְִתּנֶנּוּ ְבּיוֹם אַ ְשׁ ָמתוֹ:
5:24אוֹ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר־י ָ
5:25וְאֶ ת־אֲ ָשׁמוֹ י ִָביא לַ יהוָה אַ יִל ָתּ ִמים ִמן־הַ צּ ֹאן ְבּﬠֶ ְרכְּ ְלאָ ָשׁם אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן:
ֲשׂה ְלאַ ְשׁ ָמה בָ הּ:
5:26וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן ִל ְפנֵי יְהוָה וְנִ ְסלַ ח לוֹ ﬠַ ל־אַ חַ ת ִמכֹּל אֲ ֶשׁר־ ַיﬠ ֶ
מר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 6:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
מוֹק ָדה ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ כָּל־הַ לַּ יְלָ ה ﬠַ ד־הַ בּ ֶֹקר
תּוֹרת הָ עֹלָ ה ִהוא הָ עֹלָ ה ﬠַ ל ְ
מ ר ז ֹאת ַ
6:2צַו אֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־בָּ נָיו לֵ א ֹ
תּוּקד בּוֹ:
ַ
וְאֵ שׁ הַ ִמּזְ בֵּ חַ
ל־בּ ָשׂרוֹ וְהֵ ִרים אֶ ת־הַ ֶדּ ֶשׁן אֲ ֶשׁר תּ ֹאכַל הָ אֵ שׁ אֶ ת־הָ עֹ לָ ה
וּמכְ ְנסֵ י־בַ ד יִלְ בַּ שׁ ﬠַ ְ
6:3וְלָ בַ שׁ הַ כֹּהֵ ן ִמדּוֹ בַ ד ִ
ְשׂמוֹ אֵ צֶל הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ו ָ
ל־מקוֹם טָ הוֹר:
ל־מחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה אֶ ָ
ת־בּג ָָדיו וְלָ בַ שׁ ְבּג ִָדים אֲ חֵ ִרים וְהוֹצִ יא אֶ ת־הַ ֶדּ ֶשׁן אֶ ִ
6:4וּפָ ַשׁט אֶ ְ
וּבﬠֵ ר ﬠָ לֶ יהָ הַ כֹּהֵ ן ﬠֵ צִ ים בַּ בּ ֶֹקר בַּ ֹבּ ֶקר וְﬠָ ַר ﬠָ לֶ יהָ הָ עֹלָ ה ו ְִה ְק ִטיר
תּוּקד־בּוֹ ל ֹא ִתכְ בֶּ ה ִ
ַ
6:5וְהָ אֵ שׁ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ
ﬠָ לֶ יהָ חֶ ְלבֵ י הַ ְשּׁלָ ִמים:
תּוּקד ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ל ֹא ִתכְ בֶ ה:
ַ
6:6אֵ שׁ ָתּ ִמיד
ל־פּנֵי הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
תּוֹרת הַ ִמּנְ חָ ה הַ ְק ֵרב אֹתָ הּ ְבּנֵי־אַ הֲ רֹן ִל ְפנֵי יְהוָה אֶ ְ
6:7וְז ֹאת ַ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ וְאֵ ת כָּל־הַ לְּ ֹבנָה אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ִמּ ְנחָ ה ו ְִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חַ ֵריחַ נִיחֹ חַ
6:8וְהֵ ִרים ִממֶּ נּוּ ְבּ ֻק ְמצוֹ ִמסֹּלֶ ת הַ ִמּ ְנחָ ה ִ
אַ זְ כּ ָָרתָ הּ לַ יהוָה:
6:9וְהַ נּוֹתֶ ֶרת ִממֶּ נָּה י ֹאכְ לוּ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו מַ צּוֹת תֵּ אָ כֵל ְבּמָ קוֹם ָקדֹשׁ בַּ חֲ צַ ר אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד י ֹאכְ לוּהָ :
אֹתהּ ֵמ ִא ָשּׁי קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא כַּחַ ָטּאת ְוכָאָ ָשׁם:
6:10ל ֹא ֵתאָ פֶ ה חָ מֵ ץ חֶ ְל ָקם נ ַָת ִתּי ָ
6:11כָּל־ ָזכָר ִבּ ְבנֵי אַ הֲ רֹן י ֹאכֲלֶ נָּה חָ ק־עוֹלָ ם לְ ֹד רֹתֵ יכֶם מֵ ִא ֵשּׁי יְהוָה כֹּל אֲ ֶשׁר־ ִיגַּע בָּ הֶ ם ִי ְק ָדּשׁ:
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
6:12וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
6:13זֶה ָק ְרבַּ ן אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֲ ֶשׁ ר־י ְַק ִריבוּ לַ יהוָה ְבּיוֹם ִהמָּ ַשׁח אֹתוֹ ﬠ ֲִשׂ ִירת הָ אֵ פָ ה סֹלֶ ת ִמ ְנחָ ה תָּ ִמיד ַמחֲ צִ יתָ הּ
וּמחֲ צִ יתָ הּ בָּ ﬠָ ֶרב:
בַּ בּ ֶֹקר ַ
ל־מחֲ בַ ת בַּ ֶשּׁ ֶמן תֵּ ﬠָ ֶשׂה מֻ ְרבֶּ כֶת ְתּ ִביאֶ נָּה תֻּ ִפינֵי ִמנְ חַ ת ִפּ ִתּים ַתּ ְק ִריב ֵריחַ ־נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
6:14ﬠַ ַ
ֲשׂה אֹתָ הּ חָ ק־עוֹלָ ם לַ יהוָה כָּלִ יל ָתּ ְק ָטר:
6:15וְהַ כֹּהֵ ן הַ מָּ ִשׁיחַ תַּ ְחתָּ יו ִמבָּ נָיו יַﬠ ֶ
ָל־מ ְנחַ ת כֹּהֵ ן כָּלִ יל ִתּ ְהיֶה ל ֹא תֵ אָ כֵל:
ְ 6:16וכ ִ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
6:17וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
תּוֹרת הַ חַ ָטּאת ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר ִתּ ָשּׁחֵ ט הָ עֹלָ ה ִתּ ָשּׁחֵ ט הַ חַ טָּ את ִלפְ נֵי
ַ 6:18דּבֵּ ר אֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ל־בָּ נָיו לֵ אמֹר ז ֹאת ַ
יְהוָה קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא:
אֹתהּ י ֹאכֲלֶ נָּה ְבּמָ קוֹם ָקדֹשׁ תֵּ אָ כֵל בַּ חֲ ַצר אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
6:19הַ כֹּהֵ ן הַ ְמחַ ֵטּא ָ
6:20כֹּל אֲ ֶשׁר־ ִיגַּע ִבּ ְב ָשׂ ָרהּ ִי ְק ָדּשׁ וַאֲ ֶשׁר ִיזֶּה ִמ ָדּמָ הּ ﬠַ ל־הַ בֶּ גֶד אֲ ֶשׁר יִזֶּה ﬠָ לֶ יהָ ְתּכַבֵּ ס ְבּ ָמקוֹם ָקדֹשׁ:
ם־בּכְ לִ י ְנחֹ ֶשׁת ֻבּ ָשּׁלָ ה וּמ ַֹרק וְשֻׁ ַטּף בַּ ָמּיִם:
ִשּׁבֵ ר ו ְִא ִ
6:21וּכְ לִ י־חֶ ֶרשׂ אֲ ֶשׁר ְתּ ֻב ַשּׁל־בּוֹ י ָ
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא:
6:22כָּל־ ָזכָר בַּ כֹּהֲ נִים י ֹאכַל אֹתָ הּ ֶ
קֹּדשׁ ל ֹא ֵתאָ כֵל בָּ אֵ שׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף:
ְ 6:23וכָל־חַ טָּ את אֲ ֶשׁר יוּבָ א ִמ ָדּמָ הּ אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד לְ כַפֵּ ר בַּ ֶ
תּוֹרת הָ אָ ָשׁם קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא:
7:1וְז ֹאת ַ
ת־דּמוֹ יִזְ רֹק ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
ִ 7:2בּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִשׁחֲ טוּ אֶ ת־הָ עֹלָ ה י ְִשׁחֲ טוּ אֶ ת־הָ אָ ָשׁם וְאֶ ָ
7:3וְאֵ ת כָּל־חֶ לְ בּוֹ י ְַק ִריב ִממֶּ נּוּ אֵ ת הָ אַ ְליָה וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַסֶּ ה אֶ ת־הַ ֶקּ ֶרב:
7:4וְאֵ ת ְשׁתֵּ י הַ כְּ לָ יֹ ת וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠֲלֵ יהֶ ן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ כְּ סָ לִ ים וְאֶ ת־הַ יֹּ תֶ ֶרת ﬠַ ל־הַ כָּבֵ ד ﬠַ ל־הַ כְּ לָ יֹ ת י ְִס ֶיר ָנּה:
7:5ו ְִה ְק ִטיר אֹתָ ם הַ כֹּהֵ ן הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ִא ֶשּׁה לַ יהוָה אָ ָשׁם הוּא:
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא:
7:6כָּל־ ָזכָר בַּ כֹּהֲ נִים י ֹאכְ לֶ נּוּ ְבּמָ קוֹם ָקדוֹשׁ יֵאָ כֵל ֶ

תּוֹרה אַ חַ ת לָ הֶ ם הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר ְיכַפֶּ ר־בּוֹ לוֹ י ְִהיֶה:
7:7כַּחַ טָּ את כָּאָ ָשׁם ָ
7:8וְהַ כֹּהֵ ן הַ ַמּ ְק ִריב אֶ ת־עֹלַ ת ִאישׁ עוֹר הָ עֹלָ ה אֲ ֶשׁר ִה ְק ִריב לַ כֹּהֵ ן לוֹ י ְִהיֶה:
ֹתהּ לוֹ ִת ְהיֶה:
ֲשׂה בַ ַמּ ְרחֶ ֶשׁת וְﬠַ ל־מַ חֲ בַ ת לַ כֹּהֵ ן הַ מַּ ְק ִריב א ָ
ָל־מנְ חָ ה אֲ ֶשׁר ֵתּאָ פֶ ה בַּ ַתּנּוּר ְוכָל־ ַנﬠ ָ
ְ 7:9וכ ִ
ָל־בּנֵי אַ הֲ רֹן ִתּ ְהיֶה ִאישׁ כְּ אָ ִחיו:
ָל־מ ְנחָ ה ְבלוּלָ ה־בַ ֶשּׁמֶ ן וַחֲ ֵרבָ ה לְ כ ְ
ְ 7:10וכ ִ
תּוֹרת זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים אֲ ֶשׁר י ְַק ִריב לַ יהוָה:
ְ 7:11וז ֹאת ַ
יקי ַמצּוֹת ְמשֻׁ ִחים בַּ ָשּׁ ֶמן
תּוֹדה חַ לּוֹת מַ צּוֹת ְבּלוּ ת בַּ ֶשּׁ ֶמן ְוּר ִק ֵ
ל־תּוֹדה י ְַק ִריבֶ נּוּ ו ְִה ְק ִריב ﬠַ ל־זֶבַ ח הַ ָ
ָ
ִ 7:12אם ﬠַ
וְסֹלֶ ת מֻ ְרבֶּ כֶת חַ ת ְבּלוּ ת בַּ ָשּׁמֶ ן:
תּוֹדת ְשׁלָ מָ יו:
7:13ﬠַ ל־חַ ת לֶ חֶ ם חָ מֵ ץ י ְַק ִריב ָק ְרבָּ נוֹ ﬠַ ל־זֶבַ ח ַ
ת־דּם הַ ְשּׁלָ ִמים לוֹ י ְִהיֶה:
ָל־ק ְרבָּ ן ְתּ רוּמָ ה לַ יהוָה לַ כֹּהֵ ן הַ זֹּ ֵרק אֶ ַ
7:14ו ְִה ְק ִריב ִמ ֶמּנּוּ אֶ חָ ד ִמכּ ָ
תּוֹדת ְשׁלָ מָ יו ְבּיוֹם ָק ְרבָּ נוֹ יֵאָ כֵל ל ֹא־יַנִּיחַ ִממֶּ נּוּ ﬠַ ד־בּ ֶֹקר:
וּב ַשׂר זֶבַ ח ַ
ְ 7:15
נּוֹת ר ִמ ֶמּנּוּ יֵאָ כֵל:
וּמ ָמּחֳ ָרת וְהַ ָ
נְדבָ ה ֶזבַ ח ָק ְרבָּ נוֹ ְבּיוֹם הַ ְק ִריבוֹ אֶ ת־זִ ְבחוֹ יֵאָ כֵל ִ
7:16ו ְִאם־נ ֶֶדר אוֹ ָ
ִשּׂ ֵרף:
ישׁי בָּ אֵ שׁ י ָ
7:17וְהַ נּוֹתָ ר ִמ ְבּ ַשׂר הַ זָּבַ ח בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִ
ישׁי ל ֹא י ֵָרצֶה הַ ַמּ ְק ִריב ֹאתוֹ ל ֹא יֵחָ ֵשׁב לוֹ ִפּגּוּל י ְִהיֶה וְהַ נֶּפֶ שׁ
7:18ו ְִאם הֵ אָ כֹל יֵאָ כֵל ִמ ְבּ ַשׂר־זֶבַ ח ְשׁלָ מָ יו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִ
הָ אֹ כֶלֶ ת ִממֶּ נּוּ ﬠֲונָהּ ִתּ ָשּׂא:
ָל־טהוֹר י ֹאכַל בָּ ָשׂר:
ִשּׂ ֵרף וְהַ בָּ ָשׂר כּ ָ
7:19וְהַ בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר־ ִיגַּע ְבּכָל־טָ מֵ א ל ֹא יֵאָ כֵל בָּ אֵ שׁ י ָ
7:20וְהַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־תּ ֹאכַל בָּ ָשׂר ִמזֶּבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים אֲ ֶשׁר לַ יהוָה וְטֻ ְמאָ תוֹ ﬠָ לָ יו ְונִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ֵמﬠַ ֶמּיהָ :
ָל־שׁ ֶקץ ָט ֵמא וְאָ כַל ִמ ְבּ ַשׂר־זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים
י־תגַּע ְבּכָל־טָ מֵ א ְבּ טֻ ְמאַ ת אָ ָדם אוֹ ִבּ ְבהֵ מָ ה ְטמֵ אָ ה אוֹ ְבּכ ֶ
ְ 7:21ונֶפֶ שׁ כִּ ִ
אֲ ֶשׁר לַ יהוָה ְונִכְ ְרתָ ה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא מֵ ﬠַ מֶּ יהָ :
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
7:22וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֶשׂב וָﬠֵ ז ל ֹא ת ֹאכֵלוּ:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר כָּל־חֵ לֶ ב שׁוֹר ְוכ ֶ
ַ 7:23דּבֵּ ר אֶ ְ
ָל־מלָ אכָה וְאָ כֹל ל ֹא ת ֹאכְ ֻלהוּ:
7:24וְחֵ לֶ ב נְבֵ לָ ה וְחֵ לֶ ב ְט ֵרפָ ה יֵﬠָ ֶשׂה לְ כ ְ
7:25כִּ י כָּל־ ֹאכֵל חֵ לֶ ב ִמן־הַ ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר י ְַק ִריב ִממֶּ נָּה ִא ֶשּׁה לַ יהוָה ְונִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הָ ֹאכֶלֶ ת ֵמﬠַ ֶמּיהָ :
מוֹשׁבֹתֵ יכֶם לָ עוֹף וְלַ ְבּהֵ מָ ה:
ְ
ָל־דּם ל ֹא ת ֹאכְ לוּ ְבּכֹל
ְ 7:26וכ ָ
ָל־דּם ְונִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ֵמﬠַ מֶּ יהָ :
7:27כָּל־נֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־תּ ֹאכַל כּ ָ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
7:28וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־ק ְרבָּ נוֹ לַ יהוָה ִמזֶּבַ ח ְשׁלָ ָמיו:
ָ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר הַ מַּ ְק ִריב אֶ ת־זֶבַ ח ְשׁלָ ָמיו לַ יהוָה י ִָביא אֶ
ַ 7:29דּבֵּ ר אֶ ְ
7:30י ָָדיו ְתּ ִביאֶ ינָה אֵ ת ִא ֵשּׁי יְהוָה אֶ ת־הַ חֵ לֶ ב ﬠַ ל־הֶ חָ זֶה י ְִביאֶ נּוּ אֵ ת הֶ חָ זֶה ְלהָ נִיף אֹ תוֹ ְתּנוּפָ ה ִל ְפנֵי יְהוָה:
וּלבָ נָיו:
7:31ו ְִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ חֵ לֶ ב הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה וְהָ יָה הֶ חָ זֶה לְ אַ הֲ רֹן ְ
7:32וְאֵ ת שׁוֹק הַ יּ ִָמין ִתּ ְתּנוּ ְתרוּמָ ה לַ כֹּהֵ ן ִמזִּ ְבחֵ י ַשׁלְ מֵ יכֶם:
ת־דּם הַ ְשּׁלָ ִמים וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב ִמ ְבּנֵי אַ הֲ רֹן לוֹ ִת ְהיֶה שׁוֹק הַ יּ ִָמין ְלמָ נָה:
7:33הַ מַּ ְק ִריב אֶ ַ
אֹתם ְלאַ הֲ רֹן
7:34כִּ י אֶ ת־חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וְאֵ ת שׁוֹק הַ ְתּרוּמָ ה לָ ַק ְח ִתּי ֵמאֵ ת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמזִּ ְבחֵ י ַשׁלְ ֵמיהֶ ם וָאֶ ֵתּן ָ
הַ כֹּהֵ ן וּלְ בָ נָיו לְ חָ ק־עוֹלָ ם מֵ אֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּמ ְשׁחַ ת בָּ נָיו ֵמ ִא ֵשּׁי יְהוָה ְבּיוֹם ִה ְק ִריב ֹאתָ ם ְלכַהֵ ן לַ יהוָה:
7:35ז ֹאת ִמ ְשׁחַ ת אַ הֲ רֹן ִ
אֹתם ֵמאֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל חֻ ַקּת עוֹלָ ם ְל ֹד ר ָֹתם:
7:36אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה לָ ֵתת לָ הֶ ם ְבּיוֹם ָמ ְשׁחוֹ ָ
וּלזֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים:
לּוּאים ְ
תּוֹרה לָ עֹלָ ה לַ ִמּנְ חָ ה וְלַ חַ ָטּאת וְלָ אָ ָשׁם וְלַ ִמּ ִ
7:37ז ֹאת הַ ָ
ת־ק ְר ְבּנֵיהֶ ם לַ יהוָה ְבּ ִמ ְדבַּ ר
ָ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְק ִריב אֶ
ְ
ֹשׁה ְבּהַ ר ִסינָי ְבּיוֹם ַצוּתוֹ אֶ
7:38אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ִסינָי:
מר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 8:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 8:2קח אֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־בָּ נָיו ִאתּוֹ וְאֵ ת הַ ְבּג ִָדים וְאֵ ת ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה וְאֵ ת פַּ ר הַ חַ טָּ את וְאֵ ת ְשׁנֵי הָ אֵ ילִ ים ְואֵ ת סַ ל
הַ מַּ צּוֹת:
8:3וְאֵ ת כָּל־הָ ﬠֵ ָדה הַ ְקהֵ ל אֶ ל־פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ֹשׁה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֹתוֹ ו ִַתּ ָקּהֵ ל הָ ﬠֵ ָדה אֶ ל־פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
8:4וַיַּﬠַ שׂ מ ֶ
ֹשׁה אֶ ל־הָ ﬠֵ ָדה זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה לַ ֲﬠשׂוֹת:
ֹאמר מ ֶ
8:5וַיּ ֶ
ֹתם בַּ ָמּיִם:
ֹשׁה אֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־בָּ נָיו וַיִּ ְרחַ ץ א ָ
ַ 8:6ויּ ְַק ֵרב מ ֶ
תּנֶת ַויּ ְַחגֹּ ר ֹאתוֹ בָּ אַ ְבנֵט ַויַּלְ בֵּ שׁ אֹתוֹ אֶ ת־הַ ְמּﬠִ יל וַיִּ ֵתּן ﬠָ לָ יו אֶ ת־הָ אֵ פֹ ד ַויּ ְַחגֹּ ר אֹתוֹ ְבּחֵ ֶשׁב
8:7וַיִּ תֵּ ן ﬠָ לָ יו אֶ ת־הַ ֻכּ ֹ
הָ אֵ פֹד וַיּ ְֶאפֹּד לוֹ בּוֹ:
אוּרים וְאֶ ת־הַ תֻּ ִמּים:
ָשׂם ﬠָ לָ יו אֶ ת־הַ חֹ ֶשׁן וַיִּ ֵתּן אֶ ל־הַ חֹ ֶשׁן אֶ ת־הָ ִ
ַ 8:8ויּ ֶ
קֹּדשׁ כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה
ָשׂם ﬠַ ל־הַ ִמּצְ נֶפֶ ת אֶ ל־מוּל פָּ נָיו אֵ ת צִ יץ הַ זָּהָ ב ֵנזֶר הַ ֶ
ָשׂם אֶ ת־הַ ִמּצְ נֶפֶ ת ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ ַויּ ֶ
ַ 8:9ויּ ֶ
ֹשׁה:
אֶ ת־מ ֶ

ֹתם:
ת־שׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה וַיִּ ְמ ַשׁח אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־בּוֹ ַו ְי ַק ֵדּשׁ א ָ
ֶ
ֹשׁה אֶ
8:10וַיִּ ַקּח מ ֶ
ַ 8:11ויַּז ִממֶּ נּוּ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ֶשׁבַ ע פְּ ﬠָ ִמים וַיִּ ְמ ַשׁח אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו וְאֶ ת־הַ כִּ יֹּ ר וְאֶ ת־כַּנּוֹ ְל ַק ְדּ ָשׁם:
8:12וַיִּ צֹק ִמ ֶשּׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ﬠַ ל ר ֹאשׁ אַ הֲ רֹן וַיִּ ְמ ַשׁח אֹתוֹ ְל ַק ְדּשׁוֹ:
ת־בּנֵי אַ הֲ רֹן ַויּ ְַל ִבּ ֵשׁם כֻּתֳּ נֹת ַויּ ְַחגֹּ ר ֹא ָתם אַ ְבנֵט ַויַּחֲ בֹשׁ לָ הֶ ם ִמגְ בָּ עוֹת כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה
ְ
ֹשׁה אֶ
8:13וַיּ ְַק ֵרב מ ֶ
ֹשׁה:
אֶ ת־מ ֶ
מ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל־ר ֹאשׁ פַּ ר הַ חַ ָטּאת:
ַ 8:14ו ַיּגֵּשׁ אֵ ת פַּ ר הַ חַ טָּ את וַיִּ ְס ֹ
ל־ק ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב ְבּאֶ צְ בָּ עוֹ וַיְחַ ֵטּא אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְאֶ ת־הַ ָדּם יָצַ ק
ֹשׁה אֶ ת־הַ ָדּם וַיִּ תֵּ ן ﬠַ ַ
8:15וַיִּ ְשׁחָ ט וַיִּ ַקּח מ ֶ
אֶ ל־יְסוֹד הַ ִמּזְ בֵּ חַ ַוי ְַק ְדּ ֵשׁהוּ ְלכַפֵּ ר ﬠָ לָ יו:
ֹשׁה
ת־שׁתֵּ י הַ כְּ לָ יֹ ת וְאֶ ת־חֶ ְל ְבּהֶ ן וַיּ ְַקטֵ ר מ ֶ
ְ
8:16וַיִּ ַקּח אֶ ת־כָּל־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ֶקּ ֶרב וְאֵ ת יֹ תֶ ֶרת הַ כָּבֵ ד וְאֶ
הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה:
ֹשׁה:
ת־בּ ָשׂרוֹ וְאֶ ת־פִּ ְרשׁוֹ ָשׂ ַרף בָּ אֵ שׁ ִמחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ְ
8:17וְאֶ ת־הַ פָּ ר וְאֶ ת־עֹרוֹ וְאֶ
8:18וַיּ ְַק ֵרב אֵ ת אֵ יל הָ עֹלָ ה וַיִּ ְס ְמכוּ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ אָ יִל:
ֹשׁה אֶ ת־הַ ָדּם ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
8:19וַיִּ ְשׁחָ ט וַיִּ זְ רֹק מ ֶ
ֹשׁה אֶ ת־הָ ר ֹאשׁ וְאֶ ת־הַ נְּתָ ִחים וְאֶ ת־הַ פָּ ֶדר:
ְתחָ יו וַיּ ְַקטֵ ר מ ֶ
8:20וְאֶ ת־הָ אַ יִל נִתַּ ח לִ נ ָ
ֹשׁה אֶ ת־כָּל־הָ אַ יִל הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה עֹלָ ה הוּא ְל ֵריחַ ־נִיחֹ חַ ִא ֶשּׁה
8:21וְאֶ ת־הַ ֶקּ ֶרב וְאֶ ת־הַ כְּ ָרﬠַ יִם ָרחַ ץ בַּ ָמּיִם ַויּ ְַק ֵטר מ ֶ
ֹשׁה:
הוּא לַ יהוָה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ַ 8:22ויּ ְַק ֵרב אֶ ת־הָ אַ יִל הַ ֵשּׁנִי אֵ יל הַ ִמּלּ ִֻאים וַיִּ ְס ְמכוּ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ אָ יִל:
ל־תּנוּ ֹאזֶן־אַ הֲ רֹן הַ יְמָ נִית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן יָדוֹ הַ יְמָ נִית וְﬠַ ל־ ֹבּהֶ ן ַרגְ לוֹ הַ י ְָמנִית:
ֹשׁה ִמ ָדּמוֹ וַיִּ תֵּ ן ﬠַ ְ
8:23וַיִּ ְשׁחָ ט וַיִּ ַקּח מ ֶ
ל־תּנוּ אָ זְ נָם הַ יְמָ נִית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן י ָָדם הַ י ְָמנִית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן ַרגְ לָ ם
ֹשׁה ִמן־הַ ָדּם ﬠַ ְ
ת־בּנֵי אַ הֲ רֹן וַיִּ ֵתּן מ ֶ
ְ
8:24וַיּ ְַק ֵרב אֶ
ֹשׁה אֶ ת־הַ ָדּם ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
הַ י ְָמנִית וַיִּ זְ רֹק מ ֶ
־שׁתֵּ י הַ כְּ לָ יֹ ת
8:25וַיִּ ַקּח אֶ ת־הַ חֵ לֶ ב וְאֶ ת־הָ אַ לְ יָה וְאֶ ת־כָּל־הַ חֵ לֶ ב אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ֶקּ ֶרב וְאֵ ת יֹ תֶ ֶרת הַ כָּבֵ ד וְאֶ ת ְ
וְאֶ ת־חֶ לְ ְבּהֶ ן וְאֵ ת שׁוֹק הַ יּ ִָמין:
ָשׂם ﬠַ ל־הַ חֲ לָ ִבים
וּמסַּ ל הַ מַּ צּוֹת אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי יְהוָה לָ ַקח חַ לַּ ת מַ צָּה אַ חַ ת וְחַ לַּ ת לֶ חֶ ם ֶשׁ ֶמן אַ חַ ת ו ְָר ִקיק אֶ חָ ד וַיּ ֶ
ִ 8:26
וְﬠַ ל שׁוֹק הַ יּ ִָמין:
8:27וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־הַ כֹּל ﬠַ ל ַכּפֵּ י אַ הֲ רֹן וְﬠַ ל כַּפֵּ י בָ נָיו וַ ָיּנֶף אֹתָ ם ְתּנוּפָ ה לִ ְפנֵי יְהוָה:
ֹשׁה אֹתָ ם מֵ ﬠַ ל כַּפֵּ יהֶ ם וַיּ ְַקטֵ ר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ﬠַ ל־הָ עֹלָ ה ִמלּ ִֻאים הֵ ם ְל ֵריחַ נִיחֹ חַ ִא ֶשּׁה הוּא לַ יהוָה:
8:28וַיִּ ַקּח מ ֶ
ֹשׁה הָ יָה ְל ָמנָה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה
ֹשׁה אֶ ת־הֶ חָ זֶה וַ ְי ִניפֵ הוּ ְתנוּפָ ה ִל ְפנֵי יְהוָה ֵמאֵ יל הַ ִמּלּ ִֻאים ְלמ ֶ
8:29וַיִּ ַקּח מ ֶ
ֹשׁה:
אֶ ת־מ ֶ
ל־בּגְ ֵדי בָ נָיו
ל־בּג ָָדיו וְﬠַ ל־בָּ נָיו ְוﬠַ ִ
וּמן־הַ ָדּם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ַויַּז ﬠַ ל־אַ הֲ רֹן ﬠַ ְ
ֹשׁה ִמ ֶשּׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ִ
8:30וַיִּ ַקּח מ ֶ
ת־בּגְ ֵדי בָ נָיו ִאתּוֹ:
ִ
ת־בּג ָָדיו וְאֶ ת־בָּ נָיו וְאֶ
ְ
ִאתּוֹ וַ ְי ַק ֵדּשׁ אֶ ת־אַ הֲ רֹן אֶ
ְשׁם תּ ֹאכְ לוּ אֹתוֹ וְאֶ ת־הַ לֶּ חֶ ם אֲ ֶשׁר
ֹשׁה אֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ל־בָּ נָיו בַּ ְשּׁלוּ אֶ ת־הַ בָּ ָשׂר פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ו ָ
8:31וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ֵיתי לֵ אמֹר אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו י ֹאכְ לֻהוּ:
ְבּסַ ל הַ ִמּלּ ִֻאים כַּאֲ ֶשׁר צִ וּ ִ
8:32וְהַ נּוֹתָ ר בַּ בָּ ָשׂר וּבַ לָּ חֶ ם בָּ אֵ שׁ ִתּ ְשׂרֹפוּ:
וּמפֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ל ֹא תֵ צְ אוּ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ﬠַ ד יוֹם ְמל ֹאת יְמֵ י ִמלֻּאֵ יכֶם כִּ י ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים י ְַמלֵּ א אֶ ת־י ְֶד ֶכם:
ִ 8:33
8:34כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה בַּ יּוֹם הַ זֶּה צִ וָּה יְהוָה לַ ֲﬠשֹׂת ְלכַפֵּ ר ﬠֲלֵ יכֶם:
ֵיתי:
ת־מ ְשׁמֶ ֶרת יְהוָה ְול ֹא ָתמוּתוּ כִּ י־כֵן ֻצוּ ִ
ִ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ
8:35וּפֶ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ֵתּ ְשׁבוּ יוֹמָ ם וָלַ יְלָ ה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְ
ֹשׁה:
ַ 8:36ויַּﬠַ שׂ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
ֹשׁה לְ אַ הֲ רֹן וּלְ בָ נָיו וּלְ זִ ְקנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל:
9:1וַי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי ָק ָרא מ ֶ
ימם וְהַ ְק ֵרב ִל ְפנֵי יְהוָה:
9:2וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־אַ הֲ רֹן ַקח־לְ ﬠֵ גֶל בֶּ ן־בָּ ָקר לְ חַ טָּ את וְאַ יִל לְ עֹלָ ה ְתּ ִמ ִ
ימם ְלעֹלָ ה:
ֵי־שׁנָה ְתּ ִמ ִ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְתּ ַדבֵּ ר לֵ אמֹר ְקחוּ ְשׂﬠִ יר־ﬠִ זִּ ים לְ חַ טָּ את וְﬠֵ גֶל וָכֶבֶ שׂ ְבּנ ָ
9:3וְאֶ ְ
וּמ ְנחָ ה ְבּלוּלָ ה בַ ָשּׁמֶ ן כִּ י הַ יּוֹם יְהוָה ִנ ְראָ ה אֲ לֵ יכֶם:
9:4וְשׁוֹר וָאַ יִל לִ ְשׁלָ ִמים לִ זְ בֹּחַ לִ ְפנֵי יְהוָה ִ
ל־פּנֵי אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וַיִּ ְק ְרבוּ כָּל־הָ ﬠֵ ָדה ַויַּﬠַ ְמדוּ ִל ְפנֵי יְהוָה:
ֹשׁה אֶ ְ
9:5וַיִּ ְקחוּ אֵ ת אֲ ֶשׁר צִ וָּה מ ֶ
ֹשׁה זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה ַתּﬠֲשׂוּ ְוי ֵָרא אֲ לֵ יכֶם כְּ בוֹד יְהוָה:
9:6וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ֲשׂה
וּבﬠַ ד הָ ﬠָ ם וַﬠ ֵ
את וְאֶ ת־עֹלָ ֶת ְוכַפֵּ ר בַּ ﬠַ ְד ְ
ֲשׂה אֶ ת־חַ ָטּ ְ
ֹשׁה אֶ ל־אַ הֲ רֹן ְק ַרב אֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וַﬠ ֵ
ַ 9:7ויּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ת־ק ְרבַּ ן הָ ﬠָ ם ְוכַפֵּ ר בַּ ﬠ ֲָדם כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה:
ָ
אֶ
9:8וַיִּ ְק ַרב אַ הֲ רֹן אֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וַיִּ ְשׁחַ ט אֶ ת־ﬠֵ גֶל הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר־לוֹ:
ל־ק ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְאֶ ת־הַ ָדּם ָי ַצ ק אֶ ל־יְסוֹד
9:9וַיּ ְַק ִרבוּ ְבּנֵי אַ הֲ רֹן אֶ ת־הַ ָדּם אֵ לָ יו וַיִּ ְטבֹּל אֶ צְ בָּ עוֹ בַּ ָדּם וַיִּ תֵּ ן ﬠַ ַ
הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ֹשׁה:
9:10וְאֶ ת־הַ חֵ לֶ ב וְאֶ ת־הַ כְּ לָ יֹ ת וְאֶ ת־הַ יֹּ תֶ ֶרת ִמן־הַ כָּבֵ ד ִמן־הַ חַ טָּ את ִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ

9:11וְאֶ ת־הַ בָּ ָשׂר וְאֶ ת־הָ עוֹר ָשׂ ַרף בָּ אֵ שׁ ִמחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה:
9:12וַיִּ ְשׁחַ ט אֶ ת־הָ עֹלָ ה ַויּ ְַמצִ אוּ ְבּנֵי אַ הֲ רֹן אֵ לָ יו אֶ ת־הַ ָדּם וַיִּ זְ ְר ֵקהוּ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
9:13וְאֶ ת־הָ עֹלָ ה ִה ְמצִ יאוּ אֵ לָ יו לִ נְתָ חֶ יהָ וְאֶ ת־הָ ר ֹאשׁ ַויּ ְַק ֵטר ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
9:14וַיִּ ְרחַ ץ אֶ ת־הַ ֶקּ ֶרב וְאֶ ת־הַ כְּ ָרﬠָ יִם וַיּ ְַקטֵ ר ﬠַ ל־הָ עֹלָ ה הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה:
ת־שׂﬠִ יר הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר לָ ﬠָ ם וַיִּ ְשׁחָ טֵ הוּ וַיְחַ ְטּאֵ הוּ כּ ִָראשׁוֹן:
ְ
9:15וַיּ ְַק ֵרב אֵ ת ָק ְרבַּ ן הָ ﬠָ ם וַיִּ ַקּח אֶ
ֲשׂהָ כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט:
9:16וַיּ ְַק ֵרב אֶ ת־הָ עֹלָ ה וַ ַיּﬠ ֶ
9:17וַיּ ְַק ֵרב אֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה וַיְמַ לֵּ א כַפּוֹ ִמ ֶמּנָּה וַיּ ְַק ֵטר ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִמלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ ֹבּ ֶקר:
9:18וַיִּ ְשׁחַ ט אֶ ת־הַ שּׁוֹר וְאֶ ת־הָ אַ יִל זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים אֲ ֶשׁר לָ ﬠָ ם ַויּ ְַמצִ אוּ ְבּנֵי אַ הֲ רֹן אֶ ת־הַ ָדּם אֵ לָ יו וַיִּ זְ ְר ֵקהוּ
ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
וּמן־הָ אַ יִל הָ אַ ְליָה וְהַ ְמכַסֶּ ה וְהַ כְּ לָ יֹ ת וְיֹ ֶת ֶרת הַ כָּבֵ ד:
9:19וְאֶ ת־הַ חֲ לָ ִבים ִמן־הַ שּׁוֹר ִ
ַ 9:20ויּ ִָשׂימוּ אֶ ת־הַ חֲ לָ ִבים ﬠַ ל־הֶ חָ זוֹת ַויּ ְַק ֵטר הַ חֲ לָ ִבים הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה:
ֹשׁה:
9:21וְאֵ ת הֶ חָ זוֹת וְאֵ ת שׁוֹק הַ יּ ִָמין הֵ ִניף אַ הֲ רֹן ְתּנוּפָ ה ִלפְ נֵי יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה מ ֶ
9:22וַיִּ ָשּׂא אַ הֲ רֹן אֶ ת־יָדוֹ אֶ ל־הָ ﬠָ ם וַיְבָ ְרכֵם וַיּ ֵֶרד מֵ ֲﬠשֹׂת הַ חַ טָּ את וְהָ עֹלָ ה וְהַ ְשּׁלָ ִמים:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ַויֵּצְ אוּ ַויְבָ ֲרכוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם ַויּ ֵָרא כְ בוֹד־יְהוָה אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם:
9:23וַ ָיּב ֹא מ ֶ
ל־פּנֵיהֶ ם:
9:24ו ֵַתּצֵא אֵ שׁ ִמ ִלּ ְפנֵי יְהוָה ַותּ ֹאכַל ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֶ ת־הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־הַ חֲ לָ ִבים ַויּ ְַרא כָּל־הָ ﬠָ ם ַו ָיּ רֹנּוּ וַיִּ ְפּלוּ ﬠַ ְ
 10:1וַיִּ ְקחוּ שני ְבנֵי־אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא ִאישׁ מַ ְחתָּ תוֹ וַיִּ ְתּנוּ בָ הֵ ן אֵ שׁ וַיּ ִָשׂימוּ ﬠָ לֶ יהָ ְקטֹ ֶרת וַיּ ְַק ִרבוּ ִל ְפנֵי יְהוָה
אֹתם:
אֵ שׁ ז ָָרה אֲ ֶשׁר ל ֹא צִ וָּה ָ
10:2ו ֵַתּצֵא אֵ שׁ ִמ ִלּפְ נֵי יְהוָה וַתּ ֹאכַל אוֹתָ ם וַיָּמֻ תוּ לִ פְ נֵי יְהוָה:
ל־פּנֵי כָל־הָ ﬠָ ם אֶ כָּבֵ ד וַיִּ דֹּם אַ הֲ רֹן:
מ ר ִבּ ְקרֹבַ י אֶ ָקּ ֵדשׁ וְﬠַ ְ
ר־דּבֶּ ר יְהוָה לֵ א ֹ
ֹשׁה אֶ ל־אַ הֲ רֹן הוּא אֲ ֶשׁ ִ
10:3וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ישׁאֵ ל וְאֶ ל אֶ לְ צָפָ ן ְבּנֵי ﬠֻזִּ יאֵ ל דֹּד אַ הֲ רֹן וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ִק ְרבוּ ְשׂאוּ אֶ ת־אֲ חֵ יכֶם ֵמאֵ ת
ל־מ ָ
ֹשׁה אֶ ִ
10:4וַיִּ ְק ָרא מ ֶ
ל־מחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה:
קֹּדשׁ אֶ ִ
פְּ נֵי־הַ ֶ
ֹשׁה:
ל־מחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר מ ֶ
10:5וַיִּ ְק ְרבוּ וַיִּ ָשּׂאֻ ם ְבּכֻתֳּ נֹתָ ם אֶ ִ
א־ת ְפרֹמוּ ְול ֹא ָתמֻ תוּ וְﬠַ ל
וּבגְ ֵדיכֶם ל ֹ ִ
ל־תּ ְפ ָרעוּ ִ
אשׁיכֶם אַ ִ
ֹשׁה אֶ ל־אַ הֲ רֹן וּלְ אֶ לְ ﬠָ זָר וּלְ ִאיתָ מָ ר בָּ נָיו ָר ֵ
10:6וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
כָּל־הָ ﬠֵ ָדה י ְִקצֹף וַאֲ חֵ יכֶם כָּל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִבכּוּ אֶ ת־הַ ְשּׂ ֵרפָ ה אֲ ֶשׁר ָשׂ ַרף יְהוָה:
ֹשׁה:
י־שׁ ֶמן ִמ ְשׁחַ ת יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם וַ ַיּﬠֲשׂוּ כִּ ְדבַ ר מ ֶ
ן־תּמֻ תוּ כִּ ֶ
וּמפֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ל ֹא ֵתצְ אוּ פֶּ ָ
ִ 10:7
מ ר:
ַ 10:8וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ א ֹ
ְשׁכָר אַ ל־תֵּ ְשׁ ְתּ אַ תָּ ה וּבָ נֶי ִאתָּ ְבּבֹאֲ כֶם אֶ ל־ ֹאהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְול ֹא ָתמֻ תוּ חֻ ַקּת עוֹלָ ם לְ ֹד ר ֵֹתיכֶם:
10:9יַיִן ו ֵ
קֹּדשׁ וּבֵ ין הַ חֹ ל וּבֵ ין הַ טָּ מֵ א וּבֵ ין הַ טָּ הוֹר:
10:10וּלֲהַ ְב ִדּיל בֵּ ין הַ ֶ
ֹשׁה:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל־הַ חֻ ִקּים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֲ לֵ יהֶ ם ְבּיַד־מ ֶ
ְ
10:11וּלְ הוֹרֹת אֶ
ית ָמ ר בָּ נָיו הַ נּוֹתָ ִרים ְקחוּ אֶ ת־הַ ִמּנְ חָ ה הַ נּוֹתֶ ֶרת מֵ ִא ֵשּׁי יְהוָה
ל־א ָ
ֹשׁה אֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ל אֶ לְ ﬠָ זָר וְאֶ ִ
ַ 10:12וי ְַדבֵּ ר מ ֶ
ו ְִאכְ לוּהָ ַמצּוֹת אֵ צֶל הַ ִמּזְ בֵּ חַ כִּ י קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא:
ֵיתי:
אֹתהּ ְבּ ָמקוֹם ָקדֹשׁ כִּ י חָ ְק וְחָ ק־בָּ נֶי ִהוא ֵמ ִא ֵשּׁי יְהוָה כִּ י־כֵן ֻצוּ ִ
10:13וַאֲ כ ְַל ֶתּם ָ
ֹתי ִא ָתּ כִּ י־חָ ְק וְחָ ק־בָּ נֶי
וּבנ ֶ
רוּמה תּ ֹאכְ לוּ ְבּ ָמקוֹם ָטהוֹר אַ ָתּה וּבָ ֶני ְ
10:14וְאֵ ת חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וְאֵ ת שׁוֹק הַ ְתּ ָ
נִתּנוּ ִמזִּ ְבחֵ י ַשׁלְ מֵ י ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ
וּלבָ ֶני ִא ְתּ
ְ
10:15שׁוֹק הַ ְתּרוּמָ ה וַחֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה ﬠַ ל ִא ֵשּׁי הַ חֲ לָ ִבים י ִָביאוּ ְלהָ נִיף ְתּנוּפָ ה ִל ְפנֵי יְהוָה וְהָ יָה לְ
לְ חָ ק־עוֹלָ ם ַכּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה:
נּוֹת ִרם
ית ָמר ְבּנֵי אַ הֲ רֹן הַ ָ
ל־א ָ
ֹשׁה ו ְִהנֵּה שׂ ָֹרף וַיִּ ְקצֹף ﬠַ ל־אֶ ְלﬠָ זָר וְﬠַ ִ
10:16וְאֵ ת ְשׂﬠִ יר הַ חַ טָּ את ָדּרֹשׁ ָדּ ַרשׁ מ ֶ
לֵ אמֹר:
ֹתהּ נ ַָתן לָ כֶם לָ ֵשׂאת אֶ ת־ﬠֲון
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא ְוא ָ
קֹּדשׁ כִּ י ֶ
ַ 10:17מדּוּﬠַ ל ֹא־אֲ כַלְ ֶתּם אֶ ת־הַ חַ ָטּאת ִבּ ְמקוֹם הַ ֶ
הָ ﬠֵ ָדה לְ כַפֵּ ר ﬠֲלֵ יהֶ ם לִ פְ נֵי יְהוָה:
ֵיתי:
ת־דּמָ הּ אֶ ל־הַ קֹּ ֶדשׁ פְּ נִימָ ה אָ כוֹל תּ ֹאכְ לוּ אֹתָ הּ בַּ קֹּ ֶדשׁ כַּאֲ ֶשׁר צִ וּ ִ
10:18הֵ ן ל ֹא־הוּבָ א אֶ ָ
ֹשׁה הֵ ן הַ יּוֹם ִה ְק ִריבוּ אֶ ת־חַ טָּ אתָ ם וְאֶ ת־עֹלָ ָתם ִל ְפנֵי יְהוָה ו ִַתּ ְק ֶראנָה א ִֹתי כָּאֵ לֶּ ה
ַ 10:19וי ְַדבֵּ ר אַ הֲ רֹן אֶ ל־מ ֶ
יטב ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה:
וְאָ כ ְַל ִתּי חַ ָטּאת הַ יּוֹם הַ יִּ ַ
יטב ְבּﬠֵ ינָיו:
ֹשׁה וַיִּ ַ
10:20וַיִּ ְשׁ ַמע מ ֶ
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר אֲ לֵ הֶ ם:
11:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ז ֹאת הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁר תּ ֹאכְ לוּ ִמכָּל־הַ ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ַ 11:2דּ ְבּרוּ אֶ ְ
ֹתהּ תּ ֹאכֵלוּ:
11:3כֹּל מַ פְ ֶרסֶ ת פַּ ְרסָ ה ְושֹׁסַ ﬠַ ת ֶשׁסַ ע פְּ ָרסֹת מַ ﬠֲלַ ת גּ ֵָרה בַּ ְבּהֵ מָ ה א ָ
י־מﬠֲלֵ ה ג ֵָרה הוּא וּפַ ְרסָ ה אֵ ינֶנּוּ
וּממַּ פְ ִריסֵ י הַ פַּ ְרסָ ה אֶ ת־הַ גּ ָָמל כִּ ַ
11:4אַ אֶ ת־זֶה ל ֹא ת ֹאכְ לוּ ִממַּ ﬠֲלֵ י הַ גּ ֵָרה ִ
מַ פְ ִריס טָ מֵ א הוּא לָ כֶם:

11:5וְאֶ ת־הַ ָשּׁפָ ן כִּ י־מַ ﬠֲלֵ ה ג ֵָרה הוּא וּפַ ְרסָ ה ל ֹא יַפְ ִריס ָטמֵ א הוּא לָ כֶם:
י־מﬠֲלַ ת גּ ֵָרה ִהוא וּפַ ְרסָ ה ל ֹא ִהפְ ִריסָ ה ְטמֵ אָ ה ִהוא לָ כֶם:
11:6וְאֶ ת־הָ אַ ְרנֶבֶ ת כִּ ַ
י־מ ְפ ִריס פַּ ְרסָ ה הוּא ְושֹׁסַ ע ֶשׁסַ ע פַּ ְרסָ ה וְהוּא גּ ֵָרה ל ֹא־ ִיגָּר ָט ֵמא הוּא לָ כֶם:
11:7וְאֶ ת־הַ חֲ זִ יר כִּ ַ
וּבנ ְִבלָ ָתם ל ֹא ִתגָּעוּ ְט ֵמ ִאים הֵ ם לָ כֶם:
ִ 11:8מ ְבּ ָשׂ ָרם ל ֹא ת ֹאכֵלוּ ְ
אֹתם תּ ֹאכֵלוּ:
11:9אֶ ת־זֶה תּ ֹאכְ לוּ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר בַּ מָּ יִם כֹּל אֲ ֶשׁ ר־לוֹ ְסנ ִַפּיר ו ְַק ְשׂ ֶק ֶשׂת בַּ מַּ יִם בַּ יּ ִַמּים וּבַ ְנּחָ ִלים ָ
וּמכֹּל נֶפֶ שׁ הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁר בַּ ָמּיִם ֶשׁ ֶקץ
ְ 11:10וכֹל אֲ ֶשׁר אֵ ין־לוֹ ְסנ ִַפּיר ו ְַק ְשׂ ֶק ֶשׂת בַּ יּ ִַמּים וּבַ נְּ חָ ִלים ִמכֹּל ֶשׁ ֶרץ הַ ַמּיִם ִ
הֵ ם לָ כֶם:
ְשׁ ֶקץ י ְִהיוּ לָ כֶם ִמ ְבּ ָשׂ ָרם ל ֹא ת ֹאכֵלוּ וְאֶ ת־נ ְִבלָ תָ ם ְתּ ַשׁ ֵקּצוּ:
11:11ו ֶ
11:12כֹּל אֲ ֶשׁר אֵ ין־לוֹ ְסנַפִּ יר ְו ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת בַּ מָּ יִם ֶשׁ ֶקץ הוּא לָ כֶם:
ֶשׁר וְאֶ ת־הַ פֶּ ֶרס וְאֵ ת הָ ﬠָ זְ נִ יָּה:
11:13וְאֶ ת־אֵ לֶּ ה ְתּ ַשׁ ְקּצוּ ִמן־הָ עוֹף ל ֹא יֵאָ כְ לוּ ֶשׁ ֶקץ הֵ ם אֶ ת־הַ נּ ֶ
11:14וְאֶ ת־הַ ָדּאָ ה וְאֶ ת־הָ אַ יָּה ְל ִמינָהּ:
11:15אֵ ת כָּל־עֹ ֵרב לְ ִמינוֹ:
11:16וְאֵ ת בַּ ת הַ ַיּ ֲﬠנָה וְאֶ ת־הַ תַּ ְחמָ ס וְאֶ ת־הַ ָשּׁחַ ף וְאֶ ת־הַ נֵּץ ְל ִמינֵהוּ:
11:17וְאֶ ת־הַ כּוֹס וְאֶ ת־הַ ָשּׁלָ וְאֶ ת־הַ ַיּ ְנשׁוּף:
11:18וְאֶ ת־הַ ִתּ ְנ ֶשׁמֶ ת וְאֶ ת־הַ ָקּאָ ת וְאֶ ת־הָ ָרחָ ם:
ידה וְאֵ ת הָ אֲ נָפָ ה לְ ִמינָהּ וְאֶ ת־הַ דּוּכִ יפַ ת וְאֶ ת־הָ ﬠֲטַ לֵּ ף:
11:19וְאֵ ת הַ חֲ ִס ָ
11:20כֹּל ֶשׁ ֶרץ הָ עוֹף הַ הֹ לֵ ﬠַ ל־אַ ְרבַּ ע ֶשׁ ֶקץ הוּא לָ כֶם:
11:21אַ אֶ ת־זֶה תּ ֹאכְ לוּ ִמכֹּל ֶשׁ ֶרץ הָ עוֹף הַ הֹ לֵ ﬠַ ל־אַ ְרבַּ ע אֲ ֶשׁר־לוֹ כְ ָרﬠַ יִם ִמ ַמּﬠַ ל ְל ַרגְ לָ יו ְלנ ֵַתּר בָּ הֵ ן
ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
11:22אֶ ת־אֵ לֶּ ה ֵמהֶ ם תּ ֹאכֵלוּ אֶ ת־הָ אַ ְרבֶּ ה ְל ִמינוֹ וְאֶ ת־הַ סָּ לְ ﬠָ ם ְל ִמינֵהוּ וְאֶ ת־הַ חַ ְרגֹּ ל ְל ִמינֵהוּ וְאֶ ת־הֶ חָ גָב ְל ִמינֵהוּ:
ְ 11:23וכֹל ֶשׁ ֶרץ הָ עוֹף אֲ ֶשׁר־לוֹ אַ ְרבַּ ע ַרגְ לָ יִם ֶשׁ ֶקץ הוּא לָ כֶם:
נִבלָ ָתם י ְִט ָמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
וּלאֵ לֶּ ה ִתּ ַטּ ָמּאוּ כָּל־הַ ֹנּגֵﬠַ ְבּ ְ
ְ 11:24
ֹשׂא ִמנּ ְִבלָ תָ ם ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו וְטָ ֵמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ְ 11:25וכָל־הַ נּ ֵ
ְשׁסַ ע אֵ י ֶננָּה שֹׁסַ ﬠַ ת ְוג ֵָרה אֵ י ֶננָּה ַמﬠֲלָ ה ְט ֵמ ִאים הֵ ם לָ כֶם
11:26לְ כָל־הַ ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר ִהוא מַ פְ ֶרסֶ ת פַּ ְרסָ ה ו ֶ
כָּל־הַ ֹנּגֵﬠַ בָּ הֶ ם י ְִטמָ א:
נִבלָ תָ ם י ְִט ָמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ְ 11:27וכֹל הוֹלֵ ﬠַ ל־כַּפָּ יו ְבּכָל־הַ חַ יָּה הַ הֹ לֶ כֶת ﬠַ ל־אַ ְרבַּ ע ְטמֵ ִאים הֵ ם לָ כֶם כָּל־הַ ֹנּגֵﬠַ ְבּ ְ
ת־נִבלָ תָ ם ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו וְטָ מֵ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב ְטמֵ ִאים הֵ מָּ ה לָ כֶם:
ְ
ֹשׂא אֶ
11:28וְהַ נּ ֵ
ְ 11:29וזֶה לָ כֶם הַ ָטּ ֵמא בַּ ֶשּׁ ֶרץ הַ שּׁ ֵֹרץ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הַ חֹ לֶ ד וְהָ ﬠַ כְ בָּ ר וְהַ צָּב ְל ִמינֵהוּ:
11:30וְהָ אֲ נ ָָקה וְהַ כֹּחַ וְהַ לְּ טָ אָ ה וְהַ חֹ מֶ ט וְהַ ִתּ ְנ ָשׁמֶ ת:
11:31אֵ לֶּ ה הַ ְטּמֵ ִאים לָ כֶם ְבּכָל־הַ ָשּׁ ֶרץ כָּל־הַ ֹנּגֵﬠַ בָּ הֶ ם ְבּמֹתָ ם י ְִטמָ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ֹתם י ְִט ָמא ִמכָּל־כְּ ִלי־ﬠֵ ץ אוֹ בֶ גֶד אוֹ־עוֹר אוֹ ָשׂק כָּל־כְּ לִ י אֲ ֶשׁר־יֵﬠָ ֶשׂה ְמלָ אכָה
ְ 11:32וכֹל אֲ ֶשׁר־ ִיפֹּל־ﬠָ לָ יו ֵמהֶ ם ְבּמ ָ
בָּ הֶ ם בַּ מַּ יִם יוּבָ א וְטָ מֵ א ﬠַ ד־הָ ﬠֶ ֶרב ְו טָ הֵ ר:
ְ 11:33וכָל־כְּ ִלי־חֶ ֶרשׂ אֲ ֶשׁר־יִפֹּל מֵ הֶ ם אֶ ל־תּוֹכוֹ כֹּל אֲ ֶשׁר ְבּתוֹכוֹ ִי ְטמָ א ְו ֹאתוֹ ִת ְשׁבֹּרוּ:
ִשּׁ ֶתה ְבּכָל־כְּ ִלי ִי ְט ָמא:
ָל־מ ְשׁ ֶקה אֲ ֶשׁר י ָ
ִ 11:34מכָּל־הָ אֹ כֶל אֲ ֶשׁר יֵאָ כֵל אֲ ֶשׁר יָבוֹא ﬠָ לָ יו מַ יִם י ְִטמָ א ְוכ ַ
וּט ֵמ ִאים י ְִהיוּ לָ כֶם:
יריִם יֻתָּ ץ ְטמֵ ִאים הֵ ם ְ
ְ 11:35וכֹל אֲ ֶשׁר־ ִיפֹּל ִמנּ ְִבלָ תָ ם ﬠָ לָ יו ִי ְטמָ א תַּ נּוּר וְכִ ַ
ֵה־מיִם י ְִהיֶה ָטהוֹר ְו ֹנגֵﬠַ ְבּנ ְִבלָ תָ ם י ְִטמָ א:
11:36אַ מַ ﬠְ יָן וּבוֹר ִמ ְקו ַ
11:37וְכִ י ִי ֹפּל ִמנּ ְִבלָ תָ ם ﬠַ ל־כָּל־ז ֶַרע זֵרוּﬠַ אֲ ֶשׁר ִי ָזּ ֵרﬠַ טָ הוֹר הוּא:
11:38וְכִ י יֻתַּ ן־מַ יִם ﬠַ ל־ז ֶַרע ְונָפַ ל ִמנּ ְִבלָ תָ ם ﬠָ לָ יו טָ מֵ א הוּא לָ כֶם:
ר־היא לָ כֶם ְלאָ כְ לָ ה הַ ֹנּגֵﬠַ ְבּנ ְִבלָ ָתהּ י ְִטמָ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
11:39וְכִ י יָמוּת ִמן־הַ ְבּהֵ ָמה אֲ ֶשׁ ִ
11:40וְהָ ֹאכֵל ִמנּ ְִבלָ תָ הּ ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו ְו טָ מֵ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב וְהַ ֹנּ ֵשׂא אֶ ת־נ ְִבלָ ָתהּ ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו ו ְָט ֵמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ְ 11:41וכָל־הַ ֶשּׁ ֶרץ הַ שּׁ ֵֹרץ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ֶשׁ ֶקץ הוּא ל ֹא יֵאָ כֵל:
11:42כֹּל הוֹלֵ ﬠַ ל־גָּחוֹן ְוכֹל הוֹלֵ ﬠַ ל־אַ ְרבַּ ע ﬠַ ד כָּל־מַ ְרבֵּ ה ַרגְ לַ יִם ְלכָל־הַ ֶשּׁ ֶרץ הַ שּׁ ֵֹרץ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ל ֹא ת ֹאכְ לוּם
י־שׁ ֶקץ הֵ ם:
כִּ ֶ
ל־תּ ַשׁ ְקּצוּ אֶ ת־נַפְ שֹׁתֵ יכֶם ְבּכָל־הַ ֶשּׁ ֶרץ הַ שּׁ ֵֹרץ ְול ֹא ִתטַּ ְמּאוּ בָּ הֶ ם ְו ִנ ְט ֵמ ֶתם בָּ ם:
11:43אַ ְ
ֹתיכֶם ְבּכָל־הַ ֶשּׁ ֶרץ
11:44כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ו ְִה ְת ַק ִדּ ְשׁתֶּ ם ו ְִהיִיתֶ ם ְקד ִֹשׁים כִּ י ָקדוֹשׁ אָ נִי ְול ֹא ְת ַט ְמּאוּ אֶ ת־נ ְַפשׁ ֵ
הָ רֹמֵ שׂ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
11:45כִּ י אֲ נִי יְהוָה הַ ַמּﬠֲלֶ ה אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם לִ ְהיֹ ת לָ כֶם לֵ א ִהים ו ְִהיִיתֶ ם ְקד ִֹשׁים כִּ י ָקדוֹשׁ אָ נִי:
תּוֹרת הַ ְבּהֵ מָ ה וְהָ עוֹף ְו ֹכל נֶפֶ שׁ הַ חַ יָּה הָ רֹמֶ ֶשׂת בַּ מָּ יִם וּלְ כָל־נֶפֶ שׁ הַ שּׁ ֶֹר ֶצת ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
11:46ז ֹאת ַ
ְ 11:47להַ ְב ִדּיל בֵּ ין הַ ָטּ ֵמא וּבֵ ין הַ ָטּהֹ ר וּבֵ ין הַ חַ יָּה הַ נֶּאֱ כֶלֶ ת וּבֵ ין הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁר ל ֹא ֵתאָ כֵל:

מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
12:1וַ ְי ַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ותהּ ִתּ ְט ָמא:
נִדּת ְדּ ָ
ימי ַ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ִא ָשּׁה כִּ י ַתזְ ִריﬠַ ְוי ְָל ָדה ָזכָר ו ְָט ְמאָ ה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים כִּ ֵ
ַ 12:2דּבֵּ ר אֶ ְ
12:3וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמי ִני יִמּוֹל ְבּ ַשׂר ﬠָ ְרלָ תוֹ:
ד־מל ֹאת י ְֵמי
ֹא־תגָּע וְאֶ ל־הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ל ֹא ָתב ֹא ﬠַ ְ
ָל־קֹדשׁ ל ִ
ֶ
וּשׁ ִשׁים יוֹם וּ ְשׁ ֶשׁת י ִָמים תֵּ ֵשׁב ִבּ ְדמֵ י טָ הֳ ָרה ְבּכ
ְ 12:4
טָ הֳ ָרהּ:
ל־דּ ֵמי ָטהֳ ָרה:
ְשׁ ֶשׁת י ִָמים ֵתּ ֵשׁב ﬠַ ְ
12:5ו ְִאם־ ְנ ֵקבָ ה תֵ לֵ ד ְו טָ ְמאָ ה ְשׁ ֻבﬠַ יִם כְּ נ ִָדּתָ הּ ו ְִשׁ ִשּׁים יוֹם ו ֵ
ת ר ְלחַ ָטּאת אֶ ל־פֶּ ַתח
ן־שׁנָתוֹ ְלעֹלָ ה וּבֶ ן־יוֹנָה אוֹ־ ֹ
וּב ְמל ֹאת יְמֵ י ָטהֳ ָרהּ לְ בֵ ן אוֹ ְלבַ ת ָתּ ִביא כֶּבֶ שׂ בֶּ ְ
ִ 12:6
אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן:
תּוֹרת הַ יֹּ לֶ ֶדת לַ זָּ כָר אוֹ לַ ְנּ ֵקבָ ה:
12:7ו ְִה ְק ִריבוֹ לִ פְ נֵי יְהוָה וְכִ פֶּ ר ﬠָ לֶ יהָ ְו טָ הֲ ָרה ִמ ְמּ קֹר ָדּמֶ יהָ ז ֹאת ַ
12:8ו ְִאם־ל ֹא ִת ְמצָא י ָָדהּ ֵדּי ֶשׂה וְלָ ְקחָ ה ְשׁתֵּ י־ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה אֶ חָ ד ְלעֹלָ ה וְאֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת וְכִ פֶּ ר ﬠָ לֶ יהָ
הַ כֹּהֵ ן ו ְָטהֵ ָרה:
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
13:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
עוֹר־בּ ָשׂ רוֹ ְל ֶנגַע ָצ ָרﬠַ ת וְהוּבָ א אֶ ל־אַ הֲ רֹן
ְ
ר־בּ ָשׂרוֹ ְשׂאֵ ת אוֹ־סַ פַּ חַ ת אוֹ בַ הֶ ֶרת וְהָ יָה ְב
13:2אָ ָדם כִּ י־י ְִהיֶה ְב עוֹ ְ
הַ כֹּהֵ ן אוֹ אֶ ל־אַ חַ ד ִמבָּ נָיו הַ כֹּהֲ נִים:
ְשׂﬠָ ר בַּ ֶנּגַע הָ פַ לָ בָ ן וּמַ ְראֵ ה הַ ֶנּגַע ﬠָ מֹק מֵ עוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ֶנגַע ָצ ַרﬠַ ת הוּא
13:3ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ ֶנּגַע ְבּעוֹר־הַ בָּ ָשׂר ו ֵ
ו ְָראָ הוּ הַ כֹּהֵ ן ְו ִטמֵּ א אֹתוֹ:
וּשׂﬠָ ָרה ל ֹא־הָ פַ לָ בָ ן ו ְִה ְסגִּ יר הַ כֹּהֵ ן
13:4ו ְִאם־בַּ הֶ ֶרת לְ בָ נָה ִהוא ְבּעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ וְﬠָ מֹק אֵ ין־מַ ְראֶ הָ ִמן־הָ עוֹר ְ
אֶ ת־הַ ֶנּגַע ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
יﬠי ו ְִהנֵּה הַ ֶנּגַע ﬠָ ַמד ְבּﬠֵ ינָיו ל ֹא־פָ ָשׂה הַ ֶנּגַע בָּ עוֹר ו ְִה ְסגִּ ירוֹ הַ כֹּהֵ ן ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים
13:5ו ְָראָ הוּ הַ כֹּהֵ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
ֵשׁנִית:
13:6ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן אֹתוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ֵשׁנִית ו ְִהנֵּה כֵּהָ ה הַ ֶנּגַע וְל ֹא־פָ ָשׂה הַ ֶנּגַע בָּ עוֹר ְו ִטהֲ רוֹ הַ כֹּהֵ ן ִמ ְספַּ חַ ת ִהיא
וְכִ בֶּ ס ְבּג ָָדיו ְו טָ הֵ ר:
13:7ו ְִאם־פָּ שֹׂה ִת ְפ ֶשׂה הַ ִמּ ְספַּ חַ ת בָּ עוֹר אַ חֲ ֵרי הֵ ָראֹתוֹ אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן לְ טָ הֳ ָרתוֹ וְנִ ְראָ ה ֵשׁנִית אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן:
13:8ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה פָּ ְשׂתָ ה הַ ִמּ ְספַּ חַ ת בָּ עוֹר ו ְִט ְמּאוֹ הַ כֹּהֵ ן ָצ ַרﬠַ ת ִהוא:
ֶ 13:9נגַע צָ ַרﬠַ ת כִּ י ִת ְהיֶה ְבּאָ ָדם וְהוּבָ א אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן:
וּמ ְחיַת בָּ ָשׂר חַ י בַּ ְשׂאֵ ת:
ת־לבָ נָה בָּ עוֹר ו ְִהיא הָ פְ כָה ֵשׂﬠָ ר לָ בָ ן ִ
13:10ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה ְשׂאֵ ְ
נוֹשׁנֶת ִהוא ְבּעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ְו ִט ְמּאוֹ הַ כֹּהֵ ן ל ֹא י ְַסגִּ ֶרנּוּ כִּ י טָ ֵמא הוּא:
13:11צָ ַרﬠַ ת ֶ
ד־רגְ לָ יו ְלכָל־מַ ְראֵ ה ﬠֵ ינֵי
13:12ו ְִאם־פָּ רוֹחַ ִתּפְ ַרח הַ ָצּ ַרﬠַ ת בָּ עוֹר וְכִ ְסּתָ ה הַ ָצּ ַרﬠַ ת אֵ ת כָּל־עוֹר הַ ֶנּגַע מֵ ר ֹאשׁוֹ וְﬠַ ַ
הַ כֹּהֵ ן:
ָל־בּ ָשׂרוֹ ְו ִטהַ ר אֶ ת־הַ ָנּגַע כֻּלּוֹ הָ פַ לָ בָ ן ָטהוֹר הוּא:
13:13ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה כִ ְסּתָ ה הַ ָצּ ַרﬠַ ת אֶ ת־כּ ְ
וּביוֹם הֵ ָראוֹת בּוֹ בָּ ָשׂר חַ י ִי ְט ָמא:
ְ 13:14
13:15ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ בָּ ָשׂר הַ חַ י ו ְִט ְמּאוֹ הַ בָּ ָשׂר הַ חַ י ָט ֵמא הוּא צָ ַרﬠַ ת הוּא:
13:16אוֹ כִ י יָשׁוּב הַ בָּ ָשׂר הַ חַ י ְונ ְֶהפַּ ְללָ בָ ן וּבָ א אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן:
13:17ו ְָראָ הוּ הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה נ ְֶהפַּ הַ ֶנּגַע לְ לָ בָ ן ְו ִטהַ ר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ ֶנּגַע טָ הוֹר הוּא:
בוֹ־בעֹ רוֹ ְשׁ ִחין וְנִ ְרפָּ א:
ְ
13:18וּבָ ָשׂר כִּ י־י ְִהיֶה
13:19וְהָ יָה ִבּ ְמקוֹם הַ ְשּׁ ִחין ְשׂאֵ ת ְלבָ נָה אוֹ בַ הֶ ֶרת לְ בָ נָה אֲ ַד ְמ ָדּמֶ ת ְו ִנ ְראָ ה אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן:
וּשׂﬠָ ָרהּ הָ פַ לָ בָ ן ְו ִט ְמּאוֹ הַ כֹּהֵ ן ֶנגַע־ ָצ ַרﬠַ ת ִהוא בַּ ְשּׁ ִחין פָּ ָרחָ ה:
13:20ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה מַ ְראֶ הָ ָשׁפָ ל ִמן־הָ עוֹר ְ
וּשׁפָ לָ ה אֵ י ֶננָּה ִמן־הָ עוֹר ו ְִהיא כֵהָ ה ו ְִה ְסגִּ ירוֹ הַ כֹּהֵ ן ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
13:21ו ְִאם י ְִראֶ נָּה הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה אֵ ין־בָּ הּ ֵשׂﬠָ ר לָ בָ ן ְ
13:22ו ְִאם־פָּ שֹׂה ִתפְ ֶשׂה בָּ עוֹר ְו ִטמֵּ א הַ כֹּהֵ ן ֹאתוֹ ֶנגַע ִהוא:
13:23ו ְִאם־תַּ ְחתֶּ יהָ ַתּ ֲﬠמֹד הַ בַּ הֶ ֶרת ל ֹא פָ ָשׂתָ ה ָצ ֶרבֶ ת הַ ְשּׁ ִחין ִהוא ְו ִטהֲ רוֹ הַ כֹּהֵ ן:
ְתה ִמ ְחיַת הַ ִמּכְ וָה בַּ הֶ ֶרת לְ בָ נָה אֲ ַד ְמ ֶדּ ֶמת אוֹ ְלבָ נָה:
13:24אוֹ בָ ָשׂר כִּ י־י ְִהיֶה ְבעֹ רוֹ ִמכְ וַת־אֵ שׁ וְהָ י ָ
13:25ו ְָראָ ה אֹתָ הּ הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה נ ְֶהפַּ ֵשׂﬠָ ר לָ בָ ן בַּ בַּ הֶ ֶרת וּמַ ְראֶ הָ ﬠָ מֹק ִמן־הָ עוֹר ָצ ַרﬠַ ת ִהוא בַּ ִמּכְ וָה פָּ ָרחָ ה ו ְִט ֵמּא
אֹתוֹ הַ כֹּהֵ ן ֶנגַע ָצ ַרﬠַ ת ִהוא:
וּשׁפָ לָ ה אֵ י ֶננָּה ִמן־הָ עוֹר ו ְִהוא כֵהָ ה ו ְִה ְסגִּ ירוֹ הַ כֹּהֵ ן ִשׁ ְבﬠַ ת
13:26ו ְִאם י ְִראֶ נָּה הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה אֵ ין־בַּ בֶּ הֶ ֶרת ֵשׂﬠָ ר לָ בָ ן ְ
י ִָמים:
13:27ו ְָראָ הוּ הַ כֹּהֵ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ִאם־פָּ שֹׂה ִת ְפ ֶשׂה בָּ עוֹר ו ְִט ֵמּא הַ כֹּהֵ ן אֹ תוֹ ֶנגַע צָ ַרﬠַ ת ִהוא:
13:28ו ְִאם־תַּ ְחתֶּ יהָ תַ ֲﬠמֹד הַ בַּ הֶ ֶרת ל ֹא־פָ ְשׂתָ ה בָ עוֹר ו ְִהוא כֵהָ ה ְשׂאֵ ת הַ ִמּכְ וָה ִהוא ְו ִטהֲ רוֹ הַ כֹּהֵ ן כִּ י־ ָצ ֶרבֶ ת
הַ ִמּכְ וָה ִהוא:
13:29ו ְִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה כִּ י־י ְִהיֶה בוֹ ָנגַע ְבּ ר ֹאשׁ אוֹ ְבז ָָקן:

13:30ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ ֶנּגַע ו ְִהנֵּה ַמ ְראֵ הוּ ﬠָ מֹק ִמן־הָ עוֹר וּבוֹ ֵשׂﬠָ ר צָהֹ ב ָדּק ו ְִטמֵּ א אֹתוֹ הַ כֹּהֵ ן נֶתֶ ק הוּא ָצ ַרﬠַ ת
הָ ר ֹאשׁ אוֹ הַ זָּ ָקן הוּא:
ְשׂﬠָ ר ָשׁחֹ ר אֵ ין בּוֹ ו ְִה ְסגִּ יר הַ כֹּהֵ ן
13:31וְכִ י־י ְִראֶ ה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־ ֶנגַע הַ נֶּתֶ ק ו ְִהנֵּה אֵ ין־מַ ְראֵ הוּ ﬠָ מֹק ִמן־הָ עוֹר ו ֵ
אֶ ת־ ֶנגַע הַ נֶּתֶ ק ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
יﬠי ו ְִהנֵּה ל ֹא־פָ ָשׂה הַ נֶּתֶ ק וְל ֹא־הָ יָה בוֹ ֵשׂﬠָ ר צָהֹ ב וּמַ ְראֵ ה הַ נּ ֶֶתק אֵ ין
13:32ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ ֶנּגַע בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
ﬠָ מֹק ִמן־הָ עוֹר:
13:33ו ְִה ְתגַּלָּ ח וְאֶ ת־הַ נֶּתֶ ק ל ֹא ְיגַלֵּ חַ ו ְִה ְסגִּ יר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ נֶּתֶ ק ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ֵשׁנִית:
13:34ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ נּ ֶֶתק בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ו ְִהנֵּה ל ֹא־פָ ָשׂה הַ נּ ֶֶתק בָּ עוֹר וּמַ ְראֵ הוּ אֵ ינֶנּוּ ﬠָ מֹק ִמן־הָ עוֹר ו ְִטהַ ר
ֹאתוֹ הַ כֹּהֵ ן וְכִ בֶּ ס ְבּג ָָדיו ְו טָ הֵ ר:
13:35ו ְִאם־פָּ שֹׂה י ְִפ ֶשׂה הַ נֶּתֶ ק בָּ עוֹר אַ חֲ ֵרי ָטהֳ ָרתוֹ:
13:36ו ְָראָ הוּ הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה פָּ ָשׂה הַ נֶּתֶ ק בָּ עוֹר ל ֹא־יְבַ ֵקּר הַ כֹּהֵ ן לַ ֵשּׂﬠָ ר הַ צָּהֹ ב טָ מֵ א הוּא:
ְשׂﬠָ ר ָשׁחֹ ר צָמַ ח־בּוֹ ִנ ְרפָּ א הַ נֶּתֶ ק טָ הוֹר הוּא ְו ִטהֲ רוֹ הַ כֹּהֵ ן:
ם־בּﬠֵ ינָיו ﬠָ מַ ד הַ נֶּתֶ ק ו ֵ
13:37ו ְִא ְ
עוֹר־בּ ָשׂ ָרם בֶּ הָ רֹת בֶּ הָ רֹת לְ בָ נֹת:
ְ
אוֹ־א ָשּׁה כִּ י־י ְִהיֶה ְב
ִ
13:38ו ְִאישׁ
עוֹר־בּ ָשׂ ָרם בֶּ הָ רֹת כֵּהוֹת לְ בָ נֹת בֹּהַ ק הוּא פָּ ַרח בָּ עוֹר טָ הוֹר הוּא:
ְ
13:39ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה ְב
13:40ו ְִאישׁ כִּ י יִמָּ ֵרט ר ֹאשׁוֹ ֵק ֵרחַ הוּא טָ הוֹר הוּא:
13:41ו ְִאם ִמ ְפּאַ ת פָּ נָיו י ִָמּ ֵרט ר ֹאשׁוֹ גִּ בֵּ חַ הוּא טָ הוֹר הוּא:
13:42וְכִ י־י ְִהיֶה בַ ָקּ ַרחַ ת אוֹ בַ גַּבַּ חַ ת ֶנגַע לָ בָ ן אֲ ַד ְמ ָדּם ָצ ַרﬠַ ת ֹפּ ַרחַ ת ִהוא ְבּ ָק ַר ְחתּוֹ אוֹ ְבגַבַּ ְחתּוֹ:
13:43ו ְָראָ ה אֹתוֹ הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה ְשׂאֵ ת־הַ ֶנּגַע ְלבָ נָה אֲ ַד ְמ ֶדּ ֶמת ְבּ ָק ַר ְחתּוֹ אוֹ ְבגַבַּ ְחתּוֹ כְּ ַמ ְראֵ ה צָ ַרﬠַ ת עוֹר בָּ ָשׂר:
ִ 13:44אישׁ־ ָצרוּﬠַ הוּא טָ מֵ א הוּא טַ מֵּ א ְי טַ ְמּאֶ נּוּ הַ כֹּהֵ ן ְבּ ר ֹאשׁוֹ ִנגְ עוֹ:
ל־שׂפָ ם י ְַﬠטֶ ה ְו ָט ֵמא ָט ֵמא י ְִק ָרא:
13:45וְהַ ָצּרוּﬠַ אֲ ֶשׁר־בּוֹ הַ ֶנּגַע ְבּג ָָדיו י ְִהיוּ פְ רֻ ִמים ְו ר ֹאשׁוֹ י ְִהיֶה פָ רוּﬠַ וְﬠַ ָ
מוֹשׁבוֹ:
ָ
13:46כָּל־י ְֵמי אֲ ֶשׁר הַ ֶנּגַע בּוֹ י ְִט ָמא טָ ֵמא הוּא בָּ ָדד י ֵֵשׁב ִמחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה
צֶמר אוֹ ְבּבֶ גֶד ִפּ ְשׁ ִתּים:
13:47וְהַ בֶּ גֶד כִּי־י ְִהיֶה בוֹ ֶנגַע צָ ָרﬠַ ת ְבּבֶ גֶד ֶ
ָל־מלֶ אכֶת עוֹר:
13:48אוֹ ִב ְשׁ ִתי אוֹ ְבﬠֵ ֶרב לַ ִפּ ְשׁ ִתּים וְלַ צָּמֶ ר אוֹ ְב עוֹר אוֹ ְבּכ ְ
13:49וְהָ יָה הַ ֶנּגַע י ְַר ְק ַרק אוֹ אֲ ַד ְמ ָדּם בַּ בֶּ גֶד אוֹ בָ עוֹר אוֹ־בַ ְשּׁ ִתי אוֹ־בָ ﬠֵ ֶרב אוֹ ְבכָל־כְּ ִלי־עוֹר ֶנגַע ָצ ַרﬠַ ת הוּא
וְהָ ְראָ ה אֶ ת־הַ כֹּהֵ ן:
13:50ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ ָנּגַע ו ְִה ְסגִּ יר אֶ ת־הַ ֶנּגַע ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
13:51ו ְָראָ ה אֶ ת־הַ ֶנּגַע בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י כִּ י־פָ ָשׂה הַ ֶנּגַע בַּ בֶּ גֶד אוֹ־בַ ְשּׁ ִתי אוֹ־בָ ﬠֵ ֶרב אוֹ בָ עוֹר ְלכֹל אֲ ֶשׁר־יֵﬠָ ֶשׂה הָ עוֹר
ִל ְמלָ אכָה צָ ַרﬠַ ת ַמ ְמאֶ ֶרת הַ ֶנּגַע טָ מֵ א הוּא:
ְשׂ ַרף אֶ ת־הַ בֶּ גֶד אוֹ אֶ ת־הַ ְשּׁ ִתי אוֹ אֶ ת־הָ ﬠֵ ֶרב בַּ צֶּ מֶ ר אוֹ בַ פִּ ְשׁ ִתּים אוֹ אֶ ת־כָּל־כְּ לִ י הָ עוֹר אֲ ֶשׁר־י ְִהיֶה בוֹ
13:52ו ָ
הַ ָנּגַע כִּ י־ ָצ ַרﬠַ ת מַ ְמאֶ ֶרת ִהוא בָּ אֵ שׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף:
13:53ו ְִאם י ְִראֶ ה הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה ל ֹא־פָ ָשׂה הַ ֶנּגַע בַּ בֶּ גֶד אוֹ בַ ְשּׁ ִתי אוֹ בָ ﬠֵ ֶרב אוֹ ְבּכָל־כְּ לִ י־עוֹר:
13:54וְצִ וָּה הַ כֹּהֵ ן וְכִ ְבּסוּ אֵ ת אֲ ֶשׁר־בּוֹ הַ ָנּגַע ו ְִה ְסגִּ ירוֹ ִשׁ ְבﬠַ ת־י ִָמים ֵשׁנִית:
13:55ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן אַ חֲ ֵרי הֻ כַּבֵּ ס אֶ ת־הַ ֶנּגַע ו ְִהנֵּה ל ֹא־הָ פַ הַ ֶנּגַע אֶ ת־ﬠֵ ינוֹ וְהַ ֶנּגַע ל ֹא־פָ ָשׂה טָ ֵמא הוּא בָּ אֵ שׁ
ִתּ ְשׂ ְרפֶ נּוּ פְּ חֶ תֶ ת ִהוא ְבּ ָק ַר ְחתּוֹ אוֹ ְבגַבַּ ְחתּוֹ:
13:56ו ְִאם ָראָ ה הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה כֵּהָ ה הַ ֶנּגַע אַ חֲ ֵרי הֻ כַּבֵּ ס אֹ תוֹ ו ְָק ַרע ֹאתוֹ ִמן־הַ בֶּ גֶד אוֹ ִמן־הָ עוֹר אוֹ ִמן־הַ ְשּׁ ִתי אוֹ
ִמן־הָ ﬠֵ ֶרב:
13:57ו ְִאם־תֵּ ָראֶ ה עוֹד בַּ בֶּ גֶד אוֹ־בַ ְשּׁ ִתי אוֹ־בָ ﬠֵ ֶרב אוֹ ְבכָל־כְּ לִ י־עוֹר ֹפּ ַרחַ ת ִהוא בָּ אֵ שׁ ִתּ ְשׂ ְרפֶ נּוּ אֵ ת אֲ ֶשׁר־בּוֹ
הַ ָנּגַע:
13:58וְהַ בֶּ גֶד אוֹ־הַ ְשּׁ ִתי אוֹ־הָ ﬠֵ ֶרב אוֹ־כָל־כְּ ִלי הָ עוֹר אֲ ֶשׁ ר ְתּכַבֵּ ס וְסָ ר ֵמהֶ ם הַ ָנּגַע ְוכֻבַּ ס ֵשׁנִית ו ְָטהֵ ר:
תּוֹרת ֶנגַע־ ָצ ַרﬠַ ת בֶּ גֶד הַ צּ ֶֶמ ר אוֹ הַ ִפּ ְשׁ ִתּים אוֹ הַ ְשּׁ ִתי אוֹ הָ ﬠֵ ֶרב אוֹ כָּל־כְּ ִלי־עוֹר ְל ַטהֲ רוֹ אוֹ ְל ַט ְמּאוֹ:
13:59ז ֹאת ַ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
14:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
תּוֹרת הַ ְמּצ ָֹרע ְבּיוֹם טָ הֳ ָרתוֹ וְהוּבָ א אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן:
14:2ז ֹאת ִתּ ְהיֶה ַ
ל־מחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה ְו ָראָ ה הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנֵּה נִ ְרפָּ א ֶנגַע־הַ צָּ ַרﬠַ ת ִמן־הַ ָצּ רוּﬠַ :
ְ 14:3ויָצָא הַ כֹּהֵ ן אֶ ִ
וּשׁנִי תוֹלַ ﬠַ ת וְאֵ זֹב:
14:4וְצִ וָּה הַ כֹּהֵ ן וְלָ ַקח לַ ִמּ טַּ הֵ ר ְשׁתֵּ י־צִ פּ ֳִרים חַ יּוֹת ְטהֹ רוֹת וְﬠֵ ץ אֶ ֶרז ְ
ְשׁחַ ט אֶ ת־הַ צִּ פּוֹר הָ אֶ חָ ת אֶ ל־כְּ לִ י־חֶ ֶרשׂ ﬠַ ל־מַ יִם חַ יִּ ים:
14:5וְצִ וָּה הַ כֹּהֵ ן ו ָ
אוֹתם וְאֵ ת הַ צִּ פֹּ ר הַ חַ יָּה
ָ
ת־שׁנִי הַ תּוֹלַ ﬠַ ת וְאֶ ת־הָ אֵ זֹב ְו ָטבַ ל
ְ
14:6אֶ ת־הַ צִּ פֹּ ר הַ חַ יָּה ִי ַקּח אֹתָ הּ וְאֶ ת־ﬠֵ ץ הָ אֶ ֶרז וְאֶ
ְבּ ַדם הַ צִּ ֹפּר הַ ְשּׁחֻ טָ ה ﬠַ ל הַ מַּ יִם הַ חַ יִּ ים:
14:7ו ְִה ָזּה ﬠַ ל הַ ִמּטַּ הֵ ר ִמן־הַ ָצּ ַרﬠַ ת ֶשׁבַ ע ְפּﬠָ ִמים ו ְִטהֲ רוֹ ְו ִשׁלַּ ח אֶ ת־הַ צִּ ֹפּר הַ חַ יָּה ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ ָשּׂ ֶדה:

ָל־שׂﬠָ רוֹ ְו ָרחַ ץ בַּ ַמּיִם וְטָ הֵ ר וְאַ חַ ר יָבוֹא אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה ְוי ַָשׁב ִמחוּץ ְלאָ הֳ לוֹ
ת־בּג ָָדיו וְגִ לַּ ח אֶ ת־כּ ְ
14:8וְכִ בֶּ ס הַ ִמּטַּ הֵ ר אֶ ְ
ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
ָל־שׂﬠָ רוֹ ְיגַלֵּ חַ וְכִ בֶּ ס
ָל־שׂﬠָ רוֹ אֶ ת־ר ֹאשׁוֹ וְאֶ ת־זְ ָקנוֹ וְאֵ ת ַגּבֹּת ﬠֵ ינָיו וְאֶ ת־כּ ְ
14:9וְהָ יָה בַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ְיגַלַּ ח אֶ ת־כּ ְ
ת־בּ ָשׂרוֹ בַּ ַמּיִם וְטָ הֵ ר:
ְ
ת־בּג ָָדיו ו ְָרחַ ץ אֶ
ְ
אֶ
וּשׁ ָשׁה ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים סֹלֶ ת ִמ ְנחָ ה
ת־שׁנָתָ הּ ְתּ ִמימָ ה ְ
ְ
ימים ְוכ ְַב ָשׂה אַ חַ ת בַּ
14:10וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי י ִַקּח ְשׁנֵי־כְ בָ ִשׂים ְתּ ִמ ִ
ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן ְו ג אֶ חָ ד ָשׁמֶ ן:
14:11וְהֶ ﬠ ֱִמיד הַ כֹּהֵ ן הַ ְמ ַטהֵ ר אֵ ת הָ ִאישׁ הַ ִמּ ַטּהֵ ר וְאֹ ָתם ִל ְפנֵי יְהוָה פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
14:12וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד ו ְִה ְק ִריב אֹתוֹ ְלאָ ָשׁם וְאֶ ת־ ג הַ ָשּׁ ֶמן וְהֵ נִיף ֹא ָתם ְתּנוּפָ ה ִל ְפנֵי יְהוָה:
קֹּדשׁ כִּ י כַּחַ טָּ את הָ אָ ָשׁם הוּא
ְשׁחַ ט אֶ ת־הַ כֶּבֶ שׂ ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִשׁחַ ט אֶ ת־הַ חַ טָּ את וְאֶ ת־הָ עֹ לָ ה ִבּ ְמקוֹם הַ ֶ
14:13ו ָ
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא:
לַ כֹּהֵ ן ֶ
ל־תּנוּ ֹאזֶן הַ ִמּטַּ הֵ ר הַ י ְָמנִית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן יָדוֹ הַ י ְָמנִית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן ַרגְ לוֹ
14:14וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן ִמ ַדּם הָ אָ ָשׁם ְונָתַ ן הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ְ
הַ יְמָ נִית:
אלית:
14:15וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן ִמ ג הַ ָשּׁ ֶמן ְויָצַ ק ﬠַ ל־כַּף הַ כֹּהֵ ן הַ ְשּׂ ָמ ִ
14:16וְטָ בַ ל הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־אֶ צְ בָּ עוֹ הַ יְמָ נִית ִמן־הַ ֶשּׁ ֶמן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־כַּפּוֹ הַ ְשּׂמָ אלִ ית ו ְִה ָזּה ִמן־הַ ֶשּׁמֶ ן ְבּאֶ צְ בָּ עוֹ ֶשׁבַ ע
פְּ ﬠָ ִמים לִ פְ נֵי יְהוָה:
ל־תּנוּ ֹאזֶן הַ ִמּטַּ הֵ ר הַ י ְָמנִית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן יָדוֹ הַ י ְָמ ִנית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן ַרגְ לוֹ
וּמיֶּתֶ ר הַ ֶשּׁמֶ ן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־כַּפּוֹ יִתֵּ ן הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ְ
ִ 14:17
הַ יְמָ נִית ﬠַ ל ַדּם הָ אָ ָשׁם:
ִתּן ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הַ ִמּ ַטּהֵ ר וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן ִל ְפנֵי יְהוָה:
נּוֹתר בַּ ֶשּׁ ֶמן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־כַּף הַ כֹּהֵ ן י ֵ
14:18וְהַ ָ
14:19וְﬠָ ָשׂה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ חַ טָּ את וְכִ פֶּ ר ﬠַ ל־הַ ִמּ ַטּהֵ ר ִמטֻּ ְמאָ תוֹ וְאַ חַ ר י ְִשׁחַ ט אֶ ת־הָ עֹלָ ה:
14:20וְהֶ ﬠֱלָ ה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־הַ ִמּנְ חָ ה הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן ו ְָטהֵ ר:
ם־דּל הוּא וְאֵ ין יָדוֹ מַ ֶשּׂגֶת וְלָ ַקח כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד אָ ָשׁם לִ ְתנוּפָ ה ְלכַפֵּ ר ﬠָ לָ יו ו ְִﬠ ָשּׂרוֹן סֹלֶ ת אֶ חָ ד בָּ לוּל בַּ ֶשּׁ ֶמן
14:21ו ְִא ַ
לְ ִמנְ חָ ה ְו ג ָשׁמֶ ן:
וּשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה אֲ ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ וְהָ יָה אֶ חָ ד חַ ָטּאת וְהָ אֶ חָ ד עֹלָ ה:
ְ 14:22
14:23וְהֵ ִביא אֹתָ ם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי לְ ָטהֳ ָרתוֹ אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד ִל ְפנֵי ְיהוָה:
14:24וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־כֶּבֶ שׂ הָ אָ ָשׁם וְאֶ ת־ ג הַ ָשּׁמֶ ן וְהֵ ִניף אֹתָ ם הַ כֹּהֵ ן ְתּנוּפָ ה ִל ְפנֵי יְהוָה:
ל־תּנוּ ֹאזֶן־הַ ִמּטַּ הֵ ר הַ יְמָ נִית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן יָדוֹ
ְשׁחַ ט אֶ ת־כֶּבֶ שׂ הָ אָ ָשׁם וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן ִמ ַדּם הָ אָ ָשׁם ְונָתַ ן ﬠַ ְ
14:25ו ָ
הַ יְמָ נִית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן ַרגְ לוֹ הַ יְמָ נִית:
וּמן־הַ ֶשּׁמֶ ן ִיצֹק הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ל־כַּף הַ כֹּהֵ ן הַ ְשּׂמָ אלִ ית:
ִ 14:26
אלית ֶשׁבַ ע פְּ ﬠָ ִמים לִ פְ נֵי יְהוָה:
14:27ו ְִהזָּה הַ כֹּהֵ ן ְבּאֶ צְ בָּ עוֹ הַ יְמָ נִית ִמן־הַ ֶשּׁמֶ ן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־כַּפּוֹ הַ ְשּׂמָ ִ
ל־תּנוּ אֹ זֶן הַ ִמּ ַטּהֵ ר הַ יְמָ נִית וְﬠַ ל־בֹּהֶ ן יָדוֹ הַ י ְָמנִית וְﬠַ ל־ ֹבּהֶ ן ַרגְ לוֹ
ְ 14:28ונ ַָתן הַ כֹּהֵ ן ִמן־הַ ֶשּׁ ֶמן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־כַּפּוֹ ﬠַ ְ
ל־מקוֹם ַדּם הָ אָ ָשׁם:
הַ יְמָ נִית ﬠַ ְ
ִתּן ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ הַ ִמּ ַטּהֵ ר ְלכַפֵּ ר ﬠָ לָ יו ִל ְפנֵי יְהוָה:
נּוֹתר ִמן־הַ ֶשּׁ ֶמן אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־כַּף הַ כֹּהֵ ן י ֵ
14:29וְהַ ָ
ן־בּנֵי הַ יּוֹנָה מֵ אֲ ֶשׁר תַּ ִשּׂיג יָדוֹ:
14:30וְﬠָ ָשׂה אֶ ת־הָ אֶ חָ ד ִמן־הַ תּ ִֹרים אוֹ ִמ ְ
 14:31אֶ ת־הָ אֶ חָ ד חַ ָטּאת וְאֶ ת־הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה ﬠַ ל־הַ ִמּנְ חָ ה וְכִ פֶּ ר הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ל הַ ִמּ ַטּהֵ ר ִל ְפנֵי יְהוָה:
14:32ז ֹאת תּוֹ ַרת אֲ ֶשׁר־בּוֹ ֶנגַע ָצ ָרﬠַ ת אֲ ֶשׁ ר ל ֹא־תַ ִשּׂיג יָדוֹ ְבּטָ הֳ ָרתוֹ:
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
ַ 14:33וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹתן לָ כֶם לַ אֲ חֻ זָּה ְונ ַָת ִתּי ֶנגַע צָ ַרﬠַ ת ְבּבֵ ית אֶ ֶרץ אֲ חֻ זּ ְַתכֶם:
14:34כִּ י תָ בֹאוּ אֶ ל־אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן אֲ ֶשׁר אֲ נִ י נ ֵ
14:35וּבָ א אֲ ֶשׁר־לוֹ הַ בַּ יִת ו ְִהגִּ יד לַ כֹּהֵ ן לֵ אמֹר כְּ ֶנגַע ִנ ְראָ ה לִ י בַּ בָּ יִת:
וּפנּוּ אֶ ת־הַ בַּ יִת ְבּטֶ ֶרם יָב ֹא הַ כֹּהֵ ן לִ ְראוֹת אֶ ת־הַ ֶנּגַע וְל ֹא ִי ְטמָ א כָּל־אֲ ֶשׁ ר בַּ בָּ יִת וְאַ חַ ר כֵּן יָב ֹא
14:36וְצִ וָּה הַ כֹּהֵ ן ִ
הַ כֹּהֵ ן ִל ְראוֹת אֶ ת־הַ בָּ יִת:
וּמ ְראֵ יהֶ ן ָשׁפָ ל ִמן־הַ ִקּיר:
14:37ו ְָראָ ה אֶ ת־הַ ֶנּגַע ו ְִהנֵּה הַ ֶנּגַע ְבּ ִקירֹת הַ בַּ יִת ְשׁ ַקﬠֲרוּ רֹת י ְַר ְק ַרקֹּת אוֹ אֲ ַד ְמ ַדּמֹּת ַ
ְ 14:38ויָצָא הַ כֹּהֵ ן ִמן־הַ בַּ יִת אֶ ל־פֶּ ַתח הַ בָּ יִת ו ְִה ְסגִּ יר אֶ ת־הַ בַּ יִת ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
ְשׁב הַ כֹּהֵ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ו ְָראָ ה ו ְִהנֵּה פָּ ָשׂה הַ ֶנּגַע ְבּ ִקירֹת הַ בָּ יִת:
14:39ו ָ
ל־מחוּץ לָ ﬠִ יר אֶ ל־מָ קוֹם טָ מֵ א:
14:40וְצִ וָּה הַ כֹּהֵ ן ו ְִחלְּ צוּ אֶ ת־הָ אֲ בָ ִנים אֲ ֶשׁר בָּ הֵ ן הַ ָנּגַע ו ְִה ְשׁ ִליכוּ אֶ ְתהֶ ן אֶ ִ
ל־מקוֹם טָ ֵמא:
ל־מחוּץ לָ ִﬠיר אֶ ָ
ְשׁפְ כוּ אֶ ת־הֶ ﬠָ פָ ר אֲ ֶשׁר ִה ְקצוּ אֶ ִ
14:41וְאֶ ת־הַ בַּ יִת י ְַקצִ ﬠַ ִמבַּ ִית סָ ִביב ו ָ
14:42וְלָ ְקחוּ אֲ בָ נִים אֲ חֵ רוֹת וְהֵ ִביאוּ אֶ ל־תַּ חַ ת הָ אֲ בָ נִים ְוﬠָ פָ ר אַ חֵ ר ִי ַקּח ו ְָטח אֶ ת־הַ בָּ יִת:
14:43ו ְִאם־יָשׁוּב הַ ֶנּגַע וּפָ ַרח בַּ בַּ יִת אַ חַ ר ִחלֵּ ץ אֶ ת־הָ אֲ בָ נִים וְאַ חֲ ֵרי ִה ְקצוֹת אֶ ת־הַ בַּ יִת וְאַ חֲ ֵרי ִהטּוֹחַ :
14:44וּבָ א הַ כֹּהֵ ן ו ְָראָ ה ו ְִהנֵּה פָּ ָשׂה הַ ֶנּגַע בַּ בָּ יִת צָ ַרﬠַ ת מַ ְמאֶ ֶרת ִהוא בַּ בַּ יִת ָט ֵמא הוּא:
ל־מחוּץ לָ ﬠִ יר אֶ ל־מָ קוֹם טָ מֵ א:
ְ 14:45ונָתַ ץ אֶ ת־הַ בַּ יִת אֶ ת־אֲ בָ נָיו וְאֶ ת־ﬠֵ צָיו וְאֵ ת כָּל־ﬠֲפַ ר הַ בָּ ִית וְהוֹצִ יא אֶ ִ

14:46וְהַ בָּ א אֶ ל־הַ בַּ יִת כָּל־י ְֵמי ִה ְסגִּ יר אֹ תוֹ י ְִט ָמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ת־בּג ָָדיו:
ְ
ת־בּג ָָדיו וְהָ ֹאכֵל בַּ בַּ יִת ְיכַבֵּ ס אֶ
ְ
שּׁכֵב בַּ בַּ יִת ְיכַבֵּ ס אֶ
14:47וְהַ ֹ
14:48ו ְִאם־בּ ֹא יָב ֹא הַ כֹּהֵ ן ְו ָראָ ה ו ְִהנֵּה ל ֹא־פָ ָשׂה הַ ֶנּגַע בַּ בַּ יִת אַ חֲ ֵרי ִהטֹּ חַ אֶ ת־הַ בָּ יִת ְו ִטהַ ר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ בַּ יִת כִּ י
נִ ְרפָּ א הַ ָנּגַע:
וּשׁנִי תוֹלַ ﬠַ ת וְאֵ זֹב:
14:49וְלָ ַקח ְלחַ ֵטּא אֶ ת־הַ בַּ יִת ְשׁתֵּ י צִ פּ ֳִרים וְﬠֵ ץ אֶ ֶרז ְ
ל־מיִם חַ יִּ ים:
ְשׁחַ ט אֶ ת־הַ צִּ ֹפּר הָ אֶ חָ ת אֶ ל־כְּ לִ י־חֶ ֶרשׂ ﬠַ ַ
14:50ו ָ
ֹתם ְבּ ַדם הַ צִּ פֹּ ר הַ ְשּׁחוּטָ ה
14:51וְלָ ַקח אֶ ת־ﬠֵ ץ־הָ אֶ ֶרז וְאֶ ת־הָ אֵ זֹב וְאֵ ת ְשׁנִי הַ תּוֹלַ ﬠַ ת וְאֵ ת הַ צִּ פֹּ ר הַ חַ יָּה וְטָ בַ ל א ָ
וּבַ מַּ יִם הַ חַ יִּ ים ו ְִהזָּה אֶ ל־הַ בַּ יִת ֶשׁבַ ע ְפּﬠָ ִמים:
וּב ְשׁנִי הַ תּוֹלָ ﬠַ ת:
וּבﬠֵ ץ הָ אֶ ֶרז וּבָ אֵ זֹב ִ
14:52ו ְִח ֵטּא אֶ ת־הַ בַּ יִת ְבּ ַדם הַ צִּ פּוֹר וּבַ מַּ יִם הַ חַ יִּ ים וּבַ צִּ ֹפּ ר הַ חַ יָּה ְ
ל־מחוּץ לָ ִﬠיר אֶ ל־פְּ נֵי הַ ָשּׂ ֶדה וְכִ פֶּ ר ﬠַ ל־הַ בַּ יִת ְו ָטהֵ ר:
14:53ו ְִשׁלַּ ח אֶ ת־הַ צִּ פֹּ ר הַ חַ יָּה אֶ ִ
תּוֹרה לְ כָל־ ֶנ ַגע הַ ָצּ ַרﬠַ ת וְלַ נָּתֶ ק:
14:54ז ֹאת הַ ָ
14:55וּלְ ָצ ַרﬠַ ת הַ בֶּ גֶד וְלַ בָּ יִת:
14:56וְלַ ְשׂאֵ ת וְלַ סַּ פַּ חַ ת וְלַ בֶּ הָ ֶרת:
תּוֹרת הַ צָּ ָרﬠַ ת:
וּביוֹם הַ ָטּהֹ ר ז ֹאת ַ
ְ 14:57להוֹרֹת ְבּיוֹם הַ טָּ מֵ א ְ
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
15:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַאֲ מַ ְרתֶּ ם אֲ לֵ הֶ ם ִאישׁ ִאישׁ כִּ י י ְִהיֶה זָב ִמ ְבּ ָשׂרוֹ זוֹבוֹ ָט ֵמא הוּא:
ַ 15:2דּ ְבּרוּ אֶ ְ
15:3וְז ֹאת ִתּ ְהיֶה טֻ ְמאָ תוֹ ְבּזוֹבוֹ ָרר ְבּ ָשׂרוֹ אֶ ת־זוֹבוֹ אוֹ־הֶ ְח ִתּים ְבּ ָשׂרוֹ ִמזּוֹבוֹ טָ מֵ א הוּא כָּל־יְמֵ י זָב ְבּ ָשׂרוֹ
אוֹ־הֶ ְח ִתּים ְבּ ָשׂרוֹ ִמזּוֹבוֹ 1טֻ ְמאָ תוֹ ִהוא:
15:4כָּל־הַ ִמּ ְשׁכָּב אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב ﬠָ לָ יו הַ זָּב י ְִטמָ א ְוכָל־הַ כְּ לִ י אֲ ֶשׁר־י ֵֵשׁב ﬠָ לָ יו ִי ְט ָמא:
15:5ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר ִיגַּע ְבּ ִמ ְשׁכָּבוֹ ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו ְו ָרחַ ץ בַּ מַּ יִם ְו טָ מֵ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
15:6וְהַ יֹּ ֵשׁב ﬠַ ל־הַ כְּ ִלי אֲ ֶשׁר־י ֵֵשׁב ﬠָ לָ יו הַ זָּב ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו ְו ָרחַ ץ בַּ מַּ יִם ְו ָט ֵמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
15:7וְהַ ֹנּגֵﬠַ ִבּ ְב ַשׂר הַ זָּב ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו ו ְָרחַ ץ בַּ מַּ יִם ְו טָ מֵ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
15:8וְכִ י־יָרֹק הַ זָּב בַּ טָּ הוֹר וְכִ בֶּ ס ְבּג ָָדיו ו ְָרחַ ץ בַּ מַּ יִם וְטָ מֵ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ְ 15:9וכָל־הַ מֶּ ְרכָּב אֲ ֶשׁר ִי ְרכַּב ﬠָ לָ יו הַ זָּב ִי ְטמָ א:
נּוֹשׂא אוֹתָ ם ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו ְו ָרחַ ץ בַּ ַמּיִם ְו טָ מֵ א
ְ 15:10וכָל־הַ ֹנּגֵﬠַ ְבּכֹל אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה ַת ְח ָתּיו ִי ְט ָמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב וְהַ ֵ
ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ֹא־שׁטַ ף בַּ מָּ יִם וְכִ בֶּ ס ְבּג ָָדיו ְו ָרחַ ץ בַּ ַמּיִם ְו ָט ֵמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ְ 15:11וכֹל אֲ ֶשׁר ִיגַּע־בּוֹ הַ זָּב ְוי ָָדיו ל ָ
ִשּׁבֵ ר ְוכָל־כְּ לִ י־ﬠֵ ץ ִי ָשּׁטֵ ף בַּ מָּ יִם:
15:12וּכְ לִ י־חֶ ֶרשׂ אֲ ֶשׁר־ ִיגַּע־בּוֹ הַ זָּב י ָ
15:13וְכִי־י ְִטהַ ר הַ זָּב ִמזּוֹבוֹ וְסָ פַ ר לוֹ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים לְ טָ הֳ ָרתוֹ וְכִ בֶּ ס ְבּג ָָדיו ו ְָרחַ ץ ְבּ ָשׂרוֹ ְבּ ַמיִם חַ יִּ ים ו ְָטהֵ ר:
וּנְתנָם אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן:
15:14וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי י ִַקּח־לוֹ ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה וּבָ א ִל ְפנֵי יְהוָה אֶ ל־פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ָ
15:15וְﬠָ ָשׂה אֹתָ ם הַ כֹּהֵ ן אֶ חָ ד חַ טָּ את וְהָ אֶ חָ ד עֹלָ ה וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן לִ פְ נֵי יְהוָה ִמזּוֹבוֹ:
ָל־בּ ָשׂרוֹ ְו ָט ֵמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
י־תצֵא ִמ ֶמּנּוּ ִשׁכְ בַ ת־ז ַָרע ו ְָרחַ ץ בַּ ַמּיִם אֶ ת־כּ ְ
15:16ו ְִאישׁ כִּ ֵ
ְ 15:17וכָל־בֶּ גֶד ְוכָל־עוֹר אֲ ֶשׁר־י ְִהיֶה ﬠָ לָ יו ִשׁכְ בַ ת־ז ַָרע ְוכֻבַּ ס בַּ מַּ יִם וְטָ מֵ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
15:18ו ְִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב ִאישׁ אֹתָ הּ ִשׁכְ בַ ת־ז ַָרע ְו ָרחֲ צוּ בַ מַּ יִם ו ְָט ְמאוּ ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
נִדּ ָתהּ ְוכָל־הַ ֹנּגֵﬠַ בָּ הּ י ְִט ָמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
י־ת ְהיֶה זָבָ ה ָדּם י ְִהיֶה זֹבָ הּ ִבּ ְב ָשׂ ָרהּ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ִתּ ְהיֶה ְב ָ
15:19ו ְִא ָשּׁה כִּ ִ
ְ 15:20וכֹל אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁכַּב ﬠָ לָ יו ְבּנ ִָדּתָ הּ י ְִטמָ א ְוכֹל אֲ ֶשׁר־תֵּ ֵשׁב ﬠָ לָ יו י ְִט ָמא:
ְ 15:21וכָל־הַ ֹנּגֵﬠַ ְבּ ִמ ְשׁכָּבָ הּ ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו ו ְָרחַ ץ בַּ מַּ יִם וְטָ מֵ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ר־תּ ֵשׁב ﬠָ לָ יו ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו ְו ָרחַ ץ בַּ ַמּיִם ְו ָט ֵמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ְ 15:22וכָל־הַ ֹנּגֵﬠַ ְבּכָל־כְּ לִ י אֲ ֶשׁ ֵ
ר־הוא יֹ ֶשׁבֶ ת־ﬠָ לָ יו ְבּנָגְ עוֹ־בוֹ ִי ְט ָמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
15:23ו ְִאם ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּב הוּא אוֹ ﬠַ ל־הַ כְּ ִלי אֲ ֶשׁ ִ
וּת ִהי נ ִָדּתָ הּ ﬠָ לָ יו ְו טָ מֵ א ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְוכָל־הַ ִמּ ְשׁכָּב אֲ ֶשׁר־י ְִשׁ ַכּב ﬠָ לָ יו י ְִט ָמא:
15:24ו ְִאם ָשׁכֹב י ְִשׁכַּב ִאישׁ אֹתָ הּ ְ
ימי
ל־נִדּ ָתהּ כָּל־י ְֵמי זוֹב טֻ ְמאָ ָתהּ כִּ ֵ
ָ
י־תזוּב ﬠַ
ת־נִדּ ָתהּ אוֹ כִ ָ
ָ
15:25ו ְִא ָשּׁה כִּ י־יָזוּב זוֹב ָדּ ָמהּ י ִָמים ַר ִבּים ְבּל ֹא ﬠֶ
נִדּתָ הּ ִתּ ְהיֶה ְטמֵ אָ ה ִהוא:
ָ
ר־תּ ְשׁכַּב ﬠָ לָ יו כָּל־יְמֵ י זוֹבָ הּ כְּ ִמ ְשׁכַּב נ ִָדּתָ הּ י ְִהיֶה־לָּ הּ ְוכָל־הַ כְּ לִ י אֲ ֶשׁר תֵּ ֵשׁב ﬠָ לָ יו ָטמֵ א
15:26כָּל־הַ ִמּ ְשׁכָּב אֲ ֶשׁ ִ
י ְִהיֶה כְּ טֻ ְמאַ ת נ ִָדּתָ הּ:
ְ 15:27וכָל־הַ נּוֹגֵﬠַ בָּ ם י ְִטמָ א וְכִ בֶּ ס ְבּג ָָדיו ו ְָרחַ ץ בַּ מַּ יִם וְטָ מֵ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ם־טהֲ ָרה ִמזּוֹבָ הּ וְסָ פְ ָרה לָּ הּ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים וְאַ חַ ר ִתּ ְטהָ ר:
15:28ו ְִא ָ
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אוֹתם אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן אֶ ל־פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ָ
ת ִרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה וְהֵ ִביאָ ה
15:29וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי ִתּ ַקּח־לָ הּ ְשׁ ֵתּי ֹ
15:30וְﬠָ ָשׂה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הָ אֶ חָ ד חַ ָטּאת וְאֶ ת־הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה וְכִ פֶּ ר ﬠָ לֶ יהָ הַ כֹּהֵ ן ִל ְפנֵי יְהוָה ִמזּוֹב טֻ ְמאָ ָתהּ:
ת־מ ְשׁ ָכּנִי אֲ ֶשׁר ְבּתוֹכָם:
ִ
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמטֻּ ְמאָ תָ ם ְול ֹא יָמֻ תוּ ְבּטֻ ְמאָ תָ ם ְבּטַ ְמּאָ ם אֶ
ְ
15:31ו ְִה ַזּ ְרתֶּ ם אֶ
תּוֹרת הַ זָּב וַאֲ ֶשׁר תֵּ צֵא ִממֶּ נּוּ ִשׁכְ בַ ת־ז ֶַרע לְ ָט ְמאָ ה־בָ הּ:
15:32ז ֹאת ַ
ם־טמֵ אָ ה:
ְ
נִדּתָ הּ וְהַ זָּב אֶ ת־זוֹבוֹ לַ ָזּכָר וְלַ ְנּ ֵקבָ ה וּלְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב ﬠִ
15:33וְהַ ָדּוָה ְבּ ָ
ֹשׁה אַ חֲ ֵרי מוֹת ְשׁנֵי ְבּנֵי אַ הֲ רֹן ְבּ ָק ְרבָ ָתם ִל ְפנֵי־יְהוָה ַויָּמֻ תוּ:
ַ 16:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־פּנֵי הַ כַּפֹּ ֶרת
ֹשׁה ַדּבֵּ ר אֶ ל־אַ הֲ רֹן אָ ִחי וְאַ ל־יָב ֹא ְבכָל־ﬠֵ ת אֶ ל־הַ קֹּ ֶדשׁ ִמבֵּ ית לַ פָּ ֹרכֶת אֶ ְ
16:2וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ אָ רֹן וְל ֹא יָמוּת כִּ י בֶּ ﬠָ נָן אֵ ָראֶ ה ﬠַ ל־הַ ַכּ ֹפּ ֶרת:
ְ 16:3בּז ֹאת יָב ֹא אַ הֲ רֹן אֶ ל־הַ קֹּ ֶדשׁ ְבּפַ ר בֶּ ן־בָּ ָקר לְ חַ טָּ את וְאַ יִל לְ עֹ לָ ה:
י־קֹדשׁ הֵ ם
וּב ִמצְ נֶפֶ ת בַּ ד יִצְ נֹף ִבּגְ ֵד ֶ
וּבאַ ְבנֵט בַּ ד י ְַחגֹּ ר ְ
ל־בּ ָשׂרוֹ ְ
וּמכְ ְנסֵ י־בַ ד י ְִהיוּ ﬠַ ְ
קֹדשׁ יִלְ בָּ שׁ ִ
תנֶת־בַּ ד ֶ
16:4כְּ ֹ
ת־בּ ָשׂרוֹ וּלְ בֵ ָשׁם:
ְ
ו ְָרחַ ץ בַּ מַּ יִם אֶ
ֵי־שׂﬠִ ֵירי ﬠִ זִּ ים ְלחַ ָטּאת וְאַ יִל אֶ חָ ד ְלעֹלָ ה:
16:5וּמֵ אֵ ת ﬠ ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִי ַקּח ְשׁנ ְ
וּבﬠַ ד בֵּ יתוֹ:
16:6ו ְִה ְק ִריב אַ הֲ רֹן אֶ ת־פַּ ר הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר־לוֹ וְכִ פֶּ ר בַּ ﬠֲדוֹ ְ
אֹתם ִל ְפנֵי יְהוָה פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ת־שׁנֵי הַ ְשּׂ ִﬠ ִירם וְהֶ ﬠ ֱִמיד ָ
ְ
16:7וְלָ ַקח אֶ
ְגוֹרל אֶ חָ ד לָ ﬠֵ ז אֹ זֵל:
גּוֹרל אֶ חָ ד לַ יהוָה ו ָ
גּוֹרלוֹת ָ
ל־שׁנֵי הַ ְשּׂ ִﬠ ִירם ָ
ְ 16:8ונ ַָתן אַ הֲ רֹן ﬠַ ְ
גּוֹרל לַ יהוָה וְﬠָ ָשׂהוּ חַ ָטּאת:
16:9ו ְִה ְק ִריב אַ הֲ רֹן אֶ ת־הַ ָשּׂﬠִ יר אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ ה ﬠָ לָ יו הַ ָ
גּוֹרל לָ ﬠֵ ז ֹאזֵל יָﬠֳמַ ד־חַ י לִ פְ נֵי יְהוָה ְלכַפֵּ ר ﬠָ לָ יו ְל ַשׁלַּ ח ֹאתוֹ לָ ﬠֵ ז אֹ זֵל הַ ִמּ ְדבָּ ָרה:
16:10וְהַ ָשּׂﬠִ יר אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ ה ﬠָ לָ יו הַ ָ
ְשׁחַ ט אֶ ת־פַּ ר הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר־לוֹ:
וּבﬠַ ד בֵּ יתוֹ ו ָ
16:11ו ְִה ְק ִריב אַ הֲ רֹן אֶ ת־פַּ ר הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר־לוֹ וְכִ פֶּ ר בַּ ﬠֲדוֹ ְ
וּמל ֹא חָ ְפנָיו ְקטֹ ֶרת סַ ִמּים ַדּ ָקּה וְהֵ ִביא ִמבֵּ ית
16:12וְלָ ַקח ְמל ֹא־הַ מַּ ְחתָּ ה גַּחֲ לֵ י־אֵ שׁ מֵ ﬠַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִמלִּ ְפנֵי יְהוָה ְ
לַ פָּ ֹרכֶת:
ְ 16:13ונ ַָתן אֶ ת־הַ ְקּטֹ ֶרת ﬠַ ל־הָ אֵ שׁ לִ ְפנֵי יְהוָה וְכִ סָּ ה ֲﬠנַן הַ ְקּטֹ ֶרת אֶ ת־הַ כַּפֹּ ֶרת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ ﬠֵ דוּת וְל ֹא יָמוּת:
ע־פּﬠָ ִמים ִמן־הַ ָדּם
16:14וְלָ ַקח ִמ ַדּם הַ פָּ ר ו ְִהזָּה ְבאֶ צְ בָּ עוֹ ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ ַכּ ֹפּ ֶרת ֵק ְדמָ ה וְלִ פְ נֵי הַ ַכּ ֹפּ ֶרת יַ ֶזּה ֶשׁבַ ְ
ְבּאֶ צְ בָּ עוֹ:
ת־דּמוֹ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה
ל־מבֵּ ית לַ פָּ ֹרכֶת וְﬠָ ָשׂה אֶ ָ
ת־דּמוֹ אֶ ִ
ת־שׂﬠִ יר הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר לָ ﬠָ ם וְהֵ ִביא אֶ ָ
ְ
ְשׁחַ ט אֶ
16:15ו ָ
לְ ַדם הַ פָּ ר ְו ִהזָּה אֹתוֹ ﬠַ ל־הַ כַּפֹּ ֶרת ו ְִל ְפנֵי הַ כַּפֹּ ֶרת:
שּׁכֵן ִא ָתּם ְבּתוֹ
ֲשׂה ְלאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד הַ ֹ
ֹאתם ְוכֵן ַיﬠ ֶ
וּמ ִפּ ְשׁﬠֵ יהֶ ם לְ כָל־חַ טּ ָ
קֹּדשׁ ִמטֻּ ְמ ֹאת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
16:16וְכִ פֶּ ר ﬠַ ל־הַ ֶ
אֹתם:
טֻ ְמ ָ
ָל־קהַ ל
וּבﬠַ ד כּ ְ
וּבﬠַ ד בֵּ יתוֹ ְ
ְ 16:17וכָל־אָ ָדם ל ֹא־י ְִהיֶה ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְבּבֹאוֹ לְ כַפֵּ ר בַּ קֹּ ֶד שׁ ﬠַ ד־צֵאתוֹ וְכִ פֶּ ר בַּ ﬠֲדוֹ ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־ק ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ
וּמ ַדּם הַ ָשּׂﬠִ יר ְונָתַ ן ﬠַ ַ
ְ 16:18ויָצָא אֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ ֶשׁר לִ ְפנֵי־יְהוָה וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו וְלָ ַקח ִמ ַדּם הַ פָּ ר ִ
סָ ִביב:
16:19ו ְִהזָּ ה ﬠָ לָ יו ִמן־הַ ָדּם ְבּאֶ צְ בָּ עוֹ ֶשׁבַ ע ְפּﬠָ ִמים ְו ִטהֲ רוֹ ְו ִק ְדּשׁוֹ ִמטֻּ ְמאֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
16:20וְכִ לָּ ה ִמכַּפֵּ ר אֶ ת־הַ קֹּ ֶדשׁ וְאֶ ת־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ו ְִה ְק ִריב אֶ ת־הַ ָשּׂ ִﬠיר הֶ חָ י:
16:21וְסָ מַ אַ הֲ רֹן אֶ ת־ ְשׁתֵּ י ידו י ָָדיו ﬠַ ל ר ֹאשׁ הַ ָשּׂﬠִ יר הַ חַ י ו ְִה ְתו ַָדּה ﬠָ לָ יו אֶ ת־כָּל־ﬠֲונֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
ַד־אישׁ ִﬠ ִתּי הַ ִמּ ְדבָּ ָרה:
וְאֶ ת־כָּל־פִּ ְשׁﬠֵ יהֶ ם לְ כָל־חַ טּ ֹאתָ ם ְונָתַ ן אֹתָ ם ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הַ ָשּׂﬠִ יר ו ְִשׁלַּ ח ְבּי ִ
ָשׂא הַ ָשּׂ ִﬠיר ﬠָ לָ יו אֶ ת־כָּל־ﬠֲונֹתָ ם אֶ ל־אֶ ֶרץ גְּ ז ֵָרה ְו ִשׁלַּ ח אֶ ת־הַ ָשּׂ ִﬠיר בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ְ 16:22ונ ָ
ת־בּגְ ֵדי הַ בָּ ד אֲ ֶשׁר לָ בַ שׁ ְבּבֹאוֹ אֶ ל־הַ קֹּ ֶדשׁ ו ְִהנִּיחָ ם ָשׁם:
ִ
16:23וּבָ א אַ הֲ רֹן אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וּפָ ַשׁט אֶ
ת־בּג ָָדיו ְויָצָא וְﬠָ ָשׂה אֶ ת־עֹלָ תוֹ וְאֶ ת־עֹלַ ת הָ ﬠָ ם וְכִ פֶּ ר בַּ ﬠֲדוֹ
ְ
ת־בּ ָשׂרוֹ בַ ַמּיִם ְבּ ָמקוֹם ָקדוֹשׁ וְלָ בַ שׁ אֶ
16:24ו ְָרחַ ץ אֶ ְ
וּבﬠַ ד הָ ﬠָ ם:
ְ
16:25וְאֵ ת חֵ לֶ ב הַ חַ טָּ את י ְַק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה:
ת־בּ ָשׂרוֹ בַּ ָמּיִם וְאַ חֲ ֵרי־כֵן יָבוֹא אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה:
ְ
16:26וְהַ ְמ ַשׁלֵּ חַ אֶ ת־הַ ָשּׂ ִﬠיר לָ ﬠֵ ז אֹ זֵל ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו ו ְָרחַ ץ אֶ
ְשׂ ְרפוּ
ל־מחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה ו ָ
ת־דּ ָמם ְלכַפֵּ ר בַּ קֹּ ֶדשׁ יוֹצִ יא אֶ ִ
16:27וְאֵ ת פַּ ר הַ חַ טָּ את וְאֵ ת ְשׂ ִﬠיר הַ חַ ָטּאת אֲ ֶשׁר הוּבָ א אֶ ָ
ת־בּ ָשׂ ָרם וְאֶ ת־פִּ ְר ָשׁם:
ְ
בָ אֵ שׁ אֶ ת־עֹ רֹתָ ם וְאֶ
ת־בּ ָשׂרוֹ בַּ מָּ יִם וְאַ חֲ ֵרי־כֵן יָבוֹא אֶ ל־הַ ַמּחֲ נֶה:
ְ
16:28וְהַ שּׂ ֵֹרף אֹתָ ם ְיכַבֵּ ס ְבּ ָג ָדיו ְו ָרחַ ץ אֶ
ָל־מלָ אכָה ל ֹא תַ ֲﬠשׂוּ
ֹתיכֶם ְוכ ְ
16:29וְהָ יְתָ ה לָ כֶם ְלחֻ ַקּת עוֹלָ ם בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ י בֶּ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ ְתּﬠַ נּוּ אֶ ת־נַפְ שׁ ֵ
הָ אֶ זְ ָרח וְהַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכְ כֶם:
16:30כִּ י־בַ יּוֹם הַ זֶּה ְיכַפֵּ ר ﬠֲלֵ יכֶם לְ טַ הֵ ר אֶ ְתכֶם ִמכֹּל חַ טּ ֹאתֵ יכֶם לִ פְ נֵי יְהוָה ִתּ ְטהָ רוּ:
ַ 16:31שׁבַּ ת ַשׁבָּ תוֹן ִהיא לָ כֶם וְﬠִ נִּיתֶ ם אֶ ת־נ ְַפשֹׁתֵ יכֶם חֻ ַקּת עוֹלָ ם:
קֹּדשׁ:
ת־בּגְ ֵדי הַ בָּ ד ִבּגְ ֵדי הַ ֶ
16:32וְכִ פֶּ ר הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר־י ְִמ ַשׁח ֹאתוֹ וַאֲ ֶשׁר יְמַ לֵּ א אֶ ת־יָדוֹ לְ כַהֵ ן תַּ חַ ת אָ ִביו וְלָ בַ שׁ אֶ ִ

קֹּדשׁ וְאֶ ת־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְיכַפֵּ ר וְﬠַ ל הַ כֹּהֲ נִ ים וְﬠַ ל־כָּל־ﬠַ ם הַ ָקּהָ ל ְי ַכפֵּ ר:
ת־מ ְק ַדּשׁ הַ ֶ
ִ
16:33וְכִ פֶּ ר אֶ
ֹאתם אַ חַ ת בַּ ָשּׁנָה ַויַּﬠַ שׂ כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמכָּל־חַ טּ ָ
16:34וְהָ יְתָ ה־זּ ֹאת לָ כֶם לְ חֻ ַקּת עוֹלָ ם לְ כַפֵּ ר ﬠַ ְ
ֹשׁה:
אֶ ת־מ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
17:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
מ ר:
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה לֵ א ֹ
ַ 17:2דּבֵּ ר אֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ל־בָּ נָיו וְאֶ ל כּ ְ
ֶשׂב אוֹ־ﬠֵ ז בַּ מַּ חֲ נֶה אוֹ אֲ ֶשׁר י ְִשׁחַ ט ִמחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה:
ִ 17:3אישׁ ִאישׁ ִמבֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְִשׁחַ ט שׁוֹר אוֹ־כ ֶ
17:4וְאֶ ל־פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ל ֹא הֱ ִביאוֹ לַ ﬠֲשׂוֹת אֹתוֹ עֹלָ ה אוֹ ְשׁלָ ִמים לַ יהוָה ְל ְרצוֹנְ כֶם לְ ֵריחַ נִיחֹ חַ וְיִּ ְשׁחָ טֵ הוּ בַּ חוּץ
וְאֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ל ֹא הֱ ִביאוְֹ 1להַ ְק ִריב ָק ְרבָּ ן לַ יהוָה לִ ְפנֵי ִמ ְשׁכַּן יְהוָה ָדּם יֵחָ ֵשׁב לָ ִאישׁ הַ הוּא ָדּם ָשׁפָ ְונִכְ ַרת
הָ ִאישׁ הַ הוּא ִמ ֶקּ ֶרב ﬠַ מּוֹ:
17:5לְ מַ ﬠַ ן אֲ ֶשׁר י ִָביאוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־זִ ְבחֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר הֵ ם ז ְֹב ִחים ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ ָשּׂ ֶדה וֶהֱ ִביאֻ ם לַ יהוָה אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל
מוֹﬠֵ ד אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן ְוז ְָבחוּ זִ ְבחֵ י ְשׁלָ ִמים לַ יהוָה אוֹתָ ם:
ל־מזְ בַּ ח יְהוָה פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ו ְִה ְק ִטיר הַ חֵ לֶ ב ְל ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
ְ 17:6וז ַָרק הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ ָדּם ﬠַ ִ
ְ 17:7ול ֹא־יִזְ ְבּחוּ עוֹד אֶ ת־זִ ְבחֵ יהֶ ם לַ ְשּׂﬠִ ִירם אֲ ֶשׁר הֵ ם זֹנִים אַ חֲ ֵריהֶ ם חֻ ַקּת עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶה־זּ ֹאת לָ הֶ ם לְ ֹד רֹתָ ם:
וּמן־הַ גֵּר אֲ ֶשׁר־יָגוּר ְבּתוֹכָם אֲ ֶשׁר־יַﬠֲלֶ ה עֹלָ ה אוֹ־זָבַ ח:
ֹאמר ִאישׁ ִאישׁ ִמבֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
17:8וַאֲ לֵ הֶ ם תּ ַ
17:9וְאֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ל ֹא י ְִביאֶ נּוּ לַ ﬠֲשׂוֹת ֹאתוֹ לַ יהוָה ְונִכְ ַרת הָ ִאישׁ הַ הוּא מֵ ﬠַ ָמּיו:
ָל־דּם ְונ ַָת ִתּי פָ נַי בַּ נֶּפֶ שׁ הָ אֹ כֶלֶ ת אֶ ת־הַ ָדּם
וּמן־הַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכָם אֲ ֶשׁר י ֹאכַל כּ ָ
17:10ו ְִאישׁ ִאישׁ ִמבֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
ו ְִהכְ ַר ִתּי ֹאתָ הּ ִמ ֶקּ ֶרב ﬠַ מָּ הּ:
ֹתיכֶם כִּ י־הַ ָדּם הוּא בַּ ֶנּפֶ שׁ ְיכַפֵּ ר:
נְת ִתּיו לָ כֶם ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְלכַפֵּ ר ﬠַ ל־נ ְַפשׁ ֵ
17:11כִּ י נֶפֶ שׁ הַ בָּ ָשׂר בַּ ָדּם ִהוא וַאֲ נִ י ַ
17:12ﬠַ ל־כֵּן אָ מַ ְר ִתּי לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל־נֶפֶ שׁ ִמכֶּם ל ֹא־ת ֹאכַל ָדּם וְהַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכְ כֶם ל ֹא־י ֹאכַל ָדּם:
ת־דּמוֹ
ְשׁפַ אֶ ָ
וּמן־הַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכָם אֲ ֶשׁר יָצוּד ֵציד חַ יָּה אוֹ־עוֹף אֲ ֶשׁר יֵאָ כֵל ו ָ
17:13ו ְִאישׁ ִאישׁ ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
וְכִ סָּ הוּ בֶּ ﬠָ פָ ר:
17:14כִּ י־נֶפֶ שׁ כָּל־בָּ ָשׂר ָדּמוֹ ְבנ ְַפשׁוֹ הוּא וָאֹמַ ר ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַדּם כָּל־בָּ ָשׂר ל ֹא ת ֹאכֵלוּ כִּ י נֶפֶ שׁ כָּל־בָּ ָשׂר ָדּמוֹ ִהוא
כָּל־אֹכְ לָ יו ִיכּ ֵָרת:
וּט ֵרפָ ה בָּ אֶ זְ ָרח וּבַ גֵּר וְכִ בֶּ ס ְבּג ָָדיו ְו ָרחַ ץ בַּ ַמּיִם ְו ָט ֵמא ﬠַ ד־הָ ﬠֶ ֶרב ְוטָ הֵ ר:
ְ 17:15וכָל־נֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר תּ ֹאכַל נְבֵ לָ ה ְ
ָשׂא ﬠֲונוֹ:
וּב ָשׂרוֹ ל ֹא י ְִרחָ ץ ְונ ָ
17:16ו ְִאם ל ֹא ְיכַבֵּ ס ְ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
18:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ַ 18:2דּבֵּ ר אֶ ְ
ֲשׂה אֶ ֶרץ־כְּ נַﬠַ ן אֲ ֶשׁר אֲ נִי ֵמ ִביא אֶ ְתכֶם ָשׁ ָמּה ל ֹא
ְשׁ ְבתֶּ ם־בָּ הּ ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ וּכְ מַ ﬠ ֵ
ץ־מצְ ַריִם אֲ ֶשׁר י ַ
ֲשׂה אֶ ֶר ִ
18:3כְּ מַ ﬠ ֵ
קֹּתיהֶ ם ל ֹא ֵתלֵ כוּ:
וּבחֻ ֵ
תַ ﬠֲשׂוּ ְ
ת־מ ְשׁפָּ טַ י תַּ ﬠֲשׂוּ וְאֶ ת־חֻ קֹּתַ י ִתּ ְשׁ ְמרוּ לָ לֶ כֶת בָּ הֶ ם אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ִ
18:4אֶ
ֲשׂה אֹתָ ם הָ אָ ָדם וָחַ י בָּ הֶ ם אֲ נִי יְהוָה:
ת־מ ְשׁפָּ טַ י אֲ ֶשׁר יַﬠ ֶ
ִ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ ת־חֻ קֹּתַ י וְאֶ
ְ 18:5
ָל־שׁאֵ ר ְבּ ָשׂרוֹ ל ֹא ִת ְק ְרבוּ לְ גַלּוֹת ﬠֶ ְרוָה אֲ נִי יְהוָה:
ִ 18:6אישׁ ִאישׁ אֶ ל־כּ ְ
18:7ﬠֶ ְרוַת אָ ִבי וְﬠֶ ְרוַת ִא ְמּ ל ֹא ְתגַלֵּ ה ִא ְמּ ִהוא ל ֹא ְתגַלֶּ ה ﬠֶ ְרוָתָ הּ:
18:8ﬠֶ ְרוַת אֵ ֶשׁת־אָ ִבי ל ֹא ְתגַלֵּ ה ﬠֶ ְרוַת אָ ִבי ִהוא:
ת־אמֶּ מוֹלֶ ֶדת בַּ יִת אוֹ מוֹלֶ ֶדת חוּץ ל ֹא ְתגַלֶּ ה ﬠֶ ְרו ָָתן:
ִ
חוֹת בַ ת־אָ ִבי אוֹ בַ
18:9ﬠֶ ְרוַת אֲ ְ
ת־בּ ְתּ ל ֹא ְת ַגלֶּ ה ﬠֶ ְרוָתָ ן כִּ י ﬠֶ ְרו ְָת הֵ נָּה:
ִ
ת־בּ ְנ אוֹ בַ
ִ
18:10ﬠֶ ְרוַת בַּ
חוֹת ִהוא ל ֹא ְתגַלֶּ ה ﬠֶ ְרוָתָ הּ:
ֹא־תגָּלֶ ה מוֹלֶ ֶדת אָ ִבי אֲ ְ
18:11ﬠֶ ְרוַת בַּ ת־אֵ ֶשׁת אָ ִבי ל ִ
18:12ﬠֶ ְרוַת אֲ חוֹת־אָ ִבי ל ֹא ְתגַלֵּ ה ְשׁאֵ ר אָ ִבי ִהוא:
י־שׁאֵ ר ִא ְמּ ִהוא:
ת־א ְמּ ל ֹא ְתגַלֵּ ה כִּ ְ
18:13ﬠֶ ְרוַת אֲ חוֹ ִ
ל־א ְשׁתּוֹ ל ֹא ִת ְק ָרב דּ ָֹד ְת ִהוא:
18:14ﬠֶ ְרוַת אֲ ִחי־אָ ִבי ל ֹא ְתגַלֵּ ה אֶ ִ
18:15ﬠֶ ְרוַת כַּלָּ ְת ל ֹא ְתגַלֵּ ה אֵ ֶשׁת ִבּ ְנ ִהוא ל ֹא ְתגַלֶּ ה ﬠֶ ְרוָתָ הּ:
18:16ﬠֶ ְר ַות אֵ ֶשׁת־אָ ִחי ל ֹא ְתגַלֵּ ה ﬠֶ ְרוַת אָ ִחי ִהוא:
ת־בּתָּ הּ ל ֹא ִת ַקּח ְלגַלּוֹת ﬠֶ ְרו ָָתהּ ַשׁאֲ ָרה הֵ נָּה זִ ָמּה ִהוא
ִ
ת־בּנָהּ וְאֶ ת־בַּ
וּב ָתּהּ ל ֹא ְתגַלֵּ ה אֶ ת־בַּ ְ
18:17ﬠֶ ְרוַת ִא ָשּׁה ִ
18:18ו ְִא ָשּׁה אֶ ל־אֲ חֹ תָ הּ ל ֹא ִת ָקּח ִלצְ רֹר לְ ַגלּוֹת ﬠֶ ְרוָתָ הּ ﬠָ לֶ יהָ ְבּחַ יֶּיהָ :
נִדּת טֻ ְמאָ ָתהּ ל ֹא ִת ְק ַרב ְלגַלּוֹת ﬠֶ ְרוָתָ הּ:
ל־א ָשּׁה ְבּ ַ
18:19וְאֶ ִ
תח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ל ֹא הֱ ִביאוֹ 4
לַ ﬠֲשׂוֹת אֹתוֹ עֹלָ ה אוֹ ְשׁלָ ִמים לַ יהוָה לְ ְרצוֹ ְנכֶם לְ ֵריחַ נִיחֹ חַ וְיִּ ְשׁחָ טֵ הוּ בַּ חוּץ וְאֶ ל־פֶּ ַ

1

)הֱ ִביאוֹהֱ ִביאוֹ( DSS Ms SP LXX // omit MT

ֹא־תתֵּ ן ְשׁכ ְָב ְתּ ְלז ַָרע ְלטָ ְמאָ ה־בָ הּ:
ית ל ִ
18:20וְאֶ ל־אֵ ֶשׁת ﬠ ֲִמ ְ
ת־שׁם אֱ הֶ י אֲ נִי יְהוָה:
ֵ
מּ ְול ֹא ְתחַ לֵּ ל אֶ
ֹא־תתֵּ ן לְ הַ ﬠ ֲִביר לַ ֹ
וּמ ַזּ ְר ֲﬠ ל ִ
ִ 18:21
18:22וְאֶ ת־ ָזכָר ל ֹא ִת ְשׁכַּב ִמ ְשׁכְּ בֵ י ִא ָשּׁה תּוֹﬠֵ בָ ה ִהוא:
ֹא־תתֵּ ן ְשׁכ ְָב ְתּ לְ טָ ְמאָ ה־בָ הּ ו ְִא ָשּׁה ל ֹא־תַ ֲﬠמֹד לִ פְ נֵי ְבהֵ מָ ה לְ ִר ְבﬠָ הּ תֶּ בֶ ל הוּא:
ָל־בּהֵ מָ ה ל ִ
וּבכ ְ
ְ 18:23
ל־תּטַּ ְמּאוּ ְבּכָל־אֵ לֶּ ה כִּ י ְבכָל־אֵ לֶּ ה נִ ְט ְמאוּ הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר־אֲ נִי ְמ ַשׁלֵּ חַ ִמ ְפּנֵיכֶם:
18:24אַ ִ
18:25ו ִַתּ ְטמָ א הָ אָ ֶרץ וָאֶ פְ קֹד ﬠֲונָהּ ﬠָ לֶ יהָ ו ַָתּ ִקא הָ אָ ֶרץ אֶ ת־יֹ ְשׁבֶ יהָ :
ת־מ ְשׁפָּ ַטי ְול ֹא ַתﬠֲשׂוּ ִמכֹּל הַ תּוֹﬠֵ ֹבת הָ אֵ לֶּ ה הָ אֶ זְ ָרח וְהַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכְ כֶם:
ִ
קֹּתי וְאֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם אַ ֶתּם אֶ ת־חֻ ַ
ְ 18:26
18:27כִּ י אֶ ת־כָּל־הַ תּוֹﬠֵ בֹת הָ אֵ ל ﬠָ שׂוּ אַ ְנ ֵשׁי־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵיכֶם ו ִַתּ ְט ָמא הָ אָ ֶרץ:
ְ 18:28ול ֹא־תָ ִקיא הָ אָ ֶרץ אֶ ְתכֶם ְבּטַ מַּ אֲ כֶם אֹתָ הּ כַּאֲ ֶשׁר ָקאָ ה אֶ ת־הַ גּוֹי אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵיכֶם:
ֲשׂה ִמכֹּל הַ תּוֹﬠֵ בוֹת הָ אֵ לֶּ ה ְונִכְ ְרתוּ הַ נְּפָ שׁוֹת הָ עֹ שֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב ﬠַ ָמּם:
18:29כִּ י כָּל־אֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
ת־מ ְשׁמַ ְר ִתּי לְ ִבלְ ִתּי ﬠֲשׂוֹת מֵ חֻ קּוֹת הַ תּוֹﬠֵ בֹת אֲ ֶשׁר ַנﬠֲשׂוּ ִל ְפנֵיכֶם ְול ֹא ִת ַטּ ְמּאוּ בָּ הֶ ם אֲ נִי יְהוָה
ִ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ
ְ 18:30
אֱ הֵ יכֶם:
מר
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 19:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 19:2דּבֵּ ר אֶ ל־כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם ְקד ִֹשׁים ִתּ ְהיוּ כִּ י ָקדוֹשׁ אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ת־שׁ ְבּת ַ
ַ
יראוּ וְאֶ
ִ 19:3אישׁ ִאמּוֹ וְאָ ִביו ִתּ ָ
ל־תּפְ נוּ אֶ ל־הָ אֱ ִלילִ ים וֵא הֵ י ַמסֵּ כָה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ לָ כֶם אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
19:4אַ ִ
19:5וְכִ י ִתזְ ְבּחוּ זֶבַ ח ְשׁלָ ִמים לַ יהוָה ִל ְר ֹצ ְנכֶם ִתּזְ בָּ חֻ הוּ:
ִשּׂ ֵרף:
ישׁי בָּ אֵ שׁ י ָ
וּממָּ חֳ ָרת וְהַ נּוֹתָ ר ﬠַ ד־יוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
ְ 19:6בּיוֹם זִ ְבחֲ כֶם יֵאָ כֵל ִ
ישׁי פִּ גּוּל הוּא ל ֹא י ֵָר ֶצה:
19:7ו ְִאם הֵ אָ כֹל יֵאָ כֵל בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
ת־קֹדשׁ יְהוָה ִחלֵּ ל ְונִכְ ְרתָ ה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ֵמﬠַ ֶמּיהָ :
ֶ
ִשּׂא כִּ י־אֶ
19:8וְאֹכְ לָ יו ﬠֲונוֹ י ָ
ת־קצִ יר אַ ְרצְ כֶם ל ֹא ְתכַלֶּ ה ְפּאַ ת ָשׂ ְד לִ ְקצֹר וְלֶ ֶקט ְקצִ ְיר ל ֹא ְתלַ ֵקּט:
וּב ֻקצְ ְרכֶם אֶ ְ
ְ 19:9
ֹתם אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ְ 19:10וכ ְַר ְמ ל ֹא ְתעוֹלֵ ל וּפֶ ֶרט כּ ְַר ְמ ל ֹא ְתלַ ֵקּט לֶ ﬠָ נִי וְלַ גֵּר תַּ ֲﬠזֹב א ָ
ֹא־ת ַשׁ ְקּרוּ ִאישׁ בַּ ﬠ ֲִמיתוֹ:
ֹא־תכַחֲ שׁוּ ְול ְ
19:11ל ֹא ִתּגְ נֹבוּ וְל ְ
ת־שׁם אֱ הֶ י אֲ נִי יְהוָה:
ֵ
א־ת ָשּׁ ְבעוּ ִב ְשׁ ִמי לַ ָשּׁ ֶקר ו ְִחלַּ ְל ָתּ אֶ
ְ 19:12ול ֹ ִ
ת־ר ֲﬠ ְול ֹא ִתגְ זֹל ל ֹא־תָ לִ ין פְּ ﬠֻלַּ ת ָשׂכִ יר ִא ְתּ ﬠַ ד־בּ ֶֹקר:
19:13ל ֹא־תַ ֲﬠשֹׁק אֶ ֵ
ֹא־ת ַקלֵּ ל חֵ ֵרשׁ וְלִ פְ נֵי ﬠִ וֵּר ל ֹא ִתתֵּ ן ִמכְ שֹׁל ְוי ֵָראתָ מֵּ אֱ הֶ י אֲ נִ י יְהוָה:
19:14ל ְ
צֶד ק ִתּ ְשׁפֹּט ﬠ ֲִמיתֶ :
ֵי־דל וְל ֹא תֶ ְה ַדּר פְּ נֵי גָדוֹל ְבּ ֶ
ֹא־ת ָשּׂא פְ נ ָ
19:15ל ֹא־תַ ﬠֲשׂוּ ﬠָ וֶל בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט ל ִ
ל־דּם ֵרﬠֶ אֲ נִ י יְהוָה:
19:16ל ֹא־תֵ לֵ ָרכִ יל ְבּﬠַ מֶּ י ל ֹא תַ ֲﬠמֹד ﬠַ ַ
ֹא־ת ָשּׂא ﬠָ לָ יו חֵ ְטא:
ֹא־ת ְשׂנָא אֶ ת־אָ ִחי ִבּלְ בָ בֶ הוֹכֵחַ תּוֹכִ יחַ אֶ ת־ﬠ ֲִמיתֶ וְל ִ
19:17ל ִ
ת־בּנֵי ﬠַ מֶּ וְאָ הַ ְבתָּ לְ ֵר ֲﬠ כָּמוֹ אֲ נִי יְהוָה:
ְ
ֹא־תטֹּ ר אֶ
ֹא־תקֹּם ְול ִ
19:18ל ִ
ֹא־תזְ ַרע כִּ ְלאָ ִים וּבֶ גֶד כִּ לְ אַ יִם ַשׁﬠַ ְטנֵז ל ֹא יַﬠֲלֶ ה
19:19אֶ ת־חֻ קֹּתַ י ִתּ ְשׁמֹרוּ ְבּהֶ ְמ ְתּ ל ֹא־תַ ְר ִבּיﬠַ כִּ לְ אַ יִם ָשׂ ְד ל ִ
ﬠָ לֶ י :
ת־א ָשּׁה ִשׁכְ בַ ת־ז ֶַרע ו ְִהוא ִשׁפְ חָ ה נֶחֱ ֶרפֶ ת לְ ִאישׁ וְהָ ְפ ֵדּה ל ֹא נ ְִפ ָדּ ָתה אוֹ חֻ ְפ ָשׁה ל ֹא
ִ
19:20ו ְִאישׁ כִּי־י ְִשׁכַּב אֶ
יוּמתוּ כִּ י־ל ֹא חֻ פָּ ָשׁה:
נִתּן־לָ הּ ִבּקֹּ ֶרת ִתּ ְהיֶה ל ֹא ְ
ַ
19:21וְהֵ ִביא אֶ ת־אֲ ָשׁמוֹ לַ יהוָה אֶ ל־פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד אֵ יל אָ ָשׁם:
19:22וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו הַ כֹּהֵ ן ְבּאֵ יל הָ אָ ָשׁם לִ פְ נֵי יְהוָה ﬠַ ל־חַ ָטּאתוֹ אֲ ֶשׁר חָ ָטא וְנִ ְסלַ ח לוֹ מֵ חַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר חָ טָ א:
ת־פּ ְריוֹ ָשׁ שׁ ָשׁנִים י ְִהיֶה לָ כֶם ﬠ ֲֵר ִלים ל ֹא
ִ
19:23וְכִ י־תָ בֹאוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ וּ ְנטַ ﬠְ תֶּ ם כָּל־ﬠֵ ץ מַ אֲ ָכל וַﬠ ֲַר ְל ֶתּם ﬠָ ְרלָ תוֹ אֶ
יֵאָ כֵל:
קֹדשׁ ִהלּוּלִ ים לַ יהוָה:
ָל־פּ ְריוֹ ֶ
19:24וּבַ ָשּׁנָה הָ ְר ִביﬠִ ת י ְִהיֶה כּ ִ
הוֹסיף לָ כֶם ְתּבוּאָ תוֹ אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ת־פּ ְריוֹ לְ ִ
ִ
ישׁת תּ ֹאכְ לוּ אֶ
19:25וּבַ ָשּׁנָה הַ חֲ ִמ ִ
19:26ל ֹא ת ֹאכְ לוּ ﬠַ ל־הַ ָדּם ל ֹא ְתנַחֲ שׁוּ ְול ֹא ְתעוֹנֵנוּ:
ֹאשׁכֶם ְול ֹא תַ ְשׁ ִחית אֵ ת פְּ אַ ת זְ ָק ֶנ :
19:27ל ֹא תַ ִקּפוּ פְּ אַ ת ר ְ
ְשׂ ֶרט לָ נֶפֶ שׁ ל ֹא ִת ְתּנוּ ִבּ ְב ַשׂ ְרכֶם וּכְ תֹבֶ ת ַק ֲﬠ ַקע ל ֹא ִת ְתּנוּ בָּ כֶם אֲ נִי יְהוָה:
19:28ו ֶ
ֹא־תזְ נֶה הָ אָ ֶרץ וּמָ לְ אָ ה הָ אָ ֶרץ זִ מָּ ה:
ת־בּ ְתּ לְ הַ זְ נוֹתָ הּ ְול ִ
ִ
ל־תּחַ לֵּ ל אֶ
19:29אַ ְ
יראוּ אֲ נִי יְהוָה:
וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָ
ת־שׁ ְבּתֹתַ י ִתּ ְשׁמֹרוּ ִ
ַ
19:30אֶ
ל־תּבַ ְקשׁוּ לְ טָ ְמאָ ה בָ הֶ ם אֲ ִני יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ל־תּפְ נוּ אֶ ל־הָ ֹאבֹת וְאֶ ל־הַ יִּ ְדּ עֹ ִנים אַ ְ
19:31אַ ִ
ִ 19:32מפְּ נֵי ֵשׂיבָ ה תָּ קוּם וְהָ ַד ְרתָּ פְּ נֵי ז ֵָקן ְוי ֵָראתָ מֵּ אֱ הֶ י אֲ נִי יְהוָה:
19:33וְכִ י־יָגוּר ִא ְתּ גֵּר ְבּאַ ְרצְ כֶם ל ֹא תוֹנוּ אֹתוֹ:

19:34כְּ אֶ זְ ָרח ִמכֶּם י ְִהיֶה לָ כֶם הַ גֵּר הַ גָּר ִא ְתּכֶם וְאָ הַ ְבתָּ לוֹ כָּמוֹ כִּ י־ג ִֵרים הֱ יִיתֶ ם ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אֲ ִני יְהוָה
אֱ הֵ יכֶם:
שׂוּרה:
19:35ל ֹא־תַ ﬠֲשׂוּ ﬠָ וֶל בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט בַּ ִמּ ָדּה בַּ ִמּ ְשׁ ָקל וּבַ ְמּ ָ
ֵאתי אֶ ְתכֶם ֵמאֶ ֶרץ
19:36מ ֹאזְ נֵי צ ֶֶדק אַ ְבנֵי־צ ֶֶדק אֵ יפַ ת צ ֶֶד ק ו ְִהין צ ֶֶד ק י ְִהיֶה לָ כֶם אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר־הוֹצ ִ
ִמצְ ָריִם:
ֹתם אֲ נִי יְהוָה:
יתם א ָ
ָל־מ ְשׁפָּ ַטי ַוﬠ ֲִשׂ ֶ
קֹּתי וְאֶ ת־כּ ִ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם אֶ ת־כָּל־חֻ ַ
ְ 19:37
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
20:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
יוּמת
מּ מוֹת ָ
ִתּן ִמזַּ ְרעוֹ לַ ֹ
וּמן־הַ ֵגּר הַ גָּר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ֵ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל תּ ֹאמַ ר ִאישׁ ִאישׁ ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
20:2וְאֶ ְ
ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ י ְִרגְּ מֻ הוּ בָ אָ בֶ ן:
ת־מ ְק ָדּ ִשׁי
ִ
ְל ַמﬠַ ן ַט ֵמּא אֶ
מּ
20:3וַאֲ נִי אֶ תֵּ ן אֶ ת־פָּ נַי בָּ ִאישׁ הַ הוּא ו ְִהכְ ַר ִתּי ֹאתוֹ ִמ ֶקּ ֶרב ﬠַ מּוֹ כִּ י ִמ ַזּ ְרעוֹ נ ַָתן לַ ֹ
ת־שׁם ָק ְד ִשׁי:
ֵ
וּלְ חַ לֵּ ל אֶ
ְל ִב ְל ִתּי הָ ִמית אֹתוֹ:
מּ
20:4ו ְִאם הַ ְﬠלֵ ם י ְַﬠ ִלימוּ ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ אֶ ת־ﬠֵ ינֵיהֶ ם ִמן־הָ ִאישׁ הַ הוּא ְבּ ִתתּוֹ ִמזַּ ְרעוֹ לַ ֹ
מּ
וּב ִמ ְשׁפַּ ְחתּוֹ ו ְִהכְ ַר ִתּי אֹתוֹ וְאֵ ת כָּל־הַ זֹּ נִים אַ חֲ ָריו ִלזְ נוֹת אַ חֲ ֵרי הַ ֹ
ְשׂ ְמ ִתּי אֲ נִי אֶ ת־פָּ נַי בָּ ִאישׁ הַ הוּא ְ
20:5ו ַ
ִמ ֶקּ ֶרב ﬠַ מָּ ם:
20:6וְהַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִתּפְ נֶה אֶ ל־הָ ֹאבֹת וְאֶ ל־הַ יִּ ְדּעֹ נִים לִ זְ נוֹת אַ חֲ ֵריהֶ ם ְונָתַ ִתּי אֶ ת־פָּ נַי בַּ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ו ְִהכְ ַר ִתּי אֹתוֹ
ִמ ֶקּ ֶרב ﬠַ מּוֹ:
20:7ו ְִה ְת ַק ִדּ ְשׁתֶּ ם ו ְִהיִיתֶ ם ְקד ִֹשׁים כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ ת־חֻ קֹּתַ י וַﬠ ֲִשׂיתֶ ם אֹתָ ם אֲ נִי יְהוָה ְמ ַק ִדּ ְשׁכֶם:
ְ 20:8
ת־אמּוֹ מוֹת יוּמָ ת אָ ִביו ו ְִאמּוֹ ִקלֵּ ל ָדּ ָמיו בּוֹ:
ִ
י־אישׁ ִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְַקלֵּ ל אֶ ת־אָ ִביו וְאֶ
20:9כִּ ִ
20:10ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר ִינְאַ ף אֶ ת־אֵ ֶשׁת ֵרﬠֵ הוּ מוֹת־יוּמַ ת הַ נֹּאֵ ף וְהַ נֹּאָ פֶ ת:
מוֹת־יוּמתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ְדּ ֵמיהֶ ם בָּ ם:
ְ
20:11ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב אֶ ת־אֵ ֶשׁת אָ ִביו ﬠֶ ְרוַת אָ ִביו גִּ לָּ ה
יוּמתוּ ְשׁנֵיהֶ ם תֶּ בֶ ל ﬠָ שׂוּ ְדּמֵ יהֶ ם בָּ ם:
20:12ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב אֶ ת־כַּלָּ תוֹ מוֹת ְ
יוּמתוּ ְדּמֵ יהֶ ם בָּ ם:
20:13ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב אֶ ת־ ָזכָר ִמ ְשׁכְּ בֵ י ִא ָשּׁה תּוֹﬠֵ בָ ה ﬠָ שׂוּ ְשׁנֵיהֶ ם מוֹת ָ
ֹא־ת ְהיֶה זִ ָמּה ְבּתוֹכְ כֶם:
ת־א ָמּהּ זִ ָמּה ִהוא בָּ אֵ שׁ י ְִשׂ ְרפוּ אֹתוֹ וְאֶ ְתהֶ ן וְל ִ
ִ
ת־א ָשּׁה וְאֶ
ִ
20:14ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר י ִַקּח אֶ
20:15ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר יִתֵּ ן ְשׁכ ְָבתּוֹ ִבּ ְבהֵ מָ ה מוֹת יוּמָ ת וְאֶ ת־הַ ְבּהֵ מָ ה תַּ הֲ רֹגוּ:
ָל־בּהֵ מָ ה לְ ִר ְבﬠָ ה אֹתָ הּ וְהָ ַרגְ תָּ אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה וְאֶ ת־הַ ְבּהֵ מָ ה מוֹת יוּמָ תוּ ְדּמֵ יהֶ ם
20:16ו ְִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר ִתּ ְק ַרב אֶ ל־כּ ְ
בָּ ם:
יא־ת ְראֶ ה אֶ ת־ﬠֶ ְרוָתוֹ חֶ סֶ ד הוּא
ִ
ת־אמּוֹ ְו ָראָ ה אֶ ת־ﬠֶ ְרוָתָ הּ ו ְִה
ִ
20:17ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר־י ִַקּח אֶ ת־אֲ חֹ תוֹ בַּ ת־אָ ִביו אוֹ בַ
ִשּׂא:
וְנִכְ ְרתוּ לְ ﬠֵ ינֵי ְבּנֵי ﬠַ מָּ ם ﬠֶ ְרוַת אֲ חֹ תוֹ גִּ לָּ ה ﬠֲונוֹ י ָ
ת־מקוֹר ָדּ ֶמיהָ
ְ
ת־מקֹ ָרהּ הֶ ֱﬠ ָרה ו ְִהיא גִּ ְלּתָ ה אֶ
ְ
ת־א ָשּׁה ָדּוָה וְגִ לָּ ה אֶ ת־ﬠֶ ְרוָתָ הּ אֶ
ִ
20:18ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר־י ְִשׁכַּב אֶ
וְנִכְ ְרתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ִמ ֶקּ ֶרב ﬠַ מָּ ם:
ִשּׂאוּ:
ת־שׁאֵ רוֹ הֶ ﬠ ֱָרה ﬠֲונָם י ָ
ְ
20:19וְﬠֶ ְרוַת אֲ חוֹת ִא ְמּ וַאֲ חוֹת אָ ִבי ל ֹא ְתגַלֵּ ה כִּ י אֶ
ִשּׂאוּ ﬠ ֲִר ִירים יָמֻ תוּ:
20:20ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב אֶ ת־דּ ָֹדתוֹ ﬠֶ ְרוַת דֹּדוֹ גִּ לָּ ה חֶ ְטאָ ם י ָ
20:21ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר י ִַקּח אֶ ת־אֵ ֶשׁת אָ ִחיו נ ִָדּה ִהוא ﬠֶ ְרוַת אָ ִחיו גִּ לָּ ה ﬠ ֲִר ִירים י ְִהיוּ:
ֹא־ת ִקיא אֶ ְת ֶכם הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אֲ נִי ֵמ ִביא אֶ ְתכֶם
ָל־מ ְשׁפָּ טַ י ַוﬠ ֲִשׂיתֶ ם אֹתָ ם ְול ָ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ ת־כָּל־חֻ קֹּתַ י וְאֶ ת־כּ ִ
ְ 20:22
ָשׁמָּ ה לָ ֶשׁבֶ ת בָּ הּ:
20:23וְל ֹא ֵתלְ כוּ ְבּחֻ קֹּת הַ גּוֹי אֲ ֶשׁר־אֲ נִי ְמ ַשׁלֵּ חַ ִמפְּ נֵיכֶם כִּ י אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה ﬠָ שׂוּ וָאָ ֻקץ בָּ ם:
ֹתהּ אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ אֲ נִי יְהוָה
20:24וָאֹמַ ר לָ כֶם אַ תֶּ ם ִתּ ְירשׁוּ אֶ ת־אַ ְד ָמ ָתם וַאֲ נִי אֶ ְתּ ֶננָּה לָ ֶכם לָ ֶר ֶשׁת א ָ
ר־ה ְב ַדּלְ ִתּי אֶ ְתכֶם ִמן־הָ ﬠַ ִמּים:
אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁ ִ
ֹתיכֶם בַּ ְבּהֵ ָמה
ֹא־ת ַשׁ ְקּצוּ אֶ ת־נַפְ שׁ ֵ
20:25ו ְִה ְב ַדּ ְלתֶּ ם בֵּ ין־הַ ְבּהֵ ָמה הַ ְטּהֹ ָרה לַ ְטּמֵ אָ ה וּבֵ ין־הָ עוֹף הַ ָטּמֵ א לַ ָטּהֹ ר וְל ְ
ר־ה ְב ַדּלְ ִתּי לָ כֶם לְ טַ מֵּ א:
וּבכֹל אֲ ֶשׁר ִתּ ְרמֹשׂ הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁ ִ
וּבָ עוֹף ְ
20:26ו ְִהיִיתֶ ם ִלי ְקד ִֹשׁים כִּ י ָקדוֹשׁ אֲ נִי יְהוָה וָאַ ְב ִדּל אֶ ְתכֶם ִמן־הָ ﬠַ ִמּים ִל ְהיוֹת ִלי:
ֹתם ְדּ ֵמיהֶ ם בָּ ם:
אוֹ־א ָשּׁה כִּ י־י ְִהיֶה בָ הֶ ם אוֹב אוֹ י ְִדּעֹ נִי מוֹת יוּמָ תוּ בָּ אֶ בֶ ן ִי ְרגְּ מוּ א ָ
ִ
20:27ו ְִאישׁ
ֹשׁה אֱ מֹר אֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים ְבּנֵי אַ הֲ רֹן וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם לְ נֶפֶ שׁ ל ֹא־ ִי טַּ מָּ א ְבּﬠַ מָּ יו:
21:1וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
וּל ִבתּוֹ וּלְ אָ ִחיו:
21:2כִּ י ִאם־לִ ְשׁאֵ רוֹ הַ ָקּרֹב אֵ לָ יו לְ ִאמּוֹ וּלְ אָ ִביו ו ְִל ְבנוֹ ְ
21:3וְלַ אֲ חֹ תוֹ הַ ְבּתוּלָ ה הַ ְקּרוֹבָ ה אֵ לָ יו אֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ יְתָ ה לְ ִאישׁ לָ הּ יִטַּ ָמּא:
21:4ל ֹא יִטַּ מָּ א בַּ ﬠַ ל ְבּﬠַ מָּ יו לְ הֵ חַ לּוֹ:
וּב ְב ָשׂ ָרם ל ֹא י ְִשׂ ְרטוּ ָשׂ ָר ֶטת:
ֹאשׁם וּפְ אַ ת זְ ָקנָם ל ֹא ְיגַלֵּ חוּ ִ
21:5ל ֹא־יקרחה ִי ְק ְרחוּ ָק ְרחָ ה ְבּ ר ָ
קֹדשׁ:
יבם וְהָ יוּ ֶ
ת־א ֵשּׁי יְהוָה לֶ חֶ ם אֱ הֵ יהֶ ם הֵ ם ַמ ְק ִר ִ
ִ
ְ 21:6קד ִֹשׁים י ְִהיוּ לֵ א הֵ יהֶ ם וְל ֹא יְחַ ְלּלוּ ֵשׁם אֱ הֵ יהֶ ם כִּ י אֶ

י־קדֹשׁ הוּא לֵ א הָ יו:
ישׁהּ ל ֹא י ִָקּחוּ כִּ ָ
רוּשׁה ֵמ ִא ָ
ִ 21:7א ָשּׁה ֹזנָה וַחֲ לָ לָ ה ל ֹא י ִָקּחוּ ו ְִא ָשּׁה גְּ ָ
21:8ו ְִק ַדּ ְשׁתּוֹ כִּ י־אֶ ת־לֶ חֶ ם אֱ הֶ י הוּא מַ ְק ִריב ָקדֹשׁ י ְִהיֶה־לָּ כִּ י ָקדוֹשׁ אֲ נִי יְהוָה ְמ ַק ִדּ ְשׁכֶם:
21:9וּבַ ת ִאישׁ כֹּהֵ ן כִּ י תֵ חֵ ל ִלזְ נוֹת אֶ ת־אָ ִביהָ ִהיא ְמחַ לֶּ לֶ ת בָּ אֵ שׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף:
וּמלֵּ א אֶ ת־יָדוֹ ִללְ בֹּשׁ אֶ ת־הַ ְבּג ִָדים אֶ ת־ ר ֹאשׁוֹ ל ֹא
21:10וְהַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל מֵ אֶ חָ יו אֲ ֶשׁר־יוּצַק ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ִ
וּבג ָָדיו ל ֹא יִפְ רֹם:
יִפְ ָרע ְ
21:11וְﬠַ ל כָּל־נַפְ שֹׁת מֵ ת ל ֹא יָב ֹא לְ אָ ִביו וּלְ ִאמּוֹ ל ֹא ִי טַּ מָּ א:
וּמן־הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ל ֹא יֵ ֵצא ְול ֹא יְחַ לֵּ ל אֵ ת ִמ ְק ַדּשׁ אֱ הָ יו כִּ י ֵנזֶר ֶשׁמֶ ן ִמ ְשׁחַ ת אֱ הָ יו ﬠָ לָ יו אֲ נִי יְהוָה:
ִ 21:12
21:13וְהוּא ִא ָשּׁה ִב ְבתוּלֶ יהָ ִי ָקּח:
ם־בּתוּלָ ה ֵמﬠַ ָמּיו י ִַקּח ִא ָשּׁה:
רוּשׁה וַחֲ לָ לָ ה ֹזנָה אֶ ת־אֵ לֶּ ה ל ֹא ִי ָקּח כִּ י ִא ְ
21:14אַ לְ מָ נָה וּגְ ָ
21:15וְל ֹא־יְחַ לֵּ ל ז ְַרעוֹ ְבּﬠַ מָּ יו כִּ י אֲ ִני יְהוָה ְמ ַק ְדּשׁוֹ:
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
21:16וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 21:17דּבֵּ ר אֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר ִאישׁ ִמ ַזּ ְר ֲﬠ לְ ֹדרֹתָ ם אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה בוֹ מוּם ל ֹא י ְִק ַרב ְלהַ ְק ִריב לֶ חֶ ם אֱ הָ יו:
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר־בּוֹ מוּם ל ֹא ִי ְק ָרב ִאישׁ ﬠִ וֵּר אוֹ פִ סֵּ חַ אוֹ חָ רֻ ם אוֹ ָשׂרוּﬠַ :
21:18כִּ י כ ִ
21:19אוֹ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־י ְִהיֶה בוֹ ֶשׁבֶ ר ָרגֶל אוֹ ֶשׁבֶ ר יָד:
אוֹ־דק אוֹ ְתּבַ לֻּל ְבּﬠֵ ינוֹ אוֹ ג ָָרב אוֹ יַלֶּ פֶ ת אוֹ ְמרוֹחַ אָ ֶשׁ :
ַ
21:20אוֹ־גִ בֵּ ן
ת־א ֵשּׁי אֱ הֶ י  1מוּם בּוֹ אֵ ת לֶ חֶ ם אֱ הָ יו ל ֹא
ִ
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר־בּוֹ מוּם ִמזֶּ ַרע אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ל ֹא ִיגַּשׁ ְלהַ ְק ִריב אֶ
21:21כּ ִ
ִיגַּשׁ לְ הַ ְק ִריב:
וּמן־הַ ֳקּ ָד ִשׁים י ֹאכֵל:
21:22לֶ חֶ ם אֱ הָ יו ִמ ָקּ ְד ֵשׁי הַ ֳקּ ָד ִשׁים ִ
ת־מ ְק ָדּ ַשׁי כִּ י אֲ נִי יְהוָה ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
ִ
21:23אַ אֶ ל־הַ פָּ ֹרכֶת ל ֹא ָיב ֹא וְאֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ל ֹא ִיגַּשׁ כִּ י־מוּם בּוֹ ְול ֹא יְחַ לֵּ ל אֶ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹשׁה אֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ל־בָּ נָיו וְאֶ ל־כּ ְ
21:24וַי ְַדבֵּ ר מ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 22:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־שׁם ָק ְד ִשׁי אֲ ֶשׁר הֵ ם מַ ְק ִדּ ִשׁים לִ י אֲ נִי
ֵ
ַ 22:2דּבֵּ ר אֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ל־בָּ נָיו ְו ִינָּזְ רוּ ִמ ָקּ ְד ֵשׁי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא יְחַ ְלּלוּ אֶ
יְהוָה:
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר־י ְִק ַרב ִמכָּל־ז ְַר ֲﬠכֶם אֶ ל־הַ ֳקּ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר י ְַק ִדּישׁוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לַ יהוָה
22:3אֱ מֹר אֲ לֵ הֶ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶם כּ ִ
וְטֻ ְמאָ תוֹ ﬠָ לָ יו ְונִכְ ְרתָ ה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמלְּ פָ נַי אֲ נִי יְהוָה:
ָל־ט ֵמא־נֶפֶ שׁ אוֹ ִאישׁ
ִ 22:4אישׁ ִאישׁ ִמ ֶזּ ַרע אַ הֲ רֹן וְהוּא ָצרוּﬠַ אוֹ זָב בַּ ֳקּ ָד ִשׁים ל ֹא י ֹאכַל ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ִי ְטהָ ר וְהַ ֹנּגֵﬠַ ְבּכ ְ
אֲ ֶשׁר־תֵּ צֵא ִמ ֶמּנּוּ ִשׁכְ בַ ת־ז ַָרע:
ָל־שׁ ֶרץ אֲ ֶשׁ ר י ְִטמָ א־לוֹ אוֹ ְבאָ ָדם אֲ ֶשׁר י ְִט ָמא־לוֹ ְלכֹל טֻ ְמאָ תוֹ:
אוֹ־אישׁ אֲ ֶשׁר ִיגַּע ְבּכ ֶ
ִ
22:5
ם־רחַ ץ ְבּ ָשׂרוֹ בַּ ָמּיִם:
22:6נֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִתּגַּע־בּוֹ וְטָ ְמאָ ה ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב ְול ֹא י ֹאכַל ִמן־הַ ֳקּ ָד ִשׁים כִּ י ִא ָ
22:7וּבָ א הַ ֶשּׁמֶ שׁ ו ְָטהֵ ר וְאַ חַ ר י ֹאכַל ִמן־הַ ֳקּ ָד ִשׁים כִּ י לַ ְחמוֹ הוּא:
וּט ֵרפָ ה ל ֹא י ֹאכַל לְ טָ ְמאָ ה־בָ הּ אֲ נִי יְהוָה:
22:8נְבֵ לָ ה ְ
ת־מ ְשׁמַ ְר ִתּי ְול ֹא־י ְִשׂאוּ ﬠָ לָ יו חֵ ְטא וּמֵ תוּ בוֹ כִּ י יְחַ לְּ לֻהוּ אֲ ִני יְהוָה ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
ִ
ְשׁ ְמרוּ אֶ
22:9ו ָ
קֹדשׁ:
ְשׂכִ יר ל ֹא־י ֹאכַל ֶ
תּוֹשׁב כֹּהֵ ן ו ָ
ַ
קֹדשׁ
ְ 22:10וכָל־זָר ל ֹא־י ֹאכַל ֶ
ְ 22:11וכֹהֵ ן כִּי־י ְִקנֶה נֶפֶ שׁ ִק ְניַן כּ ְַספּוֹ הוּא י ֹאכַל בּוֹ וִילִ יד בֵּ יתוֹ הֵ ם י ֹאכְ לוּ ְבלַ ְחמוֹ:
רוּמת הַ ֳקּ ָד ִשׁים ל ֹא ת ֹאכֵל:
22:12וּבַ ת־כֹּהֵ ן כִּ י ִת ְהיֶה לְ ִאישׁ זָר ִהוא ִבּ ְת ַ
עוּריהָ ִמלֶּ חֶ ם אָ ִביהָ תּ ֹאכֵל
רוּשׁה ְוז ֶַרע אֵ ין לָ הּ ְו ָשׁבָ ה אֶ ל־בֵּ ית אָ ִביהָ כִּ נְ ֶ
22:13וּבַ ת־כֹּהֵ ן כִּ י ִת ְהיֶה אַ לְ מָ נָה וּגְ ָ
ְוכָל־זָר ל ֹא־י ֹאכַל בּוֹ:
קֹּדשׁ:
22:14ו ְִאישׁ כִּ י־י ֹאכַל קֹ ֶדשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה ְויָסַ ף חֲ ִמ ִשׁיתוֹ ﬠָ לָ יו ְונָתַ ן לַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ ֶ
ת־ק ְד ֵשׁי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת אֲ ֶשׁר־י ִָרימוּ לַ יהוָה:
ָ
22:15וְל ֹא יְחַ ְלּלוּ אֶ
ת־ק ְד ֵשׁיהֶ ם כִּ י אֲ נִי יְהוָה ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
ָ
אוֹתם ﬠֲון אַ ְשׁ ָמה ְבּאָ כְ לָ ם אֶ
ָ
22:16ו ְִה ִשּׂיאוּ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
22:17וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
2
וּמן־הַ ֵגּר הַ גָּר
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם ִאישׁ ִאישׁ ִמבֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
ַ 22:18דּבֵּ ר אֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ל־בָּ נָיו וְאֶ ל כּ ְ
בוֹתם אֲ ֶשׁר־י ְַק ִריבוּ לַ יהוָה ְל עֹלָ ה:
ָל־נִד ָ
וּלכ ְ
ָל־נִד ֵריהֶ ם ְ
ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְַק ִריב ָק ְרבָּ נוֹ ְלכ ְ
22:19לִ ְר ֹצ ְנכֶם תָּ ִמים ָזכָר בַּ בָּ ָקר בַּ כְּ ָשׂ ִבים וּבָ ﬠִ זִּ ים:
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22:20כֹּל אֲ ֶשׁר־בּוֹ מוּם ל ֹא תַ ְק ִריבוּ כִּ י־ל ֹא לְ ָרצוֹן י ְִהיֶה לָ כֶם:
ח־שׁלָ ִמים לַ יהוָה לְ פַ לֵּ א־נ ֶֶדר אוֹ לִ נ ְָדבָ ה בַּ בָּ ָקר אוֹ בַ צּ ֹאן תָּ ִמים י ְִהיֶה ְל ָרצוֹן ָכּל־מוּם ל ֹא
ְ
22:21ו ְִאישׁ כִּ י־י ְַק ִריב זֶבַ
י ְִהיֶה־בּוֹ:
ֹא־ת ְתּנוּ מֵ הֶ ם
22:22ﬠַ וּ ֶֶרת אוֹ ָשׁבוּר אוֹ־חָ רוּץ אוֹ־יַבֶּ לֶ ת אוֹ ג ָָרב אוֹ יַלֶּ פֶ ת ל ֹא־תַ ְק ִריבוּ אֵ לֶּ ה לַ יהוָה ו ְִא ֶשּׁה ל ִ
ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ לַ יהוָה:
ֲשׂה אֹתוֹ וּלְ נ ֵֶד ר ל ֹא י ֵָרצֶה:
22:23וְשׁוֹר ו ֶָשׂה ָשׂרוּﬠַ ו ְָקלוּט נ ְָדבָ ה תַּ ﬠ ֶ
וּבאַ ְרצְ כֶם ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ:
וּמעוּ ְוכָתוּת ְונָתוּק ְוכָרוּת ל ֹא ַת ְק ִריבוּ לַ יהוָה ְ
ָ 22:24
וּמיַּד בֶּ ן־ ֵנכָר ל ֹא תַ ְק ִריבוּ אֶ ת־לֶ חֶ ם אֱ הֵ יכֶם ִמכָּל־אֵ לֶּ ה כִּ י ָמ ְשׁחָ ָתם בָּ הֶ ם מוּם בָּ ם ל ֹא י ֵָרצוּ לָ כֶם:
ִ 22:25
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
22:26וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
וּמיּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי וָהָ ְלאָ ה י ֵָרצֶה ְל ָק ְרבַּ ן ִא ֶשּׁה
ֶשׂב אוֹ־ﬠֵ ז כִּ י ִיוָּלֵ ד וְהָ יָה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תַּ חַ ת ִאמּוֹ ִ
22:27שׁוֹר אוֹ־כ ֶ
לַ יהוָה:
ת־בּנוֹ ל ֹא ִת ְשׁחֲ טוּ ְבּיוֹם אֶ חָ ד:
ְ
אוֹ־שׂה אֹתוֹ וְאֶ
ֶ
22:28וְשׁוֹר
ח־תּוֹדה לַ יהוָה לִ ְר ֹצ ְנכֶם ִתּזְ בָּ חוּ:
ָ
י־תזְ ְבּחוּ זֶבַ
22:29וְכִ ִ
א־תוֹתירוּ ִממֶּ נּוּ ﬠַ ד־ ֹבּ ֶקר אֲ נִי יְהוָה:
ִ
22:30בַּ יּוֹם הַ הוּא יֵאָ כֵל ל ֹ
יתם אֹתָ ם אֲ נִי יְהוָה:
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ִמצְ ותַ י וַﬠ ֲִשׂ ֶ
ְ 22:31
ת־שׁם ָק ְד ִשׁי וְנִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ נִי יְהוָה ְמ ַק ִדּ ְשׁכֶם:
ֵ
22:32וְל ֹא ְתחַ לְּ לוּ אֶ
22:33הַ מּוֹצִ יא אֶ ְתכֶם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם לִ ְהיוֹת לָ כֶם לֵ א ִהים אֲ נִי יְהוָה:
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
23:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
קֹדשׁ אֵ לֶּ ה הֵ ם מוֹﬠ ֲָדי:
ֹתם ִמ ְק ָראֵ י ֶ
ר־תּ ְק ְראוּ א ָ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם מוֹﬠ ֲֵדי יְהוָה אֲ ֶשׁ ִ
ַ 23:2דּבֵּ ר אֶ ְ
ָל־מלָ אכָה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ ַשׁבָּ ת ִהוא
א־קֹדשׁ כּ ְ
ֶ
ֵ 23:3שׁ ֶשׁת י ִָמים תֵּ ﬠָ ֶשׂה ְמלָ אכָה וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ַשׁבַּ ת ַשׁבָּ תוֹן ִמ ְק ָר
ֹתיכֶם:
מוֹשׁב ֵ
ְ
לַ יהוָה ְבּכֹל
ר־תּ ְק ְראוּ אֹתָ ם ְבּמוֹﬠ ֲָדם:
קֹדשׁ אֲ ֶשׁ ִ
23:4אֵ לֶּ ה מוֹﬠ ֲֵדי יְהוָה ִמ ְק ָראֵ י ֶ
23:5בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר לַ חֹ ֶדשׁ בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבָּ יִם פֶּ סַ ח לַ יהוָה:
23:6וּבַ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּ ה חַ ג הַ מַּ צּוֹת לַ יהוָה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים מַ צּוֹת תּ ֹאכֵלוּ:
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ:
א־קֹדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם כּ ְ
ֶ
23:7בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ִמ ְק ָר
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ:
א־קֹדשׁ כּ ְ
ֶ
יﬠי ִמ ְק ָר
23:8ו ְִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה לַ יהוָה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
23:9וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ירהּ
ת־קצִ ָ
וּק ַצ ְר ֶתּם אֶ ְ
י־תבֹאוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אֲ נִי נֹתֵ ן לָ כֶם ְ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם כִּ ָ
ַ 23:10דּבֵּ ר אֶ ְ
אשׁית ְקצִ ְירכֶם אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן:
אתם אֶ ת־עֹמֶ ר ֵר ִ
וַהֲ בֵ ֶ
23:11וְהֵ נִיף אֶ ת־הָ עֹמֶ ר ִל ְפנֵי יְהוָה לִ ְרצֹנְ כֶם ִמ ָמּחֳ ַרת הַ ַשּׁבָּ ת ְינִיפֶ נּוּ הַ כֹּהֵ ן:
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹלָ ה לַ יהוָה:
עֹמ ר כֶּבֶ שׂ ָתּ ִמים בֶּ ְ
ִיפכֶם אֶ ת־הָ ֶ
ַ 23:12וﬠ ֲִשׂיתֶ ם ְבּיוֹם הֲ נ ְ
יﬠת הַ ִהין:
וּמ ְנחָ תוֹ ְשׁנֵי ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן ִא ֶשּׁה לַ יהוָה ֵריחַ נִיחֹ חַ ְו ִנ ְסכֹּה יַ ִין ְר ִב ִ
ִ 23:13
ת־ק ְרבַּ ן אֱ הֵ יכֶם חֻ ַקּת עוֹלָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶם
ָ
23:14וְלֶ חֶ ם ו ְָקלִ י ְוכ ְַרמֶ ל ל ֹא ת ֹאכְ לוּ ﬠַ ד־ﬠֶ ֶצם הַ יּוֹם הַ זֶּה ﬠַ ד הֲ ִביאֲ כֶם אֶ
ְבּכֹל מ ְֹשׁבֹתֵ יכֶם:
וּספַ ְרתֶּ ם לָ כֶם ִממָּ חֳ ַרת הַ ַשּׁבָּ ת ִמיּוֹם הֲ ִביאֲ כֶם אֶ ת־עֹמֶ ר הַ ְתּנוּפָ ה ֶשׁבַ ע ַשׁבָּ תוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָה:
ְ 23:15
23:16ﬠַ ד ִממָּ חֳ ַרת הַ ַשּׁבָּ ת הַ ְשּׁ ִביﬠִ ת ִתּ ְספְּ רוּ חֲ ִמ ִשּׁים יוֹם ו ְִה ְק ַר ְבתֶּ ם ִמ ְנחָ ה חֲ ָד ָשׁה לַ יהוָה:
כּוּרים לַ יהוָה:
ֹתיכֶם תָּ ִביאוּ לֶ חֶ ם ְתּנוּפָ ה ְשׁ ַתּיִם ְשׁנֵי ﬠֶ ְשׂרֹנִים סֹלֶ ת ִתּ ְהיֶינָה חָ ֵמץ ֵתּאָ פֶ ינָה ִבּ ִ
מּוֹשׁב ֵ
ִ 23:17מ ְ
ילם ְשׁ ָניִם י ְִהיוּ עֹלָ ה לַ יהוָה
ימם ְבּנֵי ָשׁנָה וּפַ ר בֶּ ן־בָּ ָקר אֶ חָ ד וְאֵ ִ
23:18ו ְִה ְק ַר ְב ֶתּם ﬠַ ל־הַ לֶּ חֶ ם ִשׁ ְבﬠַ ת כְּ בָ ִשׂים ְתּ ִמ ִ
וּמנְ חָ תָ ם ְו ִנ ְסכֵּיהֶ ם ִא ֵשּׁה ֵריחַ ־נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
ִ
וּשׁנֵי כְ בָ ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה לְ זֶבַ ח ְשׁלָ ִמים:
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את ְ
יתם ְשׂ ִﬠ ִ
23:19וַﬠ ֲִשׂ ֶ
קֹדשׁ י ְִהיוּ לַ יהוָה לַ כֹּהֵ ן:
ל־שׁנֵי כְּ בָ ִשׂים ֶ
כּוּרים ְתּנוּפָ ה ִלפְ נֵי יְהוָה ﬠַ ְ
אֹתם ﬠַ ל לֶ חֶ ם הַ ִבּ ִ
23:20וְהֵ נִיף הַ ֹכּהֵ ן ָ
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ חֻ ַקּת עוֹלָ ם
וּק ָראתֶ ם ְבּﬠֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה ִמ ְק ָרא־קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם כּ ְ
ְ 23:21
ָל־מוֹשׁבֹתֵ יכֶם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם:
ְ
ְבּכ
אֹתם
ֹא־תכַלֶּ ה פְּ אַ ת ָשׂ ְד ְבּ ֻקצְ ֶר וְלֶ ֶקט ְקצִ ְיר ל ֹא ְתלַ ֵקּט לֶ ﬠָ נִי וְלַ גֵּר תַּ ֲﬠזֹב ָ
ת־קצִ יר אַ ְרצְ כֶם ל ְ
וּב ֻקצְ ְרכֶם אֶ ְ
ְ 23:22
אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
23:23וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
א־קֹדשׁ:
ֶ
מ ר בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם ַשׁבָּ תוֹן זִ כְ רוֹן ְתּרוּﬠָ ה ִמ ְק ָר
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
ַ 23:24דּבֵּ ר אֶ ְ
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ ו ְִה ְק ַר ְבתֶּ ם ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
23:25כּ ְ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
23:26וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ

נִּיתם אֶ ת־נַפְ שֹׁתֵ י ֶכם
א־קֹדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם וְﬠִ ֶ
ֶ
23:27אַ בֶּ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ י הַ זֶּה יוֹם הַ כִּ פּ ִֻרים הוּא ִמ ְק ָר
ו ְִה ְק ַר ְבתֶּ ם ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
ָל־מלָ אכָה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ ְבּﬠֶ ֶצם הַ יּוֹם הַ זֶּה כִּ י יוֹם כִּ ֻפּ ִרים הוּא ְלכַפֵּ ר ﬠֲלֵ יכֶם ִל ְפנֵי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ְ 23:28וכ ְ
ֹא־ת ֻﬠנֶּה ְבּﬠֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה וְנִכְ ְר ָתה ֵמﬠַ ֶמּיהָ :
23:29כִּ י כָל־הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ל ְ
ָל־מלָ אכָה ְבּﬠֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה וְהַ אֲ בַ ְד ִתּי אֶ ת־הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ﬠַ מָּ הּ:
ֲשׂה כּ ְ
ְ 23:30וכָל־הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֶ
ָל־מלָ אכָה ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ חֻ ַקּת עוֹלָ ם לְ ֹדרֹתֵ יכֶם ְבּכֹל מ ְֹשׁבֹתֵ יכֶם:
23:31כּ ְ
נִּיתם אֶ ת־נַפְ שֹׁתֵ יכֶם ְבּ ִת ְשׁﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ בָּ ﬠֶ ֶרב ֵמﬠֶ ֶרב ﬠַ ד־ﬠֶ ֶרב ִתּ ְשׁ ְבּתוּ ַשׁבַּ ְתּכֶם:
ַ 23:32שׁבַּ ת ַשׁבָּ תוֹן הוּא לָ כֶם ו ְִﬠ ֶ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
ַ 23:33וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
מ ר בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ י הַ ֶזּה חַ ג הַ סֻּ כּוֹת ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים לַ יהֹ וָה:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
ַ 23:34דּבֵּ ר אֶ ְ
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ:
23:35בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ִמ ְק ָרא־קֹ ֶדשׁ כּ ְ
א־קֹדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם ו ְִה ְק ַר ְבתֶּ ם ִא ֶשּׁה לַ יהוָה ֲﬠ ֶצ ֶרת
ֶ
ִ 23:36שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תַּ ְק ִריבוּ ִא ֶשּׁה לַ יהוָה בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי ִמ ְק ָר
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ:
ִהוא כּ ְ
וּמ ְנחָ ה זֶבַ ח וּ ְנסָ כִ ים
קֹדשׁ לְ הַ ְק ִריב ִא ֶשּׁה לַ יהוָה עֹלָ ה ִ
ר־תּ ְק ְראוּ אֹתָ ם ִמ ְק ָראֵ י ֶ
23:37אֵ לֶּ ה מוֹﬠ ֲֵדי יְהוָה אֲ ֶשׁ ִ
ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ:
וּמ ְלּבַ ד כָּל־נ ְִדבוֹתֵ יכֶם אֲ ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לַ יהוָה:
וּמ ְלּבַ ד כָּל־נ ְִד ֵריכֶם ִ
נוֹתיכֶם ִ
וּמ ְלּבַ ד מַ ְתּ ֵ
ִ 23:38מ ְלּבַ ד ַשׁ ְבּתֹת יְּ הוָה ִ
ת־תּבוּאַ ת הָ אָ ֶרץ ָתּחֹ גּוּ אֶ ת־חַ ג־יְהוָה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים
ְ
יﬠי ְבּאָ ְספְּ כֶם אֶ
23:39אַ בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ַשׁבָּ תוֹן וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי ַשׁבָּ תוֹן:
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם ִל ְפנֵי יְהוָה
וּל ַק ְח ֶתּם לָ כֶם בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ְפּ ִרי ﬠֵ ץ הָ ָדר כַּפֹּ ת ְתּ ָמ ִרים וַ ֲﬠנַף ﬠֵ ץ־ﬠָ בֹת וְﬠַ ְרבֵ י־נָחַ ל ְ
ְ 23:40
אֱ הֵ יכֶם ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
יﬠי ָתּחֹ גּוּ ֹאתוֹ:
23:41וְחַ גֹּ תֶ ם אֹתוֹ חַ ג לַ יהוָה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים בַּ ָשּׁנָה חֻ ַקּת עוֹלָ ם לְ ֹדרֹתֵ יכֶם בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
23:42בַּ סֻּ כֹּת תֵּ ְשׁבוּ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים כָּל־הָ אֶ זְ ָרח ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל י ְֵשׁבוּ בַּ סֻּ כֹּת:
אוֹתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אֲ ִני יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ָ
יאי
ת־בּנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל ְבּהוֹצִ ִ
ְ
הוֹשׁ ְב ִתּי אֶ
ַ
23:43לְ מַ ﬠַ ן י ְֵדעוּ ֹד רֹתֵ יכֶם כִּ י בַ סֻּ כּוֹת
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
מﬠ ֲֵדי יְהוָה אֶ ְ
ֹשׁה אֶ ת־ ֹ
23:44וַי ְַדבֵּ ר מ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
24:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ִי ְקחוּ אֵ לֶ י ֶשׁמֶ ן ַזיִת ָז כּ ִָתית לַ מָּ אוֹר לְ הַ ֲﬠ ת נֵר ָתּ ִמיד:
ְ
24:2צַו אֶ
ִ 24:3מחוּץ ְלפָ ֹרכֶת הָ ﬠֵ דֻ ת ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד יַ ֲﬠ ֹר אֹתוֹ אַ הֲ רֹן ֵמﬠֶ ֶרב ﬠַ ד־בּ ֶֹקר ִל ְפנֵי יְהוָה ָתּ ִמיד חֻ ַקּת עוֹלָ ם
לְ ֹדרֹתֵ יכֶם:
24:4ﬠַ ל הַ ְמּנ ָֹרה הַ ְטּהֹ ָרה ַי ֲﬠ ֹר אֶ ת־הַ נֵּרוֹת לִ פְ נֵי יְהוָה תָּ ִמיד:
ית ֹאתָ הּ ְשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה חַ לּוֹת ְשׁנֵי ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים י ְִהיֶה הַ חַ לָּ ה הָ אֶ חָ ת:
24:5וְלָ ַק ְח ָתּ סֹלֶ ת וְאָ פִ ָ
אוֹתם ְשׁתַּ יִם ַמﬠ ֲָרכוֹת ֵשׁשׁ הַ ַמּ ֲﬠ ָרכֶת ﬠַ ל הַ שֻּׁ לְ חָ ן הַ טָּ הֹ ר ִל ְפנֵי יְהוָה:
ָ
ְשׂ ְמתָּ
24:6ו ַ
ְ 24:7ונָתַ תָּ ﬠַ ל־הַ מַּ ﬠ ֲֶרכֶת לְ ֹבנָה ַזכָּה וְהָ יְתָ ה לַ לֶּ חֶ ם לְ אַ זְ כּ ָָרה ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
ְ 24:8בּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת יַﬠַ ְרכֶנּוּ ִל ְפנֵי יְהוָה ָתּ ִמיד ֵמאֵ ת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִרית עוֹלָ ם:
ְתה ְלאַ הֲ רֹן וּלְ בָ נָיו וַאֲ ָכלֻהוּ ְבּמָ קוֹם ָקדֹשׁ כִּ י קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא לוֹ מֵ ִא ֵשּׁי יְהוָה חָ ק־עוֹלָ ם:
24:9וְהָ י ָ
ן־אישׁ ִמצְ ִרי ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ נָּצוּ בַּ ַמּחֲ נֶה בֶּ ן הַ יִּ ְשׂ ְראֵ ִלית ו ְִאישׁ
ן־א ָשּׁה י ְִשׂ ְראֵ לִ ית וְהוּא בֶּ ִ
ַ 24:10ו ֵיּצֵא בֶּ ִ
הַ יִּ ְשׂ ְראֵ לִ י:
ת־דּ ְב ִרי
ְשׁם ִאמּוֹ ְשׁ ִמית בַּ ִ
ֹשׁה ו ֵ
24:11וַיִּ קֹּב בֶּ ן־הָ ִא ָשּׁה הַ יִּ ְשׂ ְראֵ ִלית אֶ ת־הַ ֵשּׁם ַוי ְַקלֵּ ל ַויּ ִָביאוּ אֹתוֹ אֶ ל־מ ֶ
ה־דן:
לְ מַ ֵטּ ָ
24:12וַ ַיּנִּיחֻ הוּ בַּ ִמּ ְשׁ ָמר ִל ְפרֹשׁ לָ הֶ ם ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה:
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
24:13וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־מחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה וְסָ ְמכוּ כָל־הַ שּׁ ְֹמ ִﬠים אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל־ ר ֹאשׁוֹ ְו ָרגְ מוּ אֹתוֹ כָּל־הָ ﬠֵ ָדה:
24:14הוֹצֵא אֶ ת־הַ ְמ ַקלֵּ ל אֶ ִ
ָשׂא חֶ ְטאוֹ:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְתּ ַדבֵּ ר לֵ אמֹר ִאישׁ ִאישׁ כִּ י־ ְי ַקלֵּ ל אֱ הָ יו ְונ ָ
24:15וְאֶ ְ
יוּמת:
בוֹ־שׁם ָ
ֵ
ְ 24:16ונ ֵֹקב ֵשׁם־יְהוָה מוֹת יוּמָ ת ָרגוֹם ִי ְרגְּ מוּ־בוֹ כָּל־הָ ﬠֵ ָדה ַכּגֵּר כָּאֶ זְ ָרח ְבּנ ְָק
יוּמת:
24:17ו ְִאישׁ כִּ י יַכֶּה כָּל־נֶפֶ שׁ אָ ָדם מוֹת ָ
ְשׁלְּ מֶ נָּה נֶפֶ שׁ תַּ חַ ת נָפֶ שׁ:
שׁ־בּהֵ מָ ה י ַ
ְ
24:18וּמַ כֵּה נֶפֶ
24:19ו ְִאישׁ כִּי־יִתֵּ ן מוּם בַּ ﬠ ֲִמיתוֹ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה כֵּן יֵﬠָ ֶשׂה לּוֹ:
ֶ 24:20שׁבֶ ר תַּ חַ ת ֶשׁבֶ ר ﬠַ יִן תַּ חַ ת ﬠַ יִן ֵשׁן תַּ חַ ת ֵשׁן כַּאֲ ֶשׁר יִתֵּ ן מוּם בָּ אָ ָדם כֵּן ִינּ ֶָתן בּוֹ:
וּמ ֵכּה אָ ָדם יוּמָ ת:
ְשׁ ְלּמֶ נָּה ַ
וּמכֵּה ְבהֵ ָמה י ַ
ַ 24:21
ִ 24:22מ ְשׁפַּ ט אֶ חָ ד י ְִהיֶה לָ כֶם ַכּגֵּר כָּאֶ זְ ָרח י ְִהיֶה כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:

וּבנֵי־ ִי ְשׂ ָראֵ ל ﬠָ שׂוּ
ל־מחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה וַיִּ ְרגְּ מוּ ֹאתוֹ אָ בֶ ן ְ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּוֹצִ יאוּ אֶ ת־הַ ְמ ַקלֵּ ל אֶ ִ
ֹשׁה אֶ ְ
ַ 24:23וי ְַדבֵּ ר מ ֶ
ֹשׁה:
כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה ְבּהַ ר ִסינַי לֵ אמֹר:
25:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ְשׁ ְב ָתה הָ אָ ֶרץ ַשׁבָּ ת לַ יהוָה:
ֹתן לָ כֶם ו ָ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם כִּ י ָתבֹאוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אֲ נִ י נ ֵ
ַ 25:2דּבֵּ ר אֶ ְ
ת־תּבוּאָ ָתהּ:
ְ
ְשׁשׁ ָשׁנִים ִתּזְ מֹר כּ ְַרמֶ וְאָ סַ פְ תָּ אֶ
ֵ 25:3שׁשׁ ָשׁנִים ִתּזְ ַרע ָשׂ ֶד ו ֵ
יﬠת ַשׁבַּ ת ַשׁבָּ תוֹן י ְִהיֶה לָ אָ ֶרץ ַשׁבָּ ת לַ יהוָה ָשׂ ְד ל ֹא ִתזְ ָרע ְוכ ְַר ְמ ל ֹא ִתזְ מֹר:
25:4וּבַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִב ִ
יר ל ֹא ִת ְבצֹר ְשׁנַת ַשׁבָּ תוֹן י ְִהיֶה לָ אָ ֶרץ:
ת־ﬠ ְנּבֵ י נְזִ ֶ
ִ
25:5אֵ ת ְספִ יחַ ְקצִ ְיר ל ֹא ִת ְקצוֹר וְאֶ
תוֹשׁ ְב הַ גּ ִָרים ִﬠמָּ :
וּל ָ
25:6וְהָ יְתָ ה ַשׁבַּ ת הָ אָ ֶרץ לָ כֶם לְ אָ כְ לָ ה לְ וּלְ ﬠַ ְב ְדּ וְלַ אֲ מָ תֶ וְלִ ְשׂכִ ְיר ְ
ָל־תּבוּאָ תָ הּ לֶ אֱ כֹל:
25:7ו ְִל ְבהֶ ְמ ְתּ וְלַ חַ יָּה אֲ ֶשׁ ר ְבּאַ ְר ֶצ ִתּ ְהיֶה כ ְ
25:8וְסָ פַ ְרתָּ לְ ֶשׁבַ ע ַשׁ ְבּתֹת ָשׁ ִנים ֶשׁבַ ע ָשׁנִ ים ֶשׁבַ ע פְּ ﬠָ ִמים וְהָ יוּ לְ י ְֵמי ֶשׁבַ ע ַשׁ ְבּתֹת הַ ָשּׁנִים ֵתּ ַשׁע וְאַ ְרבָּ ִﬠים
ָשׁנָה:
25:9וְהַ ﬠֲבַ ְרתָּ שׁוֹפַ ר ְתּרוּﬠָ ה בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִבﬠִ י בֶּ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ ְבּיוֹם הַ כִּ פּ ִֻרים תַּ ﬠ ֲִבירוּ שׁוֹפָ ר ְבּכָל־אַ ְרצְ כֶם:
ְשׁ ְב ֶתּם ִאישׁ
וּק ָראתֶ ם ְדּרוֹר בָּ אָ ֶרץ לְ כָל־יֹ ְשׁבֶ יהָ יוֹבֵ ל ִהוא ִתּ ְהיֶה לָ כֶם ו ַ
25:10ו ְִק ַדּ ְשׁתֶּ ם אֵ ת ְשׁנַת הַ חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
ל־מ ְשׁפַּ ְחתּוֹ תָּ שֻׁ בוּ:
אֶ ל־אֲ חֻ זָּתוֹ ו ְִאישׁ אֶ ִ
ת־ס ִפיחֶ יהָ ְול ֹא ִת ְבצְ רוּ אֶ ת־נְזִ ֶריהָ :
ְ
25:11יוֹבֵ ל ִהוא ְשׁנַת הַ חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ִתּ ְהיֶה לָ כֶם ל ֹא ִתזְ ָרעוּ ְול ֹא ִת ְקצְ רוּ אֶ
ת־תּבוּאָ תָ הּ:
ְ
25:12כִּ י יוֹבֵ ל ִהוא קֹ ֶדשׁ ִתּ ְהיֶה לָ כֶם ִמן־הַ ָשּׂ ֶדה תּ ֹאכְ לוּ אֶ
ִ 25:13בּ ְשׁנַת הַ יּוֹבֵ ל הַ זּ ֹאת תָּ שֻׁ בוּ ִאישׁ אֶ ל־אֲ חֻ זָּתוֹ:
י־ת ְמכְּ רוּ ִמ ְמכָּר לַ ﬠ ֲִמיתֶ אוֹ ָקנֹה ִמיַּד ﬠ ֲִמיתֶ אַ ל־תּוֹנוּ ִאישׁ אֶ ת־אָ ִחיו:
25:14וְכִ ִ
ֵי־תבוּאֹת י ְִמכָּר־לָ :
ְ 25:15בּ ִמ ְספַּ ר ָשׁנִים אַ חַ ר הַ יּוֹבֵ ל ִתּ ְקנֶה מֵ אֵ ת ﬠ ֲִמיתֶ ְבּ ִמ ְספַּ ר ְשׁנ ְ
מכֵר לָ :
25:16לְ פִ י רֹב הַ ָשּׁנִים תַּ ְרבֶּ ה ִמ ְקנָתוֹ וּלְ פִ י ְמ עֹ ט הַ ָשּׁנִים תַּ ְמﬠִ יט ִמ ְקנָתוֹ כִּ י ִמ ְספַּ ר ְתּבוּאֹת הוּא ֹ
25:17וְל ֹא תוֹנוּ ִאישׁ אֶ ת־ﬠ ֲִמיתוֹ ְוי ֵָראתָ מֵ אֱ הֶ י כִּ י אֲ נִי יְהֹ וָה אֱ הֵ יכֶם:
ִישׁ ְב ֶתּם ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ לָ בֶ ַטח:
ַ 25:18וﬠ ֲִשׂיתֶ ם אֶ ת־חֻ קֹּתַ י וְאֶ ת־ ִמ ְשׁפָּ טַ י ִתּ ְשׁ ְמרוּ וַﬠ ֲִשׂיתֶ ם אֹתָ ם ו ַ
ִישׁ ְבתֶּ ם לָ בֶ טַ ח ﬠָ לֶ יהָ :
ְ 25:19ונ ְָתנָה הָ אָ ֶרץ פִּ ְריָהּ וַאֲ כַלְ תֶּ ם לָ שֹׂבַ ע ו ַ
ת־תּבוּאָ ֵתנוּ:
ְ
יﬠת הֵ ן ל ֹא נִזְ ָרע ְול ֹא נֶאֱ סֹף אֶ
ֹאמרוּ ַמה־נּ ֹאכַל בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִב ִ
25:20וְכִ י ת ְ
ת־בּ ְרכ ִָתי לָ כֶם בַּ ָשּׁנָה הַ ִשּׁ ִשּׁית וְﬠָ ָשׂת אֶ ת־הַ ְתּבוּאָ ה לִ ְשׁ שׁ הַ ָשּׁנִים:
ִ
יתי אֶ
25:21וְצִ וִּ ִ
25:22וּזְ ַרﬠְ ֶתּם אֵ ת הַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִמינִת וַאֲ כ ְַל ֶתּם ִמן־הַ ְתּבוּאָ ה י ָָשׁן ﬠַ ד הַ ָשּׁנָה הַ ְתּ ִשׁיﬠִ ת ﬠַ ד־בּוֹא ְתּבוּאָ ָתהּ תּ ֹאכְ לוּ
י ָָשׁן:
ְתוֹשׁ ִבים אַ ֶתּם ִﬠ ָמּ ִדי:
י־לי הָ אָ ֶרץ כִּ י־ג ִֵרים ו ָ
25:23וְהָ אָ ֶרץ ל ֹא ִת ָמּכֵר ִלצְ ִמתֻ ת כִּ ִ
וּבכֹל אֶ ֶרץ אֲ חֻ זּ ְַתכֶם גְּ אֻ לָּ ה ִתּ ְתּנוּ לָ אָ ֶרץ:
ְ 25:24
25:25כִּ י־יָמוּ אָ ִחי וּמָ כַר מֵ אֲ חֻ זָּתוֹ וּבָ א גֹ אֲ לוֹ הַ ָקּרֹב אֵ לָ יו ְוגָאַ ל אֵ ת ִמ ְמכַּר אָ ִחיו:
וּמצָא כְּ ֵדי גְ אֻ לָּ תוֹ:
25:26ו ְִאישׁ כִּ י ל ֹא י ְִהיֶה־לּוֹ גֹּ אֵ ל ו ְִה ִשּׂיגָה יָדוֹ ָ
ְשׁב לַ אֲ חֻ זָּתוֹ:
ת־שׁנֵי ִמ ְמכָּרוֹ וְהֵ ִשׁיב אֶ ת־הָ עֹ ֵדף לָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר מָ כַר־לוֹ ו ָ
ְ
25:27ו ְִח ַשּׁב אֶ
ְשׁב לַ אֲ חֻ זָּתוֹ:
ֹא־מצְ אָ ה יָדוֹ ֵדּי הָ ִשׁיב לוֹ וְהָ יָה ִמ ְמכָּרוֹ ְבּיַד הַ קֹּ נֶה אֹתוֹ ﬠַ ד ְשׁנַת הַ יּוֹבֵ ל ְויָצָא בַּ יֹּ בֵ ל ו ָ
25:28ו ְִאם ל ָ
ְתה גְּ אֻ לָּ תוֹ ﬠַ ד־תֹּם ְשׁנַת ִמ ְמכָּרוֹ י ִָמים ִתּ ְהיֶה גְ אֻ לָּ תוֹ:
חוֹמה וְהָ י ָ
ָ
ית־מוֹשׁב ﬠִ יר
ַ
25:29ו ְִאישׁ כִּי־י ְִמכֹּר בֵּ
ד־מל ֹאת לוֹ ָשׁנָה ְת ִמימָ ה ו ְָקם הַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר־בָּ ﬠִ יר אֲ ֶשׁ ר־לוֹ חֹ מָ ה לַ צְּ ִמיתֻ ת לַ קֹּ נֶה אֹתוֹ
25:30ו ְִאם ל ֹא־ ִיגָּאֵ ל ﬠַ ְ
לְ ֹדרֹתָ יו ל ֹא יֵצֵא בַּ יֹּ בֵ ל:
ל־שׂ ֵדה הָ אָ ֶרץ יֵחָ ֵשׁב גְּ אֻ לָּ ה ִתּ ְהיֶה־לּוֹ וּבַ יֹּ בֵ ל יֵצֵא:
25:31וּבָ ֵתּי הַ חֲ צֵ ִרים אֲ ֶשׁר אֵ ין־לָ הֶ ם חֹ ָמה סָ ִביב ﬠַ ְ
25:32וְﬠָ ֵרי הַ לְ וִיִּ ם בָּ תֵּ י ﬠָ ֵרי אֲ חֻ זָּתָ ם גְּ אֻ לַּ ת עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶה לַ לְ וִיִּ ם:
25:33וַאֲ ֶשׁר יִגְ אַ ל ִמן־הַ לְ וִיִּ ם ְויָצָא ִמ ְמכַּר־בַּ יִת וְﬠִ יר אֲ חֻ זָּ תוֹ בַּ יֹּ בֵ ל כִּ י בָ תֵּ י ﬠָ ֵרי הַ לְ וִיִּ ם ִהוא אֲ חֻ זָּ ָתם ְבּתוֹ ְבּנֵי
י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּשׂ ֵדה ִמגְ ַרשׁ ﬠָ ֵריהֶ ם ל ֹא יִמָּ כֵר כִּ י־אֲ חֻ ַזּת עוֹלָ ם הוּא לָ הֶ ם:
ְ 25:34
ְתוֹשׁב וָחַ י ﬠִ ָמּ :
25:35וְכִ י־יָמוּ אָ ִחי וּמָ טָ ה יָדוֹ ﬠִ מָּ וְהֶ חֱ ז ְַקתָּ בּוֹ גֵּר ו ָ
את ֵמאֱ הֶ י וְחֵ י אָ ִחי ִﬠ ָמּ :
ֶשׁ וְתַ ְר ִבּית ְוי ֵָר ָ
ל־תּ ַקּח ֵמ ִאתּוֹ נ ֶ
25:36אַ ִ
ֹא־תתֵּ ן אָ כְ לֶ :
וּב ַמ ְר ִבּית ל ִ
ֶשׁ ְ
ֹא־תתֵּ ן לוֹ ְבּנ ֶ
25:37אֶ ת־כּ ְַס ְפּ ל ִ
ֵאתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם לָ תֵ ת לָ כֶם אֶ ת־אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן לִ ְהיוֹת לָ כֶם
25:38אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר־הוֹצ ִ
לֵ א ִהים:
ֹא־ת ֲﬠבֹד בּוֹ ֲﬠב ַֹדת ﬠָ בֶ ד:
ְנִמכַּר־לָ ל ַ
25:39וְכִ י־יָמוּ אָ ִחי ִﬠ ָמּ ו ְ
ד־שׁנַת הַ יֹּ בֵ ל יַ ֲﬠבֹד ﬠִ ָמּ :
תוֹשׁב י ְִהיֶה ﬠִ מָּ ﬠַ ְ
25:40כְּ ָשׂכִ יר כְּ ָ
ֹתיו יָשׁוּב:
ל־מ ְשׁפַּ ְחתּוֹ ְואֶ ל־אֲ חֻ זַּת אֲ ב ָ
ְשׁב אֶ ִ
ְ 25:41ויָצָא מֵ ﬠִ מָּ הוּא וּבָ נָיו ﬠִ מּוֹ ו ָ

אֹתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ל ֹא י ִָמּכְ רוּ ִמ ְמכּ ֶֶרת ﬠָ בֶ ד:
ֵאתי ָ
25:42כִּ י־ﬠֲבָ ַדי הֵ ם אֲ ֶשׁר־הוֹצ ִ
את ֵמאֱ הֶ י :
ֹא־ת ְר ֶדּה בוֹ ְבּפָ ֶר ְוי ֵָר ָ
25:43ל ִ
25:44וְﬠַ ְב ְדּ וַאֲ מָ ְת אֲ ֶשׁר י ְִהיוּ־לָ מֵ אֵ ת הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ְס ִביבֹתֵ יכֶם ֵמהֶ ם ִתּ ְקנוּ ﬠֶ בֶ ד וְאָ ָמה:
וּמ ִמּ ְשׁפַּ ְח ָתּם אֲ ֶשׁר ﬠִ ָמּכֶם אֲ ֶשׁר הוֹלִ ידוּ ְבּאַ ְרצְ כֶם וְהָ יוּ לָ כֶם
תּוֹשׁ ִבים הַ גּ ִָרים ִﬠמָּ כֶם ֵמהֶ ם ִתּ ְקנוּ ִ
ָ
ְ 25:45וגַם ִמ ְבּנֵי הַ
לַ אֲ חֻ זָּה:
וּבאַ חֵ יכֶם ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ ְבּאָ ִחיו
25:46ו ְִה ְתנַחֲ לְ תֶּ ם אֹתָ ם לִ ְבנֵיכֶם אַ חֲ ֵריכֶם לָ ֶר ֶשׁת אֲ חֻ זָּה ְלעֹלָ ם בָּ הֶ ם ַתּ ֲﬠבֹדוּ ְ
ֹא־ת ְר ֶדּה בוֹ ְבּפָ ֶר :
ל ִ
תּוֹשׁב ִﬠ ָמּ אוֹ ְלﬠֵ ֶקר ִמ ְשׁפַּ חַ ת גֵּר:
ָ
ְתוֹשׁב ﬠִ מָּ וּמָ אָ ִחי ﬠִ מּוֹ ְונ ְִמכַּר לְ גֵר
25:47וְכִ י תַ ִשּׂיג יַד גֵּר ו ָ
25:48אַ חֲ ֵרי נ ְִמכַּר גְּ אֻ לָּ ה ִתּ ְהיֶה־לּוֹ אֶ חָ ד ֵמאֶ חָ יו יִגְ אָ לֶ נּוּ:
אוֹ־ה ִשּׂיגָה יָדוֹ וְנִ גְ אָ ל:
ִ
אוֹ־מ ְשּׁאֵ ר ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ִמּ ְשׁפַּ ְחתּוֹ יִגְ אָ לֶ נּוּ
ִ
25:49אוֹ־דֹדוֹ אוֹ בֶ ן־דֹּדוֹ יִגְ אָ לֶ נּוּ
ימי ָשׂכִ יר י ְִהיֶה ִﬠמּוֹ:
25:50ו ְִח ַשּׁב ִﬠם־קֹ נֵהוּ ִמ ְשּׁנַת ִה ָמּכְ רוֹ לוֹ ﬠַ ד ְשׁנַת הַ יֹּ בֵ ל וְהָ יָה כֶּסֶ ף ִמ ְמכָּרוֹ ְבּ ִמ ְספַּ ר ָשׁנִים כִּ ֵ
ִ 25:51אם־עוֹד ַרבּוֹת בַּ ָשּׁנִים לְ ִפיהֶ ן י ִָשׁיב גְּ אֻ לָּ תוֹ ִמכֶּסֶ ף ִמ ְקנָתוֹ:
ד־שׁנַת הַ יֹּ בֵ ל ו ְִח ַשּׁב־לוֹ כְּ ִפי ָשׁנָיו י ִָשׁיב אֶ ת־גְּ אֻ לָּ תוֹ:
ם־מﬠַ ט ִנ ְשׁאַ ר בַּ ָשּׁ ִנים ﬠַ ְ
25:52ו ְִא ְ
25:53כִּ ְשׂכִ יר ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה י ְִהיֶה ﬠִ מּוֹ ל ֹא־י ְִר ֶדּנּוּ ְבּפֶ ֶר ְלﬠֵ ינֶי :
25:54ו ְִאם־ל ֹא ִיגָּאֵ ל ְבּאֵ לֶּ ה ְויָצָא ִבּ ְשׁנַת הַ יֹּ בֵ ל הוּא וּבָ נָיו ִﬠמּוֹ:
אוֹתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ָ
ר־הוֹצֵאתי
ִ
25:55כִּ י־לִ י ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ֲﬠבָ ִדים ﬠֲבָ ַדי הֵ ם אֲ ֶשׁ
26:1ל ֹא־תַ ﬠֲשׂוּ לָ כֶם אֱ לִ ילִ ם וּפֶ סֶ ל וּמַ צֵּבָ ה ל ֹא־תָ ִקימוּ לָ כֶם וְאֶ בֶ ן מַ ְשׂכִּ ית ל ֹא ִת ְתּנוּ ְבּאַ ְרצְ כֶם לְ ִה ְשׁתַּ חֲ ות ﬠָ לֶ יהָ כִּ י
אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
יראוּ אֲ נִי יְהוָה:
וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָ
ֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ ִ
ת־שׁ ְבּת ַ
ַ
26:2אֶ
יתם ֹא ָתם:
ת־מצְ ותַ י ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוﬠ ֲִשׂ ֶ
ִ
קֹּתי תֵּ לֵ כוּ וְאֶ
ם־בּחֻ ַ
ִ 26:3א ְ
ְ 26:4ונָתַ ִתּי גִ ְשׁמֵ יכֶם ְבּﬠִ תָּ ם ְונ ְָתנָה הָ אָ ֶרץ יְבוּלָ הּ וְﬠֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה יִתֵּ ן פִּ ְריוֹ:
ִישׁ ְב ֶתּם לָ בֶ ַטח ְבּאַ ְרצְ כֶם:
26:5ו ְִה ִשּׂיג לָ כֶם ַדּיִשׁ אֶ ת־בָּ צִ יר וּבָ צִ יר י ִַשּׂיג אֶ ת־ז ַָרע וַאֲ כַלְ תֶּ ם לַ ְח ְמכֶם לָ שֹׂבַ ע ו ַ
ֹא־ת ֲﬠ ֹבר ְבּאַ ְרצְ כֶם:
וּשׁכ ְַבתֶּ ם וְאֵ ין מַ חֲ ִריד ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי חַ יָּה ָרﬠָ ה ִמן־הָ אָ ֶרץ וְחֶ ֶרב ל ַ
ְ 26:6ונָתַ ִתּי ָשׁלוֹם בָּ אָ ֶרץ ְ
ְ 26:7וּר ַד ְפ ֶתּם אֶ ת־אֹ יְבֵ יכֶם ְונָפְ לוּ ִל ְפנֵיכֶם לֶ חָ ֶרב
26:8ו ְָר ְדפו ִמכֶּם חֲ ִמ ָשּׁה מֵ אָ ה וּמֵ אָ ה ִמכֶּם ְרבָ בָ ה ִי ְרדֹּפוּ ְונָפְ לוּ ֹאיְבֵ יכֶם ִל ְפנֵיכֶם לֶ חָ ֶרב:
יתי ִא ְתּכֶם:
ת־בּ ִר ִ
ְ
יתי אֶ ְת ֶכם וַהֲ ִקימ ִֹתי אֶ
יתי אֶ ְתכֶם ו ְִה ְרבֵּ ִ
ִיתי אֲ לֵ יכֶם ו ְִה ְפ ֵר ִ
26:9וּפָ נ ִ
נוֹשׁן ְוי ָָשׁן ִמ ְפּנֵי חָ ָדשׁ תּוֹצִ יאוּ:
26:10וַאֲ כַלְ ֶתּם י ָָשׁן ָ
ֹא־תגְ ﬠַ ל נ ְַפ ִשׁי אֶ ְתכֶם:
ְ 26:11ונ ַָת ִתּי ִמ ְשׁכָּנִי ְבּתוֹכְ כֶם ְול ִ
ִיתי לָ כֶם לֵ א ִהים וְאַ תֶּ ם ִתּ ְהיוּ־לִ י לְ ﬠָ ם:
26:12ו ְִה ְתהַ לַּ כְ ִתּי ְבּתוֹכְ כֶם וְהָ י ִ
מטֹ ת ﬠ ְֻלּכֶם וָאוֹלֵ
ֵאתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמ ְהיֹ ת לָ הֶ ם ﬠֲבָ ִדים וָאֶ ְשׁבֹּר ֹ
26:13אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר הוֹצ ִ
קוֹמ ִמיּוּת:
אֶ ְתכֶם ְ
26:14ו ְִאם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ לִ י וְל ֹא ַתﬠֲשׂוּ אֵ ת כָּל־הַ ִמּצְ ות הָ אֵ לֶּ ה:
יתי:
ת־בּ ִר ִ
ְ
ותי לְ הַ פְ ְרכֶם אֶ
ָל־מצְ ַ
ת־מ ְשׁפָּ ַטי ִתּגְ ﬠַ ל נַפְ ְשׁכֶם לְ ִבלְ ִתּי ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כּ ִ
ִ
ם־בּחֻ קֹּתַ י ִתּ ְמאָ סוּ ו ְִאם אֶ
26:15ו ְִא ְ
וּמ ִדיבֹת
ֱשׂה־זּ ֹאת לָ כֶם ו ְִהפְ ַק ְד ִתּי ﬠֲלֵ יכֶם בֶּ הָ לָ ה אֶ ת־הַ ַשּׁחֶ פֶ ת וְאֶ ת־הַ ַקּ ַדּחַ ת ְמכַלּוֹת ﬠֵ י ַנ ִים ְ
26:16אַ ף־אֲ נִי אֶ ﬠ ֶ
נָפֶ שׁ וּזְ ַרﬠְ תֶּ ם לָ ִריק ז ְַר ֲﬠכֶם וַאֲ ָכלֻהוּ ֹאיְבֵ יכֶם:
ְ 26:17ונָתַ ִתּי פָ נַי בָּ כֶם ְו ִנגַּפְ תֶּ ם לִ פְ נֵי ֹאיְבֵ יכֶם ו ְָרדוּ בָ כֶם שֹׂנְאֵ יכֶם ְונ ְַס ֶתּם וְאֵ ין־ר ֵֹדף אֶ ְתכֶם:
ֹאתיכֶם:
26:18ו ְִאם־ﬠַ ד־אֵ לֶּ ה ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ִלי ְויָסַ פְ ִתּי ְלי ְַסּ ָרה אֶ ְתכֶם ֶשׁבַ ע ﬠַ ל־חַ טּ ֵ
ת־שׁמֵ יכֶם כַּבַּ ְרזֶל וְאֶ ת־אַ ְרצְ כֶם ַכּ ְנּחֻ ָשׁה:
ְ
ְשׁבַ ְר ִתּי אֶ ת־גְּ אוֹן ﬠֻזְּ כֶם ְונָתַ ִתּי אֶ
26:19ו ָ
ִתּן ִפּ ְריוֹ:
ֹא־תתֵּ ן אַ ְרצְ כֶם אֶ ת־יְבוּלָ הּ וְﬠֵ ץ הָ אָ ֶרץ ל ֹא י ֵ
ְתם לָ ִריק כֹּחֲ כֶם ְול ִ
26:20ו ַ
ֹאתיכֶם:
26:21ו ְִאם־תֵּ לְ כוּ ﬠִ ִמּי ֶק ִרי ְול ֹא ת ֹאבוּ לִ ְשׁמֹﬠַ לִ י ְויָסַ פְ ִתּי ﬠֲלֵ יכֶם מַ כָּה ֶשׁבַ ע כְּ חַ טּ ֵ
ָשׁמּוּ
יטה אֶ ְתכֶם ְונ ַ
ת־בּהֶ ְמ ְתּכֶם ו ְִה ְמ ִﬠ ָ
ְ
26:22ו ְִה ְשׁלַ ְח ִתּי בָ כֶם אֶ ת־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ו ְִשׁכְּ לָ ה אֶ ְתכֶם ו ְִהכְ ִריתָ ה אֶ
ַדּ ְרכֵיכֶם:
ם־בּאֵ לֶּ ה ל ֹא ִתוּ ְָסרוּ ִלי וַהֲ לַ כְ ֶתּם ִﬠ ִמּי ֶק ִרי:
26:23ו ְִא ְ
ֹאתיכֶם:
ֵיתי אֶ ְתכֶם גַּם־אָ נִ י ֶשׁבַ ע ﬠַ ל־חַ טּ ֵ
26:24וְהָ לַ כְ ִתּי אַ ף־אֲ ִני ִﬠמָּ כֶם ְבּ ֶק ִרי ו ְִהכּ ִ
ם־בּ ִרית ְונֶאֱ סַ ְפ ֶתּם אֶ ל־ﬠָ ֵרי ֶכם ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי ֶדבֶ ר ְבּתוֹכְ כֶם ְונִתַּ תֶּ ם ְבּיַד־אוֹיֵב:
אתי ﬠֲלֵ יכֶם חֶ ֶרב נ ֶֹקמֶ ת נְ ַק ְ
26:25וְהֵ בֵ ִ
ְ 26:26בּ ִשׁ ְב ִרי לָ כֶם מַ ֵטּה־לֶ חֶ ם וְאָ פוּ ﬠֶ ֶשׂר נ ִָשׁים לַ ְח ְמכֶם ְבּ ַתנּוּר אֶ חָ ד וְהֵ ִשׁיבוּ לַ ְח ְמכֶם בַּ ִמּ ְשׁ ָקל וַאֲ כ ְַל ֶתּם וְל ֹא
ִת ְשׂבָּ עוּ:
ם־בּז ֹאת ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ לִ י וַהֲ לַ כְ תֶּ ם ﬠִ ִמּי ְבּ ֶק ִרי:
26:27ו ְִא ְ
ֹאתיכֶם:
ת־ק ִרי ְויִסַּ ְר ִתּי אֶ ְתכֶם אַ ף־אָ נִי ֶשׁבַ ע ﬠַ ל־חַ טּ ֵ
26:28וְהָ לַ כְ ִתּי ִﬠ ָמּכֶם בַּ חֲ ַמ ֶ

וּב ַשׂר ְבּנֹתֵ יכֶם תּ ֹאכֵלוּ:
26:29וַאֲ כ ְַלתֶּ ם ְבּ ַשׂר ְבּנֵיכֶם ְ
ל־פּגְ ֵרי גִּ לּוּלֵ יכֶם ְו ָגﬠֲלָ ה נ ְַפ ִשׁי אֶ ְתכֶם:
ת־פּגְ ֵריכֶם ﬠַ ִ
ִ
26:30ו ְִה ְשׁמַ ְד ִתּי אֶ ת־בָּ מֹתֵ יכֶם ו ְִהכְ ַר ִתּי אֶ ת־חַ מָּ נֵיכֶם ְונ ַָת ִתּי אֶ
ת־מ ְק ְדּ ֵשׁיכֶם וְל ֹא אָ ִריחַ ְבּ ֵריחַ נִיחֹ חֲ כֶם:
ִ
מּוֹתי אֶ
ְ 26:31ונ ַָת ִתּי אֶ ת־ﬠָ ֵריכֶם חָ ְרבָּ ה וַהֲ ִשׁ ִ
ְשׁ ְממוּ ﬠָ לֶ יהָ ֹאיְבֵ יכֶם הַ יֹּ ְשׁ ִבים בָּ הּ:
26:32וַהֲ ִשׁמּ ִֹתי אֲ נִי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ו ָ
ְתה אַ ְרצְ כֶם ְשׁ ָמ ָמה וְﬠָ ֵריכֶם י ְִהיוּ חָ ְרבָּ ה:
יקֹתי אַ חֲ ֵריכֶם חָ ֶרב וְהָ י ָ
26:33וְאֶ ְתכֶם אֱ ז ֶָרה בַ גּוֹיִם וַהֲ ִר ִ
ת־שׁ ְבּתֹתֶ יהָ כֹּל יְמֵ י הֳ ַשׁמָּ ה וְאַ תֶּ ם ְבּאֶ ֶרץ ֹאיְבֵ י ֶכם אָ ז ִתּ ְשׁבַּ ת הָ אָ ֶרץ ו ְִה ְרצָת
ַ
26:34אָ ז ִתּ ְרצֶה הָ אָ ֶרץ אֶ
ת־שׁ ְבּתֹתֶ יהָ :
ַ
אֶ
ֹתיכֶם ְבּ ִשׁ ְב ְתּכֶם ﬠָ לֶ יהָ :
ֹא־שׁ ְב ָתה ְבּ ַשׁ ְבּת ֵ
26:35כָּל־יְמֵ י הָ ַשּׁמָּ ה ִתּ ְשׁבֹּת אֵ ת אֲ ֶשׁר ל ָ
נִדּף ְונָסוּ ְמנֻסַ ת־חֶ ֶרב ְונ ְָפלוּ
ֹתם קוֹל ﬠָ לֶ ה ָ
אתי מ ֶֹר ִבּלְ בָ בָ ם ְבּאַ ְרצֹת ֹאיְבֵ יהֶ ם ו ְָר ַדף א ָ
26:36וְהַ ִנּ ְשׁאָ ִרים בָּ כֶם וְהֵ בֵ ִ
וְאֵ ין ר ֵֹדף:
ֹא־ת ְהיֶה לָ כֶם ְתּקוּמָ ה ִלפְ נֵי ֹאיְבֵ יכֶם:
ישׁ־בּאָ ִחיו כְּ ִמ ְפּנֵי־חֶ ֶרב ְור ֵֹדף אָ יִן ְול ִ
ְ
ְ 26:37וכ ְָשׁלוּ ִא
26:38וַאֲ בַ ְדתֶּ ם בַּ גּוֹיִם וְאָ כְ לָ ה אֶ ְתכֶם אֶ ֶרץ ֹאיְבֵ יכֶם:
ֹתם ִא ָתּם י ִָמּקּוּ:
26:39וְהַ ִנּ ְשׁאָ ִרים בָּ כֶם יִמַּ קּוּ בַּ ﬠֲונָם ְבּאַ ְרצֹת ֹאיְבֵ יהֶ ם וְאַ ף בַּ ﬠֲונֹת אֲ ב ָ
ֲלוּ־בי וְאַ ף אֲ ֶשׁר־הָ ְלכוּ ִﬠ ִמּי ְבּ ֶק ִרי:
ֹתם ְבּ ַמﬠֲלָ ם אֲ ֶשׁר ָמﬠ ִ
26:40ו ְִה ְתוַדּוּ אֶ ת־ﬠֲונָם וְאֶ ת־ﬠֲון אֲ ב ָ
אתי ֹאתָ ם ְבּאֶ ֶרץ ֹאיְבֵ יהֶ ם אוֹ־אָ ז ִי ָכּנַע לְ בָ בָ ם הֶ ﬠָ ֵרל וְאָ ז י ְִרצוּ אֶ ת־ﬠֲונָם:
26:41אַ ף־אֲ נִי אֵ לֵ ﬠִ מָּ ם ְבּ ֶק ִרי וְהֵ בֵ ִ
יתי אַ ְב ָרהָ ם אֶ זְ כֹּר וְהָ אָ ֶרץ אֶ זְ כֹּר:
ת־בּ ִר ִ
יתי יִצְ חָ ק וְאַ ף אֶ ְ
ת־בּ ִר ִ
ְ
יתי ַי ֲﬠ קוֹב וְאַ ף אֶ
ת־בּ ִר ִ
ְ 26:42ו ָזכ ְַר ִתּי אֶ ְ
וּביַﬠַ ן ְבּ ִמ ְשׁפָּ טַ י מָ אָ סוּ
ת־שׁ ְבּתֹתֶ יהָ בָּ ְה ַשׁמָּ ה מֵ הֶ ם וְהֵ ם י ְִרצוּ אֶ ת־ﬠֲונָם יַﬠַ ן ְ
ַ
26:43וְהָ אָ ֶרץ תֵּ ﬠָ זֵב מֵ הֶ ם ו ְִת ֶרץ אֶ
קֹּתי ָגּﬠֲלָ ה נַפְ ָשׁם:
וְאֶ ת־חֻ ַ
יתי ִא ָתּם כִּ י אֲ נִי יְהוָה
ֹא־מאַ ְס ִתּים ְול ֹא־גְ ﬠַ ְל ִתּים ְל ַכ ָתם ְלהָ פֵ ר ְבּ ִר ִ
יוֹתם ְבּאֶ ֶרץ אֹ יְבֵ יהֶ ם ל ְ
26:44וְאַ ף־גַּם־ז ֹאת ִבּ ְה ָ
אֱ הֵ יהֶ ם:
י־אֹתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְלﬠֵ ינֵי הַ גּוֹיִם ִל ְהיֹ ת לָ הֶ ם לֵ א ִהים אֲ נִ י
ָ
הוֹצֵאת
ִ
ְ 26:45ו ָזכ ְַר ִתּי לָ הֶ ם ְבּ ִרית ִראשֹׁנִים אֲ ֶשׁר
יְהוָה:
ֹשׁה:
26:46אֵ לֶּ ה הַ חֻ ִקּים וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים וְהַ תּוֹ רֹת אֲ ֶשׁר נָתַ ן יְהוָה בֵּ ינוֹ וּבֵ ין ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּהַ ר ִסינַי ְבּיַד־מ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
27:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם ִאישׁ כִּ י יַפְ לִ א נ ֶֶד ר ְבּﬠֶ ְרכְּ נְפָ שֹׁת לַ יהוָה:
ַ 27:2דּבֵּ ר אֶ ְ
קֹּדשׁ:
ן־שׁ ִשּׁים ָשׁנָה וְהָ יָה ﬠֶ ְרכְּ חֲ ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל כֶּסֶ ף ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ ֶ
27:3וְהָ יָה ﬠֶ ְרכְּ הַ ָזּכָר ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְﬠַ ד בֶּ ִ
27:4ו ְִאם־נְ ֵקבָ ה ִהוא וְהָ יָה ﬠֶ ְרכְּ ְשׁ ִשׁים ָשׁ ֶקל:
ֲשׂ ֶרת ְשׁ ָק ִלים:
27:5ו ְִאם ִמבֶּ ן־חָ ֵמשׁ ָשׁנִים וְﬠַ ד בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְהָ יָה ﬠֶ ְרכְּ הַ זָּ כָר ﬠֶ ְשׂ ִרים ְשׁ ָק ִלים וְלַ נְּ ֵקבָ ה ﬠ ֶ
27:6ו ְִאם ִמבֶּ ן־חֹ ֶדשׁ וְﬠַ ד בֶּ ן־חָ מֵ שׁ ָשׁנִים וְהָ יָה ﬠֶ ְרכְּ הַ ָזּכָר חֲ ִמ ָשּׁה ְשׁ ָק ִלים כָּסֶ ף וְלַ נְּ ֵקבָ ה ﬠֶ ְרכְּ ְשׁ ֶשׁת ְשׁ ָקלִ ים
כָּסֶ ף:
ֲשׂ ָרה ְשׁ ָק ִלים:
ן־שׁ ִשּׁים ָשׁנָה ו ַָמﬠְ לָ ה ִאם־ ָזכָר וְהָ יָה ﬠֶ ְרכְּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר ָשׁ ֶקל וְלַ נְּ ֵקבָ ה ﬠ ָ
27:7ו ְִאם ִמבֶּ ִ
ם־מ הוּא מֵ ﬠֶ ְר ֶכּ וְהֶ ﬠ ֱִמידוֹ לִ פְ נֵי הַ כֹּהֵ ן וְהֶ ﬠ ֱִרי אֹתוֹ הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ל־פִּ י אֲ ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יַד הַ נּ ֵֹדר ַיﬠ ֲִריכֶנּוּ
27:8ו ְִא ָ
הַ כֹּהֵ ן:
ִתּן ִמ ֶמּנּוּ לַ יהוָה י ְִהיֶה־קֹּ ֶדשׁ:
ם־בּהֵ ָמה אֲ ֶשׁר י ְַק ִריבוּ ִמ ֶמּנָּה ָק ְרבָּ ן לַ יהוָה כֹּל אֲ ֶשׁר י ֵ
ְ 27:9ו ִא ְ
מוּרתוֹ
וּת ָ
אוֹ־רע ְבּטוֹב ו ְִאם־הָ מֵ ר י ִָמיר ְבּהֵ מָ ה ִבּ ְבהֵ ָמה וְהָ יָה־הוּא ְ
ַ
27:10ל ֹא יַחֲ לִ יפֶ נּוּ ְול ֹא־י ִָמיר אֹתוֹ טוֹב ְבּ ָרע
־קֹּדשׁ:
י ְִהיֶה ֶ
ָל־בּהֵ ָמה ְט ֵמאָ ה אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְַק ִריבוּ ִמ ֶמּנָּה ָק ְרבָּ ן לַ יהוָה וְהֶ ﬠ ֱִמיד אֶ ת־הַ ְבּהֵ מָ ה לִ פְ נֵי הַ כֹּהֵ ן:
27:11ו ְִאם כּ ְ
27:12וְהֶ ﬠ ֱִרי הַ כֹּהֵ ן אֹתָ הּ בֵּ ין טוֹב וּבֵ ין ָרע כְּ ﬠֶ ְרכְּ הַ כֹּהֵ ן כֵּן י ְִהיֶה:
ישׁתוֹ ﬠַ ל־ﬠֶ ְר ֶכּ :
27:13ו ְִאם־ ָגּאֹל יִגְ אָ לֶ נָּה ְויָסַ ף חֲ ִמ ִ
קֹדשׁ לַ יהוָה וְהֶ ﬠ ֱִריכוֹ הַ כֹּהֵ ן בֵּ ין טוֹב וּבֵ ין ָרע כַּאֲ ֶשׁר יַﬠ ֲִרי ֹאתוֹ הַ ֹכּהֵ ן כֵּן יָקוּם:
27:14ו ְִאישׁ כִּ י־י ְַק ִדּשׁ אֶ ת־בֵּ יתוֹ ֶ
ישׁית ֶכּסֶ ף־ﬠֶ ְרכְּ ﬠָ לָ יו וְהָ יָה לוֹ:
27:15ו ְִאם־הַ מַּ ְק ִדּישׁ יִגְ אַ ל אֶ ת־בֵּ יתוֹ ְויָסַ ף חֲ ִמ ִ
27:16ו ְִאם ִמ ְשּׂ ֵדה אֲ חֻ זָּתוֹ י ְַק ִדּישׁ ִאישׁ לַ יהוָה וְהָ יָה ﬠֶ ְרכְּ ְל ִפי ז ְַרעוֹ ז ֶַרע חֹ ֶמר ְשׂעֹ ִרים בַּ חֲ ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל כָּסֶ ף:
ם־מ ְשּׁנַת הַ יֹּ בֵ ל י ְַק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ כְּ ﬠֶ ְרכְּ יָקוּם:
ִ 27:17א ִ
נּוֹתרֹת ﬠַ ד ְשׁנַת הַ יֹּ בֵ ל וְנִ גְ ַרע
ל־פּי הַ ָשּׁנִים הַ ָ
27:18ו ְִאם־אַ חַ ר הַ יֹּ בֵ ל י ְַק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ ו ְִח ַשּׁב־לוֹ הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף ﬠַ ִ
מֵ ﬠֶ ְר ֶכּ :
27:19ו ְִאם־ ָגּאֹל יִגְ אַ ל אֶ ת־הַ ָשּׂ ֶדה הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֹתוֹ ְויָסַ ף חֲ ִמ ִשׁית כֶּסֶ ף־ﬠֶ ְרכְּ ﬠָ לָ יו ו ְָקם לוֹ:
27:20ו ְִאם־ל ֹא יִגְ אַ ל אֶ ת־הַ ָשּׂ ֶדה ו ְִאם־מָ כַר אֶ ת־הַ ָשּׂ ֶדה לְ ִאישׁ אַ חֵ ר ל ֹא ִיגָּאֵ ל עוֹד:
קֹדשׁ לַ יהוָה כִּ ְשׂ ֵדה הַ חֵ ֶרם לַ כֹּהֵ ן ִתּ ְהיֶה אֲ חֻ זָּתוֹ:
27:21וְהָ יָה הַ ָשּׂ ֶדה ְבּצֵאתוֹ בַ יֹּ בֵ ל ֶ
ת־שׂ ֵדה ִמ ְקנָתוֹ אֲ ֶשׁר ל ֹא ִמ ְשּׂ ֵדה אֲ חֻ זָּתוֹ י ְַק ִדּישׁ לַ יהוָה:
ְ
27:22ו ְִאם אֶ

קֹדשׁ לַ יהוָה:
27:23ו ְִח ַשּׁב־לוֹ הַ כֹּהֵ ן אֵ ת ִמכְ סַ ת הָ ﬠֶ ְרכְּ ﬠַ ד ְשׁנַת הַ יֹּ בֵ ל ְונ ַָתן אֶ ת־הָ ﬠֶ ְרכְּ בַּ יּוֹם הַ הוּא ֶ
ִ 27:24בּ ְשׁנַת הַ יּוֹבֵ ל יָשׁוּב הַ ָשּׂ ֶדה לַ אֲ ֶשׁר ָקנָהוּ מֵ ִאתּוֹ לַ אֲ ֶשׁר־לוֹ אֲ חֻ ַזּת הָ אָ ֶרץ:
קֹּדשׁ ﬠֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה י ְִהיֶה הַ ָשּׁ ֶקל:
ְ 27:25וכָל־ﬠֶ ְרכְּ י ְִהיֶה ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ ֶ
ם־שׂה לַ יהוָה הוּא:
־בּכוֹר אֲ ֶשׁר־ ְי ֻבכַּר לַ יהוָה ִבּ ְבהֵ ָמה ל ֹא־י ְַק ִדּישׁ ִאישׁ אֹתוֹ ִאם־שׁוֹר ִא ֶ
27:26אַ ְ
27:27ו ְִאם בַּ ְבּהֵ מָ ה הַ ְטּמֵ אָ ה וּפָ ָדה ְבﬠֶ ְר ֶכּ ְויָסַ ף חֲ ִמ ִשׁתוֹ ﬠָ לָ יו ו ְִאם־ל ֹא ִיגָּאֵ ל ְונ ְִמכַּר ְבּﬠֶ ְר ֶכּ :
וּמ ְשּׂ ֵדה אֲ חֻ זָּתוֹ ל ֹא י ִָמּכֵר וְל ֹא ִיגָּאֵ ל
וּבהֵ ָמה ִ
27:28אַ ־כָּל־חֵ ֶרם אֲ ֶשׁר יַחֲ ִרם ִאישׁ לַ יהוָה ִמכָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ מֵ אָ ָדם ְ
שׁ־ק ָד ִשׁים הוּא לַ יהוָה:
קֹד ָ
כָּל־חֵ ֶרם ֶ
יוּמת:
27:29כָּל־חֵ ֶרם אֲ ֶשׁר יָחֳ ַרם ִמן־הָ אָ ָדם ל ֹא יִפָּ ֶדה מוֹת ָ
קֹדשׁ לַ יהוָה:
ָל־מ ְﬠ ַשׂר הָ אָ ֶרץ ִמזֶּ ַרע הָ אָ ֶרץ ִמ ְפּ ִרי הָ ﬠֵ ץ לַ יהוָה הוּא ֶ
ְ 27:30וכ ַ
27:31ו ְִאם־ ָגּאֹל יִגְ אַ ל ִאישׁ ִממַּ ﬠַ ְשׂרוֹ חֲ ִמ ִשׁיתוֹ יֹ סֵ ף ﬠָ לָ יו:
ֶה־קֹּדשׁ לַ יהוָה:
ֶ
ָל־מ ְﬠ ַשׂר בָּ ָקר ָוצ ֹאן כֹּל אֲ ֶשׁ ר־ ַי ֲﬠבֹר תַּ חַ ת הַ ָשּׁבֶ ט הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי י ְִהי
ְ 27:32וכ ַ
ֶה־קֹדשׁ ל ֹא ִיגָּאֵ ל:
ֶ
מוּרתוֹ י ְִהי
וּת ָ
27:33ל ֹא יְבַ ֵקּר בֵּ ין־טוֹב לָ ַרע ְול ֹא י ְִמ ֶירנּוּ ו ְִאם־הָ מֵ ר י ְִמ ֶירנּוּ וְהָ יָה־הוּא ְ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּהַ ר ִסינָי:
ֹשׁה אֶ ְ
27:34אֵ לֶּ ה הַ ִמּצְ ות אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
 Numbersבמדבר
ֵאתם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם
ֹשׁה ְבּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַי ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי בַּ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁנִית לְ צ ָ
1:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
לֵ אמֹר:
ֹתם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמוֹת כָּל־ ָזכָר ְלג ְֻלגְּ ָתם:
ְ 1:2שׂאוּ אֶ ת־ר ֹאשׁ כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ ָתם ְלבֵ ית אֲ ב ָ
ֹתם אַ ָתּה וְאַ הֲ רֹן:
ִ 1:3מבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָמַ ﬠְ לָ ה כָּל־יֹ צֵא צָבָ א ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ִתּפְ ְקדוּ אֹתָ ם לְ צִ ְבא ָ
1:4ו ְִא ְתּכֶם י ְִהיוּ ִאישׁ ִאישׁ לַ ַמּטֶּ ה ִאישׁ ר ֹאשׁ לְ בֵ ית־אֲ בֹתָ יו הוּא:
ן־שׁ ֵדיאוּר:
1:5וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר יַﬠַ ְמדוּ ִא ְתּכֶם לִ ְראוּבֵ ן אֱ לִ יצוּר בֶּ ְ
ישׁ ָדּי:
ן־צוּר ַ
ִ
ְ 1:6ל ִשׁ ְמעוֹן ְשׁל ִֻמיאֵ ל בֶּ
יהוּדה נ ְַחשׁוֹן בֶּ ן־ﬠַ ִמּינ ָָדב:
ָ
1:7לִ
ִשּׂשכָר ְנ ַתנְאֵ ל בֶּ ן־צוּﬠָ ר:
1:8לְ י ָ
ִ 1:9לזְ בוּלֻן אֱ ִליאָ ב בֶּ ן־חֵ ן:
ן־פּ ָדהצוּר:
ַשּׁה גּ ְַמ ִליאֵ ל בֶּ ְ
ישׁ ָמע בֶּ ן־ﬠַ ִמּיהוּד ִל ְמנ ֶ
ִ 1:10ל ְבנֵי יוֹסֵ ף ְלאֶ ְפ ַריִם אֱ ִל ָ
ידן בֶּ ן־גִּ ְדעֹ נִי:
ְ 1:11ל ִב ְני ִָמן אֲ ִב ָ
ישׁ ָדּי:
1:12לְ ָדן אֲ ִחיﬠֶ זֶר בֶּ ן־ﬠַ ִמּ ַ
1:13לְ אָ ֵשׁר פַּ גְ ִﬠיאֵ ל בֶּ ן־ﬠָ כְ ָרן:
ן־רעוּאֵ ל:
1:14לְ גָד אֶ לְ יָסָ ף בֶּ ְ
1:15לְ נַפְ תָּ לִ י אֲ ִח ַירע בֶּ ן־ﬠֵ ינָן:
אשׁי אַ לְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ם:
בוֹתם ָר ֵ
1:16אֵ לֶּ ה ְקרוּאֵ י הָ ﬠֵ ָדה ְנ ִשׂיאֵ י ַמטּוֹת אֲ ָ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן אֵ ת הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר ִנ ְקּבוּ ְבּ ֵשׁמוֹת:
1:17וַיִּ ַקּח מ ֶ
ֹתם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמוֹת ִמבֶּ ן
ל־מ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ ב ָ
1:18וְאֵ ת כָּל־הָ ﬠֵ ָדה ִה ְק ִהילוּ ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי וַיִּ ְתיַלְ דוּ ﬠַ ִ
ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה ְלג ְֻלגְּ ָתם:
ֹשׁה וַיִּ פְ ְק ֵדם ְבּ ִמ ְדבַּ ר ִסינָי:
1:19כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֵי־ראוּבֵ ן ְבּ ֹכ ר י ְִשׂ ָראֵ ל תּוֹלְ דֹתָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמוֹת ְלג ְֻלגְּ ָתם ָכּל־ ָזכָר ִמבֶּ ן
1:20וַיִּ ְהיוּ ְבנ ְ
ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא צָבָ א:
1:21פְּ ֻק ֵדיהֶ ם לְ מַ טֵּ ה ְראוּבֵ ן ִשׁ ָשּׁה וְאַ ְרבָּ ִﬠים אֶ לֶ ף וַחֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת:
1:22לִ ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן תּוֹלְ דֹתָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם פְּ ֻק ָדיו ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמוֹת ְלג ְֻלגְּ ָתם כָּל־ ָזכָר ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה
ו ַָמ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא צָבָ א:
וּשׁ שׁ מֵ אוֹת:
ְ 1:23פּ ֻק ֵדיהֶ ם ְל ַמטֵּ ה ִשׁ ְמעוֹן ִתּ ְשׁﬠָ ה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף ְ
ֹתם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמוֹת ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא צָבָ א:
תּוֹלד ָֹתם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ ָתם ְלבֵ ית אֲ ב ָ
ִ 1:24ל ְבנֵי גָד ְ
ְשׁשׁ מֵ אוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים:
1:25פְּ ֻק ֵדיהֶ ם ְל ַמטֵּ ה גָד חֲ ִמ ָשּׁה וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים אֶ לֶ ף ו ֵ
ְהוּדה תּוֹלְ דֹתָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמֹת ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא צָ בָ א:
1:26לִ ְבנֵי י ָ
ְשׁשׁ מֵ אוֹת:
ְהוּדה אַ ְרבָּ ﬠָ ה ו ְִשׁ ְבﬠִ ים אֶ לֶ ף ו ֵ
1:27פְּ ֻק ֵדיהֶ ם לְ מַ טֵּ ה י ָ
ֹתם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמֹת ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָמַ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא צָבָ א:
תּוֹלדֹתָ ם לְ ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם ְלבֵ ית אֲ ב ָ
ִשּׂשכָר ְ
ִ 1:28ל ְבנֵי י ָ
ִשּׂשכָר אַ ְרבָּ ﬠָ ה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת:
ְ 1:29פּ ֻק ֵדיהֶ ם ְל ַמ ֵטּה י ָ
1:30לִ ְבנֵי זְ בוּלֻן תּוֹלְ דֹתָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמֹת ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָמַ ﬠְ לָ ה כֹּל יֹ צֵא צָבָ א:
ְ 1:31פּ ֻק ֵדיהֶ ם לְ ַמ ֵטּה זְ בוּלֻן ִשׁ ְבﬠָ ה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת:

1:32לִ ְבנֵי יוֹסֵ ף לִ ְבנֵי אֶ פְ ַריִם תּוֹלְ דֹתָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמֹת ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא
צָבָ א:
ְ 1:33פּ ֻק ֵדיהֶ ם לְ ַמ ֵטּה אֶ פְ ָריִם אַ ְרבָּ ﬠִ ים אֶ לֶ ף וַחֲ מֵ שׁ ֵמאוֹת:
ַשּׁה תּוֹלְ דֹתָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמוֹת ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא צָבָ א:
1:34לִ ְבנֵי ְמנ ֶ
את ִים:
וּמ ָ
וּשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף ָ
ַשּׁה ְשׁ ַניִם ְ
ְ 1:35פּ ֻק ֵדיהֶ ם לְ ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
1:36לִ ְבנֵי ִב ְני ִָמן תּוֹלְ דֹתָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמֹת ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא צָבָ א:
1:37פְּ ֻק ֵדיהֶ ם לְ מַ טֵּ ה ִב ְני ִָמן חֲ ִמ ָשּׁה וּ ְשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת:
1:38לִ ְבנֵי ָדן תּוֹלְ דֹתָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמֹת ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא צָבָ א:
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת:
ְ 1:39פּ ֻק ֵדיהֶ ם לְ ַמטֵּ ה ָדן ְשׁ ַניִם ו ְִשׁ ִשּׁים אֶ לֶ ף ְ
1:40לִ ְבנֵי אָ ֵשׁר תּוֹלְ דֹתָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמֹת ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא צָבָ א:
ְ 1:41פּ ֻק ֵדיהֶ ם ְל ַמטֵּ ה אָ ֵשׁר אֶ חָ ד וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים אֶ לֶ ף וַחֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת:
ֹתם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמֹת ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָמַ ְﬠלָ ה כֹּל יֹ צֵא צָבָ א:
ְ 1:42בּנֵי נַפְ תָּ לִ י תּוֹלְ דֹתָ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ ב ָ
1:43פְּ ֻק ֵדיהֶ ם לְ מַ טֵּ ה נ ְַפ ָתּלִ י ְשׁ ָשׁה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת:
ֹתיו הָ יוּ:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן וּ ְנ ִשׂיאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר ִאישׁ ִאישׁ־אֶ חָ ד ְלבֵ ית־אֲ ב ָ
1:44אֵ לֶּ ה הַ פְּ ֻק ִדים אֲ ֶשׁר פָּ ַקד מ ֶ
קוּדי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָמַ ﬠְ לָ ה כָּל־יֹ ֵצא צָבָ א ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
1:45וַיִּ ְהיוּ כָּל־פְּ ֵ
וּשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים וַחֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים:
1:46וַיִּ ְהיוּ כָּל־הַ ְפּ ֻק ִדים ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ְ
ֹתם ל ֹא הָ ְתפָּ ְקדוּ ְבּתוֹכָם:
1:47וְהַ לְ וִיִּ ם ְל ַמטֵּ ה אֲ ב ָ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
1:48וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹאשׁם ל ֹא ִת ָשּׂא ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־מטֵּ ה לֵ וִי ל ֹא ִת ְפקֹד וְאֶ ת־ר ָ
ַ
1:49אַ אֶ
1:50וְאַ ָתּה הַ ְפ ֵקד אֶ ת־הַ ְלוִיִּ ם ﬠַ ל־ ִמ ְשׁכַּן הָ ﬠֵ דֻ ת וְﬠַ ל כָּל־כֵּלָ יו וְﬠַ ל כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ הֵ ָמּה י ְִשׂאוּ אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן
ְשׁ ְרתֻ הוּ וְסָ ִביב לַ ִמּ ְשׁכָּן יַחֲ נוּ:
וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו וְהֵ ם י ָ
יוּמת:
יוֹרידוּ אֹ תוֹ הַ לְ וִיִּ ם וּבַ חֲ נֹת הַ ִמּ ְשׁכָּן י ִָקימוּ אֹתוֹ הַ ְלוִיִּ ם וְהַ ָזּר הַ ָקּ ֵרב ָ
וּב ְנ ֹסﬠַ הַ ִמּ ְשׁכָּן ִ
ִ 1:51
ל־דּגְ לוֹ ְלצִ ְבאֹתָ ם:
1:52וְחָ נוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ ﬠַ ל־מַ חֲ נֵהוּ ו ְִאישׁ ﬠַ ִ
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת ִמ ְשׁכַּן
ִ
ְשׁ ְמ רוּ הַ לְ וִיִּ ם אֶ
1:53וְהַ ְלוִיִּ ם יַחֲ נוּ סָ ִביב לְ ִמ ְשׁכַּן הָ ﬠֵ דֻ ת ְול ֹא־י ְִהיֶה ֶקצֶף ﬠַ ל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
הָ ﬠֵ דוּת:
ֹשׁה כֵּן ﬠָ שׂוּ:
1:54וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
ַ 2:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹתם יַחֲ נוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ֶנּגֶד סָ ִביב ְלאֹ הֶ ל־מוֹﬠֵ ד יַחֲ נוּ:
ל־דּגְ לוֹ ְבאֹ תֹת ְלבֵ ית אֲ ב ָ
ִ 2:2אישׁ ﬠַ ִ
ְהוּדה נ ְַחשׁוֹן בֶּ ן־ﬠַ ִמּינ ָָדב:
ְהוּדה לְ צִ ְבאֹתָ ם ְונ ִָשׂיא לִ ְבנֵי י ָ
2:3וְהַ חֹ נִים ֵק ְדמָ ה ִמזְ ָרחָ ה ֶדּגֶל מַ חֲ נֵה י ָ
ְשׁשׁ מֵ אוֹת:
2:4וּצְ בָ אוֹ וּפְ ֻק ֵדיהֶ ם אַ ְרבָּ ﬠָ ה ו ְִשׁ ְבﬠִ ים אֶ לֶ ף ו ֵ
ְתנְאֵ ל בֶּ ן־צוּﬠָ ר:
ִשּׂשכָר נ ַ
ִשּׂש ָכר ְונ ִָשׂיא ִל ְבנֵי י ָ
2:5וְהַ חֹ נִים ﬠָ לָ יו מַ טֵּ ה י ָ
2:6וּצְ בָ אוֹ וּפְ ֻק ָדיו אַ ְרבָּ ﬠָ ה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת:
2:7מַ ֵטּה זְ בוּלֻן ְונ ִָשׂיא לִ ְבנֵי זְ בוּלֻן אֱ לִ יאָ ב בֶּ ן־חֵ ן:
2:8וּצְ בָ אוֹ וּפְ ֻק ָדיו ִשׁ ְבﬠָ ה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת:
שׁנָה
ע־מאוֹת ְלצִ ְבאֹתָ ם ִרא ֹ
ְשׁ ֶשׁת־אֲ לָ ִפים וְאַ ְרבַּ ֵ
וּשׁמֹנִים אֶ לֶ ף ו ֵ
ְהוּדה ְמאַ ת אֶ לֶ ף ְ
2:9כָּל־הַ פְּ ֻק ִדים ְל ַמחֲ נֵה י ָ
יִסָּ עוּ:
ן־שׁ ֵדיאוּר:
ֶ 2:10דּגֶל מַ חֲ נֵה ְראוּבֵ ן תֵּ ימָ נָה לְ צִ ְבאֹתָ ם ְונ ִָשׂיא לִ ְבנֵי ְראוּבֵ ן אֱ לִ יצוּ ר בֶּ ְ
2:11וּצְ בָ אוֹ וּפְ ֻק ָדיו ִשׁ ָשּׁה וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים אֶ לֶ ף וַחֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת:
י־שׁ ָדּי:
ן־צוּר ַ
ִ
2:12וְהַ חוֹ ִנם ﬠָ לָ יו מַ טֵּ ה ִשׁ ְמעוֹן ְונ ִָשׂיא לִ ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְשׁל ִֻמיאֵ ל בֶּ
וּשׁ שׁ מֵ אוֹת:
2:13וּצְ בָ אוֹ וּפְ ֻק ֵדיהֶ ם ִתּ ְשׁﬠָ ה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף ְ
ן־רעוּאֵ ל:
2:14וְמַ ֵטּה גָּד ְונ ִָשׂיא ִל ְבנֵי גָד אֶ ְליָסָ ף בֶּ ְ
ְשׁשׁ ֵמאוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים:
וּפ ֻק ֵדיהֶ ם חֲ ִמ ָשּׁה וְאַ ְרבָּ ִﬠים אֶ לֶ ף ו ֵ
2:15וּצְ בָ אוֹ ְ
וּשׁנִיִּ ם
ֹתם ְ
2:16כָּל־הַ פְּ ֻק ִדים לְ מַ חֲ נֵה ְראוּבֵ ן ְמאַ ת אֶ לֶ ף וְאֶ חָ ד וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע־ ֵמאוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים לְ צִ ְבא ָ
יִסָּ עוּ:
ְ 2:17ונָסַ ע אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד ַמחֲ נֵה הַ ְלוִיִּ ם ְבּתוֹ הַ ַמּחֲ נֹת כַּאֲ ֶשׁר יַחֲ נוּ כֵּן יִסָּ עוּ ִאישׁ ﬠַ ל־יָדוֹ ְל ִדגְ לֵ יהֶ ם:
ישׁמָ ע בֶּ ן־ﬠַ ִמּיהוּד:
ֶ 2:18דּגֶל מַ חֲ נֵה אֶ פְ ַריִם לְ צִ ְבאֹתָ ם יָמָּ ה ְונ ִָשׂיא לִ ְבנֵי אֶ פְ ַריִם אֱ לִ ָ
2:19וּצְ בָ אוֹ וּפְ ֻק ֵדיהֶ ם אַ ְרבָּ ִﬠים אֶ לֶ ף וַחֲ ֵמשׁ מֵ אוֹת:
ַשּׁה גּ ְַמלִ יאֵ ל בֶּ ן־פְּ ָדהצוּר:
ַשּׁה ְונ ִָשׂיא לִ ְבנֵי ְמנ ֶ
2:20וְﬠָ לָ יו מַ טֵּ ה ְמנ ֶ
וּשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף וּמָ אתָ יִם:
וּפ ֻק ֵדיהֶ ם ְשׁ ַניִם ְ
2:21וּצְ בָ אוֹ ְ

ידן בֶּ ן־גִּ ְד עֹ נִי:
וּמ ֵטּה ִבּנְ י ִָמן ְונ ִָשׂיא ִל ְבנֵי ִב ְני ִָמן אֲ ִב ָ
ַ 2:22
וּשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת:
2:23וּצְ בָ אוֹ וּפְ ֻק ֵדיהֶ ם חֲ ִמ ָשּׁה ְ
וּשׁ ִל ִשׁים יִסָּ עוּ:
ֹתם ְ
וּמאָ ה ְלצִ ְבא ָ
מנַת־אֲ לָ ִפים ֵ
וּשׁ ֹ
2:24כָּל־הַ ְפּ ֻק ִדים לְ מַ חֲ נֵה אֶ פְ ַריִם ְמאַ ת אֶ לֶ ף ְ
ישׁ ָדּי:
ֶ 2:25דּגֶל מַ חֲ נֵה ָדן ָצ ֹפנָה לְ צִ ְבאֹתָ ם ְונ ִָשׂיא לִ ְבנֵי ָדן אֲ ִחיﬠֶ זֶר בֶּ ן־ﬠַ ִמּ ַ
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת:
וּפ ֻק ֵדיהֶ ם ְשׁ ַניִם ו ְִשׁ ִשּׁים אֶ לֶ ף ְ
2:26וּצְ בָ אוֹ ְ
2:27וְהַ חֹ נִים ﬠָ לָ יו מַ ֵטּה אָ ֵשׁר ְונ ִָשׂיא לִ ְבנֵי אָ ֵשׁר פַּ גְ ﬠִ יאֵ ל בֶּ ן־ﬠָ כְ ָרן:
2:28וּצְ בָ אוֹ וּפְ ֻק ֵדיהֶ ם אֶ חָ ד וְאַ ְרבָּ ִﬠים אֶ לֶ ף וַחֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת:
2:29וּמַ טֵּ ה נַפְ תָּ לִ י ְונ ִָשׂיא לִ ְבנֵי נַפְ תָּ לִ י אֲ ִח ַירע בֶּ ן־ﬠֵ ינָן:
2:30וּצְ בָ אוֹ וּפְ ֻק ֵדיהֶ ם ְשׁ ָשׁה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת:
ְשׁשׁ ֵמאוֹת לָ אַ חֲ ֹרנָה י ְִסעוּ ְל ִדגְ לֵ יהֶ ם:
2:31כָּל־הַ פְּ ֻק ִדים ְל ַמחֲ נֵה ָדן ְמאַ ת אֶ לֶ ף ו ְִשׁ ְבﬠָ ה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף ו ֵ
וּשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים וַחֲ ֵמשׁ
אֹתם ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ְ
קוּדי הַ מַּ חֲ נֹת ְלצִ ְב ָ
ָל־פּ ֵ
קוּדי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְלבֵ ית אֲ בֹתָ ם כּ ְ
2:32אֵ לֶּ ה ְפּ ֵ
מֵ אוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים:
ֹשׁה:
2:33וְהַ לְ וִיִּ ם ל ֹא הָ ְתפָּ ְקדוּ ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה כֵּן־חָ נוּ ְל ִדגְ לֵ יהֶ ם ְוכֵן נָסָ עוּ ִאישׁ לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ ָתיו ﬠַ ל־בֵּ ית
2:34וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
אֲ בֹתָ יו:
ֹשׁה ְבּהַ ר ִסינָי:
ֹשׁה ְבּיוֹם ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
3:1וְאֵ לֶּ ה תּוֹלְ דֹת אַ הֲ רֹן וּמ ֶ
3:2וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵי־אַ הֲ רֹן הַ ְבּכוֹר נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא אֶ לְ ﬠָ זָר ו ְִאיתָ מָ ר:
ר־מלֵּ א י ָָדם ְלכַהֵ ן:
3:3אֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים הַ ְמּשֻׁ ִחים אֲ ֶשׁ ִ
ַ 3:4ויּ ָָמת נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא ִלפְ נֵי יְהוָה ְבּהַ ְק ִרבָ ם אֵ שׁ ז ָָרה ִל ְפנֵי יְהוָה ְבּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַי וּבָ נִים ל ֹא־הָ יוּ לָ הֶ ם וַ ְיכַהֵ ן אֶ ְלﬠָ זָר
יתמָ ר ﬠַ ל־פְּ נֵי אַ הֲ רֹן אֲ ִביהֶ ם:
ו ְִא ָ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
3:5וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־מ ֵטּה לֵ וִי וְהַ ﬠ ֲַמ ְד ָתּ אֹ תוֹ ִל ְפנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ְו ֵשׁ ְרתוּ אֹתוֹ:
ַ
3:6הַ ְק ֵרב אֶ
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת כָּל־הָ ﬠֵ ָדה ִלפְ נֵי אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת הַ ִמּ ְשׁכָּן:
ִ
ת־מ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ וְאֶ
ִ
ְשׁ ְמרוּ אֶ
3:7ו ָ
ת־מ ְשׁמֶ ֶרת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת הַ ִמּ ְשׁכָּן:
ִ
ְשׁ ְמרוּ אֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֶ
3:8ו ָ
ְ 3:9ונָתַ תָּ ה אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם לְ אַ הֲ רֹן וּלְ בָ נָיו נְתוּ ִנם נְתוּנִם הֵ מָּ ה לוֹ מֵ אֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
יוּמת:
ְשׁ ְמרוּ אֶ ת־כְּ הֻ נָּתָ ם וְהַ ָזּר הַ ָקּ ֵרב ָ
3:10וְאֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־בָּ נָיו ִתּ ְפקֹד ו ָ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
3:11וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ָל־בּכוֹר פֶּ ֶטר ֶרחֶ ם ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְהָ יוּ ִלי הַ ְלוִיִּ ם:
3:12וַאֲ נִי ִהנֵּה לָ ַק ְח ִתּי אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם ִמתּוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל תַּ חַ ת כּ ְ
ד־בּהֵ מָ ה לִ י י ְִהיוּ
ָל־בּכוֹר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אָ ָדם ﬠַ ְ
ָל־בּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי לִ י כ ְ
ָל־בּכוֹר ְבּיוֹם הַ כּ ִֹתי כ ְ
3:13כִּ י ִלי כּ ְ
אֲ נִי יְהוָה:
ֹשׁה ְבּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַי לֵ אמֹר:
3:14וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־בּנֵי לֵ וִי לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם לְ ִמ ְשׁ ְפּחֹ תָ ם כָּל־ ָזכָר ִמבֶּ ן־חֹ ֶדשׁ וָמַ ﬠְ לָ ה ִתּ ְפ ְק ֵדם:
ְ
3:15פְּ קֹד אֶ
ֹשׁה ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה כַּאֲ ֶשׁ ר ֻצוָּה:
3:16וַיִּ ְפקֹד אֹתָ ם מ ֶ
וּמ ָר ִרי:
וּקהָ ת ְ
ֹתם גּ ְֵרשׁוֹן ְ
3:17וַיִּ ְהיוּ־אֵ לֶּ ה ְבנֵי־לֵ וִי ִבּ ְשׁמ ָ
3:18וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵי־ג ְֵרשׁוֹן לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לִ ְב ִני ו ְִשׁ ְמﬠִ י:
וּבנֵי ְקהָ ת לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם ﬠַ ְמ ָרם ְויִצְ הָ ר חֶ ְברוֹן ְוﬠֻזִּ יאֵ ל:
ְ 3:19
ֹתם:
וּמוּשׁי אֵ לֶּ ה הֵ ם ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הַ לֵּ וִי לְ בֵ ית אֲ ב ָ
ִ
וּבנֵי ְמ ָר ִרי לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם מַ ְחלִ י
ְ 3:20
וּמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ִשּׁ ְמﬠִ י אֵ לֶּ ה הֵ ם ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי:
3:21לְ ג ְֵרשׁוֹן ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ לִּ ְבנִי ִ
ְ 3:22פּ ֻק ֵדיהֶ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר כָּל־ ָזכָר ִמבֶּ ן־חֹ ֶדשׁ ו ָָמﬠְ לָ ה פְּ ֻק ֵדיהֶ ם ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ פִ ים וַחֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת:
ִ 3:23מ ְשׁ ְפּחֹ ת הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי אַ חֲ ֵרי הַ ִמּ ְשׁכָּן יַחֲ נוּ י ָָמּה:
3:24וּ ְנ ִשׂיא בֵ ית־אָ ב לַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי אֶ לְ יָסָ ף בֶּ ן־לָ אֵ ל:
וּמ ְשׁמֶ ֶרת ְבּנֵי־ג ְֵרשׁוֹן ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד הַ ִמּ ְשׁכָּן וְהָ אֹהֶ ל ִמכְ סֵ הוּ וּמָ סַ פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ִ 3:25
3:26ו ְַקלְ ﬠֵ י הֶ חָ ֵצר וְאֶ ת־מָ סַ פֶּ תַ ח הֶ חָ ֵצר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן וְﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב וְאֵ ת ֵמיתָ ָריו ְלכֹל ֲﬠב ָֹדתוֹ:
וּמ ְשׁפַּ חַ ת הָ ﬠָ זִּ יאֵ ִלי אֵ לֶּ ה הֵ ם ִמ ְשׁפְּ חֹ ת
וּמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֶ ְב ֹרנִי ִ
וּמ ְשׁפַּ חַ ת הַ יִּ צְ הָ ִרי ִ
3:27וְלִ ְקהָ ת ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ﬠַ ְמ ָר ִמי ִ
הַ ְקּהָ ִתי:
מנַת אֲ לָ ִפים ְו ֵשׁשׁ מֵ אוֹת שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת הַ קֹּ ֶדשׁ:
ְ 3:28בּ ִמ ְספַּ ר כָּל־ ָזכָר ִמבֶּ ן־חֹ ֶדשׁ וָמָ ְﬠלָ ה ְשׁ ֹ
ֵי־קהָ ת יַחֲ נוּ ﬠַ ל י ֶֶר הַ ִמּ ְשׁכָּן ֵתּימָ נָה:
ִ 3:29מ ְשׁפְּ חֹ ת ְבּנ ְ
3:30וּ ְנ ִשׂיא בֵ ית־אָ ב לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הַ ְקּהָ ִתי אֶ לִ יצָפָ ן בֶּ ן־ﬠֻזִּ יאֵ ל:
ְשׁ ְרתוּ בָּ הֶ ם וְהַ ָמּסָ ְוכֹל ֲﬠב ָֹדתוֹ:
קֹּדשׁ אֲ ֶשׁר י ָ
וּמ ְשׁמַ ְרתָּ ם הָ אָ רֹן וְהַ שֻּׁ לְ חָ ן וְהַ ְמּנ ָֹרה וְהַ ִמּזְ ְבּחֹ ת וּכְ לֵ י הַ ֶ
ִ 3:31

קֹּדשׁ:
3:32וּנְ ִשׂיא נְ ִשׂיאֵ י הַ לֵּ וִי אֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ְפּ ֻק ַדּת שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת הַ ֶ
מּוּשׁי אֵ לֶּ ה הֵ ם ִמ ְשׁפְּ חֹ ת ְמ ָר ִרי:
וּמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ִ
3:33לִ ְמ ָר ִרי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ַמּ ְחלִ י ִ
אתיִם:
וּפ ֻק ֵדיהֶ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר כָּל־ ָזכָר ִמבֶּ ן־חֹ ֶדשׁ וָמָ ﬠְ לָ ה ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים וּמָ ָ
ְ 3:34
צוּריאֵ ל בֶּ ן־אֲ ִביחָ יִל ﬠַ ל י ֶֶר הַ ִמּ ְשׁכָּן יַחֲ נוּ צָפֹ נָה:
3:35וּ ְנ ִשׂיא בֵ ית־אָ ב לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ ת ְמ ָר ִרי ִ
וּב ִריחָ יו ְוﬠַ מֻּ ָדיו וַאֲ ָדנָיו ְוכָל־כֵּלָ יו ְוכֹל ֲﬠב ָֹדתוֹ:
וּפ ֻק ַדּת ִמ ְשׁמֶ ֶרת ְבּנֵי ְמ ָר ִרי ַק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן ְ
ְ 3:36
ית ֵריהֶ ם:
3:37וְﬠַ מֻּ ֵדי הֶ חָ ֵצר סָ ִביב וְאַ ְדנֵיהֶ ם וִיתֵ ד ָֹתם וּמֵ ְ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן וּבָ נָיו שׁ ְֹמ ִרים ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
3:38וְהַ חֹ נִים לִ ְפנֵי הַ ִמּ ְשׁכָּן ֵק ְד ָמה ִל ְפנֵי אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד ִמזְ ָרחָ ה מ ֶ
לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְהַ ָזּר הַ ָקּ ֵרב יוּמָ ת:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם כָּל־ ָזכָר ִמבֶּ ן־חֹ ֶדשׁ ו ַָמﬠְ לָ ה ְשׁ ַניִם
קוּדי הַ לְ וִיִּ ם אֲ ֶשׁר פָּ ַקד מ ֶ
ָל־פּ ֵ
3:39כּ ְ
וְﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף:
ְשׂא אֵ ת ִמ ְספַּ ר ְשׁמֹתָ ם:
ָל־בּכֹר ָזכָר לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמבֶּ ן־חֹ ֶדשׁ וָמָ ﬠְ לָ ה ו ָ
ֹשׁה פְּ קֹ ד כּ ְ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
3:40וַיּ ֶ
ָל־בּכוֹר ְבּבֶ הֱ ַמת ְבּנֵי
ָל־בּ ֹכ ר ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֵ ת בֶּ הֱ ַמת הַ לְ וִיִּ ם ַתּחַ ת כּ ְ
3:41וְלָ ַק ְח ָתּ אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם ִלי אֲ נִי יְהוָה ַתּחַ ת כּ ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָל־בּכֹר ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹשׁה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה ֹאתוֹ אֶ ת־כּ ְ
3:42וַיִּ פְ קֹד מ ֶ
ָל־בּכוֹר ָזכָר ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמוֹת ִמבֶּ ן־חֹ ֶדשׁ וָמַ ﬠְ לָ ה לִ פְ ֻק ֵדיהֶ ם ְשׁ ַניִם וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ְשׁ ָשׁה ו ְִשׁ ְב ִﬠים
ַ 3:43וי ְִהי כ ְ
וּמָ אתָ יִם:
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
3:44וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
יוּ־לי הַ לְ וִיִּ ם אֲ נִי יְהוָה:
ָל־בּכוֹר ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־בֶּ הֱ מַ ת הַ לְ וִיִּ ם תַּ חַ ת ְבּהֶ ְמתָּ ם וְהָ ִ
ַ 3:45קח אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם תַּ חַ ת כּ ְ
עֹדפִ ים ﬠַ ל־הַ לְ וִיִּ ם ִמ ְבּכוֹר ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
3:46וְאֵ ת פְּ דוּיֵי הַ ְשּׁ ָשׁה וְהַ ִשּׁ ְבﬠִ ים וְהַ מָּ אתָ יִם הָ ְ
3:47וְלָ ַק ְחתָּ חֲ מֵ ֶשׁת חֲ מֵ ֶשׁת ְשׁ ָקלִ ים לַ גֻּלְ גֹּ לֶ ת ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ִתּ ָקּח ﬠֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה הַ ָשּׁ ֶקל:
עֹדפִ ים בָּ הֶ ם:
וּלבָ נָיו פְּ דוּיֵי הָ ְ
ְ 3:48ונ ַָתתָּ ה הַ כֶּסֶ ף ְלאַ הֲ רֹן ְ
ֹשׁה אֵ ת כֶּסֶ ף הַ פִּ ְדיוֹם מֵ אֵ ת הָ עֹ ְדפִ ים ﬠַ ל פְּ דוּיֵי הַ לְ וִיִּ ם:
3:49וַיִּ ַקּח מ ֶ
קֹּדשׁ:
וּשׁ שׁ ֵמאוֹת וָאֶ לֶ ף ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ ֶ
ֵ 3:50מאֵ ת ְבּכוֹר ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לָ ַקח אֶ ת־הַ כָּסֶ ף חֲ ִמ ָשּׁה ו ְִשׁ ִשּׁים ְ
ֹשׁה:
ל־פּי יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
מ ֶשׁה אֶ ת־כֶּסֶ ף הַ ְפּדֻ יִם ְלאַ הֲ רֹן וּלְ בָ נָיו ﬠַ ִ
3:51וַיִּ תֵּ ן ֹ
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
ַ 4:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
4:2נָשׂ ֹא אֶ ת־ר ֹאשׁ ְבּנֵי ְקהָ ת ִמתּוֹ ְבּנֵי לֵ וִי ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם ְלבֵ ית אֲ בֹתָ ם:
ִ 4:3מבֶּ ן ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה וָמַ ﬠְ לָ ה וְﬠַ ד בֶּ ן־חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה כָּל־בָּ א לַ צָּבָ א לַ ﬠֲשׂוֹת ְמלָ אכָה ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ֵי־קהָ ת ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד קֹ ֶדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים:
4:4ז ֹאת ֲﬠב ַֹדת ְבּנ ְ
ְהוֹרדוּ אֵ ת פָּ ֹרכֶת הַ מָּ סָ וְכִ סּוּ־בָ הּ אֵ ת אֲ רֹן הָ ﬠֵ דֻ ת:
4:5וּבָ א אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו ִבּ ְנ ֹסﬠַ הַ מַּ חֲ נֶה ו ִ
ְשׂמוּ בַּ ָדּיו:
ְ 4:6ונ ְָתנוּ ﬠָ לָ יו כְּ סוּי עוֹר תַּ חַ שׁ וּפָ ְרשׂוּ בֶ גֶד־כְּ לִ יל ְתּכֵלֶ ת ִמלְ מָ ﬠְ לָ ה ו ָ
4:7וְﬠַ ל שֻׁ ְלחַ ן הַ פָּ נִים יִפְ ְרשׂוּ בֶּ גֶד ְתּכֵלֶ ת ְונ ְָתנוּ ﬠָ לָ יו אֶ ת־הַ ְקּﬠָ רֹת וְאֶ ת־הַ כַּפֹּת וְאֶ ת־הַ ְמּנ ִַקּיֹּ ת וְאֵ ת ְקשׂוֹת הַ נָּסֶ
לָ הֶ ם 1וְלֶ חֶ ם הַ תָּ ִמיד ﬠָ לָ יו י ְִהיֶה:
ְשׂמוּ אֶ ת־בַּ ָדּיו:
4:8וּפָ ְרשׂוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם בֶּ גֶד תּוֹלַ ﬠַ ת ָשׁנִי וְכִ סּוּ אֹתוֹ ְבּ ִמכְ סֵ ה עוֹר תָּ חַ שׁ ו ָ
ֹתיהָ וְאֵ ת כָּל־כְּ לֵ י ַשׁ ְמנָהּ
ת־מ ְחתּ ֶ
ַ
ת־מלְ ָקחֶ יהָ וְאֶ
ַ
ת־מנ ַֹרת הַ מָּ אוֹר וְאֶ ת־ ֵנר ֶֹתיהָ וְאֶ
ְ
4:9וְלָ ְקחוּ בֶּ גֶד ְתּכֵלֶ ת וְכִ סּוּ אֶ
ְשׁ ְרתוּ־לָ הּ בָּ הֶ ם:
אֲ ֶשׁר י ָ
ל־מכְ סֵ ה עוֹר ָתּחַ שׁ ְונ ְָתנוּ ﬠַ ל־הַ מּוֹט:
ֹתהּ וְאֶ ת־כָּל־כֵּלֶ יהָ אֶ ִ
ְ 4:10ונ ְָתנוּ א ָ
ְשׂמוּ אֶ ת־בַּ ָדּיו:
4:11וְﬠַ ל ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב י ְִפ ְרשׂוּ בֶּ גֶד ְתּכֵלֶ ת וְכִ סּוּ אֹ תוֹ ְבּ ִמכְ סֵ ה עוֹר תָּ חַ שׁ ו ָ
קֹּדשׁ ְונ ְָתנוּ אֶ ל־בֶּ גֶד ְתּכֵלֶ ת וְכִ סּוּ אוֹ ָתם ְבּ ִמכְ סֵ ה עוֹר תָּ חַ שׁ
ְשׁ ְרתוּ־בָ ם בַּ ֶ
4:12וְלָ ְקחוּ אֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י הַ ָשּׁ ֵרת אֲ ֶשׁר י ָ
ְונ ְָתנוּ ﬠַ ל־הַ מּוֹט:
4:13ו ְִד ְשּׁנוּ אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וּפָ ְרשׂוּ ﬠָ לָ יו בֶּ גֶד אַ ְרגָּמָ ן:
ְשׁ ְרתוּ ﬠָ לָ יו בָּ הֶ ם אֶ ת־הַ ַמּ ְחתֹּת אֶ ת־הַ ִמּזְ לָ גֹ ת וְאֶ ת־הַ יָּﬠִ ים וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ָרקֹת כֹּל
ְ 4:14ונ ְָתנוּ ﬠָ לָ יו אֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו אֲ ֶשׁר י ָ
ְשׂמוּ בַ ָדּיו:
כְּ לֵ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ וּפָ ְרשׂוּ ﬠָ לָ יו כְּ סוּי עוֹר תַּ חַ שׁ ו ָ
־קהָ ת לָ ֵשׂאת
קֹּדשׁ ִבּ ְנסֹ ﬠַ הַ מַּ חֲ נֶה וְאַ חֲ ֵרי־כֵן ָיבֹאוּ ְבנֵי ְ
קֹּדשׁ וְאֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י הַ ֶ
4:15וְכִ לָּ ה אַ הֲ רֹן־וּבָ נָיו ְל ַכסֹּת אֶ ת־הַ ֶ
ֵי־קהָ ת ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
וְל ֹא־יִגְּ עוּ אֶ ל־הַ קֹּ ֶדשׁ וָמֵ תוּ אֵ לֶּ ה ַמ ָשּׂא ְבנ ְ
ְשׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ְפּ ֻק ַדּת
וּמ ְנחַ ת הַ ָתּ ִמיד ו ֶ
וּקטֹ ֶרת הַ סַּ ִמּים ִ
4:16וּפְ ֻק ַדּת אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ֶשׁמֶ ן הַ מָּ אוֹר ְ
וּבכֵלָ יו:
קֹדשׁ ְ
כָּל־הַ ִמּ ְשׁכָּן ְוכָל־אֲ ֶשׁר־בּוֹ ְבּ ֶ
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ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
4:17וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־שׁבֶ ט ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הַ ְקּהָ ִתי ִמתּוֹ הַ לְ וִיִּ ם:
ֵ
4:18אַ ל־תַּ כְ ִריתוּ אֶ
וֹתם ִאישׁ ִאישׁ
ְשׂמוּ א ָ
ת־קֹדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו יָבֹאוּ ו ָ
ֶ
4:19וְז ֹאת ﬠֲשׂוּ לָ הֶ ם וְחָ יוּ ְול ֹא יָמֻ תוּ ְבּגִ ְשׁתָּ ם אֶ
ﬠַ ל־ ֲﬠב ָֹדתוֹ וְאֶ ל־מַ ָשּׂאוֹ:
קֹּדשׁ וָמֵ תוּ:
ְ 4:20ול ֹא־ ָיבֹאוּ ִל ְראוֹת כְּ בַ לַּ ע אֶ ת־הַ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
4:21וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ָ 4:22נשׂ ֹא אֶ ת־ר ֹאשׁ ְבּנֵי ג ְֵרשׁוֹן גַּם־הֵ ם ְלבֵ ית אֲ בֹתָ ם ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם:
אוֹתם כָּל־הַ בָּ א ִלצְ ב ֹא צָבָ א לַ ֲﬠבֹד ֲﬠב ָֹדה ְבּ ֹאהֶ ל
ָ
ִ 4:23מבֶּ ן ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה ﬠַ ד בֶּ ן־חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ִתּפְ קֹד
מוֹﬠֵ ד:
4:24ז ֹאת ֲﬠב ַֹדת ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי לַ ֲﬠבֹד וּלְ מַ ָשּׂא:
ת־מסַ פֶּ ַתח
ָ
וּמכְ סֵ ה הַ תַּ חַ שׁ אֲ ֶשׁר־ﬠָ לָ יו ִמ ְל ָמ ְﬠלָ ה וְאֶ
ְ 4:25ונ ְָשׂאוּ אֶ ת־י ְִריעֹ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן וְאֶ ת־אֹ הֶ ל מוֹﬠֵ ד ִמכְ סֵ הוּ ִ
אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ית ֵריהֶ ם
4:26וְאֵ ת ַקלְ ﬠֵ י הֶ חָ ֵצר וְאֶ ת־מָ סַ פֶּ תַ ח ַשׁﬠַ ר הֶ חָ ֵצר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן וְﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב וְאֵ ת מֵ ְ
וְאֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י ֲﬠב ָֹד ָתם וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר יֵﬠָ ֶשׂה לָ הֶ ם וְﬠָ בָ דוּ:
וּלכֹל ֲﬠב ָֹד ָתם וּפְ ַק ְדתֶּ ם ﬠֲלֵ הֶ ם ְבּ ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת אֵ ת
ָל־מ ָשּׂאָ ם ְ
4:27ﬠַ ל־פִּ י אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו ִתּ ְהיֶה כָּל־ ֲﬠב ַֹדת ְבּנֵי הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי ְלכ ַ
כָּל־מַ ָשּׂאָ ם:
וּמ ְשׁ ַמ ְרתָּ ם ְבּיַד ִאיתָ מָ ר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן:
4:28ז ֹאת ֲﬠב ַֹדת ִמ ְשׁ ְפּחֹ ת ְבּנֵי הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ִ
ְ 4:29בּנֵי ְמ ָר ִרי לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית־אֲ בֹתָ ם ִתּפְ קֹד אֹתָ ם:
ִ 4:30מבֶּ ן ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה וְﬠַ ד בֶּ ן־חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ִתּ ְפ ְק ֵדם כָּל־הַ בָּ א לַ צָּבָ א לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
מּוּדיו וַאֲ ָדנָיו:
וּב ִריחָ יו וְﬠַ ָ
ְ 4:31וז ֹאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַמ ָשּׂאָ ם ְלכָל־ ֲﬠב ָֹד ָתם ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ַק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן ְ
וּב ֵשׁמֹת ִתּ ְפ ְקדוּ אֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י
וּל ֹכל ֲﬠב ָֹד ָתם ְ
ית ֵריהֶ ם ְלכָל־כְּ לֵ יהֶ ם ְ
וּמ ְ
ֹתם ֵ
מּוּדי הֶ חָ צֵ ר סָ ִביב וְאַ ְדנֵיהֶ ם וִיתֵ ד ָ
4:32וְﬠַ ֵ
ִמ ְשׁמֶ ֶרת מַ ָשּׂאָ ם:
4:33ז ֹאת ֲﬠב ַֹדת ִמ ְשׁפְּ חֹ ת ְבּנֵי ְמ ָר ִרי ְלכָל־ ֲﬠב ָֹד ָתם ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְבּיַד ִאיתָ מָ ר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן:
וּלבֵ ית אֲ ֹב ָתם:
ת־בּנֵי הַ ְקּהָ ִתי ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם ְ
ְ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן וּ ְנ ִשׂיאֵ י הָ ﬠֵ ָדה אֶ
4:34וַיִּ ְפקֹד מ ֶ
ִ 4:35מבֶּ ן ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה וְﬠַ ד בֶּ ן־חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה כָּל־הַ בָּ א לַ צָּבָ א לַ ֲﬠב ָֹדה ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
4:36וַיִּ ְהיוּ פְ ֻק ֵדיהֶ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם אַ לְ פַּ יִם ְשׁבַ ע ֵמאוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה
קוּדי ִמ ְשׁ ְפּחֹ ת הַ ְקּהָ ִתי כָּל־הָ עֹ בֵ ד ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד אֲ ֶשׁר פָּ ַקד מ ֶ
4:37אֵ לֶּ ה ְפ ֵ
ֹשׁה:
ְבּיַד־מ ֶ
קוּדי ְבּנֵי ג ְֵרשׁוֹן לְ ִמ ְשׁפְּ חוֹתָ ם וּלְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם:
4:38וּפְ ֵ
ִ 4:39מבֶּ ן ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה וְﬠַ ד בֶּ ן־חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה כָּל־הַ בָּ א לַ צָּבָ א לַ ֲﬠ ֹב ָדה ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
וּשׁ ִשׁים:
ְשׁשׁ ֵמאוֹת ְ
ֹתם אַ ְלפַּ יִם ו ֵ
4:40וַיִּ ְהיוּ ְפּ ֻק ֵדיהֶ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ ב ָ
ל־פּי יְהוָה:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ﬠַ ִ
קוּדי ִמ ְשׁ ְפּחֹ ת ְבּנֵי ג ְֵרשׁוֹן כָּל־הָ עֹבֵ ד ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד אֲ ֶשׁר פָּ ַקד מ ֶ
4:41אֵ לֶּ ה ְפ ֵ
קוּדי ִמ ְשׁפְּ חֹ ת ְבּנֵי ְמ ָר ִרי לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם:
4:42וּפְ ֵ
ִ 4:43מבֶּ ן ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה וְﬠַ ד בֶּ ן־חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה כָּל־הַ בָּ א לַ צָּבָ א לַ ֲﬠב ָֹדה ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
וּמאתָ יִם:
4:44וַיִּ ְהיוּ פְ ֻק ֵדיהֶ ם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ ָתם ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ָ
ֹשׁה:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
קוּדי ִמ ְשׁפְּ חֹ ת ְבּנֵי ְמ ָר ִרי אֲ ֶשׁר פָּ ַקד מ ֶ
4:45אֵ לֶּ ה פְ ֵ
וּלבֵ ית אֲ בֹתָ ם:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן וּנְ ִשׂיאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ְלוִיִּ ם ְל ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם ְ
4:46כָּל־הַ ְפּ ֻק ִדים אֲ ֶשׁר פָּ ַקד מ ֶ
ִ 4:47מבֶּ ן ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה וְﬠַ ד בֶּ ן־חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה כָּל־הַ בָּ א לַ ֲﬠבֹד ֲﬠב ַֹדת ֲﬠב ָֹדה וַ ֲﬠב ַֹדת ַמ ָשּׂא ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
וּשׁמֹנִים:
מנַת אֲ לָ ִפים וַחֲ ֵמשׁ מֵ אוֹת ְ
4:48וַיִּ ְהיוּ ְפּ ֻק ֵדיהֶ ם ְשׁ ֹ
ֹשׁה:
ל־מ ָשּׂאוֹ וַיּ ְָתפָּ ְק ָדוּ כַּאֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה ִאישׁ ִאישׁ ﬠַ ל־ ֲﬠב ָֹדתוֹ וְﬠַ ַ
ל־פּי יְהוָה פָּ ַקד אוֹתָ ם ְבּיַד־מ ֶ
4:49ﬠַ ִ
מר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 5:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ִישׁלְּ חוּ ִמן־הַ מַּ חֲ נֶה כָּל־ ָצרוּﬠַ ְוכָל־זָב ְוכֹל טָ מֵ א לָ נָפֶ שׁ:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ַ
ְ
5:2צַו אֶ
שׁכֵן ְבּתוֹכָם:
ת־מחֲ נֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר אֲ נִי ֹ
ַ
ל־מחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה ְתּ ַשׁלְּ חוּם ְול ֹא יְטַ ְמּאוּ אֶ
ִ 5:3מ ָזּכָר ﬠַ ד־ ְנ ֵקבָ ה ְתּ ַשׁלֵּ חוּ אֶ ִ
ֹשׁה כֵּן ﬠָ שׂוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־מחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
אוֹתם אֶ ִ
ָ
ְשׁלְּ חוּ
5:4וַ ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַי ַ
מר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 5:5וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
אוֹ־א ָשּׁה כִּ י ַיﬠֲשׂוּ ִמכָּל־חַ טּ ֹאת הָ אָ ָדם ִל ְמעֹל ַמﬠַ ל בַּ יהוָה וְאָ ְשׁמָ ה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהיא:
ִ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ
ַ 5:6דּבֵּ ר אֶ ְ
ישׁתוֹ יֹ סֵ ף ﬠָ לָ יו ְונ ַָתן לַ אֲ ֶשׁר אָ ַשׁם לוֹ:
אתם אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ וְהֵ ִשׁיב אֶ ת־אֲ ָשׁמוֹ ְבּ ר ֹאשׁוֹ וַחֲ ִמ ִ
5:7ו ְִה ְתוַדּוּ אֶ ת־חַ ָטּ ָ
מּוּשׁב לַ יהוָה לַ כֹּהֵ ן ִמלְּ בַ ד אֵ יל הַ כִּ פּ ִֻרים אֲ ֶשׁ ר ְיכַפֶּ ר־בּוֹ
ָ
5:8ו ְִאם־אֵ ין לָ ִאישׁ גֹּ אֵ ל ְלהָ ִשׁיב הָ אָ ָשׁם אֵ לָ יו הָ אָ ָשׁם הַ
ﬠָ לָ יו:

ָל־ק ְד ֵשׁי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־י ְַק ִריבוּ לַ כֹּהֵ ן לוֹ י ְִהיֶה:
ָל־תּרוּמָ ה לְ כ ָ
ְ 5:9וכ ְ
ת־ק ָד ָשׁיו לוֹ י ְִהיוּ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־יִתֵּ ן לַ כֹּהֵ ן לוֹ י ְִהיֶה:
ֳ
5:10ו ְִאישׁ אֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
5:11וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
וּמﬠֲלָ ה בוֹ ָמﬠַ ל:
י־ת ְשׂ ֶטה ִא ְשׁתּוֹ ָ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם ִאישׁ ִאישׁ כִּ ִ
ַ 5:12דּבֵּ ר אֶ ְ
ישׁהּ ְו ִנ ְס ְתּ ָרה ו ְִהיא ִנ ְט ָמאָ ה וְﬠֵ ד אֵ ין בָּ הּ ו ְִהוא ל ֹא נִ ְתפָּ ָשׂה:
ְשׁכַב ִאישׁ אֹתָ הּ ִשׁכְ בַ ת־ז ֶַרע ְונֶﬠְ לַ ם מֵ ﬠֵ ינֵי ִא ָ
5:13ו ָ
ת־א ְשׁתּוֹ ו ְִהיא ל ֹא
ִ
־קנְאָ ה ו ְִקנֵּא אֶ
ת־א ְשׁתּוֹ ו ְִהוא ִנ ְטמָ אָ ה אוֹ־ﬠָ בַ ר ﬠָ לָ יו רוּחַ ִ
ִ
־קנְאָ ה ו ְִקנֵּא אֶ
5:14וְﬠָ בַ ר ﬠָ לָ יו רוּחַ ִ
ִנ ְטמָ אָ ה:
ת־ק ְרבָּ נָהּ ﬠָ לֶ יהָ ﬠ ֲִשׂ ִירת הָ אֵ יפָ ה ֶקמַ ח ְשׂעֹ ִרים ל ֹא־ ִיצֹק ﬠָ לָ יו
ָ
ת־א ְשׁתּוֹ אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן וְהֵ ִביא אֶ
ִ
5:15וְהֵ ִביא הָ ִאישׁ אֶ
י־מ ְנחַ ת ְק ָנאֹת הוּא ִמנְ חַ ת זִ כָּרוֹן מַ זְ כּ ֶֶרת ﬠָ ון:
ֶשׁמֶ ן וְל ֹא־יִתֵּ ן ﬠָ לָ יו לְ ֹבנָה כִּ ִ
5:16ו ְִה ְק ִריב אֹתָ הּ הַ כֹּהֵ ן וְהֶ ﬠ ֱִמ ָדהּ לִ פְ נֵי יְהוָה:
וּמן־הֶ ﬠָ פָ ר אֲ ֶשׁ ר י ְִהיֶה ְבּ ַק ְר ַקע הַ ִמּ ְשׁכָּן ִי ַקּח הַ כֹּהֵ ן ְונ ַָתן אֶ ל־הַ ָמּיִם:
5:17וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן מַ יִם ְקד ִֹשׁים ִבּכְ ִלי־חָ ֶרשׂ ִ
5:18וְהֶ ֱﬠ ִמיד הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה ִל ְפנֵי יְהוָה וּפָ ַרע אֶ ת־ר ֹאשׁ הָ ִא ָשּׁה ְונָתַ ן ﬠַ ל־כַּפֶּ יהָ אֵ ת ִמ ְנחַ ת הַ זִּ כָּרוֹן ִמ ְנחַ ת
וּביַד הַ כֹּהֵ ן י ְִהיוּ מֵ י הַ ָמּ ִרים הַ ְמאָ רֲ ִרים:
ְק ָנאֹת ִהוא ְ
ישׁ ִהנּ ִָקי
אֹתהּ הַ כֹּהֵ ן וְאָ ַמר אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה ִאם־ל ֹא ָשׁכַב ִאישׁ אֹתָ ו ְִאם־ל ֹא ָשׂ ִטית טֻ ְמאָ ה ַתּחַ ת ִא ֵ
5:19ו ְִה ְשׁ ִבּיﬠַ ָ
ִממֵּ י הַ מָּ ִרים הַ ְמאָ רֲ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
ישׁ :
ת־שׁכ ְָבתּוֹ ִמבַּ ְלﬠ ֲֵדי ִא ֵ
ְ
ישׁ וְכִ י נִ ְט ֵמאת וַיִּ ֵתּן ִאישׁ בָּ אֶ
5:20וְאַ ְתּ כִּ י ָשׂ ִטית תַּ חַ ת ִא ֵ
אוֹת לְ אָ לָ ה וְלִ ְשׁבֻ ﬠָ ה ְבּתוֹ ﬠַ מֵּ
ָ
5:21ו ְִה ְשׁ ִבּיﬠַ הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה ִבּ ְשׁ ֻבﬠַ ת הָ אָ לָ ה וְאָ מַ ר הַ כֹּהֵ ן לָ ִא ָשּׁה יִתֵּ ן יְהוָה
ת־בּ ְט ֵנ צָבָ ה:
ִ
ְבּ ֵתת יְהוָה אֶ ת־י ְֵר ֵכ נֹפֶ לֶ ת וְאֶ
5:22וּבָ אוּ הַ ַמּיִם הַ ְמאָ ְר ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְבּמֵ ﬠַ ִי לַ צְ בּוֹת בֶּ ֶטן ְולַ נְפִּ ל י ֵָר וְאָ ְמ ָרה הָ ִא ָשּׁה אָ ֵמן אָ ֵמן:
ְ 5:23וכָתַ ב אֶ ת־הָ אָ ת הָ אֵ לֶּ ה הַ כֹּהֵ ן בַּ סֵּ פֶ ר וּמָ חָ ה אֶ ל־מֵ י הַ מָּ ִרים:
5:24ו ְִה ְשׁ ָקה אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה אֶ ת־מֵ י הַ מָּ ִרים הַ ְמאָ רֲ ִרים וּבָ אוּ בָ הּ הַ מַּ יִם הַ ְמאָ רֲ ִרים לְ מָ ִרים:
אֹתהּ אֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
5:25וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן ִמיַּד הָ ִא ָשּׁה אֵ ת ִמנְ חַ ת הַ ְקּנָאֹת וְהֵ נִיף אֶ ת־הַ ִמּנְ חָ ה לִ ְפנֵי יְהוָה ו ְִה ְק ִריב ָ
5:26ו ְָקמַ ץ הַ כֹּהֵ ן ִמן־הַ ִמּ ְנחָ ה אֶ ת־אַ זְ כּ ָָרתָ הּ ו ְִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה וְאַ חַ ר י ְַשׁ ֶקה אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה אֶ ת־הַ מָּ יִם:
ְצָב ָתה
ישׁהּ וּבָ אוּ בָ הּ הַ ַמּיִם הַ ְמאָ ֲר ִרים ְל ָמ ִרים ו ְ
ְתה ִאם־נִ ְט ְמאָ ה ו ִַתּ ְמעֹל ַמﬠַ ל ְבּ ִא ָ
5:27ו ְִה ְשׁ ָקהּ אֶ ת־הַ ַמּיִם וְהָ י ָ
ִב ְטנָהּ ְונָפְ לָ ה י ְֵרכָהּ וְהָ יְתָ ה הָ ִא ָשּׁה לְ אָ לָ ה ְבּ ֶק ֶרב ﬠַ מָּ הּ:
וּטהֹ ָרה ִהוא ְו ִנ ְקּתָ ה ְונִזְ ְרﬠָ ה ז ַָרע:
5:28ו ְִאם־ל ֹא ִנ ְט ְמאָ ה הָ ִא ָשּׁה ְ
ישׁהּ וְנִ ְטמָ אָ ה:
תּוֹרת הַ ְקּנָאֹת אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׂ ֶטה ִא ָשּׁה ַתּחַ ת ִא ָ
5:29ז ֹאת ַ
ת־א ְשׁתּוֹ וְהֶ ﬠ ֱִמיד אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה ִלפְ נֵי יְהוָה וְﬠָ ָשׂה לָ הּ הַ כֹּהֵ ן אֵ ת
ִ
5:30אוֹ ִאישׁ אֲ ֶשׁר תַּ ֲﬠבֹר ﬠָ לָ יו רוּחַ ִקנְאָ ה ְו ִקנֵּא אֶ
כָּל־הַ תּוֹ ָרה הַ זּ ֹאת:
ְ 5:31ו ִנ ָקּה הָ ִאישׁ מֵ ﬠָ ון וְהָ ִא ָשּׁה הַ ִהוא ִתּ ָשּׂא אֶ ת־ ֲﬠונָהּ:
מר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 6:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
אוֹ־א ָשּׁה כִּ י יַפְ לִ א לִ ְנדֹּר נ ֶֶד ר נָזִ יר ְלהַ זִּ יר לַ יהוָה:
ִ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם ִאישׁ
ַ 6:2דּבֵּ ר אֶ ְ
ָל־מ ְשׁ ַרת ֲﬠנ ִָבים ל ֹא י ְִשׁ ֶתּה וַ ֲﬠנ ִָבים לַ ִחים ִויבֵ ִשׁים ל ֹא י ֹאכֵל:
ְשׁכָר יַזִּ יר חֹ מֶ ץ יַיִן וְחֹ מֶ ץ ֵשׁכָר ל ֹא י ְִשׁתֶּ ה ְוכ ִ
ִ 6:3מ ַיּיִן ו ֵ
6:4כֹּל יְמֵ י נִזְ רוֹ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר יֵﬠָ ֶשׂה ִמגֶּפֶ ן הַ ַיּיִן מֵ חַ ְר ַצנִּים וְﬠַ ד־זָג ל ֹא י ֹאכֵל:
ד־מל ֹאת הַ יּ ִָמם אֲ ֶשׁר־יַזִּ יר לַ יהוָה ָקדֹשׁ י ְִהיֶה גּ ֵַדּל פֶּ ַרע ְשׂﬠַ ר
ָ 6:5כּל־יְמֵ י נ ֶֶדר נִזְ רוֹ תַּ ﬠַ ר ל ֹא־ ַי ֲﬠבֹר ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ ﬠַ ְ
ר ֹאשׁוֹ:
6:6כָּל־י ְֵמי הַ זִּ ירוֹ לַ יהוָה ﬠַ ל־נֶפֶ שׁ מֵ ת ל ֹא יָב ֹא:
6:7לְ אָ ִביו וּלְ ִאמּוֹ לְ אָ ִחיו וּלְ אַ חֹ תוֹ ל ֹא־יִטַּ מָּ א לָ הֶ ם ְבּמֹתָ ם כִּ י ֵנזֶר אֱ הָ יו ﬠַ ל־ ר ֹאשׁוֹ:
6:8כֹּל יְמֵ י נִזְ רוֹ ָקדֹשׁ הוּא לַ יהוָה:
יﬠי ְי ַג ְלּחֶ נּוּ:
6:9וְכִ י־יָמוּת מֵ ת ﬠָ לָ יו ְבּפֶ תַ ע פִּ ְתאֹם ְו ִטמֵּ א ר ֹאשׁ נִזְ רוֹ וְגִ לַּ ח ר ֹאשׁוֹ ְבּיוֹם ָטהֳ ָרתוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
6:10וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי י ִָבא ְשׁתֵּ י ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
6:11וְﬠָ ָשׂה הַ כֹּהֵ ן אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת וְאֶ חָ ד ְלעֹלָ ה וְכִ פֶּ ר ﬠָ לָ יו ֵמאֲ ֶשׁר חָ ָטא ﬠַ ל־הַ נָּפֶ שׁ ו ְִק ַדּשׁ אֶ ת־ר ֹאשׁוֹ בַּ יּוֹם הַ הוּא:
שׁנִים י ְִפּלוּ כִּ י ָט ֵמא נִזְ רוֹ:
ן־שׁנָתוֹ לְ אָ ָשׁם וְהַ יּ ִָמים הָ ִרא ֹ
6:12ו ְִהזִּ יר לַ יהוָה אֶ ת־יְמֵ י נִזְ רוֹ וְהֵ ִביא כֶּבֶ שׂ בֶּ ְ
תּוֹרת הַ נָּזִ יר ְבּיוֹם ְמל ֹאת יְמֵ י נִזְ רוֹ י ִָביא ֹאתוֹ אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
6:13וְז ֹאת ַ
ת־שׁנָתָ הּ ְתּ ִמימָ ה ְלחַ טָּ את
ְ
ן־שׁנָתוֹ ָת ִמים אֶ חָ ד ְלעֹלָ ה ְוכ ְַב ָשׂה אַ חַ ת בַּ
ת־ק ְרבָּ נוֹ לַ יהוָה כֶּבֶ שׂ בֶּ ְ
ָ
6:14ו ְִה ְק ִריב אֶ
וְאַ יִל־אֶ חָ ד תָּ ִמים לִ ְשׁלָ ִמים:
וּמ ְנחָ ָתם וְנִ ְסכֵּיהֶ ם:
יקי מַ צּוֹת ְמשֻׁ ִחים בַּ ָשּׁ ֶמן ִ
6:15וְסַ ל מַ צּוֹת סֹלֶ ת חַ ת ְבּלוּ ת בַּ ֶשּׁמֶ ן ְוּר ִק ֵ
6:16ו ְִה ְק ִריב הַ כֹּהֵ ן לִ פְ נֵי יְהוָה וְﬠָ ָשׂה אֶ ת־חַ טָּ אתוֹ וְאֶ ת־עֹ לָ תוֹ:
ת־מ ְנחָ תוֹ וְאֶ ת־ ִנ ְסכּוֹ:
ִ
ֲשׂה זֶבַ ח ְשׁלָ ִמים לַ יהוָה ﬠַ ל סַ ל הַ ַמּצּוֹת וְﬠָ ָשׂה הַ כֹּהֵ ן אֶ
6:17וְאֶ ת־הָ אַ יִל יַﬠ ֶ

ר־תּחַ ת זֶבַ ח
־שׂﬠַ ר ר ֹאשׁ נִזְ רוֹ ְונ ַָתן ﬠַ ל־הָ אֵ שׁ אֲ ֶשׁ ַ
6:18וְגִ לַּ ח הַ נָּזִ יר פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד אֶ ת־ר ֹאשׁ נִזְ רוֹ וְלָ ַקח אֶ ת ְ
הַ ְשּׁלָ ִמים:
6:19וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ זְּ רֹﬠַ ְבּ ֵשׁלָ ה ִמן־הָ אַ יִל וְחַ לַּ ת ַמ ָצּה אַ חַ ת ִמן־הַ סַּ ל ְוּר ִקיק ַמצָּה אֶ חָ ד ְונָתַ ן ﬠַ ל־כַּפֵּ י הַ נָּזִ יר
אַ חַ ר ִה ְתגּ ְַלּחוֹ אֶ ת־נִזְ רוֹ:
רוּמה וְאַ חַ ר י ְִשׁ ֶתּה
קֹדשׁ הוּא לַ כֹּהֵ ן ﬠַ ל חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וְﬠַ ל שׁוֹק הַ ְתּ ָ
6:20וְהֵ נִיף אוֹתָ ם הַ כֹּהֵ ן ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי יְהוָה ֶ
הַ נָּזִ יר ָייִן:
ֲשׂה ﬠַ ל
נִדרוֹ אֲ ֶשׁ ר ִידֹּר כֵּן יַﬠ ֶ
ר־תּ ִשּׂיג יָדוֹ כְּ ִפי ְ
תּוֹרת הַ נָּזִ יר אֲ ֶשׁר ִידֹּר ָק ְרבָּ נוֹ לַ יהוָה ﬠַ ל־נִזְ רוֹ ִמ ְלּבַ ד אֲ ֶשׁ ַ
6:21ז ֹאת ַ
תּוֹרת נִזְ רוֹ:
ַ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
6:22וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־בּנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל אָ מוֹר לָ הֶ ם:
ְ
ַ 6:23דּבֵּ ר אֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ל־בָּ נָיו לֵ אמֹר כֹּה ְתבָ ֲרכוּ אֶ
6:24יְבָ ֶרכְ יְהוָה ְוי ְִשׁ ְמ ֶר :
6:25יָאֵ ר יְהוָה פָּ נָיו אֵ לֶ י וִיחֻ ֶנּךָּ:
ִשּׂא יְהוָה פָּ נָיו אֵ לֶ י ְוי ֵָשׂם לְ ָשׁלוֹם:
6:26י ָ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַאֲ נִי אֲ בָ רֲ כֵם:
ת־שׁ ִמי ﬠַ ְ
ְ
ְשׂמוּ אֶ
6:27ו ָ
ֹשׁה ְלהָ ִקים אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן וַיִּ ְמ ַשׁח אֹתוֹ ַוי ְַק ֵדּשׁ אֹ תוֹ וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו וְאֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו
7:1וַי ְִהי ְבּיוֹם כַּלּוֹת מ ֶ
וַיִּ ְמ ָשׁחֵ ם וַי ְַק ֵדּשׁ אֹתָ ם:
עֹמ ִדים ﬠַ ל־הַ פְּ ֻק ִדים:
ֹתם הֵ ם נְ ִשׂיאֵ י הַ מַּ טֹּת הֵ ם הָ ְ
אשׁי בֵּ ית אֲ ב ָ
7:2וַיּ ְַק ִריבוּ ְנ ִשׂיאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ָר ֵ
ל־שׁנֵי הַ נְּ ִשׂ ִאים וְשׁוֹר ְלאֶ חָ ד וַיּ ְַק ִריבוּ
וּשׁנֵי ﬠָ ָשׂר בָּ ָקר ֲﬠגָלָ ה ﬠַ ְ
ת־ק ְרבָּ נָם לִ פְ נֵי יְהוָה ֵשׁשׁ־ﬠֶ גְ ת צָב ְ
ָ
7:3וַ ָיּ ִביאוּ אֶ
אוֹתָ ם לִ פְ נֵי הַ ִמּ ְשׁכָּן:
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
7:4וַיּ ֶ
ַ 7:5קח מֵ ִאתָּ ם וְהָ יוּ לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְונָתַ תָּ ה אוֹתָ ם אֶ ל־הַ ְלוִיִּ ם ִאישׁ כְּ ִפי ֲﬠב ָֹדתוֹ:
אוֹתם אֶ ל־הַ ְלוִיִּ ם:
ָ
ֹשׁה אֶ ת־הָ ֲﬠ ָג ת וְאֶ ת־הַ בָּ ָקר וַיִּ ֵתּן
7:6וַיִּ ַקּח מ ֶ
7:7אֵ ת ְשׁתֵּ י הָ ֲﬠ ָג ת וְאֵ ת אַ ְרבַּ ﬠַ ת הַ בָּ ָקר נָתַ ן לִ ְבנֵי ג ְֵרשׁוֹן כְּ פִ י ֲﬠב ָֹד ָתם:
ית ָמ ר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן:
מנַת הַ בָּ ָקר נָתַ ן לִ ְבנֵי ְמ ָר ִרי כְּ פִ י ֲﬠב ָֹד ָתם ְבּיַד ִא ָ
7:8וְאֵ ת אַ ְרבַּ ע הָ ֲﬠ ָג ת וְאֵ ת ְשׁ ֹ
7:9וְלִ ְבנֵי ְקהָ ת ל ֹא נָתָ ן כִּ י־ ֲﬠב ַֹדת הַ קֹּ ֶדשׁ ﬠֲלֵ הֶ ם בַּ כָּתֵ ף ִי ָשּׂאוּ:
ת־ק ְרבָּ נָם ִל ְפנֵי הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ָ
יאם אֶ
7:10וַיּ ְַק ִריבוּ הַ ְנּ ִשׂ ִאים אֵ ת חֲ נֻכַּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְבּיוֹם ִהמָּ ַשׁח ֹאתוֹ וַיּ ְַק ִריבוּ הַ ְנּ ִשׂ ִ
ת־ק ְרבָּ נָם לַ חֲ נֻכַּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ָ
ֹשׁה נ ִָשׂיא אֶ חָ ד לַ יּוֹם נ ִָשׂיא אֶ חָ ד לַ יּוֹם י ְַק ִריבוּ אֶ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
7:11וַיּ ֶ
ְהוּדה:
ת־ק ְרבָּ נוֹ נ ְַחשׁוֹן בֶּ ן־ﬠַ ִמּינ ָָדב לְ מַ ֵטּה י ָ
ָ
7:12וַי ְִהי הַ ַמּ ְק ִריב בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן אֶ
7:13ו ְָק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁנֵיהֶ ם
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת:
7:14כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
7:15פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ְ 7:16שׂ ִﬠ ִ
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן נ ְַחשׁוֹן
תּוּדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ילם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ ִ
וּלזֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ִ
ְ 7:17
בֶּ ן־ﬠַ ִמּינ ָָדב:
ִשּׂשכָר:
7:18בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי ִה ְק ִריב נְתַ נְאֵ ל בֶּ ן־צוּﬠָ ר נְ ִשׂיא י ָ
קֹּדשׁ
ת־ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ ֶ
ָ
ִ 7:19ה ְק ִרב אֶ
ְשׁנֵיהֶ ם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ חָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת:
7:20כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
7:21פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ְ 7:22שׂ ִﬠ ִ
נְתנְאֵ ל
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן ַ
תּוּדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ילם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ ִ
וּלזֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ִ
ְ 7:23
בֶּ ן־צוּﬠָ ר:
ישׁי נ ִָשׂיא ִל ְבנֵי זְ בוּלֻן אֱ לִ יאָ ב בֶּ ן־חֵ ן:
7:24בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
וּמאָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁנֵיהֶ ם
ָ 7:25ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים ֵ
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת:
7:26כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
7:27פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ן־ ְשׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ְ 7:28שׂ ִﬠ ִ

ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֱ לִ יאָ ב
7:29וּלְ זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
בֶּ ן־חֵ ן:
ן־שׁ ֵדיאוּר:
יﬠי נ ִָשׂיא ִל ְבנֵי ְראוּבֵ ן אֱ לִ יצוּר בֶּ ְ
7:30בַּ יּוֹם הָ ְר ִב ִ
ָ 7:31ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניהֶ ם
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת
7:32כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
7:33פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ְ 7:34שׂ ִﬠ ִ
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֱ ִליצוּר
7:35וּלְ זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ן־שׁ ֵדיאוּר:
בֶּ ְ
ישׁ ָדּי:
ן־צוּר ַ
ִ
ישׁי נ ִָשׂיא לִ ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְשׁל ִֻמיאֵ ל בֶּ
7:36בַּ יּוֹם הַ חֲ ִמ ִ
ָ 7:37ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניהֶ ם
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת:
7:38כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
7:39פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את
ְ 7:40שׂ ִﬠ ִ
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן ְשׁל ִֻמיאֵ ל
7:41וּלְ זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ישׁ ָדּי:
ן־צוּר ַ
ִ
בֶּ
ן־רעוּאֵ ל:
7:42בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי נ ִָשׂיא ִל ְבנֵי גָד אֶ ְליָסָ ף בֶּ ְ
ָ 7:43ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְבﬠִ ים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁנֵיהֶ ם
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת:
7:44כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
7:45פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ְ 7:46שׂ ִﬠ ִ
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֶ ְליָסָ ף
7:47וּלְ זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ן־רעוּאֵ ל:
בֶּ ְ
ישׁ ָמע בֶּ ן־ﬠַ ִמּיהוּד:
יﬠי נ ִָשׂיא לִ ְבנֵי אֶ פְ ָריִם אֱ לִ ָ
7:48בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
וּמאָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁנֵיהֶ ם
ָ 7:49ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים ֵ
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת:
7:50כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
7:51פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ְ 7:52שׂ ִﬠ ִ
ישׁ ָמע
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֱ ִל ָ
7:53וּלְ זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
בֶּ ן־ﬠַ ִמּיהוּד:
ַשּׁה גּ ְַמלִ יאֵ ל בֶּ ן־פְּ ָדה־צוּר:
7:54בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי נ ִָשׂיא לִ ְבנֵי ְמנ ֶ
ָ 7:55ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניהֶ ם
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת:
7:56כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
7:57פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ְ 7:58שׂ ִﬠ ִ
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן גּ ְַמ ִליאֵ ל
ילם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
וּלזֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ִ
ְ 7:59
בֶּ ן־פְּ ָדה צוּר:
ידן בֶּ ן־גִּ ְדעֹ נִי:
יﬠי נ ִָשׂיא לִ ְבנֵי ִבנְ י ִָמן אֲ ִב ָ
7:60בַּ יּוֹם הַ ְתּ ִשׁ ִ
ָ 7:61ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניהֶ ם
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת:
7:62כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
7:63פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ְ 7:64שׂ ִﬠ ִ

ידן
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֲ ִב ָ
ילם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
וּלזֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ִ
ְ 7:65
בֶּ ן־גִּ ְדעֹ נִי:
ישׁ ָדּי:
7:66בַּ יּוֹם הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי נ ִָשׂיא ִל ְבנֵי ָדן אֲ ִחיﬠֶ זֶר בֶּ ן־ﬠַ ִמּ ַ
ָ 7:67ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְבﬠִ ים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁנֵיהֶ ם
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת
7:68כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ ְלעֹ לָ ה:
7:69פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
ְ 7:70שׂﬠִ יר־ﬠִ זִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֲ ִחיﬠֶ זֶר
7:71וּלְ זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ישׁ ָדּי:
בֶּ ן־ﬠַ ִמּ ַ
ְ 7:72בּיוֹם ﬠַ ְשׁ ֵתּי ﬠָ ָשׂר יוֹם נ ִָשׂיא ִל ְבנֵי אָ ֵשׁר פַּ גְ ִﬠיאֵ ל בֶּ ן־ﬠָ כְ ָרן:
ָ 7:73ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניהֶ ם
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת:
7:74כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
7:75פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ְ 7:76שׂ ִﬠ ִ
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן פַּ גְ ﬠִ יאֵ ל
7:77וּלְ זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
בֶּ ן־ﬠָ כְ ָרן:
ְ 7:78בּיוֹם ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר יוֹם נ ִָשׂיא לִ ְבנֵי נַפְ תָּ לִ י אֲ ִח ַירע בֶּ ן־ﬠֵ ינָן:
ָ 7:79ק ְרבָּ נוֹ ַקﬠ ֲַרת־כֶּסֶ ף אַ חַ ת ְשׁ ִשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁ ְב ִﬠים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניהֶ ם
ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמ ְנחָ ה:
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵ אָ ה ְקטֹ ֶרת:
7:80כַּף אַ חַ ת ﬠ ָ
ן־שׁנָתוֹ לְ עֹ לָ ה:
7:81פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן־בָּ ָקר אַ יִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ־אֶ חָ ד בֶּ ְ
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד ְלחַ ָטּאת:
ְ 7:82שׂ ִﬠ ִ
ֵי־שׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֲ ִח ַירע
ילם חֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
וּלזֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ִ
ְ 7:83
בֶּ ן־ﬠֵ ינָן:
7:84ז ֹאת חֲ נֻכַּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹתוֹ מֵ אֵ ת נְ ִשׂיאֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל ַק ֲﬠרֹת כֶּסֶ ף ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ִמזְ ְר ֵקי־כֶסֶ ף ְשׁנֵים
ﬠָ ָשׂר כַּפּוֹת זָהָ ב ְשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה:
ע־מאוֹת ְבּ ֶשׁ ֶקל
וּמאָ ה הַ ְקּﬠָ ָרה הָ אַ חַ ת כֶּסֶ ף ו ְִשׁ ְב ִﬠים הַ ִמּזְ ָרק הָ אֶ חָ ד כֹּל כֶּסֶ ף הַ כּ ִֵלים אַ ְלפַּ יִם וְאַ ְרבַּ ֵ
ְ 7:85שׁ ִשׁים ֵ
קֹּדשׁ:
הַ ֶ
וּמאָ ה:
קֹּדשׁ כָּל־זְ הַ ב הַ ַכּפּוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים ֵ
ֲשׂ ָרה הַ כַּף ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ ֶ
ֲשׂ ָרה ﬠ ָ
7:86כַּפּוֹת זָהָ ב ְשׁתֵּ ים־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ְמלֵ ֹאת ְקטֹ ֶרת ﬠ ָ
וּשׂ ִﬠ ֵירי ﬠִ זִּ ים
וּמ ְנחָ ָתם ְ
ֵי־שׁנָה ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר ִ
7:87כָּל־הַ בָּ ָקר לָ עֹלָ ה ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר פָּ ִרים אֵ ילִ ם ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר לְ חַ טָּ את:
ֵי־שׁנָה ִשׁ ִשּׁים ז ֹאת
ְ 7:88וכֹל ְבּ ַקר זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה פָּ ִרים אֵ ילִ ם ִשׁ ִשּׁים ﬠַ תֻּ ִדים ִשׁ ִשּׁים כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
חֲ ֻנכַּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ אַ חֲ ֵרי ִהמָּ ַשׁח אֹתוֹ:
ֹשׁה אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד לְ ַדבֵּ ר ִאתּוֹ וַיִּ ְשׁמַ ע אֶ ת־הַ קּוֹל ִמ ַדּבֵּ ר אֵ לָ יו ֵמﬠַ ל הַ ַכּ ֹפּ ֶרת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־אֲ רֹן הָ ﬠֵ דֻ ת
וּבב ֹא מ ֶ
ְ 7:89
ִמבֵּ ין ְשׁנֵי הַ כְּ רֻ ִבים וַי ְַדבֵּ ר אֵ לָ יו:
מר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 8:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
נוֹרה י ִָאירוּ ִשׁ ְבﬠַ ת הַ נֵּרוֹת:
ַ 8:2דּבֵּ ר אֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאָ מַ ְרתָּ אֵ לָ יו ְבּהַ ֲﬠ ְת אֶ ת־הַ ֵנּרֹת אֶ ל־מוּל ְפּנֵי הַ ְמּ ָ
ֹשׁה:
ֹתיהָ כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
נוֹרה הֶ ﬠֱלָ ה ֵנר ֶ
8:3וַיַּﬠַ שׂ כֵּן אַ הֲ רֹן אֶ ל־מוּל ְפּנֵי הַ ְמּ ָ
ֹשׁה כֵּן
ֲשׂה הַ ְמּנ ָֹרה ִמ ְק ָשׁה זָהָ ב ﬠַ ד־י ְֵרכָהּ ﬠַ ד־פִּ ְרחָ הּ ִמ ְק ָשׁה ִהוא כּ ַַמּ ְראֶ ה אֲ ֶשׁ ר הֶ ְראָ ה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ְ 8:4וזֶה מַ ﬠ ֵ
ﬠָ ָשׂה אֶ ת־הַ ְמּנ ָֹרה:
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
ַ 8:5וי ְַדבֵּ ר ְיהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 8:6קח אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם ִמתּוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִטהַ ְרתָּ אֹתָ ם:
ָל־בּ ָשׂ ָרם וְכִ ְבּסוּ ִבגְ ֵדיהֶ ם ו ְִה ֶטּהָ רוּ:
ֲשׂה לָ הֶ ם לְ ַטהֲ ָרם הַ ֵזּה ﬠֲלֵ יהֶ ם ֵמי חַ ָטּאת וְהֶ ﬠ ֱִבירוּ תַ ﬠַ ר ﬠַ ל־כּ ְ
ֹה־תﬠ ֶ
ְ 8:7וכ ַ
ר־שׁנִי בֶ ן־בָּ ָקר ִתּ ַקּח לְ חַ טָּ את:
ֵ
וּמ ְנחָ תוֹ סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ָשּׁמֶ ן וּפַ
8:8וְלָ ְקחוּ פַּ ר בֶּ ן־בָּ ָקר ִ
8:9ו ְִה ְק ַר ְב ָתּ אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם לִ ְפנֵי אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ו ְִה ְקהַ לְ ָתּ אֶ ת־כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
8:10ו ְִה ְק ַר ְב ָתּ אֶ ת־הַ ְלוִיִּ ם ִלפְ נֵי יְהוָה וְסָ ְמכוּ ְבנֵי־ ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל־הַ לְ וִיִּ ם:
8:11וְהֵ נִיף אַ הֲ רֹן אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי יְהוָה מֵ אֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְהָ יוּ לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת יְהוָה:

ֲשׂה אֶ ת־הָ אֶ חָ ד חַ טָּ את וְאֶ ת־הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה לַ יהוָה לְ כַפֵּ ר
8:12וְהַ לְ וִיִּ ם י ְִס ְמכוּ אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל ר ֹאשׁ הַ פָּ ִרים וַﬠ ֵ
ﬠַ ל־הַ ְלוִיִּ ם:
8:13וְהַ ﬠֲמַ ְדתָּ אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם לִ פְ נֵי אַ הֲ רֹן וְלִ פְ נֵי בָ נָיו וְהֵ נַפְ תָּ אֹתָ ם ְתּנוּפָ ה לַ יהוָה:
8:14ו ְִה ְב ַדּלְ תָּ אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם ִמתּוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְהָ יוּ לִ י הַ לְ וִיִּ ם:
ֹתם ְתּנוּפָ ה:
8:15וְאַ חֲ ֵרי־כֵן יָבֹאוּ הַ לְ וִיִּ ם לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֹאהֶ ל מוֹﬠֵ ד ְו ִטהַ ְרתָּ אֹתָ ם וְהֵ נ ְַפ ָתּ א ָ
אֹתם ִלי:
ָל־רחֶ ם ְבּכוֹר כֹּל ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לָ ַק ְח ִתּי ָ
8:16כִּ י נְתֻ נִים נְתֻ נִים הֵ מָּ ה לִ י ִמתּוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל תַּ חַ ת פִּ ְט ַרת כּ ֶ
ֹתם ִלי:
ָל־בּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי א ָ
־בּכוֹר ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ אָ ָדם וּבַ ְבּהֵ ָמה ְבּיוֹם הַ כּ ִֹתי כ ְ
8:17כִּ י ִלי כָל ְ
ָל־בּכוֹר ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
8:18וָאֶ ַקּח אֶ ת־הַ ְלוִיִּ ם ַתּחַ ת כּ ְ
8:19וָאֶ ְתּנָה אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם נְתֻ ִנים לְ אַ הֲ רֹן וּלְ בָ נָיו ִמתּוֹ ְבּנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ֹאהֶ ל מוֹﬠֵ ד
קֹּדשׁ:
ֶשׁת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הַ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא י ְִהיֶה ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ֶנגֶף ְבּג ֶ
וּלכַפֵּ ר ﬠַ ְ
ְ
ֹשׁה לַ ְלוִיִּ ם כֵּן־ﬠָ שׂוּ לָ הֶ ם ְבּנֵי
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ְוכָל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ְלוִיִּ ם כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ַ 8:20ויַּﬠַ שׂ מ ֶ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
8:21וַיִּ ְתחַ ְטּאוּ הַ לְ וִיִּ ם וַ ְיכ ְַבּסוּ ִבּגְ ֵדיהֶ ם וַ ָיּנֶף אַ הֲ רֹן אֹתָ ם ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי יְהוָה וַ ְיכַפֵּ ר ﬠֲלֵ יהֶ ם אַ הֲ ֹרן ְל ַטהֲ ָרם:
ֹשׁה
8:22וְאַ חֲ ֵרי־כֵן בָּ אוּ הַ ְלוִיִּ ם לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֲﬠב ָֹד ָתם ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ִל ְפנֵי אַ הֲ רֹן ו ְִל ְפנֵי בָ נָיו כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ﬠַ ל־הַ ְלוִיִּ ם כֵּן ﬠָ שׂוּ לָ הֶ ם:
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
8:23וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
8:24ז ֹאת אֲ ֶשׁר לַ לְ וִיִּ ם ִמבֶּ ן חָ ֵמשׁ וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה יָבוֹא ִלצְ ב ֹא צָבָ א בַּ ֲﬠב ַֹדת אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
וּמבֶּ ן חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה יָשׁוּב ִמצְּ בָ א הָ ֲﬠב ָֹדה ְול ֹא יַ ֲﬠבֹד עוֹד:
ִ 8:25
ֹתם:
ְשׁ ֵרת אֶ ת־אֶ חָ יו ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד לִ ְשׁמֹר ִמ ְשׁמֶ ֶרת וַ ֲﬠב ָֹדה ל ֹא יַ ֲﬠבֹד ָכּכָה ַתּ ֲﬠ ֶשׂה לַ ְלוִיִּ ם ְבּ ִמ ְשׁ ְמר ָ
8:26ו ֵ
ֵאתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן לֵ אמֹר:
ר־סינַי בַּ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁנִית לְ צ ָ
ֹשׁה ְב ִמ ְדבַּ ִ
ַ 9:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ְ 9:2ויַﬠֲשׂוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ פָּ סַ ח ְבּמוֹﬠֲדוֹ:
ָל־מ ְשׁפָּ ָטיו ַתּﬠֲשׂוּ אֹתוֹ:
ְ 9:3בּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר־יוֹם בַּ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּה בֵּ ין הָ ﬠ ְֲרבַּ יִם ַתּﬠֲשׂוּ אֹתוֹ ְבּמוֹﬠֲדוֹ כְּ כָל־חֻ קֹּתָ יו וּכְ כ ִ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ֲﬠשֹׂת הַ פָּ סַ ח:
ֹשׁה אֶ ְ
9:4וַי ְַדבֵּ ר מ ֶ
9:5וַ ַיּﬠֲשׂוּ אֶ ת־הַ פֶּ סַ ח בָּ ִראשׁוֹן ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבַּ יִם ְבּ ִמ ְדבַּ ר ִסינָי כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה
ֹשׁה כֵּן ﬠָ שׂוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
אֶ ת־מ ֶ
מ ֶשׁה ו ְִל ְפנֵי
ַ 9:6וי ְִהי אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר הָ יוּ ְט ֵמ ִאים ְלנֶפֶ שׁ אָ ָדם וְל ֹא־יָכְ לוּ לַ ֲﬠשֹׂת־הַ פֶּ סַ ח בַּ יּוֹם הַ הוּא וַיִּ ְק ְרבוּ ִל ְפנֵי ֹ
אַ הֲ רֹן בַּ יּוֹם הַ הוּא:
מﬠֲדוֹ
ת־ק ְרבַּ ן יְהוָה ְבּ ֹ
ָ
ֹאמרוּ הָ אֲ נ ִָשׁים הָ הֵ מָּ ה אֵ לָ יו אֲ נ ְַחנוּ ְטמֵ ִאים לְ נֶפֶ שׁ אָ ָדם לָ מָּ ה ִנגּ ַָרע ְל ִב ְל ִתּי הַ ְק ִרב אֶ
9:7וַיּ ְ
ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹשׁה ִﬠ ְמדוּ וְאֶ ְשׁ ְמﬠָ ה מַ ה־ ְי ַצוֶּה יְהוָה לָ כֶם:
9:8וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם מ ֶ
מר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 9:9וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֶה־ט ֵמא לָ נֶפֶ שׁ אוֹ ְב ֶד ֶר ְרחֹ ָקה לָ כֶם אוֹ ְל ֹד ר ֵֹתיכֶם וְﬠָ ָשׂה פֶ סַ ח
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ִאישׁ ִאישׁ כִּ י־י ְִהי ָ
ַ 9:10דּבֵּ ר אֶ ְ
לַ יהוָה:
וּמ ר ִֹרים י ֹאכְ לֻהוּ:
9:11בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר יוֹם בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבַּ יִם יַﬠֲשׂוּ אֹתוֹ ﬠַ ל־מַ צּוֹת ְ
9:12ל ֹא־י ְַשׁ ִאירוּ ִממֶּ נּוּ ﬠַ ד־ ֹבּ ֶקר וְﬠֶ צֶם ל ֹא י ְִשׁ ְבּרוּ־בוֹ כְּ כָל־חֻ ַקּת הַ פֶּ סַ ח יַﬠֲשׂוּ אֹתוֹ:
וּב ֶד ֶר ל ֹא־הָ יָה וְחָ ַדל לַ ﬠֲשׂוֹת הַ פֶּ סַ ח וְנִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ֵמﬠַ מֶּ יהָ כִּ י ָק ְרבַּ ן יְהוָה
9:13וְהָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־הוּא ָטהוֹר ְ
ִשּׂא הָ ִאישׁ הַ הוּא:
מﬠֲדוֹ חֶ ְטאוֹ י ָ
ל ֹא ִה ְק ִריב ְבּ ֹ
ֲשׂה חֻ ָקּה אַ חַ ת י ְִהיֶה לָ כֶם וְלַ ֵגּר
9:14וְכִ י־יָגוּר ִא ְתּכֶם גֵּר וְﬠָ ָשׂה פֶ סַ ח לַ יהוָה כְּ חֻ ַקּת הַ פֶּ סַ ח וּכְ ִמ ְשׁפָּ טוֹ כֵּן יַﬠ ֶ
וּלְ אֶ זְ ַרח הָ אָ ֶרץ:
וּביוֹם הָ ִקים אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן כִּ סָּ ה הֶ ﬠָ נָן אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן ְלאֹ הֶ ל הָ ﬠֵ דֻ ת וּבָ ﬠֶ ֶרב י ְִהיֶה ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן כְּ מַ ְראֵ ה־אֵ שׁ
ְ 9:15
ﬠַ ד־בּ ֶֹקר:
9:16כֵּן י ְִהיֶה תָ ִמיד הֶ ﬠָ נָן ְיכַסֶּ נּוּ יוֹמָ ם וּמַ ְראֵ ה־אֵ שׁ לָ יְלָ ה:
ָן־שׁם הֶ ﬠָ נָן ָשׁם יַחֲ נוּ ְבּנֵי
וּב ְמקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִשׁכּ ָ
9:17וּ ְלפִ י הֵ ﬠָ ת הֶ ﬠָ נָן מֵ ﬠַ ל הָ אֹהֶ ל וְאַ חֲ ֵרי־כֵן י ְִסעוּ ְבּנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
9:18ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה י ְִסעוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ל־פִּ י יְהוָה יַחֲ נוּ כָּל־י ְֵמי אֲ ֶשׁר י ְִשׁכֹּן הֶ ﬠָ ָנן ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן יַחֲ נוּ:
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת אֱ ִהיםְ 1ול ֹא יִסָּ עוּ:
ִ
ְשׁ ְמרוּ ְבנֵי־ ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ
וּבהַ אֲ ִרי הֶ ﬠָ נָן ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן י ִָמים ַר ִבּים ו ָ
ְ 9:19
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ל־פּי יְהוָה יִסָּ עוּ:
ְ 9:20ויֵשׁ אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה הֶ ﬠָ נָן י ִָמים ִמ ְספָּ ר ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה יַחֲ נוּ וְﬠַ ִ
יוֹמם וָלַ יְלָ ה ְו ַנﬠֲלָ ה הֶ ﬠָ נָן ְונָסָ עוּ:
ְ 9:21ויֵשׁ אֲ ֶשׁר־י ְִהיֶה הֶ ﬠָ נָן ֵמﬠֶ ֶרב ﬠַ ד־ ֹבּ ֶקר ְו ַנﬠֲלָ ה הֶ ﬠָ נָן בַּ בּ ֶֹקר ְונָסָ עוּ אוֹ ָ
וּבהֵ ﬠָ תוֹ
9:22אוֹ־יֹ מַ יִם אוֹ־חֹ ֶדשׁ אוֹ־י ִָמים ְבּהַ אֲ ִרי הֶ ﬠָ נָן ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּן לִ ְשׁכֹּן ﬠָ לָ יו יַחֲ נוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא יִסָּ עוּ ְ
יִסָּ עוּ:
ֹשׁה:
ל־פּי יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת יְהוָה ָשׁ ָמרוּ ﬠַ ִ
ִ
9:23ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה יַחֲ נוּ וְﬠַ ל־פִּ י יְהוָה יִסָּ עוּ אֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 10:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
וּל ַמסַּ ע אֶ ת־הַ ַמּחֲ נוֹת:
אֹתם וְהָ יוּ ְל ְל ִמ ְק ָרא הָ ﬠֵ ָדה ְ
ֲשׂה ָ
ֲשׂה ְל ְשׁ ֵתּי חֲ צוֹצְ רֹת כֶּסֶ ף ִמ ְק ָשׁה ַתּﬠ ֶ
10:2ﬠ ֵ
10:3וְתָ ְקעוּ בָּ הֵ ן וְנוֹﬠֲדוּ אֵ לֶ י כָּל־הָ ﬠֵ ָדה אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
אשׁי אַ לְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
יאים ָר ֵ
ם־בּאַ חַ ת י ְִת ָקעוּ וְנוֹﬠֲדוּ אֵ לֶ י הַ נְּ ִשׂ ִ
10:4ו ְִא ְ
וּת ַקﬠְ תֶּ ם ְתּרוּﬠָ ה ְונ ְָסעוּ הַ מַּ חֲ נוֹת הַ חֹ נִים ֵק ְדמָ ה:
ְ 10:5
ימנָה ְתּרוּﬠָ ה י ְִת ְקעוּ ְלמַ ְסﬠֵ יהֶ ם:
וּת ַק ְﬠ ֶתּם ְתּרוּﬠָ ה ֵשׁנִית ְונ ְָסעוּ הַ ַמּחֲ נוֹת הַ חֹ נִים תֵּ ָ
ְ 10:6
וּבהַ ְק ִהיל אֶ ת־הַ ָקּהָ ל ִתּ ְת ְקעוּ וְל ֹא ָת ִריעוּ:
ְ 10:7
וּבנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים י ְִת ְקעוּ בַּ חֲ צֹצְ רוֹת וְהָ יוּ לָ כֶם לְ חֻ ַקּת עוֹלָ ם לְ ֹד ר ֵֹתיכֶם:
ְ 10:8
י־תבֹאוּ ִמלְ חָ מָ ה ְבּאַ ְרצְ כֶם ﬠַ ל־הַ ַצּר הַ צּ ֵֹרר אֶ ְתכֶם וַהֲ ֵרעֹתֶ ם בַּ חֲ צֹצְ רוֹת ֲונִזְ כּ ְַרתֶּ ם לִ פְ נֵי ְיהוָה אֱ הֵ יכֶם
10:9וְכִ ָ
ְנוֹשׁﬠְ תֶּ ם מֵ ֹאיְבֵ יכֶם:
ו ַ
וּת ַקﬠְ תֶּ ם בַּ חֲ צֹצְ רֹת ﬠַ ל עֹ ֵתיכֶם וְﬠַ ל זִ ְבחֵ י ַשׁ ְל ֵמיכֶם וְהָ יוּ
אשׁי חָ ְד ֵשׁיכֶם ְ
וּב ָר ֵ
וּבמוֹﬠ ֲֵדיכֶם ְ
וּביוֹם ִשׂ ְמחַ ְתכֶם ְ
ְ 10:10
לָ כֶם לְ זִ כָּרוֹן לִ פְ נֵי אֱ הֵ יכֶם אֲ ִני יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
10:11וַי ְִהי בַּ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁנִית בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי ְבּﬠֶ ְשׂ ִרים בַּ חֹ ֶדשׁ ַנﬠֲלָ ה הֶ ﬠָ נָן ֵמﬠַ ל ִמ ְשׁכַּן הָ ﬠֵ דֻ ת:
ארן:
10:12וַיִּ ְסעוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְסﬠֵ יהֶ ם ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִסינָי וַיִּ ְשׁכֹּן הֶ ﬠָ נָן ְבּ ִמ ְדבַּ ר פָּ ָ
ֹשׁה:
שׁנָה ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
10:13וַיִּ ְסעוּ בָּ ִרא ֹ
שׁנָה לְ צִ ְבאֹתָ ם וְﬠַ ל־צְ בָ אוֹ נ ְַחשׁוֹן בֶּ ן־ﬠַ ִמּינ ָָדב:
ְהוּדה בָּ ִרא ֹ
10:14וַיִּ סַּ ע ֶדּגֶל מַ חֲ נֵה ְבנֵי־י ָ
ִשׂשכָר נְתַ נְאֵ ל בֶּ ן־צוּﬠָ ר:
10:15וְﬠַ ל־צְ בָ א מַ טֵּ ה ְבּנֵי י ָ
10:16וְﬠַ ל־צְ בָ א מַ טֵּ ה ְבּנֵי זְ בוּלֻן אֱ לִ יאָ ב בֶּ ן־חֵ לוֹן:
וּבנֵי ְמ ָר ִרי נ ְֹשׂאֵ י הַ ִמּ ְשׁכָּן:
ְהוּרד הַ ִמּ ְשׁכָּן ְונ ְָסעוּ ְבנֵי־ג ְֵרשׁוֹן ְ
10:17ו ַ
ן־שׁ ֵדיאוּר:
אֹתם וְﬠַ ל־צְ בָ אוֹ אֱ ִליצוּר בֶּ ְ
ְ 10:18ונָסַ ע ֶדּגֶל ַמחֲ נֵה ְראוּבֵ ן לְ צִ ְב ָ
ן־צוּרי ַשׁ ָדּי:
ִ
10:19וְﬠַ ל־צְ בָ א מַ טֵּ ה ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְשׁל ִֻמיאֵ ל בֶּ
ן־רעוּאֵ ל:
10:20וְﬠַ ל־צְ בָ א מַ טֵּ ה ְבנֵי־גָד אֶ ְליָסָ ף בֶּ ְ
ְ 10:21ונ ְָסעוּ הַ ְקּהָ ִתים נ ְֹשׂאֵ י הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְהֵ ִקימוּ אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן ﬠַ ד־בֹּאָ ם:
ישׁ ָמע בֶּ ן־ﬠַ ִמּיהוּד:
ְ 10:22ונָסַ ע ֶדּגֶל ַמחֲ נֵה ְבנֵי־אֶ ְפ ַריִם ְלצִ ְבאֹתָ ם וְﬠַ ל־צְ בָ אוֹ אֱ לִ ָ
ן־פּ ָדה־צוּר:
ַשּׁה גּ ְַמ ִליאֵ ל בֶּ ְ
10:23וְﬠַ ל־צְ בָ א ַמטֵּ ה ְבּנֵי ְמנ ֶ
ידן בֶּ ן־גִּ ְדעוֹנִי:
10:24וְﬠַ ל־צְ בָ א ַמ ֵטּה ְבּנֵי ִבנְ י ִָמן אֲ ִב ָ
ישׁ ָדּי:
ֵי־דן ְמאַ סֵּ ף לְ כָל־הַ מַּ חֲ נֹת ְלצִ ְב ֹאתָ ם וְﬠַ ל־צְ בָ אוֹ אֲ ִחיﬠֶ זֶר בֶּ ן־ﬠַ ִמּ ַ
ְ 10:25ונָסַ ע ֶדּגֶל מַ חֲ נֵה ְבנ ָ
10:26וְﬠַ ל־צְ בָ א ַמ ֵטּה ְבּנֵי אָ ֵשׁר פַּ גְ ִﬠיאֵ ל בֶּ ן־ﬠָ כְ ָרן:
10:27וְﬠַ ל־צְ בָ א ַמ ֵטּה ְבּנֵי נ ְַפתָּ ִלי אֲ ִח ַירע בֶּ ן־ﬠֵ ינָן:
10:28אֵ לֶּ ה מַ ְסﬠֵ י ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ צִ ְבאֹתָ ם וַיִּ סָּ עוּ:
ֹשׁה נ ְֹסﬠִ ים אֲ נ ְַחנוּ אֶ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר אָ ַמר יְהוָה אֹתוֹ אֶ ֵתּן
ן־רעוּאֵ ל הַ ִמּ ְדיָנִי חֹ תֵ ן מ ֶ
ֹשׁה לְ חֹ בָ ב בֶּ ְ
10:29וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
לָ כֶם ְלכָה ִאתָּ נוּ וְהֵ טַ ְבנוּ לָ כִּ י־יְהוָה ִדּבֶּ ר־טוֹב ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
10:30וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ל ֹא אֵ לֵ כִּ י ִאם־אֶ ל־אַ ְרצִ י וְאֶ ל־מוֹלַ ְד ִתּי אֵ לֵ :
ִית לָּ נוּ ְלﬠֵ י ָניִם:
10:31וַיּ ֹאמֶ ר אַ ל־נָא תַּ ֲﬠזֹב אֹתָ נוּ כִּ י ﬠַ ל־כֵּן י ַָדﬠְ תָּ חֲ נֹתֵ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְהָ י ָ
ֵיטיב יְהוָה ﬠִ מָּ נוּ וְהֵ ַט ְבנוּ לָ :
10:32וְהָ יָה כִּ י־תֵ לֵ ִﬠ ָמּנוּ וְהָ יָה הַ טּוֹב הַ הוּא אֲ ֶשׁר י ִ
10:33וַיִּ ְסעוּ מֵ הַ ר יְהוָה ֶדּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים וַאֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה נֹסֵ ﬠַ ִל ְפנֵיהֶ ם ֶדּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים לָ תוּר לָ הֶ ם ְמנוּחָ ה:
10:34וַ ֲﬠנַן יְהוָה ﬠֲלֵ יהֶ ם יוֹמָ ם ְבּנ ְָסﬠָ ם ִמן־הַ מַּ חֲ נֶה:
קוּמה יְהוָה ְו ָיפֻצוּ אֹ יְבֶ י ְו ָינֻסוּ ְמ ַשׂנְאֶ י ִמפָּ נֶי :
ָ
ֹשׁה
ֹאמר מ ֶ
10:35וַי ְִהי ִבּ ְנ ֹסﬠַ הָ אָ רֹן ַויּ ֶ
וּבנֻחֹ ה י ֹאמַ ר שׁוּבָ ה יְהוָה ִר ְבבוֹת אַ לְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 10:36
11:1וַי ְִהי הָ ﬠָ ם כְּ ִמ ְת ֹא ְנ ִנים ַרע ְבּאָ זְ נֵי יְהוָה וַיִּ ְשׁמַ ע יְהוָה וַיִּ חַ ר אַ פּוֹ וַ ִתּ ְבﬠַ ר־בָּ ם אֵ שׁ יְהוָה וַתּ ֹאכַל ִבּ ְקצֵה הַ מַּ חֲ נֶה:
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה ו ִַתּ ְשׁ ַקע הָ אֵ שׁ:
ֹשׁה וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל מ ֶ
11:2וַיִּ צְ ﬠַ ק הָ ﬠָ ם אֶ ל־מ ֶ
11:3וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם־הַ ָמּקוֹם הַ הוּא ַתּ ְבﬠֵ ָרה כִּ י־בָ ﬠ ֲָרה בָ ם אֵ שׁ יְהוָה:
ֹאמ רוּ ִמי יַאֲ כִ לֵ נוּ בָּ ָשׂר:
11:4וְהָ אסַ ְפסֻ ף אֲ ֶשׁר ְבּ ִק ְרבּוֹ ִה ְתאַ וּוּ ַתּאֲ וָה וַיָּשֻׁ בוּ וַיִּ ְבכּוּ גַּם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְ

צָלים
ָ 11:5זכ ְַרנוּ אֶ ת־הַ ָדּגָה אֲ ֶשׁר־נ ֹאכַל ְבּ ִמצְ ַריִם ִחנָּם אֵ ת הַ ִקּשֻּׁ ִאים וְאֵ ת הָ אֲ בַ ִטּ ִחים וְאֶ ת־הֶ חָ צִ יר וְאֶ ת־הַ ְבּ ִ
שּׁוּמים:
ִ
וְאֶ ת־הַ
11:6וְﬠַ תָּ ה נַפְ ֵשׁנוּ יְבֵ ָשׁה אֵ ין כֹּל ִבּלְ ִתּי אֶ ל־הַ מָּ ן ﬠֵ ינֵינוּ:
11:7וְהַ ָמּן כִּ זְ ַרע־גַּד הוּא וְﬠֵ ינוֹ כְּ ﬠֵ ין הַ ְבּדֹלַ ח:
וּב ְשּׁלוּ בַּ פָּ רוּר וְﬠָ שׂוּ אֹתוֹ ﬠֻגוֹת וְהָ יָה ַט ְﬠמוֹ כְּ ַטﬠַ ם ְל ַשׁד
ָ 11:8שׁטוּ הָ ﬠָ ם וְלָ ְקטוּ ְו טָ חֲ נוּ בָ ֵרחַ יִם אוֹ ָדכוּ בַּ ְמּ ֹדכָה ִ
הַ ָשּׁמֶ ן:
וּב ֶר ֶדת הַ טַּ ל ﬠַ ל־הַ מַּ חֲ נֶה לָ יְלָ ה י ֵֵרד הַ מָּ ן ﬠָ לָ יו:
ְ 11:9
ֹשׁה ָרע:
וּבﬠֵ ינֵי מ ֶ
ֹשׁה אֶ ת־הָ ﬠָ ם ֹבּכֶה לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ יו ִאישׁ לְ פֶ תַ ח אָ הֳ לוֹ וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְמאֹד ְ
11:10וַיִּ ְשׁמַ ע מ ֶ
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה לָ ָמה הֲ ֵרעֹ תָ לְ ﬠַ ְב ֶדּ וְלָ מָּ ה ל ֹא־מָ צ ִָתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי לָ שׂוּם אֶ ת־מַ ָשּׂא כָּל־הָ ﬠָ ם הַ ֶזּה
11:11וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
ﬠָ לָ י:
ִשּׂא הָ אֹמֵ ן
יק כַּאֲ ֶשׁר י ָ
ֹאמ ר אֵ לַ י ָשׂאֵ הוּ ְבחֵ ֶ
יתי אֵ ת כָּל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה ִאם־אָ נֹכִ י יְלִ ְד ִתּיהוּ כִּ י־ת ַ
11:12הֶ אָ נֹכִ י הָ ִר ִ
אֶ ת־הַ יֹּ נֵק ﬠַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ﬠְ תָּ לַ אֲ בֹתָ יו:
ֵ 11:13מאַ יִן ִלי בָּ ָשׂר לָ ֵתת לְ כָל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה כִּ י־י ְִבכּוּ ﬠָ לַ י לֵ אמֹר ְתּנָה־לָּ נוּ בָ ָשׂר ְונ ֹאכֵלָ ה:
11:14ל ֹא־אוּכַל אָ נֹכִ י ְלבַ ִדּי לָ ֵשׂאת אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה כִּ י כָבֵ ד ִמ ֶמּנִּי:
אתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי וְאַ ל־אֶ ְראֶ ה ְבּ ָרﬠָ ִתי:
11:15ו ְִאם־ ָכּכָה אַ ְתּ־עֹ ֶשׂה לִּ י הָ ְר ֵג ִני נָא הָ רֹג ִאם־מָ ָצ ִ
ה־לּי ִשׁ ְבﬠִ ים ִאישׁ ִמזִּ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ַָד ְﬠ ָתּ כִּ י־הֵ ם זִ ְקנֵי הָ ﬠָ ם ְושׁ ְֹט ָריו
ֹשׁה אֶ ְספָ ִ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
11:16וַיּ ֶ
וְלָ ַק ְחתָּ אֹתָ ם אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ו ְִה ְתיַצְּ בוּ ָשׁם ﬠִ מָּ :
ְשׂ ְמ ִתּי ﬠֲלֵ יהֶ ם ְונ ְָשׂאוּ ִא ְתּ ְבּ ַמ ָשּׂא הָ ﬠָ ם
ְ 11:17וי ַָר ְד ִתּי ו ְִדבַּ ְר ִתּי ﬠִ ְמּ ָשׁם וְאָ צַלְ ִתּי ִמן־הָ רוּחַ אֲ ֶשׁר ﬠָ לֶ י ו ַ
ֹא־ת ָשּׂא אַ ָתּה ְלבַ ֶדּ :
ְול ִ
מ ר ִמי יַאֲ כִ לֵ נוּ בָּ ָשׂ ר כִּ י־טוֹב
ֹאמר ִה ְת ַק ְדּשׁוּ לְ מָ חָ ר וַאֲ כַלְ תֶּ ם בָּ ָשׂר כִּ י ְבּכִ יתֶ ם ְבּאָ זְ נֵי יְהוָה לֵ א ֹ
11:18וְאֶ ל־הָ ﬠָ ם תּ ַ
לָ נוּ ְבּ ִמצְ ָריִם ְונָתַ ן יְהוָה לָ כֶם בָּ ָשׂר וַאֲ כַלְ תֶּ ם:
ֲשׂ ָרה י ִָמים ְול ֹא ﬠֶ ְשׂ ִרים יוֹם:
11:19ל ֹא יוֹם אֶ חָ ד תּ ֹאכְ לוּן ְול ֹא יוֹמָ יִם ְול ֹא חֲ ִמ ָשּׁה י ִָמים ְול ֹא ﬠ ָ
י־מאַ ְסתֶּ ם אֶ ת־יְהוָה אֲ ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּכֶם ו ִַתּ ְבכּוּ
11:20ﬠַ ד חֹ ֶדשׁ י ִָמים ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־יֵצֵא מֵ אַ ְפּכֶם וְהָ יָה לָ כֶם לְ ז ָָרא יַﬠַ ן כִּ ְ
לְ פָ נָיו לֵ אמֹר לָ מָּ ה זֶּה יָצָאנוּ ִמ ִמּצְ ָריִם:
מ ֶשׁה ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ַרגְ ִלי הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְבּ ִק ְרבּוֹ וְאַ ָתּה אָ ַמ ְרתָּ בָּ ָשׂר אֶ ֵתּן לָ הֶ ם וְאָ כְ לוּ חֹ ֶדשׁ
ַ 11:21ויּ ֹאמֶ ר ֹ
י ִָמים:
ָל־דּגֵי הַ יָּם יֵאָ סֵ ף לָ הֶ ם וּמָ צָא לָ הֶ ם:
ִשּׁחֵ ט לָ הֶ ם וּמָ צָא לָ הֶ ם ִאם אֶ ת־כּ ְ
11:22הֲ צ ֹאן וּבָ ָקר י ָ
ֹשׁה הֲ יַד יְהוָה ִתּ ְקצָ ר ﬠַ תָּ ה ִת ְראֶ ה הֲ י ְִק ְר ְדבָ ִרי ִאם־ל ֹא:
11:23וַיּ ֹאמֶ ר ְיהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹתם ְס ִבי ֹבת הָ אֹהֶ ל:
ֹשׁה וַי ְַדבֵּ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם אֵ ת ִדּ ְב ֵרי יְהוָה וַיֶּאֱ סֹף ִשׁ ְבﬠִ ים ִאישׁ ִמזִּ ְקנֵי הָ ﬠָ ם וַ ַיּﬠ ֲֵמד א ָ
11:24וַיֵּצֵא מ ֶ
ל־שׁ ְבﬠִ ים ִאישׁ הַ זְּ ֵקנִים וַי ְִהי כְּ נוֹחַ ﬠֲלֵ יהֶ ם
11:25וַיּ ֵֶרד יְהוָה בֶּ ﬠָ נָן וַי ְַדבֵּ ר אֵ לָ יו וַיָּאצֶל ִמן־הָ רוּחַ אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ יו וַיִּ תֵּ ן ﬠַ ִ
הָ רוּחַ וַיִּ ְתנ ְַבּאוּ ְול ֹא יָסָ פוּ:
ידד ו ַָתּנַח ﬠֲלֵ יהֶ ם הָ רוּחַ וְהֵ ָמּה בַּ כְּ תֻ ִבים וְל ֹא
ְשׁם הַ ֵשּׁנִי מֵ ָ
11:26וַיִּ ָשּׁאֲ רוּ ְשׁנֵי־אֲ נ ִָשׁים בַּ ַמּחֲ נֶה ֵשׁם הָ אֶ חָ ד אֶ לְ ָדּד ו ֵ
יָצְ אוּ הָ אֹהֱ לָ ה וַיִּ ְתנ ְַבּאוּ בַּ מַּ חֲ נֶה:
ידד ִמ ְתנ ְַבּ ִאים בַּ מַּ חֲ נֶה:
ֹשׁה וַיּ ֹאמַ ר אֶ לְ ָדּד וּמֵ ָ
11:27וַיּ ָָרץ הַ נַּﬠַ ר וַ ַיּגֵּד לְ מ ֶ
ֹשׁה כְּ לָ אֵ ם:
ֹשׁה ִמ ְבּחֻ ָריו וַיּ ֹאמַ ר אֲ ֹדנִי מ ֶ
11:28וַיַּﬠַ ן יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ְמ ָשׁ ֵרת מ ֶ
ִתּן יְהוָה אֶ ת־רוּחוֹ ﬠֲלֵ יהֶ ם:
יאים כִּ י־י ֵ
וּמי יִתֵּ ן כָּל־ﬠַ ם יְהוָה נ ְִב ִ
ֹשׁה הַ ְמ ַקנֵּא אַ תָּ ה לִ י ִ
11:29וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ מ ֶ
ֹשׁה אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה הוּא וְזִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
11:30וַיֵּאָ סֵ ף מ ֶ
11:31וְרוּחַ נָסַ ע מֵ אֵ ת יְהוָה וַ ָיּגָז ַשׂ ְלוִים ִמן־הַ יָּם וַיִּ טֹּ שׁ ﬠַ ל־הַ ַמּחֲ נֶה כְּ ֶד ֶר יוֹם כֹּה וּכְ ֶד ֶר יוֹם כֹּה ְס ִביבוֹת הַ ַמּחֲ נֶה
וּכְ אַ מָּ תַ יִם ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אָ ֶרץ:
ֲשׂ ָרה חֳ מָ ִרים
ַ 11:32ויּ ָָקם הָ ﬠָ ם כָּל־הַ יּוֹם הַ הוּא ְוכָל־הַ לַּ יְלָ ה ְוכֹל יוֹם הַ ָמּחֳ ָרת ַויַּאַ ְספוּ אֶ ת־הַ ְשּׂלָ ו הַ ַמּ ְמﬠִ יט אָ סַ ף ﬠ ָ
וַיִּ ְשׁ ְטחוּ לָ הֶ ם ָשׁטוֹחַ ְס ִביבוֹת הַ מַּ חֲ נֶה:
עוֹדנּוּ בֵּ ין ִשׁנֵּיהֶ ם טֶ ֶרם ִיכּ ֵָרת וְאַ ף יְהוָה חָ ָרה בָ ﬠָ ם וַ ַיּ יְהוָה בָּ ﬠָ ם ַמכָּה ַרבָּ ה ְמאֹד:
11:33הַ בָּ ָשׂר ֶ
י־שׁם ָק ְברוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ ִמּ ְתאַ וִּ ים:
ת־שׁם־הַ מָּ קוֹם הַ הוּא ִק ְברוֹת הַ תַּ אֲ וָה כִּ ָ
ֵ
11:34וַיִּ ְק ָרא אֶ
ִ 11:35מ ִקּ ְברוֹת הַ תַּ אֲ וָה נ ְָסעוּ הָ ﬠָ ם חֲ צֵ רוֹת וַיִּ ְהיוּ בַּ חֲ ֵצ רוֹת:
י־א ָשּׁה כ ִֻשׁית לָ ָקח:
ֹשׁה ﬠַ ל־אֹדוֹת הָ ִא ָשּׁה הַ כּ ִֻשׁית אֲ ֶשׁר לָ ָקח כִּ ִ
12:1ו ְַתּ ַדבֵּ ר ִמ ְריָם וְאַ הֲ רֹן ְבּמ ֶ
ֹשׁה ִדּבֶּ ר יְהוָה הֲ ל ֹא גַּם־בָּ נוּ ִדבֵּ ר וַיִּ ְשׁמַ ע יְהוָה:
־בּמ ֶ
ֹאמרוּ הֲ ַרק אַ ְ
ַ 12:2ויּ ְ
ֹשׁה ﬠָ נָו ְמאֹד ִמכֹּל הָ אָ ָדם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה:
12:3וְהָ ִאישׁ מ ֶ
ל־מ ְריָם צְ אוּ ְשׁלָ ְשׁ ְתּכֶם אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וַיֵּצְ אוּ ְשׁלָ ְשׁ ָתּם:
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ִ
ֹאמר יְהוָה פִּ ְת ֹאם אֶ ל־מ ֶ
ַ 12:4ויּ ֶ
וּמ ְריָם וַיֵּצְ אוּ ְשׁנֵיהֶ ם:
12:5וַיּ ֵֶרד יְהוָה ְבּﬠַ מּוּד ﬠָ נָן וַ ַיּ ֲﬠמֹד פֶּ תַ ח הָ אֹהֶ ל וַיִּ ְק ָרא אַ הֲ רֹן ִ

12:6וַיּ ֹאמֶ ר ִשׁ ְמעוּ־נָא ְדבָ ָרי ִאם־י ְִהיֶה נ ְִביאֲ כֶם יְהוָה בַּ מַּ ְראָ ה אֵ לָ יו אֶ ְתו ַָדּע בַּ חֲ לוֹם אֲ ַדבֶּ ר־בּוֹ:
יתי נֶאֱ מָ ן הוּא:
ֹשׁה ְבּכָל־בֵּ ִ
12:7ל ֹא־כֵן ﬠַ ְב ִדּי מ ֶ
מ ֶשׁה:
וּתמֻ נַת יְהוָה י ִַבּיט וּמַ דּוּﬠַ ל ֹא ְי ֵראתֶ ם לְ ַדבֵּ ר ְבּﬠַ ְב ִדּי ְב ֹ
12:8פֶּ ה אֶ ל־פֶּ ה אֲ ַדבֶּ ר־בּוֹ וְבַּ מַּ ְראָ ה ְול ֹא ְב ִחידֹת ְ
12:9וַיִּ חַ ר אַ ף יְהוָה בָּ ם וַיֵּלַ :
ל־מ ְריָם ו ְִהנֵּה ְמצ ָֹרﬠַ ת:
ַשּׁלֶ ג וַיִּ פֶ ן אַ הֲ רֹן אֶ ִ
12:10וְהֶ ﬠָ נָן סָ ר מֵ ﬠַ ל הָ אֹהֶ ל ו ְִהנֵּה ִמ ְריָם ְמצ ַֹרﬠַ ת כּ ָ
ֹשׁה ִבּי אֲ ֹדנִי אַ ל־נָא תָ ֵשׁת ﬠָ לֵ ינוּ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר נוֹאַ ְלנוּ וַאֲ ֶשׁר חָ ָטאנוּ:
ַ 12:11ויּ ֹאמֶ ר אַ הֲ רֹן אֶ ל־מ ֶ
12:12אַ ל־נָא ְת ִהי כַּמֵּ ת אֲ ֶשׁר ְבּצֵאתוֹ מֵ ֶרחֶ ם ִאמּוֹ וַיֵּאָ כֵל חֲ צִ י ְב ָשׂרוֹ:
מ ר אֵ ל נָא ְרפָ א נָא לָ הּ:
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה לֵ א ֹ
12:13וַיִּ צְ ﬠַ ק מ ֶ
ֹשׁה וְאָ ִביהָ ָירֹק י ַָרק ְבּפָ נֶיהָ הֲ ל ֹא ִתכָּלֵ ם ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ִתּסָּ גֵר ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ִמחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה
ַ 12:14ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
וְאַ חַ ר תֵּ אָ סֵ ף:
12:15ו ִַתּסָּ גֵר ִמ ְריָם ִמחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים וְהָ ﬠָ ם ל ֹא נָסַ ע ﬠַ ד־הֵ אָ סֵ ף ִמ ְריָם:
ארן:
12:16וְאַ חַ ר נ ְָסעוּ הָ ﬠָ ם ֵמחֲ ֵצרוֹת וַיַּחֲ נוּ ְבּ ִמ ְדבַּ ר פָּ ָ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
13:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ְ 13:2שׁלַ ח־לְ אֲ נ ִָשׁים ְויָתֻ רוּ אֶ ת־אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן אֲ ֶשׁר־אֲ ִני נֹתֵ ן לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ אֶ חָ ד ִאישׁ אֶ חָ ד לְ ַמ ֵטּה אֲ ֹבתָ יו
ִתּ ְשׁלָ חוּ כֹּל נ ִָשׂיא בָ הֶ ם:
אשׁי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ָמּה:
ארן ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה כֻּלָּ ם אֲ נ ִָשׁים ָר ֵ
ֹשׁה ִמ ִמּ ְדבַּ ר פָּ ָ
13:3וַיִּ ְשׁלַ ח אֹתָ ם מ ֶ
13:4וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹתָ ם לְ מַ ֵטּה ְראוּבֵ ן ַשׁמּוּﬠַ בֶּ ן־זַכּוּר:
ן־חוֹרי:
ִ
ְ 13:5ל ַמטֵּ ה ִשׁ ְמעוֹן ָשׁפָ ט בֶּ
ְהוּדה כָּלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה:
ְ 13:6למַ ֵטּה י ָ
ִשּׂשכָר יִגְ אָ ל בֶּ ן־יוֹסֵ ף:
13:7לְ מַ טֵּ ה י ָ
הוֹשׁﬠַ ִבּן־נוּן:
ֵ
13:8לְ מַ טֵּ ה אֶ פְ ָריִם
ן־רפוּא:
ְ 13:9למַ טֵּ ה ִבנְ י ִָמן פַּ ְל ִטי בֶּ ָ
ן־סוֹדי:
ִ
13:10לְ מַ טֵּ ה זְ בוּלֻן גּ ִַדּיאֵ ל בֶּ
ן־סוּסי:
ִ
ַשּׁה גּ ִַדּי בֶּ
13:11לְ מַ טֵּ ה יוֹסֵ ף לְ מַ טֵּ ה ְמנ ֶ
13:12לְ מַ טֵּ ה ָדן ﬠַ ִמּיאֵ ל בֶּ ן־גְּ מַ לִּ י:
ן־מיכָאֵ ל:
13:13לְ מַ ֵטּה אָ ֵשׁר ְסתוּר בֶּ ִ
13:14לְ מַ טֵּ ה נַפְ תָּ לִ י נ ְַח ִבּי בֶּ ן־וָפְ ִסי:
ן־מכִ י:
ְ 13:15למַ ֵטּה גָד גְּ אוּאֵ ל בֶּ ָ
הוֹשׁﬠַ ִבּן־נוּן יְהוֹשֻׁ ﬠַ :
ֹשׁה ְל ֵ
ֹשׁה לָ תוּר אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וַיִּ ְק ָרא מ ֶ
ר־שׁלַ ח מ ֶ
13:16אֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁ ָ
יתם אֶ ת־הָ הָ ר:
ֹשׁה לָ תוּר אֶ ת־אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ﬠֲלוּ זֶה בַּ ֶנּגֶב וַﬠ ֲִל ֶ
13:17וַיִּ ְשׁלַ ח אֹתָ ם מ ֶ
ם־רב:
ה־הוא וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ יֹּ ֵשׁב ﬠָ לֶ יהָ הֶ חָ זָק הוּא הֲ ָרפֶ ה הַ ְמﬠַ ט הוּא ִא ָ
ִ
יתם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ מַ
ְ 13:18וּר ִא ֶ
יוֹשׁב בָּ הֵ נָּה הַ ְבּ ַמחֲ נִים ִאם
וּמה הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר־הוּא ֵ
ם־רﬠָ ה ָ
וּמה הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־הוּא יֹ ֵשׁב בָּ הּ הֲ טוֹבָ ה ִהוא ִא ָ
ָ 13:19
ְבּ ִמ ְבצָ ִרים:
וּל ַק ְחתֶּ ם ִמ ְפּ ִרי הָ אָ ֶרץ וְהַ ָיּ ִמים י ְֵמי
ם־רזָה הֲ יֵשׁ־בָּ הּ ﬠֵ ץ ִאם־אַ יִן ו ְִה ְתחַ ַזּ ְקתֶּ ם ְ
13:20וּמָ ה הָ אָ ֶרץ הַ ְשּׁמֵ נָה ִהוא ִא ָ
כּוּרי ֲﬠנ ִָבים:
ִבּ ֵ
ד־רחֹ ב לְ ב ֹא חֲ מָ ת:
13:21וַ ַיּﬠֲלוּ וַיָּתֻ רוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ִמ ִמּ ְדבַּ ר־צִ ן ﬠַ ְ
ידי הָ ֲﬠנָק וְחֶ ְברוֹן ֶשׁבַ ע ָשׁנִים נ ְִב ְנ ָתה ִל ְפנֵי צֹﬠַ ן
ְשׁם אֲ ִחימַ ן ֵשׁ ַשׁי וְתַ לְ מַ י יְלִ ֵ
13:22וַ ַיּﬠֲלוּ בַ ֶנּגֶב וַ ָיּב ֹא ﬠַ ד־חֶ ְברוֹן ו ָ
ִמצְ ָריִם:
וּמן־הָ ִרמֹּנִים
מוֹרה וְאֶ ְשׁכּוֹל ֲﬠנ ִָבים אֶ חָ ד בָּ הּ וַיִּ ָשּׂאֻ הוּ בַ מּוֹט ִבּ ְשׁ ָניִם ִ
13:23וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־נַחַ ל אֶ ְשׁכֹּל וַיִּ כְ ְרתוּ ִמ ָשּׁם זְ ָ
וּמן־הַ ְתּאֵ נִים:
ִ
13:24לַ מָּ קוֹם הַ הוּא ָק ָרא נַחַ ל אֶ ְשׁכּוֹל ﬠַ ל אֹדוֹת הָ אֶ ְשׁכּוֹל אֲ ֶשׁר־כּ ְָרתוּ ִמ ָשּׁם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
13:25וַיָּשֻׁ בוּ ִמתּוּר הָ אָ ֶרץ ִמ ֵקּץ אַ ְרבָּ ִﬠים יוֹם:
אוֹתם ָדּבָ ר
ָ
ארן ָק ֵד ָשׁה וַיּ ִָשׁיבוּ
ל־מ ְדבַּ ר פָּ ָ
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ל־כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ִ
ַ 13:26ויּ ְֵלכוּ ַו ָיּבֹאוּ אֶ ל־מ ֶ
וְאֶ ת־כָּל־הָ ﬠֵ ָדה ַויּ ְַראוּם אֶ ת־פְּ ִרי הָ אָ ֶרץ:
ֹאמרוּ בָּ אנוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ְשׁלַ ְח ָתּנוּ ְוגַם זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבַ שׁ ִהוא ְוזֶה־פִּ ְריָהּ:
ַ 13:27ויְסַ ְפּרוּ־לוֹ ַויּ ְ
13:28אֶ פֶ ס כִּ י־ﬠַ ז הָ ﬠָ ם הַ יֹּ ֵשׁב בָּ אָ ֶרץ וְהֶ ﬠָ ִרים ְבּצֻרוֹת גְּ ֹד ת ְמאֹד ְו ַגם־י ְִל ֵדי הָ ֲﬠנָק ָר ִאינוּ ָשׁם:
יוֹשׁב בָּ הָ ר וְהַ כְּ ַנﬠֲנִ י יֹ ֵשׁב ﬠַ ל־הַ ָיּם וְﬠַ ל יַד הַ יּ ְַר ֵדּן:
ְבוּסי וְהָ אֱ מ ִֹרי ֵ
יוֹשׁב ְבּאֶ ֶרץ הַ ֶנּגֶב וְהַ ִח ִתּי וְהַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
13:29ﬠֲמָ לֵ ק ֵ
אֹתהּ כִּ י־יָכוֹל נוּכַל לָ הּ:
ֹשׁה וַיּ ֹאמֶ ר ﬠָ ה ַנﬠֲלֶ ה ְוי ַָר ְשׁנוּ ָ
13:30וַיַּהַ ס כָּלֵ ב אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֶ ל־מ ֶ
13:31וְהָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־ﬠָ לוּ ﬠִ מּוֹ אָ ְמרוּ ל ֹא נוּכַל לַ ﬠֲלוֹת אֶ ל־הָ ﬠָ ם כִּ י־חָ זָק הוּא ִמ ֶמּנּוּ:

ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ﬠָ בַ ְרנוּ בָ הּ לָ תוּר אֹתָ הּ אֶ ֶרץ ֹאכֶלֶ ת
אֹתהּ אֶ ְ
13:32וַיּוֹצִ יאוּ ִדּבַּ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר תָּ רוּ ָ
ר־ר ִאינוּ ְבתוֹכָהּ אַ נְ ֵשׁי ִמדּוֹת:
יוֹשׁבֶ יהָ ִהוא ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ָ
ְ
ַנְּהי ְבﬠֵ ינֵינוּ כַּחֲ ג ִָבים ְוכֵן הָ יִינוּ ְבּﬠֵ ינֵיהֶ ם:
נְּפ ִלים ו ִ
ְשׁם ָר ִאינוּ אֶ ת־הַ נְּפִ ילִ ים ְבּנֵי ֲﬠנָק ִמן־הַ ִ
13:33ו ָ
14:1ו ִַתּ ָשּׂא כָּל־הָ ﬠֵ ָדה וַיִּ ְתּנוּ אֶ ת־קוֹלָ ם וַיִּ ְבכּוּ הָ ﬠָ ם בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא:
ֹאמרוּ אֲ לֵ הֶ ם כָּל־הָ ﬠֵ ָדה לוּ־מַ ְתנוּ ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם אוֹ בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּ ה
ֹשׁה וְﬠַ ל־אַ הֲ רֹן כֹּל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְ
14:2וַיִּ נוּ ﬠַ ל־מ ֶ
לוּ־מָ ְתנוּ:
ָשׁינוּ ו ְַטפֵּ נוּ י ְִהיוּ לָ בַ ז הֲ לוֹא טוֹב לָ נוּ שׁוּב ִמצְ ָרי ְָמה:
14:3וְלָ ָמה יְהוָה מֵ ִביא אֹתָ נוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת לִ ְנפֹּל בַּ חֶ ֶרב נ ֵ
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו נ ְִתּנָה ר ֹאשׁ ְונָשׁוּבָ ה ִמצְ ָריְמָ ה:
14:4וַיּ ְ
ָל־קהַ ל ﬠ ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ﬠַ ל־פְּ נֵיהֶ ם לִ פְ נֵי כּ ְ
14:5וַיִּ פֹּל מ ֶ
14:6וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ְוכָלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה ִמן־הַ ָתּ ִרים אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ָק ְרעוּ ִבּגְ ֵדיהֶ ם:
מ ר הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ﬠָ בַ ְרנוּ בָ הּ לָ תוּר אֹתָ הּ טוֹבָ ה הָ אָ ֶרץ ְמ ֹאד ְמאֹד:
ֹאמרוּ אֶ ל־כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
14:7וַיּ ְ
ר־הוא זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ:
אֹתנוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת וּנְתָ נָהּ לָ נוּ אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁ ִ
ִ 14:8אם־חָ פֵ ץ בָּ נוּ יְהוָה וְהֵ ִביא ָ
ל־תּ ְיראוּ אֶ ת־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ כִּ י לַ ְחמֵ נוּ הֵ ם סָ ר צִ לָּ ם מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם וַיהוָה ִא ָתּנוּ
ל־תּ ְמ רֹדוּ וְאַ תֶּ ם אַ ִ
14:9אַ בַּ יהוָה אַ ִ
ל־תּ ָיראֻ ם:
אַ ִ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹאמרוּ כָּל־הָ ﬠֵ ָדה ִל ְרגּוֹם אֹתָ ם בָּ אֲ בָ נִ ים וּכְ בוֹד יְהוָה ִנ ְראָ ה ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד אֶ ל־כּ ְ
14:10וַיּ ְ
יתי
ֹשׁה ﬠַ ד־אָ נָה ְינַאֲ צֻנִי הָ ﬠָ ם הַ זֶּה וְﬠַ ד־אָ נָה ל ֹא־יַאֲ ִמינוּ ִבי ְבּכֹל הָ ֹאתוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 14:11ויּ ֶ
ְבּ ִק ְרבּוֹ:
אֹת וְאֶ ת־בֵּ ית אָ ִבי  1לְ גוֹי־גָּדוֹל וְﬠָ צוּם ִמ ֶמּנּוּ:
ֱשׂה ְ
ְאוֹר ֶשׁנּוּ וְאֶ ﬠ ֶ
14:12אַ כֶּנּוּ בַ ֶדּבֶ ר ו ִ
ְשׁ ְמעוּ ִמצְ ַריִם כִּ י־הֶ ﬠ ֱִליתָ ְבכֹחֲ אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה ִמ ִקּ ְרבּוֹ:
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה ו ָ
אמר מ ֶ
14:13וַיּ ֹ ֶ
ל־יוֹשׁב הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ָשׁ ְמעוּ כִּ י־אַ תָּ ה יְהוָה ְבּ ֶק ֶרב הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר־ﬠַ יִן ְבּﬠַ ִין ִנ ְראָ ה אַ תָּ ה יְהוָה
ֵ
14:14וְאָ ְמרוּ אֶ
וּבﬠַ מּוּד אֵ שׁ לָ יְלָ ה:
וּבﬠַ מֻּ ד ﬠָ נָן אַ תָּ ה הֹ לֵ לִ פְ נֵיהֶ ם יוֹמָ ם ְ
וַ ֲﬠ ָנ ְנ עֹמֵ ד ﬠֲלֵ הֶ ם ְ
מ ר:
ת־שׁ ְמ ֲﬠ לֵ א ֹ
ִ
ר־שׁ ְמעוּ אֶ
14:15וְהֵ מַ תָּ ה אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד וְאָ ְמרוּ הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ ָ
ִ 14:16מ ִבּ ְל ִתּי ְיכֹלֶ ת יְהוָה ְלהָ ִביא אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ע לָ הֶ ם וַיִּ ְשׁחָ ֵטם בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
14:17וְﬠַ תָּ ה יִגְ ַדּל־נָא כֹּחַ אֲ ֹדנָי כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְרתָּ לֵ אמֹר:
ל־שׁלֵּ ִשׁים
ֹשׂא ﬠָ ון וָפָ ַשׁע ְונ ֵַקּה ל ֹא ְינ ֶַקּה פֹּ ֵקד ﬠֲון אָ בוֹת ﬠַ ל־בָּ נִים ﬠַ ִ
14:18יְהוָה אֶ ֶר אַ פַּ יִם ו ְַרב־חֶ סֶ ד נ ֵ
ל־רבֵּ ﬠִ ים:
וְﬠַ ִ
ָשׂאתָ ה לָ ﬠָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְﬠַ ד־הֵ נָּה:
ְ 14:19סלַ ח־נָא לַ ﬠֲון הָ ﬠָ ם הַ זֶּה כְּ גֹ ֶדל חַ ְס ֶדּ ְוכַאֲ ֶשׁר נ ָ
14:20וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה סָ לַ ְח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר :
14:21וְאוּלָ ם חַ י־אָ נִי ְויִמָּ לֵ א כְ בוֹד־יְהוָה אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ:
יתי ְב ִמצְ ַריִם וּבַ ִמּ ְדבָּ ר ַו ְינַסּוּ א ִֹתי זֶה ﬠֶ ֶשׂר ְפּﬠָ ִמים
ֹתי אֲ ֶשׁ ר־ﬠָ ִשׂ ִ
14:22כִּ י כָל־הָ אֲ נ ִָשׁים הָ ר ִֹאים אֶ ת־כְּ ב ִֹדי וְאֶ ת־ ֹאת ַ
וְל ֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּ קוֹלִ י:
ָל־מנַאֲ צַי ל ֹא י ְִראוּהָ :
ֹתם ְוכ ְ
ִ 14:23אם־י ְִראוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי לַ אֲ ב ָ
יוֹר ֶשׁנָּה:
14:24וְﬠַ ְב ִדּי כָלֵ ב ﬠֵ ֶקב הָ יְתָ ה רוּחַ אַ חֶ ֶרת ﬠִ מּוֹ וַיְמַ לֵּ א אַ חֲ ָרי וַהֲ ִביא ִֹתיו אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־בָּ א ָשׁ ָמּה ְוז ְַרעוֹ ִ
וּס עוּ לָ כֶם הַ ִמּ ְדבָּ ר ֶדּ ֶר יַם־סוֹף:2
יוֹשׁב בָּ ﬠֵ ֶמק ָמחָ ר פְּ נוּ ְ
14:25וְהָ ﬠ ֲָמלֵ ִקי וְהַ כְּ ַנ ֲﬠנִי ֵ
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
ַ 14:26וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־תּלֻנּוֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֵ ָמּה מַ ִלּינִ ים ﬠָ לַ י
ְ
ד־מ ַתי לָ ﬠֵ ָדה הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר הֵ מָּ ה ַמלִּ ינִים ﬠָ לָ י אֶ
14:27ﬠַ ָ
ָשׁמָ ﬠְ ִתּי:
ֱשׂה לָ כֶם:
14:28אֱ מֹר אֲ לֵ הֶ ם חַ י־אָ ִני נְאֻ ם־יְהוָה ִאם־ל ֹא כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ֶתּם ְבּאָ זְ נָי כֵּן אֶ ﬠ ֶ
ָל־מ ְספַּ ְרכֶם ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָָמﬠְ לָ ה אֲ ֶשׁר הֲ ִלי ֹנ ֶתם ﬠָ לָ י:
14:29בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּה י ְִפּלוּ ִפגְ ֵריכֶם ְוכָל־פְּ ֻק ֵדיכֶם ְלכ ִ
אתי אֶ ת־י ִָדי ְל ַשׁכֵּן אֶ ְתכֶם בָּ הּ כִּ י ִאם־כָּלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן:
ָשׂ ִ
ִ 14:30אם־אַ תֶּ ם תָּ בֹאוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נ ָ
יאתי ֹאתָ ם ְוי ְָדעוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ְמאַ ְסתֶּ ם בָּ הּ:
14:31וְטַ פְּ כֶם אֲ ֶשׁר אֲ מַ ְרתֶּ ם לָ בַ ז י ְִהיֶה וְהֵ בֵ ִ
14:32וּפִ גְ ֵריכֶם אַ ֶתּם יִפְּ לוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ ֶזּה:
וּבנֵיכֶם י ְִהיוּ רֹﬠִ ים בַּ ִמּ ְדבָּ ר אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה ְונ ְָשׂאוּ אֶ ת־זְ נוּתֵ יכֶם ﬠַ ד־תֹּם פִּ גְ ֵריכֶם בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ְ 14:33

ֹת אָ ִבי (  SP LXX // omit MTוְאֶ ת־בֵּ ית אָ ִבי 12
)א ְ

1

 MTסוּף  I Kings 9:26 LXX //סוֹף 25

2

ֹתיכֶם אַ ְרבָּ ִﬠים
ְ 14:34בּ ִמ ְספַּ ר הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר־תַּ ְר ֶתּם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אַ ְרבָּ ﬠִ ים יוֹם יוֹם לַ ָשּׁנָה יוֹם לַ ָשּׁנָה ִתּ ְשׂאוּ אֶ ת־ﬠֲונ ֵ
ת־תּנוּאָ ִתי:
ְ
ִידﬠְ תֶּ ם אֶ
ָשׁנָה ו ַ
ְשׁם
ִתּמּוּ ו ָ
ֱשׂה לְ כָל־הָ ﬠֵ ָדה הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת הַ נּוֹﬠָ ִדים ﬠָ לָ י בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּה י ַ
14:35אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי ִאם־ל ֹא ז ֹאת אֶ ﬠ ֶ
יָמֻ תוּ:
ֹשׁה לָ תוּר אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וַיָּשֻׁ בוּ וַיִּ לּוֹנוּ ﬠָ לָ יו אֶ ת־כָּל־הָ ﬠֵ ָדה לְ הוֹצִ יא ִדבָּ ה ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ר־שׁלַ ח מ ֶ
14:36וְהָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁ ָ
14:37וַיָּמֻ תוּ הָ אֲ נ ִָשׁים מוֹצִ אֵ י ִדבַּ ת־הָ אָ ֶרץ ָרﬠָ ה בַּ מַּ גֵּפָ ה לִ פְ נֵי יְהוָה:
14:38וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ְוכָלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה חָ יוּ ִמן־הָ אֲ נ ִָשׁים הָ הֵ ם הַ הֹ לְ כִ ים לָ תוּר אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְתאַ ְבּלוּ הָ ﬠָ ם ְמאֹד:
ֹשׁה אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ל־כּ ְ
ַ 14:39וי ְַדבֵּ ר מ ֶ
ַ 14:40ויּ ְַשׁכִּ מוּ בַ בּ ֶֹקר וַ ַיּﬠֲלוּ אֶ ל־ ר ֹאשׁ־הָ הָ ר לֵ אמֹר ִהנֶּנּוּ ְוﬠָ ִלינוּ אֶ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר־אָ מַ ר יְהוָה כִּ י חָ ָטאנוּ:
עֹב ִרים אֶ ת־פִּ י יְהוָה ו ְִהוא ל ֹא ִתצְ לָ ח:
ֹשׁה לָ מָּ ה זֶּה אַ ֶתּם ְ
14:41וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
14:42אַ ל־תַּ ﬠֲלוּ כִּ י אֵ ין יְהוָה ְבּ ִק ְר ְבּכֶם ְול ֹא ִתּנָּגְ פוּ לִ פְ נֵי ֹאיְבֵ יכֶם:
14:43כִּ י הָ ﬠֲמָ לֵ ִקי וְהַ כְּ ַנ ֲﬠנִי ָשׁם לִ פְ נֵיכֶם וּנְפַ לְ תֶּ ם בֶּ חָ ֶרב כִּ י־ﬠַ ל־כֵּן ַשׁ ְב ֶתּם ֵמאַ חֲ ֵרי יְהוָה ְול ֹא־י ְִהיֶה יְהוָה ִﬠ ָמּכֶם:
ֹא־משׁוּ ִמ ֶקּ ֶרב הַ מַּ חֲ נֶה:
ֹשׁה ל ָ
ַ 14:44ויַּﬠְ פִּ לוּ לַ ﬠֲלוֹת אֶ ל־ ר ֹאשׁ הָ הָ ר וַאֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה וּמ ֶ
14:45וַיּ ֵֶרד הָ ﬠֲמָ לֵ ִקי וְהַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הַ יֹּ ֵשׁב בָּ הָ ר הַ הוּא וַיַּכּוּם וַיַּכְּ תוּם ﬠַ ד־הַ חָ ְרמָ ה:
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
15:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹתן לָ כֶם:
ֹתיכֶם אֲ ֶשׁר אֲ נִ י נ ֵ
מוֹשׁב ֵ
ְ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם כִּ י ָתבֹאוּ אֶ ל־אֶ ֶרץ
ַ 15:2דּבֵּ ר אֶ ְ
מﬠ ֲֵדיכֶם לַ ﬠֲשׂוֹת ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה ִמן־הַ בָּ ָקר
15:3וַﬠ ֲִשׂיתֶ ם ִא ֶשּׁה לַ יהוָה עֹלָ ה אוֹ־זֶבַ ח ְלפַ לֵּ א־נ ֶֶד ר אוֹ ִבנ ְָדבָ ה אוֹ ְבּ ֹ
אוֹ ִמן־הַ צּ ֹאן:
15:4ו ְִה ְק ִריב הַ מַּ ְק ִריב ָק ְרבָּ נוֹ לַ יהוָה ִמ ְנחָ ה סֹלֶ ת ﬠִ ָשּׂרוֹן בָּ לוּל ִבּ ְר ִב ִﬠית הַ ִהין ָשׁ ֶמן:
ֲשׂה ﬠַ ל־הָ עֹ לָ ה אוֹ לַ זָּבַ ח לַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד:
ְ 15:5ויַיִן לַ ֶנּסֶ ְר ִביﬠִ ית הַ ִהין תַּ ﬠ ֶ
ֲשׂה ִמנְ חָ ה סֹלֶ ת ְשׁנֵי ﬠֶ ְשׂרֹנִים ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁ ֶמן ְשׁ ִל ִשׁית הַ ִהין:
15:6אוֹ לָ אַ יִל ַתּﬠ ֶ
ְ 15:7ויַיִן לַ נֶּסֶ ְשׁלִ ִשׁית הַ ִהין תַּ ְק ִריב ֵריחַ ־נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
אוֹ־שׁלָ ִמים לַ יהוָה:
ְ
ֲשׂה בֶ ן־בָּ ָקר עֹלָ ה אוֹ־זָבַ ח לְ פַ לֵּ א־נ ֶֶד ר
ְ 15:8וכִ י־תַ ﬠ ֶ
15:9ו ְִה ְק ִריב ﬠַ ל־בֶּ ן־הַ בָּ ָקר ִמ ְנחָ ה סֹלֶ ת ְשׁ ָשׁה ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים בָּ לוּל בַּ ֶשּׁמֶ ן חֲ צִ י הַ ִהין:
ְ 15:10ויַיִן תַּ ְק ִריב לַ נֶּסֶ חֲ צִ י הַ ִהין ִא ֵשּׁה ֵריחַ ־נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
ָ 15:11כּכָה יֵﬠָ ֶשׂה לַ שּׁוֹר הָ אֶ חָ ד אוֹ לָ אַ יִל הָ אֶ חָ ד אוֹ־לַ ֶשּׂה בַ כְּ בָ ִשׂים אוֹ בָ ﬠִ זִּ ים:
15:12כּ ִַמּ ְספָּ ר אֲ ֶשׁר תַּ ﬠֲשׂוּ ָכּכָה תַּ ﬠֲשׂוּ לָ אֶ חָ ד כְּ ִמ ְספָּ ָרם:
ֲשׂה־ ָכּכָה אֶ ת־אֵ לֶּ ה לְ הַ ְק ִריב ִא ֵשּׁה ֵריחַ ־נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
15:13כָּל־הָ אֶ זְ ָרח ַיﬠ ֶ
ֲשׂה:
ר־בּתוֹכְ כֶם לְ ֹד רֹתֵ יכֶם וְﬠָ ָשׂה ִא ֵשּׁה ֵריחַ ־נִיחֹ חַ לַ יהוָה כַּאֲ ֶשׁר תַּ ﬠֲשׂוּ ֵכּן יַﬠ ֶ
15:14וְכִ י־יָגוּר ִא ְתּכֶם גֵּר אוֹ אֲ ֶשׁ ְ
15:15הַ ָקּהָ ל חֻ ָקּה אַ חַ ת לָ כֶם וְלַ גֵּר הַ גָּר ִא ְתּכֶם חֻ ַקּת עוֹלָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶם ָכּכֶם ַכּגֵּר י ְִהיֶה ִל ְפנֵי יְהוָה:
וּמ ְשׁפָּ ט אֶ חָ ד י ְִהיֶה לָ כֶם וְלַ גֵּר הַ גָּר ִא ְתּכֶם:
תּוֹרה אַ חַ ת ִ
ָ 15:16
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
15:17וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם ְבּבֹאֲ כֶם אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אֲ נִי מֵ ִביא אֶ ְתכֶם ָשׁ ָמּה:
ַ 15:18דּבֵּ ר אֶ ְ
15:19וְהָ יָה בַּ אֲ כ ְָלכֶם ִמלֶּ חֶ ם הָ אָ ֶרץ תָּ ִרימוּ ְת רוּמָ ה לַ יהוָה:
רוּמה כִּ ְת רוּמַ ת גֹּ ֶרן כֵּן ָתּ ִרימוּ אֹתָ הּ:
ֹתכֶם חַ לָּ ה ָתּ ִרימוּ ְת ָ
אשׁית ﬠ ֲִרס ֵ
ֵ 15:20ר ִ
ֹתיכֶם:
סֹתיכֶם ִתּ ְתּנוּ לַ יהוָה ְתּ רוּמָ ה לְ ֹדר ֵ
אשׁית ﬠ ֲִר ֵ
ֵ 15:21מ ֵר ִ
ֹשׁה:
ר־דּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
15:22וְכִ י ִת ְשׁגּוּ ְול ֹא ַתﬠֲשׂוּ אֵ ת כָּל־הַ ִמּצְ ות הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁ ִ
ֹשׁה ִמן־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה וָהָ לְ אָ ה ְל ֹד רֹתֵ יכֶם:
15:23אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֲ לֵ יכֶם ְבּיַד־מ ֶ
15:24וְהָ יָה ִאם מֵ ﬠֵ ינֵי הָ ﬠֵ ָדה נֶﬠֶ ְשׂתָ ה לִ ְשׁ ָגגָה וְﬠָ שׂוּ כָל־הָ ﬠֵ ָדה פַּ ר בֶּ ן־בָּ ָקר אֶ חָ ד לְ עֹ לָ ה ְל ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה
וּשׂﬠִ יר־ﬠִ זִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ ת:
וּמנְ חָ תוֹ ְו ִנ ְסכּוֹ כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט ְ
ִ
ת־ק ְרבָּ נָם ִא ֶשּׁה לַ יהוָה
ָ
י־שׁ ָגגָה ִהוא וְהֵ ם הֵ ִביאוּ אֶ
15:25וְכִ פֶּ ר הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ל־כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ִנ ְסלַ ח לָ הֶ ם כִּ ְ
ל־שׁגְ גָתָ ם:
וְחַ טָּ אתָ ם לִ ְפנֵי יְהוָה ﬠַ ִ
15:26וְנִ ְסלַ ח לְ כָל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְלַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכָם כִּ י לְ כָל־הָ ﬠָ ם ִבּ ְשׁ ָגגָה:
ת־שׁנ ָָתהּ לְ חַ ָטּאת:
ְ
15:27ו ְִאם־נֶפֶ שׁ אַ חַ ת תֶּ חֱ טָ א ִב ְשׁ ָגגָה ו ְִה ְק ִריבָ ה ﬠֵ ז בַּ
שּׁ ֶגגֶת ְבּחֶ ְטאָ ה ִב ְשׁ ָגגָה ִלפְ נֵי יְהוָה ְלכַפֵּ ר ﬠָ לָ יו וְנִ ְסלַ ח לוֹ:
15:28וְכִ פֶּ ר הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ל־הַ נֶּפֶ שׁ הַ ֹ
תּוֹרה אַ חַ ת י ְִהיֶה לָ כֶם לָ עֹ ֶשׂה ִבּ ְשׁ ָגגָה:
15:29הָ אֶ זְ ָרח ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְלַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכָם ָ

וּמן־הַ גֵּר אֶ ת־אֱ ִהים 1הוּא ְמג ֵַדּף ְונִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב
ֲשׂה ְבּיָד ָרמָ ה ִמן־הָ אֶ זְ ָרח ִ
15:30וְהַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־תַּ ﬠ ֶ
ﬠַ מָּ הּ:
ת־מצְ וָתוֹ הֵ פַ ר ִה ָכּ ֵרת ִתּכּ ֵָרת הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ﬠֲונָה בָ הּ:
ִ
15:31כִּ י ְדבַ ר־יְהוָה בָּ זָה וְאֶ
15:32וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר וַיִּ ְמצְ אוּ ִאישׁ ְמקֹ ֵשׁשׁ ﬠֵ צִ ים ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת:
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן וְאֶ ל כָּל־הָ ﬠֵ ָדה:
15:33וַיּ ְַק ִריבוּ אֹתוֹ הַ מֹּצְ ִאים אֹתוֹ ְמקֹ ֵשׁשׁ ﬠֵ צִ ים אֶ ל־מ ֶ
15:34וַ ַיּנִּיחוּ אֹתוֹ בַּ ִמּ ְשׁ ָמר כִּ י ל ֹא פֹ ַרשׁ ַמה־יֵּﬠָ ֶשׂה לוֹ:
יוּמת הָ ִאישׁ ָרגוֹם ֹאתוֹ בָ אֲ בָ נִים כָּל־הָ ﬠֵ ָדה ִמחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה:
ֹשׁה מוֹת ַ
15:35וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֹשׁה:
ל־מחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה וַיִּ ְרגְּ מוּ אֹ תוֹ בָּ אֲ בָ נִים וַ ָיּמֹת כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
15:36וַיֹּ צִ יאוּ אֹתוֹ כָּל־הָ ﬠֵ ָדה אֶ ִ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
15:37וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם וְﬠָ שׂוּ לָ הֶ ם צִ יצִ ת ﬠַ ל־ ַכּנְפֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם ְל ֹדר ָֹתם ְונ ְָתנוּ ﬠַ ל־צִ יצִ ת הַ ָכּנָף
ַ 15:38דּבֵּ ר אֶ ְ
פְּ ִתיל ְתּכֵלֶ ת:
ָל־מצְ ות יְהוָה ַוﬠ ֲִשׂיתֶ ם ֹאתָ ם וְל ֹא־תָ תֻ רוּ אַ חֲ ֵרי לְ בַ ְבכֶם
15:39וְהָ יָה לָ כֶם לְ צִ יצִ ת ְוּר ִאיתֶ ם אֹתוֹ וּזְ כ ְַר ֶתּם אֶ ת־כּ ִ
וְאַ חֲ ֵרי ﬠֵ ינֵיכֶם אֲ ֶשׁר־אַ תֶּ ם ֹזנִים אַ חֲ ֵריהֶ ם:
ָל־מצְ ותָ י ו ְִהיִיתֶ ם ְקד ִֹשׁים לֵ א הֵ יכֶם:
15:40לְ ַמﬠַ ן ִתּזְ כְּ רוּ ַוﬠ ֲִשׂיתֶ ם אֶ ת־כּ ִ
ֵאתי אֶ ְתכֶם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִל ְהיוֹת לָ כֶם לֵ א ִהים אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
15:41אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר הוֹצ ִ
ן־קהָ ת בֶּ ן־לֵ וִי ו ְָד ָתן וַאֲ ִב ָירם ְבּנֵי אֱ לִ יאָ ב וְאוֹן בֶּ ן־פֶּ לֶ ת בֶּ ן ְראוּבֵ ן:
16:1וַיִּ ַקּח קֹ ַרח בֶּ ן־יִצְ הָ ר בֶּ ְ
י־שׁם:
אתיִם נְ ִשׂיאֵ י ﬠֵ ָדה ְק ִראֵ י מוֹﬠֵ ד אַ נְ ֵשׁ ֵ
ֹשׁה וַאֲ נ ִָשׁים ִמ ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ ָ
16:2וַיּ ָֻקמוּ ִל ְפנֵי מ ֶ
וּמדּוּﬠַ
וּבתוֹכָם יְהוָה ַ
ֹאמרוּ אֲ לֵ הֶ ם ַרב־לָ כֶם כִּ י כָל־הָ ﬠֵ ָדה כֻּלָּ ם ְקד ִֹשׁים ְ
ֹשׁה וְﬠַ ל־אַ הֲ רֹן וַיּ ְ
16:3וַיִּ ָקּהֲ לוּ ﬠַ ל־מ ֶ
ל־קהַ ל יְהוָה:
ִתּ ְתנ ְַשּׂאוּ ﬠַ ְ
ֹשׁה וַיִּ פֹּל ﬠַ ל־פָּ נָיו:
16:4וַיִּ ְשׁמַ ע מ ֶ
ַ 16:5וי ְַדבֵּ ר אֶ ל־קֹ ַרח וְאֶ ל־כָּל־ﬠ ֲָדתוֹ לֵ אמֹר ֹבּ ֶקר וְיֹ ַד ע יְהוָה אֶ ת־אֲ ֶשׁר־לוֹ וְאֶ ת־הַ ָקּדוֹשׁ ו ְִה ְק ִריב אֵ לָ יו וְאֵ ת אֲ ֶשׁר
בָּ חַ ר־בּוֹ י ְַק ִריב אֵ לָ יו:
16:6ז ֹאת ﬠֲשׂוּ ְקחוּ־לָ כֶם מַ ְחתּוֹת קֹ ַרח ְוכָל־ﬠ ֲָדתוֹ:
וּתנוּ בָ הֵ ן אֵ שׁ ו ְִשׂימוּ ﬠֲלֵ יהֶ ן ְקטֹ ֶרת ִלפְ נֵי יְהוָה מָ חָ ר וְהָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר יְהוָה הוּא הַ ָקּדוֹשׁ ַרב־לָ כֶם ְבּנֵי
ְ 16:7
לֵ וִי:
ֹשׁה אֶ ל־קֹ ַרח ִשׁ ְמעוּ־נָא ְבּנֵי לֵ וִי:
16:8וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
י־ה ְב ִדּיל אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ְתכֶם מֵ ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְק ִריב אֶ ְתכֶם אֵ לָ יו לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת ִמ ְשׁכַּן
16:9הַ ְמﬠַ ט ִמכֶּם כִּ ִ
יְהוָה וְלַ ֲﬠמֹד לִ פְ נֵי הָ ﬠֵ ָדה לְ ָשׁ ְרתָ ם:
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם גַּם־כְּ הֻ נָּה:
ִ
16:10וַיּ ְַק ֵרב א ְֹת וְאֶ ת־כָּל־אַ חֶ י ְבנֵי־לֵ וִי ִאתָּ
16:11לָ כֵן אַ תָּ ה ְוכָל־ﬠ ֲָד ְת הַ נֹּﬠָ ִדים ﬠַ ל־אֱ ִהים 2וְאַ הֲ רֹן מַ ה־הוּא כִּ י ִתלּוֹנוּ ﬠָ לָ יו:
ֹאמרוּ ל ֹא ַנﬠֲלֶ ה:
ירם ְבּנֵי אֱ לִ יאָ ב וַיּ ְ
ֹשׁה לִ ְקר ֹא לְ ָדתָ ן וְלַ אֲ ִב ָ
16:12וַיִּ ְשׁלַ ח מ ֶ
ַם־ה ְשׂ ָתּ ֵרר:
י־ת ְשׂ ָתּ ֵרר ﬠָ לֵ ינוּ גּ ִ
יתנוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר כִּ ִ
יתנוּ ֵמאֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבַ שׁ לַ הֲ ִמ ֵ
16:13הַ ְמﬠַ ט כִּ י הֶ ﬠ ֱִל ָ
16:14אַ ף ל ֹא אֶ ל־אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבַ שׁ הֲ ִביאֹתָ נוּ ו ִַתּתֶּ ן־לָ נוּ ַנחֲ לַ ת ָשׂ ֶדה וָכ ֶָרם הַ ﬠֵ ינֵי הָ אֲ נ ִָשׁים הָ הֵ ם ְתּנ ֵַקּר ל ֹא
ַנﬠֲלֶ ה:
עֹתי
אתי וְל ֹא הֲ ֵר ִ
ָשׂ ִ
ל־מנְ חָ ָתם ל ֹא חֲ מוֹר אֶ חָ ד ֵמהֶ ם נ ָ
ל־תּפֶ ן אֶ ִ
ֹשׁה ְמאֹד ַויּ ֹאמֶ ר אֶ ל־יְהוָה אַ ֵ
16:15וַיִּ חַ ר ְלמ ֶ
אֶ ת־אַ חַ ד ֵמהֶ ם:
ֹשׁה אֶ ל־קֹ ַרח אַ תָּ ה ְוכָל־ﬠ ֲָד ְת הֱ יוּ ִל ְפנֵי יְהוָה אַ ָתּה וָהֵ ם וְאַ הֲ רֹן ָמחָ ר:
ֹאמר מ ֶ
16:16וַיּ ֶ
אתיִם ַמ ְחתֹּת
וּנְת ֶתּם ﬠֲלֵ יהֶ ם ְקטֹ ֶרת ו ְִה ְק ַר ְב ֶתּם ִל ְפנֵי יְהוָה ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ ַ
וּקחוּ ִאישׁ ַמ ְחתָּ תוֹ ַ
ְ 16:17
וְאַ תָּ ה וְאַ הֲ רֹן ִאישׁ מַ ְחתָּ תוֹ:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן:
16:18וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ מַ ְחתָּ תוֹ וַיִּ ְתּנוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם אֵ שׁ וַיּ ִָשׂימוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ְקטֹ ֶרת וַיַּﬠַ ְמדוּ פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וּמ ֶ
ַ 16:19ויּ ְַקהֵ ל ﬠֲלֵ יהֶ ם קֹ ַרח אֶ ת־כָּל־הָ ﬠֵ ָדה אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ַויּ ֵָרא כְ בוֹד־יְהוָה אֶ ל־כָּל־הָ ﬠֵ ָדה:
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
16:20וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ִ 16:21הבָּ ְדלוּ ִמתּוֹ הָ ﬠֵ ָדה הַ זּ ֹאת וַאַ כַלֶּ ה אֹתָ ם כְּ ָרגַע:
ֹאמרוּ אֵ ל אֱ הֵ י הָ רוּחֹ ת ְלכָל־בָּ ָשׂר הָ ִאישׁ אֶ חָ ד יֶחֱ ָטא וְﬠַ ל כָּל־הָ ﬠֵ ָדה ִתּ ְקצֹף:
16:22וַיִּ ְפּלוּ ﬠַ ל־פְּ נֵיהֶ ם ַויּ ְ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
16:23וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
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ַ 16:24דּבֵּ ר אֶ ל־הָ ﬠֵ ָדה לֵ אמֹר הֵ ﬠָ לוּ ִמסָּ ִביב לְ ִמ ְשׁכַּן־קֹ ַרח ָדּתָ ן וַאֲ ִב ָירם:
ירם וַיֵּלְ כוּ אַ חֲ ָריו זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־דּתָ ן וַאֲ ִב ָ
ֹשׁה וַיֵּלֶ אֶ ָ
16:25וַיּ ָָקם מ ֶ
ל־תּגְּ עוּ ְבּכָל־אֲ ֶשׁר לָ הֶ ם
16:26וַי ְַדבֵּ ר אֶ ל־הָ ﬠֵ ָדה לֵ אמֹר סוּרוּ נָא מֵ ﬠַ ל אָ הֳ לֵ י הָ אֲ נ ִָשׁים הָ ְר ָשׁﬠִ ים הָ אֵ לֶּ ה וְאַ ִ
ן־תּסָּ פוּ ְבּכָל־חַ טּ ֹאתָ ם:
פֶּ ִ
וּב ֵניהֶ ם
16:27וַיֵּﬠָ לוּ מֵ ﬠַ ל ִמ ְשׁכַּן־קֹ ֶרח ָדּתָ ן וַאֲ ִב ָירם ִמסָּ ִביב ו ְָדתָ ן וַאֲ ִב ָירם יָצְ אוּ ִנצּ ִָבים פֶּ תַ ח אָ הֳ לֵ יהֶ ם וּ ְנ ֵשׁיהֶ ם ְ
וְטַ פָּ ם:
ֹשׁה ְבּז ֹאת ֵתּ ְדעוּן כִּ י־יְהוָה ְשׁלָ חַ נִי לַ ﬠֲשׂוֹת אֵ ת כָּל־הַ ַמּﬠ ֲִשׂים הָ אֵ לֶּ ה כִּ י־ל ֹא ִמ ִלּ ִבּי:
ֹאמר מ ֶ
ַ 16:28ויּ ֶ
ִ 16:29אם־כְּ מוֹת כָּל־הָ אָ ָדם יְמֻ תוּן אֵ לֶּ ה וּפְ ֻק ַדּת כָּל־הָ אָ ָדם יִפָּ ֵקד ﬠֲלֵ יהֶ ם ל ֹא יְהוָה ְשׁלָ חָ נִי:
ֹתם וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר לָ הֶ ם ְוי ְָרדוּ חַ יִּ ים ְשׁאֹ לָ ה
ת־פּיהָ וּבָ לְ ﬠָ ה א ָ
ִ
ם־בּ ִריאָ ה י ְִב ָרא יְהוָה וּפָ צְ ָתה הָ אֲ ָד ָמה אֶ
16:30ו ְִא ְ
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י נִאֲ צוּ הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ת־יְהוָה:
ו ַ
ַ 16:31וי ְִהי כְּ ַכ תוֹ לְ ַדבֵּ ר אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ו ִַתּבָּ ַקע הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ַתּ ְח ֵתּיהֶ ם:
ֹתם וְאֶ ת־בָּ ֵתּיהֶ ם וְאֵ ת כָּל־הָ אָ ָדם אֲ ֶשׁ ר לְ קֹ ַרח וְאֵ ת כָּל־הָ ֲרכוּשׁ:
ת־פּיהָ ו ִַתּ ְבלַ ע א ָ
ִ
16:32ו ִַתּ ְפתַּ ח הָ אָ ֶרץ אֶ
ֹאבדוּ ִמתּוֹ הַ ָקּהָ ל:
16:33וַיּ ְֵרדוּ הֵ ם ְוכָל־אֲ ֶשׁר לָ הֶ ם חַ יִּ ים ְשׁאֹלָ ה ו ְַתּכַס ﬠֲלֵ יהֶ ם הָ אָ ֶרץ וַיּ ְ
ן־תּ ְבלָ ﬠֵ נוּ הָ אָ ֶרץ:
ֹתיהֶ ם נָסוּ ְלקֹלָ ם כִּ י אָ ְמרוּ פֶּ ִ
ְ 16:34וכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְס ִביב ֵ
אתיִם ִאישׁ ַמ ְק ִריבֵ י הַ ְקּטֹ ֶרת:
וּמ ַ
16:35וְאֵ שׁ יָצְ אָ ה ֵמאֵ ת יְהוָה וַתּ ֹאכַל אֵ ת הַ חֲ ִמ ִשּׁים ָ
מ ר:
מ ֶשׁה לֵּ א ֹ
ַ 17:1וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־ ֹ
תּת ִמבֵּ ין הַ ְשּׂ ֵרפָ ה וְאֶ ת־הָ אֵ שׁ זְ ֵרה־הָ לְ אָ ה כִּ י ָק ֵדשׁוּ:
17:2אֱ מֹר אֶ ל־אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ְוי ֵָרם אֶ ת־הַ ַמּ ְח ֹ
י־ה ְק ִריבֻ ם ִל ְפנֵי־יְהוָה
17:3אֵ ת מַ ְחתּוֹת הַ חַ טָּ ִאים הָ אֵ לֶּ ה ְבּנַפְ שֹׁתָ ם וְﬠָ שׂוּ אֹתָ ם ִר ֻקּﬠֵ י פַ ִחים צִ פּוּי לַ ִמּזְ בֵּ חַ כִּ ִ
וַיִּ ְק ָדּשׁוּ ְוי ְִהיוּ לְ אוֹת לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
17:4וַיִּ ַקּח אֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן אֵ ת ַמ ְחתּוֹת הַ ְנּחֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר ִה ְק ִריבוּ הַ ְשּׂרֻ ִפים ַוי ְַר ְקּעוּם צִ פּוּי לַ ִמּזְ בֵּ חַ :
17:5זִ כָּרוֹן לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ מַ ﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ִי ְק ַרב ִאישׁ זָר אֲ ֶשׁר ל ֹא ִמ ֶזּ ַרע אַ הֲ רֹן הוּא לְ הַ ְק ִטיר ְקטֹ ֶרת ִל ְפנֵי יְהוָה
ֹשׁה לוֹ:
וְל ֹא־י ְִהיֶה כְ קֹ ַרח ְו ַכﬠ ֲָדתוֹ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
מ ר אַ ֶתּם הֲ ִמ ֶתּם אֶ ת־ﬠַ ם יְהוָה:
ֹשׁה וְﬠַ ל־אַ הֲ רֹן לֵ א ֹ
17:6וַיִּ נוּ כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִממָּ חֳ ָרת ﬠַ ל־מ ֶ
ֹשׁה וְﬠַ ל־אַ הֲ רֹן וַיִּ פְ נוּ אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד ו ְִהנֵּה כִ סָּ הוּ הֶ ﬠָ נָן וַיּ ֵָרא כְּ בוֹד ְיהוָה:
17:7וַי ְִהי ְבּ ִה ָקּהֵ ל הָ ﬠֵ ָדה ﬠַ ל־מ ֶ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן אֶ ל־פְּ נֵי אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
17:8וַיָּב ֹא מ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
ַ 17:9וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ל־פּנֵיהֶ ם:
אֹתם כְּ ָרגַע וַיִּ ְפּלוּ ﬠַ ְ
17:10הֵ רֹמּוּ ִמתּוֹ הָ ﬠֵ ָדה הַ זּ ֹאת וַאֲ כַלֶּ ה ָ
ֹשׁה אֶ ל־אַ הֲ רֹן ַקח אֶ ת־הַ מַּ ְחתָּ ה וְתֶ ן־ﬠָ לֶ יהָ אֵ שׁ מֵ ﬠַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ו ְִשׂים ְקטֹ ֶרת וְהוֹלֵ ְמהֵ ָרה
17:11וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
אֶ ל־הָ ﬠֵ ָדה ְוכַפֵּ ר ֲﬠלֵ יהֶ ם כִּ י־יָצָא הַ ֶקּ ֶצף ִמ ִלּ ְפנֵי יְהוָה הֵ חֵ ל הַ ָנּגֶף:
ֹשׁה ַויּ ָָרץ אֶ ל־תּוֹך הַ ָקּהָ ל ו ְִהנֵּה הֵ חֵ ל הַ ֶנּגֶף בָּ ﬠָ ם וַיִּ ֵתּן אֶ ת־הַ ְקּטֹ ֶרת ַו ְיכַפֵּ ר
17:12וַיִּ ַקּח אַ הֲ רֹן כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר מ ֶ
ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם:
ַ 17:13ו ַיּ ֲﬠמֹד בֵּ ין־הַ מֵּ ִתים וּבֵ ין הַ חַ יִּ ים וַתֵּ ﬠָ ַצ ר הַ מַּ גֵּפָ ה:
ל־דּבַ ר־קֹ ַרח:
וּשׁבַ ע מֵ אוֹת ִמלְּ בַ ד הַ ֵמּ ִתים ﬠַ ְ
17:14וַיִּ ְהיוּ הַ מֵּ ִתים בַּ מַּ גֵּפָ ה אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף ְ
ֹשׁה אֶ ל־פֶּ תַ ח ֹאהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְהַ מַּ גֵּפָ ה ֶנ ֱﬠ ָצ ָרה:
ָשׁב אַ הֲ רֹן אֶ ל־מ ֶ
17:15וַיּ ָ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
ַ 17:16וי ְַדבֵּ ר יְה ָוה אֶ ל־מ ֶ
ֹתם ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר ַמטּוֹת
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ַקח מֵ ִאתָּ ם מַ טֶּ ה מַ טֶּ ה לְ בֵ ית אָ ב מֵ אֵ ת כָּל־ ְנ ִשׂיאֵ הֶ ם ְלבֵ ית אֲ ב ָ
ַ 17:17דּבֵּ ר אֶ ְ
ל־מטֵּ הוּ:
ת־שׁמוֹ ִתּכְ תֹּב ﬠַ ַ
ְ
ִאישׁ אֶ
בוֹתם:
17:18וְאֵ ת ֵשׁם אַ הֲ רֹן ִתּכְ תֹּב ﬠַ ל־מַ טֵּ ה לֵ וִי כִּ י מַ טֶּ ה אֶ חָ ד לְ ר ֹאשׁ בֵּ ית אֲ ָ
17:19ו ְִהנּ ְַחתָּ ם ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד לִ פְ נֵי הָ ﬠֵ דוּת אֲ ֶשׁר ִאוָּﬠֵ ד לָ כֶם ָשׁמָּ ה:
ת־תּלֻנּוֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֵ ם מַ לִּ ינִ ם ﬠֲלֵ יכֶם:
ְ
17:20וְהָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר אֶ ְבחַ ר־בּוֹ ַמ ֵטּהוּ יִפְ ָרח וַהֲ ִשׁכּ ִֹתי מֵ ﬠָ לַ י אֶ
ֹתם
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְתּנוּ אֵ לָ יו כָּל־ ְנ ִשׂיאֵ יהֶ ם מַ טֶּ ה לְ נ ִָשׂיא אֶ חָ ד ַמ ֶטּה ְלנ ִָשׂיא אֶ חָ ד ְלבֵ ית אֲ ב ָ
ֹשׁה אֶ ְ
17:21וַי ְַדבֵּ ר מ ֶ
ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר מַ טּוֹת וּמַ טֵּ ה אַ הֲ רֹן ְבּתוֹ מַ טּוֹתָ ם:
ֹשׁה אֶ ת־הַ מַּ טֹּת לִ פְ נֵי יְהוָה ְבּ ֹאהֶ ל הָ ﬠֵ דֻ ת:
17:22וַ ַיּנַּח מ ֶ
ֹשׁה אֶ ל־אֹהֶ ל הָ ﬠֵ דוּת ו ְִהנֵּה פָּ ַרח מַ טֵּ ה־אַ הֲ רֹן לְ בֵ ית לֵ וִי וַיֹּ צֵא פֶ ַרח וַ ָיּ ֵצץ צִ יץ וַיִּ גְ מֹל
17:23וַי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת וַיָּב ֹא מ ֶ
ְשׁ ֵק ִדים:
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְראוּ וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ ַמ ֵטּהוּ:
ֹשׁה אֶ ת־כָּל־הַ מַּ טֹּ ת ִמלִּ פְ נֵי יְהוָה אֶ ל־כּ ְ
17:24וַיֹּ צֵ א מ ֶ
וּתכַל ְתּלוּנֹּתָ ם
ֹשׁה הָ ֵשׁב אֶ ת־מַ טֵּ ה אַ הֲ רֹן לִ ְפנֵי הָ ﬠֵ דוּת לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת ְלאוֹת לִ ְבנֵי־מֶ ִרי ְ
17:25וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
מֵ ﬠָ לַ י וְל ֹא יָמֻ תוּ:
ֹשׁה כַּאֲ ֶשׁר צִ ָוּה יְהוָה אֹתוֹ כֵּן ﬠָ ָשׂה:
17:26וַיַּﬠַ שׂ מ ֶ

ֹשׁה לֵ אמֹר הֵ ן ָגּו ְַﬠנוּ אָ בַ ְדנוּ כֻּלָּ נוּ אָ בָ ְדנוּ:
ֹאמרוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־מ ֶ
ַ 17:27ויּ ְ
ל־מ ְשׁכַּן יְהוָה יָמוּת הַ ִאם ַתּ ְמנוּ לִ גְ וﬠַ :
17:28כֹּל הַ ָקּ ֵרב הַ ָקּ ֵרב אֶ ִ
ַ 18:1ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־אַ הֲ רֹן אַ תָּ ה וּבָ נֶי וּבֵ ית־אָ ִבי ִאתָּ ִתּ ְשׂאוּ אֶ ת־ﬠֲון הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְאַ תָּ ה וּבָ נֶי ִאתָּ ִתּ ְשׂאוּ
אֶ ת־ﬠֲון כְּ הֻ נּ ְַתכֶם:
ִישׁ ְרתוּ וְאַ ָתּה וּבָ ֶני ִא ָתּ ִל ְפנֵי אֹהֶ ל הָ ﬠֵ דֻ ת:
ְ 18:2וגַם אֶ ת־אַ חֶ י מַ טֵּ ה לֵ וִי ֵשׁבֶ ט אָ ִבי הַ ְק ֵרב ִאתָּ ְויִלָּ ווּ ﬠָ לֶ י ו ָ
קֹּדשׁ וְאֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ל ֹא ִי ְק ָרבוּ ְול ֹא־יָמֻ תוּ גַם־הֵ ם
וּמ ְשׁ ֶמ ֶרת כָּל־הָ אֹהֶ ל אַ אֶ ל־כְּ לֵ י הַ ֶ
ְשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁ ַמ ְר ְתּ ִ
18:3ו ָ
גַּם־אַ תֶּ ם:
ת־מ ְשׁמֶ ֶרת אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד לְ כֹל ֲﬠב ַֹדת הָ אֹהֶ ל ְוזָר ל ֹא־ ִי ְק ַרב אֲ לֵ יכֶם:
ִ
ְשׁ ְמרוּ אֶ
18:4וְנִלְ ווּ ﬠָ לֶ י ו ָ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
קֹּדשׁ וְאֵ ת ִמ ְשׁמֶ ֶרת הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְל ֹא־י ְִהיֶה עוֹד ֶק ֶצף ﬠַ ְ
וּשׁ ַמ ְרתֶּ ם אֵ ת ִמ ְשׁמֶ ֶרת הַ ֶ
ְ 18:5
18:6וַאֲ נִי ִהנֵּה לָ ַק ְח ִתּי אֶ ת־אֲ חֵ יכֶם הַ ְלוִיִּ ם ִמתּוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לָ כֶם ַמ ָתּנָה נְתֻ נִים לַ יהוָה לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת אֹהֶ ל
מוֹﬠֵ ד:
וּל ִמבֵּ ית לַ פָּ ֹרכֶת ַוﬠֲבַ ְדתֶּ ם ֲﬠב ַֹדת ַמ ָתּנָה אֶ ֵתּן
ָל־דּבַ ר הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְ
18:7וְאַ תָּ ה וּבָ נֶי ִא ְתּ ִתּ ְשׁ ְמ רוּ אֶ ת־כְּ הֻ נּ ְַתכֶם ְלכ ְ
אֶ ת־כְּ הֻ נּ ְַתכֶם וְהַ זָּ ר הַ ָקּ ֵרב יוּמָ ת:
ָל־ק ְד ֵשׁי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ְנ ַת ִתּים
ֹתי ְלכ ָ
ת־מ ְשׁמֶ ֶרת ְתּרוּמ ָ
ִ
18:8וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־אַ הֲ רֹן וַאֲ נִי ִהנֵּה נָתַ ִתּי לְ אֶ
ְל ָמ ְשׁחָ ה וּלְ בָ נֶי ְלחָ ק־עוֹלָ ם:
וּלכָל־אֲ ָשׁ ָמם אֲ ֶשׁר י ִָשׁיבוּ
אתם ְ
וּלכָל־חַ ָטּ ָ
ָל־מ ְנחָ תָ ם ְ
ָל־ק ְרבָּ נָם לְ כ ִ
18:9זֶה־י ְִהיֶה לְ ִמקֹּ ֶדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים ִמן־הָ אֵ שׁ כּ ָ
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים לְ הוּא וּלְ בָ נֶי :
ִלי ֶ
קֹדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים תּ ֹאכֲלֶ נּוּ כָּל־ ָזכָר י ֹאכַל ֹאתוֹ קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה־לָּ :
ְ 18:10בּ ֶ
ֹתי ִא ְתּ ְלחָ ק־עוֹלָ ם כָּל־טָ הוֹר
וּלבָ נֶי ו ְִל ְבנ ֶ
ָל־תּנוּפֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ נְתַ ִתּים ְ
רוּמת מַ ָתּנָם ְלכ ְ
ְ 18:11וזֶה־לְּ ְתּ ַ
ית י ֹאכַל אֹתוֹ:
ְבּבֵ ְ
ְת ִתּים:
יתם אֲ ֶשׁ ר־י ְִתּנוּ לַ יהוָה ְל נ ַ
אשׁ ָ
18:12כֹּל חֵ לֶ ב יִצְ הָ ר ְוכָל־חֵ לֶ ב ִתּירוֹשׁ ו ְָדגָן ֵר ִ
ית י ֹאכֲלֶ נּוּ:
כּוּרי כָּל־אֲ ֶשׁר ְבּאַ ְר ָצם אֲ ֶשׁ ר־י ִָביאוּ לַ יהוָה לְ י ְִהיֶה כָּל־טָ הוֹר ְבּבֵ ְ
ִ 18:13בּ ֵ
18:14כָּל־חֵ ֶרם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל לְ י ְִהיֶה:
18:15כָּל־פֶּ טֶ ר ֶרחֶ ם לְ כָל־בָּ ָשׂ ר אֲ ֶשׁר־י ְַק ִריבוּ לַ יהוָה בָּ אָ ָדם וּבַ ְבּהֵ מָ ה י ְִהיֶה־לָּ אַ פָּ דֹה ִת ְפ ֶדּה אֵ ת ְבּכוֹר הָ אָ ָדם
וְאֵ ת ְבּכוֹר־הַ ְבּהֵ ָמה הַ ְטּמֵ אָ ה ִתּפְ ֶדּה:
וּפדוּיָו ִמבֶּ ן־חֹ ֶדשׁ ִתּפְ ֶדּה ְבּﬠֶ ְרכְּ כֶּסֶ ף חֲ מֵ ֶשׁת ְשׁ ָקלִ ים ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ﬠֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה הוּא:
ְ 18:16
־דּ ָמם ִתּזְ רֹק ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְאֶ ת־חֶ ְלבָּ ם
קֹדשׁ הֵ ם אֶ ת ָ
אוֹ־בכוֹר ﬠֵ ז ל ֹא ִתפְ ֶדּה ֶ
ְ
ֶשׂב
אוֹ־בכוֹר כּ ֶ
ְ
18:17אַ ְבּכוֹר־שׁוֹר
תַּ ְק ִטיר ִא ֶשּׁה ְל ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
וּב ָשׂ ָרם י ְִהיֶה־לָּ כַּחֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וּכְ שׁוֹק הַ יּ ִָמין לְ י ְִהיֶה:
ְ 18:18
18:19כֹּל ְתּרוּמֹת הַ ֳקּ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר י ִָרימוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לַ יהוָה נָתַ ִתּי ְל וּלְ בָ נֶי ו ְִל ְבנֹתֶ י ִא ְתּ לְ חָ ק־עוֹלָ ם ְבּ ִרית
מֶ לַ ח עוֹלָ ם ִהוא ִלפְ נֵי יְהוָה ְל וּלְ ז ְַר ֲﬠ ִאתָּ :
18:20וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־אַ הֲ רֹן ְבּאַ ְרצָם ל ֹא ִת ְנחָ ל וְחֵ לֶ ק ל ֹא־י ְִהיֶה לְ ְבּתוֹכָם אֲ נִי חֶ ְל ְק ְונַחֲ לָ ְת ְבּתוֹ ְבּנֵי
י ְִשׂ ָראֵ ל:
עֹב ִדים אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ֲשׂר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל לְ נַחֲ לָ ה חֵ לֶ ף ֲﬠב ָֹדתָ ם אֲ ֶשׁר־הֵ ם ְ
18:21וְלִ ְבנֵי לֵ וִי ִהנֵּה נָתַ ִתּי כָּל־מַ ﬠ ֵ
ְ 18:22ול ֹא־י ְִק ְרבוּ עוֹד ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד לָ ֵשׂאת חֵ ְטא לָ מוּת:
וּבתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא יִנְ חֲ לוּ
18:23וְﬠָ בַ ד הַ לֵּ וִי הוּא אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְהֵ ם י ְִשׂאוּ ﬠֲונָם חֻ ַקּת עוֹלָ ם ְל ֹד ר ֵֹתיכֶם ְ
נַחֲ לָ ה:
רוּמה נ ַָת ִתּי לַ ְלוִיִּ ם לְ נַחֲ לָ ה ﬠַ ל־כֵּן אָ ַמ ְר ִתּי לָ הֶ ם ְבּתוֹ ְבּנֵי
18:24כִּ י אֶ ת־מַ ְﬠ ַשׂר ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ִָרימוּ לַ יהוָה ְתּ ָ
י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא ִי ְנחֲ לוּ נַחֲ לָ ה:
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
18:25וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ֲשׂר אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לָ כֶם ֵמ ִא ָתּם
י־ת ְקחוּ מֵ אֵ ת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ַמּﬠ ֵ
18:26וְאֶ ל־הַ לְ וִיִּ ם ְתּ ַדבֵּ ר וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם כִּ ִ
ֲשׂר ִמן־הַ מַּ ֲﬠ ֵשׂר:
רוּמת יְהוָה מַ ﬠ ֵ
ֹתם ִמ ֶמּנּוּ ְתּ ַ
ְבּנַחֲ לַ ְתכֶם וַהֲ ֵרמ ֶ
ְ 18:27ונ ְֶח ַשׁב לָ כֶם ְתּרוּמַ ְתכֶם כּ ַָדּגָן ִמן־הַ גֹּ ֶרן ְוכ ְַמלֵ אָ ה ִמן־הַ יּ ֶָקב:
ְת ֶתּם ִמ ֶמּנּוּ
18:28כֵּן תָּ ִרימוּ גַם־אַ תֶּ ם ְתּרוּמַ ת יְהוָה ִמכֹּל מַ ְﬠ ְשׂרֹתֵ יכֶם אֲ ֶשׁר ִתּ ְקחוּ ֵמאֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וּנ ַ
ת־תּרוּמַ ת יְהוָה לְ אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן:
ְ
אֶ
ת־מ ְק ְדּשׁוֹ ִמ ֶמּנּוּ:
ִ
רוּמת יְהוָה ִמכָּל־חֶ ְלבּוֹ אֶ
ָל־תּ ַ
ֹתיכֶם תָּ ִרימוּ אֵ ת כּ ְ
ִ 18:29מכֹּל ַמ ְתּנ ֵ
ימכֶם אֶ ת־חֶ ְלבּוֹ ִממֶּ נּוּ ְונ ְֶח ַשׁב לַ ְלוִיִּ ם כִּ ְתבוּאַ ת גֹּ ֶרן וְכִ ְתבוּאַ ת י ֶָקב:
18:30וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם בַּ הֲ ִר ְ
י־שׂכָר הוּא לָ כֶם חֵ לֶ ף ֲﬠב ַֹד ְתכֶם ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
ָל־מקוֹם אַ תֶּ ם וּבָ תֵּ יכֶם כִּ ָ
18:31וַאֲ כ ְַלתֶּ ם אֹתוֹ ְבּכ ָ
ת־ק ְד ֵשׁי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא ְתחַ ְלּלוּ ְול ֹא ָתמוּתוּ:
ָ
ימכֶם אֶ ת־חֶ ְלבּוֹ ִממֶּ נּוּ וְאֶ
ֹא־ת ְשׂאוּ ﬠָ לָ יו חֵ ְטא בַּ הֲ ִר ְ
18:32וְל ִ

ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
19:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ימה אֲ ֶשׁר
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ִי ְקחוּ אֵ לֶ י פָ ָרה אֲ דֻ ָמּה ְתּ ִמ ָ
תּוֹרה אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה לֵ אמֹר ַדּבֵּ ר אֶ ְ
19:2ז ֹאת חֻ ַקּת הַ ָ
אֵ ין־בָּ הּ מוּם אֲ ֶשׁ ר ל ֹא־ﬠָ לָ ה ﬠָ לֶ יהָ עֹ ל:
אֹתהּ לְ פָ נָיו:
ְשׁחֲ טוּ ָ
ל־מחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה ו ַ
אֹתהּ אֶ ל־אֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן וְהוֹצִ יא אֹתָ הּ אֶ ִ
19:3וּנְתַ תֶּ ם ָ
19:4וְלָ ַקח אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן ִמ ָדּ ָמהּ ְבּאֶ צְ בָּ עוֹ ו ְִהזָּה אֶ ל־ ֹנכַח ְפּנֵי אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד ִמ ָדּמָ הּ ֶשׁבַ ע פְּ ﬠָ ִמים:
ל־פּ ְר ָשׁהּ י ְִשׂ רֹף:
ת־דּמָ הּ ﬠַ ִ
ת־בּ ָשׂ ָרהּ וְאֶ ָ
ְ
ְשׂ ַרף אֶ ת־הַ פָּ ָרה לְ ﬠֵ ינָיו אֶ ת־עֹ ָרהּ וְאֶ
19:5ו ָ
וּשׁנִי תוֹלָ ﬠַ ת ו ְִה ְשׁלִ י אֶ ל־תּוֹ ְשׂ ֵרפַ ת הַ פָּ ָרה:
19:6וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן ﬠֵ ץ אֶ ֶרז וְאֵ זוֹב ְ
19:7וְכִ בֶּ ס ְבּג ָָדיו הַ כֹּהֵ ן ְו ָרחַ ץ ְבּ ָשׂרוֹ בַּ ַמּיִם וְאַ חַ ר יָבוֹא אֶ ל־הַ ַמּחֲ נֶה ו ְָט ֵמא הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
19:8וְהַ שּׂ ֵֹרף אֹתָ הּ ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו בַּ מַּ יִם ְו ָרחַ ץ ְבּ ָשׂרוֹ בַּ מָּ יִם ְו טָ מֵ א ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
19:9וְאָ סַ ף ִאישׁ ָטהוֹר אֵ ת אֵ פֶ ר הַ פָּ ָרה ו ְִהנִּיחַ ִמחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה ְבּ ָמקוֹם טָ הוֹר וְהָ יְתָ ה לַ ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
נִדּה חַ טָּ את ִהוא:
לְ מֵ י ָ
ְתה ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְלַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכָם ְלחֻ ַקּת
ת־בּג ָָדיו ְו ָט ֵמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב וְהָ י ָ
ְ
19:10וְכִ בֶּ ס הָ אֹ סֵ ף אֶ ת־אֵ פֶ ר הַ פָּ ָרה אֶ
עוֹלָ ם:
19:11הַ ֹנּגֵﬠַ ְבּ ֵמת ְלכָל־נֶפֶ שׁ אָ ָדם ו ְָט ֵמא ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
יﬠי ל ֹא
ישׁי וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
ישׁי וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י י ְִטהָ ר ו ְִאם־ל ֹא י ְִתחַ טָּ א בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
19:12הוּא י ְִתחַ טָּ א־בוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
י ְִטהָ ר:
ת־מ ְשׁכַּן יְהוָה ִט ֵמּא וְנִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא
ִ
19:13כָּל־הַ ֹנּגֵﬠַ ְבּ ֵמת ְבּנֶפֶ שׁ הָ אָ ָדם אֲ ֶשׁר־יָמוּת וְל ֹא י ְִתחַ ָטּא אֶ
נִדּה ל ֹא־ז ַֹרק ﬠָ לָ יו ָטמֵ א י ְִהיֶה עוֹד טֻ ְמאָ תוֹ בוֹ:
ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל כִּ י ֵמי ָ
תּוֹרה אָ ָדם כִּ י־יָמוּת ְבּאֹהֶ ל כָּל־הַ בָּ א אֶ ל־הָ אֹהֶ ל ְוכָל־אֲ ֶשׁר בָּ אֹהֶ ל י ְִט ָמא ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
19:14ז ֹאת הַ ָ
ְ 19:15וכֹל כְּ לִ י פָ תוּחַ אֲ ֶשׁר אֵ ין־צ ִָמיד פָּ ִתיל ﬠָ לָ יו טָ מֵ א הוּא:
אוֹ־בﬠֶ ֶצם אָ ָדם אוֹ ְב ָקבֶ ר ִי ְט ָמא ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
ְ
ל־פּנֵי הַ ָשּׂ ֶדה בַּ חֲ לַ ל־חֶ ֶרב אוֹ ְב ֵמת
ְ 19:16וכֹל אֲ ֶשׁר־ ִיגַּע ﬠַ ְ
19:17וְלָ ְקחוּ לַ טָּ מֵ א מֵ ﬠֲפַ ר ְשׂ ֵרפַ ת הַ חַ טָּ את ְונָתַ ן ﬠָ לָ יו מַ יִם חַ יִּ ים אֶ ל־כּ ִֶלי:
יוּ־שׁם
ָ
19:18וְלָ ַקח אֵ זוֹב וְטָ בַ ל בַּ מַּ יִם ִאישׁ טָ הוֹר ו ְִה ָזּה ﬠַ ל־הָ אֹהֶ ל וְﬠַ ל־כָּל־הַ כֵּלִ ים וְﬠַ ל־הַ נְּפָ שׁוֹת אֲ ֶשׁר הָ
וְﬠַ ל־הַ ֹנּגֵﬠַ בַּ ﬠֶ צֶם אוֹ בֶ חָ לָ ל אוֹ בַ ֵמּת אוֹ בַ ָקּבֶ ר:
ישׁי וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ו ְִח ְטּאוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י וְכִ בֶּ ס ְבּג ָָדיו ו ְָרחַ ץ בַּ ַמּיִם
19:19ו ְִהזָּה הַ טָּ הֹ ר ﬠַ ל־הַ טָּ מֵ א בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
וְטָ הֵ ר בָּ ﬠָ ֶרב:
נִדּה
ת־מ ְק ַדּשׁ יְהוָה ִט ֵמּא ֵמי ָ
ִ
19:20ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר־י ְִטמָ א ְול ֹא י ְִתחַ טָּ א ְונִכְ ְרתָ ה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמתּוֹ הַ ָקּהָ ל כִּ י אֶ
ל ֹא־ז ַֹרק ﬠָ לָ יו טָ מֵ א הוּא:
19:21וְהָ יְתָ ה לָּ הֶ ם לְ חֻ ַקּת עוֹלָ ם וּמַ זֵּה מֵ י־הַ נּ ִָדּה ְיכַבֵּ ס ְבּג ָָדיו וְהַ ֹנּגֵﬠַ ְבּ ֵמי הַ נּ ִָדּה ִי ְט ָמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ְ 19:22וכֹל אֲ ֶשׁר־ ִיגַּע־בּוֹ הַ ָטּ ֵמא ִי ְט ָמא וְהַ נֶּפֶ שׁ הַ ֹנּגַﬠַ ת ִתּ ְט ָמא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ֵשׁב הָ ﬠָ ם ְבּ ָק ֵדשׁ ו ַָתּ ָמת ָשׁם ִמ ְריָם וַ ִתּ ָקּבֵ ר ָשׁם:
20:1וַ ָיּבֹאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל־הָ ﬠֵ ָדה ִמ ְדבַּ ר־צִ ן בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן וַיּ ֶ
ֹשׁה וְﬠַ ל־אַ הֲ רֹן:
ְ 20:2ול ֹא־הָ יָה ַמיִם לָ ﬠֵ ָדה וַיִּ ָקּהֲ לוּ ﬠַ ל־מ ֶ
ֹאמרוּ לֵ אמֹר וְלוּ ָגו ְַﬠנוּ ִבּגְ וַע אַ חֵ ינוּ ִלפְ נֵי יְהוָה:
ֹשׁה וַיּ ְ
20:3וַיּ ֶָרב הָ ﬠָ ם ִﬠם־מ ֶ
וּבﬠִ ֵירנוּ:
ת־קהַ ל יְהוָה אֶ ל־הַ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּה לָ מוּת ָשׁם אֲ נ ְַחנוּ ְ
אתם אֶ ְ
20:4וְלָ מָ ה הֲ בֵ ֶ
וּמיִם אַ יִן
וּתאֵ נָה ְוגֶפֶ ן ו ְִרמּוֹן ַ
ֹתנוּ אֶ ל־הַ ָמּקוֹם הָ ָרע הַ זֶּה ל ֹא ְמקוֹם ז ֶַרע ְ
20:5וְלָ ָמה הֶ ﬠֱלִ יתֻ נוּ ִמ ִמּצְ ַריִם לְ הָ ִביא א ָ
ִל ְשׁתּוֹת:
ל־פּנֵיהֶ ם וַיּ ֵָרא כְ בוֹד־יְהוָה אֲ לֵ יהֶ ם:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ִמפְּ נֵי הַ ָקּהָ ל אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וַיִּ פְּ לוּ ﬠַ ְ
20:6וַ ָיּב ֹא מ ֶ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
20:7וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
צֵאת
ימיו וְהוֹ ָ
ַ 20:8קח אֶ ת־הַ ַמּ ֶטּה וְהַ ְקהֵ ל אֶ ת־הָ ﬠֵ ָדה אַ תָּ ה וְאַ הֲ רֹן אָ ִחי ו ְִדבַּ ְרתֶּ ם אֶ ל־הַ סֶּ לַ ע לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם ְונ ַָתן מֵ ָ
ת־בּﬠִ ָירם:
ְ
לָ הֶ ם מַ יִם ִמן־הַ סֶּ לַ ע ו ְִה ְשׁ ִקיתָ אֶ ת־הָ ﬠֵ ָדה וְאֶ
ֹשׁה אֶ ת־הַ ַמּ ֶטּה ִמ ִלּ ְפנֵי יְהוָה כַּאֲ ֶשׁ ר צִ וָּהוּ:
20:9וַיִּ ַקּח מ ֶ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן אֶ ת־הַ ָקּהָ ל אֶ ל־פְּ נֵי הַ סָּ לַ ע ַויּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם ִשׁ ְמעוּ־נָא הַ מּ ִֹרים הֲ ִמן־הַ סֶּ לַ ע הַ ֶזּה נוֹצִ יא
ַ 20:10ויּ ְַק ִהלוּ מ ֶ
לָ כֶם מָ יִם:
וּב ִﬠ ָירם:
ֹשׁה אֶ ת־יָדוֹ וַ ַיּ אֶ ת־הַ סֶּ לַ ע ְבּ ַמ טֵּ הוּ פַּ ﬠֲמָ יִם וַיֵּצְ אוּ מַ יִם ַר ִבּים ו ֵַתּ ְשׁ ְתּ הָ ﬠֵ ָדה ְ
20:11וַיּ ֶָרם מ ֶ
ישׁנִי ְלﬠֵ ינֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לָ כֵן ל ֹא ָת ִביאוּ
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן יַﬠַ ן ל ֹא־הֶ אֱ מַ נְתֶּ ם ִבּי לְ הַ ְק ִדּ ֵ
20:12וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
אֶ ת־הַ ָקּהָ ל הַ זֶּ ה אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־נ ַָת ִתּי לָ הֶ ם:
ר־רבוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־יְהוָה וַיִּ ָקּ ֵדשׁ בָּ ם:
20:13הֵ מָּ ה מֵ י ְמ ִריבָ ה אֲ ֶשׁ ָ
ֹשׁה ַמלְ אָ כִ ים ִמ ָקּ ֵדשׁ אֶ ל־מֶ לֶ אֱ דוֹם כֹּה אָ מַ ר אָ ִחי י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ָתּה י ַָד ְﬠתָּ אֵ ת כָּל־הַ ְתּלָ אָ ה אֲ ֶשׁר
20:14וַיִּ ְשׁלַ ח מ ֶ
ְמצָאָ ְתנוּ:

ֵשׁב ְבּ ִמצְ ַריִם י ִָמים ַר ִבּים וַיּ ֵָרעוּ לָ נוּ ִמצְ ַריִם וְלַ אֲ בֹתֵ ינוּ:
20:15וַיּ ְֵרדוּ אֲ בֹתֵ ינוּ ִמצְ ַריְמָ ה וַנּ ֶ
20:16וַנִּ צְ ﬠַ ק אֶ ל־יְהוָה וַיִּ ְשׁ ַמע קֹלֵ נוּ וַיִּ ְשׁלַ ח ַמ ְלאָ וַיֹּ צִ אֵ נוּ ִמ ִמּצְ ָריִם ו ְִהנֵּה אֲ נ ְַחנוּ ְב ָק ֵדשׁ ִﬠיר ְקצֵה גְ בוּלֶ :
וּשׂמ ֹאול
וּבכ ֶֶרם ְול ֹא ִנ ְשׁתֶּ ה מֵ י ְבאֵ ר ֶדּ ֶר הַ ֶמּלֶ נֵלֵ ל ֹא ִנ ֶטּה י ִָמין ְ
20:17נַﬠְ ְבּ ָרה־נָּא ְבאַ ְר ֶצ ל ֹא ַנ ֲﬠבֹר ְבּ ָשׂ ֶדה ְ
ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־ ַנ ֲﬠבֹר גְּ בוּלֶ :
ֹאמר אֵ לָ יו אֱ דוֹם ל ֹא ַת ֲﬠ ֹב ר ִבּי פֶּ ן־בַּ חֶ ֶרב אֵ צֵא לִ ְק ָראתֶ :
20:18וַיּ ֶ
־דּבָ ר ְבּ ַרגְ לַ י
וּמ ְקנַי ְונ ַָת ִתּי ִמכְ ָרם ַרק אֵ ין ָ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ְמ ִסלָּ ה ַנﬠֲלֶ ה ו ְִאם־מֵ ימֶ י נִ ְשׁתֶּ ה אֲ נִי ִ
20:19וַיּ ְ
אֶ ֱﬠב ָֹרה:
וּביָד חֲ ז ָָקה:
20:20וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא תַ ֲﬠבֹר וַ ֵיּצֵא אֱ דוֹם לִ ְק ָראתוֹ ְבּﬠַ ם כָּבֵ ד ְ
20:21וַיְמָ אֵ ן אֱ דוֹם ְנתֹן אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ֲﬠבֹר ִבּגְ ֻבלוֹ וַיֵּט י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ﬠָ לָ יו:
20:22וַיִּ ְסעוּ ִמ ָקּ ֵדשׁ וַ ָיּבֹאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל־הָ ﬠֵ ָדה הֹ ר הָ הָ ר:
ֹשׁה וְאֶ ל־אַ הֲ רֹן ְבּהֹ ר הָ הָ ר ﬠַ ל־גְּ בוּל אֶ ֶרץ־אֱ דוֹם לֵ אמֹר:
20:23וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־פּי ְל ֵמי
ִ
יתם אֶ
ר־מ ִר ֶ
20:24יֵאָ סֵ ף אַ הֲ רֹן אֶ ל־ﬠַ מָּ יו כִּ י ל ֹא ָיב ֹא אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל אֲ ֶשׁ ְ
ְמ ִריבָ ה:
ַ 20:25קח אֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־אֶ ְלﬠָ זָר ְבּנוֹ וְהַ ﬠַ ל אֹ ָתם הֹ ר הָ הָ ר:
ת־בּג ָָדיו ו ְִהלְ בַּ ְשׁתָּ ם אֶ ת־אֶ ְלﬠָ זָר ְבּנוֹ וְאַ הֲ רֹן יֵאָ סֵ ף וּמֵ ת ָשׁם:
ְ
ְ 20:26והַ ְפ ֵשׁט אֶ ת־אַ הֲ רֹן אֶ
ֹשׁה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה ַו ַיּﬠֲלוּ אֶ ל־הֹ ר הָ הָ ר ְלﬠֵ ינֵי כָּל־הָ ﬠֵ ָדה:
ַ 20:27ויַּﬠַ שׂ מ ֶ
ֹשׁה
ֹתם אֶ ת־אֶ לְ ﬠָ זָר ְבּנוֹ ַויּ ָָמת אַ הֲ רֹן ָשׁם ְבּר ֹאשׁ הָ הָ ר ַויּ ֵֶרד מ ֶ
ת־בּג ָָדיו וַיּ ְַלבֵּ שׁ א ָ
ְ
ֹשׁה אֶ ת־אַ הֲ רֹן אֶ
20:28וַיּ ְַפ ֵשׁט מ ֶ
וְאֶ לְ ﬠָ זָר ִמן־הָ הָ ר:
20:29וַיִּ ְראוּ כָּל־הָ ﬠֵ ָדה כִּ י ָגוַע אַ הֲ רֹן וַיִּ ְבכּוּ אֶ ת־אַ הֲ רֹן ְשׁ ִשׁים יוֹם כֹּל בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
21:1וַיִּ ְשׁמַ ע הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי מֶ לֶ ־ﬠ ֲָרד יֹ ֵשׁב הַ ֶנּגֶב כִּ י בָּ א י ְִשׂ ָראֵ ל ֶדּ ֶר הָ אֲ תָ ִרים וַיִּ לָּ חֶ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְשׁ ְבּ ִממֶּ נּוּ ֶשׁ ִבי:
21:2וַיִּ ַדּר י ְִשׂ ָראֵ ל נ ֶֶד ר לַ יהוָה וַיּ ֹאמַ ר ִאם־ ָנתֹן ִתּתֵּ ן אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה ְבּי ִָדי וְהַ חֲ ַר ְמ ִתּי אֶ ת־ﬠָ ֵריהֶ ם:
21:3וַיִּ ְשׁמַ ע יְהוָה ְבּקוֹל י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־הַ כְּ ַנ ֲﬠ ִני ַויַּחֲ ֵרם אֶ ְתהֶ ם וְאֶ ת־ﬠָ ֵריהֶ ם וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם־הַ מָּ קוֹם חָ ְר ָמה:
21:4וַיִּ ְסעוּ מֵ הֹ ר הָ הָ ר ֶדּ ֶר יַם־סוּף לִ ְסבֹב אֶ ת־אֶ ֶרץ אֱ דוֹם ו ִַתּ ְק ַצר נֶפֶ שׁ־הָ ﬠָ ם בַּ ָדּ ֶר :
ֹשׁה לָ מָ ה הֶ ﬠֱלִ יתֻ נוּ ִמ ִמּצְ ַר ִים לָ מוּת בַּ ִמּ ְדבָּ ר כִּ י אֵ ין לֶ חֶ ם וְאֵ ין מַ יִם ְונַפְ ֵשׁנוּ ָקצָה
וּבמ ֶ
21:5וַי ְַדבֵּ ר הָ ﬠָ ם בֵּ א ִהים ְ
בַּ לֶּ חֶ ם הַ ְקּ ֵקל:
ם־רב ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל:
ְשׁלַּ ח יְהוָה בָּ ﬠָ ם אֵ ת הַ ְנּחָ ִשׁים הַ ְשּׂ ָרפִ ים וַ ְינ ְַשּׁכוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם וַיָּמָ ת ﬠַ ָ
21:6וַי ַ
י־דבַּ ְרנוּ בַ יהוָה וָבָ ִה ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־יְהוָה ְויָסֵ ר מֵ ﬠָ לֵ ינוּ אֶ ת־הַ נָּחָ שׁ
ֹאמרוּ חָ טָ אנוּ כִּ ִ
ֹשׁה וַיּ ְ
21:7וַ ָיּב ֹא הָ ﬠָ ם אֶ ל־מ ֶ
ֹשׁה ְבּﬠַ ד הָ ﬠָ ם:
וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל מ ֶ
ֲשׂה לְ ָשׂ ָרף ו ְִשׂים אֹתוֹ ﬠַ ל־נֵס וְהָ יָה כָּל־הַ נָּשׁוּ ו ְָראָ ה אֹתוֹ וָחָ י:
ֹשׁה ﬠ ֵ
21:8וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־אישׁ ו ְִה ִבּיט אֶ ל־ ְנחַ שׁ הַ נְּ חֹ ֶשׁת וָחָ י:
ִ
ָשׁ הַ נָּחָ שׁ אֶ
ֹשׁה נְ חַ שׁ נְ חֹ ֶשׁת ַוי ְִשׂ ֵמהוּ ﬠַ ל־הַ נֵּס וְהָ יָה ִאם־נ ַ
ַ 21:9ויַּﬠַ שׂ מ ֶ
21:10וַיִּ ְסעוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּחֲ נוּ ְבּ ֹאבֹת:
ל־פּנֵי מוֹאָ ב ִמ ִמּזְ ַרח הַ ָשּׁמֶ שׁ:
21:11וַיִּ ְסעוּ ֵמאֹ בֹת וַיַּחֲ נוּ ְבּﬠִ יֵּי הָ ﬠֲבָ ִרים בַּ ִמּ ְדבָּ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
ִ 21:12מ ָשּׁם נָסָ עוּ וַיַּחֲ נוּ ְבּנַחַ ל ז ֶָרד:
מ ִרי כִּ י אַ ְרנוֹן גְּ בוּל מוֹאָ ב בֵּ ין מוֹאָ ב וּבֵ ין
ִ 21:13מ ָשּׁם נָסָ עוּ וַיַּחֲ נוּ מֵ ﬠֵ בֶ ר אַ ְרנוֹן אֲ ֶשׁ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ יֹּ צֵא ִמגְּ בוּל הָ אֱ ֹ
הָ אֱ מ ִֹרי:
21:14ﬠַ ל־כֵּן יֵאָ מַ ר ְבּסֵ פֶ ר ִמ ְלחֲ מֹת יְהוָה אֶ ת־וָהֵ ב ְבּסוּפָ ה וְאֶ ת־הַ נְּ חָ ִלים אַ ְרנוֹן:
21:15וְאֶ ֶשׁד הַ ְנּחָ לִ ים אֲ ֶשׁר נָטָ ה לְ ֶשׁבֶ ת ﬠָ ר ְו ִנ ְשׁﬠַ ן לִ גְ בוּל מוֹאָ ב:
ֹשׁה אֱ סֹף אֶ ת־הָ ﬠָ ם וְאֶ ְתּנָה לָ הֶ ם מָ יִם:
וּמ ָשּׁם ְבּאֵ ָרה ִהוא הַ ְבּאֵ ר אֲ ֶשׁר אָ ַמ ר יְהוָה ְלמ ֶ
ִ 21:16
ירה הַ זּ ֹאת ﬠ ֲִלי ְבאֵ ר ﬠֱנוּ־לָ הּ:
21:17אָ ז י ִָשׁיר י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ִשּׁ ָ
וּמ ִמּ ְדבָּ ר ַמ ָתּנָה:
ְ 21:18בּאֵ ר חֲ פָ רוּהָ ָשׂ ִרים כָּרוּהָ נ ְִדיבֵ י הָ ﬠָ ם ִבּ ְמחֹ ֵקק ְבּ ִמ ְשׁ ֲﬠנֹתָ ם ִ
וּמנַּחֲ לִ יאֵ ל בָּ מוֹת:
וּממַּ תָּ נָה נַחֲ לִ יאֵ ל ִ
ִ 21:19
וּמבָּ מוֹת הַ ַגּיְא אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָ ב ר ֹאשׁ הַ פִּ ְסגָּה ְו ִנ ְשׁ ָקפָ ה ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ י ְִשׁימֹן:
ִ 21:20
מ ִרי לֵ אמֹר:
ל־סיחֹ ן מֶ לֶ ־הָ אֱ ֹ
21:21וַיִּ ְשׁלַ ח י ְִשׂ ָראֵ ל מַ לְ אָ כִ ים אֶ ִ
וּבכ ֶֶרם ל ֹא ִנ ְשׁתֶּ ה מֵ י ְבאֵ ר ְבּ ֶד ֶר הַ ֶמּלֶ נֵלֵ ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־ ַנ ֲﬠבֹר גְּ בֻלֶ :
21:22אֶ ﬠְ ְבּ ָרה ְבאַ ְר ֶצ ל ֹא ִנטֶּ ה ְבּ ָשׂ ֶדה ְ
21:23וְל ֹא־נָתַ ן ִסיחֹ ן אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ֲﬠ ֹב ר ִבּגְ בֻלוֹ וַיֶּאֱ סֹ ף ִסיחֹ ן אֶ ת־כָּל־ﬠַ מּוֹ וַיֵּצֵא לִ ְק ַראת י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ִמּ ְדבָּ ָרה וַיָּב ֹא
י ְָהצָה וַיִּ לָּ חֶ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ד־בּנֵי ﬠַ מּוֹן כִּ י ﬠַ ז גְּ בוּל ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ירשׁ אֶ ת־אַ ְרצוֹ מֵ אַ ְרנֹן ﬠַ ד־ ַיבֹּק ﬠַ ְ
ַ 21:24ו ַיּכֵּהוּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִפי־חָ ֶרב וַיִּ ַ
ֹתיהָ :
ָל־בּנ ֶ
וּבכ ְ
מ ִרי ְבּחֶ ְשׁבּוֹן ְ
ֵשׁב י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּכָל־ﬠָ ֵרי הָ אֱ ֹ
21:25וַיִּ ַקּח י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל־הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ַויּ ֶ

מ ִרי ִהוא וְהוּא נ ְִלחַ ם ְבּמֶ לֶ מוֹאָ ב הָ ִראשׁוֹן וַיִּ ַקּח אֶ ת־כָּל־אַ ְרצוֹ ִמ ָיּדוֹ
21:26כִּ י חֶ ְשׁבּוֹן ﬠִ יר ִסיחֹ ן מֶ לֶ הָ אֱ ֹ
ﬠַ ד־אַ ְרנֹן:
ֹאמרוּ הַ מּ ְֹשׁ ִלים בֹּאוּ חֶ ְשׁבּוֹן ִתּבָּ נֶה ו ְִתכּוֹנֵן ִﬠיר ִסיחוֹן:
21:27ﬠַ ל־כֵּן י ְ
21:28כִּ י־אֵ שׁ יָצְ אָ ה מֵ חֶ ְשׁבּוֹן לֶ הָ בָ ה ִמ ִקּ ְריַת ִסיחֹ ן אָ כְ לָ ה ﬠָ ר מוֹאָ ב בָּ ְלﬠָ ה בָּ מוֹת אַ ְרנֹן:
וּב ֹנתָ יו בַּ ְשּׁ ִבית ְל ֶמלֶ אֱ מ ִֹרי ִסיחוֹן:
יטם ְ
21:29אוֹי־לְ מוֹאָ ב אָ בַ ְדתָּ ﬠַ ם־כְּ מוֹשׁ נ ַָתן בָּ נָיו ְפּלֵ ִ
ד־דּיבוֹן וַנּ ִַשּׁים ﬠַ ד־נֹפַ ח אֲ ֶשׁר ﬠַ ד־מֵ ְידבָ א:
21:30וַ ִנּ ָירם אָ בַ ד חֶ ְשׁבּוֹן ﬠַ ִ
ֵשׁב י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאֶ ֶרץ הָ אֱ מ ִֹרי:
21:31וַיּ ֶ
ר־שׁם:
ֹתיהָ וַיִּ ֶירשׁ אֶ ת־הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁ ָ
ֹשׁה ְל ַרגֵּל אֶ ת־יַﬠְ זֵר וַיִּ לְ כְּ דוּ ְבּנ ֶ
21:32וַיִּ ְשׁלַ ח מ ֶ
אתם הוּא ְוכָל־ﬠַ מּוֹ לַ ִמּ ְלחָ ָמה אֶ ְד ֶר ִﬠי:
21:33וַיִּ ְפנוּ ַו ַיּﬠֲלוּ ֶדּ ֶר הַ בָּ ָשׁן ַויֵּצֵ א עוֹג ֶמלֶ ־הַ בָּ ָשׁן ִל ְק ָר ָ
ית
ית לּוֹ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
ירא אֹתוֹ כִּ י ְבי ְָד נ ַָת ִתּי אֹתוֹ וְאֶ ת־כָּל־ﬠַ מּוֹ וְאֶ ת־אַ ְרצוֹ וְﬠָ ִשׂ ָ
ל־תּ ָ
ֹשׁה אַ ִ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
21:34וַיּ ֶ
יוֹשׁב ְבּחֶ ְשׁבּוֹן:
מ ִרי אֲ ֶשׁר ֵ
ְל ִסיחֹ ן מֶ לֶ הָ אֱ ֹ
ד־בּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר־לוֹ ָשׂ ִריד וַיִּ ְירשׁוּ אֶ ת־אַ ְרצוֹ:
ַ 21:35ויַּכּוּ אֹתוֹ וְאֶ ת־בָּ נָיו וְאֶ ת־כָּל־ﬠַ מּוֹ ﬠַ ִ
22:1וַיִּ ְסעוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּחֲ נוּ ְבּﬠַ ְרבוֹת מוֹאָ ב מֵ ﬠֵ בֶ ר לְ י ְַר ֵדּן י ְֵרחוֹ:
מ ִרי:
ַ 22:2ויּ ְַרא בָּ לָ ק בֶּ ן־צִ פּוֹר אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה י ְִשׂ ָראֵ ל לָ אֱ ֹ
22:3וַ ָיּגָר מוֹאָ ב ִמפְּ נֵי הָ ﬠָ ם ְמאֹד כִּ י ַרב־הוּא וַיּ ָָקץ מוֹאָ ב ִמפְּ נֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹתינוּ כִּ ְלחֹ הַ שּׁוֹר אֵ ת י ֶֶרק הַ ָשּׂ ֶדה וּבָ לָ ק
ָל־ס ִביב ֵ
22:4וַיּ ֹאמֶ ר מוֹאָ ב אֶ ל־זִ ְקנֵי ִמ ְדיָן ﬠַ תָּ ה יְלַ חֲ כוּ הַ ָקּהָ ל אֶ ת־כּ ְ
בֶּ ן־צִ פּוֹר מֶ לֶ לְ מוֹאָ ב בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא:
מ ר ִהנֵּה ﬠַ ם יָצָא
תוֹרה אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ָנּהָ ר אֶ ֶרץ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן ִל ְקר ֹא־לוֹ לֵ א ֹ
ן־בּעוֹר ְפּ ָ
ל־בּלְ ﬠָ ם בֶּ ְ
22:5וַיִּ ְשׁלַ ח מַ ְלאָ כִ ים אֶ ִ
ִמ ִמּצְ ַריִם ִהנֵּה כִ סָּ ה אֶ ת־ﬠֵ ין הָ אָ ֶרץ וְהוּא יֹ ֵשׁב ִממֻּ לִ י:
22:6וְﬠַ תָּ ה לְ כָה־נָּא אָ ָרה־לִּ י אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ ֶזּה כִּ י־ﬠָ צוּם הוּא ִממֶּ נִּי אוּלַ י אוּכַל ַנכֶּה־בּוֹ וַאֲ ג ְָר ֶשׁנּוּ ִמן־הָ אָ ֶרץ כִּ י י ַָד ְﬠ ִתּי
ר־תּבָ ֵר ְמב ָֹר וַאֲ ֶשׁר תָּ ֹא ר יוּאָ ר:
אֵ ת אֲ ֶשׁ ְ
ל־בּלְ ﬠָ ם וַי ְַד ְבּ רוּ אֵ לָ יו ִדּ ְב ֵרי בָ לָ ק:
וּקסָ ִמים ְבּי ָָדם וַ ָיּבֹאוּ אֶ ִ
22:7וַיֵּלְ כוּ זִ ְקנֵי מוֹאָ ב וְזִ ְקנֵי ִמ ְדיָן ְ
ם־בּלְ ﬠָ ם:
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם ִלינוּ פֹה הַ לַּ יְלָ ה ַוהֲ ִשׁב ִֹתי אֶ ְתכֶם ָדּבָ ר כַּאֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר יְהוָה אֵ לָ י ַויּ ְֵשׁבוּ ָשׂ ֵרי־מוֹאָ ב ﬠִ ִ
ַ 22:8ויּ ֶ
ל־בּלְ ﬠָ ם וַיּ ֹאמֶ ר ִמי הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה ִﬠמָּ :
22:9וַיָּב ֹא אֱ ִהים אֶ ִ
ֹאמר ִבּ ְלﬠָ ם אֶ ל־הָ אֱ ִהים בָּ לָ ק בֶּ ן־צִ פֹּ ר ֶמלֶ מוֹאָ ב ָשׁלַ ח אֵ לָ י לֵ אמוֹר:
ַ 22:10ויּ ֶ
ה־לּי אֹתוֹ אוּלַ י אוּכַל ְל ִהלָּ חֶ ם בּוֹ ְו ֵג ַר ְשׁ ִתּיו:
ִ 22:11הנֵּה הָ ﬠָ ם הַ יֹּ צֵא ִמ ִמּצְ ַריִם וַ ְיכַס אֶ ת־ﬠֵ ין הָ אָ ֶרץ ﬠַ תָּ ה לְ כָה ָקבָ ִ
ל־בּלְ ﬠָ ם ל ֹא תֵ לֵ ﬠִ מָּ הֶ ם ל ֹא תָ ֹא ר אֶ ת־הָ ﬠָ ם כִּ י בָ רוּ הוּא:
ַ 22:12ויּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ִ
ִﬠמָּ כֶם:
ל־שׂ ֵרי בָ לָ ק ְלכוּ אֶ ל־אֲ דוֹנָיכֶם כִּ י ֵמאֵ ן אֱ ִהים ְ 1ל ִת ִתּי לַ הֲ
ָ
ֹאמר אֶ
22:13וַיּ ָָקם ִבּלְ ﬠָ ם בַּ בּ ֶֹקר וַיּ ֶ
ִﬠמָּ נוּ:
ֹאמרוּ ֵמאֵ ן ִבּ ְלﬠָ ם הֲ
22:14וַיָּקוּמוּ ָשׂ ֵרי מוֹאָ ב וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־בָּ לָ ק וַיּ ְ
22:15וַיֹּ סֶ ף עוֹד בָּ לָ ק ְשׁ חַ ָשׂ ִרים ַר ִבּים ְונִכְ בָּ ִדים ֵמאֵ לֶּ ה:
ֹאמרוּ לוֹ כֹּה אָ מַ ר בָּ לָ ק בֶּ ן־צִ פּוֹר אַ ל־נָא ִת ָמּנַע ֵמהֲ אֵ לָ י:
ל־בּלְ ﬠָ ם וַיּ ְ
22:16וַ ָיּבֹאוּ אֶ ִ
ה־לּי אֵ ת הָ ﬠָ ם הַ זֶּה:
ֱשׂה לְ כָה וּלְ כָה־נָּא ָקבָ ִ
22:17כִּ י־כַבֵּ ד אֲ כַבֶּ ְד ְמ ֹאד ְוכֹל אֲ ֶשׁר־תּ ֹאמַ ר אֵ לַ י אֶ ﬠ ֶ
ִתּן־לִ י בָ לָ ק ְמל ֹא בֵ יתוֹ כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב ל ֹא אוּכַל לַ ֲﬠ ֹב ר אֶ ת־פִּ י ְיהוָה
22:18וַיַּﬠַ ן ִבּלְ ﬠָ ם וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־ﬠַ ְב ֵדי בָ לָ ק ִאם־י ֶ
אֱ הָ י לַ ﬠֲשׂוֹת ְק ַטנָּה אוֹ גְ דוֹלָ ה:
22:19וְﬠַ תָּ ה ְשׁבוּ נָא בָ זֶה גַּם־אַ תֶּ ם הַ לָּ יְלָ ה וְאֵ ְדﬠָ ה מַ ה־יֹּ סֵ ף יְהוָה ַדּבֵּ ר ﬠִ ִמּי:
ֹאמ ר לוֹ ִאם־לִ ְקר ֹא לְ בָּ אוּ הָ אֲ נ ִָשׁים קוּם לֵ ִאתָּ ם וְאַ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר
ל־בּלְ ﬠָ ם לַ יְלָ ה ַויּ ֶ
ַ 22:20ויָּב ֹא אֱ ִהים אֶ ִ
ֲשׂה:
אֲ ֶשׁר־אֲ ַדבֵּ ר אֵ לֶ י אֹתוֹ תַ ﬠ ֶ
ם־שׂ ֵרי מוֹאָ ב:
ַ 22:21ויּ ָָקם ִבּ ְלﬠָ ם בַּ בּ ֶֹקר ַויַּחֲ בֹשׁ אֶ ת־אֲ תֹנוֹ ַויֵּלֶ ִﬠ ָ
וּשׁ ֵני נְ ﬠָ ָריו ִﬠמּוֹ:
22:22וַיִּ חַ ר־אַ ף אֱ ִהים כִּ י־הוֹלֵ הוּא וַיִּ ְתיַצֵּב מַ לְ אַ יְהוָה בַּ ֶדּ ֶר לְ ָשׂ ָטן לוֹ ְוהוּא ֹרכֵב ﬠַ ל־אֲ תֹנוֹ ְ
22:23וַתֵּ ֶרא הָ אָ תוֹן אֶ ת־מַ לְ אַ אֱ ִהים 2נִ צָּב בַּ ֶדּ ֶר וְחַ ְרבּוֹ ְשׁלוּפָ ה ְבּיָדוֹ ו ֵַתּט הָ אָ תוֹן ִמן־הַ ֶדּ ֶר ו ֵַתּלֶ בַּ ָשּׂ ֶדה ַו ַיּ
ִבּלְ ﬠָ ם אֶ ת־הָ אָ תוֹן לְ הַ טֹּתָ הּ הַ ָדּ ֶר :
22:24וַ ַיּ ֲﬠמֹד מַ לְ אַ אֱ ִהים ְ 3בּ ִמ ְשׁעוֹל הַ כְּ ָר ִמים גּ ֵָדר ִמ ֶזּה ְוג ֵָדר ִמזֶּה:
ֹתהּ:
ת־רגֶל ִבּ ְלﬠָ ם אֶ ל־הַ ִקּיר וַיֹּ סֶ ף ְלהַ כּ ָ
22:25וַתֵּ ֶרא הָ אָ תוֹן אֶ ת־מַ לְ אַ אֱ ִהים 4ו ִַתּלָּ חֵ ץ אֶ ל־הַ ִקּיר ו ִַתּלְ חַ ץ אֶ ֶ
וּשׂמ ֹאול:
ין־דּ ֶר ִלנְ טוֹת י ִָמין ְ
22:26וַיּוֹסֶ ף מַ לְ אַ ־אֱ ִהים  1ﬠֲבוֹר ַו ַיּ ֲﬠמֹד ְבּמָ קוֹם ָצר אֲ ֶשׁר אֵ ֶ
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22:27וַתֵּ ֶרא הָ אָ תוֹן אֶ ת־מַ ְלאַ אֱ ִהים 2ו ִַתּ ְרבַּ ץ תַּ חַ ת ִבּלְ ﬠָ ם וַיִּ חַ ר־אַ ף ִבּ ְלﬠָ ם וַ ַיּ אֶ ת־הָ אָ תוֹן בַּ ַמּ ֵקּל:
יתי ְל כִּ י ִהכִּ יתַ נִי זֶה ָשׁ שׁ ְר ָגלִ ים:
22:28וַיִּ ְפ ַתּח אֱ ִהים  3אֶ ת־פִּ י הָ אָ תוֹן וַתּ ֹאמֶ ר לְ ִב ְלﬠָ ם מֶ ה־ﬠָ ִשׂ ִ
22:29וַיּ ֹאמֶ ר ִבּלְ ﬠָ ם לָ אָ תוֹן כִּ י ִה ְתﬠַ לַּ לְ ְתּ ִבּי לוּ יֶשׁ־חֶ ֶרב ְבּי ִָדי כִּ י ﬠַ תָּ ה הֲ ַרגְ ִתּי :
נְתּי
עוֹד ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ ֶזּה הַ הַ ְסכֵּן ִה ְס ַכּ ִ
ר־רכ ְַב ָתּ ﬠָ לַ י מֵ ְ
ל־בּ ְלﬠָ ם הֲ לוֹא אָ נֹכִ י אֲ תֹנְ אֲ ֶשׁ ָ
ֹאמר הָ אָ תוֹן אֶ ִ
ַ 22:30ותּ ֶ
לַ ﬠֲשׂוֹת לְ כֹּה וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא:
ַ 22:31ו ְיגַל אֱ ִהים 4אֶ ת־ﬠֵ ינֵי ִבלְ ﬠָ ם ַויּ ְַרא אֶ ת־מַ לְ אַ אֱ ִהיםִ 5נצָּב בַּ ֶדּ ֶר וְחַ ְרבּוֹ ְשׁלֻפָ ה ְבּיָדוֹ וַיִּ קֹּ ד וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְלאַ פָּ יו:
ָאתי לְ ָשׂטָ ן כִּ י־י ַָרט
ל־מה ִהכִּ יתָ אֶ ת־אֲ תֹנְ זֶה ָשׁלוֹשׁ ְרגָלִ ים ִהנֵּה אָ נֹכִ י ָיצ ִ
22:32וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ַמ ְלאַ אֱ ִהים  6ﬠַ ָ
הַ ֶדּ ֶר לְ נֶגְ ִדּי:
ֵיתי:
ְאוֹתהּ הֶ חֱ י ִ
ַם־אֹתכָה הָ ַרגְ ִתּי ו ָ
ְ
22:33ו ִַתּ ְראַ ִני הָ אָ תוֹן וַתֵּ ט ְלפָ נַי זֶה ָשׁ שׁ ְרג ִָלים אוּלַ י נ ְָט ָתה ִמפָּ נַי כִּ י ﬠַ ָתּה גּ
ם־רע ְבּﬠֵ ינֶי
אתי בַּ ָדּ ֶר וְﬠַ ָתּה ִא ַ
אתי כִּ י ל ֹא י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י אַ תָּ ה ִנצָּב לִ ְק ָר ִ
ַ 22:34ויּ ֹאמֶ ר ִבּלְ ﬠָ ם אֶ ל־מַ לְ אַ יְהוָה חָ ָט ִ
אָ שׁוּבָ ה לִּ י:
ל־בּלְ ﬠָ ם לֵ ﬠִ ם־הָ אֲ נ ִָשׁים וְאֶ פֶ ס אֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־אֲ ַדבֵּ ר אֵ לֶ י אֹתוֹ ְת ַדבֵּ ר וַיֵּלֶ
ֹאמר ַמלְ אַ אֱ ִהים 7אֶ ִ
22:35וַיּ ֶ
ם־שׂ ֵרי בָ לָ ק:
ָ
ִבּלְ ﬠָ ם ﬠִ
22:36וַיִּ ְשׁמַ ע בָּ לָ ק כִּ י בָ א ִבלְ ﬠָ ם ַו ֵיּ ֵצא לִ ְק ָראתוֹ אֶ ל־ﬠִ יר מוֹאָ ב אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־גְּ בוּל אַ ְרנֹן אֲ ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה הַ גְּ בוּל:
ל־בּלְ ﬠָ ם הֲ ל ֹא ָשׁ חַ ָשׁלַ ְח ִתּי אֵ לֶ י לִ ְקר ֹא־לָ לָ ָמּה ל ֹא־הָ לַ כְ ָתּ אֵ לָ י הַ אֻ ְמנָם ל ֹא אוּכַל כּ ְַבּ ֶד :
22:37וַיּ ֹאמֶ ר בָּ לָ ק אֶ ִ
אוּמה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר י ִָשׂים אֱ ִהים ְבּ ִפי
אתי אֵ לֶ י ﬠַ ָתּה הֲ יָכוֹל אוּכַל ַדּבֵּ ר ְמ ָ
ֹאמר ִבּ ְלﬠָ ם אֶ ל־בָּ לָ ק ִהנֵּה־בָ ִ
22:38וַיּ ֶ
אֹתוֹ אֲ ַדבֵּ ר:
ַ 22:39ויֵּלֶ ִבּ ְלﬠָ ם ִﬠם־בָּ לָ ק ַו ָיּבֹאוּ ִק ְריַת חֻ צוֹת:
ְשׁלַּ ח לְ ִבלְ ﬠָ ם וְלַ ָשּׂ ִרים אֲ ֶשׁ ר ִאתּוֹ:
22:40וַיִּ זְ בַּ ח בָּ לָ ק בָּ ָקר וָצ ֹאן וַי ַ
ת־בּלְ ﬠָ ם וַ ַיּﬠֲלֵ הוּ בָּ מוֹת בָּ ﬠַ ל וַיּ ְַרא ִמ ָשּׁם ְקצֵה הָ ﬠָ ם:
ִ
22:41וַי ְִהי בַ בּ ֶֹקר וַיִּ ַקּח בָּ לָ ק אֶ
ילים:
23:1וַיּ ֹאמֶ ר ִבּלְ ﬠָ ם אֶ ל־בָּ לָ ק ְבּנֵה־לִ י בָ זֶה ִשׁ ְבﬠָ ה ִמזְ ְבּחֹ ת וְהָ כֵן לִ י בָּ זֶה ִשׁ ְבﬠָ ה פָ ִרים ְו ִשׁ ְבﬠָ ה אֵ ִ
וּב ְלﬠָ ם פָּ ר וָאַ יִל בַּ ִמּזְ בֵּ חַ :
23:2וַיַּﬠַ שׂ בָּ לָ ק כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִבּ ְלﬠָ ם וַיַּﬠַ ל בָּ לָ ק ִ
אתי ְוּדבַ ר מַ ה־יּ ְַראֵ נִי ו ְִהגּ ְַד ִתּי לָ
23:3וַיּ ֹאמֶ ר ִבּלְ ﬠָ ם לְ בָ לָ ק ִה ְתיַ ֵצּב ﬠַ ל־עֹלָ תֶ וְאֵ ְלכָה אוּלַ י ִי ָקּ ֵרה אֱ ִהים  8לִ ְק ָר ִ
וּבלְ ﬠָ ם ִנ ְק ָרה אֶ ל־אֱ ִהים וַיֵּלֶ ֶ 9שׁפִ י:
וַיֵּלֶ וַיִּ ְתיַצֵּב בָּ לָ ק ﬠַ ל־עוֹלָ תוֹ ִ
ת־שׁ ְבﬠַ ת הַ ִמּזְ ְבּחֹ ת ﬠָ ַרכְ ִתּי וָאַ ﬠַ ל פָּ ר וָאַ יִל בַּ ִמּזְ בֵּ חַ :
ִ
ל־בּ ְלﬠָ ם ַויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אֶ
23:4וַיִּ ָקּר אֱ ִהים אֶ ִ
ֹאמ ר שׁוּב אֶ ל־בָּ לָ ק ְוכֹה ְת ַדבֵּ ר:
ָשׂם אֱ ִהיםָ 10דּבָ ר ְבּ ִפי ִב ְלﬠָ ם וַיּ ֶ
ַ 23:5ויּ ֶ
ָל־שׂ ֵרי מוֹאָ ב:
ָשׁב אֵ לָ יו ו ְִהנֵּה נִ צָּ ב ﬠַ ל־עֹלָ תוֹ הוּא ְוכ ָ
ַ 23:6ויּ ָ
וּלכָה ֹזﬠ ֲָמה י ְִשׂ ָראֵ ל:
ה־לּי יַﬠֲקֹ ב ְ
י־ק ֶדם ְלכָה אָ ָר ִ
23:7וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ וַיּ ֹאמַ ר ִמן־אֲ ָרם יַ ְנחֵ נִי בָ לָ ק מֶ לֶ ־מוֹאָ ב מֵ הַ ְר ֵר ֶ
וּמה אֶ זְ עֹם ל ֹא זָﬠַ ם אֱ ִהים :12
23:8מָ ה אֶ קֹּב ל ֹא ַקבֹּה יְהוָהָ 11
שׁוּרנּוּ הֶ ן־ﬠָ ם לְ בָ ָדד י ְִשׁ ֹכּן וּבַ גּוֹיִם ל ֹא י ְִתחַ ָשּׁב:
וּמגְּ בָ עוֹת אֲ ֶ
23:9כִּ י־מֵ ר ֹאשׁ צ ִֻרים אֶ ְראֶ נּוּ ִ
יתי ָכּמֹהוּ:
וּת ִהי אַ חֲ ִר ִ
ְשׁ ִרים ְ
מת נַפְ ִשׁי מוֹת י ָ
וּמי סָ פַ ר אֶ ת־ רֹבַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל תָּ ֹ
ִ 23:10מי מָ נָה ﬠֲפַ ר יַﬠֲקֹב ִ
ל־בּלְ ﬠָ ם מֶ ה ﬠָ ִשׂיתָ לִ י לָ קֹ ב ֹאיְבַ י לְ ַק ְח ִתּי ו ְִהנֵּה בֵּ ַרכְ תָּ בָ ֵר :
ַ 23:11ויּ ֹאמֶ ר בָּ לָ ק אֶ ִ
13
23:12וַיַּﬠַ ן וַיּ ֹאמַ ר הֲ ל ֹא אֵ ת אֲ ֶשׁר י ִָשׂים אֱ ִהים ְבּפִ י אֹתוֹ אֶ ְשׁמֹר ְל ַדבֵּ ר:
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ל־מקוֹם אַ חֵ ר אֲ ֶשׁר ִתּ ְראֶ נּוּ ִמ ָשּׁם אֶ פֶ ס ָקצֵהוּ ִת ְראֶ ה ְו ֻכלּוֹ ל ֹא ִת ְראֶ ה
ֹאמר אֵ לָ יו בָּ לָ ק לְ ־נָּא ִא ִתּי אֶ ָ
23:13וַיּ ֶ
ו ְָק ְבנוֹ־לִ י ִמ ָשּׁם:
23:14וַיִּ ָקּחֵ הוּ ְשׂ ֵדה צֹפִ ים אֶ ל־ר ֹאשׁ הַ פִּ ְסגָּה וַיִּ בֶ ן ִשׁ ְבﬠָ ה ִמזְ ְבּחֹ ת וַיַּﬠַ ל פָּ ר וָאַ יִל בַּ ִמּזְ בֵּ חַ :
23:15וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־בָּ לָ ק ִה ְתיַצֵּב כֹּה ﬠַ ל־עֹ לָ תֶ וְאָ נֹכִ י ִא ָקּ ֶרה כֹּה:
ָשׂם ָדּבָ ר ְבּ ִפיו וַיּ ֹאמֶ ר שׁוּב אֶ ל־בָּ לָ ק ְוכֹה ְת ַדבֵּ ר:
ל־בּלְ ﬠָ ם ַויּ ֶ
23:16וַיִּ ָקּר אֱ ִהים  1אֶ ִ
ה־דּבֶּ ר יְהוָה:
ְשׂ ֵרי מוֹאָ ב ִאתּוֹ וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ בָּ לָ ק ַמ ִ
23:17וַ ָיּב ֹא אֵ לָ יו ו ְִהנּוֹ ִנ ָצּב ﬠַ ל־עֹלָ תוֹ ו ָ
23:18וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ וַיּ ֹאמַ ר קוּם בָּ לָ ק וּשֲׁ מָ ע הַ אֲ זִ ינָה ﬠָ ַדי ְבּנוֹ צִ פֹּ ר:
ימנָּה:
ֲשׂה ו ְִדבֶּ ר וְל ֹא י ְִק ֶ
23:19ל ֹא ִאישׁ אֵ ל וִי ַכזֵּב וּבֶ ן־אָ ָדם ְוי ְִתנֶחָ ם הַ הוּא אָ מַ ר ְול ֹא יַﬠ ֶ
ִ 23:20הנֵּה בָ ֵר לָ ָק ְח ִתּי וּבֵ ֵר ְול ֹא אֲ ִשׁיבֶ נָּה:
וּת רוּﬠַ ת מֶ לֶ בּוֹ:
ֹא־ראָ ה ﬠָ מָ ל ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל יְהוָה אֱ הָ יו ִﬠמּוֹ ְ
ֹא־ה ִבּיט אָ וֶן ְבּיַﬠֲקֹב וְל ָ
23:21ל ִ
23:22אֵ ל מוֹצִ יאָ ם ִמ ִמּצְ ָריִם כְּ תוֹ ֲﬠפֹת ְראֵ ם לוֹ:
ֹא־קסֶ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל כָּﬠֵ ת יֵאָ ֵמר ְל ַיﬠֲקֹב וּלְ י ְִשׂ ָראֵ ל ַמה־פָּ ﬠַ ל אֵ ל:
23:23כִּ י ל ֹא־נַחַ שׁ ְבּ ַיﬠֲקֹב ְול ֶ
ַשּׂא ל ֹא י ְִשׁכַּב ﬠַ ד־י ֹאכַל טֶ ֶרף ו ְַדם־חֲ לָ ִלים י ְִשׁ ֶתּה:
23:24הֶ ן־ﬠָ ם כְּ לָ ִביא יָקוּם ְוכַאֲ ִרי י ְִתנ ָ
ל־בּ ְלﬠָ ם גַּם־קֹב ל ֹא ִת ֳקּבֶ נּוּ גַּם־בָּ ֵר ל ֹא ְתבָ ֲרכֶנּוּ:
ֹאמר בָּ לָ ק אֶ ִ
23:25וַיּ ֶ
2
ֱשׂה:
23:26וַיַּﬠַ ן ִבּ ְלﬠָ ם וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־בָּ לָ ק הֲ ל ֹא ִדּבַּ ְר ִתּי אֵ לֶ י לֵ אמֹר כֹּל אֲ ֶשׁר־י ְַדבֵּ ר אֱ ִהים אֹתוֹ אֶ ﬠ ֶ
ִישׁר ְבּﬠֵ ינֵי הָ אֱ ִהים ְו ַקבֹּתוֹ ִלי ִמ ָשּׁם:
ל־בּלְ ﬠָ ם לְ כָה־נָּא אֶ ָקּחֲ אֶ ל־מָ קוֹם אַ חֵ ר אוּלַ י י ַ
ֹאמר בָּ לָ ק אֶ ִ
ַ 23:27ויּ ֶ
ת־בּלְ ﬠָ ם ר ֹאשׁ הַ ְפּעוֹר הַ ִנּ ְשׁ ָקף ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ י ְִשׁימֹן:
23:28וַיִּ ַקּח בָּ לָ ק אֶ ִ
ילים:
ֵה־לי בָ זֶה ִשׁ ְבﬠָ ה ִמזְ ְבּחֹ ת וְהָ כֵן ִלי בָּ זֶה ִשׁ ְבﬠָ ה פָ ִרים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה אֵ ִ
ֹאמר ִבּ ְלﬠָ ם אֶ ל־בָּ לָ ק ְבּנ ִ
ַ 23:29ויּ ֶ
23:30וַיַּﬠַ שׂ בָּ לָ ק כַּאֲ ֶשׁר אָ מַ ר ִבּלְ ﬠָ ם וַיַּﬠַ ל פָּ ר וָאַ יִל בַּ ִמּזְ בֵּ חַ :
ָשׁת
ם־בּפַ ﬠַ ם ִל ְק ַראת ְנחָ ִשׁים וַיּ ֶ
24:1וַיּ ְַרא ִבּלְ ﬠָ ם כִּ י טוֹב ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה לְ בָ ֵר אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא־הָ לַ כְּ פַ ﬠַ ְ
אֶ ל־הַ ִמּ ְדבָּ ר פָּ נָיו:
שׁכֵן לִ ְשׁבָ טָ יו ו ְַתּ ִהי ﬠָ לָ יו רוּחַ אֱ ִהים:
24:2וַיִּ ָשּׂא ִבלְ ﬠָ ם אֶ ת־ﬠֵ ינָיו וַיּ ְַרא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ֹ
24:3וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ וַיּ ֹאמַ ר נְאֻ ם ִבּלְ ﬠָ ם ְבּנוֹ ְבעֹ ר וּנְאֻ ם הַ גֶּבֶ ר ְשׁתֻ ם הָ ﬠָ יִן:
24:4נְאֻ ם שֹׁמֵ ﬠַ ִא ְמ ֵרי־אֵ ל אֲ ֶשׁר מַ חֲ זֵה ַשׁ ַדּי יֶחֱ זֶה נֹפֵ ל וּגְ לוּי ﬠֵ י ָניִם:
24:5מַ ה־טֹּבוּ אֹהָ לֶ י יַﬠֲקֹב ִמ ְשׁכְּ נֹתֶ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
י־מיִם:
24:6כִּ נְ חָ לִ ים ִנטָּ יוּ כְּ ַגנֹּת ﬠֲלֵ י נָהָ ר כַּאֲ הָ לִ ים נָטַ ע יְהוָה כַּאֲ ָרזִ ים ﬠֲלֵ ָ
ַשּׂא ַמלְ כֻתוֹ:
ַל־מיִם ִמ ָדּלְ יָו ְוז ְַרעוֹ ְבּמַ יִם ַר ִבּים ְויָ רֹם ֵמאֲ גַג מַ לְ כּוֹ ְו ִתנּ ֵ
ִ 24:7יזּ ַ
ֹתיהֶ ם ְיג ֵָרם ו ְִחצָּיו י ְִמחָ ץ:
24:8אֵ ל מוֹצִ יאוֹ ִמ ִמּצְ ַריִם כְּ תוֹﬠֲפֹ ת ְראֵ ם לוֹ י ֹאכַל גּוֹיִם ָצ ָריו וְﬠַ צְ מ ֵ
ימנּוּ ְמבָ ֲרכֶי בָ רוּ וְאֹ ְר ֶרי אָ רוּר:
24:9כּ ַָרע ָשׁכַב כַּאֲ ִרי וּכְ לָ ִביא ִמי ְי ִק ֶ
אתי ו ְִהנֵּה בֵּ ַרכְ תָּ בָ ֵר זֶה
ל־בּלְ ﬠָ ם לָ קֹ ב ֹאיְבַ י ְק ָר ִ
ל־בּלְ ﬠָ ם וַיִּ ְס ֹפּ ק אֶ ת־כַּפָּ יו וַיּ ֹאמֶ ר בָּ לָ ק אֶ ִ
24:10וַיִּ חַ ר־אַ ף בָּ לָ ק אֶ ִ
ָשׁ שׁ פְּ ﬠָ ִמים:
ל־מקוֹמֶ אָ מַ ְר ִתּי כַּבֵּ ד אֲ כַבֶּ ְד ו ְִהנֵּה ְמ ָנ ֲﬠ יְהוָה ִמכָּבוֹד:
24:11וְﬠַ ָתּה ְבּ ַרח־לְ אֶ ְ
מר:
ר־שׁלַ ְחתָּ אֵ לַ י ִדּבַּ ְר ִתּי לֵ א ֹ
ל־מלְ אָ כֶי אֲ ֶשׁ ָ
ֹאמר ִבּ ְלﬠָ ם אֶ ל־בָּ לָ ק הֲ ל ֹא גַּם אֶ ַ
24:12וַיּ ֶ
ת־פּי יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת טוֹבָ ה אוֹ ָרﬠָ ה ִמ ִלּ ִבּי
ִ
ן־לי בָ לָ ק ְמל ֹא בֵ יתוֹ כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב ל ֹא אוּכַל לַ ֲﬠבֹר אֶ
ִתּ ִ
ִ 24:13אם־י ֶ
אֲ ֶשׁר־י ְַדבֵּ ר אֱ ִהים  3אֹתוֹ אֲ ַדבֵּ ר:
ֲשׂה הָ ﬠָ ם הַ זֶּה ְלﬠַ ְמּ ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים:
24:14וְﬠַ תָּ ה ִהנְ נִי הוֹלֵ ְלﬠַ ִמּי ְלכָה ִאיﬠָ צְ אֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
24:15וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ וַיּ ֹאמַ ר נְאֻ ם ִבּלְ ﬠָ ם ְבּנוֹ ְבעֹ ר וּנְאֻ ם הַ ֶגּבֶ ר ְשׁתֻ ם הָ ﬠָ יִן:
24:16נְאֻ ם שׁ ֵֹמﬠַ ִא ְמ ֵרי־אֵ ל וְיֹ ֵדﬠַ ַדּﬠַ ת ﬠֶ לְ יוֹן ַמחֲ זֵה ַשׁ ַדּי יֶחֱ זֶה נֹפֵ ל וּגְ לוּי ﬠֵ י ָניִם:
וּמחַ ץ פַּ אֲ ֵתי מוֹאָ ב ו ְָק ְדקֹ ד
שׁוּרנּוּ ְול ֹא ָקרוֹב ָדּ ַר כּוֹכָב ִמ ַיּﬠֲקֹב ו ְָקם ֵשׁבֶ ט ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ָ
24:17אֶ ְראֶ נּוּ ְול ֹא ﬠַ תָּ ה אֲ ֶ
ָל־בּנֵי ָשׁאוֹן:
כּ ְ
24:18וְהָ יָה אֱ דוֹם י ְֵר ָשׁה וְהָ יָה ְי ֵר ָשׁה ֵשׂﬠִ יר ֹאיְבָ יו ְוי ְִשׂ ָראֵ ל עֹ ֶשׂה חָ יִל:
ְ 24:19וי ְֵר ְדּ ִמ ַיּﬠֲקֹב וְהֶ אֱ ִביד ָשׂ ִריד מֵ ﬠִ יר:
אשׁית גּוֹיִם ﬠֲמָ לֵ ק וְאַ חֲ ִריתוֹ ﬠ ֲֵדי ֹאבֵ ד:
ַ 24:20ויּ ְַרא אֶ ת־ﬠ ֲָמלֵ ק וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ֹאמַ ר ֵר ִ
מוֹשׁבֶ ְו ִשׂים בַּ סֶּ לַ ע ִק ֶנּ :
ָ
24:21וַיּ ְַרא אֶ ת־הַ ֵקּינִי וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ וַיּ ֹאמַ ר אֵ יתָ ן
24:22כִּ י ִאם־י ְִהיֶה ְלבָ ﬠֵ ר ָקיִן ﬠַ ד־מָ ה אַ שּׁוּר ִתּ ְשׁבֶּ ךָּ:
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX //אֱ ִהים 16
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  SP LXX //אֱ ִהים 26
 MT Tg Syr Vgיְהוָה  LXX //אֱ ִהים 13
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24:23וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ֹאמַ ר אוֹי ִמי י ְִח ֶיה ִמשֻּׂ מוֹ אֵ ל:
24:24וְצִ ים ִמיַּד כִּ ִתּים וְﬠִ נּוּ אַ שּׁוּר וְﬠִ נּוּ־ﬠֵ בֶ ר ְוגַם־הוּא ﬠ ֲֵדי אֹבֵ ד:
ָשׁב ִל ְמקֹ מוֹ ְוגַם־בָּ לָ ק הָ לַ לְ ַד ְרכּוֹ:
ַ 24:25ויּ ָָקם ִבּ ְלﬠָ ם ַויֵּלֶ ַויּ ָ
ל־בּנוֹת מוֹאָ ב:
ֵשׁב י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִשּׁ ִטּים וַיֵּחַ ל הָ ﬠָ ם ִלזְ נוֹת אֶ ְ
25:1וַיּ ֶ
25:2ו ִַתּ ְק ֶראן ָ לָ ﬠָ ם ְלזִ ְבחֵ י אֱ הֵ יהֶ ן וַיּ ֹאכַל הָ ﬠָ ם וַיִּ ְשׁתַּ חֲ וּו לֵ א הֵ יהֶ ן:
25:3וַיִּ צָּמֶ ד י ְִשׂ ָראֵ ל לְ בַ ﬠַ ל פְּ עוֹר וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוֹקע אוֹתָ ם לַ יהוָה ֶנגֶד הַ ָשּׁמֶ שׁ ְו ָישֹׁב חֲ רוֹן אַ ף־יְהוָה
אשׁי הָ ﬠָ ם ו ַ
ָל־ר ֵ
ֹשׁה ַקח אֶ ת־כּ ָ
25:4וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל:
ָשׁיו הַ ִנּצְ מָ ִדים לְ בַ ﬠַ ל ְפּעוֹר:
ֹשׁה אֶ ל־שֹׁפְ טֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְרגוּ ִאישׁ אֲ נ ָ
25:5וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
וּלﬠֵ ינֵי כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל וְהֵ ָמּה
ֹשׁה ְ
25:6ו ְִהנֵּה ִאישׁ ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ א וַיּ ְַק ֵרב אֶ ל־אֶ חָ יו אֶ ת־הַ ִמּ ְדיָנִית לְ ﬠֵ ינֵי מ ֶ
בֹכִ ים פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
25:7וַיּ ְַרא פִּ י ְנחָ ס בֶּ ן־אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן וַיּ ָָקם ִמתּוֹ הָ ﬠֵ ָדה וַיִּ ַקּח רֹמַ ח ְבּיָדוֹ:
ל־קבָ ָתהּ ו ֵַתּﬠָ צַ ר
ת־שׁנֵיהֶ ם אֵ ת ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־הָ ִא ָשּׁה אֶ ֳ
ְ
ַ 25:8ויָּב ֹא אַ חַ ר ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הַ ֻקּבָּ ה וַיִּ ְדקֹ ר אֶ
הַ מַּ גֵּפָ ה מֵ ﬠַ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
25:9וַיִּ ְהיוּ הַ מֵּ ִתים בַּ מַּ גֵּפָ ה אַ ְרבָּ ﬠָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף:
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
25:10וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־קנְאָ ִתי ְבּתוֹכָם
25:11פִּ ינְ חָ ס בֶּ ן־אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן הֵ ִשׁיב אֶ ת־חֲ מָ ִתי ֵמﬠַ ל ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ַקנְאוֹ אֶ ִ
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִקנְאָ ִתי:
ְ
יתי אֶ
ְול ֹא־כִ ִלּ ִ
יתי ָשׁלוֹם:
ת־בּ ִר ִ
ְ
ֹתן לוֹ אֶ
25:12לָ כֵן אֱ מֹר ִה ְנ ִני נ ֵ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּל ַז ְרעוֹ אַ חֲ ָריו ְבּ ִרית כְּ הֻ נַּת עוֹלָ ם תַּ חַ ת אֲ ֶשׁר ִקנֵּא לֵ א הָ יו וַ ְיכַפֵּ ר ﬠַ ְ
ְתה לּוֹ ְ
25:13וְהָ י ָ
ְשׁם ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל הַ מֻּ כֶּה אֲ ֶשׁר הֻ כָּה אֶ ת־הַ ִמּ ְדיָנִית זִ ְמ ִרי בֶּ ן־סָ לוּא ְנ ִשׂיא בֵ ית־אָ ב לַ ִשּׁ ְמ עֹ נִי:
25:14ו ֵ
ְשׁם הָ ִא ָשּׁה הַ מֻּ כָּה הַ ִמּ ְדיָנִית כָּזְ ִבּי בַ ת־צוּר ר ֹאשׁ אֻ מּוֹת בֵּ ית־אָ ב ְבּ ִמ ְדיָן הוּא:
25:15ו ֵ
ֹשׁה לֵּ אמֹר ַדּבֵּ ר לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר:1
 25:16וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
25:17צָרוֹר אֶ ת־הַ ִמּ ְד ָינִים ו ְִהכִּ יתֶ ם אוֹתָ ם:
ל־דּבַ ר כָּזְ ִבּי בַ ת־נְ ִשׂיא ִמ ְדיָן אֲ חֹ תָ ם
ר־פּ עוֹר וְﬠַ ְ
ל־דּבַ ְ
25:18כִּ י צ ְֹר ִרים הֵ ם לָ כֶם ְבּנִכְ לֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר־נִכְּ לוּ לָ כֶם ﬠַ ְ
ל־דּבַ ר־פְּ עוֹר:
הַ מֻּ כָּה ְביוֹם־הַ מַּ גֵּפָ ה ﬠַ ְ
25:19וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי הַ מַּ גֵּפָ ה
ֹשׁה וְאֶ ל אֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן לֵ אמֹר:
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַ 26:1ויּ ֶ
ְ 26:2שׂאוּ אֶ ת־ר ֹאשׁ כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָמַ ﬠְ לָ ה לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם כָּל־יֹ ֵצא צָבָ א ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹשׁה וְאֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן אֹתָ ם ְבּﬠַ ְרבֹת מוֹאָ ב ﬠַ ל־י ְַר ֵדּן י ְֵרחוֹ לֵ אמֹר:
26:3וַי ְַדבֵּ ר מ ֶ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יֹּ צְ ִאים ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֹשׁה ְ
ִ 26:4מבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָָמ ְﬠלָ ה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ְ 26:5ראוּבֵ ן ְבּכוֹר י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּנֵי ְראוּבֵ ן חֲ נוֹ ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֲ נֹכִ י לְ פַ לּוּא ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ פַּ לּ ִֻאי:
26:6לְ חֶ צְ רֹן ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֶ צְ רוֹנִי ְלכ ְַר ִמי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ כּ ְַר ִמי:
וּשׁ ִשׁים:
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת ְ
26:7אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הָ ֻראוּבֵ נִי וַיִּ ְהיוּ פְ ֻק ֵדיהֶ ם ְשׁ ָשׁה וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים אֶ לֶ ף ְ
וּבנֵי פַ לּוּא אֱ לִ יאָ ב:
ְ 26:8
ֹשׁה וְﬠַ ל־אַ הֲ רֹן
ירם ְקרוּאֵ י הָ ﬠֵ ָדה אֲ ֶשׁר ִהצּוּ ﬠַ ל־מ ֶ
הוּא־ד ָתן וַאֲ ִב ָ
ָ
וּבנֵי אֱ ִליאָ ב נְמוּאֵ ל ו ְָדתָ ן וַאֲ ִב ָירם
ְ 26:9
בַּ ﬠ ֲַדת־קֹ ַרח ְבּהַ צֹּתָ ם ﬠַ ל־יְהוָה:
ת־פּיהָ ו ִַתּ ְבלַ ע אֹתָ ם וְאֶ ת־קֹ ַרח ְבּמוֹת הָ ﬠֵ ָדה בַּ אֲ כֹל הָ אֵ שׁ אֵ ת חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ אתַ יִם ִאישׁ
ִ
26:10ו ִַתּ ְפ ַתּח הָ אָ ֶרץ אֶ
וַיִּ ְהיוּ לְ נֵס:
ֹא־מתוּ:
וּבנֵי־קֹ ַרח ל ֵ
ְ 26:11
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ְ 26:12בּנֵי ִשׁ ְמעוֹן לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לִ ימוּאֵ ל ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ימוּאֵ לִ י לְ י ִָמין ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ יּ ִָמינִי ְליָכִ ין ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ יָּכִ ינִי:
ְ 26:13לצֹחַ רִ 3מ ְשׁפַּ חַ ת הַ צֹחַ רי לְ ָשׁאוּל ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ָשּׁאוּלִ י:
26:14אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הַ ִשּׁ ְמעֹ נִי ְשׁ ַניִם וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף וּמָ אתָ יִם:
ְ 26:15בּנֵי גָד ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם לִ צְ פוֹן ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ צְּ פוֹנִי ְלחַ גִּ י ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חַ גִּ י לְ שׁוּנִי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ שּׁוּנִי:
ִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר 16
)לֵ אמֹרלֵ אמֹר( ַ DSS LXX // omit MTדּבֵּ ר ִל ְבנֵי י ְ
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ְ 26:16לאֶ צְ בֹּןִ 1מ ְשׁפַּ חַ ת הָ אֶ צְ ֹבּנִי לְ ﬠֵ ִרי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הָ ﬠֵ ִרי:
רוֹדי ִ 2מ ְשׁפַּ חַ ת הָ אֲ רוֹ ִדי לְ אַ ְראֵ לִ י ִמ ְשׁפַּ חַ ת הָ אַ ְראֵ לִ י:
 26:17לַ אֲ ִ
26:18אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁ ְפּחֹ ת ְבּנֵי־גָד לִ ְפ ֻק ֵדיהֶ ם אַ ְרבָּ ﬠִ ים אֶ לֶ ף וַחֲ מֵ שׁ ֵמאוֹת:
ְהוּדה ﬠֵ ר וְאוֹנָן וַיָּמָ ת ﬠֵ ר וְאוֹנָן ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
ְ 26:19בּנֵי י ָ
ְהוּדה לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ ֵשׁלָ ה ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ֵשּׁלָ נִי לְ פֶ ֶרץ ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ פַּ ְרצִ י ְלז ֶַרח ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ זַּ ְר ִחי:
26:20וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־י ָ
26:21וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־פֶ ֶרץ לְ חֶ צְ רֹן ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֶ צְ ֹרנִי לְ חָ מוּאֵ לִ 3מ ְשׁפַּ חַ ת הֶ חָ מוּאֵ ִלי:
ְהוּדה לִ פְ ֻק ֵדיהֶ ם ִשׁ ָשּׁה ו ְִשׁ ְבﬠִ ים אֶ לֶ ף וַחֲ מֵ שׁ ֵמאוֹת:
26:22אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת י ָ
ִשּׂשכָר לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם תּוֹלָ ע ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ תּוֹלָ ﬠִ י לְ פּוּאָ ה ִ 4מ ְשׁפַּ חַ ת הַ פּוּאֵ י:
ְ 26:23בּנֵי י ָ
ָשׁוּבי לְ ִשׁ ְמרֹן ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ִשּׁ ְמ ֹרנִי:
ְ 26:24ליָשׁוּב ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ יּ ִ
וּשׁ שׁ ֵמאוֹת:
ִשּׂשכָר לִ פְ ֻק ֵדיהֶ ם אַ ְרבָּ ﬠָ ה ו ְִשׁ ִשּׁים אֶ לֶ ף ְ
26:25אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת י ָ
ְ 26:26בּנֵי זְ בוּלֻן לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ סֶ ֶרד ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ סַּ ְר ִדּי לְ אֵ לוֹן ִמ ְשׁפַּ חַ ת הָ אֵ נִי ְלי ְַח ְלאֵ ל ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ יּ ְַח ְלאֵ ִלי:
26:27אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הַ זְּ בוּ נִי ִלפְ ֻק ֵדיהֶ ם ִשׁ ִשּׁים אֶ לֶ ף וַחֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת:
ַשּׁה וְאֶ פְ ָריִם:
ְ 26:28בּנֵי יוֹסֵ ף לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם ְמנ ֶ
ְ 26:29בּנֵי ְמנ ֶַשּׁה לְ מָ כִ יר ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ מָּ כִ ִירי וּמָ כִ יר הוֹלִ יד אֶ ת־גִּ לְ ﬠָ ד ְלגִ ְלﬠָ ד ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ גִּ ְלﬠָ ִדי:
26:30אֵ לֶּ ה ְבּנֵי גִ ְלﬠָ ד אֲ ִביﬠֶ זֶרִ 5מ ְשׁפַּ חַ ת הַ אֲ ִביﬠֶ זֶרי לְ חֵ לֶ ק ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֶ ְל ִקי:
ְשׁכֶם ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ִשּׁכְ ִמי:
26:31וְאַ ְשׂ ִריאֵ ל ִמ ְשׁפַּ חַ ת הָ אַ ְשׂ ִראֵ לִ י ו ֶ
יד ִﬠי וְחֵ פֶ ר ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֶ ְפ ִרי:
ידע ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ְשּׁ ִמ ָ
וּשׁ ִמ ָ
ְ 26:32
26:33וּצְ לָ פְ חָ ד בֶּ ן־חֵ פֶ ר ל ֹא־הָ יוּ לוֹ בָּ נִים כִּ י ִאם־בָּ נוֹת וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹתְ 6בּנוֹת צְ לָ ְפחָ ד מַ ְחלָ ה ְונֹﬠָ ה חָ גְ לָ ה ִמ ְלכָּה
ו ְִת ְרצָה:
וּשׁבַ ע מֵ אוֹת:
ַשּׁה וּפְ ֻק ֵדיהֶ ם ְשׁ ַניִם וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף ְ
26:34אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת ְמנ ֶ
26:35אֵ לֶּ ה ְבנֵי־אֶ פְ ַריִם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ שׁוּתֶ לַ ח ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ שֻּׁ תַ לְ ִחי לְ בֶ כֶר ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ בַּ כְ ִרי ְל ַתחַ ן ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ַתּחֲ נִי:
26:36וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי שׁוּתָ לַ ח לְ ﬠֵ ֶדןִ 7מ ְשׁפַּ חַ ת הָ ﬠֵ ֶדנִי:
וּשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף וַחֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת אֵ לֶּ ה ְבנֵי־יוֹסֵ ף
26:37אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁ ְפּחֹ ת ְבּנֵי־אֶ ְפ ַריִם ִל ְפ ֻק ֵדיהֶ ם ְשׁ ַניִם ְ
לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם:
ְ 26:38בּנֵי ִב ְני ִָמן לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ בֶ לַ ע ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ בַּ לְ ﬠִ י לְ אַ ְשׁבֵּ ל ִמ ְשׁפַּ חַ ת הָ אַ ְשׁבֵּ ִלי לַ אֲ ִח ָירם ִמ ְשׁפַּ חַ ת הָ אֲ ִח ָיר ִמי:
שׁוּפּםִ 8מ ְשׁפַּ חַ ת הַ שּׁוּפִּ ִמי לְ חוּפִּ ם ִ 9מ ְשׁפַּ חַ ת הַ חוּפִּ ִמי:
ִ 26:39ל ִ
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26:40וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־בֶ לַ ע אַ ְר ְדּ ְו ַנﬠֲמָ ן ְלאֵ ְר ְדִּ 10מ ְשׁפַּ חַ ת הָ אַ ְר ִדּי ְל ַנﬠ ֲָמן ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ַנּﬠ ֲָמנִי :
ְשׁשׁ ֵמאוֹת:
וּפ ֻק ֵדיהֶ ם חֲ ִמ ָשּׁה וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים אֶ לֶ ף ו ֵ
ֵי־ב ְני ִָמן לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם ְ
26:41אֵ לֶּ ה ְבנ ִ
ֵי־דן לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ ָתם ְלשׁוּחָ ם ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ שּׁוּחָ ִמי אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת ָדּן ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם:
26:42אֵ לֶּ ה ְבנ ָ
ָל־מ ְשׁפְּ חֹ ת הַ שּׁוּחָ ִמי לִ פְ ֻק ֵדיהֶ ם אַ ְרבָּ ﬠָ ה ו ְִשׁ ִשּׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת:
26:43כּ ִ
12
יﬠי:
ְ 26:44בּנֵי אָ ֵשׁר לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ י ְִמנָה ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ יִּ ְמנָי לְ י ְִשׁוִי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ יִּ ְשׁוִי ִל ְב ִריﬠָ ה ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ְבּ ִר ִ
26:45לִ ְבנֵי ְב ִריﬠָ ה לְ חֶ בֶ ר ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֶ ְב ִרי לְ מַ לְ כִּ יאֵ ל ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ מַּ לְ כִּ יאֵ ִלי:
ְשׁם בַּ ת־אָ ֵשׁר ָשׂ ַרח:
26:46ו ֵ
26:47אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁ ְפּחֹ ת ְבּנֵי־אָ ֵשׁר ִל ְפ ֻק ֵדיהֶ ם ְשׁ ָשׁה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת:
ְ 26:48בּנֵי נַפְ תָּ לִ י לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ י ְַחצְ אֵ ל ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ יּ ְַחצְ אֵ לִ י לְ גוּנִי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ גּוּנִי:
ְ MT LXX Tg Vgלאָ זְ נִי  //וְאֶ צְ בֹּן  Genesis 46:16לְ אֶ צְ בֹּן 16
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26:49לְ יֵ ֶצר ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ יִּ צְ ִרי לְ ִשׁלֵּ ם ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ִשּׁלֵּ ִמי:
26:50אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת נַפְ תָּ לִ י לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם וּפְ ֻק ֵדיהֶ ם חֲ ִמ ָשּׁה וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת:
וּשׁ ִשׁים:
קוּדי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת אֶ לֶ ף וָאָ לֶ ף ְשׁבַ ע מֵ אוֹת ְ
26:51אֵ לֶּ ה פְּ ֵ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
26:52וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
26:53לָ אֵ לֶּ ה ֵתּחָ לֵ ק הָ אָ ֶרץ ְבּנַחֲ לָ ה ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמוֹת:
26:54לָ ַרב תַּ ְרבֶּ ה נַחֲ לָ תוֹ וְלַ ְמﬠַ ט תַּ ְמﬠִ יט נַחֲ לָ תוֹ ִאישׁ לְ פִ י פְ ֻק ָדיו י ַֻתּן נַחֲ לָ תוֹ:
גוֹרל יֵחָ לֵ ק אֶ ת־הָ אָ ֶרץ לִ ְשׁמוֹת מַ טּוֹת־אֲ בֹתָ ם ִי ְנחָ לוּ:
־בּ ָ
26:55אַ ְ
גּוֹרל תֵּ חָ לֵ ק נַחֲ לָ תוֹ בֵּ ין ַרב לִ ְמﬠָ ט:
26:56ﬠַ ל־פִּ י הַ ָ
קוּדי הַ לֵּ וִי לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לְ ג ְֵרשׁוֹן ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי לִ ְקהָ ת ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ְקּהָ ִתי ִל ְמ ָר ִרי ִמ ְשׁפַּ חַ ת
26:57וְאֵ לֶּ ה פְ ֵ
הַ ְמּ ָר ִרי:
מּוּשׁי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ָקּ ְר ִחי
26:58אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חֹ ת לֵ וִי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ לִּ ְבנִי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֶ ְב ֹרנִי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ַמּ ְח ִלי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ִ
הוֹלד אֶ ת־ﬠַ ְמ ָרם:
וּקהָ ת ִ
ְ
ֹשׁה וְאֵ ת
ְשׁם אֵ ֶשׁת ﬠַ ְמ ָרם יוֹכֶבֶ ד בַּ ת־לֵ וִי אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה ֹאתָ הּ לְ לֵ וִי ְבּ ִמצְ ָריִם ו ֵַתּלֶ ד ְלﬠַ ְמ ָרם אֶ ת־אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־מ ֶ
26:59ו ֵ
ִמ ְריָם אֲ חֹ תָ ם:
ת־איתָ מָ ר:
ִ
26:60וַיִּ וָּלֵ ד לְ אַ הֲ רֹן אֶ ת־נ ָָדב וְאֶ ת־אֲ ִביהוּא אֶ ת־אֶ לְ ﬠָ זָר וְאֶ
26:61וַיָּמָ ת נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא ְבּהַ ְק ִריבָ ם אֵ שׁ־ז ָָרה ִלפְ נֵי יְהוָה:
26:62וַיִּ ְהיוּ ְפ ֻק ֵדיהֶ ם ְשׁ ָשׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף כָּל־ ָזכָר ִמבֶּ ן־חֹ ֶדשׁ וָמָ ְﬠלָ ה כִּ י ל ֹא הָ ְתפָּ ְקדוּ ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י
ל ֹא־נִתַּ ן לָ הֶ ם נַחֲ לָ ה ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠַ ְרבֹת מוֹאָ ב ﬠַ ל י ְַר ֵדּן ְי ֵרחוֹ:
ְ
ֹשׁה וְאֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר פָּ ְקדוּ אֶ
קוּדי מ ֶ
26:63אֵ לֶּ ה פְּ ֵ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִמ ְדבַּ ר ִסינָי:
ְ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר פָּ ְקדוּ אֶ
קוּדי מ ֶ
וּבאֵ לֶּ ה ל ֹא־הָ יָה ִאישׁ ִמ ְפּ ֵ
ְ 26:64
ֹא־נוֹת ר ֵמהֶ ם ִאישׁ כִּ י ִאם־כָּלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן:
ַ
26:65כִּ י־אָ ַמר יְהוָה לָ הֶ ם מוֹת יָמֻ תוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְל
ַשּׁה בֶ ן־יוֹסֵ ף וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת
ַשּׁה לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ ת ְמנ ֶ
ן־מנ ֶ
ן־מכִ יר בֶּ ְ
27:1ו ִַתּ ְק ַר ְבנָה ְבּנוֹת צְ לָ פְ חָ ד בֶּ ן־חֵ פֶ ר בֶּ ן־גִּ ְלﬠָ ד בֶּ ָ
וּמלְ כָּה ו ְִת ְרצָה:
ְבּנֹתָ יו מַ ְחלָ ה נֹﬠָ ה וְחָ גְ לָ ה ִ
יאם ְוכָל־הָ ﬠֵ ָדה פֶּ תַ ח אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד לֵ אמֹר:
ֹשׁה ו ְִל ְפנֵי אֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן ו ְִל ְפנֵי הַ נְּ ִשׂ ִ
27:2ו ַַתּ ֲﬠמ ְֹדנָה ִל ְפנֵי מ ֶ
י־בחֶ ְטאוֹ ֵמת וּבָ נִים
27:3אָ ִבינוּ מֵ ת בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְהוּא ל ֹא־הָ יָה ְבּתוֹ הָ ﬠֵ ָדה הַ נּוֹﬠָ ִדים ﬠַ ל־יְהוָה בַּ ﬠ ֲַדת־קֹ ַרח כִּ ְ
ל ֹא־הָ יוּ לוֹ:
27:4לָ מָּ ה ִיגּ ַָרע ֵשׁם־אָ ִבינוּ ִמתּוֹ ִמ ְשׁפַּ ְחתּוֹ כִּ י אֵ ין לוֹ בֵּ ן ְתּנָה־לָּ נוּ אֲ חֻ זָּה ְבּתוֹ אֲ חֵ י אָ ִבינוּ:
ת־מ ְשׁפָּ טָ ן לִ פְ נֵי יְהוָה:
ִ
ֹשׁה אֶ
27:5וַיּ ְַק ֵרב מ ֶ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
27:6וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
27:7כֵּן ְבּנוֹת צְ לָ פְ חָ ד דּ ְֹברֹת ָנתֹן ִתּתֵּ ן לָ הֶ ם אֲ חֻ ַזּת נַחֲ לָ ה ְבּתוֹ אֲ חֵ י אֲ ִביהֶ ם וְהַ ﬠֲבַ ְרתָּ אֶ ת־נַחֲ לַ ת אֲ ִביהֶ ן לָ הֶ ן:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְתּ ַדבֵּ ר לֵ אמֹר ִאישׁ כִּ י־יָמוּת וּבֵ ן אֵ ין לוֹ וְהַ ﬠֲבַ ְר ֶתּם אֶ ת־נַחֲ לָ תוֹ ְל ִבתּוֹ:
27:8וְאֶ ְ
27:9ו ְִאם־אֵ ין לוֹ בַּ ת וּנְתַ תֶּ ם אֶ ת־נַחֲ לָ תוֹ לְ אֶ חָ יו:
ְת ֶתּם אֶ ת־נַחֲ לָ תוֹ לַ אֲ חֵ י אָ ִביו:
27:10ו ְִאם־אֵ ין לוֹ אַ ִחים וּנ ַ
ֹתהּ וְהָ יְתָ ה ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
27:11ו ְִאם־אֵ ין אַ ִחים לְ אָ ִביו וּנְתַ ֶתּם אֶ ת־נַחֲ לָ תוֹ לִ ְשׁאֵ רוֹ הַ ָקּרֹב אֵ לָ יו ִמ ִמּ ְשׁפַּ ְחתּוֹ ְוי ַָרשׁ א ָ
ֹשׁה:
לְ חֻ ַקּת ִמ ְשׁפָּ ט כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה ﬠֲלֵ ה אֶ ל־הַ ר הָ ﬠֲבָ ִרים הַ ֶזּה ְוּראֵ ה אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַ 27:12ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
27:13ו ְָר ִאיתָ ה אֹתָ הּ ְונֶאֱ סַ פְ תָּ אֶ ל־ﬠַ מֶּ י גַּם־אָ תָּ ה כַּאֲ ֶשׁר נֶאֱ סַ ף אַ הֲ רֹן אָ ִחי :
י־מ ִריבַ ת ָק ֵדשׁ ִמ ְדבַּ ר־צִ ן:
ישׁנִי בַ ַמּיִם ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם הֵ ם ֵמ ְ
יתם ִפּי ְבּ ִמ ְדבַּ ר־צִ ן ִבּ ְמ ִריבַ ת הָ ﬠֵ ָדה ְלהַ ְק ִדּ ֵ
27:14כַּאֲ ֶשׁר ְמ ִר ֶ
ֹשׁה אֶ ל־יְהוָה לֵ אמֹר:
27:15וַי ְַדבֵּ ר מ ֶ
27:16יִפְ קֹד יְהוָה אֱ הֵ י הָ רוּחֹ ת לְ כָל־בָּ ָשׂ ר ִאישׁ ﬠַ ל־הָ ﬠֵ ָדה:
27:17אֲ ֶשׁר־יֵצֵא לִ פְ נֵיהֶ ם וַאֲ ֶשׁר ָיב ֹא לִ פְ נֵיהֶ ם וַאֲ ֶשׁר יוֹצִ יאֵ ם וַאֲ ֶשׁר י ְִביאֵ ם ְול ֹא ִת ְהיֶה ﬠ ֲַדת יְהוָה כַּצּ ֹאן אֲ ֶשׁר
אֵ ין־לָ הֶ ם רֹﬠֶ ה:
ֹשׁה ַקח־לְ אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ִאישׁ אֲ ֶשׁר־רוּחַ בּוֹ וְסָ מַ כְ ָתּ אֶ ת־י ְָד ﬠָ לָ יו:
27:18וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
27:19וְהַ ﬠֲמַ ְדתָּ אֹתוֹ לִ פְ נֵי אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן וְלִ פְ נֵי כָּל־הָ ﬠֵ ָדה וְצִ וִּ יתָ ה ֹאתוֹ ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם:
הוֹד ﬠָ לָ יו לְ מַ ﬠַ ן י ְִשׁ ְמעוּ כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 27:20ונָתַ תָּ ה מֵ ְ
ל־פּיו יָבֹאוּ הוּא
ל־פּיו יֵצְ אוּ וְﬠַ ִ
אוּרים לִ פְ נֵי יְהוָה ﬠַ ִ
ְשׁאַ ל לוֹ ְבּ ִמ ְשׁפַּ ט הָ ִ
27:21וְלִ פְ נֵי אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן יַ ֲﬠמֹד ו ָ
ָל־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִאתּוֹ ְוכָל־הָ ﬠֵ ָדה:
ְוכ ְ
ֹשׁה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֹתוֹ וַיִּ ַקּח אֶ ת־ ְיהוֹשֻׁ ﬠַ וַ ַיּﬠ ֲִמ ֵדהוּ ִל ְפנֵי אֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן ו ְִל ְפנֵי כָּל־הָ ﬠֵ ָדה:
27:22וַיַּﬠַ שׂ מ ֶ
ֹשׁה:
מ אֶ ת־י ָָדיו ﬠָ לָ יו וַ ְי ַצוֵּהוּ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
27:23וַיִּ ְס ֹ

מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
28:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־ק ְרבָּ נִי לַ ְח ִמי ְל ִא ַשּׁי ֵריחַ נִיחֹ ִחי ִתּ ְשׁ ְמרוּ לְ הַ ְק ִריב ִלי ְבּמוֹﬠֲדוֹ:
ָ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם אֶ
ְ
28:2צַו אֶ
ימם ְשׁ ַניִם לַ יּוֹם עֹלָ ה ָת ִמיד:
ֵי־שׁנָה ְת ִמ ִ
28:3וְאָ ַמ ְר ָתּ לָ הֶ ם זֶה הָ ִא ֶשּׁה אֲ ֶשׁר ַתּ ְק ִריבוּ לַ יהוָה כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ֲשׂה בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבָּ יִם:
ֲשׂה בַ בּ ֶֹקר וְאֵ ת הַ כֶּבֶ שׂ הַ ֵשּׁנִי תַּ ﬠ ֶ
28:4אֶ ת־הַ כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד ַתּﬠ ֶ
28:5וַﬠ ֲִשׂ ִירית הָ אֵ יפָ ה סֹלֶ ת לְ ִמ ְנחָ ה ְבּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁמֶ ן כּ ִָתית ְר ִביﬠִ ת הַ ִהין:
28:6עֹלַ ת תָּ ִמיד הָ ﬠֲשֻׂ יָה ְבּהַ ר ִסינַי לְ ֵריחַ נִיחֹ חַ ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
קֹּדשׁ הַ סֵּ נֶסֶ ֵשׁכָר לַ יהוָה:
28:7וְנִ ְסכּוֹ ְר ִביﬠִ ת הַ ִהין לַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד בַּ ֶ
ֲשׂה ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה:
ֲשׂה בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבָּ יִם כְּ ִמנְ חַ ת הַ בּ ֶֹקר וּכְ ִנ ְסכּוֹ ַתּﬠ ֶ
28:8וְאֵ ת הַ כֶּבֶ שׂ הַ ֵשּׁנִי תַּ ﬠ ֶ
וּשׁנֵי ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים סֹלֶ ת ִמ ְנחָ ה ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן ְו ִנ ְסכּוֹ:
ימם ְ
ֵי־שׁנָה ְתּ ִמ ִ
וּביוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ְשׁנֵי־כְ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ְ 28:9
28:10עֹלַ ת ַשׁבַּ ת ְבּ ַשׁבַּ תּוֹ ﬠַ ל־עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד ְו ִנ ְסכָּהּ:
ימם:
ֵי־שׁנָה ִשׁ ְבﬠָ ה ְתּ ִמ ִ
אשׁי חָ ְד ֵשׁיכֶם תַּ ְק ִריבוּ עֹלָ ה לַ יהוָה פָּ ִרים ְבּנֵי־בָ ָקר ְשׁ ַניִם וְאַ יִל אֶ חָ ד כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
וּב ָר ֵ
ְ 28:11
וּשׁנֵי ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים סֹלֶ ת ִמ ְנחָ ה ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁ ֶמן לָ אַ יִל
וּשׁ ָשׁה ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים סֹלֶ ת ִמ ְנחָ ה ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לַ פָּ ר הָ אֶ חָ ד ְ
ְ 28:12
הָ אֶ חָ ד:
28:13וְﬠִ ָשּׂרֹן ִﬠ ָשּׂרוֹן סֹלֶ ת ִמ ְנחָ ה ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן לַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה ֵריחַ נִיחֹ חַ ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
יﬠת הַ ִהין לַ כֶּבֶ שׂ יָיִן ז ֹאת עֹלַ ת חֹ ֶדשׁ ְבּחָ ְדשׁוֹ
ישׁת הַ ִהין לָ אַ יִל ְוּר ִב ִ
וּשׁ ִל ִ
28:14וְנִ ְסכֵּיהֶ ם חֲ צִ י הַ ִהין י ְִהיֶה לַ פָּ ר ְ
לְ חָ ְד ֵשׁי הַ ָשּׁנָה:
וּשׂﬠִ יר ִﬠזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את לַ יהוָה ﬠַ ל־עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד יֵﬠָ ֶשׂה ְו ִנ ְסכּוֹ:
ְ 28:15
28:16וּבַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ פֶּ סַ ח לַ יהוָה:
28:17וּבַ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּה חָ ג ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ַמצּוֹת יֵאָ כֵל:
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ:
28:18בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ִמ ְק ָרא־קֹ ֶדשׁ כּ ְ
ימם י ְִהיוּ לָ כֶם:
28:19ו ְִה ְק ַר ְבתֶּ ם ִא ֶשּׁה עֹלָ ה לַ יהוָה פָּ ִרים ְבּנֵי־בָ ָקר ְשׁ ַניִם וְאַ יִל אֶ חָ ד ו ְִשׁ ְבﬠָ ה כְ בָ ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
וּשׁנֵי ﬠֶ ְשׂרֹנִים לָ אַ יִל ַתּﬠֲשׂוּ:
וּמ ְנחָ תָ ם סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ָשּׁמֶ ן ְשׁ ָשׁה ﬠֶ ְשׂ ֹר ִנים לַ פָּ ר ְ
ִ 28:20
ֲשׂה לַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד לְ ִשׁ ְבﬠַ ת הַ כְּ בָ ִשׂים:
ִ 28:21ﬠ ָשּׂרוֹן ִﬠ ָשּׂרוֹן תַּ ﬠ ֶ
וּשׂﬠִ יר חַ טָּ את אֶ חָ ד לְ כַפֵּ ר ﬠֲלֵ יכֶם:
ְ 28:22
ִ 28:23מלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ בּ ֶֹקר אֲ ֶשׁ ר לְ עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד תַּ ﬠֲשׂוּ אֶ ת־אֵ לֶּ ה:
28:24כָּאֵ לֶּ ה תַּ ﬠֲשׂוּ לַ יּוֹם ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים לֶ חֶ ם ִא ֵשּׁה ֵריחַ ־נִיחֹ חַ לַ יהוָה ﬠַ ל־עוֹלַ ת הַ ָתּ ִמיד יֵﬠָ ֶשׂה ְו ִנ ְסכּוֹ:
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ:
א־קֹדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם כּ ְ
ֶ
יﬠי ִמ ְק ָר
28:25וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה
יבכֶם ִמ ְנחָ ה חֲ ָד ָשׁה לַ יהוָה ְבּ ָשׁ ֻבעֹתֵ יכֶם ִמ ְק ָרא־קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם כּ ְ
וּביוֹם הַ ִבּכּ ִוּרים ְבּהַ ְק ִר ְ
ְ 28:26
ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ:
28:27ו ְִה ְק ַר ְב ֶתּם עוֹלָ ה לְ ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה פָּ ִרים ְבּנֵי־בָ ָקר ְשׁ ַניִם אַ יִל אֶ חָ ד ִשׁ ְבﬠָ ה כְ בָ ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה:
וּמנְ חָ ָתם סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ָשּׁ ֶמן ְשׁ ָשׁה ﬠֶ ְשׂרֹנִים לַ פָּ ר הָ אֶ חָ ד ְשׁנֵי ﬠֶ ְשׂרֹנִים לָ אַ יִל הָ אֶ חָ ד:
ִ 28:28
ִ 28:29ﬠ ָשּׂרוֹן ִﬠ ָשּׂרוֹן לַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד ְל ִשׁ ְבﬠַ ת הַ כְּ בָ ִשׂים:
ְ 28:30שׂﬠִ יר ﬠִ זִּ ים אֶ חָ ד לְ כַפֵּ ר ﬠֲלֵ יכֶם:
ימם י ְִהיוּ־לָ כֶם וְנִ ְסכֵּיהֶ ם:
וּמ ְנחָ תוֹ ַתּﬠֲשׂוּ ְתּ ִמ ִ
ִ 28:31מלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ ָתּ ִמיד ִ
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ יוֹם ְתּרוּﬠָ ה י ְִהיֶה לָ כֶם:
יﬠי ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ ִמ ְק ָרא־קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם כּ ְ
29:1וּבַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
ימם:
ֵי־שׁנָה ִשׁ ְבﬠָ ה ְתּ ִמ ִ
29:2וַﬠ ֲִשׂיתֶ ם עֹלָ ה לְ ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה פַּ ר בֶּ ן־בָּ ָקר אֶ חָ ד אַ יִל אֶ חָ ד כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
וּמ ְנחָ תָ ם סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ָשּׁמֶ ן ְשׁ ָשׁה ﬠֶ ְשׂרֹנִים לַ פָּ ר ְשׁנֵי ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים לָ אָ יִל:
ִ 29:3
29:4וְﬠִ ָשּׂרוֹן אֶ חָ ד לַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד ְל ִשׁ ְבﬠַ ת הַ כְּ בָ ִשׂים:
יר־ﬠזִּ ים אֶ חָ ד חַ ָטּאת ְלכַפֵּ ר ﬠֲלֵ יכֶם:
ִ
וּשׂﬠִ
ְ 29:5
וּמ ְנחָ תָ הּ ְו ִנ ְסכֵּיהֶ ם כְּ ִמ ְשׁפָּ ָטם ְל ֵריחַ נִיחֹ חַ ִא ֶשּׁה לַ יהוָה:
וּמ ְנחָ תָ הּ וְעֹ לַ ת הַ תָּ ִמיד ִ
ִ 29:6מלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ חֹ ֶדשׁ ִ
ָל־מלָ אכָה ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ:
נִּיתם אֶ ת־נַפְ שֹׁתֵ יכֶם כּ ְ
יﬠי הַ ֶזּה ִמ ְק ָרא־קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם וְﬠִ ֶ
29:7וּבֶ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
ימם י ְִהיוּ לָ כֶם:
ֵי־שׁנָה ִשׁ ְבﬠָ ה ְתּ ִמ ִ
29:8ו ְִה ְק ַר ְב ֶתּם עֹלָ ה לַ יהוָה ֵריחַ נִיחֹ חַ פַּ ר בֶּ ן־בָּ ָקר אֶ חָ ד אַ יִל אֶ חָ ד כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
וּמ ְנחָ ָתם סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ָשּׁמֶ ן ְשׁ ָשׁה ﬠֶ ְשׂרֹנִים לַ פָּ ר ְשׁנֵי ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים לָ אַ יִל הָ אֶ חָ ד:
ִ 29:9
ִ 29:10ﬠ ָשּׂרוֹן ִﬠ ָשּׂרוֹן לַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד ְל ִשׁ ְבﬠַ ת הַ כְּ בָ ִשׂים:
וּמ ְנחָ ָתהּ ְו ִנ ְסכֵּיהֶ ם:
ְ 29:11שׂﬠִ יר־ﬠִ זִּ ים אֶ חָ ד חַ טָּ את ִמלְּ בַ ד חַ טַּ את הַ כִּ פּ ִֻרים ְו עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד ִ
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ וְחַ גֹּ ֶתם חַ ג
א־קֹדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם כּ ְ
ֶ
יﬠי ִמ ְק ָר
29:12וּבַ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
לַ יהוָה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
ֵי־שׁנָה
ילם ְשׁ ָניִם כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
29:13ו ְִה ְק ַר ְבתֶּ ם עֹלָ ה ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה פָּ ִרים ְבּנֵי־בָ ָקר ְשׁ ָשׁה ﬠָ ָשׂר אֵ ִ
ימם י ְִהיוּ:
אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְתּ ִמ ִ

וּמ ְנחָ תָ ם סֹלֶ ת ְבּלוּלָ ה בַ ָשּׁמֶ ן ְשׁ ָשׁה ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים לַ פָּ ר הָ אֶ חָ ד לִ ְשׁ ָשׁה ﬠָ ָשׂר פָּ ִרים ְשׁנֵי ﬠֶ ְשׂ ֹרנִים לָ אַ יִל הָ אֶ חָ ד
ִ 29:14
לִ ְשׁנֵי הָ אֵ ילִ ם:
29:15וְﬠִ ָשּׂרוֹן ﬠִ ָשּׂרוֹן לַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד לְ אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר כְּ בָ ִשׂים:
וּשׂﬠִ יר־ﬠִ זִּ ים אֶ חָ ד חַ טָּ את ִמלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד ִמ ְנחָ תָ הּ ְו ִנ ְסכָּהּ:
ְ 29:16
ימם:
ֵי־שׁ ָנה אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ילם ְשׁ ָניִם כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
29:17וּבַ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי פָּ ִרים ְבּנֵי־בָ ָקר ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר אֵ ִ
וּמ ְנחָ תָ ם ְו ִנ ְסכֵּיהֶ ם לַ פָּ ִרים לָ אֵ ילִ ם וְלַ כְּ בָ ִשׂים ְבּ ִמ ְספָּ ָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט:
ִ 29:18
וּמ ְנחָ תָ הּ ְו ִנ ְסכֵּיהֶ ם:
וּשׂﬠִ יר־ﬠִ זִּ ים אֶ חָ ד חַ טָּ את ִמלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד ִ
ְ 29:19
ימם:
ֵי־שׁנָה אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ישׁי פָּ ִרים ﬠַ ְשׁ ֵתּי־ﬠָ ָשׂר אֵ ילִ ם ְשׁ ָניִם כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
29:20וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
וּמ ְנחָ תָ ם ְו ִנ ְסכֵּיהֶ ם לַ פָּ ִרים לָ אֵ ילִ ם וְלַ כְּ בָ ִשׂים ְבּ ִמ ְספָּ ָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט:
ִ 29:21
וּמ ְנחָ תָ הּ ְו ִנ ְסכָּהּ:
וּשׂﬠִ יר חַ טָּ את אֶ חָ ד ִמלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד ִ
ְ 29:22
ימם:
ֵי־שׁנָה אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ילם ְשׁ ָניִם כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ֲשׂ ָרה אֵ ִ
יﬠי פָּ ִרים ﬠ ָ
29:23וּבַ יּוֹם הָ ְר ִב ִ
ִ 29:24מ ְנחָ תָ ם ְונ ְִסכֵּיהֶ ם לַ פָּ ִרים לָ אֵ ילִ ם וְלַ כְּ בָ ִשׂים ְבּ ִמ ְספָּ ָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט:
וּשׂ ִﬠיר־ﬠִ זִּ ים אֶ חָ ד חַ טָּ את ִמלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד ִמ ְנחָ תָ הּ ְו ִנ ְסכָּהּ:
ְ 29:25
ימם:
ֵי־שׁנָה אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ילם ְשׁ ָניִם כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ישׁי פָּ ִרים ִתּ ְשׁﬠָ ה אֵ ִ
29:26וּבַ יּוֹם הַ חֲ ִמ ִ
ילם וְלַ כְּ בָ ִשׂים ְבּ ִמ ְספָּ ָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט:
וּמ ְנחָ תָ ם ְו ִנ ְסכֵּיהֶ ם לַ פָּ ִרים לָ אֵ ִ
ִ 29:27
וּמ ְנחָ תָ הּ ְו ִנ ְסכָּהּ:
וּשׂﬠִ יר חַ טָּ את אֶ חָ ד ִמלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד ִ
ְ 29:28
ימם:
ֵי־שׁנָה אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ילם ְשׁ ָניִם כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
מנָה אֵ ִ
29:29וּבַ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי פָּ ִרים ְשׁ ֹ
וּמ ְנחָ תָ ם ְו ִנ ְסכֵּיהֶ ם לַ פָּ ִרים לָ אֵ ילִ ם וְלַ כְּ בָ ִשׂים ְבּ ִמ ְספָּ ָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט:
ִ 29:30
וּשׂﬠִ יר חַ טָּ את אֶ חָ ד ִמלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד ִמ ְנחָ תָ הּ וּ ְנסָ כֶיהָ :
ְ 29:31
ימם:
ֵי־שׁנָה אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ילם ְשׁ ָניִם כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
29:32וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י פָּ ִרים ִשׁ ְבﬠָ ה אֵ ִ
וּמ ְנחָ תָ ם ְו ִנ ְסכֵּהֶ ם לַ פָּ ִרים לָ אֵ ילִ ם וְלַ כְּ בָ ִשׂים ְבּ ִמ ְספָּ ָרם כְּ ִמ ְשׁפָּ ָטם:
ִ 29:33
וּשׂﬠִ יר חַ טָּ את אֶ חָ ד ִמלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד ִמ ְנחָ תָ הּ ְו ִנ ְסכָּהּ:
ְ 29:34
ָל־מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ:
29:35בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי ֲﬠ ֶצ ֶרת ִתּ ְהיֶה לָ כֶם כּ ְ
ימם:
ֵי־שׁנָה ִשׁ ְבﬠָ ה ְתּ ִמ ִ
29:36ו ְִה ְק ַר ְבתֶּ ם עֹלָ ה ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִיחֹ חַ לַ יהוָה פַּ ר אֶ חָ ד אַ יִל אֶ חָ ד כְּ בָ ִשׂים ְבּנ ָ
ִ 29:37מ ְנחָ ָתם ְונ ְִסכֵּיהֶ ם לַ פָּ ר לָ אַ יִל וְלַ כְּ בָ ִשׂים ְבּ ִמ ְספָּ ָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט:
וּמ ְנחָ תָ הּ ְו ִנ ְסכָּהּ:
וּשׂﬠִ יר חַ טָּ את אֶ חָ ד ִמלְּ בַ ד עֹלַ ת הַ תָּ ִמיד ִ
ְ 29:38
וּל ִמ ְנחֹ תֵ יכֶם וּלְ ִנ ְסכֵּיכֶם וּלְ ַשׁ ְל ֵמיכֶם:
ְנִדבֹתֵ יכֶם לְ עֹ תֵ יכֶם ְ
29:39אֵ לֶּ ה תַּ ﬠֲשׂוּ לַ יהוָה ְבּמוֹﬠ ֲֵדיכֶם לְ בַ ד ִמנּ ְִד ֵריכֶם ו ְ
ֹשׁה:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה אֶ ְ
30:1וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
אשׁי הַ מַּ טּוֹת לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה:
ל־ר ֵ
ֹשׁה אֶ ָ
30:2וַי ְַדבֵּ ר מ ֶ
ֲשׂה:
אוֹ־ה ָשּׁבַ ע ְשׁ ֻבﬠָ ה לֶ ְא ֹסר ִאסָּ ר ﬠַ ל־נַפְ שׁוֹ ל ֹא יַחֵ ל ְדּבָ רוֹ כְּ כָל־הַ יֹּ צֵא ִמ ִפּיו יַﬠ ֶ
ִ
ִ 30:3אישׁ כִּי־ ִידֹּר נ ֶֶדר לַ יהוָה
י־תדֹּר נ ֶֶדר לַ יהוָה וְאָ ְס ָרה ִאסָּ ר ְבּבֵ ית אָ ִביהָ ִבּנְ ﬠ ֶֻריהָ :
30:4ו ְִא ָשּׁה כִּ ִ
ָל־אסָּ ר
ָל־נְד ֶריהָ ְוכ ִ
ת־נִד ָרהּ וֶאֱ סָ ָרהּ אֲ ֶשׁר אָ ְס ָרה ﬠַ ל־נ ְַפ ָשׁהּ וְהֶ חֱ ִרישׁ לָ הּ אָ ִביהָ ו ְָקמוּ כּ ָ
ְ
ְשׁ ַמע אָ ִביהָ אֶ
30:5ו ָ
אֲ ֶשׁר־אָ ְס ָרה ﬠַ ל־נַפְ ָשׁהּ יָקוּם:
30:6ו ְִאם־הֵ נִיא אָ ִביהָ אֹתָ הּ ְבּיוֹם ָשׁ ְמעוֹ כָּל־נ ְָד ֶריהָ וֶאֱ סָ ֶריהָ אֲ ֶשׁר־אָ ְס ָרה ﬠַ ל־נ ְַפ ָשׁהּ ל ֹא יָקוּם וַיהוָה י ְִסלַ ח־לָ הּ
כִּ י־הֵ נִיא אָ ִביהָ ֹא ָתהּ:
וּנְד ֶריהָ ﬠָ לֶ יהָ אוֹ ִמ ְבטָ א ְשׂפָ תֶ יהָ אֲ ֶשׁר אָ ְס ָרה ﬠַ ל־נ ְַפ ָשׁהּ:
30:7ו ְִאם־הָ יוֹ ִת ְהיֶה לְ ִאישׁ ָ
ישׁהּ ְבּיוֹם ָשׁ ְמעוֹ וְהֶ חֱ ִרישׁ לָ הּ ְו ָקמוּ נ ְָד ֶריהָ וֶאֱ סָ ֶרהָ אֲ ֶשׁר־אָ ְס ָרה ﬠַ ל־נ ְַפ ָשׁהּ י ָֻקמוּ:
ְשׁמַ ע ִא ָ
30:8ו ָ
ת־נִד ָרהּ אֲ ֶשׁר ﬠָ לֶ יהָ וְאֵ ת ִמ ְב ָטא ְשׂפָ ֶתיהָ אֲ ֶשׁר אָ ְס ָרה ﬠַ ל־נ ְַפ ָשׁהּ
ְ
אוֹתהּ וְהֵ פֵ ר אֶ
ָ
ישׁהּ ָינִיא
30:9ו ְִאם ְבּיוֹם ְשׁמֹﬠַ ִא ָ
וַיהוָה י ְִסלַ ח־לָ הּ:
רוּשׁה כֹּל אֲ ֶשׁר־אָ ְס ָרה ﬠַ ל־נַפְ ָשׁהּ יָקוּם ﬠָ לֶ יהָ :
ְ 30:10ונ ֵֶדר אַ לְ מָ נָה וּגְ ָ
ישׁהּ נ ָָד ָרה אוֹ־אָ ְס ָרה ִאסָּ ר ﬠַ ל־נַפְ ָשׁהּ ִבּ ְשׁ ֻבﬠָ ה:
30:11ו ְִאם־בֵּ ית ִא ָ
ָל־אסָּ ר אֲ ֶשׁר־אָ ְס ָרה ﬠַ ל־נ ְַפ ָשׁהּ יָקוּם:
ָל־נְד ֶריהָ ְוכ ִ
ישׁהּ וְהֶ חֱ ִרשׁ לָ הּ ל ֹא הֵ נִיא אֹתָ הּ ְו ָקמוּ כּ ָ
ְשׁ ַמע ִא ָ
30:12ו ָ
ישׁהּ הֲ פֵ ָרם
וּל ִאסַּ ר נַפְ ָשׁהּ ל ֹא יָקוּם ִא ָ
ישׁהּ ְבּיוֹם ָשׁ ְמ עוֹ כָּל־מוֹ ָצ א ְשׂפָ תֶ יהָ לִ נ ְָד ֶריהָ ְ
30:13ו ְִאם־הָ פֵ ר יָפֵ ר אֹתָ ם ִא ָ
וַיהוָה י ְִסלַ ח־לָ הּ:
ישׁהּ יְפֵ ֶרנּוּ:
ישׁהּ י ְִקימֶ נּוּ ו ְִא ָ
ָל־שׁ ֻבﬠַ ת ִאסָּ ר לְ ﬠַ נֹּת נָפֶ שׁ ִא ָ
30:14כָּל־נ ֵֶדר ְוכ ְ
ָל־נְד ֶריהָ אוֹ אֶ ת־כָּל־אֱ סָ ֶריהָ אֲ ֶשׁר ﬠָ לֶ יהָ הֵ ִקים
ישׁהּ ִמיּוֹם אֶ ל־יוֹם וְהֵ ִקים אֶ ת־כּ ָ
30:15ו ְִאם־הַ חֲ ֵרשׁ יַחֲ ִרישׁ לָ הּ ִא ָ
אֹתָ ם כִּ י־הֶ חֱ ִרשׁ לָ הּ ְבּיוֹם ָשׁ ְמעוֹ:
ָשׂא אֶ ת־ﬠֲונָהּ:
אֹתם אַ חֲ ֵרי ָשׁ ְמעוֹ ְונ ָ
30:16ו ְִאם־הָ פֵ ר יָפֵ ר ָ
ֹשׁה בֵּ ין ִאישׁ ְל ִא ְשׁתּוֹ בֵּ ין־אָ ב ְל ִבתּוֹ ִבּ ְנﬠ ֶֻריהָ בֵּ ית אָ ִביהָ :
30:17אֵ לֶּ ה הַ חֻ ִקּים אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ

מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
31:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
31:2נְ קֹ ם ִנ ְקמַ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֵ ת הַ ִמּ ְדיָנִים אַ חַ ר תֵּ אָ סֵ ף אֶ ל־ﬠַ מֶּ י :
ל־מ ְדיָן לָ ֵתת ִנ ְקמַ ת־יְהוָה ְבּ ִמ ְדיָן:
ֹשׁה אֶ ל־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר הֵ חָ לְ צוּ מֵ ִא ְתּכֶם אֲ נ ִָשׁים לַ צָּבָ א ְוי ְִהיוּ ﬠַ ִ
ַ 31:3וי ְַדבֵּ ר מ ֶ
31:4אֶ לֶ ף לַ מַּ טֶּ ה אֶ לֶ ף לַ מַּ טֶּ ה לְ כֹל מַ טּוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ִתּ ְשׁלְ חוּ לַ צָּבָ א:
31:5וַיִּ מָּ ְסרוּ מֵ אַ לְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ לֶ ף לַ מַּ טֶּ ה ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף חֲ לוּצֵי צָבָ א:
ת־פּינְ חָ ס בֶּ ן־אֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן לַ צָּבָ א וּכְ לֵ י הַ קֹּ ֶדשׁ וַחֲ צֹצְ רוֹת
ִ
אֹתם וְאֶ
ֹשׁה אֶ לֶ ף לַ ַמּ ֶטּה לַ צָּבָ א ָ
אֹתם מ ֶ
31:6וַיִּ ְשׁלַ ח ָ
הַ ְתּרוּﬠָ ה ְבּיָדוֹ:
ֹשׁה וַיַּהַ ְרגוּ כָּל־ ָזכָר:
ל־מ ְדיָן כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
31:7וַיִּ צְ ְבּאוּ ﬠַ ִ
ת־רבַ ע חֲ ֵמ ֶשׁת ַמ ְלכֵי ִמ ְדיָן וְאֵ ת
ת־ר ֶקם וְאֶ ת־צוּר וְאֶ ת־חוּר וְאֶ ֶ
ת־מלְ כֵי ִמ ְדיָן הָ ְרגוּ ﬠַ ל־חַ ְללֵ יהֶ ם אֶ ת־אֱ וִי וְאֶ ֶ
ַ
31:8וְאֶ
ן־בּעוֹר הָ ְרגוּ בֶּ חָ ֶרב:
ִבּלְ ﬠָ ם בֶּ ְ
ָל־מ ְקנֵהֶ ם וְאֶ ת־כָּל־חֵ ילָ ם בָּ זָזוּ:
ָל־בּהֶ ְמתָּ ם וְאֶ ת־כּ ִ
31:9וַיִּ ְשׁבּוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־ ְנ ֵשׁי ִמ ְדיָן וְאֶ ת־טַ פָּ ם וְאֵ ת כּ ְ
ָל־טי רֹתָ ם ָשׂ ְרפוּ בָּ אֵ שׁ:
מוֹשׁבֹתָ ם וְאֵ ת כּ ִ
31:10וְאֵ ת כָּל־ﬠָ ֵריהֶ ם ְבּ ְ
31:11וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־כָּל־הַ ָשּׁלָ ל וְאֵ ת כָּל־הַ מַּ לְ קוֹחַ בָּ אָ ָדם וּבַ ְבּהֵ מָ ה:
ֹשׁה וְאֶ ל־אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן וְאֶ ל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־ ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ְשּׁ ִבי וְאֶ ת־הַ ַמּלְ קוֹחַ וְאֶ ת־הַ ָשּׁלָ ל
ַ 31:12ויּ ִָבאוּ אֶ ל־מ ֶ
אֶ ל־הַ ַמּחֲ נֶה אֶ ל־ﬠַ ְרבֹת מוֹאָ ב אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־י ְַר ֵדּן ְי ֵרחוֹ:
ל־מחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה:
אתם אֶ ִ
ֹשׁה וְאֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן ְוכָל־נְ ִשׂיאֵ י הָ ﬠֵ ָדה ִל ְק ָר ָ
ַ 31:13ויֵּצְ אוּ מ ֶ
ְשׂ ֵרי הַ מֵּ אוֹת הַ בָּ ִאים ִמצְּ בָ א הַ ִמּ ְלחָ ָמה:
קוּדי הֶ חָ יִל ָשׂ ֵרי הָ אֲ לָ פִ ים ו ָ
ֹשׁה ﬠַ ל פְּ ֵ
31:14וַיִּ ְקצֹף מ ֶ
יתם כָּל־נְ ֵקבָ ה:
ֹשׁה הַ ִחיִּ ֶ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם מ ֶ
ַ 31:15ויּ ֶ
ל־דּבַ ר־פְּ עוֹר ו ְַתּ ִהי הַ ַמּגֵּפָ ה בַּ ﬠ ֲַדת יְהוָה:
31:16הֵ ן הֵ נָּה הָ יוּ לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ְדבַ ר ִבּ ְלﬠָ ם ִל ְמסָ ר־מַ ﬠַ ל בַּ יהוָה ﬠַ ְ
ָל־א ָשּׁה יֹ ַדﬠַ ת ִאישׁ ְל ִמ ְשׁכַּב ָזכָר הֲ רֹגוּ:
31:17וְﬠַ תָּ ה ִה ְרגוּ כָל־ ָזכָר בַּ טָּ ף ְוכ ִ
ְ 31:18וכֹל הַ ַטּף בַּ נּ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָד עוּ ִמ ְשׁכַּב ָזכָר הַ חֲ יוּ לָ כֶם:
ישׁי וּבַ יּוֹם
31:19וְאַ תֶּ ם חֲ נוּ ִמחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים כֹּל הֹ ֵרג נֶפֶ שׁ ְוכֹל ֹנגֵﬠַ בֶּ חָ לָ ל ִתּ ְתחַ ְטּאוּ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִ
וּשׁ ִביכֶם:
הַ ְשּׁ ִביﬠִ י אַ תֶּ ם ְ
ֲשׂה ﬠִ זִּ ים ְוכָל־כְּ לִ י־ﬠֵ ץ ִתּ ְתחַ טָּ אוּ:
ְ 31:20וכָל־בֶּ גֶד ְוכָל־כְּ ִלי־עוֹר ְוכָל־מַ ﬠ ֵ
ֹשׁה:
תּוֹרה אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ַ 31:21ויּ ֹאמֶ ר אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן אֶ ל־אַ ְנ ֵשׁי הַ צָּבָ א הַ בָּ ִאים לַ ִמּ ְלחָ ָמה ז ֹאת חֻ ַקּת הַ ָ
31:22אַ אֶ ת־הַ זָּהָ ב וְאֶ ת־הַ כָּסֶ ף אֶ ת־הַ נְּ חֹ ֶשׁת אֶ ת־הַ בַּ ְרזֶל אֶ ת־הַ ְבּ ִדיל וְאֶ ת־הָ עֹפָ ֶרת:
נִדּה י ְִתחַ טָּ א ְוכֹל אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ָיב ֹא בָּ אֵ שׁ ַתּﬠ ֲִבירוּ
ָל־דּבָ ר אֲ ֶשׁר־יָב ֹא בָ אֵ שׁ ַתּﬠ ֲִבירוּ בָ אֵ שׁ ְו ָטהֵ ר אַ ְבּ ֵמי ָ
31:23כּ ָ
בַ מָּ יִם:
וּטהַ ְר ֶתּם וְאַ חַ ר תָּ בֹאוּ אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה:
31:24וְכִ בַּ ְסתֶּ ם ִבּגְ ֵדיכֶם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ְ
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
31:25וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
אשׁי אֲ בוֹת הָ ﬠֵ ָדה:
ָ 31:26שׂא אֵ ת ר ֹאשׁ מַ לְ קוֹחַ הַ ְשּׁ ִבי בָּ אָ ָדם וּבַ ְבּהֵ מָ ה אַ תָּ ה וְאֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן ו ְָר ֵ
31:27וְחָ צִ יתָ אֶ ת־הַ ַמּ ְלקוֹחַ בֵּ ין תּ ְֹפ ֵשׂי הַ ִמּ ְלחָ מָ ה הַ יֹּ צְ ִאים לַ צָּבָ א וּבֵ ין כָּל־הָ ﬠֵ ָדה:
31:28וַהֲ ֵרמֹתָ מֶ כֶס לַ יהוָה מֵ אֵ ת אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּ ְלחָ מָ ה הַ יֹּ צְ ִאים לַ צָּבָ א אֶ חָ ד ֶנפֶ שׁ ֵמחֲ ֵמשׁ הַ ֵמּאוֹת ִמן־הָ אָ ָדם
וּמן־הַ צּ ֹאן:
וּמן־הַ חֲ מ ִֹרים ִ
וּמן־הַ בָּ ָקר ִ
ִ
רוּמת יְהוָה:
יתם ִתּ ָקּחוּ ְונ ַָתתָּ ה ְלאֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן ְתּ ַ
ִ 31:29ממַּ חֲ צִ ָ
וּמן־הַ צּ ֹאן
וּממַּ חֲ צִ ת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִתּ ַקּח אֶ חָ ד אָ חֻ ז ִמן־הַ חֲ ִמ ִשּׁים ִמן־הָ אָ ָדם ִמן־הַ בָּ ָקר ִמן־הַ חֲ מ ִֹרים ִ
ִ 31:30
ִמכָּל־הַ ְבּהֵ מָ ה ְונָתַ תָּ ה אֹתָ ם לַ לְ וִיִּ ם שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁמֶ ֶרת ִמ ְשׁכַּן יְהוָה:
מ ֶשׁה:
ֹשׁה וְאֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־ ֹ
31:31וַיַּﬠַ שׂ מ ֶ
ַ 31:32וי ְִהי הַ מַּ ְלקוֹחַ י ֶֶתר הַ בָּ ז אֲ ֶשׁר בָּ זְ זוּ ﬠַ ם הַ צָּבָ א צ ֹאן ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ו ְִשׁ ְבﬠִ ים אֶ לֶ ף וַחֲ ֵמ ֶשׁת־אֲ לָ פִ ים:
31:33וּבָ ָקר ְשׁ ַניִם ו ְִשׁ ְבﬠִ ים אָ לֶ ף:
31:34וַחֲ מ ִֹרים אֶ חָ ד ו ְִשׁ ִשּׁים אָ לֶ ף:
וּשׁ ִשׁים אָ לֶ ף:
ְ 31:35ונֶפֶ שׁ אָ ָדם ִמן־הַ נּ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדעוּ ִמ ְשׁכַּב ָזכָר כָּל־נֶפֶ שׁ ְשׁ ַניִם ְ
וּשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף ו ְִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים וַחֲ ֵמשׁ
שׁ־מאוֹת אֶ לֶ ף ְ
ֵ
31:36ו ְַתּ ִהי הַ מֶּ חֱ צָ ה חֵ לֶ ק הַ יֹּ צְ ִאים בַּ צָּבָ א ִמ ְספַּ ר הַ צּ ֹאן ְשׁ
מֵ אוֹת:
ַ 31:37וי ְִהי הַ מֶּ כֶס לַ יהוָה ִמן־הַ צּ ֹאן ֵשׁשׁ ֵמאוֹת חָ ֵמשׁ ו ְִשׁ ְב ִﬠים:
וּמכְ סָ ם לַ יהוָה ְשׁ ַניִם ְו ִשׁ ְב ִﬠים:
וּשׁ ִשׁים אָ לֶ ף ִ
31:38וְהַ בָּ ָקר ִשׁ ָשּׁה ְ
וּמכְ סָ ם לַ יהוָה אֶ חָ ד ו ְִשׁ ִשּׁים:
31:39וַחֲ מ ִֹרים ְשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף וַחֲ מֵ שׁ ֵמאוֹת ִ
וּשׁ ִשׁים נָפֶ שׁ:
וּמכְ סָ ם לַ יהוָה ְשׁ ַניִם ְ
ְ 31:40ונֶפֶ שׁ אָ ָדם ִשׁ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר אָ לֶ ף ִ
ֹשׁה:
רוּמת יְהוָה ְלאֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה אֶ ת־מֶ כֶס ְתּ ַ
31:41וַיִּ ֵתּן מ ֶ

ֹשׁה ִמן־הָ אֲ נ ִָשׁים הַ צּ ְֹב ִאים:
וּמ ַמּחֲ צִ ית ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר חָ צָה מ ֶ
ִ 31:42
וּשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים וַחֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת:
שׁ־מאוֹת אֶ לֶ ף ְ
ֵ
31:43ו ְַתּ ִהי מֶ חֱ צַת הָ ﬠֵ ָדה ִמן־הַ צּ ֹאן ְשׁ
וּשׁ ִשׁים אָ לֶ ף:
31:44וּבָ ָקר ִשׁ ָשּׁה ְ
31:45וַחֲ מ ִֹרים ְשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף וַחֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת:
ְ 31:46ונֶפֶ שׁ אָ ָדם ִשׁ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר אָ לֶ ף:
אֹתם לַ לְ וִיִּ ם
וּמן־הַ ְבּהֵ ָמה וַיִּ תֵּ ן ָ
ֹשׁה ִממַּ חֲ צִ ת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הָ אָ חֻ ז אֶ חָ ד ִמן־הַ חֲ ִמ ִשּׁים ִמן־הָ אָ ָדם ִ
31:47וַיִּ ַקּח מ ֶ
ֹשׁה:
שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁמֶ ֶרת ִמ ְשׁכַּן יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ְשׂ ֵרי הַ ֵמּאוֹת:
ֹשׁה הַ ְפּ ֻק ִדים אֲ ֶשׁר ְלאַ ְלפֵ י הַ צָּבָ א ָשׂ ֵרי הָ אֲ לָ ִפים ו ָ
31:48וַיִּ ְק ְרבוּ אֶ ל־מ ֶ
ֹשׁה ﬠֲבָ ֶדי נ ְָשׂאוּ אֶ ת־ר ֹאשׁ אַ נְ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה אֲ ֶשׁר ְבּי ֵָדנוּ וְל ֹא־נִפְ ַקד ִממֶּ נּוּ ִאישׁ:
ֹאמרוּ אֶ ל־מ ֶ
31:49וַיּ ְ
שׁ ֵתינוּ
ְכוּמז ְלכַפֵּ ר ﬠַ ל־נ ְַפ ֹ
ת־ק ְרבַּ ן יְהוָה ִאישׁ אֲ ֶשׁר ָמצָא כְ ִלי־זָהָ ב אֶ צְ ﬠָ ָדה ְוצ ִָמיד ַטבַּ ﬠַ ת ﬠָ גִ יל ו ָ
ַ 31:50ונּ ְַק ֵרב אֶ ָ
לִ פְ נֵי יְהוָה:
ֲשׂה:
ֹשׁה וְאֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ זָּהָ ב ֵמ ִאתָּ ם כֹּל כְּ ִלי מַ ﬠ ֶ
31:51וַיִּ ַקּח מ ֶ
31:52וַי ְִהי כָּל־זְ הַ ב הַ ְתּרוּמָ ה אֲ ֶשׁר הֵ ִרימוּ לַ יהוָה ִשׁ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף ְשׁבַ ע־מֵ אוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים ָשׁ ֶקל ֵמאֵ ת ָשׂ ֵרי
הָ אֲ לָ ִפים וּמֵ אֵ ת ָשׂ ֵרי הַ מֵּ אוֹת:
31:53אַ ְנ ֵשׁי הַ צָּבָ א בָּ זְ זוּ ִאישׁ לוֹ:
ֹשׁה וְאֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ זָּהָ ב מֵ אֵ ת ָשׂ ֵרי הָ אֲ לָ ִפים וְהַ מֵּ אוֹת וַיּ ִָבאוּ אֹ תוֹ אֶ ל־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד זִ ָכּרוֹן
31:54וַיִּ ַקּח מ ֶ
לִ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לִ פְ נֵי יְהוָה:
וּמ ְקנֶה ַרב הָ יָה ִל ְבנֵי ְראוּבֵ ן ו ְִל ְבנֵי־גָד ﬠָ צוּם ְמאֹ ד וַיִּ ְראוּ אֶ ת־אֶ ֶרץ י ְַﬠזֵר וְאֶ ת־אֶ ֶרץ גִּ ְלﬠָ ד ו ְִהנֵּה הַ ָמּקוֹם ְמקוֹם
ִ 32:1
ִמ ְקנֶה:
מ ר:
ֹשׁה וְאֶ ל־אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן וְאֶ ל־ ְנ ִשׂיאֵ י הָ ﬠֵ ָדה לֵ א ֹ
ֹאמ רוּ אֶ ל־מ ֶ
וּבנֵי ְראוּבֵ ן וַיּ ְ
ַ 32:2ו ָיּבֹאוּ ְבנֵי־גָד ְ
וּבעֹן:
וּשׂ ְבמָ ה וּנְבוֹ ְ
32:3ﬠֲטָ רוֹת ו ְִדיבֹן ְויַﬠְ זֵר ְונ ְִמ ָרה וְחֶ ְשׁבּוֹן וְאֶ לְ ﬠָ לֵ ה ִ
32:4הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִהכָּה יְהוָה לִ פְ נֵי ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ֶרץ ִמ ְקנֶה ִהוא וְלַ ﬠֲבָ ֶדי ִמ ְקנֶה:
ם־מצָאנוּ חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי יֻתַּ ן אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת לַ ﬠֲבָ ֶדי לַ אֲ חֻ זָּה אַ ל־תַּ ﬠ ֲִב ֵרנוּ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן:
ֹאמרוּ ִא ָ
32:5וַיּ ְ
ֹשׁה ִל ְבנֵי־גָד ו ְִל ְבנֵי ְראוּבֵ ן הַ אַ חֵ יכֶם יָבֹאוּ לַ ִמּ ְלחָ ָמה וְאַ ֶתּם ֵתּ ְשׁבוּ פֹה:
ֹאמר מ ֶ
32:6וַיּ ֶ
32:7וְלָ ָמּה ְתנוּאוּן אֶ ת־לֵ ב ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמ ֲﬠבֹר אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־נָתַ ן לָ הֶ ם יְהוָה:
ֹתם ִמ ָקּ ֵדשׁ בַּ ְרנֵﬠַ ִל ְראוֹת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ֹתיכֶם ְבּ ָשׁ ְל ִחי א ָ
32:8כֹּה ﬠָ שׂוּ אֲ ב ֵ
ַ 32:9ו ַיּﬠֲלוּ ﬠַ ד־נַחַ ל אֶ ְשׁכּוֹל וַיִּ ְראוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וַ ָיּנִיאוּ אֶ ת־לֵ ב ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ִב ְל ִתּי־ב ֹא אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־ ָנ ַתן לָ הֶ ם
יְהוָה:
32:10וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא וַיִּ ָשּׁבַ ע לֵ אמֹר:
ִ 32:11אם־י ְִראוּ הָ אֲ נ ִָשׁים הָ עֹלִ ים ִמ ִמּצְ ַריִם ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמﬠְ לָ ה אֵ ת הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי ְלאַ ְב ָרהָ ם
ֹא־מ ְלאוּ אַ חֲ ָרי:
וּליַﬠֲקֹב כִּ י ל ִ
ְליִצְ חָ ק ְ
ִ 32:12בּלְ ִתּי כָּלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה הַ ְקּ ִנזִּ י וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן כִּ י ִמלְ אוּ אַ חֲ ֵרי יְהוָה:
32:13וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ַויְנִ ﬠֵ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה ﬠַ ד־תֹּם כָּל־הַ דּוֹר הָ עֹ ֶשׂה הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי ְיהוָה:
32:14ו ְִה ֵנּה ַק ְמתֶּ ם תַּ חַ ת אֲ בֹתֵ יכֶם תַּ ְרבּוּת אֲ נ ִָשׁים חַ טָּ ִאים ִל ְספּוֹת עוֹד ﬠַ ל חֲ רוֹן אַ ף־יְהוָה אֶ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
32:15כִּ י ְתשׁוּבֻן מֵ אַ חֲ ָריו ְויָסַ ף עוֹד ְלהַ נִּיחוֹ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ו ְִשׁחַ תֶּ ם ְלכָל־הָ ﬠָ ם הַ ֶזּה:
נִבנֶה לְ ִמ ְקנֵנוּ פֹּ ה וְﬠָ ִרים ְל ַטפֵּ נוּ:
אמ רוּ גִּ ְד רֹת צ ֹאן ְ
32:16וַיִּ גְּ שׁוּ אֵ לָ יו ַויּ ֹ ְ
קוֹמם ְוי ַָשׁב ַטפֵּ נוּ ְבּﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְבצָ ר ִמ ְפּנֵי
ל־מ ָ
32:17וַאֲ נ ְַחנוּ נֵחָ לֵ ץ חֻ ִשׁים ִל ְפנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ִאם־הֲ ִביאֹ נֻם אֶ ְ
יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ:
32:18ל ֹא נָשׁוּב אֶ ל־בָּ ֵתּינוּ ﬠַ ד ִה ְתנַחֵ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ נַחֲ לָ תוֹ:
32:19כִּ י ל ֹא נִ נְ חַ ל ִאתָּ ם ֵמﬠֵ בֶ ר לַ יּ ְַר ֵדּן וָהָ ְלאָ ה כִּ י בָ אָ ה נַחֲ לָ תֵ נוּ אֵ לֵ ינוּ ֵמﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ָרחָ ה:
ם־תּחָ לְ צוּ ִל ְפנֵי יְהוָה לַ ִמּ ְלחָ ָמה:
ֹשׁה ִאם־תַּ ﬠֲשׂוּן אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה ִא ֵ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם מ ֶ
32:20וַיּ ֶ
הוֹרישׁוֹ אֶ ת־אֹ יְבָ יו ִמפָּ נָיו:
32:21וְﬠָ בַ ר לָ כֶם כָּל־חָ לוּץ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ִל ְפנֵי יְהוָה ﬠַ ד ִ
ְתה הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת לָ כֶם לַ אֲ חֻ זָּ ה
וּמיִּ ְשׂ ָראֵ ל וְהָ י ָ
ְ 32:22ונִכְ ְבּ ָשׁה הָ אָ ֶרץ לִ פְ נֵי יְהוָה וְאַ חַ ר תָּ שֻׁ בוּ ו ְִהיִיתֶ ם ְנ ִקיִּ ים מֵ יְהוָה ִ
לִ פְ נֵי יְהוָה:
אתכֶם אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָא אֶ ְתכֶם:
אתם לַ יהוָה ְוּד עוּ חַ טַּ ְ
32:23ו ְִאם־ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּן כֵּן ִהנֵּה חֲ ָט ֶ
ְ 32:24בּנוּ־לָ כֶם ﬠָ ִרים לְ טַ פְּ כֶם וּגְ ֵד רֹת לְ ֹצנַאֲ כֶם וְהַ יֹּ צֵא ִמפִּ יכֶם תַּ ﬠֲשׂוּ:
ֹשׁה לֵ אמֹר ﬠֲבָ ֶדי יַﬠֲשׂוּ כַּאֲ ֶשׁר אֲ ֹדנִי ְמ ַצוֶּה:
וּבנֵי ְראוּבֵ ן אֶ ל־מ ֶ
ֹאמר ְבּנֵי־גָד ְ
32:25וַיּ ֶ
יוּ־שׁם ְבּﬠָ ֵרי הַ גִּ ְלﬠָ ד:
ָל־בּהֶ ְמתֵּ נוּ י ְִה ָ
ָשׁינוּ ִמ ְקנֵנוּ ְוכ ְ
32:26טַ פֵּ נוּ נ ֵ
32:27וַﬠֲבָ ֶדי יַﬠַ ְברוּ כָּל־חֲ לוּץ צָבָ א לִ פְ נֵי יְהוָה לַ ִמּ ְלחָ ָמה ַכּאֲ ֶשׁר אֲ ֹדנִי דֹּבֵ ר:

אשׁי אֲ בוֹת הַ ַמּטּוֹת ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־ר ֵ
ֹשׁה אֵ ת אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן וְאֵ ת יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן וְאֶ ָ
32:28וַ ְיצַו לָ הֶ ם מ ֶ
ֵי־ראוּבֵ ן ִא ְתּכֶם אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן כָּל־חָ לוּץ לַ ִמּ ְלחָ ָמה לִ ְפנֵי יְהוָה
וּבנ ְ
ֹשׁה אֲ לֵ הֶ ם ִאם־יַﬠַ ְברוּ ְבנֵי־גָד ְ
ֹאמר מ ֶ
32:29וַיּ ֶ
וְנִכְ ְבּ ָשׁה הָ אָ ֶרץ לִ פְ נֵיכֶם וּנְתַ תֶּ ם לָ הֶ ם אֶ ת־אֶ ֶרץ הַ גִּ לְ ﬠָ ד לַ אֲ חֻ זָּה:
 32:30ו ְִאם־ל ֹא יַﬠַ ְברוּ חֲ לוּצִ ים ִא ְתּכֶמה לַ ִמּ ְלחָ מָ ה ִל ְפנֵי יְהוָה וְהֶ ﬠ ֱִבירוּ אֶ ת ַטפָּ ם וְאֶ ת־נְ ֵשׁיהֶ ם וְאֶ ת ִמ ְקנֵיהֶ ם
לִ פְ ֵניכֶמה אֶ ל אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן וְנ ֹאחֲ זוּ ְבתֹכְ כֶם ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
ֲשׂה:
וּבנֵי ְראוּבֵ ן לֵ אמֹר אֵ ת אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־ﬠֲבָ ֶדי כֵּן ַנﬠ ֶ
32:31וַ ַיּﬠֲנוּ ְבנֵי־גָד ְ
32:32נ ְַחנוּ ַנ ֲﬠבֹר חֲ לוּצִ ים לִ פְ נֵי יְהוָה אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן ו ְִאתָּ נוּ אֲ חֻ ַזּת ַנחֲ לָ תֵ נוּ ֵמﬠֵ בֶ ר לַ יּ ְַר ֵדּן:
מ ִרי
ַשּׁה בֶ ן־יוֹסֵ ף אֶ ת־מַ ְמלֶ כֶת ִסיחֹ ן ֶמלֶ הָ אֱ ֹ
ֹשׁה לִ ְבנֵי־גָד וְלִ ְבנֵי ְראוּבֵ ן וְלַ חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט ְמנ ֶ
32:33וַיִּ תֵּ ן לָ הֶ ם מ ֶ
וְאֶ ת־מַ ְמלֶ כֶת עוֹג מֶ לֶ הַ בָּ ָשׁן הָ אָ ֶרץ לְ ﬠָ ֶריהָ ִבּגְ ֻב ת ﬠָ ֵרי הָ אָ ֶרץ סָ ִביב:
ת־דּיבֹן וְאֶ ת־ﬠֲטָ רֹת וְאֵ ת ֲﬠרֹﬠֵ ר:
32:34וַיִּ ְבנוּ ְבנֵי־גָד אֶ ִ
32:35וְאֶ ת־ﬠַ ְטרֹת שׁוֹפָ ן וְאֶ ת־י ְַﬠזֵר ְויָגְ בֳּהָ ה:
32:36וְאֶ ת־בֵּ ית נ ְִמ ָרה וְאֶ ת־בֵּ ית הָ ָרן ﬠָ ֵרי ִמ ְבצָ ר וְגִ ְד רֹת צ ֹאן:
וּבנֵי ְראוּבֵ ן בָּ נוּ אֶ ת־חֶ ְשׁבּוֹן וְאֶ ת־אֶ לְ ﬠָ לֵ א וְאֵ ת ִק ְריָתָ יִם:
ְ 32:37
ת־שׁמוֹת הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר בָּ נוּ:
ְ
ת־שׂ ְב ָמה וַיִּ ְק ְראוּ ְב ֵשׁמֹת אֶ
ִ
32:38וְאֶ ת־נְבוֹ וְאֶ ת־בַּ ﬠַ ל ְמעוֹן מוּסַ בֹּת ֵשׁם וְאֶ
ַיּוֹרשׁ אֶ ת־הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁ ר־בָּ הּ:
ַשּׁה גִּ ְלﬠָ ָדה וַיִּ ְלכְּ דֻ הָ ו ֶ
ן־מנ ֶ
ַ 32:39ויֵּלְ כוּ ְבּנֵי ָמכִ יר בֶּ ְ
ֵשׁב בָּ הּ:
ַשּׁה ַויּ ֶ
ן־מנ ֶ
ֹשׁה אֶ ת־הַ גִּ ְלﬠָ ד ְל ָמכִ יר בֶּ ְ
32:40וַיִּ ֵתּן מ ֶ
ַשּׁה הָ לַ וַיִּ ְלכֹּד אֶ ת־חַ וּתֵ יהֶ ם וַיִּ ְק ָרא אֶ ְתהֶ ן חַ וּת י ִָאיר:
ן־מנ ֶ
ְ 32:41וי ִָאיר בֶּ ְ
ת־בּנֹתֶ יהָ וַיִּ ְק ָרא לָ ה ֹנבַ ח ִבּ ְשׁמוֹ:
ת־קנָת וְאֶ ְ
ְ 32:42ונֹבַ ח הָ לַ וַיִּ לְ כֹּד אֶ ְ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן:
33:1אֵ לֶּ ה מַ ְסﬠֵ י ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר יָצְ אוּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם לְ צִ ְבאֹתָ ם ְבּיַד־מ ֶ
ֹשׁה אֶ ת־מוֹצָאֵ יהֶ ם ְל ַמ ְסﬠֵ יהֶ ם ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה וְאֵ לֶּ ה ַמ ְסﬠֵ יהֶ ם לְ מוֹצָאֵ יהֶ ם:
33:2וַיִּ כְ תֹּב מ ֶ
33:3וַיִּ ְסעוּ מֵ ַרﬠְ ְמסֵ ס בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן ִמ ָמּחֳ ַרת הַ פֶּ סַ ח יָצְ אוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּיָד
ָל־מצְ ָריִם:
ָר ָמה ְלﬠֵ ינֵי כּ ִ
ָל־בּכוֹר וּבֵ א הֵ יהֶ ם ﬠָ ָשׂה יְהוָה ְשׁפָ ִטים:
וּמצְ ַריִם ְמ ַק ְבּ ִרים אֵ ת אֲ ֶשׁר ִהכָּה יְהוָה בָּ הֶ ם כּ ְ
ִ 33:4
33:5וַיִּ ְסעוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ַרﬠְ ְמסֵ ס וַיַּחֲ נוּ ְבּסֻ כֹּת:
33:6וַיִּ ְסעוּ ִמסֻּ כֹּת וַיַּחֲ נוּ ְבאֵ תָ ם אֲ ֶשׁר ִבּ ְקצֵה הַ ִמּ ְדבָּ ר:
ָשׁב ﬠַ ל־פִּ י הַ ִחירֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי בַּ ﬠַ ל צְ פוֹן וַיַּחֲ נוּ לִ ְפנֵי ִמגְ ֹדּל:
33:7וַיִּ ְסעוּ ֵמאֵ תָ ם וַיּ ָ
33:8וַיִּ ְסעוּ ִמפְּ נֵי הַ ִחירֹת וַיַּﬠַ ְברוּ ְבתוֹ ־הַ יָּם הַ ִמּ ְדבָּ ָרה וַיּ ְֵלכוּ ֶדּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים ְבּ ִמ ְדבַּ ר אֵ תָ ם וַיַּחֲ נוּ ְבּ ָמ ָרה:
נוּ־שׁם:
ָ
ילם ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ﬠֵ ינֹת ַמיִם ו ְִשׁ ְב ִﬠים ְתּ ָמ ִרים וַיַּחֲ
וּבאֵ ִ
יל ָמה ְ
33:9וַיִּ ְסעוּ ִמ ָמּ ָרה וַ ָיּבֹאוּ אֵ ִ
1
33:10וַיִּ ְסעוּ מֵ אֵ ילִ ם וַיַּחֲ נוּ ﬠַ ל־יַם־סוֹף :
ר־סין:
33:11וַיִּ ְסעוּ ִמיַּם־סוֹף וַיַּחֲ נוּ ְבּ ִמ ְדבַּ ִ
ר־סין וַיַּחֲ נוּ ְבּ ָדפְ ָקה:
33:12וַיִּ ְסעוּ ִמ ִמּ ְדבַּ ִ
33:13וַיִּ ְסעוּ ִמ ָדּפְ ָקה וַיַּחֲ נוּ ְבּאָ לוּשׁ:
33:14וַיִּ ְסעוּ ֵמאָ לוּשׁ וַיַּחֲ נוּ ִבּ ְר ִפ ִידם ְול ֹא־הָ יָה ָשׁם ַמיִם לָ ﬠָ ם ִל ְשׁתּוֹת:
33:15וַיִּ ְסעוּ מֵ ְרפִ ִידם וַיַּחֲ נוּ ְבּ ִמ ְדבַּ ר ִסינָי:
33:16וַיִּ ְסעוּ ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִסינָי וַיַּחֲ נוּ ְבּ ִק ְב רֹת הַ תַּ אֲ וָה:
33:17וַיִּ ְסעוּ ִמ ִקּ ְברֹת הַ תַּ אֲ וָה וַיַּחֲ נוּ בַּ חֲ ֵצרֹת:
33:18וַיִּ ְסעוּ מֵ חֲ ֵצרֹת וַיַּחֲ נוּ ְבּ ִר ְתמָ ה:
33:19וַיִּ ְסעוּ ֵמ ִר ְתמָ ה וַיַּחֲ נוּ ְבּ ִרמֹּן פָּ ֶרץ:
33:20וַיִּ ְסעוּ מֵ ִרמֹּן פָּ ֶרץ וַיַּחֲ נוּ ְבּלִ ְבנָה:
33:21וַיִּ ְסעוּ ִמלִּ ְבנָה וַיַּחֲ נוּ ְבּ ִרסָּ ה:
33:22וַיִּ ְסעוּ מֵ ִרסָּ ה וַיַּחֲ נוּ ִבּ ְקהֵ לָ תָ ה:
ר־שׁפֶ ר:
ָ
33:23וַיִּ ְסעוּ ִמ ְקּהֵ לָ תָ ה וַיַּחֲ נוּ ְבּהַ
ר־שׁפֶ ר וַיַּחֲ נוּ בַּ חֲ ָר ָדה:
ָ
33:24וַיִּ ְסעוּ מֵ הַ
33:25וַיִּ ְסעוּ מֵ חֲ ָר ָדה וַיַּחֲ נוּ ְבּמַ ְקהֵ ת:
33:26וַיִּ ְסעוּ ִממַּ ְקהֵ ת וַיַּחֲ נוּ ְבּתָ חַ ת:
33:27וַיִּ ְסעוּ ִמתָּ חַ ת וַיַּחֲ נוּ ְבּתָ ַרח:
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33:28וַיִּ ְסעוּ ִמתָּ ַרח וַיַּחֲ נוּ ְבּ ִמ ְת ָקה:
מנָה:
33:29וַיִּ ְסעוּ ִמ ִמּ ְת ָקה וַיַּחֲ נוּ ְבּחַ ְשׁ ֹ
מנָה וַיַּחֲ נוּ ְבּמֹסֵ רוֹת:
33:30וַיִּ ְסעוּ מֵ חַ ְשׁ ֹ
33:31וַיִּ ְסעוּ ִממֹּסֵ רוֹת וַיַּחֲ נוּ ִבּ ְבנֵי יַﬠ ֲָקן:
33:32וַיִּ ְסעוּ ִמ ְבּנֵי יַﬠ ֲָקן וַיַּחֲ נוּ ְבּחֹ ר הַ גִּ ְדגָּד:
33:33וַיִּ ְסעוּ מֵ חֹ ר הַ גִּ ְדגָּד וַיַּחֲ נוּ ְבּי ְָטבָ תָ ה:
33:34וַיִּ ְסעוּ ִמיּ ְָטבָ תָ ה וַיַּחֲ נוּ ְבּﬠַ ְב ֹרנָה:
33:35וַיִּ ְסעוּ מֵ ﬠַ ְב ֹרנָה ַויַּחֲ נוּ ְבּﬠֶ צְ יוֹן ָגּבֶ ר:
33:36וַיִּ ְסעוּ ֵמﬠֶ צְ יוֹן גָּבֶ ר וַיַּחֲ נוּ ְב ִמ ְדבַּ ר־צִ ן ִהוא ָק ֵדשׁ:
33:37וַיִּ ְסעוּ ִמ ָקּ ֵדשׁ וַיַּחֲ נוּ ְבּהֹ ר הָ הָ ר ִבּ ְקצֵה אֶ ֶרץ אֱ דוֹם:
ל־פּי יְהוָה וַיָּמָ ת ָשׁם ִבּ ְשׁנַת הָ אַ ְרבָּ ﬠִ ים לְ ֵצאת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם
33:38וַיַּﬠַ ל אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן אֶ ל־הֹ ר הָ הָ ר ﬠַ ִ
ישׁי ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ:
בַּ חֹ ֶדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
וּמאַ ת ָשׁנָה ְבּמֹתוֹ ְבּהֹ ר הָ הָ ר:
ן־שׁ שׁ וְﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
33:39וְאַ הֲ רֹן בֶּ ָ
33:40וַיִּ ְשׁ ַמע הַ כְּ ַנﬠֲנִי ֶמלֶ ﬠ ֲָרד וְהוּא־יֹ ֵשׁב בַּ ֶנּגֶב ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן ְבּב ֹא ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
מנָה:
33:41וַיִּ ְסעוּ מֵ הֹ ר הָ הָ ר וַיַּחֲ נוּ ְבּצַלְ ֹ
מנָה ַויַּחֲ נוּ ְבּפוּנֹן:
33:42וַיִּ ְסעוּ ִמצַּלְ ֹ
33:43וַיִּ ְסעוּ ִמפּוּנֹן וַיַּחֲ נוּ ְבּ ֹאבֹת:
33:44וַיִּ ְסעוּ ֵמאֹ בֹת וַיַּחֲ נוּ ְבּﬠִ יֵּי הָ ﬠֲבָ ִרים ִבּגְ בוּל מוֹאָ ב:
33:45וַיִּ ְסעוּ ֵמ ִﬠיִּ ים וַיַּחֲ נוּ ְבּ ִדיבֹן גָּד:
33:46וַיִּ ְסעוּ ִמ ִדּיבֹן גָּד וַיַּחֲ נוּ ְבּﬠַ לְ מֹן ִדּ ְבלָ תָ יְמָ ה:
33:47וַיִּ ְסעוּ מֵ ﬠַ לְ מֹן ִדּ ְבלָ תָ יְמָ ה וַיַּחֲ נוּ ְבּהָ ֵרי הָ ﬠֲבָ ִרים לִ פְ נֵי נְבוֹ:
33:48וַיִּ ְסעוּ מֵ הָ ֵרי הָ ﬠֲבָ ִרים וַיַּחֲ נוּ ְבּﬠַ ְרבֹת מוֹאָ ב ﬠַ ל י ְַר ֵדּן י ְֵרחוֹ:
33:49וַיַּחֲ נוּ ﬠַ ל־הַ יּ ְַר ֵדּן ִמבֵּ ית הַ י ְִשׁמֹת ﬠַ ד אָ בֵ ל הַ ִשּׁ ִטּים ְבּﬠַ ְרבֹת מוֹאָ ב:
ֹשׁה ְבּﬠַ ְרבֹת מוֹאָ ב ﬠַ ל־י ְַר ֵדּן ְי ֵרחוֹ לֵ אמֹר:
ַ 33:50וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
עֹב ִרים אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן אֶ ל־אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם כִּ י אַ ֶתּם ְ
ַ 33:51דּבֵּ ר אֶ ְ
ֹתם ְתּאַ בֵּ דוּ וְאֵ ת
ְהוֹר ְשׁתֶּ ם אֶ ת־כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ ִמפְּ נֵיכֶם ו ְִאבַּ ְדתֶּ ם אֵ ת כָּל־מַ ְשׂכִּ יֹּ ָתם וְאֵ ת כָּל־צ ְַל ֵמי ַמסֵּ כ ָ
33:52ו ַ
ֹתם תַּ ְשׁ ִמידוּ:
כָּל־בָּ מ ָ
ֹתהּ:
ִישׁ ְב ֶתּם־בָּ הּ כִּ י לָ כֶם נָתַ ִתּי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ לָ ֶר ֶשׁת א ָ
ְהוֹר ְשׁתֶּ ם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ו ַ
33:53ו ַ
גוֹרל לְ ִמ ְשׁ ְפּחֹ ֵתיכֶם לָ ַרב ַתּ ְרבּוּ אֶ ת־נַחֲ לָ תוֹ וְלַ ְמﬠַ ט ַתּ ְמﬠִ יט אֶ ת־נַחֲ לָ תוֹ אֶ ל
33:54ו ְִה ְתנַחַ ְלתֶּ ם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְבּ ָ
ֹתיכֶם ִתּ ְתנֶחָ לוּ:
גּוֹרל לוֹ י ְִהיֶה ְלמַ טּוֹת אֲ ב ֵ
אֲ ֶשׁר־יֵצֵא לוֹ ָשׁמָּ ה הַ ָ
תּוֹתירוּ מֵ הֶ ם לְ ִשׂכִּ ים ְבּﬠֵ ינֵיכֶם ו ְִלצְ נִי ִנם ְבּצִ ֵדּיכֶם
תוֹרישׁוּ אֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ ִמ ְפּנֵיכֶם וְהָ יָה אֲ ֶשׁר ִ
33:55ו ְִאם־ל ֹא ִ
וְצָ ֲררוּ אֶ ְתכֶם ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ר אַ תֶּ ם יֹ ְשׁ ִבים בָּ הּ:
ֱשׂה לָ כֶם:
יתי לַ ﬠֲשׂוֹת לָ הֶ ם אֶ ﬠ ֶ
33:56וְהָ יָה כַּאֲ ֶשׁר ִדּ ִמּ ִ
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
34:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם כִּ י־אַ ֶתּם בָּ ִאים אֶ ל־הָ אָ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן ז ֹאת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִתּפֹּל לָ כֶם ְבּ ַנחֲ לָ ה אֶ ֶרץ
ְ
34:2צַו אֶ
כְּ נַﬠַ ן לִ גְ ֻב תֶ יהָ :
34:3וְהָ יָה לָ כֶם ְפּאַ ת־ ֶנגֶב ִמ ִמּ ְדבַּ ר־צִ ן ﬠַ ל־י ְֵדי אֱ דוֹם וְהָ יָה לָ כֶם גְּ בוּל ֶנגֶב ִמ ְקצֵה יָם־הַ ֶמּלַ ח ֵק ְד ָמה:
ֹתיו ִמ ֶנּגֶב ְל ָק ֵדשׁ בַּ ְרנֵﬠַ ְויָצָא חֲ ַצר־אַ ָדּר
ְ 34:4ונָסַ ב לָ כֶם הַ גְּ בוּל ִמ ֶנּגֶב לְ מַ ﬠֲלֵ ה ﬠַ ְק ַר ִבּים וְﬠָ בַ ר צִ נָה והיה וְהָ יוּ תּוֹצְ א ָ
מנָה:
וְﬠָ בַ ר ﬠַ צְ ֹ
ְ 34:5ונָסַ ב הַ גְּ בוּל מֵ ﬠַ צְ מוֹן נ ְַחלָ ה ִמצְ ָריִם וְהָ יוּ תוֹצְ אֹתָ יו הַ יָּמָּ ה:
34:6וּגְ בוּל יָם וְהָ יָה לָ כֶם הַ יָּם הַ גָּדוֹל וּגְ בוּל זֶה־י ְִהיֶה לָ כֶם גְּ בוּל יָם:
ְ 34:7וזֶה־י ְִהיֶה לָ כֶם גְּ בוּל ָצפוֹן ִמן־הַ יָּם הַ ָגּדֹל ְתּ ָתאוּ לָ כֶם הֹ ר הָ הָ ר:
34:8מֵ הֹ ר הָ הָ ר ְתּתָ אוּ ְלב ֹא חֲ מָ ת וְהָ יוּ תּוֹצְ אֹת הַ גְּ בֻל צְ ָד ָדה:
אֹתיו חֲ צַ ר ﬠֵ ינָן זֶה־י ְִהיֶה לָ כֶם גְּ בוּל צָפוֹן:
ְ 34:9ויָצָא הַ גְּ בֻל זִ ְפ ֹרנָה וְהָ יוּ תוֹצְ ָ
34:10ו ְִה ְתאַ וִּ יתֶ ם לָ כֶם לִ גְ בוּל ֵק ְדמָ ה מֵ חֲ ַצר ﬠֵ ינָן ְשׁפָ מָ ה:
ְ 34:11וי ַָרד הַ גְּ בֻל ִמ ְשּׁפָ ם הָ ִר ְבלָ ה ִמ ֶקּ ֶדם לָ ﬠָ יִן ְוי ַָרד הַ גְּ בוּל וּמָ חָ ה ﬠַ ל־כּ ֶֶתף יָם־כִּ נּ ֶֶרת ֵק ְד ָמה:
ְ 34:12וי ַָרד הַ גְּ בוּל הַ יּ ְַר ֵדּנָה וְהָ יוּ תוֹצְ אֹתָ יו יָם הַ ֶמּלַ ח ז ֹאת ִתּ ְהיֶה לָ כֶם הָ אָ ֶרץ ִלגְ ֻב ֶתיהָ סָ ִביב:
גוֹרל אֲ ֶשׁ ר צִ וָּה יְהוָה לָ תֵ ת לְ ִת ְשׁﬠַ ת
מ ר ז ֹאת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִתּ ְתנַחֲ לוּ אֹתָ הּ ְבּ ָ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
ֹשׁה אֶ ְ
34:13וַ ְיצַו מ ֶ
הַ ַמּטּוֹת וַחֲ צִ י הַ מַּ ֶטּה:

ַשּׁה לָ ְקחוּ נַחֲ לָ ָתם:
ֹתם וַחֲ צִ י ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
34:14כִּ י לָ ְקחוּ ַמ ֵטּה ְבנֵי הָ ראוּבֵ נִי לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם וּמַ טֵּ ה ְבנֵי־הַ גּ ִָדי לְ בֵ ית אֲ ב ָ
ְ 34:15שׁנֵי הַ מַּ טּוֹת וַחֲ צִ י הַ מַּ טֶּ ה לָ ְקחוּ נַחֲ לָ תָ ם מֵ ﬠֵ בֶ ר לְ י ְַר ֵדּן י ְֵרחוֹ ֵק ְד ָמה ִמזְ ָרחָ ה:
ֹשׁה לֵּ אמֹר:
34:16וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
34:17אֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־ ִי ְנחֲ לוּ לָ כֶם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן:
ְ 34:18ונ ִָשׂיא אֶ חָ ד נ ִָשׂיא אֶ חָ ד ִמ ַמּ ֶטּה ִתּ ְקחוּ לִ נְ חֹ ל אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ְהוּדה כָּלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה:
34:19וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת הָ אֲ נ ִָשׁים לְ ַמטֵּ ה י ָ
34:20וּ ְלמַ ֵטּה ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְשׁמוּאֵ ל בֶּ ן־ﬠַ ִמּיהוּד:
ידד בֶּ ן־כִּ ְסלוֹן:
34:21לְ מַ טֵּ ה ִב ְני ִָמן אֱ לִ ָ
ֵי־דן נ ִָשׂיא בֻּ ִקּי בֶּ ן־יָגְ לִ י:
וּלמַ ֵטּה ְבנ ָ
ְ 34:22
ַשּׁה נ ִָשׂיא חַ נִּיאֵ ל בֶּ ן־אֵ פֹד:
ֵי־מנ ֶ
34:23לִ ְבנֵי יוֹסֵ ף לְ מַ טֵּ ה ְבנ ְ
ן־שׁפְ טָ ן:
34:24וּלְ מַ טֵּ ה ְבנֵי־אֶ ְפ ַריִם נ ִָשׂיא ְקמוּאֵ ל בֶּ ִ
וּלמַ ֵטּה ְבנֵי־זְ בוּלֻן נ ִָשׂיא אֱ לִ יצָפָ ן בֶּ ן־פַּ ְר ָנ :
ְ 34:25
ִשׂשכָר נ ִָשׂיא פַּ לְ ִטיאֵ ל בֶּ ן־ﬠַ זָּן:
34:26וּלְ מַ ֵטּה ְבנֵי־י ָ
ן־שׁ ִמי:
34:27וּלְ מַ טֵּ ה ְבנֵי־אָ ֵשׁר נ ִָשׂיא אֲ ִחיהוּד בֶּ ְ
34:28וּלְ מַ טֵּ ה ְבנֵי־נ ְַפ ָתּ ִלי נ ִָשׂיא פְּ ַד ְהאֵ ל בֶּ ן־ﬠַ ִמּיהוּד:
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
ְ
34:29אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה לְ נַחֵ ל אֶ
ֹשׁה ְבּﬠַ ְרבֹת מוֹאָ ב ﬠַ ל־י ְַר ֵדּן י ְֵרחוֹ לֵ אמֹר:
35:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
וּמגְ ָרשׁ לֶ ﬠָ ִרים ְס ִביבֹתֵ יהֶ ם ִתּ ְתּנוּ לַ ְלוִיִּ ם:
זָּתם ﬠָ ִרים לָ ָשׁבֶ ת ִ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְונ ְָתנוּ לַ ְלוִיִּ ם ִמנַּחֲ לַ ת אֲ חֻ ָ
ְ
35:2צַו אֶ
וּלכֹל חַ יּ ָָתם:
וּמגְ ְר ֵשׁיהֶ ם י ְִהיוּ ִל ְבהֶ ְמ ָתּם ו ְִל ְרכ ָֻשׁם ְ
35:3וְהָ יוּ הֶ ﬠָ ִרים לָ הֶ ם לָ ָשׁבֶ ת ִ
וּמגְ ְר ֵשׁי הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לַ לְ וִיִּ ם ִמ ִקּיר הָ ﬠִ יר וָחוּצָ ה אֶ לֶ ף אַ ָמּה סָ ִביב:
ִ 35:4
ת־פּאַ ת־יָםה אַ לְ פַּ יִם
ְ
ת־ק ְדמָ ה אַ ְלפַּ יִם בָּ אַ ָמּה וְאֶ ת־פְּ אַ ת־ ֶנגֶב אַ לְ פַּ יִם בָּ אַ מָּ ה וְאֶ
ֵ
35:5וּמַ דֹּתֶ ם ִמחוּץ לָ ﬠִ יר אֶ ת־פְּ אַ
בָּ אַ מָּ ה וְאֵ ת פְּ אַ ת ָצפוֹן אַ לְ פַּ יִם בָּ אַ מָּ ה וְהָ ﬠִ יר בַּ ָתּוֶ זֶה י ְִהיֶה לָ הֶ ם ִמגְ ְר ֵשׁי הֶ ﬠָ ִרים:
35:6וְאֵ ת הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לַ לְ וִיִּ ם אֵ ת ֵשׁשׁ־ﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְקלָ ט אֲ ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לָ נֻס ָשׁ ָמּה הָ רֹצֵ חַ ַוﬠֲלֵ יהֶ ם ִתּ ְתּנוּ אַ ְרבָּ ִﬠים
וּשׁתַּ יִם ִﬠיר:
ְ
ת־מגְ ְר ֵשׁיהֶ ן:
ִ
מנֶה ﬠִ יר אֶ ְתהֶ ן וְאֶ
וּשׁ ֹ
35:7כָּל־הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לַ לְ וִיִּ ם אַ ְרבָּ ﬠִ ים ְ
וּמאֵ ת הַ ְמﬠַ ט ַתּ ְמﬠִ יטוּ ִאישׁ כְּ ִפי נַחֲ לָ תוֹ אֲ ֶשׁר
35:8וְהֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ֵמאֲ חֻ זַּת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֵ ת הָ ַרב ַתּ ְרבּוּ ֵ
יִנְ חָ לוּ יִתֵּ ן מֵ ﬠָ ָריו לַ לְ וִיִּ ם:
מ ר:
ֹשׁה לֵּ א ֹ
35:9וַ ְי ַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
עֹב ִרים אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן אַ ְרצָה כְּ נָﬠַ ן:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם כִּ י אַ תֶּ ם ְ
ַ 35:10דּבֵּ ר אֶ ְ
יתם לָ כֶם ﬠָ ִרים ﬠָ ֵרי ִמ ְקלָ ט ִתּ ְהיֶינָה לָ כֶם ְונָס ָשׁ ָמּה ֹר ֵצחַ מַ כֵּה־נֶפֶ שׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה:
35:11ו ְִה ְק ִר ֶ
35:12וְהָ יוּ לָ כֶם הֶ ﬠָ ִרים לְ ִמ ְקלָ ט ִמגֹּ אֵ ל ְול ֹא יָמוּת הָ ֹר ֵצחַ ﬠַ ד־ﬠָ ְמדוֹ לִ ְפנֵי הָ ﬠֵ ָדה לַ ִמּ ְשׁפָּ ט:
35:13וְהֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ִתּתֵּ נוּ ֵשׁשׁ־ﬠָ ֵרי ִמ ְקלָ ט ִתּ ְהיֶינָה לָ כֶם:
35:14אֵ ת ְשׁ שׁ הֶ ﬠָ ִרים ִתּ ְתּנוּ מֵ ﬠֵ בֶ ר לַ יּ ְַר ֵדּן וְאֵ ת ְשׁ שׁ הֶ ﬠָ ִרים ִתּ ְתּנוּ ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן ﬠָ ֵרי ִמ ְקלָ ט ִתּ ְהיֶינָה:
ָל־מכֵּה־ ֶנפֶ שׁ
תּוֹשׁב ְבּתוֹכָם ִתּ ְהיֶינָה ֵשׁשׁ־הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה לְ ִמ ְקלָ ט לָ נוּס ָשׁ ָמּה כּ ַ
ָ
35:15לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְלַ גֵּר וְלַ
ִבּ ְשׁ ָגגָה:
ם־בּכְ לִ י בַ ְרזֶל ִהכָּהוּ וַ ָיּמֹת ֹר ֵצחַ הוּא מוֹת יוּמַ ת הָ ֹר ֵצחַ :
35:16ו ְִא ִ
35:17ו ְִאם ְבּאֶ בֶ ן יָד אֲ ֶשׁר־יָמוּת בָּ הּ ִהכָּהוּ וַ ָיּמֹת ֹר ֵצחַ הוּא מוֹת יוּמַ ת הָ ֹר ֵצחַ :
35:18אוֹ ִבּכְ לִ י ﬠֵ ץ־יָד אֲ ֶשׁר־יָמוּת בּוֹ ִהכָּהוּ וַ ָיּמֹת ֹר ֵצחַ הוּא מוֹת יוּמַ ת הָ ֹר ֵצחַ :
35:19גֹּ אֵ ל הַ ָדּם הוּא י ִָמית אֶ ת־הָ ֹר ֵצחַ ְבּ ִפגְ עוֹ־בוֹ הוּא י ְִמיתֶ נּוּ:
אוֹ־ה ְשׁלִ י ﬠָ לָ יו ִבּצְ ִדיָּה ַו ָיּמֹת:
ִ
ם־בּ ִשׂנְאָ ה י ְֶה ָדּפֶ נּוּ
35:20ו ְִא ְ
יוּמת הָ רוֹצֵ חַ גֹּ אֵ ל הַ ָדּם ָי ִמית אֶ ת־הָ רֹצֵ חַ
מוֹת־יוּמת הַ ַמּכֶּה רֹצֵ חַ הוּא מוֹת ָ
ַ
35:21אוֹ ְבאֵ יבָ ה ִהכָּהוּ ְביָדוֹ ַו ָיּמֹת
ְבּ ִפגְ עוֹ־בוֹ:
אוֹ־ה ְשׁ ִלי ﬠָ לָ יו כָּל־כְּ לִ י ְבּל ֹא צְ ִדיָּה:
ִ
ם־בּפֶ תַ ע ְבּל ֹא־אֵ יבָ ה הֲ ָדפוֹ
35:22ו ְִא ְ
35:23אוֹ ְבכָל־אֶ בֶ ן אֲ ֶשׁר־יָמוּת בָּ הּ ְבּל ֹא ְראוֹת וַיַּפֵּ ל ﬠָ לָ יו וַ ָיּמֹת וְהוּא ל ֹא־אוֹיֵב לוֹ ְול ֹא ְמבַ ֵקּשׁ ָרﬠָ תוֹ:
ְשׁפְ טוּ הָ ﬠֵ ָדה בֵּ ין הַ מַּ כֶּה וּבֵ ין גֹּ אֵ ל הַ ָדּם ﬠַ ל הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים הָ אֵ לֶּ ה:
35:24ו ָ
ל־ﬠיר ִמ ְקלָ טוֹ אֲ ֶשׁר־נָס ָשׁמָּ ה ְוי ַָשׁב בָּ הּ
35:25ו ְִהצִּ ילוּ הָ ﬠֵ ָדה אֶ ת־הָ ֹר ֵצחַ ִמיַּד גֹּ אֵ ל הַ ָדּם וְהֵ ִשׁיבוּ אֹתוֹ הָ ﬠֵ ָדה אֶ ִ
קֹּדשׁ:
ﬠַ ד־מוֹת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגּ ֹדל אֲ ֶשׁר־מָ ַשׁח אֹתוֹ ְבּ ֶשׁמֶ ן הַ ֶ
35:26ו ְִאם־יָצ ֹא יֵצֵא הָ ֹר ֵצחַ אֶ ת־גְּ בוּל ﬠִ יר ִמ ְקלָ טוֹ אֲ ֶשׁר יָנוּס ָשׁמָּ ה:
35:27וּמָ צָא אֹתוֹ גֹּ אֵ ל הַ ָדּם ִמחוּץ ִלגְ בוּל ִﬠיר ִמ ְקלָ טוֹ ו ְָרצַ ח גֹּ אֵ ל הַ ָדּם אֶ ת־הָ רֹצֵ חַ אֵ ין לוֹ ָדּם:

35:28כִּ י ְב ִﬠיר ִמ ְקלָ טוֹ י ֵֵשׁב ﬠַ ד־מוֹת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגּדֹל וְאַ חֲ ֵרי מוֹת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגּדֹל יָשׁוּב הָ ֹר ֵצחַ אֶ ל־אֶ ֶרץ אֲ חֻ זָּתוֹ:
מוֹשׁבֹתֵ יכֶם:
ְ
35:29וְהָ יוּ אֵ לֶּ ה לָ כֶם לְ חֻ ַקּת ִמ ְשׁפָּ ט לְ ֹדרֹתֵ יכֶם ְבּכֹל
35:30כָּל־מַ כֵּה־נֶפֶ שׁ לְ פִ י ﬠֵ ִדים י ְִר ַצח אֶ ת־הָ ֹרצֵ חַ וְﬠֵ ד אֶ חָ ד ל ֹא־ ַי ֲﬠנֶה ְבנֶפֶ שׁ לָ מוּת:
יוּמת:
ֹא־ת ְקחוּ כֹפֶ ר ְלנֶפֶ שׁ רֹצֵ חַ אֲ ֶשׁר־הוּא ָר ָשׁע לָ מוּת כִּ י־מוֹת ָ
ְ 35:31ול ִ
ֹא־ת ְקחוּ כֹפֶ ר לָ נוּס אֶ ל־ﬠִ יר ִמ ְקלָ טוֹ לָ שׁוּב לָ ֶשׁבֶ ת בָּ אָ ֶרץ ﬠַ ד־מוֹת הַ כֹּהֵ ן:
35:32וְל ִ
ְ 35:33ול ֹא־תַ חֲ נִיפוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ תֶּ ם בָּ הּ כִּ י הַ ָדּם הוּא יַחֲ נִיף אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וְלָ אָ ֶרץ ל ֹא־ ְיכֻפַּ ר לַ ָדּם אֲ ֶשׁר
י־אם ְבּ ַדם שׁ ְֹפכוֹ:
שֻׁ פַּ ־בָּ הּ כִּ ִ
שׁכֵן ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
שׁכֵן ְבּתוֹכָהּ כִּ י אֲ נִי יְהוָה ֹ
ְ 35:34ול ֹא ְת ַט ֵמּא אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם יֹ ְשׁ ִבים בָּ הּ אֲ ֶשׁ ר אֲ נִ י ֹ
ֹשׁה
ַשּׁה ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחֹ ת ְבּנֵי יוֹסֵ ף וַי ְַד ְבּרוּ ִל ְפנֵי מ ֶ
ן־מנ ֶ
ן־מכִ יר בֶּ ְ
אשׁי הָ אָ בוֹת ְל ִמ ְשׁפַּ חַ ת ְבּנֵי־גִ ְלﬠָ ד בֶּ ָ
36:1וַיִּ ְק ְרבוּ ָר ֵ
אשׁי אָ בוֹת לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
וְלִ פְ נֵי אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן 1וְלִ פְ נֵי הַ ְנּ ִשׂ ִאים ָר ֵ
גוֹרל ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַאדֹנִי ֻצוָּה בַ יה ָוה לָ תֵ ת אֶ ת־נַחֲ לַ ת
ֹאמרוּ אֶ ת־אֲ דֹנִי צִ וָּה יְהוָה לָ תֵ ת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְבּנַחֲ לָ ה ְבּ ָ
ַ 36:2ויּ ְ
צְ לָ פְ חָ ד אָ ִחינוּ לִ ְבנֹתָ יו:
ֹתינוּ וְנוֹסַ ף ﬠַ ל נַחֲ לַ ת הַ ַמּ ֶטּה אֲ ֶשׁר
36:3וְהָ יוּ לְ אֶ חָ ד ִמ ְבּנֵי ִשׁ ְבטֵ י ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ נ ִָשׁים ְו ִנגְ ְרﬠָ ה נַחֲ לָ תָ ן ִמנַּחֲ לַ ת אֲ ב ֵ
וּמגֹּ ַרל נַחֲ לָ ֵתנוּ ִיגּ ֵָרﬠַ :
ִתּ ְהיֶינָה לָ הֶ ם ִ
ֹתינוּ
וּמנַּחֲ לַ ת ַמ ֵטּה אֲ ב ֵ
ְנוֹספָ ה נַחֲ לָ תָ ן ﬠַ ל נַחֲ לַ ת הַ מַּ טֶּ ה אֲ ֶשׁר ִתּ ְהיֶינָה לָ הֶ ם ִ
36:4ו ְִאם־י ְִהיֶה הַ יֹּ בֵ ל לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְ
ִיגּ ַָרע נַחֲ לָ ָתן:
ל־פּי יְהוָה לֵ אמֹר כֵּן מַ ֵטּה ְבנֵי־יוֹסֵ ף ֹדּ ְב ִרים:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ִ
ְ
ֹשׁה אֶ
36:5וַיְצַו מ ֶ
36:6זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה לִ ְבנוֹת צְ לָ פְ חָ ד לֵ אמֹר לַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֵיהֶ ם ִתּ ְהיֶינָה ְלנ ִָשׁים אַ לְ ִמ ְשׁפַּ חַ ת מַ טֵּ ה
אֲ ִביהֶ ם ִתּ ְהיֶינָה ְלנ ִָשׁים:
ֹתיו י ְִד ְבּ קוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹא־ת ֹסּב נַחֲ לָ ה לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִממַּ טֶּ ה אֶ ל־מַ טֶּ ה כִּ י ִאישׁ ְבּ ַנחֲ לַ ת ַמ ֵטּה אֲ ב ָ
36:7וְל ִ
ְ 36:8וכָל־בַּ ת יֹ ֶר ֶשׁת נַחֲ לָ ה ִמ ַמּטּוֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ אֶ חָ ד ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת ַמ ֵטּה אָ ִביהָ ִתּ ְהיֶה לְ ִא ָשּׁה ְל ַמﬠַ ן יִי ְרשׁוּ ְבּנֵי
ֹתיו:
י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ נַחֲ לַ ת אֲ ב ָ
י־אישׁ ְבּנַחֲ לָ תוֹ י ְִד ְבּ קוּ מַ טּוֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹא־תסֹּב נַחֲ לָ ה ִממַּ טֶּ ה לְ מַ טֶּ ה אַ חֵ ר כִּ ִ
36:9וְל ִ
ֹשׁה כֵּן ﬠָ שׂוּ ְבּנוֹת צְ לָ ְפחָ ד:
36:10כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
וּמ ְלכָּה ְונֹﬠָ ה ְבּנוֹת צְ לָ ְפחָ ד ִל ְבנֵי ד ֵֹדיהֶ ן ְלנ ִָשׁים:
36:11ו ִַתּ ְהיֶינָה ַמ ְחלָ ה ִת ְרצָה וְחָ גְ לָ ה ִ
ל־מטֵּ ה ִמ ְשׁפַּ חַ ת אֲ ִביהֶ ן:
ַשּׁה בֶ ן־יוֹסֵ ף הָ יוּ ְלנ ִָשׁים ו ְַתּ ִהי נַחֲ לָ ָתן ﬠַ ַ
ֵי־מנ ֶ
ִ 36:12מ ִמּ ְשׁ ְפּחֹ ת ְבּנ ְ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠַ ְרבֹת מוֹאָ ב ﬠַ ל י ְַר ֵדּן י ְֵרחוֹ:
ֹשׁה אֶ ְ
36:13אֵ לֶּ ה הַ ִמּצְ ות וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
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ארן וּבֵ ין־תֹּפֶ ל
ֹשׁה אֶ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן בַּ ִמּ ְדבָּ ר בָּ ﬠ ֲָרבָ ה מוֹל סוּף בֵּ ין־פָּ ָ
1:1אֵ לֶּ ה הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר מ ֶ
וְלָ בָ ן וַחֲ צֵ רֹת ו ְִדי זָהָ ב:
ר־שׂﬠִ יר ﬠַ ד ָק ֵדשׁ בַּ ְרנֵﬠַ :
ֵ
1:2אַ חַ ד ﬠָ ָשׂר יוֹם מֵ חֹ ֵרב ֶדּ ֶר הַ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֹתוֹ
ֹשׁה אֶ ְ
1:3וַי ְִהי ְבּאַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה ְבּﬠַ ְשׁתֵּ י־ﬠָ ָשׂר חֹ ֶדשׁ ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ ִדּבֶּ ר מ ֶ
אֲ לֵ הֶ ם:
ובּאֶ ְד ֶר ִﬠי:
ר־יוֹשׁב ְבּﬠַ ְשׁ ָתּרֹת ְ
ֵ
יוֹשׁב ְבּחֶ ְשׁבּוֹן וְאֵ ת עוֹג ֶמלֶ הַ בָּ ָשׁן אֲ ֶשׁ
1:4אַ חֲ ֵרי הַ כֹּתוֹ אֵ ת ִסיחֹ ן מֶ לֶ הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁר ֵ
תּוֹרה הַ זּ ֹאת לֵ אמֹר:
ֹשׁה בֵּ אֵ ר אֶ ת־הַ ָ
הוֹאיל מ ֶ
ְ 1:5בּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ְבּאֶ ֶרץ מוֹאָ ב ִ
מר ַרב־לָ כֶם ֶשׁבֶ ת בָּ הָ ר הַ ֶזּה:
1:6יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ִדּבֶּ ר אֵ לֵ ינוּ ְבּחֹ ֵרב לֵ א ֹ
וּבחוֹף הַ יָּם אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנﬠֲנִי
ָל־שׁ ֵכנָיו בָּ ﬠ ֲָרבָ ה בָ הָ ר וּבַ ְשּׁפֵ לָ ה וּבַ ֶנּגֶב ְ
וּסעוּ לָ כֶם וּבֹאוּ הַ ר הָ אֱ מ ִֹרי וְאֶ ל־כּ ְ
ְ 1:7פּנוּ ְ
ר־פּ ָרת:
וְהַ לְּ בָ נוֹן ﬠַ ד־הַ נָּהָ ר הַ ָגּדֹל נְהַ ְ
וּליַﬠֲקֹב
ְ 1:8ראוּ נָתַ ִתּי ִל ְפנֵיכֶם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ בֹּאוּ ְוּרשׁוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי 3לַ אֲ בֹתֵ יכֶם ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִצְ חָ ק ְ
לָ תֵ ת לָ הֶ ם וּלְ ז ְַרﬠָ ם אַ חֲ ֵריהֶ ם:
מ ר ל ֹא־אוּכַל לְ בַ ִדּי ְשׂאֵ ת אֶ ְתכֶם:
1:9וָאֹמַ ר אֲ לֵ כֶם בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא לֵ א ֹ
1:10יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ִה ְרבָּ ה אֶ ְתכֶם ו ְִהנְּ כֶם הַ יּוֹם כְּ כוֹכְ בֵ י הַ ָשּׁמַ יִם לָ רֹב:
בוֹתכֶם יֹ סֵ ף ﬠֲלֵ יכֶם ָכּכֶם אֶ לֶ ף ְפּﬠָ ִמים וִיבָ ֵר אֶ ְתכֶם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר לָ כֶם:
1:11יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ֵ
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יבכֶם:
1:12אֵ יכָה אֶ ָשּׂא לְ בַ ִדּי טָ ְרחֲ כֶם וּמַ ַשּׂאֲ כֶם ו ְִר ְ
אשׁיכֶם:
1:13הָ בוּ לָ כֶם אֲ נ ִָשׁים חֲ כ ִָמים וּנְ ֹבנִים וִידֻ ﬠִ ים ְל ִשׁ ְב ֵטיכֶם וַאֲ ִשׂימֵ ם ְבּ ָר ֵ
ר־דּבַּ ְרתָּ לַ ﬠֲשׂוֹת:
ֹאמרוּ טוֹב־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁ ִ
1:14וַתַּ ﬠֲנוּ א ִֹתי ַותּ ְ
ְשׂ ֵרי
ְשׂ ֵרי ֵמאוֹת ו ָ
אשׁים ﬠֲלֵ יכֶם ָשׂ ֵרי אֲ לָ ִפים ו ָ
אֹתם ָר ִ
אשׁי ִשׁ ְב ֵטיכֶם אֲ נ ִָשׁים חֲ כ ִָמים וִידֻ ִﬠים וָאֶ ֵתּן ָ
ת־ר ֵ
1:15וָאֶ ַקּח אֶ ָ
ֲשׂרֹת ְושׁ ְֹט ִרים לְ ִשׁ ְבטֵ יכֶם:
ְשׂ ֵרי ﬠ ָ
חֲ ִמ ִשּׁים ו ָ
ין־אישׁ וּבֵ ין־אָ ִחיו וּבֵ ין ֵגּרוֹ:
צֶדק בֵּ ִ
וּשׁפַ ְט ֶתּם ֶ
1:16וָאֲ צַ וֶּה אֶ ת־שׁ ְֹפטֵ יכֶם בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא לֵ אמֹר ָשׁמֹﬠַ בֵּ ין־אֲ חֵ יכֶם ְ
ֵי־אישׁ כִּ י הַ ִמּ ְשׁפָּ ט לֵ א ִהים הוּא וְהַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר
1:17ל ֹא־תַ כִּ ירוּ פָ נִים בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט כּ ַָקּטֹן ַכּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁ ָמ עוּן ל ֹא ָתגוּרוּ ִמפְּ נ ִ
וּשׁמַ ﬠְ ִתּיו:
י ְִק ֶשׁה ִמכֶּם תַּ ְק ִרבוּן אֵ לַ י ְ
1:18וָאֲ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר תַּ ﬠֲשׂוּן:
מ ִרי כַּאֲ ֶשׁ ר צִ וָּה יְהוָה
נּוֹרא הַ הוּא אֲ ֶשׁר ְר ִאיתֶ ם ֶדּ ֶר הַ ר הָ אֱ ֹ
ַ 1:19ו ִנּסַּ ע מֵ חֹ ֵרב ַונֵּלֶ אֵ ת כָּל־הַ ִמּ ְדבָּ ר הַ גָּדוֹל וְהַ ָ
אֱ הֵ ינוּ אֹתָ נוּ וַ ָנּב ֹא ﬠַ ד ָק ֵדשׁ בַּ ְרנֵﬠַ :
ָ 1:20ואֹמַ ר אֲ לֵ כֶם בָּ אתֶ ם ﬠַ ד־הַ ר הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁ ר־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ נֹתֵ ן לָ נוּ:
ל־תּ ָירא וְאַ ל־תֵּ חָ ת:
ֹתי לָ אַ ִ
ְ 1:21ראֵ ה נָתַ ן יְהוָה אֱ הֶ י לְ פָ נֶי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ﬠֲלֵ ה ֵרשׁ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ֶ
ֹתנוּ ָדּבָ ר אֶ ת־הַ ֶדּ ֶר
ֹאמרוּ ִנ ְשׁלְ חָ ה אֲ נ ִָשׁים לְ פָ נֵינוּ ְוי ְַח ְפּרוּ־לָ נוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְוי ִָשׁבוּ א ָ
1:22ו ִַתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י כֻּלְּ כֶם וַתּ ְ
אֲ ֶשׁר ַנﬠֲלֶ ה־בָּ הּ וְאֵ ת הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ָנב ֹא אֲ לֵ יהֶ ן:
יטב ְבּﬠֵ ינַי הַ ָדּבָ ר וָאֶ ַקּח ִמכֶּם ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר אֲ נ ִָשׁים ִאישׁ אֶ חָ ד לַ ָשּׁבֶ ט:
1:23וַיִּ ַ
1:24וַיִּ פְ נוּ וַ ַיּﬠֲלוּ הָ הָ ָרה וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־נַחַ ל אֶ ְשׁכֹּל וַ ְי ַרגְּ לוּ אֹתָ הּ:
ֹתן לָ נוּ:
ֹאמרוּ טוֹבָ ה הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ נ ֵ
ַיּוֹרדוּ אֵ לֵ ינוּ וַיּ ִָשׁבוּ אֹתָ נוּ ָדבָ ר וַיּ ְ
1:25וַיִּ ְקחוּ ְבי ָָדם ִמפְּ ִרי הָ אָ ֶרץ ו ִ
ת־פּי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ִ
יתם לַ ֲﬠ ת ו ַַתּ ְמרוּ אֶ
ְ 1:26ול ֹא אֲ ִב ֶ
ידנוּ:
ֹתנוּ ְבּיַד הָ אֱ מ ִֹרי ְלהַ ְשׁ ִמ ֵ
ֹאמ רוּ ְבּ ִשׂנְאַ ת יְהוָה אֹתָ נוּ הוֹצִ יאָ נוּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם לָ ֵתת א ָ
1:27ו ֵַתּ ָרגְ נוּ ְבאָ הֳ לֵ יכֶם ַותּ ְ
ַם־בּנֵי
וּבצוּרֹת בַּ ָשּׁ ָמיִם ְוג ְ
1:28אָ נָה אֲ נ ְַחנוּ עֹלִ ים אַ חֵ ינוּ הֵ מַ סּוּ אֶ ת־לְ בָ בֵ נוּ לֵ אמֹר ﬠַ ם גָּדוֹל ו ָָרם ִמ ֶמּנּוּ ﬠָ ִרים גְּ ֹד ת ְ
ֲﬠ ָנ ִקים ָר ִאינוּ ָשׁם:
ֹא־ת ְיראוּן ֵמהֶ ם:
ֹא־תﬠַ ְרצוּן ְול ִ
1:29וָאֹמַ ר אֲ לֵ כֶם ל ַ
1:30יְהוָה אֱ הֵ יכֶם הַ הֹ לֵ ִלפְ נֵיכֶם הוּא יִלָּ חֵ ם לָ כֶם כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ִא ְתּכֶם ְבּ ִמצְ ַריִם ְלﬠֵ ינֵיכֶם:
ת־בּנוֹ ְבּכָל־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר הֲ לַ כְ ֶתּם
א־איש אֶ ְ
ִשׂ ִ
1:31וּבַ ִמּ ְדבָּ ר אֲ ֶשׁר ָר ִאיתָ אֲ ֶשׁר ְנ ָשׂאֲ יְהוָה אֱ הֶ י כַּאֲ ֶשׁ ר י ָ
ﬠַ ד־בֹּאֲ כֶם ﬠַ ד־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה:
1:32וּבַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֵ י ְנכֶם מַ אֲ ִמינִ ם בַּ יהוָה אֱ הֵ יכֶם:
1:33הַ הֹ לֵ לִ פְ נֵיכֶם בַּ ֶדּ ֶר לָ תוּר לָ כֶם מָ קוֹם לַ חֲ נ ְֹתכֶם בָּ אֵ שׁ לַ יְלָ ה לַ ְרא ְֹתכֶם בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁ ר תֵּ לְ כוּ־בָ הּ וּבֶ ﬠָ נָן יוֹמָ ם:
1:34וַיִּ ְשׁמַ ע יְהוָה אֶ ת־קוֹל ִדּ ְב ֵריכֶם וַיִּ ְקצֹף וַיִּ ָשּׁבַ ע לֵ אמֹר:
ֹתיכֶם:
ִ 1:35אם־י ְִראֶ ה ִאישׁ בָּ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה הַ דּוֹר הָ ָרע הַ זֶּה אֵ ת הָ אָ ֶרץ הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי לָ ֵתת לַ אֲ ב ֵ
וּלבָ נָיו יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ִמלֵּ א אַ חֲ ֵרי יְהוָה:
1:36זוּלָ ִתי כָּלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה הוּא ִי ְראֶ נָּה וְלוֹ־אֶ תֵּ ן אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ָדּ ַר ־בָּ הּ ְ
מ ר גַּם־אַ ָתּה ל ֹא־תָ ב ֹא ָשׁם:
ַם־בּי ִה ְתאַ נַּף יְהוָה ִבּגְ לַ לְ כֶם לֵ א ֹ
1:37גּ ִ
1:38יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן נוּן הָ עֹמֵ ד לְ פָ נֶי הוּא יָב ֹא ָשׁמָּ ה אֹתוֹ חַ ֵזּק כִּ י־הוּא יַ ְנ ִחלֶ נָּה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּבנֵיכֶם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדעוּ הַ יּוֹם טוֹב ו ָָרע הֵ ָמּה ָיבֹאוּ ָשׁ ָמּה וְלָ הֶ ם אֶ ְתּ ֶננָּה וְהֵ ם
1:39ו ְַטפְּ כֶם אֲ ֶשׁר אֲ ַמ ְר ֶתּם לָ בַ ז י ְִהיֶה ְ
ִירשׁוּהָּ :
י ָ
וּסעוּ הַ ִמּ ְדבָּ ָרה ֶדּ ֶר יַם־סוּף:
1:40וְאַ תֶּ ם פְּ נוּ לָ כֶם ְ
ֹאמרוּ אֵ לַ י חָ טָ אנוּ לַ יהוָה אֱ הֵ ינוּ אֲ נ ְַחנוּ ַנﬠֲלֶ ה וְנִלְ חַ ְמנוּ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּנוּ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ו ַַתּ ְחגְּ רוּ ִאישׁ
1:41ו ַַתּﬠֲנוּ וַתּ ְ
אֶ ת־כְּ לֵ י ִמ ְלחַ ְמתּוֹ וַתָּ ִהינוּ לַ ֲﬠ ת הָ הָ ָרה:
ֹא־תלָּ חֲ מוּ כִּ י אֵ י ֶננִּי ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וְל ֹא ִתּנָּגְ פוּ ִלפְ נֵי ֹאיְבֵ יכֶם:
ֹאמר יְהוָה אֵ לַ י אֱ מֹר לָ הֶ ם ל ֹא ַתﬠֲלוּ ְול ִ
ַ 1:42ויּ ֶ
1:43וָאֲ ַדבֵּ ר אֲ לֵ יכֶם ְול ֹא ְשׁמַ ﬠְ תֶּ ם וַתַּ ְמרוּ אֶ ת־פִּ י יְהוָה וַתָּ זִ דוּ וַתַּ ﬠֲלוּ הָ הָ ָרה:
ֲשׂינָה הַ ְדּב ִֹרים וַיַּכְּ תוּ אֶ ְתכֶם ְבּ ֵשׂ ִﬠיר
אתכֶם וַיִּ ְר ְדּפוּ אֶ ְתכֶם כַּאֲ ֶשׁר ַתּﬠ ֶ
1:44וַ ֵיּצֵא הָ אֱ מ ִֹרי הַ יֹּ ֵשׁב בָּ הָ ר הַ הוּא ִל ְק ַר ְ
ﬠַ ד־חָ ְר ָמה:
ֹא־שׁמַ ע יְהוָה ְבּקֹלְ כֶם ְול ֹא הֶ אֱ זִ ין אֲ לֵ יכֶם:
1:45וַתָּ שֻׁ בוּ ו ִַתּ ְבכּוּ לִ פְ נֵי יְהוָה ְול ָ
ְשׁ ְב ֶתּם:
1:46ו ֵַתּ ְשׁבוּ ְב ָק ֵדשׁ י ִָמים ַר ִבּים ַכּיּ ִָמים אֲ ֶשׁ ר י ַ
ר־שׂﬠִ יר י ִָמים ַר ִבּים:
ֵ
2:1וַנֵּפֶ ן וַ ִנּסַּ ע הַ ִמּ ְדבָּ ָרה ֶדּ ֶר יַם־סוּף כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֵ לָ י וַנָּסָ ב אֶ ת־הַ
מ ר:
ֹאמר יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ַ 2:2ויּ ֶ
ַ 2:3רב־לָ כֶם סֹב אֶ ת־הָ הָ ר הַ זֶּה פְּ נוּ לָ כֶם צָ ֹפנָה:
עֹב ִרים ִבּגְ בוּל אֲ חֵ יכֶם ְבּנֵי־ﬠֵ ָשׂו הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּ ֵשׂ ִﬠיר ְוי ְִיראוּ ִמכֶּם וְנִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ְמאֹ ד:
2:4וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם צַו לֵ אמֹר אַ ֶתּם ְ
ַף־רגֶל כִּ י־י ְֻר ָשּׁה לְ ﬠֵ ָשׂו נ ַָת ִתּי אֶ ת־הַ ר ֵשׂ ִﬠיר:
ל־תּ ְתגָּרוּ בָ ם כִּ י ל ֹא־אֶ תֵּ ן לָ כֶם מֵ אַ ְר ָצם ﬠַ ד ִמ ְד ַר כּ ָ
2:5אַ ִ

יתם:
וּשׁ ִת ֶ
2:6אֹ כֶל ִתּ ְשׁ ְבּרוּ מֵ ִאתָּ ם בַּ כֶּסֶ ף וַאֲ כַלְ תֶּ ם ְוגַם־מַ יִם ִתּכְ רוּ מֵ ִאתָּ ם בַּ כֶּסֶ ף ְ
ֲשׂה י ֶָד י ַָד ע לֶ כְ ְתּ אֶ ת־הַ ִמּ ְדבָּ ר הַ ָגּדֹל הַ זֶּה זֶה אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה יְהוָה אֱ הֶ י
2:7כִּ י יְהוָה אֱ הֶ י בֵּ ַרכְ ְבּכֹל מַ ﬠ ֵ
ﬠִ מָּ ל ֹא חָ סַ ְרתָּ ָדּבָ ר:
וּמﬠֶ צְ יֹ ן גָּבֶ ר ַונֵּפֶ ן ַו ַנּ ֲﬠבֹר ֶדּ ֶר ִמ ְדבַּ ר
2:8וַ ַנּ ֲﬠבֹר ֵמאֵ ת אַ חֵ ינוּ ְבנֵי־ﬠֵ ָשׂו הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּ ֵשׂﬠִ יר ִמ ֶדּ ֶר הָ ﬠ ֲָרבָ ה ֵמאֵ ילַ ת ֵ
מוֹאָ ב:
ל־תּ ְתגָּר בָּ ם ִמלְ חָ ָמה כִּ י ל ֹא־אֶ ֵתּן ְל ֵמאַ ְרצוֹ ְי ֻר ָשּׁה כִּ י ִל ְבנֵי־לוֹט
2:9וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י אֶ ל־תָּ ַצר אֶ ת־מוֹאָ ב וְאַ ִ
נָתַ ִתּי אֶ ת־ﬠָ ר יְרֻ ָשּׁה:
2:10הָ אֵ ִמים לְ פָ נִים י ְָשׁבוּ בָ הּ ﬠַ ם גָּדוֹל ְו ַרב ו ָָרם ָכּ ֲﬠנ ִָקים:
ְ 2:11רפָ ִאים יֵחָ ְשׁבוּ אַ ף־הֵ ם ָכּ ֲﬠנ ִָקים וְהַ מֹּאָ ִבים י ְִק ְראוּ לָ הֶ ם אֵ ִמים:
ִירשׁוּם וַיּ ְַשׁ ִמידוּם ִמ ְפּנֵיהֶ ם וַיּ ְֵשׁבוּ ַתּ ְח ָתּם כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה י ְִשׂ ָראֵ ל
וּבנֵי ﬠֵ ָשׂו י ָ
וּב ֵשׂ ִﬠיר י ְָשׁבוּ הַ חֹ ִרים ְלפָ נִים ְ
ְ 2:12
לְ אֶ ֶרץ יְרֻ ָשּׁתוֹ אֲ ֶשׁר־נָתַ ן יְהוָה לָ הֶ ם:
2:13ﬠַ ָתּה ֻקמוּ ְסּעוּ 1וְﬠִ ְברוּ לָ כֶם אֶ ת־נַחַ ל ז ֶָרד וַ ַנּ ֲﬠבֹר אֶ ת־נַחַ ל ז ֶָרד:
מנֶה ָשׁנָה ﬠַ ד־תֹּם כָּל־הַ דּוֹר
וּשׁ ֹ
2:14וְהַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר־הָ לַ כְ נוּ ִמ ָקּ ֵדשׁ בַּ ְרנֵﬠַ ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־ﬠָ בַ ְרנוּ אֶ ת־נַחַ ל ז ֶֶרד ְשׁ ִשׁים ְ
אַ נְ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה ִמ ֶקּ ֶרב הַ מַּ חֲ נֶה כַּאֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע יְהוָה לָ הֶ ם:
ְ 2:15וגַם יַד־אֱ ִהים 2הָ יְתָ ה בָּ ם ְלהֻ מָּ ם ִמ ֶקּ ֶרב הַ מַּ חֲ נֶה ﬠַ ד תֻּ מָּ ם:
ר־תּמּוּ כָּל־אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה לָ מוּת ִמ ֶקּ ֶרב הָ ﬠָ ם:
2:16וַי ְִהי כַאֲ ֶשׁ ַ
מ ר:
2:17וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
2:18אַ ָתּה עֹבֵ ר הַ יּוֹם אֶ ת־גְּ בוּל מוֹאָ ב אֶ ת־ﬠָ ר:
ְת ִתּיהָ
ל־תּ ְתגָּר בָּ ם כִּ י ל ֹא־אֶ תֵּ ן מֵ אֶ ֶרץ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן לְ י ְֻר ָשּׁה כִּ י לִ ְבנֵי־לוֹט נ ַ
ל־תּצ ֵֻרם וְאַ ִ
2:19ו ְָק ַר ְבתָּ מוּל ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן אַ ְ
יְרֻ ָשּׁה:
מּנִים י ְִק ְראוּ לָ הֶ ם ז ְַמז ִֻמּים:
ף־הוא ְרפָ ִאים י ְָשׁבוּ־בָ הּ ְלפָ ִנים וְהָ ﬠַ ֹ
ץ־רפָ ִאים תֵּ חָ ֵשׁב אַ ִ
2:20אֶ ֶר ְ
ידם יְהוָה ִמפְּ נֵיהֶ ם וַיִּ ָירשֻׁ ם וַיּ ְֵשׁבוּ ַת ְח ָתּם:
2:21ﬠַ ם גָּדוֹל ו ְַרב ו ָָרם ָכּ ֲﬠנ ִָקים וַיּ ְַשׁ ִמ ֵ
2:22כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לִ ְבנֵי ﬠֵ ָשׂו הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּ ֵשׂﬠִ יר אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד אֶ ת־הַ חֹ ִרי ִמ ְפּנֵיהֶ ם וַיִּ ָירשֻׁ ם וַיּ ְֵשׁבוּ ַת ְח ָתּם ﬠַ ד הַ יּוֹם
הַ זֶּה:
תּ ִרים הַ יֹּ צְ ִאים ִמכּ ְַפתּוֹר ִה ְשׁ ִמידֻ ם וַיּ ְֵשׁבוּ ַת ְח ָתּם:
2:23וְהָ ﬠַ וִּ ים הַ יֹּ ְשׁ ִבים בַּ חֲ ֵצ ִרים ﬠַ ד־ﬠַ זָּה כּ ְַפ ֹ
ת־סיחֹ ן ֶמלֶ ־חֶ ְשׁבּוֹן הָ אֱ מ ִֹרי וְאֶ ת־אַ ְרצוֹ הָ חֵ ל ָרשׁ
ִ
2:24קוּמוּ ְסּעוּ ו ְִﬠ ְברוּ אֶ ת־נַחַ ל אַ ְרנֹן ְראֵ ה נ ַָת ִתּי ְבי ְָד אֶ
ו ְִה ְתגָּר בּוֹ ִמלְ חָ מָ ה:
ל־פּנֵי הָ ﬠַ ִמּים ַתּחַ ת כָּל־הַ ָשּׁ ָמיִם אֲ ֶשׁר י ְִשׁ ְמעוּן ִשׁ ְמ ֲﬠ ְו ָרגְ זוּ וְחָ לוּ
2:25הַ יּוֹם הַ זֶּה אָ חֵ ל ֵתּת פַּ ְח ְדּ ְוי ְִראָ ְת ﬠַ ְ
ִמפָּ נֶי :
ל־סיחוֹן מֶ לֶ חֶ ְשׁבּוֹן ִדּ ְב ֵרי ָשׁלוֹם לֵ אמֹר:
2:26וָאֶ ְשׁלַ ח מַ לְ אָ כִ ים ִמ ִמּ ְדבַּ ר ְק ֵדמוֹת אֶ ִ
וּשׂמ ֹאול:
2:27אֶ ﬠְ ְבּ ָרה ְבאַ ְר ֶצ בַּ ֶדּ ֶר בַּ ֶדּ ֶר אֵ לֵ ל ֹא אָ סוּר י ִָמין ְ
יתי ַרק אֶ ְﬠ ְבּ ָרה ְב ַרגְ לָ י:
2:28אֹ כֶל בַּ כֶּסֶ ף ַתּ ְשׁ ִבּ ֵרנִי וְאָ כ ְַל ִתּי וּמַ יִם בַּ כֶּסֶ ף ִתּתֶּ ן־לִ י ְו ָשׁ ִת ִ
2:29כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ־לִ י ְבּנֵי ﬠֵ ָשׂו הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּ ֵשׂﬠִ יר וְהַ מּוֹאָ ִבים הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּﬠָ ר ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־אֶ ֱﬠבֹר אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן אֶ ל־הָ אָ ֶרץ
אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ נֹתֵ ן לָ נוּ:
ת־לבָ בוֹ ְל ַמﬠַ ן ִתּתּוֹ ְבי ְָד
י־ה ְק ָשׁה יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ת־רוּחוֹ ו ְִא ֵמּץ אֶ ְ
ְ 2:30ול ֹא אָ בָ ה ִסיחֹ ן מֶ לֶ חֶ ְשׁבּוֹן הַ ﬠ ֲִב ֵרנוּ בּוֹ כִּ ִ
כַּיּוֹם הַ זֶּה:
ת־סיחֹ ן וְאֶ ת־אַ ְרצוֹ הָ חֵ ל ָרשׁ לָ ֶר ֶשׁת אֶ ת־אַ ְרצוֹ:
ִ
2:31וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י ְראֵ ה הַ ִח ִתי תֵּ ת לְ פָ נֶי אֶ
2:32וַ ֵיּ ֵצא ִסיחֹ ן לִ ְק ָראתֵ נוּ הוּא ְוכָל־ﬠַ מּוֹ לַ ִמּלְ חָ מָ ה י ְָהצָה:
2:33וַיִּ ְתּ ֵנהוּ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ְלפָ נֵינוּ וַ ַנּ אֹ תוֹ וְאֶ ת־בָּ נָיו וְאֶ ת־כָּל־ﬠַ מּוֹ:
ָל־ﬠיר ְמ ִתם וְהַ נּ ִָשׁים וְהַ טָּ ף ל ֹא ִה ְשׁאַ ְרנוּ ָשׂ ִריד:
2:34וַנִּלְ כֹּד אֶ ת־כָּל־ﬠָ ָריו בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא ַונַּחֲ ֵרם אֶ ת־כּ ִ
וּשׁלַ ל הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר לָ כ ְָדנוּ:
ַ 2:35רק הַ ְבּהֵ מָ ה בָּ זַזְ נוּ לָ נוּ ְ
ְתה ִק ְריָה אֲ ֶשׁר ָשׂגְ בָ ה ִממֶּ נּוּ
ל־שׂפַ ת־נַחַ ל אַ ְרנֹן וְהָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר בַּ נַּחַ ל וְﬠַ ד־הַ גִּ לְ ﬠָ ד ל ֹא הָ י ָ
2:36מֵ ֲﬠרֹﬠֵ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
אֶ ת־הַ כֹּל נָתַ ן יְהוָה אֱ הֵ ינוּ לְ פָ נֵינוּ:
ַ 2:37רק אֶ ל־אֶ ֶרץ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן ל ֹא ָק ָר ְבתָּ ָכּל־יַד נַחַ ל יַ ֹבּ ק וְﬠָ ֵרי הָ הָ ר ְוכֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה אֱ הֵ ינוּ:
3:1וַנֵּפֶ ן וַנַּﬠַ ל ֶדּ ֶר הַ בָּ ָשׁן וַ ֵיּצֵא עוֹג מֶ לֶ ־הַ בָּ ָשׁן לִ ְק ָראתֵ נוּ הוּא ְוכָל־ﬠַ מּוֹ לַ ִמּ ְלחָ ָמה אֶ ְד ֶר ִﬠי:
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ית ְל ִסיחֹ ן
ית לּוֹ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
ל־תּ ָירא אֹתוֹ כִּ י ְבי ְָד נָתַ ִתּי ֹאתוֹ וְאֶ ת־כָּל־ﬠַ מּוֹ וְאֶ ת־אַ ְרצוֹ וְﬠָ ִשׂ ָ
ֹאמר יְהוָה אֵ לַ י אַ ִ
3:2וַיּ ֶ
יוֹשׁב ְבּחֶ ְשׁבּוֹן:
מֶ לֶ הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁר ֵ
ד־בּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר־לוֹ ָשׂ ִריד:
3:3וַיִּ תֵּ ן יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ְבּי ֵָדנוּ גַּם אֶ ת־עוֹג ֶמלֶ ־הַ בָּ ָשׁן וְאֶ ת־כָּל־ﬠַ מּוֹ ַו ַנּכֵּהוּ ﬠַ ִ
ְתה ִק ְריָה אֲ ֶשׁר ל ֹא־לָ ַק ְחנוּ מֵ ִא ָתּם ִשׁ ִשּׁים ﬠִ יר כָּל־חֶ בֶ ל אַ ְרגֹּ ב ַמ ְמלֶ כֶת
ַ 3:4ונּ ְִלכֹּד אֶ ת־כָּל־ﬠָ ָריו בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא ל ֹא הָ י ָ
עוֹג בַּ בָּ ָשׁן:
וּב ִריחַ לְ בַ ד מֵ ﬠָ ֵרי הַ ְפּ ָרזִ י הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד:
3:5כָּל־אֵ לֶּ ה ﬠָ ִרים ְבּצֻרוֹת חוֹמָ ה גְ בֹהָ ה ְדּלָ תַ יִם ְ
3:6וַנַּחֲ ֵרם אוֹתָ ם כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂינוּ לְ ִסיחֹ ן ֶמלֶ חֶ ְשׁבּוֹן הַ חֲ ֵרם כָּל־ﬠִ יר ְמ ִתם הַ נּ ִָשׁים וְהַ ָטּף:
וּשׁלַ ל הֶ ﬠָ ִרים בַּ זּוֹנוּ לָ נוּ:
ְ 3:7וכָל־הַ ְבּהֵ מָ ה ְ
מ ִרי אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמנַּחַ ל אַ ְרנֹן ﬠַ ד־הַ ר חֶ ְרמוֹן:
3:8וַ ִנּ ַקּח בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ִמיַּד ְשׁנֵי ַמ ְלכֵי הָ אֱ ֹ
מ ִרי ִי ְק ְראוּ־לוֹ ְשׂ ִניר:
3:9צִ ידֹנִים י ְִק ְראוּ ְלחֶ ְרמוֹן ִשׂ ְריֹ ן וְהָ אֱ ֹ
3:10כֹּל ﬠָ ֵרי הַ ִמּישֹׁר ְוכָל־הַ גִּ ְלﬠָ ד ְוכָל־הַ בָּ ָשׁן ﬠַ ד־סַ לְ כָה וְאֶ ְד ֶרﬠִ י ﬠָ ֵרי ַמ ְמלֶ כֶת עוֹג בַּ בָּ ָשׁן:
3:11כִּ י ַרק־עוֹג ֶמלֶ הַ בָּ ָשׁן ִנ ְשׁאַ ר ִמיֶּתֶ ר הָ ְרפָ ִאים ִהנֵּה ﬠַ ְרשׂוֹ ﬠֶ ֶרשׂ בַּ ְרזֶל הֲ ה ִהוא ְבּ ַרבַּ ת ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן תֵּ ַשׁע
ת־אישׁ:
ִ
אַ מּוֹת אָ ְרכָּהּ וְאַ ְרבַּ ע אַ מּוֹת ָר ְחבָּ הּ ְבּאַ מַּ
3:12וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת י ַָר ְשׁנוּ בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא מֵ ֲﬠ רֹﬠֵ ר אֲ ֶשׁר־ﬠַ ל־נַחַ ל אַ ְרנֹן וַחֲ צִ י הַ ר־הַ גִּ ְלﬠָ ד וְﬠָ ָריו נ ַָת ִתּי לָ ֻראוּבֵ נִי
וְלַ גּ ִָדי:
ַשּׁה כֹּל חֶ בֶ ל הָ אַ ְרגֹּ ב ְלכָל־הַ בָּ ָשׁן הַ הוּא ִי ָקּ ֵרא
ְ 3:13ויֶתֶ ר הַ גִּ לְ ﬠָ ד ְוכָל־הַ בָּ ָשׁן ַמ ְמלֶ כֶת עוֹג נָתַ ִתּי לַ חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
אֶ ֶרץ ְרפָ ִאים:
ל־שׁמוֹ אֶ ת־הַ בָּ ָשׁן חַ וּת
ֹתם ﬠַ ְ
שׁוּרי וְהַ מַּ ֲﬠכ ִָתי וַיִּ ְק ָרא א ָ
ַשּׁה לָ ַקח אֶ ת־כָּל־חֶ בֶ ל אַ ְרגֹּ ב ﬠַ ד־גְּ בוּל הַ גְּ ִ
ן־מנ ֶ
3:14י ִָאיר בֶּ ְ
י ִָאיר ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה:
3:15וּלְ מָ כִ יר נָתַ ִתּי אֶ ת־הַ גִּ לְ ﬠָ ד:
ְ 3:16ולָ רֻ אוּבֵ נִי וְלַ גּ ִָדי נ ַָת ִתּי ִמן־הַ גִּ לְ ﬠָ ד ﬠַ ד־נַחַ ל אַ ְרנֹן תּוֹ הַ נַּחַ ל וּגְ בֻל וְﬠַ ד יַבֹּק הַ נַּחַ ל גְּ בוּל ְבּ ֵני ﬠַ מּוֹן:
3:17וְהָ ﬠ ֲָרבָ ה וְהַ יּ ְַר ֵדּן וּגְ בֻל ִמכִּ נּ ֶֶרת וְﬠַ ד יָם הָ ﬠ ֲָרבָ ה יָם הַ ֶמּלַ ח ַתּחַ ת אַ ְשׁדֹּת הַ ִפּ ְסגָּה ִמזְ ָרחָ ה:
3:18וָאֲ צַו אֶ ְתכֶם בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא לֵ אמֹר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם נָתַ ן לָ כֶם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ְל ִר ְשׁ ָתּהּ חֲ לוּצִ ים ַתּﬠַ ְברוּ ִל ְפנֵי
ָל־בּנֵי־חָ יִל:
אֲ חֵ יכֶם ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל כּ ְ
י־מ ְקנֶה ַרב לָ כֶם י ְֵשׁבוּ ְבּﬠָ ֵריכֶם אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לָ כֶם:
וּמ ְק ֵנכֶם י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ ִ
ַ 3:19רק ְנ ֵשׁיכֶם וְטַ פְּ כֶם ִ
ֹתן לָ הֶ ם ְבּﬠֵ בֶ ר הַ ַיּ ְר ֵדּן
3:20ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־יָנִיחַ יְהוָה לַ אֲ חֵ יכֶם ָכּכֶם ְוי ְָרשׁוּ גַם־הֵ ם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם נ ֵ
ְשׁ ְבתֶּ ם ִאישׁ לִ ירֻ ָשּׁתוֹ אֲ ֶשׁ ר נָתַ ִתּי לָ כֶם:
ו ַ
מר ﬠֵ ינֶי הָ ֹר ֹאת אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה יְהוָה אֱ הֵ יכֶם לִ ְשׁנֵי הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה
ֵיתי בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא לֵ א ֹ
3:21וְאֶ ת־יְהוֹשׁוּﬠַ צִ וּ ִ
ֲשׂה יְהוָה לְ כָל־הַ ַמּ ְמלָ כוֹת אֲ ֶשׁ ר אַ ָתּה עֹבֵ ר ָשׁ ָמּה:
כֵּן־ ַיﬠ ֶ
נִּלחָ ם לָ כֶם:
3:22ל ֹא ִ ְתּ ָיראוּם כִּ י יְהוָה אֱ הֵ יכֶם הוּא הַ ְ
3:23וָאֶ ְתחַ נַּן אֶ ל־יְהוָה בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא לֵ אמֹר:
לּוֹת ְלהַ ְראוֹת אֶ ת־ﬠַ ְב ְדּ אֶ ת־גּ ְָד ְל וְאֶ ת־י ְָד הַ חֲ ז ָָקה אֲ ֶשׁר ִמי־אֵ ל בַּ ָשּׁמַ יִם וּבָ אָ ֶרץ
3:24אֲ ֹדנָי יְהוִה אַ ָתּה הַ ִח ָ
ֲשׂי וְכִ גְ בוּ רֹתֶ :
ֲשׂה כְ מַ ﬠ ֶ
אֲ ֶשׁר־יַﬠ ֶ
3:25אֶ ﬠְ ְבּ ָרה־נָּא וְאֶ ְראֶ ה אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן הָ הָ ר הַ טּוֹב הַ זֶּה וְהַ ְלּבָ נוֹן:
ֹאמר יְהוָה אֵ לַ י ַרב־לָ אַ ל־תּוֹסֶ ף ַדּבֵּ ר אֵ לַ י עוֹד בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה:
3:26וַיִּ ְתﬠַ בֵּ ר יְהוָה ִבּי לְ מַ ﬠַ ְנכֶם ְול ֹא ָשׁמַ ע אֵ לָ י וַיּ ֶ
וּמזְ ָרחָ ה ְוּראֵ ה ְבﬠֵ ינֶי כִּ י־ל ֹא ַת ֲﬠבֹר אֶ ת־הַ ַיּ ְר ֵדּן הַ זֶּה:
ְשׂא ﬠֵ ינֶי יָמָּ ה ְו ָצ ֹפנָה וְתֵ ימָ נָה ִ
3:27ﬠֲלֵ ה ר ֹאשׁ הַ פִּ ְסגָּה ו ָ
אוֹתם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִתּ ְראֶ ה:
ָ
ְ 3:28ו ַצו אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ וְחַ זְּ ֵקהוּ וְאַ ְמּצֵהוּ כִּ י־הוּא יַ ֲﬠ ֹב ר לִ פְ נֵי הָ ﬠָ ם הַ ֶזּה וְהוּא יַנְ ִחיל
ֵשׁב בַּ ָגּיְא מוּל בֵּ ית ְפּעוֹר:
3:29וַנּ ֶ
אתם
4:1וְﬠַ תָּ ה י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁמַ ע אֶ ל־הַ חֻ ִקּים וְאֶ ל־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁ ר אָ נֹכִ י ְמלַ ֵמּד אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם לַ ﬠֲשׂוֹת ְל ַמﬠַ ן ִתּ ְחיוּ וּבָ ֶ
ו ִִיר ְשׁ ֶתּם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יְה ָוה אֱ הֵ י אֲ בֹתֵ יכֶם נֹתֵ ן לָ כֶם:
ת־מצְ ות יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י
ִ
4:2ל ֹא ת ִֹספוּ ﬠַ ל־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם ְול ֹא ִתגְ ְרעוּ ִממֶּ נּוּ לִ ְשׁמֹר אֶ
ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם:
ל־פּ עוֹר ִה ְשׁ ִמידוֹ יְהוָה
4:3ﬠֵ ינֵיכֶם הָ רֹאֹת אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה יְהוָה ְבּבַ ﬠַ ל פְּ עוֹ ר כִּ י כָל־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הָ לַ אַ חֲ ֵרי בַ ﬠַ ְ
אֱ הֶ י ִמ ִקּ ְרבֶּ :
4:4וְאַ תֶּ ם הַ ְדּבֵ ִקים בַּ יהוָה אֱ הֵ יכֶם חַ יִּ ים כֻּלְּ כֶם הַ יּוֹם:
וּמ ְשׁפָּ ִטים כַּאֲ ֶשׁר צִ וַּנִ י יְהוָה אֱ הָ י לַ ﬠֲשׂוֹת כֵּן ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם בָּ ִאים ָשׁ ָמּה
ְ 4:5ראֵ ה ִל ַמּ ְד ִתּי אֶ ְתכֶם חֻ ִקּים ִ
לְ ִר ְשׁתָּ הּ:
וּבינ ְַתכֶם לְ ﬠֵ ינֵי הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר י ְִשׁ ְמעוּן אֵ ת כָּל־הַ חֻ ִקּים הָ אֵ לֶּ ה וְאָ ְמרוּ ַרק
יתם כִּ י ִהוא חָ כְ מַ ְתכֶם ִ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם וַﬠ ֲִשׂ ֶ
ְ 4:6
ﬠַ ם־חָ כָם ְונָבוֹן הַ גּוֹי הַ גָּדוֹל הַ זֶּה:

ָל־ק ְראֵ נו אֵ לָ יו:
4:7כִּ י ִמי־גוֹי גָּדוֹל אֲ ֶשׁר־לוֹ אֱ ִהים ְקר ִֹבים אֵ לָ יו כַּיהוָה אֱ הֵ ינוּ ְבּכּ ָ
תּוֹרה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י נֹתֵ ן לִ פְ נֵיכֶם הַ יּוֹם:
צַדּ ִיקם כְּ כֹל הַ ָ
וּמ ְשׁפָּ ִטים ִ
וּמי גּוֹי גָּדוֹל אֲ ֶשׁר־לוֹ חֻ ִקּים ִ
ִ 4:8
ר־ראוּ ﬠֵ ינֶי וּפֶ ן־יָסוּרוּ ִמ ְלּבָ ְב כֹּל י ְֵמי חַ יֶּי
ן־תּ ְשׁכַּח אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁ ָ
וּשׁמֹר נַפְ ְשׁ ְמאֹד פֶּ ִ
ְ
ַ 4:9רק ִה ָשּׁמֶ ר לְ
ְהוֹדﬠְ תָּ ם לְ בָ נֶי וְלִ ְבנֵי בָ נֶי :
ו ַ
ת־דּבָ ָרי אֲ ֶשׁר
מר יְהוָה אֵ לַ י הַ ְקהֶ ל־לִ י אֶ ת־הָ ﬠָ ם וְאַ ְשׁ ִמﬠֵ ם אֶ ְ
4:10יוֹם אֲ ֶשׁר ﬠָ מַ ְדתָּ לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י ְבּחֹ ֵרב בֶּ אֱ ֹ
ת־בּנֵיהֶ ם יְלַ מֵּ דוּן:
י ְִל ְמדוּן לְ י ְִראָ ה א ִֹתי כָּל־הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר הֵ ם חַ יִּ ים ﬠַ ל־הָ אֲ ָדמָ ה וְאֶ ְ
4:11ו ִַתּ ְק ְרבוּן ו ַַתּﬠַ ְמדוּן ַתּחַ ת הָ הָ ר וְהָ הָ ר בֹּﬠֵ ר בָּ אֵ שׁ ﬠַ ד־לֵ ב הַ ָשּׁמַ יִם חֹ ֶשׁ ﬠָ נָן וַﬠ ֲָרפֶ ל:
וּתמוּנָה אֵ ינְ כֶם ר ִֹאים זוּלָ ִתי קוֹל:
4:12וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֲ לֵ יכֶם ִמתּוֹ הָ אֵ שׁ קוֹל ְדּבָ ִרים אַ תֶּ ם שׁ ְֹמﬠִ ים ְ
ל־שׁנֵי לֻחוֹת אֲ בָ נִים:
ֲשׂ ֶרת הַ ְדּבָ ִרים וַיִּ כְ ְתּבֵ ם ﬠַ ְ
ת־בּ ִריתוֹ אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֶ ְתכֶם לַ ﬠֲשׂוֹת ﬠ ֶ
ְ
ַ 4:13ו ַיּגֵּד לָ כֶם אֶ
עֹב ִרים ָשׁ ָמּה
ֹתם בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ְ
וּמ ְשׁפָּ ִטים לַ ֲﬠשׂ ְֹתכֶם א ָ
ְאֹתי צִ וָּה יְהוָה בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא לְ לַ מֵּ ד אֶ ְתכֶם חֻ ִקּים ִ
4:14ו ִ
לְ ִר ְשׁתָּ הּ:
ָל־תּמוּ ָנה ְבּיוֹם ִדּבֶּ ר יְהוָה אֲ לֵ יכֶם ְבּחֹ ֵרב ִמתּוֹ הָ אֵ שׁ:
4:15וְנִ ְשׁמַ ְרתֶּ ם ְמאֹד לְ נַפְ שֹׁתֵ יכֶם כִּ י ל ֹא ְר ִאיתֶ ם כּ ְ
יתם לָ כֶם פֶּ סֶ ל ְתּמוּנַת כָּל־סָ ֶמל תַּ ְבנִית ָזכָר אוֹ ְנ ֵקבָ ה:
4:16פֶּ ן־תַּ ְשׁ ִחתוּן ַוﬠ ֲִשׂ ֶ
ָל־בּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר בָּ אָ ֶרץ תַּ ְבנִית כָּל־צִ פּוֹר ָכּנָף אֲ ֶשׁר ָתּעוּף בַּ ָשּׁמָ יִם:
ַ 4:17תּ ְבנִית כּ ְ
1
ָל־דּגָה אֲ ֶשׁר־בַּ ַמּיִם ִמ ַתּחַ ת לָ אָ ֶרץ:
4:18תַּ ְבנִית כָּל־רֹמֵ שׂ אֲ ֶשׁר ֶרמֶ שׂ בָּ אֲ ָדמָ ה תַּ ְבנִית כּ ָ
ית אֶ ת־הַ ֶשּׁמֶ שׁ וְאֶ ת־הַ יּ ֵָרחַ וְאֶ ת־הַ כּוֹכ ִָבים ֹכּל צְ בָ א הַ ָשּׁמַ יִם ְונ ִַדּ ְחתָּ
ן־תּ ָשּׂא ﬠֵ ינֶי הַ ָשּׁ ַמי ְָמה ְו ָר ִא ָ
4:19וּפֶ ִ
ֹתם ְלכֹל הָ ﬠַ ִמּים תַּ חַ ת כָּל־הַ ָשּׁמָ יִם:
ו ְִה ְשׁתַּ חֲ וִיתָ לָ הֶ ם ַוﬠֲבַ ְדתָּ ם אֲ ֶשׁר חָ לַ ק יְהוָה אֱ הֶ י א ָ
4:20וְאֶ ְתכֶם לָ ַקח אֱ ִהים 2וַיּוֹצִ א אֶ ְתכֶם ִמכּוּר הַ בַּ ְרזֶל ִמ ִמּצְ ָריִם ִל ְהיוֹת לוֹ ְלﬠַ ם נַחֲ לָ ה כַּיּוֹם הַ זֶּה:
ל־דּ ְב ֵריכֶם וַיִּ ָשּׁבַ ע לְ ִבלְ ִתּי ﬠָ ְב ִרי אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן וּלְ ִבלְ ִתּי־ב ֹא אֶ ל־הָ אָ ֶרץ הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר יְהוָה
ֶף־בּי ﬠַ ִ
4:21וַיהוָה ִה ְתאַ נּ ִ
אֱ הֶ י נֹתֵ ן לְ נַחֲ לָ ה:
עֹב ִרים ו ִִיר ְשׁתֶּ ם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ טּוֹבָ ה הַ זּ ֹאת:
4:22כִּ י אָ נֹכִ י מֵ ת בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת אֵ י ֶנ ִנּי עֹבֵ ר אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן וְאַ ֶתּם ְ
יתם לָ כֶם פֶּ סֶ ל ְתּמוּנַת כֹּל אֲ ֶשׁר
ת־בּ ִרית יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר כּ ַָרת ﬠִ מָּ כֶם ַוﬠ ֲִשׂ ֶ
ן־תּ ְשׁכְּ חוּ אֶ ְ
ִ 4:23ה ָשּׁ ְמרוּ לָ כֶם פֶּ ִ
צִ וְּ יְהוָה אֱ הֶ י :
4:24כִּ י יְהוָה אֱ הֶ י אֵ שׁ אֹכְ לָ ה הוּא אֵ ל ַקנָּא:
יתם הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי
נְתּם בָּ אָ ֶרץ ו ְִה ְשׁחַ ֶתּם וַﬠ ֲִשׂיתֶ ם פֶּ סֶ ל ְתּמוּנַת כֹּל וַﬠ ֲִשׂ ֶ
ְנוֹשׁ ֶ
וּבנֵי בָ נִ ים ו ַ
י־תוֹליד בָּ נִים ְ
ִ
4:25כִּ
יְהוָה־אֱ הֶ י ְלהַ כְ ﬠִ יסוֹ:
עֹב ִרים
4:26הַ ﬠִ יד ִֹתי בָ כֶם הַ יּוֹם אֶ ת־הַ ָשּׁמַ יִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ כִּ י־אָ בֹד תּ ֹאבֵ דוּן מַ הֵ ר ֵמﬠַ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ר אַ תֶּ ם ְ
אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ָשׁמָּ ה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ל ֹא־תַ אֲ ִריכֻן י ִָמים ﬠָ לֶ יהָ כִּ י ִה ָשּׁ ֵמד ִתּ ָשּׁמֵ דוּן:
4:27וְהֵ פִ יץ יְהוָה אֶ ְתכֶם בָּ ﬠַ ִמּים ְו ִנ ְשׁאַ ְרתֶּ ם ְמתֵ י ִמ ְספָּ ר בַּ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ְינַהֵ ג יְהוָה אֶ ְתכֶם ָשׁ ָמּה:
ֲשׂה י ְֵדי אָ ָדם ﬠֵ ץ וָאֶ בֶ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ִי ְראוּן ְול ֹא י ְִשׁ ְמעוּן ְול ֹא י ֹאכְ לוּן וְל ֹא י ְִריחֻ ן:
ם־שׁם אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים 3מַ ﬠ ֵ
ָ
4:28וַﬠֲבַ ְדתֶּ
וּבכָל־נ ְַפ ֶשׁ :
וּמצָאתָ כִּ י ִת ְד ְר ֶשׁנּוּ ְבּכָל־לְ בָ ְב ְ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם ִמ ָשּׁם אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י ָ
ִ 4:29
ְשׁמַ ﬠְ ָתּ ְבּקֹלוֹ:
ְשׁ ְבתָּ ﬠַ ד־יְהוָה אֱ הֶ י ו ָ
וּמ ָצאוּ כֹּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים ו ַ
ְ
4:30בַּ ַצּר לְ
ת־בּ ִרית אֲ בֹתֶ י אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לָ הֶ ם:
4:31כִּ י אֵ ל ַרחוּם יְהוָה אֱ הֶ י ל ֹא י ְַר ְפּ ְול ֹא י ְַשׁ ִחיתֶ וְל ֹא י ְִשׁכַּח אֶ ְ
וּל ִמ ְקצֵה הַ ָשּׁמַ יִם
שׁנִים אֲ ֶשׁר־הָ יוּ לְ פָ נֶי לְ ִמן־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר בָּ ָרא אֱ ִהים אָ ָדם ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ְ
4:32כִּ י ְשׁאַ ל־נָא לְ י ִָמים ִרא ֹ
נִהיָה כּ ַָדּבָ ר הַ גָּדוֹל הַ זֶּה אוֹ הֲ נִ ְשׁ ַמע ָכּמֹהוּ:
ד־קצֵה הַ ָשּׁ ָמיִם הֲ ְ
וְﬠַ ְ
ר־שׁמַ ְﬠ ָתּ אַ ָתּה וַיּ ִֶחי:
4:33הֲ ָשׁ ַמע ﬠָ ם קוֹל אֱ ִהים חַ יִּ ים ְ 4מ ַדבֵּ ר ִמתּוֹ ־הָ אֵ שׁ כַּאֲ ֶשׁ ָ
וּבזְ רוֹﬠַ
וּביָד חֲ ז ָָקה ִ
וּב ִמ ְלחָ ָמה ְ
מוֹפ ִתים ְ
וּב ְ
4:34אוֹ הֲ ִנסָּ ה אֱ ִהים לָ בוֹא לָ ַקחַ ת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי ְבּמַ סֹּת ְבּ ֹאתֹת ְ
מוֹר ִאים גְּ ד ִֹלים כְּ כֹל אֲ ֶשׁ ר־ﬠָ ָשׂה לָ כֶם יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְבּ ִמצְ ַריִם לְ ﬠֵ ינֶי :
וּב ָ
נְ טוּיָה ְ
4:35אַ תָּ ה הָ ְראֵ תָ לָ ַדﬠַ ת כִּ י יְהוָה הוּא הָ אֱ ִהים אֵ ין עוֹד ִמ ְלבַ דּוֹ:
ת־אשּׁוֹ הַ גְּ דוֹלָ ה ְוּדבָ ָריו ָשׁ ַמﬠְ ָתּ ִמתּוֹ הָ אֵ שׁ:
ִ
ִ 4:36מן־הַ ָשּׁמַ יִם ִה ְשׁ ִמי ֲﬠ אֶ ת־קֹ לוֹ לְ י ְַסּ ֶר ָךּ וְﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הֶ ְראֲ אֶ
4:37וְתַ חַ ת כִּ י אָ הַ ב אֶ ת־אֲ בֹתֶ י וַיִּ ְבחַ ר ְבּז ְַרﬠָ ם אַ חֲ ָריו וַיּוֹצִ אֲ ְבּפָ נָיו ְבּכֹחוֹ הַ ָגּדֹל ִמ ִמּצְ ָריִם:
הוֹרישׁ גּוֹיִם גְּ ד ִֹלים וַ ֲﬠ ֻצ ִמים ִמ ְמּ ִמפָּ נֶי לַ הֲ ִביאֲ לָ ֶתת־לְ אֶ ת־אַ ְר ָצם נַחֲ לָ ה כַּיּוֹם הַ ֶזּה:
4:38לְ ִ
ְ 4:39וי ַָדﬠְ תָּ הַ יּוֹם וַהֲ ֵשׁבֹתָ אֶ ל־לְ בָ בֶ כִּ י יְהוָה הוּא הָ אֱ ִהים בַּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּﬠַ ל וְﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ִמ ָתּחַ ת אֵ ין עוֹד:
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וּל ַמﬠַ ן ַתּאֲ ִרי י ִָמים
וּלבָ נֶי אַ חֲ ֶרי ְ
ִיטב ְל ְ
ת־מצְ ותָ יו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר י ַ
ִ
ְשׁמַ ְרתָּ אֶ ת־חֻ ָקּיו וְאֶ
4:40ו ָ
ֹתן לְ כָּל־הַ יּ ִָמים:
ﬠַ ל־הַ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
ֹשׁה ָשׁ שׁ ﬠָ ִרים ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ְרחָ ה ָשׁמֶ שׁ:
4:41אָ ז י ְַב ִדּיל מ ֶ
שׂנֵא לוֹ ִמ ְתּמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם ְונָס אֶ ל־אַ חַ ת
י־דﬠַ ת וְהוּא ל ֹא־ ֹ
ת־רﬠֵ הוּ ִבּ ְב ִל ַ
4:42לָ נֻס ָשׁ ָמּה רוֹצֵ חַ אֲ ֶשׁר י ְִרצַ ח אֶ ֵ
ִמן־הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ ל וָחָ י:
מת בַּ גִּ ְלﬠָ ד לַ גּ ִָדי וְאֶ ת־גּוֹלָ ן בַּ בָּ ָשׁן לַ ְמנ ִַשּׁי:
ת־רא ֹ
4:43אֶ ת־בֶּ צֶ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ הַ ִמּישֹׁר לָ ֻראוּבֵ נִי וְאֶ ָ
ֹשׁה לִ פְ נֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ר־שׂם מ ֶ
תּוֹרה אֲ ֶשׁ ָ
4:44וְז ֹאת הַ ָ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּצֵאתָ ם ִמ ִמּצְ ָריִם:
ֹשׁה אֶ ְ
4:45אֵ לֶּ ה הָ ﬠֵ דֹת וְהַ חֻ ִקּים וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר מ ֶ
וּבנֵי
ֹשׁה ְ
יוֹשׁב ְבּחֶ ְשׁבּוֹן אֲ ֶשׁר ִהכָּה מ ֶ
ְ 4:46בּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן בַּ ַגּיְא מוּל בֵּ ית ְפּעוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִסיחֹ ן ֶמלֶ הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁר ֵ
צֵאתם ִמ ִמּצְ ָריִם:
י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ָ
4:47וַיִּ ְירשׁוּ אֶ ת־אַ ְרצוֹ וְאֶ ת־אֶ ֶרץ עוֹג ֶמלֶ ־הַ בָּ ָשׁן ְשׁנֵי ַמ ְלכֵי הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁ ר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ַרח ָשׁ ֶמשׁ:
ל־שׂפַ ת־נַחַ ל אַ ְרנֹן וְﬠַ ד־הַ ר ִשׂי ֹאן הוּא חֶ ְרמוֹן:
4:48מֵ ֲﬠרֹﬠֵ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
ְ 4:49וכָל־הָ ﬠ ֲָרבָ ה ﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ָרחָ ה וְﬠַ ד יָם הָ ﬠ ֲָרבָ ה ַתּחַ ת אַ ְשׁדֹּת הַ ִפּ ְסגָּה:
ֹאמ ר אֲ לֵ הֶ ם ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ חֻ ִקּים וְאֶ ת־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י דֹּבֵ ר
ֹשׁה אֶ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
5:1וַיִּ ְק ָרא מ ֶ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם לַ ֲﬠשֹׂתָ ם:
ְבּאָ זְ נֵיכֶם הַ יּוֹם הַ זֶּה וּלְ מַ ְדתֶּ ם אֹתָ ם ְ
5:2יְהוָה אֱ הֵ ינוּ כּ ַָרת ﬠִ ָמּנוּ ְבּ ִרית ְבּחֹ ֵרב:
ֹתינוּ כּ ַָרת יְהוָה אֶ ת־הַ ְבּ ִרית הַ זּ ֹאת כִּ י ִא ָתּנוּ אֲ נ ְַחנוּ אֵ לֶּ ה פֹה הַ יּוֹם כֻּלָּ נוּ חַ יִּ ים:
5:3ל ֹא אֶ ת־אֲ ב ֵ
5:4פָּ נִים ְבּפָ נִים ִדּבֶּ ר יְהוָה ﬠִ מָּ כֶם בָּ הָ ר ִמתּוֹ הָ אֵ שׁ:
אתם ִמפְּ נֵי הָ אֵ שׁ וְל ֹא־ﬠ ֲִליתֶ ם בָּ הָ ר
ת־דּ ְב ֵרי יְהוָה כִּ י י ְֵר ֶ
5:5אָ נֹכִ י עֹמֵ ד בֵּ ין־יְהוָה וּבֵ ינֵיכֶם בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא ְלהַ גִּ יד לָ כֶם אֶ ִ
לֵ אמֹר:
הוֹצֵאתי ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים:
ִ
5:6אָ נֹכִ י יְהוָה אֱ הֶ י אֲ ֶשׁר
5:7ל ֹא י ְִהיֶה־לְ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ﬠַ ל־פָּ ָניַ:
ָל־תּמוּנָה אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׁמַ יִם ִממַּ ﬠַ ל וַאֲ ֶשׁר בָּ אָ ֶרץ ִמ ָתּחַ ת וַאֲ ֶשׁר בַּ ַמּיִם ִמ ַתּחַ ת לָ אָ ֶרץ:
ֲשׂה־לְ פֶ סֶ ל ְוכ ְ
5:8ל ֹא־תַ ﬠ ֶ
ל־שׁלֵּ ִשׁים
ֹא־ת ְשׁתַּ חֲ וֶה לָ הֶ ם וְל ֹא תָ ﬠָ ְב ֵדם כִּ י אָ נֹכִ י יְהוָה אֱ הֶ י אֵ ל ַקנָּא ֹפּ ֵקד ﬠֲון אָ בוֹת ﬠַ ל־בָּ ִנים ﬠַ ִ
5:9ל ִ
ל־רבֵּ ﬠִ ים לְ שֹׂנְאָ י:
וְﬠַ ִ
5:10וְעֹ ֶשׂה חֶ סֶ ד לַ אֲ לָ ִפים לְ ֹאהֲ בַ י וּלְ שׁ ְֹמ ֵרי ִמצְ ותָ י:
ת־שׁמוֹ לַ ָשּׁוְא:
ְ
ִשּׂא אֶ
ת־שׁם־יְהוָה אֱ הֶ י לַ ָשּׁוְא כִּ י ל ֹא ְינ ֶַקּה יְהוָה אֵ ת אֲ ֶשׁר־י ָ
ֵ
5:11ל ֹא ִת ָשּׂא אֶ
ָ 5:12שׁמוֹר אֶ ת־יוֹם הַ ַשׁבָּ ת לְ ַק ְדּשׁוֹ כַּאֲ ֶשׁר צִ וְּ יְהוָה אֱ הֶ י
ָל־מלַ אכְ ֶתּ :
ית כּ ְ
ֵ 5:13שׁ ֶשׁת י ִָמים ַתּ ֲﬠבֹד וְﬠָ ִשׂ ָ
מ ְר
שׁוֹר וַחֲ ֹ
ְ
ָל־מלָ אכָה אַ תָּ ה ִב ְנ ִבתֶּ ﬠַ ְב ְדּ וַאֲ מָ תֶ
ֲשׂה בּוֹ כ ְ
 5:14וְיוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ַשׁבָּ ת לַ יהוָה אֱ הֶ י ל ֹא תַ ﬠ ֶ
ְוכָל ו ְְבּהֶ ְמתֶּ ג ְֵרי אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי לְ ַמﬠַ ן יָנוּחַ ﬠַ ְב ְדּ וַאֲ ָמ ְת כָּמוֹ :
וּבזְ רֹﬠַ נְ טוּיָה ﬠַ ל־כֵּן צִ וְּ יְהוָה
ְ 5:15ו ָזכ ְַר ָתּ כִּ י־ﬠֶ בֶ ד הָ יִיתָ ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וַיֹּ צִ אֲ יְהוָה אֱ הֶ י ִמ ָשּׁם ְבּיָד חֲ ז ָָקה ִ
אֱ הֶ י ִל ְשׁמוֹר אֶ ת־יוֹם הַ ַשׁבָּ ת:
ִיטב לָ ﬠַ ל הָ אֲ ָד ָמה
וּלמַ ﬠַ ן י ַ
ת־אמֶּ כַּאֲ ֶשׁר צִ וְּ יְהוָה אֱ הֶ י לְ מַ ﬠַ ן יַאֲ ִריכֻן י ֶָמי ְ
ִ
5:16כַּבֵּ ד אֶ ת־אָ ִבי וְאֶ
אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ :
5:17ל ֹא ִתּנְאָ ף:
1
5:18ל ֹא ִתּ ְרצָח :
5:19ל ֹא ִתּגְ נֹב:
5:20ל ֹא־תַ ֲﬠנֶה ְב ֵר ֲﬠ ﬠֵ ד ָשׁוְא:
מ רוֹ ְוכֹל אֲ ֶשׁר ְל ֵרﬠֶ :
5:21ל ֹא תַ ְחמֹד אֵ ֶשׁת ֵרﬠֶ ל ֹא ַת ְחמֹד בֵּ ית ֵרﬠֶ ָשׂ ֵדהוּ ְוﬠַ ְבדּוֹ וַאֲ מָ תוֹ שׁוֹרוֹ וַחֲ ֹ
ָל־קהַ ְלכֶם בָּ הָ ר ִמתּוֹ הָ אֵ שׁ הֶ ﬠָ נָן וְהָ ﬠ ֲָרפֶ ל קוֹל גָּדוֹל ְול ֹא יָסָ ף וַיִּ כְ ְתּבֵ ם
5:22אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־כּ ְ
ל־שׁנֵי לֻחֹ ת אֲ בָ נִים וַיִּ ְתּנֵם אֵ לָ י:
ﬠַ ְ
אשׁי ִשׁ ְב טֵ יכֶם וְזִ ְקנֵיכֶם:
ָל־ר ֵ
5:23וַי ְִהי כְּ ָשׁ ְמ ֲﬠכֶם אֶ ת־הַ קּוֹל ִמתּוֹ הַ חֹ ֶשׁ וְהָ הָ ר בֹּﬠֵ ר בָּ אֵ שׁ ו ִַתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י כּ ָ
ֹאמרוּ הֵ ן הֶ ְראָ נוּ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ אֶ ת־כְּ בֹדוֹ וְאֶ ת־גּ ְָדלוֹ וְאֶ ת־קֹלוֹ ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ִמתּוֹ הָ אֵ שׁ בַּ יּוֹם הַ ֶזּה ָר ִאינוּ
5:24וַתּ ְ
כִּ י־י ְַדבֵּ ר אֱ ִהים אֶ ת־הָ אָ ָדם וָחָ י:
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5:25וְﬠַ ָתּה לָ ָמּה נָמוּת כִּ י ת ֹאכְ לֵ נוּ הָ אֵ שׁ הַ גְּ דֹלָ ה הַ זּ ֹאת ִאם־יֹ ְס ִפים אֲ נ ְַחנוּ ִל ְשׁמֹﬠַ אֶ ת־קוֹל יְהוָה אֱ הֵ ינוּ עוֹד
ו ָָמ ְתנוּ:
5:26כִּ י ִמי כָל־בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר ָשׁמַ ע קוֹל אֱ ִהים חַ יִּ ים ְמ ַדבֵּ ר ִמתּוֹ ־הָ אֵ שׁ ָכּמֹנוּ וַיּ ִֶחי:
ְ 5:27ק ַרב אַ תָּ ה וּשֲׁ מָ ע אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר י ֹאמַ ר יְהוָה אֱ הֵ ינוּ אֲ לֵ יכֶה 1וְאַ ְתּ ְתּ ַדבֵּ ר אֵ לֵ ינוּ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר יְהוָה
ְשׁמַ ﬠְ נוּ וְﬠָ ִשׂינוּ:
אֱ הֵ ינוּ אֵ לֶ י ו ָ
5:28וַיִּ ְשׁמַ ע יְהוָה אֶ ת־קוֹל ִדּ ְב ֵריכֶם ְבּ ַדבֶּ ְרכֶם אֵ לָ י וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י ָשׁמַ ﬠְ ִתּי אֶ ת־קוֹל ִדּ ְב ֵרי הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ
יטיבוּ כָּל־אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ רוּ:
אֵ לֶ י הֵ ִ
ִיטב לָ הֶ ם ו ְִל ְבנֵיהֶ ם ְל עֹלָ ם:
ותי כָּל־הַ יּ ִָמים ְל ַמﬠַ ן י ַ
ת־מצְ ַ
ִ
אֹתי ו ְִל ְשׁמֹר אֶ
ִתּן וְהָ יָה ְלבָ בָ ם זֶה לָ הֶ ם לְ ִי ְראָ ה ִ
ִ 5:29מי־י ֵ
5:30לֵ אֱ מֹר לָ הֶ ם שׁוּבוּ לָ כֶם לְ אָ הֳ לֵ יכֶם:
5:31וְאַ תָּ ה ֹפּה ֲﬠמֹד ﬠִ מָּ ִדי וַאֲ ַד ְבּ ָרה אֵ לֶ י אֵ ת כָּל־הַ ִמּצְ וָה וְהַ חֻ ִקּים וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר ְתּלַ ְמּ ֵדם וְﬠָ שׂוּ בָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר
אָ נֹכִ י נֹתֵ ן לָ הֶ ם לְ ִר ְשׁתָּ הּ:
וּשׂמ ֹאל:
וּשׁמַ ְרתֶּ ם לַ ﬠֲשׂוֹת כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֶ ְתכֶם ל ֹא תָ סֻ רוּ י ִָמין ְ
ְ 5:32
ְ 5:33בּכָל־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֶ ְתכֶם תֵּ לֵ כוּ לְ מַ ﬠַ ן ִתּ ְחיוּן ְוטוֹב לָ כֶם וְהַ אֲ ַרכְ ֶתּם י ִָמים בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר
ִתּ ָירשׁוּן:
עֹב ִרים
ְ 6:1וז ֹאת הַ ִמּצְ וָה הַ חֻ ִקּים וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֱ הֵ יכֶם לְ לַ ֵמּד אֶ ְתכֶם לַ ﬠֲשׂוֹת בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ְ
ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ:
ן־בּנְ כֹּל י ְֵמי
וּבנְ וּבֶ ִ
ותיו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ ֶוּ אַ ָתּה ִ
וּמצְ ָ
6:2לְ מַ ﬠַ ן ִתּ ָירא אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י לִ ְשׁמֹר אֶ ת־כָּל־חֻ קֹּ תָ יו ִ
וּלמַ ﬠַ ן יַאֲ ִרכֻן י ֶָמי :
חַ יֶּי ְ
ֹתי לָ אֶ ֶרץ
ִיטב ְל וַאֲ ֶשׁר ִתּ ְרבּוּן ְמ ֹאד כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ֶ
ְשׁמַ ְרתָּ לַ ﬠֲשׂוֹת אֲ ֶשׁר י ַ
ְשׁמַ ְﬠ ָתּ י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
6:3ו ָ
זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ:
ְ 6:4שׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל יְהוָה אֱ הֵ ינוּ יְהוָה אֶ חָ ד:
ָל־מא ֶֹד :
וּבכ ְ
וּבכָל־ ַנפְ ְשׁ ְ
6:5וְאָ הַ ְבתָּ אֵ ת יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכָל־לְ בָ ְב ְ
6:6וְהָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם ﬠַ ל־לְ בָ בֶ :
וּבקוּמֶ :
וּב ָשׁכְ ְבּ ְ
וּבלֶ כְ ְתּ בַ ֶדּ ֶר ְ
ְ
6:7ו ְִשׁ ַנּנְתָּ ם לְ בָ נֶי ו ְִדבַּ ְרתָּ בָּ ם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ְבּבֵ יתֶ
וּק ַשׁ ְרתָּ ם לְ אוֹת ﬠַ ל־י ֶָד וְהָ יוּ לְ טֹ ָטפֹת בֵּ ין ﬠֵ ינֶי :
ְ 6:8
וּב ְשׁﬠָ ֶרי :
ִ
ל־מזוּזֹת בֵּ יתֶ
6:9וּכְ ַת ְבתָּ ם ﬠַ ְ
6:10וְהָ יָה כִּ י י ְִביאֲ יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לַ אֲ בֹתֶ י לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ יִצְ חָ ק וּלְ ַיﬠֲקֹ ב לָ תֶ ת לָ ﬠָ ִרים גְּ ֹד ת
וְטֹ בֹת אֲ ֶשׁר ל ֹא־בָ נִיתָ :
ֵיתים אֲ ֶשׁר ל ֹא־נָטָ ְﬠתָּ
צַב ָתּ כְּ ָר ִמים ְוז ִ
צוּבים אֲ ֶשׁר ל ֹא־חָ ְ
את וּ ֹב רֹת חֲ ִ
ֹא־מלֵּ ָ
6:11וּבָ ִתּים ְמלֵ ִאים כָּל־טוּב אֲ ֶשׁר ל ִ
ְשׂבָ ﬠְ תָּ :
וְאָ כַלְ תָּ ו ָ
ן־תּ ְשׁכַּח אֶ ת־יְהוָה אֲ ֶשׁר הוֹצִ יאֲ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים:
ִ 6:12ה ָשּׁ ֶמר ְל פֶּ ִ
וּב ְשׁמוֹ ִתּ ָשּׁבֵ ﬠַ :
ירא ְו ֹאתוֹ תַ ֲﬠבֹד וּבוֹ ִת ְדבַּ קִ 2
6:13אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י ִתּ ָ
6:14ל ֹא תֵ לְ כוּן אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים מֵ אֱ הֵ י הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר ְס ִביבוֹתֵ יכֶם:
6:15כִּ י אֵ ל ַקנָּא יְהוָה אֱ הֶ י ְבּ ִק ְרבֶּ פֶּ ן־יֶחֱ ֶרה אַ ף־יְהוָה אֱ הֶ י בָּ ו ְִה ְשׁ ִמ ְיד מֵ ﬠַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה:
יתם בַּ ַמּסָּ ה:
6:16ל ֹא ְתנַסּוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם כַּאֲ ֶשׁר נִ ִסּ ֶ
ת־מצְ ות יְהוָה אֱ הֵ יכֶם וְﬠֵ דֹתָ יו וְחֻ ָקּיו אֲ ֶשׁר צִ ָוּ :
ִ
ָ 6:17שׁמוֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן אֶ
ָשׁר וְהַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה לְ מַ ﬠַ ן יִיטַ ב לָ וּבָ אתָ ְוי ַָר ְשׁ ָתּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ע יְהוָה
6:18וְﬠָ ִשׂיתָ הַ יּ ָ
לַ אֲ בֹתֶ י :
6:19לַ הֲ דֹף אֶ ת־כָּל־ ֹאיְבֶ י ִמפָּ נֶי כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה:
מ ר מָ ה הָ ﬠֵ דֹת וְהַ חֻ ִקּים וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֱ הֵ ינוּ אֶ ְתכֶם:
6:20כִּי־י ְִשׁאָ לְ ִב ְנ מָ חָ ר לֵ א ֹ
6:21וְאָ מַ ְרתָּ לְ ִב ְנ ﬠֲבָ ִדים הָ יִינוּ ְלפַ ְרעֹה ְבּ ִמצְ ָריִם וַיּוֹצִ יאֵ נוּ יְהוָה ִמ ִמּצְ ַריִם ְבּיָד חֲ ז ָָקה:
וּבכָל־בֵּ יתוֹ לְ ﬠֵ ינֵינוּ:
6:22וַיִּ ֵתּן יְהוָה אוֹתֹת וּמֹפְ ִתים גְּ ד ִֹלים ו ְָרﬠִ ים ְבּ ִמצְ ַריִם ְבּפַ ְרעֹה ְ
ֹתינוּ:
6:23וְאוֹתָ נוּ הוֹצִ יא ִמ ָשּׁם לְ ַמﬠַ ן הָ ִביא ֹאתָ נוּ לָ תֶ ת לָ נוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לַ אֲ ב ֵ
ַ 6:24ו ְי ַצוֵּנוּ יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כָּל־הַ חֻ ִקּים הָ אֵ לֶּ ה לְ ִי ְראָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ לְ טוֹב לָ נוּ כָּל־הַ יּ ִָמים לְ חַ יֹּ ֵתנוּ כְּ הַ יּוֹם
הַ זֶּה:
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6:25וּצְ ָד ָקה ִתּ ְהיֶה־לָּ נוּ כִּ י־ ִנ ְשׁמֹר לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כָּל־הַ ִמּצְ וָה הַ זּ ֹאת לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֵ ינוּ כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּנוּ:
ִם־ר ִבּים ִמפָּ נֶי הַ ִח ִתּי וְהַ גִּ ְרגּ ִָשׁי
ָשׁל גּוֹי ַ
א־שׁמָּ ה לְ ִר ְשׁתָּ הּ ְונ ַ
ָ
7:1כִּ י י ְִביאֲ יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־אַ תָּ ה בָ
ֲצוּמים ִמ ֶמּךָּ:
ְבוּסי ִשׁ ְבﬠָ ה גוֹיִם ַר ִבּים וַﬠ ִ
וְהָ אֱ מ ִֹרי וְהַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וְהַ פְּ ִרזִּ י וְהַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
ֹא־תכְ רֹת לָ הֶ ם ְבּ ִרית וְל ֹא ְתחָ נֵּם:
7:2וּנְתָ נָם יְהוָה אֱ הֶ י ְלפָ נֶי ו ְִהכִּ יתָ ם הַ חֲ ֵרם תַּ חֲ ִרים ֹאתָ ם ל ִ
א־ת ַקּח לִ ְב ֶנ :
וּבתּוֹ ל ֹ ִ
ֹא־תתֵּ ן לִ ְבנוֹ ִ
7:3וְל ֹא ִת ְתחַ תֵּ ן בָּ ם ִבּ ְתּ ל ִ
ת־בּ ְנ מֵ אַ חֲ ַרי וְﬠָ ְבד אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים וְחָ ָרה אַ ף־יְהוָה בָּ כֶם ו ְִה ְשׁ ִמ ְיד ַמהֵ ר:
ִ
7:4כִּ י־י ִָסיר אֶ
ירהֶ ם ְתּג ֵַדּעוּן וּפְ ִסילֵ יהֶ ם ִתּ ְשׂ ְרפוּן בָּ אֵ שׁ:
י־אם־כֹּה תַ ﬠֲשׂוּ לָ הֶ ם ִמזְ ְבּחֹ ֵתיהֶ ם ִתּתֹּצוּ וּמַ ֵצּבֹתָ ם ְתּ ַשׁבֵּ רוּ וַאֲ ֵשׁ ֵ
7:5כִּ ִ
ל־פּנֵי
7:6כִּ י ﬠַ ם ָקדוֹשׁ אַ תָּ ה לַ יהוָה אֱ הֶ י ְבּ בָּ חַ ר יְהוָה אֱ הֶ י לִ ְהיוֹת לוֹ ְלﬠַ ם ְסגֻלָּ ה ִמכֹּל הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
הָ אֲ ָדמָ ה:
7:7ל ֹא מֵ רֻ ְבּכֶם ִמכָּל־הָ ﬠַ ִמּים חָ ַשׁק יְהוָה בָּ כֶם וַיִּ ְבחַ ר בָּ ֶכם כִּ י־אַ תֶּ ם הַ ְמﬠַ ט ִמכָּל־הָ ﬠַ ִמּים:
ֹתיכֶם הוֹצִ יא יְהוָה אֶ ְתכֶם ְבּיָד חֲ ז ָָקה וַיִּ ְפ ְדּ
וּמ ָשּׁ ְמרו אֶ ת־הַ ְשּׁ ֻבﬠָ ה אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לַ אֲ ב ֵ
7:8כִּ י מֵ אַ הֲ בַ ת יְהוָה אֶ ְתכֶם ִ
־מצְ ָריִם:
ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים ִמיַּד פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִ
ותיו ְלאֶ לֶ ף דּוֹר:
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמצְ ָ
ְ 7:9וי ַָד ְﬠתָּ כִּ י־יְהוָה אֱ הֶ י הוּא הָ אֱ ִהים הָ אֵ ל הַ נֶּאֱ מָ ן שֹׁמֵ ר הַ ְבּ ִרית וְהַ חֶ סֶ ד ְלאֹהֲ בָ יו ְ
ְשׁלֶּ ם־לוֹ:
וּמ ַשׁלֵּ ם לְ שֹׂנְאָ יו אֶ ל־פָּ נָיו לְ הַ אֲ ִבידוֹ ל ֹא יְאַ חֵ ר לְ שֹׂנְאוֹ אֶ ל־פָּ נָיו י ַ
ְ 7:10
ֲשׂוֹתם:
ְשׁמַ ְרתָּ אֶ ת־הַ ִמּצְ וָה וְאֶ ת־הַ חֻ ִקּים וְאֶ ת־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם לַ ﬠ ָ
7:11ו ָ
ְשׁ ַמר יְהוָה אֱ הֶ י ְל אֶ ת־הַ ְבּ ִרית
ֹתם ו ָ
יתם א ָ
וּשׁ ַמ ְרתֶּ ם ַוﬠ ֲִשׂ ֶ
7:12וְהָ יָה ﬠֵ ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן אֵ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים הָ אֵ לֶּ ה ְ
וְאֶ ת־הַ חֶ סֶ ד אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לַ אֲ בֹתֶ י :
י־ב ְט ְנ וּפְ ִרי־אַ ְדמָ תֶ ְדּ ָג ְנ ו ְִתיר ְֹשׁ ְויִצְ הָ ֶר ְשׁגַר־אֲ לָ פֶ י וְﬠַ ְשׁ ְתּרֹת צ ֹא ֶנ
7:13וַאֲ הֵ ְב וּבֵ ַרכְ ו ְִה ְרבֶּ וּבֵ ַר פְּ ִר ִ
ﬠַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ע לַ אֲ בֹתֶ י לָ תֶ ת לָ :
וּב ְבהֶ ְמתֶּ :
7:14בָּ רוּ ִתּ ְהיֶה ִמכָּל־הָ ﬠַ ִמּים ל ֹא־י ְִהיֶה ְב ﬠָ ָקר ַוﬠ ֲָק ָרה ִ
וּנְתנָם
ָ
ימם בָּ
יתה וַאֲ ֶשׁר 1יָ ַד ְﬠ ָתּ ל ֹא י ְִשׂ ָ
7:15וְהֵ ִסיר יְהוָה ִמ ְמּ כָּל־חֹ ִלי ְוכָל־מַ ְדוֵי ִמצְ ַריִם הָ ָר ִﬠים אֲ ֶשׁר ָר ִא ָ
ְבּכָל־שֹׂנְאֶ י :
7:16וְאָ כַלְ תָּ אֶ ת־כָּל־הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ ל ֹא־תָ חֹ ס ﬠֵ י ְנ ﬠֲלֵ יהֶ ם ְול ֹא תַ ֲﬠבֹד אֶ ת־אֱ הֵ יהֶ ם
י־מוֹקשׁ הוּא לָ :
ֵ
כִּ
ישׁם:
הוֹר ָ
ֹאמר ִבּלְ בָ ְב ַר ִבּים הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה ִממֶּ נִּי אֵ יכָה אוּכַל לְ ִ
7:17כִּ י ת ַ
ָל־מצְ ָריִם:
וּלכ ִ
7:18ל ֹא ִת ָירא מֵ הֶ ם ָזכֹר ִתּזְ ֹכּ ר אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה יְהוָה אֱ הֶ י לְ פַ ְרעֹה ְ
ר־ראוּ ﬠֵ ינֶי הָ ֹאתֹת וְהַ מּ ְֹפ ִתים וְהַ יָּד הַ חֲ ז ָָקה וְהַ זְּ רֹﬠַ הַ ְנּטוּיָה אֲ ֶשׁר הוֹצִ אֲ יְהוָה אֱ הֶ י
7:19הַ מַּ סֹּת הַ גְּ ֹד ת אֲ ֶשׁ ָ
ֲשׂה יְהוָה אֱ הֶ י ְלכָל־הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר־אַ ָתּה י ֵָרא ִמ ְפּנֵיהֶ ם:
כֵּן־ ַיﬠ ֶ
ְשׁלַּ ח יְהוָה אֱ הֶ י בָּ ם ﬠַ ד־אֲ בֹד הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים וְהַ ִנּ ְס ָתּ ִרים ִמפָּ נֶי :
ְ 7:20וגַם אֶ ת־הַ צִּ ְרﬠָ ה י ַ
ְנוֹרא:
7:21ל ֹא ַת ֲﬠרֹץ ִמפְּ נֵיהֶ ם כִּ י־יְהוָה אֱ הֶ י ְבּ ִק ְרבֶּ אֵ ל גָּדוֹל ו ָ
ן־תּ ְרבֶּ ה ﬠָ לֶ י חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה:
ָשׁל יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ת־הַ גּוֹיִם הָ אֵ ל ִמפָּ נֶי ְמﬠַ ט ְמﬠָ ט ל ֹא תוּכַל ַכּ ָתם ַמהֵ ר פֶּ ִ
ְ 7:22ונ ַ
וּנְתנָם יְהוָה אֱ הֶ י לְ פָ נֶי וְהָ מָ ם ְמהוּמָ ה גְ דֹלָ ה ﬠַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָדם:
ָ 7:23
ת־שׁ ָמם ִמתַּ חַ ת הַ ָשּׁ ָמיִם ל ֹא־י ְִתיַצֵּב ִאישׁ ְבּפָ נֶי ﬠַ ד ִה ְשׁ ִמ ְד אֹ ָתם:
ְ
ְ 7:24ונָתַ ן מַ ְלכֵיהֶ ם ְבּי ֶָד וְהַ אֲ בַ ְד ָתּ אֶ
ְ 7:25פּ ִסילֵ י אֱ הֵ יהֶ ם ִתּ ְשׂ ְרפוּן בָּ אֵ שׁ ל ֹא־תַ ְחמֹד כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב ﬠֲלֵ יהֶ ם וְלָ ַק ְח ָתּ לָ פֶּ ן ִתּוּ ֵָקשׁ בּוֹ כִּ י תוֹﬠֲבַ ת יְהוָה
אֱ הֶ י הוּא:
ְתﬠֵ ב ְתּתַ ﬠֲבֶ נּוּ כִּ י־חֵ ֶרם הוּא:
ית וְהָ יִיתָ חֵ ֶרם ָכּמֹהוּ ַשׁ ֵקּץ ְתּ ַשׁ ְקּצֶנּוּ ו ַ
ֹא־ת ִביא תוֹﬠֵ בָ ה אֶ ל־בֵּ ֶ
ְ 7:26ול ָ
יתם וּבָ אתֶ ם ִו ִיר ְשׁ ֶתּם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ
8:1כָּל־הַ ִמּצְ וָה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם ִתּ ְשׁ ְמרוּן לַ ﬠֲשׂוֹת ְל ַמﬠַ ן ִתּ ְחיוּן ְוּר ִב ֶ
אֲ ֶשׁר־נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה לַ אֲ בֹתֵ יכֶם:
סֹּת וְלָ ַדﬠַ ת
ְ 8:2ו ָזכ ְַרתָּ אֶ ת־כָּל־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר הֹ לִ י ֲכ יְהוָה אֱ הֶ י זֶה אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְל ַמﬠַ ן ﬠַ נּ ְֹת ְל ַנ ְ
אֶ ת־אֲ ֶשׁר ִבּ ְלבָ ְב הֲ ִת ְשׁמֹר ִמצְ ותָ יו ִאם־ל ֹא:
הוֹד ֲﬠ כִּ י ל ֹא ﬠַ ל־הַ לֶּ חֶ ם לְ בַ דּוֹ י ְִחיֶה
8:3וַיְﬠַ נְּ וַיּ ְַרﬠִ בֶ וַיַּאֲ כִ לְ אֶ ת הַ מָּ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ַָדﬠְ תָּ ְול ֹא י ְָדעוּן אֲ בֹתֶ י לְ ַמﬠַ ן ִ
ָל־דּבַ ר 2מוֹצָא פִ י־אֱ ִהים 3י ְִחיֶה הָ אָ ָדם:
הָ אָ ָדם כִּ י ﬠַ ל־כּ ְ
ִ 8:4שׂ ְמלָ ְת ל ֹא בָ לְ תָ ה מֵ ﬠָ לֶ י ְו ַרגְ לְ ל ֹא בָ ֵצ ָקה זֶה אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה:
ת־בּנוֹ כֵּן יְהוָה אֱ הֶ י ְמי ְַסּ ֶרךָּ:
ְ
ם־לבָ בֶ כִּ י כַּאֲ ֶשׁ ר ְייַסֵּ ר ִאישׁ אֶ
ְ 8:5וי ַָד ְﬠ ָתּ ִﬠ ְ
ת־מצְ ות יְהוָה אֱ הֶ י לָ לֶ כֶת ִבּ ְד ָרכָיו וּלְ י ְִראָ ה אֹתוֹ:
ִ
ְשׁמַ ְרתָּ אֶ
8:6ו ָ
שׁר 15
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וּתהֹ מֹת יֹ צְ ִאים בַּ ִבּ ְקﬠָ ה וּבָ הָ ר:
8:7כִּ י יְהוָה אֱ הֶ י ְמ ִביאֲ אֶ ל־אֶ ֶרץ טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה 1אֶ ֶרץ נַחֲ לֵ י מָ יִם ֲﬠיָנֹת ְ
וּשׂעֹ ָרה ְוגֶפֶ ן ְתאֵ נָה ו ְִרמּוֹן אֶ ֶרץ־זֵית ֶשׁמֶ ן ְוּדבָ שׁ:
8:8אֶ ֶרץ ִחטָּ ה ְ
ֹא־ת ְחסַ ר כֹּל בָּ הּ אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר אֲ בָ נֶיהָ בַ ְרזֶל וּמֵ הֲ ָר ֶריהָ תַּ ְחצֹב ְנחֹ ֶשׁת:
8:9אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר ל ֹא ְב ִמ ְס ֵכּנֻת תּ ֹאכַל־בָּ הּ ְול ֹא ל ֶ
ְשׂבָ ﬠְ תָּ וּבֵ ַרכְ תָּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר נָתַ ן־לָ :
8:10וְאָ כַלְ ָתּ ו ָ
קֹּתיו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמ ַצוְּ הַ יּוֹם:
וּמ ְשׁפָּ ָטיו וְחֻ ָ
ן־תּ ְשׁכַּח אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י לְ ִבלְ ִתּי ְשׁמֹר ִמצְ ותָ יו ִ
ִ 8:11ה ָשּׁמֶ ר לְ פֶּ ִ
טוֹבים ִתּ ְבנֶה ְוי ָָשׁ ְבתָּ בָּ ם:
ְשׂבָ ﬠְ תָּ וּבָ ִתּים ִ
8:12פֶּ ן־תּ ֹאכַל ו ָ
וּב ָק ְר ְוצ ֹא ְנ י ְִר ְבּיֻן ְוכֶסֶ ף ְוזָהָ ב ִי ְרבֶּ ה־לָּ ְוכֹל אֲ ֶשׁר־לְ י ְִרבֶּ ה:
ְ 8:13
ְשׁ ַכ ְח ָתּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י הַ מּוֹצִ יאֲ ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים:
8:14ו ְָרם לְ בָ בֶ ו ָ
נּוֹרא נָחָ שׁ ָשׂ ָרף וְﬠַ ְק ָרב ְוצִ מָּ אוֹן אֲ ֶשׁר אֵ ין־מָ יִם הַ מּוֹצִ יא לְ מַ יִם ִמצּוּר הַ חַ לָּ ִמישׁ:
מּוֹלי ֲכ בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ ָגּדֹל וְהַ ָ
8:15הַ ִ
ית :
יט ְב ְבּאַ חֲ ִר ֶ
ֹת ְלהֵ ִ
8:16הַ מַּ אֲ כִ לְ מָ ן בַּ ִמּ ְדבָּ ר אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדעוּן אֲ בֹתֶ י לְ מַ ﬠַ ן ﬠַ נּ ְֹת וּלְ מַ ﬠַ ן ַנסּ ֶ
8:17וְאָ מַ ְר ָתּ ִבּלְ בָ בֶ כּ ִֹחי וְעֹ ֶצם י ִָדי ﬠָ ָשׂה ִלי אֶ ת־הַ חַ יִל הַ זֶּ ה:
ֹתי
ת־בּ ִריתוֹ אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ע לַ אֲ ב ֶ
ְ
ְ 8:18ו ָזכ ְַר ָתּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י כִּ י הוּא הַ נֹּתֵ ן לְ כֹּחַ לַ ﬠֲשׂוֹת חָ יִל לְ ַמﬠַ ן הָ ִקים אֶ
כַּיּוֹם הַ זֶּה:
ִית לָ הֶ ם הַ ִﬠד ִֹתי
ם־שׁכֹחַ ִתּ ְשׁכַּח אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י וְהָ לַ כְ תָּ אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ַוﬠֲבַ ְדתָּ ם ו ְִה ְשׁ ַתּחֲ ו ָ
8:19וְהָ יָה ִא ָ
בָ כֶם הַ יּוֹם אֶ ת־הַ ָשּׁ ַמיִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ כִּ י אָ בֹד תּ ֹאבֵ דוּן:
8:20כַּגּוֹיִם אֲ ֶשׁר יְהוָה מַ אֲ ִביד ִמפְּ נֵיכֶם כֵּן ת ֹאבֵ דוּן ﬠֵ ֶקב ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּן ְבּ קוֹל יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
וּב ֻצ רֹת
ְ 9:1שׁ ַמע י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ָתּה עֹבֵ ר הַ יּוֹם אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן לָ ב ֹא לָ ֶר ֶשׁת גּוֹיִם גְּ ד ִֹלים וַ ֲﬠצ ִֻמים ִמ ֶמּ ָךּ ﬠָ ִרים גְּ ֹד ת ְ
בַּ ָשּׁמָ יִם:
9:2ﬠַ ם־גָּדוֹל ו ָָרם ְבּנֵי ֲﬠנ ִָקים אֲ ֶשׁר אַ תָּ ה י ַָדﬠְ תָּ וְאַ תָּ ה ָשׁמַ ﬠְ תָּ ִמי י ְִתיַצֵּב ִל ְפנֵי ְבּנֵי ֲﬠנָק:
ְהוֹר ְשׁ ָתּם
ידם וְהוּא יַכְ נִיﬠֵ ם ְלפָ נֶי ו ַ
ְ 9:3וי ַָדﬠְ תָּ הַ יּוֹם כִּ י יְהוָה אֱ הֶ י הוּא־הָ עֹ בֵ ר לְ פָ נֶי אֵ שׁ ֹאכְ לָ ה הוּא י ְַשׁ ִמ ֵ
וְהַ אַ בַ ְד ָתּם מַ הֵ ר כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה לָ :
9:4אַ ל־תּ ֹאמַ ר ִבּ ְלבָ ְב בַּ הֲ דֹף יְהוָה אֱ הֶ י אֹתָ ם ִמ ְלּפָ נֶי לֵ אמֹר ְבּצִ ְד ָק ִתי הֱ ִביאַ נִי יְהוָה לָ ֶר ֶשׁת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת
ישׁם ִמפָּ נֶי :
מוֹר ָ
וּב ִר ְשׁﬠַ ת הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה יְהוָה ִ
ְ
ישׁם ִמפָּ נֶי
מוֹר ָ
וּביֹ ֶשׁר לְ בָ ְב אַ תָּ ה בָ א לָ ֶר ֶשׁת אֶ ת־אַ ְר ָצם כִּ י ְבּ ִר ְשׁﬠַ ת הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה יְהוָה ִ
9:5ל ֹא ְבצִ ְד ָק ְת ְ
ֹתי לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ יִצְ חָ ק וּלְ יַ ֲﬠ קֹב:
וּלְ מַ ﬠַ ן הָ ִקים אֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לַ אֲ ב ֶ
ם־ק ֵשׁה־עֹ ֶרף אָ ָתּה:
ְ 9:6וי ַָדﬠְ תָּ כִּ י ל ֹא ְבצִ ְד ָק ְת יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לְ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ טּוֹבָ ה הַ זּ ֹאת לְ ִר ְשׁתָּ הּ כִּ י ﬠַ ְ
ר־ה ְק ַצפְ תָּ אֶ ת־ ְיהוָה אֱ הֶ י בַּ ִמּ ְדבָּ ר לְ ִמן־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁ ר־יָצָאתָ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ﬠַ ד־בֹּאֲ כֶם
ל־תּ ְשׁכַּח אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
9:7זְ כֹר אַ ִ
ﬠַ ד־הַ ָמּקוֹם הַ ֶזּה ַמ ְמ ִרים הֱ יִיתֶ ם ִﬠם־יְהוָה:
וּבחֹ ֵרב ִה ְקצַפְ תֶּ ם אֶ ת־יְהוָה וַיִּ ְתאַ נַּף יְהוָה בָּ כֶם לְ הַ ְשׁ ִמיד אֶ ְתכֶם:
ְ 9:8
9:9בַּ ֲﬠ ִתי הָ הָ ָרה לָ ַקחַ ת לוּחֹ ת הָ אֲ בָ נִים לוּחֹ ת הַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר־כּ ַָרת יְהוָה ִﬠ ָמּכֶם וָאֵ ֵשׁב בָּ הָ ר אַ ְרבָּ ִﬠים יוֹם
יתי:
וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים לַ יְלָ ה לֶ חֶ ם ל ֹא אָ כַלְ ִתּי וּמַ יִם ל ֹא ָשׁ ִת ִ
ת־שׁנֵי לוּחֹ ת הָ אֲ בָ נִים כְּ תֻ ִבים ְבּאֶ צְ בַּ ע אֱ ִהים וַﬠֲלֵ יהֶ ם כְּ כָל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה
ְ
9:10וַיִּ תֵּ ן יְהוָה אֵ לַ י אֶ
ﬠִ מָּ כֶם בָּ הָ ר ִמתּוֹ הָ אֵ שׁ ְבּיוֹם הַ ָקּהָ ל:
ת־שׁנֵי לֻחֹ ת הָ אֲ בָ נִים לֻחוֹת הַ ְבּ ִרית:
ְ
9:11וַי ְִהי ִמ ֵקּץ אַ ְרבָּ ﬠִ ים יוֹם וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים לָ יְלָ ה נ ַָתן יְהוָה אֵ לַ י אֶ
יתם
ֵאת ִמ ִמּצְ ָריִם סָ רוּ ַמהֵ ר ִמן־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
9:12וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י קוּם ֵרד ַמהֵ ר ִמזֶּה כִּ י ִשׁחֵ ת ﬠַ ְמּ אֲ ֶשׁר הוֹצ ָ
ﬠָ שׂוּ לָ הֶ ם מַ סֵּ כָה:
ם־ק ֵשׁה־עֹ ֶרף הוּא:
יתי אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה ו ְִהנֵּה ﬠַ ְ
מר ָר ִא ִ
9:13וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
אוֹת ְלגוֹי־ﬠָ צוּם ו ָָרב ִמ ֶמּנּוּ:
ֱשׂה ְ
ת־שׁמָ ם ִמתַּ חַ ת הַ ָשּׁמָ יִם וְאֶ ﬠ ֶ
ְ
ידם וְאֶ ְמחֶ ה אֶ
9:14הֶ ֶרף ִממֶּ נִּי וְאַ ְשׁ ִמ ֵ
וּשׁנֵי לֻחֹ ת הַ ְבּ ִרית ﬠַ ל ְשׁתֵּ י י ָָדי:
9:15וָאֵ פֶ ן וָאֵ ֵרד ִמן־הָ הָ ר וְהָ הָ ר בֹּﬠֵ ר בָּ אֵ שׁ ְ
9:16וָאֵ ֶרא ו ְִהנֵּה חֲ טָ אתֶ ם לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם ﬠ ֲִשׂיתֶ ם לָ כֶם ﬠֵ גֶל ַמסֵּ כָה סַ ְר ֶתּם מַ הֵ ר ִמן־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה
אֶ ְתכֶם:
9:17וָאֶ ְת ֹפּשׂ ִבּ ְשׁנֵי הַ לֻּחֹ ת וָאַ ְשׁ ִלכֵם ֵמﬠַ ל ְשׁתֵּ י י ָָדי וָאֲ ַשׁ ְבּ ֵרם ְלﬠֵ ינֵיכֶם:
יתי ﬠַ ל
וּמ ִים ל ֹא ָשׁ ִת ִ
שׁנָה אַ ְרבָּ ﬠִ ים יוֹם וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים לַ יְלָ ה לֶ חֶ ם ל ֹא אָ כ ְַל ִתּי ַ
9:18וָאֶ ְתנַפַּ ל לִ פְ נֵי יְהוָה כּ ִָרא ֹ
אתכֶם אֲ ֶשׁר חֲ טָ אתֶ ם לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ְלהַ כְ ִﬠיסוֹ:
כָּל־חַ ַטּ ְ
9:19כִּ י יָגֹ ְר ִתּי ִמ ְפּנֵי הָ אַ ף וְהַ חֵ ָמה אֲ ֶשׁר ָקצַ ף יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם ְלהַ ְשׁ ִמיד אֶ ְתכֶם וַיִּ ְשׁ ַמ ע יְהוָה אֵ לַ י גַּם בַּ פַּ ﬠַ ם הַ ִהוא:
ַם־בּﬠַ ד אַ הֲ רֹן בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא
וּבאַ הֲ רֹן ִה ְתאַ נַּף יְהוָה ְמאֹד לְ הַ ְשׁ ִמידוֹ וָאֶ ְתפַּ לֵּ ל גּ ְ
ְ 9:20
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ר־דּק
יטב ﬠַ ד אֲ ֶשׁ ַ
אתכֶם אֲ ֶשׁר־ﬠ ֲִשׂיתֶ ם אֶ ת־הָ ﬠֵ גֶל לָ ַק ְח ִתּי וָאֶ ְשׂרֹף אֹתוֹ בָּ אֵ שׁ וָאֶ כֹּת אֹ תוֹ טָ חוֹן הֵ ֵ
9:21וְאֶ ת־חַ ַטּ ְ
לְ ﬠָ פָ ר וָאַ ְשׁלִ אֶ ת־ﬠֲפָ רוֹ אֶ ל־הַ נַּחַ ל הַ יֹּ ֵרד ִמן־הָ הָ ר:
וּב ִק ְב רֹת הַ תַּ אֲ וָה מַ ְקצִ פִ ים הֱ יִיתֶ ם אֶ ת־יְהוָה:
וּבמַ סָּ ה ְ
וּב ַת ְבﬠֵ ָרה ְ
ְ 9:22
וּב ְשׁ חַ יְהוָה אֶ ְתכֶם ִמ ָקּ ֵדשׁ בַּ ְרנֵﬠַ לֵ אמֹר ﬠֲלוּ ְוּרשׁוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לָ כֶם ו ַַתּ ְמרוּ אֶ ת־פִּ י ְיהוָה
ִ 9:23
אֱ הֵ יכֶם ְול ֹא הֶ אֱ מַ נְתֶּ ם לוֹ ְול ֹא ְשׁמַ ﬠְ תֶּ ם ְבּקֹ לוֹ:
ִיתם ִﬠם־יְהוָה ִמיּוֹם ַדּ ְﬠ ִתּי אֶ ְתכֶם:
ַ 9:24מ ְמ ִרים הֱ י ֶ
9:25וָאֶ ְתנַפַּ ל לִ פְ נֵי יְהוָה אֵ ת אַ ְרבָּ ﬠִ ים הַ יּוֹם וְאֶ ת־אַ ְרבָּ ﬠִ ים הַ לַּ יְלָ ה אֲ ֶשׁר ִה ְתנַפָּ ְל ִתּי כִּ י־אָ ַמ ר יְהוָה ְלהַ ְשׁ ִמיד
אֶ ְתכֶם:
1
ר־הוֹצֵאת
ָ
ית ְבּג ְָדלֶ אֲ ֶשׁ
9:26וָאֶ ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־אֱ ִהים וָאֹמַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה אַ ל־תַּ ְשׁחֵ ת ﬠַ ְמּ ְונַחֲ לָ ְת אֲ ֶשׁר פָּ ִד ָ
ִמ ִמּצְ ַריִם ְבּיָד חֲ ז ָָקה:
ל־ר ְשׁעוֹ וְאֶ ל־חַ ָטּאתוֹ:
ל־ק ִשׁי הָ ﬠָ ם הַ זֶּה וְאֶ ִ
9:27זְ כֹר לַ ﬠֲבָ ֶדי לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ ִיצְ חָ ק וּלְ ַיﬠֲקֹ ב אַ ל־תֵּ פֶ ן אֶ ְ
וּמ ִשּׂנְאָ תוֹ
ר־דּבֶּ ר לָ הֶ ם ִ
ֹאמרוּ הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר הוֹצֵאתָ נוּ ִמ ָשּׁם ִמ ְבּ ִלי ְיכֹלֶ ת יְהוָה לַ הֲ ִביאָ ם אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ִ
9:28פֶּ ן־י ְ
אוֹתָ ם הוֹצִ יאָ ם לַ הֲ ִמ ָתם בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
וּבזְ ֹר ֲﬠ הַ נְּ טוּיָה:
ֵאת ְבּכֹחֲ הַ ָגּדֹל ִ
9:29וְהֵ ם ﬠַ ְמּ ְונַחֲ לָ תֶ אֲ ֶשׁר הוֹצ ָ
ית ְלּ אֲ רוֹן ﬠֵ ץ:
שׁנִים ַוﬠֲלֵ ה אֵ לַ י הָ הָ ָרה וְﬠָ ִשׂ ָ
10:1בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא אָ ַמר יְהוָה אֵ לַ י פְּ סָ ל־לְ ְשׁנֵי־לֻוחֹ ת אֲ בָ ִנים כּ ִָרא ֹ
ְשׂ ְמ ָתּם בָּ אָ רוֹן:
שׁנִים אֲ ֶשׁר ִשׁבַּ ְר ָתּ ו ַ
10:2וְאֶ כְ תֹּב ﬠַ ל־הַ לֻּחֹ ת אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר הָ יוּ ﬠַ ל־הַ לֻּחֹ ת הָ ִרא ֹ
וּשׁנֵי הַ לֻּחֹ ת ְבּי ִָדי:
שׁנִים וָאַ ﬠַ ל הָ הָ ָרה ְ
10:3וָאַ ﬠַ שׂ אֲ רוֹן ֲﬠצֵי ִשׁ ִטּים וָאֶ פְ ֹסל ְשׁנֵי־לֻחֹ ת אֲ בָ נִים כּ ִָרא ֹ
ֲשׂ ֶרת הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֲ לֵ יכֶם בָּ הָ ר ִמתּוֹ הָ אֵ שׁ ְבּיוֹם
10:4וַיִּ כְ תֹּב ﬠַ ל־הַ לֻּחֹ ת כּ ִַמּכְ ָתּב הָ ִראשׁוֹן אֵ ת ﬠ ֶ
הַ ָקּהָ ל וַיִּ ְתּנֵם יְהוָה אֵ לָ י:
יתי וַיִּ ְהיוּ ָשׁם כַּאֲ ֶשׁר צִ ַוּנִי יְהוָה:
10:5וָאֵ פֶ ן וָאֵ ֵרד ִמן־הָ הָ ר וָאָ ִשׂם אֶ ת־הַ לֻּחֹ ת בָּ אָ רוֹן אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל נ ְָסעוּ ִמ ְבּאֵ רֹת ְבּנֵי־יַﬠ ֲָקן מוֹסֵ ָרה ָשׁם מֵ ת אַ הֲ רֹן וַיִּ ָקּבֵ ר ָשׁם וַ ְיכַהֵ ן אֶ לְ ﬠָ זָר ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ְ 10:6
וּמן־הַ גּ ְֻדגֹּ ָדה י ְָטבָ תָ ה אֶ ֶרץ נַחֲ לֵ י מָ יִם:
ִ 10:7מ ָשּׁם נ ְָסעוּ הַ גּ ְֻדגֹּ ָדה ִ
ת־שׁבֶ ט הַ לֵּ וִי לָ ֵשׂאת אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה לַ ֲﬠמֹד ִל ְפנֵי יְהוָה לְ ָשׁ ְרתוֹ וּלְ בָ ֵר
ֵ
10:8בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא ִה ְב ִדּיל יְהוָה אֶ
ִבּ ְשׁמוֹ ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
10:9ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא־הָ יָה לְ לֵ וִי חֵ לֶ ק ְונַחֲ לָ ה ﬠִ ם־אֶ חָ יו יְהוָה הוּא נַחֲ לָ תוֹ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֱ הֶ י לוֹ:
שׁנִים אַ ְרבָּ ִﬠים יוֹם וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים לָ יְלָ ה וַיִּ ְשׁ ַמע יְהוָה אֵ לַ י גַּם בַּ פַּ ﬠַ ם הַ ִהוא
10:10וְאָ נֹכִ י ﬠָ ַמ ְד ִתּי בָ הָ ר ַכּיּ ִָמים הָ ִרא ֹ
ל ֹא־אָ בָ ה יְהוָה הַ ְשׁ ִחיתֶ :
ֹאמר יְהוָה אֵ לַ י קוּם לֵ ְלמַ סַּ ע לִ ְפנֵי הָ ﬠָ ם ְו ָיבֹאוּ ְוי ְִרשׁוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי לַ אֲ בֹתָ ם לָ תֵ ת לָ הֶ ם:
10:11וַיּ ֶ
ָל־דּ ָרכָיו וּ ְלאַ הֲ בָ ה
10:12וְﬠַ תָּ ה י ְִשׂ ָראֵ ל מָ ה יְהוָה אֱ הֶ י שֹׁאֵ ל מֵ ﬠִ מָּ כִּ י ִאם־לְ י ְִראָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י לָ לֶ כֶת ְבּכ ְ
וּבכָל־נַפְ ֶשׁ :
אֹתוֹ וְלַ ֲﬠבֹד אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכָל־לְ בָ ְב ְ
קֹּתיו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם ְלטוֹב לָ :
ת־מצְ ות יְהוָה וְאֶ ת־חֻ ָ
ִ
ִ 10:13ל ְשׁמֹר אֶ
וּשׁמֵ י הַ ָשּׁמָ יִם הָ אָ ֶרץ ְוכָל־אֲ ֶשׁר־בָּ הּ:
10:14הֵ ן לַ יהוָה אֱ הֶ י הַ ָשּׁמַ יִם ְ
ַ 10:15רק בַּ אֲ בֹתֶ י חָ ַשׁק יְהוָה לְ אַ הֲ בָ ה אוֹתָ ם וַיִּ ְבחַ ר ְבּז ְַרﬠָ ם אַ חֲ ֵריהֶ ם בָּ כֶם ִמכָּל־הָ ﬠַ ִמּים כַּיּוֹם הַ ֶזּה:
וּמלְ תֶּ ם אֵ ת ﬠָ ְרלַ ת לְ בַ ְבכֶם וְﬠָ ְר ְפּכֶם ל ֹא תַ ְקשׁוּ עוֹד:
ַ 10:16
ִשּׂא פָ נִים ְול ֹא
נּוֹרא אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ָ
10:17כִּ י יְהוָה אֱ הֵ יכֶם הוּא אֱ הֵ י הָ אֱ ִהים וַאֲ ֹדנֵי הָ אֲ ֹדנִים הָ אֵ ל הַ ָגּדֹל הַ גִּ בֹּר וְהַ ָ
י ִַקּח שֹׁחַ ד:
10:18עֹ ֶשׂה ִמ ְשׁפַּ ט יָתוֹם וְאַ לְ מָ נָה ְואֹהֵ ב גֵּר לָ תֶ ת לוֹ לֶ חֶ ם ו ְִשׂ ְמלָ ה:
ִיתם ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
10:19וַאֲ הַ ְב ֶתּם אֶ ת־הַ גֵּר כִּ י־ג ִֵרים הֱ י ֶ
וּב ְשׁמוֹ ִתּ ָשּׁבֵ ﬠַ :
10:20אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י ִתּ ָירא אֹ תוֹ ַת ֲﬠבֹד וּבוֹ ִת ְדבָּ ק ִ
נּוֹראֹ ת הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר ָראוּ ﬠֵ ינֶי :
10:21הוּא ְת ִהלָּ ְת וְהוּא אֱ הֶ י אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ִא ְתּ אֶ ת־הַ גְּ ֹד ת וְאֶ ת־הַ ָ
ְ 10:22בּ ִשׁ ְבﬠִ ים נֶפֶ שׁ י ְָרדוּ אֲ בֹתֶ י ִמצְ ָריְמָ ה וְﬠַ תָּ ה ָשׂ ְמ ְיהוָה אֱ הֶ י כְּ כוֹכְ בֵ י הַ ָשּׁמַ יִם לָ רֹב:
ותיו כָּל־הַ יּ ִָמים:
וּמצְ ָ
וּמ ְשׁפָּ טָ יו ִ
ְשׁמַ ְרתָּ ִמ ְשׁמַ ְרתּוֹ וְחֻ קֹּתָ יו ִ
11:1וְאָ הַ ְבתָּ אֵ ת יְהוָה אֱ הֶ י ו ָ
ֹא־ראוּ אֶ ת־מוּסַ ר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֶ ת־גּ ְָדלוֹ אֶ ת־יָדוֹ
ת־בּנֵיכֶם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדעוּ וַאֲ ֶשׁ ר ל ָ
ְ
ִיד ְﬠ ֶתּם הַ יּוֹם כִּ י ל ֹא אֶ
11:2ו ַ
הַ חֲ ז ָָקה וּזְ רֹעוֹ הַ נְּטוּיָה:
וּלכָל־אַ ְרצוֹ:
־מצְ ַריִם ְ
ֲשׂיו אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְבּתוֹ ִמצְ ָריִם לְ פַ ְרעֹ ה ֶמלֶ ִ
ת־מﬠ ָ
ַ
11:3וְאֶ ת־אֹ תֹתָ יו וְאֶ
1
ל־פּנֵיהֶ ם ְבּ ָר ְדפָ ם אַ חֲ ֵריכֶם וַיְאַ ְבּ ֵדם
11:4וַאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ חֵ יל ִמצְ ַריִם לְ סוּסָ יו וּלְ ִרכְ בּוֹ אֲ ֶשׁר הֵ צִ יף אֶ ת־מֵ י יַם־סּוֹף ﬠַ ְ
יְהוָה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
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11:5וַאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לָ כֶם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ﬠַ ד־בֹּאֲ כֶם ﬠַ ד־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּ ה:
ת־פּיהָ ו ִַתּ ְבלָ ﬠֵ ם וְאֶ ת־בָּ ֵתּיהֶ ם
ִ
ן־ראוּבֵ ן אֲ ֶשׁר פָּ צְ ָתה הָ אָ ֶרץ אֶ
ירם ְבּנֵי אֱ ִליאָ ב בֶּ ְ
11:6וַאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ ָדתָ ן וְלַ אֲ ִב ָ
וְאֶ ת־אָ הֳ לֵ יהֶ ם וְאֵ ת כָּל־הַ יְקוּם אֲ ֶשׁר ְבּ ַרגְ לֵ יהֶ ם ְבּ ֶק ֶרב כָּל־ ִי ְשׂ ָראֵ ל:
דוֹלים אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה:
ֲשׂה יְהוָה הַ גְּ ִ
ָל־מﬠ ֵ
11:7כִּ י ﬠֵ ינֵיכֶם הָ רֹאֹת אֶ ת־כּ ַ
אתם ו ִִיר ְשׁ ֶתּם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר
יתם  2וּבָ ֶ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ ת־כָּל־הַ ִמּצְ וָה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמ ַצוְּ הַ יּוֹם ְלמַ ﬠַ ן תֶּ חֶ זְ קוּ ְוּר ִב ֶ
ְ 11:8
עֹב ִרים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
אַ תֶּ ם ְ
וּלז ְַרﬠָ ם אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב
11:9וּלְ מַ ﬠַ ן תַּ אֲ ִריכוּ י ִָמים ﬠַ ל־הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע יְהוָה לַ אֲ בֹתֵ יכֶם לָ ֵתת לָ הֶ ם ְ
ְוּדבָ שׁ:
ָאתם ִמ ָשּׁם אֲ ֶשׁר ִתּזְ ַרע
11:10כִּ י הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ תֶּ מה בָּ ִאים ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁתָּ הּ ל ֹא כְ אֶ ֶרץ ִמצְ ַר ִים ִהוא אֲ ֶשׁר ְיצ ֶ
אֶ ת־ז ְַר ֲﬠ ו ְִה ְשׁ ִקיתָ ְבּ ַרגְ לֵ יכֶה כְּ גַן הַ יּ ָָרק:
ה־מּיִם:
וּב ָקעֹת ִל ְמ ַטר הַ ָשּׁ ַמיִם ִתּ ְשׁ ֶתּ ָ
עֹב ִרים ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁתָּ הּ אֶ ֶרץ הָ ִרים ְ
11:11וְהָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ תֶּ ם ְ
11:12אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י דּ ֵֹרשׁ אֹתָ הּ תָּ ִמיד ﬠֵ ינֵי יְהוָה אֱ הֶ י בָּ הּ מֵ ֵר ִשׁית הַ ָשּׁנָה וְﬠַ ד אַ חֲ ִרית ָשׁנָה:
וּלﬠָ ְבדוֹ
ל־מצְ ותַ י אֲ ֶשׁ ר אָ נֹכִ י ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְ
ם־שׁמֹﬠַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ִ
11:13וְהָ יָה ִא ָ
וּבכָל־נַפְ ְשׁכֶם:
ְבּכָל־לְ בַ ְבכֶם ְ
יוֹרה וּמַ ְלקוֹשׁ וְאָ סַ פְ תָּ ְד ָג ֶנ ו ְִתי ר ְֹשׁ ְויִצְ הָ ֶר :
ְ 11:14ונָתַ ִתּי ְמטַ ר־אַ ְרצְ כֶם ְבּﬠִ תּוֹ ֶ
ְשׂבָ ﬠְ ָתּ:
ְ 11:15ונָתַ ִתּי ﬠֵ ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְד לִ ְבהֶ ְמתֶּ וְאָ כַלְ תָּ ו ָ
ִיתם לָ הֶ ם:
ִ 11:16ה ָשּׁ ְמרוּ לָ כֶם פֶּ ן יִפְ תֶּ ה לְ בַ ְבכֶם וְסַ ְרתֶּ ם וַﬠֲבַ ְדתֶּ ם אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ו ְִה ְשׁ ַתּחֲ ו ֶ
11:17וְחָ ָרה אַ ף־יְהוָה בָּ כֶם וְﬠָ ַצר אֶ ת־הַ ָשּׁמַ יִם וְל ֹא־י ְִהיֶה מָ ָטר וְהָ אֲ ָד ָמה ל ֹא ִתתֵּ ן אֶ ת־יְבוּלָ הּ וַאֲ בַ ְדתֶּ ם ְמהֵ ָרה
ֹתן לָ ֶכם:
ֵמﬠַ ל הָ אָ ֶרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר יְהוָה נ ֵ
וּק ַשׁ ְרתֶּ ם אֹתָ ם ְלאוֹת ﬠַ ל־י ְֶדכֶם וְהָ יוּ ְל טוֹטָ פֹת בֵּ ין
ת־דּבָ ַרי אֵ לֶּ ה ﬠַ ל־לְ בַ ְבכֶם וְﬠַ ל־נַפְ ְשׁכֶם ְ
ְשׂ ְמ ֶתּם אֶ ְ
11:18ו ַ
ﬠֵ ינֵיכֶם:
וּבקוּמֶ :
וּב ָשׁכְ ְבּ ְ
וּבלֶ כְ ְתּ בַ ֶדּ ֶר ְ
ְ
ת־בּנֵיכֶם לְ ַדבֵּ ר בָּ ם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ְבּבֵ יתֶ
ְ
11:19וְלִ מַּ ְדתֶּ ם אֹתָ ם אֶ
וּב ְשׁﬠָ ֶרי :
ית ִ
ל־מזוּזוֹת בֵּ ֶ
11:20וּכְ ַת ְבתָּ ם ﬠַ ְ
ימי הַ ָשּׁ ַמיִם
ִימי ְבנֵיכֶם ﬠַ ל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה לַ אֲ בֹתֵ יכֶם לָ ֵתת לָ הֶ ם כִּ ֵ
ְ 11:21ל ַמﬠַ ן י ְִרבּוּ יְמֵ יכֶם ו ֵ
ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ם־שׁמֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן אֶ ת־כָּל־הַ ִמּצְ וָה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם לַ ֲﬠשֹׂתָ הּ לְ אַ הֲ בָ ה אֶ ת־ ְיהוָה
11:22כִּ י ִא ָ
וּל ָד ְב ָקה־בוֹ:
ָל־דּ ָרכָיו ְ
אֱ הֵ יכֶם לָ לֶ כֶת ְבּכ ְ
ְהוֹרישׁ יְהוָה אֶ ת־כָּל־הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה ִמ ִלּ ְפנֵיכֶם ִו ִיר ְשׁ ֶתּם גּוֹיִם גְּ ד ִֹלים וַ ֲﬠצ ִֻמים ִמכֶּם:
11:23ו ִ
ר־פּ ָרת וְﬠַ ד הַ יָּם
ַף־רגְ לְ כֶם בּוֹ לָ כֶם י ְִהיֶה ִמן־הַ ִמּ ְדבָּ ר וְהַ ְלּבָ נוֹן ִמן־הַ נָּהָ ר נְהַ ְ
11:24כָּל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִתּ ְד ֹר כּ ַ
בֻלכֶם:
הָ אַ חֲ רוֹן י ְִהיֶה גְּ ְ
ִתּן יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ﬠַ ל־פְּ נֵי כָל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִתּ ְד ְרכוּ־בָ הּ כַּאֲ ֶשׁר
וּמוֹראֲ כֶם י ֵ
ַ
11:25ל ֹא־י ְִתיַצֵּב ִאישׁ ִבּפְ נֵיכֶם פַּ ְח ְדּכֶם
ִדּבֶּ ר לָ כֶם:
וּקלָ לָ ה:
ְ 11:26ראֵ ה אָ נֹכִ י נֹתֵ ן לִ פְ נֵיכֶם הַ יּוֹם ְבּ ָרכָה ְ
ל־מצְ ות יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם:
11:27אֶ ת־הַ ְבּ ָרכָה אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ִ
ל־מצְ ות יְהוָה אֱ הֵ יכֶם וְסַ ְר ֶתּם ִמן־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁ ר אָ נֹכִ י ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם לָ לֶ כֶת
11:28וְהַ ְקּלָ לָ ה ִאם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ אֶ ִ
אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְַד ְﬠתֶּ ם:
א־שׁמָּ ה לְ ִר ְשׁתָּ הּ ְונָתַ תָּ ה אֶ ת־הַ ְבּ ָרכָה ﬠַ ל־הַ ר גְּ ִרזִ ים
ָ
11:29וְהָ יָה כִּ י י ְִביאֲ יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־אַ תָּ ה בָ
וְאֶ ת־הַ ְקּלָ לָ ה ﬠַ ל־הַ ר ﬠֵ יבָ ל:
11:30הֲ ל ֹא־הֵ מָּ ה ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן אַ חֲ ֵרי ֶדּ ֶר ְמבוֹא הַ ֶשּׁמֶ שׁ ְבּאֶ ֶרץ הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הַ יֹּ ֵשׁב בָּ ﬠ ֲָרבָ ה מוּל הַ גִּ לְ גָּל אֵ צֶל אֵ לוֹן
מ ֶֹרה:
ֹתהּ
ִיר ְשׁתֶּ ם א ָ
ֹתן לָ כֶם ו ִ
עֹב ִרים אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן לָ ב ֹא לָ ֶר ֶשׁת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם נ ֵ
11:31כִּ י אַ תֶּ ם ְ
ִישׁ ְבתֶּ ם־בָּ הּ:
ו ַ
ֹתן לִ ְפנֵיכֶם הַ יּוֹם:
וּשׁ ַמ ְרתֶּ ם לַ ﬠֲשׂוֹת אֵ ת כָּל־הַ חֻ ִקּים וְאֶ ת־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י נ ֵ
ְ 11:32
ֹתי לְ לְ ִר ְשׁתָּ הּ
 12:1וְאֵ לֶּ ה הַ חֻ ִקּים וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּן לַ ﬠֲשׂוֹת בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נ ַָתן יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ֶ
כָּל־הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר־אַ תֶּ ם חַ יִּ ים ﬠַ ל־הָ אֲ ָדמָ ה:
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אֹתם אֶ ת־אֱ הֵ יהֶ ם ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים
דוּ־שׁם הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם יֹ ְר ִשׁים ָ
ָ
12:2אַ בֵּ ד ְתּאַ ְבּדוּן אֶ ת־כָּל־הַ ְמּקֹמוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ ְב
ְתחַ ת כָּל־ﬠֵ ץ ַר ֲﬠנָן:
הָ ָר ִמים וְﬠַ ל־הַ גְּ בָ עוֹת ו ַ
וּפ ִסילֵ י אֱ הֵ יהֶ ם ְתּג ֵַדּעוּן ו ְִאבַּ ְד ֶתּם
ת־מזְ בּחֹ תָ ם ו ְִשׁבַּ ְרתֶּ ם אֶ ת־מַ ֵצּבֹתָ ם וַאֲ ֵשׁ ֵריהֶ ם ִתּ ְשׂ ְרפוּן בָּ אֵ שׁ ְ
ִ
12:3וְנִתַּ צְ ֶתּם אֶ
ת־שׁמָ ם ִמן־הַ ָמּקוֹם הַ הוּא:
ְ
אֶ
ֹא־תﬠֲשׂוּן כֵּן לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם:
12:4ל ַ
את
ת־שׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁכְ נוֹ ִת ְד ְרשׁוּ וּבָ ָ
ְ
ָל־שׁ ְבטֵ יכֶם לָ שׂוּם אֶ
12:5כִּ י ִאם־אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ִמכּ ִ
ָשׁמָּ ה:
וּב ֹכ ֹרת ְבּ ַק ְרכֶם
ֹתיכֶם ְ
רוּמת י ְֶדכֶם ְונ ְִד ֵריכֶם ְונ ְִדב ֵ
12:6וַהֲ בֵ אתֶ ם ָשׁמָּ ה עֹ תֵ יכֶם וְזִ ְבחֵ יכֶם וְאֵ ת מַ ﬠְ ְשׂרֹתֵ יכֶם וְאֵ ת ְתּ ַ
ְוצ ֹאנְ כֶם:
וּשׂמַ ְחתֶּ ם ְבּכֹל ִמ ְשׁלַ ח ֶי ְדכֶם אַ ֶתּם וּבָ ֵתּיכֶם אֲ ֶשׁ ר בֵּ ַרכְ יְהוָה אֱ הֶ י :
ם־שׁם ִלפְ נֵי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְ
ָ
12:7וַאֲ כַלְ תֶּ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינָיו:
12:8ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּן כְּ כֹל אֲ ֶשׁר אֲ נ ְַחנוּ עֹ ִשׂים פֹּה הַ יּוֹם ִאישׁ כָּל־הַ יּ ָ
ֹתן לָ :
אתם ﬠַ ד־ﬠָ ָתּה אֶ ל־הַ ְמּנוּחָ ה וְאֶ ל־הַ נַּחֲ לָ ה אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
12:9כִּ י ל ֹא־בָּ ֶ
ִישׁ ְב ֶתּם בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ַמ ְנ ִחיל אֶ ְתכֶם וְהֵ נִיחַ לָ כֶם ִמכָּל־אֹ יְבֵ י ֶכם ִמסָּ ִביב
12:10וַﬠֲבַ ְר ֶתּם אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ו ַ
ִישׁ ְב ֶתּם־בֶּ ַטח:
ו ַ
12:11וְהָ יָה הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם בּוֹ לְ ַשׁכֵּן ְשׁמוֹ ָשׁם ָשׁמָּ ה תָ ִביאוּ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם
וּת ֻר ַמת י ְֶדכֶם ְוכֹל ִמ ְבחַ ר נ ְִד ֵריכֶם אֲ ֶשׁר ִתּ ְדּ רוּ לֵ א הֵ יכֶם:1
ֹתיכֶם ְ
עוֹ ֵתיכֶם וְזִ ְבחֵ יכֶם מַ ְﬠ ְשׂר ֵ
ֹתיכֶם וְﬠַ ְב ֵדיכֶם וְאַ ְמהֹ תֵ יכֶם וְהַ לֵּ וִי אֲ ֶשׁר ְבּ ַשׁﬠ ֲֵריכֶם כִּ י אֵ ין
וּבנ ֵ
וּבנֵיכֶם ְ
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם לִ ְפנֵי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אַ ֶתּם ְ
ְ 12:12
לוֹ חֵ לֶ ק ְונַחֲ לָ ה ִא ְתּכֶם:
ִ 12:13ה ָשּׁמֶ ר לְ פֶּ ן־תַּ ﬠֲלֶ ה עֹ תֶ י ְבּכָל־מָ קוֹם אֲ ֶשׁר ִתּ ְראֶ ה:
ֲשׂה כֹּל אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ ֶוּךָּ:
ְשׁם ַתּﬠ ֶ
12:14כִּ י ִאם־בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר ְיהוָה ְבּאַ חַ ד ְשׁבָ טֶ י ָשׁם ַתּﬠֲלֶ ה עֹ ֶתי ו ָ
ָל־שׁﬠָ ֶרי הַ טָּ מֵ א וְהַ טָּ הוֹר
ַ 12:15רק ְבּכָל־אַ וַּת נ ְַפ ְשׁ ִתּזְ בַּ ח וְאָ כַלְ תָּ בָ ָשׂר כְּ ִב ְרכַּת ְיהוָה אֱ הֶ י אֲ ֶשׁר נָתַ ן־לְ ְבּכ ְ
י ֹאכְ לֶ נּוּ כַּצְּ ִבי ְוכָאַ יָּל:
ַ 12:16רק הַ ָדּם ל ֹא ת ֹאכֵלוּ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ִתּ ְשׁפְּ כֶנּוּ כַּמָּ יִם:
וּב ֹכ רֹת ְבּ ָק ְר ְוצ ֹא ֶנ ְוכָל־נ ְָד ֶרי אֲ ֶשׁר ִתּדֹּר
12:17ל ֹא־תוּכַל לֶ אֱ כֹל ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי מַ ﬠְ ַשׂר ְדּ ָג ְנ ו ְִתי ר ְֹשׁ ְויִצְ הָ ֶר ְ
וּתרוּמַ ת י ֶָד :
ְנִדבֹתֶ י ְ
ו ְ
וּב ֶתּ וְﬠַ ְב ְדּ וַאֲ מָ תֶ
וּב ְנ ִ
12:18כִּ י ִאם־לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י תּ ֹאכְ לֶ נּוּ בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֶ י בּוֹ אַ ָתּה ִ
ְשׂמַ ְחתָּ לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכֹל ִמ ְשׁלַ ח י ֶָד :
וְהַ לֵּ וִי אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי ו ָ
ִ 12:19ה ָשּׁמֶ ר לְ פֶּ ן־תַּ ֲﬠזֹב אֶ ת־הַ לֵּ וִי כָּל־י ֶָמי ﬠַ ל־אַ ְדמָ תֶ :
י־תאַ וֶּה נ ְַפ ְשׁ לֶ אֱ ֹכל בָּ ָשׂר
12:20כִּ י־י ְַר ִחיב יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ת־גְּ בוּלְ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר־לָ וְאָ מַ ְרתָּ אֹכְ לָ ה בָ ָשׂ ר כִּ ְ
ְבּכָל־אַ וַּת נַפְ ְשׁ תּ ֹאכַל בָּ ָשׂר:
וּמצּ ֹא ְנ אֲ ֶשׁר נָתַ ן
12:21כִּ י־י ְִרחַ ק ִמ ְמּ הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֶ י לָ שׂוּם ְשׁמוֹ ָשׁם ְוזָבַ ְח ָתּ ִמ ְבּ ָק ְר ִ
ית וְאָ כ ְַל ָתּ ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי ְבּכֹל אַ וַּת נַפְ ֶשׁ :
אֱ ִהים ְ 2ל כַּאֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
12:22אַ כַּאֲ ֶשׁר יֵאָ כֵל אֶ ת־הַ צְּ ִבי וְאֶ ת־הָ אַ יָּל כֵּן תּ ֹאכְ לֶ נּוּ הַ טָּ מֵ א וְהַ ָטּהוֹר י ְַח ָדּו י ֹאכְ לֶ נּוּ:
ַ 12:23רק חֲ זַק ְל ִב ְל ִתּי אֲ כֹל הַ ָדּם כִּ י הַ ָדּם הוּא הַ נָּפֶ שׁ וְל ֹא־ת ֹאכַל הַ נֶּפֶ שׁ ﬠִ ם־הַ בָּ ָשׂר:
12:24ל ֹא תּ ֹאכְ לֶ נּוּ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ִתּ ְשׁ ְפּכֶנּוּ כּ ַָמּיִם:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה:
י־ת ֲﬠ ֶשׂה הַ יּ ָ
וּלבָ נֶי אַ חֲ ֶרי כִּ ַ
ְ
12:25ל ֹא תּ ֹאכְ לֶ נּוּ ְל ַמﬠַ ן יִיטַ ב לְ
ַ 12:26רק ָק ָד ֶשׁי אֲ ֶשׁר־י ְִהיוּ לְ וּ ְנ ָד ֶרי ִתּ ָשּׂא וּבָ אתָ אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר יְהוָה:
ל־מזְ בַּ ח יְהוָה אֱ הֶ י וְהַ בָּ ָשׂר
ִשּׁפֵ ﬠַ ִ
ל־מזְ בַּ ח יְהוָה אֱ הֶ י ו ְַדם־זְ בָ חֶ י י ָ
12:27וְﬠָ ִשׂיתָ עֹ תֶ י הַ בָּ ָשׂר וְהַ ָדּם ﬠַ ִ
תּ ֹאכֵל:
3
ְשׁמַ ﬠְ תָּ וְﬠָ ִשׂיתָ אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁ ר אָ נֹכִ י ְמ ַצ ֶוּ ָךּ ְלמַ ﬠַ ן יִיטַ ב לְ וּלְ בָ נֶי אַ חֲ ֶרי ﬠַ ד־עוֹלָ ם
ְ 12:28שׁמֹר ו ָ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה אֱ הֶ י :
ֲשׂה הַ טּוֹב וְהַ יּ ָ
כִּ י תַ ﬠ ֶ
אֹתם ְוי ַָשׁ ְב ָתּ
אוֹתם ִמפָּ נֶי ְוי ַָר ְשׁ ָתּ ָ
ָ
א־שׁמָּ ה לָ ֶר ֶשׁת
ָ
12:29כִּ י־יַכְ ִרית יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ת־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר אַ תָּ ה בָ
ְבּאַ ְרצָ ם:
מ ר אֵ יכָה יַﬠַ ְבדוּ הַ גּוֹיִם
ן־תּ ְדרֹשׁ לֵ א הֵ יהֶ ם לֵ א ֹ
ן־תּנּ ֵָקשׁ אַ חֲ ֵריהֶ ם אַ חֲ ֵרי ִה ָשּׁ ְמ ָדם ִמפָּ נֶי וּפֶ ִ
ִ 12:30ה ָשּׁמֶ ר ְל פֶּ ִ
ֱשׂה־כֵּן גַּם־אָ נִי:
הָ אֵ לֶּ ה אֶ ת־אֱ הֵ יהֶ ם וְאֶ ﬠ ֶ
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ת־בּנֵיהֶ ם
ְ
ֲשׂה כֵן לַ יהוָה אֱ הֶ י כִּ י כָּל־תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה אֲ ֶשׁר ָשׂנֵא ﬠָ שׂוּ לֵ א הֵ יהֶ ם כִּ י גַם אֶ
12:31ל ֹא־תַ ﬠ ֶ
ת־בּנֹתֵ יהֶ ם י ְִשׂ ְרפוּ בָ אֵ שׁ לֵ א הֵ יהֶ ם:
ְ
וְאֶ
13:1אֵ ת כָּל־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם אֹתוֹ ִת ְשׁ ְמרוּ לַ ﬠֲשׂוֹת ל ֹא־תֹסֵ ף ﬠָ לָ יו ְול ֹא ִתגְ ַרע ִמ ֶמּנּוּ:
13:2כִּ י־יָקוּם ְבּ ִק ְר ְבּ נ ִָביא אוֹ חֹ לֵ ם חֲ לוֹם ְונ ַָתן אֵ לֶ י אוֹת אוֹ מוֹפֵ ת:
מ ר נֵלְ כָה אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְַד ְﬠ ָתּם ְונַﬠַ ְב ֵדם:
ר־דּבֶּ ר אֵ לֶ י לֵ א ֹ
13:3וּבָ א הָ אוֹת וְהַ מּוֹפֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
ל־דּ ְב ֵרי הַ נּ ִָביא הַ הוּא אוֹ אֶ ל־חוֹלֵ ם הַ חֲ לוֹם הַ הוּא כִּ י ְמנַסֶּ ה יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֶ ְתכֶם לָ ַדﬠַ ת
13:4ל ֹא ִת ְשׁמַ ע אֶ ִ
וּבכָל־נַפְ ְשׁכֶם:
הֲ י ְִשׁכֶם אֹהֲ ִבים אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְבּכָל־לְ בַ ְבכֶם ְ
וּבקֹ לוֹ ִת ְשׁמָ עוּ וְאֹתוֹ תַ ֲﬠבֹדוּ וּבוֹ ִת ְדבָּ קוּן:
ת־מצְ ותָ יו ִתּ ְשׁמֹרוּ ְ
ִ
יראוּ וְאֶ
13:5אַ חֲ ֵרי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם תֵּ לֵ כוּ ְואֹתוֹ ִת ָ
יוּמת כִּ י ִדבֶּ ר־סָ ָרה ﬠַ ל־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם הַ מּוֹצִ יא אֶ ְתכֶם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם
13:6וְהַ נּ ִָביא הַ הוּא אוֹ חֹ לֵ ם הַ חֲ לוֹם הַ הוּא ָ
וּבﬠַ ְרתָּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ :
וְהַ פּ ְֹד ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים לְ הַ ִדּיחֲ ִמן־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר צִ וְּ יְהוָה אֱ הֶ י לָ לֶ כֶת בָּ הּ ִ
יק אוֹ ֵר ֲﬠ אֲ ֶשׁר כְּ נַפְ ְשׁ בַּ סֵּ ֶתר לֵ אמֹר
אוֹ־ב ְתּ אוֹ אֵ ֶשׁת חֵ ֶ
ִ
אוֹ־ב ְנ
ִ
ן־אמֶּ
ית אָ ִחי בֶּ ן אָ ִבי אוֹ 1בֶ ִ
 13:7כִּ י י ְִס ְ
נֵלְ כָה ְונַﬠַ ְב ָדה אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר ל ֹא י ַָדﬠְ תָּ אַ תָּ ה וַאֲ בֹתֶ י :
ד־קצֵה הָ אָ ֶרץ:
13:8מֵ אֱ הֵ י הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר ְס ִביבֹתֵ יכֶם הַ ְקּר ִֹבים אֵ לֶ י אוֹ הָ ְרחֹ ִקים ִמ ֶמּ ָךּ ִמ ְקצֵה הָ אָ ֶרץ וְﬠַ ְ
ֹא־תכַסֶּ ה ﬠָ לָ יו:
ֹא־תחוֹס ﬠֵ ינְ ﬠָ לָ יו ְול ֹא־תַ ְחמֹל ְול ְ
13:9ל ֹא־ת ֹאבֶ ה לוֹ וְל ֹא ִת ְשׁ ַמע אֵ לָ יו וְל ָ
13:10כִּ י הָ רֹג תַּ הַ ְרגֶנּוּ י ְָד ִתּ ְהיֶה־בּוֹ בָ ִראשׁוֹנָה לַ הֲ ִמיתוֹ ְויַד כָּל־הָ ﬠָ ם בָּ אַ חֲ ֹרנָה:
וּס ַקלְ תּוֹ בָ אֲ בָ נִים וָמֵ ת כִּ י ִב ֵקּשׁ לְ הַ ִדּיחֲ ֵמﬠַ ל יְהוָה אֱ הֶ י הַ מּוֹצִ יאֲ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים:
ְ 13:11
ֹא־יוֹספוּ לַ ﬠֲשׂוֹת כּ ַָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה ְבּ ִק ְרבֶּ :
ִ
ְ 13:12וכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִשׁ ְמעוּ ְוי ִָראוּן ְול
ֹתן לְ לָ ֶשׁבֶ ת ָשׁם לֵ אמֹר:
י־ת ְשׁמַ ע ְבּאַ חַ ת ﬠָ ֶרי אֲ ֶשׁר ְיהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
13:13כִּ ִ
ֵי־בלִ יַּﬠַ ל ִמ ִקּ ְרבֶּ וַיּ ִַדּיחוּ אֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י ﬠִ ָירם לֵ אמֹר נ ְֵל ָכה ְונַﬠַ ְב ָדה אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר
13:14יָצְ אוּ אֲ נ ִָשׁים ְבּנ ְ
ל ֹא־י ְַדﬠְ תֶּ ם:
יטב ו ְִהנֵּה אֱ מֶ ת נָכוֹן הַ ָדּבָ ר נֶﬠֶ ְשׂתָ ה הַ תּוֹﬠֵ בָ ה הַ זּ ֹאת ְבּ ִק ְרבֶּ :
ְשׁאַ ְלתָּ הֵ ֵ
13:15ו ְָד ַר ְשׁ ָתּ וְחָ ַק ְר ָתּ ו ָ
ת־בּהֶ ְמתָּ הּ לְ פִ י־חָ ֶרב:
ְ
אֹתהּ וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁ ר־בָּ הּ וְאֶ
13:16הַ כֵּה ַתכֶּה אֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י הָ ﬠִ יר הַ הוּא ְל ִפי־חָ ֶרב הַ חֲ ֵרם ָ
ָל־שׁלָ לָ הּ כָּלִ יל לַ יהוָה אֱ הֶ י וְהָ יְתָ ה
ְשׂ ַרפְ ָתּ בָ אֵ שׁ אֶ ת־הָ ִﬠיר וְאֶ ת־כּ ְ
ָל־שׁלָ לָ הּ ִתּ ְקבֹּץ אֶ ל־תּוֹ ְרחֹ בָ הּ ו ָ
13:17וְאֶ ת־כּ ְ
תֵּ ל עוֹלָ ם ל ֹא ִתבָּ נֶה עוֹד:
13:18וְל ֹא־י ְִדבַּ ק ְבּי ְָד ְמאוּמָ ה ִמן־הַ חֵ ֶרם לְ מַ ﬠַ ן יָשׁוּב יְהוָה מֵ חֲ רוֹן אַ פּוֹ ְונָתַ ן־לְ ַרחֲ ִמים ו ְִרחַ ְמ ו ְִה ְרבֶּ כַּאֲ ֶשׁר
ֹתי :
נִ ְשׁבַּ ע לַ אֲ ב ֶ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה
ותיו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם לַ ﬠֲשׂוֹת הַ יּ ָ
ָל־מצְ ָ
13:19כִּ י ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֶ י ִל ְשׁמֹר אֶ ת־כּ ִ
אֱ הֶ י :
14:1בָּ נִים אַ תֶּ ם לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם ל ֹא ִת ְתגֹּ ְדדוּ ְול ֹא־תָ ִשׂימוּ ָק ְרחָ ה בֵּ ין ﬠֵ ינֵיכֶם לָ ֵמת:
ל־פּנֵי
וּב בָּ חַ ר יְהוָה לִ ְהיוֹת לוֹ ְלﬠַ ם ְסגֻלָּ ה ִמ ֹכּל הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
14:2כִּ י ﬠַ ם ָקדוֹשׁ אַ ָתּה לַ יהוָה אֱ הֶ י ְ
הָ אֲ ָדמָ ה:
14:3ל ֹא ת ֹאכַל כָּל־תּוֹﬠֵ בָ ה:
ְשׂה ﬠִ זִּ ים:
14:4ז ֹאת הַ ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר תּ ֹאכֵלוּ שׁוֹר ֵשׂה כְ ָשׂ ִבים ו ֵ
וּתאוֹ ָוזָמֶ ר:
14:5אַ יָּל וּצְ ִבי ְוי ְַחמוּר וְאַ קּוֹ ו ְִדישֹׁן ְ
ָל־בּהֵ מָ ה מַ פְ ֶרסֶ ת פַּ ְרסָ ה ְושֹׁסַ ﬠַ ת ֶשׁסַ ע ְשׁ ֵתּי ְפ ָרסוֹת ַמﬠֲלַ ת גּ ֵָרה בַּ ְבּהֵ ָמה אֹתָ הּ תּ ֹאכֵלוּ:
ְ 14:6וכ ְ
וּממַּ פְ ִריסֵ י הַ פַּ ְרסָ ה הַ ְשּׁסוּﬠָ ה אֶ ת־הַ גָּמָ ל וְאֶ ת־הָ אַ ְרנֶבֶ ת וְאֶ ת־הַ ָשּׁפָ ן
14:7אַ אֶ ת־זֶה ל ֹא ת ֹאכְ לוּ ִמ ַמּﬠֲלֵ י הַ גּ ֵָרה ִ
כִּ י־מַ ﬠֲלֵ ה ג ֵָרה הֵ מָּ ה וּפַ ְרסָ ה ל ֹא ִה ְפ ִריסוּ ְט ֵמ ִאים הֵ ם לָ כֶם:
נִבלָ ָתם ל ֹא
וּב ְ
י־מ ְפ ִריס פַּ ְרסָ ה הוּא ְול ֹא ג ֵָרה ָט ֵמא הוּא לָ כֶם ִמ ְבּ ָשׂ ָרם ל ֹא ת ֹאכֵלוּ ְ
14:8וְאֶ ת־הַ חֲ זִ יר כִּ ַ
ִתגָּעוּ:
14:9אֶ ת־זֶה תּ ֹאכְ לוּ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר בַּ מָּ יִם כֹּל אֲ ֶשׁ ר־לוֹ ְסנ ִַפּיר ו ְַק ְשׂ ֶק ֶשׂת תּ ֹאכֵלוּ:
ְ 14:10וכֹל אֲ ֶשׁר אֵ ין־לוֹ ְסנַפִּ יר ו ְַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ל ֹא ת ֹאכֵלוּ טָ מֵ א הוּא לָ כֶם:
14:11כָּל־צִ פּוֹר ְטהֹ ָרה תּ ֹאכֵלוּ:
ֶשׁר וְהַ פֶּ ֶרס וְהָ ﬠָ זְ ִניָּה:
ְ 14:12וזֶה אֲ ֶשׁר ל ֹא־ת ֹאכְ לוּ מֵ הֶ ם הַ נּ ֶ
 14:13וְהַ ָדּאָ ה וְאֶ ת־הָ אַ יָּה וְהַ ַדּיָּה לְ ִמינָהּ:
14:14וְאֵ ת כָּל־עֹ ֵרב לְ ִמינוֹ:
14:15וְאֵ ת בַּ ת הַ ַיּ ֲﬠנָה וְאֶ ת־הַ תַּ ְחמָ ס וְאֶ ת־הַ ָשּׁחַ ף וְאֶ ת־הַ נֵּץ ְל ִמינֵהוּ:
14:16אֶ ת־הַ כּוֹס וְאֶ ת־הַ יַּנְ שׁוּף וְהַ ִתּנְ ָשׁמֶ ת:
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14:17וְהַ ָקּאָ ת וְאֶ ת־הָ ָרחָ ָמה וְאֶ ת־הַ ָשּׁלָ :
ידה וְהָ אֲ נָפָ ה לְ ִמינָהּ וְהַ דּוּכִ יפַ ת וְהָ ﬠֲטַ לֵּ ף:
14:18וְהַ חֲ ִס ָ
ְ 14:19וכֹל ֶשׁ ֶרץ הָ עוֹף טָ מֵ א הוּא לָ כֶם ל ֹא יֵאָ כֵלוּ:
14:20כָּל־עוֹף טָ הוֹר תּ ֹאכֵלוּ:
ר־בּ ְשׁﬠָ ֶרי ִתּ ְתּ ֶננָּה וַאֲ כָלָ הּ אוֹ מָ כֹר ְלנָכְ ִרי כִּ י ﬠַ ם ָקדוֹשׁ אַ ָתּה לַ יהוָה אֱ הֶ י
14:21ל ֹא ת ֹאכְ לוּ כָל־נְבֵ לָ ה לַ גֵּר אֲ ֶשׁ ִ
ֹא־תבַ ֵשּׁל גְּ ִדי בַּ חֲ לֵ ב ִאמּוֹ:
ל ְ
ָל־תּבוּאַ ת ז ְַרﬠֶ הַ יֹּ צֵא הַ ָשּׂ ֶדה ָשׁנָה ָשׁנָה:
14:22ﬠַ ֵשּׂר ְתּﬠַ ֵשּׂר אֵ ת כּ ְ
וּב ֹכרֹת ְבּ ָק ְר
14:23וְאָ כַלְ תָּ לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר לְ ַשׁכֵּן ְשׁמוֹ ָשׁם ַמ ְﬠ ַשׂר ְדּ ָג ְנ ִתּיר ְֹשׁ ְויִצְ הָ ֶר ְ
וְצ ֹא ֶנ לְ מַ ﬠַ ן ִתּלְ מַ ד לְ י ְִראָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י כָּל־הַ יּ ִָמים:
14:24וְכִ י־י ְִרבֶּ ה ִמ ְמּ הַ ֶדּ ֶר כִּ י ל ֹא תוּכַל ְשׂאֵ תוֹ כִּ י־י ְִרחַ ק ִמ ְמּ הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֶ י לָ שׂוּם ְשׁמוֹ ָשׁם
כִּ י יְבָ ֶרכְ יְהוָה אֱ הֶ י :
ְ 14:25ונָתַ תָּ ה בַּ כָּסֶ ף ְו ַצ ְרתָּ הַ כֶּסֶ ף ְבּי ְָד וְהָ לַ כְ ָתּ אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֶ י בּוֹ:
וּבכֹל אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁאָ ְל נ ְַפ ֶשׁ וְאָ כַלְ ָתּ ָשּׁם
ר־תּאַ וֶּה נ ְַפ ְשׁ בַּ בָּ ָקר וּבַ צּ ֹאן וּבַ ַיּיִן וּבַ ֵשּׁכָר ְ
ְ 14:26ונ ַָתתָּ ה הַ כֶּסֶ ף ְבּכֹל אֲ ֶשׁ ְ
ית :
ְשׂמַ ְחתָּ אַ תָּ ה וּבֵ ֶ
לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י ו ָ
ר־בּ ְשׁﬠָ ֶרי ל ֹא ַתﬠַ זְ בֶ נּוּ כִּ י אֵ ין לוֹ חֵ לֶ ק ְונַחֲ לָ ה ﬠִ מָּ :
14:27וְהַ לֵּ וִי אֲ ֶשׁ ִ
ָל־מ ְﬠ ַשׂר ְתּבוּאָ ְת בַּ ָשּׁנָה הַ ִהוא ו ְִהנּ ְַח ָתּ ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי :
ִ 14:28מ ְקצֵ ה ָשׁ שׁ ָשׁנִים תּוֹצִ יא אֶ ת־כּ ַ
ְשׂבֵ עוּ ְל ַמﬠַ ן יְבָ ֶרכְ
14:29וּבָ א הַ לֵּ וִי כִּ י אֵ ין־לוֹ חֵ לֶ ק ְונַחֲ לָ ה ﬠִ ָמּ וְהַ גֵּר וְהַ יָּתוֹם וְהָ אַ ְלמָ נָה אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי וְאָ כְ לוּ ו ָ
ֲשׂה:
ֲשׂה י ְָד אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֶ
יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכָל־מַ ﬠ ֵ
ֲשׂה ְשׁ ִמ ָטּה:
ע־שׁנִים ַתּﬠ ֶ
ָ
ִ 15:1מ ֵקּץ ֶשׁבַ
י־ק ָרא
ת־רﬠֵ הוּ וְאֶ ת־אָ ִחיו כִּ ָ
ַשּׁה ְבּ ֵרﬠֵ הוּ ל ֹא־יִגֹּ שׂ אֶ ֵ
ְ 15:2וזֶה ְדּבַ ר הַ ְשּׁ ִמטָּ ה ָשׁמוֹט כָּל־בַּ ﬠַ ל מַ ֵשּׁה יָדוֹ אֲ ֶשׁר י ֶ
ְשׁ ִמ ָטּה לַ יהוָה:
15:3אֶ ת־הַ נָּכְ ִרי ִתּגֹּ שׂ וַאֲ ֶשׁר י ְִהיֶה לְ אֶ ת־אָ ִחי תַּ ְשׁמֵ ט י ֶָד :
ן־ל נַחֲ לָ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ:
ֶה־בּ אֶ ְביוֹן כִּ י־בָ ֵר יְבָ ֶרכְ יְהוָה בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ְ
15:4אֶ פֶ ס כִּ י ל ֹא י ְִהי ְ
ם־שׁמוֹﬠַ ִתּ ְשׁמַ ע ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֶ י ִל ְשׁמֹר לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כָּל־הַ ִמּצְ וָה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם:
ַ 15:5רק ִא ָ
וּב ל ֹא
15:6כִּ י־יְהוָה אֱ הֶ י בֵּ ַרכְ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר־לָ וְהַ ﬠֲבַ ְטתָּ גּוֹ ִי ם ַר ִבּים וְאַ ָתּה ל ֹא ַת ֲﬠבֹט וּמָ ַשׁ ְלתָּ ְבּגוֹיִם ַר ִבּים ְ
י ְִמשֹׁלוּ:
ת־לבָ ְב וְל ֹא
ֹתן לָ ל ֹא ְתאַ מֵּ ץ אֶ ְ
15:7כִּ י־י ְִהיֶה ְב אֶ ְביוֹן מֵ אַ חַ ד אַ חֶ י ְבּאַ חַ ד ְשׁﬠָ ֶרי ְבּאַ ְרצְ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
ִת ְקפֹּץ אֶ ת־י ְָד ֵמאָ ִחי הָ אֶ ְביוֹן:
15:8כִּ י־פָ תֹחַ ִתּפְ תַּ ח אֶ ת־י ְָד לוֹ וְהַ ﬠֲבֵ ט ַתּﬠ ֲִביטֶ נּוּ ֵדּי ַמ ְחסֹ רוֹ אֲ ֶשׁר י ְֶחסַ ר לוֹ:
ם־לבָ ְב ְבלִ יַּﬠַ ל לֵ אמֹר ָק ְרבָ ה ְשׁנַת־הַ ֶשּׁבַ ע ְשׁנַת הַ ְשּׁ ִמטָּ ה ו ְָרﬠָ ה ﬠֵ ינְ ְבּאָ ִחי
ִ 15:9ה ָשּׁמֶ ר לְ פֶּ ן־י ְִהיֶה ָדבָ ר ﬠִ ְ
הָ אֶ ְביוֹן ְול ֹא ִתתֵּ ן לוֹ ְו ָק ָרא ﬠָ לֶ י אֶ ל־יְהוָה וְהָ יָה ְב חֵ ְטא:
וּבכֹל ִמ ְשׁלַ ח
ֲשׂ ְ
15:10נָתוֹן ִתּ ֵתּן לוֹ ְול ֹא־י ֵַרע ְלבָ ְב ְבּ ִת ְתּ לוֹ כִּ י ִבּגְ לַ ל הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה יְבָ ֶרכְ יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכָל־מַ ﬠ ֶ
י ֶָד :
וּלאֶ ְביֹ נְ
15:11כִּ י ל ֹא־י ְֶח ַדּל אֶ ְביוֹן ִמ ֶקּ ֶרב הָ אָ ֶרץ ﬠַ ל־כֵּן אָ נֹכִ י ְמצַוְּ לֵ אמֹר פָּ תֹחַ ִתּ ְפ ַתּח אֶ ת־י ְָד ְלאָ ִחי לַ ﬠֲנִ ֶיּ ְ
ְבּאַ ְרצֶ :
יﬠת ְתּ ַשׁ ְלּחֶ נּוּ חָ ְפ ִשׁי ֵמ ִﬠ ָמּ :
15:12כִּ י־יִמָּ כֵר לְ אָ ִחי הָ ﬠִ ְב ִרי אוֹ הָ ﬠִ ְב ִריָּה וַﬠֲבָ ְד ֵשׁשׁ ָשׁנִים וּבַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִב ִ
יקם:
י־ת ַשׁלְּ חֶ נּוּ חָ פְ ִשׁי מֵ ﬠִ מָּ ל ֹא ְת ַשׁלְּ חֶ נּוּ ֵר ָ
15:13וְכִ ְ
וּמיִּ ְקבֶ כַּאֲ ֶשׁר בֵּ ַרכְ יְהוָה אֱ הֶ י ִתּ ֶתּן־לוֹ:
וּמגּ ְָר ְנ ִ
15:14הַ ֲﬠנֵיק תַּ ֲﬠ ִניק לוֹ ִמצּ ֹא ְנ ִ
ְ 15:15ו ָזכ ְַרתָּ כִּ י ﬠֶ בֶ ד הָ יִיתָ ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וַיִּ פְ ְדּ יְהוָה אֱ הֶ י ﬠַ ל־כֵּן אָ נֹכִ י ְמ ַצוְּ לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה הַ יּוֹם:
ית כִּ י־טוֹב לוֹ ִﬠמָּ :
15:16וְהָ יָה כִּ י־י ֹאמַ ר אֵ לֶ י ל ֹא אֵ צֵ א מֵ ִﬠמָּ כִּ י אֲ הֵ ְב וְאֶ ת־בֵּ ֶ
ֲשׂה־כֵּן:
15:17וְלָ ַק ְחתָּ אֶ ת־הַ מַּ ְרצֵ ﬠַ ְונ ַָתתָּ ה ְבאָ זְ נוֹ וּבַ ֶדּלֶ ת וְהָ יָה לְ ﬠֶ בֶ ד עוֹלָ ם וְאַ ף לַ אֲ ָמ ְת ַתּﬠ ֶ
15:18ל ֹא־י ְִק ֶשׁה ְבﬠֵ י ֶנ ְבּ ַשׁלֵּ חֲ אֹתוֹ חָ פְ ִשׁי מֵ ﬠִ מָּ כִּ י ִמ ְשׁנֶה ְשׂכַר ָשׂכִ יר ﬠֲבָ ְד ֵשׁשׁ ָשׁנִים וּבֵ ַרכְ יְהוָה אֱ הֶ י
ֲשׂה:
ְבּכֹל אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֶ
שׁוֹר ְול ֹא תָ גֹ ז ְבּכוֹר
וּבצ ֹא ְנ הַ זָּ כָר ַתּ ְק ִדּישׁ לַ יהוָה אֱ הֶ י ל ֹא ַת ֲﬠבֹד ִבּ ְב ֹכר ֶ
15:19כָּל־הַ ְבּכוֹר אֲ ֶשׁר ִיוָּלֵ ד ִבּ ְב ָק ְר ְ
צ ֹא ֶנ :
ית :
15:20לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י ת ֹאכֲלֶ נּוּ ָשׁנָה ְב ָשׁנָה בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר יְהוָה אַ תָּ ה וּבֵ ֶ
15:21וְכִ י־י ְִהיֶה בוֹ מוּם פִּ סֵּ חַ אוֹ ﬠִ וֵּר כֹּל מוּם ָרע ל ֹא ִתזְ בָּ חֶ נּוּ לַ יהוָה אֱ הֶ י :
ִ 15:22בּ ְשׁﬠָ ֶרי תּ ֹאכֲלֶ נּוּ הַ טָּ מֵ א וְהַ טָּ הוֹר י ְַח ָדּו כַּצְּ ִבי ְוכָאַ יָּל:
ת־דּמוֹ ל ֹא ת ֹאכֵל ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ִתּ ְשׁפְּ כֶנּוּ כּ ַָמּיִם:
ַ 15:23רק אֶ ָ

ָ 16:1שׁמוֹר אֶ ת־חֹ ֶדשׁ הָ אָ ִביב וְﬠָ ִשׂיתָ פֶּ סַ ח לַ יהוָה אֱ הֶ י כִּ י ְבּחֹ ֶדשׁ הָ אָ ִביב הוֹצִ יאֲ יְהוָה אֱ הֶ י ִמ ִמּצְ ַריִם לָ יְלָ ה:
ְ 16:2וזָבַ ְחתָּ פֶּ סַ ח לַ יהוָה אֱ הֶ י צ ֹאן וּבָ ָקר בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר יְהוָה לְ ַשׁכֵּן ְשׁמוֹ ָשׁם:
ָצָאת ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְל ַמﬠַ ן ִתּזְ כֹּר
16:3ל ֹא־ת ֹאכַל ﬠָ לָ יו חָ מֵ ץ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תּ ֹאכַל־ﬠָ לָ יו ַמצּוֹת לֶ חֶ ם עֹ נִי כִּ י ְב ִחפָּ זוֹן י ָ
ֵאת מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם כֹּל יְמֵ י חַ יֶּי :
אֶ ת־יוֹם צ ְ
16:4וְל ֹא־י ֵָראֶ ה לְ ְשׂאֹר ְבּכָל־גְּ בֻלְ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְול ֹא־יָלִ ין ִמן־הַ בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר ִתּזְ בַּ ח בָּ ﬠֶ ֶרב בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן לַ ֹבּ ֶקר:
16:5ל ֹא תוּכַל ִלזְ בֹּחַ אֶ ת־הַ פָּ סַ ח ְבּאַ חַ ד ְשׁﬠָ ֶרי אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ :
16:6כִּ י ִאם־אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֶ י לְ ַשׁכֵּן ְשׁמוֹ ָשׁם ִתּזְ בַּ ח אֶ ת־הַ פֶּ סַ ח בָּ ﬠָ ֶרב כְּ בוֹא הַ ֶשּׁ ֶמשׁ מוֹﬠֵ ד
ֵאת ִמ ִמּצְ ָריִם:
צ ְ
וּב ַשּׁלְ תָּ וְאָ כַלְ תָּ בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֶ י בּוֹ וּפָ נִיתָ בַ בּ ֶֹקר וְהָ לַ כְ ָתּ ְלאֹהָ לֶ י :
ִ 16:7
ֲשׂה ְמלָ אכָה:
ֵ 16:8שׁ ֶשׁת י ִָמים תּ ֹאכַל ַמצּוֹת וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ﬠֲצֶ ֶרת לַ יהוָה אֱ הֶ י ל ֹא תַ ﬠ ֶ
ִ 16:9שׁ ְבﬠָ ה ָשׁ ֻבעֹת ִתּ ְספָּ ר־לָ מֵ הָ חֵ ל חֶ ְרמֵ שׁ בַּ ָקּמָ ה תָּ חֵ ל לִ ְספֹּר ִשׁ ְבﬠָ ה ָשׁ ֻבעוֹת:
ית חַ ג ָשׁ ֻבעוֹת לַ יהוָה אֱ הֶ י ִמסַּ ת נ ְִדבַ ת י ְָד אֲ ֶשׁר ִתּתֵּ ן כַּאֲ ֶשׁר יְבָ ֶרכְ יְהוָה אֱ הֶ י :
16:10וְﬠָ ִשׂ ָ
וּבתֶּ וְﬠַ ְב ְדּ וַאֲ מָ תֶ וְהַ לֵּ וִי אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי וְהַ ֵגּר וְהַ יָּתוֹם וְהָ אַ ְלמָ נָה
וּב ְנ ִ
ְשׂמַ ְחתָּ לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י אַ תָּ ה ִ
16:11ו ָ
אֲ ֶשׁר ְבּ ִק ְרבֶּ בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֶ י ְל ַשׁכֵּן ְשׁמוֹ ָשׁם:
ְשׁמַ ְרתָּ וְﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־הַ חֻ ִקּים הָ אֵ לֶּ ה:
ְ 16:12ו ָזכ ְַרתָּ כִּ י־ﬠֶ בֶ ד הָ יִיתָ ְבּ ִמצְ ָריִם ו ָ
וּמיִּ ְקבֶ :
ֲשׂה לְ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְבּאָ ְספְּ ִמגּ ְָר ְנ ִ
16:13חַ ג הַ סֻּ כֹּת תַּ ﬠ ֶ
וּבתֶּ וְﬠַ ְב ְדּ וַאֲ ָמתֶ וְהַ לֵּ וִי וְהַ גֵּר וְהַ יָּתוֹם וְהָ אַ ְל ָמנָה אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי :
וּב ְנ ִ
ְשׂמַ ְחתָּ ְבּחַ ֶגּ אַ ָתּה ִ
16:14ו ָ
וּבכֹל
ִ 16:15שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תָּ חֹ ג לַ יהוָה אֱ הֶ י בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר יְהוָה כִּ י יְבָ ֶרכְ יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכֹל ְתּבוּאָ ְת ְ
ִית אַ ָשׂמֵ חַ :
ֲשׂה י ֶָדי וְהָ י ָ
מַ ﬠ ֵ
כוּר אֶ ת־פְּ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י בַּ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִבחָ ר ְבּחַ ג הַ מַּ צּוֹת וּ ְבחַ ג
ָ 16:16שׁלוֹשׁ פְּ ﬠָ ִמים בַּ ָשּׁנָה י ֵָראֶ ה כָל־זְ ְ
יקם:
וּבחַ ג הַ סֻּ כּוֹת וְל ֹא י ֵָראֶ ה אֶ ת־פְּ נֵי יְהוָה ֵר ָ
הַ ָשּׁ ֻבעוֹת ְ
ִ 16:17אישׁ כְּ מַ ְתּנַת יָדוֹ כְּ ִב ְרכַּת יְהוָה אֱ הֶ י אֲ ֶשׁר נָתַ ן־לָ :
ְשׁפְ טוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם
ָל־שׁﬠָ ֶרי אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן ְל ִל ְשׁבָ ֶטי ו ָ
16:18שֹׁפְ ִטים ְושׁ ְֹט ִרים ִתּתֶּ ן־לְ ְבּכ ְ
ִמ ְשׁפַּ ט־צ ֶֶדק:
ֹא־ת ַקּח שֹׁחַ ד כִּ י הַ שֹּׁחַ ד יְﬠַ וֵּר ﬠֵ ינֵי חֲ כ ִָמים וִיסַ לֵּ ף ִדּ ְב ֵרי צַ ִדּ ִיקם:
16:19ל ֹא־תַ טֶּ ה ִמ ְשׁפָּ ט ל ֹא ַתכִּ יר פָּ נִים ְול ִ
ֹתן לָ :
16:20צ ֶֶדק צ ֶֶדק ִתּ ְרדֹּף ְל ַמﬠַ ן ִתּ ְחיֶה ְוי ַָר ְשׁ ָתּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
ֲשׂה־לָּ :
ֹא־תטַּ ע לְ אֲ ֵשׁ ָרה כָּל־ﬠֵ ץ אֵ ֶצל ִמזְ בַּ ח יְהוָה אֱ הֶ י אֲ ֶשׁר ַתּﬠ ֶ
16:21ל ִ
ֹא־ת ִקים לְ ַמצֵּבָ ה אֲ ֶשׁר ָשׂנֵא יְהוָה אֱ הֶ י :
ְ 16:22ול ָ
ֹא־תזְ בַּ ח לַ יהוָה אֱ הֶ י שׁוֹר ו ֶָשׂה אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה בוֹ מוּם כֹּל ָדּבָ ר ָרע כִּ י תוֹﬠֲבַ ת יְהוָה אֱ הֶ י הוּא:
17:1ל ִ
ֲשׂה אֶ ת־הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי
אוֹ־א ָשּׁה אֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
ִ
17:2כִּ י־יִמָּ ֵצא ְב ִק ְר ְבּ ְבּאַ חַ ד ְשׁﬠָ ֶרי אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ ִאישׁ
יְהוָה־אֱ הֶ י לַ ֲﬠ ֹב ר ְבּ ִריתוֹ:
יתי:
17:3וַיֵּלֶ וַ ַיּ ֲﬠבֹד אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים וַיִּ ְשׁתַּ חוּ לָ הֶ ם וְלַ ֶשּׁמֶ שׁ אוֹ לַ יּ ֵָרחַ אוֹ לְ כָל־צְ בָ א הַ ָשּׁמַ יִם אֲ ֶשׁר ל ֹא־צִ וִּ ִ
ְשׁמָ ﬠְ תָּ ו ְָד ַר ְשׁתָּ הֵ יטֵ ב ו ְִהנֵּה אֱ מֶ ת נָכוֹן הַ ָדּבָ ר נֶﬠֶ ְשׂתָ ה הַ תּוֹﬠֵ בָ ה הַ זּ ֹאת ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
17:4וְהֻ גַּד־לְ ו ָ
ל־שׁﬠָ ֶרי אֶ ת־הָ ִאישׁ אוֹ
17:5וְהוֹצֵאתָ אֶ ת־הָ ִאישׁ הַ הוּא אוֹ אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה הַ ִהוא אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה אֶ ְ
וּס ַק ְלתָּ ם בָּ אֲ בָ נִ ים וָמֵ תוּ:
אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה ְ
17:6ﬠַ ל־פִּ י ְשׁ ַניִם ﬠֵ ִדים אוֹ ְשׁ ָשׁה ﬠֵ ִדים יוּמַ ת הַ מֵּ ת ל ֹא יוּמַ ת ﬠַ ל־פִּ י ﬠֵ ד אֶ חָ ד:
וּבﬠַ ְר ָתּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ :
שׁנָה לַ הֲ ִמיתוֹ ְויַד כָּל־הָ ﬠָ ם בָּ אַ חֲ ֹרנָה ִ
17:7יַד הָ ﬠֵ ִדים ִתּ ְהיֶה־בּוֹ בָ ִרא ֹ
ין־דּין ְל ִדין וּבֵ ין ֶנגַע לָ ֶנגַע ִדּ ְב ֵרי ִריבֹת ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי ו ְַק ְמתָּ ְוﬠָ ִליתָ
ין־דּם ְל ָדם בֵּ ִ
17:8כִּ י יִפָּ לֵ א ִמ ְמּ ָדבָ ר לַ ִמּ ְשׁפָּ ט בֵּ ָ
אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁ ר י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֶ י בּוֹ:
את אֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים הַ ְלוִיִּ ם וְאֶ ל־הַ שֹּׁפֵ ט אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ו ְָד ַר ְשׁתָּ ו ְִהגִּ ידוּ ְל אֵ ת ְדּבַ ר הַ ִמּ ְשׁפָּ ט:
17:9וּבָ ָ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ לַ ﬠֲשׂוֹת כְּ כֹל אֲ ֶשׁר יוֹרוּ :
ל־פּי הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר יַגִּ ידוּ לְ ִמן־הַ מָּ קוֹם הַ הוּא אֲ ֶשׁר י ְִבחַ ר יְהוָה ו ָ
17:10וְﬠָ ִשׂיתָ ﬠַ ִ
ֲשׂה ל ֹא ָתסוּר ִמן־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־יַגִּ ידוּ לְ י ִָמין
ֹאמ רוּ לְ תַּ ﬠ ֶ
תּוֹרה אֲ ֶשׁר יוֹרוּ וְﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁפָּ ט אֲ ֶשׁר־י ְ
17:11ﬠַ ל־פִּ י הַ ָ
וּשׂמ ֹאל:
ְ
ֲשׂה ְבזָדוֹן לְ ִבלְ ִתּי ְשׁמֹﬠַ אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן הָ עֹמֵ ד לְ ָשׁ ֶרת ָשׁם אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י אוֹ אֶ ל־הַ שֹּׁפֵ ט וּמֵ ת
17:12וְהָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־יַﬠ ֶ
וּבﬠַ ְר ָתּ הָ ָרע ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל:
הָ ִאישׁ הַ הוּא ִ
ְ 17:13וכָל־הָ ﬠָ ם י ְִשׁ ְמעוּ ְוי ִָראוּ ְול ֹא יְזִ ידוּן עוֹד:
ימה ﬠָ לַ י ֶמלֶ כְּ כָל־הַ גּוֹיִם
ִיר ְשׁ ָתּהּ ְוי ַָשׁ ְב ָתּה בָּ הּ וְאָ ַמ ְרתָּ אָ ִשׂ ָ
17:14כִּ י־תָ ב ֹא אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ְיהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ ו ִ
אֲ ֶשׁר ְס ִביבֹתָ י:

17:15שׂוֹם תָּ ִשׂים ﬠָ לֶ י מֶ לֶ אֲ ֶשׁר י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֶ י בּוֹ ִמ ֶקּ ֶרב אַ חֶ י תָּ ִשׂים ﬠָ לֶ י ֶמלֶ ל ֹא תוּכַל לָ ֵתת ﬠָ לֶ י
ִאישׁ נָכְ ִרי אֲ ֶשׁר ל ֹא־אָ ִחי הוּא:
סוּסים ְול ֹא־י ִָשׁיב אֶ ת־הָ ﬠָ ם ִמצְ ַריְמָ ה לְ מַ ﬠַ ן הַ ְרבּוֹת סוּס וַיהוָה אָ ַמר לָ כֶם ל ֹא ת ִֹספוּן
ַ 17:16רק ל ֹא־י ְַרבֶּ ה־לּוֹ ִ
לָ שׁוּב בַּ ֶדּ ֶר הַ ֶזּה עוֹד:
ְ 17:17ול ֹא י ְַרבֶּ ה־לּוֹ נ ִָשׁים ְול ֹא יָסוּר לְ בָ בוֹ ְוכֶסֶ ף ְוזָהָ ב ל ֹא י ְַרבֶּ ה־לּוֹ ְמאֹד:
תּוֹרה הַ זּ ֹאת ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִמלִּ פְ נֵי הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִיִּ ם:
ת־מ ְשׁנֵה הַ ָ
ִ
17:18וְהָ יָה כְ ִשׁ ְבתּוֹ ﬠַ ל כִּ סֵּ א ַמ ְמלַ כְ תּוֹ ְוכָתַ ב לוֹ אֶ
תּוֹרה הַ זּ ֹאת
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ָ
מר אֶ ת־כּ ִ
ְתה ﬠִ מּוֹ ו ְָק ָרא בוֹ כָּל־יְמֵ י חַ יָּיו לְ מַ ﬠַ ן יִלְ מַ ד לְ ִי ְראָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הָ יו ִל ְשׁ ֹ
17:19וְהָ י ָ
וְאֶ ת־הַ חֻ ִקּים הָ אֵ לֶּ ה לַ ֲﬠשֹׂתָ ם:
ל־מ ְמלַ כְ תּוֹ הוּא וּבָ נָיו
וּשׂמ ֹאול לְ מַ ﬠַ ן יַאֲ ִרי י ִָמים ﬠַ ַ
רוּם־לבָ בוֹ מֵ אֶ חָ יו וּלְ ִבלְ ִתּי סוּר ִמן־הַ ִמּצְ וָה י ִָמין ְ
ְ
17:20לְ ִבלְ ִתּי
ְבּ ֶק ֶרב י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָל־שׁבֶ ט לֵ וִי חֵ לֶ ק ְונַחֲ לָ ה ﬠִ ם־י ְִשׂ ָראֵ ל ִא ֵשּׁי יְהוָה ְונַחֲ לָ תוֹ י ֹאכֵלוּן:
18:1ל ֹא־י ְִהיֶה לַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִיִּ ם כּ ֵ
ְ 18:2ונַחֲ לָ ה ל ֹא־י ְִהיֶה־לּוֹ ְבּ ֶק ֶרב אֶ חָ יו יְהוָה הוּא נַחֲ לָ תוֹ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר־לוֹ:
ם־שׂה ְונָתַ ן לַ כֹּהֵ ן הַ זְּ רֹﬠַ וְהַ לְּ חָ יַיִם
ְ 18:3וזֶה י ְִהיֶה ִמ ְשׁפַּ ט הַ כֹּהֲ נִים מֵ אֵ ת הָ ﬠָ ם מֵ אֵ ת ז ְֹבחֵ י הַ זֶּבַ ח ִאם־שׁוֹר ִא ֶ
וְהַ ֵקּבָ ה:
אשׁית גֵּז צ ֹא ְנ ִתּתֶּ ן־לּוֹ:
אשׁית ְדּ ָג ְנ ִתּיר ְֹשׁ ְויִצְ הָ ֶר ְו ֵר ִ
ֵ 18:4ר ִ
ָל־שׁבָ ֶטי לַ ֲﬠמֹד ְל ָשׁ ֵרת ְבּ ֵשׁם־יְהוָה הוּא וּבָ נָיו כָּל־הַ יּ ִָמים:
18:5כִּ י בוֹ בָּ חַ ר יְהוָה אֱ הֶ י ִמכּ ְ
18:6וְכִ י־ ָיב ֹא הַ לֵּ וִי ֵמאַ חַ ד ְשׁﬠָ ֶרי ִמכָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־הוּא גָּר ָשׁם וּבָ א ְבּכָל־אַ וַּת נ ְַפשׁוֹ אֶ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁ ר־י ְִבחַ ר
יְהוָה:
עֹמ ִדים ָשׁם לִ פְ נֵי יְהוָה:
ְשׁ ֵרת ְבּ ֵשׁם יְהוָה אֱ הָ יו כְּ כָל־אֶ חָ יו הַ ְלוִיִּ ם הָ ְ
18:7ו ֵ
18:8חֵ לֶ ק כְּ חֵ לֶ ק י ֹאכֵלוּ ְלבַ ד ִמ ְמכּ ָָריו ﬠַ ל־הָ אָ בוֹת:
ֹא־תלְ מַ ד לַ ﬠֲשׂוֹת כְּ תוֹ ֲﬠבֹת הַ גּוֹיִם הָ הֵ ם:
ֹתן לָ ל ִ
18:9כִּ י אַ תָּ ה בָּ א אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
ַשּׁף:
וּמכ ֵ
וּמנַחֵ שׁ ְ
נוֹ־וּבתּוֹ בָּ אֵ שׁ קֹ סֵ ם ְקסָ ִמים ְמעוֹנֵן ְ
ִ
18:10ל ֹא־י ִָמּצֵא ְב מַ ﬠ ֲִביר ְבּ
18:11וְחֹ בֵ ר חָ בֶ ר ְושֹׁאֵ ל אוֹב ְוי ְִדּעֹ נִי ְוד ֵֹרשׁ אֶ ל־הַ ֵמּ ִתים:
אוֹתם ִמפָּ נֶי :
ָ
מוֹרישׁ
ִ
וּבגְ לַ ל הַ תּוֹﬠֵ בֹת הָ אֵ לֶּ ה יְהוָה אֱ הֶ י
18:12כִּ י־תוֹﬠֲבַ ת יְהוָה כָּל־עֹ ֵשׂה אֵ לֶּ ה ִ
18:13תָּ ִמים ִתּ ְהיֶה ﬠִ ם יְהוָה אֱ הֶ י :
ל־מ עֹ נְ נִים ְואֶ ל־קֹ ְס ִמים י ְִשׁמָ עוּ וְאַ ָתּה ל ֹא כֵן נ ַָתן ְל יְהוָה
אוֹתם אֶ ְ
ָ
יוֹרשׁ
18:14כִּ י הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר אַ ָתּה ֵ
אֱ הֶ י :
מנִי י ִָקים ְל יְהוָה אֱ הֶ י אֵ לָ יו ִתּ ְשׁמָ עוּן:
18:15נ ִָביא ִמ ִקּ ְר ְבּ מֵ אַ חֶ י ָכּ ֹ
מ ר ל ֹא ֹאסֵ ף ִל ְשׁמֹﬠַ אֶ ת־קוֹל יְהוָה אֱ הָ י
ר־שׁאַ ְל ָתּ ֵמ ִﬠם יְהוָה אֱ הֶ י ְבּחֹ ֵרב ְבּיוֹם הַ ָקּהָ ל לֵ א ֹ
18:16כְּ כֹל אֲ ֶשׁ ָ
וְאֶ ת־הָ אֵ שׁ הַ גְּ דֹלָ ה הַ זּ ֹאת ל ֹא־אֶ ְראֶ ה עוֹד וְל ֹא אָ מוּת:
יטיבוּ אֲ ֶשׁ ר ִדּבֵּ רוּ:
18:17וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לָ י הֵ ִ
18:18נ ִָביא אָ ִקים לָ הֶ ם ִמ ֶקּ ֶרב אֲ חֵ יהֶ ם כָּמוֹ ְונָתַ ִתּי ְדבָ ַרי ְבּ ִפיו ו ְִדבֶּ ר אֲ לֵ יהֶ ם אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר אֲ ַצוֶּנּוּ:
ל־דּבָ ַרי אֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר ִבּ ְשׁ ִמי אָ נֹכִ י אֶ ְדרֹשׁ ֵמﬠִ מּוֹ:
18:19וְהָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְִשׁמַ ע אֶ ְ
וּמת
יתיו ְל ַדבֵּ ר וַאֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר ְבּ ֵשׁם אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ֵ
18:20אַ הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁר יָזִ יד לְ ַדבֵּ ר ָדּבָ ר ִבּ ְשׁ ִמי אֵ ת אֲ ֶשׁר ל ֹא־צִ וִּ ִ
הַ נּ ִָביא הַ הוּא:
ֹא־ד ְבּרוֹ יְהוָה:
18:21וְכִ י ת ֹאמַ ר ִבּ ְלבָ בֶ אֵ יכָה נ ֵַדע אֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ל ִ
ֹא־ד ְבּרוֹ יְהוָה ְבּזָדוֹן ִדּ ְבּרוֹ
18:22אֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר הַ נּ ִָביא ְבּ ֵשׁם יְהוָה ְול ֹא־י ְִהיֶה הַ ָדּבָ ר ְול ֹא יָבוֹא הוּא הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ל ִ
הַ נּ ִָביא ל ֹא תָ גוּר ִממֶּ נּוּ:
19:1כִּ י־יַכְ ִרית יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ת־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן ְל אֶ ת־אַ ְר ָצם ו ִִיר ְשׁ ָתּם ְוי ַָשׁ ְב ָתּ ְבﬠָ ֵריהֶ ם
וּבבָ תֵּ יהֶ ם:
ְ
ָ 19:2שׁלוֹשׁ ﬠָ ִרים תַּ ְב ִדּיל לָ ְבּתוֹ אַ ְרצְ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לְ ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
יל יְהוָה אֱ הֶ י וְהָ יָה לָ נוּס ָשׁ ָמּה כָּל־ ֹרצֵ חַ :
19:3תָּ כִ ין לְ הַ ֶדּ ֶר ו ְִשׁלַּ ְשׁתָּ אֶ ת־גְּ בוּל אַ ְרצְ אֲ ֶשׁר יַ ְנ ִח ְ
י־דﬠַ ת וְהוּא ל ֹא־שֹׂנֵא לוֹ ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשֹׁם:
ת־רﬠֵ הוּ ִבּ ְבלִ ַ
ְ 19:4וזֶה ְדּבַ ר הָ ֹר ֵצחַ אֲ ֶשׁר־יָנוּס ָשׁמָּ ה וָחָ י אֲ ֶשׁר יַכֶּה אֶ ֵ
ָשׁל הַ בַּ ְרזֶל ִמן־הָ ﬠֵ ץ וּמָ צָא
ְנִדּחָ ה יָדוֹ בַ גּ ְַרזֶן ִלכְ רֹת הָ ﬠֵ ץ ְונ ַ
ת־רﬠֵ הוּ בַ יַּﬠַ ר לַ ְחטֹ ב ﬠֵ צִ ים ו ְ
19:5וַאֲ ֶשׁר ָיב ֹא אֶ ֵ
ת־רﬠֵ הוּ וָמֵ ת הוּא יָנוּס אֶ ל־אַ חַ ת הֶ ﬠָ ִרים־הָ אֵ לֶּ ה וָחָ י:
אֶ ֵ
19:6פֶּ ן־י ְִרדֹּף גֹּ אֵ ל הַ ָדּם אַ חֲ ֵרי הָ רֹצֵ חַ כִּ י־יֵחַ ם ְלבָ בוֹ ו ְִה ִשּׂיגוֹ כִּ י־ ִי ְרבֶּ ה הַ ֶדּ ֶר ו ְִהכָּהוּ נָפֶ שׁ וְלוֹ אֵ ין ִמ ְשׁפַּ ט־מָ וֶת כִּ י
ל ֹא שֹׂנֵא הוּא לוֹ ִמ ְתּמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם:
19:7ﬠַ ל־כֵּן אָ נֹכִ י ְמצַוְּ לֵ אמֹר ָשׁ שׁ ﬠָ ִרים תַּ ְב ִדּיל לָ :

19:8ו ְִאם־י ְַר ִחיב יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ת־גְּ בֻלְ כַּאֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לַ אֲ בֹתֶ י ְונ ַָתן ְל אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ר ִדּבֶּ ר לָ תֵ ת
לַ אֲ בֹתֶ י :
י־ת ְשׁמֹר אֶ ת־כָּל־הַ ִמּצְ וָה הַ זּ ֹאת לַ ֲﬠשֹׂתָ הּ אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י וְלָ לֶ כֶת ִבּ ְד ָרכָיו
19:9כִּ ִ
כָּל־הַ יּ ִָמים ְויָסַ פְ תָּ לְ עוֹד ָשׁ שׁ ﬠָ ִרים ﬠַ ל הַ ָשּׁ שׁ הָ אֵ לֶּ ה:
ֹתן ְל נַחֲ לָ ה ְוהָ יָה ﬠָ לֶ י ָדּ ִמים:
ִשּׁפֵ ָדּם נ ִָקי ְבּ ֶק ֶרב אַ ְרצְ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
ְ 19:10ול ֹא י ָ
19:11וְכִי־י ְִהיֶה ִאישׁ שֹׂנֵא לְ ֵרﬠֵ הוּ וְאָ ַרב לוֹ ו ְָקם ﬠָ לָ יו ו ְִהכָּהוּ נֶפֶ שׁ וָמֵ ת ְונָס אֶ ל־אַ חַ ת הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ ל:
ְשׁלְ חוּ זִ ְקנֵי ﬠִ ירוֹ וְלָ ְקחוּ ֹאתוֹ ִמ ָשּׁם ְונ ְָתנוּ אֹתוֹ ְבּיַד גֹּ אֵ ל הַ ָדּם ו ֵָמת:
19:12ו ָ
וּבﬠַ ְרתָּ ַדם־הַ נּ ִָקי ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ְו טוֹב לָ :
ֹא־תחוֹס ﬠֵ י ְנ ﬠָ לָ יו ִ
19:13ל ָ
ֹתן ְל
19:14ל ֹא תַ ִסּיג גְּ בוּל ֵר ֲﬠ אֲ ֶשׁר גּ ְָבלוּ ִראשֹׁנִים ְבּנַחֲ לָ ְת אֲ ֶשׁר ִתּ ְנחַ ל בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
לְ ִר ְשׁתָּ הּ:
ל־פּי
ל־פּי ְשׁנֵי ﬠֵ ִדים אוֹ ﬠַ ִ
וּלכָל־חַ ָטּאת ְבּכָל־חֵ ְטא אֲ ֶשׁר יֶחֱ טָ א ﬠַ ִ
19:15ל ֹא־יָקוּם ﬠֵ ד אֶ חָ ד ְבּ ִאישׁ ְלכָל־ﬠָ ון ְ
ְשׁ ָשׁה־ﬠֵ ִדים יָקוּם כָּלָ 1דּבָ ר:
19:16כִּ י־יָקוּם ﬠֵ ד־חָ ָמס ְבּ ִאישׁ לַ ﬠֲנוֹת בּוֹ סָ ָרה:
19:17וְﬠָ ְמדוּ ְשׁנֵי־הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־לָ הֶ ם הָ ִריב ִלפְ נֵי יְהוָה ִל ְפנֵי הַ כֹּהֲ נִים וְהַ שֹּׁפְ ִטים אֲ ֶשׁר י ְִהיוּ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם:
ד־שׁ ֶקר הָ ﬠֵ ד ֶשׁ ֶקר ﬠָ נָה ְבאָ ִחיו:
ֶ
19:18ו ְָד ְרשׁוּ הַ שֹּׁפְ ִטים הֵ יטֵ ב ו ְִהנֵּה ﬠֵ
וּבﬠַ ְר ָתּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ :
ַ 19:19וﬠ ֲִשׂיתֶ ם לוֹ כַּאֲ ֶשׁר ָזמַ ם לַ ﬠֲשׂוֹת לְ אָ ִחיו ִ
19:20וְהַ ִנּ ְשׁאָ ִרים י ְִשׁ ְמעוּ ְו ִי ָראוּ ְול ֹא־יֹ ִספוּ לַ ﬠֲשׂוֹת עוֹד כּ ַָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה ְבּ ִק ְרבֶּ :
ְ 19:21ול ֹא תָ חוֹס ﬠֵ י ֶנ נֶפֶ שׁ ְבּנֶפֶ שׁ ﬠַ יִן ְבּﬠַ יִן ֵשׁן ְבּ ֵשׁן יָד ְבּיָד ֶרגֶל ְבּ ָרגֶל:
י־תצֵא לַ ִמּ ְלחָ מָ ה ﬠַ ל־אֹ יְבֶ י ו ְָר ִאיתָ סוּס ו ֶָרכֶב וְﬠָ ם ַרב ִמ ְמּ ל ֹא ִת ָירא מֵ הֶ ם כִּ י־יְהוָה אֱ הֶ י ִﬠ ָמּ הַ ַמּﬠַ ְל
20:1כִּ ֵ
מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
20:2וְהָ יָה כְּ ָק ָר ְבכֶם אֶ ל־הַ ִמּלְ חָ ָמה ְו ִנגַּשׁ הַ כֹּהֵ ן ו ְִדבֶּ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם:
ל־תּ ְיראוּ
20:3וְאָ מַ ר אֲ לֵ הֶ ם ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל אַ תֶּ ם ְק ֵר ִבים הַ יּוֹם לַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠַ ל־ ֹאיְבֵ יכֶם אַ ל־י ֵַר לְ בַ ְבכֶם אַ ִ
וְאַ ל־תַּ ְחפְּ זוּ וְאַ ל־תַּ ﬠַ ְרצוּ ִמפְּ נֵיהֶ ם:
הוֹשׁיﬠַ אֶ ְתכֶם:
20:4כִּ י יְהוָה אֱ הֵ יכֶם הַ הֹ לֵ ִﬠ ָמּכֶם ְל ִהלָּ חֵ ם לָ כֶם ִﬠם־אֹ יְבֵ י ֶכם לְ ִ
מ ר ִמי־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר בָּ נָה בַ יִת־חָ ָדשׁ וְל ֹא חֲ נָכוֹ יֵלֵ ְו ָישֹׁב ְלבֵ יתוֹ פֶּ ן־ ָימוּת
20:5ו ְִד ְבּרוּ הַ שּׁ ְֹט ִרים אֶ ל־הָ ﬠָ ם לֵ א ֹ
בַּ ִמּ ְלחָ ָמה ו ְִאישׁ אַ חֵ ר י ְַחנְ כֶנּוּ:
וּמי־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־נ ַָטע כּ ֶֶרם ְול ֹא ִח ְלּלוֹ יֵלֵ ְויָשֹׁב לְ בֵ יתוֹ פֶּ ן־יָמוּת בַּ ִמּ ְלחָ ָמה ו ְִאישׁ אַ חֵ ר יְחַ ְלּלֶ נּוּ:
ִ 20:6
וּמי־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־אֵ ַרשׂ ִא ָשּׁה ְול ֹא לְ ָקחָ הּ יֵלֵ ְויָשֹׁב לְ בֵ יתוֹ פֶּ ן־יָמוּת בַּ ִמּ ְלחָ ָמה ו ְִאישׁ אַ חֵ ר י ִָקּחֶ ָנּה:
ִ 20:7
ת־לבַ ב אֶ חָ יו
ְ 20:8וי ְָספוּ הַ שּׁ ְֹט ִרים לְ ַדבֵּ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם וְאָ ְמרוּ ִמי־הָ ִאישׁ הַ יּ ֵָרא ו ְַר הַ לֵּ בָ ב יֵלֵ ְויָשֹׁב ְלבֵ יתוֹ ְול ֹא י ִַמּס אֶ ְ
כִּ לְ בָ בוֹ:
20:9וְהָ יָה כְּ ַכ ת הַ שּׁ ְֹט ִרים ְל ַדבֵּ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם וּפָ ְקדוּ ָשׂ ֵרי צְ בָ אוֹת ְבּר ֹאשׁ הָ ﬠָ ם:
י־ת ְק ַרב אֶ ל־ﬠִ יר לְ ִהלָּ חֵ ם ﬠָ לֶ יהָ ְו ָק ָראתָ אֵ לֶ יהָ ְל ָשׁלוֹם:
20:10כִּ ִ
נִּמצָא־בָ הּ י ְִהיוּ ְל לָ ַמס ַוﬠֲבָ דוּ :
ם־שׁלוֹם ַתּﬠַ נְ וּפָ ְתחָ ה לָ וְהָ יָה כָּל־הָ ﬠָ ם הַ ְ
20:11וְהָ יָה ִא ָ
20:12ו ְִאם־ל ֹא תַ ְשׁלִ ים ﬠִ מָּ וְﬠָ ְשׂתָ ה ִﬠ ְמּ ִמלְ חָ מָ ה וְצַ ְרתָּ ﬠָ לֶ יהָּ :
כוּרהּ לְ פִ י־חָ ֶרב:
20:13וּנְתָ נָהּ יְהוָה אֱ הֶ י ְבּי ֶָד ו ְִהכִּ יתָ אֶ ת־כָּל־זְ ָ
ת־שׁלַ ל אֹ יְבֶ י אֲ ֶשׁ ר נ ַָתן
ְ
ָל־שׁלָ לָ הּ תָּ בֹז לָ וְאָ כַלְ תָּ אֶ
ַ 20:14רק הַ נּ ִָשׁים וְהַ טַּ ף וְהַ ְבּהֵ מָ ה ְוכֹל אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה בָ ִﬠיר כּ ְ
יְהוָה אֱ הֶ י לָ :
ֲשׂה ְלכָל־הֶ ﬠָ ִרים הָ ְרחֹ קֹת ִמ ְמּ ְמאֹד אֲ ֶשׁר ל ֹא־מֵ ﬠָ ֵרי הַ גּוֹיִם־הָ אֵ לֶּ ה הֵ נָּה:
20:15כֵּן תַּ ﬠ ֶ
ֹתן לְ נַחֲ לָ ה ל ֹא ְתחַ יֶּה כָּל־נְ ָשׁ ָמה:
ַ 20:16רק ֵמﬠָ ֵרי הָ ﬠַ ִמּים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
ְבוּסי כַּאֲ ֶשׁר צִ וְּ יְהוָה אֱ הֶ י :
ימם הַ ִח ִתּי וְהָ אֱ מ ִֹרי הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וְהַ פְּ ִרזִּ י וְהַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
20:17כִּ י־הַ חֲ ֵרם תַּ חֲ ִר ֵ
ֹתם אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ לֵ א הֵ יהֶ ם וַחֲ ָטאתֶ ם לַ יהוָה
ְ 20:18ל ַמﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא־יְלַ ְמּדוּ אֶ ְתכֶם לַ ﬠֲשׂוֹת כְּ כֹל תּוֹ ֲﬠב ָ
אֱ הֵ יכֶם:
20:19כִּ י־תָ צוּר אֶ ל־ﬠִ יר י ִָמים ַר ִבּים לְ ִהלָּ חֵ ם ﬠָ לֶ יהָ לְ תָ פְ ָשׂהּ ל ֹא־תַ ְשׁ ִחית אֶ ת־ﬠֵ צָהּ לִ ְנדֹּחַ ﬠָ לָ יו גּ ְַרזֶן כִּ י ִממֶּ נּוּ
ת ֹאכֵל ְואֹתוֹ ל ֹא ִתכְ רֹת כִּ י הָ אָ ָדם ﬠֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה לָ ב ֹא ִמפָּ נֶי בַּ מָּ צוֹר:
ר־הוא עֹ ָשׂה ִﬠ ְמּ
ִית ָמצוֹר ﬠַ ל־הָ ִﬠיר אֲ ֶשׁ ִ
ר־תּ ַדע כִּ י־ל ֹא־ﬠֵ ץ ַמאֲ כָל הוּא ֹאתוֹ תַ ְשׁ ִחית ְוכ ָָרתָּ וּבָ נ ָ
ַ 20:20רק ﬠֵ ץ אֲ ֶשׁ ֵ
ִמלְ חָ מָ ה ﬠַ ד ִר ְד ָתּהּ:
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נוֹדע ִמי ִהכָּהוּ:
21:1כִּ י־יִמָּ צֵא חָ לָ ל בָּ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לְ לְ ִר ְשׁתָּ הּ נֹפֵ ל בַּ ָשּׂ ֶדה ל ֹא ַ
ְ 21:2ויָצְ אוּ זְ ֵקנֶי ְושֹׁפְ טֶ י וּמָ ְדדוּ אֶ ל־הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ְס ִביבֹת הֶ חָ לָ ל:
ֹא־מ ְשׁכָה
21:3וְהָ יָה הָ ִﬠיר הַ ְקּרֹבָ ה אֶ ל־הֶ חָ לָ ל וְלָ ְקחוּ זִ ְקנֵי הָ ﬠִ יר הַ ִהוא ﬠֶ גְ לַ ת בָּ ָקר אֲ ֶשׁ ר ל ֹא־ﬠֻבַּ ד בָּ הּ אֲ ֶשׁר ל ָ
ְבּעֹל:
פוּ־שׁם אֶ ת־הָ ﬠֶ גְ לָ ה
ָ
יתן אֲ ֶשׁר ל ֹא־יֵﬠָ בֵ ד בּוֹ ְול ֹא ִי ָזּ ֵרﬠַ וְﬠָ ְר
ְהוֹרדוּ זִ ְקנֵי הָ ﬠִ יר הַ ִהיא אֶ ת־הָ ﬠֶ גְ לָ ה אֶ ל־נַחַ ל אֵ ָ
21:4ו ִ
בַּ נָּחַ ל:
ָל־ריב
ל־פּיהֶ ם י ְִהיֶה כּ ִ
וּלבָ ֵר ְבּ ֵשׁם יְהוָה וְﬠַ ִ
21:5וְנִ גְּ שׁוּ הַ כֹּהֲ נִים ְבּנֵי לֵ וִי כִּ י בָ ם בָּ חַ ר יְהוָה אֱ הֶ י ְל ָשׁ ְרתוֹ ְ
ְוכָל־ ָנגַע:
ְ 21:6וכֹל זִ ְקנֵי הָ ﬠִ יר הַ ִהוא הַ ְקּר ִֹבים אֶ ל־הֶ חָ לָ ל י ְִרחֲ צוּ אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם ﬠַ ל־הָ ﬠֶ גְ לָ ה הָ ﬠֲרוּפָ ה בַ נָּחַ ל:
21:7וְﬠָ נוּ וְאָ ְמרוּ י ֵָדינוּ ל ֹא ָשׁפְ כָה אֶ ת־הַ ָדּם הַ זֶּה וְﬠֵ ינֵינוּ ל ֹא ָראוּ:
ל־תּתֵּ ן ָדּם נ ִָקי ְבּ ֶק ֶרב ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ִנכַּפֵּ ר לָ הֶ ם הַ ָדּם:
21:8כַּפֵּ ר ְלﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־פָּ ִדיתָ יְהוָה וְאַ ִ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה:
ֲשׂה הַ יּ ָ
י־תﬠ ֶ
21:9וְאַ תָּ ה ְתּבַ ﬠֵ ר הַ ָדּם הַ נּ ִָקי ִמ ִקּ ְרבֶּ כִּ ַ
ְשׁ ִביתָ ִשׁ ְביוֹ:
21:10כִּ י־תֵ צֵא לַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠַ ל־ ֹאיְבֶ י וּנְתָ נוֹ יְהוָה אֱ הֶ י ְבּי ֶָד ו ָ
21:11ו ְָר ִאיתָ בַּ ִשּׁ ְביָה אֵ ֶשׁת יְפַ ת־תֹּאַ ר וְחָ ַשׁ ְקתָּ בָ הּ וְלָ ַק ְח ָתּ ְל לְ ִא ָשּׁה:
ֹאשׁהּ וְﬠָ ְשׂתָ ה אֶ ת־צִ פָּ ְרנֶיהָ :
אתהּ אֶ ל־תּוֹ בֵּ יתֶ וְגִ לְּ חָ ה אֶ ת־ר ָ
21:12וַהֲ בֵ ָ
ת־א ָמּהּ י ֶַרח י ִָמים וְאַ חַ ר כֵּן ָתּבוֹא
ִ
ת־שׂ ְמלַ ת ִשׁ ְביָהּ ֵמﬠָ לֶ יהָ ְוי ְָשׁבָ ה ְבּבֵ יתֶ וּבָ כְ תָ ה אֶ ת־אָ ִביהָ וְאֶ
ִ
21:13וְהֵ ִס ָירה אֶ
וּבﬠַ לְ תָּ הּ וְהָ יְתָ ה לְ לְ ִא ָשּׁה:
אֵ לֶ יהָ ְ
ֹא־ת ְתﬠַ מֵּ ר בָּ הּ תַּ חַ ת אֲ ֶשׁר
ֹא־ת ְמכְּ ֶרנָּה בַּ כָּסֶ ף ל ִ
21:14וְהָ יָה ִאם־ל ֹא חָ פַ צְ תָּ בָּ הּ ו ְִשׁלַּ ְח ָתּהּ ְלנ ְַפ ָשׁהּ וּמָ ֹכ ר ל ִ
ﬠִ נִּיתָ הּ:
י־ת ְהיֶין ָ לְ ִאישׁ ְשׁתֵּ י נ ִָשׁים הָ אַ חַ ת אֲ הוּבָ ה וְהָ אַ חַ ת ְשׂנוּאָ ה ְוי ְָלדוּ־לוֹ בָ נִים הָ אֲ הוּבָ ה וְהַ ְשּׂנוּאָ ה ְוהָ יָה הַ בֵּ ן
21:15כִּ ִ
הַ ְבּכוֹר לַ ְשּׂנִיאָ ה:
ל־פּנֵי בֶ ן־הַ ְשּׂנוּאָ ה
21:16וְהָ יָה ְבּיוֹם הַ נְ ִחילוֹ אֶ ת־בָּ נָיו אֵ ת אֲ ֶשׁר־י ְִהיֶה לוֹ ל ֹא יוּכַל לְ בַ כֵּר אֶ ת־בֶּ ן־הָ אֲ הוּבָ ה ﬠַ ְ
הַ ְבּכֹר:
אשׁית אֹנוֹ לוֹ ִמ ְשׁפַּ ט
21:17כִּ י אֶ ת־הַ ְבּכֹר בֶּ ן־הַ ְשּׂנוּאָ ה יַכִּ יר לָ תֶ ת לוֹ פִּ י ְשׁ ַניִם ְבּכֹל אֲ ֶשׁר־י ִָמּצֵא לוֹ כִּ י־הוּא ֵר ִ
הַ ְבּכ ָֹרה:
ְיסּרו אֹתוֹ ְול ֹא י ְִשׁ ַמע אֲ לֵ יהֶ ם:
וּב קוֹל ִאמּוֹ ו ְ
וּמוֹרה אֵ ינֶנּוּ שֹׁמֵ ﬠַ ְבּקוֹל אָ ִביו ְ
ֶ
סוֹרר
21:18כִּי־י ְִהיֶה לְ ִאישׁ בֵּ ן ֵ
ל־שׁﬠַ ר ְמקֹ מוֹ:
ְת ְפשׂוּ בוֹ אָ ִביו ו ְִאמּוֹ וְהוֹצִ יאוּ ֹאתוֹ אֶ ל־זִ ְקנֵי ﬠִ ירוֹ וְאֶ ַ
21:19ו ָ
סוֹרר וּמ ֶֹרה אֵ ינֶנּוּ שֹׁמֵ ﬠַ ְבּקֹלֵ נוּ זוֹלֵ ל ְוסֹבֵ א:
21:20וְאָ ְמרוּ אֶ ל־זִ ְקנֵי ִﬠירוֹ ְבּנֵנוּ זֶה ֵ
וּבﬠַ ְרתָּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִשׁ ְמעוּ ְו ִי ָראוּ:
ְ 21:21וּרגָמֻ הוּ כָּל־אַ ְנ ֵשׁי ﬠִ ירוֹ בָ אֲ בָ נִים וָמֵ ת ִ
ית אֹתוֹ ﬠַ ל־ﬠֵ ץ:
ְת ִל ָ
ְהוּמת ו ָ
21:22וְכִ י־י ְִהיֶה ְב ִאישׁ חֵ ְטא ִמ ְשׁפַּ ט־מָ וֶת ו ָ
י־ק ְללַ ת אֱ ִהים כָּל־ ָתּלוּי ﬠַ ל-ﬠֵ ץ וְל ֹא ְת ַט ֵמּא
י־קבוֹר ִתּ ְק ְבּ ֶרנּוּ בַּ יּוֹם הַ הוּא כִּ ִ
נִבלָ תוֹ ﬠַ ל־הָ ﬠֵ ץ כִּ ָ
ֹא־ת ִלין ְ
21:23ל ָ
אֶ ת־אַ ְדמָ ְת אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לְ ַנחֲ לָ ה:
ת־שׂיוֹ נ ִָדּ ִחים ו ְִה ְתﬠַ לַּ ְמתָּ מֵ הֶ ם הָ ֵשׁב ְתּ ִשׁיבֵ ם ְלאָ ִחי :
ֵ
ֹא־ת ְראֶ ה אֶ ת־שׁוֹר אָ ִחי אוֹ אֶ
22:1ל ִ
22:2ו ְִאם־ל ֹא ָקרוֹב אָ ִחי אֵ לֶ י ְול ֹא י ְַד ְﬠתּוֹ וַאֲ סַ פְ תּוֹ אֶ ל־תּוֹ בֵּ יתֶ וְהָ יָה ﬠִ ְמּ ﬠַ ד ְדּ רֹשׁ אָ ִחי אֹ תוֹ וַהֲ ֵשׁבֹתוֹ לוֹ:
וּמצָא ָתהּ ל ֹא תוּכַל
ֲשׂה ְלכָל־אֲ בֵ ַדת אָ ִחי אֲ ֶשׁר־תּ ֹאבַ ד ִמ ֶמּנּוּ ְ
ֲשׂה לְ ִשׂ ְמלָ תוֹ ְוכֵן ַתּﬠ ֶ
ֲשׂה לַ חֲ מֹרוֹ ְוכֵן ַתּﬠ ֶ
ְ 22:3וכֵן ַתּﬠ ֶ
לְ ִה ְתﬠַ לֵּ ם:
ֹא־ת ְראֶ ה אֶ ת־חֲ מוֹר אָ ִחי אוֹ שׁוֹרוֹ נֹפְ לִ ים בַּ ֶדּ ֶר ו ְִה ְתﬠַ לַּ ְמ ָתּ מֵ הֶ ם הָ ֵקם תָּ ִקים ִﬠמּוֹ:
22:4ל ִ
ל־א ָשּׁה ְול ֹא־י ְִלבַּ שׁ גֶּבֶ ר ִשׂ ְמלַ ת ִא ָשּׁה כִּ י תוֹﬠֲבַ ת יְהוָה אֱ הֶ י כָּל־עֹ ֵשׂה אֵ לֶּ ה:
22:5ל ֹא־י ְִהיֶה כְ ִלי־גֶבֶ ר ﬠַ ִ
22:6כִּ י י ִָקּ ֵרא ַקן־צִ פּוֹר לְ פָ נֶי בַּ ֶדּ ֶר ְבּכָל־ﬠֵ ץ אוֹ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אֶ ְפר ִֹחים אוֹ בֵ יצִ ים וְהָ אֵ ם רֹבֶ צֶ ת ﬠַ ל־הָ אֶ ְפ ר ִֹחים אוֹ
ֹא־ת ַקּח הָ אֵ ם ﬠַ ל־הַ בָּ ִנים:
ﬠַ ל־הַ בֵּ יצִ ים ל ִ
ִיטב לָ וְהַ אֲ ַרכְ תָּ י ִָמים:
ַ 22:7שׁלֵּ חַ ְתּ ַשׁלַּ ח אֶ ת־הָ אֵ ם וְאֶ ת־הַ בָּ נִים ִתּ ַקּח־לָ לְ מַ ﬠַ ן י ַ
ית כִּ י־ ִיפֹּל הַ נֹּפֵ ל ִמ ֶמּנּוּ:
22:8כִּ י ִת ְבנֶה בַּ יִת חָ ָדשׁ וְﬠָ ִשׂיתָ מַ ﬠ ֲֶקה לְ ַג ֶגּ ְול ֹא־תָ ִשׂים ָדּ ִמים ְבּבֵ ֶ
וּתבוּאַ ת הַ כּ ֶָרם:
ן־תּ ְק ַדּשׁ הַ ְמלֵ אָ ה הַ זֶּ ַרע אֲ ֶשׁר ִתּזְ ָרע ְ
ֹא־תזְ ַרע כּ ְַר ְמ כִּ לְ אָ יִם פֶּ ִ
22:9ל ִ
22:10ל ֹא־תַ חֲ רֹשׁ ְבּשׁוֹר־וּבַ חֲ מֹר י ְַח ָדּו:
וּפ ְשׁ ִתּים י ְַח ָדּו:
22:11ל ֹא ִת ְלבַּ שׁ ַשׁﬠַ ְטנֵז צ ֶֶמר ִ
סוּת אֲ ֶשׁר ְתּכַסֶּ ה־בָּ הּ:
ֲשׂה־לָּ ﬠַ ל־אַ ְרבַּ ע ַכּנְפוֹת כְּ ְ
22:12גְּ ִדלִ ים תַּ ﬠ ֶ
22:13כִּ י־י ִַקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה וּבָ א אֵ לֶ יהָ וּ ְשׂנֵאָ הּ:
צָאתי
ִ
ְשׂם לָ הּ ﬠ ֲִלי ת ְדּבָ ִרים וְהוֹצִ יא ﬠָ לֶ יהָ ֵשׁם ָרע וְאָ ַמ ר אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה הַ זּ ֹאת לָ ַק ְח ִתּי וָאֶ ְק ַרב אֵ לֶ יהָ וְל ֹא־מָ
22:14ו ָ
תוּלים:
לָ הּ ְבּ ִ

ת־בּתוּלֵ י הַ נַּﬠַ ר אֶ ל־זִ ְקנֵי הָ ﬠִ יר הַ ָשּׁ ְﬠ ָרה:
ְ
22:15וְלָ ַקח אֲ ִבי הַ נַּﬠַ ר ו ְִאמָּ הּ וְהוֹצִ יאוּ אֶ
ת־בּ ִתּי נ ַָת ִתּי לָ ִאישׁ הַ זֶּה ְל ִא ָשּׁה וַיִּ ְשׂנָאֶ הָ :
22:16וְאָ מַ ר אֲ ִבי הַ נַּﬠַ ר אֶ ל־הַ זְּ ֵקנִים אֶ ִ
תוּלים וְאֵ לֶּ ה ְבּתוּלֵ י ִב ִתּי וּפָ ְרשׂוּ הַ ִשּׂ ְמלָ ה ִל ְפנֵי
ָאתי ְל ִב ְתּ ְבּ ִ
מ ר ל ֹא־מָ צ ִ
22:17ו ְִהנֵּה־הוּא ָשׂם ﬠֲלִ י ת ְדּבָ ִרים לֵ א ֹ
זִ ְקנֵי הָ ﬠִ יר:
22:18וְלָ ְקחוּ זִ ְקנֵי הָ ִﬠיר־הַ ִהוא אֶ ת־הָ ִאישׁ ְוי ְִסּ רוּ אֹתוֹ:
ְלוֹ־ת ְהיֶה ְל ִא ָשּׁה
22:19וְﬠָ נְשׁוּ אֹתוֹ מֵ אָ ה כֶסֶ ף ְונ ְָתנוּ לַ אֲ ִבי הַ ַנּﬠ ֲָרה כִּי הוֹצִ יא ֵשׁם ָרע ﬠַ ל ְבּתוּלַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ו ִ
ל ֹא־יוּכַל ְל ַשּׁ ְלּחָ ה ָכּל־יָמָ יו:
תוּלים לַ נַּﬠַ ר:
ֹא־נִמצְ אוּ ְב ִ
ְ
22:20ו ְִאם־אֱ מֶ ת הָ יָה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ל
וּס ָקלוּהָ אַ ְנ ֵשׁי ﬠִ ָירהּ בָּ אֲ בָ נִים ו ֵָמתָ ה כִּ י־ﬠָ ְשׂתָ ה נְבָ לָ ה ְבּ ִי ְשׂ ָראֵ ל
22:21וְהוֹצִ יאוּ אֶ ת־הַ נַּﬠַ ר אֶ ל־פֶּ תַ ח בֵּ ית־אָ ִביהָ ְ
וּבﬠַ ְרתָּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ :
ִלזְ נוֹת בֵּ ית אָ ִביהָ ִ
וּבﬠַ ְר ָתּ
שּׁכֵב ﬠִ ם־הָ ִא ָשּׁה וְהָ ִא ָשּׁה ִ
ַם־שׁנֵיהֶ ם הָ ִאישׁ הַ ֹ
ם־א ָשּׁה ְבﬠֻלַ ת־בַּ ﬠַ ל וּמֵ תוּ גּ ְ
ִ
שׁכֵב ﬠִ
22:22כִּ י־יִמָּ צֵא ִאישׁ ֹ
הָ ָרע ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל:
ְשׁכַב ִﬠ ָמּהּ:
וּמצָאָ הּ ִאישׁ בָּ ﬠִ יר ו ָ
22:23כִּ י י ְִהיֶה נַﬠַ ר ְבתוּלָ ה ְמ ֹא ָר ָשׂה לְ ִאישׁ ְ
ל־דּבַ ר
וּס ַקלְ תֶּ ם אֹתָ ם בָּ אֲ בָ ִנים ו ֵָמתוּ אֶ ת־הנער הַ ַנּﬠ ֲָרה ﬠַ ְ
ל־שׁﬠַ ר הָ ִﬠיר הַ ִהוא ְ
ת־שׁנֵיהֶ ם אֶ ַ
ְ
22:24וְהוֹצֵאתֶ ם אֶ
וּבﬠַ ְרתָּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ :
ר־ﬠנָּה אֶ ת־אֵ ֶשׁת ֵרﬠֵ הוּ ִ
ל־דּבַ ר אֲ ֶשׁ ִ
אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ָצﬠ ֲָקה בָ ﬠִ יר וְאֶ ת־הָ ִאישׁ ﬠַ ְ
ר־שׁכַב
ְשׁכַב ﬠִ ָמּהּ וּמֵ ת הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁ ָ
22:25ו ְִאם־בַּ ָשּׂ ֶדה י ְִמצָא הָ ִאישׁ אֶ ת־הַ נַּﬠַ ר הַ ְמ ֹא ָר ָשׂה וְהֶ חֱ זִ יק־בָּ הּ הָ ִאישׁ ו ָ
ﬠִ מָּ הּ לְ בַ דּוֹ:
ל־רﬠֵ הוּ ְוּר ָצחוֹ נֶפֶ שׁ כֵּן הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה:
ֲשׂה ָדבָ ר אֵ ין לַ נַּﬠַ ר חֵ ְטא ָמוֶת כִּ י כַּאֲ ֶשׁר יָקוּם ִאישׁ ﬠַ ֵ
 22:26וְלַ נַּﬠַ ר ל ֹא־תַ ﬠ ֶ
מוֹשׁיﬠַ לָ הּ:
ִ
22:27כִּ י בַ ָשּׂ ֶדה ְמצָאָ הּ ָצﬠ ֲָקה הַ נַּﬠַ ר הַ ְמ ֹא ָר ָשׂה וְאֵ ין
וּתפָ ָשׂהּ ְו ָשׁכַב ﬠִ ָמּהּ ְונ ְִמצָאוּ:
22:28כִּ י־י ְִמ ָצא ִאישׁ נַﬠַ ר ְבתוּלָ ה אֲ ֶשׁר ל ֹא־אֹ ָר ָשׂה ְ
ְלוֹ־ת ְהיֶה ְל ִא ָשּׁה ַתּחַ ת אֲ ֶשׁר ִﬠנָּהּ ל ֹא־יוּכַל ַשׁ ְלּחָ ה
שּׁכֵב ﬠִ ָמּהּ לַ אֲ ִבי הַ נַּﬠַ ר חֲ ִמ ִשּׁים כָּסֶ ף ו ִ
ְ 22:29ונ ַָתן הָ ִאישׁ הַ ֹ
כָּל־י ָָמיו:
23:1ל ֹא־י ִַקּח ִאישׁ אֶ ת־אֵ ֶשׁת אָ ִביו ְול ֹא ְיגַלֶּ ה כְּ נַף אָ ִביו:
־דּכָּא וּכְ רוּת ָשׁפְ כָה ִבּ ְקהַ ל יְהוָה:
23:2ל ֹא־יָב ֹא פְ צוּﬠַ ַ
23:3ל ֹא־יָב ֹא מַ ְמזֵר ִבּ ְקהַ ל יְהוָה גַּם דּוֹר ﬠ ֲִשׂ ִירי ל ֹא־יָב ֹא לוֹ ִבּ ְקהַ ל יְהוָה:
23:4ל ֹא־יָב ֹא ﬠַ מּוֹנִי וּמוֹאָ ִבי ִבּ ְקהַ ל יְהוָה גַּם דּוֹר ﬠ ֲִשׂ ִירי ל ֹא־ ָיב ֹא לָ הֶ ם ִבּ ְקהַ ל יְהוָה ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ת־בּ ְלﬠָ ם
ֵאתכֶם ִמ ִמּצְ ָריִם וַאֲ ֶשׁר ָשׂכַר ﬠָ לֶ י אֶ ִ
ֹא־ק ְדּמוּ אֶ ְתכֶם בַּ לֶּ חֶ ם וּבַ ַמּיִם בַּ ֶדּ ֶר ְבּצ ְ
ל־דּבַ ר אֲ ֶשׁר ל ִ
23:5ﬠַ ְ
ן־בּעוֹר ִמ ְפּתוֹר אֲ ַרם נַהֲ ַריִם לְ ַקלְ לֶ ךָּ:
בֶּ ְ
ל־בּלְ ﬠָ ם וַיַּהֲ ֹפ יְהוָה אֱ הֶ י לְּ אֶ ת־הַ ְקּלָ לָ ה ִל ְב ָרכָה כִּ י אֲ הֵ ְב יְהוָה
23:6וְל ֹא־אָ בָ ה יְהוָה אֱ הֶ י לִ ְשׁמֹﬠַ אֶ ִ
אֱ הֶ י :
ֹא־ת ְדרֹשׁ ְשׁ ָמם וְטֹבָ ָתם כָּל־יָמֶ י ְלעוֹלָ ם:
23:7ל ִ
ִית ְבאַ ְרצוֹ:
ֹא־תתַ ﬠֵ ב אֲ ד ִֹמי כִּ י אָ ִחי הוּא ל ֹא־ ְת ַתﬠֵ ב ִמצְ ִרי כִּ י־גֵר הָ י ָ
23:8ל ְ
ישׁי יָב ֹא לָ הֶ ם ִבּ ְקהַ ל יְהוָה:
23:9בָּ נִים אֲ ֶשׁר־ ִיוָּלְ דוּ לָ הֶ ם דּוֹר ְשׁלִ ִ
23:10כִּ י־תֵ צֵא מַ חֲ נֶה ﬠַ ל־ ֹאיְבֶ י ְו ִנ ְשׁ ַמ ְרתָּ ִמכֹּל ָדּבָ ר ָרע:
ל־מחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה ל ֹא יָב ֹא אֶ ל־תּוֹ הַ ַמּחֲ נֶה:
23:11כִּ י־י ְִהיֶה ְב ִאישׁ אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְִהיֶה טָ הוֹר ִמ ְקּ ֵרה־לָ יְלָ ה ְויָצָא אֶ ִ
23:12וְהָ יָה לִ ְפנוֹת־ﬠֶ ֶרב ִי ְרחַ ץ בַּ מָּ יִם וּכְ ב ֹא הַ ֶשּׁמֶ שׁ יָב ֹא אֶ ל־תּוֹ הַ מַּ חֲ נֶה:
ָצָאת ָשׁ ָמּה חוּץ:
ְ 23:13ויָד ִתּ ְהיֶה ְל ִמחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה ְוי ָ
ית אֶ ת־צֵאָ ֶת :
ְשׁ ְב ָתּ וְכִ ִסּ ָ
ְ 23:14ויָתֵ ד ִתּ ְהיֶה לְ ﬠַ ל־אֲ ֵז ֶנ וְהָ יָה ְבּ ִשׁ ְב ְתּ חוּץ וְחָ פַ ְרתָּ ה בָ הּ ו ַ
23:15כִּ י יְהוָה אֱ הֶ י ִמ ְתהַ לֵּ ְבּ ֶק ֶרב מַ חֲ ֶנ לְ הַ צִּ ילְ וְלָ תֵ ת ֹאיְבֶ י לְ פָ נֶי וְהָ יָה ַמחֲ נֶי ָקדוֹשׁ ְול ֹא־ ִי ְראֶ ה ְב
ְשׁב מֵ אַ חֲ ֶרי :
ﬠֶ ְרוַת ָדּבָ ר ו ָ
23:16ל ֹא־תַ ְסגִּ יר ﬠֶ בֶ ד אֶ ל־אֲ ֹדנָיו אֲ ֶשׁ ר־ ִי ָנּצֵל אֵ לֶ י ֵמﬠִ ם אֲ ֹדנָיו:
23:17ﬠִ ְמּ י ֵֵשׁב ְבּ ִק ְר ְבּ בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִבחַ ר ְבּאַ חַ ד ְשׁﬠָ ֶרי בַּ טּוֹב לוֹ ל ֹא תּוֹנֶנּוּ:
ֹא־ת ְהיֶה ְק ֵד ָשׁה ִמ ְבּנוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא־י ְִהיֶה ָק ֵדשׁ ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
23:18ל ִ
ַם־שׁנֵיהֶ ם:
וּמ ִחיר כֶּלֶ ב בֵּ ית יְהוָה אֱ הֶ י ְלכָל־נ ֶֶדר כִּ י תוֹﬠֲבַ ת יְהוָה אֱ הֶ י גּ ְ
23:19ל ֹא־תָ ִביא אֶ ְתנַן זוֹנָה ְ
ִשּׁ :
ָל־דּבָ ר אֲ ֶשׁר י ָ
ֶשׁ כּ ָ
ֶשׁ ֹאכֶל נ ֶ
ֶשׁ כֶּסֶ ף נ ֶ
23:20ל ֹא־תַ ִשּׁי לְ אָ ִחי נ ֶ
וּלאָ ִחי ל ֹא ַת ִשּׁי ְלמַ ﬠַ ן יְבָ ֶרכְ יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכֹל ִמ ְשׁלַ ח י ֶָד ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־אַ ָתּה
23:21לַ נָּכְ ִרי ַת ִשּׁי ְ
א־שׁמָּ ה לְ ִר ְשׁתָּ הּ:
ָ
בָ
י־דּרֹשׁ י ְִד ְר ֶשׁנּוּ יְהוָה אֱ הֶ י מֵ ִﬠ ָמּ וְהָ יָה ְב חֵ ְטא:
י־תדֹּר נ ֶֶדר לַ יהוָה אֱ הֶ י ל ֹא ְתאַ חֵ ר לְ ַשׁ ְלּמוֹ כִּ ָ
23:22כִּ ִ
23:23וְכִ י ֶת ְח ַדּל לִ נְ דֹּר ל ֹא־י ְִהיֶה ְב חֵ ְטא:

ית כַּאֲ ֶשׁר נ ַָד ְרתָּ לַ יהוָה אֱ הֶ י נְ ָדבָ ה אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ ְבּ ִפי :
23:24מוֹצָ א ְשׂפָ ֶתי ִתּ ְשׁמֹר וְﬠָ ִשׂ ָ
23:25כִּ י תָ ב ֹא ְבּכ ֶֶרם ֵרﬠֶ וְאָ כַלְ תָּ ֲﬠנ ִָבים כְּ נַפְ ְשׁ ָשׂ ְבﬠֶ וְאֶ ל־כֶּלְ ְי ל ֹא ִת ֵתּן:
23:26כִּ י תָ ב ֹא ְבּ ָקמַ ת ֵרﬠֶ ְו ָקטַ פְ תָּ ְמלִ י ת ְבּי ֶָד וְחֶ ְרמֵ שׁ ל ֹא תָ נִיף ﬠַ ל ָק ַמת ֵרﬠֶ :
י־מצָא בָ הּ ﬠֶ ְרוַת ָדּבָ ר ְוכ ַָתב לָ הּ סֵ פֶ ר כְּ ִריתֻ ת
וּבﬠָ לָ הּ וְהָ יָה ִאם־ל ֹא ִת ְמצָא־חֵ ן ְבּﬠֵ ינָיו כִּ ָ
24:1כִּ י־י ִַקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה ְ
ְונ ַָתן ְבּי ָָדהּ ו ְִשׁ ְלּחָ הּ ִמבֵּ יתוֹ:
ְ 24:2ויָצְ אָ ה ִמבֵּ יתוֹ וְהָ לְ כָה וְהָ יְתָ ה לְ ִאישׁ־אַ חֵ ר:
וּשׂנֵאָ הּ הָ ִאישׁ הָ אַ חֲ רוֹן ְוכָתַ ב לָ הּ סֵ פֶ ר כְּ ִריתֻ ת ְונָתַ ן ְבּי ָָדהּ ו ְִשׁלְּ חָ הּ ִמבֵּ יתוֹ אוֹ כִ י יָמוּת הָ ִאישׁ הָ אַ חֲ רוֹן
ְ 24:3
אֲ ֶשׁר־לְ ָקחָ הּ לוֹ לְ ִא ָשּׁה:
ר־שׁלְּ חָ הּ לָ שׁוּב לְ ַק ְח ָתּהּ לִ ְהיוֹת לוֹ לְ ִא ָשּׁה אַ חֲ ֵרי אֲ ֶשׁר הֻ טַּ ָמּאָ ה כִּ י־תוֹﬠֵ בָ ה ִהוא
24:4ל ֹא־יוּכַל בַּ ﬠְ לָ הּ הָ ִראשׁוֹן אֲ ֶשׁ ִ
ֹתן לְ נַחֲ לָ ה:
ִל ְפנֵי יְהוָה ְול ֹא תַ חֲ ִטיא אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
ָל־דּבָ ר ָנ ִקי י ְִהיֶה ְלבֵ יתוֹ ָשׁנָה אֶ חָ ת ו ְִשׂמַּ ח
24:5כִּי־י ִַקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה חֲ ָד ָשׁה ל ֹא יֵצֵא בַּ צָּבָ א ְול ֹא־יַ ֲﬠ ֹב ר ﬠָ לָ יו לְ כ ָ
ת־א ְשׁתּוֹ אֲ ֶשׁר־לָ ָקח:
ִ
אֶ
ֹא־תחֲ בֹל ֵרחַ יִם ו ָָרכֶב כִּ י־נֶפֶ שׁ הוּא חֹ בֵ ל:
24:6ל ַ
וּבﬠַ ְר ָתּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ :
וּמת הַ ַגּנָּב הַ הוּא ִ
וּמכָרוֹ ֵ
24:7כִּי־יִמָּ צֵא ִאישׁ גֹּ נֵב נֶפֶ שׁ מֵ אֶ חָ יו ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִה ְתﬠַ מֶּ ר־בּוֹ ְ
ִ 24:8ה ָשּׁמֶ ר ְבּ ֶנגַע־הַ צָּ ַרﬠַ ת לִ ְשׁמֹר ְמאֹד וְלַ ﬠֲשׂוֹת כְּ כֹל אֲ ֶשׁ ר־יוֹרוּ אֶ ְתכֶם הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִיִּ ם כַּאֲ ֶשׁר צִ וִּ י ִתם ִתּ ְשׁ ְמרוּ
לַ ﬠֲשׂוֹת:
אתכֶם ִמ ִמּצְ ָריִם:
24:9זָכוֹר אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה יְהוָה אֱ הֶ י ְל ִמ ְריָם בַּ ֶדּ ֶר ְבּ ֵצ ְ
ֹא־תב ֹא אֶ ל־בֵּ יתוֹ לַ ֲﬠבֹט ֲﬠבֹטוֹ:
אוּמה ל ָ
24:10כִּ י־תַ ֶשּׁה ְב ֵר ֲﬠ ַמ ַשּׁאת ְמ ָ
ֹשׁה בוֹ יוֹצִ יא אֵ לֶ י אֶ ת־הַ ﬠֲבוֹט הַ חוּצָ ה:
24:11בַּ חוּץ תַּ ֲﬠמֹד וְהָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר אַ תָּ ה נ ֶ
ם־אישׁ ﬠָ נִי הוּא ל ֹא ִת ְשׁכַּב בַּ ֲﬠבֹטוֹ:
24:12ו ְִא ִ
וּל ִתּ ְהיֶה צְ ָד ָקה ִל ְפנֵי יְהוָה
ְשׁכַב ְבּ ַשׂ ְל ָמתוֹ וּבֵ ֲר ֶכ ָךּ ְ
24:13הָ ֵשׁב ָתּ ִשׁיב לוֹ אֶ ת־הַ ﬠֲבוֹט כְּ ב ֹא הַ ֶשּׁ ֶמשׁ ו ָ
אֱ הֶ י :
24:14ל ֹא־תַ ֲﬠשֹׁק ָשׂכִ יר ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן מֵ אַ חֶ י אוֹ ִמ ֵגּ ְר אֲ ֶשׁ ר ְבּאַ ְרצְ ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי :
ֹשׂא אֶ ת־נ ְַפשׁוֹ וְל ֹא־י ְִק ָרא ﬠָ לֶ י אֶ ל־יְהוָה
ְ 24:15בּיוֹמוֹ ִתתֵּ ן ְשׂכָרוֹ ְול ֹא־תָ בוֹא ﬠָ לָ יו הַ ֶשּׁמֶ שׁ כִּ י ﬠָ ִני הוּא וְאֵ לָ יו הוּא נ ֵ
וְהָ יָה ְב חֵ ְטא:
יוּמתוּ:
ֹא־יוּמתוּ ﬠַ ל־אָ בוֹת ִאיש ְבּחֶ ְטאוֹ ָ
ְ
ֹא־יוּמתוּ אָ בוֹת ﬠַ ל־בָּ נִים וּבָ נִים ל
ְ
24:16ל
24:17ל ֹא תַ טֶּ ה ִמ ְשׁפַּ ט גֵּר יָתוֹם ְול ֹא תַ חֲ בֹל בֶּ גֶד אַ לְ מָ נָה:
ְ 24:18ו ָזכ ְַרתָּ כִּ י ﬠֶ בֶ ד הָ יִיתָ ְבּ ִמצְ ַריִם וַיִּ ְפ ְדּ יְהוָה אֱ הֶ י ִמ ָשּׁם ﬠַ ל־כֵּן אָ נֹכִ י ְמצַוְּ לַ ֲﬠשׂוֹת אֶ ת־הַ ָדּבָ ר
הַ זֶּה:
ְשׁכ ְַחתָּ עֹמֶ ר בַּ ָשּׂ ֶדה ל ֹא תָ שׁוּב לְ ַק ְחתּוֹ לַ גֵּר לַ יָּתוֹם וְלָ אַ לְ ָמנָה י ְִהיֶה ְל ַמﬠַ ן יְבָ ֶרכְ
24:19כִּ י ִת ְקצֹר ְקצִ ְיר ְב ָשׂ ֶד ו ָ
ֲשׂה י ֶָדי :
יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכֹל ַמﬠ ֵ
ֵית ל ֹא ְתפָ אֵ ר אַ חֲ ֶרי לַ גֵּר לַ יָּתוֹם וְלָ אַ לְ מָ נָה י ְִהיֶה:
24:20כִּ י תַ ְחבֹּט ז ְ
24:21כִּ י ִת ְבצֹר כּ ְַר ְמ ל ֹא ְת עוֹלֵ ל אַ חֲ ֶרי לַ גֵּר לַ יָּתוֹם וְלָ אַ ְל ָמנָה י ְִהיֶה:
ְ 24:22ו ָזכ ְַר ָתּ כִּ י־ﬠֶ בֶ ד הָ יִיתָ ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ﬠַ ל־כֵּן אָ נֹכִ י ְמ ַצוְּ לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה:
וּשׁפָ טוּם ו ְִהצְ ִדּיקוּ אֶ ת־הַ ַצּ ִדּיק ו ְִה ְר ִשׁיעוּ אֶ ת־הָ ָר ָשׁע:
25:1כִּ י־י ְִהיֶה ִריב בֵּ ין אֲ נ ִָשׁים ְו ִנגְּ שׁוּ אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁפָּ ט ְ
ם־בּן הַ כּוֹת הָ ָר ָשׁע ו ְִה ִפּילוֹ הַ שֹּׁפֵ ט ו ְִהכָּהוּ לְ פָ נָיו כְּ ֵדי ִר ְשׁﬠָ תוֹ ְבּ ִמ ְספָּ ר:
25:2וְהָ יָה ִא ִ
25:3אַ ְרבָּ ﬠִ ים יַכֶּנּוּ ל ֹא יֹ ִסיף פֶּ ן־יֹ ִסיף לְ הַ כֹּתוֹ ﬠַ ל־אֵ לֶּ ה מַ כָּה ַרבָּ ה וְנִ ְקלָ ה אָ ִחי ְלﬠֵ ינֶי :
25:4ל ֹא־תַ ְחסֹם שׁוֹר ְבּ ִדישׁוֹ:
ֹא־ת ְהיֶה אֵ ֶשׁת־הַ ֵמּת הַ חוּצָה ְל ִאישׁ זָר יְבָ ָמהּ יָב ֹא ﬠָ לֶ יהָ
25:5כִּ י־י ְֵשׁבוּ אַ ִחים י ְַח ָדּו וּמֵ ת אַ חַ ד מֵ הֶ ם וּבֵ ן אֵ ין־לוֹ ל ִ
וּלְ ָקחָ הּ לוֹ לְ ִא ָשּׁה ְוי ְִבּמָ הּ:
ל־שׁם אָ ִחיו הַ מֵּ ת וְל ֹא־יִמָּ חֶ ה ְשׁמוֹ ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל:
25:6וְהָ יָה הַ ְבּכוֹר אֲ ֶשׁר ֵתּלֵ ד יָקוּם ﬠַ ֵ
25:7ו ְִאם־ל ֹא י ְַחפֹּץ הָ ִאישׁ לָ ַקחַ ת אֶ ת־י ְִב ְמתּוֹ וְﬠָ ְלתָ ה י ְִב ְמתּוֹ הַ ַשּׁ ְﬠ ָרה אֶ ל־הַ זְּ ֵקנִים וְאָ ְמ ָרה מֵ אֵ ין יְבָ ִמי ְלהָ ִקים
לְ אָ ִחיו ֵשׁם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא אָ בָ ה י ְַבּ ִמי:
25:8ו ְָק ְראוּ־לוֹ זִ ְקנֵי־ﬠִ ירוֹ ו ְִד ְבּרוּ אֵ לָ יו וְﬠָ מַ ד וְאָ מַ ר ל ֹא חָ פַ צְ ִתּי לְ ַק ְחתָּ הּ:
ְתה וְאָ ְמ ָרה ָכּ ָכה יֵﬠָ ֶשׂה לָ ִאישׁ
ְ 25:9ונִ גְּ ָשׁה י ְִב ְמתּוֹ אֵ לָ יו לְ ﬠֵ ינֵי הַ זְּ ֵקנִים וְחָ לְ ָצה ַנﬠֲלוֹ מֵ ﬠַ ל ַרגְ לוֹ ְוי ְָר ָקה ְבּפָ נָיו וְﬠָ נ ָ
אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְִבנֶה אֶ ת־בֵּ ית אָ ִחיו
25:10וְנִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל בֵּ ית חֲ לוּץ הַ נָּﬠַ ל:
יקה
ְשׁלְ חָ ה יָ ָדהּ וְהֶ חֱ זִ ָ
ישׁהּ ִמיַּד מַ כֵּהוּ ו ָ
ת־א ָ
ִ
25:11כִּ י־ ִינָּצוּ אֲ נ ִָשׁים י ְַח ָדּו ִאישׁ וְאָ ִחיו ו ְָק ְרבָ ה אֵ ֶשׁת הָ אֶ חָ ד ְלהַ צִּ יל אֶ
ִבּ ְמ ֻב ָשׁיו:

25:12ו ְַקצֹּתָ ה אֶ ת־כַּפָּ הּ ל ֹא תָ חוֹס ﬠֵ י ֶנ :
וּקטַ נָּה:
יס אֶ בֶ ן וָאָ בֶ ן גְּ דוֹלָ ה ְ
25:13ל ֹא־י ְִהיֶה לְ ְבּכִ ְ
וּקטַ נָּה:
ית אֵ יפָ ה וְאֵ יפָ ה גְּ דוֹלָ ה ְ
25:14ל ֹא־י ְִהיֶה לְ ְבּבֵ ְ
ָצֶדק י ְִהיֶה־לָּ ְל ַמﬠַ ן יַאֲ ִריכוּ י ֶָמי ﬠַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר־ ְיהוָה אֱ הֶ י
ָצֶדק י ְִהיֶה־לָּ אֵ יפָ ה ְשׁלֵ ָמה ו ֶ
25:15אֶ בֶ ן ְשׁלֵ ָמה ו ֶ
נֹתֵ ן לָ :
25:16כִּ י תוֹﬠֲבַ ת יְהוָה אֱ הֶ י כָּל־עֹ ֵשׂה אֵ לֶּ ה ֹכּ ל עֹ ֵשׂה ﬠָ וֶל:
ֵאתכֶם ִמ ִמּצְ ָריִם:
25:17זָכוֹר אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה לְ ﬠֲמָ לֵ ק בַּ ֶדּ ֶר ְבּצ ְ
25:18אֲ ֶשׁר ָק ְר בַּ ֶדּ ֶר וַ ְי ַזנֵּב ְבּ כָּל־הַ נֶּחֱ ָשׁלִ ים אַ חַ ֶרי וְאַ תָּ ה ﬠָ יֵף ְויָגֵﬠַ ְול ֹא י ֵָרא אֱ ִהים:
ֹתן ְל נַחֲ לָ ה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ִתּ ְמחֶ ה
25:19וְהָ יָה ְבּהָ נִיחַ יְהוָה אֱ הֶ י לְ ִמכָּל־ ֹאיְבֶ י ִמסָּ ִביב בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יְהוָה־אֱ הֶ י נ ֵ
אֶ ת־ ֵזכֶר ﬠ ֲָמלֵ ק ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ָמיִם ל ֹא ִתּ ְשׁכָּח:
ֹתן ְל נַחֲ לָ ה ו ִִיר ְשׁתָּ הּ ְוי ַָשׁ ְבתָּ בָּ הּ:
26:1וְהָ יָה כִּ י־תָ בוֹא אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ר יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
ְשׂ ְמ ָתּ בַ ֶטּנֶא וְהָ לַ כְ תָּ
אשׁית כָּל־פְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ָתּ ִביא ֵמאַ ְרצְ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ ו ַ
26:2וְלָ ַק ְחתָּ מֵ ֵר ִ
אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁ ר י ְִבחַ ר יְהוָה אֱ הֶ י ְל ַשׁכֵּן ְשׁמוֹ ָשׁם:
אתי אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר
26:3וּבָ אתָ אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וְאָ מַ ְרתָּ אֵ לָ יו ִהגּ ְַד ִתּי הַ יּוֹם לַ יהוָה אֱ הָ י כִּ י־בָ ִ
נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה לַ אֲ בֹתֵ ינוּ לָ תֶ ת לָ נוּ:
26:4וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן הַ טֶּ נֶא ִמיּ ֶָד ו ְִה ִנּיחוֹ לִ פְ נֵי ִמזְ בַּ ח יְהוָה אֱ הֶ י :
־שׁם ְלגוֹי גָּדוֹל
26:5וְﬠָ נִיתָ וְאָ מַ ְרתָּ לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י אֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד אָ ִבי וַיּ ֵֶרד ִמצְ ַריְמָ ה וַ ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמﬠָ ט וַי ְִהי ָ
ﬠָ צוּם ו ָָרב:
26:6וַיּ ֵָרעוּ אֹתָ נוּ הַ ִמּצְ ִרים וַיְﬠַ נּוּנוּ וַיִּ ְתּנוּ ﬠָ לֵ ינוּ ֲﬠב ָֹדה ָק ָשׁה:
26:7וַנִּ צְ ﬠַ ק אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ י אֲ בֹתֵ ינוּ וַיִּ ְשׁמַ ע יְהוָה אֶ ת־קֹלֵ נוּ וַיּ ְַרא אֶ ת־ﬠָ ְניֵנוּ וְאֶ ת־ﬠ ֲָמלֵ נוּ וְאֶ ת־לַ חֲ צֵנוּ:
וּבמֹפְ ִתים:
וּבאֹ תוֹת ְ
מ ָרא ָגּדֹל ְ
וּב ֹ
וּבזְ רֹﬠַ נְ טוּיָה ְ
26:8וַיּוֹצִ אֵ נוּ יְהוָה ִמ ִמּצְ ַריִם ְבּיָד חֲ ָז ָקה ִ
ַ 26:9וי ְִבאֵ נוּ אֶ ל־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה וַיִּ תֶּ ן־לָ נוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ:
ִית
אשׁית פְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר־נָתַ תָּ ה ִלּי יְהוָה ו ְִהנּ ְַחתּוֹ ִל ְפנֵי יְהוָה אֱ הֶ י ו ְִה ְשׁ ַתּחֲ ו ָ
ת־ר ִ
אתי אֶ ֵ
26:10וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּה הֵ בֵ ִ
לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י :
ְשׂמַ ְחתָּ ְבכָל־הַ טּוֹב אֲ ֶשׁר נָתַ ן־לְ יְהוָה אֱ הֶ י וּלְ בֵ יתֶ אַ תָּ ה וְהַ לֵּ וִי וְהַ גֵּר אֲ ֶשׁר ְבּ ִק ְרבֶּ :
26:11ו ָ
ֲשׂר ְונ ַָתתָּ ה לַ לֵּ וִי לַ גֵּר לַ יָּתוֹם
ישׁת ְשׁנַת הַ ַמּﬠ ֵ
26:12כִּ י ְתכַלֶּ ה לַ ﬠְ ֵשׂר אֶ ת־ ָכּל־מַ ﬠְ ַשׂר ְתּבוּאָ ְת בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁלִ ִ
ְשׂבֵ עוּ:
וְלָ אַ לְ מָ נָה וְאָ כְ לוּ ִב ְשׁﬠָ ֶרי ו ָ
ָל־מצְ ו ְָת
ְת ִתּיו לַ לֵּ ִוי וְלַ גֵּר לַ יָּתוֹם וְלָ אַ ְל ָמנָה כְּ כ ִ
קֹּדשׁ ִמן־הַ בַּ יִת ְוגַם נ ַ
26:13וְאָ מַ ְרתָּ לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י ִבּﬠַ ְר ִתּי הַ ֶ
ותי ְול ֹא ָשׁכ ְָח ִתּי:
יתנִי ל ֹא־ﬠָ בַ ְר ִתּי ִמ ִמּצְ ֶ
אֲ ֶשׁר צִ וִּ ָ
יתי
ֹא־בﬠַ ְר ִתּי ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ָט ֵמא ְול ֹא־נ ַָת ִתּי ִמ ֶמּנּוּ ְל ֵמת ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ְבּקוֹל יְה ָוה אֱ הָ י ﬠָ ִשׂ ִ
26:14ל ֹא־אָ כ ְַל ִתּי ְבאֹ נִי ִממֶּ נּוּ ְול ִ
כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וִּ יתָ נִי:
26:15הַ ְשׁ ִקיפָ ה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁ ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם וּבָ ֵר אֶ ת־ﬠַ ְמּ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֵ ת הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נ ַָתתָּ ה לָ נוּ ַכּאֲ ֶשׁר
נִ ְשׁבַּ ﬠְ תָּ לַ אֲ בֹתֵ ינוּ אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ:
אוֹתם
ָ
ית
ְשׁ ַמ ְר ָתּ וְﬠָ ִשׂ ָ
26:16הַ יּוֹם הַ זֶּה יְהוָה אֱ הֶ י ְמצַ וְּ לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־הַ חֻ ִקּים הָ אֵ לֶּ ה וְאֶ ת־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים ו ָ
וּבכָל־נַפְ ֶשׁ :
ְבּכָל־לְ בָ ְב ְ
וּמ ְשׁפָּ ָטיו ו ְִל ְשׁמֹﬠַ ְבּקֹלוֹ:
ותיו ִ
וּמצְ ָ
26:17אֶ ת־יְהוָה הֶ אֱ מַ ְרתָּ הַ יּוֹם לִ ְהיוֹת לְ לֵ א ִהים וְלָ לֶ כֶת ִבּ ְד ָרכָיו ו ְִל ְשׁמֹר חֻ ָקּיו ִ
ָל־מצְ ותָ יו:
26:18וַיהוָה הֶ אֱ ִמ ְיר הַ יּוֹם לִ ְהיוֹת לוֹ לְ ﬠַ ם ְסגֻלָּ ה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר־לָ וְלִ ְשׁמֹר כּ ִ
ם־קדֹשׁ לַ יהוָה אֱ הֶ י כַּאֲ ֶשׁר
וּל ִת ְפאָ ֶרת וְלִ ְהיֹ ְת ﬠַ ָ
וּל ֵשׁם ִל ְת ִהלָּ ה ְ
26:19וּלְ ִת ְתּ ﬠֶ ְליוֹן ﬠַ ל כָּל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְ
ִדּבֵּ ר:
ֹשׁה וְזִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר ָשׁמֹר אֶ ת־כָּל־הַ ִמּצְ וָה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם:
ַ 27:1ויְצַו מ ֶ
ְשׂ ְד ָתּ
ֹת לְ אֲ בָ נִים גְּ דֹלוֹת ו ַ
ֹתן לָ וַהֲ ֵקמ ָ
27:2וְהָ יָה בַּ יּוֹם אֲ ֶשׁר ַתּﬠַ ְברוּ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
אֹתָ ם בַּ ִשּׂיד:
ֹתן ְל
תּוֹרה הַ זּ ֹאת ְבּﬠָ ְב ֶר לְ מַ ﬠַ ן אֲ ֶשׁר ָתּב ֹא אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נ ֵ
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ָ
ְ 27:3וכָתַ ְבתָּ ﬠֲלֵ יהֶ ן אֶ ת־כּ ִ
אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבַ שׁ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֱ הֵ י־אֲ בֹתֶ י לָ :
ְשׂ ְדתָּ
27:4וְהָ יָה ְבּﬠָ ְב ְרכֶם אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן תָּ ִקימוּ אֶ ת־הָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם ְבּהַ ר ﬠֵ יבָ ל 1ו ַ
אוֹתָ ם בַּ ִשּׂיד:
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27:5וּבָ נִיתָ ָשּׁם ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה אֱ הֶ י ִמזְ בַּ ח אֲ בָ נִים ל ֹא־תָ נִיף ﬠֲלֵ יהֶ ם בַּ ְרזֶל:
ית ﬠָ לָ יו עוֹ ת לַ יהוָה אֱ הֶ י :
ת־מזְ בַּ ח יְהוָה אֱ הֶ י וְהַ ﬠ ֲִל ָ
ִ
27:6אֲ בָ נִ ים ְשׁלֵ מוֹת ִתּ ְבנֶה אֶ
ְשׂמַ ְחתָּ לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י :
ְ 27:7וזָבַ ְחתָּ ְשׁלָ ִמים וְאָ כַלְ תָּ ָשּׁם ו ָ
תּוֹרה הַ זּ ֹאת בַּ אֵ ר הֵ יטֵ ב:
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ָ
ְ 27:8וכָתַ ְבתָּ ﬠַ ל־הָ אֲ בָ נִים אֶ ת־כּ ִ
נִהיֵיתָ לְ ﬠָ ם לַ יהוָה
וּשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יּוֹם הַ ֶזּה ְ
מ ר הַ ְסכֵּת ְ
ֹשׁה וְהַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִיִּ ם אֶ ל כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
27:9וַי ְַדבֵּ ר מ ֶ
אֱ הֶ י :
ת־מצְ ותָ ו וְאֶ ת־חֻ ָקּיו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם:
ִ
ְשׁ ַמﬠְ תָּ ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֶ י וְﬠָ ִשׂיתָ אֶ
27:10ו ָ
מ ר:
ֹשׁה אֶ ת־הָ ﬠָ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ א ֹ
27:11וַיְצַו מ ֶ
ִשּׂשכָר ְויוֹסֵ ף
ִיהוּדה ְוי ָ
27:12אֵ לֶּ ה יַﬠַ ְמדוּ לְ בָ ֵר אֶ ת־הָ ﬠָ ם ﬠַ ל־הַ ר גְּ ִרזִ ים ְבּﬠָ ְב ְרכֶם אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ִשׁ ְמעוֹן וְלֵ וִי ו ָ
וּב ְני ִָמן:
ִ
27:13וְאֵ לֶּ ה יַﬠַ ְמדוּ ﬠַ ל־הַ ְקּלָ לָ ה ְבּהַ ר ﬠֵ יבָ ל ְראוּבֵ ן גָּד וְאָ ֵשׁר וּזְ בוּלֻן ָדּן ְונ ְַפ ָתּ ִלי:
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל קוֹל ָרם:
27:14וְﬠָ נוּ הַ לְ וִיִּ ם וְאָ ְמרוּ אֶ ל־כּ ִ
ְשׂם בַּ סָּ ֶתר וְﬠָ נוּ כָל־הָ ﬠָ ם וְאָ ְמ רוּ
ֲשׂה י ְֵדי חָ ָרשׁ ו ָ
ֲשׂה פֶ סֶ ל וּמַ סֵּ כָה תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה מַ ﬠ ֵ
27:15אָ רוּר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יַﬠ ֶ
אָ מֵ ן:
27:16אָ רוּר מַ ְקלֶ ה אָ ִביו ו ְִאמּוֹ וְאָ מַ ר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ מֵ ן:
27:17אָ רוּר מַ ִסּיג גְּ בוּל ֵרﬠֵ הוּ וְאָ מַ ר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ מֵ ן:
27:18אָ רוּר מַ ְשׁגֶּה ﬠִ וֵּר בַּ ָדּ ֶר וְאָ מַ ר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ ֵמן:
27:19אָ רוּר ַמטֶּ ה ִמ ְשׁפַּ ט גֵּר־יָתוֹם ְואַ ְלמָ נָה וְאָ ַמ ר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ ֵמן:
שׁכֵב ִﬠם־אֵ ֶשׁת אָ ִביו כִּ י גִ לָּ ה כְּ נַף אָ ִביו וְאָ ַמ ר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ ֵמן:
27:20אָ רוּר ֹ
ָל־בּהֵ ָמה וְאָ ַמר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ ֵמן:
שׁכֵב ִﬠם־כּ ְ
27:21אָ רוּר ֹ
ת־אמּוֹ וְאָ מַ ר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ מֵ ן:
ִ
שׁכֵב ﬠִ ם־אֲ חֹ תוֹ בַּ ת־אָ ִביו אוֹ בַ
27:22אָ רוּר ֹ
שׁכֵב ﬠִ ם־חֹ תַ נְתּוֹ וְאָ מַ ר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ מֵ ן:
27:23אָ רוּר ֹ
27:24אָ רוּר מַ כֵּה ֵרﬠֵ הוּ בַּ סָּ תֶ ר וְאָ מַ ר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ מֵ ן:
27:25אָ רוּר ֵקחַ שֹׁחַ ד לְ הַ כּוֹת נֶפֶ שׁ ָדּם נ ִָקי וְאָ ַמ ר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ ֵמן:
אוֹתם וְאָ ְמרוּ כָּל־הָ ﬠָ ם אָ מֵ ן:
ָ
תּוֹרה־הַ זּ ֹאת לַ ﬠֲשׂוֹת
27:26אָ רוּר אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ִָקים אֶ ת כֹּל ִדּ ְב ֵרי הַ ָ
ותיו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם וּנְתָ נְ
ָל־מצְ ָ
ם־שׁמוֹﬠַ ִתּ ְשׁמַ ע ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֶ י ִל ְשׁמֹר לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כּ ִ
28:1וְהָ יָה ִא ָ
יְהוָה אֱ הֶ י ﬠֶ לְ יוֹן ﬠַ ל כָּל־גּוֹיֵי הָ אָ ֶרץ:
28:2וּבָ אוּ ﬠָ לֶ י כָּל־הַ ְבּ ָרכוֹת הָ אֵ לֶּ ה ו ְִה ִשּׂי ֻג כִּ י ִת ְשׁמַ ע ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֶ י :
28:3בָּ רוּ אַ תָּ ה בָּ ִﬠיר וּבָ רוּ אַ ָתּה בַּ ָשּׂ ֶדה:
י־ב ְט ְנ וּפְ ִרי אַ ְדמָ ְת וּפְ ִרי ְבהֶ ְמתֶּ ְשׁגַר אֲ לָ פֶ י וְﬠַ ְשׁ ְתּרוֹת צ ֹא ֶנ :
28:4בָּ רוּ פְּ ִר ִ
וּמ ְשׁאַ ְר ֶתּ :
ִ
28:5בָּ רוּ ַטנְאֲ
28:6בָּ רוּ אַ תָּ ה ְבּבֹאֶ וּבָ רוּ אַ תָּ ה ְבּ ֵצאתֶ :
וּב ִשׁ ְבﬠָ ה ְד ָרכִ ים יָנוּסוּ ְלפָ נֶי :
28:7יִתֵּ ן יְהוָה אֶ ת־אֹ יְבֶ י הַ ָקּ ִמים ﬠָ לֶ י ִנגּ ִָפים ְלפָ נֶי ְבּ ֶד ֶר אֶ חָ ד יֵצְ אוּ אֵ לֶ י ְ
וּבכֹל ִמ ְשׁלַ ח י ֶָד וּבֵ ַרכְ בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ :
28:8יְצַו יְהוָה ִא ְתּ אֶ ת־הַ ְבּ ָרכָה בַּ אֲ סָ מֶ י ְ
ת־מצְ ות יְהוָה אֱ הֶ י וְהָ לַ כְ ָתּ ִבּ ְד ָרכָיו:
ִ
ימ יְהוָה לוֹ לְ ﬠַ ם ָקדוֹשׁ כַּאֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע־לָ כִּ י ִת ְשׁמֹר אֶ
28:9י ְִק ְ
28:10ו ְָראוּ כָּל־ﬠַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ כִּ י ֵשׁם יְהוָה ִנ ְק ָרא ﬠָ לֶ י ְוי ְָראוּ ִממֶּ ךָּ:
ֹתי
וּבפְ ִרי אַ ְד ָמ ֶת ﬠַ ל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע יְהוָה לַ אֲ ב ֶ
וּב ְפ ִרי ְבהַ ְמ ְתּ ִ
ְהוֹת ְר יְהוָה ְלטוֹבָ ה ִבּפְ ִרי ִב ְט ְנ ִ
28:11ו ִ
לָ תֶ ת לָ :
ֲשׂה י ֶָד ו ְִהלְ וִיתָ
ָל־מﬠ ֵ
וּלבָ ֵר אֵ ת כּ ַ
28:12יִפְ תַּ ח יְהוָה ְל אֶ ת־אוֹצָ רוֹ הַ טּוֹב אֶ ת־הַ ָשּׁ ַמיִם לָ תֵ ת ְמ ַטר־אַ ְרצְ ְבּﬠִ תּוֹ ְ
גּוֹיִם ַר ִבּים וְאַ תָּ ה ל ֹא ִת ְלוֶה:
ל־מצְ ות יְהוָה אֱ הֶ י אֲ ֶשׁר
י־ת ְשׁ ַמע אֶ ִ
וּנְתנְ יְהוָה לְ ר ֹאשׁ ְול ֹא ְל ָזנָב וְהָ יִיתָ ַרק ְל ַמ ְﬠלָ ה ְול ֹא ִת ְהיֶה ְל ָמ ָטּה כִּ ִ
ָ 28:13
אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם לִ ְשׁמֹר וְלַ ﬠֲשׂוֹת:
וּשׂמ ֹאול לָ לֶ כֶת אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים
ְ 28:14ול ֹא תָ סוּר ִמכָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר אָ ֹנכִ י ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם י ִָמין ְ
לְ ﬠָ ְב ָדם:
קֹּתיו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם
ותיו וְחֻ ָ
ָל־מצְ ָ
מ ר לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כּ ִ
28:15וְהָ יָה ִאם־ל ֹא ִת ְשׁמַ ע ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֶ י לִ ְשׁ ֹ
וּבָ אוּ ﬠָ לֶ י כָּל־הַ ְקּלָ לוֹת הָ אֵ לֶּ ה ו ְִה ִשּׂיגוּ :
28:16אָ רוּר אַ תָּ ה בָּ ﬠִ יר וְאָ רוּר אַ תָּ ה בַּ ָשּׂ ֶדה:
וּמ ְשׁאַ ְר ֶתּ :
ִ
28:17אָ רוּר ַטנְאֲ
י־ב ְט ְנ וּפְ ִרי אַ ְדמָ תֶ ְשׁגַר אֲ לָ פֶ י וְﬠַ ְשׁ ְתּ רוֹת צ ֹא ֶנ :
28:18אָ רוּר פְּ ִר ִ

ֵאת :
28:19אָ רוּר אַ תָּ ה ְבּבֹאֶ וְאָ רוּר אַ תָּ ה ְבּצ ֶ
ֲשׂה ﬠַ ד ִה ָשּׁ ֶמ ְד
ָל־מ ְשׁלַ ח י ְָד אֲ ֶשׁר ַתּﬠ ֶ
הוּמה וְאֶ ת־הַ ִמּגְ ﬠֶ ֶרת ְבּכ ִ
ְשׁלַּ ח יְהוָה ְבּ אֶ ת־הַ ְמּאֵ ָרה אֶ ת־הַ ְמּ ָ
28:20י ַ
וְﬠַ ד־אֲ בָ ְד מַ הֵ ר ִמפְּ נֵי רֹﬠַ מַ ﬠֲלָ לֶ י אֲ ֶשׁר ֲﬠז ְַבתָּ נִי:
א־שׁמָּ ה לְ ִר ְשׁתָּ הּ:
ָ
28:21י ְַדבֵּ ק יְהוָה ְבּ אֶ ת־הַ ָדּבֶ ר ﬠַ ד ַכּ תוֹ א ְֹת מֵ ﬠַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר־אַ תָּ ה בָ
28:22יַכְּ כָה יְהוָה בַּ ַשּׁחֶ פֶ ת וּבַ ַקּ ַדּחַ ת וּבַ ַדּלֶּ ֶקת וּבַ חַ ְרחֻ ר וּבַ חֶ ֶרב וּבַ ִשּׁ ָדּפוֹן וּבַ יּ ֵָרקוֹן ְוּר ָדפוּ ﬠַ ד אָ ְב ֶד :
ֹאשׁ ְנחֹ ֶשׁת וְהָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־תַּ ְח ֶתּי בַּ ְרזֶל:
28:23וְהָ יוּ ָשׁ ֶמי אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ר ְ
ת־מ טַ ר אַ ְרצְ אָ בָ ק וְﬠָ פָ ר ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם י ֵֵרד ﬠָ לֶ י ﬠַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָד :
ְ
28:24יִתֵּ ן יְהוָה אֶ
ִית ְל ַז ֲﬠוָה ְלכֹל
וּב ִשׁ ְבﬠָ ה ְד ָרכִ ים ָתּנוּס ְלפָ נָיו וְהָ י ָ
ִתּנְ יְהוָה ִנגָּף ִל ְפנֵי ֹאיְבֶ י ְבּ ֶד ֶר אֶ חָ ד ֵתּצֵא אֵ לָ יו ְ
28:25י ֶ
מַ ְמ ְלכוֹת הָ אָ ֶרץ:
28:26וְהָ יְתָ ה נ ְִבלָ ְת לְ מַ אֲ כָל לְ כָל־עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם וּלְ בֶ הֱ מַ ת הָ אָ ֶרץ וְאֵ ין ַמחֲ ִריד:
28:27יַכְּ כָה יְהוָה ִבּ ְשׁ ִחין ִמצְ ַריִם וּבַ ﬠְ פֹלִ ים וּבַ ְטּחֹ ִרים וּבַ גּ ָָרב וּבֶ חָ ֶרס אֲ ֶשׁר ל ֹא־תוּכַל ְלהֵ ָרפֵ א:
וּב ִת ְמהוֹן לֵ בָ ב:
וּבﬠִ וָּרוֹן ְ
28:28יַכְּ כָה יְהוָה ְבּ ִשׁגָּעוֹן ְ
ת־דּ ָרכֶי וְהָ יִיתָ אַ ﬠָ שׁוּק ְוגָזוּל
28:29וְהָ יִיתָ ְמ ַמ ֵשּׁשׁ בַּ צָּהֳ ַריִם כַּאֲ ֶשׁר יְמַ ֵשּׁשׁ הָ ִﬠוֵּר בָּ אֲ פֵ לָ ה ְול ֹא תַ צְ לִ יחַ אֶ ְ
מוֹשׁיﬠַ :
ִ
כָּל־הַ יּ ִָמים וְאֵ ין
ִ 28:30א ָשּׁה ְתאָ ֵרשׂ ו ְִאישׁ אַ חֵ ר י ְִשׁגָּלֶ נָּה בַּ יִת ִתּ ְבנֶה וְל ֹא־תֵ ֵשׁב בּוֹ כּ ֶֶרם ִתּטַּ ע וְל ֹא ְתחַ לְּ לֶּ נּוּ:
מ ְר גָּזוּל ִמלְּ פָ נֶי ְול ֹא יָשׁוּב לָ צ ֹא ְנ נְתֻ נוֹת ְל ֹאיְבֶ י וְאֵ ין ְל
שׁוֹר טָ בוּחַ לְ ﬠֵ ינֶי ְול ֹא ת ֹאכַל ִממֶּ נּוּ חֲ ֹ
ְ 28:31
מוֹשׁיﬠַ :
ִ
וּבנֹתֶ י נְתֻ נִים לְ ﬠַ ם אַ חֵ ר וְﬠֵ ינֶי רֹאוֹת ְוכָלוֹת אֲ לֵ יהֶ ם כָּל־הַ יּוֹם וְאֵ ין לְ אֵ ל י ֶָד :
28:32בָּ נֶי ְ
28:33פְּ ִרי אַ ְדמָ ְת ְוכָל־יְגִ י ֲﬠ י ֹאכַל ﬠַ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ָָדﬠְ תָּ וְהָ יִי ָת ַרק ﬠָ שׁוּק ְו ָרצוּץ כָּל־הַ יּ ִָמים:
28:34וְהָ יִיתָ ְמשֻׁ גָּע ִממַּ ְראֵ ה ﬠֵ ינֶי אֲ ֶשׁר ִתּ ְראֶ ה:
28:35יַכְּ כָה יְהוָה ִבּ ְשׁ ִחין ָרע ﬠַ ל־הַ ִבּ ְר ַכּיִם וְﬠַ ל־הַ שּׁ ַֹקיִם אֲ ֶשׁר ל ֹא־תוּכַל לְ הֵ ָרפֵ א ִמכַּף ַרגְ לְ וְﬠַ ד ָק ְד ֳק ֶד :
ֹתי וְﬠָ בַ ְד ָתּ ָשּׁם אֱ ִהים
28:36יוֹלֵ יְהוָה א ְֹת וְאֶ ת־מַ לְ כְּ אֲ ֶשׁר תָּ ִקים ﬠָ לֶ י אֶ ל־גּוֹי אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ַָד ְﬠ ָתּ אַ ָתּה וַאֲ ב ֶ
אֲ חֵ ִרים ﬠֵ ץ וָאָ בֶ ן:
28:37וְהָ יִיתָ לְ ַשׁמָּ ה לְ מָ ָשׁל וְלִ ְשׁנִינָה ְבּכֹל הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר־ ְינַהֶ גְ יְהוָה ָשׁ ָמּה:
וּמﬠַ ט תֶּ אֱ סֹף כִּ י י ְַח ְסלֶ נּוּ הָ אַ ְרבֶּ ה:
ֶ 28:38ז ַרע ַרב תּוֹצִ יא הַ ָשּׂ ֶדה ְ
ֹא־ת ְשׁתֶּ ה ְול ֹא תֶ אֱ גֹ ר כִּ י ת ֹאכְ לֶ נּוּ הַ תֹּלָ ﬠַ ת:
28:39כְּ ָר ִמים ִתּטַּ ע וְﬠָ בָ ְדתָּ ְויַיִן ל ִ
ית :
ִשּׁל ֵז ֶ
ְשׁ ֶמן ל ֹא ָתסוּ כִּ י י ַ
ֵיתים י ְִהיוּ לְ ְבּכָל־גְּ בוּלֶ ו ֶ
28:40ז ִ
28:41בָּ נִים וּבָ נוֹת תּוֹלִ יד ְול ֹא־י ְִהיוּ לָ כִּ י יֵלְ כוּ בַּ ֶשּׁ ִבי:
28:42כָּל־ﬠֵ צְ וּפְ ִרי אַ ְדמָ תֶ ְיי ֵָרשׁ הַ צְּ לָ ַצל:
28:43הַ גֵּר אֲ ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ יַﬠֲלֶ ה ﬠָ לֶ י מַ ﬠְ לָ ה מָּ ﬠְ לָ ה וְאַ תָּ ה תֵ ֵרד מַ טָּ ה ָמּ ָטּה:
28:44הוּא יַלְ ְו וְאַ תָּ ה ל ֹא תַ לְ וֶנּוּ הוּא י ְִהיֶה לְ ר ֹאשׁ וְאַ ָתּה ִתּ ְהיֶה ְל ָזנָב:
28:45וּבָ אוּ ﬠָ לֶ י כָּל־הַ ְקּלָ לוֹת הָ אֵ לֶּ ה ְוּר ָדפוּ ו ְִה ִשּׂיגוּ ﬠַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָד כִּ י־ל ֹא ָשׁ ַמ ְﬠ ָתּ ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֶ י ִל ְשׁמֹר
ִמצְ ותָ יו וְחֻ קֹּתָ יו אֲ ֶשׁר צִ ָוּ :
וּבז ְַר ֲﬠ ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
28:46וְהָ יוּ ְב לְ אוֹת וּלְ מוֹפֵ ת ְ
וּבטוּב לֵ בָ ב ֵמ רֹב כֹּל:
ַ 28:47תּחַ ת אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ בַ ְדתָּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י ְבּ ִשׂ ְמחָ ה ְ
ָאר ﬠַ ד
וּבחֹ סֶ ר כֹּל ְונ ַָתן עֹל בַּ ְרזֶל ﬠַ ל־צַ וּ ֶ
וּבﬠֵ ירֹם ְ
וּבצָמָ א ְ
ְשׁלְּ חֶ נּוּ יְהוָה בָּ ְבּ ָרﬠָ ב ְ
28:48וְﬠָ בַ ְדתָּ אֶ ת־ ֹאיְבֶ י אֲ ֶשׁר י ַ
ִה ְשׁ ִמידוֹ אֹתָ :
ֹא־ת ְשׁ ַמע ְלשֹׁנוֹ:
ָשׁר גּוֹי אֲ ֶשׁר ל ִ
ִשּׂא יְהוָה ﬠָ לֶ י גּוֹי מֵ ָרחוֹק ִמ ְק ֵצה הָ אָ ֶרץ כַּאֲ ֶשׁר י ְִדאֶ ה הַ נּ ֶ
28:49י ָ
ִשּׂא פָ נִים לְ ז ֵָקן ְונַﬠַ ר ל ֹא יָחֹ ן:
28:50גּוֹי ﬠַ ז פָּ נִים אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ָ
28:51וְאָ כַל פְּ ִרי ְבהֶ ְמ ְתּ וּפְ ִרי־אַ ְדמָ ְת ﬠַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָד אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְַשׁ ִאיר ְל ָדּגָן ִתּירוֹשׁ ְויִצְ הָ ר ְשׁגַר אֲ לָ פֶ י
וְﬠַ ְשׁ ְתּרֹת צ ֹא ֶנ ﬠַ ד הַ אֲ ִבידוֹ אֹתָ :
ָל־שׁﬠָ ֶרי ﬠַ ד ֶר ֶדת חֹ מֹתֶ י הַ גְּ בֹהוֹת וְהַ ְבּצֻרוֹת אֲ ֶשׁר אַ תָּ ה בֹּטֵ חַ בָּ הֵ ן ְבּכָל־אַ ְרצֶ וְהֵ צַ ר ְל
28:52וְהֵ ַצר ְל ְבּכ ְ
ָל־שׁﬠָ ֶרי ְבּכָל־אַ ְרצְ אֲ ֶשׁר נ ַָתן יְהוָה אֱ הֶ י לָ :
ְבּכ ְ
וּב ָמצוֹק אֲ ֶשׁר־יָצִ יק ְל אֹ יְבֶ :
וּבנֹתֶ י אֲ ֶשׁר נָתַ ן־לְ יְהוָה אֱ הֶ י ְבּ ָמצוֹר ְ
י־ב ְט ְנ ְבּ ַשׂר בָּ נֶי ְ
28:53וְאָ כַלְ תָּ פְ ִר ִ
יוֹתיר:
וּביֶתֶ ר בָּ נָיו אֲ ֶשׁר ִ
וּבאֵ ֶשׁת חֵ יקוֹ ְ
28:54הָ ִאישׁ הָ ַר ְבּ וְהֶ ﬠָ נֹג ְמאֹד תֵּ ַרע ﬠֵ ינוֹ ְבאָ ִחיו ְ
וּב ָמצוֹק אֲ ֶשׁר יָצִ יק לְ אֹ י ְִב
ִ 28:55מ ֵתּת לְ אַ חַ ד ֵמהֶ ם ִמ ְבּ ַשׂר בָּ נָיו אֲ ֶשׁר י ֹאכֵל ִמ ְבּלִ י ִה ְשׁ ִאיר־לוֹ כֹּל ְבּ ָמצוֹר ְ
ָל־שׁﬠָ ֶרי :
ְבּכ ְ
יקהּ
וּמ ֹר ֵתּ ַרע ﬠֵ ינָהּ ְבּ ִאישׁ חֵ ָ
ַף־רגְ לָ הּ הַ ֵצּג ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ מֵ ִה ְתﬠַ נֵּג ֵ
28:56הָ ַרכָּה ְב וְהָ ֲﬠ ֻנגָּה אֲ ֶשׁר ל ֹא־נִ ְסּתָ ה כ ַ
וּב ִבתָּ הּ:
וּב ְבנָהּ ְ
ִ

וּב ָמצוֹק אֲ ֶשׁר יָצִ יק
וּבבָ נֶיהָ אֲ ֶשׁר תֵּ לֵ ד כִּ י־ת ֹאכְ לֵ ם ְבּחֹ סֶ ר־כֹּל בַּ סָּ ֶת ר ְבּ ָמצוֹר ְ
וּב ִשׁלְ יָתָ הּ הַ יּוֹ ֵצת ִמבֵּ ין ַרגְ לֶ יהָ ְ
ְ 28:57
לְ אֹ י ְִב ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי :
תוּבים בַּ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה לְ י ְִראָ ה אֶ ת־הַ ֵשּׁם הַ נִּכְ בָּ ד
תּוֹרה הַ זּ ֹאת הַ כְּ ִ
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ָ
ִ 28:58אם־ל ֹא ִת ְשׁמֹר לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כּ ִ
נּוֹרא הַ זֶּה אֵ ת יְהוָה אֱ הֶ י :
וְהַ ָ
28:59ו ְִהפְ לָ א יְהוָה אֶ ת־מַ כּ ְֹת וְאֵ ת מַ כּוֹת ז ְַרﬠֶ מַ כּוֹת גְּ דֹלוֹת ְונֶאֱ ָמנוֹת וָחֳ לָ יִם ָר ִﬠים ְונֶאֱ ָמנִים:
ָל־מ ְדוֵה ִמצְ ַריִם אֲ ֶשׁר יָגֹ ְרתָּ ִמפְּ נֵיהֶ ם ו ְָד ְבקוּ בָּ :
28:60וְהֵ ִשׁיב ְבּ אֵ ת כּ ַ
תּוֹרה הַ זּ ֹאת י ְַﬠלֵ ם יְהוָה ﬠָ לֶ י ﬠַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָד :
ָל־מכָּה אֲ ֶשׁר ל ֹא כָתוּב ְבּסֵ פֶ ר הַ ָ
28:61גַּם כָּל־חֳ ִלי ְוכ ַ
ִיתם כְּ כוֹכְ בֵ י הַ ָשּׁ ַמיִם לָ רֹב כִּ י־ל ֹא ָשׁ ַמ ְﬠתָּ ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֶ י :
ְ 28:62ו ִנ ְשׁאַ ְרתֶּ ם ִבּ ְמ ֵתי ְמﬠָ ט ַתּחַ ת אֲ ֶשׁר הֱ י ֶ
יטיב אֶ ְתכֶם וּלְ הַ ְרבּוֹת אֶ ְתכֶם כֵּן י ִָשׂישׂ יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם ְלהַ אֲ ִביד אֶ ְתכֶם
ר־שׂשׂ יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם לְ הֵ ִ
28:63וְהָ יָה כַּאֲ ֶשׁ ָ
א־שׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ:
ָ
וּלְ הַ ְשׁ ִמיד אֶ ְתכֶם ְו ִנסַּ ְחתֶּ ם מֵ ﬠַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁ ר־אַ תָּ ה בָ
ד־קצֵה הָ אָ ֶרץ וְﬠָ בַ ְד ָתּ ָשּׁם אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ַָד ְﬠתָּ
28:64וֶהֱ פִ יצְ יְהוָה ְבּכָל־הָ ﬠַ ִמּים ִמ ְקצֵה הָ אָ ֶרץ וְﬠַ ְ
אַ תָּ ה וַאֲ בֹתֶ י ﬠֵ ץ וָאָ בֶ ן:
ַף־רגְ לֶ ְונָתַ ן ְיהוָה ְל ָשׁם לֵ ב ַרגָּז וְכִ ְליוֹן ﬠֵ י ַניִם ו ְַדאֲ בוֹן נָפֶ שׁ:
28:65וּבַ גּוֹיִם הָ הֵ ם ל ֹא תַ ְרגִּ יﬠַ ְול ֹא־י ְִהיֶה מָ נוֹחַ לְ כ ַ
28:66וְהָ יוּ חַ יֶּי ְתּל ִֻאים לְ ִמ ֶנּגֶד וּפָ חַ ְדתָּ לַ יְלָ ה וְיוֹמָ ם ְול ֹא תַ אֲ ִמין ְבּחַ יֶּי :
וּמ ַמּ ְראֵ ה ﬠֵ ינֶי אֲ ֶשׁר
28:67בַּ בּ ֶֹקר תּ ֹאמַ ר ִמי־יִתֵּ ן ﬠֶ ֶרב וּבָ ﬠֶ ֶרב תּ ֹאמַ ר ִמי־יִתֵּ ן בּ ֶֹקר ִמפַּ חַ ד ְלבָ ְב אֲ ֶשׁר ִתּ ְפחָ ד ִ
ִתּ ְראֶ ה:
ֹתהּ ו ְִה ְתמַ כּ ְַרתֶּ ם ָשׁם ְלאֹ יְבֶ י
יב יְהוָה ִמצְ ַריִם בָּ אֳ נִיּוֹת בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁ ר אָ ַמ ְר ִתּי ְל ל ֹא־ת ִֹסיף עוֹד ִל ְרא ָ
28:68וֶהֱ ִשׁ ְ
לַ ﬠֲבָ ִדים וְלִ ְשׁפָ חוֹת וְאֵ ין קֹ נֶה:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאֶ ֶרץ מוֹאָ ב ִמלְּ בַ ד הַ ְבּ ִרית
ֹשׁה לִ כְ רֹת אֶ ְ
28:69אֵ לֶּ ה ִד ְב ֵרי הַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
אֲ ֶשׁר־כּ ַָרת ִאתָּ ם ְבּחֹ ֵרב:
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם אַ ֶתּם ְר ִאיתֶ ם אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה יְהוָה ְלﬠֵ ינֵיכֶם ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם
ֹשׁה אֶ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
29:1וַיִּ ְק ָרא מ ֶ
וּלכָל־אַ ְרצוֹ:
וּלכָל־ﬠֲבָ ָדיו ְ
לְ פַ ְרעֹ ה ְ
29:2הַ מַּ סּוֹת הַ גְּ ֹד ת אֲ ֶשׁר ָראוּ ﬠֵ ינֶי הָ ֹאתֹת וְהַ מּ ְֹפ ִתים הַ גְּ ד ִֹלים הָ הֵ ם:
29:3וְל ֹא־נָתַ ן יְהוָה לָ כֶם לֵ ב לָ ַדﬠַ ת וְﬠֵ י ַניִם ִל ְראוֹת וְאָ זְ ַניִם לִ ְשׁמֹﬠַ ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
29:4וָאוֹלֵ אֶ ְתכֶם אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה בַּ ִמּ ְדבָּ ר ל ֹא־בָ לוּ ַשׂלְ מֹתֵ יכֶם ֵמﬠֲלֵ יכֶם ְונַﬠַ לְ ל ֹא־בָ ְלתָ ה ֵמﬠַ ל ַרגְ לֶ :
ְשׁכָר ל ֹא ְשׁ ִתיתֶ ם לְ מַ ﬠַ ן תֵּ ְדעוּ כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ י ֶכם:
29:5לֶ חֶ ם ל ֹא אֲ כַלְ תֶּ ם ְויַיִן ו ֵ
29:6ו ַָתּבֹאוּ אֶ ל־הַ מָּ קוֹם הַ ֶזּה וַ ֵיּ ֵצא ִסיחֹ ן ֶמלֶ ־חֶ ְשׁבּוֹן וְעוֹג ֶמלֶ ־הַ בָּ ָשׁן לִ ְק ָראתֵ נוּ לַ ִמּלְ חָ מָ ה וַ ַנּכֵּם:
29:7וַנִּ ַקּח אֶ ת־אַ ְרצָם וַנּ ְִתּנָהּ לְ נַחֲ לָ ה לָ ראוּבֵ ִני וְלַ גּ ִָדי וְלַ חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ִַשּׁי:
ת־דּ ְב ֵרי הַ ְבּ ִרית הַ זּ ֹאת ַוﬠ ֲִשׂיתֶ ם אֹתָ ם לְ מַ ﬠַ ן תַּ ְשׂכִּ ילוּ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ַתּﬠֲשׂוּן:
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ ִ
ְ 29:8
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטיכֶם זִ ְקנֵיכֶם ְושׁ ְֹט ֵריכֶם כֹּל ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
29:9אַ תֶּ ם ִנצּ ִָבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶם לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ָר ֵ
29:10טַ ְפּכֶם נְ ֵשׁיכֶם ְוג ְֵר אֲ ֶשׁר ְבּ ֶק ֶרב מַ חֲ נֶי מֵ חֹ טֵ ב ﬠֵ צֶי ﬠַ ד שֹׁאֵ ב ֵמימֶ י :
וּבאָ לָ תוֹ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֶ י כּ ֵֹרת ִﬠ ְמּ הַ יּוֹם:
29:11לְ ﬠָ ְב ְר ִבּ ְב ִרית יְהוָה אֱ הֶ י ְ
ֹתי לְ אַ ְב ָרהָ ם
29:12לְ ַמﬠַ ן הָ ִקים־א ְֹת הַ יּוֹם לוֹ לְ ﬠָ ם וְהוּא י ְִהיֶה־לְּ לֵ א ִהים כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר־לָ ְוכַאֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע לַ אֲ ב ֶ
וּליַﬠֲקֹ ב:
ְליִצְ חָ ק ְ
29:13וְל ֹא ִא ְתּכֶם לְ בַ ְדּכֶם אָ נֹכִ י כּ ֵֹרת אֶ ת־הַ ְבּ ִרית הַ זּ ֹאת וְאֶ ת־הָ אָ לָ ה הַ זּ ֹאת:
29:14כִּ י אֶ ת־אֲ ֶשׁר י ְֶשׁנוֹ ֹפּה ﬠִ מָּ נוּ עֹמֵ ד הַ יּוֹם לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הֵ ינוּ וְאֵ ת אֲ ֶשׁר אֵ ינֶנּוּ ֹפּה ִﬠ ָמּנוּ הַ יּוֹם:
29:15כִּ י־אַ תֶּ ם י ְַדﬠְ תֶּ ם אֵ ת אֲ ֶשׁר־י ַָשׁ ְבנוּ ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וְאֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ בַ ְרנוּ ְבּ ֶק ֶרב הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ ר ﬠֲבַ ְר ֶתּם:
ת־שׁקּוּ ֵציהֶ ם וְאֵ ת גִּ לֻּלֵ יהֶ ם ﬠֵ ץ וָאֶ בֶ ן כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב אֲ ֶשׁר ִﬠ ָמּהֶ ם:
ִ
29:16ו ִַתּ ְראוּ אֶ
אוֹ־שׁבֶ ט אֲ ֶשׁר לְ בָ בוֹ פֹ נֶה הַ יּוֹם ֵמﬠִ ם יְהוָה אֱ הֵ ינוּ לָ לֶ כֶת לַ ֲﬠבֹד
ֵ
אוֹ־א ָשּׁה אוֹ ִמ ְשׁפָּ חָ ה
ִ
29:17פֶּ ן־יֵשׁ בָּ כֶם ִאישׁ
אֶ ת־אֱ הֵ י הַ גּוֹיִם הָ הֵ ם פֶּ ן־יֵשׁ בָּ כֶם שׁ ֶֹרשׁ פֹּ ֶרה ר ֹאשׁ וְלַ ֲﬠנָה:
ת־דּ ְב ֵרי הָ אָ לָ ה הַ זּ ֹאת ו ְִה ְתבָּ ֵר ִבּלְ בָ בוֹ לֵ אמֹר ָשׁלוֹם י ְִהיֶה־לִּ י כִּ י ִבּ ְשׁ ִררוּת לִ ִבּי אֵ לֵ ְל ַמﬠַ ן
ְ 29:18והָ יָה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ אֶ ִ
ְספוֹת הָ ָרוָה אֶ ת־הַ צְּ ֵמאָ ה:
29:19ל ֹא־י ֹאבֶ ה יְהוָה ְס חַ לוֹ כִּ י אָ ז י ְֶﬠ ַשׁן אַ ף־יְהוָה ְו ִקנְאָ תוֹ בָּ ִאישׁ הַ הוּא ְו ָר ְבצָה בּוֹ כָּל־הָ אָ לָ ה הַ כְּ תוּבָ ה בַּ סֵּ פֶ ר
ת־שׁמוֹ ִמתַּ חַ ת הַ ָשּׁמָ יִם:
ְ
הַ זֶּה וּמָ חָ ה יְהוָה אֶ
תּוֹרה הַ זֶּה:
29:20ו ְִה ְב ִדּילוֹ אֱ ִהים  1לְ ָרﬠָ ה ִמכֹּל ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ כֹל אָ לוֹת הַ ְבּ ִרית הַ כְּ תוּבָ ה ְבּסֵ פֶ ר הַ ָ
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ת־מכּוֹת הָ אָ ֶרץ
ַ
חוֹקה ו ְָראוּ אֶ
29:21וְאָ ַמר הַ דּוֹר הָ אַ חֲ רוֹן ְבּנֵיכֶם אֲ ֶשׁ ר יָקוּמוּ ֵמאַ חֲ ֵריכֶם וְהַ נָּכְ ִרי אֲ ֶשׁר יָב ֹא מֵ אֶ ֶרץ ְר ָ
ר־חלָּ ה יְהוָה בָּ הּ:
הַ ִהוא וְאֶ ת־תַּ חֲ לֻאֶ יהָ אֲ ֶשׁ ִ
29:22גּ ְָפ ִרית וָמֶ לַ ח ְשׂ ֵרפָ ה כָל־אַ ְרצָהּ ל ֹא ִתזָּ ַרע ְול ֹא ַתצְ ִמחַ ְול ֹא־ ַיﬠֲלֶ ה בָ הּ כָּל־ﬠֵ ֶשׂב כְּ ַמ ְהפֵּ כַת ְסדֹם ַו ֲﬠמ ָֹרה
אַ ְד ָמה וּצְ בֹיִּ ים אֲ ֶשׁר הָ פַ יְהוָה ְבּאַ פּוֹ וּבַ חֲ מָ תוֹ:
29:23וְאָ ְמרוּ כָּל־הַ גּוֹיִם ﬠַ ל־מֶ ה ﬠָ ָשׂה יְהוָה ָכּכָה לָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ֶמה חֳ ִרי הָ אַ ף הַ גָּדוֹל הַ ֶזּה:
ֹתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ת־בּ ִרית יְהוָה אֱ הֵ י אֲ בֹתָ ם אֲ ֶשׁר כּ ַָרת ִﬠ ָמּם ְבּהוֹצִ יאוֹ א ָ
ְ
29:24וְאָ ְמרוּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ זְ בוּ אֶ
29:25וַיֵּלְ כוּ וַיַּﬠַ ְבדוּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ וּו לָ הֶ ם אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָד עוּם ְול ֹא חָ לַ ק לָ הֶ ם:
29:26וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה בָּ אָ ֶרץ הַ ִהוא לְ הָ ִביא ﬠָ לֶ יהָ אֶ ת־כָּל־הַ ְקּלָ לָ ה הַ כְּ תוּבָ ה בַּ סֵּ פֶ ר הַ זֶּ ה:
וּב ֶקצֶ ף גָּדוֹל וַיּ ְַשׁ ִלכֵם אֶ ל־אֶ ֶרץ אַ חֶ ֶרת כַּיּוֹם הַ זֶּה:
וּבחֵ מָ ה ְ
29:27וַיִּ ְתּ ֵשׁם יְהוָה ֵמﬠַ ל אַ ְד ָמ ָתם ְבּאַ ף ְ
תּוֹרה הַ זּ ֹאת:
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ָ
29:28הַ ִנּ ְסתָּ רֹת לַ יהוָה אֱ הֵ ינוּ וְהַ נִּ גְ ת לָ נו וּלְ בָ נֵינו ﬠַ ד־עוֹלָ ם לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כּ ִ
30:1וְהָ יָה כִ י־ ָיבֹאוּ ﬠָ לֶ י כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה הַ ְבּ ָרכָה וְהַ ְקּלָ לָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לְ פָ נֶי וַהֲ ֵשׁבֹתָ אֶ ל־לְ בָ בֶ ְבּכָל־הַ גּוֹיִם
אֲ ֶשׁר ִה ִדּיחֲ יְהוָה אֱ הֶ י ָשׁ ָמּה:
וּבכָל־נ ְַפ ֶשׁ :
ָל־לבָ ְב ְ
ְשׁמַ ﬠְ תָּ ְבקֹ לוֹ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם אַ ָתּה וּבָ נֶי ְבּכ ְ
ְשׁ ְבתָּ ﬠַ ד־יְהוָה אֱ הֶ י ו ָ
30:2ו ַ
ְשׁב ו ְִקבֶּ צְ ִמכָּל־הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר הֱ ִפיצְ יְהוָה אֱ הֶ י ָשׁמָּ ה:
ת־שׁבוּ ְת ו ְִרחֲ מֶ ו ָ
ְ
ְשׁב יְהוָה אֱ הֶ י אֶ
30:3ו ָ
וּמ ָשּׁם ִי ָקּחֶ :
ִ 30:4אם־י ְִהיֶה נ ִַדּחֲ ִבּ ְקצֵה הַ ָשּׁמָ יִם ִמ ָשּׁם ְי ַקבֶּ צְ יְהוָה אֱ הֶ י ִ
ֹתי :
יט ְב ו ְִה ְר ְבּ ֵמאֲ ב ֶ
30:5וֶהֱ ִביאֲ יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־ ָי ְרשׁוּ אֲ בֹתֶ י ו ִִיר ְשׁתָּ הּ וְהֵ ִ
וּבכָל־נַפְ ְשׁ ְלמַ ﬠַ ן
ת־לבַ ב ז ְַרﬠֶ לְ אַ הֲ בָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכָל־לְ בָ ְב ְ
30:6וּמָ ל יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ת־לְ בָ ְב וְאֶ ְ
חַ יֶּי :
ְ 30:7ונ ַָתן יְהוָה אֱ הֶ י אֵ ת כָּל־הָ אָ לוֹת הָ אֵ לֶּ ה ﬠַ ל־ ֹאיְבֶ י ְוﬠַ ל־שֹׂנְאֶ י אֲ ֶשׁר ְר ָדפוּ :
ָל־מצְ ותָ יו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם:
ְשׁמַ ﬠְ תָּ ְבּקוֹל יְהוָה וְﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־כּ ִ
30:8וְאַ תָּ ה תָ שׁוּב ו ָ
וּב ְפ ִרי ְבהֶ ְמ ְתּ ְלטוֹבָ ה כִּ י יָשׁוּב יְהוָה
ֲשׂה י ֶָד ִבּפְ ִרי ִב ְט ְנ וּ ִבפְ ִרי אַ ְד ָמ ְת ִ
ְהוֹת ְיר יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכֹל מַ ﬠ ֵ
30:9ו ִ
ר־שׂשׂ ﬠַ ל־אֲ בֹתֶ י :
לָ שׂוּשׂ ﬠָ לֶ י לְ טוֹב כַּאֲ ֶשׁ ָ
תּוֹרה הַ זֶּה כִּ י ָתשׁוּב אֶ ל־יְהוָה
קֹּתיו הַ כְּ תוּבָ ה ְבּסֵ פֶ ר הַ ָ
30:10כִּ י ִת ְשׁמַ ע ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֶ י ִל ְשׁמֹר ִמצְ ותָ יו וְחֻ ָ
וּבכָל־נ ְַפ ֶשׁ :
ָל־לבָ ְב ְ
אֱ הֶ י ְבּכ ְ
30:11כִּ י הַ ִמּצְ וָה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם ל ֹא־נִפְ לֵ את ִהוא ִמ ְמּ וְל ֹא ְרחֹ ָקה ִהוא:
ֲשׂנָּה:
ֹתהּ ְו ַנﬠ ֶ
30:12ל ֹא בַ ָשּׁמַ יִם ִהוא לֵ אמֹר ִמי יַﬠֲלֶ ה־לָּ נוּ הַ ָשּׁמַ יְמָ ה ְו ִי ָקּחֶ הָ לָּ נוּ ְוי ְַשׁ ִמﬠֵ נוּ א ָ
ֲשׂנָּה:
ֹתהּ ְו ַנﬠ ֶ
ְ 30:13ול ֹא־בָּ עֹמֶ ק 1יָם ִהוא לֵ אמֹר ִמי י ֵֵרד2־לָ נוּ אֶ ל־עֹמֶ ק 3יָם ְוי ִָקּחֶ הָ לָּ נוּ ְוי ְַשׁ ִמﬠֵ נוּ א ָ
וּבי ְָד  4לַ ֲﬠשֹׂתוֹ:
וּבלְ בָ ְב ְ
י־קרוֹב אֵ לֶ י הַ ָדּבָ ר ְמאֹד ְבּפִ י ִ
30:14כִּ ָ
ְ 30:15ראֵ ה נ ַָת ִתּי ְלפָ נֶי הַ יּוֹם אֶ ת־הַ חַ יִּ ים וְאֶ ת־הַ טּוֹב וְאֶ ת־הַ ָמּוֶת וְאֶ ת־הָ ָרע:
ל־מצְ ות יְהוָה אֱ הֶ י  5אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַוְּ הַ יּוֹם לְ אַ הֲ בָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י לָ לֶ כֶת ִבּ ְד ָרכָיו
ִ 30:16אם ִת ְשׁמַ ע אֶ ִ
א־שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
ָ
וּמ ְשׁפָּ טָ יו וְחָ יִיתָ ו ְָר ִביתָ וּבֵ ַרכְ יְהוָה אֱ הֶ י בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־אַ ָתּה בָ
וְלִ ְשׁמֹר ִמצְ ותָ יו וְחֻ קֹּ תָ יו ִ
ִית לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים וַﬠֲבַ ְד ָתּם:
30:17ו ְִאם־יִפְ נֶה לְ בָ ְב ְול ֹא ִת ְשׁמָ ע ְונ ִַדּ ְחתָּ ו ְִה ְשׁתַּ חֲ ו ָ
ֹא־תאֲ ִריכֻן י ִָמים ﬠַ ל־הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר אַ ָתּה עֹ בֵ ר אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן לָ ב ֹא ָשׁ ָמּה
ִ 30:18הגּ ְַד ִתּי לָ כֶם הַ יּוֹם כִּ י אָ בֹד תּ ֹאבֵ דוּן ל ַ
לְ ִר ְשׁתָּ הּ:
30:19הַ ﬠִ יד ִֹתי בָ כֶם הַ יּוֹם אֶ ת־הַ ָשּׁמַ יִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ חַ יִּ ים וְהַ מָּ וֶת נ ַָת ִתּי ְלפָ נֶי הַ ְבּ ָרכָה וְהַ ְקּלָ לָ ה וּבָ חַ ְרתָּ בַּ חַ יִּ ים
לְ מַ ﬠַ ן ִתּ ְחיֶה אַ תָּ ה ְוז ְַרﬠֶ :
30:20לְ אַ הֲ בָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י לִ ְשׁמֹﬠַ ְבּקֹ לוֹ וּלְ ָד ְב ָקה־בוֹ כִּ י הוּא חַ יֶּי ְו ֹא ֶר י ֶָמי לָ ֶשׁבֶ ת ﬠַ ל־הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר
נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה לַ אֲ בֹתֶ י לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ יִצְ חָ ק וּלְ יַﬠֲקֹ ב לָ תֵ ת לָ הֶ ם:
ֹשׁה ַוי ְַדבֵּ ר אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַ 31:1ו ְיכַל מ ֶ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם בֶּ ן־מֵ אָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה אָ נֹכִ י הַ יּוֹם ל ֹא־אוּכַל עוֹד לָ צֵאת וְלָ בוֹא וַיהוָה אָ ַמ ר אֵ לַ י ל ֹא תַ ֲﬠ ֹבר
ַ 31:2ויּ ֶ
אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן הַ ֶזּה:
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31:3יְהוָה אֱ הֶ י הוּא עֹבֵ ר לְ פָ נֶי הוּא־י ְַשׁ ִמיד אֶ ת־הַ גּוֹ ִים הָ אֵ לֶּ ה ִמלְּ פָ נֶי ִו ִיר ְשׁ ָתּם יְהוֹשֻׁ ﬠַ הוּא עֹבֵ ר לְ פָ נֶי
כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה:
ֹתם:
31:4וְﬠָ ָשׂה יְהוָה לָ הֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ ִסיחוֹן וּלְ עוֹג מַ לְ כֵי הָ אֱ מ ִֹרי וּלְ אַ ְרצָם אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד א ָ
יתי אֶ ְתכֶם:
31:5וּנְתָ נָם יְהוָה לִ פְ נֵיכֶם ַוﬠ ֲִשׂיתֶ ם לָ הֶ ם כְּ כָל־הַ ִמּצְ וָה אֲ ֶשׁ ר צִ וִּ ִ
ל־תּﬠַ ְרצוּ ִמ ְפּנֵיהֶ ם כִּ י יְהוָה אֱ הֶ י הוּא הַ הֹ לֵ ִﬠ ָמּ ל ֹא י ְַר ְפּ ְול ֹא יַﬠַ זְ בֶ ךָּ:
ל־תּ ְיראוּ וְאַ ַ
ִ 31:6חזְ קוּ ו ְִא ְמצוּ אַ ִ
ֹאמר אֵ לָ יו ְלﬠֵ ינֵי כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל חֲ זַק וֶאֱ ָמץ כִּ י אַ ָתּה ָתּבוֹא אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֶ ל־הָ אָ ֶרץ
ֹשׁה ִליהוֹשֻׁ ﬠַ ַויּ ֶ
31:7וַיִּ ְק ָרא מ ֶ
אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה לַ אֲ בֹתָ ם לָ תֵ ת לָ הֶ ם וְאַ תָּ ה תַּ ְנ ִחילֶ נָּה אוֹתָ ם:
ירא ְול ֹא ֵתחָ ת:
31:8וַיהוָה הוּא הַ הֹ לֵ לְ פָ נֶי הוּא י ְִהיֶה ִﬠ ָמּ ל ֹא י ְַר ְפּ ְול ֹא יַﬠַ זְ בֶ ָךּ ל ֹא ִת ָ
תּוֹרה הַ זּ ֹאת וַיִּ ְתּנָהּ אֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים ְבּנֵי לֵ וִי הַ נּ ְֹשׂ ִאים אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית יְהוָה וְאֶ ל־כָּל־זִ ְקנֵי
ֹשׁה אֶ ת־הַ ָ
31:9וַיִּ כְ תֹּב מ ֶ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
אוֹתם לֵ אמֹר ִמ ֵקּץ ֶשׁבַ ע ָשׁנִים ְבּמֹﬠֵ ד ְשׁנַת הַ ְשּׁ ִמטָּ ה ְבּחַ ג הַ סֻּ כּוֹת:
ָ
ֹשׁה
31:10וַיְצַו מ ֶ
תּוֹרה הַ זּ ֹאת ֶנגֶד
ְ 31:11בּבוֹא כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ ָראוֹת אֶ ת־פְּ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ְִבחָ ר ִתּ ְק ְראוּ אֶ ת־הַ ָ
כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאָ זְ נֵיהֶ ם:
וּל ַמﬠַ ן י ְִל ְמדוּ ְוי ְָראוּ אֶ ת־יְהוָה
31:12הַ ְקהֵ ל אֶ ת־הָ ﬠָ ם הָ אֲ נ ִָשׁים וְהַ נּ ִָשׁים וְהַ טַּ ף ְוג ְֵר אֲ ֶשׁ ר ִבּ ְשׁﬠָ ֶרי ְלמַ ﬠַ ן י ְִשׁ ְמעוּ ְ
תּוֹרה הַ זּ ֹאת:
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ָ
ְשׁ ְמרוּ לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כּ ִ
אֱ הֵ יכֶם ו ָ
וּבנֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדעוּ י ְִשׁ ְמעוּ וְלָ ְמדוּ לְ י ְִראָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם כָּל־הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר אַ תֶּ ם חַ יִּ ים ﬠַ ל־הָ אֲ ָד ָמה
ְ 31:13
עֹב ִרים אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ְ
ֹשׁה
ֹשׁה הֵ ן ָק ְרבוּ יָמֶ י לָ מוּת ְק ָרא אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ו ְִה ְתיַצְּ בוּ ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וַאֲ צַ וֶּנּוּ וַ ֵיּלֶ מ ֶ
31:14וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
וִיהוֹשֻׁ ﬠַ וַיִּ ְתיַצְּ בוּ ְבּאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
31:15וַיּ ֵָרא יְהוָה בָּ אֹהֶ ל ְבּﬠַ מּוּד ﬠָ נָן וַ ַיּ ֲﬠמֹד ﬠַ מּוּד הֶ ﬠָ נָן ﬠַ ל־פֶּ תַ ח הָ אֹהֶ ל:
שׁכֵב ﬠִ ם־אֲ בֹתֶ י ְו ָקם הָ ﬠָ ם הַ זֶּה ְו ָזנָה אַ חֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנכַר־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר הוּא
ֹשׁה ִה ְנּ ֹ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
31:16וַיּ ֶ
יתי אֲ ֶשׁר כּ ַָר ִתּי ִאתּוֹ:
ת־בּ ִר ִ
ְ
א־שׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּוֹ ַו ֲﬠזָבוּנִי וְהֵ פֵ רוּ אֶ
ָ
בָ
1
וּמצָאֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְצָ רוֹת וְאָ ַמר
31:17וְחָ ָרה אַ ִפּי בוֹ בַ יּוֹם־הַ הוּא וַ ֲﬠז ְַב ִתּים ו ְִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי ֵמהֶ ם וְהָ יָה לֶ אֱ כֹל ְ
בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ ל ֹא ﬠַ ל כִּ י־אֵ ין יְהוָה אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָאוּנִי הָ ָרעוֹת הָ אֵ לֶּ ה:
31:18וְאָ נֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא ﬠַ ל כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה כִּ י פָ נָה אֶ ל־אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים:
ירה
ֶה־לּי הַ ִשּׁ ָ
ימהּ ְבּ ִפיהֶ ם לְ מַ ﬠַ ן ִתּ ְהי ִ
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׂ ָ
ְ
31:19וְﬠַ תָּ ה כִּ ְתבוּ לָ כֶם אֶ ת־הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאת וְלַ ְמּ ָדהּ אֶ
הַ זּ ֹאת לְ ﬠֵ ד ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְשׂבַ ע ו ְָד ֵשׁן וּפָ נָה אֶ ל־אֱ ִהים
31:20כִּ י־אֲ ִביאֶ נּוּ אֶ ל־הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁ ר־ ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי לַ אֲ בֹתָ יו ָזבַ ת חָ לָ ב ְוּדבַ שׁ וְאָ כַל ו ָ
יתי:
ת־בּ ִר ִ
ְ
אֲ חֵ ִרים ַוﬠֲבָ דוּם וְנִאֲ צוּנִי וְהֵ פֵ ר אֶ
נְתה הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאת לְ פָ נָיו לְ ﬠֵ ד כִּ י ל ֹא ִת ָשּׁכַח ִמפִּ י ַז ְרעוֹ כִּ י
י־ת ְמצֶאן ָ אֹתוֹ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְצָרוֹת וְﬠָ ָ
31:21וְהָ יָה כִּ ִ
י ַָדﬠְ ִתּי אֶ ת־יִצְ רוֹ אֲ ֶשׁר הוּא עֹ ֶשׂה הַ יּוֹם ְבּ ֶט ֶרם אֲ ִביאֶ נּוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבָּ ﬠְ ִתּי:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ
ֹשׁה אֶ ת־הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאת בַּ יּוֹם הַ הוּא ַויְלַ ְמּ ָדהּ אֶ
31:22וַיִּ כְ תֹּב מ ֶ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי לָ הֶ ם
ְ
ַ 31:23ויְצַ ו אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ַויּ ֹאמֶ ר חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ כִּ י אַ תָּ ה תָּ ִביא אֶ
וְאָ נֹכִ י אֶ ְהיֶה ﬠִ מָּ :
תּוֹרה־הַ זּ ֹאת ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ﬠַ ד תֻּ ָמּם:
ת־דּ ְב ֵרי הַ ָ
ֹשׁה לִ כְ תֹּב אֶ ִ
31:24וַי ְִהי כְּ כַלּוֹת מ ֶ
מ ר:
ֹשׁה אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה לֵ א ֹ
ַ 31:25ו ְיצַו מ ֶ
ָה־שׁם ְבּ לְ ﬠֵ ד:
ְשׂ ְמתֶּ ם אֹתוֹ ִמ ַצּד אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם וְהָ י ָ
תּוֹרה הַ זֶּה ו ַ
31:26לָ קֹ חַ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ָ
ִתם ִﬠם־אֱ ִהים 2וְאַ ף
עוֹדנִּי חַ י ﬠִ מָּ כֶם הַ יּוֹם מַ ְמ ִרים הֱ י ֶ
ת־מ ְר ְי וְאֶ ת־ﬠָ ְר ְפּ הַ ָקּ ֶשׁה הֵ ן ְבּ ֶ
ֶ
31:27כִּ י אָ נֹכִ י י ַָד ְﬠ ִתּי אֶ
מוֹתי:
כִּ י־אַ חֲ ֵרי ִ
3
31:28הַ ְק ִהילוּ אֵ לַ י אֶ ת־כָּל־זִ ְקנֵי ִשׁ ְב ֵטיכֶם וְזִ ְקנֵיכֶם ושֹׁפְ טֵ יכֶם ְושׁ ְֹט ֵריכֶם וַאֲ ַד ְבּ ָרה ְבאָ זְ נֵיהֶ ם אֵ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה
ידה בָּ ם אֶ ת־הַ ָשּׁמַ יִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
וְאָ ִﬠ ָ
יתי אֶ ְתכֶם ו ְָק ָראת אֶ ְתכֶם הָ ָרﬠָ ה
מוֹתי כִּ י־הַ ְשׁחֵ ת ַתּ ְשׁ ִחתוּן וְסַ ְרתֶּ ם ִמן־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
ִ
31:29כִּ י י ַָדﬠְ ִתּי אַ חֲ ֵרי
ֲשׂה י ְֵדיכֶם:
י־תﬠֲשׂוּ אֶ ת־הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ְלהַ כְ ִﬠיסוֹ ְבּמַ ﬠ ֵ
ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים כִּ ַ
ת־דּ ְב ֵרי הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאת ﬠַ ד תֻּ ָמּם:
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ִ
ֹשׁה ְבּאָ זְ נֵי כּ ְ
ַ 31:30וי ְַדבֵּ ר מ ֶ
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32:1הַ אֲ זִ ינוּ הַ ָשּׁמַ יִם וַאֲ ַדבֵּ ָרה ו ְִת ְשׁמַ ע הָ אָ ֶרץ ִא ְמ ֵרי־פִ י:
יבים ﬠֲלֵ י־ﬠֵ ֶשׂב:
י־ד ֶשׁא וְכִ ְר ִב ִ
32:2יַ ֲﬠרֹף כַּמָּ טָ ר לִ ְק ִחי ִתּזַּל כַּטַּ ל ִא ְמ ָר ִתי כִּ ְשׂﬠִ ִירם ﬠֲלֵ ֶ
32:3כִּ י ֵשׁם יְהוָה אֶ ְק ָרא הָ בוּ גֹ ֶדל לֵ א הֵ ינוּ:
צַדּיק ְוי ָָשׁר הוּא:
ָל־דּ ָרכָיו ִמ ְשׁפָּ ט אֵ ל אֱ מוּנָה וְאֵ ין ﬠָ וֶל ִ
32:4הַ צּוּר ָתּ ִמים פָּ ֳﬠלוֹ כִּ י כ ְ
ִ 32:5שׁחֵ ת לוֹ ל ֹא בָּ נָיו מוּמָ ם דּוֹר ﬠִ ֵקּשׁ וּפְ תַ לְ תֹּל:
32:6הֲ ־לַ יְהוָה ִתּגְ ְמלוּ־ז ֹאת ﬠַ ם נָבָ ל ְול ֹא חָ כָם הֲ לוֹא־הוּא אָ ִבי ָקּ ֶנ הוּא ﬠָ ְשׂ וַ ְי ֹכ ְנ ֶנ :
ֹאמרוּ לָ :
32:7זְ כֹר יְמוֹת עוֹלָ ם ִבּינוּ ְשׁנוֹת דּוֹר־וָדוֹר ְשׁאַ ל אָ ִבי ְויַגּ ְֵד זְ ֵקנֶי ְוי ְ
ְ 32:8בּהַ ְנחֵ ל ﬠֶ לְ יוֹן גּוֹיִם ְבּהַ פְ ִרידוֹ ְבּנֵי אָ ָדם יַ ֵצּב גְּ ֻב ת ﬠַ ִמּים לְ ִמ ְספַּ ר ְבּנֵי אֱ ִהים:1
32:9כִּ י חֵ לֶ ק יְהֹ וָה ﬠַ מּוֹ יַﬠֲקֹ ב חֶ בֶ ל נַחֲ לָ תוֹ:
וּבתֹהוּ יְלֵ ל י ְִשׁמֹן ְיס ְֹבבֶ נְהוּ יְבוֹ ְננֵהוּ יִצְּ ֶרנְהוּ כְּ ִאישׁוֹן ﬠֵ ינוֹ:
32:10י ְִמצָאֵ הוּ ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְדבָּ ר ְ
ִשּׂאֵ הוּ ﬠַ ל־אֶ ְב ָרתוֹ:
ֶשׁר י ִָﬠיר ִקנּוֹ ﬠַ ל־גּוֹזָלָ יו ְי ַרחֵ ף יִפְ רֹשׂ כְּ נָפָ יו י ִָקּחֵ הוּ י ָ
32:11כְּ נ ֶ
32:12יְהוָה בָּ ָדד יַ ְנחֶ נּוּ וְאֵ ין ﬠִ מּוֹ אֵ ל ֵנכָר:
ְשׁ ֶמן ֵמחַ ְל ִמישׁ צוּר:
32:13י ְַרכִּ בֵ הוּ ﬠַ ל־בָּ מוֹתֵ י אָ ֶרץ וַיּ ֹאכַל ְתּנוּבֹת ָשׂ ָדי וַ ֵיּ ִנ ֵקהוּ ְדבַ שׁ ִמסֶּ לַ ע ו ֶ
תּוּדים ﬠִ ם־חֵ לֶ ב כִּ לְ יוֹת ִח ָטּה ו ְַדם־ﬠֵ נָב
ילים ְבּנֵי־בָ ָשׁן וְﬠַ ִ
32:14חֶ ְמאַ ת בָּ ָקר וַחֲ לֵ ב צ ֹאן ִﬠם־חֵ לֶ ב כּ ִָרים וְאֵ ִ
ִתּ ְשׁתֶּ ה־חָ מֶ ר:
ְ 32:15וי ֹאכַל יַﬠֲקֹב וַיִּ ְשׂבַּ ע 2וַיִּ ְשׁמַ ן יְשֻׁ רוּן וַיִּ ְבﬠָ ט ָשׁמַ נְתָּ ﬠָ ִביתָ כּ ִָשׂיתָ וַיִּ טֹּ שׁ אֱ לוֹהַ ﬠָ ָשׂהוּ וַ ְינַבֵּ ל צוּר יְשֻׁ ﬠָ תוֹ:
32:16י ְַקנִאֻ הוּ ְבּז ִָרים ְבּתוֹﬠֵ בֹת יַכְ ﬠִ יסֻ הוּ:
ֹתיכֶם:
32:17יִזְ ְבּחוּ לַ ֵשּׁ ִדים ל ֹא אֱ הַ אֱ ִהים ל ֹא ְי ָד עוּם חֲ ָד ִשׁים ִמ ָקּרֹב בָּ אוּ ל ֹא ְשׂﬠָ רוּם אֲ ב ֵ
32:18צוּר יְלָ ְד תֶּ ִשׁי ו ִַתּ ְשׁכַּח אֵ ל ְמחֹ לְ לֶ :
וּבנֹתָ יו:
32:19וַיּ ְַרא יְהוָה וַיִּ נְאָ ץ ִמכַּﬠַ ס בָּ נָיו ְ
יתם כִּ י דוֹר ַתּ ְה ֻפּכֹת הֵ מָּ ה בָּ נִים ל ֹא־אֵ מֻ ן בָּ ם:
ֹאמר אַ ְס ִתּ ָירה פָ נַי מֵ הֶ ם אֶ ְראֶ ה מָ ה אַ חֲ ִר ָ
32:20וַיּ ֶ
32:21הֵ ם ִקנְאוּנִי ְבל ֹא־אֵ ל כִּ ﬠֲסוּנִי ְבּהַ ְבלֵ יהֶ ם וַאֲ נִי אַ ְקנִיאֵ ם ְבּל ֹא־ﬠָ ם ְבּגוֹי נָבָ ל אַ כְ ִﬠיסֵ ם:
וֹס ֵדי הָ ִרים:
ד־שׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית ַותּ ֹאכַל אֶ ֶרץ וִיבֻלָ הּ ו ְַתּלַ הֵ ט מ ְ
יקד ﬠַ ְ
32:22כִּ י־אֵ שׁ ָק ְדחָ ה ְבאַ פִּ י ו ִַתּ ַ
32:23אַ ְספֶּ ה ﬠָ לֵ ימוֹ ָרעוֹת ִחצַּי אֲ כַלֶּ ה־בָּ ם:
ן־בּהֵ מוֹת אֲ ַשׁלַּ ח־בָּ ם ﬠִ ם־חֲ ַמת זֹחֲ לֵ י ﬠָ פָ ר:
ְשׁ ְ
ְ 32:24מזֵי ָרﬠָ ב וּלְ חֻ מֵ י ֶר ֶשׁף ְו ֶקטֶ ב ְמ ִר ִירי ו ֶ
ם־אישׁ ֵשׂיבָ ה:
ַם־בּתוּלָ ה יוֹנֵק ִﬠ ִ
ימה גַּם־בָּ חוּר גּ ְ
ִ 32:25מחוּץ ְתּ ַשׁכֶּל־חֶ ֶרב וּמֵ חֲ ָד ִרים אֵ ָ
32:26אָ מַ ְר ִתּי אַ פְ אֵ יהֶ ם אַ ְשׁ ִבּיתָ ה מֵ אֱ נוֹשׁ זִ כְ ָרם:
ֹאמרוּ י ֵָדינוּ ָרמָ ה ְול ֹא יְהוָה פָּ ﬠַ ל כָּל־ז ֹאת:
32:27לוּלֵ י כַּﬠַ ס אוֹיֵב אָ גוּר פֶּ ן־ ְינַכְּ רוּ ָצ ֵרימוֹ פֶּ ן־י ְ
32:28כִּ י־גוֹי אֹבַ ד ﬠֵ צוֹת הֵ מָּ ה וְאֵ ין בָּ הֶ ם ְתּבוּנָה:
32:29לוּ חָ כְ מוּ י ְַשׂכִּ ילוּ ז ֹאת י ִָבינוּ לְ אַ חֲ ִריתָ ם:
י־צוּרם ְמכ ָָרם וַיהוָה ִה ְסגִּ ָירם:
ָ
וּשׁ ַניִם יָ ִניסוּ ְרבָ בָ ה ִאם־ל ֹא כִּ
32:30אֵ יכָה י ְִרדֹּף אֶ חָ ד אֶ לֶ ף ְ
צוּרם ְו ֹאיְבֵ ינוּ פְּ לִ ילִ ים:
צוּרנוּ ָ
32:31כִּ י ל ֹא כְ ֵ
וּמ ַשּׁ ְדמֹת ֲﬠמ ָֹרה ֲﬠנָבֵ מוֹ ִﬠנְּבֵ י־רוֹשׁ אַ ְשׁכְּ ת ְמ ֹררֹת לָ מוֹ:
י־מגֶּפֶ ן ְסדֹם גּ ְַפנָם ִ
32:32כִּ ִ
32:33חֲ מַ ת תַּ נִּי ִנם יֵינָם ְור ֹאשׁ פְּ תָ נִים אַ כְ זָר:
32:34הֲ ל ֹא־הוּא כָּמֻ ס ִﬠמָּ ִדי חָ תֻ ם ְבּאוֹצְ רֹתָ י:
ידם וְחָ שׁ ﬠ ֲִתדֹת לָ מוֹ:
 32:35לִ י נ ָָקם אֲ ַשׁלֵּ ם לְ ﬠֵ ת תָּ מוּט ַרגְ לָ ם כִּ י ָקרוֹב יוֹם אֵ ָ
32:36כִּ י־י ִָדין יְהוָה ﬠַ מּוֹ וְﬠַ ל־ﬠֲבָ ָדיו י ְִתנֶחָ ם כִּ י י ְִראֶ ה כִּ י־אָ זְ לַ ת יָד וְאֶ פֶ ס ﬠָ צוּר וְﬠָ זוּב:
 32:37וְאָ ַמר 3אַ יֵּה אֱ הֵ ימוֹ הצוּר אֲ ֶשׁר חָ סָ יוּ בוֹ:
32:38אֲ ֶשׁר חֵ לֶ ב זְ בָ חֵ ימוֹ י ֹאכֵלוּ י ְִשׁתּוּ יֵין ְנ ִסיכָם יָקוּמוּ ְויַﬠְ זְ רֻ כֶם י ְִהי ﬠֲלֵ יכֶם ִס ְת ָרה:
ְ 32:39ראוּ ﬠַ תָּ ה כִּ י אֲ נִי אֲ נִי הוּא וְאֵ ין אֱ ִהים ﬠִ מָּ ִדי אֲ נִי אָ ִמית וַאֲ חַ יֶּה ָמחַ צְ ִתּי וַאֲ נִי אֶ ְרפָּ א וְאֵ ין ִמיּ ִָדי מַ צִּ יל:
ל־שׁ ַמיִם י ִָדי וְאָ ַמ ְר ִתּי חַ י אָ נֹכִ י ְלעֹלָ ם:
32:40כִּ י־אֶ ָשּׂא אֶ ָ
נּוֹתי ְבּ ַרק חַ ְר ִבּי ְות ֹאחֵ ז ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט י ִָדי אָ ִשׁיב נ ָָקם ְלצָ ָרי ו ְִל ְמ ַשׂנְאַ י אֲ ַשׁלֵּ ם:
ם־שׁ ִ
ִ 32:41א ַ
32:42אַ ְשׁכִּ יר ִחצַּי ִמ ָדּם וְחַ ְר ִבּי תּ ֹאכַל בָּ ָשׂר ִמ ַדּם חָ לָ ל ו ְִשׁ ְביָה מֵ ר ֹאשׁ פַּ ְרעוֹת אוֹיֵב:
 32:43הַ ְרנִינוּ ָשּׁמָ יִם ﬠַ מּוֹ ְוי ְִשׁתַּ חֲ ווּ לוֹ כָּל מַ לְ אֲ כֵי 1אֱ ִהים 2הַ ְר ִנינוּ גוֹיִם ﬠַ מּוֹ וַיְחַ זְ קוּ לוֹ כָּל ְבּנֵי 3אֱ ִהים 4כִּ י
ְשּׁלֵּ ם 7וַ ְיכַפֵּ ר אַ ְדמַ ת  8ﬠַ מּוֹ:
ַדם־בָ נָיו  5יִקּוֹם ְונ ָָקם י ִָשׁיב  6לְ ָצ ָריו וְלִ ְמ ַשׂנְאָ יו י ַ
ִשׂ ָר ֵ ֽאל  DSS(4QDeut(j)) LXX //אֱ ִהים 8
 SP MT Tg Syr Vgי ְ

1

) ְוי ֹאכַל וַיִּ ְשׁ ַמן( ְ SP LXX // omit MTוי ֹאכַל יַﬠֲקֹב וַיִּ ְשׂבַּ ע 15

2

 DSS LXXיְהוָה  MT Tg Syr Vg // addוְאָ ַמר 37

3



ירה־הַ זּ ֹאת ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם הוּא וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן:
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ִשּׁ ָ
ֹשׁה ַוי ְַדבֵּ ר אֶ ת־כּ ִ
ַ 32:44ויָּב ֹא מ ֶ
ֹשׁה לְ ַדבֵּ ר אֶ ת־כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ל־כָּל־ ִי ְשׂ ָראֵ ל:
32:45וַ ְיכַל מ ֶ
ת־בּנֵיכֶם ִל ְשׁמֹר
ַ 32:46ויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ִשׂימוּ לְ בַ ְבכֶם לְ כָל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י מֵ ﬠִ יד בָּ כֶם הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר ְתּ ַצוֻּם אֶ ְ
תּוֹרה הַ זּ ֹאת:
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ָ
לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כּ ִ
עֹב ִרים
א־דבָ ר ֵרק הוּא ִמכֶּם כִּ י־הוּא חַ יֵּיכֶם וּבַ ָדּבָ ר הַ זֶּה תַּ אֲ ִריכוּ י ִָמים ﬠַ ל־הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר אַ תֶּ ם ְ
32:47כִּ י ל ֹ ָ
אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁתָּ הּ:
ֹשׁה ְבּﬠֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה לֵ אמֹר:
32:48וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
32:49ﬠֲלֵ ה אֶ ל־הַ ר הָ ﬠֲבָ ִרים הַ זֶּה הַ ר־נְבוֹ אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ מוֹאָ ב אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי ְי ֵרחוֹ ְוּראֵ ה אֶ ת־אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן אֲ ֶשׁר אֲ נִי
נֹתֵ ן לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לַ אֲ חֻ זָּה:
ר־מת אַ הֲ רֹן אָ ִחי ְבּהֹ ר הָ הָ ר וַיֵּאָ סֶ ף אֶ ל־ﬠַ ָמּיו:
32:50וּמֻ ת בָּ הָ ר אֲ ֶשׁר אַ ָתּה עֹלֶ ה ָשׁ ָמּה וְהֵ אָ סֵ ף אֶ ל־ﬠַ מֶּ י כַּאֲ ֶשׁ ֵ
אוֹתי ְבּתוֹ ְבּנֵי
ֹא־ק ַדּ ְשׁתֶּ ם ִ
י־מ ִריבַ ת ָק ֵדשׁ ִמ ְדבַּ ר־צִ ן ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ל ִ
32:51ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ְמﬠַ ְל ֶתּם ִבּי ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּמֵ ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹתן ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְשׁ ָמּה ל ֹא תָ בוֹא אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־אֲ נִי נ ֵ
32:52כִּ י ִמ ֶנּגֶד ִתּ ְראֶ ה אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ו ָ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִל ְפנֵי מוֹתוֹ:
ְ
ֹשׁה ִאישׁ הָ אֱ ִהים אֶ
33:1וְז ֹאת הַ ְבּ ָרכָה אֲ ֶשׁר בֵּ ַר מ ֶ
ימינוֹ אֵ שׁ ָדּת לָ מוֹ:
ארן וְאָ ָתה מֵ ִר ְבבֹת קֹ ֶדשׁ ִמ ִ
33:2וַיּ ֹאמַ ר יְהוָה ִמ ִסּינַי בָּ א ְוז ַָרח ִמ ֵשּׂﬠִ יר לָ נוּ הוֹפִ יﬠַ מֵ הַ ר פָּ ָ
ִשּׂא ִמ ַדּ ְבּרֹתֶ י :
ֹשׁיו ְבּי ֶָד וְהֵ ם תֻּ כּוּ לְ ַרגְ לֶ י ָ
ָל־קד ָ
33:3אַ ף חֹ בֵ ב ﬠַ ִמּים כּ ְ
מוֹר ָשׁה ְק ִהלַּ ת יַﬠֲקֹ ב:
ֹשׁה ָ
תּוֹרה צִ וָּה־לָ נוּ מ ֶ
ָ 33:4
אשׁי ﬠָ ם יַחַ ד ִשׁ ְבטֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל:
33:5וַי ְִהי ִבישֻׁ רוּן מֶ לֶ ְבּ ִה ְתאַ סֵּ ף ָר ֵ
ִיהי ְמ ָתיו ִמ ְספָּ ר:
33:6י ְִחי ְראוּבֵ ן וְאַ ל־יָמֹת ו ִ
ְהוּדה וְאֶ ל־ﬠַ מּוֹ ְתּ ִביאֶ נּוּ י ָָדיו ָרב לוֹ וְﬠֵ זֶר ִמ ָצּ ָריו ִתּ ְהיֶה:
יהוּדה וַיּ ֹאמַ ר ְשׁמַ ע יְהוָה קוֹל י ָ
ָ
33:7וְז ֹאת לִ
ל־מי ְמ ִריבָ ה:
יד אֲ ֶשׁר נִ ִסּיתוֹ ְבּ ַמסָּ ה ְתּ ִריבֵ הוּ ﬠַ ֵ
ְאוּרי ְל ִאישׁ חֲ ִס ֶ
33:8וּלְ לֵ וִי אָ מַ ר הָ בוּ לְ לֵ וִי 9תֻּ ֶמּי ו ֶ
ית יִנְ צֹרוּ:
וּב ִר ְ
יתיו וְאֶ ת־אֶ חָ יו ל ֹא ִהכִּ יר וְאֶ ת־בָּ נוֹ ל ֹא י ָָדע כִּ י ָשׁ ְמרוּ ִא ְמ ָר ֶת ְ
וּל ִאמּוֹ ל ֹא ְר ִא ִ
אֹמר ְלאָ ִביו ְ
33:9הָ ֵ
ל־מזְ ְבּחֶ :
טוֹרה ְבּאַ פֶּ ְוכ ִָליל ﬠַ ִ
ְתוֹר ְת לְ י ְִשׂ ָראֵ ל י ִָשׂימוּ ְק ָ
33:10יוֹרוּ ִמ ְשׁפָּ טֶ י לְ יַﬠֲקֹ ב ו ָ
33:11בָּ ֵר יְהוָה חֵ ילוֹ וּ ֹפﬠַ ל י ָָדיו ִתּ ְרצֶה ְמחַ ץ ָמ ְתנֵי־ם ָקמָ יו וּ ְמ ַשׂנְאָ יו ִמן־יְקוּמוּן:
33:12לְ ִב ְני ִָמן אָ מַ ר י ְִדיד יְהֹ וָה י ְִשׁכֹּן לָ בֶ טַ ח ﬠָ לָ יו חֹ פֵ ף ﬠָ לָ יו כָּל־הַ יּוֹם וּבֵ ין כְּ ֵתיפָ יו ָשׁכֵן:
וּמ ְתּהוֹם רֹבֶ צֶ ת ָתּחַ ת:
וּליוֹסֵ ף אָ ַמר ְמב ֶֹרכֶת יְהֹ וָה אַ ְרצוֹ ִמ ֶמּגֶד ָשׁ ַמיִם ִמ ָטּל ִ
ְ 33:13
וּממֶּ גֶד גּ ֶֶרשׁ י ְָר ִחים:
וּממֶּ גֶד ְתּבוּ ֹאת ָשׁמֶ שׁ ִ
ִ 33:14
וּמ ֶמּגֶד גִּ ְבעוֹת עוֹלָ ם:
י־ק ֶדם ִ
וּמר ֹאשׁ הַ ְר ֵר ֶ
ֵ 33:15
וּל ָק ְדקֹ ד נְזִ יר אֶ חָ יו:
וּמ אָ הּ ְוּרצוֹן שֹׁכְ נִי ְסנֶה תָּ בוֹאתָ ה לְ ר ֹאשׁ יוֹסֵ ף ְ
וּממֶּ גֶד אֶ ֶרץ ְ
ִ 33:16
ְ 33:17בּכוֹר שׁוֹר הָ ָדר לוֹ ו ְַק ְרנֵי ְראֵ ם ַק ְרנָיו בָּ הֶ ם ﬠַ ִמּים ְי ַנגַּח י ְַח ָדּו אַ ְפסֵ י־אָ ֶרץ וְהֵ ם ִר ְבבוֹת אֶ פְ ַריִם וְהֵ ם אַ ְלפֵ י
ַשּׁה:
ְמנ ֶ
ִשּׂשכָר ְבּאֹהָ לֶ י :
צֵאת ְוי ָ
33:18ו ְִלזְ בוּלֻן אָ ַמר ְשׂ ַמח זְ בוּלֻן ְבּ ֶ
וּשׂפוּנֵי ְטמוּנֵי חוֹל:
33:19ﬠַ ִמּים הַ ר־י ְִק ָראוּ ָשׁם יִזְ ְבּחוּ זִ ְבחֵ י־ ֶצ ֶדק כִּ י ֶשׁפַ ע י ִַמּים יִינָקוּ ְ
ף־ק ְדקֹד:
וּלגָד אָ ַמר בָּ רוּ ַמ ְר ִחיב גָּד כְּ לָ ִביא ָשׁכֵן ו ְָט ַרף זְ רוֹﬠַ אַ ָ
ְ 33:20
וּמ ְשׁפָּ ָטיו
אשׁי ﬠָ ם צִ ְד ַקת יְהוָה ﬠָ ָשׂה ִ
י־שׁם חֶ לְ ַקת ְמחֹ ֵקק סָ פוּן וַיֵּתֵ א ָר ֵ
אשׁית לוֹ כִּ ָ
33:21וַיּ ְַרא ֵר ִ
ﬠִ ם־י ְִשׂ ָראֵ ל:
33:22וּלְ ָדן אָ מַ ר ָדּן גּוּר אַ ְריֵה ְי ַזנֵּק ִמן־הַ בָּ ָשׁן:
ְ LXXבּנֵי  LXX(FVW(I)) Mss and Hebrews 1:6 //מַ לְ אֲ כֵי 43

1

תּחֲ ווּ לוֹ כָּל ַמלְ אֲ כֵי אֱ ִהים 43
 LXX(FVW(I)) Mss cf Hebrews 1:6 // omit MT SP Tg Vgהַ ְר ִנינוּ ָשּׁ ָמיִם ﬠַ מּוֹ ְוי ְִשׁ ַ

2



)הַ ְרנִינוּ הַ ְרנִינוּ(
ַ LXXמ ְלאֲ כֵי ְ LXX(VW(I)) //בּנֵי 43

3

 LXX(FVW(I)) Mss and Romans 15:10 // omit MT Tg Vgוַיְחַ זְ קוּ לוֹ כָּל ְבּנֵי אֱ ִהים 43
 MTﬠֲבָ ָדיו  DSS LXX //בָ נָיו 43

4

ָשׁיב נ ָָקם  DSS MT //י ִָשׁיב 43
 LXXוַיּ ִ
ְשּׁלֵּ ם 43
 DSS LXX // omit MT Tg Vgו ְִל ְמ ַשׂנְאָ יו י ַ
 MTוְכִ פֶּ ר אַ ְד ָמתוֹ  DSS SP LXX Vg //וַ ְיכַפֵּ ר אַ ְד ַמת 43
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33:23וּלְ נַפְ תָּ לִ י אָ מַ ר נַפְ תָּ לִ י ְשׂבַ ע ָרצוֹן וּמָ לֵ א ִבּ ְרכַּת יְהוָה יָם ו ְָדרוֹם י ְָר ָשׁה:
33:24וּלְ אָ ֵשׁר אָ ַמר בָּ רוּ ִמבָּ נִים אָ ֵשׁר י ְִהי ְרצוּי אֶ חָ יו ְו טֹ בֵ ל בַּ ֶשּׁ ֶמן ַרגְ לוֹ:
33:25בַּ ְרזֶל וּ ְנחֹ ֶשׁת ִמ ְנﬠָ לֶ י וּכְ יָמֶ י ָדּ ְבאֶ :
וּבגַאֲ וָתוֹ ְשׁחָ ִקים:
33:26אֵ ין כָּאֵ ל יְשֻׁ רוּן ֹרכֵב ָשׁמַ יִם ְבﬠֶ זְ ֶר ְ
וּמתַּ חַ ת זְ רֹעֹת עוֹלָ ם וַ ְיג ֶָרשׁ ִמפָּ נֶי אוֹיֵב וַיּ ֹאמֶ ר הַ ְשׁמֵ ד:
ְ 33:27מעֹ נָה אֱ הֵ י ֶק ֶדם ִ
ף־שׁמָ יו יַﬠַ ְרפו טָ ל:
ָ
33:28וַיִּ ְשׁכֹּן י ְִשׂ ָראֵ ל בֶּ טַ ח בָּ ָדד ﬠֵ ין יַ ֲﬠ קֹב אֶ ל־אֶ ֶרץ ָדּגָן ו ְִתירוֹשׁ אַ
נוֹשׁע בַּ יהוָה מָ גֵן ﬠֶ זְ ֶר וַאֲ ֶשׁר־חֶ ֶרב גַּאֲ וָתֶ ְו ִיכָּחֲ שׁוּ אֹ יְבֶ י לָ וְאַ ָתּה
33:29אַ ְשׁ ֶרי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמי כָמוֹ ﬠַ ם ַ
ﬠַ ל־בָּ מוֹתֵ ימוֹ ִת ְד ֹר :
ֹשׁה מֵ ﬠַ ְרבֹת מוֹאָ ב אֶ ל־הַ ר נְבוֹ ר ֹאשׁ הַ פִּ ְסגָּה אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי י ְֵרחוֹ ַויּ ְַראֵ הוּ יְהוָה אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ
ַ 34:1ויַּﬠַ ל מ ֶ
ד־דּן:
אֶ ת־הַ גִּ ְלﬠָ ד ﬠַ ָ
ְהוּדה ﬠַ ד הַ יָּם הָ אַ חֲ רוֹן:
ַשּׁה וְאֵ ת כָּל־אֶ ֶרץ י ָ
וּמנ ֶ
34:2וְאֵ ת כָּל־נַפְ תָּ לִ י וְאֶ ת־אֶ ֶרץ אֶ פְ ַריִם ְ
34:3וְאֶ ת־הַ ֶנּגֶב וְאֶ ת־הַ כִּ כָּר ִבּ ְקﬠַ ת י ְֵרחוֹ ﬠִ יר הַ ְתּמָ ִרים ﬠַ ד־צֹﬠַ ר:
יתי
מ ר ְלז ְַר ֲﬠ אֶ ְתּ ֶננָּה הֶ ְר ִא ִ
וּל ַיﬠֲקֹ ב לֵ א ֹ
34:4וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לָ יו ז ֹאת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ יִצְ חָ ק ְ
ְשׁמָּ ה ל ֹא תַ ֲﬠבֹר:
ְבﬠֵ ינֶי ו ָ
ל־פּי יְהוָה:
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה ְבּאֶ ֶרץ מוֹאָ ב ﬠַ ִ
ַ 34:5ויּ ָָמת ָשׁם מ ֶ
ת־קבֻ ָרתוֹ ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
34:6וַיִּ ְקבֹּר אֹ תוֹ בַ ַגּ ְי ְבּאֶ ֶרץ מוֹאָ ב מוּל בֵּ ית ְפּ עוֹר ְול ֹא־י ַָד ע ִאישׁ אֶ ְ
ן־מאָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְבּמֹתוֹ ל ֹא־כָהֲ ָתה ﬠֵ ינוֹ ְול ֹא־נָס לֵ חֹ ה:
ֹשׁה בֶּ ֵ
34:7וּמ ֶ
מ ֶשׁה:
ֹשׁה ְבּﬠַ ְרבֹת מוֹאָ ב ְשׁ ִשׁים יוֹם וַיִּ ְתּמוּ י ְֵמי ְבכִ י אֵ בֶ ל ֹ
34:8וַיִּ ְבכּוּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה אֶ ת־י ָָדיו ﬠָ לָ יו וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֵ לָ יו ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּ ֲﬠשׂוּ כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה
34:9וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן מָ לֵ א רוּחַ חָ כְ מָ ה כִּ י־סָ מַ מ ֶ
ֹשׁה:
יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה אֲ ֶשׁר י ְָדעוֹ יְהוָה פָּ ִנים אֶ ל־פָּ נִים:
ֹא־קם נ ִָביא עוֹד ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל כְּ מ ֶ
ְ 34:10ול ָ
וּלכָל־ﬠֲבָ ָדיו וּלְ כָל־אַ ְרצוֹ:
מּוֹפ ִתים אֲ ֶשׁר ְשׁלָ חוֹ יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ְלפַ ְרעֹה ְ
ְ 34:11לכָל־הָ אֹתוֹת וְהַ ְ
ֹשׁה לְ ﬠֵ ינֵי כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
מּוֹרא הַ גָּדוֹל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה מ ֶ
34:12וּלְ כֹל הַ יָּד הַ חֲ ז ָָקה וּלְ כֹל הַ ָ
 Joshuaיהושע
ֹשׁה לֵ אמֹר:
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד יְהוָה וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ְמ ָשׁ ֵרת מ ֶ
ַ 1:1וי ְִהי אַ חֲ ֵרי מוֹת מ ֶ
ֹשׁה ﬠַ ְב ִדּי ֵמת וְﬠַ תָּ ה קוּם ֲﬠבֹר אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן הַ זֶּה אַ תָּ ה ְוכָל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י נֹתֵ ן לָ הֶ ם לִ ְבנֵי
1:2מ ֶ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹשׁה:
ְת ִתּיו כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי אֶ ל־מ ֶ
ַף־רגְ לְ כֶם בּוֹ לָ כֶם נ ַ
ָל־מקוֹם אֲ ֶשׁר ִתּ ְד ֹר כּ ַ
1:3כּ ָ
ר־פּ ָרת כֹּל אֶ ֶרץ הַ חַ ִתּים וְﬠַ ד־הַ יָּם הַ גָּדוֹל ְמבוֹא הַ ָשּׁ ֶמשׁ י ְִהיֶה
1:4מֵ הַ ִמּ ְדבָּ ר וְהַ לְּ בָ נוֹן הַ זֶּה וְﬠַ ד־הַ נָּהָ ר הַ גָּדוֹל נְהַ ְ
גְּ בוּלְ כֶם:
ֹשׁה אֶ ְהיֶה ﬠִ ָמּ ל ֹא אַ ְר ְפּ ְול ֹא אֶ ﬠֶ זְ בֶ ךָּ:
ִיתי ִﬠם־מ ֶ
1:5ל ֹא־י ְִתיַצֵּב ִאישׁ ְלפָ נֶי כֹּל י ְֵמי חַ יֶּי כַּאֲ ֶשׁ ר הָ י ִ
בוֹתם לָ ֵתת לָ הֶ ם:
1:6חֲ זַק וֶאֱ ָמץ כִּ י אַ תָּ ה תַּ ְנ ִחיל אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־נִ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי לַ אֲ ָ
וּשׂמ ֹאול ְל ַמﬠַ ן
ל־תּסוּר ִמ ֶמּנּוּ י ִָמין ְ
ֹשׁה ﬠַ ְב ִדּי אַ ָ
תּוֹרה אֲ ֶשׁ ר צִ וְּ מ ֶ
ַ 1:7רק חֲ זַק וֶאֱ מַ ץ ְמ ֹאד ִל ְשׁמֹר לַ ﬠֲשׂוֹת כְּ כָל־הַ ָ
תַּ ְשׂכִּ יל ְבּכֹל אֲ ֶשׁר ֵתּלֵ :
תּוֹרה הַ זֶּה ִמפִּ י וְהָ גִ יתָ בּוֹ יוֹמָ ם וָלַ יְלָ ה לְ מַ ﬠַ ן ִתּ ְשׁמֹר לַ ﬠֲשׂוֹת כְּ כָל־הַ כָּתוּב בּוֹ כִּ י־אָ ז ַתּצְ ִליחַ
1:8ל ֹא־יָמוּשׁ סֵ פֶ ר הַ ָ
ת־דּ ָר ֶכ וְאָ ז ַתּ ְשׂכִּ יל:
אֶ ְ
יתי חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ אַ ל־תַּ ֲﬠרֹץ וְאַ ל־תֵּ חָ ת כִּ י ﬠִ ְמּ יְהוָה אֱ הֶ י ְבּכֹל אֲ ֶשׁר ֵתּלֵ :
1:9הֲ לוֹא צִ וִּ ִ
ַ 1:10ו ְי ַצו ְיהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־שׁ ְֹט ֵרי הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר:
עֹב ִרים אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן
ֵידה כִּ י ְבּעוֹד ְשׁ ֶשׁת י ִָמים אַ ֶתּם ְ
1:11ﬠִ ְברוּ ְבּ ֶק ֶרב הַ מַּ חֲ נֶה ְו ַצוּוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר הָ כִ ינוּ לָ כֶם צ ָ
ֹתן לָ כֶם ְל ִר ְשׁתָּ הּ:
הַ זֶּה לָ בוֹא לָ ֶר ֶשׁת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם נ ֵ
ַשּׁה אָ מַ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ לֵ אמֹר:
1:12וְלָ ראוּבֵ ִני וְלַ גּ ִָדי וְלַ חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה לֵ אמֹר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם מֵ נִיחַ לָ כֶם ְונ ַָתן לָ כֶם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ
1:13זָכוֹר אֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֶ ְתכֶם מ ֶ
הַ זּ ֹאת:
ֹשׁה ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן וְאַ ֶתּם ַתּﬠַ ְברוּ חֲ מֻ ִשׁים ִל ְפנֵי אֲ חֵ יכֶם
וּמ ְקנֵיכֶם י ְֵשׁבוּ בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ר נ ַָתן לָ כֶם מ ֶ
ְ 1:14נ ֵשׁיכֶם ַט ְפּכֶם ִ
אוֹתם:
ָ
בּוֹרי הַ חַ יִל וַ ֲﬠז ְַר ֶתּם
כֹּל גִּ ֵ
ְשׁ ְבתֶּ ם ְלאֶ ֶרץ
1:15ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־יָנִיחַ יְהוָה לַ אֲ חֵ יכֶם ָכּכֶם ְוי ְָרשׁוּ גַם־הֵ מָּ ה אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם נֹתֵ ן לָ הֶ ם ו ַ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד יְהוָה ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ַרח הַ ָשּׁמֶ שׁ:
ִיר ְשׁתֶּ ם אוֹתָ הּ אֲ ֶשׁר נָתַ ן לָ כֶם מ ֶ
יְרֻ ַשּׁ ְתכֶם ו ִ
ֲשׂה ְואֶ ל־כָּל־אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁלָ חֵ נוּ נֵלֵ :
יתנוּ ַנﬠ ֶ
1:16וַ ַיּﬠֲנוּ אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ לֵ אמֹר כֹּל אֲ ֶשׁר־צִ וִּ ָ
ֹשׁה:
ֹשׁה כֵּן ִנ ְשׁמַ ע אֵ לֶ י ַרק י ְִהיֶה יְהוָה אֱ הֶ י ִﬠ ָמּ כַּאֲ ֶשׁר הָ יָה ִﬠם־מ ֶ
ר־שׁמַ ﬠְ נוּ אֶ ל־מ ֶ
1:17כְּ כֹל אֲ ֶשׁ ָ

יוּמת ַרק חֲ זַק וֶאֱ ָמץ:
ר־תּ ַצוֶּנּוּ ָ
ת־דּבָ ֶרי ְלכֹל אֲ ֶשׁ ְ
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר־י ְַמ ֶרה אֶ ת־פִּ י ְול ֹא־י ְִשׁמַ ע אֶ ְ
1:18כּ ִ
־בּן־נוּן ִמן־הַ ִשּׁ ִטּים ְשׁ ַניִם־אֲ נ ִָשׁים ְמ ַרגְּ לִ ים חֶ ֶרשׁ לֵ אמֹר ְלכוּ ְראוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וְאֶ ת־ ְי ִריחוֹ וַיּ ְֵלכוּ
 2:1וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִ
בוּ־שׁ ָמּה:
ָ
וּשׁמָ הּ ָרחָ ב וַיִּ ְשׁכְּ
ית־א ָשּׁה זוֹנָה ְ
ִ
וַ ָיּבֹאוּ ֵשׁנִי הַ נְּ ﬠָ ִרים ִל ִיריחוֹ וַ ָיּבֹאוּ  1בֵּ
מ ר ִהנֵּה אֲ נ ִָשׁים בָּ אוּ הֵ נָּה ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ְח ֹפּ ר אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
2:2וַיֵּאָ מַ ר לְ מֶ לֶ י ְִריחוֹ לֵ א ֹ
יאי הָ אֲ נ ִָשׁים הַ בָּ ִאים אֵ לַ ִי הַ לַּ יְלָ ה כִּ י לַ ְח ֹפּר אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ בָּ אוּ:
ל־רחָ ב לֵ אמֹר הוֹצִ ִ
2:3וַיִּ ְשׁלַ ח מֶ לֶ י ְִריחוֹ אֶ ָ
ת־שׁנֵי הָ אֲ נ ִָשׁים ו ִַתּצְ פְּ נוֹ וַתּ ֹאמֶ ר כֵּן בָּ אוּ אֵ לַ י הָ אֲ נ ִָשׁים וְל ֹא י ַָד ְﬠ ִתּי ֵמאַ יִן הֵ ָמּה:
ְ
2:4ו ִַתּ ַקּח הָ ִא ָשּׁה אֶ
2:5וַי ְִהי הַ ַשּׁﬠַ ר ִל ְסגּוֹר בַּ חֹ ֶשׁ וְהָ אֲ נ ִָשׁים יָצָאוּ ל ֹא י ַָדﬠְ ִתּי אָ נָה הָ לְ כוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ִר ְדפוּ מַ הֵ ר אַ חֲ ֵריהֶ ם כִּ י תַ ִשּׂיגוּם:
2:6ו ְִהיא הֶ ﬠֱלָ תַ ם הַ ָגּגָה ו ִַתּ ְט ְמנֵם ְבּפִ ְשׁ ֵתּי הָ ﬠֵ ץ הָ ﬠ ֲֻרכוֹת לָ הּ ﬠַ ל־הַ גָּג:
2:7וְהָ אֲ נ ִָשׁים ָר ְדפוּ אַ חֲ ֵריהֶ ם ֶדּ ֶר הַ יּ ְַר ֵדּן ﬠַ ל הַ ַמּﬠְ ְבּרוֹת וְהַ ַשּׁﬠַ ר סָ גָרוּ אַ חֲ ֵרי כַּאֲ ֶשׁר יָצְ אוּ הָ ר ְֹד ִפים אַ חֲ ֵריהֶ ם:
2:8וְהֵ מָּ ה טֶ ֶרם י ְִשׁכָּבוּן ו ְִהיא ﬠָ ְלתָ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם ﬠַ ל־הַ גָּג:
ימ ְתכֶם ﬠָ לֵ ינוּ וְכִ י ָנמֹגוּ כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ
2:9וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הָ אֲ נ ִָשׁים י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י־נָתַ ן יְהוָה לָ כֶם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וְכִ י־נָפְ לָ ה אֵ ַ
ִמפְּ נֵיכֶם:
2
יתם ִל ְשׁנֵי ַמ ְלכֵי
ת־מי יַם־סּוֹף ִמפְּ נֵיכֶם ְבּצֵא ְתכֶם ִמ ִמּצְ ָריִם וַאֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׂ ֶ
ֵ
ר־הוֹבישׁ יְהוָה אֶ
ִ
2:10כִּ י ָשׁמַ ְﬠנוּ אֵ ת אֲ ֶשׁ
אוֹתם:
ָ
וּלעוֹג אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ַר ְמ ֶתּם
הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ְל ִסיחֹ ן ְ
ֹא־קמָ ה עוֹד רוּחַ ְבּ ִאישׁ ִמפְּ נֵיכֶם כִּ י יְהוָה אֱ הֵ יכֶם הוּא אֱ ִהים בַּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּﬠַ ל
2:11וַנִּ ְשׁמַ ע וַיִּ מַּ ס לְ בָ בֵ נוּ ְול ָ
וְﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ִמתָּ חַ ת:
וּנְת ֶתּם לִ י אוֹת
יתם גַּם־אַ ֶתּם ִﬠם־בֵּ ית אָ ִבי חֶ סֶ ד ַ
יתי ִﬠ ָמּכֶם חָ סֶ ד ַוﬠ ֲִשׂ ֶ
2:12וְﬠַ ָתּה ִה ָשּׁ ְבעוּ־נָא ִלי בַּ יהוָה כִּ י־ﬠָ ִשׂ ִ
אֱ מֶ ת:
ת־א ִמּי וְאֶ ת־אַ חַ י וְאֶ ת־אַ חוֹתַ י וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר לָ הֶ ם ו ְִהצַּלְ תֶּ ם אֶ ת־נַפְ שֹׁתֵ ינוּ ִממָּ וֶת:
ִ
ִתם אֶ ת־אָ ִבי וְאֶ
2:13וְהַ חֲ י ֶ
ת־דּבָ ֵרנוּ זֶה וְהָ יָה ְבּ ֵתת־יְהוָה לָ נוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ
ֹאמרוּ לָ הּ הָ אֲ נ ִָשׁים נַפְ ֵשׁנוּ ַת ְח ֵתּיכֶם לָ מוּת ִאם ל ֹא תַ גִּ ידוּ אֶ ְ
ַ 2:14ויּ ְ
וְﬠָ ִשׂינוּ ﬠִ מָּ חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת:
יוֹשׁבֶ ת:
2:15וַתּוֹ ִר ֵדם בַּ חֶ בֶ ל ְבּﬠַ ד הַ חַ לּוֹן כִּ י בֵ יתָ הּ ְבּ ִקיר הַ חוֹמָ ה וּבַ חוֹמָ ה ִהיא ָ
2:16וַתּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם הָ הָ ָרה לֵּ כוּ פֶּ ן־יִפְ גְּ עוּ בָ כֶם הָ ר ְֹדפִ ים ְונ ְַחבֵּ ֶתם ָשׁמָּ ה ְשׁ ֶשׁת י ִָמים ﬠַ ד שׁוֹב הָ ר ְֹד ִפים ְואַ חַ ר
תֵּ לְ כוּ לְ ַד ְרכְּ כֶם:
ֹאמרוּ אֵ לֶ יהָ הָ אֲ נ ִָשׁים ְנ ִקיִּ ם אֲ נ ְַחנוּ ִמ ְשּׁ ֻבﬠָ תֵ הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִה ְשׁבַּ ְﬠ ָתּנוּ:
2:17וַיּ ְ
ת־א ֵמּ
ִ
הוֹר ְדתֵּ נוּ בוֹ וְאֶ ת־אָ ִבי וְאֶ
ת־תּ ְקוַת חוּט הַ ָשּׁנִי הַ זֶּה ִתּ ְק ְשׁ ִרי בַּ חַ לּוֹן אֲ ֶשׁר ַ
ִ
ִ 2:18הנֵּה אֲ נ ְַחנוּ בָ ִאים בָּ אָ ֶרץ אֶ
ְתה:
וְאֶ ת־אַ חַ ִי וְאֵ ת כָּל־בֵּ ית אָ ִבי תַּ אַ ְס ִפי אֵ לַ ִי הַ בָּ י ָ
2:19וְהָ יָה כֹּל אֲ ֶשׁר־יֵצֵא ִמ ַדּלְ תֵ י בֵ יתֵ הַ חוּ ָצה ָדּמוֹ ְבר ֹאשׁוֹ וַאֲ נ ְַחנוּ ְנ ִקיִּ ם ְוכֹל אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה ִא ָתּ בַּ בַּ יִת ָדּמוֹ
ֹאשׁנוּ ִאם־יָד ִתּ ְהיֶה־בּוֹ:
ְבר ֵ
ת־דּבָ ֵרנוּ זֶה וְהָ יִינוּ ְנ ִקיִּ ם ִמ ְשּׁ ֻבﬠָ תֵ אֲ ֶשׁר ִה ְשׁבַּ ﬠְ ָתּנוּ:
2:20ו ְִאם־תַּ גִּ ִידי אֶ ְ
ת־תּ ְקוַת הַ ָשּׁנִי בַּ חַ לּוֹן:
ִ
2:21וַתּ ֹאמֶ ר כְּ ִד ְב ֵריכֶם כֶּן־הוּא ו ְַתּ ַשׁ ְלּחֵ ם ַויֵּלֵ כוּ ו ִַתּ ְקשֹׁר אֶ
ד־שׁבוּ הָ ר ְֹד ִפים וַיְבַ ְקשׁוּ הָ ר ְֹד ִפים ְבּכָל־הַ ֶדּ ֶר ְול ֹא ָמצָ אוּ:
2:22וַיֵּלְ כוּ וַ ָיּבֹאוּ הָ הָ ָרה וַיּ ְֵשׁבוּ ָשׁם ְשׁ ֶשׁת י ִָמים ﬠַ ָ
אוֹתם:
ָ
ַ 2:23ויָּשֻׁ בוּ ְשׁנֵי הָ אֲ נ ִָשׁים ַויּ ְֵרדוּ מֵ הָ הָ ר ַויַּﬠַ ְב רוּ וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ַויְסַ ְפּרוּ־לוֹ אֵ ת כָּל־הַ מֹּצְ אוֹת
ֹאמרוּ אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ כִּ י־נָתַ ן יְהוָה ְבּי ֵָדנוּ אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ ְוגַם־ ָנמֹגוּ כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ ִמפָּ נֵינוּ:
2:24וַיּ ְ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ִָלנוּ ָשׁם ֶט ֶרם יַ ֲﬠ ֹב רוּ:
3:1וַיּ ְַשׁכֵּם יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ בּ ֶֹקר וַיִּ ְסעוּ מֵ הַ ִשּׁ ִטּים וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־הַ יּ ְַר ֵדּן הוּא ְוכ ְ
שּׁ ְט ִרים ְבּ ֶק ֶרב הַ מַּ חֲ נֶה:
3:2וַי ְִהי ִמ ְק ֵצה ְשׁ ֶשׁת י ִָמים וַיַּﬠַ ְברוּ הַ ֹ
אוֹתכֶם אֵ ת אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם וְהַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִיִּ ם נ ְֹשׂ ִאים אֹתוֹ וְאַ ֶתּם ִתּ ְסעוּ
מ ר כִּ ְר ְ
3:3וַיְצַוּוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם לֵ א ֹ
קוֹמכֶם וַהֲ לַ כְ תֶּ ם אַ חֲ ָריו:
ִמ ְמּ ְ
ר־תּ ְדעוּ אֶ ת־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר
ל־תּ ְק ְרבוּ אֵ לָ יו ְל ַמﬠַ ן אֲ ֶשׁ ֵ
3:4אַ ָרחוֹק י ְִהיֶה בֵּ ינֵיכֶם וּבֵ ינוֹ כְּ אַ לְ פַּ יִם אַ מָּ ה בַּ ִמּ ָדּה אַ ִ
תֵּ לְ כוּ־בָ הּ כִּ י ל ֹא ﬠֲבַ ְרתֶּ ם בַּ ֶדּ ֶר ִמ ְתּמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם:
ֲשׂה יְהוָה ְבּ ִק ְר ְבּכֶם נִפְ לָ אוֹת:
ֹאמר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־הָ ﬠָ ם ִה ְת ַק ָדּשׁוּ כִּ י ָמחָ ר יַﬠ ֶ
3:5וַיּ ֶ
ֹאמר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים לֵ אמֹר ְשׂאוּ אֶ ת־אֲ רוֹן הַ ְבּ ִרית ו ְִﬠ ְברוּ ִל ְפנֵי הָ ﬠָ ם וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־אֲ רוֹן הַ ְבּ ִרית ַויּ ְֵלכוּ
ַ 3:6ויּ ֶ
לִ פְ נֵי הָ ﬠָ ם:
ֹשׁה אֶ ְהיֶה
ִיתי ﬠִ ם־מ ֶ
אמר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ הַ יּוֹם הַ זֶּה אָ חֵ ל גּ ֶַדּלְ ְבּﬠֵ ינֵי כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְֵדעוּן כִּ י כַּאֲ ֶשׁ ר הָ י ִ
3:7וַיּ ֹ ֶ
ִﬠמָּ :
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ד־ק ֵצה ֵמי הַ ַיּ ְר ֵדּן בַּ יּ ְַר ֵדּן ַתּ ֲﬠמֹדוּ:
3:8וְאַ ָתּה ְתּצַ וֶּה אֶ ת־הַ כֹּהֲ ִנים נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן־הַ ְבּ ִרית לֵ אמֹר כְּ בֹאֲ כֶם ﬠַ ְ
ת־דּ ְב ֵרי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל גֹּ שׁוּ הֵ נָּה ו ְִשׁ ְמעוּ אֶ ִ
3:9וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ְ
יוֹרישׁ ִמ ְפּנֵיכֶם אֶ ת־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וְאֶ ת־הַ ִח ִתּי וְאֶ ת־הַ ִחוִּ י
ְהוֹרשׁ ִ
3:10וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְבּז ֹאת תֵּ ְדעוּן כִּ י אֵ ל חַ י ְבּ ִק ְר ְבּכֶם ו ֵ
ְבוּסי:
מ ִרי וְהַ י ִ
וְאֶ ת־הַ פְּ ִרזִּ י וְאֶ ת־הַ גִּ ְרגּ ִָשׁי וְהָ אֱ ֹ
ִ 3:11הנֵּה אֲ רוֹן הַ ְבּ ִרית אֲ דוֹן כָּל־הָ אָ ֶרץ עֹבֵ ר ִל ְפנֵיכֶם בַּ יּ ְַר ֵדּן:
3:12וְﬠַ תָּ ה ְקחוּ לָ כֶם ְשׁנֵי ﬠָ ָשׂר ִאישׁ ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ־אֶ חָ ד ִאישׁ־אֶ חָ ד לַ ָשּׁבֶ ט:
3:13וְהָ יָה כְּ נוֹחַ כַּפּוֹת ַרגְ לֵ י הַ כֹּהֲ נִ ים נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן יְהוָה אֲ דוֹן כָּל־הָ אָ ֶרץ ְבּמֵ י הַ יּ ְַר ֵדּן ֵמי הַ יּ ְַר ֵדּן ִיכּ ֵָרתוּן הַ ַמּיִם הַ יֹּ ְר ִדים
ִמלְ מָ ﬠְ לָ ה ְויַﬠַ ְמדוּ נֵד אֶ חָ ד:
3:14וַי ְִהי ִבּ ְנ ֹסﬠַ הָ ﬠָ ם ֵמאָ הֳ לֵ יהֶ ם לַ ֲﬠבֹר אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן וְהַ כֹּהֲ ִנים נ ְֹשׂאֵ י הָ אָ רוֹן הַ ְבּ ִרית לִ ְפנֵי הָ ﬠָ ם:
דוֹתיו
3:15וּכְ בוֹא נ ְֹשׂאֵ י הָ אָ רוֹן ﬠַ ד־הַ יּ ְַר ֵדּן ְו ַרגְ לֵ י הַ כֹּהֲ נִים נ ְֹשׂאֵ י הָ אָ רוֹן ִנ ְט ְבּלוּ ִבּ ְק ֵצה הַ ָמּיִם וְהַ יּ ְַר ֵדּן ָמלֵ א ﬠַ ל־כָּל־גְּ ָ
כֹּל י ְֵמי ָקצִ יר:
3:16וַיַּﬠַ ְמדוּ הַ ַמּיִם הַ יֹּ ְר ִדים ִמלְ ַמ ְﬠלָ ה ָקמוּ נֵד־אֶ חָ ד הַ ְרחֵ ק ְמאֹד בָ אָ ָדם הָ ִﬠיר אֲ ֶשׁר ִמצַּד ָצ ְר ָתן וְהַ יֹּ ְר ִדים ﬠַ ל יָם
הָ ﬠ ֲָרבָ ה יָם־הַ מֶּ לַ ח תַּ מּוּ נִכְ ָרתוּ וְהָ ﬠָ ם ﬠָ ְברוּ ֶנגֶד י ְִריחוֹ:
עֹב ִרים בֶּ חָ ָרבָ ה ﬠַ ד
3:17וַיַּﬠַ ְמדוּ הַ כֹּהֲ נִים נ ְֹשׂאֵ י הָ אָ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה בֶּ חָ ָרבָ ה ְבּתוֹ הַ יּ ְַר ֵדּן הָ כֵן ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
אֲ ֶשׁר־תַּ מּוּ כָּל־הַ גּוֹי לַ ֲﬠבֹר אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן:
ַ 4:1וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר־תַּ מּוּ כָל־הַ גּוֹי לַ ﬠֲבוֹר אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ לֵ אמֹר:
ְ 4:2קחוּ לָ כֶם ִמן־הָ ﬠָ ם ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר אֲ נ ִָשׁים ִאישׁ־אֶ חָ ד ִאישׁ־אֶ חָ ד ִמ ָשּׁבֶ ט:
אוֹתם לֵ אמֹר ְשׂאוּ־לָ כֶם ִמזֶּ ה ִמתּוֹ הַ יּ ְַר ֵדּן ִמ ַמּצַּב ַרגְ לֵ י הַ כֹּהֲ נִים הָ כִ ין ְשׁ ֵתּים־ﬠֶ ְשׂ ֵרה אֲ בָ ִנים וְהַ ﬠֲבַ ְרתֶּ ם
ָ
ְ 4:3וצַוּוּ
אוֹתָ ם ﬠִ מָּ כֶם ו ְִהנּ ְַחתֶּ ם אוֹתָ ם בַּ מָּ לוֹן אֲ ֶשׁר־תָּ ִלינוּ בוֹ הַ לָּ יְלָ ה:
ל־שׁנֵים הֶ ﬠָ ָשׂר ִאישׁ אֲ ֶשׁר הֵ כִ ין ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ־אֶ חָ ד ִאישׁ־אֶ חָ ד ִמ ָשּׁבֶ ט:
4:4וַיִּ ְק ָרא יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ְ
4:5וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם יְהוֹשֻׁ ﬠַ ﬠִ ְברוּ לְ פָ נַי לִ פְ נֵי  1אֲ רוֹן יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֶ ל־תּוֹ הַ יּ ְַר ֵדּן וְהָ ִרימוּ לָ כֶם ִאישׁ אֶ בֶ ן אַ חַ ת
ל־שׁכְ מוֹ לְ ִמ ְספַּ ר ִשׁ ְבטֵ י ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ﬠַ ִ
4:6לְ מַ ﬠַ ן ִתּ ְהיֶה ז ֹאת אוֹת ְבּ ִק ְר ְבּכֶם כִּ י־י ְִשׁאָ לוּן ְבּנֵיכֶם מָ חָ ר לֵ אמֹר ָמה הָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לֶּ ה לָ כֶם:
ימי הַ יּ ְַר ֵדּן ִמ ְפּנֵי אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה ְבּﬠָ ְברוֹ בַּ יּ ְַר ֵדּן נִכְ ְרתוּ ֵמי הַ יּ ְַר ֵדּן וְהָ יוּ הָ אֲ בָ נִים
4:7וַאֲ ַמ ְרתֶּ ם לָ הֶ ם אֲ ֶשׁר נִכְ ְרתוּ ֵמ ֵ
הָ אֵ לֶּ ה לְ זִ כָּרוֹן לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
4:8וַ ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַיִּ ְשׂאוּ ְשׁתֵּ י־ﬠֶ ְשׂ ֵרה אֲ בָ נִים ִמתּוֹ הַ יּ ְַר ֵדּן כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה
אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ לְ ִמ ְספַּ ר ִשׁ ְבטֵ י ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ַיּﬠ ֲִב רוּם ﬠִ מָּ ם אֶ ל־הַ מָּ לוֹן וַיַּנִּחוּם ָשׁם:
וּשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה אֲ בָ נִים הֵ ִקים יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְבּתוֹ הַ יּ ְַר ֵדּן תַּ חַ ת מַ ַצּב ַרגְ לֵ י הַ כֹּהֲ ִנים נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן הַ ְבּ ִרית וַיִּ ְהיוּ ָשׁם ﬠַ ד
ְ 4:9
הַ יּוֹם הַ זֶּה:
עֹמ ִדים ְבּתוֹ הַ יּ ְַר ֵדּן ﬠַ ד תֹּם כָּל־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁ ר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְל ַדבֵּ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם
4:10וְהַ כֹּהֲ נִים נ ְֹשׂאֵ י הָ אָ רוֹן ְ
ֹשׁה אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַיְמַ הֲ רוּ הָ ﬠָ ם וַ ַיּ ֲﬠבֹרוּ:
כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה מ ֶ
ר־תּם כָּל־הָ ﬠָ ם לַ ﬠֲבוֹר ַו ַיּ ֲﬠבֹר אֲ רוֹן־יְהוָה וְהַ כֹּהֲ נִ ים ִל ְפנֵי הָ ﬠָ ם:
ַ 4:11וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁ ַ
ֹשׁה:
ַשּׁה חֲ מֻ ִשׁים לִ ְפנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֲ לֵ יהֶ ם מ ֶ
וּבנֵי־גָד וַחֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
ֵי־ראוּבֵ ן ְ
4:12וַיַּﬠַ ְברוּ ְבּנ ְ
4:13כְּ אַ ְרבָּ ִﬠים אֶ לֶ ף חֲ לוּצֵי הַ צָּבָ א ﬠָ ְב רוּ ִל ְפנֵי יְהוָה לַ ִמּ ְלחָ מָ ה אֶ ל ﬠַ ְרבוֹת ְי ִריחוֹ:
ֹשׁה כָּל־ ְי ֵמי חַ יָּיו:
4:14בַּ יּוֹם הַ הוּא גִּ ַדּל יְהוָה אֶ ת־ ְיהוֹשֻׁ ﬠַ ְבּﬠֵ ינֵי כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְראוּ ֹאתוֹ כַּאֲ ֶשׁר י ְָראוּ אֶ ת־מ ֶ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ לֵ אמֹר:
ַ 4:15ויּ ֶ
4:16צַ וֵּה אֶ ת־הַ כֹּהֲ ִנים נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן הָ ﬠֵ דוּת ְויַﬠֲלוּ ִמן־הַ יּ ְַר ֵדּן:
מר ﬠֲלוּ ִמן־הַ יּ ְַר ֵדּן:
ַ 4:17ו ְיצַו יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־הַ כֹּהֲ נִ ים לֵ א ֹ
4:18וַי ְִהי בַּ ﬠֲלוֹת הַ כֹּהֲ ִנים נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה ִמתּוֹ הַ יּ ְַר ֵדּן נ ְִתּקוּ כַּפּוֹת ַרגְ לֵ י הַ כֹּהֲ נִים אֶ ל הֶ חָ ָרבָ ה ַויָּשֻׁ בוּ
דוֹתיו:
מוֹל־שׁלְ שׁוֹם ﬠַ ל־כָּל־גְּ ָ
ִ
מֵ י־הַ יּ ְַר ֵדּן ִל ְמקוֹמָ ם ַויֵּלְ כוּ כִ ְת
4:19וְהָ ﬠָ ם ﬠָ לוּ ִמן־הַ יּ ְַר ֵדּן בֶּ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן וַיַּחֲ נוּ בַּ גִּ לְ גָּל ִבּ ְקצֵה ִמזְ ַרח ְי ִריחוֹ:
4:20וְאֵ ת ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה הָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר לָ ְקחוּ ִמן־הַ יּ ְַר ֵדּן הֵ ִקים יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ גִּ ְלגָּל:
בוֹתם לֵ אמֹר ָמה הָ אֲ בָ נִ ים הָ אֵ לֶּ ה:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר אֲ ֶשׁ ר י ְִשׁאָ לוּן ְבּנֵיכֶם מָ חָ ר אֶ ת־אֲ ָ
ֹאמר אֶ ְ
ַ 4:21ויּ ֶ
ת־בּנֵיכֶם לֵ אמֹר בַּ יַּבָּ ָשׁה ﬠָ בַ ר י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן הַ ֶזּה:
ְ
ְהוֹד ְﬠתֶּ ם אֶ
4:22ו ַ
1
ר־הוֹבישׁ יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֶ ת־מֵ י הַ יּ ְַר ֵדּן ִמפְּ נֵיכֶם ﬠַ ד־ﬠָ ְב ְרכֶם כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה יְהוָה אֱ הֵ יכֶם לְ יַם־סּוֹף
ִ
4:23אֲ ֶשׁ
ר־הוֹבישׁ ִמפָּ נֵינוּ ﬠַ ד־ﬠָ ְב ֵרנוּ:
ִ
אֲ ֶשׁ
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אתם אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם כָּל־הַ יּ ִָמים:
4:24לְ מַ ﬠַ ן ַדּﬠַ ת כָּל־ﬠַ ֵמּי הָ אָ ֶרץ אֶ ת־יַד יְהוָה כִּ י חֲ ז ָָקה ִהיא ְלמַ ﬠַ ן י ְָר ֶ
ר־הוֹבישׁ יְהוָה
ִ
מ ִרי אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן יָמָּ ה ְוכָל־מַ לְ כֵי הַ כְּ ַנﬠֲנִי אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ יָּם אֵ ת אֲ ֶשׁ
ָל־מ ְלכֵי הָ אֱ ֹ
ַ 5:1וי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ כּ ַ
ת־מי הַ יּ ְַר ֵדּן ִמ ְפּנֵי ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד־ﬠָ ְב ָרם וַיִּ מַּ ס ְלבָ בָ ם ְול ֹא־הָ יָה בָ ם עוֹד רוּחַ ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֵ
אֶ
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ
ֲשׂה ְל חַ ְרבוֹת צ ִֻרים וְשׁוּב מֹל אֶ
5:2בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא אָ ַמר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ﬠ ֵ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־גִּ ְבﬠַ ת הָ ﬠ ֲָרלוֹת:
ְ
5:3וַיַּﬠַ שׂ־לוֹ יְהוֹשֻׁ ﬠַ חַ ְרבוֹת צ ִֻרים וַיָּמָ ל אֶ
ְ 5:4וזֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־מָ ל יְהוֹשֻׁ ﬠַ כָּל־הָ ﬠָ ם הַ יֹּ צֵא ִמ ִמּצְ ַריִם הַ זְּ כ ִָרים כֹּל אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה מֵ תוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר בַּ ֶדּ ֶר
ְבּצֵאתָ ם ִמ ִמּצְ ָריִם:
צֵאתם ִמ ִמּצְ ַריִם ל ֹא־מָ לוּ:
 5:5כִּ י־מֻ לִ ים הָ יוּ כָּל־הָ ﬠָ ם הַ יֹּ צְ ִאים ְוכָל־הָ ﬠָ ם הַ יִּ ִדים בַּ ִמּ ְדבָּ ר בַּ ֶדּ ֶר ְבּ ָ
5:6כִּ י אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה הָ ְלכוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר ﬠַ ד־תֹּם כָּל־הַ גּוֹי אַ נְ ֵשׁי הַ ִמּ ְלחָ ָמה הַ יֹּ צְ ִאים ִמ ִמּצְ ַריִם אֲ ֶשׁ ר
בוֹתם לָ תֶ ת לָ נוּ אֶ ֶרץ
ֹא־שׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְהוָה אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה לָ הֶ ם ְל ִב ְל ִתּי ְראוֹת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה לַ אֲ ָ
ל ָ
זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ:
ֹא־מלוּ אוֹתָ ם בַּ ָדּ ֶר :
ת־בּנֵיהֶ ם הֵ ִקים ַתּ ְח ָתּם אֹתָ ם ָמל יְהוֹשֻׁ ﬠַ כִּ י־ﬠ ֲֵר ִלים הָ יוּ כִּ י ל ָ
ְ
5:7וְאֶ
ַ 5:8וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר־תַּ מּוּ כָל־הַ גּוֹי ְל ִהמּוֹל ַויּ ְֵשׁבוּ תַ ְח ָתּם בַּ ַמּחֲ נֶה ﬠַ ד חֲ יוֹתָ ם:
ַלּוֹתי אֶ ת־חֶ ְרפַּ ת ִמצְ ַר ִים ֵמﬠֲלֵ יכֶם וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם הַ מָּ קוֹם הַ הוּא גִּ ְלגָּל ﬠַ ד הַ יּוֹם
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ הַ יּוֹם גּ ִ
5:9וַיּ ֶ
הַ זֶּה:
5:10וַיַּחֲ נוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ גִּ ְלגָּל וַ ַיּﬠֲשׂוּ אֶ ת־הַ פֶּ סַ ח ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ בָּ ﬠֶ ֶרב ְבּﬠַ ְרבוֹת י ְִריחוֹ:
5:11וַיּ ֹאכְ לוּ מֵ ﬠֲבוּר הָ אָ ֶרץ ִמ ָמּחֳ ַרת הַ פֶּ סַ ח מַ צּוֹת ו ְָקלוּי ְבּﬠֶ ֶצם הַ יּוֹם הַ זֶּה:
5:12וַיִּ ְשׁבֹּת הַ מָּ ן ִממָּ חֳ ָרת ְבּאָ כְ לָ ם מֵ ﬠֲבוּר הָ אָ ֶרץ וְל ֹא־הָ יָה עוֹד לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל מָ ן וַיּ ֹאכְ לוּ ִמ ְתּבוּאַ ת אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן
בַּ ָשּׁנָה הַ ִהיא:
ה־אישׁ עֹמֵ ד לְ נֶגְ דּוֹ וְחַ ְרבּוֹ ְשׁלוּפָ ה ְבּיָדוֹ וַיֵּלֶ יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֵ לָ יו
ַ 5:13וי ְִהי ִבּ ְהיוֹת יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּ ִיריחוֹ וַיִּ ָשּׂא ﬠֵ ינָיו ַויּ ְַרא ו ְִה ֵנּ ִ
ם־ל ָצ ֵרינוּ:
ֹאמר לוֹ הֲ לָ נוּ אַ ָתּה ִא ְ
ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ָמה אֲ ֹדנִי ְמ ַדבֵּ ר
אתי וַיִּ פֹּ ל יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־פָּ נָיו אַ ְרצָ ה וַיִּ ְשׁתָּ חוּ וַיּ ֶ
ֹאמר לוֹ כִּ י אֲ נִי ַשׂר־צְ בָ א־יְהוָה ﬠַ ָתּה בָ ִ
5:14וַיּ ֶ
אֶ ל־ﬠַ ְבדּוֹ:
קֹדשׁ הוּא וַיַּﬠַ שׂ
עֹמד ﬠָ לָ יו ֶ
ֹאמר ַשׂר־צְ בָ א יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ַשׁל־נַﬠַ ְל ֵמﬠַ ל ַרגְ לֶ כִּ י הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר אַ ָתּה ֵ
5:15וַיּ ֶ
יְהוֹשֻׁ ﬠַ כֵּן:
וּמסֻ גּ ֶֶרת ִמפְּ נֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ין יוֹ ֵצא וְאֵ ין בָּ א:
6:1ו ִִיריחוֹ ֹסג ֶֶרת ְ
בּוֹרי הֶ חָ יִל:
6:2וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְראֵ ה נ ַָת ִתּי ְבי ְָד אֶ ת־י ְִריחוֹ וְאֶ ת־מַ ְלכָּהּ גִּ ֵ
ֲשׂה ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים:
ֹתם אֶ ת־הָ ִﬠיר כֹּל אַ נְ ֵשׁי הַ ִמּ ְלחָ ָמה הַ ֵקּיף אֶ ת־הָ ִﬠיר פַּ ﬠַ ם אֶ חָ ת כֹּה ַתﬠ ֶ
6:3וְסַ בּ ֶ
יﬠי ָתּסֹבּוּ אֶ ת־הָ ִﬠיר ֶשׁבַ ע ְפּﬠָ ִמים
יּוֹבלִ ים לִ פְ נֵי הָ אָ רוֹן וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
6:4ו ְִשׁ ְבﬠָ ה כֹהֲ נִים י ְִשׂאוּ ִשׁ ְבﬠָ ה שׁוֹפְ רוֹת הַ ְ
וְהַ כֹּהֲ נִים י ְִת ְקעוּ בַּ שּׁוֹפָ רוֹת:
חוֹמת הָ ִﬠיר
ַ
שׁ ְבּ ֶק ֶרן הַ יּוֹבֵ ל ְבּ ָשׁ ְמ ֲﬠכֶם אֶ ת־קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר י ִָריעוּ כָל־הָ ﬠָ ם ְתּרוּﬠָ ה גְ דוֹלָ ה ְונ ְָפלָ ה
6:5וְהָ יָה ִבּ ְמ ֹ
תַּ ְחתֶּ יהָ וְﬠָ לוּ הָ ﬠָ ם ִאישׁ נֶגְ דּוֹ:
6:6וַיִּ ְק ָרא יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן אֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ְשׂאוּ אֶ ת־אֲ רוֹן הַ ְבּ ִרית ו ְִשׁ ְבﬠָ ה כֹהֲ נִים י ְִשׂאוּ ִשׁ ְבﬠָ ה שׁוֹ ְפרוֹת
יוֹבלִ ים לִ פְ נֵי אֲ רוֹן יְהוָה:
ְ
ֹאמר אֶ ל־הָ ﬠָ ם ִﬠ ְברוּ וְסֹבּוּ אֶ ת־הָ ﬠִ יר וְהֶ חָ לוּץ ַי ֲﬠבֹר ִל ְפנֵי אֲ רוֹן יְהוָה:
ַ 6:7ויּ ֶ
ְת ְקעוּ
יּוֹב ִלים ִל ְפנֵי יְה ָוה ﬠָ ְברוּ ו ָ
שׁוֹפרוֹת הַ ְ
ְ
ַ 6:8וי ְִהי כֶּאֱ מֹר ְי הוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־הָ ﬠָ ם ו ְִשׁ ְבﬠָ ה הַ כֹּהֲ ִנים נ ְֹשׂ ִאים ִשׁ ְבﬠָ ה
בַּ שּׁוֹפָ רוֹת וַאֲ רוֹן ְבּ ִרית יְהוָה הֹ לֵ אַ חֲ ֵריהֶ ם:
ְתקוֹﬠַ בַּ שּׁוֹפָ רוֹת:
6:9וְהֶ חָ לוּץ הֹ לֵ לִ פְ נֵי הַ כֹּהֲ נִים תָּ ְקעוּ הַ שּׁוֹפָ רוֹת וְהַ ְמאַ סֵּ ף הֹ לֵ אַ חֲ ֵרי הָ אָ רוֹן הָ לוֹ ו ָ
6:10וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם צִ וָּה יְהוֹשֻׁ ﬠַ לֵ אמֹר ל ֹא תָ ִריעוּ וְל ֹא־תַ ְשׁ ִמיעוּ אֶ ת־קוֹלְ כֶם וְל ֹא־יֵצֵא ִמפִּ יכֶם ָדּבָ ר ﬠַ ד יוֹם אָ ְמ ִרי
אֲ לֵ יכֶם הָ ִריעוּ וַהֲ ִריעֹתֶ ם:
ַ 6:11ויַּסֵּ ב אֲ רוֹן־יְהוָה אֶ ת־הָ ִﬠיר הַ ֵקּף פַּ ﬠַ ם אֶ חָ ת ַו ָיּ ֹבאוּ הַ ַמּחֲ נֶה וַיּ ִָלינוּ בַּ ַמּחֲ נֶה:
ַ 6:12ויּ ְַשׁכֵּם יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ בּ ֶֹקר וַיִּ ְשׂאוּ הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה:
ְת ְקעוּ בַּ שּׁוֹפָ רוֹת וְהֶ חָ לוּץ
שׁוֹפרוֹת הַ יֹּ ְב ִלים ִל ְפנֵי אֲ רוֹן יְהוָה הֹ ְלכִ ים הָ לוֹ ו ָ
ְ
6:13ו ְִשׁ ְבﬠָ ה הַ כֹּהֲ נִים נ ְֹשׂ ִאים ִשׁ ְבﬠָ ה
ְתקוֹﬠַ בַּ שּׁוֹפָ רוֹת:
הֹ לֵ ִל ְפנֵיהֶ ם וְהַ ְמאַ סֵּ ף הֹ לֵ אַ חֲ ֵרי אֲ רוֹן יְהוָה הוֹלֵ ו ָ
6:14וַיָּסֹבּוּ אֶ ת־הָ ﬠִ יר בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי פַּ ﬠַ ם אַ חַ ת וַיָּשֻׁ בוּ הַ מַּ חֲ נֶה כֹּה ﬠָ שׂוּ ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים:
ַ 6:15וי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ַויּ ְַשׁכִּ מוּ ַכּﬠֲלוֹת הַ ַשּׁחַ ר ַויָּסֹבּוּ אֶ ת־הָ ִﬠיר כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט הַ זֶּ ה ֶשׁבַ ע ְפּﬠָ ִמים ַרק בַּ יּוֹם הַ הוּא
סָ ְבבוּ אֶ ת־הָ ִﬠיר ֶשׁבַ ע פְּ ﬠָ ִמים:
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יﬠית תָּ ְקעוּ הַ כֹּהֲ נִים בַּ שּׁוֹפָ רוֹת וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־הָ ﬠָ ם הָ ִריעוּ כִּ י־נָתַ ן יְהוָה לָ כֶם
6:16וַי ְִהי בַּ פַּ ﬠַ ם הַ ְשּׁ ִב ִ
אֶ ת־הָ ﬠִ יר:
ְתה הָ ִﬠיר חֵ ֶרם ִהיא ְוכָל־אֲ ֶשׁר־בָּ הּ לַ יהוָה ַרק ָרחָ ב הַ זּוֹנָה ִתּ ְחיֶה ִהיא ְוכָל־אֲ ֶשׁ ר ִאתָּ הּ בַּ בַּ יִת כִּ י
6:17וְהָ י ָ
הֶ ְח ְבּאַ תָ ה אֶ ת־הַ מַּ לְ אָ כִ ים אֲ ֶשׁר ָשׁלָ ְחנוּ:
ְשׂ ְמתֶּ ם אֶ ת־מַ חֲ ֵנה י ְִשׂ ָראֵ ל ְלחֵ ֶרם וַ ֲﬠכ ְַר ֶתּם
ן־תּ ְח ְמדוּ וּלְ ַק ְח ֶתּם ִמן־הַ חֵ ֶרם ו ַ
6:18ו ְַרק־אַ תֶּ ם ִשׁ ְמרוּ ִמן־הַ חֵ ֶרם פֶּ ַ
אוֹתוֹ:
קֹדשׁ הוּא לַ יהוָה אוֹ ַצר יְהוָה יָבוֹא:
ְ 6:19וכֹל כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב וּכְ לֵ י ְנחֹ ֶשׁת וּבַ ְרזֶל ֶ
חוֹמה
ַ 6:20ויּ ַָרע הָ ﬠָ ם וַיִּ ְת ְקעוּ בַּ שֹּׁפָ רוֹת ַוי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ הָ ﬠָ ם אֶ ת־קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר ַויּ ִָריעוּ הָ ﬠָ ם ְתּ רוּﬠָ ה גְ דוֹלָ ה ו ִַתּפֹּל הַ ָ
תַּ ְחתֶּ יהָ וַיַּﬠַ ל הָ ﬠָ ם הָ ﬠִ ָירה ִאישׁ נֶגְ דּוֹ וַיִּ לְ כְּ דוּ אֶ ת־הָ ﬠִ יר:
ד־א ָשּׁה ִמנַּﬠַ ר וְﬠַ ד־ז ֵָקן וְﬠַ ד שׁוֹר ו ֶָשׂה וַחֲ מוֹר לְ פִ י־חָ ֶרב:
ַ 6:21ויַּחֲ ִרימוּ אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר בָּ ﬠִ יר ֵמ ִאישׁ וְﬠַ ִ
6:22וְלִ ְשׁ ַניִם הַ ְנּﬠָ ִרים הַ ְמ ַרגְּ ִלים אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אָ מַ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ בֹּאוּ בֵּ ית־הָ ִא ָשּׁה הַ זּוֹנָה וְהוֹצִ יאוּ ִמ ָשּׁם אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה
וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לָ הּ כַּאֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ﬠְ תֶּ ם לָ הּ:
ת־א ָמּהּ וְאֶ ת־אַ חֶ יהָ וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁ ר־לָ הּ וְאֵ ת
ִ
ת־רחָ ב וְאֶ ת־אָ ִביהָ וְאֶ
ַ 6:23ו ָיּבֹאוּ הַ ְנּﬠָ ִרים הַ ְמ ַרגְּ לִ ים וַיֹּ צִ יאוּ אֶ ָ
ָל־מ ְשׁפְּ חוֹתֶ יהָ הוֹצִ יאוּ וַ ַיּנִּיחוּם ִמחוּץ לְ מַ חֲ נֵה י ְִשׂ ָראֵ ל:
כּ ִ
6:24וְהָ ִﬠיר ָשׂ ְרפוּ בָ אֵ שׁ ְוכָל־אֲ ֶשׁר־בָּ הּ ַרק הַ כֶּסֶ ף וְהַ זָּהָ ב וּכְ לֵ י הַ נְּ חֹ ֶשׁת וְהַ בַּ ְרזֶל נ ְָתנוּ אוֹצַ ר בֵּ ית־יְהוָה:
ת־רחָ ב הַ זּוֹנָה וְאֶ ת־בֵּ ית אָ ִביהָ וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לָ הּ הֶ חֱ יָה יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַתֵּ ֶשׁב ְבּ ֶק ֶרב י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה כִּ י
6:25וְאֶ ָ
ר־שׁלַ ח יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְל ַרגֵּל אֶ ת־ ְי ִריחוֹ:
הֶ ְח ִבּיאָ ה אֶ ת־הַ ַמּ ְלאָ כִ ים אֲ ֶשׁ ָ
ַ 6:26ויּ ְַשׁבַּ ע יְהוֹשֻׁ ﬠַ בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא לֵ אמֹר אָ רוּר הָ ִאישׁ ִל ְפנֵי יְהוָה אֲ ֶשׁר יָקוּם וּבָ נָה אֶ ת־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת אֶ ת־י ְִריחוֹ
וּבצְ ִﬠירוֹ יַצִּ יב ְדּלָ תֶ יהָ :
ִבּ ְבכֹרוֹ ְיי ְַסּ ֶדנָּה ִ
ַ 6:27וי ְִהי יְהוָה אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ַוי ְִהי ָשׁ ְמעוֹ ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ:
ְהוּדה ִמן־הַ חֵ ֶרם וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה
7:1וַיִּ ְמﬠֲלוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ַמﬠַ ל בַּ חֵ ֶרם וַיִּ ַקּח ﬠָ כָן בֶּ ן־כּ ְַר ִמי בֶ ן־ז ְַב ִדּי בֶ ן־ז ֶַרח ְל ַמ ֵטּה י ָ
ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
7:2וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֲ נ ִָשׁים ִמ ִיריחוֹ הָ ﬠַ י אֲ ֶשׁר ִﬠם־בֵּ ית אָ וֶן ִמ ֶקּ ֶדם ְלבֵ ית־אֵ ל ַויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם לֵ אמֹר ﬠֲלוּ ו ְַרגְּ לוּ
אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וַ ַיּﬠֲלוּ הָ אֲ נ ִָשׁים וַ ְי ַרגְּ לוּ אֶ ת־הָ ﬠָ י:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו אַ ל־יַﬠַ ל כָּל־הָ ﬠָ ם כְּ אַ לְ פַּ יִם ִאישׁ אוֹ כִּ ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ִאישׁ יַﬠֲלוּ ְויַכּוּ אֶ ת־הָ ﬠָ י
7:3וַיָּשֻׁ בוּ אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַיּ ְ
ַע־שׁמָּ ה אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם כִּ י ְמﬠַ ט הֵ ָמּה:
ל־תּיַגּ ָ
אַ ְ
ַ 7:4ו ַיּﬠֲלוּ ִמן־הָ ﬠָ ם ָשׁ ָמּה כִּ ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ִאישׁ ַו ָיּנֻסוּ ִל ְפנֵי אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠָ י:
מּוֹרד וַיִּ ַמּס ְלבַ ב־הָ ﬠָ ם
7:5וַיַּכּוּ מֵ הֶ ם אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠַ י כִּ ְשׁ ִשׁים ו ְִשׁ ָשּׁה ִאישׁ וַיִּ ְר ְדּפוּם לִ ְפנֵי הַ ַשּׁﬠַ ר ﬠַ ד־הַ ְשּׁבָ ִרים וַיַּכּוּם בַּ ָ
וַי ְִהי לְ מָ יִם:
7:6וַיִּ ְק ַרע יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִשׂ ְמ תָ יו וַיִּ ֹפּל ﬠַ ל־פָּ נָיו אַ ְרצָה לִ פְ נֵי אֲ רוֹן יְהוָה ﬠַ ד־הָ ﬠֶ ֶרב הוּא וְזִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּﬠֲלוּ ﬠָ פָ ר
ֹאשׁם:
ﬠַ ל־ר ָ
מ ִרי
ֹאמר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְהוִה לָ מָ ה הֵ ﬠֲבַ ְרתָּ הַ ﬠ ֲִביר אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן לָ תֵ ת אֹתָ נוּ ְבּיַד הָ אֱ ֹ
7:7וַיּ ֶ
ֵשׁב ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן:
ידנוּ וְלוּ הוֹאַ לְ נוּ וַנּ ֶ
לְ הַ אֲ ִב ֵ
ִ 7:8בּי אֲ ֹדנָי ָמה אֹמַ ר אַ חֲ ֵרי אֲ ֶשׁר הָ פַ י ְִשׂ ָראֵ ל עֹ ֶרף ִל ְפנֵי ֹאיְבָ יו:
ֲשׂה לְ ִשׁ ְמ
ה־תּﬠ ֵ
וּמ ַ
ת־שׁ ֵמנוּ ִמן־הָ אָ ֶרץ ַ
ְ
ְ 7:9וי ְִשׁ ְמעוּ הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי ְוכֹל יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ ְונָסַ בּוּ ﬠָ לֵ ינוּ ו ְִהכְ ִריתוּ אֶ
הַ גָּדוֹל:
7:10וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ֻקם לָ לָ מָּ ה זֶּה אַ תָּ ה נֹפֵ ל ﬠַ ל־פָּ נֶי :
אוֹתם ְוגַם לָ ְקחוּ ִמן־הַ חֵ ֶרם ְוגַם ָגּנְבוּ ְוגַם כִּ חֲ שׁוּ ְוגַם ָשׂמוּ
ָ
יתי
יתי אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
ת־בּ ִר ִ
ְ
7:11חָ טָ א י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ַגם ﬠָ ְברוּ אֶ
ִבכְ לֵ יהֶ ם:
אוֹסיף ִל ְהיוֹת ִﬠ ָמּכֶם
7:12וְל ֹא יֻכְ לוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לָ קוּם לִ פְ נֵי ֹאיְבֵ יהֶ ם עֹ ֶרף יִפְ נוּ לִ פְ נֵי ֹאיְבֵ יהֶ ם כִּ י הָ יוּ ְלחֵ ֶרם ל ֹא ִ
ִאם־ל ֹא ַת ְשׁ ִמידוּ הַ חֵ ֶרם ִמ ִקּ ְר ְבּכֶם:
ֻ 7:13קם ַק ֵדּשׁ אֶ ת־הָ ﬠָ ם וְאָ מַ ְרתָּ ִה ְת ַק ְדּשׁוּ לְ מָ חָ ר כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל חֵ ֶרם ְבּ ִק ְר ְבּ י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא תוּכַל
לָ קוּם לִ ְפנֵי אֹ יְבֶ י ﬠַ ד־הֲ ִס ְירכֶם הַ חֵ ֶרם ִמ ִקּ ְר ְבּכֶם:
ְ 7:14ו ִנ ְק ַר ְבתֶּ ם בַּ בּ ֶֹקר לְ ִשׁ ְב טֵ יכֶם וְהָ יָה הַ ֵשּׁבֶ ט אֲ ֶשׁר־י ְִלכְּ ֶדנּוּ יְהוָה ִי ְק ַרב לַ ִמּ ְשׁפָּ חוֹת וְהַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה אֲ ֶשׁר־יִלְ כְּ ֶדנָּה
יְהוָה ִתּ ְק ַרב לַ בָּ ִתּים וְהַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר י ְִלכְּ ֶדנּוּ יְהוָה י ְִק ַרב לַ גְּ בָ ִרים:
ת־בּ ִרית יְהוָה וְכִ י־ﬠָ ָשׂה נְבָ לָ ה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ
ִשּׂ ֵרף בָּ אֵ שׁ אֹתוֹ וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ כִּ י ﬠָ בַ ר אֶ
נִּלכָּד בַּ חֵ ֶרם י ָ
7:15וְהָ יָה הַ ְ
ְהוּדה:
ַ 7:16ויּ ְַשׁכֵּם יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ בּ ֶֹקר ַויּ ְַק ֵרב אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְשׁבָ טָ יו וַיִּ לָּ כֵד ֵשׁבֶ ט י ָ
ת־מ ְשׁפַּ חַ ת הַ ַזּ ְר ִחי לַ גְּ בָ ִרים וַיִּ לָּ כֵד ז ְַב ִדּי:
ִ
ְהוּדה וַיִּ לְ כֹּד אֵ ת ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ַזּ ְר ִחי וַיּ ְַק ֵרב אֶ
ת־מ ְשׁפְּ חוֹת י ָ
ִ
7:17וַיּ ְַק ֵרב אֶ
ַ 7:18ויּ ְַק ֵרב אֶ ת־בֵּ יתוֹ לַ גְּ בָ ִרים וַיִּ לָּ כֵד ﬠָ כָן בֶּ ן־כּ ְַר ִמי בֶ ן־ז ְַב ִדּי בֶּ ן־ז ֶַרח ְל ַמ ֵטּה יְהוּ ָדה:

ית
תוֹדה וְהַ גֶּד־נָא לִ י ֶמה ﬠָ ִשׂ ָ
ְתן־לוֹ ָ
7:19וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־ﬠָ כָן ְבּנִ י ִשׂים־נָא כָבוֹד לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ו ֶ
ל־תּכַחֵ ד ִממֶּ נִּי:
אַ ְ
יתי:
אתי לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ָכז ֹאת ְו ָכז ֹאת ﬠָ ִשׂ ִ
ַ 7:20ויַּﬠַ ן ﬠָ כָן אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ַויּ ֹאמַ ר אָ ְמנָה אָ נֹכִ י חָ טָ ִ
וּלשׁוֹן זָהָ ב אֶ חָ ד חֲ ִמ ִשּׁים ְשׁ ָק ִלים ִמ ְשׁ ָקלוֹ
אתיִם ְשׁ ָק ִלים כֶּסֶ ף ְ
וּמ ַ
7:21וָאֶ ְראֶ ה בַ ָשּׁלָ ל אַ ֶדּ ֶרת ִשׁנְ ﬠָ ר אַ חַ ת טוֹבָ ה ָ
וָאֶ ְח ְמ ֵדם וָאֶ ָקּחֵ ם ו ְִהנָּם ְטמוּנִים בָּ אָ ֶרץ ְבּתוֹ הָ אָ הֳ לִ י וְהַ כֶּסֶ ף ַתּ ְח ֶתּיהָ :
7:22וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוֹשֻׁ ﬠַ מַ לְ אָ כִ ים וַיָּרֻ צוּ הָ אֹהֱ לָ ה ו ְִהנֵּה ְטמוּנָה ְבּאָ הֳ לוֹ וְהַ כֶּסֶ ף ַתּ ְח ֶתּיהָ :
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּצִּ ֻקם ִלפְ נֵי יְהוָה:
7:23וַיִּ ָקּחוּם ִמתּוֹ הָ אֹהֶ ל וַי ְִבאוּם אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ וְאֶ ל כּ ְ
ת־בּנֹתָ יו וְאֶ ת־שׁוֹרוֹ
ְ
ת־לשׁוֹן הַ זָּהָ ב וְאֶ ת־בָּ נָיו וְאֶ
7:24וַיִּ ַקּח ְיהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־ﬠָ כָן בֶּ ן־ז ֶַרח וְאֶ ת־הַ כֶּסֶ ף וְאֶ ת־הָ אַ ֶדּ ֶרת וְאֶ ְ
אֹתם ﬠֵ ֶמ ק ﬠָ כוֹר:
וְאֶ ת־חֲ מֹרוֹ וְאֶ ת־צ ֹאנוֹ וְאֶ ת־אָ הֳ לוֹ וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ ְוכָל־ ִי ְשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ ַו ַיּﬠֲלוּ ָ
ֹתם בָּ אֵ שׁ וַיִּ ְס ְקלוּ
7:25וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ מֶ ה ֲﬠכ ְַרתָּ נוּ י ְַﬠכּ ְֳר יְהוָה בַּ יּוֹם הַ ֶזּה וַיִּ ְרגְּ מוּ אֹ תוֹ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ בֶ ן וַיִּ ְשׂ ְרפוּ א ָ
אֹתָ ם בָּ אֲ בָ נִים:
ָשׁב יְהוָה מֵ חֲ רוֹן אַ פּוֹ ﬠַ ל־כֵּן ָק ָרא ֵשׁם הַ ָמּקוֹם הַ הוּא ﬠֵ ֶמק
7:26וַיּ ִָקימוּ ﬠָ לָ יו גַּל־אֲ בָ נִים גָּדוֹל ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה וַיּ ָ
ﬠָ כוֹר ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ל־תּ ָירא וְאַ ל־תֵּ חָ ת ַקח ﬠִ ְמּ אֵ ת כָּל־ﬠַ ם הַ ִמּ ְלחָ ָמה וְקוּם ﬠֲלֵ ה הָ ﬠָ י ְראֵ ה נ ַָת ִתּי
8:1וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ אַ ִ
ְבי ְָד אֶ ת־מֶ לֶ הָ ﬠַ י וְאֶ ת־ﬠַ מּוֹ ְואֶ ת־ﬠִ ירוֹ וְאֶ ת־אַ ְרצוֹ:
ים־ל אֹ ֵרב לָ ִﬠיר
וּבהֶ ְמתָּ הּ תָּ בֹזּוּ לָ כֶם ִשׂ ְ
ק־שׁלָ לָ הּ ְ
וּל ַמ ְלכָּהּ ַר ְ
ית ִל ִיריחוֹ ְ
וּל ַמ ְלכָּהּ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
ית לָ ﬠַ י ְ
8:2וְﬠָ ִשׂ ָ
ֵמאַ חֲ ֶריהָ :
בּוֹרי הַ חַ יִל וַיִּ ְשׁלָ חֵ ם לָ יְלָ ה:
ַ 8:3ויּ ָָקם יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־ﬠַ ם הַ ִמּ ְלחָ ָמה לַ ﬠֲלוֹת הָ ﬠָ י וַיִּ ְבחַ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף ִאישׁ גִּ ֵ
ֹתם לֵ אמֹר ְראוּ אַ ֶתּם ֹא ְר ִבים לָ ﬠִ יר מֵ אַ חֲ ֵרי הָ ﬠִ יר אַ ל־תַּ ְר ִחיקוּ ִמן־הָ ﬠִ יר ְמאֹד ו ְִהיִיתֶ ם כֻּלְּ כֶם ְנ ֹכנִים:
ַ 8:4ויְצַו א ָ
שׁנָה ְונ ְַסנוּ לִ פְ נֵיהֶ ם:
אתנוּ כַּאֲ ֶשׁר בָּ ִרא ֹ
8:5וַאֲ נִי ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִא ִתּי נִ ְק ַרב אֶ ל־הָ ﬠִ יר וְהָ יָה כִּ י־יֵצְ אוּ לִ ְק ָר ֵ
שׁנָה ְונ ְַסנוּ לִ ְפ ֵניהֶ ם:
ֹאמרוּ נ ִָסים ְלפָ נֵינוּ כַּאֲ ֶשׁר בָּ ִרא ֹ
יקנוּ אוֹתָ ם ִמן־הָ ִﬠיר כִּ י י ְ
ְ 8:6ויָצְ אוּ אַ חֲ ֵרינוּ ﬠַ ד הַ ִתּ ֵ
ְהוֹר ְשׁתֶּ ם אֶ ת־הָ ﬠִ יר וּנְתָ נָהּ יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְבּי ְֶדכֶם:
אוֹרב ו ַ
8:7וְאַ תֶּ ם תָּ ֻקמוּ מֵ הָ ֵ
יתי אֶ ְתכֶם:
8:8וְהָ יָה כְּ ָת ְפ ְשׂכֶם אֶ ת־הָ ִﬠיר ַתּצִּ יתוּ אֶ ת־הָ ִﬠיר בָּ אֵ שׁ כִּ ְדבַ ר יְהוָה תַּ ﬠֲשׂוּ ְראוּ צִ וִּ ִ
8:9וַיִּ ְשׁלָ חֵ ם יְהוֹשֻׁ ﬠַ ַויֵּלְ כוּ אֶ ל־הַ מַּ ְא ָרב ַויּ ְֵשׁבוּ בֵּ ין בֵּ ית־אֵ ל וּבֵ ין הָ ﬠַ י ִמיָּם לָ ﬠָ י ַויָּלֶ ן יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא ְבּתוֹ
הָ ﬠָ ם:
ַ 8:10ויּ ְַשׁכֵּם יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ בּ ֶֹקר וַיִּ ְפקֹ ד אֶ ת־הָ ﬠָ ם ַויַּﬠַ ל הוּא וְהַ זְּ ֵקנִים ִל ְפנֵי הָ ﬠָ ם הָ ﬠָ י:
ְ 8:11וכָל־הָ ﬠָ ם הַ ִמּלְ חָ מָ ה אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ﬠָ לוּ וַיִּ גְּ שׁוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶנגֶד הָ ﬠִ יר ַויַּחֲ נוּ ִמצְּ פוֹן לָ ﬠַ י וְהַ גַּי בֵּ ינוֹ וּבֵ ין־הָ ﬠָ י:
אוֹתם אֹ ֵרב בֵּ ין בֵּ ית־אֵ ל וּבֵ ין הָ ﬠַ י ִמיָּם לָ ִﬠיר:
ָ
ָשׂם
8:12וַיִּ ַקּח כַּחֲ ֵמ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ִאישׁ ַויּ ֶ
ַ 8:13ויּ ִָשׂימוּ הָ ﬠָ ם אֶ ת־כָּל־הַ ַמּחֲ נֶה אֲ ֶשׁר ִמצְּ פוֹן לָ ﬠִ יר וְאֶ ת־ﬠ ֲֵקבוֹ ִמיָּם לָ ִﬠיר ַויֵּלֶ יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא ְבּתוֹ
הָ ﬠֵ מֶ ק:
אתם י ְַשּׁרוּ לַ ִמּ ְלחָ מָ ה הוּא ְוכָל־ﬠַ מּוֹ לַ מּוֹﬠֵ ד ִל ְפנֵי
8:14וַי ְִהי כִּ ְראוֹת מֶ לֶ ־הָ ﬠַ י וַיְמַ הֵ ר וַיּ ְַשׁכּם וַיֵּצְ אוּ אַ ְנ ֵשׁי־הָ ﬠִ יר לִ ְק ָר ָ
הָ ﬠ ֲָרבָ ה וְהוּא ל ֹא י ַָד ע כִּ י־ ֹא ֵרב לוֹ ֵמאַ חֲ ֵרי הָ ִﬠיר:
8:15וַיִּ נָּגְ עוּ יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְפנֵיהֶ ם וַ ָיּנֻסוּ ֶדּ ֶר הַ ִמּ ְדבָּ ר:
8:16וַיִּ ָזּﬠֲקוּ כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר בָּ ﬠִ יר לִ ְרדֹּף אַ חֲ ֵריהֶ ם וַיִּ ְר ְדּפוּ אַ חֲ ֵרי יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַיִּ נּ ְָתקוּ ִמן־הָ ִﬠיר:
8:17וְל ֹא־ ִנ ְשׁאַ ר ִאישׁ בָּ ﬠַ י וּבֵ ית אֵ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־יָצְ אוּ אַ חֲ ֵרי ִי ְשׂ ָראֵ ל וַיַּﬠַ זְ בוּ אֶ ת־הָ ִﬠיר ְפּתוּחָ ה וַיִּ ְר ְדּפוּ אַ חֲ ֵרי
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ר־בּיָדוֹ
ר־בּי ְָד אֶ ל־הָ ﬠַ י כִּ י ְבי ְָד אֶ ְתּ ֶננָּה וַיֵּט יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ כִּ ידוֹן אֲ ֶשׁ ְ
8:18וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְנטֵ ה בַּ כִּ ידוֹן אֲ ֶשׁ ְ
אֶ ל־הָ ִﬠיר:
אוֹרב ָקם ְמהֵ ָרה ִמ ְמּקוֹמוֹ ַויָּרוּצוּ כִּ ְנטוֹת יָדוֹ וַ ָיּבֹאוּ הָ ﬠִ יר וַיִּ לְ כְּ דוּהָ וַי ְַמהֲ רוּ וַיַּצִּ יתוּ אֶ ת־הָ ִﬠיר בָּ אֵ שׁ:
8:19וְהָ ֵ
ֲשׁן הָ ִﬠיר הַ ָשּׁמַ י ְָמה ְול ֹא־הָ יָה בָ הֶ ם י ַָדיִם לָ נוּס הֵ נָּה וָהֵ נָּה וְהָ ﬠָ ם
8:20וַיִּ פְ נוּ אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠַ י אַ חֲ ֵריהֶ ם וַיִּ ְראוּ ו ְִהנֵּה ﬠָ לָ ה ﬠ ַ
רוֹדף:
הַ נָּס הַ ִמּ ְדבָּ ר נ ְֶהפַּ אֶ ל־הָ ֵ
ֲשׁן הָ ִﬠיר וַיָּשֻׁ בוּ וַיַּכּוּ אֶ ת־אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠָ י:
8:21וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ָראוּ כִּ י־לָ כַד הָ ֹא ֵרב אֶ ת־הָ ﬠִ יר וְכִ י ﬠָ לָ ה ﬠ ַ
אוֹתם ﬠַ ד־ ִבּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר־לוֹ
ָ
8:22וְאֵ לֶּ ה יָצְ אוּ ִמן־הָ ﬠִ יר לִ ְק ָראתָ ם וַיִּ ְהיוּ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ תָּ וֶ אֵ לֶּ ה ִמזֶּה וְאֵ לֶּ ה ִמזֶּה וַיַּכּוּ
ָשׂ ִריד וּפָ לִ יט:
8:23וְאֶ ת־מֶ לֶ הָ ﬠַ י תָּ פְ שׂוּ חָ י וַיּ ְַק ִרבוּ ֹאתוֹ אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ :
מּוֹרד אֲ ֶשׁר ְר ָדפוּם בּוֹ וַיִּ ְפּלוּ כֻלָּ ם לְ ִפי־חֶ ֶרב
8:24וַי ְִהי כְּ כַלּוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל לַ הֲ רֹג אֶ ת־כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ ﬠַ י בַּ ָשּׂ ֶדה וּבָּ הָ ר בַּ ָ
ﬠַ ד־תֻּ מָּ ם ַויָּשֻׁ בוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל הָ ﬠַ י ַויַּכּוּ אֹתָ הּ ְלפִ י־חָ ֶרב:
ד־א ָשּׁה ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר אָ לֶ ף כֹּל אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠָ י:
ַ 8:25וי ְִהי כָל־הַ נּ ְֹפ ִלים בַּ יּוֹם הַ הוּא ֵמ ִאישׁ וְﬠַ ִ
8:26וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ל ֹא־הֵ ִשׁיב יָדוֹ אֲ ֶשׁר נָטָ ה בַּ כִּ ידוֹן ﬠַ ד אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִרים אֵ ת כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ ﬠָ י:

וּשׁלַ ל הָ ִﬠיר הַ ִהיא בָּ זְ זוּ לָ הֶ ם י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ :
ַ 8:27רק הַ ְבּהֵ ָמה ְ
ימהָ ֵתּל־עוֹלָ ם ְשׁ ָמ ָמה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה:
8:28וַיִּ ְשׂרֹף יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־הָ ﬠָ י ַוי ְִשׂ ֶ
8:29וְאֶ ת־מֶ לֶ הָ ﬠַ י תָּ לָ ה ﬠַ ל־הָ ﬠֵ ץ ﬠַ ד־ﬠֵ ת הָ ﬠָ ֶרב וּכְ בוֹא הַ ֶשּׁ ֶמשׁ צִ ָוּה יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַיֹּ ִרידוּ אֶ ת־נ ְִבלָ תוֹ ִמן־הָ ﬠֵ ץ וַיּ ְַשׁ ִליכוּ
אוֹתָ הּ אֶ ל־פֶּ תַ ח ַשׁﬠַ ר הָ ﬠִ יר וַיּ ִָקימוּ ﬠָ לָ יו גַּל־אֲ בָ נִים גָּדוֹל ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
8:30אָ ז י ְִבנֶה יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּהַ ר ﬠֵ יבָ ל:
ֹשׁה ִמזְ בַּ ח אֲ בָ ִנים ְשׁלֵ מוֹת אֲ ֶשׁר
תּוֹרת מ ֶ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַכּכָּתוּב ְבּסֵ פֶ ר ַ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה אֶ ְ
8:31כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה מ ֶ
ל ֹא־הֵ נִיף ﬠֲלֵ יהֶ ן בַּ ְרזֶל ַו ַיּﬠֲלוּ ﬠָ לָ יו עֹלוֹת לַ יהוָה וַיִּ זְ ְבּחוּ ְשׁלָ ִמים:
ֹשׁה אֲ ֶשׁר כָּתַ ב לִ פְ נֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ב־שׁם ﬠַ ל־הָ אֲ בָ נִים אֵ ת ִמ ְשׁנֵה תּ ַוֹרת מ ֶ
ָ
8:32וַיִּ כְ תָּ
וּמזֶּה לָ אָ רוֹן ֶנגֶד הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִיִּ ם נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה
עֹמ ִדים ִמזֶּה ִ
ְ 8:33וכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל וּזְ ֵקנָיו ְושׁ ְֹט ִרים ְושׁ ְֹפטָ יו ְ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה ְלבָ ֵר אֶ ת־הָ ﬠָ ם
ַכּגֵּר כָּאֶ זְ ָרח חֶ צְ יוֹ אֶ ל־מוּל הַ ר־גְּ ִרזִ ים וְהַ חֶ צְ יוֹ אֶ ל־מוּל הַ ר־ﬠֵ יבָ ל כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה מ ֶ
שׁנָה:
י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ ִרא ֹ
תּוֹרה:
תּוֹרה הַ ְבּ ָרכָה וְהַ ְקּלָ לָ ה כְּ כָל־הַ כָּתוּב ְבּסֵ פֶ ר הַ ָ
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ָ
8:34וְאַ חֲ ֵרי־כֵן ָק ָרא אֶ ת־כּ ִ
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וְהַ נּ ִָשׁים וְהַ ַטּף וְהַ גֵּר הַ הֹ לֵ
ֹא־ק ָרא יְהוֹשֻׁ ﬠַ ֶנגֶד כּ ְ
ֹשׁה אֲ ֶשׁר ל ָ
8:35ל ֹא־הָ יָה ָדבָ ר ִמכֹּל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה מ ֶ
ְבּ ִק ְרבָּ ם:
וּבכֹל חוֹף הַ יָּם הַ גָּדוֹל אֶ ל־מוּל הַ ְלּבָ נוֹן הַ ִח ִתּי
ַ 9:1וי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ כָּל־הַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן בָּ הָ ר וּבַ ְשּׁפֵ לָ ה ְ
ְבוּסי:
וְהָ אֱ מ ִֹרי הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הַ פְּ ִרזִּ י הַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
9:2וַיִּ ְת ַק ְבּצוּ י ְַח ָדּו לְ ִהלָּ חֵ ם ﬠִ ם־יְהוֹשֻׁ ﬠַ וְﬠִ ם־י ְִשׂ ָראֵ ל פֶּ ה אֶ חָ ד:
9:3וְיֹ ְשׁבֵ י גִ ְבעוֹן ָשׁ ְמעוּ אֵ ת אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִל ִיריחוֹ וְלָ ﬠָ י:
וּמצ ָֹר ִרים:
וּמ ֻב ָקּ ִﬠים ְ
מוֹריהֶ ם ְונ ֹאדוֹת יַיִן בָּ ִלים ְ
9:4וַ ַיּ ֲﬠשׂוּ גַם־הֵ מָּ ה ְבּﬠָ ְרמָ ה וַיֵּלְ כוּ וַיִּ צְ טַ יָּרוּ וַיִּ ְקחוּ ַשׂ ִקּים בָּ לִ ים לַ חֲ ֵ
ֵידם יָבֵ שׁ הָ יָה נִ ֻקּ ִדים:
וּשׂלָ מוֹת בָּ לוֹת ﬠֲלֵ יהֶ ם ְוכֹל לֶ חֶ ם צ ָ
וּמטֻ לָּ אוֹת ְבּ ַרגְ לֵ יהֶ ם ְ
9:5וּנְ ﬠָ לוֹת בָּ לוֹת ְ
חוֹקה בָּ אנוּ וְﬠַ ָתּה כִּ ְרתוּ־לָ נוּ
ל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ְר ָ
ֹאמ רוּ אֵ לָ יו וְאֶ ִ
9:6וַיֵּלְ כוּ אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה הַ גִּ לְ גָּל וַיּ ְ
ְב ִרית:
יוֹשׁב וְאֵ י אכרות־אֶ כְ ָרת־לְ ְב ִרית:
ֹאמרוּ ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הַ ִחוִּ י אוּלַ י ְבּ ִק ְר ִבּי אַ תָּ ה ֵ
 9:7וַיּ ְ
וּמאַ יִן ָתּבֹאוּ:
ֹאמרוּ אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ﬠֲבָ ֶדי אֲ נ ְָחנוּ ַויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִמי אַ תֶּ ם ֵ
9:8וַיּ ְ
י־שׁמַ ﬠְ נוּ ָשׁ ְמעוֹ ְואֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה
חוֹקה ְמאֹד בָּ אוּ ﬠֲבָ ֶדי ְל ֵשׁם יְהוָה אֱ הֶ י כִּ ָ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ֵמאֶ ֶרץ ְר ָ
9:9וַיּ ְ
ְבּ ִמצְ ָריִם:
9:10וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לִ ְשׁנֵי מַ ְלכֵי הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן לְ ִסיחוֹן מֶ לֶ חֶ ְשׁבּוֹן וּלְ עוֹג מֶ לֶ ־הַ בָּ ָשׁן אֲ ֶשׁר
ְבּﬠַ ְשׁתָּ רוֹת:
אתם וַאֲ ַמ ְר ֶתּם אֲ לֵ יהֶ ם
וּלכוּ לִ ְק ָר ָ
צֵידה לַ ֶדּ ֶר ְ
ֹאמרוּ אֵ לֵ ינוּ זְ ֵקינֵינוּ ְוכָל־יֹ ְשׁבֵ י אַ ְרצֵנוּ לֵ אמֹר ְקחוּ ְבי ְֶדכֶם ָ
9:11וַיּ ְ
ﬠַ ְב ֵדיכֶם אֲ נ ְַחנוּ וְﬠַ תָּ ה כִּ ְרתוּ־לָ נוּ ְב ִרית:
ֵאתנוּ לָ לֶ כֶת אֲ לֵ יכֶם וְﬠַ ָתּה ִהנֵּה יָבֵ שׁ וְהָ יָה נִ ֻקּ ִדים:
9:12זֶה לַ ְח ֵמנוּ חָ ם ִהצְ טַ יּ ְַדנוּ אֹתוֹ ִמבָּ תֵּ ינוּ ְבּיוֹם צ ֵ
מוֹתינוּ וּנְ ﬠָ לֵ ינוּ בָּ לוּ ֵמרֹב הַ ֶדּ ֶר ְמאֹ ד:
9:13וְאֵ לֶּ ה נ ֹאדוֹת הַ ַיּיִן אֲ ֶשׁר ִמלֵּ אנוּ חֲ ָד ִשׁים ו ְִהנֵּה ִה ְתבַּ ָקּעוּ וְאֵ לֶּ ה ַשׂ ְל ֵ
ת־פּי יְהוָה ל ֹא ָשׁאָ לוּ:
ִ
צֵּידם וְאֶ
9:14וַיִּ ְקחוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ִמ ָ
9:15וַיַּﬠַ שׂ לָ הֶ ם יְהוֹשֻׁ ﬠַ ָשׁלוֹם וַיִּ כְ רֹת לָ הֶ ם ְבּ ִרית לְ חַ יּוֹתָ ם וַיִּ ָשּׁ ְבעוּ לָ הֶ ם ְנ ִשׂיאֵ י הָ ﬠֵ ָדה:
וּב ִק ְרבּוֹ הֵ ם יֹ ְשׁ ִבים:
י־קר ִֹבים הֵ ם אֵ לָ יו ְ
9:16וַי ְִהי ִמ ְק ֵצה ְשׁ ֶשׁת י ִָמים אַ חֲ ֵרי אֲ ֶשׁר־כּ ְָרתוּ לָ הֶ ם ְבּ ִרית וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כִּ ְ
וּבאֵ רוֹת ו ְִק ְריַת יְﬠָ ִרים:
ישׁי ְוﬠָ ֵריהֶ ם גִּ ְבעוֹן וְהַ כְּ פִ ָירה ְ
9:17וַיִּ ְסעוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ָיּבֹאוּ אֶ ל־ﬠָ ֵריהֶ ם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
יאים:
ְ 9:18ול ֹא ִהכּוּם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י־נִ ְשׁ ְבּעוּ לָ הֶ ם ְנ ִשׂיאֵ י הָ ﬠֵ ָדה בַּ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ נוּ כָל־הָ ﬠֵ ָדה ﬠַ ל־הַ נְּ ִשׂ ִ
יאים אֶ ל־כָּל־הָ ﬠֵ ָדה אֲ נ ְַחנוּ ִנ ְשׁבַּ ﬠְ נוּ לָ הֶ ם בַּ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ תָּ ה ל ֹא נוּכַל ִלנְ גֹּ ﬠַ בָּ הֶ ם:
ֹאמרוּ כָל־הַ ְנּ ִשׂ ִ
9:19וַיּ ְ
אוֹתם ְול ֹא־י ְִהיֶה ﬠָ לֵ ינוּ ֶקצֶ ף ﬠַ ל־הַ ְשּׁבוּﬠָ ה אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ְﬠנוּ לָ הֶ ם:
ָ
ֲשׂה לָ הֶ ם וְהַ חֲ יֵה
9:20ז ֹאת ַנﬠ ֶ
י־מיִם ְלכָל־הָ ﬠֵ ָדה ַו ַיּﬠֲשׂוּ ְלכָל־הָ ﬠֵ ָדה 1כַּאֲ ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ
יאים י ְִחיוּ וַיִּ ְהיוּ חֹ ְטבֵ י ﬠֵ צִ ים ְושֹׁאֲ בֵ ַ
ֹאמרוּ אֲ לֵ יהֶ ם הַ נְּ ִשׂ ִ
9:21וַיּ ְ
יאים:
לָ הֶ ם הַ נְּ ִשׂ ִ
חוֹקים אֲ נ ְַחנוּ ִמכֶּם ְמ ֹאד וְאַ ֶתּם
9:22וַיִּ ְק ָרא לָ הֶ ם יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם לֵ אמֹר לָ מָּ ה ִר ִמּיתֶ ם אֹתָ נוּ לֵ אמֹר ְר ִ
ְבּ ִק ְרבֵּ נוּ יֹ ְשׁ ִבים:
י־מיִם ְלבֵ ית אֱ הָ י:
רוּרים אַ תֶּ ם ְול ֹא־ ִיכּ ֵָרת ִמכֶּם ﬠֶ בֶ ד וְחֹ ְטבֵ י ﬠֵ צִ ים ְושֹׁאֲ בֵ ַ
9:23וְﬠַ ָתּה אֲ ִ
ֹשׁה ﬠַ ְבדּוֹ לָ ֵתת לָ כֶם
ֹאמרוּ כִּ י הֻ גֵּד הֻ גַּד לַ ﬠֲבָ ֶדי אֵ ת אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ת־מ ֶ
ַ 9:24ו ַיּﬠֲנוּ אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַיּ ְ
ֲשׂה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה:
ֹתינוּ ִמ ְפּנֵיכֶם וַ ַנּﬠ ֵ
ִירא ְמאֹד לְ נ ְַפשׁ ֵ
אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ וּלְ הַ ְשׁ ִמיד אֶ ת־כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ ִמפְּ נֵיכֶם וַנּ ָ
ֲשׂה:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֶי לַ ﬠֲשׂוֹת לָ נוּ ﬠ ֵ
9:25וְﬠַ תָּ ה ִהנְנוּ ְבי ֶָד כַּטּוֹב ְו ַכיּ ָ
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9:26וַיַּﬠַ שׂ לָ הֶ ם כֵּן וַ ַיּצֵּל אוֹתָ ם ִמיַּד ְבּ ֵני־י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא הֲ ָרגוּם:
וּל ִמזְ בַּ ח יְהוָה ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּה אֶ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁ ר
9:27וַיִּ ְתּנֵם יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ יּוֹם הַ הוּא חֹ ְטבֵ י ﬠֵ צִ ים ְושֹׁאֲ בֵ י ַמיִם לָ ﬠֵ ָדה ְ
י ְִבחָ ר:
וּל ַמ ְלכָּהּ
ימהּ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ִל ִיריחוֹ ְ
ְרוּשׁלַ ִם כִּ י־לָ כַד יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־הָ ﬠַ י וַיַּחֲ ִר ָ
ַ 10:1וי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ אֲ ֹד ִני־צ ֶֶדק ֶמלֶ י ָ
כֵּן־ﬠָ ָשׂה לָ ﬠַ י וּלְ מַ לְ כָּהּ וְכִ י ִה ְשׁלִ ימוּ יֹ ְשׁבֵ י גִ ְבעוֹן אֶ ת יְהוֹשֻׁ ﬠַ וְאֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְהיוּ ְבּ ִק ְרבָּ ם:
ָשׁיהָ גִּ ֹבּ ִרים:
10:2וַיִּ ְיראוּ ְמאֹ ד כִּ י ִﬠיר גְּ דוֹלָ ה גִּ ְב עוֹן כְּ אַ חַ ת ﬠָ ֵרי הַ ַמּ ְמלָ כָה וְכִ י ִהיא גְ דוֹלָ ה ִמן־הָ ﬠַ י ְוכָל־אֲ נ ֶ
ְרוּשׁלַ ִם אֶ ל־הוֹהָ ם מֶ לֶ ־חֶ ְב רוֹן וְאֶ ל־פִּ ְראָ ם ֶמלֶ ־י ְַרמוּת וְאֶ ל־י ִָפיﬠַ ֶמלֶ ־לָ כִ ישׁ
10:3וַיִּ ְשׁלַ ח אֲ ֹדנִי־צ ֶֶדק מֶ לֶ י ָ
ל־דּ ִביר מֶ לֶ ־ﬠֶ גְ לוֹן לֵ אמֹר:
וְאֶ ְ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
י־ה ְשׁלִ ימָ ה אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ וְאֶ ְ
10:4ﬠֲלוּ־אֵ לַ י ו ְִﬠזְ ֻרנִי ְו ַנכֶּה אֶ ת־גִּ ְבעוֹן כִּ ִ
רוּשׁלַ ִם מֶ לֶ ־חֶ ְברוֹן ֶמלֶ ־י ְַרמוּת ֶמלֶ ־לָ כִ ישׁ ֶמלֶ ־ﬠֶ גְ לוֹן הֵ ם
10:5וַיֵּאָ ְספוּ וַ ַיּﬠֲלוּ חֲ מֵ ֶשׁת מַ לְ כֵי הָ אֱ מ ִֹרי מֶ לֶ ְי ָ
ל־מחֲ נֵיהֶ ם וַיַּחֲ נוּ ﬠַ ל־גִּ ְב עוֹן וַיִּ לָּ חֲ מוּ ﬠָ לֶ יהָ :
ְו ָכ ַ
ל־תּ ֶרף י ֶָדי ֵמﬠֲבָ ֶדי ﬠֲלֵ ה אֵ לֵ ינוּ ְמהֵ ָרה
10:6וַיִּ ְשׁלְ חוּ אַ ְנ ֵשׁי גִ ְבעוֹן אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה הַ גִּ לְ גָּלָ ה לֵ אמֹר אַ ֶ
מ ִרי יֹ ְשׁבֵ י הָ הָ ר:
ְהוֹשׁיﬠָ ה לָּ נוּ וְﬠָ זְ ֵרנוּ כִּ י ִנ ְק ְבּצוּ אֵ לֵ ינוּ כָּל־מַ לְ כֵי הָ אֱ ֹ
ו ִ
בּוֹרי הֶ חָ יִל:
ַ 10:7ויַּﬠַ ל יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִמן־הַ גִּ ְלגָּל הוּא ְוכָל־ﬠַ ם הַ ִמּ ְלחָ ָמה ִﬠמּוֹ ְוכֹל גִּ ֵ
נְת ִתּים ל ֹא־ ַי ֲﬠמֹד ִאישׁ ֵמהֶ ם ְבּפָ ֶני :
ַ
ל־תּ ָירא ֵמהֶ ם כִּ י ְבי ְָד
ַ 10:8ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ אַ ִ
10:9וַ ָיּב ֹא אֲ לֵ יהֶ ם יְהוֹשֻׁ ﬠַ פִּ ְתאֹם כָּל־הַ לַּ יְלָ ה ﬠָ לָ ה ִמן־הַ גִּ לְ גָּל:
10:10וַיְהֻ מֵּ ם יְהוָה לִ פְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּכֵּם מַ כָּה־גְ דוֹלָ ה ְבּגִ ְב עוֹן וַיִּ ְר ְדּפֵ ם ֶדּ ֶר ַמﬠֲלֵ ה בֵ ית־חוֹ רֹן וַ ַיּ ֵכּם ﬠַ ד־ ֲﬠז ֵָקה
וְﬠַ ד־מַ ֵקּ ָדה:
מוֹרד בֵּ ית־חוֹ רֹן וַיהוָה ִה ְשׁ ִלי ﬠֲלֵ יהֶ ם אֲ בָ נִים גְּ דֹלוֹת ִמן־הַ ָשּׁ ַמיִם
10:11וַי ְִהי ְבּנֻסָ ם ִמ ְפּנֵי ְבנֵי 1י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ם ְבּ ַ
ﬠַ ד־ ֲﬠז ֵָקה ַויָּמֻ תוּ ַר ִבּים אֲ ֶשׁר־מֵ תוּ ְבּאַ ְבנֵי הַ בָּ ָרד ֵמאֲ ֶשׁר הָ ְרגוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בֶּ חָ ֶרב:
10:12אָ ז י ְַדבֵּ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ לַ יהוָה ְבּיוֹם תֵּ ת יְהוָה אֶ ת־הָ אֱ מ ִֹרי ְבּיַד י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִהכָּם ְבּגִ ְבעוֹן ְבּגִ ְבעוֹן וַ ַיּכּוִּ 2ל ְפנֵי ְבּנֵי
י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר לְ ﬠֵ ינֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁמֶ שׁ ְבּגִ ְבעוֹן דּוֹם ְוי ֵָרחַ ְבּﬠֵ מֶ ק אַ יָּלוֹן:
ָשׁ ר וַ ַיּ ֲﬠמֹד הַ ֶשּׁמֶ שׁ בַּ חֲ צִ י הַ ָשּׁמַ יִם
ֹא־היא כְ תוּבָ ה ﬠַ ל־סֵ פֶ ר הַ יּ ָ
10:13וַיִּ דֹּם הַ ֶשּׁמֶ שׁ ְוי ֵָרחַ ﬠָ ָמד ﬠַ ד־ ִי קֹּ ם גּוֹי אֹ יְבָ יו הֲ ל ִ
וְל ֹא־אָ ץ לָ בוֹא כְּ יוֹם תָּ ִמים:
ְ 10:14ול ֹא הָ יָה כַּיּוֹם הַ הוּא לְ פָ נָיו וְאַ חֲ ָריו לִ ְשׁמֹﬠַ יְהוָה ְבּקוֹל ִאישׁ כִּ י יְהוָה נ ְִלחָ ם ְלי ְִשׂ ָראֵ ל:
ָשׁב יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה הַ גִּ לְ גָּלָ ה:
ַ 10:15ויּ ָ
10:16וַ ָיּנֻסוּ חֲ מֵ ֶשׁת הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה וַיֵּחָ ְבאוּ בַ ְמּﬠָ ָרה ְבּמַ ֵקּ ָדה:
נִמצְ אוּ חֲ מֵ ֶשׁת הַ ְמּלָ כִ ים נ ְֶח ְבּ ִאים בַּ ְמּﬠָ ָרה ְבּמַ ֵקּ ָדה:
10:17וַיֻּגַּד לִ יהוֹשֻׁ ﬠַ לֵ אמֹר ְ
ל־פּי הַ ְמּﬠָ ָרה וְהַ ְפ ִקידוּ ﬠָ לֶ יהָ אֲ נ ִָשׁים ְל ָשׁ ְמ ָרם:
ַ 10:18ויּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ גֹּ לּוּ אֲ בָ נִים גְּ דֹלוֹת אֶ ִ
ְתנָם יְהוָה
ל־תּ ְתּנוּם לָ בוֹא אֶ ל־ﬠָ ֵריהֶ ם כִּ י נ ָ
10:19וְאַ תֶּ ם אַ ל־תַּ ֲﬠמֹדוּ ִר ְדפוּ אַ חֲ ֵרי ֹאיְבֵ יכֶם וְזִ נּ ְַבתֶּ ם אוֹתָ ם אַ ִ
אֱ הֵ יכֶם ְבּי ְֶדכֶם:
ה־מאֹד ﬠַ ד־תֻּ ָמּם וְהַ ְשּׂ ִר ִידים ָשׂ ְרדוּ ֵמהֶ ם וַ ָיּבֹאוּ
כּוֹתם ַמכָּה גְ דוֹלָ ְ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְלהַ ָ
10:20וַי ְִהי כְּ כַלּוֹת יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְ
אֶ ל־ﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְב ָצ ר:
ת־לשֹׁנוֹ:
ַ 10:21ויָּשֻׁ בוּ כָל־הָ ﬠָ ם אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ מַ ֵקּ ָדה ְבּ ָשׁלוֹם ל ֹא־חָ ַרץ לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ִאישׁ אֶ ְ
ת־פּי הַ ְמּﬠָ ָרה וְהוֹצִ יאוּ אֵ לַ י אֶ ת־חֲ ֵמ ֶשׁת הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה ִמן־הַ ְמּﬠָ ָרה:
ִ
ֹאמר יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִפּ ְתחוּ אֶ
ַ 10:22ויּ ֶ
ת־מלֶ
ֶ
ת־מלֶ חֶ ְב רוֹן אֶ
ֶ
10:23וַ ַיּﬠֲשׂוּ כֵן וַיֹּ צִ יאוּ אֵ לָ יו אֶ ת־חֲ מֵ ֶשׁת הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה ִמן־הַ ְמּﬠָ ָרה אֵ ת ֶמלֶ יְרוּ ָשׁלַ ִם אֶ
ת־מלֶ ﬠֶ גְ לוֹן:
ֶ
ת־מלֶ לָ כִ ישׁ אֶ
ֶ
י ְַרמוּת אֶ
ל־קצִ ינֵי אַ נְ ֵשׁי
ֹאמר אֶ ְ
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
ַ 10:24וי ְִהי כְּ הוֹצִ יאָ ם אֶ ת־הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַיִּ ְק ָרא יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־כּ ִ
ת־רגְ לֵ יהֶ ם
ארי הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה וַיִּ ְק ְרבוּ וַיּ ִָשׂימוּ אֶ ַ
ת־רגְ לֵ יכֶם ﬠַ ל־צַוְּ ֵ
הַ ִמּ ְלחָ ָמה הֶ הָ ְלכוּא ִאתּוֹ ִק ְרבוּ ִשׂימוּ אֶ ַ
אריהֶ ם:
ﬠַ ל־צַוְּ ֵ
ֲשׂה יְהוָה לְ כָל־אֹ ְיבֵ יכֶם אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם
ל־תּ ְיראוּ וְאַ ל־תֵּ חָ תּוּ ִחזְ קוּ ו ְִא ְמצוּ כִּ י ָככָה ַיﬠ ֶ
10:25וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם יְהוֹשֻׁ ﬠַ אַ ִ
אוֹתם:
ָ
נִלְ חָ ִמים
10:26וַ ַיּכֵּם יְהוֹשֻׁ ﬠַ אַ חֲ ֵרי־כֵן וַי ְִמיתֵ ם וַיִּ ְתלֵ ם ﬠַ ל חֲ ִמ ָשּׁה ﬠֵ צִ ים וַיִּ ְהיוּ ְתּלוּיִם ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
אוּ־שׁם וַיּ ִָשׂמוּ
ָ
ַ 10:27וי ְִהי לְ ﬠֵ ת בּוֹא הַ ֶשּׁמֶ שׁ צִ וָּה יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַיֹּ ִרידוּם מֵ ﬠַ ל הָ ﬠֵ צִ ים ַו ַיּ ְשׁלִ כֻם אֶ ל־הַ ְמּﬠָ ָרה אֲ ֶשׁר נ ְֶח ְבּ
ל־פּי הַ ְמּﬠָ ָרה ﬠַ ד־ﬠֶ צֶם הַ יּוֹם הַ זֶּה:
אֲ בָ נִים גְּ דֹלוֹת ﬠַ ִ
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10:28וְאֶ ת־מַ ֵקּ ָדה לָ כַד יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ יּוֹם הַ הוּא ַו ַיּכֶּהָ לְ פִ י־חֶ ֶרב וְאֶ ת־מַ לְ כָּהּ הֶ חֱ ִרם אוֹתָ ם וְאֶ ת־כָּל־הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־בָּ הּ
ל ֹא ִה ְשׁ ִאיר ָשׂ ִריד וַיַּﬠַ שׂ לְ מֶ לֶ ַמ ֵקּ ָדה כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ מֶ לֶ י ְִריחוֹ:
10:29וַ ַיּ ֲﬠבֹר יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ ִממַּ ֵקּ ָדה לִ ְבנָה וַיִּ לָּ חֶ ם ﬠִ ם־לִ ְבנָה:
ֹא־ה ְשׁ ִאיר בָּ הּ
ת־מלְ כָּהּ וַ ַיּכֶּהָ ְל ִפי־חֶ ֶרב וְאֶ ת־כָּל־הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־בָּ הּ ל ִ
ַ
ַם־אוֹתהּ ְבּיַד י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ
ָ
10:30וַיִּ תֵּ ן יְהוָה גּ
ָשׂ ִריד וַיַּﬠַ שׂ ְלמַ לְ כָּהּ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ מֶ לֶ י ְִריחוֹ:
ישׁה וַיִּ חַ ן ﬠָ לֶ יהָ וַיִּ לָּ חֶ ם בָּ הּ:
ַ 10:31ו ַיּ ֲﬠבֹר יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ ִמלִּ ְבנָה לָ כִ ָ
10:32וַיִּ תֵּ ן יְהוָה אֶ ת־לָ כִ ישׁ ְבּיַד י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ לְ כְּ ָדהּ בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי ַו ַיּכֶּהָ ְל ִפי־חֶ ֶרב וְאֶ ת־כָּל־הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־בָּ הּ כְּ כֹל
אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ְללִ ְבנָה:
ד־בּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר־לוֹ ָשׂ ִריד:
10:33אָ ז ﬠָ לָ ה הֹ ָרם ֶמלֶ ֶגּזֶר לַ ﬠְ זֹר אֶ ת־לָ כִ ישׁ וַ ַיּ ֵכּהוּ יְהוֹשֻׁ ﬠַ וְאֶ ת־ﬠַ מּוֹ ﬠַ ִ
10:34וַ ַיּ ֲﬠבֹר יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ ִמלָּ כִ ישׁ ﬠֶ גְ נָה וַיַּחֲ נוּ ﬠָ לֶ יהָ וַיִּ לָּ חֲ מוּ ﬠָ לֶ יהָ :
10:35וַיִּ לְ כְּ דוּהָ בַּ יּוֹם הַ הוּא וַיַּכּוּהָ לְ פִ י־חֶ ֶרב וְאֵ ת כָּל־הַ ֶנּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־בָּ הּ בַּ יּוֹם הַ הוּא הֶ חֱ ִרים כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה
לְ לָ כִ ישׁ:
ַ 10:36ויַּﬠַ ל יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ מֵ ﬠֶ גְ לוֹנָה חֶ ְברוֹנָה וַיִּ לָּ חֲ מוּ ﬠָ לֶ יהָ :
ֹא־ה ְשׁ ִאיר ָשׂ ִריד כְּ כֹל
־לפִ י־חֶ ֶרב וְאֶ ת־מַ לְ כָּהּ וְאֶ ת־כָּל־ﬠָ ֶריהָ ְואֶ ת־כָּל־הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־בָּ הּ ל ִ
10:37וַיִּ לְ כְּ דוּהָ וַיַּכּוּהָ ְ
אוֹתהּ וְאֶ ת־כָּל־הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־בָּ הּ:
ָ
אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה לְ ﬠֶ גְ לוֹן ַויַּחֲ ֵרם
ָשׁב יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִﬠמּוֹ ְדּ ִב ָרה וַיִּ לָּ חֶ ם ﬠָ לֶ יהָ :
10:38וַיּ ָ
ת־מלְ כָּהּ וְאֶ ת־כָּל־ﬠָ ֶריהָ וַיַּכּוּם לְ ִפי־חֶ ֶרב וַיַּחֲ ִרימוּ אֶ ת־כָּל־נֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־בָּ הּ ל ֹא ִה ְשׁ ִאיר ָשׂ ִריד
ַ
10:39וַיִּ לְ כְּ ָדהּ וְאֶ
כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ חֶ ְברוֹן כֵּן־ﬠָ ָשׂה לִ ְד ִב ָרה וּלְ מַ לְ כָּהּ ְוכַאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ לִ ְבנָה וּלְ מַ לְ כָּהּ:
ָל־מ ְלכֵיהֶ ם ל ֹא ִה ְשׁ ִאיר ָשׂ ִריד וְאֵ ת
ַ 10:40ו ַיּכֶּה יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ הָ הָ ר וְהַ ֶנּגֶב וְהַ ְשּׁפֵ לָ ה וְהָ אֲ ֵשׁדוֹת וְאֵ ת כּ ַ
כָּל־הַ ְנּ ָשׁמָ ה הֶ חֱ ִרים כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
10:41וַ ַיּכֵּם יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִמ ָקּ ֵדשׁ בַּ ְרנֵﬠַ וְﬠַ ד־ﬠַ זָּה וְאֵ ת כָּל־אֶ ֶרץ גֹּ ֶשׁן וְﬠַ ד־גִּ ְבעוֹן:
10:42וְאֵ ת כָּל־הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה וְאֶ ת־אַ ְר ָצם לָ כַד יְהוֹשֻׁ ﬠַ פַּ ﬠַ ם אֶ חָ ת כִּ י יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל נִלְ חָ ם לְ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָשׁב יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה הַ גִּ לְ גָּלָ ה:
ַ 10:43ויּ ָ
ל־מלֶ ִשׁ ְמוֹן וְאֶ ל־מֶ לֶ אַ כְ ָשׁף:
11:1וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ י ִָבין מֶ לֶ ־חָ צוֹר וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ל־יוֹבָ ב מֶ לֶ מָ רוֹן וְאֶ ֶ
וּבנָפַ ת 2דּוֹר ִמיָּם:
11:2וְאֶ ל־הַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר ִמצְּ פוֹן בָּ הָ ר וּבָ ﬠ ֲָרבָ ה ֶנגֶב כִּ נּ ֶֶרת  1וּבַ ְשּׁפֵ לָ ה ְ
ְבוּסי בָּ הָ ר וְהַ ִחוִּ י ַתּחַ ת חֶ ְרמוֹן ְבּאֶ ֶרץ הַ ִמּצְ פָּ ה:
מ ִרי וְהַ ִח ִתּי וְהַ פְּ ִרזִּ י וְהַ י ִ
וּמיָּם וְהָ אֱ ֹ
11:3הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי ִמ ִמּזְ ָרח ִ
ב־מאֹד:
ל־שׂפַ ת־הַ יָּם לָ רֹב וְסוּס ו ֶָרכֶב ַר ְ
ם־רב כַּחוֹל אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
11:4וַיֵּצְ אוּ הֵ ם ְוכָל־מַ חֲ נֵיהֶ ם ﬠִ מָּ ם ﬠַ ָ
11:5וַיִּ ָוּﬠֲדוּ כֹּל הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה וַ ָיּבֹאוּ וַיַּחֲ נוּ י ְַח ָדּו אֶ ל־מֵ י מֵ רוֹם לְ ִהלָּ חֵ ם ﬠִ ם־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹתן אֶ ת־כֻּלָּ ם חֲ לָ ִלים לִ פְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
ל־תּ ָירא ִמ ְפּנֵיהֶ ם כִּ י־מָ חָ ר כָּﬠֵ ת הַ זּ ֹאת אָ נֹכִ י נ ֵ
11:6וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ אַ ִ
אֶ ת־סוּסֵ יהֶ ם ְתּﬠַ ֵקּר וְאֶ ת־מַ ְרכְּ בֹתֵ יהֶ ם ִתּ ְשׂרֹף בָּ אֵ שׁ:
ַ 11:7ו ָיּב ֹא יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכָל־ﬠַ ם הַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠִ מּוֹ ﬠֲלֵ יהֶ ם ﬠַ ל־מֵ י מֵ רוֹם פִּ ְת ֹאם וַיִּ ְפּלוּ בָּ הֶ ם:
ד־בּ ְקﬠַ ת ִמצְ פֶּ ה ִמזְ ָרחָ ה וַ ַיּכֻּם
11:8וַיִּ ְתּנֵם יְהוָה ְבּיַד־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּכּוּם וַיִּ ְר ְדּפוּם ﬠַ ד־צִ ידוֹן ַרבָּ ה וְﬠַ ד ִמ ְשׂ ְרפוֹת ַמיִם וְﬠַ ִ
ד־בּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר־לָ הֶ ם ָשׂ ִריד:
ﬠַ ִ
ֹתיהֶ ם ָשׂ ַרף בָּ אֵ שׁ:
ַ 11:9ויַּﬠַ שׂ לָ הֶ ם יְהוֹשֻׁ ﬠַ כַּאֲ ֶשׁר אָ מַ ר־לוֹ יְהוָה אֶ ת־סוּסֵ יהֶ ם ﬠִ ֵקּר וְאֶ ת־מַ ְרכְּ ב ֵ
ָשׁב יְהוֹשֻׁ ﬠַ בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא וַיִּ ְלכֹּד אֶ ת־חָ צוֹר וְאֶ ת־מַ ְלכָּהּ ִהכָּה בֶ חָ ֶרב כִּ י־חָ צוֹר ְלפָ נִים ִהיא ר ֹאשׁ
ַ 11:10ויּ ָ
כָּל־הַ ַמּ ְמלָ כוֹת הָ אֵ לֶּ ה:
ַ 11:11ויַּכּוּ אֶ ת־כָּל־הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר־בָּ הּ לְ פִ י־חֶ ֶרב הַ חֲ ֵרם ל ֹא נוֹתַ ר כָּל־ ְנ ָשׁמָ ה וְאֶ ת־חָ צוֹר ָשׂ ַרף בָּ אֵ שׁ:
11:12וְאֶ ת־כָּל־ﬠָ ֵרי הַ ְמּלָ כִ ים־הָ אֵ לֶּ ה וְאֶ ת־כָּל־מַ ְלכֵיהֶ ם לָ כַד יְהוֹשֻׁ ﬠַ ַו ַיּכֵּם ְל ִפי־חֶ ֶרב הֶ חֱ ִרים אוֹתָ ם כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד יְהוָה:
מ ֶ
ל־תּלָּ ם ל ֹא ְשׂ ָרפָ ם י ְִשׂ ָראֵ ל זוּלָ ִתי אֶ ת־חָ צוֹר ְלבַ ָדּהּ ָשׂ ַרף יְהוֹשֻׁ ﬠַ :
עֹמדוֹת ﬠַ ִ
ַ 11:13רק כָּל־הֶ ﬠָ ִרים הָ ְ
ד־ה ְשׁ ִמ ָדם
ְ 11:14וכֹל ְשׁלַ ל הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְהַ ְבּהֵ מָ ה בָּ זְ זוּ לָ הֶ ם ְבּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל ַרק אֶ ת־כָּל־הָ אָ ָדם ִהכּוּ ְל ִפי־חֶ ֶרב ﬠַ ִ
אוֹתם ל ֹא ִה ְשׁ ִאירוּ כָּל־נְ ָשׁ ָמה:
ָ
ֹשׁה אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכֵן ﬠָ ָשׂה יְהוֹשֻׁ ﬠַ ל ֹא־הֵ ִסיר ָדּבָ ר ִמ ֹכּל
ֹשׁה ﬠַ ְבדּוֹ כֵּן־צִ וָּה מ ֶ
11:15כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹשׁה:
אֲ ֶשׁר־צִ וָּה ְיהוָה אֶ ת־מ ֶ
11:16וַיִּ ַקּח יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת הָ הָ ר וְאֶ ת־כָּל־הַ ֶנּגֶב וְאֵ ת כָּל־אֶ ֶרץ הַ גֹּ ֶשׁן וְאֶ ת־הַ ְשּׁפֵ לָ ה וְאֶ ת־הָ ﬠ ֲָרבָ ה
וּשׁפֵ לָ תֹה:
וְאֶ ת־הַ ר י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
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ִ 11:17מן־הָ הָ ר הֶ חָ לָ ק הָ עוֹלֶ ה ֵשׂ ִﬠיר וְﬠַ ד־בַּ ﬠַ ל גָּד ְבּ ִב ְקﬠַ ת הַ לְּ בָ נוֹן תַּ חַ ת הַ ר־חֶ ְרמוֹן וְאֵ ת כָּל־מַ לְ כֵיהֶ ם לָ כַד וַ ַיּכֵּם
וַי ְִמיתֵ ם:
11:18י ִָמים ַר ִבּים ﬠָ ָשׂה יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־כָּל־הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה ִמ ְלחָ ָמה:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ְל ִתּי הַ ִחוִּ י יֹ ְשׁבֵ י גִ ְבעוֹן אֶ ת־הַ כֹּל לָ ְקחוּ בַ ִמּ ְלחָ ָמה:
ְתה ִﬠיר אֲ ֶשׁר ִה ְשׁלִ ימָ ה אֶ ְ
11:19ל ֹא־הָ י ָ
ימם ְל ִב ְל ִתּי הֱ יוֹת־לָ הֶ ם
ת־לבָּ ם לִ ְק ַראת הַ ִמּלְ חָ מָ ה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ מַ ﬠַ ן הַ חֲ ִר ָ
ְתה ְלחַ זֵּ ק אֶ ִ
11:20כִּ י מֵ אֵ ת יְהוָה הָ י ָ
ֹשׁה:
ידם כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ְתּ ִחנָּה כִּ י ְל ַמﬠַ ן הַ ְשׁ ִמ ָ
וּמכֹּל
ְהוּדה ִ
וּמכֹּל הַ ר י ָ
ן־דּ ִב ר ִמן־ ֲﬠנָב ִ
ַ 11:21ויָּב ֹא יְהוֹשֻׁ ﬠַ בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ַויַּכְ ֵרת אֶ ת־הָ ֲﬠנ ִָקים ִמן־הָ הָ ר ִמן־חֶ ְברוֹן ִמ ְ
ימם יְהוֹשֻׁ ﬠַ :
הַ ר י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ ם־ﬠָ ֵריהֶ ם הֶ חֱ ִר ָ
וּבאַ ְשׁדּוֹד ִנ ְשׁאָ רוּ:
11:22ל ֹא־נוֹתַ ר ֲﬠנ ִָקים ְבּאֶ ֶרץ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַרק ְבּﬠַ זָּה ְבּגַת ְ
ֹשׁה וַיִּ ְתּנָהּ יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְלנַחֲ לָ ה ְלי ְִשׂ ָראֵ ל כְּ מַ ְחלְ קֹתָ ם
11:23וַיִּ ַקּח יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
לְ ִשׁ ְבטֵ יהֶ ם וְהָ אָ ֶרץ ָשׁ ְקטָ ה ִמ ִמּלְ חָ מָ ה:
12:1וְאֵ לֶּ ה ַמ ְלכֵי הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִהכּוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְרשׁוּ אֶ ת־אַ ְרצָם ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ְרחָ ה הַ ָשּׁ ֶמשׁ ִמנַּחַ ל אַ ְרנוֹן
ﬠַ ד־הַ ר חֶ ְרמוֹן ְוכָל־הָ ﬠ ֲָרבָ ה ִמזְ ָרחָ ה:
ל־שׂפַ ת־נַחַ ל אַ ְרנוֹן וְתוֹ הַ נַּחַ ל וַחֲ צִ י הַ גִּ ְלﬠָ ד וְﬠַ ד
ֹשׁל ֵמﬠֲרוֹﬠֵ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
יּוֹשׁב ְבּחֶ ְשׁבּוֹן מ ֵ
ִ 12:2סיחוֹן מֶ לֶ הָ אֱ מ ִֹרי הַ ֵ
יַבֹּק הַ נַּחַ ל גְּ בוּל ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ימן ַתּחַ ת
וּמ ֵתּ ָ
12:3וְהָ ﬠ ֲָרבָ ה ﬠַ ד־יָם כִּ נּ ֶֶרת ִ 1מזְ ָרחָ ה וְﬠַ ד יָם הָ ﬠ ֲָרבָ ה יָם־הַ מֶּ לַ ח ִמזְ ָרחָ ה ֶדּ ֶר בֵּ ית הַ י ְִשׁמוֹת ִ
אַ ְשׁדּוֹת הַ ִפּ ְסגָּה:
וּבאֶ ְד ֶר ִﬠי:
יּוֹשׁב ְבּﬠַ ְשׁ ָתּרוֹת ְ
12:4וּגְ בוּל עוֹג מֶ לֶ הַ בָּ ָשׁן ִמיֶּתֶ ר הָ ְרפָ ִאים הַ ֵ
שׁוּרי וְהַ ַמּ ֲﬠכ ִָתי וַחֲ צִ י הַ גִּ ְלﬠָ ד ﬠַ ד־גְּ בוּל ִסיחוֹן
וּבכָל־הַ בָּ ָשׁן ﬠַ ד־גְּ בוּל הַ גְּ ִ
וּבסַ לְ כָה ְ
ֹשׁל ְבּהַ ר חֶ ְרמוֹן ְ
12:5וּמ ֵ
מֶ לֶ ־חֶ ְשׁבּוֹן:
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה יְרֻ ָשּׁה לָ ֻראוּבֵ נִ י וְלַ גּ ִָדי וְלַ חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִהכּוּם וַיִּ ְתּנָהּ מ ֶ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה ְ
12:6מ ֶ
ַשּׁה:
הַ ְמנ ֶ
וּב ֵני י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן י ָָמּה ִמבַּ ﬠַ ל גָּד ְבּ ִב ְקﬠַ ת הַ ְלּבָ נוֹן וְﬠַ ד־הָ הָ ר
12:7וְאֵ לֶּ ה ַמלְ כֵי הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִהכָּה יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְ
הֶ חָ לָ ק הָ עֹלֶ ה ֵשׂﬠִ ָירה וַיִּ ְתּנָהּ יְהוֹשֻׁ ﬠַ לְ ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל יְרֻ ָשּׁה כְּ מַ ְחלְ קֹתָ ם:
ְבוּסי:
12:8בָּ הָ ר וּבַ ְשּׁפֵ לָ ה וּבָ ﬠ ֲָרבָ ה וּבָ אֲ ֵשׁדוֹת וּבַ ִמּ ְדבָּ ר וּבַ ֶנּגֶב הַ ִח ִתּי הָ אֱ מ ִֹרי וְהַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הַ ְפּ ִרזִּ י הַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
ר־מצַּד בֵּ ית־אֵ ל אֶ חָ ד:
12:9מֶ לֶ י ְִריחוֹ אֶ חָ ד מֶ לֶ הָ ﬠַ י אֲ ֶשׁ ִ
ְרוּשׁלַ ִם אֶ חָ ד ֶמלֶ חֶ ְברוֹן אֶ חָ ד:
12:10מֶ לֶ י ָ
ֶ 12:11מלֶ י ְַרמוּת אֶ חָ ד מֶ לֶ לָ כִ ישׁ אֶ חָ ד:
ֶ 12:12מלֶ ﬠֶ גְ לוֹן אֶ חָ ד מֶ לֶ ֶגּזֶר אֶ חָ ד:
ֶ 12:13מלֶ ְדּ ִבר אֶ חָ ד ֶמלֶ גּ ֶֶדר אֶ חָ ד:
12:14מֶ לֶ חָ ְרמָ ה אֶ חָ ד ֶמלֶ ﬠ ֲָרד אֶ חָ ד:
12:15מֶ לֶ לִ ְבנָה אֶ חָ ד מֶ לֶ ﬠֲדֻ לָּ ם אֶ חָ ד:
12:16מֶ לֶ ַמ ֵקּ ָדה אֶ חָ ד מֶ לֶ בֵּ ית־אֵ ל אֶ חָ ד:
ֶ 12:17מלֶ תַּ פּוּחַ אֶ חָ ד ֶמלֶ חֵ פֶ ר אֶ חָ ד:
12:18מֶ לֶ אֲ פֵ ק אֶ חָ ד ֶמלֶ לַ ָשּׁרוֹן אֶ חָ ד:
12:19מֶ לֶ חָ צוֹר אֶ חָ ד:
ֶ 12:20מלֶ ִשׁ ְמוֹן ְמראוֹן אֶ חָ ד ֶמלֶ ָמ רוֹן אֶ חָ ד ֶמלֶ אַ כְ ָשׁף אֶ חָ ד:
12:21מֶ לֶ תַּ ﬠְ ַנ אֶ חָ ד מֶ לֶ ְמגִ דּוֹ אֶ חָ ד:
ֶ 12:22מלֶ ֶק ֶדשׁ אֶ חָ ד מֶ לֶ ־י ְָקנֳﬠָ ם לַ כּ ְַרמֶ ל אֶ חָ ד:
12:23מֶ לֶ דּוֹר לְ נָפַ ת דּוֹר אֶ חָ ד מֶ לֶ ־גּוֹיִם לַ גָּלִ יל אֶ חָ ד:
ָל־מלָ כִ ים ְשׁ ִשׁים וְאֶ חָ ד:
12:24מֶ לֶ ִתּ ְרצָה אֶ חָ ד כּ ְ
ה־מאֹד ְל ִר ְשׁתָּ הּ:
ְ
את בַ יּ ִָמים וְהָ אָ ֶרץ נִ ְשׁאֲ ָרה הַ ְרבֵּ
נְתּה בָּ ָ
13:1וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ז ֵָקן בָּ א בַּ יּ ִָמים ַויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לָ יו אַ תָּ ה ָז ַק ָ
שׁוּרי:
13:2ז ֹאת הָ אָ ֶרץ הַ ִנּ ְשׁאָ ֶרת כָּל־גְּ לִ ילוֹת הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְוכָל־הַ גְּ ִ
זָּתי
ִ 13:3מן־הַ ִשּׁיחוֹר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי ִמצְ ַריִם וְﬠַ ד גְּ בוּל ﬠֶ ְקרוֹן ָצפוֹנָה לַ כְּ ַנ ֲﬠנִי ֵתּחָ ֵשׁב חֲ ֵמ ֶשׁת סַ ְרנֵי פְ ִל ְשׁ ִתּים הָ ﬠַ ִ
דּוֹדי הָ אֶ ְשׁ ְקלוֹנִי הַ גִּ ִתּי וְהָ ﬠֶ ְקרוֹ ִני וְהָ ﬠַ וִּ ים:
וְהָ אַ ְשׁ ִ
ִ 13:4מתֵּ ימָ ן כָּל־אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וּמֵ ﬠ ֳָרה אֲ ֶשׁר לַ צִּ י ֹדנִים ﬠַ ד־אֲ פֵ ָקה ﬠַ ד גְּ בוּל הָ אֱ מ ִֹרי:
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13:5וְהָ אָ ֶרץ הַ גִּ ְב ִלי ְוכָל־הַ לְּ בָ נוֹן ִמזְ ַרח הַ ֶשּׁ ֶמשׁ ִמבַּ ﬠַ ל גָּד ַתּחַ ת הַ ר־חֶ ְרמוֹן ﬠַ ד לְ בוֹא חֲ ָמת:
ישׁם ִמפְּ נֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַרק הַ פִּ לֶ הָ ְלי ְִשׂ ָראֵ ל
אוֹר ֵ
ד־מ ְשׂ ְרפֹ ת ַמיִם כָּל־צִ י ֹדנִים אָ נֹכִ י ִ
13:6כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ הָ ר ִמן־הַ ְלּבָ נוֹן ﬠַ ִ
יתי :
ְבּנַחֲ לָ ה כַּאֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
ַשּׁה ִמן־הַ יּ ְַר ֵדּן ﬠַ ד הַ ָיּם הַ גָּדוֹל
13:7וְﬠַ תָּ ה חַ לֵּ ק אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ְבּנַחֲ לָ ה ְל ִת ְשׁﬠַ ת הַ ְשּׁבָ ִטים וַחֲ צִ י הַ ֵשּׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
נְת ֶתּם הַ יָּם הַ גָּדוֹל וּגְ בֻל:
ְמבוֹא הַ ָשּׁ ֶמשׁ ַ
1
ֹשׁה ְבּﬠֵ בֶ ר
ַשּׁה ﬠִ מּוֹ הָ ראוּבֵ ִני וְהַ ָגּ ִדי לָ ְקחוּ נַחֲ לָ ָתם אֲ ֶשׁר נ ַָתן לָ הֶ ם מ ֶ
ִ 13:8ל ְשׁנֵי הַ מַּ טּוֹת וְלַ חֲ צִ י הַ ֵשּׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד יְהוָה:
הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ָרחָ ה כַּאֲ ֶשׁר נָתַ ן לָ הֶ ם מ ֶ
ד־דּיבוֹן:
ל־שׂפַ ת־נַחַ ל אַ ְרנוֹן וְהָ ִﬠיר אֲ ֶשׁר ְבּתוֹ ־הַ נַּחַ ל ְוכָל־הַ ִמּישֹׁר מֵ ְידבָ א ﬠַ ִ
13:9מֵ ﬠֲרוֹﬠֵ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
מ ִרי אֲ ֶשׁר ָמלַ ְבּחֶ ְשׁבּוֹן ﬠַ ד־גְּ בוּל ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ְ 13:10ו ֹכל ﬠָ ֵרי ִסיחוֹן מֶ לֶ הָ אֱ ֹ
שׁוּרי וְהַ ַמּ ֲﬠכ ִָתי ְוכֹל הַ ר חֶ ְרמוֹן ְוכָל־הַ בָּ ָשׁן ﬠַ ד־סַ ְלכָה:
13:11וְהַ גִּ ְלﬠָ ד וּגְ בוּל הַ גְּ ִ
ֹשׁה וַיֹּ ִר ֵשׁם:
וּבאֶ ְד ֶרﬠִ י הוּא נִ ְשׁאַ ר ִמיּ ֶֶתר הָ ְרפָ ִאים וַ ַיּכֵּם מ ֶ
13:12כָּל־מַ ְמ ְלכוּת עוֹג בַּ בָּ ָשׁן אֲ ֶשׁר־מָ לַ ְבּﬠַ ְשׁתָּ רוֹת ְ
וּמ ֲﬠכָת ְבּ ֶק ֶרב י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ֵשׁב גְּ שׁוּר ַ
שׁוּרי וְאֶ ת־הַ ַמּ ֲﬠכ ִָתי וַיּ ֶ
הוֹרישׁוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ גְּ ִ
ְ 13:13ול ֹא ִ
ַ 13:14רק ְל ֵשׁבֶ ט הַ לֵּ וִי ל ֹא נָתַ ן נַחֲ לָ ה ִא ֵשּׁי יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא נַחֲ לָ תוֹ כַּאֲ ֶשׁ ר ִדּבֶּ ר־לוֹ:
ֵי־ראוּבֵ ן לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם:
ֹשׁה לְ מַ טֵּ ה ְבנ ְ
13:15וַיִּ תֵּ ן מ ֶ
ל־מ ְידבָ א:
ל־שׂפַ ת־נַחַ ל אַ ְרנוֹן וְהָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר ְבּתוֹ ־הַ נַּחַ ל ְוכָל־הַ ִמּישֹׁר ﬠַ ֵ
ַ 13:16וי ְִהי לָ הֶ ם הַ גְּ בוּל מֵ ﬠֲרוֹﬠֵ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
13:17חֶ ְשׁבּוֹן ְוכָל־ﬠָ ֶריהָ אֲ ֶשׁר בַּ ִמּישֹׁר ִדּיבוֹן וּבָ מוֹת בַּ ﬠַ ל וּבֵ ית בַּ ﬠַ ל ְמעוֹן:
וּק ֵדמֹת וּמֵ פָ ﬠַ ת:
ְ 13:18וי ְַהצָה ְ
13:19ו ְִק ְרי ַָתיִם ו ְִשׂ ְב ָמה וְצֶ ֶרת הַ ַשּׁחַ ר ְבּהַ ר הָ ﬠֵ ֶמק:
13:20וּבֵ ית פְּ עוֹר וְאַ ְשׁדּוֹת הַ פִּ ְסגָּה וּבֵ ית הַ י ְִשׁמוֹת:
ֹשׁה אֹתוֹ וְאֶ ת־נְ ִשׂיאֵ י
מ ִרי אֲ ֶשׁר מָ לַ ְבּחֶ ְשׁבּוֹן אֲ ֶשׁר ִהכָּה מ ֶ
ְ 13:21וכֹל ﬠָ ֵרי הַ ִמּישֹׁר ְוכָל־מַ ְמלְ כוּת ִסיחוֹן ֶמלֶ הָ אֱ ֹ
ת־רבַ ע ְנ ִסיכֵי ִסיחוֹן יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ:
ת־ר ֶקם וְאֶ ת־צוּר וְאֶ ת־חוּ ר וְאֶ ֶ
ִמ ְדיָן אֶ ת־אֱ וִי וְאֶ ֶ
ן־בּעוֹר הַ קּוֹסֵ ם הָ ְרגוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ חֶ ֶרב אֶ ל־חַ לְ לֵ יהֶ ם:
ת־בּלְ ﬠָ ם בֶּ ְ
ִ
13:22וְאֶ
ֵי־ראוּבֵ ן ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ תָ ם הֶ ﬠָ ִרים וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
13:23וַי ְִהי גְּ בוּל ְבּנֵי ְראוּבֵ ן הַ יּ ְַר ֵדּן וּגְ בוּל ז ֹאת נַחֲ לַ ת ְבּנ ְ
ֹשׁה לְ מַ טֵּ ה־גָד לִ ְבנֵי־גָד לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם:
13:24וַיִּ תֵּ ן מ ֶ
ל־פּנֵי ַרבָּ ה:
13:25וַי ְִהי לָ הֶ ם הַ גְּ בוּל יַﬠְ זֵר ְוכָל־ﬠָ ֵרי הַ גִּ לְ ﬠָ ד וַחֲ צִ י אֶ ֶרץ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן ﬠַ ד־ﬠֲרוֹﬠֵ ר אֲ ֶשׁ ר ﬠַ ְ
וּממַּ חֲ ַניִם ﬠַ ד־גְּ בוּל ְד ִבר:
וּב טֹ נִים ִ
ד־רמַ ת הַ ִמּצְ פֶּ ה ְ
13:26וּמֵ חֶ ְשׁבּוֹן ﬠַ ָ
ד־קצֵה
13:27וּבָ ﬠֵ מֶ ק בֵּ ית הָ ָרם וּבֵ ית נ ְִמ ָרה וְסֻ כּוֹת ְו ָצפוֹן יֶתֶ ר מַ ְמלְ כוּת ִסיחוֹן ֶמלֶ חֶ ְשׁבּוֹן הַ יּ ְַר ֵדּן וּגְ בֻ ל ﬠַ ְ
יָם־כִּ נּ ֶֶרת ﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ָרחָ ה:
13:28ז ֹאת נַחֲ לַ ת ְבּנֵי־גָד ְל ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם הֶ ﬠָ ִרים וְחַ צְ ֵריהֶ ם:
חוֹתם:
ַשּׁה לְ ִמ ְשׁ ְפּ ָ
ֵי־מנ ֶ
ַשּׁה וַי ְִהי לַ חֲ צִ י מַ טֵּ ה ְבנ ְ
ֹשׁה לַ חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט ְמנ ֶ
13:29וַיִּ תֵּ ן מ ֶ
ָל־מ ְמלְ כוּת עוֹג מֶ לֶ ־הַ בָּ ָשׁן ְוכָל־חַ וּת י ִָאיר אֲ ֶשׁר בַּ בָּ ָשׁן ִשׁ ִשּׁים ִﬠיר:
13:30וַי ְִהי גְ בוּלָ ם ִמ ַמּחֲ ַניִם כָּל־הַ בָּ ָשׁן כּ ַ
ֵי־מכִ יר
ַשּׁה לַ חֲ צִ י ְבנ ָ
ן־מנ ֶ
13:31וַחֲ צִ י הַ גִּ ְלﬠָ ד וְﬠַ ְשׁ ָתּרוֹת וְאֶ ְד ֶר ִﬠי ﬠָ ֵרי ַמ ְמ ְלכוּת עוֹג בַּ בָּ ָשׁן ִל ְבנֵי ָמכִ יר בֶּ ְ
לְ ִמ ְשׁפְּ חוֹתָ ם:
ֹשׁה ְבּﬠַ ְרבוֹת מוֹאָ ב מֵ ﬠֵ בֶ ר לְ י ְַר ֵדּן י ְִריחוֹ ִמזְ ָרחָ ה:
13:32אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר־ ִנחַ ל מ ֶ
ֹשׁה נַחֲ לָ ה יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא נַחֲ לָ ָתם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר לָ הֶ ם:
13:33וּלְ ֵשׁבֶ ט הַ לֵּ וִי ל ֹא־נָתַ ן מ ֶ
אשׁי אֲ בוֹת
אוֹתם אֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ְו ָר ֵ
ָ
14:1וְאֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר־נָחֲ לוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן אֲ ֶשׁר נִ חֲ לוּ
הַ מַּ טּוֹת לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹשׁה לָ תֵ תְ 2ל ִת ְשׁﬠַ ת הַ ַמּטּוֹת וַחֲ צִ י הַ ַמּ ֶטּה:
גוֹרל נַחֲ לָ ָתם כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
ְ 14:2בּ ַ
ֹשׁה נַחֲ לַ ת ְשׁנֵי הַ ַמּטּוֹת וַחֲ צִ י הַ ַמּ ֶטּה ֵמﬠֵ בֶ ר לַ יּ ְַר ֵדּן וְלַ ְלוִיִּ ם ל ֹא־נ ַָתן נַחֲ לָ ה ְבּתוֹכָם:
14:3כִּ י־נ ַָתן מ ֶ
וּמגְ ְר ֵשׁיהֶ ם
ַשּׁה וְאֶ פְ ָריִם וְל ֹא־נ ְָתנוּ חֵ לֶ ק לַ ְלוִיִּ ם בָּ אָ ֶרץ כִּ י ִאם־ﬠָ ִרים לָ ֶשׁבֶ ת ִ
14:4כִּ י־הָ יוּ ְבנֵי־יוֹסֵ ף ְשׁנֵי מַ טּוֹת ְמנ ֶ
לְ ִמ ְקנֵיהֶ ם וּלְ ִק ְניָנָם:
ֹשׁה כֵּן ﬠָ שׂוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְַחלְ קוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
14:5כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ר־דּבֶּ ר
ְהוּדה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ בַּ גִּ ְלגָּל וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו כָּלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה הַ ְקּ ִנזִּ י אַ תָּ ה י ַָד ְﬠ ָתּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁ ִ
14:6וַיִּ גְּ שׁוּ ְבנֵי־י ָ
ֹשׁה ִאישׁ־הָ אֱ ִהים ﬠַ ל ֹאדוֹתַ י וְﬠַ ל ֹאדוֹתֶ י ְבּ ָק ֵדשׁ בַּ ְרנֵﬠַ :
יְהוָה אֶ ל־מ ֶ
ַשּׁה 7-8
ִמן־הַ יּ ְַר ֵדּן ﬠַ ד הַ יָּם הַ גָּדוֹל ְמבוֹא הַ ָשּׁ ֶמשׁ נְתַ תֶּ ם הַ יָּם הַ גָּדוֹל וּגְ בֻלִ :ל ְשׁנֵי הַ מַּ טּוֹת וְלַ חֲ צִ י הַ ֵשּׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
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ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה א ִֹתי ִמ ָקּ ֵדשׁ בַּ ְרנֵﬠַ לְ ַרגֵּל אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וָאָ ֵשׁב אֹתוֹ ָדּבָ ר כַּאֲ ֶשׁר
14:7בֶּ ן־אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה אָ נֹכִ י ִבּ ְשׁ חַ מ ֶ
ﬠִ ם־לְ בָ ִבי:
אתי אַ חֲ ֵרי יְהוָה אֱ הָ י:
14:8וְאַ חַ י אֲ ֶשׁר ﬠָ לוּ ﬠִ ִמּי ִה ְמ ִסיו אֶ ת־לֵ ב הָ ﬠָ ם וְאָ נֹכִ י ִמלֵּ ִ
וּלבָ נֶי ﬠַ ד־עוֹלָ ם כִּ י
מ ר ִאם־ל ֹא הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ָדּ ְרכָה ַרגְ ְל בָּ הּ ְל ִת ְהיֶה ְלנַחֲ לָ ה ְ
ֹשׁה בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ א ֹ
14:9וַיִּ ָשּׁבַ ע מ ֶ
את אַ חֲ ֵרי יְהוָה אֱ הָ י:
ִמלֵּ ָ
אוֹתי כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר זֶה אַ ְרבָּ ִﬠים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה מֵ אָ ז ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה
14:10וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּה הֶ חֱ יָה יְהוָה ִ
וּשׁמוֹנִים ָשׁנָה:
ֹשׁה אֲ ֶשׁר־הָ לַ י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְﬠַ ָתּה ִהנֵּה אָ נֹכִ י הַ יּוֹם בֶּ ן־חָ מֵ שׁ ְ
אֶ ל־מ ֶ
ֹשׁה כְּ כ ִֹחי אָ ז וּכְ כ ִֹחי ﬠָ ָתּה לַ ִמּ ְלחָ ָמה וְלָ צֵאת וְלָ בוֹא:
אוֹתי מ ֶ
ִ
עוֹדנִּי הַ יּוֹם חָ זָק כַּאֲ ֶשׁ ר ְבּיוֹם ְשׁ חַ
ֶ 14:11
ה־שׁ ַמ ְﬠ ָתּ בַ יּוֹם הַ הוּא כִּ י־ ֲﬠנ ִָקים ָשׁם
ר־דּבֶּ ר יְהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא כִּ י אַ ָתּ ָ
ָה־לּי אֶ ת־הָ הָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁ ִ
14:12וְﬠַ תָּ ה ְתּנ ִ
ְהוֹר ְשׁ ִתּים כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה:
אוֹתי ו ַ
וְﬠָ ִרים גְּ דֹלוֹת ְבּצֻרוֹת אוּלַ י יְהוָה ִ
14:13וַיְבָ ְרכֵהוּ יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־חֶ ְב רוֹן לְ כָלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה לְ נַחֲ לָ ה:
ְתה־חֶ ְברוֹן ְלכָלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה הַ ְקּנִ זִּ י ְלנַחֲ לָ ה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ִמלֵּ א אַ חֲ ֵרי יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
14:14ﬠַ ל־כֵּן הָ י ָ
ְשׁם חֶ ְברוֹן ְלפָ נִ ים ִק ְריַת אַ ְרבַּ ע הָ אָ ָדם הַ גָּדוֹל בָּ ֲﬠנ ִָקים הוּא וְהָ אָ ֶרץ ָשׁ ְקטָ ה ִמ ִמּלְ חָ ָמה:
14:15ו ֵ
ימן:
ְהוּדה לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם אֶ ל־גְּ בוּל אֱדוֹם ִמ ְדבַּ ר־צִ ן נֶגְ בָּ ה ִמ ְקצֵה ֵת ָ
גּוֹרל לְ מַ טֵּ ה ְבּנֵי י ָ
15:1וַי ְִהי הַ ָ
15:2וַי ְִהי לָ הֶ ם גְּ בוּל ֶנגֶב ִמ ְקצֵה יָם הַ מֶּ לַ ח ִמן־הַ לָּ שֹׁן הַ פֹּ נֶה נֶגְ בָּ ה:
ל־מ ֶנּגֶב ְלמַ ﬠֲלֵ ה ﬠַ ְק ַר ִבּים וְﬠָ בַ ר צִ נָה וְﬠָ לָ ה ִמ ֶנּגֶב לְ ָק ֵדשׁ בַּ ְרנֵﬠַ וְﬠָ בַ ר חֶ צְ רוֹן וְﬠָ לָ ה אַ ָדּ ָרה ְונָסַ ב
ְ 15:3ויָצָא אֶ ִ
הַ ַקּ ְר ָקﬠָ ה:
15:4וְﬠָ בַ ר ﬠַ צְ מוֹנָה ְויָצָ א נַחַ ל ִמצְ ַריִם והיה וְהָ יוּ תֹּצְ אוֹת הַ גְּ בוּל יָמָּ ה זֶה־י ְִהיֶה לָ כֶם גְּ בוּל ֶנגֶב:
ד־קצֵה הַ יּ ְַר ֵדּן וּגְ בוּל לִ ְפאַ ת צָפוֹנָה ִמ ְלּשׁוֹן הַ יָּם ִמ ְקצֵה הַ יּ ְַר ֵדּן:
15:5וּגְ בוּל ֵק ְדמָ ה יָם הַ ֶמּלַ ח ﬠַ ְ
ן־ראוּבֵ ן:
15:6וְﬠָ לָ ה הַ גְּ בוּל בֵּ ית חָ גְ לָ ה וְﬠָ בַ ר ִמצְּ פוֹן ְלבֵ ית הָ ﬠ ֲָרבָ ה וְﬠָ לָ ה הַ גְּ בוּל אֶ בֶ ן בֹּהַ ן בֶּ ְ
15:7וְﬠָ לָ ה הַ גְּ בוּל ְדּ ִב ָרה ֵמﬠֵ ֶמק ﬠָ כוֹר ְוצָפוֹנָה ֹפּנֶה אֶ ל־הַ גִּ לְ גָּל אֲ ֶשׁר־ ֹנכַח ְל ַמﬠֲלֵ ה אֲ דֻ ִמּים אֲ ֶשׁר ִמ ֶנּגֶב לַ נָּחַ ל וְﬠָ בַ ר
הַ גְּ בוּל אֶ ל־מֵ י־ﬠֵ ין ֶשׁמֶ שׁ וְהָ יוּ תֹצְ ֹאתָ יו אֶ ל־ﬠֵ ין ֹרגֵל:
ל־פּנֵי
ְרוּשׁלָ ִם וְﬠָ לָ ה הַ גְּ בוּל אֶ ל־ר ֹאשׁ הָ הָ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
ְבוּסי ִמ ֶנּגֶב ִהיא י ָ
ֶתף הַ י ִ
ן־הנֹּם אֶ ל־כּ ֶ
15:8וְﬠָ לָ ה הַ גְּ בוּל גֵּי בֶ ִ
ק־רפָ ִאים צָפֹ נָה:
ֵי־הנֹּם י ָָמּה אֲ ֶשׁר ִבּ ְקצֵ ה ﬠֵ ֶמ ְ
ג ִ
ל־מﬠְ יַן מֵ י נֶפְ תּוֹחַ ְו ָי ָצא אֶ ל־ﬠָ ֵרי הַ ר־ﬠֶ פְ רוֹן וְתָ אַ ר הַ גְּ בוּל בַּ ﬠֲלָ ה ִהיא ִק ְריַת
15:9וְתָ אַ ר הַ גְּ בוּל מֵ ר ֹאשׁ הָ הָ ר אֶ ַ
יְﬠָ ִרים:
ית־שׁ ֶמשׁ
ֶ
ְ 15:10ונָסַ ב הַ גְּ בוּל ִמבַּ ﬠֲלָ ה י ָָמּה אֶ ל־הַ ר ֵשׂ ִﬠיר וְﬠָ בַ ר אֶ ל־כּ ֶֶתף הַ ר־יְﬠָ ִרים ִמצָּפוֹנָה ִהיא כְ סָ לוֹן ְוי ַָרד בֵּ
וְﬠָ בַ ר ִתּ ְמנָה:
ְתאַ ר הַ גְּ בוּל ִשׁכְּ רוֹנָה וְﬠָ בַ ר הַ ר־הַ בַּ ﬠֲלָ ה ְויָצָא י ְַבנְאֵ ל וְהָ יוּ תֹּצְ אוֹת
ְ 15:11ויָצָא הַ גְּ בוּל אֶ ל־כּ ֶֶתף ﬠֶ ְקרוֹן צָ פוֹנָה ו ָ
הַ גְּ בוּל יָמָּ ה:
ְהוּדה סָ ִביב ְל ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם:
15:12וּגְ בוּל י ָָמּה הַ יָּם הַ גָּדוֹל וּגְ בוּל זֶה גְּ בוּל ְבּנֵי־י ָ
ת־ק ְריַת אַ ְרבַּ ע אֲ ִבי הָ ֲﬠנָק ִהיא חֶ ְברוֹן:
ל־פּי יְהוָה לִ יהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ִ
ְהוּדה אֶ ִ
15:13וּלְ כָלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה נָתַ ן חֵ לֶ ק ְבּתוֹ ְבּנֵי־י ָ
ידי הָ ֲﬠנָק:
ת־שׁ ַשׁי וְאֶ ת־אֲ ִחימַ ן וְאֶ ת־תַּ לְ ַמי יְלִ ֵ
ֵ
לוֹשׁה ְבּנֵי הָ ֲﬠנָק אֶ
ת־שׁ ָ
ְ
15:14וַיֹּ ֶרשׁ ִמ ָשּׁם כָּלֵ ב אֶ
ם־דּ ִב ר לְ פָ ִנים ִק ְריַת־סֵ פֶ ר:
ְשׁ ְ
ַ 15:15ויַּﬠַ ל ִמ ָשּׁם אֶ ל־יֹ ְשׁבֵ י ְדּ ִבר ו ֵ
ת־ק ְריַת־סֵ פֶ ר וּלְ כ ָָדהּ ְונָתַ ִתּי לוֹ אֶ ת־ﬠַ כְ סָ ה ִב ִתּי לְ ִא ָשּׁה:
ֹאמר כָּלֵ ב אֲ ֶשׁר־ ַיכֶּה אֶ ִ
ַ 15:16ויּ ֶ
ן־קנַז אֲ ִחי כָלֵ ב וַיִּ תֶּ ן־לוֹ אֶ ת־ﬠַ כְ סָ ה ִבתּוֹ לְ ִא ָשּׁה:
15:17וַיִּ לְ כְּ ָדהּ ﬠָ ְתנִיאֵ ל בֶּ ְ
ַ 15:18וי ְִהי ְבּבוֹאָ הּ ו ְַתּ ִסיתֵ הוּ לִ ְשׁאוֹל מֵ אֵ ת־אָ ִביהָ ָשׂ ֶדה ו ִַתּצְ נַח מֵ ﬠַ ל הַ חֲ מוֹר וַיּ ֹאמֶ ר־לָ הּ כָּלֵ ב מַ ה־לָּ :
15:19וַתּ ֹאמֶ ר ְתּנָה־לִּ י ְב ָרכָה כִּ י אֶ ֶרץ הַ ֶנּגֶב נְתַ ָתּנִי ְונָתַ ָתּה לִ י גֻּ ת מָ יִם וַיִּ תֶּ ן־לָ הּ אֵ ת ֻגּ ת ﬠִ ִלּיּוֹת וְאֵ ת גֻּ ת
ַתּ ְח ִתּיּוֹת:
ְהוּדה לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם:
15:20ז ֹאת נַחֲ לַ ת מַ טֵּ ה ְבנֵי־י ָ
ְהוּדה אֶ ל־גְּ בוּל אֱ דוֹם בַּ נֶּגְ בָּ ה ַק ְבצְ אֵ ל ְו ֲﬠ ָרד ְויָגוּר:
15:21וַיִּ ְהיוּ הֶ ﬠָ ִרים ִמ ְקצֵ ה ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי־י ָ
15:22ו ְִקינָה ו ְִדימוֹנָה וְﬠַ ְדﬠָ ָדה:
15:23ו ְֶק ֶדשׁ וְחָ צוֹר ְוי ְִתנָן:
וּבﬠָ לוֹת:
15:24זִ יף וָטֶ לֶ ם ְ
וּק ִריּוֹת חֶ צְ רוֹן ִהיא חָ צוֹר:
15:25וְחָ צוֹר חֲ ַדתָּ ה ְ
וּשׁמַ ע וּמוֹלָ ָדה:
15:26אֲ מָ ם ְ
15:27וַחֲ ַצר גּ ַָדּה וְחֶ ְשׁמוֹן וּבֵ ית פָּ לֶ ט:
וּבנוֹתֶ יהָ :
וּבאֵ ר ֶשׁבַ ע ְ
15:28וַחֲ ַצר שׁוּﬠָ ל ְ
15:29בַּ ﬠֲלָ ה וְﬠִ יִּ ים וָﬠָ ֶצם:

וּבתוּל וְחָ ְרמָ ה:
15:30וְאֶ ְלתּוֹלַ ד ְ
15:31וְצִ ְקלַ ג וּמַ ְדמַ נָּה וְסַ ְנסַ נָּה:
15:32וּלְ בָ אוֹת ו ְִשׁלְ ִחים וְﬠֵ ין ִרמּוֹן כָּל־ﬠָ ִרים ﬠֶ ְשׂ ִרים וָתֵ ַשׁע וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
15:33בַּ ְשּׁפֵ לָ ה אֶ ְשׁתָּ אוֹל ְו ָצ ְרﬠָ ה וְאַ ְשׁנָה:
ְ 15:34וזָנוֹחַ וְﬠֵ ין גַּנִּים תַּ פּוּחַ וְהָ ﬠֵ ינָם:
15:35י ְַרמוּת וַﬠֲדֻ לָּ ם שׂוֹכֹה וַ ֲﬠז ֵָקה:
ְשׁﬠ ֲַריִם וַﬠ ֲִדיתַ יִם וְהַ גְּ ֵד ָרה וְגִ ְדרֹתֶ יהָ ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
15:36ו ַ
וּמגְ ַדּל־גָּד:
15:37צְ נָן וַחֲ ָד ָשׁה ִ
15:38ו ְִדלְ ﬠָ ן וְהַ ִמּצְ פֶּ ה ְוי ְָק ְתאֵ ל:
15:39לָ כִ ישׁ וּבָ צְ ַקת וְﬠֶ גְ לוֹן:
ְ 15:40וכַבּוֹן וְלַ ְחמָ ס וְכִ ְתלִ ישׁ:
וּמ ֵקּ ָדה ﬠָ ִרים ֵשׁשׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
ית־דּגוֹן ְו ַנﬠ ֲָמה ַ
ָ
15:41וּגְ ֵדרוֹת וּבֵ
15:42לִ ְבנָה וָﬠֶ תֶ ר וְﬠָ ָשׁן:
ְ 15:43ויִפְ תָּ ח וְאַ ְשׁנָה וּ ְנצִ יב:
אשׁה ﬠָ ִרים ֵתּ ַשׁע וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
וּמ ֵר ָ
וּקﬠִ ילָ ה וְאַ כְ זִ יב ָ
ְ 15:44
וּבנֹתֶ יהָ וַחֲ ֵצ ֶריהָ :
15:45ﬠֶ ְקרוֹן ְ
ֵ 15:46מﬠֶ ְקרוֹן וָיָמָּ ה כֹּל אֲ ֶשׁ ר־ﬠַ ל־יַד אַ ְשׁדּוֹד וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
נוֹתיהָ וַחֲ צֵ ֶריהָ ﬠַ ד־נַחַ ל ִמצְ ָריִם וְהַ ָיּם הַ גָּדוֹל וּגְ בוּל:
נוֹתיהָ וַחֲ ֵצ ֶריהָ ﬠַ ָזּה ְבּ ֶ
15:47אַ ְשׁדּוֹד ְבּ ֶ
15:48וּבָ הָ ר ָשׁ ִמיר ְוי ִַתּיר וְשׂוֹכֹה:
 15:49ו ְַרנָּה ו ְִק ְריַת־סֵ פֶ ר ִהיא ְד ִבר:
15:50וַ ֲﬠנָב וְאֶ ְשׁ ְתּמֹה וְﬠָ נִים:
15:51וְגֹ ֶשׁן וְחֹ ן וְגִ ה ﬠָ ִרים אַ חַ ת־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
15:52אֲ ַרב וְרוּמָ ה וְאֶ ְשׁﬠָ ן:
ְ 15:53ויָנוּם וּבֵ ית־תַּ פּוּחַ וַאֲ פֵ ָקה:
15:54וְחֻ ְמטָ ה ו ְִק ְריַת אַ ְרבַּ ע ִהיא חֶ ְב רוֹן וְצִ יעֹ ר ﬠָ ִרים תֵּ ַשׁ ע וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
ָ 15:55מעוֹן כּ ְַרמֶ ל וָזִ יף וְיוּטָּ ה:
ְ 15:56ויִזְ ְרﬠֶ אל ְוי ְָק ְדﬠָ ם ְוזָנוֹחַ :
15:57הַ ַקּיִן גִּ ְבﬠָ ה ו ְִת ְמנָה ﬠָ ִרים ﬠֶ ֶשׂר וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
15:58חַ ְלחוּל בֵּ ית־צוּר וּגְ דוֹר:
יטם 1וְקוֹלָ ן
וּפּ עוֹר וְﬠֵ ָ
וּמﬠ ֲָרת וּבֵ ית־ﬠֲנוֹת וְאֶ ְל ְתּ קֹ ן ﬠָ ִרים ֵשׁשׁ וְחַ צְ ֵריהֶ ן ְתּקוֹﬠָ ה וְאֶ ְפ ָר ָתה ִהיא בֵּ ית לֶ חֶ ם ְ
ַ 15:59
4
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ְת ְתﬠֵ םְ 2ושׁ ֶֹרשׁ ְוכ ֶֶרם ְוגַלִּ ים וְבָ תֶ ר וּמָ נוֹחוֹ ﬠָ ִרים אַ חַ ת־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן :
ו ַ
ִ 15:60ק ְריַת־בַּ ﬠַ ל ִהיא ִק ְריַת יְﬠָ ִרים וְהָ ַרבָּ ה ﬠָ ִרים ְשׁתַּ יִם וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
וּס ָככָה:
15:61בַּ ִמּ ְדבָּ ר בֵּ ית הָ ﬠ ֲָרבָ ה ִמ ִדּין ְ
15:62וְהַ נּ ְִב ָשׁן וְﬠִ יר־הַ מֶּ לַ ח וְﬠֵ ין גּ ִֶדי ﬠָ ִרים ֵשׁשׁ וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
ירוּשׁלַ ִם ﬠַ ד
ָ
ְהוּדה ִבּ
ת־בּנֵי י ָ
ְ
ְבוּסי אֶ
ֵשׁב הַ י ִ
ישׁם ַויּ ֶ
הוֹר ָ
ְהוּדה לְ ִ
רוּשׁלַ ִם ל ֹא־יוּכְ לוּ ְבנֵי־י ָ
יוֹשׁבֵ י ְי ָ
ְבוּסי ְ
15:63וְאֶ ת־הַ י ִ
הַ יּוֹם הַ זֶּה:
גּוֹרל לִ ְבנֵי יוֹסֵ ף ִמיּ ְַר ֵדּן ְי ִריחוֹ לְ מֵ י ְי ִריחוֹ ִמזְ ָרחָ ה הַ ִמּ ְדבָּ ר עֹ לֶ ה ִמ ִיריחוֹ בָּ הָ ר בֵּ ית־אֵ ל:
16:1וַ ֵיּצֵא הַ ָ
ְ 16:2ו ָי ָצא ִמבֵּ ית־אֵ ל לוּזָה וְﬠָ בַ ר אֶ ל־גְּ בוּל הָ אַ ְרכִּ י ﬠֲטָ רוֹת:
ְ 16:3וי ַָרד־יָמָּ ה אֶ ל־גְּ בוּל הַ יַּפְ לֵ ִטי ﬠַ ד גְּ בוּל בֵּ ית־חוֹ רֹן ַתּ ְחתּוֹן וְﬠַ ד־ ָגּזֶר וְהָ יוּ תֹצְ ֹאתוֹ י ָָמּה:
ַשּׁה וְאֶ פְ ָריִם:
16:4וַיִּ ְנחֲ לוּ ְבנֵי־יוֹסֵ ף ְמנ ֶ
16:5וַי ְִהי גְּ בוּל ְבּנֵי־אֶ פְ ַריִם לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ ָתם וַי ְִהי גְּ בוּל נַחֲ לָ ָתם ִמזְ ָרחָ ה ﬠַ ְטרוֹת אַ ָדּר ﬠַ ד־בֵּ ית חוֹ רֹן ﬠֶ לְ יוֹן:
ְ 16:6ויָצָא הַ גְּ בוּל הַ יָּמָּ ה הַ ִמּכְ ְמתָ ת ִמ ָצּפוֹן תֶּ ְרמָ ה נָסַ ב הַ גְּ בוּל ִמזְ ָרחָ ה ַתּאֲ נַת ִשׁ ה וְﬠָ בַ ר אוֹתוֹ ִמ ִמּזְ ַרח יָנוֹחָ ה:
יטם 59
 LXX(B) // omit MTוְﬠֵ יטָ ן  LXX(A) cf II Chronicles 11:6 //וְﬠֵ ָ
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 LXX(A) // omit MTוְתַ ְתﬠֵ מי  LXX(B) cf Proverbs 12:26 //וְתַ ְתﬠֵ ם 59
וּמנוֹחוֹ 59
וּמנוּחֹ ה ָ or
ְ LXX(BA) // omit MT
וּמנוֹחוֹ ﬠָ ִרים 59
ְתּקוֹﬠָ ה וְאֶ פְ ָרתָ ה ִהיא בֵּ ית לֶ חֶ ם וּפְּ עוֹר וְﬠֵ יטָ ם וְקוֹלָ ן וְתַ ְתﬠֵ ם ְושׁ ֶֹרשׁ ְוכ ֶֶרם ְוג ִַלּים וְבָ ֶתר ָ

2
3
4

)וְחַ צְ ֵריהֶ ןוְחַ צְ ֵריהֶ ן(  LXX OL // omit MTאַ חַ ת־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן

ְ 16:7וי ַָרד ִמיָּנוֹחָ ה ﬠֲטָ רוֹת ְו ַנﬠ ֲָרתָ ה וּפָ גַע ִבּ ִיריחוֹ ְויָ ָצא הַ יּ ְַר ֵדּן:
ֹתיו הַ יּ ָָמּה ז ֹאת נַחֲ לַ ת ַמ ֵטּה ְבנֵי־אֶ ְפ ַריִם ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם:
ִ 16:8מ ַתּפּוּחַ יֵלֵ הַ גְּ בוּל י ָָמּה נַחַ ל ָקנָה וְהָ יוּ תֹצְ א ָ
ַשּׁה כָּל־הֶ ﬠָ ִרים וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
ֵי־מנ ֶ
16:9וְהֶ ﬠָ ִרים הַ ִמּ ְב ָדּלוֹת ִל ְבנֵי אֶ פְ ַריִם ְבּתוֹ נַחֲ לַ ת ְבּנ ְ
ֵשׁב הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי ְבּ ֶק ֶרב אֶ פְ ַריִם ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ ֶזּה ַוי ְִהי לְ ַמס־עֹ בֵ ד:
יּוֹשׁב ְבּ ָגזֶר ַויּ ֶ
הוֹרישׁוּ אֶ ת־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הַ ֵ
16:10וְל ֹא ִ
ַשּׁה אֲ ִבי הַ גִּ ְלﬠָ ד כִּ י הוּא הָ יָה ִאישׁ ִמ ְלחָ ָמה
ַשּׁה כִּ י־הוּא ְבּכוֹר יוֹסֵ ף לְ מָ כִ יר ְבּכוֹר ְמנ ֶ
גּוֹרל לְ מַ טֵּ ה ְמנ ֶ
17:1וַי ְִהי הַ ָ
וַי ְִהי־לוֹ הַ גִּ לְ ﬠָ ד וְהַ בָּ ָשׁן:
ֵי־שׁכֶם ו ְִל ְבנֵי־חֵ פֶ ר
ַשּׁה הַ נּוֹתָ ִרים לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם לִ ְבנֵי אֲ ִביﬠֶ זֶר ְולִ ְבנֵי־חֵ לֶ ק ו ְִל ְבנֵי אַ ְשׂ ִריאֵ ל ו ְִל ְבנ ֶ
17:2וַי ְִהי לִ ְבנֵי ְמנ ֶ
ַשּׁה בֶּ ן־יוֹסֵ ף הַ זְּ כ ִָרים לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם:
ידע אֵ לֶּ ה ְבּנֵי ְמנ ֶ
ו ְִל ְבנֵי ְשׁ ִמ ָ
ֹתיו ַמ ְחלָ ה
ַשּׁה ל ֹא־הָ יוּ לוֹ בָּ נִים כִּ י ִאם־בָּ נוֹת וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנ ָ
ן־מנ ֶ
17:3וְלִ צְ לָ פְ חָ ד בֶּ ן־חֵ פֶ ר בֶּ ן־גִּ לְ ﬠָ ד בֶּ ן־מָ כִ יר בֶּ ְ
ְונֹﬠָ ה חָ גְ לָ ה ִמ ְלכָּה ו ְִת ְרצָה:
ֹשׁה לָ ֶתת־לָ נוּ
יאים לֵ אמֹר יְהוָה צִ וָּה אֶ ת־מ ֶ
17:4ו ִַתּ ְק ַר ְבנָה ִל ְפנֵי אֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן ו ְִל ְפנֵי יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן וְלִ פְ נֵי הַ ְנּ ִשׂ ִ
נַחֲ לָ ה ְבּתוֹ אַ חֵ ינוּ וַיִּ תֵּ ן לָ הֶ ם אֶ ל־פִּ י יְהוָה נַחֲ לָ ה ְבּתוֹ אֲ חֵ י אֲ ִביהֶ ן:
ֲשׂ ָרה לְ בַ ד מֵ אֶ ֶרץ הַ גִּ לְ ﬠָ ד וְהַ בָּ ָשׁן אֲ ֶשׁר מֵ ﬠֵ בֶ ר לַ יּ ְַר ֵדּן:
ַשּׁה ﬠ ָ
י־מנ ֶ
17:5וַיִּ פְּ לוּ חַ ְבלֵ ְ
נּוֹת ִרים:
ַשּׁה הַ ָ
ֵי־מנ ֶ
ַשּׁה נָחֲ לוּ נַחֲ לָ ה ְבּתוֹ בָּ נָיו וְאֶ ֶרץ הַ גִּ לְ ﬠָ ד הָ יְתָ ה ִל ְבנ ְ
17:6כִּ י ְבּנוֹת ְמנ ֶ
ל־פּנֵי ְשׁכֶם וְהָ לַ הַ גְּ בוּל אֶ ל־הַ יּ ִָמין אֶ ל־הַ יּ ִָמין אֶ ל ָישׁוּב וְאַ ל ﬠֵ ין
ַשּׁה ֵמאָ ֵשׁר הַ ִמּכְ ְמ ָתת אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
בוּל־מנ ֶ
ְ
ַ 17:7וי ְִהי גְ
תַּ פּוּחַ :
ַשּׁה ִל ְבנֵי אֶ ְפ ָריִם:
ְתפּוּחַ אֶ ל־גְּ בוּל ְמנ ֶ
ְתה אֶ ֶרץ ַתּפּוּחַ ו ַ
ַשּׁה הָ י ָ
ִ 17:8ל ְמנ ֶ
ַשּׁה ִמצְּ פוֹן לַ נַּחַ ל וַי ְִהי
ַשּׁה וּגְ בוּל ְמנ ֶ
ְ 17:9וי ַָרד הַ גְּ בוּל נַחַ ל ָקנָה נֶגְ בָּ ה לַ נַּחַ ל ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה לְ אֶ פְ ַריִם ְבּתוֹ ﬠָ ֵרי ְמנ ֶ
תֹצְ אֹתָ יו הַ יָּמָּ ה:
ִשּׂשכָר ִמ ִמּזְ ָרח:
וּבי ָ
וּבאָ ֵשׁר יִפְ גְּ עוּן ִמצָּפוֹן ְ
ַשּׁה וַ ְי ִהי הַ יָּם גְּ בוּלוֹ ְ
17:10נֶגְ בָּ ה לְ אֶ פְ ַריִם ְוצָפוֹנָה לִ ְמנ ֶ
וּבנוֹתֶ יהָ וְיֹ ְשׁבֵ י ﬠֵ ין־דֹּר
נוֹתיהָ וְאֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י ד ֹאר ְ
וּב ֶ
וּבנוֹתֶ יהָ ְוי ְִבלְ ﬠָ ם ְ
ית־שׁאָ ן ְ
ְ
וּבאָ ֵשׁר בֵּ
ִשּׂשכָר ְ
ַשּׁה ְבּי ָ
ַ 17:11וי ְִהי לִ ְמנ ֶ
נוֹתיהָ ְשׁ ֶשׁת הַ נָּפֶ ת:
וּב ֶ
ֹתיהָ וְיֹ ְשׁבֵ י ְמגִ דּוֹ ְ
וּבנ ֶ
וּבנֹתֶ יהָ וְיֹ ְשׁבֵ י ַתﬠְ ַנ ְ
ְ
הוֹרישׁ אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַיּוֹאֶ ל הַ כְּ ַנﬠֲנִי לָ ֶשׁבֶ ת בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת:
ַשּׁה לְ ִ
ְ 17:12ול ֹא יָכְ לוּ ְבּנֵי ְמנ ֶ
הוֹרישׁוֹ:
הוֹרשׁ ל ֹא ִ
17:13וַי ְִהי כִּ י חָ זְ קוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְתּנוּ אֶ ת־הַ כְּ ַנ ֲﬠ ִני לָ ַמס ְו ֵ
ם־רב ﬠַ ד
גּוֹרל אֶ חָ ד וְחֶ בֶ ל אֶ חָ ד וַאֲ נִי ﬠַ ָ
17:14וַי ְַד ְבּרוּ ְבּנֵי יוֹסֵ ף אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ לֵ אמֹר ַמדּוּﬠַ נ ַָתתָּ ה ִלּי נַחֲ לָ ה ָ
אֲ ֶשׁר־ﬠַ ד־כֹּה בֵּ ְר ַכנִי יְהוָה:
ם־רב אַ תָּ ה ﬠֲלֵ ה ְל הַ יַּﬠְ ָרה וּבֵ ֵראתָ לְ ָשׁם ְבּאֶ ֶרץ הַ פְּ ִרזִּ י וְהָ ְרפָ ִאים כִּ י־אָ ץ
17:15וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִאם־ﬠַ ַ
לְ הַ ר־אֶ פְ ָריִם:
ית־שׁאָ ן
ְ
ֹאמרוּ ְבּנֵי יוֹסֵ ף ל ֹא־י ִָמּצֵא לָ נוּ הָ הָ ר ו ְֶרכֶב בַּ ְרזֶל ְבּכָל־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הַ יֹּ ֵשׁב ְבּאֶ ֶרץ־הָ ﬠֵ מֶ ק לַ אֲ ֶשׁר ְבּבֵ
ַ 17:16ויּ ְ
וּבנוֹתֶ יהָ וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ מֶ ק יִזְ ְרﬠֶ אל:
ְ
וֹרל אֶ חָ ד:
ם־רב אַ ָתּה ְוכֹחַ גָּדוֹל לָ ל ֹא־י ְִהיֶה ְל גּ ָ
ַשּׁה לֵ אמֹר ﬠַ ַ
ַ 17:17ויּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־בֵּ ית יוֹסֵ ף לְ אֶ פְ ַריִם וְלִ ְמנ ֶ
י־תוֹרישׁ אֶ ת־הַ כְּ ַנﬠֲנִי כִּ י ֶרכֶב בַּ ְרזֶל לוֹ כִּ י חָ זָק
ִ
אֹתיו כִּ
17:18כִּ י הַ ר י ְִהיֶה־לָּ כִּ י־יַﬠַ ר הוּא וּבֵ ֵראתוֹ וְהָ יָה ְל תֹּצְ ָ
הוּא:
18:1וַיִּ ָקּהֲ לוּ כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁ ה וַיּ ְַשׁכִּ ינוּ ָשׁם אֶ ת־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְהָ אָ ֶרץ נִכְ ְבּ ָשׁה לִ פְ נֵיהֶ ם:
18:2וַיִּ וּ ְָתרוּ ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־חָ לְ קוּ אֶ ת־נַחֲ לָ תָ ם ִשׁ ְבﬠָ ה ְשׁבָ ִטים:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד־אָ נָה אַ תֶּ ם ִמ ְת ַרפִּ ים לָ בוֹא לָ ֶר ֶשׁת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נ ַָתן לָ כֶם יְהוָה אֱ הֵ י
18:3וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ְ
אֲ בוֹתֵ יכֶם:
אוֹתהּ ְל ִפי נַחֲ לָ ָתם ְויָבֹאוּ אֵ לָ י:
ָ
18:4הָ בוּ לָ כֶם ְשׁ ָשׁה אֲ נ ִָשׁים לַ ָשּׁבֶ ט וְאֶ ְשׁלָ חֵ ם ְוי ָֻקמוּ ְוי ְִתהַ לְּ כוּ בָ אָ ֶרץ ְויִכְ ְתּבוּ
ְהוּדה יַ ֲﬠמֹד ﬠַ ל־גְּ בוּלוֹ ִמ ֶנּגֶב וּבֵ ית יוֹסֵ ף יַﬠַ ְמדוּ ﬠַ ל־גְּ בוּלָ ם ִמצָּ פוֹן:
18:5ו ְִה ְתחַ לְּ קוּ אֹתָ הּ לְ ִשׁ ְבﬠָ ה חֲ לָ ִקים י ָ
גּוֹרל פֹּה ִלפְ נֵי יְהוָה אֱ הֵ ינוּ:
יתי לָ כֶם ָ
18:6וְאַ ֶתּם ִתּכְ ְתּבוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ִשׁ ְבﬠָ ה חֲ לָ ִקים וַהֲ בֵ אתֶ ם אֵ לַ י הֵ נָּה ְוי ִָר ִ
ַשּׁה לָ ְקחוּ נַחֲ לָ תָ ם מֵ ﬠֵ בֶ ר
18:7כִּ י אֵ ין־חֵ לֶ ק לַ ְלוִיִּ ם ְבּ ִק ְר ְבּכֶם כִּ י־כְ הֻ נַּת יְהוָה נַחֲ לָ תוֹ ְוגָד ְוּראוּבֵ ן וַחֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד יְהוָה:
לַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ָרחָ ה אֲ ֶשׁר נָתַ ן לָ הֶ ם מ ֶ
אוֹתהּ
ָ
מ ר לְ כוּ ו ְִה ְתהַ ְלּכוּ בָ אָ ֶרץ וְכִ ְתבוּ
ַ 18:8ויּ ָֻקמוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ַויֵּלֵ כוּ ַו ְי ַצו יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־הַ הֹ לְ כִ ים לִ כְ תֹּב אֶ ת־הָ אָ ֶרץ לֵ א ֹ
גּוֹרל ִל ְפנֵי יְהוָה ְבּ ִשׁ ה:
וְשׁוּבוּ אֵ לַ י וּ ֹפה אַ ְשׁ ִלי לָ כֶם ָ
18:9וַיֵּלְ כוּ הָ אֲ נ ִָשׁים וַיַּﬠַ ְברוּ בָ אָ ֶרץ וַיִּ כְ ְתּבוּהָ לֶ ﬠָ ִרים לְ ִשׁ ְבﬠָ ה חֲ לָ ִקים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־הַ ַמּחֲ נֶה
ִשׁ ה:
קֹתם:
ק־שׁם יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ ַמ ְח ְל ָ
ָ
גּוֹרל ְבּ ִשׁ ה לִ פְ נֵי יְהוָה וַיְחַ לֶּ
ַ 18:10ויּ ְַשׁלֵ לָ הֶ ם יְהוֹשֻׁ ﬠַ ָ
ְהוּדה וּבֵ ין ְבּנֵי יוֹסֵ ף:
גּוֹרלָ ם בֵּ ין ְבּנֵי י ָ
ֵי־ב ְני ִָמן לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם וַ ֵיּצֵא גְּ בוּל ָ
גּוֹרל מַ טֵּ ה ְבנ ִ
18:11וַיַּﬠַ ל ַ

ֶתף י ְִריחוֹ ִמצָּפוֹן וְﬠָ לָ ה בָ הָ ר י ָָמּה וְהָ יָה
ַ 18:12וי ְִהי לָ הֶ ם הַ גְּ בוּל ִל ְפאַ ת צָ פוֹנָה ִמן־הַ יּ ְַר ֵדּן וְﬠָ לָ ה הַ גְּ בוּל אֶ ל־כּ ֶ
תֹּצְ אֹתָ יו ִמ ְדבַּ ָרה בֵּ ית אָ וֶן:
18:13וְﬠָ בַ ר ִמ ָשּׁם הַ גְּ בוּל לוּזָה אֶ ל־כֶּתֶ ף לוּזָה נֶגְ בָּ ה ִהיא בֵּ ית־אֵ ל ְוי ַָרד הַ גְּ בוּל ﬠַ ְטרוֹת אַ ָדּר ﬠַ ל־הָ הָ ר אֲ ֶשׁ ר
ִמ ֶנּגֶב ְלבֵ ית־חֹ רוֹן ַתּ ְחתּוֹן:
ְתאַ ר הַ גְּ בוּל ְונָסַ ב ִל ְפאַ ת־יָם נֶגְ בָּ ה ִמן־הָ הָ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי בֵ ית־חֹ רוֹן נֶגְ בָּ ה והיה וְהָ יוּ תֹצְ אֹתָ יו
18:14ו ָ
ְהוּדה ז ֹאת ְפּאַ ת־יָם:
ל־ק ְריַת־בַּ ﬠַ ל ִהיא ִק ְריַת יְﬠָ ִרים ִﬠיר ְבּנֵי י ָ
אֶ ִ
18:15וּפְ אַ ת־נֶגְ בָּ ה ִמ ְק ֵצה ִק ְריַת יְﬠָ ִרים ְויָצָא הַ גְּ בוּל יָמָּ ה ְויָצָא אֶ ל־מַ ﬠְ יַן מֵ י נֶפְ תּוֹחַ :
ן־הנֹּם אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ ֶמק ְרפָ ִאים צָפוֹנָה ְוי ַָרד גֵּי ִהנֹּם אֶ ל־כּ ֶֶתף
ל־פּנֵי גֵּי בֶ ִ
ל־קצֵה הָ הָ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
ְ 18:16וי ַָרד הַ גְּ בוּל אֶ ְ
ְבוּסי נֶגְ בָּ ה ְוי ַָרד ﬠֵ ין ֹרגֵל:
הַ י ִ
ן־ראוּבֵ ן:
18:17וְתָ אַ ר ִמצָּפוֹן ְויָ ָצא ﬠֵ ין ֶשׁ ֶמשׁ ְויָצָא אֶ ל־גְּ לִ ילוֹת אֲ ֶשׁר־ ֹנכַח מַ ﬠֲלֵ ה אֲ דֻ ִמּים ְוי ַָרד אֶ בֶ ן בֹּהַ ן בֶּ ְ
18:18וְﬠָ בַ ר אֶ ל־כֶּתֶ ף בֵּ ית־הָ ﬠ ֲָרבָ ה צָפוֹנָה ְוי ַָרד הָ ﬠ ֲָרבָ תָ ה:
ל־קצֵ ה הַ יּ ְַר ֵדּן
ל־לשׁוֹן יָם־הַ ֶמּלַ ח צָפוֹנָה אֶ ְ
ָהתֹּצְ אוֹתָ יו הַ גְּ בוּל אֶ ְ
18:19וְﬠָ בַ ר הַ גְּ בוּל אֶ ל־כֶּתֶ ף בֵּ ית־חָ גְ לָ ה צָפוֹנָה וְהָ י >
נֶגְ בָּ ה זֶה גְּ בוּל ֶנגֶב:
ת־ק ְדמָ ה ז ֹאת נַחֲ לַ ת ְבּנֵי ִבנְ י ִָמן לִ גְ בוּ ֶתיהָ סָ ִביב ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם:
ֵ
18:20וְהַ יּ ְַר ֵדּן יִגְ בֹּל־אֹתוֹ לִ פְ אַ
חוֹתיהֶ ם י ְִריחוֹ וּבֵ ית־חָ גְ לָ ה וְﬠֵ ֶמק ְקצִ יץ:
18:21וְהָ יוּ הֶ ﬠָ ִרים ְלמַ טֵּ ה ְבּנֵי ִב ְני ִָמן ְל ִמ ְשׁפְּ ֵ
18:22וּבֵ ית הָ ﬠ ֲָרבָ ה וּצְ מָ ַריִם וּבֵ ית־אֵ ל:
18:23וְהָ ﬠַ וִּ ים וְהַ פָּ ָרה וְﬠָ פְ ָרה:
מּנִי וְהָ ﬠָ ְפנִי וָגָבַ ע ﬠָ ִרים ְשׁתֵּ ים־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
18:24וּכְ פַ ר הָ ﬠַ ֹ
וּבאֵ רוֹת:
18:25גִּ ְבעוֹן וְהָ ָרמָ ה ְ
מּצָה:
18:26וְהַ ִמּצְ פֶּ ה וְהַ כְּ פִ ָירה וְהַ ֹ
18:27ו ְֶר ֶקם ְוי ְִרפְּ אֵ ל וְתַ ְראֲ לָ ה:
ְרוּשׁלַ ִם וְגִ ְבﬠַ ת ו ְִק ְריַת יְﬠָ ִרים 1ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן ז ֹאת נַחֲ לַ ת
ְ 18:28וצֵלַ ע הָ אֶ לֶ ף וְיבוּס ִהיא י ָ
ֵי־בנְ י ִָמן ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם:
ְבּנ ִ
ְהוּדה:
חוֹתם ַוי ְִהי נַחֲ לָ ָתם ְבּתוֹ נַחֲ לַ ת ְבּנֵי־י ָ
ֵי־שׁ ְמ עוֹן ְל ִמ ְשׁ ְפּ ָ
גּוֹרל הַ ֵשּׁנִי ְל ִשׁ ְמעוֹן ְל ַמ ֵטּה ְבנ ִ
ַ 19:1ו ֵיּצֵא הַ ָ
ר־שׁבַ ע וּמוֹלָ ָדה:
ֶ
19:2וַי ְִהי לָ הֶ ם ְבּנַחֲ לָ תָ ם ְבּאֵ
19:3וַחֲ ַצר שׁוּﬠָ ל וּבָ לָ ה וָﬠָ צֶם:
וּבתוּל וְחָ ְרמָ ה:
19:4וְאֶ לְ תּוֹלַ ד ְ
19:5וְצִ ְקלַ ג וּבֵ ית־הַ ַמּ ְרכָּבוֹת וַחֲ ַצר סוּסָ ה:
ְשׁרוּחֶ ן ﬠָ ִרים ְשׁ שׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
19:6וּבֵ ית לְ בָ אוֹת ו ָ
תכֶן  2וָﬠֶ ֶתר וְﬠָ ָשׁן ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
 19:7ﬠֵ ין ִרמּוֹן ְו ֹ
ֵי־שׁ ְמעוֹן
ְ 19:8וכָל־הַ חֲ צֵ ִרים אֲ ֶשׁר ְס ִביבוֹת הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ﬠַ ד־בַּ ﬠֲלַ ת ְבּאֵ ר ָראמַ ת ֶנגֶב ז ֹאת נַחֲ לַ ת מַ ֵטּה ְבנ ִ
לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם:
ֵי־שׁ ְמעוֹן ְבּתוֹ נַחֲ לָ ָתם:
ְהוּדה ַרב מֵ הֶ ם וַיִּ ְנחֲ לוּ ְבנ ִ
ְהוּדה נַחֲ לַ ת ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן כִּ י־הָ יָה חֵ לֶ ק ְבּנֵי־י ָ
19:9מֵ חֶ בֶ ל ְבּנֵי י ָ
ד־שׁדוּד:
ישׁי לִ ְבנֵי זְ בוּלֻן לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם וַי ְִהי גְּ בוּל נַחֲ לָ תָ ם ﬠַ ָ
19:10וַיַּﬠַ ל הַ גּוֹ ָרל הַ ְשּׁ ִל ִ
ל־פּנֵי י ְָקנְ ﬠָ ם:
וּמ ְרﬠֲלָ ה וּפָ גַע ְבּ ַדבָּ ֶשׁת וּפָ גַע אֶ ל־הַ נַּחַ ל אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
19:11וְﬠָ לָ ה גְ בוּלָ ם לַ יּ ָָמּה ַ
ְשׁב ִמ ָשׁדוּד ֵק ְדמָ ה ִמזְ ַרח הַ ֶשּׁמֶ שׁ ﬠַ ל־גְּ בוּל כִּ ְס ת תָּ בֹר ְויָצָא אֶ ל־הַ ָדּ ְב ַרת וְﬠָ לָ ה י ִָפיﬠַ :
19:12ו ָ
וּמ ָשּׁם ﬠָ בַ ר ֵק ְדמָ ה ִמזְ ָרחָ ה גִּ ָתּה חֵ פֶ ר ִﬠ ָתּה ָקצִ ין ְויָצָ א ִרמּוֹן הַ ְמּתֹאָ ר הַ נֵּﬠָ ה:
ִ 19:13
ְ 19:14ונָסַ ב אֹתוֹ הַ גְּ בוּל ִמצְּ פוֹן חַ ָנּתֹן וְהָ יוּ תֹּצְ אֹתָ יו גֵּי יִפְ תַּ ח־אֵ ל:
19:15ו ְַקטָּ ת ְונַהֲ לָ ל ו ְִשׁ ְמוֹן ְוי ְִדאֲ לָ ה וּבֵ ית לָ חֶ ם ﬠָ ִרים ְשׁתֵּ ים־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
19:16ז ֹאת נַחֲ לַ ת ְבּנֵי־זְ בוּלֻן ְל ִמ ְשׁ ְפּחוֹתָ ם הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
ִשּׂשכָר לְ ִמ ְשׁפְּ חוֹתָ ם:
גּוֹרל הָ ְר ִביﬠִ י לִ ְבנֵי י ָ
ִשּׂשכָר יָצָא הַ ָ
19:17לְ י ָ
19:18וַי ְִהי גְּ בוּלָ ם יִזְ ְרﬠֶ אלָ ה וְהַ כְּ סוּ ת וְשׁוּנֵם:
19:19וַחֲ פָ ַריִם ו ְִשׁיאֹן וַאֲ נָחֲ ַרת:
 19:20וְהַ ָדּ ְב ַרת ו ְִק ְשׁיוֹן וָאָ בֶ ץ:
19:21ו ְֶרמֶ ת וְﬠֵ ין־ ַגּנִּים וְﬠֵ ין חַ ָדּה וּבֵ ית פַּ צֵּץ:
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תּצְ אוֹת גְּ בוּלָ ם הַ יּ ְַר ֵדּן ﬠָ ִרים ֵשׁשׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
19:22וּפָ גַע הַ גְּ בוּל ְבּתָ בוֹר ְו ַשׁחֲ צוּמָ ה וּבֵ ית ֶשׁמֶ שׁ וְהָ יוּ ֹ
ִשּׂשכָר ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם הֶ ﬠָ ִרים וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
19:23ז ֹאת נַחֲ לַ ת מַ ֵטּה ְבנֵי־י ָ
ישׁי לְ מַ טֵּ ה ְבנֵי־אָ ֵשׁר לְ ִמ ְשׁפְּ חוֹתָ ם:
גּוֹרל הַ חֲ ִמ ִ
19:24וַ ֵיּצֵא הַ ָ
19:25וַי ְִהי גְּ בוּלָ ם מֵ חֶ לְ ַקת וַחֲ לִ י וָבֶ טֶ ן וְאַ כְ ָשׁף:
וּב ִשׁיחוֹר ִל ְבנָת:
וּמ ְשׁאָ ל וּפָ גַע ְבּכ ְַרמֶ ל הַ יּ ָָמּה ְ
19:26וְאַ לַ מֶּ לֶ וְﬠַ ְמﬠָ ד ִ
1
וּבגֵי י ְִפ ַתּח־אֵ ל צָפוֹנָה וְהָ לַ הַ גְּ בוּל צָפוֹנָה בֵּ ית הָ ﬠֵ ֶמק וּנְ ִﬠיאֵ ל
ְשׁב ִמזְ ַרח הַ ֶשּׁ ֶמשׁ בֵּ ית ָדּגֹ ן וּפָ גַע ִבּזְ בֻלוּן ְ
19:27ו ָ
ְו ָיצָא אֶ ל־כָּבוּל ִמ ְשּׂמ ֹאל:
 19:28וְﬠַ ְבדּוֹן ְוּרחֹ ב וְחַ מּוֹן ְו ָקנָה ﬠַ ד צִ ידוֹן ַרבָּ ה:
וּמחָ לָ ב וְאַ כְ זִ יבָ ה:
ֹתיו הַ יּ ָָמּה ָ
ְשׁב הַ גְּ בוּל חֹ סָ ה ְוי ְִהיוּ תֹצְ א ָ
ְשׁב הַ גְּ בוּל הָ ָרמָ ה וְﬠַ ד־ﬠִ יר ִמ ְב ַצ ר־צֹר ו ָ
19:29ו ָ
וּשׁתַּ יִם וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
 19:30וְﬠַ כֹּה וַאֲ פֵ ק ְוּרחֹ ב ﬠָ ִרים ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
19:31ז ֹאת נַחֲ לַ ת מַ טֵּ ה ְבנֵי־אָ ֵשׁר לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
גּוֹרל הַ ִשּׁ ִשּׁי לִ ְבנֵי נַפְ תָּ לִ י לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם:
19:32לִ ְבנֵי נַפְ תָּ לִ י יָצָא הַ ָ
19:33וַי ְִהי גְ בוּלָ ם מֵ חֵ לֶ ף מֵ אֵ לוֹן ְבּ ַצ ֲﬠ ַננִּים וַאֲ ָד ִמי הַ נּ ֶֶקב ְוי ְַבנְאֵ ל ﬠַ ד־לַ קּוּם וַי ְִהי תֹצְ אֹתָ יו הַ יּ ְַר ֵדּן:
הוּדה הַ יּ ְַר ֵדּן
וּבי ָ
וּבאָ ֵשׁר פָּ גַע ִמיָּם ִ
ְשׁב הַ גְּ בוּל י ָָמּה אַ זְ נוֹת ָתּבוֹר ְויָצָא ִמ ָשּׁם חוּקֹ ָקה וּפָ גַע ִבּזְ ֻבלוּן ִמ ֶנּגֶב ְ
19:34ו ָ
ִמזְ ַרח הַ ָשּׁמֶ שׁ:
19:35וְﬠָ ֵרי ִמ ְב ָצר הַ צִּ ִדּים ֵצר וְחַ מַּ ת ַר ַקּת וְכִ נּ ֶָרת:
19:36וַאֲ ָדמָ ה וְהָ ָרמָ ה וְחָ צוֹר:
19:37ו ְֶק ֶדשׁ וְאֶ ְד ֶרﬠִ י וְﬠֵ ין חָ צוֹר:
וּמגְ ַדּל־אֵ ל חֳ ֵרם וּבֵ ית־ ֲﬠנָת וּבֵ ית ָשׁ ֶמשׁ ﬠָ ִרים ְתּ ַשׁע־ﬠֶ ְשׂ ֵרה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
ְ 19:38וי ְִראוֹן ִ
19:39ז ֹאת נַחֲ לַ ת מַ טֵּ ה ְבנֵי־נַפְ תָּ לִ י לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם הֶ ﬠָ ִרים ְוחַ צְ ֵריהֶ ן:
גּוֹרל הַ ְשּׁ ִביﬠִ י:
ֵי־דן לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם יָצָא הַ ָ
19:40לְ מַ טֵּ ה ְבנ ָ
19:41וַי ְִהי גְּ בוּל נַחֲ לָ תָ ם ָצ ְרﬠָ ה וְאֶ ְשׁתָּ אוֹל וְﬠִ יר ָשׁמֶ שׁ:
ְשׁﬠַ לְ ִבין וְאַ יָּלוֹן ְוי ְִתלָ ה:
19:42ו ַ
19:43וְאֵ ילוֹן ו ְִת ְמנָתָ ה וְﬠֶ ְקרוֹן:
19:44וְאֶ לְ ְתּ ֵקה וְגִ ְבּתוֹן וּבַ ﬠֲלָ ת:
ַת־רמּוֹן:
ֵי־ב ַרק ְוג ִ
וּבנ ְ
 19:45וִיהֻ ד וְﬠַ זּוּרְ 2
 19:46וּמַ יִם הַ יּ ְַרקוֹן וְהָ ַרקּוֹן ִﬠם־הַ גְּ בוּל מוּל יָפוֹ:
אוֹתהּ ַויַּכּוּ אוֹתָ הּ ְל ִפי־חֶ ֶרב וַיִּ ְרשׁוּ אוֹתָ הּ
ָ
ֵי־דן וַיִּ לָּ חֲ מוּ ﬠִ ם־לֶ ֶשׁם וַיִּ ְלכְּ דוּ
ֵי־דן מֵ הֶ ם ַו ַיּﬠֲלוּ ְבנ ָ
בוּל־בּנ ָ
ְ
ַ 19:47ו ֵיּצֵא גְ
וַיּ ְֵשׁבוּ בָ הּ וַיִּ ְק ְראוּ לְ לֶ ֶשׁם ָדּן כְּ ֵשׁם ָדּן אֲ ִביהֶ ם:
ֵי־דן ְל ִמ ְשׁפְּ חֹ ָתם הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְחַ צְ ֵריהֶ ן:
19:48ז ֹאת נַחֲ לַ ת ַמ ֵטּה ְבנ ָ
19:49וַ ְיכַלּוּ לִ נְ חֹ ל־אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ִלגְ בוּ תֶ יהָ וַיִּ ְתּנוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל נַחֲ לָ ה לִ יהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ְבּתוֹכָם:
ֵשׁב בָּ הּ:
ת־תּ ְמנַת־סֶ ַרח ְבּהַ ר אֶ פְ ָריִם וַיִּ ְבנֶה אֶ ת־הָ ﬠִ יר וַיּ ֶ
ִ
ל־פּי יְהוָה נ ְָתנוּ לוֹ אֶ ת־הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר ָשׁאָ ל אֶ
19:50ﬠַ ִ
אשׁי הָ אָ בוֹת ְלמַ טּוֹת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּגוֹ ָרל ְבּ ִשׁ ה
19:51אֵ לֶּ ה הַ ְנּחָ ת אֲ ֶשׁר נִ חֲ לוּ אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ו ְָר ֵ
לִ פְ נֵי יְהוָה פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וַ ְיכַלּוּ מֵ חַ לֵּ ק אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
20:1וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ לֵ אמֹר:
ֹשׁה:
ר־דּבַּ ְר ִתּי אֲ לֵ יכֶם ְבּיַד־מ ֶ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ְתּנוּ לָ כֶם אֶ ת־ﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְקלָ ט אֲ ֶשׁ ִ
ַ 20:2דּבֵּ ר אֶ ְ
י־דﬠַ ת וְהָ יוּ לָ כֶם ְל ִמ ְקלָ ט ִמגֹּ אֵ ל הַ ָדּם:
20:3לָ נוּס ָשׁ ָמּה רוֹ ֵצחַ ַמכֵּה־נֶפֶ שׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה ִבּ ְבלִ ָ
ת־דּבָ ָריו וְאָ ְספוּ אֹ תוֹ
ְ 20:4ונָס אֶ ל־אַ חַ ת מֵ הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְﬠָ ַמד פֶּ ַתח ַשׁﬠַ ר הָ ִﬠיר ו ְִדבֶּ ר ְבּאָ זְ נֵי זִ ְקנֵי־הָ ִﬠיר הַ ִהיא אֶ ְ
הָ ﬠִ ָירה אֲ לֵ יהֶ ם ְונ ְָתנוּ־לוֹ ָמקוֹם ְוי ַָשׁב ﬠִ מָּ ם:
שׂנֵא הוּא לוֹ
ת־רﬠֵ הוּ ְול ֹא־ ֹ
י־דﬠַ ת ִהכָּה אֶ ֵ
20:5וְכִ י י ְִרדֹּף גֹּ אֵ ל הַ ָדּם אַ חֲ ָריו ְול ֹא־י ְַסגִּ רוּ אֶ ת־הָ ֹר ֵצחַ ְבּיָדוֹ כִּ י ִב ְב ִל ַ
ִמ ְתּמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם:
ְ 20:6וי ַָשׁב בָּ ﬠִ יר הַ ִהיא ﬠַ ד־ﬠָ ְמדוֹ לִ ְפנֵי הָ ﬠֵ ָדה לַ ִמּ ְשׁפָּ ט ﬠַ ד־מוֹת הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל אֲ ֶשׁ ר י ְִהיֶה בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם אָ ז יָשׁוּב
הָ רוֹצֵ חַ וּבָ א אֶ ל־ﬠִ ירוֹ וְאֶ ל־בֵּ יתוֹ אֶ ל־הָ ִﬠיר אֲ ֶשׁר־נָס ִמ ָשּׁם:
ְהוּדה:
ת־ק ְריַת אַ ְרבַּ ע ִהיא חֶ ְב רוֹן ְבּהַ ר י ָ
ת־שׁכֶם ְבּהַ ר אֶ ְפ ָריִם וְאֶ ִ
ְ
ת־ק ֶדשׁ בַּ גּ ִָליל ְבּהַ ר נַפְ ָתּ ִלי וְאֶ
ֶ
20:7וַיּ ְַק ִדּשׁוּ אֶ
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ת־ראמֹת בַּ גִּ ְלﬠָ ד ִמ ַמּ ֵטּה־גָד
20:8וּמֵ ﬠֵ בֶ ר לְ י ְַר ֵדּן י ְִריחוֹ ִמזְ ָרחָ ה נ ְָתנוּ אֶ ת־בֶּ ֶצר בַּ ִמּ ְדבָּ ר בַּ ִמּישֹׁר ִממַּ טֵּ ה ְראוּבֵ ן וְאֶ ָ
ַשּׁה:
וְאֶ ת־גּוֹלָ ן בַּ בָּ ָשׁן ִממַּ טֵּ ה ְמנ ֶ
20:9אֵ לֶּ ה הָ יוּ ﬠָ ֵרי הַ מּוּﬠָ ָדה לְ כֹל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְלַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכָם לָ נוּס ָשׁמָּ ה כָּל־מַ כֵּה־נֶפֶ שׁ ִבּ ְשׁ ָג ָגה וְל ֹא יָמוּת ְבּיַד
גֹּ אֵ ל הַ ָדּם ﬠַ ד־ﬠָ ְמדוֹ לִ ְפנֵי הָ ﬠֵ ָדה:
אשׁי אֲ בוֹת הַ ַמּטּוֹת ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־ר ֵ
אשׁי אֲ בוֹת הַ לְ וִיִּ ם אֶ ל־אֶ ְלﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן וְאֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן וְאֶ ָ
21:1וַיִּ גְּ שׁוּ ָר ֵ
וּמגְ ְר ֵשׁיהֶ ן ִל ְבהֶ ְמ ֵתּנוּ:
ֹשׁה לָ ֶתת־לָ נוּ ﬠָ ִרים לָ ָשׁבֶ ת ִ
מ ר יְהוָה צִ וָּה ְביַד־מ ֶ
ַ 21:2וי ְַד ְבּרוּ אֲ לֵ יהֶ ם ְבּ ִשׁ ה ְבּאֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן לֵ א ֹ
ת־מגְ ְר ֵשׁיהֶ ן:
ִ
21:3וַיִּ ְתּנוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לַ לְ וִיִּ ם ִמנַּחֲ לָ תָ ם אֶ ל־פִּ י יְהוָה אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְאֶ
וּמ ַמּ ֵטּה
וּמ ַמּ ֵטּה הַ ִשּׁ ְמ עֹ נִי ִ
ְהוּדה ִ
גּוֹרל ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ת הַ ְקּהָ ִתי וַי ְִהי לִ ְבנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ִמן־הַ ְלוִיִּ ם ִמ ַמּ ֵטּה י ָ
ַ 21:4ויֵּצֵא הַ ָ
גּוֹרל ﬠָ ִרים ְשׁ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה:
ִבנְ י ִָמן בַּ ָ
גּוֹרל ﬠָ ִרים ﬠָ ֶשׂר:
ַשּׁה בַּ ָ
ה־דן וּמֵ חֲ צִ י ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
וּמ ַמּ ֵטּ ָ
21:5ו ְִל ְבנֵי ְקהָ ת הַ נּוֹתָ ִרים ִמ ִמּ ְשׁפְּ חֹ ת מַ ֵטּה־אֶ פְ ַריִם ִ
גּוֹרל
ַשּׁה בַ בָּ ָשׁן בַּ ָ
וּמחֲ צִ י ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
וּממַּ טֵּ ה נ ְַפ ָתּ ִלי ֵ
וּממַּ טֵּ ה־אָ ֵשׁ ר ִ
ִשּׂשכָר ִ
21:6וְלִ ְבנֵי ג ְֵרשׁוֹן ִמ ִמּ ְשׁפְּ חוֹת מַ ֵטּה־י ָ
ﬠָ ִרים ְשׁ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה:
גּוֹרל ﬠָ ִרים ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה:
וּממַּ טֵּ ה זְ בוּלֻן בַּ ָ
וּממַּ טֵּ ה־גָד ִ
ִ 21:7ל ְבנֵי ְמ ָר ִרי לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם ִממַּ טֵּ ה ְראוּבֵ ן ִ
וֹרל:
ֹשׁה בַּ גּ ָ
ת־מגְ ְר ֵשׁיהֶ ן כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
ִ
21:8וַיִּ ְתּנוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לַ לְ וִיִּ ם אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְאֶ
וּממַּ טֵּ ה ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן אֵ ת הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר־י ְִק ָרא אֶ ְתהֶ ן ְבּ ֵשׁם:
ְהוּדה ִ
21:9וַיִּ ְתּנוּ ִממַּ טֵּ ה ְבּנֵי י ָ
שׁנָה:
גּוֹרל ִריא ֹ
21:10וַי ְִהי ִל ְבנֵי אַ הֲ רֹן ִמ ִמּ ְשׁפְּ חוֹת הַ ְקּהָ ִתי ִמ ְבּנֵי לֵ וִי כִּ י לָ הֶ ם הָ יָה הַ ָ
ֹתיהָ :
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ְס ִביב ֶ
ִ
ְהוּדה וְאֶ
ת־ק ְריַת אַ ְרבַּ ע אֲ ִבי הָ ﬠֲנוֹק ִהיא חֶ ְברוֹן ְבּהַ ר י ָ
21:11וַיִּ ְתּנוּ לָ הֶ ם אֶ ִ
ת־שׂ ֵדה הָ ﬠִ יר וְאֶ ת־חֲ ֵצ ֶריהָ נ ְָתנוּ לְ כָלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה בַּ אֲ חֻ זָּתוֹ:
ְ
21:12וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
ת־ל ְבנָה וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ ִ
ִ
ת־ﬠיר ִמ ְקלַ ט הָ ֹר ֵצחַ אֶ ת־חֶ ְברוֹן וְאֶ
ִ
21:13וְלִ ְבנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן נ ְָתנוּ אֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ ת־אֶ ְשׁ ְתּמֹﬠַ וְאֶ
ִ
21:14וְאֶ ת־י ִַתּר וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
ת־דּ ִבר וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ ְ
ִ
21:15וְאֶ ת־חֹ ן וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים תֵּ ַשׁע מֵ אֵ ת ְשׁנֵי
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ אֶ ת־בֵּ ית ֶשׁ ֶמשׁ וְאֶ
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ ת־יֻטָּ ה וְאֶ
ִ
21:16וְאֶ ת־ﬠָ ָשׁן וְאֶ
הַ ְשּׁבָ ִטים הָ אֵ לֶּ ה:
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ אֶ ת־גֶּבַ ע וְאֶ
ִ
וּממַּ ֵטּה ִבנְ י ִָמן אֶ ת־גִּ ְבעוֹן וְאֶ
ִ 21:17
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע:
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ ת־ﬠַ לְ מוֹן ְואֶ
ִ
21:18אֶ ת־ ֲﬠנָתוֹת וְאֶ
וּמגְ ְר ֵשׁיהֶ ן:
21:19כָּל־ﬠָ ֵרי ְבנֵי־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֲ ִנים ְשׁ שׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ﬠָ ִרים ִ
גוֹרלָ ם ִממַּ טֵּ ה אֶ פְ ָריִם:
ֵי־קהָ ת הַ לְ וִיִּ ם הַ נּוֹתָ ִרים ִמ ְבּנֵי ְקהָ ת וַי ְִהי ﬠָ ֵרי ָ
21:20וּלְ ִמ ְשׁפְּ חוֹת ְבּנ ְ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ְבּהַ ר אֶ ְפ ָריִם וְאֶ ת־ ֶגּזֶר וְאֶ
ִ
ת־שׁכֶם וְאֶ
ְ
21:21וַיִּ ְתּנוּ לָ הֶ ם אֶ ת־ﬠִ יר ִמ ְקלַ ט הָ רֹצֵ חַ אֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע:
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ ת־בֵּ ית חוֹ רֹן וְאֶ
ִ
ת־ק ְב ַציִם וְאֶ
21:22וְאֶ ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ אֶ ת־גִּ ְבּתוֹן וְאֶ
ִ
ה־דן אֶ ת־אֶ לְ ְתּ ֵקא וְאֶ
וּממַּ ֵטּ ָ
ִ 21:23
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע:
ִ
ַת־רמּוֹן וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ אֶ ת־גּ ִ
ִ
21:24אֶ ת־אַ יָּלוֹן וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים ְשׁתָּ יִם:
ִ
ית־שׁאָ ן 1וְאֶ
ְ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ ת־בֵּ
ִ
ת־תּ ְﬠ ַנ וְאֶ
ַ
ַשּׁה אֶ
וּממַּ חֲ צִ ית ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
ִ 21:25
ֵי־קהָ ת הַ נּוֹתָ ִרים:
וּמגְ ְר ֵשׁיהֶ ן לְ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ְבּנ ְ
21:26כָּל־ﬠָ ִרים ﬠֶ ֶשׂר ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ
ִ
ת־ﬠיר ִמ ְקלַ ט הָ ֹר ֵצחַ אֶ ת־גּוֹלָ ן בַּ בָּ ָשׁן וְאֶ
ִ
ַשּׁה אֶ
21:27ו ְִל ְבנֵי ג ְֵרשׁוֹן ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחֹ ת הַ ְלוִיִּ ם מֵ חֲ צִ י ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים ְשׁתָּ יִם:
ִ
ת־בּﬠֶ ְשׁ ְתּ ָרה וְאֶ
ְ
וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
ת־דּ ְב ַרת וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ אֶ ָ
ִ
ת־ק ְשׁיוֹן וְאֶ
ִשּׂשכָר אֶ ִ
וּממַּ טֵּ ה י ָ
ִ 21:28
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע:
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ אֶ ת־ﬠֵ ין ַגּנִּים וְאֶ
ִ
21:29אֶ ת־י ְַרמוּת וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ אֶ ת־ﬠַ ְבדּוֹן וְאֶ
ִ
ת־מ ְשׁאָ ל וְאֶ
ִ
וּממַּ טֵּ ה אָ ֵשׁר אֶ
ִ 21:30
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע:
ִ
ת־רחֹ ב וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ ְ
ִ
21:31אֶ ת־חֶ לְ ָקת וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ ת־חַ מֹּת דּ ֹאר וְאֶ
ִ
ת־ק ֶדשׁ בַּ גּ ִָליל וְאֶ
ֶ
ת־ﬠיר ִמ ְקלַ ט הָ רֹצֵ חַ אֶ
ִ
וּממַּ ֵטּה נ ְַפ ָתּ ִלי אֶ
ִ 21:32
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים ָשׁ שׁ:
ִ
ת־ק ְרתָּ ן וְאֶ
ַ
וְאֶ
וּמגְ ְר ֵשׁיהֶ ן:
21:33כָּל־ﬠָ ֵרי הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם ְשׁ שׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ﬠִ יר ִ
ת־ק ְר ָתּה
ַ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ אֶ
ִ
ֵי־מ ָר ִרי הַ לְ וִיִּ ם הַ נּוֹתָ ִרים מֵ אֵ ת מַ טֵּ ה זְ בוּלֻן אֶ ת־י ְָק ְנﬠָ ם וְאֶ
21:34וּלְ ִמ ְשׁפְּ חוֹת ְבּנ ְ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע:
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ אֶ ת־נַהֲ לָ ל וְאֶ
ִ
ת־רמּוֹן וְאֶ
21:35אֶ ִ
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ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ ת־י ְַה ָצה
ִ
וּמﬠֵ בֶ ר לַ יּ ְַר ֵדּן ִממַּ טֵּ ה ְראוּבֵ ן אֶ ת־ﬠִ יר ִמ ְקלַ ט הָ ֹר ֵצחַ אֶ ת־בֶּ צֶ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ ִמּישֹׁר וְאֶ
ֵ 21:36
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע:
ִ
ת־מיפָ ﬠַ ת וְאֶ
ֵ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ
ִ
ת־ק ֵדמוֹת וְאֶ
21:37אֶ ְ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :
ִ
ת־מחֲ ַניִם וְאֶ
ַ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ וְאֶ
ִ
ת־רמֹת בַּ גִּ לְ ﬠָ ד וְאֶ
וּממַּ טֵּ ה־גָד אֶ ת־ﬠִ יר ִמ ְקלַ ט הָ ֹר ֵצחַ אֶ ָ
ִ 21:38
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ כָּל־ﬠָ ִרים אַ ְרבַּ ע:
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ אֶ ת־יַﬠְ זֵר וְאֶ
ִ
21:39אֶ ת־חֶ ְשׁבּוֹן וְאֶ
גּוֹרלָ ם ﬠָ ִרים ְשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה:
נּוֹת ִרים ִמ ִמּ ְשׁפְּ חוֹת הַ ְלוִיִּ ם וַי ְִהי ָ
21:40כָּל־הֶ ﬠָ ִרים לִ ְבנֵי ְמ ָר ִרי לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ ם הַ ָ
וּמגְ ְר ֵשׁיהֶ ן:
מנֶה ִ
וּשׁ ֹ
21:41כֹּל ﬠָ ֵרי הַ לְ וִיִּ ם ְבּתוֹ אֲ חֻ זַּת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠָ ִרים אַ ְרבָּ ﬠִ ים ְ
ֹתיהָ כֵּן ְלכָל־הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
וּמגְ ָר ֶשׁיהָ ְס ִביב ֶ
ִ 21:42תּ ְהיֶינָה הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ﬠִ יר ִﬠיר ִ
21:43וַיִּ תֵּ ן יְהוָה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לָ תֵ ת לַ אֲ בוֹתָ ם וַיִּ ָרשׁוּהָ וַיּ ְֵשׁבוּ בָ הּ:
21:44וַ ָיּנַח יְהוָה לָ הֶ ם ִמסָּ ִביב כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ע לַ אֲ בוֹתָ ם ְול ֹא־ﬠָ מַ ד ִאישׁ ִבּ ְפנֵיהֶ ם ִמכָּל־אֹ יְבֵ יהֶ ם אֵ ת כָּל־אֹ יְבֵ יהֶ ם
נָתַ ן יְהוָה ְבּי ָָדם:
ר־דּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל הַ כֹּל בָּ א:
21:45ל ֹא־נָפַ ל ָדּבָ ר ִמכֹּל הַ ָדּבָ ר הַ טּוֹב אֲ ֶשׁ ִ
ַשּׁה:
22:1אָ ז י ְִק ָרא יְהוֹשֻׁ ﬠַ לָ ראוּבֵ נִי וְלַ גּ ִָדי וְלַ חֲ צִ י מַ טֵּ ה ְמנ ֶ
יתי
קוֹלי ְלכֹל אֲ ֶשׁר־צִ וִּ ִ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד יְהוָה ו ִַתּ ְשׁ ְמעוּ ְב ִ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם אַ ֶתּם ְשׁ ַמ ְר ֶתּם אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֶ ְתכֶם מ ֶ
ַ 22:2ויּ ֶ
אֶ ְתכֶם:
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת ִמצְ וַת יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ִ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם אֶ
22:3ל ֹא־ ֲﬠז ְַב ֶתּם אֶ ת־אֲ חֵ יכֶם זֶה י ִָמים ַר ִבּים ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה ְ
זַּתכֶם
22:4וְﬠַ תָּ ה הֵ נִיחַ יְהוָה אֱ הֵ יכֶם לַ אֲ חֵ יכֶם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר לָ הֶ ם וְﬠַ תָּ ה פְּ נוּ וּלְ כוּ לָ כֶם ְלאָ הֳ לֵ יכֶם אֶ ל־אֶ ֶרץ אֲ חֻ ְ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד יְהוָה ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן:
אֲ ֶשׁר נָתַ ן לָ כֶם מ ֶ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת־יְהוָה
תּוֹרה אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֶ ְתכֶם מ ֶ
ַ 22:5רק ִשׁ ְמרוּ ְמאֹד לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־הַ ִמּצְ וָה וְאֶ ת־הַ ָ
וּבכָל־נ ְַפ ְשׁכֶם:
ָל־לבַ ְבכֶם ְ
וּל ָד ְב ָקה־בוֹ וּלְ ﬠָ ְבדוֹ ְבּכ ְ
ותיו ְ
ָל־דּ ָרכָיו ו ְִל ְשׁמֹר ִמצְ ָ
אֱ הֵ יכֶם וְלָ לֶ כֶת ְבּכ ְ
ְשׁ ְלּחֵ ם וַיּ ְֵלכוּ אֶ ל־אָ הֳ לֵ יהֶ ם:
ַ 22:6ויְבָ ְרכֵם יְהוֹשֻׁ ﬠַ ַוי ַ
ֹשׁה בַּ בָּ ָשׁן וּלְ חֶ צְ יוֹ נ ַָתן יְהוֹשֻׁ ﬠַ ﬠִ ם־אֲ חֵ יהֶ ם מֵ ﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן יָמָּ ה ְו ַגם כִּ י ִשׁ ְלּחָ ם
ַשּׁה נ ַָתן מ ֶ
22:7וְלַ חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־אָ הֳ לֵ יהֶ ם וַיְבָ ֲרכֵם:
וּבבַ ְרזֶל
וּב ְנחֹ ֶשׁת ְ
וּבזָהָ ב ִ
ב־מ ֹאד ְבּכֶסֶ ף ְ
וּב ִמ ְקנֶה ַר ְ
מ ר ִבּ ְנכ ִָסים ַר ִבּים שׁוּבוּ אֶ ל־אָ הֳ לֵ יכֶם ְ
ַ 22:8ויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם לֵ א ֹ
וּב ְשׂלָ מוֹת הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד ִחלְ קוּ ְשׁלַ ל־אֹ יְבֵ יכֶם ִﬠם־אֲ חֵ יכֶם:
ִ
ַשּׁה מֵ אֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִשּׁ ה אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ־כְּ נָﬠַ ן לָ לֶ כֶת
וּבנֵי־גָד וַחֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
ֵי־ראוּבֵ ן ְ
22:9וַיָּשֻׁ בוּ וַיֵּלְ כוּ ְבּנ ְ
ֹשׁה:
זָּתם אֲ ֶשׁר נ ֹאחֲ זוּ־בָ הּ ﬠַ ל־פִּ י יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
אֶ ל־אֶ ֶרץ הַ גִּ לְ ﬠָ ד אֶ ל־אֶ ֶרץ אֲ חֻ ָ
ַשּׁה ָשׁם ִמזְ בֵּ חַ
וּבנֵי־גָד וַחֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
ֵי־ראוּבֵ ן ְ
ַ 22:10ו ָיּבֹאוּ אֶ ל־גְּ ִלילוֹת הַ יּ ְַר ֵדּן אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן וַיִּ ְבנוּ ְבנ ְ
ﬠַ ל־הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ בֵּ חַ גָּדוֹל ְל ַמ ְראֶ ה:
ַשּׁה אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֶ ל־מוּל אֶ ֶרץ
וּבנֵי־גָד וַחֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
ֵי־ראוּבֵ ן ְ
מ ר ִהנֵּה בָ נוּ ְבנ ְ
22:11וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
כְּ נַﬠַ ן אֶ ל־גְּ ִלילוֹת הַ יּ ְַר ֵדּן אֶ ל־ﬠֵ בֶ ר ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
22:12וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ָקּהֲ לוּ כָּל־ﬠ ֲַדת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁ ה לַ ﬠֲלוֹת ﬠֲלֵ יהֶ ם לַ צָּבָ א:
ַשּׁה אֶ ל־אֶ ֶרץ הַ גִּ לְ ﬠָ ד אֶ ת־פִּ ינְ חָ ס
ט־מנ ֶ
ל־בּנֵי־גָד ְואֶ ל־חֲ צִ י ֵשׁבֶ ְ
ֵי־ראוּבֵ ן וְאֶ ְ
ל־בּנ ְ
22:13וַיִּ ְשׁלְ חוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ְ
בֶּ ן־אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן:
בוֹתם הֵ ָמּה
ֲשׂ ָרה נְ ִשׂ ִאים ִﬠמּוֹ נ ִָשׂיא אֶ חָ ד נ ִָשׂיא אֶ חָ ד ְלבֵ ית אָ ב ְלכֹל ַמטּוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִאישׁ ר ֹאשׁ בֵּ ית־אֲ ָ
22:14וַﬠ ָ
לְ אַ לְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַשּׁה אֶ ל־אֶ ֶרץ הַ גִּ ְלﬠָ ד ַוי ְַד ְבּרוּ ִאתָּ ם לֵ אמֹר:
ט־מנ ֶ
ל־בּנֵי־גָד וְאֶ ל־חֲ צִ י ֵשׁבֶ ְ
ֵי־ראוּבֵ ן וְאֶ ְ
ל־בּנ ְ
22:15וַ ָיּ ֹבאוּ אֶ ְ
22:16כֹּה אָ ְמרוּ כֹּל ﬠ ֲַדת יְהוָה מָ ה־הַ מַּ ﬠַ ל הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ְמﬠַ לְ תֶּ ם בֵּ א הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לָ שׁוּב הַ יּוֹם מֵ אַ חֲ ֵרי יְהוָה
ִבּ ְבנוֹ ְתכֶם לָ כֶם ִמזְ בֵּ חַ לִ ְמ ָר ְדכֶם הַ יּוֹם בַּ יהוָה:
ֹא־הטַּ הַ ְרנוּ ִממֶּ נּוּ ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה וַי ְִהי הַ ֶנּגֶף בַּ ﬠ ֲַדת יְהוָה:
22:17הַ ְמﬠַ ט־לָ נוּ אֶ ת־ﬠֲון פְּ עוֹר אֲ ֶשׁר ל ִ
וּמחָ ר אֶ ל־כָּל־ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל ִי ְקצֹף:
22:18וְאַ תֶּ ם תָּ שֻׁ בוּ הַ יּוֹם ֵמאַ חֲ ֵרי יְהוָה וְהָ יָה אַ תֶּ ם ִתּ ְמ ְרדוּ הַ יּוֹם בַּ יהוָה ָ
ַן־שׁם ִמ ְשׁכַּן יְהוָה וְהֵ אָ חֲ זוּ
זַּתכֶם ִﬠ ְברוּ לָ כֶם אֶ ל־אֶ ֶרץ אֲ חֻ זַּת יְהוָה אֲ ֶשׁר ָשׁכ ָ
ם־ט ֵמאָ ה אֶ ֶרץ אֲ חֻ ְ
22:19וְאַ ִא ְ
ל־תּ ְמרֹדוּ ִבּ ְב ֹנ ְתכֶם לָ כֶם ִמזְ בֵּ חַ ִמבַּ לְ ﬠ ֲֵדי ִמזְ בַּ ח יְהוָה אֱ הֵ ינוּ:
ל־תּ ְמ רֹדוּ ְואֹתָ נוּ אֶ ִ
ְבּתוֹכֵנוּ וּבַ יהוָה אַ ִ
22:20הֲ לוֹא ﬠָ כָן בֶּ ן־ז ֶַרח ָמﬠַ ל ַמﬠַ ל בַּ חֵ ֶרם וְﬠַ ל־כָּל־ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יָה ָקצֶף וְהוּא ִאישׁ אֶ חָ ד ל ֹא ָגוַע בַּ ﬠֲונוֹ:
אשׁי אַ ְלפֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־ר ֵ
ַשּׁה וַי ְַד ְבּ רוּ אֶ ָ
וּבנֵי־גָד וַחֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
ֵי־ראוּבֵ ן ְ
ַ 22:21ו ַיּﬠֲנוּ ְבּנ ְ
ל־תּוֹשׁיﬠֵ נוּ
ִ
ם־בּ ַמﬠַ ל בַּ יהוָה אַ
ם־בּ ֶמ ֶרד ו ְִא ְ
22:22אֵ ל אֱ ִהים יְהוָה אֵ ל אֱ ִהים יְהוָה הוּא יֹ ֵדﬠַ ְוי ְִשׂ ָראֵ ל הוּא י ֵָד ע ִא ְ
הַ יּוֹם הַ זֶּה:
וּמנְ חָ ה ו ְִאם־לַ ﬠֲשׂוֹת ﬠָ לָ יו זִ ְבחֵ י ְשׁלָ ִמים
ִ 22:23ל ְבנוֹת לָ נוּ ִמזְ בֵּ חַ לָ שׁוּב מֵ אַ חֲ ֵרי יְהוָה ו ְִאם־לְ הַ ﬠֲלוֹת ﬠָ לָ יו עוֹלָ ה ִ
יְהוָה הוּא יְבַ ֵקּשׁ:

ֹאמרוּ ְבנֵיכֶם לְ בָ נֵינוּ לֵ אמֹר ַמה־לָּ כֶם וְלַ יהוָה אֱ הֵ י
22:24ו ְִאם־ל ֹא ִמ ְדּאָ גָה ִמ ָדּבָ ר ﬠָ ִשׂינוּ אֶ ת־ז ֹאת לֵ אמֹר ָמחָ ר י ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּבנֵי־גָד אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן אֵ ין־לָ כֶם חֵ לֶ ק בַּ יהוָה ו ְִה ְשׁ ִבּיתוּ ְבנֵיכֶם
ֵי־ראוּבֵ ן ְ
22:25וּגְ בוּל נָתַ ן־יְהוָה בֵּ ינֵנוּ וּבֵ ינֵיכֶם ְבּנ ְ
אֶ ת־בָּ נֵינוּ ְל ִב ְל ִתּי ְיר ֹא אֶ ת־יְהוָה:
ֲשׂה־נָּא לָ נוּ ִל ְבנוֹת אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ל ֹא לְ עוֹלָ ה ְול ֹא לְ זָבַ ח:
ֹאמר ַנﬠ ֶ
ַ 22:26ונּ ֶ
וּבזְ בָ חֵ ינוּ
לוֹתינוּ ִ
22:27כִּ י ﬠֵ ד הוּא בֵּ ינֵינוּ וּבֵ ינֵיכֶם וּבֵ ין דֹּרוֹתֵ ינוּ אַ חֲ ֵרינוּ לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־ ֲﬠב ַֹדת יְהוָה ְלפָ נָיו ְבּעֹ ֵ
ֹאמרוּ ְבנֵיכֶם ָמחָ ר ְלבָ נֵינוּ אֵ ין־לָ כֶם חֵ לֶ ק בַּ יהוָה:
וּב ְשׁלָ ֵמינוּ וְל ֹא־י ְ
ִ
בוֹתינוּ
ת־תּ ְבנִית ִמזְ בַּ ח יְהוָה אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ אֲ ֵ
ַ
ֹאמרוּ אֵ לֵ ינוּ וְאֶ ל־ ֹדּרֹתֵ ינוּ מָ חָ ר וְאָ מַ ְרנוּ ְראוּ אֶ
22:28וַנּ ֹאמֶ ר וְהָ יָה כִּ י־י ְ
ל ֹא ְלעוֹלָ ה ְול ֹא ְלזֶבַ ח כִּ י־ﬠֵ ד הוּא בֵּ ינֵינוּ וּבֵ ינֵיכֶם:
וּלזָבַ ח ִמ ְלּבַ ד
22:29חָ לִ ילָ ה לָּ נוּ ִממֶּ נּוּ לִ ְמרֹד בַּ יהוָה וְלָ שׁוּב הַ יּוֹם מֵ אַ חֲ ֵרי יְהוָה לִ ְבנוֹת ִמזְ בֵּ חַ ְלעֹלָ ה ְל ִמ ְנחָ ה ְ
ִמזְ בַּ ח יְהוָה אֱ הֵ ינוּ אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי ִמ ְשׁכָּנוֹ:
ֵי־ראוּבֵ ן
אשׁי אַ לְ פֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ִדּ ְבּ רוּ ְבּנ ְ
22:30וַיִּ ְשׁמַ ע פִּ ינְ חָ ס הַ כֹּהֵ ן וּ ְנ ִשׂיאֵ י הָ ﬠֵ ָדה ְו ָר ֵ
ַשּׁה וַיִּ יטַ ב ְבּﬠֵ ינֵיהֶ ם:
וּבנֵי ְמנ ֶ
וּבנֵי־גָד ְ
ְ
י־בתוֹכֵנוּ יְהוָה
ַשּׁה הַ יּוֹם י ַָד ְﬠנוּ כִּ ְ
ל־בּנֵי ְמנ ֶ
ל־בּנֵי־גָד וְאֶ ְ
ֵי־ראוּבֵ ן וְאֶ ְ
ל־בּנ ְ
ַ 22:31ויּ ֹאמֶ ר פִּ י ְנחָ ס בֶּ ן־אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן אֶ ְ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמיַּד יְהוָה:
צַּל ֶתּם אֶ ְ
־מﬠַ ְל ֶתּם בַּ יהוָה הַ ַמּﬠַ ל הַ זֶּה אָ ז ִה ְ
אֲ ֶשׁר ל ֹא ְ
ֵי־ראוּבֵ ן וּמֵ אֵ ת ְבּנֵי־גָד ֵמאֶ ֶרץ הַ גִּ ְלﬠָ ד אֶ ל־אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן
יאים מֵ אֵ ת ְבּנ ְ
ָשׁב פִּ י ְנחָ ס בֶּ ן־אֶ לְ ﬠָ זָר הַ כֹּהֵ ן וְהַ ְנּ ִשׂ ִ
22:32וַיּ ָ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ִָשׁבוּ אוֹתָ ם ָדּבָ ר:
אֶ ְ
22:33וַיִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיְבָ רֲ כוּ אֱ ִהים ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא אָ ְמ רוּ לַ ﬠֲלוֹת ﬠֲלֵ יהֶ ם לַ צָּבָ א ְל ַשׁחֵ ת
וּבנֵי־גָד יֹ ְשׁ ִבים בָּ הּ:
ֵי־ראוּבֵ ן ְ
אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ְבּנ ְ
ֹתינוּ כִּ י יְהוָה הָ אֱ ִהים:
וּבנֵי־גָד לַ ִמּזְ בֵּ חַ כִּ י ﬠֵ ד הוּא בֵּ ינ ֵ
ֵי־ראוּבֵ ן ְ
22:34וַיִּ ְק ְראוּ ְבּנ ְ
23:1וַי ְִהי ִמיּ ִָמים ַר ִבּים אַ חֲ ֵרי אֲ ֶשׁר־הֵ נִיחַ יְהוָה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמכָּל־ ֹאיְבֵ יהֶ ם ִמסָּ ִביב וִיהוֹשֻׁ ﬠַ ז ֵָקן בָּ א בַּ ָיּ ִמים:
אתי בַּ יּ ִָמים:
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם אֲ נִי ז ַָקנ ְִתּי בָּ ִ
אשׁיו וּלְ שֹׁפְ טָ יו וּלְ שׁ ְֹט ָריו ַויּ ֶ
23:2וַיִּ ְק ָרא יְהוֹשֻׁ ﬠַ לְ ָכל־י ְִשׂ ָראֵ ל לִ זְ ֵקנָיו וּלְ ָר ָ
23:3וְאַ תֶּ ם ְר ִאיתֶ ם אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְלכָל־הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה ִמ ְפּנֵיכֶם כִּ י יְהוָה אֱ הֵ יכֶם הוּא הַ נִּ לְ חָ ם
לָ כֶם:
ְ 23:4ראוּ ִהפַּ ְל ִתּי לָ כֶם אֶ ת־הַ גּוֹיִם הַ נִּ ְשׁאָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְבּנַחֲ לָ ה ְל ִשׁ ְב ֵטיכֶם ִמן־הַ יּ ְַר ֵדּן ְוכָל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִהכְ ַר ִתּי וְהַ יָּם
הַ גָּדוֹל ְמבוֹא הַ ָשּׁמֶ שׁ:
אֹתם ִמ ִלּפְ נֵיכֶם ﬠַ ד אֲ ֶשׁר י ֹאבֵ דוּ ְושֹׁלֵ חַ בָּ ם אֶ ת־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה
ְהוֹרישׁ ָ
23:5וַיהוָה אֱ הֵ יכֶם הוּא י ְֶהדֳּ פֵ ם ִמ ְפּנֵיכֶם ו ִ
ﬠַ ד אֲ ֶשׁר י ְַשׁ ִמיד אוֹתָ ם וְאַ ט מַ לְ כֵיהֶ ם ִמ ְפּנֵיכֶם 1ו ִִיר ְשׁ ֶתּם אֶ ת־אַ ְרצָ ם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם לָ כֶם:
וּשׂמ ֹאול:
סוּר־מ ֶמּנּוּ י ִָמין ְ
ִ
ֹשׁה ְל ִבלְ ִתּי
תּוֹרת מ ֶ
23:6וַחֲ ז ְַק ֶתּם ְמאֹד ִל ְשׁמֹר וְלַ ﬠֲשׂוֹת אֵ ת כָּל־הַ כָּתוּב ְבּסֵ פֶ ר ַ
וּב ֵשׁם אֱ הֵ יהֶ ם ל ֹא־תַ זְ כִּ ירוּ וְל ֹא תַ ְשׁ ִבּיעוּ ְול ֹא ַתﬠַ ְבדוּם
23:7לְ ִבלְ ִתּי־בוֹא בַּ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ִא ְתּכֶם ְ
וְל ֹא ִת ְשׁתַּ חֲ ווּ לָ הֶ ם:
23:8כִּ י ִאם־בַּ יהוָה אֱ הֵ יכֶם ִתּ ְדבָּ קוּ כַּאֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׂיתֶ ם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ֲצוּמים וְאַ ֶתּם ל ֹא־ﬠָ ַמד ִאישׁ ִבּ ְפנֵיכֶם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ַיּוֹרשׁ יְהוָה ִמ ְפּנֵיכֶם גּוֹיִם גְּ ד ִֹלים וַﬠ ִ
23:9ו ֶ
נִּלחָ ם לָ כֶם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר לָ כֶם:
ִ 23:10אישׁ־אֶ חָ ד ִמכֶּם י ְִר ָדּף־אָ לֶ ף כִּ י יְהוָה אֱ הֵ יכֶם הוּא הַ ְ
ְ 23:11ו ִנ ְשׁמַ ְרתֶּ ם ְמאֹד לְ נַפְ שֹׁתֵ יכֶם לְ אַ הֲ בָ ה אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
נְתּם בָּ הֶ ם וּבָ אתֶ ם
23:12כִּ י ִאם־שׁוֹב ָתּשׁוּבוּ ְוּדבַ ְקתֶּ ם ְבּי ֶֶת ר הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ִא ְתּכֶם ו ְִה ְתחַ ַתּ ֶ
בָּ הֶ ם וְהֵ ם בָּ כֶם:
מוֹקשׁ
וּל ֵ
הוֹרישׁ אֶ ת־הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה ִמ ִלּ ְפנֵיכֶם וְהָ יוּ לָ כֶם ְלפַ ח ְ
יוֹסיף יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְל ִ
23:13יָדוֹﬠַ תֵּ ְדעוּ כִּ י ל ֹא ִ
וּלְ שֹׁטֵ ט ְבּצִ ֵדּיכֶם ו ְִלצְ נִ נִים ְבּﬠֵ ינֵיכֶם ﬠַ ד־אֲ בָ ְדכֶם ֵמﬠַ ל הָ אֲ ָד ָמה הַ טּוֹבָ ה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר נ ַָתן לָ כֶם יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
וּבכָל־נַפְ ְשׁכֶם כִּ י ל ֹא־נָפַ ל ָדּבָ ר אֶ חָ ד ִמכֹּל
ִידﬠְ תֶּ ם ְבּכָל־לְ בַ ְבכֶם ְ
ְ 23:14ו ִהנֵּה אָ נֹכִ י הוֹלֵ הַ יּוֹם ְבּ ֶד ֶר כָּל־הָ אָ ֶרץ ו ַ
טּוֹבים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ﬠֲלֵ יכֶם הַ כֹּל בָּ אוּ לָ כֶם ל ֹא־נָפַ ל ִמ ֶמּנּוּ ָדּבָ ר אֶ חָ ד:
הַ ְדּבָ ִרים הַ ִ
23:15וְהָ יָה כַּאֲ ֶשׁר־בָּ א ﬠֲלֵ יכֶם כָּל־הַ ָדּבָ ר הַ טּוֹב אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֲ לֵ יכֶם כֵּן י ִָביא יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם אֵ ת
אוֹתכֶם ֵמﬠַ ל הָ אֲ ָד ָמה הַ טּוֹבָ ה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר נ ַָתן לָ כֶם יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
כָּל־הַ ָדּבָ ר הָ ָרע ﬠַ ד־הַ ְשׁ ִמידוֹ ְ
ִיתם לָ הֶ ם
ת־בּ ִרית יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֶ ְתכֶם וַהֲ לַ כְ תֶּ ם ַוﬠֲבַ ְדתֶּ ם אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ו ְִה ְשׁתַּ חֲ ו ֶ
ְ 23:16בּﬠָ ְב ְרכֶם אֶ ְ
וְחָ ָרה אַ ף־יְהוָה בָּ כֶם וַאֲ בַ ְדתֶּ ם ְמהֵ ָרה מֵ ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר נָתַ ן לָ כֶם:
אוֹתם וְאַ ט מַ ְלכֵיהֶ ם ִמפְּ נֵיכֶם 5
ָ
 LXX // omit MTﬠַ ד אֲ ֶשׁר י ֹאבֵ דוּ ְושֹׁלֵ חַ בָּ ם אֶ ת־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ﬠַ ד אֲ ֶשׁר י ְַשׁ ִמיד

1

) ִמ ִלּ ְפנֵיכֶםִ מ ְפּנֵיכֶם(

וּלשׁ ְֹט ָריו וַיִּ ְתיַצְּ בוּ ִל ְפנֵי
וּלשׁ ְֹפ ָטיו ְ
אשׁיו ְ
וּל ָר ָ
ָל־שׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁכֶמָ ה וַיִּ ְק ָרא לְ זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
ַ 24:1ויֶּאֶ ֹסף יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־כּ ִ
הָ אֱ ִהים:
24:2וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר י ְָשׁבוּ אֲ בוֹ ֵתיכֶם ֵמעוֹלָ ם ֶתּ ַרח אֲ ִבי
אַ ְב ָרהָ ם וַאֲ ִבי נָחוֹר וַיַּﬠַ ְבדוּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים:
24:3וָאֶ ַקּח אֶ ת־אֲ ִביכֶם אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם מֵ ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וָאוֹלֵ אוֹתוֹ ְבּכָל־אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן וָאֶ ֶרב אֶ ת־ז ְַרעוֹ וָאֶ תֶּ ן־לוֹ
אֶ ת־יִצְ חָ ק:
י־שׁם
24:4וָאֶ תֵּ ן לְ יִצְ חָ ק אֶ ת־יַﬠֲקֹב וְאֶ ת־ﬠֵ ָשׂו וָאֶ תֵּ ן לְ ﬠֵ ָשׂו אֶ ת־הַ ר ֵשׂﬠִ יר לָ ֶר ֶשׁת אוֹתוֹ ְויַ ֲﬠ קֹב וּבָ נָיו י ְָרדוּ ִמצְ ָריִם ַוי ְִה ָ
לְ גוֹי גָּדוֹל ו ָָרב וְﬠָ צוּם ַו ַיּﬠֲנוּ אֹתָ ם הַ ִמּצְ ִרים:1
ֵאתי אֶ ְתכֶם:
יתי ְבּ ִק ְרבּוֹ וְאַ חַ ר הוֹצ ִ
ת־מצְ ַריִם כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
ִ
ֹשׁה וְאֶ ת־אַ הֲ רֹן וָאֶ גֹּ ף אֶ
24:5וָאֶ ְשׁלַ ח אֶ ת־מ ֶ
וּבפָ ָר ִשׁים יַם־סּוֹף:2
ִ 24:6מ ִמּצְ ַריִם וַתָּ בֹאוּ הַ יָּמָּ ה וַיִּ ְר ְדּפוּ ִמצְ ַריִם אַ חֲ ֵרי אֲ בוֹתֵ יכֶם ְבּ ֶרכֶב ְ
ָשׂם מַ אֲ פֵ ל בֵּ ינֵיכֶם וּבֵ ין הַ ִמּצְ ִרים וַיָּבֵ א ﬠָ לָ יו אֶ ת־הַ יָּם וַ ְיכַסֵּ הוּ ו ִַתּ ְראֶ ינָה ﬠֵ ינֵיכֶם אֵ ת
24:7וַיִּ צְ ﬠֲקוּ אֶ ל־יְהוָה וַיּ ֶ
יתי ְבּ ִמצְ ָריִם וַתֵּ ְשׁבוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר י ִָמים ַר ִבּים:
אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂ ִ
אוֹתם ְבּי ְֶדכֶם ו ִַתּ ְירשׁוּ אֶ ת־אַ ְרצָ ם
ָ
יּוֹשׁב ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן וַיִּ לָּ חֲ מוּ ִא ְתּכֶם וָאֶ תֵּ ן
מ ִרי הַ ֵ
 24:8וָאָ ִבאָ ה אֶ ְתכֶם אֶ ל־אֶ ֶרץ הָ אֱ ֹ
ידם ִמ ְפּנֵיכֶם:
וָאַ ְשׁ ִמ ֵ
ן־בּ עוֹר ְל ַקלֵּ ל אֶ ְתכֶם:
24:9וַיּ ָָקם בָּ לָ ק בֶּ ן־צִ פּוֹר מֶ לֶ מוֹאָ ב וַיִּ לָּ חֶ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְשׁלַ ח וַיִּ ְק ָרא ְל ִב ְלﬠָ ם בֶּ ְ
יתי ִל ְשׁמֹﬠַ לְ ִב ְלﬠָ ם ַויְבָ ֶר בָּ רוֹ אֶ ְתכֶם וָאַ צִּ ל אֶ ְתכֶם ִמיָּדוֹ:
24:10וְל ֹא אָ ִב ִ
מ ִרי וְהַ ְפּ ִרזִּ י וְהַ כְּ ַנﬠֲנִ י וְהַ ִח ִתּי וְהַ גִּ ְרגּ ִָשׁי
24:11ו ַַתּﬠַ ְברוּ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ו ַָתּ ֹבאוּ אֶ ל־י ְִריחוֹ וַיִּ לָּ חֲ מוּ בָ כֶם בַּ ﬠֲלֵ י־י ְִריחוֹ הָ אֱ ֹ
ְבוּסי וָאֶ תֵּ ן אוֹתָ ם ְבּי ְֶדכֶם:
הַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
24:12וָאֶ ְשׁלַ ח לִ ְפנֵיכֶם אֶ ת־הַ צִּ ְרﬠָ ה ו ְַתּג ֶָרשׁ אוֹתָ ם ִמפְּ נֵיכֶם ְשׁנֵי ַמלְ כֵי הָ אֱ מ ִֹרי ל ֹא ְבחַ ְר ְבּ ְול ֹא ְב ַק ְשׁ ֶתּ :
ֵיתים אֲ ֶשׁר ל ֹא־נְ ַט ְﬠ ֶתּם
נִיתם ו ֵַתּ ְשׁבוּ בָּ הֶ ם כְּ ָר ִמים ְוז ִ
ֹא־ב ֶ
24:13וָאֶ ֵתּן לָ כֶם אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ָיג ְַﬠ ָתּ בָּ הּ וְﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ל ְ
אַ תֶּ ם אֹכְ לִ ים:
24:14וְﬠַ תָּ ה יְראוּ אֶ ת־יְהוָה וְﬠִ ְבדוּ ֹאתוֹ ְבּתָ ִמים וּבֶ אֱ מֶ ת וְהָ ִסירוּ אֶ ת־אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ﬠָ ְבדוּ אֲ בוֹתֵ יכֶם ְבּﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר
וּב ִמצְ ַריִם וְﬠִ ְבדוּ אֶ ת־יְהוָה:
ְ
ת־מי ַת ֲﬠבֹדוּן ִאם אֶ ת־אֱ ִהים אֲ ֶשׁר־ﬠָ ְבדוּ אֲ בוֹ ֵתיכֶם
ִ
24:15ו ְִאם ַרע ְבּﬠֵ ינֵיכֶם לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־יְהוָה בַּ חֲ רוּ לָ כֶם הַ יּוֹם אֶ
יתי ַנ ֲﬠבֹד אֶ ת־יְהוָה:
מ ִרי אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם יֹ ְשׁ ִבים ְבּאַ ְרצָם וְאָ נֹכִ י וּבֵ ִ
אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר ו ְִאם אֶ ת־אֱ הֵ י הָ אֱ ֹ
24:16וַיַּﬠַ ן הָ ﬠָ ם וַיּ ֹאמֶ ר חָ לִ ילָ ה לָּ נוּ מֵ ֲﬠזֹב אֶ ת־יְהוָה לַ ֲﬠבֹד אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים:
בוֹתינוּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים וַאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ ﬠֵ ינֵינוּ
24:17כִּ י יְהוָה אֱ הֵ ינוּ הוּא הַ מַּ ﬠֲלֶ ה ֹאתָ נוּ וְאֶ ת־אֲ ֵ
וּבכֹל הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר ﬠָ בַ ְרנוּ ְבּ ִק ְרבָּ ם:
אֶ ת־הָ אֹתוֹת הַ גְּ דֹלוֹת הָ אֵ לֶּ ה וַיִּ ְשׁ ְמ ֵרנוּ ְבּכָל־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר הָ לַ כְ נוּ בָ הּ ְ
מ ִרי יֹ ֵשׁב הָ אָ ֶרץ ִמפָּ נֵינוּ גַּם־אֲ נ ְַחנוּ ַנ ֲﬠבֹד אֶ ת־יְהוָה כִּ י־הוּא
24:18וַ ְיג ֶָרשׁ יְהוָה אֶ ת־כָּל־הָ ﬠַ ִמּים וְאֶ ת־הָ אֱ ֹ
אֱ הֵ ינוּ:
ִשּׂא
ל־קנּוֹא הוּא ל ֹא־י ָ
24:19וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־הָ ﬠָ ם ל ֹא תוּכְ לוּ לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־יְהוָה כִּ י־אֱ ִהים ְקד ִֹשׁים הוּא אֵ ַ
לְ פִ ְשׁ ֲﬠכֶם וּלְ חַ טּ ֹאותֵ יכֶם:
יטיב לָ כֶם:
ְשׁב וְהֵ ַרע לָ כֶם וְכִ לָּ ה אֶ ְתכֶם אַ חֲ ֵרי אֲ ֶשׁר־הֵ ִ
24:20כִּ י ַתﬠַ זְ בוּ אֶ ת־יְהוָה ַוﬠֲבַ ְד ֶתּם אֱ הֵ י ֵנכָר ו ָ
24:21וַיּ ֹאמֶ ר הָ ﬠָ ם אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ ל ֹא כִּ י אֶ ת־יְהוָה ַנ ֲﬠבֹד:
ֹאמרוּ ﬠֵ ִדים:
ַ 24:22ויּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־הָ ﬠָ ם ﬠֵ ִדים אַ תֶּ ם בָּ כֶם כִּ י־אַ תֶּ ם ְבּחַ ְרתֶּ ם לָ כֶם אֶ ת־יְהוָה לַ ֲﬠבֹד אוֹתוֹ וַיּ ְ
24:23וְﬠַ תָּ ה הָ ִסירוּ אֶ ת־אֱ הֵ י הַ ֵנּכָר אֲ ֶשׁ ר ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וְהַ טּוּ אֶ ת־לְ בַ ְבכֶם אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּבקוֹלוֹ ִנ ְשׁמָ ע:
ֹאמרוּ הָ ﬠָ ם אֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ַנ ֲﬠבֹד ְ
ַ 24:24ויּ ְ
וּמ ְשׁפָּ ט ִבּ ְשׁכֶם:
ָשׂם לוֹ חֹ ק ִ
24:25וַיִּ כְ רֹת יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְבּ ִרית לָ ﬠָ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא וַיּ ֶ
ימהָ ָשּׁם ַתּחַ ת הָ אַ לָּ ה אֲ ֶשׁר
תּוֹרת אֱ ִהים וַיִּ ַקּח אֶ בֶ ן גְּ דוֹלָ ה וַ ְי ִק ֶ
24:26וַיִּ כְ תֹּב יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְבּסֵ פֶ ר ַ
ְבּ ִמ ְק ַדּשׁ יְהוָה:
ָל־א ְמ ֵרי יְהוָה אֲ ֶשׁר
י־היא ָשׁ ְמﬠָ ה אֵ ת כּ ִ
ֹאמר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם ִהנֵּה הָ אֶ בֶ ן הַ זּ ֹאת ִתּ ְהיֶה־בָּ נוּ ְלﬠֵ ָדה כִּ ִ
ַ 24:27ויּ ֶ
ן־תּכַחֲ שׁוּן בֵּ א הֵ יכֶם:
ִדּבֶּ ר ﬠִ ָמּנוּ וְהָ יְתָ ה בָ כֶם לְ ﬠֵ ָדה פֶּ ְ
ְשׁלַּ ח יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־הָ ﬠָ ם ִאישׁ ְלנַחֲ לָ תוֹ:
24:28וַי ַ
ן־מאָ ה וָﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִים:
24:29וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַיָּמָ ת יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ﬠֶ בֶ ד יְהוָה בֶּ ֵ
24:30וַיִּ ְק ְבּרוּ ֹאתוֹ ִבּגְ בוּל ַנחֲ לָ תוֹ ְבּ ִת ְמנַת־סֶ ַרח אֲ ֶשׁר ְבּהַ ר־אֶ פְ ָריִם ִמצְּ פוֹן ְלהַ ר־גָּﬠַ שׁ:
אֹתם הַ ִמּצְ ִרים 4
י־שׁם ְלגוֹי גָּדוֹל ו ָָרב וְﬠָ צוּם ַו ַיּﬠֲנוּ ָ
) ִמצְ ָריִםהַ ִמּצְ ִרים(  LXX // omit MTוַי ְִה ָ
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24:31וַ ַיּ ֲﬠבֹד י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־יְהוָה כֹּל י ְֵמי יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכֹל יְמֵ י הַ זְּ ֵקנִים אֲ ֶשׁר הֶ אֱ ִריכוּ י ִָמים אַ חֲ ֵרי יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַאֲ ֶשׁר י ְָדעוּ אֵ ת
ֲשׂה יְהוָה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל:
כָּל־מַ ﬠ ֵ
24:32וְאֶ ת־ﬠַ צְ מוֹת יוֹסֵ ף אֲ ֶשׁר־הֶ ﬠֱלוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ַר ִי ם ָק ְברוּ ִב ְשׁכֶם ְבּחֶ לְ ַקת הַ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁר ָקנָה ַי ֲﬠ קֹב מֵ אֵ ת
י־שׁכֶם ְבּמֵ אָ ה ְק ִשׂיטָ ה וַיִּ ְהיוּ לִ ְבנֵי־יוֹסֵ ף לְ נַחֲ לָ ה:
ְבּנֵי־חֲ מוֹר אֲ ִב ְ
24:33וְאֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן ֵמת וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ְבּגִ ְבﬠַ ת פִּ י ְנחָ ס ְבּנוֹ אֲ ֶשׁר נִתַּ ן־לוֹ ְבּהַ ר אֶ ְפ ָריִם:
 Judgesשופטים
1:1וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי מוֹת יְהוֹשֻׁ ﬠַ וַיִּ ְשׁאֲ לוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ יהוָה לֵ אמֹר ִמי יַﬠֲלֶ ה־לָּ נוּ אֶ ל־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי בַּ ְתּ ִחלָּ ה ְל ִהלָּ חֶ ם בּוֹ:
ְהוּדה יַﬠֲלֶ ה ִהנֵּה נָתַ ִתּי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְבּיָדוֹ:
ֹאמר יְהוָה י ָ
1:2וַיּ ֶ
גוֹר ִלי וְנִלָּ חֲ ָמה בַּ כְּ ַנﬠֲנִי וְהָ לַ כְ ִתּי גַם־אֲ נִי ִא ְתּ ְבּגוֹ ָרלֶ וַיֵּלֶ ִאתּוֹ
ְהוּדה ְל ִשׁ ְמעוֹן אָ ִחיו ﬠֲלֵ ה ִא ִתּי ְב ָ
ֹאמר י ָ
1:3וַיּ ֶ
ִשׁ ְמעוֹן:
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ ִפים ִאישׁ:
ְהוּדה וַיִּ תֵּ ן יְהוָה אֶ ת־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וְהַ פְּ ִרזִּ י ְבּי ָָדם וַיַּכּוּם ְבּבֶ זֶק ﬠ ֶ
1:4וַיַּﬠַ ל י ָ
1:5וַיִּ ְמצְ אוּ אֶ ת־אֲ דֹנִי בֶ זֶק ְבּבֶ זֶק וַיִּ לָּ חֲ מוּ בּוֹ וַיַּכּוּ אֶ ת־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וְאֶ ת־הַ פְּ ִרזִּ י:
ת־בּהֹ נוֹת י ָָדיו ו ְַרגְ לָ יו:
ְ
1:6וַ ָיּנָס אֲ ֹדנִי בֶ זֶק וַיִּ ְר ְדּפוּ אַ חֲ ָריו ַויּ ֹאחֲ זוּ ֹאתוֹ וַי ְַקצְּ צוּ אֶ
יתי
ֹאמר אֲ דֹנִי־בֶ זֶק ִשׁ ְב ִﬠים ְמלָ כִ ים ְבּהֹ נוֹת י ְֵדיהֶ ם ו ְַרגְ לֵ יהֶ ם ְמ ֻקצָּ צִ ים הָ יוּ ְמלַ ְקּ ִטים ַתּחַ ת שֻׁ ְלחָ נִי ַכּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
1:7וַיּ ֶ
רוּשׁלַ ִם וַיָּמָ ת ָשׁם:
ם־לי אֱ ִהים וַי ְִביאֻ הוּ ְי ָ
כֵּן ִשׁלַּ ִ
ירוּשׁלַ ִם וַיִּ לְ כְּ דוּ אוֹתָ הּ וַיַּכּוּהָ לְ פִ י־חָ ֶרב וְאֶ ת־הָ ִﬠיר ִשׁ ְלּחוּ בָ אֵ שׁ:
ָ
ְהוּדה ִבּ
1:8וַיִּ לָּ חֲ מוּ ְבנֵי־י ָ
יוֹשׁב הָ הָ ר וְהַ ֶנּגֶב ְוהַ ְשּׁפֵ לָ ה:
ְהוּדה לְ ִהלָּ חֵ ם בַּ כְּ ַנ ֲﬠנִי ֵ
1:9וְאַ חַ ר י ְָרדוּ ְבּנֵי י ָ
ת־שׁ ַשׁי
ֵ
ְשׁם־חֶ ְברוֹן ְלפָ נִ ים ִק ְריַת אַ ְרבַּ ע וַיַּכּוּ אֶ
יּוֹשׁב ְבּחֶ ְב רוֹן וַ ֵיּצֵא חֶ ְברוֹן ִמ ֶנּגֶד 1ו ֵ
ְהוּדה אֶ ל־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הַ ֵ
1:10וַיֵּלֶ י ָ
וְאֶ ת־אֲ ִחימַ ן וְאֶ ת־תַּ לְ מָ י:
ם־דּ ִביר לְ פָ נִים ִק ְריַת־סֵ פֶ ר:
ְשׁ ְ
ל־יוֹשׁבֵ י ְדּ ִביר ו ֵ
ְ
ַ 1:11ויֵּלֶ ִמ ָשּׁם אֶ
ת־ק ְריַת־סֵ פֶ ר וּלְ כ ָָדהּ ְונָתַ ִתּי לוֹ אֶ ת־ﬠַ כְ סָ ה ִב ִתּי ְל ִא ָשּׁה:
ֹאמר כָּלֵ ב אֲ ֶשׁר־ ַיכֶּה אֶ ִ
ַ 1:12ויּ ֶ
ן־קנַז אֲ ִחי כָלֵ ב הַ ָקּטֹן ִממֶּ נּוּ וַיִּ תֶּ ן־לוֹ אֶ ת־ﬠַ כְ סָ ה ִבתּוֹ לְ ִא ָשּׁה:
1:13וַיִּ לְ כְּ ָדהּ ﬠָ ְתנִיאֵ ל בֶּ ְ
ֹאמר־לָ הּ כָּלֵ ב ַמה־לָּ :
1:14וַי ְִהי ְבּבוֹאָ הּ ו ְַתּ ִסיתֵ הוּ לִ ְשׁאוֹל מֵ אֵ ת־אָ ִביהָ הַ ָשּׂ ֶדה ו ִַתּצְ נַח מֵ ﬠַ ל הַ חֲ מוֹר וַיּ ֶ
1:15וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ הָ בָ ה־לִּ י ְב ָרכָה כִּ י אֶ ֶרץ הַ ֶנּגֶב נְתַ תָּ נִי ְונָתַ תָּ ה לִ י ֻגּ ת ָמיִם וַיִּ ֶתּן־לָ הּ כָּלֵ ב כִּ ִלבָּ הּ 2אֵ ת ֻגּ ת ﬠִ לִּ ית
וְאֵ ת גֻּ ת תַּ ְח ִתּית:
ֵשׁב
ְהוּדה אֲ ֶשׁ ר ְבּ ֶנגֶב ﬠ ֲָרד וַיֵּלֶ וַיּ ֶ
ְהוּדה ִמ ְדבַּ ר י ָ
ת־בּנֵי י ָ
ֹשׁה ﬠָ לוּ מֵ ﬠִ יר הַ ְתּ ָמ ִרים אֶ ְ
וּבנֵי הַ ֵקּינִי חֹ ֵתן מ ֶ
ְ 1:16
אֶ ת־הָ ﬠָ ם:
ת־שׁם־הָ ִﬠיר חָ ְר ָמה:
ֵ
אוֹתהּ וַיִּ ְק ָרא אֶ
ָ
יוֹשׁב צְ פַ ת וַיַּחֲ ִרימוּ
ת־שׁ ְמעוֹן אָ ִחיו וַיַּכּוּ אֶ ת־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי ֵ
ִ
ְהוּדה אֶ
1:17וַיֵּלֶ י ָ
דּוֹדה
ְהוּדה אֶ ת־ﬠַ זָּה וְאֶ ת־גְּ בוּלָ הּ וְאֶ ת־אַ ְשׁ ְקלוֹן וְאֶ ת־גְּ בוּלָ הּ וְאֶ ת־ﬠֶ ְקרוֹן וְאֶ ת־גְּ בוּלָ הּ וְאֶ ת־אַ ְשׁ ָ
1:18וַיִּ לְ כֹּד י ָ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ :3
ִ
וְאֶ
י־רכֶב בַּ ְרזֶל לָ הֶ ם:
הוֹרישׁ אֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י הָ ﬠֵ ֶמק כִּ ֶ
ְהוּדה וַיֹּ ֶרשׁ אֶ ת־הָ הָ ר כִּ י ל ֹא יָכְ לוּ לְ ִ
1:19וַי ְִהי יְהוָה אֶ תּ־י ָ
ת־שׁ ָשׁה ְבּנֵי הָ ֲﬠנָק:
ְ
ַיּוֹרשׁ ִמ ָשּׁם אֶ
ֹשׁה ו ֶ
1:20וַיִּ ְתּנוּ לְ כָלֵ ב אֶ ת־חֶ ְברוֹן כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר מ ֶ
ירוּשׁלַ ִם ﬠַ ד הַ יּוֹם
ָ
ת־בּנֵי ִב ְני ִָמן ִבּ
ְבוּסי אֶ ְ
ֵשׁב הַ י ִ
הוֹרישׁוּ ְבּנֵי ִבנְ י ִָמן ַויּ ֶ
רוּשׁלַ ִם ל ֹא ִ
ְבוּסי יֹ ֵשׁב ְי ָ
1:21וְאֶ ת־הַ י ִ
הַ זֶּה:
ַ 1:22ו ַיּﬠֲלוּ בֵ ית־יוֹסֵ ף גַּם־הֵ ם בֵּ ית־אֵ ל וַיהוָה ִﬠ ָמּם:
ְשׁם־הָ ִﬠיר ְלפָ נִים לוּז:
ַ 1:23ויּ ִָתירוּ בֵ ית־יוֹסֵ ף ְבּבֵ ית־אֵ ל ו ֵ
4
ת־מבוֹא הָ ִﬠיר וְﬠָ ִשׂינוּ ִﬠ ְמּ חָ סֶ ד:
ְ
ֹאמ רוּ לוֹ הַ ְראֵ נוּ נָא אֶ
1:24וַיִּ ְראוּ הַ שּׁ ְֹמ ִרים ִאישׁ יוֹצֵא ִמן־הָ ﬠִ יר וַיִּ ְקחוּ אֹתוֹ וַיּ ְ
ָל־מ ְשׁפַּ ְחתּוֹ ִשׁלֵּ חוּ:
ת־מבוֹא הָ ﬠִ יר ַויַּכּוּ אֶ ת־הָ ﬠִ יר ְלפִ י־חָ ֶרב וְאֶ ת־הָ ִאישׁ וְאֶ ת־כּ ִ
ְ
ַ 1:25ויּ ְַראֵ ם אֶ
1:26וַיֵּלֶ הָ ִאישׁ אֶ ֶרץ הַ חַ ִתּים וַיִּ בֶ ן ﬠִ יר וַיִּ ְק ָרא ְשׁמָ הּ לוּז הוּא ְשׁמָ הּ ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
נוֹתיהָ
ת־בּ ֶ
ְ
ֹתיהָ וְאֶ ת־יֹ ֵשׁב דוֹר וְאֶ
ת־בּנ ֶ
ת־בּנוֹתֶ יהָ וְאֶ ת־תַּ ﬠְ ַנ וְאֶ ְ
ְ
ית־שׁאָ ן וְאֶ
ְ
ַשּׁה אֶ ת־בֵּ
ֹא־הוֹרישׁ ְמנ ֶ
ִ
1:27וְל
ת־בּנוֹתֶ יהָ וַיּוֹאֶ ל הַ כְּ ַנﬠֲנִי לָ ֶשׁבֶ ת בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת:
ְ
ת־יוֹשׁבֵ י ְמגִ דּוֹ וְאֶ
ְ
ֹתיהָ וְאֶ
ת־בּנ ֶ
ְ
ת־יוֹשׁבֵ י י ְִב ְלﬠָ ם וְאֶ
ְ
וְאֶ
הוֹרישׁוֹ:
ְהוֹרישׁ ל ֹא ִ
ָשׂם אֶ ת־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי לָ מַ ס ו ֵ
1:28וַי ְִהי כִּ י־חָ זַק י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
ֵשׁב הַ כְּ ַנﬠֲנִי ְבּ ִק ְרבּוֹ ְבּ ָגזֶר:
יּוֹשׁב ְבּ ָגזֶר ַויּ ֶ
הוֹרישׁ אֶ ת־הַ כְּ ַנﬠֲנִי הַ ֵ
1:29וְאֶ ְפ ַריִם ל ֹא ִ
ְשׁם חֶ ְברוֹן( ַ LXX // omit MTויֵּצֵא חֶ ְברוֹן ִמ ֶנּגֶד 10
)וַ ֵיּצֵא חֶ ְברוֹןו ֵ

1

)כָּלֵ בכִּ ִלבָּ הּ(  LXX // omit MTכִּ לִ בָּ הּ 15

2

שׁהָ 18
ת־מגְ ָר ֶ
ִ
דּוֹדה וְאֶ
)וְאֶ תוַי ְִהי(  LXX // omit MTוְאֶ ת־אַ ְשׁ ָ

3

ֹאמרוּ(  LXX // omit MTוַיִּ ְקחוּ אֹתוֹ 24
)וַיִּ ְקחוּוַיּ ְ
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ֵשׁב הַ כְּ ַנﬠֲנִי ְבּ ִק ְרבּוֹ וַיִּ ְהיוּ לָ ַמס:
ת־יוֹשׁבֵ י נַהֲ ל ַויּ ֶ
ְ
ת־יוֹשׁבֵ י ִק ְטרוֹן וְאֶ
ְ
הוֹרישׁ אֶ
1:30זְ בוּלֻן ל ֹא ִ
ת־רחֹ ב:
ת־יוֹשׁבֵ י צִ ידוֹן וְאֶ ת־אַ ְחלָ ב וְאֶ ת־אַ כְ זִ יב וְאֶ ת־חֶ ְלבָּ ה וְאֶ ת־אֲ ִפיק וְאֶ ְ
ְ
הוֹרישׁ אֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י ﬠַ כּוֹ וְאֶ
1:31אָ ֵשׁר ל ֹא ִ
הוֹרישׁוֹ:
ֵשׁב הָ אָ ֵשׁ ִרי ְבּ ֶק ֶרב הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ כִּ י ל ֹא ִ
1:32וַיּ ֶ
ֵשׁב ְבּ ֶק ֶרב הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ וְיֹ ְשׁבֵ י
ית־שׁמֶ שׁ וְאֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י בֵ ית־ ֲﬠנָת ַויּ ֶ
ֶ
ֹא־הוֹרישׁ אֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י בֵ
ִ
1:33נַפְ תָּ ִלי ל
ית־שׁ ֶמשׁ וּבֵ ית ֲﬠנָת הָ יוּ לָ הֶ ם לָ מַ ס:
ֶ
בֵ
1
ֵי־דן הָ הָ ָרה כִּ י־ל ֹא נְתָ נוּם לָ ֶר ֶדת לָ ﬠֵ ֶמק:
ת־בּנ ָ
ְ
1:34וַיִּ לְ חֲ צוּ הָ אֱ מ ִֹרי אֶ
1:35וַיּוֹאֶ ל הָ אֱ מ ִֹרי לָ ֶשׁבֶ ת ְבּהַ ר־חֶ ֶרס ְבּאַ יָּלוֹן וּ ְב ַשׁﬠַ לְ ִבּים ו ִַתּכְ בַּ ד יַד בֵּ ית־יוֹסֵ ף וַיִּ ְהיוּ לָ ַמס:
1:36וּגְ בוּל הָ אֱ מ ִֹרי ִממַּ ﬠֲלֵ ה ﬠַ ְק ַר ִבּים מֵ הַ סֶּ לַ ע וָמָ ﬠְ לָ ה:
2:1וַיַּﬠַ ל מַ לְ אַ ־יְהוָה ִמן־הַ גִּ לְ גָּל אֶ ל־הַ בֹּכִ ים ַויּ ֹאמֶ ר אַ ﬠֲלֶ ה אֶ ְתכֶם ִמ ִמּצְ ַריִם וָאָ ִביא אֶ ְתכֶם אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר
יתי ִא ְתּכֶם ְלעוֹלָ ם:
ֹתיכֶם ָוא ַֹמר ל ֹא־אָ פֵ ר ְבּ ִר ִ
נִ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי לַ אֲ ב ֵ
יתם:
קֹלי ַמה־זּ ֹאת ֲﬠ ִשׂ ֶ
ֹא־שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ְבּ ִ
חוֹתיהֶ ם ִתּתֹּצוּן ְול ְ
יוֹשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ִמזְ ְבּ ֵ
ֹא־תכְ ְרתוּ ְב ִרית ְל ְ
2:2וְאַ ֶתּם ל ִ
מוֹקשׁ:
ְ 2:3וגַם אָ מַ ְר ִתּי ל ֹא־אֲ ג ֵָרשׁ אוֹתָ ם ִמפְּ נֵיכֶם וְהָ יוּ לָ כֶם לְ ָצ ִרים וֵא הֵ יהֶ ם י ְִהיוּ לָ כֶם ְל ֵ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְשׂאוּ הָ ﬠָ ם אֶ ת־קוֹלָ ם וַיִּ ְבכּוּ:
ַ 2:4וי ְִהי כְּ ַדבֵּ ר ַמ ְלאַ יְהוָה אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ל־כּ ְ
חוּ־שׁם לַ יהוָה:
ָ
2:5וַיִּ ְק ְראוּ ֵשׁם־הַ מָּ קוֹם הַ הוּא בֹּכִ ים וַיִּ זְ ְבּ
ְשׁלַּ ח יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ת־הָ ﬠָ ם ַויֵּלְ כוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ לְ נַחֲ לָ תוֹ לָ ֶר ֶשׁת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ַ 2:6וי ַ
ַ 2:7ויַּﬠַ ְבדוּ הָ ﬠָ ם אֶ ת־יְהוָה כֹּל יְמֵ י יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְוכֹל יְמֵ י הַ זְּ ֵק ִנים אֲ ֶשׁר הֶ אֱ ִריכוּ י ִָמים אַ חֲ ֵרי יְהוֹשׁוּﬠַ אֲ ֶשׁר ָראוּ אֵ ת
ֲשׂה יְהוָה הַ גָּדוֹל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל:
כָּל־מַ ﬠ ֵ
2:8וַיָּמָ ת יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן ﬠֶ בֶ ד יְהוָה בֶּ ן־מֵ אָ ה וָﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִים:
2:9וַיִּ ְק ְבּרוּ אוֹתוֹ ִבּגְ בוּל נַחֲ לָ תוֹ ְבּ ִת ְמנַת־סֶ ַרחְ 2בּהַ ר אֶ פְ ָריִם ִמצְּ פוֹן לְ הַ ר־גָּﬠַ שׁ:
ֲשׂה
ְ 2:10וגַם כָּל־הַ דּוֹר הַ הוּא נֶאֶ ְספוּ אֶ ל־אֲ בוֹתָ יו ַויּ ָָקם דּוֹר אַ חֵ ר אַ חֲ ֵריהֶ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָד עוּ אֶ ת־יְהוָה ְוגַם אֶ ת־הַ מַּ ﬠ ֶ
אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל:
2:11וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיַּﬠַ ְבדוּ אֶ ת־הַ ְבּﬠָ לִ ים:
אוֹתם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ַויּ ְֵלכוּ אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ֵמאֱ הֵ י הָ ﬠַ ִמּים
ָ
בוֹתם הַ מּוֹצִ יא
ַ 2:12ויַּﬠַ זְ בוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ָ
אֲ ֶשׁר ְס ִביבוֹתֵ יהֶ ם וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ לָ הֶ ם וַיַּכְ ﬠִ סוּ אֶ ת־יְהוָה:
2:13וַיַּﬠַ זְ בוּ אֶ ת־יְהוָה וַיַּﬠַ ְבדוּ לַ בַּ ﬠַ ל וְלָ ﬠַ ְשׁתָּ רוֹת:
2:14וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד־שׁ ִֹסים וַ ָיּשֹׁסּוּ אוֹתָ ם וַיִּ ְמכְּ ֵרם ְבּיַד אוֹיְבֵ יהֶ ם ִמסָּ ִביב ְול ֹא־יָכְ לוּ עוֹד לַ ֲﬠמֹד
לִ פְ נֵי אוֹיְבֵ יהֶ ם:
ְ 2:15בּכֹל אֲ ֶשׁר יָצְ אוּ יַד־יְהוָה הָ יְתָ ה־בָּ ם לְ ָרﬠָ ה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ְוכַאֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה לָ הֶ ם ַויֵּצֶ ר לָ הֶ ם ְמאֹד:
ַיּוֹשׁיעוּם ִמיַּד שֹׁסֵ יהֶ ם:
2:16וַיּ ֶָקם יְהוָה שֹׁפְ ִטים ו ִ
ְ 2:17וגַם אֶ ל־שׁ ְֹפטֵ יהֶ ם ל ֹא ָשׁמֵ עוּ כִּ י זָנוּ אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ לָ הֶ ם סָ רוּ מַ הֵ ר ִמן־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר הָ לְ כוּ
בוֹתם ִל ְשׁמֹﬠַ ִמצְ ות־יְהוָה ל ֹא־ﬠָ שׂוּ כֵן:
אֲ ָ
ְהוֹשׁיﬠָ ם ִמיַּד ֹאיְבֵ יהֶ ם כֹּל י ְֵמי הַ שּׁוֹפֵ ט כִּי־ ִינָּחֵ ם יְהוָה
2:18וְכִ י־הֵ ִקים יְהוָה לָ הֶ ם שֹׁפְ ִטים וְהָ יָה יְהוָה ﬠִ ם־הַ שֹּׁפֵ ט ו ִ
ִמנַּאֲ ָקתָ ם ִמפְּ נֵי חֲ צֵיהֶ ם ְודֹחֲ ֵקיהֶ ם:
וּל ִה ְשׁ ַתּחֲ ות לָ הֶ ם ל ֹא
2:19וְהָ יָה ְבּמוֹת הַ שּׁוֹפֵ ט יָשֻׁ בוּ ו ְִה ְשׁ ִחיתוּ מֵ אֲ בוֹתָ ם לָ לֶ כֶת אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ְלﬠָ ְב ָדם ְ
ִה ִפּילוּ ִממַּ ﬠַ לְ לֵ יהֶ ם ְול ֹא יָסֻ רוִּ 3מ ַדּ ְרכָּם הַ ָקּ ָשׁה:
יתי אֶ ת־אֲ בוֹתָ ם ְול ֹא ָשׁ ְמעוּ
יתי אֲ ֶשׁ ר צִ וִּ ִ
ת־בּ ִר ִ
ֹאמ ר יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ﬠָ ְברוּ הַ גּוֹי הַ זֶּה אֶ ְ
2:20וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
לְ קוֹלִ י:
הוֹרישׁ ִאישׁ ִמפְּ נֵיהֶ ם ִמן־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר־ﬠָ זַב יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן בָּ אָ ֶרץ וַ ָיּמֹת:
אוֹסיף לְ ִ
2:21גַּם־אֲ נִי ל ֹא ִ
וֹתם ִאם־ל ֹא:
ת־דּ ֶר יְהוָה לָ לֶ כֶת בָּ ם כַּאֲ ֶשׁר ָשׁ ְמ רוּ אֲ ב ָ
2:22לְ מַ ﬠַ ן נַסּוֹת בָּ ם אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל הֲ שׁ ְֹמ ִרים הֵ ם אֶ ֶ
ישׁם מַ הֵ ר ְול ֹא נְתָ נָם ְבּיַד־יְהוֹשֻׁ ﬠַ :
הוֹר ָ
ַ 2:23ו ַיּנַּח יְהוָה אֶ ת־הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה לְ ִבלְ ִתּי ִ
ָל־מלְ חֲ מוֹת כְּ ָנﬠַ ן:
3:1וְאֵ לֶּ ה הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִהנִּיחַ יְהוָה לְ נַסּוֹת בָּ ם אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדעוּ אֵ ת כּ ִ
ַ 3:2רק לְ מַ ﬠַ ן ַדּﬠַ ת דֹּרוֹת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ לַ ְמּ ָדם ִמלְ חָ ָמה ַרק אֲ ֶשׁר־לְ פָ נִים ל ֹא י ְָדעוּם:
3:3חֲ מֵ ֶשׁת סַ ְרנֵי פְ לִ ְשׁ ִתּים ְוכָל־הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וְהַ צִּ י ֹדנִי וְהַ ִחוִּ י יֹ ֵשׁב הַ ר הַ ְלּבָ נוֹן ֵמהַ ר בַּ ﬠַ ל חֶ ְרמוֹן ﬠַ ד ְלבוֹא חֲ ָמת:
ֹשׁה:
ת־מצְ ות יְהוָה אֲ ֶשׁר־צִ וָּה אֶ ת־אֲ בוֹתָ ם ְבּיַד־מ ֶ
ִ
3:4וַיִּ ְהיוּ לְ נַסּוֹת בָּ ם אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל לָ ַדﬠַ ת הֲ י ְִשׁ ְמעוּ אֶ
ְבוּסי:
מ ִרי וְהַ פְּ ִרזִּ י וְהַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל י ְָשׁבוּ ְבּ ֶק ֶרב הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הַ ִח ִתּי וְהָ אֱ ֹ
ְ 3:5
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נוֹתיהֶ ם נ ְָתנוּ ִל ְבנֵיהֶ ם ַויַּﬠַ ְבדוּ אֶ ת־אֱ הֵ יהֶ ם:
ת־בּ ֵ
ְ
ת־בּנוֹתֵ יהֶ ם לָ הֶ ם ְלנ ִָשׁים וְאֶ
ְ
3:6וַיִּ ְקחוּ אֶ
3:7וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיִּ ְשׁכְּ חוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם וַיַּﬠַ ְבדוּ אֶ ת־הַ ְבּﬠָ ִלים וְאֶ ת־הָ אֲ ֵשׁרוֹת:
ת־כּוּשׁן
ַ
כּוּשׁן ִר ְשׁﬠָ תַ יִם מֶ לֶ אֲ ַרם נַהֲ ָריִם וַיַּﬠַ ְבדוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ
ַ
3:8וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְמכְּ ֵרם ְבּיַד
מנֶה ָשׁנִים:
ִר ְשׁﬠָ תַ יִם ְשׁ ֹ
ן־קנַז אֲ ִחי כָלֵ ב הַ ָקּטֹן
ַיּוֹשׁיﬠֵ ם אֵ ת ﬠָ ְתנִיאֵ ל בֶּ ְ
מוֹשׁיﬠַ לִ ְבנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל ו ִ
ִ
3:9וַיִּ זְ ﬠֲקוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־ ְי הוָה וַיּ ֶָקם יְהוָה
ִממֶּ נּוּ וַיִּ ְשׁמָ ע אֵ לָ יו:1
ת־כּוּשׁן ִר ְשׁﬠָ ַתיִם ֶמלֶ אֲ ָרם
ַ
3:10ו ְַתּ ִהי ﬠָ לָ יו רוּחַ ־יְהוָה וַיִּ ְשׁ ֹפּט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ֵיּצֵא לַ ִמּלְ חָ מָ ה וַיִּ תֵּ ן יְהוָה ְבּיָדוֹ אֶ
כּוּשׁן ִר ְשׁﬠָ תָ יִם:
וַתָּ ﬠָ ז יָדוֹ ﬠַ ל ַ
ן־קנַז:
3:11ו ִַתּ ְשׁקֹ ט הָ אָ ֶרץ אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה ַויּ ָָמת ﬠָ ְתנִיאֵ ל בֶּ ְ
3:12וַיֹּ ִספוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיְחַ ֵזּק יְהוָה אֶ ת־ﬠֶ גְ לוֹן ֶמלֶ ־מוֹאָ ב ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל כִּ י־ﬠָ שׂוּ
אֶ ת־הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה:
ת־ﬠיר הַ ְתּ ָמ ִרים:
ִ
ת־בּנֵי ﬠַ מּוֹן וַﬠֲמָ לֵ ק וַיֵּלֶ וַ ַיּ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְירשׁוּ אֶ
ְ
3:13וַיֶּאֱ סֹף אֵ לָ יו אֶ
ַ 3:14ויַּﬠַ ְבדוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־ﬠֶ גְ לוֹן מֶ לֶ ־מוֹאָ ב ְשׁמוֹנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה:
מוֹשׁיﬠַ אֶ ת־אֵ הוּד בֶּ ן־גּ ֵָרא בֶּ ן־הַ י ְִמינִי ִאישׁ ִא ֵטּר יַד־י ְִמינוֹ
ִ
3:15וַיִּ זְ ﬠֲקוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יְהוָה ַויּ ֶָקם יְהוָה לָ הֶ ם
וַיִּ ְשׁלְ חוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּיָדוֹ ִמ ְנחָ ה ְלﬠֶ גְ לוֹן מֶ לֶ מוֹאָ ב:
אוֹתהּ ִמ ַתּחַ ת ְל ַמ ָדּיו ﬠַ ל י ֶֶר י ְִמינוֹ:
3:16וַיַּﬠַ שׂ לוֹ אֵ הוּד חֶ ֶרב וְלָ הּ ְשׁנֵי פֵ יוֹת גֹּ מֶ ד אָ ְרכָּהּ וַיּ ְַחגֹּ ר ָ
3:17וַיּ ְַק ֵרב אֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה לְ ﬠֶ גְ לוֹן ֶמלֶ מוֹאָ ב וְﬠֶ גְ לוֹן ִאישׁ בָּ ִריא ְמאֹד:
ְשׁלַּ ח אֶ ת־הָ ﬠָ ם נ ְֹשׂאֵ י הַ ִמּנְ חָ ה:
ַ 3:18וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר כִּ לָּ ה ְלהַ ְק ִריב אֶ ת־הַ ִמּנְ חָ ה ַוי ַ
3:19וְהוּא ָשׁב ִמן־הַ ְפּ ִסילִ ים אֲ ֶשׁר אֶ ת־הַ גִּ ְלגָּל וַיּ ֹאמֶ ר ְדּבַ ר־סֵ תֶ ר לִ י אֵ לֶ י הַ ֶמּלֶ ַויּ ֹאמֶ ר הָ ס ַויֵּצְ אוּ מֵ ﬠָ לָ יו
עֹמ ִדים ﬠָ לָ יו:
כָּל־הָ ְ
ֹאמר אֵ הוּד ְדּבַ ר־אֱ ִהים ִלי אֵ לֶ י הַ מֶּ לֶ  2וַיּ ָָקם
3:20וְאֵ הוּד בָּ א אֵ לָ יו וְהוּא־יֹ ֵשׁב בַּ ﬠֲלִ יַּת הַ ְמּ ֵק ָרה אֲ ֶשׁר־לוֹ לְ בַ דּוֹ ַויּ ֶ
מֵ ﬠַ ל הַ כִּ סֵּ א:
 3:21וַי ְִהי וַיּ ָָקם  3וַיִּ ְשׁלַ ח אֵ הוּד אֶ ת־יַד ְשׂמ ֹאלוֹ וַיִּ ַקּח אֶ ת־הַ חֶ ֶרב ֵמﬠַ ל י ֶֶר י ְִמינוֹ וַיִּ ְת ָקﬠֶ הָ ְבּ ִב ְטנוֹ:
ַ 3:22ו ָיּב ֹא גַם־הַ נִּ צָּ ב אַ חַ ר הַ לַּ הַ ב וַיִּ ְסגֹּ ר הַ חֵ לֶ ב ְבּﬠַ ד הַ לַּ הַ ב כִּ י ל ֹא ָשׁלַ ף הַ חֶ ֶרב ִמ ִבּ ְטנוֹ וַיֵּצֵא הַ פַּ ְר ְשׁ ֹדנָה:
3:23וַ ֵיּצֵא אֵ הוּד הַ ִמּ ְס ְדּ רוֹנָה וַיִּ ְסגֹּ ר ַדּלְ תוֹת הָ ﬠַ לִ יָּה בַּ ﬠֲדוֹ ְונָﬠָ ל:
ת־רגְ לָ יו בַּ חֲ ַדר הַ ְמּ ֵק ָרה:
ֹאמ רוּ אַ ֵמ ִסי הוּא אֶ ַ
3:24וְהוּא יָצָא וַﬠֲבָ ָדיו בָּ אוּ וַיִּ ְראוּ ו ְִהנֵּה ַדּלְ תוֹת הָ ﬠֲלִ יָּה ְנﬠֻלוֹת ַויּ ְ
3:25וַיּ ִָחילוּ ﬠַ ד־בּוֹשׁ ו ְְהנֵּה אֵ ינֶנּוּ פֹתֵ חַ ַדּלְ תוֹת הָ ﬠֲלִ יָּה וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־הַ ַמּ ְפ ֵתּחַ וַיִּ ְפ ָתּחוּ ו ְִהנֵּה אֲ ֹדנֵיהֶ ם נֹפֵ ל אַ ְרצָה
מֵ ת:
3:26וְאֵ הוּד נ ְִמלַ ט ﬠַ ד ִה ְתמַ ְה ְמהָ ם וְהוּא ﬠָ בַ ר אֶ ת־הַ פְּ ִסילִ ים וַיִּ מָּ לֵ ט הַ ְשּׂ ִﬠ ָיר ָתה:
3:27וַי ְִהי ְבּבוֹאוֹ וַיִּ ְת ַקע בַּ שּׁוֹפָ ר ְבּהַ ר אֶ פְ ָריִם וַיּ ְֵרדוּ ﬠִ מּוֹ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמן־הָ הָ ר וְהוּא ִלפְ נֵיהֶ ם:
ת־מ ְﬠ ְבּרוֹת
ַ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ִר ְדפוּ אַ חֲ ַרי כִּ י־נָתַ ן יְהוָה אֶ ת־אֹ יְבֵ יכֶם אֶ ת־מוֹאָ ב ְבּי ְֶדכֶם וַיּ ְֵרדוּ אַ חֲ ָריו וַיִּ לְ כְּ דוּ אֶ
3:28וַיּ ֶ
הַ יּ ְַר ֵדּן לְ מוֹאָ ב ְול ֹא־נ ְָתנוּ ִאישׁ לַ ֲﬠבֹר:
ָל־אישׁ חָ יִל וְל ֹא נִ ְמלַ ט ִאישׁ:
ָל־שׁ ֵמן ְוכ ִ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים ִאישׁ כּ ָ
ַ 3:29ויַּכּוּ אֶ ת־מוֹאָ ב בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ַכּﬠ ֶ
אוֹתם אֵ הוּד
ָ
3:30ו ִַתּ ָכּנַע מוֹאָ ב בַּ יּוֹם הַ הוּא ַתּחַ ת יַד י ְִשׂ ָראֵ ל ו ִַתּ ְשׁקֹ ט הָ אָ ֶרץ ְשׁמוֹנִים ָשׁנָה וַיִּ ְשׁ ֹפּט
ﬠַ ד־מוֹת :4
ת־פּלִ ְשׁ ִתּים ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת ִאישׁ ִמ ְלּבַ דְ 5בּמַ ְלמַ ד הַ בָּ ָקר וַיֹּ ַשׁע גַּם־הוּא
ְ
3:31וְאַ חֲ ָריו הָ יָה ַשׁ ְמגַּר בֶּ ן־ ֲﬠנָת ַו ַיּ אֶ
אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
4:1וַיֹּ ִספוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וְאֵ הוּד מֵ ת:
ֹשׁת הַ גּוֹיִם:
יוֹשׁב בַּ חֲ ר ֶ
יס ָרא וְהוּא ֵ
4:2וַיִּ ְמכְּ ֵרם יְהוָה ְבּיַד י ִָבין מֶ לֶ ־כְּ נַﬠַ ן אֲ ֶשׁר מָ לַ ְבּחָ צוֹר ְו ַשׂר־צְ בָ אוֹ ִס ְ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּחָ זְ ָקה ﬠֶ ְשׂ ִרים
ְ
4:3וַיִּ צְ ﬠֲקוּ ְב ֵני־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יְהוָה כִּ י ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ֶרכֶב־בַּ ְרזֶל לוֹ וְהוּא לָ חַ ץ אֶ
ָשׁנָה:
)וַיִּ ְשׁמָ ע אֵ לָ יוו ְַתּ ִהי ﬠָ לָ יו(  LXX // omit MT Tg Vgוַיִּ ְשׁ ָמע אֵ לָ יו 9
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)וַי ְִהיוַיִּ ְשׁלַ ח(  LXX // omit MTוַי ִ
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)וַיִּ ְשׁפֹּ טו ִַתּ ָכּנַע(  LXX // omit MTוַיִּ ְשׁפֹּט אוֹתָ ם אֵ הוּד ﬠַ ד־מוֹת 30
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) ִמלְּ בַ דְ בּ ַמ ְל ַמד( ִ LXX(A) OL // omit MTמלְּ בַ ד 31

5

)אֵ לֶ י הַ ֶמּלֶ (  LXX // omit MTהַ מֶּ לֶ

בוֹרה ִא ָשּׁה נ ְִביאָ ה אֵ ֶשׁת לַ ִפּידוֹת ִהיא שֹׁפְ ָטה אֶ ת־ ִי ְשׂ ָראֵ ל בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא:
ְ 4:4וּד ָ
בוֹרה בֵּ ין הָ ָרמָ ה וּבֵ ין בֵּ ית־אֵ ל ְבּהַ ר אֶ פְ ָריִם ַו ַיּﬠֲלוּ אֵ לֶ יהָ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ִמּ ְשׁפָּ ט:
יוֹשׁבֶ ת תַּ חַ ת־תֹּמֶ ר ְדּ ָ
4:5ו ְִהיא ֶ
וּמ ַשׁכְ ָתּ ְבּהַ ר
ָ
4:6ו ִַתּ ְשׁלַ ח ו ִַתּ ְק ָרא לְ בָ ָרק בֶּ ן־אֲ ִבינֹﬠַ ם ִמ ֶקּ ֶדשׁ נַפְ תָּ לִ י וַתּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו הֲ ל ֹא צִ וָּה יְהוָה אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ
וּמ ְבּנֵי זְ בֻלוּן:
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים ִאישׁ ִמ ְבּנֵי נַפְ תָּ ִלי ִ
תָּ בוֹר וְלָ ַק ְחתָּ ﬠִ ְמּ ﬠ ֶ
ְת ִתּיהוּ ְבּי ֶָד :
ת־רכְ בּוֹ וְאֶ ת־הֲ מוֹנוֹ וּנ ַ
יס ָרא ַשׂר־צְ בָ א י ִָבין וְאֶ ִ
ת־ס ְ
ִ
4:7וּמָ ַשׁכְ ִתּי אֵ לֶ י אֶ ל־נַחַ ל ִקישׁוֹן אֶ
ַ 4:8ויּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ בָּ ָרק ִאם־תֵּ לְ כִ י ﬠִ ִמּי וְהָ לָ כְ ִתּי ו ְִאם־ל ֹא תֵ לְ כִ י ﬠִ ִמּי ל ֹא אֵ לֵ כִּ י ל ֹא י ַָד ְﬠ ִתּי אֶ ת־יוֹם ִהצְ ִליחַ יְהוָה
מַ לְ אַ ﬠִ ִמּי:
ַד־א ָשּׁה י ְִמכֹּר
4:9וַתּ ֹאמֶ ר הָ אֵ לֵ ﬠִ מָּ אֶ פֶ ס ַדּ ע כִּ י ל ֹא ִת ְהיֶה ִתּפְ אַ ְר ְתּ ﬠַ ל־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר אַ ָתּה הוֹלֵ כִּ י ְבי ִ
בוֹרה וַתֵּ לֶ ך ﬠִ ם־בָּ ָרק ֶק ְד ָשׁה:
יס ָרא וַתָּ ָקם ְדּ ָ
ת־ס ְ
ִ
יְהוָה אֶ
בוֹרה:
ֲשׂ ֶרת אַ ְלפֵ י ִאישׁ ו ַַתּﬠַ ל ִﬠמּוֹ ְדּ ָ
4:10וַיַּזְ ﬠֵ ק בָּ ָרק אֶ ת־זְ בוּלֻן וְאֶ ת־נַפְ תָּ לִ י ֶק ְד ָשׁה וַיַּﬠַ ל ְבּ ַרגְ לָ יו ﬠ ֶ
ת־ק ֶדשׁ:
ֶ
ֹשׁה וַיֵּט אָ הֳ לוֹ ﬠַ ד־אֵ לוֹן בַּ צְ ﬠַ נִּים אֲ ֶשׁר אֶ
4:11וְחֶ בֶ ר הַ ֵקּינִ י נִפְ ָרד ִמ ַקּיִן ִמ ְבּנֵי חֹ בָ ב חֹ תֵ ן מ ֶ
יס ָרא כִּ י ﬠָ לָ ה בָּ ָרק בֶּ ן־אֲ ִבינֹﬠַ ם הַ ר־תָּ בוֹר:
4:12וַיַּגִּ דוּ לְ ִס ְ
ֹשׁת הַ גּוֹיִם אֶ ל־נַחַ ל
ָל־רכְ בּוֹ ְתּ ַשׁע מֵ אוֹת ֶרכֶב בַּ ְרזֶל וְאֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ֵמחֲ ר ֶ
יס ָרא אֶ ת־כּ ִ
ַ 4:13ויַּזְ ﬠֵ ק ִס ְ
ִקישׁוֹן:
יס ָרא ְבּי ֶָד הֲ ל ֹא יְהוָה יָצָא ְלפָ נֶי ַויּ ֵֶרד בָּ ָרק
ת־ס ְ
ִ
ֹאמר ְדּב ָֹרה אֶ ל־בָּ ָרק קוּם כִּ י זֶה הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר נ ַָתן יְהוָה אֶ
4:14וַתּ ֶ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים ִאישׁ אַ חֲ ָריו:
מֵ הַ ר תָּ בוֹר וַﬠ ֶ
יס ָרא ֵמﬠַ ל הַ מֶּ ְרכָּבָ ה
יס ָרא וְאֶ ת־כָּל־הָ ֶרכֶב וְאֶ ת־כָּל־הַ ַמּחֲ נֶה לְ פִ י־חֶ ֶרב לִ פְ נֵי בָ ָרק ַויּ ֵֶרד ִס ְ
ת־ס ְ
ִ
ַ 4:15ויָּהָ ם יְהוָה אֶ
וַ ָיּנָס ְבּ ַרגְ לָ יו:
יס ָרא ְל ִפי־חֶ ֶרב ל ֹא נִ ְשׁאַ ר
ָל־מחֲ נֵה ִס ְ
ֹשׁת הַ גּוֹ ִים וַיִּ פֹּל כּ ַ
4:16וּבָ ָרק ָר ַדף אַ חֲ ֵרי הָ ֶרכֶב וְאַ חֲ ֵרי הַ מַּ חֲ נֶה ﬠַ ד חֲ ר ֶ
ﬠַ ד־אֶ חָ ד:
יס ָרא נָס ְבּ ַרגְ לָ יו אֶ ל־אֹהֶ ל יָﬠֵ ל אֵ ֶשּׁת חֶ בֶ ר הַ ֵקּינִי כִּ י ָשׁלוֹם בֵּ ין י ִָבין ֶמלֶ ־חָ צוֹר וּבֵ ין בֵּ ית חֶ בֶ ר הַ ֵקּינִי:
4:17ו ְִס ְ
ל־תּ ָירא ַויָּסַ ר אֵ לֶ יהָ הָ אֹהֱ לָ ה ו ְַתּכַסֵּ הוּ
סוּרה אֵ לַ י אַ ִ
סוּרה אֲ דֹנִי ָ
יס ָרא וַתּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ָ
4:18וַתֵּ צֵא יָﬠֵ ל לִ ְק ַראת ִס ְ
בַּ ְשּׂ ִמיכָה:
אתי ו ִַתּפְ ַתּח אֶ ת־נ ֹאוד הֶ חָ לָ ב ו ַַתּ ְשׁ ֵקהוּ ו ְַתּכַסֵּ הוּ:
4:19וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ הַ ְשׁ ִקינִי־נָא ְמﬠַ ט־מַ יִם כִּ י צָמֵ ִ
וּשׁאֵ לֵ וְאָ ַמר הֲ יֵשׁ־פֹּה ִאישׁ וְאָ ַמ ְר ְתּ אָ יִן:
ם־אישׁ יָבוֹא ְ
ֹאמר אֵ לֶ יהָ ֲﬠמֹד פֶּ תַ ח הָ אֹהֶ ל וְהָ יָה ִא ִ
4:20וַיּ ֶ
4:21ו ִַתּ ַקּח יָﬠֵ ל אֵ ֶשׁת־חֶ בֶ ר אֶ ת־יְתַ ד הָ אֹהֶ ל וַתָּ ֶשׂם אֶ ת־הַ מַּ ֶקּבֶ ת ְבּי ָָדהּ ו ַָתּבוֹא אֵ לָ יו בַּ לָּ אט ו ִַתּ ְת ַקע אֶ ת־הַ יּ ֵָתד
ְבּ ַר ָקּתוֹ ו ִַתּצְ נַח בָּ אָ ֶרץ וְהוּא־ ִנ ְר ָדּם וַיָּﬠַ ף וַ ָיּמֹת:
יס ָרא וַתֵּ צֵ א יָﬠֵ ל לִ ְק ָראתוֹ וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ לֵ וְאַ ְראֶ ָךּ אֶ ת־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־אַ ָתּה ְמבַ ֵקּשׁ וַ ָיּב ֹא
ת־ס ְ
ִ
4:22ו ְִהנֵּה בָ ָרק ר ֵֹדף אֶ
יס ָרא נֹפֵ ל ֵמת וְהַ יּ ֵָתד ְבּ ַר ָקּתוֹ:
אֵ לֶ יהָ ו ְִהנֵּה ִס ְ
ַ 4:23ויַּכְ נַע אֱ ִהים בַּ יּוֹם הַ הוּא אֵ ת י ִָבין ֶמלֶ ־כְּ נָﬠַ ן ִלפְ נֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
4:24וַתֵּ לֶ יַד ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הָ לוֹ ְו ָק ָשׁה ﬠַ ל י ִָבין מֶ לֶ ־כְּ נָﬠַ ן ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ִהכְ ִריתוּ אֵ ת י ִָבין מֶ לֶ ־כְּ נָﬠַ ן:
בוֹרה וּבָ ָרק בֶּ ן־אֲ ִבינֹﬠַ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ אמֹר:
5:1וַתָּ ַשׁר ְדּ ָ
ִ 5:2בּפְ רֹﬠַ ְפּ ָרעוֹת ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִה ְתנ ֵַדּב ﬠָ ם בָּ רֲ כוּ יְהוָה:
ִ 5:3שׁ ְמעוּ ְמלָ כִ ים הַ אֲ זִ ינוּ רֹזְ נִים אָ נֹכִ י לַ יהוָה אָ נֹכִ י אָ ִשׁ ָירה אֲ זַמֵּ ר לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַם־שׁ ַמיִם נ ָָטפוּ גַּם־ﬠָ ִבים נ ְָטפוּ ָמיִם:
ֵאת ִמ ֵשּׂﬠִ יר ְבּצַ ְﬠ ְדּ ִמ ְשּׂ ֵדה אֱ דוֹם אֶ ֶרץ ָרﬠָ ָשׁה גּ ָ
5:4יְהוָה ְבּצ ְ
5:5הָ ִרים נָזְ לוּ ִמ ְפּנֵי יְהוָה זֶה ִסינַי ִמ ְפּנֵי יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ימי יָﬠֵ ל חָ ְדלוּ אֳ ָרחוֹת וְהֹ ְלכֵי נ ְִתיבוֹת יֵלְ כוּ אֳ ָרחוֹת ﬠ ֲַק ְל ַקלּוֹת:
ִ 5:6בּימֵ י ַשׁ ְמגַּר בֶּ ן־ ֲﬠנָת ִבּ ֵ
בוֹרה ַשׁ ַקּ ְמ ִתּי אֵ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
5:7חָ ְדלוּ פְ ָרזוֹן ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל חָ ֵדלּוּ ﬠַ ד ַשׁ ַקּ ְמ ִתּי ְדּ ָ
5:8י ְִבחַ ר אֱ ִהים חֲ ָד ִשׁים אָ ז לָ חֶ ם ְשׁﬠָ ִרים ָמגֵן ִאם־י ֵָראֶ ה וָר ַֹמח ְבּאַ ְרבָּ ִﬠים אֶ לֶ ף ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
חוֹק ֵקי י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ִמּ ְתנ ְַדּ ִבים בָּ ﬠָ ם בָּ רֲ כוּ יְהוָה:
5:9לִ ִבּי לְ ְ
ל־דּ ֶר ִשׂיחוּ:
ל־מ ִדּין וְהֹ לְ כֵי ﬠַ ֶ
5:10רֹכְ בֵ י אֲ תֹנוֹת צְ חֹ רוֹת יֹ ְשׁבֵ י ﬠַ ִ
ִ 5:11מקּוֹל ְמחַ צְ צִ ים בֵּ ין מַ ְשׁאַ ִבּים ָשׁם יְתַ נּוּ צִ ְדקוֹת יְהוָה צִ ְדקֹת פִּ ְרזֹנוֹ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אָ ז י ְָרדוּ לַ ְשּׁﬠָ ִרים ﬠַ ם־יְהוָה:
בוֹרה בָּ ָרק 3וּשֲׁ בֵ ה ֶשׁ ְב ְי
י־שׁיר חָ זַק 2קוּם בָּ ָרק וְחָ זֵק ְדּ ָ
עוּרי ַדּ ְבּ ִר ִ
עוּרי ִ
עוּרי ְרבָ בוֹת ﬠִ םִ 1
בוֹרה ִ
עוּרי ְדּ ָ
עוּרי ִ
ִ 5:12
בֶּ ן־אֲ ִבינֹﬠַ ם:
עוּרי ְרבָ בוֹת ﬠִ ם 12
עוּרי( ִ LXX(A 15 44 54 58 75 106 134 and al.) Mss OL // omit MT
עוּריִ 
) ִ

1

ִ ) PHשׁירחָ זַק(  LXX(A 15 44 54 58 and al.) Mss (OL) // omit MTחָ זַק 12

2

בוֹרה בָּ ָרק 12
)בָּ ָרקבָּ ָרק(  LXX(A 15 44 54 58 and al.) Mss OL // omit MTוְחָ זֵק ְדּ ָ
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בּוֹרים:
5:13אָ ז י ַָרד ָשׂ ִריד ְלאַ ִדּ ִירים ﬠָ ם יְהוָה י ַָרד־לִ י בַּ גִּ ִ
וּמזְּ בוּלֻן מ ְֹשׁכִ ים ְבּ ֵשׁבֶ ט
ִ 5:14מנִּי אֶ פְ ַריִם ָשׁ ַרשׁ־ם בַּ ﬠֲמָ לֵ ק אַ חֲ ֶרי ִב ְני ִָמין בַּ ﬠֲמָ מֶ י ִמנִּי מָ כִ יר י ְָרדוּ ְמחֹ ְק ִקים ִ
סֹפֵ ר:
ִשּׂשכָר כֵּן בָּ ָרק בָּ ﬠֵ ֶמק שֻׁ לַּ ח ְבּ ַרגְ לָ יו ִבּפְ לַ גּוֹת ְראוּבֵ ן גְּ דֹלִ ים ִח ְק ֵקי־לֵ ב:
ם־דּב ָֹרה ְוי ָ
ִשּׂשכָר ﬠִ ְ
ְשׂ ַרי ְבּי ָ
5:15ו ָ
דוֹלים ִח ְק ֵרי־לֵ ב:
5:16לָ מָּ ה י ַָשׁ ְבתָּ בֵּ ין הַ ִמּ ְשׁפְּ תַ יִם לִ ְשׁמֹﬠַ ְשׁ ִרקוֹת ﬠ ֲָד ִרים לִ פְ לַ גּוֹת ְראוּבֵ ן גְּ ִ
5:17גִּ לְ ﬠָ ד ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ָשׁכֵן ו ְָדן לָ מָּ ה יָגוּר אֳ נִיּוֹת אָ ֵשׁר י ַָשׁב לְ חוֹף י ִַמּים וְﬠַ ל ִמ ְפ ָרצָיו י ְִשׁכּוֹן:
5:18זְ בֻלוּן ﬠַ ם חֵ ֵרף נַפְ שׁוֹ לָ מוּת ְונַפְ תָּ לִ י ﬠַ ל ְמרוֹמֵ י ָשׂ ֶדה:
ל־מי ְמגִ דּוֹ בֶּ צַ ע כֶּסֶ ף ל ֹא לָ ָקחוּ:
נִלחָ מוּ אָ ז נ ְִלחֲ מוּ ַמ ְלכֵי כְ נַﬠַ ן ְבּ ַת ְﬠ ַנ ﬠַ ֵ
5:19בָּ אוּ ְמלָ כִ ים ְ
יס ָרא:
ם־ס ְ
ִ
ן־שׁ ַמיִם נ ְִלחָ מוּ הַ כּוֹכ ִָבים ִמ ְמּ ִסלּוֹתָ ם נ ְִלחֲ מוּ ﬠִ
ִ 5:20מ ָ
דוּמים נַחַ ל ִקישׁוֹן ִתּ ְד ְרכִ י נַפְ ִשׁי עֹז:
5:21נַחַ ל ִקישׁוֹן גְּ ָרפָ ם נַחַ ל ְק ִ
5:22אָ ז הָ ְלמוּ ִﬠ ְקּבֵ י־סוּס ִמ ַדּהֲ רוֹת ַדּהֲ רוֹת אַ ִבּ ָיריו:
בּוֹרים:
5:23אוֹרוּ ֵמרוֹז אָ ַמ ר ַמלְ אַ יְהוָה אֹ רוּ אָ רוֹר יֹ ְשׁבֶ יהָ כִּ י ל ֹא־בָ אוּ ְלﬠֶ זְ ַרת יְהוָה לְ ﬠֶ זְ ַרת יְהוָה בַּ גִּ ִ
ְ 5:24תּב ַֹר ִמנּ ִָשׁים יָﬠֵ ל אֵ ֶשׁת חֶ בֶ ר הַ ֵקּינִי ִמנּ ִָשׁים בָּ אֹהֶ ל ְתּב ָֹר :
ַ 5:25מיִם ָשׁאַ ל חָ לָ ב נ ָָתנָה ְבּסֵ פֶ ל אַ ִדּ ִירים ִה ְק ִריבָ ה חֶ ְמאָ ה:
וּמחֲ צָה וְחָ ְלפָ ה ַר ָקּתוֹ:
יס ָרא ָמחֲ ָקה ר ֹאשׁוֹ ָ
ִימינָהּ ְלהַ לְ מוּת ﬠ ֲֵמ ִלים וְהָ ְל ָמה ִס ְ
5:26י ָָדהּ לַ יּ ֵָתד ִתּ ְשׁלַ ְחנָה ו ִ
5:27בֵּ ין ַרגְ לֶ יהָ כּ ַָרע נָפַ ל ָשׁכָב בֵּ ין ַרגְ לֶ יהָ כּ ַָרע נָפָ ל בַּ אֲ ֶשׁ ר כּ ַָרע ָשׁם נָפַ ל ָשׁדוּד:
בוֹתיו:
ֹשׁשׁ ִרכְ בּוֹ לָ בוֹא מַ דּוּﬠַ אֶ חֱ רוּ פַּ ﬠ ֲֵמי ַמ ְרכְּ ָ
יס ָרא ְבּﬠַ ד הָ אֶ ְשׁנָב ַמדּוּﬠַ בּ ֵ
ְ 5:28בּﬠַ ד הַ חַ לּוֹן ִנ ְשׁ ְקפָ ה ו ְַתּיַבֵּ ב אֵ ם ִס ְ
ף־היא תָּ ִשׁיב אֲ מָ ֶריהָ לָ הּ:
5:29חַ כְ מוֹת ָשׂרוֹתֶ יהָ תַּ ֲﬠנֶינָּה אַ ִ
יס ָרא ְשׁלַ ל צְ בָ ﬠִ ים ִר ְק ָמה צֶבַ ע
5:30הֲ ל ֹא י ְִמצְ אוּ יְחַ לְּ קוּ ָשׁלָ ל ַרחַ ם ַרחֲ ָמ ַתיִם ְלר ֹאשׁ גֶּבֶ ר ְשׁלַ ל צְ בָ ִﬠים ְל ִס ְ
ארי ָשׁלָ ל:
ִר ְקמָ תַ יִם לְ ַצוְּ ֵ
ֹאבדוּ כָל־אוֹיְבֶ י ְיהוָה ְואֹהֲ בֶ י כְּ צֵאת הַ ֶשּׁ ֶמשׁ ִבּגְ ֻב ָרתוֹ ו ִַתּ ְשׁ קֹ ט הָ אָ ֶרץ אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה:
5:31כֵּן י ְ
ַד־מ ְדיָן ֶשׁבַ ע ָשׁנִים:
6:1וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיִּ ְתּנֵם יְהוָה ְבּי ִ
ַד־מ ְדיָן ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמפְּ נֵי ִמ ְדיָן ﬠָ שׂוּ לָ הֶ ם ְבּנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ִמּנְהָ רוֹת אֲ ֶשׁר בֶּ הָ ִרים וְאֶ ת־הַ ְמּﬠָ רוֹת
6:2ו ַָתּﬠָ ז י ִ
וְאֶ ת־הַ ְמּ ָצדוֹת:
ֵי־ק ֶדם ְוﬠָ לוּ ﬠָ לָ יו:
וּבנ ֶ
6:3וְהָ יָה ִאם־ז ַָרע י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠָ לָ ה ִמ ְדיָן וַﬠֲמָ לֵ ק ְ
ְשׂה וָשׁוֹר וַחֲ מוֹר:
ַ 6:4ויַּחֲ נוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ַויּ ְַשׁ ִחיתוּ אֶ ת־יְבוּל הָ אָ ֶרץ ﬠַ ד־בּוֹאֲ ﬠַ זָּה ְול ֹא־י ְַשׁ ִאירוּ ִמ ְחיָה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ו ֶ
וּמ ְקנֵיהֶ ם יַﬠֲלוּ וְאָ הֳ לֵ יהֶ ם וּגְ מַ לֵּ יהֶ ם 1יָבאֹוּ כְ ֵדי־אַ ְרבֶּ ה לָ רֹב וְלָ הֶ ם אֵ ין ִמ ְספָּ ר וַ ָיּבֹאוּ בָ אָ ֶרץ ְל ַשׁחֲ ָתהּ:
6:5כִּ י הֵ ם ִ
6:6וַיִּ ַדּל י ְִשׂ ָראֵ ל ְמ ֹאד ִמפְּ נֵי ִמ ְדיָן וַיִּ זְ ﬠֲקוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יְהוָה:
ַ 6:7וי ְִהי כִּ י־ ָזﬠֲקוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יְהוָה ﬠַ ל אֹדוֹת ִמ ְדיָן:
יתי אֶ ְתכֶם ֵמאֶ ֶרץ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אָ נֹכִ י הֶ ﬠֱלֵ ִ
6:8וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוָה ִאישׁ נ ִָביא אֶ ְ
ִמ ִמּצְ ַריִם וָאֹ צִ יא אֶ ְתכֶם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים:
וּמיַּד כָּל־ חֲ צֵיכֶם וָאֲ ג ֵָרשׁ אוֹתָ ם ִמפְּ נֵיכֶם וָאֶ ְתּנָה לָ כֶם אֶ ת־אַ ְר ָצם:
6:9וָאַ צִּ ל אֶ ְתכֶם ִמיַּד ִמצְ ַריִם ִ
יוֹשׁ ִבים ְבּאַ ְרצָם וְל ֹא ְשׁמַ ְﬠ ֶתּם
ָאֹמ ָרה לָ כֶם אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ל ֹא ִת ְיראוּ אֶ ת־אֱ הֵ י הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ְ
6:10ו ְ
ְבּקוֹלִ י:
ֵשׁב ַתּחַ ת הָ אֵ לָ ה אֲ ֶשׁר ְבּﬠָ ְפ ָרה אֲ ֶשׁר ְליוֹאָ שׁ הָ אֲ ִביﬠֶ זְ ִרי וְגִ ְדעוֹן ְבּנוֹ חֹ בֵ ט ִח ִטּים בַּ גַּת
6:11וַיָּב ֹא מַ לְ אַ יְהוָה וַיּ ֶ
ְלהָ נִיס ִמפְּ נֵי ִמ ְדיָן:
ֹאמר אֵ לָ יו יְהוָה ﬠִ ְמּ גִּ בּוֹר הֶ חָ יִל:
6:12וַיּ ֵָרא אֵ לָ יו מַ לְּ אַ יְהוָה וַיּ ֶ
ֹתיו אֲ ֶשׁר ִס ְפּ רוּ־לָ נוּ
6:13וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו גִּ ְדעוֹן ִבּי אֲ ֹדנִי ְויֵשׁ יְהוָה ﬠִ מָּ נוּ וְלָ מָּ ה ְמ ָצאַ ְתנוּ כָּל־ז ֹאת וְאַ יֵּה כָל־נ ְִפ ְלא ָ
ַף־מ ְדיָן:
מ ר הֲ ל ֹא ִמ ִמּצְ ַריִם הֶ ﬠֱלָ נוּ יְהוָה וְﬠַ תָּ ה ְנטָ ָשׁנוּ יְהוָה וַיִּ ְתּנֵנוּ ְבּכ ִ
אֲ בוֹתֵ ינוּ לֵ א ֹ
2
ְהוֹשׁ ְﬠתָּ אֶ ת־ ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמכַּף ִמ ְדיָן ִהנֵּה הֲ ל ֹא ְשׁלַ ְח ִתּי :
ֹאמ ר לֵ ְבּכֹחֲ זֶה ו ַ
6:14וַיִּ פֶ ן אֵ לָ יו יְהוָה וַיּ ֶ
ַשּׁה וְאָ נֹכִ י הַ ָצּ ִﬠיר ְבּבֵ ית אָ ִבי:
אוֹשׁיﬠַ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִהנֵּה אַ ְל ִפּי הַ ַדּל ִבּ ְמנ ֶ
ִ
ֹאמר אֵ לָ יו ִבּי אֲ ֹדנָי בַּ מָּ ה
ַ 6:15ויּ ֶ
ת־מ ְדיָן כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד:
ִ
6:16וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו יְהוָה כִּ י אֶ ְהיֶה ﬠִ ָמּ ו ְִהכִּ יתָ אֶ
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי וְﬠָ ִשׂיתָ ִלּי אוֹת ָשׁאַ ָתּה ְמ ַדבֵּ ר ִﬠ ִמּי:
ֹאמר אֵ לָ יו ִאם־נָא מָ צ ִ
6:17וַיּ ֶ
ֹאמ ר אָ נֹכִ י אֵ ֵשׁב ﬠַ ד שׁוּבֶ :
ת־מ ְנחָ ִתי ו ְִהנּ ְַח ִתּי ְלפָ נֶי ַויּ ַ
ִ
צֵאתי אֶ
ִ
6:18אַ ל־נָא ָתמֻ שׁ ִמזֶּ ה ﬠַ ד־בּ ִֹאי אֵ לֶ י וְהֹ
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ל־תּחַ ת
ת־קמַ ח מַ צּוֹת הַ בָּ ָשׂר ָשׂם בַּ סַּ ל וְהַ מָּ ַרק ָשׂם בַּ פָּ רוּר וַיּוֹצֵא אֵ לָ יו אֶ ַ
י־ﬠזִּ ים וְאֵ יפַ ֶ
6:19וְגִ ְדעוֹן בָּ א וַיַּﬠַ שׂ גְּ ִד ִ
הָ אֵ לָ ה וַ ַיּגַּשׁ:
6:20וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו מַ לְ אַ הָ אֱ ִהים ַקח אֶ ת־הַ בָּ ָשׂר וְאֶ ת־הַ מַּ צּוֹת וְהַ נַּח אֶ ל־הַ סֶּ לַ ע הַ לָּ ז וְאֶ ת־הַ מָּ ַרק ְשׁפוֹ וַיַּﬠַ שׂ כֵּן:
ת־קצֵה הַ ִמּ ְשׁﬠֶ נֶת אֲ ֶשׁר ְבּיָדוֹ וַיִּ גַּע בַּ בָּ ָשׂר וּבַ מַּ צּוֹת וַתַּ ﬠַ ל הָ אֵ שׁ ִמן־הַ צּוּר וַתּ ֹאכַל
6:21וַיִּ ְשׁלַ ח ַמ ְלאַ יְהוָה אֶ ְ
אֶ ת־הַ בָּ ָשׂר וְאֶ ת־הַ מַּ צּוֹת וּמַ ְלאַ יְהוָה הָ לַ מֵ ﬠֵ ינָיו:
יתי מַ לְ אַ יְהוָה פָּ נִים אֶ ל־פָּ נִים:
6:22וַיּ ְַרא גִּ ְדעוֹן כִּ י־מַ לְ אַ יְהוָה הוּא ַויּ ֹאמֶ ר גִּ ְדעוֹן אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְהוִה כִּ י־ﬠַ ל־כֵּן ָר ִא ִ
ירא ל ֹא תָּ מוּת:
ל־תּ ָ
6:23וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ יְהוָה ָשׁלוֹם לְ אַ ִ
עוֹדנּוּ ְבּﬠָ ְפ ָרת אֲ ִבי הָ ﬠֶ זְ ִרי:
6:24וַיִּ בֶ ן ָשׁם גִּ ְדעוֹן ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה וַיִּ ְק ָרא־לוֹ יְהוָה ָשׁלוֹם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה ֶ
ת־מזְ בַּ ח
ִ
6:25וַי ְִהי בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ יְהוָה ַקח אֶ ת־פַּ ר־הַ שּׁוֹר אֲ ֶשׁר ְלאָ ִבי וּפַ ר הַ ֵשּׁנִ י ֶשׁבַ ע ָשׁנִים וְהָ ַר ְס ָתּ אֶ
הַ בַּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר לְ אָ ִבי וְאֶ ת־הָ אֲ ֵשׁ ָרה אֲ ֶשׁר־ﬠָ לָ יו ִתּכְ רֹת:
נִית ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה אֱ הֶ י ﬠַ ל ר ֹאשׁ הַ ָמּעוֹז הַ זֶּה בַּ מַּ ﬠ ֲָרכָה וְלָ ַק ְח ָתּ אֶ ת־הַ פָּ ר הַ ֵשּׁנִי וְהַ ﬠֲלִ יתָ עוֹלָ ה בַּ ﬠֲצֵי
6:26וּבָ ָ
הָ אֲ ֵשׁ ָרה אֲ ֶשׁר ִתּכְ רֹת:
ֲשׂ ָרה אֲ נ ִָשׁים מֵ ﬠֲבָ ָדיו וַיַּﬠַ שׂ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֵ לָ יו יְהוָה וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר י ֵָרא אֶ ת־בֵּ ית אָ ִביו וְאֶ ת־אַ נְ ֵשׁי
6:27וַיִּ ַקּח גִּ ְדעוֹן ﬠ ָ
הָ ﬠִ יר מֵ ﬠֲשׂוֹת יוֹמָ ם וַיַּﬠַ שׂ לָ יְלָ ה:
6:28וַיּ ְַשׁכִּ ימוּ אַ ְנ ֵשׁי הָ ִﬠיר בַּ בּ ֶֹקר ו ְִהנֵּה נֻתַּ ץ ִמזְ בַּ ח הַ בַּ ﬠַ ל וְהָ אֲ ֵשׁ ָרה אֲ ֶשׁר־ﬠָ לָ יו כּ ָֹר ָתה וְאֵ ת הַ פָּ ר הַ ֵשּׁנִי הֹ ﬠֲלָ ה
ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ הַ בָּ נוּי:
ֹאמרוּ גִּ ְדעוֹן בֶּ ן־יוֹאָ שׁ ﬠָ ָשׂה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה:
ל־רﬠֵ הוּ ִמי ﬠָ ָשׂה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וַיִּ ְד ְרשׁוּ וַיְבַ ְקשׁוּ וַיּ ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ֵ
6:29וַיּ ְ
ת־מזְ בַּ ח הַ בַּ ﬠַ ל וְכִ י ָכ ַרת הָ אֲ ֵשׁ ָרה אֲ ֶשׁר־ﬠָ לָ יו:
ִ
ת־בּנְ ְו ָימֹת כִּ י נָתַ ץ אֶ
ֹאמרוּ אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠִ יר אֶ ל־יוֹאָ שׁ הוֹצֵ א אֶ ִ
ַ 6:30ויּ ְ
תּוֹשׁיעוּן אוֹתוֹ אֲ ֶשׁר י ִָריב לוֹ יוּמַ ת
ִ
ֹאמר יוֹאָ שׁ ְלכֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ְמדוּ ﬠָ לָ יו הַ אַ ֶתּם ְתּ ִריבוּן לַ בַּ ﬠַ ל ִאם־אַ ֶתּם
ַ 6:31ויּ ֶ
ת־מזְ ְבּחוֹ:
ִ
ﬠַ ד־הַ בּ ֶֹקר ִאם־אֱ ִהים הוּא י ֶָרב לוֹ כִּ י נ ַָתץ אֶ
ת־מזְ ְבּחוֹ:
ִ
מ ר י ֶָרב בּוֹ הַ בַּ ﬠַ ל כִּ י נָתַ ץ אֶ
6:32וַיִּ ְק ָרא־לוֹ בַ יּוֹם־הַ הוּא ְי רֻ בַּ ﬠַ ל לֵ א ֹ
ֵי־ק ֶדם נֶאֶ ְספוּ י ְַח ָדּו וַיַּﬠַ ְברוּ וַיַּחֲ נוּ ְבּﬠֵ מֶ ק יִזְ ְרﬠֶ אל:
וּבנ ֶ
ָל־מ ְדיָן וַﬠֲמָ לֵ ק ְ
ְ 6:33וכ ִ
6:34וְרוּחַ יְהוָה לָ ְב ָשׁה אֶ ת־גִּ ְדעוֹן וַיִּ ְת ַקע בַּ שּׁוֹפָ ר ַו ִי ָזּﬠֵ ק אֲ ִביﬠֶ זֶר אַ חֲ ָריו:
אתם:
וּבנַפְ תָּ לִ י וַ ַיּﬠֲלוּ ִל ְק ָר ָ
וּבזְ בֻלוּן ְ
וּמלְ אָ כִ ים ָשׁלַ ח ְבּאָ ֵשׁר ִ
ַשּׁה וַיִזָּ ﬠֵ ק גַּם־הוּא אַ חֲ ָריו ַ
ָל־מנ ֶ
6:35וּמַ לְ אָ כִ ים ָשׁלַ ח ְבּכ ְ
מוֹשׁיﬠַ ְבּי ִָדי אֶ ת־ ִי ְשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ:
ִ
ֹאמר גִּ ְדעוֹן אֶ ל־הָ אֱ ִהים ִאם־י ְֶשׁ
6:36וַיּ ֶ
י־תוֹשׁיﬠַ
ִ
ִ 6:37הנֵּה אָ נֹכִ י מַ צִּ יג אֶ ת־גִּ זַּת הַ צֶּמֶ ר בַּ גֹּ ֶרן ִאם טַ ל י ְִהיֶה ﬠַ ל־הַ גִּ זָּה לְ בַ ָדּהּ וְﬠַ ל־כָּל־הָ אָ ֶרץ חֹ ֶרב ְוי ַָדﬠְ ִתּי כִּ
ְבּי ִָדי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁ ר ִדּבַּ ְר ָתּ:
ַ 6:38וי ְִהי־כֵן ַויּ ְַשׁכֵּם ִמ ָמּחֳ ָרת וַ ָיּזַר אֶ ת־הַ גִּ זָּ ה וַיִּ ֶמץ ַטל ִמן־הַ גִּ זָּה ְמלוֹא הַ סֵּ פֶ ל ָמיִם:
ָא־רק־הַ פַּ ﬠַ ם בַּ גִּ זָּה ְי ִהי־נָא חֹ ֶרב
6:39וַיּ ֹאמֶ ר גִּ ְדעוֹן אֶ ל־הָ אֱ ִהים אַ ל־יִחַ ר אַ פְּ ִבּי וַאֲ ַד ְבּ ָרה אַ הַ פָּ ﬠַ ם אֲ נַסֶּ ה נּ ַ
ֶה־טּל:
אֶ ל־הַ גִּ זָּ ה ְלבַ ָדּהּ וְﬠַ ל־כָּל־הָ אָ ֶרץ י ְִהי ָ
ַ 6:40ויַּﬠַ שׂ אֱ ִהים כֵּן בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא ַוי ְִהי־חֹ ֶרב אֶ ל־הַ גִּ זָּה לְ בַ ָדּהּ וְﬠַ ל־כָּל־הָ אָ ֶרץ הָ יָה ָטל:
מּוֹרה
וּמחֲ נֵה ִמ ְדיָן הָ יָה־לוֹ ִמצָּפוֹן ִמגִּ ְבﬠַ ת הַ ֶ
7:1וַיּ ְַשׁכֵּם יְרֻ בַּ ﬠַ ל הוּא גִ ְד עוֹן ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ וַיַּחֲ נוּ ﬠַ ל־ﬠֵ ין חֲ רֹד ַ
בָּ ﬠֵ מֶ ק:
הוֹשׁיﬠָ ה
ִ
מ ר י ִָדי
ת־מ ְדיָן ְבּי ָָדם פֶּ ן־י ְִתפָּ אֵ ר ﬠָ לַ י י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
ִ
ַ 7:2ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־גִּ ְד עוֹן ַרב הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִא ָתּ ִמ ִתּ ִתּי אֶ
לִּ י:
וּשׁ ַניִם אֶ לֶ ף
ָשׁב ִמן־הָ ﬠָ ם ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
7:3וְﬠַ ָתּה ְק ָרא נָא ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר ִמי־י ֵָרא וְחָ ֵרד יָשֹׁב ְויִצְ פֹּ ר ֵמהַ ר הַ גִּ ְלﬠָ ד וַיּ ָ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים ִנ ְשׁאָ רוּ:
וַﬠ ֶ
אֹמר אֵ לֶ י זֶה יֵלֵ
אוֹתם אֶ ל־הַ מַּ יִם וְאֶ צְ ְרפֶ נּוּ לְ ָשׁם וְהָ יָה אֲ ֶשׁר ַ
ָ
הוֹרד
ַ 7:4ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־גִּ ְד עוֹן עוֹד הָ ﬠָ ם ָרב ֵ
ִאתָּ הוּא יֵלֵ ִאתָּ ְוכֹל אֲ ֶשׁר־אֹמַ ר אֵ לֶ י זֶה ל ֹא־יֵלֵ ﬠִ ָמּ הוּא ל ֹא יֵלֵ :
ַיּוֹרד אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֶ ל־הַ מָּ יִם וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־גִּ ְדעוֹן כֹּל אֲ ֶשׁר־יָ ק ִבּלְ שׁוֹנוֹ ִמן־הַ ַמּיִם כַּאֲ ֶשׁר יָ ק הַ כֶּלֶ ב ַתּצִּ יג
7:5ו ֶ
ל־בּ ְרכָּיו לִ ְשׁתּוֹת ְבּי ָָדם אֶ ל־פִּ יהֶ ם 1תַּ צִּ יג אוֹתוֹ ְלבָ ד:2
אוֹתוֹ לְ בָ ד ְוכֹל אֲ ֶשׁר־יִכְ ַרע ﬠַ ִ
ל־בּ ְרכֵיהֶ ם ִל ְשׁתּוֹת ָמיִם:
7:6וַי ְִהי ִמ ְספַּ ר הַ מֲ לַ ְק ִקיםִ 3בּ ְלשׁוֹנָםְ 4שׁ שׁ מֵ אוֹת ִאישׁ ְוכֹל יֶתֶ ר הָ ﬠָ ם כּ ְָרעוּ ﬠַ ִ
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ת־מ ְדיָן ְבּי ֶָד ְו ָכל־הָ ﬠָ ם י ְֵלכוּ
ִ
אוֹשׁיﬠַ אֶ ְתכֶם ְונ ַָת ִתּי אֶ
7:7וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־גִּ ְד עוֹן ִבּ ְשׁ שׁ ֵמאוֹת הָ ִאישׁ הַ מֲ לַ ְק ִקים ִ
ִאישׁ לִ ְמקֹמוֹ:
שׁ־מאוֹת הָ ִאישׁ
ֵ
וּב ְשׁ
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁלַּ ח ִאישׁ ְלאֹהָ לָ יו ִ
7:8וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־ ֵצ ָדה הָ ﬠָ ם ְבּי ָָדם וְאֵ ת שׁוֹפְ ר ֵֹתיהֶ ם וְאֵ ת כּ ִ
וּמחֲ נֵה ִמ ְדיָן הָ יָה לוֹ ִמ ַתּחַ ת בָּ ﬠֵ ֶמק:
הֶ חֱ זִ יק ַ
7:9וַי ְִהי בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו יְהוָה קוּם ֵרד בַּ מַּ חֲ נֶה כִּ י נְתַ ִתּיו ְבּי ֶָד :
7:10ו ְִאם־י ֵָרא אַ תָּ ה לָ ֶר ֶדת ֵרד אַ תָּ ה וּפ ָֻרה נַﬠַ ְר אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה:
ל־קצֵה הַ חֲ מֻ ִשׁים אֲ ֶשׁר
ְשׁמַ ﬠְ תָּ מַ ה־י ְַדבֵּ רוּ וְאַ חַ ר תֶּ חֱ ז ְַקנָה י ֶָדי ְוי ַָר ְדתָּ בַּ מַּ חֲ נֶה וַיּ ֵֶרד הוּא וּ ֻפ ָרה ַנﬠֲרוֹ אֶ ְ
7:11ו ָ
בַּ מַּ חֲ נֶה:
ל־שׂפַ ת הַ יָּם לָ רֹב:
ֵי־ק ֶדם נֹפְ לִ ים בָּ ﬠֵ מֶ ק כָּאַ ְרבֶּ ה לָ רֹב ו ְִלגְ ַמלֵּ יהֶ ם אֵ ין ִמ ְספָּ ר כַּחוֹל ֶשׁﬠַ ְ
ָל־בּנ ֶ
וּמ ְדיָן ַוﬠֲמָ לֵ ק ְוכ ְ
ִ 7:12
ֹאמ ר ִהנֵּה חֲ לוֹם חָ לַ ְמ ִתּי ו ְִהנֵּה צְ לוֹל לֶ חֶ ם ְשׂעֹ ִרים ִמ ְתהַ פֵּ
ֵה־אישׁ ְמסַ פֵּ ר ְל ֵרﬠֵ הוּ חֲ לוֹם וַיּ ֶ
7:13וַ ָיּב ֹא גִ ְדעוֹן ו ְִהנּ ִ
ְבּ ַמחֲ נֵה ִמ ְדיָן וַ ָיּב ֹא ﬠַ ד־הָ אֹהֶ ל וַ ַיּכֵּהוּ וַיִּ פֹּל וַיַּהַ פְ כֵהוּ לְ מַ ﬠְ לָ ה ְונָפַ ל הָ אֹהֶ ל:
ת־מ ְדיָן
ִ
ֹאמ ר אֵ ין ז ֹאת ִבּ ְל ִתּי ִאם־חֶ ֶרב גִּ ְד עוֹן בֶּ ן־יוֹאָ שׁ ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל נ ַָתן הָ אֱ ִהים ְבּיָדוֹ אֶ
7:14וַיַּﬠַ ן ֵרﬠֵ הוּ וַיּ ֶ
וְאֶ ת־כָּל־הַ ַמּחֲ נֶה:
ֹאמר קוּמוּ כִּ י־נ ַָתן יְהוָה
ל־מחֲ נֵה י ְִשׂ ָראֵ ל ַויּ ֶ
ָשׁב אֶ ַ
ת־שׁ ְברוֹ וַיִּ ְשׁתָּ חוּ ַויּ ָ
ִ
ת־מ ְספַּ ר הַ חֲ לוֹם וְאֶ
ִ
7:15וַי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ גִּ ְדעוֹן אֶ
ְבּי ְֶדכֶם אֶ ת־מַ חֲ נֵה ִמ ְדיָן:
אשׁים וַיִּ תֵּ ן שׁוֹפָ רוֹת ְבּיַד־כֻּלָּ ם ְו ַכ ִדּים ֵר ִקים וְלַ ִפּ ִדים ְבּתוֹ הַ כּ ִַדּים:
ת־שׁ שׁ־מֵ אוֹת הָ ִאישׁ ְשׁ ָשׁה ָר ִ
ְ
7:16וַיַּחַ ץ אֶ
ֱשׂה כֵּן תַּ ﬠֲשׂוּן:
7:17וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם ִממֶּ נִּי ִת ְראוּ ְוכֵן ַתּﬠֲשׂוּ ו ְִהנֵּה אָ נֹכִ י בָ א ִבּ ְקצֵה הַ מַּ חֲ נֶה וְהָ יָה כַאֲ ֶשׁר־אֶ ﬠ ֶ
וּת ַקﬠְ תֶּ ם בַּ שּׁוֹפָ רוֹת גַּם־אַ תֶּ ם ְס ִביבוֹת כָּל־הַ מַּ חֲ נֶה וַאֲ מַ ְרתֶּ ם לַ יהוָה
7:18וְתָ ַקﬠְ ִתּי בַּ שּׁוֹפָ ר אָ נֹכִ י ְוכָל־אֲ ֶשׁר ִא ִתּי ְ
וּלְ גִ ְדעוֹן:
שּׁ ְמ ִרים
ר־אתּוֹ ִבּ ְקצֵה הַ מַּ חֲ נֶה ר ֹאשׁ הָ אַ ְשׁמ ֶֹרת הַ ִתּיכוֹנָה אַ הָ ֵקם הֵ ִקימוּ אֶ ת־הַ ֹ
ה־אישׁ אֲ ֶשׁ ִ
וּמאָ ִ
7:19וַיָּב ֹא גִ ְדעוֹן ֵ
וַיִּ ְת ְקעוּ בַּ שּׁוֹפָ רוֹת ְונָפוֹץ הַ כּ ִַדּים אֲ ֶשׁר ְבּי ָָדם:
וּביַד־י ְִמינָם הַ שּׁוֹפָ רוֹת
ַד־שׂמאוֹלָ ם בַּ לַּ פִּ ִדים ְ
אשׁים בַּ שּׁוֹפָ רוֹת וַיִּ ְשׁ ְבּ רוּ הַ כּ ִַדּים וַיַּחֲ זִ יקוּ ְבי ְ
7:20וַיִּ ְת ְקעוּ ְשׁ ֶשׁת הָ ָר ִ
לִ ְתקוֹﬠַ וַיִּ ְק ְראוּ חֶ ֶרב לַ יהוָה וּלְ גִ ְדעוֹן:
7:21וַיַּﬠַ ְמדוּ ִאישׁ תַּ ְחתָּ יו סָ ִביב לַ מַּ חֲ נֶה וַיּ ָָרץ כָּל־הַ מַּ חֲ נֶה וַיּ ִָריעוּ וַיָּנוּסוּ:
וּבכָל־הַ ַמּחֲ נֶה וַ ָיּנָס הַ ַמּחֲ נֶה ﬠַ ד־בֵּ ית
ָשׂם יְהוָה אֵ ת חֶ ֶרב ִאישׁ ְבּ ֵרﬠֵ הוּ ְ
7:22וַיִּ ְת ְקעוּ ְשׁ שׁ־מֵ אוֹת הַ שּׁוֹפָ רוֹת וַיּ ֶ
הַ ִשּׁטָּ ה צְ ֵר ָרתָ ה ﬠַ ד ְשׂפַ ת־אָ בֵ ל ְמחוֹלָ ה ﬠַ ל־טַ בָּ ת:
ַשּׁה וַיִּ ְר ְדּפוּ אַ חֲ ֵרי ִמ ְדיָן:
ָל־מנ ֶ
וּמן־כּ ְ
וּמן־אָ ֵשׁר ִ
7:23וַיִּ ָצּﬠֵ ק ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמנַּפְ תָּ לִ י ִ
וּמלְ אָ כִ ים ָשׁלַ ח גִּ ְדעוֹן ְבּכָל־הַ ר אֶ פְ ַריִם לֵ אמֹר ְרדוּ ִל ְק ַראת ִמ ְדיָן וְלִ כְ דוּ לָ הֶ ם אֶ ת־הַ ַמּיִם ﬠַ ד בֵּ ית בָּ ָרה
ַ 7:24
ָל־אישׁ אֶ פְ ַריִם וַיִּ לְ כְּ דוּ אֶ ת־הַ מַּ יִם ﬠַ ד בֵּ ית בָּ ָרה וְאֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן:
וְאֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן וַיִּ צָּ ﬠֵ ק כּ ִ
צוּר־עוֹרב וְאֶ ת־זְ אֵ ב הָ ְרגוּ ְבי ֶֶקב־זְ אֵ ב וַיִּ ְר ְדּפוּ
ֵ
ת־עוֹרב ְבּ
ֵ
ֵי־שׂ ֵרי ִמ ְדיָן אֶ ת־עֹ ֵרב וְאֶ ת־זְ אֵ ב ַויַּהַ ְרגוּ אֶ
7:25וַיִּ ְלכְּ דוּ ְשׁנ ָ
ת־מ ְדיָן ְור ֹאשׁ־עֹ ֵרב וּזְ אֵ ב הֵ ִביאוּ אֶ ל־גִּ ְדעוֹן מֵ ﬠֵ בֶ ר לַ יּ ְַר ֵדּן:
ִ
אֶ
ית לָּ נוּ לְ ִב ְל ִתּי ְקר ֹאות לָ נוּ כִּ י הָ לַ כְ ָתּ לְ ִהלָּ חֵ ם ְבּ ִמ ְדיָן וַי ְִריבוּן ִאתּוֹ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ִאישׁ אֶ ְפ ַריִם ָמה־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה ﬠָ ִשׂ ָ
ַ 8:1ויּ ְ
ְבּחָ זְ ָקה:
יתי ﬠַ תָּ ה ָכּכֶם הֲ לוֹא טוֹב עֹ לְ לוֹת אֶ פְ ַריִם ִמ ְבצִ יר אֲ ִביﬠֶ זֶר:
8:2וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם מֶ ה־ﬠָ ִשׂ ִ
ת־שׂ ֵרי ִמ ְדיָן אֶ ת־עֹ ֵרב וְאֶ ת־זְ אֵ ב וּמַ ה־ ָיּכ ְֹל ִתּי ﬠֲשׂוֹת ָכּכֶם אָ ז ָר ְפתָ ה רוּחָ ם מֵ ﬠָ לָ יו ְבּ ַד ְבּרוֹ
ָ
ְ 8:3בּי ְֶדכֶם נָתַ ן אֱ ִהים אֶ
הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה:
וּשׁ שׁ־מֵ אוֹת הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ֲﬠי ִֵפים ְוּרﬠֵ ִבים:
8:4וַיָּב ֹא גִ ְדעוֹן הַ יּ ְַר ֵדּנָה עֹבֵ ר הוּא ְ
ְצַלמֻ נָּע
ֹאמר לְ אַ נְ ֵשׁי סֻ כּוֹת ְתּנוּ־נָא כִּ כְּ רוֹת לֶ חֶ ם לָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ְבּ ַרגְ לָ י כִּ י־ ֲﬠי ִֵפים הֵ ם וְאָ ֹנכִ י ר ֵֹדף אַ חֲ ֵרי זֶבַ ח ו ְ
ַ 8:5ויּ ֶ
ַמ ְלכֵי ִמ ְדיָן:
8:6וַיּ ֹאמֶ ר ָשׂ ֵרי סֻ כּוֹת הֲ כַף זֶבַ ח ְוצַלְ מֻ נָּע ﬠַ תָּ ה ְבּי ֶָד כִּ י־נִתֵּ ן לִ צְ בָ אֲ לָ חֶ ם:
ת־בּ ַשׂ ְרכֶם אֶ ת־קוֹצֵ י הַ ִמּ ְדבָּ ר
ֹאמר גִּ ְד עוֹן לָ כֵן ְבּתֵ ת יְהוָה אֶ ת־זֶבַ ח וְאֶ ת־צ ְַלמֻ נָּע ְבּי ִָדי ו ְַד ְשׁ ִתּי אֶ ְ
ַ 8:7ויּ ֶ
וְאֶ ת־הַ בַּ ְר ֳקנִים:
ַ 8:8ויַּﬠַ ל ִמ ָשּׁם ְפּנוּאֵ ל ַוי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם ָכּז ֹאת ַו ַיּﬠֲנוּ אוֹתוֹ אַ נְ ֵשׁי ְפנוּאֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ נוּ אַ ְנ ֵשׁי סֻ כּוֹת:
שׁוּבי ְב ָשׁלוֹם אֶ תֹּץ אֶ ת־הַ ִמּגְ ָדּל הַ זֶּ ה:
מ ר ְבּ ִ
ֹאמר גַּם־לְ אַ נְ ֵשׁי ְפנוּאֵ ל לֵ א ֹ
8:9וַיּ ֶ
ֵי־ק ֶדם ְוהַ נּ ְֹפ ִלים
וּמחֲ נֵיהֶ ם ﬠִ מָּ ם כַּחֲ מֵ ֶשׁת ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף כֹּל הַ נּוֹתָ ִרים ִמכֹּל ַמחֲ נֵה ְבנ ֶ
ְ 8:10וזֶבַ ח ְוצַלְ מֻ נָּע בַּ ַקּ ְרקֹ ר ַ
ֵמאָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ִאישׁ שֹׁלֵ ף חָ ֶרב:
8:11וַיַּﬠַ ל גִּ ְדעוֹן ֶדּ ֶר הַ ְשּׁכוּנֵי בָ אֳ הָ לִ ים ִמ ֶקּ ֶדם לְ נֹבַ ח ְויָגְ ֳבּהָ ה ֹנכַח זֶבַ ח 1וַ ַיּ אֶ ת־הַ מַּ חֲ נֶה וְהַ מַּ חֲ נֶה הָ יָה בֶ טַ ח:
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ת־שׁנֵי ַמלְ כֵי ִמ ְדיָן אֶ ת־זֶבַ ח וְאֶ ת־צ ְַלמֻ נָּע ְוכָל־הַ ַמּחֲ נֶה הֶ חֱ ִריד:
ְ
ְצַלמֻ נָּע וַיִּ ְרדֹּף אַ חֲ ֵריהֶ ם וַיִּ ְלכֹּד אֶ
8:12וַיָּנוּסוּ זֶבַ ח ו ְ
ָשׁב גִּ ְדעוֹן בֶּ ן־יוֹאָ שׁ ִמן־הַ ִמּ ְלחָ מָ ה ִמלְ ַמﬠֲלֵ ה הֶ חָ ֶרס:
8:13וַיּ ָ
ת־שׂ ֵרי סֻ כּוֹת וְאֶ ת־זְ ֵקנֶיהָ ִשׁ ְב ִﬠים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה ִאישׁ:
ָ
8:14וַיִּ לְ כָּד־נַﬠַ ר מֵ אַ ְנ ֵשׁי סֻ כּוֹת וַיִּ ְשׁאָ לֵ הוּ וַיִּ כְ תֹּב אֵ לָ יו אֶ
אוֹתי לֵ אמֹר הֲ כַף זֶבַ ח וְצַלְ מֻ נָּע ﬠַ ָתּה ְבּי ֶָד כִּ י
ֹאמ ר ִהנֵּה זֶבַ ח ְוצַלְ מֻ נָּע אֲ ֶשׁר חֵ ַר ְפ ֶתּם ִ
ַ 8:15ו ָיּב ֹא אֶ ל־אַ נְ ֵשׁי סֻ כּוֹת ַויּ ֶ
ָשׁי הַ יְּ ﬠֵ פִ ים לָ חֶ ם:
נִתֵּ ן לַ אֲ נ ֶ
8:16וַיִּ ַקּח אֶ ת־זִ ְקנֵי הָ ﬠִ יר וְאֶ ת־קוֹצֵ י הַ ִמּ ְדבָּ ר וְאֶ ת־הַ בַּ ְר ֳקנִים וַיֹּ ָָדשׁ בָּ הֶ ם אֵ ת אַ ְנ ֵשׁי סֻ כּוֹת:
ת־מגְ ַדּל פְּ נוּאֵ ל נָתָ ץ ַויַּהֲ רֹג אֶ ת־אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠִ יר:
ִ
8:17וְאֶ
8:18וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־זֶבַ ח וְאֶ ל־צַלְ מֻ נָּע אֵ יפֹה הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר הֲ ַרגְ תֶּ ם ְבּ ָתבוֹר וַיּ ֹאמרו כָּמוֹ כְ מוֹהֶ ם אֶ חָ ד כְּ תֹאַ ר ְבּנֵי
הַ מֶּ לֶ :
אוֹתם ל ֹא הָ ַרגְ ִתּי אֶ ְתכֶם:
ָ
ֵי־א ִמּי הֵ ם חַ י־יְהוָה לוּ הַ חֲ יִתֶ ם
ַ 8:19ויּ ֹאמַ ר אַ חַ י ְבּנ ִ
עוֹדנּוּ נָﬠַ ר:
ֹא־שׁלַ ף הַ נַּﬠַ ר חַ ְרבּוֹ כִּ י י ֵָרא כִּ י ֶ
8:20וַיּ ֹאמֶ ר לְ יֶתֶ ר ְבּכוֹרוֹ קוּם הֲ רֹג אוֹתָ ם ְול ָ
ת־צַלמֻ נָּע וַיִּ ַקּח
ְ
בוּרתוֹ וַיּ ָָקם גִּ ְדעוֹן וַיַּהֲ רֹג אֶ ת־זֶבַ ח וְאֶ
ֹאמר זֶבַ ח ְוצַלְ מֻ נָּע קוּם אַ תָּ ה וּפְ גַע־בָּ נוּ כִּ י כ ִָאישׁ גְּ ָ
8:21וַיּ ֶ
ארי גְ מַ לֵּ יהֶ ם:
אֶ ת־הַ ַשּׂהֲ ֹרנִים אֲ ֶשׁר ְבּצַוְּ ֵ
הוֹשׁﬠְ תָּ נוּ ִמיַּד ִמ ְדיָן:
ַ
ן־בּ ֶנ כִּ י
ַם־בּ ְנ גַּם בֶּ ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־גִּ ְדעוֹן ְמ ָשׁל־בָּ נוּ גַּם־אַ תָּ ה גּ ִ
ַ 8:22ויּ ְ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם גִּ ְד עוֹן ל ֹא־אֶ ְמשֹׁל אֲ נִי בָּ כֶם ְול ֹא־י ְִמשֹׁל ְבּנִי בָּ כֶם יְהוָה י ְִמשֹׁל בָּ כֶם:
ַ 8:23ויּ ֶ
אלים הֵ ם:
נוּ־לי ִאישׁ ֶנזֶם ְשׁלָ לוֹ כִּ י־נִזְ ֵמי זָהָ ב לָ הֶ ם כִּ י י ְִשׁ ְמﬠֵ ִ
וּת ִ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם גִּ ְד עוֹן אֶ ְשׁאֲ לָ ה ִמכֶּם ְשׁאֵ לָ ה ְ
8:24וַיּ ֶ
נִתּן וַיִּ פְ ְרשׂוּ אֶ ת־הַ ִשּׂ ְמלָ ה וַיּ ְַשׁלִ יכוּ ָשׁ ָמּה ִאישׁ ֶנזֶם ְשׁלָ לוֹ:
ֹאמרוּ נָתוֹן ֵ
8:25וַיּ ְ
וּבגְ ֵדי הָ אַ ְרגָּמָ ן
וּשׁבַ ע־מֵ אוֹת זָהָ ב לְ בַ ד ִמן־הַ ַשּׂהֲ רֹנִים וְהַ נְּ ִטפוֹת ִ
8:26וַי ְִהי ִמ ְשׁ ַקל נִזְ מֵ י הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר ָשׁאָ ל אֶ לֶ ף ְ
ארי גְ ַמלֵּ יהֶ ם:
ֶשׁﬠַ ל ַמ ְלכֵי ִמ ְדיָן וּלְ בַ ד ִמן־הָ ֲﬠנָקוֹת אֲ ֶשׁר ְבּצַוְּ ֵ
מוֹקשׁ:
וּלבֵ יתוֹ ְל ֵ
8:27וַיַּﬠַ שׂ אוֹתוֹ גִ ְדעוֹן לְ אֵ פוֹד וַ ַיּ ֵצּג אוֹתוֹ ְבﬠִ ירוֹ ְבּﬠָ פְ ָרה וַיִּ זְ נוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ חֲ ָריו ָשׁם ַוי ְִהי ְלגִ ְד עוֹן ְ
ימי גִ ְדעוֹן:
ֹאשׁם ו ִַתּ ְשׁקֹ ט הָ אָ ֶרץ אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה ִבּ ֵ
8:28וַיִּ ָכּנַע ִמ ְדיָן ִל ְפנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא י ְָספוּ לָ ֵשׂאת ר ָ
ֵשׁב ְבּבֵ יתוֹ:
8:29וַיֵּלֶ יְרֻ בַּ ﬠַ ל בֶּ ן־יוֹאָ שׁ וַיּ ֶ
8:30וּלְ גִ ְדעוֹן הָ יוּ ִשׁ ְבﬠִ ים בָּ נִים יֹ צְ אֵ י י ְֵרכוֹ כִּ י־נ ִָשׁים ַרבּוֹת הָ יוּ לוֹ:
ימלֶ :
ת־שׁמוֹ אֲ ִב ֶ
ְ
ָשׂם אֶ
ַם־היא בֵּ ן ַויּ ֶ
וּפילַ גְ שׁוֹ אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁכֶם י ְָל ָדה־לּוֹ ג ִ
ִ 8:31
8:32וַיָּמָ ת גִּ ְדעוֹן בֶּ ן־יוֹאָ שׁ ְבּ ֵשׂיבָ ה טוֹבָ ה וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּ ֶקבֶ ר יוֹאָ שׁ אָ ִביו ְבּﬠָ ְפ ָרה אֲ ִבי הָ ﬠֶ זְ ִרי:
8:33וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר מֵ ת גִּ ְדעוֹן וַיָּשׁוּבוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ זְ נוּ אַ חֲ ֵרי הַ ְבּﬠָ לִ ים וַיּ ִָשׂימוּ לָ הֶ ם בַּ ﬠַ ל ְבּ ִרית לֵ א ִהים:
ְ 8:34ול ֹא זָכְ רוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם הַ מַּ צִּ יל אוֹתָ ם ִמיַּד כָּל־ ֹאיְבֵ יהֶ ם ִמסָּ ִביב:
ְ 8:35ול ֹא־ﬠָ שׂוּ חֶ סֶ ד ﬠִ ם־בֵּ ית י ְֻרבַּ ﬠַ ל גִּ ְדעוֹן כְּ כָל־הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ִﬠם־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָל־מ ְשׁפַּ חַ ת בֵּ ית־אֲ ִבי ִאמּוֹ לֵ אמֹר:
9:1וַיֵּלֶ אֲ ִבימֶ לֶ בֶּ ן־יְרֻ בַּ ﬠַ ל ְשׁכֶמָ ה אֶ ל־אֲ חֵ י ִאמּוֹ וַי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם וְאֶ ל־כּ ִ
שׁל בָּ כֶם ִאישׁ
ם־מ ֹ
ַ 9:2דּ ְבּרוּ־נָא ְבּאָ זְ נֵי כָל־בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם מַ ה־טּוֹב לָ כֶם הַ ְמשֹׁל בָּ כֶם ִשׁ ְבﬠִ ים ִאישׁ כֹּל ְבּנֵי יְרֻ בַּ ﬠַ ל ִא ְ
וּב ַשׂ ְרכֶם אָ נִי:
אֶ חָ ד וּזְ כ ְַרתֶּ ם כִּ י־ﬠַ צְ ְמכֶם ְ
ימלֶ כִּ י אָ ְמ רוּ אָ ִחינוּ
י־אמּוֹ ﬠָ לָ יו ְבּאָ זְ נֵי כָּל־בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ַויֵּט ִלבָּ ם אַ חֲ ֵרי אֲ ִב ֶ
9:3וַי ְַד ְבּרוּ אֲ חֵ ִ
הוּא:
9:4וַיִּ ְתּנוּ־לוֹ ִשׁ ְבﬠִ ים כֶּסֶ ף ִמבֵּ ית בַ ﬠַ ל ְבּ ִרית וַיִּ ְשׂכֹּר בָּ הֶ ם אֲ ִבימֶ לֶ אֲ נ ִָשׁים ֵר ִיקים וּ ֹפחֲ זִ ים וַיּ ְֵלכוּ אַ חֲ ָריו:
ַ 9:5ו ָיּב ֹא בֵ ית־אָ ִביו ﬠָ ְפ ָר ָתה ַויַּהֲ רֹג אֶ ת־אֶ חָ יו ְבּנֵי־ ְי ֻרבַּ ﬠַ ל ִשׁ ְבּ ִﬠים ִאישׁ ﬠַ ל־אֶ בֶ ן אֶ חָ ת וַיִּ וָּתֵ ר יוֹתָ ם בֶּ ן־יְרֻ בַּ ﬠַ ל הַ ָקּטֹן
כִּ י נ ְֶחבָּ א:
ימלֶ ְל ֶמלֶ ﬠִ ם־אֵ לוֹן הַ נּ ְִמצָא מֻ צָּב ִבּ ְשׁכֶם:
ַ 9:6ויֵּאָ ְספוּ כָּל־בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם ְוכָל־בֵּ ית ִמלּוֹא וַיֵּלְ כוּ ַויּ ְַמלִ יכוּ אֶ ת־אֲ ִב ֶ
9:7וַיַּגִּ דוּ לְ יוֹתָ ם וַיֵּלֶ וַ ַיּ ֲﬠמֹד ְבּר ֹאשׁ הַ ר־גְּ ִרזִ ים וַיִּ ָשּׂא קוֹלוֹ וַיִּ ְק ָרא וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם ִשׁ ְמעוּ אֵ לַ י בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם ְוי ְִשׁמַ ע
אֲ לֵ יכֶם אֱ ִהים:
ֹאמ רוּ לַ ַזּיִת מָ לְ כָה ﬠָ לֵ ינוּ:
9:8הָ לוֹ הָ לְ כוּ הָ ﬠֵ צִ ים לִ ְמשֹׁחַ ﬠֲלֵ יהֶ ם מֶ לֶ וַיּ ְ
ר־בּי ְיכ ְַבּדוּ אֱ ִהים וַאֲ נ ִָשׁים וְהָ לַ כְ ִתּי לָ נוּﬠַ ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים:
ת־דּ ְשׁנִי אֲ ֶשׁ ִ
9:9וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם הַ ַזּיִת הֶ חֳ ַדלְ ִתּי אֶ ִ
ֹאמרוּ הָ ﬠֵ צִ ים לַ ְתּאֵ נָה לְ כִ י־אַ ְתּ מָ לְ כִ י ﬠָ לֵ ינוּ:
9:10וַיּ ְ
ת־תּנוּבָ ִתי הַ טּוֹבָ ה וְהָ לַ כְ ִתּי לָ נוּﬠַ ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים:
ְ
ת־מ ְת ִקי וְאֶ
ָ
ֹאמר לָ הֶ ם הַ ְתּאֵ נָה הֶ חֳ ַדלְ ִתּי אֶ
9:11וַתּ ֶ
ֹאמרוּ הָ ﬠֵ צִ ים לַ גָּפֶ ן ְלכִ י־אַ ְתּ מָ ְלוֹכִ י ﬠָ לֵ ינוּ:
9:12וַיּ ְ
ירוֹשׁי הַ ְמ ַשׂמֵּ חַ אֱ ִהים וַאֲ נ ִָשׁים וְהָ לַ כְ ִתּי לָ נוּﬠַ ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים:
ת־תּ ִ
ִ
ֹאמר לָ הֶ ם הַ גֶּפֶ ן הֶ חֳ ַד ְל ִתּי אֶ
9:13וַתּ ֶ
ֹאמרוּ כָל־הָ ﬠֵ צִ ים אֶ ל־הָ אָ טָ ד לֵ אַ תָּ ה ְמלָ ־ﬠָ לֵ ינוּ:
9:14וַיּ ְ
אֹתי לְ מֶ לֶ ﬠֲלֵ י ֶכם בֹּאוּ חֲ סוּ ְבצִ ִלּי ו ְִאם־אַ יִן ֵתּצֵא אֵ שׁ
ַ 9:15ויּ ֹאמֶ ר הָ אָ טָ ד אֶ ל־הָ ﬠֵ צִ ים ִאם בֶּ אֱ ֶמת אַ תֶּ ם מ ְֹשׁ ִחים ִ
ִמן־הָ אָ ָטד וְת ֹאכַל אֶ ת־אַ ְרזֵי הַ לְּ בָ נוֹן:

וּבתָ ִמים ﬠ ֲִשׂיתֶ ם וַתַּ ְמלִ יכוּ אֶ ת־אֲ ִבימֶ לֶ ו ְִאם־טוֹבָ ה ﬠ ֲִשׂיתֶ ם ﬠִ ם־יְרֻ בַּ ﬠַ ל ו ְִﬠם־בֵּ יתוֹ
9:16וְﬠַ ָתּה ִאם־בֶּ אֱ ֶמת ְ
יתם לוֹ:
ו ְִאם־כִּ גְ מוּל י ָָדיו ﬠ ֲִשׂ ֶ
ר־נִלחַ ם אָ ִבי ﬠֲלֵ יכֶם וַיּ ְַשׁלֵ אֶ ת־נ ְַפשׁוֹ ִמ ֶנּגֶד וַיַּצֵּל אֶ ְתכֶם ִמיַּד ִמ ְדיָן:
9:17אֲ ֶשׁ ְ
9:18וְאַ תֶּ ם ַק ְמתֶּ ם ﬠַ ל־בֵּ ית אָ ִבי הַ יּוֹם וַתַּ הַ ְרגוּ אֶ ת־בָּ נָיו ִשׁ ְבﬠִ ים ִאישׁ ﬠַ ל־אֶ בֶ ן אֶ חָ ת ו ַַתּ ְמ ִליכוּ אֶ ת־אֲ ִבימֶ לֶ
בֶּ ן־אֲ מָ תוֹ ﬠַ ל־בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם כִּ י אֲ ִחיכֶם הוּא:
וּבתָ ִמים ﬠ ֲִשׂיתֶ ם ﬠִ ם־יְרֻ בַּ ﬠַ ל וְﬠִ ם־בֵּ יתוֹ הַ יּוֹם הַ ֶזּה ִשׂ ְמחוּ בַּ אֲ ִבימֶ לֶ ְוי ְִשׂמַ ח גַּם־הוּא בָּ כֶם:
9:19ו ְִאם־בֶּ אֱ מֶ ת ְ
וּמבֵּ ית ִמלּוֹא
ְתצֵא אֵ שׁ ִמבַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם ִ
ימלֶ וְת ֹאכַל אֶ ת־בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם וְאֶ ת־בֵּ ית ִמלּוֹא ו ֵ
9:20ו ְִאם־אַ יִן תֵּ ֵצא אֵ שׁ מֵ אֲ ִב ֶ
וְת ֹאכַל אֶ ת־אֲ ִבימֶ לֶ :
ֵשׁב ָשׁם ִמפְּ נֵי אֲ ִבימֶ לֶ אָ ִחיו:
9:21וַ ָיּנָס יוֹתָ ם וַיִּ ְב ַרח וַיֵּלֶ ְבּאֵ ָרה וַיּ ֶ
ָשׂר אֲ ִבימֶ לֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ָשׁ שׁ ָשׁנִים:
9:22וַיּ ַ
ימלֶ :
י־שׁכֶם בַּ אֲ ִב ֶ
9:23וַיִּ ְשׁלַ ח אֱ ִהים רוּחַ ָרﬠָ ה בֵּ ין אֲ ִבימֶ לֶ וּבֵ ין בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם וַיִּ ְבגְּ דוּ בַ ﬠֲלֵ ְ
אוֹתם וְﬠַ ל בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם
ָ
ימלֶ אֲ ִחיהֶ ם אֲ ֶשׁר הָ ַרג
9:24לָ בוֹא חֲ מַ ס ִשׁ ְבﬠִ ים ְבּנֵי־יְרֻ בָּ ﬠַ ל ו ְָדמָ ם לָ שׂוּם ﬠַ ל־אֲ ִב ֶ
ר־חזְּ קוּ אֶ ת־י ָָדיו לַ הֲ רֹג אֶ ת־אֶ חָ יו:
אֲ ֶשׁ ִ
ימלֶ :
אשׁי הֶ הָ ִרים וַיִּ גְ זְ לוּ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר־יַ ֲﬠבֹר ﬠֲלֵ יהֶ ם בַּ ָדּ ֶר וַיֻּגַּד לַ אֲ ִב ֶ
9:25וַיּ ִָשׂימוּ לוֹ בַ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם ְמאָ ְר ִבים ﬠַ ל ָר ֵ
9:26וַ ָיּב ֹא גַּﬠַ ל בֶּ ן־ﬠֶ בֶ ד וְאֶ חָ יו וַיַּﬠַ ְב רוּ ִבּ ְשׁכֶם וַיִּ ְב ְטחוּ־בוֹ בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם:
9:27וַיֵּצְ אוּ הַ ָשּׂ ֶדה וַיִּ ְבצְ רוּ אֶ ת־כּ ְַרמֵ יהֶ ם וַיִּ ְד ְרכוּ וַ ַיּﬠֲשׂוּ ִהלּוּלִ ים וַ ָיּבֹאוּ בֵּ ית אֱ הֵ יהֶ ם וַיּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ וַי ְַק ְללוּ
אֶ ת־אֲ ִבימֶ לֶ :
י־שׁכֶם כִּ י נַﬠַ ְב ֶדנּוּ הֲ ל ֹא בֶ ן־ ְי ֻרבַּ ﬠַ ל וּזְ בֻ ל ְפּ ִקידוֹ ִﬠ ְבדוּ אֶ ת־אַ נְ ֵשׁי חֲ מוֹר
וּמ ְ
ִ
9:28וַיּ ֹאמֶ ר גַּﬠַ ל בֶּ ן־ﬠֶ בֶ ד ִמי־אֲ ִבימֶ לֶ
אֲ ִבי ְשׁכֶם וּמַ דּוּﬠַ נַﬠַ ְב ֶדנּוּ אֲ נ ְָחנוּ:
וּמי יִתֵּ ן אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה ְבּי ִָדי וְאָ ִס ָירה אֶ ת־אֲ ִבימֶ לֶ ְואֹמַ ר לַ אֲ ִבימֶ לֶ ַרבֶּ ה צְ בָ אֲ וָצֵאָ ה:
ִ 9:29
ת־דּ ְב ֵרי גַּﬠַ ל בֶּ ן־ﬠָ בֶ ד וַיִּ חַ ר אַ פּוֹ:
9:30וַיִּ ְשׁ ַמע זְ ֻבל ַשׂר־הָ ﬠִ יר אֶ ִ
ימלֶ ְבּ ָת ְר ָמה לֵ אמֹר ִהנֵּה גַﬠַ ל בֶּ ן־ﬠֶ בֶ ד וְאֶ חָ יו בָּ ִאים ְשׁכ ֶָמה ו ְִהנָּם צָ ִרים אֶ ת־הָ ﬠִ יר
9:31וַיִּ ְשׁלַ ח ַמלְ אָ כִ ים אֶ ל־אֲ ִב ֶ
ﬠָ לֶ י :
ר־א ָתּ וֶאֱ רֹב בַּ ָשּׂ ֶדה:
9:32וְﬠַ תָּ ה קוּם לַ יְלָ ה אַ ָתּה וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
ר־אתּוֹ יֹ צְ ִאים אֵ לֶ י וְﬠָ ִשׂיתָ לּוֹ
9:33וְהָ יָה בַ בּ ֶֹקר כִּ זְ רֹחַ הַ ֶשּׁמֶ שׁ ַתּ ְשׁכִּ ים וּפָ ַשׁ ְטתָּ ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר ו ְִהנֵּה־הוּא וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
כַּאֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָא י ֶָד :
אשׁים:
ל־שׁכֶם אַ ְרבָּ ﬠָ ה ָר ִ
9:34וַיּ ָָקם אֲ ִבימֶ לֶ ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־ﬠִ מּוֹ לָ יְלָ ה וַיֶּאֶ ְרבוּ ﬠַ ְ
ר־אתּוֹ ִמן־הַ ַמּ ְא ָרב:
 9:35וַי ְִהי בַ בּ ֶֹקר 1וַ ֵיּצֵא גַּﬠַ ל בֶּ ן־ﬠֶ בֶ ד וַ ַיּ ֲﬠמֹד פֶּ ַתח ַשׁﬠַ ר הָ ִﬠיר וַיּ ָָקם אֲ ִבימֶ לֶ וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
אשׁי הֶ הָ ִרים וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו זְ בֻל אֵ ת צֵל הֶ הָ ִרים אַ תָּ ה
יוֹרד ֵמ ָר ֵ
ֹאמ ר אֶ ל־זְ בֻ ל ִהנֵּה־ﬠָ ם ֵ
9:36וַיּ ְַרא־גַּﬠַ ל אֶ ת־הָ ﬠָ ם וַיּ ֶ
רֹאֶ ה כָּאֲ נ ִָשׁים:
יוֹר ִדים מֵ ﬠִ ם טַ בּוּר הָ אָ ֶרץ ְו ר ֹאשׁ־אֶ חָ ד בָּ א ִמ ֶדּ ֶר אֵ לוֹן ְמ עוֹנְ נִים:
9:37וַיֹּ סֶ ף עוֹד גַּﬠַ ל ְל ַדבֵּ ר וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה־ﬠָ ם ְ
9:38וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו זְ בֻל אַ יֵּה אֵ פוֹא פִ י אֲ ֶשׁר תּ ֹאמַ ר ִמי אֲ ִבימֶ לֶ כִּ י נַﬠַ ְב ֶדנּוּ הֲ ל ֹא זֶה הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר מָ אַ ְס ָתּה בּוֹ
צֵא־נָא ﬠַ תָּ ה ו ְִהלָּ חֶ ם בּוֹ:
9:39וַ ֵיּצֵא גַﬠַ ל לִ ְפנֵי בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁכֶם וַיִּ לָּ חֶ ם בַּ אֲ ִבימֶ לֶ :
9:40וַיִּ ְר ְדּפֵ הוּ אֲ ִבימֶ לֶ וַ ָיּנָס ִמפָּ נָיו וַיִּ פְּ לוּ חֲ לָ לִ ים ַר ִבּים ﬠַ ד־פֶּ תַ ח ָשּׁﬠַ ר הָ ִﬠיר:2
ָשׁב אֲ ִבימֶ לֶ אֲ רוּמָ ה וַ ְיג ֶָרשׁ זְ בֻל אֶ ת־גַּﬠַ ל וְאֶ ת־אֶ חָ יו ִמ ֶשּׁבֶ ת ִבּ ְשׁכֶם:
 9:41וַיּ ֶ
9:42וַי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת וַ ֵיּצֵא הָ ﬠָ ם הַ ָשּׂ ֶדה וַיַּגִּ דוּ לַ אֲ ִבימֶ לֶ :
אשׁים וַיֶּאֱ רֹב בַּ ָשּׂ ֶדה וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה הָ ﬠָ ם יֹ צֵא ִמן־הָ ִﬠיר וַיּ ָָקם ﬠֲלֵ יהֶ ם וַ ַיּכֵּם:
9:43וַיִּ ַקּח אֶ ת־הָ ﬠָ ם ַויֶּחֱ ֵצם לִ ְשׁ ָשׁה ָר ִ
אשׁים פָּ ְשׁטוּ ﬠַ ל־כָּל־אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׂ ֶדה
וּשׁנֵי הָ ָר ִ
אשׁים אֲ ֶשׁר ﬠִ מּוֹ פָּ ְשׁטוּ וַיַּﬠַ ְמדוּ פֶּ תַ ח ַשׁﬠַ ר הָ ִﬠיר ְ
9:44וַאֲ ִבימֶ לֶ וְהָ ָר ִ
וַיַּכּוּם:
9:45וַאֲ ִבימֶ לֶ נִלְ חָ ם בָּ ﬠִ יר כֹּל הַ יּוֹם הַ הוּא וַיִּ לְ כֹּד אֶ ת־הָ ﬠִ יר וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־בָּ הּ הָ ָרג וַיִּ תֹּץ אֶ ת־הָ ﬠִ יר וַיִּ זְ ָרﬠֶ הָ
מֶ לַ ח:
ל־שׁכֶם וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־צְ ִריחַ בֵּ ית אֵ ל ְבּ ִרית:
9:46וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כָּל־בַּ ﬠֲלֵ י ִמגְ ַדּ ְ
ל־שׁכֶם:
ַ 9:47ו ֻיּגַּד לַ אֲ ִבימֶ לֶ כִּ י ִה ְת ַק ְבּצוּ כָּל־בַּ ﬠֲלֵ י ִמגְ ַדּ ְ
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ימלֶ אֶ ת־הַ ַקּ ְרדֻּ מּוֹת ְבּיָדוֹ וַיִּ כְ ֹרת שׂוֹכַת ﬠֵ צִ ים
ר־אתּוֹ וַיִּ ַקּח אֲ ִב ֶ
ר־צַלמוֹן הוּא ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
ְ
ימלֶ הַ
ַ 9:48ויַּﬠַ ל אֲ ִב ֶ
יתי ַמהֲ רוּ ﬠֲשׂוּ כָמוֹנִי:
ל־שׁכְ מוֹ וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־ﬠִ מּוֹ מָ ה ְר ִאיתֶ ם ﬠָ ִשׂ ִ
ָשׂם ﬠַ ִ
וַיִּ ָשּׂאֶ הָ וַיּ ֶ
ימלֶ ַויּ ִָשׂימוּ ﬠַ ל־הַ צְּ ִריחַ ַויַּצִּ יתוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ ת־הַ צְּ ִריחַ בָּ אֵ שׁ
9:49וַיִּ כְ ְרתוּ גַם־כָּל־הָ ﬠָ ם ִאישׁ שׂוֹכֹה ַויּ ְֵלכוּ אַ חֲ ֵרי אֲ ִב ֶ
ל־שׁכֶם כְּ אֶ לֶ ף ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה:
ַויָּמֻ תוּ גַּם כָּל־אַ ְנ ֵשׁי ִמגְ ַדּ ְ
9:50וַיֵּלֶ אֲ ִבימֶ לֶ אֶ ל־תֵּ בֵ ץ וַיִּ חַ ן ְבּתֵ בֵ ץ וַיִּ לְ כְּ ָדהּ:
וּמגְ ַדּל־עֹז הָ יָה ְבתוֹ ־הָ ﬠִ יר ַו ָיּנֻסוּ ָשׁמָּ ה כָּל־הָ אֲ נ ִָשׁים וְהַ נּ ִָשׁים ְוכֹל בַּ ﬠֲלֵ י הָ ִﬠיר וַיִּ ְסגְּ רוּ בַּ ﬠ ֲָדם וַ ַיּﬠֲלוּ ﬠַ ל־גַּג
ִ 9:51
הַ ִמּגְ ָדּל:
9:52וַ ָיּב ֹא אֲ ִבימֶ לֶ ﬠַ ד־הַ ִמּגְ ָדּל וַיִּ לָּ חֶ ם בּוֹ וַיִּ גַּשׁ ﬠַ ד־פֶּ תַ ח הַ ִמּגְ ָדּל לְ ָשׂ ְרפוֹ בָ אֵ שׁ:
ימלֶ ו ַָתּ ִרץ אֶ ת־גּ ְֻלגּ ְָלתּוֹ:
9:53ו ַַתּ ְשׁלֵ ִא ָשּׁה אַ חַ ת פֶּ לַ ח ֶרכֶב ﬠַ ל־ר ֹאשׁ אֲ ִב ֶ
ֹאמ רוּ ִלי ִא ָשּׁה הֲ ָרג ְָתהוּ וַיִּ ְד ְק ֵרהוּ
וּמוֹת ֵתנִי פֶּ ן־י ְ
ְ
ֹאמר לוֹ ְשׁ ף חַ ְר ְבּ
ֹשׂא כֵלָ יו וַיּ ֶ
9:54וַיִּ ְק ָרא ְמהֵ ָרה אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר נ ֵ
ַנﬠֲרוֹ וַ ָיּמֹת:
ימלֶ וַיּ ְֵלכוּ ִאישׁ ִל ְמקֹ מוֹ:
9:55וַיִּ ְראוּ ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ֵמת אֲ ִב ֶ
ת־שׁ ְב ִﬠים אֶ חָ יו:
ִ
ָשׁב אֱ ִהים אֵ ת ָרﬠַ ת אֲ ִבימֶ לֶ אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ אָ ִביו לַ הֲ רֹג אֶ
9:56וַיּ ֶ
ֹאשׁם ו ַָתּב ֹא אֲ לֵ יהֶ ם ִקלֲלַ ת יוֹתָ ם בֶּ ן־ ְי רֻ בָּ ﬠַ ל:
ָל־רﬠַ ת אַ ְנ ֵשׁי ְשׁכֶם הֵ ִשׁיב אֱ ִהים ְבּר ָ
9:57וְאֵ ת כּ ָ
ִשּׂשכָר וְהוּא־יֹ ֵשׁב ְבּ ָשׁ ִמיר ְבּהַ ר
הוֹשׁיﬠַ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל תּוֹלָ ע בֶּ ן־פּוּאָ ה בֶּ ן־דּוֹדוֹ ִאישׁ י ָ
ַ 10:1ויּ ָָקם אַ חֲ ֵרי אֲ ִבימֶ לֶ לְ ִ
אֶ פְ ָריִם:
ְשׁ שׁ ָשׁנָה וַיּ ָָמת וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּ ָשׁ ִמיר:
10:2וַיִּ ְשׁ ֹפּט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ָ
וּשׁ ַתּיִם ָשׁנָה:
ַ 10:3ויּ ָָקם אַ חֲ ָריו י ִָאיר הַ גִּ ְלﬠָ ִדי וַיִּ ְשׁ ֹפּט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
וּשׁ ִשׁים ﬠָ ִרים לָ הֶ ם לָ הֶ ם י ְִק ְראוּ חַ וּת י ִָאיר ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה
ל־שׁ ִשׁים ֲﬠי ִָרים ְ
10:4וַי ְִהי־לוֹ ְשׁ ִשׁים בָּ ִנים רֹכְ ִבים ﬠַ ְ
אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ הַ גִּ ְלﬠָ ד:
10:5וַיָּמָ ת י ִָאיר וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּ ָקמוֹן:
10:6וַיֹּ ִספוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ַויַּﬠַ ְבדוּ אֶ ת־הַ ְבּﬠָ ִלים וְאֶ ת־הָ ﬠַ ְשׁ ָתּרוֹת וְאֶ ת־אֱ הֵ י אֲ ָרם
וְאֶ ת־אֱ הֵ י צִ ידוֹן וְאֵ ת אֱ הֵ י מוֹאָ ב וְאֵ ת אֱ הֵ י ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן וְאֵ ת אֱ הֵ י ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיַּﬠַ זְ בוּ אֶ ת־יְהוָה ְול ֹא ﬠֲבָ דוּהוּ:
וּביַד ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ַד־פּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
10:7וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְמכְּ ֵרם ְבּי ְ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן
מנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה אֶ ת־כּ ְ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ָשּׁנָה הַ ִהיא ְשׁ ֹ
10:8וַיִּ ְרﬠֲצוּ ַו ְירֹצְ צוּ אֶ ְ
ְבּאֶ ֶרץ הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁר בַּ גִּ לְ ﬠָ ד:
וּבבֵ ית אֶ ְפ ָריִם ו ֵַתּצֶ ר ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ְמאֹד:
וּב ִבנְ י ִָמין ְ
יהוּדה ְ
ַם־בּ ָ
ַ 10:9ויַּﬠַ ְברוּ ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ְל ִהלָּ חֵ ם גּ ִ
10:10וַיִּ זְ ﬠֲקוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יְהוָה לֵ אמֹר חָ ָטאנוּ לָ וְכִ י ﬠָ ז ְַבנוּ אֶ ת־אֱ הֵ ינוּ וַ ַנּ ֲﬠבֹד אֶ ת־הַ ְבּﬠָ ִלים:
ן־פּ ִל ְשׁ ִתּים:
וּמ ְ
ן־בּנֵי ﬠַ מּוֹן ִ
וּמ ְ
וּמן־הָ אֱ מ ִֹרי ִ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הֲ ל ֹא ִמ ִמּצְ ַריִם ִ
ֹאמר יְהוָה אֶ ְ
ַ 10:11ויּ ֶ
אוֹשׁיﬠָ ה אֶ ְתכֶם ִמיּ ָָדם:
וּמ ְדיָן לָ חֲ צוּ אֶ ְתכֶם ו ִַתּצְ ﬠֲקוּ אֵ לַ י ָו ִ
10:12וְצִ ידוֹנִים ַוﬠ ֲָמלֵ ק ִ
הוֹשׁיﬠַ אֶ ְתכֶם:
ֹא־אוֹסיף ְל ִ
ִ
אוֹתי ו ַַתּﬠַ ְבדוּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים לָ כֵן ל
10:13וְאַ ֶתּם ֲﬠז ְַב ֶתּם ִ
יוֹשׁיעוּ לָ כֶם ְבּﬠֵ ת ָצ ַר ְתכֶם:
ְ 10:14לכוּ ְו ַזﬠֲקוּ אֶ ל־הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ְבּחַ ְרתֶּ ם בָּ ם הֵ מָּ ה ִ
ֲשׂה־אַ תָּ ה לָ נוּ כְּ כָל־הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֶי אַ הַ צִּ ילֵ נוּ נָא הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
ֹאמרוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יְהוָה חָ טָ אנוּ ﬠ ֵ
ַ 10:15ויּ ְ
ַ 10:16ויּ ִָסירוּ אֶ ת־אֱ הֵ י הַ ֵנּכָר ִמ ִקּ ְרבָּ ם ַויַּﬠַ ְבדוּ אֶ ת־יְהוָה ו ִַתּ ְקצַ ר נַפְ שׁוֹ בַּ ﬠֲמַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל:
10:17וַיִּ ָצּﬠֲקוּ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וַיַּחֲ נוּ בַּ גִּ לְ ﬠָ ד וַיֵּאָ ְספוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּחֲ נוּ בַּ ִמּצְ פָּ ה:
ל־רﬠֵ הוּ ִמי הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יָחֵ ל לְ ִהלָּ חֵ ם ִבּ ְבנֵי ﬠַ מּוֹן י ְִהיֶה לְ ר ֹאשׁ ְלכֹל יֹ ְשׁבֵ י
ֹאמרוּ הָ ﬠָ ם ָשׂ ֵרי גִ ְלﬠָ ד ִאישׁ אֶ ֵ
10:18וַיּ ְ
גִ לְ ﬠָ ד:
ן־א ָשּׁה זוֹנָה וַיּוֹלֶ ד גִּ לְ ﬠָ ד אֶ ת־יִפְ תָּ ח:
ְ 11:1ויִפְ תָּ ח הַ גִּ לְ ﬠָ ִדי הָ יָה גִּ בּוֹר חַ יִל וְהוּא בֶּ ִ
ֹא־תנְ חַ ל ְבּבֵ ית־אָ ִבינוּ כִּ י
ֹאמ רוּ לוֹ ל ִ
11:2וַתֵּ לֶ ד אֵ ֶשׁת־גִּ לְ ﬠָ ד לוֹ בָּ נִים וַיִּ גְ ְדּלוּ ְבנֵי־הָ ִא ָשּׁה ַו ְיג ְָרשׁוּ אֶ ת־יִפְ תָּ ח ַויּ ְ
ן־א ָשּׁה אַ חֶ ֶרת אָ ָתּה:
בֶּ ִ
ֵשׁב ְבּאֶ ֶרץ טוֹב וַיִּ ְתלַ ְקּטוּ אֶ ל־יִפְ תָּ ח אֲ נ ִָשׁים ֵר ִיקים וַיֵּצְ אוּ ִﬠמּוֹ:
11:3וַיִּ ְב ַרח יִפְ תָּ ח ִמפְּ נֵי אֶ חָ יו וַיּ ֶ
11:4וַי ְִהי ִמיּ ִָמים וַיִּ לָּ חֲ מוּ ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן ﬠִ ם־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ר־נִלחֲ מוּ ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן ﬠִ ם־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיֵּלְ כוּ זִ ְקנֵי גִ לְ ﬠָ ד לָ ַקחַ ת אֶ ת־י ְִפ ָתּח ֵמאֶ ֶרץ טוֹב:
ְ
ַ 11:5וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁ
ֹאמרוּ לְ יִפְ תָּ ח לְ כָה וְהָ יִיתָ ה לָּ נוּ לְ ָקצִ ין ְונִלָּ חֲ מָ ה ִבּ ְבנֵי ﬠַ מּוֹן:
11:6וַיּ ְ
אוֹתי ו ְַתּג ְָרשׁוּנִי ִמבֵּ ית אָ ִבי ו ְַתּ ַשׁ ְלּחוּנִי ֵמ ִא ְתּכֶם 1וּמַ דּוּﬠַ
11:7וַיּ ֹאמֶ ר יִפְ תָּ ח לְ זִ ְקנֵי גִ לְ ﬠָ ד הֲ ל ֹא אַ תֶּ ם ְשׂנֵאתֶ ם ִ
בָּ אתֶ ם אֵ לַ י ﬠַ תָּ ה כַּאֲ ֶשׁר ַצר לָ כֶם:
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ִית לָּ נוּ ְלר ֹאשׁ
ֹאמרוּ זִ ְקנֵי גִ ְלﬠָ ד אֶ ל־י ְִפתָּ ח ל ֹא־כֵן ﬠַ תָּ ה ַשׁ ְבנוּ אֵ לֶ י וְהָ לַ כְ תָּ ִﬠ ָמּנוּ ְונ ְִלחַ ְמ ָתּ ִבּ ְבנֵי ﬠַ מּוֹן וְהָ י ָ
11:8וַיּ ְ
לְ כֹל יֹ ְשׁבֵ י גִ לְ ﬠָ ד:
וֹתם ְלפָ נָי אָ נֹכִ י אֶ ְהיֶה
אוֹתי ְל ִהלָּ חֵ ם ִבּ ְבנֵי ﬠַ מּוֹן ְונָתַ ן יְהוָה א ָ
יבים אַ ֶתּם ִ
ם־מ ִשׁ ִ
ֹאמר י ְִפתָּ ח אֶ ל־זִ ְקנֵי גִ לְ ﬠָ ד ִא ְ
11:9וַיּ ֶ
לָ כֶם לְ ר ֹאשׁ:
ֲשׂה:
ֹאמרוּ זִ ְקנֵי־גִ לְ ﬠָ ד אֶ ל־יִפְ ָתּח יְהוָה י ְִהיֶה שׁ ֵֹמﬠַ בֵּ ינוֹתֵ ינוּ ִאם־ל ֹא כִ ְדבָ ְר כֵּן ַנﬠ ֶ
11:10וַיּ ְ
ָל־דּבָ ָריו ִל ְפנֵי יְהוָה
וּל ָקצִ ין ַוי ְַדבֵּ ר י ְִפ ָתּח אֶ ת־כּ ְ
11:11וַיֵּלֶ י ְִפתָּ ח ﬠִ ם־זִ ְקנֵי גִ ְלﬠָ ד וַיּ ִָשׂימוּ הָ ﬠָ ם אוֹתוֹ ﬠֲלֵ יהֶ ם ְלר ֹאשׁ ְ
בַּ ִמּצְ פָּ ה:
ל־מלֶ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן לֵ אמֹר מַ ה־לִּ י וָלָ כִּ י־בָ אתָ אֵ לַ י לְ ִהלָּ חֵ ם ְבּאַ ְרצִ י:
11:12וַיִּ ְשׁלַ ח יִפְ תָּ ח מַ לְ אָ כִ ים אֶ ֶ
ֹאמר ֶמלֶ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן אֶ ל־מַ ְלאֲ כֵי יִפְ תָּ ח כִּ י־לָ ַקח ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת־אַ ְרצִ י בַּ ﬠֲלוֹתוֹ ִמ ִמּצְ ַריִם ֵמאַ ְרנוֹן וְﬠַ ד־הַ ַיּבֹּק
11:13וַיּ ֶ
וְﬠַ ד־הַ יּ ְַר ֵדּן וְﬠַ ָתּה הָ ִשׁיבָ ה אֶ ְתהֶ ן ְבּ ָשׁלוֹם וְאֵ ְלכָה:1
־מלֶ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ַ 11:14ויָּשׁוּבוּ הַ מַּ לְ אָ כִ ים אֶ ל־יִפְ תָּ ח 2וַיּוֹסֶ ף עוֹד יִפְ תָּ ח וַיִּ ְשׁלַ ח מַ לְ אָ כִ ים אֶ ל ֶ
ֹאמר לוֹ כֹּה אָ ַמר י ְִפ ָתּח ל ֹא־לָ ַקח י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־אֶ ֶרץ מוֹאָ ב וְאֶ ת־אֶ ֶרץ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ַ 11:15ויּ ֶ
11:16כִּ י בַּ ﬠֲלוֹתָ ם ִמ ִמּצְ ָריִם וַיֵּלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר ﬠַ ד־יַם־סוּף וַ ָיּב ֹא ָק ֵד ָשׁה:
ל־מלֶ
11:17וַיִּ ְשׁלַ ח י ְִשׂ ָראֵ ל מַ לְ אָ כִ ים אֶ ל־מֶ לֶ אֱ דוֹם לֵ אמֹר אֶ ﬠְ ְבּ ָרה־נָּא ְבאַ ְר ֶצ ְול ֹא ָשׁ ַמע ֶמלֶ אֱ דוֹם ְוגַם אֶ ֶ
ֵשׁב י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ָק ֵדשׁ:
מוֹאָ ב ָשׁלַ ח ְול ֹא אָ בָ ה וַיּ ֶ
ח־שׁ ֶמשׁ ְלאֶ ֶרץ מוֹאָ ב וַיַּחֲ נוּן ְבּﬠֵ בֶ ר אַ ְרנוֹן
11:18וַיֵּלֶ בַּ ִמּ ְדבָּ ר וַיָּסָ ב אֶ ת־אֶ ֶרץ אֱ דוֹם וְאֶ ת־אֶ ֶרץ מוֹאָ ב וַ ָיּב ֹא ִמ ִמּזְ ַר ֶ
ְול ֹא־בָ אוּ ִבּגְ בוּל מוֹאָ ב כִּ י אַ ְרנוֹן גְּ בוּל מוֹאָ ב:
ֹאמר לוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל נַﬠְ ְבּ ָרה־נָּא ְבאַ ְרצְ
ל־סיחוֹן ֶמלֶ ־הָ אֱ מ ִֹרי ֶמלֶ חֶ ְשׁבּוֹן וַיּ ֶ
11:19וַיִּ ְשׁלַ ח י ְִשׂ ָראֵ ל מַ ְלאָ כִ ים אֶ ִ
קוֹמי:
ד־מ ִ
ﬠַ ְ
ְ 11:20ול ֹא־הֶ אֱ ִמין ִסיחוֹן אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ֲﬠבֹר ִבּגְ בֻ לוֹ וַיֶּאֱ סֹף ִסיחוֹן אֶ ת־כָּל־ﬠַ מּוֹ ַויַּחֲ נוּ ְבּי ְָהצָ ה וַיִּ לָּ חֶ ם ִﬠם־י ְִשׂ ָראֵ ל:
מ ִרי
ירשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל־אֶ ֶרץ הָ אֱ ֹ
ת־סיחוֹן וְאֶ ת־כָּל־ﬠַ מּוֹ ְבּיַד י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּכּוּם וַיִּ ַ
ִ
11:21וַיִּ תֵּ ן יְהוָה אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ
יוֹשׁב הָ אָ ֶרץ הַ ִהיא:
ֵ
וּמן־הַ ִמּ ְדבָּ ר וְﬠַ ד־הַ יּ ְַר ֵדּן:
11:22וַיִּ ְירשׁוּ אֵ ת כָּל־גְּ בוּל הָ אֱ מ ִֹרי ֵמאַ ְרנוֹן וְﬠַ ד־הַ ַיּ ֹבּ ק ִ
הוֹרישׁ אֶ ת־הָ אֱ מ ִֹרי ִמפְּ נֵי ﬠַ מּוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל וְאַ ָתּה ִתּ ָיר ֶשׁנּוּ:
11:23וְﬠַ ָתּה יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
הוֹרישׁ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ִמפָּ נֵינוּ אוֹתוֹ נִ ָירשׁ:
ישׁ כְּ מוֹשׁ אֱ הֶ י אוֹתוֹ ִת ָירשׁ וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ִ
יוֹר ְ
11:24הֲ ל ֹא אֵ ת אֲ ֶשׁר ִ
11:25וְﬠַ ָתּה הֲ טוֹב טוֹב אַ תָּ ה ִמבָּ לָ ק בֶּ ן־צִ פּוֹר ֶמלֶ מוֹאָ ב הֲ רוֹב ָרב ִﬠם־י ְִשׂ ָראֵ ל ִאם־נ ְִלחֹ ם נ ְִלחַ ם בָּ ם:
וּבכָל־הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־י ְֵדי אַ ְרנוֹן ְשׁ שׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה
וּב ְבנוֹתֶ יהָ ְ
וּבﬠַ ְרעוֹר ִ
וּב ְבנוֹתֶ יהָ ְ
ְ 11:26בּ ֶשׁבֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּחֶ ְשׁבּוֹן ִ
ֹא־הצַּלְ ָתּם בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא:
וּמַ דּוּﬠַ ל ִ
אתי לָ וְאַ תָּ ה עֹ ֶשׂה ִא ִתּי ָרﬠָ ה ְל ִהלָּ חֶ ם ִבּי י ְִשׁפֹּ ט יְהוָה הַ שֹּׁפֵ ט הַ יּוֹם בֵּ ין ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וּבֵ ין ְבּנֵי
ְ 11:27ואָ נֹכִ י ל ֹא־חָ טָ ִ
ﬠַ מּוֹן:
ל־דּ ְב ֵרי יִפְ תָּ ח אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח אֵ לָ יו:
ְ 11:28ול ֹא ָשׁמַ ע מֶ לֶ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן אֶ ִ
וּמ ִמּצְ פֵּ ה גִ לְ ﬠָ ד ﬠָ בַ ר
ת־מצְ פֵּ ה גִ ְלﬠָ ד ִ
ִ
ַשּׁה וַ ַיּ ֲﬠבֹר אֶ
ת־מנ ֶ
ְ
11:29ו ְַתּ ִהי ﬠַ ל־י ְִפ ָתּח רוּחַ יְהוָה וַ ַיּ ֲﬠבֹר אֶ ת־הַ גִּ ְלﬠָ ד וְאֶ
ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ת־בּנֵי ﬠַ מּוֹן ְבּי ִָדי:
ְ
11:30וַיִּ ַדּר יִפְ תָּ ח נ ֶֶד ר לַ יהוָה וַיּ ֹאמַ ר ִאם־נָתוֹן ִתּתֵּ ן אֶ
יתהוּ עוֹלָ ה:
שׁוּבי ְב ָשׁלוֹם ִמ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וְהָ יָה לַ יהוָה וְהַ ﬠ ֲִל ִ
אתי ְבּ ִ
יתי לִ ְק ָר ִ
11:31וְהָ יָה הַ יּוֹצֵא אֲ ֶשׁר יֵצֵא ִמ ַדּ ְל ֵתי בֵ ִ
ל־בּנֵי ﬠַ מּוֹן לְ ִהלָּ חֶ ם בָּ ם וַי ְִתּנֵם יְהוָה ְבּיָדוֹ:
11:32וַ ַיּ ֲﬠבֹר יִפְ תָּ ח אֶ ְ
ַ 11:33ו ַיּכֵּם מֵ ﬠֲרוֹﬠֵ ר וְﬠַ ד־בּוֹאֲ ִמנִּית ﬠֶ ְשׂ ִרים ִﬠיר וְﬠַ ד אָ בֵ ל כְּ ָר ִמים ַמכָּה גְּ דוֹלָ ה ְמאֹד וַיִּ כָּנְ עוּ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ידה אֵ ין־לוֹ ִממֶּ נּוּ
וּב ְמחֹ לוֹת ו ְַרק ִהיא י ְִח ָ
ַ 11:34ו ָיּב ֹא י ְִפ ָתּח הַ ִמּצְ פָּ ה אֶ ל־בֵּ יתוֹ ו ְִהנֵּה ִבתּוֹ יֹ צֵאת ִל ְק ָראתוֹ ְבתֻ ִפּים ִ
בֵּ ן אוֹ־בַ ת:
ִית
ִית ְבּﬠֵ ינֵי 3וְאַ ְתּ הָ י ְ
ֹאמ ר אֲ הָ הּ ִבּ ִתּי הַ כְ ֵרﬠַ ִהכְ ַרﬠְ ִתּנִי ְל ִמכְ שֹׁל הָ י ָ
ת־בּג ָָדיו ַויּ ֶ
ְ
ַ 11:35וי ְִהי כִ ְראוֹתוֹ אוֹתָ הּ וַיִּ ְק ַרע אֶ
יתי־פִ י אֶ ל־יְהוָה ְול ֹא אוּכַל לָ שׁוּב:
ְבּעֹכְ ָרי וְאָ נֹכִ י פָּ צִ ִ
ֲשׂה לִ י כַּאֲ ֶשׁר יָצָא ִמ ִפּי אַ חֲ ֵרי אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ יְהוָה נְ ָקמוֹת
11:36וַתּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אָ ִבי פָּ צִ יתָ ה אֶ ת־פִּ י אֶ ל־יְהוָה ﬠ ֵ
מֵ אֹ יְבֶ י ִמ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
)וְאֵ ְלכָהַ ויָּשׁוּבוּ(  LXX // omit MTוְאֵ לְ כָה 13
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תּח 14
) ַויָּשׁוּבוּוַיּוֹסֶ ף(  LXX(A 82 15 44 54 58 75 106 134 et. al) Mss OL // omit MTוַיָּשׁוּבוּ הַ ַמּ ְלאָ כִ ים אֶ ל־י ְִפ ָ
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ִית ְבּﬠֵ ינֵי 35
) ִהכְ ַרﬠְ ִתּנִיְ בּﬠֵ ינֵי(  LXX(AL) Mss Vg // omit MTלְ ִמכְ שֹׁל הָ י ָ
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ֹאמר אֶ ל־אָ ִביהָ יֵﬠָ ֶשׂה ִלּי הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה הַ ְרפֵּ ה ִממֶּ נִּ י ְשׁ ַניִם חֳ ָד ִשׁים וְאֵ לְ כָה ְוי ַָר ְד ִתּי ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים וְאֶ ְבכֶּה
11:37וַתּ ֶ
ל־בּתוּלַ י אָ נֹכִ י ְו ֵרﬠְ יֹ תָ י:
ﬠַ ְ
ל־בּתוּלֶ יהָ ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים:
עוֹתיהָ ו ֵַתּ ְבךְּ ﬠַ ְ
אוֹתהּ ְשׁנֵי חֳ ָד ִשׁים ו ֵַתּלֶ ִהיא ְו ֵר ֶ
ָ
11:38וַיּ ֹאמֶ ר לֵ כִ י וַיִּ ְשׁלַ ח
ת־נִדרוֹ אֲ ֶשׁר נ ָָד ר ו ְִהיא ל ֹא־י ְָדﬠָ ה ִאישׁ ו ְַתּ ִהי־חֹ ק
ְ
ַ 11:39וי ְִהי ִמ ֵקּץ ְשׁ ַניִם חֳ ָד ִשׁים ו ַָתּ ָשׁב אֶ ל־אָ ִביהָ ַויַּﬠַ שׂ לָ הּ אֶ
ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ִ 11:40מיּ ִָמים י ִָמימָ ה תֵּ לַ כְ נָה ְבּנוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל לְ תַ נּוֹת לְ בַ ת־יִפְ תָּ ח הַ גִּ לְ ﬠָ ִדי אַ ְרבַּ ﬠַ ת י ִָמים בַּ ָשּׁנָה:
את לָ לֶ כֶת
ֹאמ רוּ ְליִפְ ָתּח מַ דּוּﬠַ ﬠָ בַ ְרתָּ לְ ִהלָּ חֵ ם ִבּ ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן וְלָ נוּ ל ֹא ָק ָר ָ
12:1וַיִּ ָצּﬠֵ ק ִאישׁ אֶ ְפ ַריִם ַו ַיּ ֲﬠבֹר צָפוֹנָה וַיּ ְ
ית נִ ְשׂרֹף ﬠָ לֶ י בָּ אֵ שׁ:
ﬠִ ָמּ בֵּ ְ
1
אוֹתי
ֹא־הוֹשׁ ְﬠתֶּ ם ִ
ַ
וּבנֵי־ﬠַ מּוֹן ִﬠנּוּנִי ְמ ֹאד וָאֶ זְ ﬠַ ק אֶ ְתכֶם ְול
ִיתי אֲ נִי וְﬠַ ִמּי ְ
ֹאמר י ְִפתָּ ח אֲ לֵ יהֶ ם ִאישׁ ִריב הָ י ִ
12:2וַיּ ֶ
ִמיּ ָָדם:
יתם אֵ לַ י
ל־בּנֵי ﬠַ מּוֹן וַיִּ ְתּנֵם יְהוָה ְבּי ִָדי וְלָ ָמה ﬠ ֲִל ֶ
מוֹשׁיע וָאָ ִשׂימָ ה נַפְ ִשׁי ְבכַפִּ י וָאֶ ﬠְ ְבּ ָרה אֶ ְ
ִ
12:3וָאֶ ְראֶ ה כִּ י־אֵ י ְנ
הַ יּוֹם הַ זֶּה לְ ִהלָּ חֶ ם ִבּי:
יטי אֶ ְפ ַריִם
12:4וַיִּ ְקבֹּץ יִפְ תָּ ח אֶ ת־כָּל־אַ ְנ ֵשׁי גִ ְלﬠָ ד וַיִּ לָּ חֶ ם אֶ ת־אֶ ְפ ָריִם וַיַּכּוּ אַ נְ ֵשׁי גִ ְלﬠָ ד אֶ ת־אֶ ְפ ַריִם כִּ י אָ ְמרוּ ְפּ ִל ֵ
ַשּׁה:
אַ ֶתּם גִּ ְלﬠָ ד ְבּתוֹ אֶ פְ ַריִם ְבּתוֹ ְמנ ֶ
ֹאמרוּ לוֹ אַ נְ ֵשׁי־גִ ְלﬠָ ד
יטי אֶ ְפ ַריִם אֶ ֱﬠב ָֹרה וַיּ ְ
ֹאמרוּ פְּ לִ ֵ
12:5וַיִּ לְ כֹּד גִּ לְ ﬠָ ד אֶ ת־מַ ְﬠ ְבּרוֹת הַ יּ ְַר ֵדּן לְ אֶ פְ ָריִם וְהָ יָה כִּ י י ְ
הַ אֶ פְ ָר ִתי אַ תָּ ה וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא:
ֹאמרוּ לוֹ אֱ מָ ר־נָא ִשׁבֹּלֶ ת וַיּ ֹאמֶ ר ִסבֹּלֶ ת וְל ֹא יָכִ ין ְל ַדבֵּ ר כֵּן וַיּ ֹאחֲ זוּ אוֹתוֹ וַיִּ ְשׁחָ טוּהוּ אֶ ל־מַ ﬠְ ְבּרוֹת הַ יּ ְַר ֵדּן
12:6וַיּ ְ
וּשׁ ַניִם אָ לֶ ף:
וַיִּ פֹּל בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא מֵ אֶ פְ ַריִם אַ ְרבָּ ﬠִ ים ְ
12:7וַיִּ ְשׁ ֹפּט יִפְ תָּ ח אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ֵשׁשׁ ָשׁנִים וַיּ ָָמת יִפְ תָּ ח הַ גִּ לְ ﬠָ ִדי וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּ ִﬠירוֹ בַּ גִּ ְלﬠָ ד:
12:8וַיִּ ְשׁ ֹפּט אַ חֲ ָריו אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִא ְבצָן ִמבֵּ ית לָ חֶ ם:
וּשׁ ִשׁים בָּ נוֹת הֵ ִביא לְ בָ נָיו ִמן־הַ חוּץ וַיִּ ְשׁפֹּ ט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל
וּשׁ ִשׁים בָּ נוֹת ִשׁלַּ ח הַ חוּצָה ְ
12:9וַי ְִהי־לוֹ ְשׁ ִשׁים בָּ נִים ְ
ֶשׁבַ ע ָשׁנִים:
12:10וַיָּמָ ת ִא ְבצָן וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּבֵ ית לָ חֶ ם:
12:11וַיִּ ְשׁ ֹפּט אַ חֲ ָריו אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ילוֹן הַ זְּ בוּ נִי וַיִּ ְשׁ ֹפּט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִים:
12:12וַיָּמָ ת אֵ ילוֹן הַ זְּ בוּ ִני וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּאַ יָּלוֹן ְבּאֶ ֶרץ זְ בוּלֻן:
ן־הלֵּ ל הַ ִפּ ְרﬠָ תוֹ ִני:
12:13וַיִּ ְשׁפֹּט אַ חֲ ָריו אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ְבדּוֹן בֶּ ִ
מנֶה ָשׁנִים:
ל־שׁ ְבﬠִ ים ֲﬠי ִָרם וַיִּ ְשׁ ֹפּט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁ ֹ
וּשׁ ִשׁים ְבּנֵי בָ ִנים רֹכְ ִבים ﬠַ ִ
ַ 12:14וי ְִהי־לוֹ אַ ְרבָּ ִﬠים בָּ נִים ְ
ן־הלֵּ ל הַ ִפּ ְרﬠָ תוֹנִי וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּ ִפ ְרﬠָ תוֹן ְבּאֶ ֶרץ אֶ ְפ ַריִם ְבּהַ ר הָ ﬠ ֲָמלֵ ִקי:
ַ 12:15ויּ ָָמת ﬠַ ְבדּוֹן בֶּ ִ
13:1וַיֹּ ִספוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיִּ ְתּנֵם יְהוָה ְבּיַד־פְּ ִל ְשׁ ִתּים אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה:
וּשׁמוֹ מָ נוֹחַ ו ְִא ְשׁתּוֹ ﬠ ֲָק ָרה ְול ֹא יָלָ ָדה:
13:2וַי ְִהי ִאישׁ אֶ חָ ד ִמ ָצּ ְרﬠָ ה ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת הַ ָדּנִי ְ
13:3וַיּ ֵָרא מַ לְ אַ ־יְהוָה אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ ִהנֵּה־נָא אַ ְתּ־ﬠ ֲָק ָרה ְול ֹא יָלַ ְד ְתּ וְהָ ִרית ְויָלַ ְד ְתּ בֵּ ן:
ְשׁכָר וְאַ ל־תּ ֹאכְ לִ י כָּל־טָ מֵ א:
ל־תּ ְשׁ ִתּי יַיִן ו ֵ
13:4וְﬠַ תָּ ה ִה ָשּׁ ְמ ִרי נָא וְאַ ִ
הוֹשׁיﬠַ
וּמוֹרה ל ֹא־ ַיﬠֲלֶ ה ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ כִּ י־נְזִ יר אֱ ִהים י ְִהיֶה הַ נַּﬠַ ר ִמן־הַ בָּ טֶ ן וְהוּא יָחֵ ל לְ ִ
ָ
13:5כִּ י ִה ָנּ הָ ָרה וְיֹ לַ ְד ְתּ בֵּ ן
אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמיַּד פְּ לִ ְשׁ ִתּים:
נוֹרא ְמאֹד
ישׁהּ לֵ אמֹר ִאישׁ הָ אֱ ִהים בָּ א אֵ לַ י וּמַ ְראֵ הוּ כְּ ַמ ְראֵ ה ַמלְ אַ הָ אֱ ִהים ָ
13:6וַתָּ ב ֹא הָ ִא ָשּׁה וַתּ ֹאמֶ ר לְ ִא ָ
ֹא־הגִּ יד ִלי:
ת־שׁמוֹ ל ִ
ְ
י־מזֶּ ה הוּא וְאֶ
ְול ֹא ְשׁ ִאלְ ִתּיהוּ אֵ ִ
ל־תּ ְשׁ ִתּי ַייִן ְו ֵשׁכָר וְאַ ל־תּ ֹאכְ לִ י כָּל־טֻ ְמאָ ה כִּ י־נְזִ יר אֱ ִהים י ְִהיֶה הַ נַּﬠַ ר
ֹאמר לִ י ִה ָנּ הָ ָרה וְיֹ לַ ְד ְתּ בֵּ ן וְﬠַ תָּ ה אַ ִ
ַ 13:7ויּ ֶ
ִמן־הַ בֶּ טֶ ן ﬠַ ד־יוֹם מוֹתוֹ:
ֲשׂה
ְיוֹרנוּ ַמה־ ַנּﬠ ֶ
ֹאמ ר ִבּי אֲ דוֹנָי ִאישׁ הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ְחתָּ יָבוֹא־נָא עוֹד אֵ לֵ ינוּ ו ֵ
13:8וַיֶּﬠְ תַּ ר מָ נוֹחַ אֶ ל־יְהוָה ַויּ ַ
לַ נַּﬠַ ר הַ יּוּלָּ ד:
ישׁהּ אֵ ין
וּמנוֹחַ ִא ָ
יוֹשׁבֶ ת בַּ ָשּׂ ֶדה ָ
13:9וַיִּ ְשׁ ַמע הָ אֱ ִהים ְבּקוֹל מָ נוֹחַ ַו ָיּב ֹא ַמ ְלאַ הָ אֱ ִהים עוֹד אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה ו ְִהיא ֶ
ﬠִ מָּ הּ:
ישׁהּ וַתּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ִהנֵּה ִנ ְראָ ה אֵ לַ י הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־בָּ א בַ יּוֹם אֵ לָ י:
13:10ו ְַתּמַ הֵ ר הָ ִא ָשּׁה וַתָּ ָרץ וַתַּ גֵּד לְ ִא ָ
ֹאמר אָ נִי:
ר־דּבַּ ְר ָתּ אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה וַיּ ֶ
13:11וַיּ ָָקם וַיֵּלֶ מָ נוֹחַ אַ חֲ ֵרי ִא ְשׁתּוֹ וַיָּב ֹא אֶ ל־הָ ִאישׁ וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הַ אַ תָּ ה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁ ִ
ֲשׂהוּ:
ַ 13:12ויּ ֹאמֶ ר מָ נוֹחַ ﬠַ ָתּה יָב ֹא ְדבָ ְר מַ ה־יִּ ְהיֶה ִמ ְשׁפַּ ט־הַ נַּﬠַ ר וּמַ ﬠ ֵ
ל־מנוֹחַ ִמכֹּל אֲ ֶשׁ ר־אָ מַ ְר ִתּי אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה ִתּ ָשּׁמֵ ר:
13:13וַיּ ֹאמֶ ר מַ לְ אַ יְהוָה אֶ ָ
יתיהָ ִתּ ְשׁמֹר:
ל־תּ ְשׁ ְתּ ְוכָל־טֻ ְמאָ ה אַ ל־תּ ֹאכַל כֹּל אֲ ֶשׁר־צִ וִּ ִ
ְשׁכָר אַ ֵ
ִ 13:14מכֹּל אֲ ֶשׁר־ ֵיצֵא ִמגֶּפֶ ן הַ ַיּיִן ל ֹא ת ֹאכַל ְו ַייִן ו ֵ
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13:15וַיּ ֹאמֶ ר מָ נוֹחַ אֶ ל־מַ לְ אַ יְהוָה נַﬠְ צְ ָרה־נָּא אוֹתָ ְו ַנ ֲﬠ ֶשׂה ְלפָ נֶי גְּ ִדי ִﬠזִּ ים:
ֲשׂה עֹלָ ה לַ יהוָה ַתּﬠֲלֶ נָּה כִּ י ל ֹא־י ַָד ע
ם־תּﬠ ֶ
13:16וַיּ ֹאמֶ ר מַ לְ אַ יְהוָה אֶ ל־מָ נוֹחַ ִאם־תַּ ﬠְ צְ ֵרנִי ל ֹא־ ֹאכַל ְבּלַ ְחמֶ ו ְִא ַ
ָמנוֹחַ כִּ י־מַ ְלאַ ְיהוָה הוּא:
ל־מ ְלאַ יְהוָה ִמי ְשׁ ֶמ כִּ י־ ָיב ֹא ִד ְב ֶרי וְכִ בַּ ְדנוּ :
ֹאמר ָמנוֹחַ אֶ ַ
ַ 13:17ויּ ֶ
13:18וַיּ ֹאמֶ ר לּוֹ מַ לְ אַ יְהוָה לָ מָּ ה זֶּה ִתּ ְשׁאַ ל לִ ְשׁ ִמי וְהוּא־פֶ ִלאי:
וּמנוֹחַ ו ְִא ְשׁתּוֹ
13:19וַיִּ ַקּח מָ נוֹחַ אֶ ת־גְּ ִדי הָ ﬠִ זִּ ים וְאֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה וַיַּﬠַ ל ﬠַ ל־הַ צּוּר לַ יהוָה וְהוּא ִמ ְפ ִלא לַ ﬠֲשׂוֹת יְהוָה ָ
ר ִֹאים:
וּמנוֹחַ ו ְִא ְשׁתּוֹ ר ִֹאים וַיִּ ְפּלוּ
13:20וַי ְִהי בַ ﬠֲלוֹת הַ לַּ הַ ב מֵ ﬠַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ הַ ָשּׁמַ יְמָ ה וַיַּﬠַ ל ַמ ְלאַ ־יְהוָה ְבּלַ הַ ב הַ ִמּזְ בֵּ חַ ָ
ﬠַ ל־פְּ נֵיהֶ ם אָ ְרצָ ה:
י־מ ְלאַ יְהוָה הוּא:
ל־א ְשׁתּוֹ אָ ז י ַָד ע ָמנוֹחַ כִּ ַ
ְ 13:21ול ֹא־יָסַ ף עוֹד ַמלְ אַ יְהוָה ְלהֵ ָר ֹאה אֶ ל־מָ נוֹחַ וְאֶ ִ
ל־א ְשׁתּוֹ מוֹת נָמוּת כִּ י אֱ ִהים ָר ִאינוּ:
ֹאמר ָמנוֹחַ אֶ ִ
ַ 13:22ויּ ֶ
וּמנְ חָ ה ְול ֹא הֶ ְראָ נוּ אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה ְוכָﬠֵ ת ל ֹא
יתנוּ ל ֹא־לָ ַקח ִמיּ ֵָדנוּ עֹלָ ה ִ
13:23וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ ִא ְשׁתּוֹ לוּ חָ פֵ ץ יְהוָה לַ הֲ ִמ ֵ
ִה ְשׁ ִמיﬠָ נוּ ָכּז ֹאת:
ת־שׁמוֹ ִשׁ ְמשׁוֹן וַיִּ גְ ַדּל הַ נַּﬠַ ר ַויְבָ ְרכֵהוּ יְהוָה:
ְ
13:24וַתֵּ לֶ ד הָ ִא ָשּׁה בֵּ ן ו ִַתּ ְק ָרא אֶ
ֵה־דן בֵּ ין ָצ ְרﬠָ ה וּבֵ ין אֶ ְשׁתָּ אֹל:
13:25וַתָּ חֶ ל רוּחַ יְהוָה לְ פַ ﬠֲמוֹ ְבּמַ חֲ נ ָ
14:1וַיּ ֵֶרד ִשׁ ְמשׁוֹן ִתּ ְמנָתָ ה וַ ַיּ ְרא ִא ָשּׁה ְבּ ִת ְמנָתָ ה ִמ ְבּנוֹת פְּ לִ ְשׁ ִתּים ו ְִהיא י ְָשׁ ָרה ְבּﬠֵ ינָיו:1
חוּ־אוֹתהּ ִלּי ְל ִא ָשּׁה:
ָ
יתי ְב ִת ְמנָתָ ה ִמ ְבּנוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְﬠַ ָתּה ְק
14:2וַיַּﬠַ ל וַ ַיּגֵּד לְ אָ ִביו וּלְ ִאמּוֹ וַיּ ֹאמֶ ר ִא ָשּׁה ָר ִא ִ
וּבכָל־ﬠַ ִמּי ִא ָשּׁה כִּ י־אַ ָתּה הוֹלֵ לָ ַקחַ ת ִא ָשּׁה ִמ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים הָ ﬠ ֲֵר ִלים
14:3וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ אָ ִביו ו ְִאמּוֹ הַ אֵ ין ִבּ ְבנוֹת אַ חֶ י ְ
י־היא י ְָשׁ ָרה ְבﬠֵ ינָי:
ח־לי כִּ ִ
אוֹתהּ ַק ִ
ָ
ֹאמר ִשׁ ְמשׁוֹן אֶ ל־אָ ִביו
ַויּ ֶ
הוּא־מבַ ֵקּשׁ ִמ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וּבָ ﬠֵ ת הַ ִהיא פְּ לִ ְשׁ ִתּים מ ְֹשׁלִ ים
ְ
14:4וְאָ ִביו ו ְִאמּוֹ ל ֹא י ְָד עוּ כִּ י ֵמיְהוָה ִהיא כִּ י־תֹאֲ נָה
ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
3
2
14:5וַיּ ֵֶרד ִשׁ ְמשׁוֹן וְאָ ִביו ו ְִאמּוֹ ִתּ ְמנָתָ ה וַיָּסַ ר ַויָּבוֹא ﬠַ ד־כּ ְַרמֵ י ִת ְמנָתָ ה ו ְִהנֵּה כְּ ִפיר אֲ ָריוֹת שֹׁאֵ ג ִל ְק ָראתוֹ:
וּל ִאמּוֹ אֵ ת אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה:
וּמאוּמָ ה אֵ ין ְבּיָדוֹ ְול ֹא ִהגִּ יד ְלאָ ִביו ְ
ְשׁ ְסּﬠֵ הוּ כְּ ַשׁסַּ ע הַ גְּ ִדי ְ
14:6ו ִַתּצְ לַ ח ﬠָ לָ יו רוּחַ יְהוָה ַוי ַ
ישׁר ְבּﬠֵ ינֵי ִשׁ ְמשׁוֹן:
14:7וַיּ ֵֶרד וַי ְַדבֵּ ר לָ ִא ָשּׁה ו ִַתּ ַ
בוֹרים ִבּגְ ִויַּת הָ אַ ְריֵה ְוּדבָ שׁ:
ָשׁב ִמיּ ִָמים לְ ַק ְח ָתּהּ וַיָּסַ ר ִל ְראוֹת אֵ ת ַמפֶּ לֶ ת הָ אַ ְריֵה ו ְִה ֵנּה ﬠ ֲַדת ְדּ ִ
14:8וַיּ ָ
ֹא־הגִּ יד לָ הֶ ם כִּ י ִמגְּ ִויַּת הָ אַ ְריֵה
ל־אמּוֹ וַיִּ תֵּ ן לָ הֶ ם וַיּ ֹאכֵלוּ ְול ִ
14:9וַיִּ ְר ֵדּהוּ אֶ ל־כַּפָּ יו וַיֵּלֶ הָ לוֹ וְאָ כֹל וַיֵּלֶ אֶ ל־אָ ִביו וְאֶ ִ
ָר ָדה הַ ְדּבָ שׁ:
חוּרים:
14:10וַיּ ֵֶרד אָ ִביהוּ אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה וַיַּﬠַ שׂ ָשׁם ִשׁ ְמשׁוֹן ִמ ְשׁתֶּ ה כִּ י כֵּן יַﬠֲשׂוּ הַ בַּ ִ
14:11וַי ְִהי כִּ ְראוֹתָ ם אוֹתוֹ וַיִּ ְקחוּ ְשׁ ִשׁים מֵ ֵרﬠִ ים וַיִּ ְהיוּ ִאתּוֹ:
צָאתם ְונ ַָת ִתּי
וּמ ֶ
אוֹתהּ ִלי ִשׁ ְבﬠַ ת י ְֵמי הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה ְ
ָ
ידה ִאם־הַ גֵּד תַּ גִּ ידוּ
חוּדה־נָּא לָ כֶם ִח ָ
ֹאמר לָ הֶ ם ִשׁ ְמשׁוֹן אָ ָ
ַ 14:12ויּ ֶ
וּשׁ ִשׁים חֲ ִלפֹת ְבּג ִָדים:
לָ כֶם ְשׁ ִשׁים ְס ִדינִים ְ
חוּדה
ֹאמרוּ לוֹ ָ
וּשׁ ִשׁים חֲ ִליפוֹת ְבּג ִָדים וַיּ ְ
14:13ו ְִאם־ל ֹא תוּכְ לוּ לְ הַ גִּ יד לִ י וּנְתַ תֶּ ם אַ תֶּ ם לִ י ְשׁ ִשׁים ְס ִדינִים ְ
יד ְת ְו ִנ ְשׁמָ ﬠֶ נָּה:
ִח ָ
ידה ְשׁ ֶשׁת י ִָמים:
14:14וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם מֵ הָ ֹאכֵל יָצָא מַ אֲ כָל וּמֵ ﬠַ ז יָצָא מָ תוֹק וְל ֹא יָכְ לוּ לְ הַ גִּ יד הַ ִח ָ
אוֹת וְאֶ ת־בֵּ ית
ָ
ידה פֶּ ן־נִ ְשׂרֹף
ישׁ ְויַגֶּד־לָ נוּ אֶ ת־הַ ִח ָ
ת־א ֵ
ִ
ת־שׁ ְמשׁוֹן פַּ ִתּי אֶ
ֹאמרוּ לְ אֵ ֶשׁ ִ
14:15וַי ְִהי בַּ יּוֹם הָ ְר ִביﬠִ י וַיּ ְ
אָ ִבי בָּ אֵ שׁ הַ ְלי ְָר ֵשׁנוּ ְק ָראתֶ ם לָ נוּ הֲ ם:
ֹאמ ר
ידה חַ ְד ָתּ לִ ְבנֵי ﬠַ ִמּי ו ְִלי ל ֹא ִהגּ ְַדתָּ ה וַיּ ֶ
ק־שׂנֵאתַ נִי ְול ֹא אֲ הַ ְבתָּ נִי הַ ִח ָ
14:16וַתֵּ ְבךְּ אֵ ֶשׁת ִשׁ ְמשׁוֹן ﬠָ לָ יו ַותּ ֹאמֶ ר ַר ְ
לָ הּ ִהנֵּה לְ אָ ִבי וּלְ ִא ִמּי ל ֹא ִהגּ ְַד ִתּי וְלָ אַ גִּ יד:
יק ְתהוּ ו ַַתּגֵּד
יﬠי ַו ַיּגֶּד־לָ הּ כִּ י הֱ צִ ַ
14:17ו ֵַתּ ְבךְּ ﬠָ לָ יו ִשׁ ְבﬠַ ת הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר־הָ יָה לָ הֶ ם הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה ַוי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
ידה לִ ְבנֵי ﬠַ מָּ הּ:
הַ ִח ָ
ֹאמ ר לָ הֶ ם
ה־מּתוֹק ִמ ְדּבַ שׁ וּמֶ ה ﬠַ ז ֵמאֲ ִרי וַיּ ֶ
ָ
ֹאמרוּ לוֹ אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠִ יר בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ְבּ טֶ ֶרם יָב ֹא הַ חַ ְרסָ ה מַ
14:18וַיּ ְ
יד ִתי:
לוּלֵ א חֲ ַר ְשׁתֶּ ם ְבּﬠֶ גְ לָ ִתי ל ֹא ְמצָאתֶ ם ִח ָ
ידי
יצוֹתם וַיִּ ֵתּן הַ חֲ ִליפוֹת ְל ַמגִּ ֵ
ָ
14:19ו ִַתּצְ לַ ח ﬠָ לָ יו רוּחַ יְהוָה וַיּ ֵֶרד אַ ְשׁ ְקלוֹן וַ ַיּ מֵ הֶ ם ְשׁ ִשׁים ִאישׁ וַיִּ ַקּח אֶ ת־חֲ לִ
ידה וַיִּ חַ ר אַ פּוֹ וַיַּﬠַ ל בֵּ ית אָ ִביהוּ:
הַ ִח ָ
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14:20ו ְַתּ ִהי אֵ ֶשׁת ִשׁ ְמשׁוֹן לְ מֵ ֵרﬠֵ הוּ אֲ ֶשׁר ֵרﬠָ ה לוֹ:
ל־א ְשׁ ִתּי הֶ חָ ְד ָרה
ֹאמ ר אָ בֹאָ ה אֶ ִ
ת־א ְשׁתּוֹ ִבּגְ ִדי ִﬠזִּ ים וַיּ ֶ
ִ
יר־ח ִטּים וַיִּ פְ קֹ ד ִשׁ ְמשׁוֹן אֶ
ִ
ימי ְקצִ
15:1וַי ְִהי ִמיּ ִָמים ִבּ ֵ
ֹא־נְתנוֹ אָ ִביהָ לָ בוֹא:
ָ
ְול
ֵאתהּ וָאֶ ְתּ ֶננָּה ְל ֵמ ֵרﬠֶ הֲ ל ֹא אֲ חֹ ָתהּ הַ ְקּ ַטנָּה טוֹבָ ה ִמ ֶמּ ָנּה ְתּ ִהי־נָא ְל
י־שׂנ ֹא ְשׂנ ָ
מ ר אָ מַ ְר ִתּי כִּ ָ
15:2וַיּ ֹאמֶ ר אָ ִביהָ אָ ֹ
תַּ ְחתֶּ יהָ :
יתי הַ פַּ ﬠַ ם ִמפְּ לִ ְשׁ ִתּים כִּ י־עֹ ֶשׂה אֲ נִי ﬠִ מָּ ם ָרﬠָ ה:
15:3וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ִשׁ ְמשׁוֹן ִנ ֵקּ ִ
ין־שׁנֵי הַ זְּ נָבוֹת
ָשׂם לַ ִפּיד אֶ חָ ד בֵּ ְ
15:4וַיֵּלֶ ִשׁ ְמשׁוֹן וַיִּ לְ כֹּד ְשׁ שׁ־מֵ אוֹת שׁוּﬠָ לִ ים וַיִּ ַקּח לַ פִּ ִדים וַיֶּפֶ ן ָזנָב אֶ ל־ ָזנָב וַיּ ֶ
בַּ ָתּוֶ :
ד־ק ָמה וְﬠַ ד כּ ֶֶרם וְﬠַ ד ָזיִת:
ְשׁלַּ ח ְבּ ָקמוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיּ ְַבﬠֵ ר ִמגּ ִָדישׁ וְﬠַ ָ
15:5וַיּ ְַבﬠֶ ר־אֵ שׁ בַּ לַּ פִּ ִידים וַי ַ
ת־א ְשׁתּוֹ וַיִּ ְתּנָהּ ְל ֵמ ֵרﬠֵ הוּ וַ ַיּﬠֲלוּ
ִ
ֹאמ רוּ ִשׁ ְמשׁוֹן חֲ ַתן הַ ִתּ ְמנִי כִּ י לָ ַקח אֶ
ֹאמרוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִמי ﬠָ ָשׂה ז ֹאת וַיּ ְ
15:6וַיּ ְ
1
פְ לִ ְשׁ ִתּים וַיִּ ְשׂ ְרפוּ אוֹתָ הּ וְאֶ ת־בֵּ ית אָ ִביהָ בָּ אֵ שׁ:
ַ 15:7ויּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם ִשׁ ְמשׁוֹן ִאם־תַּ ﬠֲשׂוּן כָּז ֹאת כִּ י ִאם־נִ ַקּ ְמ ִתּי בָ כֶם וְאַ חַ ר אֶ ְח ָדּל:
יטם:
ֵשׁב ִבּ ְסﬠִ יף סֶ לַ ע ﬠֵ ָ
15:8וַ ַיּ אוֹתָ ם שׁוֹק ﬠַ ל־י ֵָר מַ כָּה גְ דוֹלָ ה וַיּ ֵֶרד וַיּ ֶ
יהוּדה וַיִּ נּ ְָטשׁוּ בַּ לֶּ ִחי:
15:9וַ ַיּﬠֲלוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים וַיַּחֲ נוּ ִבּ ָ
ת־שׁ ְמשׁוֹן ﬠָ ִלינוּ לַ ﬠֲשׂוֹת לוֹ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לָ נוּ:
ִ
ֹאמרוּ לֶ אֱ סוֹר אֶ
יתם ﬠָ לֵ ינוּ ַויּ ְ
ְהוּדה לָ ָמה ﬠ ֲִל ֶ
ֹאמרוּ ִאישׁ י ָ
15:10וַיּ ְ
ֹאמ רוּ ְל ִשׁ ְמשׁוֹן הֲ ל ֹא י ַָד ְﬠ ָתּ כִּ י־מ ְֹשׁ ִלים בָּ נוּ
יטם וַיּ ְ
ל־סﬠִ יף סֶ לַ ע ﬠֵ ָ
יהוּדה אֶ ְ
15:11וַיּ ְֵרדוּ ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים ִאישׁ ִמ ָ
יתי לָ הֶ ם:
פְּ לִ ְשׁ ִתּים וּמַ ה־זּ ֹאת ﬠָ ִשׂיתָ לָּ נוּ וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ לִ י כֵּן ﬠָ ִשׂ ִ
ן־תּפְ גְּ עוּן ִבּי אַ ֶתּם:
ַד־פּלִ ְשׁ ִתּים וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם ִשׁ ְמשׁוֹן ִה ָשּׁ ְבעוּ לִ י פֶּ ִ
ֹאמרוּ לוֹ לֶ אֱ סָ ְר י ַָר ְדנוּ לְ ִת ְתּ ְבּי ְ
15:12וַיּ ְ
נְמיתֶ וַיַּאַ ְסרֻ הוּ ִבּ ְשׁ ַניִם ֲﬠב ִֹתים חֲ ָד ִשׁים
מ ר ל ֹא כִּ י־אָ סֹ ר נֶאֱ סָ ְר וּנְתַ נּוּ ְבי ָָדם וְהָ ֵמת ל ֹא ִ
ֹאמרוּ לוֹ לֵ א ֹ
15:13וַיּ ְ
ַו ַיּﬠֲלוּהוּ ִמן־הַ סָּ לַ ע:
רוֹעוֹתיו
ָ
15:14הוּא־בָ א ﬠַ ד־לֶ ִחי וּפְ לִ ִשׁ ִתּים הֵ ִריעוּ לִ ְק ָראתוֹ ו ִַתּצְ לַ ח ﬠָ לָ יו רוּחַ יְהוָה ו ִַתּ ְהיֶינָה הָ ֲﬠב ִֹתים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־זְ
סוּריו מֵ ﬠַ ל י ָָדיו:
כַּפִּ ְשׁ ִתּים אֲ ֶשׁר בָּ ﬠֲרוּ בָ אֵ שׁ וַיִּ מַּ סּוּ אֱ ָ
15:15וַיִּ ְמצָא לְ ִחי־חֲ מוֹר ְט ִריָּה וַיִּ ְשׁלַ ח יָדוֹ וַיִּ ָקּחֶ הָ וַ ַיּ ־בָּ הּ אֶ לֶ ף ִאישׁ:
ֵיתי אֶ לֶ ף ִאישׁ:
מ ָרתָ יִם ִבּלְ ִחי הַ חֲ מוֹר ִהכּ ִ
ַ 15:16ויּ ֹאמֶ ר ִשׁ ְמשׁוֹן ִבּלְ ִחי הַ חֲ מוֹר חֲ מוֹר חֲ ֹ
15:17וַי ְִהי כְּ ַכ תוֹ ְל ַדבֵּ ר וַיּ ְַשׁלֵ הַ לְּ ִחי ִמיָּדוֹ וַיִּ ְק ָרא לַ מָּ קוֹם הַ הוּא ָרמַ ת לֶ ִחי:
15:18וַיִּ צְ מָ א ְמאֹד וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־יְהוָה וַיּ ֹאמַ ר אַ תָּ ה נָתַ תָּ ְביַד־ﬠַ ְב ְדּ אֶ ת־הַ ְתּשׁוּﬠָ ה הַ גְּ דֹלָ ה הַ זּ ֹאת וְﬠַ תָּ ה אָ מוּת
בַּ צּ ָָמא ְונָפַ לְ ִתּי ְבּיַד הָ ﬠ ֲֵרלִ ים:
15:19וַיִּ ְב ַקע אֱ ִהים אֶ ת־הַ מַּ כְ תֵּ שׁ אֲ ֶשׁר־בַּ לֶּ ִחי ַויֵּצְ אוּ ִמ ֶמּנּוּ ַמיִם ַויּ ְֵשׁ ְתּ ו ַָתּ ָשׁב רוּחוֹ ַויּ ִֶחי ﬠַ ל־ ֵכּן ָק ָרא ְשׁ ָמהּ ﬠֵ ין
קּוֹרא אֲ ֶשׁר בַּ לֶּ ִחי ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
הַ ֵ
ימי פְ לִ ְשׁ ִתּים ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה:
15:20וַיִּ ְשׁ ֹפּט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ֵ
א־שׁם ִא ָשּׁה זוֹנָה וַ ָיּב ֹא אֵ לֶ יהָ :
16:1וַיֵּלֶ ִשׁ ְמשׁוֹן ִמ ָשׁם 2ﬠַ זָּתָ ה וַיּ ְַר ָ
זָּתים לֵ אמֹר בָּ א ִשׁ ְמשׁוֹן הֵ נָּה וַיָּסֹבּוּ וַיֶּאֶ ְרבוּ־לוֹ כָל־הַ לַּ יְלָ ה ְבּ ַשׁﬠַ ר הָ ִﬠיר וַיִּ ְתחָ ְרשׁוּ כָל־הַ לַּ יְלָ ה לֵ אמֹר
 16:2וַיֻּגַּד לַ ﬠַ ִ
ﬠַ ד־אוֹר הַ ֹבּ ֶקר וַהֲ ַרגְ נֻהוּ:
וּב ְשׁ ֵתּי הַ ְמּזוּזוֹת וַיִּ סָּ ﬠֵ ם
16:3וַיִּ ְשׁכַּב ִשׁ ְמשׁוֹן ﬠַ ד־חֲ צִ י הַ לַּ יְלָ ה וַיּ ָָקם בַּ חֲ צִ י הַ לַּ יְלָ ה וַיֶּאֱ חֹ ז ְבּ ַדלְ תוֹת ַשׁﬠַ ר־הָ ִﬠיר ִ
ל־פּנֵי חֶ ְברוֹן וַיִּ ְתּנֵם ָשׁם:3
ָשׂם ﬠַ ל־כְּ תֵ פָ יו ַו ַיּﬠֲלֵ ם אֶ ל־ר ֹאשׁ הָ הָ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
ִﬠם־הַ ְבּ ִריחַ ַויּ ֶ
וּשׁמָ הּ ְדּלִ ילָ ה:
16:4וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי־כֵן וַיֶּאֱ הַ ב ִא ָשּׁה ְבּנַחַ ל שׂ ֵֹרק ְ
ֹאמ רוּ לָ הּ פַּ ִתּי אוֹתוֹ ְוּר ִאי בַּ מֶּ ה כֹּחוֹ גָדוֹל וּבַ ֶמּה נוּכַל לוֹ וַאֲ סַ ְרנֻהוּ ְלﬠַ נֹּתוֹ
16:5וַ ַיּﬠֲלוּ אֵ לֶ יהָ סַ ְרנֵי פְ לִ ְשׁ ִתּים וַיּ ְ
וַאֲ נ ְַחנוּ נִתַּ ן־לָ ִאישׁ אֶ לֶ ף וּמֵ אָ ה כָּסֶ ף:
נּוֹת :
ידה־נָּא לִ י בַּ מֶּ ה כֹּחֲ גָדוֹל וּבַ מֶּ ה ֵתאָ סֵ ר ְלﬠַ ֶ
ל־שׁ ְמשׁוֹן הַ גִּ ָ
16:6וַתּ ֹאמֶ ר ְדּלִ ילָ ה אֶ ִ
ִיתי כְּ אַ חַ ד הָ אָ ָדם:
יתי וְהָ י ִ
16:7וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ ִשׁ ְמשׁוֹן ִאם־יַאַ ְסרֻ נִי ְבּ ִשׁ ְבﬠָ ה יְתָ ִרים לַ ִחים אֲ ֶשׁר ל ֹא־חֹ ָרבו וְחָ ִל ִ
ְת ִרים לַ ִחים אֲ ֶשׁר ל ֹא־חֹ ָרבוּ ו ַַתּאַ ְס ֵרהוּ בָּ הֶ ם:
ַ 16:8ו ַיּﬠֲלוּ־לָ הּ סַ ְרנֵי פְ ִל ְשׁ ִתּים ִשׁ ְבﬠָ ה י ָ
16:9וְהָ אֹ ֵרב יֹ ֵשׁב לָ הּ בַּ חֶ ֶדר וַתּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו פְּ ִל ְשׁ ִתּים ﬠָ לֶ י ִשׁ ְמשׁוֹן ַו ְינַתֵּ ק אֶ ת־הַ יְתָ ִרים כַּאֲ ֶשׁר ִינָּתֵ ק פְּ ִתיל־הַ ְנּ עֹ ֶרת
נוֹדע כֹּחוֹ:
בַּ הֲ ִריחוֹ אֵ שׁ ְול ֹא ַ
ידה־נָּא ִלי בַּ מֶּ ה ֵתּאָ סֵ ר:
ל־שׁ ְמשׁוֹן ִהנֵּה הֵ ַת ְל ָתּ ִבּי ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֵ לַ י כְּ ז ִָבים ﬠַ ָתּה הַ גִּ ָ
ַ 16:10ותּ ֹאמֶ ר ְדּ ִלילָ ה אֶ ִ
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ִיתי כְּ אַ חַ ד
יתי וְהָ י ִ
ֲשׂה בָ הֶ ם ְמלָ אכָה וְחָ לִ ִ
16:11וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ ִאם־אָ סוֹר יַאַ ְסרוּנִי בַּ ֲﬠב ִֹתים חֲ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ַנﬠ ָ
הָ אָ ָדם:
ֹאמר אֵ לָ יו ְפּלִ ְשׁ ִתּים ﬠָ לֶ י ִשׁ ְמשׁוֹן וְהָ אֹ ֵרב יֹ ֵשׁב בֶּ חָ ֶדר
16:12ו ִַתּ ַקּח ְדּ ִלילָ ה ֲﬠב ִֹתים חֲ ָד ִשׁים ו ַַתּאַ ְס ֵרהוּ בָ הֶ ם וַתּ ֶ
ֹעֹתיו כַּחוּט:
וַ ְינ ְַתּ ֵקם ֵמﬠַ ל זְ ר ָ
אמר אֵ לֶ יהָ
ידה ִלּי בַּ מֶּ ה תֵּ אָ סֵ ר וַיּ ֹ ֶ
ל־שׁ ְמשׁוֹן ﬠַ ד־הֵ נָּה הֵ תַ ְל ָתּ ִבּי ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֵ לַ י כְּ ז ִָבים הַ גִּ ָ
ֹאמר ְדּלִ ילָ ה אֶ ִ
16:13וַתּ ֶ
1
ִיתי כְּ אַ חַ ד הָ אָ ָדם:
יתי וְהָ י ִ
ֹאשׁי ﬠִ ם־הַ מַּ סָּ כֶת וְתָ ַקﬠַ ְתּ ְבּיָתֵ ד וְחָ ִל ִ
ת־שׁבַ ע מַ ְחלְ פוֹת ר ִ
ֶ
ִאם־תַּ אַ ְרגִ י אֶ
ֹאמר אֵ לָ יו ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ﬠָ לֶ י
ֹאשׁוֹ ִﬠם־הַ ַמּסֶּ כֶת ו ִַתּ ְת ַקע 2בַּ יּ ֵָתד 3וַתּ ֶ
ת־שׁבַ ע ַמ ְח ְלפוֹת ר ִ
ֶ
 16:14ו ְַתּי ְַשּׁנֵהוּ ו ַַתּאֲ ִריג אֶ
יקץ ִמ ְשּׁנָתוֹ וַיִּ סַּ ע אֶ ת־הַ יְתַ ד הָ אֶ ֶרג וְאֶ ת־הַ מַּ סָּ כֶת:
ִשׁ ְמשׁוֹן וַיִּ ַ
ֹא־הגּ ְַדתָּ ִלּי בַּ מֶּ ה כֹּחֲ
16:15וַתּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אֵ י תּ ֹאמַ ר אֲ הַ ְב ִתּי וְלִ ְבּ אֵ ין ִא ִתּי זֶה ָשׁ שׁ פְּ ﬠָ ִמים הֵ ַת ְל ָתּ ִבּי וְל ִ
גָדוֹל:
יקה לּוֹ ִב ְדבָ ֶריהָ כָּל־הַ יּ ִָמים ו ְַתּאַ לֲצֵהוּ ו ִַתּ ְקצַר נַפְ שׁוֹ לָ מוּת:
ַ 16:16וי ְִהי כִּ י־הֵ צִ ָ
ֹאשׁי כִּ י־נְזִ יר אֱ ִהים אֲ נִי ִמבֶּ ֶטן ִא ִמּי ִאם־גֻּלַּ ְח ִתּי וְסָ ר
מוֹרה ל ֹא־ﬠָ לָ ה ﬠַ ל־ר ִ
16:17וַ ַיּגֶּד־לָ הּ אֶ ת־כָּל־לִ בּוֹ וַיּ ֹאמֶ ר לָ הּ ָ
ִיתי כְּ כָל־הָ אָ ָדם:
יתי וְהָ י ִ
ִממֶּ נִּי כ ִֹחי וְחָ לִ ִ
י־הגִּ יד לָ הּ אֶ ת־כָּל־לִ בּוֹ ו ִַתּ ְשׁלַ ח ו ִַתּ ְק ָרא ְלסַ ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים לֵ אמֹר ﬠֲלוּ הַ פַּ ﬠַ ם כִּ י־ ִהגִּ יד ִלי
16:18ו ֵַתּ ֶרא ְד ִלילָ ה כִּ ִ
אֶ ת־כָּל־לִ בּוֹ ַו ַיּﬠֲלוּ אֵ לֶ יהָ סַ ְרנֵי פְ לִ ְשׁ ִתּים וַ ַיּﬠֲלוּ הַ כֶּסֶ ף ְבּי ָָדם:
ת־שׁבַ ע מַ ְחלְ פוֹת ר ֹאשׁוֹ ַויָּחֶ ל לֵ ﬠָ נוֹת ַויָּסַ ר כֹּחוֹ ֵמﬠָ לָ יו:
ֶ
ל־בּ ְרכֶּיהָ ו ִַתּ ְק ָרא לָ ִאישׁ ַו ְיגַלַּ ח אֶ
16:19ו ְַתּי ְַשּׁנֵהוּ ﬠַ ִ
16:20וַתּ ֹאמֶ ר פְּ לִ ְשׁ ִתּים ﬠָ לֶ י ִשׁ ְמשׁוֹן וַיִּ ַקץ ִמ ְשּׁנָתוֹ וַיּ ֹאמֶ ר אֵ צֵא כְּ פַ ﬠַ ם ְבּפַ ﬠַ ם ו ְִאנָּﬠֵ ר וְהוּא ל ֹא י ַָדע כִּ י יְהוָה סָ ר
מֵ ﬠָ לָ יו:
ַיּוֹרידוּ אוֹתוֹ ﬠַ זָּתָ ה וַיַּאַ ְסרוּהוּ בַּ נְ חֻ ְשׁ ַתּיִם וַי ְִהי טוֹחֵ ן ְבּבֵ ית הָ אֲ ִס ִירים:
ַ 16:21ויּ ֹאחֲ זוּהוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים וַ ְינ ְַקּרוּ אֶ ת־ﬠֵ ינָיו ו ִ
צַמּחַ כַּאֲ ֶשׁר גֻּלָּ ח:
16:22וַיָּחֶ ל ְשׂﬠַ ר־ר ֹאשׁוֹ ְל ֵ
ֹאמ רוּ נ ַָתן אֱ הֵ ינוּ ְבּי ֵָדנוּ אֵ ת ִשׁ ְמשׁוֹן
16:23וְסַ ְרנֵי פְ לִ ְשׁ ִתּים נֶאֱ ְספו לִ זְ בֹּחַ זֶבַ ח־גָּדוֹל לְ ָדגוֹן אֱ הֵ יהֶ ם וּלְ ִשׂ ְמחָ ה וַיּ ְ
אוֹיְבֵ ינוּ:
16:24וַיִּ ְראוּ ֹאתוֹ הָ ﬠָ ם וַיְהַ ְללוּ אֶ ת־אֱ הֵ יהֶ ם כִּ י אָ ְמרוּ נָתַ ן אֱ הֵ ינוּ ְבי ֵָדנוּ אֶ ת־אוֹיְבֵ נוּ וְאֵ ת ַמחֲ ִריב אַ ְרצֵ נוּ וַאֲ ֶשׁר
ִה ְרבָּ ה אֶ ת־חֲ לָ לֵ ינוּ:
ִישׂחֶ ק־לָ נוּ וַיִּ ְק ְראוּ לְ ִשׁ ְמשׁוֹן ִמבֵּ ית הָ אֲ ִס ִירים וַ ְי ַצחֵ ק ִל ְפנֵיהֶ ם וַיַּכּוּ
ֹאמרוּ ִק ְראוּ לְ ִשׁ ְמשׁוֹן ו ַ
16:25וַי ְִהי כְּ טוֹב לִ בָּ ם וַיּ ְ
מּוּדים:
אוֹתוֹ ַ 4ו ַיּﬠ ֲִמידוּ אוֹתוֹ בֵּ ין הָ ﬠַ ִ
אוֹתי וְהֵ י ִמ ֵשׁנִי אֶ ת־הָ ﬠַ מֻּ ִדים אֲ ֶשׁר הַ בַּ ִית נָכוֹן ﬠֲלֵ יהֶ ם
ֹאמר ִשׁ ְמשׁוֹן אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר הַ ַמּחֲ זִ יק ְבּיָדוֹ הַ נִּיחָ ה ִ
ַ 16:26ויּ ֶ
וְאֶ ָשּׁﬠֵ ן ﬠֲלֵ יהֶ ם וַיַּﬠַ שׂ הַ נַּﬠַ ר כֵּן :5
ְשׁמָּ ה כֹּל סַ ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים וְﬠַ ל־הַ גָּג כִּ ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה הָ ר ִֹאים
16:27וְהַ בַּ יִת מָ לֵ א הָ אֲ נ ִָשׁים וְהַ נּ ִָשׁים ו ָ
ִבּ ְשׂחוֹק ִשׁ ְמשׁוֹן:
16:28וַיִּ ְק ָרא ִשׁ ְמשׁוֹן אֶ ל־יְהוָה וַיּ ֹאמַ ר אֲ ֹדנָי יֱהֹ וִה זָכְ ֵר ִני נָא וְחַ זְּ ֵק ִני נָא אַ הַ פַּ ﬠַ ם הַ זֶּה הָ אֱ ִהים ו ְִאנּ ְָק ָמה
נְ ַקם־אַ חַ ת ִמ ְשּׁתֵ י ﬠֵ ינַי ִמפְּ לִ ְשׁ ִתּים:
ימינוֹ וְאֶ חָ ד ִבּ ְשׂמ ֹאלוֹ:
מּוּדי הַ תָּ וֶ אֲ ֶשׁר הַ בַּ יִת נָכוֹן ﬠֲלֵ יהֶ ם וַיִּ סָּ ֵמ ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ חָ ד ִבּ ִ
ת־שׁנֵי ﬠַ ֵ
ְ
16:29וַיִּ לְ ֹפּת ִשׁ ְמשׁוֹן אֶ
16:30וַיּ ֹאמֶ ר ִשׁ ְמשׁוֹן תָּ מוֹת נַפְ ִשׁי ﬠִ ם־פְּ לִ ְשׁ ִתּים וַיֵּט ְבּכֹחַ וַיִּ פֹּל הַ בַּ ִית ﬠַ ל־הַ ְסּ ָרנִים וְﬠַ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־בּוֹ וַיִּ ְהיוּ
הַ מֵּ ִתים אֲ ֶשׁר הֵ ִמית ְבּמוֹתוֹ ַר ִבּים ֵמאֲ ֶשׁר הֵ ִמית ְבּחַ יָּיו:
16:31וַיּ ְֵרדוּ אֶ חָ יו ְוכָל־בֵּ ית אָ ִביהוּ וַיִּ ְשׂאוּ אֹתוֹ וַ ַיּﬠֲלוּ וַיִּ ְק ְבּ רוּ אוֹתוֹ בֵּ ין ָצ ְרﬠָ ה וּבֵ ין אֶ ְשׁ ָתּאֹל ְבּ ֶקבֶ ר מָ נוֹחַ אָ ִביו וְהוּא
ָשׁפַ ט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה:
וּשׁמוֹ ִמי ָכיְהוּ:
י־אישׁ מֵ הַ ר־אֶ פְ ָריִם ְ
17:1וַי ְִה ִ
17:2וַיּ ֹאמֶ ר לְ ִאמּוֹ אֶ לֶ ף וּמֵ אָ ה הַ כֶּסֶ ף אֲ ֶשׁר ל ַֻקּח־לָ וְאַ ִתּי אָ לִ ית ְוגַם אָ ַמ ְר ְתּ ְבּאָ זְ נַי ִהנֵּה־הַ כֶּסֶ ף ִא ִתּי אֲ נִי לְ ַק ְח ִתּיו
וְﬠַ תָּ ה אֲ ִשׁיבֶ נּוּ לָ וַתּ ֹאמֶ ר ִאמּוֹ בָּ רוּ ְבּנִי לַ יהוָה:

ָתד 13
 LXXאֶ ל־הַ ִקּיר ְ cf MT v.14 // addבּי ֵ
ֹאשׁוֹ 13-14
ת־שׁבַ ע ַמ ְח ְלפוֹת ר ִ
ֶ
ִיתי כְּ אַ חַ ד הָ אָ ָדם :ו ְַתּי ְַשּׁנֵהוּ ו ַַתּאֲ ִריג אֶ
יתי וְהָ י ִ
ְת ַקﬠַ ְתּ ְבּי ֵָתד אֶ ל־הַ ִקּיר וְחָ ִל ִ
ו ָ

1
2

)הַ מַּ סָּ כֶת וְתָ ַקﬠַ ְתּהַ ַמּסֶּ כֶת ו ִַתּ ְת ַקע(  LXX // omit MTﬠִ ם־הַ מַּ סֶּ כֶת
3
ָתד 14
 LXXאֶ ל־הַ ִקּיר ְ MT // addבּי ֵ
4
) ַויַּכּוּוַ ַיּﬠ ֲִמידוּ( ַ LXX // omit MTויַּכּוּ אוֹתוֹ 25
)וַיַּﬠַ שׂוְהַ בַּ יִת( ַ LXX // omit MTויַּﬠַ שׂ הַ נַּﬠַ ר כֵּן 26

5

ֹאמר ִאמּוֹ הַ ְק ֵדּשׁ ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף לַ יהוָה ִמיּ ִָדי לִ ְבנִי לַ ﬠֲשׂוֹת פֶּ סֶ ל
ף־וּמאָ ה הַ כֶּסֶ ף ְל ִאמּוֹ וַתּ ֶ
ֵ
ָשׁב אֶ ת־אֶ לֶ
ַ 17:3ויּ ֶ
וּמַ סֵּ כָה:
וּמסֵּ כָה וַ ְי ִהי ְבּבֵ ית ִמי ָכיְהוּ:
ֲשׂהוּ פֶּ סֶ ל ַ
צּוֹרף וַ ַיּﬠ ֵ
ָשׁב אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף לְ ִאמּוֹ ו ִַתּ ַקּח ִאמּוֹ מָ אתַ יִם כֶּסֶ ף ו ִַתּ ְתּנֵהוּ לַ ֵ
17:4וַיּ ֶ
וּת ָר ִפים ַויְמַ לֵּ א אֶ ת־יַד אַ חַ ד ִמבָּ נָיו וַי ְִהי־לוֹ ְלכֹהֵ ן:
17:5וְהָ ִאישׁ ִמיכָה לוֹ בֵּ ית אֱ ִהים ַויַּﬠַ שׂ אֵ פוֹד ְ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינָיו יַ ֲﬠ ֶשׂה:
17:6בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם אֵ ין ֶמלֶ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ הַ יּ ָ
ָר־שׁם:
ְהוּדה וְהוּא לֵ וִי וְהוּא ג ָ
ְהוּדה ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת י ָ
17:7וַי ְִהי־נַﬠַ ר ִמבֵּ ית לֶ חֶ ם י ָ
ְהוּדה לָ גוּר בַּ אֲ ֶשׁר י ְִמצָא ַו ָיּב ֹא הַ ר־אֶ ְפ ַריִם ﬠַ ד־בֵּ ית ִמיכָה לַ ﬠֲשׂוֹת ַדּ ְרכּוֹ:
17:8וַיֵּלֶ הָ ִאישׁ ֵמהָ ﬠִ יר ִמבֵּ ית לֶ חֶ ם י ָ
ְהוּדה וְאָ נֹכִ י הֹ לֵ לָ גוּר בַּ אֲ ֶשׁר אֶ ְמ ָצא:
ֹאמר אֵ לָ יו לֵ וִי אָ נֹכִ י ִמבֵּ ית לֶ חֶ ם י ָ
ַ 17:9ויּ ֹאמֶ ר־לוֹ ִמיכָה ֵמאַ יִן ָתּבוֹא ַויּ ֶ
וּמ ְחיָתֶ
ֲשׂ ֶרת כֶּסֶ ף לַ יּ ִָמים וְﬠֵ ֶר ְבּג ִָדים ִ
וּלכֹהֵ ן וְאָ נֹכִ י אֶ תֶּ ן־לְ ﬠ ֶ
17:10וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ִמיכָה ְשׁבָ ה ﬠִ מָּ ִדי ו ְֶהיֵה־לִ י לְ אָ ב ְ
וַיֵּלֶ הַ לֵּ וִי:
17:11וַיּוֹאֶ ל הַ לֵּ וִי לָ ֶשׁבֶ ת אֶ ת־הָ ִאישׁ ַוי ְִהי הַ נַּﬠַ ר לוֹ כְּ אַ חַ ד ִמבָּ ָניו:
ַ 17:12וי ְַמלֵּ א ִמיכָה אֶ ת־יַד הַ לֵּ וִי ַוי ְִהי־לוֹ הַ נַּﬠַ ר ְלכֹהֵ ן ַוי ְִהי ְבּבֵ ית ִמיכָה:
ָה־לי הַ לֵּ וִי ְלכֹהֵ ן:
ֵיטיב יְהוָה ִלי כִּ י הָ י ִ
ֹאמר ִמיכָה ﬠַ ָתּה י ַָדﬠְ ִתּי כִּי־י ִ
17:13וַיּ ֶ
18:1בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם אֵ ין מֶ לֶ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וּבַ יּ ִָמים הָ הֵ ם ֵשׁבֶ ט הַ ָדּנִי ְמבַ ֶקּשׁ־לוֹ נַחֲ לָ ה לָ ֶשׁבֶ ת כִּ י ל ֹא־נ ְָפלָ ה לּוֹ ﬠַ ד־הַ יּוֹם
־שׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּנַחֲ לָ ה:
הַ הוּא ְבּתוֹ ִ
וּמאֶ ְשׁ ָתּאֹל לְ ַרגֵּל אֶ ת־הָ אָ ֶרץ
צוֹתם אֲ נ ִָשׁים ְבּנֵי־חַ יִל ִמצָּ ְרﬠָ ה ֵ
ֵי־דן ִמ ִמּ ְשׁפַּ ְח ָתּם חֲ ִמ ָשּׁה אֲ נ ִָשׁים ִמ ְק ָ
18:2וַיִּ ְשׁלְ חוּ ְבנ ָ
ֹאמ רוּ אֲ לֵ הֶ ם לְ כוּ ִח ְקרוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ַו ָיּבֹאוּ הַ ר־אֶ פְ ַריִם ﬠַ ד־בֵּ ית ִמיכָה ַויּ ִָלינוּ ָשׁם:
וּלחָ ְק ָרהּ ַויּ ְ
ְ
וּמה־אַ ָתּה
18:3הֵ מָּ ה ﬠִ ם־בֵּ ית ִמיכָה וְהֵ מָּ ה ִהכִּ ירוּ אֶ ת־קוֹל הַ נַּﬠַ ר הַ לֵּ וִי ַויָּסוּרוּ ָשׁם וַיּ ֹא ְמרוּ לוֹ ִמי־הֱ ִביאֲ הֲ ם ָ
ה־לּ ֹפה:
עֹ ֶשׂה בָּ זֶה וּמַ ְ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ָכּזֹה ְו ָכזֶה ﬠָ ָשׂה ִלי ִמיכָה וַיִּ ְשׂכְּ ֵרנִ י וָאֱ ִהי־לוֹ ְלכֹהֵ ן:
18:4וַיּ ֶ
ֹאמרוּ לוֹ ְשׁאַ ל־נָא בֵ א ִהים ְונ ְֵדﬠָ ה הֲ ִתצְ לַ ח ַדּ ְרכֵּנוּ אֲ ֶשׁר אֲ נ ְַחנוּ הֹ לְ כִ ים ﬠָ לֶ יהָ :
18:5וַיּ ְ
ֹאמר לָ הֶ ם הַ כֹּהֵ ן ְלכוּ ְל ָשׁלוֹם ֹנכַח יְהוָה ַדּ ְרכְּ כֶם אֲ ֶשׁר ֵתּ ְלכוּ־בָ הּ:
ַ 18:6ויּ ֶ
יוֹשׁבֶ ת־לָ בֶ טַ ח כְּ ִמ ְשׁפַּ ט צִ דֹנִים שׁ ֵֹקט
ר־בּ ִק ְרבָּ הּ ֶ
ְשׁה וַיִּ ְראוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ְ
ַ 18:7ויֵּלְ כוּ חֲ מֵ ֶשׁת הָ אֲ נ ִָשׁים ַו ָיּבֹאוּ לָ י ָ
1
יוֹרשׁ ﬠֶ ֶצר ְוּרחֹ ִקים הֵ ָמּה ִמצִּ ֹדנִים ו ְָדבָ ר אֵ ין־לָ הֶ ם ִﬠם־אֲ ָרם :
וּבֹטֵ חַ וְאֵ ין־מַ כְ לִ ים ָדּבָ ר בָּ אָ ֶרץ ֵ
ֹאמרוּ לָ הֶ ם אֲ חֵ יהֶ ם ָמה אַ ֶתּם:
ַ 18:8ו ָיּבֹאוּ אֶ ל־אֲ חֵ יהֶ ם צָ ְרﬠָ ה וְאֶ ְשׁ ָתּאֹ ל וַיּ ְ
יוֹשׁבֶ ת־לָ בֶ טַ ח כְּ ִמ ְשׁפַּ ט
ר־בּ ִק ְרבָּ הּ ֶ
ְשׁה וַיִּ ְראוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ְ
ֹאמרוּ קוּמוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם כִּ י ﬠָ ִלינוּ וַיִּ סַּ ע ְבּאֶ ֶרץ ﬠַ ד־לָ י ָ
ַ 18:9ויּ ְ
צִ ֹדנִים ְוּרחֹ ִקים הֵ ָמּה ִמצִּ דֹנִים ו ְָדבָ ר אֵ ין־לָ הֶ ם ִﬠם־אֲ ָרם כִּ י קוּמוּ ְו ַנﬠֲלֶ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם 2כִּ י ָר ִאינוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ו ְִהנֵּה טוֹבָ ה
ְמאֹד וְאַ תֶּ ם מַ ְח ִשׁים אַ ל־תֵּ ﬠָ צְ לוּ לָ לֶ כֶת לָ ב ֹא לָ ֶר ֶשׁת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ין־שׁם ַמ ְחסוֹר
ָ
18:10כְּ בֹאֲ כֶם תָּ בֹאוּ אֶ ל־ﬠַ ם בֹּטֵ חַ וְהָ אָ ֶרץ ַרחֲ בַ ת י ַָדיִם כִּ י־נְתָ ָנהּ אֱ ִהים ְבּי ְֶדכֶם ָמקוֹם אֲ ֶשׁר אֵ
ָל־דּבָ ר אֲ ֶשׁר בָּ אָ ֶרץ:
כּ ָ
וּמאֶ ְשׁ ָתּאֹל ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת ִאישׁ חָ גוּר כְּ לֵ י ִמ ְלחָ ָמה:
18:11וַיִּ ְסעוּ ִמ ָשּׁם ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת הַ ָדּנִי ִמצָּ ְרﬠָ ה ֵ
ֵה־דן ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה ִהנֵּה אַ חֲ ֵרי ִק ְריַת
יהוּדה ﬠַ ל־כֵּן ָק ְראוּ לַ מָּ קוֹם הַ הוּא ַמחֲ נ ָ
ַ 18:12ו ַיּﬠֲלוּ ַויַּחֲ נוּ ְבּ ִק ְריַת יְﬠָ ִרים ִבּ ָ
יְﬠָ ִרים:
18:13וַיַּﬠַ ְברוּ ִמ ָשּׁם הַ ר־אֶ פְ ָריִם וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־בֵּ ית ִמיכָה:
אמרוּ אֶ ל־אֲ חֵ יהֶ ם הַ י ְַד ְﬠ ֶתּם כִּ י יֵשׁ בַּ בָּ ִתּים הָ אֵ לֶּ ה
ַ 18:14ו ַיּﬠֲנוּ חֲ מֵ ֶשׁת הָ אֲ נ ִָשׁים הַ הֹ לְ כִ ים ְל ַרגֵּל אֶ ת־הָ אָ ֶרץ לַ יִשׁ ַויּ ֹ ְ
וּת ָרפִ ים וּפֶ סֶ ל וּמַ סֵּ כָה וְﬠַ תָּ ה ְדּעוּ מַ ה־תַּ ﬠֲשׂוּ:
אֵ פוֹד ְ
ַ 18:15ויָּסוּרוּ ָשׁמָּ ה וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־בֵּ ית־הַ נַּﬠַ ר הַ לֵּ וִי בֵּ ית ִמיכָה וַיִּ ְשׁאֲ לוּ־לוֹ לְ ָשׁלוֹם:
ֵי־דן:
צָּבים פֶּ ַתח הַ ָשּׁﬠַ ר אֲ ֶשׁר ִמ ְבּנ ָ
גוּרים כְּ לֵ י ִמ ְלחַ ְמ ָתּם ִנ ִ
ְשׁשׁ־מֵ אוֹת ִאישׁ חֲ ִ
18:16ו ֵ
18:17וַ ַיּﬠֲלוּ חֲ מֵ ֶשׁת הָ אֲ נ ִָשׁים הַ הֹ ְלכִ ים ְל ַרגֵּל אֶ ת־הָ אָ ֶרץ בָּ אוּ ָשׁ ָמּה לָ ְקחוּ אֶ ת־הַ פֶּ סֶ ל וְאֶ ת־הָ אֵ פוֹד וְאֶ ת־הַ ְתּ ָר ִפים
ְשׁשׁ־מֵ אוֹת הָ ִאישׁ הֶ חָ גוּר כְּ לֵ י הַ ִמּ ְלחָ מָ ה:
וְאֶ ת־הַ מַּ סֵּ כָה וְהַ כֹּהֵ ן נִ צָּב פֶּ תַ ח הַ ַשּׁﬠַ ר ו ֵ
18:18וְאֵ לֶּ ה בָּ אוּ בֵּ ית ִמיכָה וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־פֶּ סֶ ל הָ אֵ פוֹד וְאֶ ת־הַ ְתּ ָרפִ ים וְאֶ ת־הַ ַמּסֵּ כָה וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם הַ כֹּהֵ ן ָמה אַ ֶתּם
עֹ ִשׂים:

) strophaר(  MTאָ ָדם  LXX(AL) OL Syh Arm Eth //אֲ ָרם 7
וּרחֹ ִקים הֵ ָמּה 9
יוֹשׁבֶ ת־לָ בֶ ַטח כְּ ִמ ְשׁפַּ ט צִ דֹנִים ְ
ר־בּ ִק ְרבָּ הּ ֶ
ְשׁה וַיִּ ְראוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ְ
כִּ י ﬠָ ִלינוּ וַיִּ סַּ ע ְבּאֶ ֶרץ ﬠַ ד־לָ י ָ
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ִ LXX(AGKZ) Mss OL // omit MT LXX Tgמצִּ ֹדנִים ו ְָדבָ ר אֵ ין־לָ הֶ ם ﬠִ ם־אֲ ָרם כִּ י קוּמוּ ְו ַנﬠֲלֶ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם

)ﬠֲלֵ יהֶ ם ﬠֲלֵ יהֶ ם(

יוֹת כֹהֵ ן לְ בֵ ית ִאישׁ אֶ חָ ד אוֹ
וּלכֹהֵ ן הֲ טוֹב הֱ ְ
ֹאמרוּ לוֹ הַ חֲ ֵרשׁ ִשׂים־י ְָד ﬠַ ל־פִּ י וְלֵ ﬠִ מָּ נוּ ו ְֶהיֵה־לָ נוּ לְ אָ ב ְ
18:19וַיּ ְ
יוֹת כֹהֵ ן לְ ֵשׁבֶ ט וּלְ ִמ ְשׁפָּ חָ ה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
הֱ ְ
יטב לֵ ב הַ כֹּהֵ ן וַיִּ ַקּח אֶ ת־הָ אֵ פוֹד וְאֶ ת־הַ ְתּ ָר ִפים וְאֶ ת־הַ פָּ סֶ ל וְאֶ ת־הַ ַמּסֵּ כָה 1וַ ָיּב ֹא ְבּ ֶק ֶרב הָ ﬠָ ם:
18:20וַיִּ ַ
בוּדּה לִ פְ נֵיהֶ ם:
18:21וַיִּ פְ נוּ ַויֵּלֵ כוּ וַיּ ִָשׂימוּ אֶ ת־הַ טַּ ף וְאֶ ת־הַ ִמּ ְקנֶה וְאֶ ת־הַ כְּ ָ
18:22הֵ מָּ ה ִה ְר ִחיקוּ ִמבֵּ ית ִמיכָה ו ְִהנֵּה ִמיכָה 2וְהָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר בַּ בָּ ִתּים אֲ ֶשׁר ִﬠם־בֵּ ית ִמיכָה נִזְ ﬠֲקוּ וַיּ ְַד ִבּיקוּ
ֵי־דן:
ת־בּנ ָ
אֶ ְ
ֹאמ רוּ לְ ִמיכָה מַ ה־לְּ כִּ י נִזְ ﬠָ ְק ָתּ:
ל־בּנֵי־ ָדן וַיַּסֵּ בּוּ פְּ נֵיהֶ ם וַיּ ְ
18:23וַיִּ ְק ְראוּ אֶ ְ
ֹאמרוּ אֵ לַ י ַמה־לָּ :
יתי לִ י 3לְ ַק ְחתֶּ ם וְאֶ ת־הַ כֹּהֵ ן וַתֵּ לְ כוּ וּמַ ה־לִּ י עוֹד וּמַ ה־זֶּה תּ ְ
18:24וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ת־אֱ הַ י אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂ ִ
ית :
ֵי־דן אַ ל־תַּ ְשׁמַ ע קוֹלְ ִﬠ ָמּנוּ פֶּ ן־י ְִפגְּ עוּ בָ כֶם אֲ נ ִָשׁים ָמ ֵרי נֶפֶ שׁ וְאָ סַ ְפ ָתּה נ ְַפ ְשׁ ְונֶפֶ שׁ בֵּ ֶ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ְבּנ ָ
18:25וַיּ ְ
ָשׁב אֶ ל־בֵּ יתוֹ:
ֵי־דן לְ ַד ְרכָּם וַיּ ְַרא ִמיכָה כִּ י־חֲ ז ִָקים הֵ מָּ ה ִממֶּ נּוּ וַיִּ פֶ ן וַיּ ָ
18:26וַיּ ְֵלכוּ ְבנ ָ
אוֹתם
ָ
18:27וְהֵ מָּ ה לָ ְקחוּ אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ִמיכָה וְאֶ ת־הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁ ר הָ יָה־לוֹ ַו ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־לַ יִשׁ ﬠַ ל־ﬠַ ם שׁ ֵֹקט וּב ֵֹטחַ ַו ַיּכּוּ
ְלפִ י־חָ ֶרב וְאֶ ת־הָ ﬠִ יר ָשׂ ְרפוּ בָ אֵ שׁ:
ית־רחוֹב וַיִּ ְבנוּ אֶ ת־הָ ִﬠיר
ְ
ה־היא ִמצִּ ידוֹן ו ְָדבָ ר אֵ ין־לָ הֶ ם ﬠִ ם־אָ ָדם ו ְִהיא בָּ ﬠֵ מֶ ק אֲ ֶשׁר ְלבֵ
חוֹק ִ
18:28וְאֵ ין מַ צִּ יל כִּ י ְר ָ
וַיּ ְֵשׁבוּ בָ הּ:
שׁנָה:
18:29וַיִּ ְק ְראוּ ֵשׁם־הָ ﬠִ יר ָדּן כְּ ֵשׁם ָדּן אֲ ִביהֶ ם אֲ ֶשׁר יוּלַּ ד לְ י ְִשׂ ָראֵ ל וְאוּלָ ם לַ יִשׁ ֵשׁם־הָ ִﬠיר לָ ִרא ֹ
ֹשׁה הוּא וּבָ נָיו הָ יוּ כֹהֲ נִים ְל ֵשׁבֶ ט הַ ָדּנִ י ﬠַ ד־יוֹם
ֵי־דן אֶ ת־הַ פָּ סֶ ל וִיהוֹנ ָָתן בֶּ ן־גּ ְֵרשֹׁם בֶּ ן־מ ֶ
ַ 18:30ויּ ִָקימוּ לָ הֶ ם ְבּנ ָ
גְּ לוֹת הָ אָ ֶרץ:
18:31וַיּ ִָשׂימוּ לָ הֶ ם אֶ ת־פֶּ סֶ ל ִמיכָה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה כָּל־יְמֵ י הֱ יוֹת בֵּ ית־הָ אֱ ִהים ְבּ ִשׁ ה:
19:1וַי ְִהי בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וּמֶ לֶ אֵ ין ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַי ְִהי ִאישׁ לֵ וִי גָּר ְבּי ְַרכְּ תֵ י הַ ר־אֶ ְפ ַריִם וַיִּ ַקּח־לוֹ ִא ָשּׁה ִפילֶ גֶשׁ ִמבֵּ ית לֶ חֶ ם
ְהוּדה:
י ָ
י־שׁם י ִָמים אַ ְרבָּ ﬠָ ה חֳ ָד ִשׁים:
ְהוּדה ו ְַתּ ִה ָ
 19:2ו ִַתּזְ נַח ﬠָ לָ יו פִּ ילַ גְ שׁוֹ וַתֵּ לֶ מֵ ִאתּוֹ אֶ ל־בֵּ ית אָ ִביהָ אֶ ל־בֵּ ית לֶ חֶ ם י ָ
מ ִרים ו ְַתּ ִביאֵ הוּ בֵּ ית אָ ִביהָ וַיִּ ְראֵ הוּ אֲ ִבי
ישׁהּ וַיֵּלֶ אַ חֲ ֶריהָ לְ ַדבֵּ ר ﬠַ ל־לִ בָּ הּ לַ הֲ ִשׁיבוֹ ְו ַנﬠֲרוֹ ִﬠמּוֹ ְוצֶמֶ ד חֲ ֹ
19:3וַיּ ָָקם ִא ָ
הַ ַנּﬠ ֲָרה וַיִּ ְשׂמַ ח לִ ְק ָראתוֹ:
ֵשׁב ִאתּוֹ ְשׁ ֶשׁת י ִָמים וַיּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ וַיּ ִָלינוּ ָשׁם:
19:4וַיֶּחֱ זַק־בּוֹ חֹ ְתנוֹ אֲ ִבי הַ ַנּﬠ ֲָרה וַיּ ֶ
19:5וַי ְִהי בַּ יּוֹם הָ ְר ִביﬠִ י וַיּ ְַשׁכִּ ימוּ בַ ֹבּ ֶקר וַיּ ָָקם לָ לֶ כֶת וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִבי הַ ַנּﬠ ֲָרה אֶ ל־חֲ ָתנוֹ ְסﬠָ ד ִל ְבּ פַּ ת־לֶ חֶ ם וְאַ חַ ר
תֵּ לֵ כוּ:
ַ 19:6ויּ ְֵשׁבוּ ַויּ ֹאכְ לוּ ְשׁנֵיהֶ ם י ְַח ָדּו וַיִּ ְשׁתּוּ ַויּ ֹאמֶ ר אֲ ִבי הַ ַנּﬠ ֲָרה אֶ ל־הָ ִאישׁ הוֹאֶ ל־נָא ו ְִלין ְוי ִַטב ִלבֶּ :
ָשׁב וַיָּלֶ ן ָשׁם:
19:7וַיּ ָָקם הָ ִאישׁ לָ לֶ כֶת וַיִּ פְ ַצר־בּוֹ חֹ ְתנוֹ וַיּ ָ
ישׁי לָ לֶ כֶת וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִבי הַ ַנּﬠ ֲָרה ְסﬠָ ד־נָא ְלבָ ְב ו ְִה ְת ַמ ְה ְמהוּ ﬠַ ד־נְטוֹת הַ יּוֹם וַיּ ֹאכְ לוּ
19:8וַיּ ְַשׁ ֵכּם בַּ בּ ֶֹקר בַּ יּוֹם הַ חֲ ִמ ִ
וַיִּ ְשׁתּוּ ְ 4שׁנֵיהֶ ם:
ַ 19:9ויּ ָָקם הָ ִאישׁ לָ לֶ כֶת הוּא וּפִ ילַ גְ שׁוֹ ְו ַנﬠֲרוֹ ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ חֹ ְתנוֹ אֲ ִבי הַ ַנּﬠ ֲָרה ִהנֵּה נָא ָרפָ ה הַ יּוֹם לַ ֲﬠרֹב לִ ינוּ־נָא ִהנֵּה
חֲ נוֹת הַ יּוֹם ִלין פֹּה ְו ִייטַ ב לְ בָ בֶ ו ְִה ְשׁכּ ְַמתֶּ ם ָמחָ ר לְ ַד ְרכְּ כֶם וְהָ לַ כְ תָּ לְ אֹהָ לֶ :
בוּשׁים וּפִ ילַ גְ שׁוֹ
מוֹרים חֲ ִ
ְרוּשׁלָ ִם ו ְִﬠמּוֹ צֶמֶ ד חֲ ִ
ְ 19:10ול ֹא־אָ בָ ה הָ ִאישׁ לָ לוּן וַיּ ָָקם וַיֵּלֶ וַ ָיּב ֹא ﬠַ ד־ ֹנכַח יְבוּס ִהיא י ָ
ְו ַנﬠֲרוֹ  5ﬠִ מּוֹ:
ְבוּסי הַ זּ ֹאת ְונ ִָלין בָּ הּ:
ל־ﬠיר־הַ י ִ
ָסוּרה אֶ ִ
ֹאמר הַ נַּﬠַ ר אֶ ל־אֲ ֹדנָיו לְ כָה־נָּא ְונ ָ
19:11הֵ ם ﬠִ ם־יְבוּס וְהַ יּוֹם ַרד ְמאֹ ד ַויּ ֶ
ֹא־מ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ נָּה וְﬠָ בַ ְרנוּ ﬠַ ד־גִּ ְבﬠָ ה:
ל־ﬠיר נָכְ ִרי אֲ ֶשׁר ל ִ
ֹאמר אֵ לָ יו אֲ ֹדנָיו ל ֹא נָסוּר אֶ ִ
19:12וַיּ ֶ
19:13וַיּ ֹאמֶ ר ְל ַנﬠֲרוֹ לְ ְו ִנ ְק ְרבָ ה ְבּאַ חַ ד הַ ְמּקֹ מוֹת וְלַ נּוּ בַ גִּ ְבﬠָ ה אוֹ בָ ָרמָ ה:
19:14וַיַּﬠַ ְברוּ וַיֵּלֵ כוּ וַתָּ ב ֹא לָ הֶ ם הַ ֶשּׁ ֶמשׁ אֵ צֶל הַ גִּ ְבﬠָ ה אֲ ֶשׁר לְ ִבנְ י ִָמן:
ְתה לָ לוּן:
19:15וַיָּסֻ רוּ ָשׁם לָ בוֹא לָ לוּן בַּ גִּ ְבﬠָ ה וַ ָיּב ֹא וַ ֵיּ ֶשׁב ִבּ ְרחוֹב הָ ﬠִ יר וְאֵ ין ִאישׁ ְמאַ סֵּ ף־אוֹתָ ם הַ בַּ י ָ
ֲשׂהוּ ִמן־הַ ָשּׂ ֶדה בָּ ﬠֶ ֶרב וְהָ ִאישׁ מֵ הַ ר אֶ ְפ ַריִם וְהוּא־גָר בַּ גִּ ְבﬠָ ה וְאַ ְנ ֵשׁי הַ מָּ קוֹם ְבּנֵי
19:16ו ְִהנֵּה ִאישׁ ז ֵָקן בָּ א ִמן־מַ ﬠ ֵ
י ְִמינִי:
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וּמאַ יִן תָּ בוֹא:
ֵ
19:17וַיִּ ָשּׂא ﬠֵ ינָיו וַיּ ְַרא אֶ ת־הָ ִאישׁ הָ ֹא ֵרחַ ִבּ ְרחֹ ב הָ ﬠִ יר וַיּ ֹאמֶ ר הָ ִאיש הַ זָּ ֵקן אָ נָה ֵתלֵ
ְהוּדה ﬠַ ד־י ְַרכְּ ֵתי הַ ר־אֶ פְ ַריִם ִמ ָשּׁם אָ נֹכִ י וָאֵ לֵ ﬠַ ד־בֵּ ית לֶ חֶ ם
עֹב ִרים אֲ נ ְַחנוּ ִמבֵּ ית־לֶ חֶ ם י ָ
19:18וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ְ
ְתה:
אוֹתי הַ בָּ י ָ
ְהוּדה וְאֶ ת־בֵּ י ִתי אֲ נִי הֹ לֵ וְאֵ ין ִאישׁ ְמאַ סֵּ ף ִ
י ָ
ָל־דּבָ ר:
מוֹרינוּ ְוגַם לֶ חֶ ם וָיַיִן יֶשׁ־לִ י וְלַ אֲ ָמ ֶת וְלַ נַּﬠַ ר ﬠִ ם־ﬠַ ְב ֶדּ אֵ ין ַמ ְחסוֹר כּ ָ
ַם־מ ְספּוֹא יֵשׁ לַ חֲ ֵ
ְ 19:19וגַם־תֶּ בֶ ן גּ ִ
ל־תּלַ ן:
סוֹר ﬠָ לָ י ַרק בָּ ְרחוֹב אַ ָ
19:20וַיּ ֹאמֶ ר הָ ִאישׁ הַ ָזּ ֵקן ָשׁלוֹם לָ ַרק ָכּל־מַ ְח ְ
מוֹרים וַיִּ ְרחֲ צוּ ַרגְ לֵ יהֶ ם וַיּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ:
19:21וַי ְִביאֵ הוּ לְ בֵ יתוֹ וַיָּבָ ול לַ חֲ ִ
ֵי־בלִ יַּﬠַ ל נָסַ בּוּ אֶ ת־הַ בַּ יִת ִמ ְת ַדּפְּ ִקים ﬠַ ל־הַ ָדּלֶ ת
יבים אֶ ת־לִ בָּ ם ו ְִהנֵּה אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠִ יר אַ ְנ ֵשׁי ְבנ ְ
יט ִ
19:22הֵ מָּ ה מֵ ִ
ית ְונ ֵָדﬠֶ נּוּ:
מ ר הוֹצֵא אֶ ת־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־בָּ א אֶ ל־בֵּ ְ
ֹאמרוּ אֶ ל־הָ ִאישׁ בַּ ﬠַ ל הַ בַּ יִת הַ זָּ ֵקן לֵ א ֹ
ַויּ ְ
יתי
19:23וַיֵּצֵא אֲ לֵ יהֶ ם הָ ִאישׁ בַּ ﬠַ ל הַ בַּ יִת וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם אַ ל־אַ חַ י אַ ל־תָּ ֵרעוּ נָא אַ חֲ ֵרי אֲ ֶשׁר־בָּ א הָ ִאישׁ הַ זֶּה אַ ל־בֵּ ִ
ל־תּﬠֲשׂוּ אֶ ת־הַ נְּבָ לָ ה הַ זּ ֹאת:
אַ ַ
אוֹתם ְוﬠַ נּוּ אוֹתָ ם ַוﬠֲשׂוּ לָ הֶ ם הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֵיכֶם וְלָ ִאישׁ הַ זֶּה ל ֹא
ָ
ִ 19:24הנֵּה ִב ִתּי הַ ְבּתוּלָ ה וּפִ ילַ גְ ֵשׁהוּ אוֹצִ יאָ ה־נָּא
ַתﬠֲשׂוּ ְדּבַ ר הַ נְּבָ לָ ה הַ זּ ֹאת:
אוֹתהּ וַיִּ ְתﬠַ ְלּלוּ־בָ הּ
ָ
ְ 19:25ול ֹא־אָ בוּ הָ אֲ נ ִָשׁים לִ ְשׁמֹﬠַ לוֹ וַיַּחֲ זֵק הָ ִאישׁ ְבּפִ ילַ גְ שׁוֹ וַיֹּ צֵא אֲ לֵ יהֶ ם הַ חוּץ וַיּ ְֵדעוּ
ְשׁ ְלּחוּהָ בַּ ﬠֲלוֹת הַ ָשּׁחַ ר:
כָּל־הַ לַּ יְלָ ה ﬠַ ד־הַ בּ ֶֹקר ַוי ַ
19:26ו ַָתּב ֹא הָ ִא ָשּׁה לִ פְ נוֹת הַ בּ ֶֹקר ו ִַתּפֹּל פֶּ תַ ח בֵּ ית־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־אֲ דוֹנֶיהָ ָשּׁם ﬠַ ד־הָ אוֹר:
19:27וַיּ ָָקם אֲ ֹדנֶיהָ בַּ בּ ֶֹקר וַיִּ פְ ַתּח ַדּלְ תוֹת הַ בַּ יִת וַיֵּצֵא לָ לֶ כֶת ְל ַד ְרכּוֹ ו ְִהנֵּה הָ ִא ָשּׁה פִ ילַ גְ שׁוֹ נֹפֶ לֶ ת פֶּ ַתח הַ בַּ יִת ְוי ֶָדיהָ
ﬠַ ל־הַ סַּ ף:
קוּמי ְו ֵנלֵ כָה וְאֵ ין עֹ נֶה כִּ י מֵ תָ ה 1וַיִּ ָקּחֶ הָ ﬠַ ל־הַ חֲ מוֹר ַויּ ָָקם הָ ִאישׁ ַויֵּלֶ ִל ְמקֹמוֹ:
ִ
ַ 19:28ויּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ
ְשׁלְּ חֶ הָ ְבּכֹל
ְת ִחים וַי ַ
ַ 19:29ויָּב ֹא אֶ ל־בֵּ יתוֹ וַיִּ ַקּח אֶ ת־הַ ַמּאֲ כֶלֶ ת ַויַּחֲ זֵק ְבּפִ ילַ גְ שׁוֹ ַו ְינ ְַתּחֶ הָ לַ ֲﬠצ ֶָמיהָ ִל ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר נ ָ
גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹא־נִהיְתָ ה ְול ֹא־ ִנ ְראֲ ָתה כָּז ֹאת לְ ִמיּוֹם ﬠֲלוֹת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ﬠַ ד הַ יּוֹם
ְ
19:30וְהָ יָה כָל־הָ רֹאֶ ה וְאָ מַ ר ל
ְתה כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה לְ ִמיּוֹם ﬠֲלוֹת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל
ֹל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל הֲ נ ְִהי ָ
ֹאמ רוּ לְ כ ִ
הַ זֶּה וַ ְיצַו הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִשׁלַּ ח לֵ אמֹר כֹּה ת ְ
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּהִ 2שׂימוּ־לָ כֶם ﬠָ לֶ יהָ ﬠֻצוּ ו ְַדבֵּ רוּ:
ד־בּאֵ ר ֶשׁבַ ע וְאֶ ֶרץ הַ גִּ ְלﬠָ ד אֶ ל־יְהוָה הַ ִמּצְ פָּ ה:
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ִַתּ ָקּהֵ ל הָ ﬠֵ ָדה כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד לְ ִמ ָדּן וְﬠַ ְ
20:1וַיֵּצְ אוּ כּ ְ
20:2וַיִּ ְתיַצְּ בוּ פִּ נּוֹת כָּל־הָ ﬠָ ם כֹּל ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ְקהַ ל ﬠַ ם הָ אֱ ִהים אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת אֶ לֶ ף ִאישׁ ַרגְ ִלי שֹׁלֵ ף חָ ֶרב:
ְתה הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת:
ֹאמ רוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַדּ ְבּרוּ אֵ יכָה נ ְִהי ָ
20:3וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבּנֵי ִב ְניָ ִמן כִּ י־ﬠָ לוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ִמּצְ פָּ ה וַיּ ְ
וּפילַ גְ ִשׁי לָ לוּן:
אתי אֲ נִי ִ
ֹאמר הַ גִּ ְבﬠָ ָתה אֲ ֶשׁר לְ ִבנְ י ִָמן בָּ ִ
ַ 20:4ויַּﬠַ ן הָ ִאישׁ הַ לֵּ וִי ִאישׁ הָ ִא ָשּׁה הַ נִּ ְר ָצחָ ה ַויּ ַ
ת־פּילַ גְ ִשׁי ִﬠנּוּ ו ַָתּמֹת:
ִ
אוֹתי ִדּמּוּ לַ הֲ רֹג וְאֶ
20:5וַיּ ָֻקמוּ ﬠָ לַ י בַּ ﬠֲלֵ י הַ גִּ ְבﬠָ ה וַ ָיּסֹבּוּ ﬠָ לַ י אֶ ת־הַ בַּ יִת לָ יְלָ ה ִ
ָל־שׂ ֵדה נַחֲ לַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ﬠָ שׂוּ זִ ָמּה וּנְבָ לָ ה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
20:6וָאֹ חֵ ז ְבּ ִפילַ גְ ִשׁי וָאֲ נ ְַתּחֶ הָ וָאֲ ַשׁ ְלּחֶ הָ ְבּכ ְ
ִ 20:7הנֵּה כֻלְּ כֶם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הָ בוּ לָ כֶם ָדּבָ ר וְﬠֵ צָה הֲ ם:
מ ר ל ֹא נֵלֵ ִאישׁ ְלאָ הֳ לוֹ ְול ֹא נָסוּר ִאישׁ ְלבֵ יתוֹ:
20:8וַיּ ָָקם כָּל־הָ ﬠָ ם כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד לֵ א ֹ
3
גוֹרל:
ֲשׂה לַ גִּ ְבﬠָ ה ַנﬠֲלֶ ה ﬠָ לֶ יהָ ְבּ ָ
20:9וְﬠַ ָתּה זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ַנﬠ ֶ
4
צֵדה לָ ﬠָ ם לַ בָּ ִאים
וּמאָ ה לָ אֶ לֶ ף וְאֶ לֶ ף לָ ְרבָ בָ ה לָ ַקחַ ת ָ
ֲשׂ ָרה אֲ נ ִָשׁים לַ ֵמּאָ ה ְלכֹל ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל ֵ
20:10וְלָ ַק ְחנוּ ﬠ ָ
לַ ﬠֲשׂוֹת לְ בוֹאָ ם לְ גִ ְבﬠָ ה ִבּ ְני ִָמן כְּ כָל־הַ נְּבָ לָ ה אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ ְבּ ִי ְשׂ ָראֵ ל:
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הָ ﬠִ יר כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד חֲ בֵ ִרים:
20:11וַיֵּאָ סֵ ף כּ ִ
ָל־שׁבֶ טֵ ִבנְ י ִָמן לֵ אמֹר ָמה הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר נ ְִהיְתָ ה בָּ כֶם:
20:12וַיִּ ְשׁלְ חוּ ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ נ ִָשׁים ְבּכ ֵ
יתם וּנְבַ ﬠ ֲָרה ָרﬠָ ה ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל וְל ֹא אָ בוּ ְבּנֵי ִבּ ְני ִָמן
וּנְמ ֵ
ֵי־בלִ יַּﬠַ ל אֲ ֶשׁר בַּ גִּ ְבﬠָ ה ִ
20:13וְﬠַ תָּ ה ְתּנוּ אֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים ְבּנ ְ
מﬠַ ְבּקוֹל אֲ חֵ יהֶ ם ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל:
לִ ְשׁ ֹ
ם־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֵי־ב ְני ִָמן ִמן־הֶ ﬠָ ִרים הַ גִּ ְבﬠָ תָ ה לָ צֵאת לַ ִמּלְ חָ ָמה ﬠִ ְ
20:14וַיֵּאָ ְספוּ ְבנ ִ
20:15וַיִּ ְתפָּ ְקדוּ ְבנֵי ִב ְני ִָמן בַּ יּוֹם הַ הוּא מֵ הֶ ﬠָ ִרים ﬠֶ ְשׂ ִרים ְו ִשׁ ָשּׁה אֶ לֶ ף ִאישׁ שֹׁלֵ ף חָ ֶרב ְלבַ ד ִמיֹּ ְשׁבֵ י הַ גִּ ְבﬠָ ה
ִה ְתפָּ ְקדוּ ְשׁבַ ע מֵ אוֹת ִאישׁ בָּ חוּר:
ִ 20:16מכֹּל הָ ﬠָ ם הַ זֶּה ְשׁבַ ע ֵמאוֹת ִאישׁ בָּ חוּר ִא ֵטּר יַד־י ְִמינוֹ כָּל־זֶה קֹלֵ ﬠַ בָּ אֶ בֶ ן אֶ ל־הַ ַשּׂﬠ ֲָרה ְול ֹא יַחֲ ִטא:
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ִשׂ ָראֵ ל 30
ְתה ַכּ ָדּבָ ר הַ זֶּה לְ ִמיּוֹם ﬠֲלוֹת ְבּנֵי־י ְ
ֹל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל הֲ נ ְִהי ָ
ֹאמרוּ לְ כ ִ
וַ ְיצַו הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִשׁלַּ ח לֵ אמֹר כֹּה ת ְ
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20:17ו ְִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְתפָּ ְקדוּ לְ בַ ד ִמ ִבּ ְני ִָמן אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ִאישׁ שֹׁלֵ ף חָ ֶרב כָּל־זֶה ִאישׁ ִמ ְלחָ ָמה:
ם־בּנֵי ִב ְני ִָמן
ֹאמרוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמי יַﬠֲלֶ ה־לָּ נוּ בַ ְתּ ִחלָּ ה לַ ִמּלְ חָ ָמה ﬠִ ְ
20:18וַיּ ָֻקמוּ וַ ַיּﬠֲלוּ בֵ ית־אֵ ל וַיִּ ְשׁאֲ לוּ בֵ א ִהים וַיּ ְ
ְהוּדה ַיﬠֲלֶ ה 1בַ ְתּ ִחלָּ ה:
ֹאמר יְהוָה י ָ
ַויּ ֶ
ַ 20:19ויָּקוּמוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ֹבּ ֶקר וַיַּחֲ נוּ ﬠַ ל־הַ גִּ ְבﬠָ ה:
ם־בּ ְני ִָמן ַויַּﬠַ ְרכוּ ִא ָתּם ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְלחָ ָמה אֶ ל־הַ גִּ ְבﬠָ ה:
ִ
ַ 20:20ויֵּצֵא ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠִ
ֵי־ב ְני ִָמן ִמן־הַ גִּ ְבﬠָ ה וַיּ ְַשׁ ִחיתוּ ְבי ְִשׂ ָראֵ ל בַּ יּוֹם הַ הוּא ְשׁ ַניִם וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ִאישׁ אָ ְר ָצה:
20:21וַיֵּצְ אוּ ְבנ ִ
20:22וַיִּ ְתחַ זֵּ ק הָ ﬠָ ם ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל וַיֹּ ִספוּ לַ ֲﬠ ֹר ִמ ְלחָ ָמה בַּ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר־ﬠָ ְרכוּ ָשׁם בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן:
ם־בּנֵי
ֶשׁת לַ ִמּ ְלחָ ָמה ִﬠ ְ
אוֹסיף לָ ג ֶ
ַ 20:23ו ַיּﬠֲלוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְבכּוּ ִל ְפנֵי־יְהוָה ﬠַ ד־הָ ﬠֶ ֶרב וַיִּ ְשׁאֲ לוּ בַ יהוָה לֵ אמֹר הַ ִ
ִב ְני ִָמן אָ ִחי וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ﬠֲלוּ אֵ לָ יו:
ל־בּנֵי ִב ְני ִָמן בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי:
20:24וַיִּ ְק ְרבוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ְ
מנַת ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף ִאישׁ אָ ְרצָה
20:25וַ ֵיּצֵא ִב ְני ִָמן לִ ְק ָראתָ ם ִמן־הַ גִּ ְבﬠָ ה בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי וַיּ ְַשׁ ִחיתוּ ִב ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל עוֹד ְשׁ ֹ
כָּל־אֵ לֶּ ה שֹׁלְ פֵ י חָ ֶרב:
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכָל־הָ ﬠָ ם ַו ָיּבֹאוּ בֵ ית־אֵ ל וַיִּ ְבכּוּ ַויּ ְֵשׁבוּ ָשׁם לִ ְפנֵי יְהוָה ַויָּצוּמוּ בַ יּוֹם־הַ הוּא ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב
20:26וַ ַיּﬠֲלוּ כ ְ
וּשׁלָ ִמים ִל ְפנֵי יְהוָה:
וַ ַיּﬠֲלוּ עֹלוֹת ְ
ְשׁם אֲ רוֹן ְבּ ִרית הָ אֱ ִהים בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם:
20:27וַיִּ ְשׁאֲ לוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ יהוָה ו ָ
ֵי־ב ְני ִָמן
ם־בּנ ִ
אוֹסף עוֹד לָ צֵאת לַ ִמּלְ חָ מָ ה ִﬠ ְ
עֹמד לְ פָ נָיו בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם לֵ אמֹר הַ ִ
20:28וּפִ י ְנחָ ס בֶּ ן־אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן ֵ
אָ ִחי ִאם־אֶ ְח ָדּל וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ﬠֲלוּ כִּ י מָ חָ ר אֶ ְתּנֶנּוּ ְבי ֶָד :
ָשׂם י ְִשׂ ָראֵ ל ֹא ְר ִבים אֶ ל־הַ גִּ ְבﬠָ ה סָ ִביב:
20:29וַיּ ֶ
ישׁי ַויַּﬠַ ְרכוּ אֶ ל־הַ גִּ ְבﬠָ ה כְּ פַ ﬠַ ם ְבּפָ ﬠַ ם:
ל־בּנֵי ִבנְ י ִָמן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִ
ַ 20:30ו ַיּﬠֲלוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ְ
נְתּקוּ ִמן־הָ ﬠִ יר ַויָּחֵ לּוּ ְלהַ כּוֹת מֵ הָ ﬠָ ם חֲ לָ לִ ים כְּ פַ ﬠַ ם ְבּפַ ﬠַ ם בַּ ְמ ִסלּוֹת אֲ ֶשׁר
ֵי־ב ְני ִָמן לִ ְק ַראת הָ ﬠָ ם הָ ְ
ַ 20:31ויֵּצְ אוּ ְבנ ִ
אַ חַ ת עֹלָ ה בֵ ית־אֵ ל וְאַ חַ ת גִּ ְבﬠָ תָ ה בַּ ָשּׂ ֶדה כִּ ְשׁ ִשׁים ִאישׁ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אָ ְמרוּ נָנוּסָ ה וּנְתַ ְקּנֻהוּ ִמן־הָ ִﬠיר
שׁנָה ְ
ֹאמרוּ ְבּנֵי ִבנְ י ִָמן נִ גּ ִָפים הֵ ם ְלפָ נֵינוּ כְּ בָ ִרא ֹ
20:32וַיּ ְ
אֶ ל־הַ ְמ ִסלּוֹת:
ְ 20:33וכֹל ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ָקמוּ ִמ ְמּ קוֹמוֹ וַיַּﬠַ ְרכוּ ְבּבַ ﬠַ ל תָּ מָ ר ְו ֹא ֵרב י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמגִ יחַ ִמ ְמּקֹ מוֹ ִמ ַמּﬠ ֲָרב־לַ גִּ ְבﬠָ ה:
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים ִאישׁ בָּ חוּר ִמכָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְהַ ִמּ ְלחָ ָמה כָּבֵ ָדה וְהֵ ם ל ֹא י ְָד עוּ כִּ י־ ֹנגַﬠַ ת
20:34וַ ָיּבֹאוּ ִמ ֶנּגֶד לַ גִּ ְבﬠָ ה ﬠ ֶ
ﬠֲלֵ יהֶ ם הָ ָרﬠָ ה:
וּמאָ ה
ת־בּנְ י ִָמן ִל ְפנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְַשׁ ִחיתוּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִבנְ י ִָמן בַּ יּוֹם הַ הוּא ﬠֶ ְשׂ ִרים וַחֲ ִמ ָשּׁה אֶ לֶ ף ֵ
ִ
20:35וַיִּ גֹּ ף יְהוָה אֶ
ִאישׁ כָּל־אֵ לֶּ ה שֹׁלֵ ף חָ ֶרב:
ֵי־בנְ י ִָמן כִּ י נִ גָּפוּ וַיִּ ְתּנוּ ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל ָמקוֹם לְ ִבנְ י ִָמן כִּ י בָ ְטחוּ אֶ ל־הָ ֹא ֵרב אֲ ֶשׁר ָשׂמוּ אֶ ל־הַ גִּ ְבﬠָ ה:
20:36וַיִּ ְראוּ ְבנ ִ
שׁ הָ ֹא ֵרב ַו ַיּ אֶ ת־כָּל־הָ ִﬠיר ְל ִפי־חָ ֶרב:
20:37וְהָ ֹא ֵרב הֵ ִחישׁוּ וַיִּ פְ ְשׁטוּ אֶ ל־הַ גִּ ְבﬠָ ה וַיִּ ְמ ֹ
20:38וְהַ מּוֹﬠֵ ד הָ יָה לְ ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ ם־הָ ֹא ֵרב הֶ ֶרב לְ הַ ﬠֲלוֹתָ ם מַ ְשׂאַ ת הֶ ﬠָ ָשׁן ִמן־הָ ִﬠיר:
וּבנְ י ִָמן הֵ חֵ ל ְלהַ כּוֹת חֲ לָ ִלים ְבּ ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ ְשׁ ִשׁים ִאישׁ כִּ י אָ ְמרוּ אַ נִ גּוֹף
ַ 20:39ויַּהֲ פֹ ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְלחָ ָמה ִ
שׁנָה:
נִ גָּף הוּא ְלפָ נֵינוּ כּ ִַמּ ְלחָ מָ ה הָ ִרא ֹ
20:40וְהַ מַּ ְשׂאֵ ת הֵ חֵ לָּ ה לַ ﬠֲלוֹת ִמן־הָ ﬠִ יר ﬠַ מּוּד ﬠָ ָשׁן וַיִּ פֶ ן ִבּנְ י ִָמן אַ חֲ ָריו ו ְִהנֵּה ﬠָ לָ ה כְ לִ יל־הָ ִﬠיר הַ ָשּׁמָ ְי ָמה:
20:41ו ְִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל הָ פַ וַיִּ בָּ הֵ ל ִאישׁ ִבּ ְני ִָמן כִּ י ָראָ ה כִּ י־נָגְ ﬠָ ה ﬠָ לָ יו הָ ָרﬠָ ה:
יתים אוֹתוֹ ְבּתוֹכוֹ:
יק ְתהוּ וַאֲ ֶשׁר מֵ הָ ִﬠ ִיר ַמ ְשׁ ִח ִ
ל־דּ ֶר הַ ִמּ ְדבָּ ר וְהַ ִמּלְ חָ ָמה ִה ְד ִבּ ָ
20:42וַיִּ פְ נוּ לִ פְ נֵי ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ֶ
ח־שׁ ֶמשׁ:
ת־בּ ְני ִָמן ִה ְר ִדיפֻהוּ ְמנוּחָ ה ִה ְד ִריכֻהוּ ﬠַ ד ֹנכַח הַ גִּ ְבﬠָ ה ִמ ִמּזְ ַר ָ
20:43כִּ ְתּרוּ אֶ ִ
מנָה־ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף ִאישׁ אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה אַ נְ ֵשׁי־חָ יִל:
20:44וַיִּ פְּ לוּ ִמ ִבּ ְני ִָמן ְשׁ ֹ
ְעֹללֻהוּ בַּ ְמ ִסלּוֹת חֲ ֵמ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ִאישׁ וַיּ ְַד ִבּיקוּ אַ חֲ ָריו ﬠַ ד־גִּ ְדעֹ ם
20:45וַיִּ ְפנוּ וַ ָיּנֻסוּ הַ ִמּ ְדבָּ ָרה אֶ ל־סֶ לַ ע הָ ִרמּוֹן וַי ְ
וַיַּכּוּ ִממֶּ נּוּ אַ לְ פַּ יִם ִאישׁ:
20:46וַי ְִהי כָל־הַ נּ ְֹפ ִלים ִמ ִבּנְ י ִָמן ﬠֶ ְשׂ ִרים וַחֲ ִמ ָשּׁה אֶ לֶ ף ִאישׁ שֹׁלֵ ף חֶ ֶרב בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה אַ נְ ֵשׁי־חָ יִל:
20:47וַיִּ פְ נוּ וַ ָיּנֻסוּ הַ ִמּ ְדבָּ ָרה אֶ ל־סֶ לַ ע הָ ִרמּוֹן ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ִאישׁ וַיּ ְֵשׁבוּ ְבּסֶ לַ ע ִרמּוֹן אַ ְרבָּ ﬠָ ה חֳ ָד ִשׁים:
ד־בּהֵ מָ ה ﬠַ ד כָּל־הַ נּ ְִמצָא גַּם כָּל־הֶ ﬠָ ִרים
ל־בּנֵי ִב ְני ִָמן וַיַּכּוּם לְ פִ י־חֶ ֶרב מֵ ﬠִ יר ְמתֹם ﬠַ ְ
20:48ו ְִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ָשׁבוּ אֶ ְ
נִּמצָאוֹת ִשׁלְּ חוּ בָ אֵ שׁ:
הַ ְ
21:1ו ְִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל נִ ְשׁבַּ ע בַּ ִמּצְ פָּ ה לֵ אמֹר ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ ל ֹא־יִתֵּ ן ִבּתּוֹ לְ ִבנְ י ִָמן לְ ִא ָשּׁה:
21:2וַ ָיּב ֹא הָ ﬠָ ם בֵּ ית־אֵ ל וַיּ ְֵשׁבוּ ָשׁם ﬠַ ד־הָ ﬠֶ ֶרב לִ פְ נֵי הָ אֱ ִהים וַיִּ ְשׂאוּ קוֹלָ ם וַיִּ ְבכּוּ ְבּכִ י גָדוֹל:
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ֹאמרוּ לָ מָ ה יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יְתָ ה זּ ֹאת ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִהפָּ ֵקד הַ יּוֹם ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ֵשׁבֶ ט אֶ חָ ד:
21:3וַיּ ְ
וּשׁלָ ִמים:
נוּ־שׁם ִמזְ בֵּ חַ ַו ַיּﬠֲלוּ עֹ לוֹת ְ
ָ
ַ 21:4וי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת וַיּ ְַשׁכִּ ימוּ הָ ﬠָ ם וַיִּ ְב
ָל־שׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יְהוָה כִּ י הַ ְשּׁבוּﬠָ ה הַ גְּ דוֹלָ ה הָ יְתָ ה
ֹאמרוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמי אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ לָ ה בַ ָקּהָ ל ִמכּ ִ
21:5וַיּ ְ
יוּמת:
לַ אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ לָ ה אֶ ל־יְהוָה הַ ִמּצְ פָּ ה לֵ אמֹר מוֹת ָ
ֹאמרוּ ִנגְ ַדּע הַ יּוֹם ֵשׁבֶ ט אֶ חָ ד ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל:
ל־בּ ְני ִָמן אָ ִחיו וַיּ ְ
21:6וַיִּ נָּחֲ מוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ִ
נוֹתינוּ לְ נ ִָשׁים:
נּוֹת ִרים ְלנ ִָשׁים וַאֲ נ ְַחנוּ ִנ ְשׁבַּ ְﬠנוּ בַ יהוָה ְל ִב ְל ִתּי ֵתּת־לָ הֶ ם ִמ ְבּ ֵ
ֲשׂה לָ הֶ ם לַ ָ
ַ 21:7מה־ ַנּﬠ ֶ
א־אישׁ אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה ִמיָּבֵ ישׁ
ֹאמרוּ ִמי אֶ חָ ד ִמ ִשּׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ לָ ה אֶ ל־יְהוָה הַ ִמּצְ פָּ ה ו ְִהנֵּה ל ֹא בָ ִ
21:8וַיּ ְ
גִּ לְ ﬠָ ד אֶ ל־הַ ָקּהָ ל:
יּוֹשׁבֵ י יָבֵ שׁ גִּ ְלﬠָ ד:
ין־שׁם ִאישׁ ִמ ְ
ָ
21:9וַיִּ ְתפָּ ֵקד הָ ﬠָ ם ו ְִהנֵּה אֵ
ת־יוֹשׁבֵ י יָבֵ שׁ
ְ
מ ר לְ כוּ ו ְִהכִּ יתֶ ם אֶ
אוֹתם לֵ א ֹ
ָ
חוּ־שׁם הָ ﬠֵ ָדה ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף ִאישׁ ִמ ְבּנֵי הֶ חָ יִל ַו ְיצַוּוּ
ָ
21:10וַיִּ ְשׁ ְל
גִּ לְ ﬠָ ד לְ פִ י־חֶ ֶרב וְהַ נּ ִָשׁים וְהַ טָּ ף:
ָל־א ָשּׁה יֹ ַדﬠַ ת ִמ ְשׁכַּב־ ָזכָר ַתּחֲ ִרימוּ וְאֶ ת־הַ ְבּתוּלוֹת ְתּחַ יּוּ ַו ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן:1
ְ 21:11וזֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ַתּﬠֲשׂוּ כָּל־ ָזכָר ְוכ ִ
יּוֹשׁבֵ י יָבֵ ישׁ גִּ לְ ﬠָ ד אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ַנﬠ ֲָרה ְבתוּלָ ה אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדﬠָ ה ִאישׁ לְ ִמ ְשׁכַּב ָזכָר וַיּ ִָביאוּ אוֹתָ ם
21:12וַיִּ ְמצְ אוּ ִמ ְ
אֶ ל־הַ ַמּחֲ נֶה ִשׁ ה אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
ל־בּנֵי ִבנְ י ִָמן אֲ ֶשׁר ְבּסֶ לַ ע ִרמּוֹן וַיִּ ְק ְראוּ לָ הֶ ם ָשׁלוֹם:
21:13וַיִּ ְשׁ ְלחוּ כָּל־הָ ﬠֵ ָדה ַוי ְַד ְבּרוּ אֶ ְ
ֹא־מצְ אוּ לָ הֶ ם ֵכּן:
ָשׁב ִבּנְ י ִָמן בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא וַיִּ ְתּנוּ לָ הֶ ם הַ נּ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִחיּוּ ִמנְּ ֵשׁי יָבֵ שׁ גִּ ְלﬠָ ד ְול ָ
21:14וַיּ ָ
21:15וְהָ ﬠָ ם ִנחָ ם לְ ִב ְני ִָמן כִּ י־ﬠָ ָשׂה יְהוָה פֶּ ֶרץ ְבּ ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
נּוֹת ִרים ְלנ ִָשׁים כִּ י־נִ ְשׁ ְמ ָדה ִמ ִבּנְ י ִָמן ִא ָשּׁה:
ֲשׂה לַ ָ
ֹאמרוּ זִ ְקנֵי הָ ﬠֵ ָדה ַמה־ ַנּﬠ ֶ
21:16וַיּ ְ
יטה ְל ִב ְני ִָמן ְול ֹא־יִמָּ חֶ ה ֵשׁבֶ ט ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל:
ֹאמרוּ אֵ י ִתּ ָשּׁאֵ ר ְי ֻר ַשּׁת ְפּלֵ ָ
 21:17וַיּ ְ
21:18וַאֲ נ ְַחנוּ ל ֹא נוּכַל לָ תֵ ת־לָ הֶ ם נ ִָשׁים ִמ ְבּנוֹתֵ ינוּ כִּ י־ ִנ ְשׁ ְבּעוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר אָ רוּר נֹתֵ ן ִא ָשּׁה לְ ִב ְני ִָמן:
ֹאמרוּ ִהנֵּה חַ ג־יְהוָה ְבּ ִשׁלוֹ ִמיּ ִָמים י ִָמימָ ה אֲ ֶשׁר ִמצְּ פוֹנָה לְ בֵ ית־אֵ ל ִמזְ ְרחָ ה הַ ֶשּׁמֶ שׁ ִל ְמ ִסלָּ ה הָ עֹלָ ה
21:19וַיּ ְ
וּמ ֶנּגֶב לִ לְ בוֹנָה:
ִמבֵּ ית־אֵ ל ְשׁכֶמָ ה ִ
ת־בּנֵי ִב ְני ִָמן לֵ אמֹר ְלכוּ וַאֲ ַר ְבתֶּ ם בַּ כְּ ָר ִמים:
ְ
 21:20וַ ְיצַו אֶ
ָאתם ִמן־הַ כְּ ָר ִמים וַחֲ טַ פְ תֶּ ם לָ כֶם ִאישׁ ִא ְשׁתּוֹ
נוֹת־שׁילוֹ לָ חוּל בַּ ְמּחֹ לוֹת וִיצ ֶ
ִ
ְ 21:21וּר ִאיתֶ ם ו ְִהנֵּה ִאם־יֵצְ אוּ ְב
ִמ ְבּנוֹת ִשׁילוֹ וַהֲ לַ כְ תֶּ ם אֶ ֶרץ ִבּ ְני ִָמן:
אוֹתם כִּ י ל ֹא לָ ַק ְחנוּ ִאישׁ ִא ְשׁתּוֹ
ָ
21:22וְהָ יָה כִּ י־יָבֹאוּ אֲ בוֹתָ ם אוֹ אֲ חֵ יהֶ ם לָ רוֹב אֵ לֵ ינוּ וְאָ מַ ְרנוּ אֲ לֵ יהֶ ם חָ נּוּנוּ
בַּ ִמּלְ חָ מָ ה כִּ י ל ֹא אַ תֶּ ם נְתַ תֶּ ם לָ הֶ ם כָּﬠֵ ת תֶּ ְא ָשׁמוּ:
21:23וַ ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן ְבּנֵי ִב ְני ִָמן וַיִּ ְשׂאוּ נ ִָשׁים לְ ִמ ְספָּ ָרם ִמן־הַ ְמּחֹ לְ לוֹת אֲ ֶשׁר ָגּזָלוּ וַיּ ְֵלכוּ וַיָּשׁוּבוּ אֶ ל־נַחֲ לָ ָתם וַיִּ ְבנוּ
אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים וַיּ ְֵשׁבוּ בָּ הֶ ם:
וּל ִמ ְשׁפַּ ְחתּוֹ ַויֵּצְ אוּ ִמ ָשּׁם ִאישׁ ְלנַחֲ לָ תוֹ:
21:24וַיִּ ְתהַ לְּ כוּ ִמ ָשּׁם ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ִאישׁ ְל ִשׁ ְבטוֹ ְ
ֲשׂה:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינָיו יַﬠ ֶ
21:25בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם אֵ ין מֶ לֶ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ הַ יּ ָ
 Ruthרות
וּשׁנֵי
ְהוּדה לָ גוּר ִבּ ְשׂ ֵדי מוֹאָ ב הוּא ו ְִא ְשׁתּוֹ ְ
ימי ְשׁ ֹפ ט הַ שֹּׁפְ ִטים וַי ְִהי ָרﬠָ ב בָּ אָ ֶרץ וַיֵּלֶ ִאישׁ ִמבֵּ ית לֶ חֶ ם י ָ
ַ 1:1וי ְִהי ִבּ ֵ
בָ נָיו:
ְהוּדה וַ ָיּבֹאוּ
ְשׁם ְשׁנֵי־בָ נָיו מַ ְחלוֹן וְכִ ְליוֹן אֶ ְפ ָר ִתים ִמבֵּ ית לֶ חֶ ם י ָ
ְשׁם ִא ְשׁתּוֹ ָנﬠ ֳִמי ו ֵ
ְשׁם הָ ִאישׁ אֱ לִ ימֶ לֶ ו ֵ
1:2ו ֵ
יוּ־שׁם:
ְשׂ ֵדי־מוֹאָ ב וַיִּ ְה ָ
וּשׁנֵי בָ נֶיהָ :
ימלֶ ִאישׁ ָנﬠ ֳִמי ו ִַתּ ָשּׁאֵ ר ִהיא ְ
ַ 1:3ויּ ָָמת אֱ לִ ֶ
ְשׁם הַ ֵשּׁנִית רוּת וַיּ ְֵשׁבוּ ָשׁם כְּ ﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִים:
1:4וַיִּ ְשׂאוּ לָ הֶ ם נ ִָשׁים מֹאֲ ִביּוֹת ֵשׁם הָ אַ חַ ת ﬠָ ְרפָּ ה ו ֵ
ישׁהּ:
וּמ ִא ָ
ַם־שׁנֵיהֶ ם ַמ ְחלוֹן וְכִ ְליוֹן ו ִַתּ ָשּׁאֵ ר הָ ִא ָשּׁה ִמ ְשּׁנֵי יְלָ ֶדיהָ ֵ
ַ 1:5ויָּמוּתוּ ג ְ
1:6וַתָּ ָקם ִהיא ְו ַכ תֶ יהָ וַתָּ ָשׁב ִמ ְשּׂ ֵדי מוֹאָ ב כִּ י ָשׁ ְמﬠָ ה ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָ ב כִּ י־פָ ַקד יְהוָה אֶ ת־ﬠַ מּוֹ לָ ֵתת לָ הֶ ם לָ חֶ ם:
ְהוּדה:
וּשׁ ֵתּי ַכ תֶ יהָ ﬠִ ָמּהּ ו ֵַתּלַ כְ נָה בַ ֶדּ ֶר לָ שׁוּב אֶ ל־אֶ ֶרץ י ָ
ה־שׁמָּ ה ְ
ָ
1:7וַתֵּ צֵא ִמן־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁ ר הָ יְתָ
1:8וַתּ ֹאמֶ ר ָנﬠ ֳִמי לִ ְשׁתֵּ י ַכ תֶ יהָ לֵ כְ נָה שּׁ ְֹבנָה ִא ָשּׁה לְ בֵ ית ִאמָּ הּ יַﬠַ שׂ יְהוָה ִﬠ ָמּכֶם חֶ סֶ ד כַּאֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׂיתֶ ם
ﬠִ ם־הַ מֵּ ִתים וְﬠִ מָּ ִדי:
ישׁהּ ו ִַתּ ַשּׁק לָ הֶ ן ו ִַתּ ֶשּׂאנָה קוֹלָ ן ו ִַתּ ְבכֶּינָה:
וּמצֶ אן ָ ְמנוּחָ ה ִא ָשּׁה בֵּ ית ִא ָ
ִתּן יְהוָה לָ כֶם ְ
1:9י ֵ
י־אתָּ נָשׁוּב לְ ﬠַ מֵּ :
ַ 1:10ותּ ֹאמַ ְרנָה־לָּ הּ כִּ ִ
1:11וַתּ ֹאמֶ ר ָנﬠ ֳִמי שׁ ְֹבנָה ְבנֹתַ י לָ מָּ ה תֵ לַ כְ נָה ﬠִ ִמּי הַ עוֹד־לִ י בָ נִים ְבּ ֵמﬠַ י וְהָ יוּ לָ כֶם לַ אֲ נ ִָשׁים:
ִיתי הַ לַּ יְלָ ה לְ ִאישׁ ְוגַם יָלַ ְד ִתּי בָ נִים:
ֹתי לֵ כְ ן ָ כִּ י ז ַָקנ ְִתּי ִמ ְהיוֹת לְ ִאישׁ כִּ י אָ מַ ְר ִתּי יֶשׁ־לִ י ִת ְקוָה גַּם הָ י ִ
1:12שׁ ְֹבנָה ְבנ ַ
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ר־לי ְמ ֹאד ִמכֶּם כִּ י־יָצְ אָ ה
י־מ ִ
ֹתי כִּ ַ
1:13הֲ לָ הֵ ן ְתּ ַשׂבֵּ ְרנָה ﬠַ ד אֲ ֶשׁר יִגְ ָדּלוּ הֲ לָ הֵ ן תֵּ ﬠָ ֵגנָה לְ ִבלְ ִתּי הֱ יוֹת לְ ִאישׁ אַ ל ְבּנ ַ
ִבי יַד־יְהוָה:
1:14ו ִַתּ ֶשּׂנָה קוֹלָ ן ו ִַתּ ְבכֶּינָה עוֹד ו ִַתּ ַשּׁק ﬠָ ְרפָּ ה לַ חֲ מוֹתָ הּ ו ַָתּ ָשׁב אֶ ל־ﬠַ ָמּהּ 1וְרוּת ָדּ ְב ָקה בָּ הּ:
שׁוּבי אַ חֲ ֵרי י ְִב ְמ ֵתּ :
ִ
ַ 1:15ותּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה ָשׁבָ ה י ְִב ְמתֵּ אֶ ל־ﬠַ מָּ הּ וְאֶ ל־אֱ הֶ יהָ
י־בי לְ ﬠָ זְ בֵ לָ שׁוּב מֵ אַ חֲ ָר ִי כִּ י אֶ ל־אֲ ֶשׁר ֵתּ ְלכִ י אֵ לֵ וּבַ אֲ ֶשׁר ָתּ ִלינִי אָ ִלין ﬠַ ֵמּ ﬠַ ִמּי
ל־תּפְ גְּ ﬠִ ִ
1:16וַתּ ֹאמֶ ר רוּת אַ ִ
וֵא הַ ִי אֱ הָ י:
ֲשׂה יְהוָה לִ י ְוכֹה יֹ ִסיף כִּ י הַ ָמּוֶת י ְַפ ִריד בֵּ ינִי וּבֵ י ֵנ :
ְשׁם אֶ ָקּבֵ ר כֹּה יַﬠ ֶ
מוּתי אָ מוּת ו ָ
1:17בַּ אֲ ֶשׁר תָּ ִ
י־מ ְתאַ ֶמּ ֶצת ִהיא לָ לֶ כֶת ִא ָתּהּ ו ֶַתּ ְח ַדּל ְל ַדבֵּ ר אֵ לֶ יהָ :
1:18וַתֵּ ֶרא כִּ ִ
ֹאמ ְרנָה הֲ ז ֹאת
1:19וַתֵּ לַ כְ נָה ְשׁתֵּ יהֶ ם ﬠַ ד־בֹּאָ נָה בֵּ ית לָ חֶ ם ַוי ְִהי כְּ בֹאָ נָה בֵּ ית לֶ חֶ ם וַתֵּ הֹ ם כָּל־הָ ﬠִ יר ﬠֲלֵ יהֶ ן ַותּ ַ
ָנﬠ ֳִמי:
ל־תּ ְק ֶראנָה ִלי ָנﬠ ֳִמי ְק ֶראן ָ לִ י ָמ ָרה כִּ י־הֵ מַ ר ַשׁ ַדּי לִ י ְמאֹד:
1:20וַתּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ן אַ ִ
ְשׁ ַדּי הֵ ַרע ִלי:
יקם הֱ ִשׁיבַ נִי יְהוָה לָ מָּ ה ִת ְק ֶראנָה לִ י ָנﬠ ֳִמי וַיהוָה ﬠָ נָה ִבי ו ַ
1:21אֲ נִי ְמלֵ אָ ה הָ לַ כְ ִתּי ו ְֵר ָ
1:22ו ַָתּ ָשׁב ָנﬠ ֳִמי וְרוּת הַ מּוֹאֲ ִביָּה כַלָּ ָתהּ ִﬠ ָמּהּ הַ ָשּׁבָ ה ִמ ְשּׂ ֵדי מוֹאָ ב וְהֵ ָמּה בָּ אוּ בֵּ ית לֶ חֶ ם ִבּ ְת ִחלַּ ת ְקצִ יר ְשׂעֹ ִרים:
וּשׁמוֹ בֹּﬠַ ז:
ְ
ישׁהּ ִאישׁ גִּ בּוֹר חַ יִל ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת אֱ לִ ימֶ לֶ
מוֹדע לְ ִא ָ
2:1וּלְ ָנﬠ ֳִמי ַ
ֹאמר
2:2וַתּ ֹאמֶ ר רוּת הַ מּוֹאֲ ִביָּה אֶ ל־ ָנﬠ ֳִמי אֵ לְ כָה־נָּא הַ ָשּׂ ֶדה וַאֲ לַ ֳקטָּ ה בַ ִשׁבֳּלִ ים אַ חַ ר אֲ ֶשׁר אֶ ְמצָא־חֵ ן ְבּﬠֵ ינָיו וַתּ ֶ
לָ הּ לְ כִ י ִב ִתּי:
ימלֶ :
2:3ו ֵַתּלֶ ו ַָתּבוֹא ו ְַתּלַ ֵקּט בַּ ָשּׂ ֶדה אַ חֲ ֵרי הַ קֹּ צְ ִרים וַיִּ ֶקר ִמ ְק ֶרהָ חֶ לְ ַקת הַ ָשּׂ ֶדה ְלבֹﬠַ ז אֲ ֶשׁר ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת אֱ ִל ֶ
ֹאמרוּ לוֹ יְבָ ֶרכְ יְהוָה:
2:4ו ְִהנֵּה־בֹﬠַ ז בָּ א ִמבֵּ ית לֶ חֶ ם וַיּ ֹאמֶ ר לַ קּוֹצְ ִרים יְהוָה ﬠִ מָּ כֶם וַיּ ְ
ֹאמר בֹּﬠַ ז ְל ַנﬠֲרוֹ הַ נִּ ָצּב ﬠַ ל־הַ קּוֹצְ ִרים ְל ִמי הַ ַנּﬠ ֲָרה הַ זּ ֹאת:
ַ 2:5ויּ ֶ
ֹאמר ַנﬠ ֲָרה מוֹאֲ ִביָּה ִהיא הַ ָשּׁבָ ה ﬠִ ם־ ָנﬠ ֳִמי ִמ ְשּׂ ֵדה מוֹאָ ב:
ַ 2:6ויַּﬠַ ן הַ נַּﬠַ ר הַ ִנּצָּ ב ﬠַ ל־הַ קּוֹצְ ִרים ַויּ ַ
ֹאמר אֲ לַ ֳקטָ ה־נָּא וְאָ סַ ְפ ִתּי בָ ﬠֳמָ ִרים אַ חֲ ֵרי הַ קּוֹצְ ִרים וַתָּ בוֹא ו ַַתּﬠֲמוֹד ֵמאָ ז הַ ֹבּ ֶקר וְﬠַ ד־ﬠַ ָתּה זֶה ִשׁ ְב ָתּהּ
ַ 2:7ותּ ֶ
הַ בַּ יִת ְמﬠָ ט:
ֲבוּרי ִמזֶּה ְוכֹה ִת ְדבָּ ִקין
2:8וַיּ ֹאמֶ ר בֹּﬠַ ז אֶ ל־רוּת הֲ לוֹא ָשׁמַ ﬠַ ְתּ ִבּ ִתּי אַ ל־תֵּ לְ כִ י לִ לְ קֹ ט ְבּ ָשׂ ֶדה אַ חֵ ר ְוגַם ל ֹא ַתﬠ ִ
ﬠִ ם־ ַנ ֲﬠרֹתָ י:
יתי אֶ ת־הַ ְנּﬠָ ִרים ְל ִב ְל ִתּי נָגְ ﬠֵ ְוצ ִָמת ְוהָ לַ כְ ְתּ אֶ ל־הַ כּ ִֵלים
2:9ﬠֵ י ַנ ִי בַּ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁר־י ְִקצֹרוּן וְהָ לַ כְ ִתּ אַ חֲ ֵריהֶ ן הֲ לוֹא צִ וִּ ִ
ְשׁ ִתית מֵ אֲ ֶשׁר י ְִשׁאֲ בוּן הַ ְנּﬠָ ִרים:
ו ָ
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי ְלהַ כִּ ֵירנִי וְאָ נֹכִ י נָכְ ִריָּה:
2:10ו ִַתּ ֹפּל ﬠַ ל־פָּ נֶיהָ ו ִַתּ ְשׁתַּ חוּ אָ ְרצָה וַתּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו מַ דּוּﬠַ מָ צ ִ
ישׁ וַתַּ ﬠַ זְ ִבי אָ ִבי ו ְִא ֵמּ וְאֶ ֶרץ
מוֹת אַ חֲ ֵרי מוֹת ִא ֵ
ַ 2:11ויַּﬠַ ן בֹּﬠַ ז וַיּ ֹאמֶ ר לָ הּ הֻ גֵּד הֻ גַּד ִלי כֹּל אֲ ֶשׁ ר־ﬠָ ִשׂית אֶ ת־חֲ ֵ
מוֹלַ ְדתֵּ וַתֵּ ְלכִ י אֶ ל־ﬠַ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ַָדﬠַ ְתּ ְתּמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם:
וּת ִהי מַ ְשׂכּ ְֻרתֵּ ְשׁלֵ ָמה מֵ ﬠִ ם יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ר־בָּ את לַ חֲ סוֹת ַתּחַ ת־כְּ ָנפָ יו:
ְ
ְשׁלֵּ ם יְהוָה פָּ ﬠֳלֵ
2:12י ַ
2:13וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ְמצָא־חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי אֲ ֹדנִי כִּ י ִנחַ ְמתָּ נִי וְכִ י ִדבַּ ְרתָּ ﬠַ ל־לֵ ב ִשׁ ְפחָ ֶת וְאָ נֹכִ י ל ֹא אֶ ְהיֶה כְּ אַ חַ ת ִשׁפְ חֹ ֶתי :
2:14וַיּ ֹאמֶ ר לָ ה בֹﬠַ ז לְ ﬠֵ ת הָ אֹ כֶל גֹּ ִשׁי הֲ ם וְאָ כַלְ ְתּ ִמן־הַ לֶּ חֶ ם ו ְָטבַ לְ ְתּ ִפּתֵּ בַּ חֹ מֶ ץ וַתֵּ ֶשׁב ִמצַּד הַ קּוֹצְ ִרים
ֹת ר:
וַיִּ צְ בָּ ט־לָ הּ ָק ִלי וַתּ ֹאכַל ו ִַתּ ְשׂבַּ ע וַתּ ַ
מ ר גַּם בֵּ ין הָ ﬠ ֳָמ ִרים ְתּלַ ֵקּט וְל ֹא תַ כְ לִ ימוּהָ :
2:15וַתָּ ָקם לְ לַ ֵקּט ַו ְיצַו בֹּﬠַ ז אֶ ת־ ְנﬠָ ָריו לֵ א ֹ
ֹל־תּשֹׁלּוּ לָ הּ ִמן־הַ צְּ בָ ִתים ַו ֲﬠז ְַבתֶּ ם וְלִ ְקּטָ ה ְול ֹא ִתגְ ﬠֲרוּ־בָ הּ:
ְ 2:16וגַם שׁ ָ
ר־ל ֵקּ ָטה ַוי ְִהי כְּ אֵ יפָ ה ְשׂעֹ ִרים:
2:17ו ְַתּלַ ֵקּט בַּ ָשּׂ ֶדה ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב ו ַַתּ ְח ֹבּ ט אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
ר־הוֹת ָרה ִמ ָשּׂ ְבﬠָ הּ:
ִ
ר־ל ֵקּ ָטה וַתּוֹצֵא ו ִַתּ ֶתּן־לָ הּ אֵ ת אֲ ֶשׁ
מוֹתהּ אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
2:18ו ִַתּ ָשּׂא ו ַָתּבוֹא הָ ִﬠיר ו ֵַתּ ֶרא חֲ ָ
מוֹתהּ אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ְשׂ ָתה ﬠִ מּוֹ
יר בָּ רוּ ו ַַתּגֵּד לַ חֲ ָ
מוֹתהּ אֵ יפֹה ִל ַקּ ְט ְתּ הַ יּוֹם וְאָ נָה ﬠָ ִשׂית י ְִהי ַמכִּ ֵ
ֹאמר לָ הּ חֲ ָ
2:19וַתּ ֶ
יתי ִﬠמּוֹ הַ יּוֹם בֹּﬠַ ז:
ַותּ ֹאמֶ ר ֵשׁם הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
ֹאמ ר לָ הּ ָנﬠ ֳִמי
2:20וַתּ ֹאמֶ ר ָנﬠ ֳִמי לְ כַלָּ תָ הּ בָּ רוּ הוּא לַ יהוָה אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ זַב חַ ְסדּוֹ אֶ ת־הַ חַ יִּ ים וְאֶ ת־הַ ֵמּ ִתים ַותּ ֶ
ָקרוֹב לָ נוּ הָ ִאישׁ ִמגֹּ אֲ לֵ נוּ הוּא:
ר־לי:
ר־לי ִתּ ְדבָּ ִקין ﬠַ ד ִאם־כִּ לּוּ אֵ ת כָּל־הַ ָקּצִ יר אֲ ֶשׁ ִ
ֹאמר רוּת הַ מּוֹאֲ ִביָּה גַּם כִּ י־אָ מַ ר אֵ לַ י ִﬠם־הַ נְּ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁ ִ
ַ 2:21ותּ ֶ
ֲרוֹתיו וְל ֹא י ְִפגְּ עוּ־בָ ְבּ ָשׂ ֶדה אַ חֵ ר:
ֹאמר ָנﬠ ֳִמי אֶ ל־רוּת כַּלָּ ָתהּ טוֹב ִבּ ִתּי כִּ י ֵתצְ ִאי ִﬠם־ ַנﬠ ָ
ַ 2:22ותּ ֶ
וּקצִ יר הַ ִח ִטּים ו ֵַתּ ֶשׁב אֶ ת־חֲ מוֹ ָתהּ:
2:23ו ִַתּ ְדבַּ ק ְבּ ַנﬠֲרוֹת בֹּﬠַ ז לְ לַ ֵקּט ﬠַ ד־כְּ לוֹת ְקצִ יר־הַ ְשּׂעֹ ִרים ְ
3:1וַתּ ֹאמֶ ר לָ הּ ָנﬠ ֳִמי חֲ מוֹתָ הּ ִבּ ִתּי הֲ ל ֹא אֲ בַ ֶקּשׁ־לָ מָ נוֹחַ אֲ ֶשׁר יִיטַ ב־לָ :
ֲרוֹתיו ִהנֵּה־הוּא ז ֶֹרה אֶ ת־גֹּ ֶרן הַ ְשּׂ עֹ ִרים הַ לָּ יְלָ ה:
3:2וְﬠַ ָתּה הֲ ל ֹא בֹﬠַ ז מ ַֹד ְﬠ ָתּנוּ אֲ ֶשׁר הָ יִית אֶ ת־ ַנﬠ ָ
ל־תּוּ ְָד ִﬠי לָ ִאישׁ ﬠַ ד ַכּ תוֹ לֶ אֱ כֹל ו ְִל ְשׁתּוֹת:
ְשׂ ְמ ְתּ ִשׂ ְמ תֵ ﬠָ לַ ִי ְוי ַָר ְד ִתּי הַ גֹּ ֶרן אַ ִ
3:3ו ְָרחַ צְ ְתּ וָסַ כְ ְתּ ו ַ
שׁב אֶ ל־ﬠַ ָמּהּ 14
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ְשׁכ ְָב ְתּ וְהוּא יַגִּ יד לָ אֵ ת אֲ ֶשׁר
ַב־שׁם וּבָ את וְגִ לִּ ית מַ ְרגְּ ָתיו ו ָ
ִיהי ְב ָשׁכְ בוֹ ְוי ַָדﬠַ ְתּ אֶ ת־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ְִשׁכּ ָ
3:4ו ִ
תַּ ﬠַ ִשׂין:
ֱשׂה:
ֹאמ ִרי אֵ לַ י אֶ ﬠ ֶ
3:5וַתּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ כֹּל אֲ ֶשׁ ר־תּ ְ
3:6וַתֵּ ֶרד הַ גֹּ ֶרן וַתַּ ﬠַ שׂ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וַּתָּ ה חֲ מוֹתָ הּ:
3:7וַיּ ֹאכַל בֹּﬠַ ז וַיּ ְֵשׁ ְתּ וַיִּ יטַ ב ִלבּוֹ וַ ָיּב ֹא לִ ְשׁכַּב ִבּ ְקצֵה הָ ﬠ ֲֵר ָמה ו ַָתּב ֹא בַ לָּ ט ו ְַתּגַל ַמ ְרגְּ ָתיו ו ִַתּ ְשׁכָּב:
שׁכֶבֶ ת מַ ְרגְּ ָתיו:
3:8וַי ְִהי בַּ חֲ צִ י הַ לַּ יְלָ ה וַיֶּחֱ ַרד הָ ִאישׁ וַיִּ לָּ פֵ ת ו ְִהנֵּה ִא ָשּׁה ֹ
3:9וַיּ ֹאמֶ ר ִמי־אָ ְתּ וַתּ ֹאמֶ ר אָ נֹכִ י רוּת אֲ מָ תֶ וּפָ ַר ְשׂתָּ כְ נָפֶ ﬠַ ל־אֲ מָ ְת כִּ י גֹ אֵ ל אָ ָתּה:
ם־דּל
חוּרים ִא ַ
יט ְב ְתּ חַ ְס ֵדּ הָ אַ חֲ רוֹן ִמן־הָ ִראשׁוֹן ְל ִב ְל ִתּי־לֶ כֶת אַ חֲ ֵרי הַ בַּ ִ
ֹאמר ְבּרוּ ָכה אַ ְתּ לַ יהוָה ִבּ ִתּי הֵ ַ
ַ 3:10ויּ ֶ
ו ְִאם־ﬠָ ִשׁיר:
ָל־שׁﬠַ ר ﬠַ ִמּי כִּ י אֵ ֶשׁת חַ יִל אָ ְתּ:
יוֹדﬠַ כּ ַ
ֱשׂה־לָּ כִּ י ֵ
ֹאמ ִרי אֶ ﬠ ֶ
ל־תּ ְיר ִאי כֹּל אֲ ֶשׁר־תּ ְ
3:11וְﬠַ תָּ ה ִבּ ִתּי אַ ִ
3:12וְﬠַ ָתּה כִּ י אָ ְמנָם כִּ י אם גֹ אֵ ל אָ נֹכִ י ְוגַם יֵשׁ גֹּ אֵ ל ָקרוֹב ִממֶּ נִּי:
3:13לִ ינִי הַ לַּ יְלָ ה וְהָ יָה בַ ֹבּ ֶקר ִאם־יִגְ אָ לֵ טוֹב יִגְ אָ ל ו ְִאם־ל ֹא י ְַחפֹּץ לְ גָאֳ לֵ וּגְ אַ ְל ִתּי אָ נֹכִ י חַ י־יְהוָה ִשׁכְ ִבי
ﬠַ ד־הַ בּ ֶֹקר:
ת־רﬠֵ הוּ וַיּ ֹאמֶ ר אַ ל־ ִיוּ ַָדע כִּ י־בָ אָ ה הָ ִא ָשּׁה הַ גֹּ ֶרן:
3:14ו ִַתּ ְשׁכַּב ַמ ְרגְּ תָ ו ﬠַ ד־הַ בּ ֶֹקר וַתָּ ָקם ִבּ ְטרוֹם יַכִּ יר ִאישׁ אֶ ֵ
ָשׁת ﬠָ לֶ יהָ וַ ָיּב ֹא הָ ִﬠיר:
שׁ־שׂעֹ ִרים ַויּ ֶ
ֹאמר הָ ִבי הַ ִמּ ְטפַּ חַ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ לַ ִי וְאֶ חֳ זִ י־בָ הּ וַתּ ֹאחֶ ז בָּ הּ ַויָּמָ ד ֵשׁ ְ
3:15וַיּ ֶ
3:16וַתָּ בוֹא אֶ ל־חֲ מוֹתָ הּ וַתּ ֹאמֶ ר ִמי־אַ ְתּ ִבּ ִתּי וַתַּ גֶּד־לָ הּ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה־לָ הּ הָ ִאישׁ:
מוֹת :
יקם אֶ ל־חֲ ֵ
בוֹאי ֵר ָ
ֹאמר ֵשׁשׁ־הַ ְשּׂעֹ ִרים הָ אֵ לֶּ ה נָתַ ן לִ י כִּ י אָ מַ ר אֵ לַ י 1אַ ל־תָּ ִ
3:17וַתּ ֶ
י־אם־כִּ לָּ ה הַ ָדּבָ ר הַ יּוֹם:
ֹאמר ְשׁ ִבי ִב ִתּי ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ֵתּ ְדﬠִ ין אֵ י ִי ֹפּל ָדּבָ ר כִּ י ל ֹא י ְִשׁקֹ ט הָ ִאישׁ כִּ ִ
3:18וַתּ ֶ
סוּרה ְשׁבָ ה־פֹּה ְפּ נִי אַ לְ מֹנִי וַיָּסַ ר
ֹאמר ָ
ֵשׁב ָשׁם ו ְִהנֵּה הַ גֹּ אֵ ל עֹבֵ ר אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר־בֹּﬠַ ז וַיּ ֶ
4:1וּבֹﬠַ ז ﬠָ לָ ה הַ ַשּׁﬠַ ר וַיּ ֶ
ֵשׁב:
וַיּ ֵ
ֵשׁבוּ:
ֲשׂ ָרה אֲ נ ִָשׁים ִמזִּ ְקנֵי הָ ﬠִ יר וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁבוּ־פֹה וַיּ ֵ
4:2וַיִּ ַקּח ﬠ ָ
ימלֶ ָמכְ ָרה ָנﬠ ֳִמי הַ ָשּׁבָ ה ִמ ְשּׂ ֵדה מוֹאָ ב:
ֹאמר לַ גֹּ אֵ ל חֶ ְל ַקת הַ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁר ְלאָ ִחינוּ לֶ אֱ ִל ֶ
4:3וַיּ ֶ
ידה ִלּי
ם־תּגְ אַ ל גְּ אָ ל ו ְִאם־ל ֹא ִתגְ אַ ל הַ גִּ ָ
4:4וַאֲ נִי אָ מַ ְר ִתּי אֶ גְ לֶ ה אָ זְ ְנ לֵ אמֹר ְקנֵה ֶנגֶד הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְו ֶנגֶד זִ ְקנֵי ﬠַ ִמּי ִא ִ
ֹאמר אָ נֹכִ י אֶ גְ אָ ל:
וְאֵ ַדע כִּ י אֵ ין זוּלָ ְת לִ גְ אוֹל וְאָ נֹכִ י אַ חֲ ֶרי וַיּ ֶ
ִיתה ְלהָ ִקים ֵשׁם־הַ מֵּ ת
וּמאֵ ת רוּת הַ מּוֹאֲ ִביָּה אֵ ֶשׁת־הַ ֵמּת ָקנ ָ
נוֹת הַ ָשּׂ ֶדה ִמיַּד ָנﬠ ֳִמי ֵ
יוֹם־ק ְ
ְ
4:5וַיּ ֹאמֶ ר בֹּﬠַ ז ְבּ
ﬠַ ל־נַחֲ לָ תוֹ:
ֹאמר הַ גֹּ אֵ ל ל ֹא אוּכַל לִ גְ אָ ל־לִ י פֶּ ן־אַ ְשׁ ִחית אֶ ת־נַחֲ לָ ִתי גְּ אַ ל־לְ אַ ָתּה אֶ ת־גְּ אֻ לָּ ִתי כִּ י ל ֹא־אוּכַל ִלגְ אֹ ל:
ַ 4:6ויּ ֶ
עוּדה
ָל־דּבָ ר ָשׁלַ ף ִאישׁ ַנﬠֲלוֹ ְונָתַ ן ְל ֵרﬠֵ הוּ וְז ֹאת הַ ְתּ ָ
מוּרה ְל ַקיֵּם כּ ָ
4:7וְז ֹאת ְלפָ נִים ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־הַ גְּ אוּלָּ ה וְﬠַ ל־הַ ְתּ ָ
ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
4:8וַיּ ֹאמֶ ר הַ גֹּ אֵ ל לְ בֹﬠַ ז ְקנֵה־לָ וַיִּ ְשׁ ף ַנﬠֲלוֹ וַיִּ תֵּ ן לוֹ :2
ימלֶ וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ְלכִ ְליוֹן
ִיתי אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר לֶ אֱ ִל ֶ
ַ 4:9ויּ ֹאמֶ ר בֹּﬠַ ז לַ זְּ ֵקנִים ְוכָל־הָ ﬠָ ם ﬠֵ ִדים אַ תֶּ ם הַ יּוֹם כִּ י ָקנ ִ
וּמַ ְחלוֹן ִמיַּד ָנﬠ ֳִמי:
ִיתי ִלי ְל ִא ָשּׁה ְלהָ ִקים ֵשׁם־הַ מֵּ ת ﬠַ ל־נַחֲ לָ תוֹ וְל ֹא־ ִיכּ ֵָרת ֵשׁם־הַ מֵּ ת
ְ 4:10וגַם אֶ ת־רוּת הַ מֹּאֲ ִביָּה אֵ ֶשׁת מַ ְחלוֹן ָקנ ִ
וּמ ַשּׁﬠַ ר ְמקוֹמוֹ ﬠֵ ִדים אַ ֶתּם הַ יּוֹם:
ֵמ ִﬠם אֶ חָ יו ִ
ית כְּ ָרחֵ ל וּכְ לֵ אָ ה אֲ ֶשׁר
ִתּן יְהוָה אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה הַ בָּ אָ ה אֶ ל־בֵּ ֶ
ֹאמרוּ כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־בַּ ַשּׁﬠַ ר וְהַ זְּ ֵקנִים ﬠֵ ִדים י ֵ
4:11וַיּ ְ
א־שׁם ְבּבֵ ית לָ חֶ ם:
וּק ָר ֵ
ֲשׂה־חַ יִל ְבּאֶ ְפ ָרתָ ה ְ
בָּ נוּ ְשׁתֵּ יהֶ ם אֶ ת־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ַוﬠ ֵ
יהוּדה ִמן־הַ ֶזּ ַרע אֲ ֶשׁר יִתֵּ ן יְהוָה לְ ִמן־הַ ַנּﬠ ֲָרה הַ זּ ֹאת:
ָ
ית כְּ בֵ ית פֶּ ֶרץ אֲ ֶשׁר־יָלְ ָדה ָתמָ ר לִ
ִיהי בֵ ְ
4:12ו ִ
4:13וַיִּ ַקּח בֹּﬠַ ז אֶ ת־רוּת ו ְַתּ ִהי־לוֹ ְל ִא ָשּׁה ַו ָיּב ֹא אֵ לֶ יהָ וַיִּ תֵּ ן יְהוָה לָ הּ הֵ ָריוֹן ו ֵַתּלֶ ד בֵּ ן:
4:14וַתּ ֹאמַ ְרנָה הַ נּ ִָשׁים אֶ ל־ ָנﬠ ֳִמי בָּ רוּ יְהוָה אֲ ֶשׁר ל ֹא ִה ְשׁ ִבּית לָ גֹּ אֵ ל הַ יּוֹם ְו ִי ָקּ ֵרא ְשׁמוֹ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ר־היא טוֹבָ ה לָ ִמ ִשּׁ ְבﬠָ ה
ת־שׂיבָ תֵ כִּ י כַלָּ תֵ אֲ ֶשׁר־אֲ הֵ בַ ֶת יְלָ ַדתּוּ אֲ ֶשׁ ִ
ֵ
4:15וְהָ יָה לָ לְ מֵ ִשׁיב נֶפֶ שׁ וּלְ כַלְ כֵּל אֶ
בָּ נִים:
יקהּ ו ְַתּ ִהי־לוֹ ְל ֹאמֶ נֶת:
4:16ו ִַתּ ַקּח ָנﬠ ֳִמי אֶ ת־הַ יֶּלֶ ד ו ְַתּ ִשׁתֵ הוּ ְבחֵ ָ
ִשׁי אֲ ִבי ָדוִד:
4:17ו ִַתּ ְק ֶראנָה לוֹ הַ ְשּׁכֵנוֹת ֵשׁם לֵ אמֹר יֻלַּ ד־בֵּ ן ְל ָנﬠ ֳִמי ו ִַתּ ְק ֶראנָה ְשׁמוֹ עוֹבֵ ד הוּא אֲ ִבי־י ַ
4:18וְאֵ לֶּ ה תּוֹלְ דוֹת פָּ ֶרץ פֶּ ֶרץ הוֹלִ יד אֶ ת־חֶ צְ רוֹן:
ת־רם ו ְָרם הוֹלִ יד אֶ ת־ﬠַ ִמּינ ָָדב:
4:19וְחֶ צְ רוֹן הוֹלִ יד אֶ ָ
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תּן לוֹ 8
ֹאמר(  LXX // omit MTוַיִּ ֵ
)וַיִּ תֵּ ןוַיּ ֶ
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ת־שׂ ְלמוֹן:
ַ
4:20וְﬠַ ִמּינ ָָדב הוֹלִ יד אֶ ת־נ ְַחשׁוֹן ְונ ְַחשׁוֹן הוֹלִ יד אֶ
ְשׂ ְלמוֹן הוֹלִ יד אֶ ת־בֹּﬠַ ז וּבֹﬠַ ז הוֹלִ יד אֶ ת־עוֹבֵ ד:
4:21ו ַ
ת־דּוִד:
הוֹליד אֶ ָ
ִשׁי ִ
ִשׁי ְוי ַ
4:22וְעֹבֵ ד הוֹלִ יד אֶ ת־י ָ
 1 Samuelשמואל א
וּשׁמוֹ אֶ לְ ָקנָה בֶּ ן־ ְי רֹחָ ם  2בֶּ ן־אֱ לִ יהוּא בֶּ ן־תּוֹחַ  3בֶ ן־צוּף
צוּפי  1מֵ הַ ר אֶ פְ ָריִם ְ
1:1וַי ְִהי ִאישׁ אֶ חָ ד ִמן־הָ ָרמָ תַ יִם ִ
אֶ פְ ָר ִתי:
וּלחַ נָּה אֵ ין יְלָ ִדים:
ְשׁם הַ ֵשּׁנִית ְפּנִ נָּה וַי ְִהי ִל ְפנִ נָּה יְלָ ִדים ְ
1:2וְלוֹ ְשׁ ֵתּי נ ִָשׁים ֵשׁם אַ חַ ת חַ נָּה ו ֵ
ְשׁם ְשׁנֵי ְבנֵי־ﬠֵ ִלי חָ ְפנִי
1:3וְﬠָ לָ ה הָ ִאישׁ הַ הוּא מֵ ִﬠירוֹ ִמיּ ִָמים י ִָמימָ ה ְל ִה ְשׁתַּ חֲ ות ו ְִלזְ בֹּחַ לַ יהוָה צְ בָ אוֹת ְבּ ִשׁ ה ו ָ
וּפנְ חָ ס כֹּהֲ נִים לַ יהוָה:
ִ
נוֹתיהָ ָמנוֹת:
וּב ֶ
וּלכָל־בָּ נֶיהָ ְ
ַ 1:4וי ְִהי הַ יּוֹם וַיִּ זְ בַּ ח אֶ לְ ָקנָה ְונָתַ ן ִלפְ נִ נָּה ִא ְשׁתּוֹ ְ
1:5וּלְ חַ נָּה יִתֵּ ן מָ נָה אַ חַ ת אַ פָּ יִם כִּ י אֶ ת־חַ נָּה אָ הֵ ב וַיהוָה סָ גַר ַר ְח ָמהּ:
1:6וְכִ ﬠֲסַ תָּ ה ָצ ָרתָ הּ גַּם־כַּﬠַ ס בַּ ﬠֲבוּר הַ ְרּﬠִ מָ הּ כִּ י־סָ גַר יְהוָה ְבּﬠַ ד ַר ְח ָמהּ:
ֲשׂה ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ִמ ֵדּי ֲﬠ תָ הּ ְבּבֵ ית יְהוָה כֵּן תַּ כְ ﬠִ סֶ נָּה ו ִַתּ ְבכֶּה ְול ֹא ת ֹאכַל:
ְ 1:7וכֵן יַﬠ ֶ
ֲשׂ ָרה
ישׁהּ חַ נָּה לָ מֶ ה ִת ְבכִּ י וְלָ מֶ ה ל ֹא ת ֹאכְ ִלי וְלָ ֶמה י ֵַרע ְלבָ בֵ הֲ לוֹא אָ נֹכִ י טוֹב לָ מֵ ﬠ ָ
ֹאמר לָ הּ אֶ ְל ָקנָה ִא ָ
1:8וַיּ ֶ
בָּ נִים:
ל־מזוּזַת הֵ יכַל
1:9ו ַָתּ ָקם חַ נָּה אַ חֲ ֵרי אָ כְ לָ ה ְב ִשׁ ה וְאַ חֲ ֵרי ָשׁתֹה ו ְִתּ ְתיַצֵּב ִל ְפנֵי יְהוָה 4וְﬠֵ ִלי הַ כֹּהֵ ן יֹ ֵשׁב ﬠַ ל־הַ כִּ סֵּ א ﬠַ ְ
יְהוָה:
1:10ו ְִהיא מָ ַרת נָפֶ שׁ ו ִַתּ ְתפַּ לֵּ ל ﬠַ ל־יְהוָה וּבָ כֹה ִת ְבכֶּה:
ֹא־ת ְשׁכַּח אֶ ת־אֲ ָמ ֶת ְונ ַָת ָתּה
ם־ראֹה ִת ְראֶ ה בָּ ֳﬠנִי אֲ מָ תֶ וּזְ כ ְַר ַתּנִי וְל ִ
1:11ו ִַתּדֹּר נ ֶֶדר וַתּ ֹאמַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִא ָ
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וּמוֹרה ל ֹא־יַﬠֲלֶ ה ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ:
ָ
ְשׁכָר לוֹא י ְִשׁ ֶתּה
לַ אֲ מָ ְת ז ֶַרע אֲ נ ִָשׁים וּנְתַ ִתּיו לְ פָ נֶי נָזִ יר ﬠַ ד־יוֹם מוֹתוֹ ְו ַייִן ו ֵ
1:12וְהָ יָה כִּ י ִה ְר ְבּתָ ה לְ ִה ְתפַּ לֵּ ל לִ פְ נֵי יְהוָה וְﬠֵ לִ י שֹׁמֵ ר אֶ ת־פִּ יהָ :
ִשּׁמֵ ﬠַ ַויּ ְַח ְשׁבֶ הָ ﬠֵ ִלי ְל ִשׁכּ ָֹרה:
 1:13ו ְִהיא ְמ ַדבֶּ ֶרת ﬠַ ל־לִ בָּ הּ ַרק ְשׂפָ תֶ יהָ נָּעוֹת ְו קוֹלָ הּ ל ֹא י ָ
1:14וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ ﬠֵ לִ י ﬠַ ד־מָ תַ י ִתּ ְשׁתַּ כּ ִָרין הָ ִס ִירי אֶ ת־יֵי ֵנ מֵ ﬠָ לָ ִי :
יתי וָאֶ ְשׁ ֹפּ אֶ ת־נ ְַפ ִשׁי ִל ְפנֵי יְהוָה:
ְשׁכָר ל ֹא ָשׁ ִת ִ
1:15ו ַַתּﬠַ ן חַ נָּה ַותּ ֹאמֶ ר ל ֹא אֲ ֹדנִי ִא ָשּׁה ְק ַשׁת־רוּחַ אָ נֹכִ י ְו ַייִן ו ֵ
יחי ְוכַﬠְ ִסי ִדּבַּ ְר ִתּי ﬠַ ד־הֵ נָּה:
ת־בּלִ יָּﬠַ ל כִּ י־מֵ רֹב ִשׂ ִ
ְ
ל־תּתֵּ ן אֶ ת־אֲ מָ ְת לִ פְ נֵי בַּ
1:16אַ ִ
ת־שׁלָ תֵ אֲ ֶשׁר ָשׁאַ ְל ְתּ ֵמ ִﬠמּוֹ:
ֵ
1:17וַיַּﬠַ ן ﬠֵ לִ י וַיּ ֹאמֶ ר לְ כִ י לְ ָשׁלוֹם וֵא הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל יִתֵּ ן אֶ
1:18וַתּ ֹאמֶ ר ִתּ ְמצָ א ִשׁפְ חָ ְת חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי וַתֵּ לֶ הָ ִא ָשּׁה ְל ַד ְרכָּהּ ו ַָתּב ֹא הָ לִ ְשׁכּ ָָתהַ 7ותּ ֹאכַל וּפָ נֶיהָ ל ֹא־הָ יוּ־לָ הּ עוֹד:
ַ 1:19ויּ ְַשׁכִּ מוּ בַ בּ ֶֹקר וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ לִ פְ נֵי יְהוָה ַויָּשֻׁ בוּ וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־בֵּ יתָ ם הָ ָר ָמ ָתה וַיּ ֵַד ע אֶ ְל ָקנָה אֶ ת־חַ נָּה ִא ְשׁתּוֹ וַיִּ זְ כְּ ֶרהָ
יְהוָה:
ת־שׁמוֹ ְשׁמוּאֵ ל כִּ י ֵמיְהוָה ְשׁ ִא ְל ִתּיו:
ְ
1:20וַי ְִהי ִל ְת ֻקפוֹת הַ יּ ִָמים וַתַּ הַ ר חַ נָּה וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן ו ִַתּ ְק ָרא אֶ
ַ 1:21ויַּﬠַ ל הָ ִאישׁ אֶ לְ ָקנָה ְוכָל־בֵּ יתוֹ לִ זְ בֹּחַ לַ יהוָה אֶ ת־זֶבַ ח הַ יּ ִָמים וְאֶ ת־נ ְִד רוֹ לְ ָשׁ ם וְאֶ ת כָל מַּ ﬠַ ְשׂרוֹת אַ ְרצוֹ:8
ת־פּנֵי יְהוָה ְוי ַָשׁב ָשׁם ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ְ
ישׁהּ ﬠַ ד ִיגָּמֵ ל הַ נַּﬠַ ר וַהֲ ִבא ִֹתיו ְו ִנ ְראָ ה אֶ
1:22וְחַ נָּה ל ֹא ﬠָ לָ תָ ה כִּ י־אָ ְמ ָרה לְ ִא ָ
9
ישׁהּ ﬠ ֲִשׂי הַ טּוֹב ְבּﬠֵ י ַנ ִי ְשׁ ִבי ﬠַ ד־גּ ְָמלֵ ֹאתוֹ אַ י ֵָקם יְהוָה הַ יּוֹצֵא ִמ ִפּי ו ֵַתּ ֶשׁב הָ ִא ָשּׁה
1:23וַיּ ֹאמֶ ר לָ הּ אֶ לְ ָקנָה ִא ָ
ת־בּנָהּ ﬠַ ד־גּ ְָמלָ הּ אֹתוֹ:
וַתֵּ ינֶק אֶ ְ
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 1:24וַתַּ ﬠֲלֵ אוֹתוֹ ִשׁי ה כַּאֲ ֶשׁר ְבּפָ ִר ְמשֻׁ לָּ שׁ וְלֶ חֶ ם וְאֵ יפָ ה אַ חַ ת ֶק ַמח ְונֵבֶ ל יַיִן ו ְַתּ ִבאֵ הוּ בֵ ית־יְהוָה ִשׁי ה
וְהַ נַּﬠַ ר
צוּפי 1
צוֹפים ִ LXX //
) dttgמ( ִ MT
ְ MTירֹחָ ם  LXX //י ְַר ְח ְמאֵ ל 1
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)ו ִ
ְמי חַ ָיּיו ְ LXX //לפָ נֶי נָזִ יר ﬠַ ד־יוֹם מוֹתוֹ 11
 MTלַ יהוָה כָּל־י ֵ
תּה 11
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ַתּב ֹא הָ לִ ְשׁכָּתָ ה 18
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שׁ ם וְאֶ ת כָל מַּ ﬠַ ְשׂרוֹת אַ ְרצוֹ 21
)-ת נ ְִדרוֹ-ת אַ ְרצוֹ( ְ LXX OL // omit MTל ָ

8

ת־דּבָ רוֹ  DSS(4QSam(a)) LXX //הַ יּוֹצֵא ִמ ִפּי 23
 MTאֶ ְ
ַתּﬠֲלֵ אוֹתוֹ ִשׁי ה 24
 MTוַתַּ ﬠֲלֵ הוּ ﬠִ מָּ הּ  LXX(B) cf DSS(4QSam(a)) //ו ַ

9
10

ימה לַ יהֹ וָה ַויָּב ֹא אֶ ת3־הַ נַּﬠַ ר:
ֲשׂה ִמיּ ִָמים י ִָמ ָ
ﬠִ ָמּם ַו ָיּבֹאוּ לִ ְפנֵי יְהוָה וַיִּ ְשׁחָ ט אָ ִביהוּ אֶ ת־הַ זְּ בָ ִח כַּאֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
 1:25וַיִּ ְשׁחֲ ט 4אֶ ת־הַ פָּ ר וַתָּ ב ֹא  5חַ נָּה אֵ ם6־הַ נַּﬠַ ר אֶ ל־ﬠֵ לִ י:
ֹאמר ִבּי אֲ דֹנִי חֵ י נ ְַפ ְשׁ אֲ ֹדנִי אֲ נִי הָ ִא ָשּׁה הַ נִּ צֶּבֶ ת ִﬠ ְמּכָה בָּ זֶה לְ ִה ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־יְהוָה:
ַ 1:26ותּ ֶ
ת־שׁאֵ לָ ִתי אֲ ֶשׁר ָשׁאַ ְל ִתּי ֵמ ִﬠמּוֹ:
ְ
1:27אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר הַ זֶּה ִה ְתפַּ לָּ לְ ִתּי וַיִּ תֵּ ן יְהוָה לִ י אֶ
ְ 1:28וגַם אָ נֹכִ י ִה ְשׁ ִאלְ ִתּהוּ לַ יהוָה כָּל־הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר חֵ י 7הוּא ָשׁאוּל לַ יהוָה וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָשׁם לַ יהוָה:
ֹאמר ﬠָ לַ ץ לִ ִבּי בַּ יהוָה ָרמָ ה ַק ְרנִי בֵּ א הַ יָ 8רחַ ב פִּ י ﬠַ ל־אוֹיְבַ י כִּ י ָשׂ ַמ ְח ִתּי ִבּישׁוּﬠָ ֶת :
2:1ו ִַתּ ְתפַּ לֵּ ל חַ נָּה וַתּ ַ
ין־קדוֹשׁ כַּיהוָה כִּ י אֵ ין ִבּלְ תֶּ וְאֵ ין צוּר כֵּא הֵ ינוּ:
2:2כִּ י 9אֵ ָ
11
10
ל־תּ ְרבּוּ ְת ַד ְבּ רוּ גְּ בֹהָ ה יֵ ֵצא ﬠָ תָ ק ִמפִּ יכֶם כִּ י אֵ ל ֵדּ עוֹת יְהוָה וְלוֹ נ ְִתכְּ נוּ ﬠ ֲִללוֹת:
2:3אַ ַ
ֶ 2:4ק ֶשׁת גִּ בּ ִֹרים חַ ִתּים וְנִכְ ָשׁ ִלים אָ זְ רוּ חָ יִל:
ְ 2:5שׂבֵ ﬠִ ים בַּ לֶּ חֶ ם נִ ְשׂכָּרוּ ְוּרﬠֵ ִבים חָ ֵדלּוּ ﬠַ ד־ﬠ ֲָק ָרה י ְָל ָדה ִשׁ ְבﬠָ ה ו ְַרבַּ ת בָּ נִים אֻ ְמלָ לָ ה:
מוֹריד ְשׁאוֹל וַיָּﬠַ ל:
וּמחַ יֶּה ִ
2:6יְהוָה ֵמ ִמית ְ
ף־מרוֹמֵ ם:
מוֹרישׁ וּמַ ﬠ ֲִשׁיר מַ ְשׁפִּ יל אַ ְ
2:7יְהוָה ִ
ָשׁת
יבים וְכִ סֵּ א כָבוֹד יַנְ ִחלֵ ם כִּ י לַ יהוָה ְמצ ֵֻקי אֶ ֶרץ וַיּ ֶ
ם־נְד ִ
ִ
הוֹשׁיב ִﬠ
ֵ 2:8מ ִקים מֵ ﬠָ פָ ר ָדּל מֵ אַ ְשׁפֹּת י ִָרים אֶ ְביוֹן ְל ִ
ﬠֲלֵ יהֶ ם תֵּ בֵ ל:
12
ר־אישׁ:
ידיו י ְִשׁמֹר ְוּר ָשׁﬠִ ים בַּ חֹ ֶשׁ י ִָדּמּוּ כִּ י־ל ֹא ְבכֹחַ יִגְ בַּ ִ
ַ 2:9רגְ לֵ י חֲ ִס ָ
ִתּן־עֹ ז ְל ַמ ְלכּוֹ ְוי ֵָרם ֶק ֶרן ְמ ִשׁיחוֹ:
 2:10יְהוָה יֵחָ ת ְ 13מ ִריבוֹ ﬠָ לָ יו  14בַּ ָשּׁמַ יִם י ְַרﬠֵ ם יְהוָה י ִָדין אַ פְ סֵ י־אָ ֶרץ ְוי ֶ
ַ 2:11ויֵּלֶ אֶ ְל ָקנָה הָ ָר ָמ ָתה ﬠַ ל־בֵּ יתוֹ וְהַ נַּﬠַ ר הָ יָה ְמ ָשׁ ֵרת אֶ ת־יְהוָה אֶ ת־פְּ נֵי ﬠֵ לִ י הַ כֹּהֵ ן:
וּבנֵי ﬠֵ לִ י ְבּנֵי ְב ִליָּﬠַ ל ל ֹא י ְָדעוּ אֶ ת־יְהוָה:
ְ 2:12
ָל־אישׁ זֹבֵ חַ זֶבַ ח וּבָ א נַﬠַ ר הַ כֹּהֵ ן כְּ בַ ֵשּׁל הַ בָּ ָשׂר וְהַ מַּ זְ לֵ ג ְשׁ שׁ־הַ ִשּׁ ַנּיִם ְבּיָדוֹ:
וּמ ְשׁפַּ ט הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת־הָ ﬠָ ם כּ ִ
ִ 2:13
2:14ו ְִהכָּה בַ כִּ יּוֹר אוֹ בַ דּוּד אוֹ בַ ַקּלַּ חַ ת אוֹ בַ פָּ רוּ ר כֹּל אֲ ֶשׁר יַﬠֲלֶ ה הַ מַּ זְ לֵ ג ִי ַקּח הַ כֹּהֵ ן בּוֹ ָכּכָה יַﬠֲשׂוּ לְ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל
הַ בָּ ִאים ָשׁם ְבּ ִשׁ ה:
2:15גַּם ְבּטֶ ֶרם י ְַק ִטרוּן אֶ ת־הַ חֵ לֶ ב וּבָ א נַﬠַ ר הַ כֹּהֵ ן וְאָ מַ ר לָ ִאישׁ הַ זֹּ בֵ חַ ְתּנָה בָ ָשׂר ִלצְ לוֹת לַ כֹּהֵ ן ְול ֹא־ ִי ַקּח ִמ ְמּ
בָּ ָשׂר ְמ ֻב ָשּׁל כִּ י ִאם־חָ י:
16
15
2:16וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו הָ ִאישׁ ַקטֵּ ר י ְַק ִטירוּן כַּיּוֹם הַ חֵ לֶ ב ו ְַקח־לְ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר ְתּאַ וֶּה נ ְַפ ֶשׁ וְאָ ַמר ל ֹא כִּ י ﬠַ ָתּה ִת ֵתּן
ו ְִאם־ל ֹא לָ ַק ְח ִתּי ְבחָ זְ ָקה:
17
2:17ו ְַתּ ִהי חַ טַּ את הַ ְנּﬠָ ִרים גְּ דוֹלָ ה ְמאֹד אֶ ת־פְּ נֵי יְהוָה כִּ י נִאֲ צוּ אֵ ת ִמ ְנחַ ת יְהוָה:
ת־פּנֵי יְהוָה נַﬠַ ר חָ גוּר אֵ פוֹד בָּ ד:
ְ
וּשׁמוּאֵ ל ְמ ָשׁ ֵרת אֶ
ְ 2:18
שׁה ְ DSS(4QSam(a)) LXX //בּפָ ִר ְמשֻׁ לָּ שׁ וְלֶ חֶ ם 24
 MTגְּ ָמלַ תּוּ ְבּפָ ִרים ְשׁ ָ
ִ MTשׁלוֹ ִ DSS(4QSam(a)) //שׁי ה 24
ימה לַ יהֹ וָה וַיָּב ֹא אֶ ת 24
ֲשׂה ִמיּ ִָמים י ִָמ ָ
ִ (DSS) + LXXﬠ ָמּם ַו ָיּבֹאוּ ִלפְ נֵי יְהוָה וַיִּ ְשׁחָ ט אָ ִביהוּ אֶ ת־הַ זְּ בָ ִח כַּאֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ

1
2
3

)וְהַ נַּﬠַ רהַ נַּﬠַ ר( // omit MT
 MTוַיִּ ְשׁחֲ טוּ  DSS(vid) LXX(B) //וַיִּ ְשׁחֲ ט 25
ַ MTויּ ִָביאוּ  LXX(B) //וַתָּ ב ֹא 25


4
5

)חַ נָּה הַ נַּﬠַ ר(  LXX // omit MTחַ נָּה אֵ ם 25

6

 MTהָ יָה  Hebrew Ms LXX Syr Tg OL //חֵ י 28

7

 MTבַּ יהוָה  Hebrew Mss LXX //בֵּ א הַ י 1
 DSS(4QSam(a)) LXX // omit MTכִּ י 2

8

) MT (dttgגְּ בֹהָ ה  Hebrew Mss cf LXX Mss OL Ms Syr // addגְּ בֹהָ ה 3
ְ MT Kethibול ֹא  MT Qere Hebrew Mss cf LXX OL Vg //וְלוֹ 3
ידיו 9
 MT Kethibחֲ ִסידוֹ  MT Qere Hebrew Mss //חֲ ִס ָ
 MTיֵחַ תּוּ  DSS(4QSam(a)) LXX //יֵחָ ת 10
 MTﬠָ לוֹ  MT Qere Hebrew Mss //ﬠָ לָ יו 10
שׁר 16
 MTכַּאֲ ֶשׁר ִ DSS(4QSam(a)) LXX //מכֹּל אֲ ֶ
 MT Kethibלוֹ  DSS(4QSam(a)) MT Qere Hebrew Mss //ל ֹא 16
ָשׁים  Hebrew Ms DSS(4QSam(a)) LXX // addנִאֲ צוּ 17
ֽ ָ MTהאֲ נ ִ

9
10
11
12
13
14
15
16
17

ישׁהּ ִלזְ בֹּחַ אֶ ת־זֶבַ ח הַ יּ ִָמים:
ת־א ָ
ִ
ימה בַּ ﬠֲלוֹתָ הּ אֶ
ֲשׂה־לּוֹ ִאמּוֹ וְהַ ﬠַ ְל ָתה לוֹ ִמיּ ִָמים י ִָמ ָ
וּמ ִﬠיל ָקטֹן ַתּﬠ ֶ
ְ 2:19
1
ְשׁלֵּ ם יְהוָה ְל ז ֶַרע ִמן־הָ ִא ָשּׁה הַ זּ ֹאת ַתּחַ ת הַ ְשּׁאֵ לָ ה אֲ ֶשׁר
ת־א ְשׁתּוֹ וְאָ מַ ר י ַ
ִ
2:20וּבֵ ַר ﬠֵ לִ י אֶ ת־אֶ לְ ָקנָה וְאֶ
הַ ְשּׁאֵ ילָ ה  2לַ יהוָה ַויֵּלֶ הָ ִאישׁ  3לִ ְמקֹמוֹ:
וּשׁתֵּ י בָ נוֹת וַיִּ גְ ַדּל הַ נַּﬠַ ר ְשׁמוּאֵ ל ִל ְפנֵי 6יְהוָה:
2:21וַיִּ פְ קֹד  4יְהוָה אֶ ת־חַ נָּה וַתֵּ לֶ ד עוֹדְ 5שׁ ָשׁה־בָ נִים ְ
ְשׁ ַמ ע אֵ ת 7אֲ ֶשׁר־יַﬠֲשׂוּן בָּ נָיו לִ ְבנֵי 8־י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֵ ת אֲ ֶשׁר־י ְִשׁכְּ בוּן אֶ ת־הַ נּ ִָשׁים הַ צּ ְֹבאוֹת פֶּ תַ ח
2:22וְﬠֵ לִ י ז ֵָקן ְמאֹד ו ָ
אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד :9
2:23וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם לָ מָּ ה תַ ﬠֲשׂוּן כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר אֲ נִי  10שׁ ֵֹמﬠַ ְמ ַד ְבּ ִרים ָר ִﬠים בָ כֶם ִמפִּ י ﬠִ ם־יְהוָה:11
 2:24אַ ל בָּ נָי אַ ל תַּ ﬠֲשׂוּן כֵּן 12כִּ י לוֹא־טוֹבָ ה הַ ְשּׁמֻ ﬠָ ה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י שׁ ֵֹמﬠַ ַמﬠ ֲִב ִרים ﬠַ ם־יְהוָה:
א־אישׁ ִמי י ְִתפַּ לֶּ ל־לוֹ וְל ֹא י ְִשׁ ְמעוּ ְלקוֹל
וּפ ְללוֹ לוֹ אֶ ל־ ְיהוָה  14ו ְִאם לַ יהוָה יֶחֱ טָ ִ
ִ 2:25אם חֲ טוֹא 13יֶחֱ טָ א ִאישׁ לְ ִאישׁ ִ
יתם:
אֲ ִביהֶ ם כִּ י־חָ פֵ ץ יְהוָה לַ הֲ ִמ ָ
2:26וְהַ נַּﬠַ ר ְשׁמוּאֵ ל הֹ לֵ ְוג ֵָדל וָטוֹב גַּם ﬠִ ם־יְהוָה ְוגַם ﬠִ ם־אֲ נ ִָשׁים:
יתי אֶ ל־בֵּ ית אָ ִבי ִבּ ְהיוֹתָ ם ְבּ ִמצְ ַריִם
2:27וַיָּב ֹא ִאישׁ־אֱ ִהים אֶ ל־ﬠֵ לִ י וַיּ ֹאמֶ ר 15כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִנגְ לָ הִ 16נגְ לֵ ִ
ﬠֲבָ ִדים 17לְ בֵ ית פַּ ְרעֹה:
ל־מזְ ְבּ ִחי לְ הַ ְק ִטיר ְקטֹ ֶרת לָ ֵשׂאת אֵ פוֹד ְלפָ נָי וָאֶ ְתּנָה ְלבֵ ית
ָל־שׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לִ י לְ כֹהֵ ן לַ ﬠֲלוֹת ﬠַ ִ
2:28וּבָ חֹ ר אֹתוֹ ִמכּ ִ
18
ָל־א ֵשּׁי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֶ אֱ כֹל :
אָ ִבי אֶ ת־כּ ִ
ָל־מנְ חַ ת
אשׁית כּ ִ
יתי ָמעוֹן ו ְַתּכַבֵּ ד אֶ ת־בָּ נֶי ִממֶּ נִּי לְ הַ ְב ִריאֲ כֶם מֵ ֵר ִ
וּב ִמ ְנחָ ִתי אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
2:29לָ מָּ ה תַּ ִבּיטְ 19בּזִ ְב ִחי ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ﬠַ ִמּי:
ית וּבֵ ית אָ ִבי י ְִתהַ ְלּכוּ ְלפָ נַי ﬠַ ד־עוֹלָ ם וְﬠַ תָּ ה נְאֻ ם־יְהוָה
2:30לָ כֵן נְאֻ ם־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אָ מוֹר אָ מַ ְר ִתּי בֵּ ְ
י־מכ ְַבּ ַדי אֲ כַבֵּ ד וּ ֹבזַי י ֵָקלּוּ:
חָ לִ ילָ ה לִּ י כִּ ְ
ית :
ִ 2:31הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים ְוג ַָדﬠְ ִתּי אֶ ת־ז ְַר ֲﬠ  20וְאֶ ת־זְ רֹﬠַ בֵּ ית אָ ִבי ִמ ְהיוֹת ז ֵָקן ְבּבֵ ֶ
ית כָּל־הַ יּ ִָמים:
ֵיטיב אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא־י ְִהיֶה ז ֵָקן ְבּבֵ ְ
2:32ו ְִהבַּ ְטתָּ ַצר מָ עוֹן ְבּכֹל אֲ ֶשׁר־י ִ
3
2
1
ית ִיפּוֹלוּ בֶּ חָ ֶרב
ָל־מ ְר ִבּית בֵּ ְ
2:33ו ְִאישׁ ל ֹא־אַ כְ ִרית ְל ֵמ ִﬠם ִמזְ ְבּ ִחי ְלכַלּוֹת אֶ ת־ﬠֵ ינָיו וְלַ אֲ ִדיב אֶ ת־ ַנפְ שׁוֹ ְוכ ַ
אֲ נ ִָשׁים:
ְשׁלֵּ ם 20
 MTי ֵָשׂם  DSS(4QSam(a)) LXX Vg //י ַ
שׁאַ ל  DSS(4QSam(a)) LXX Syr Vg //הַ ְשּׁאֵ ילָ ה 20
ָ MT
3
 MTוְהָ ְלכוּ  DSS(4QSam(a)) LXX //וַיֵּלֶ הָ ִאישׁ 20
4
 MT cf Vgכִּ י־פָ ַקד  DSS(4QSam(a)) LXX cf Syr //וַיִּ פְ קֹד 21
5
ַתּלֶ ד  DSS(4QSam(a)) LXX //וַתֵּ לֶ ד עוֹד 21
 MTו ַַתּהַ ר ו ֵ
6
ִ MTﬠם ִ DSS(4QSam(a)) LXX Syr //ל ְפנֵי 21
7
 MTכָּל  DSS(4QSam(a)) LXX(BL) // addאֵ ת 22
8
ְ MTלכָל  DSS(4QSam(a)) LXX //לִ ְבנֵי 22
9
תח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד 22
)) MT cf LXX(LO) Tg Syr Vg // omit DSS(4QSam(aוְאֵ ת אֲ ֶשׁר־י ְִשׁכְּ בוּן אֶ ת־הַ נּ ִָשׁים הַ צּ ְֹבאוֹת פֶּ ַ
LXX
10
 MTאָ נֹכִ י  DSS(4QSam(a)) //אֲ נִי 23
11
ת־דּ ְב ֵריכֶם ָר ִﬠים ֵמאֵ ת כָּל־הָ ﬠָ ם אֵ לֶּ ה ְ LXX(L) cf DSS(4QSam(a)) //מ ַד ְבּ ִרים ָר ִﬠים בָ כֶם ִמ ִפּי ﬠִ ם־יְהוָה 23
אֶ ִ
MT
1
2



)בָּ נָי כֵּן(  LXX // omit MTאל תַּ ﬠֲשׂוּן כֵּן 24

12

)חֲ טוֹא יֶחֱ טָ א(  DSS(4QSam(a)) LXX // omit MTחֲ טוֹא 25

13

 MTאֱ ִהים  DSS(4QSam(a)) LXX //לוֹ אֶ ל־יְהוָה 25
ֹאמר 27
 MT LXX(L) Tg Syr Vgאֵ לָ יו  DSS(4QSam(a)) LXX(BO) // addוַיּ ֶ
 MTהֲ נִ גְ ה ִ LXX //נגְ לָ ה 27

14



15
16

) ְבּ ִמצְ ַריִםﬠֲבָ ִדים(  DSS(4QSam(a)) LXX // omit MTﬠֲבָ ִדים 27

17

) -ל לֶ אֱ כֹללָ ָמּה(  LXX // omit MTלֶ אֱ כֹל 28

18

תּ ִבּיט 29
ִ MTת ְבﬠֲטוּ ַ DSS(4QSam(a)) LXX //
ﬠ 31
 MTזְ ֹר ֲﬠ  LXX OL //ז ְַר ֲ

19
20

ל־שׁנֵי בָ נֶי אֶ ל־חָ ְפנִי וּפִ י ְנחָ ס ְבּיוֹם אֶ חָ ד יָמוּתוּ ְשׁנֵיהֶ ם:
ֶה־לּ הָ אוֹת אֲ ֶשׁר ָיב ֹא אֶ ְ
ְ 2:34וז ְ
יחי כָּל־הַ יּ ִָמים:
י־מ ִשׁ ִ
נִיתי לוֹ בַּ יִת נֶאֱ מָ ן ו ְִה ְתהַ לֵּ ִלפְ ֵנ ְ
ֲשׂה וּבָ ִ
וּבנ ְַפ ִשׁי יַﬠ ֶ
2:35וַהֲ ִקימ ִֹתי לִ י כֹּהֵ ן נֶאֱ ָמן כַּאֲ ֶשׁר ִבּ ְלבָ ִבי ְ
וֹרת כֶּסֶ ף וְכִ כַּר־לָ חֶ ם לֵ אמוֹרְ 4ספָ חֵ נִי נָא אֶ ל־אַ חַ ת הַ כְּ הֻ נּוֹת
ית יָבוֹא ְל ִה ְשׁתַּ חֲ ות לוֹ לַ אֲ ג ַ
2:36וְהָ יָה כָּל־הַ נּוֹתָ ר ְבּבֵ ְ
לֶ אֱ כֹל פַּ ת־לָ חֶ ם:
3:1וְהַ נַּﬠַ ר ְשׁמוּאֵ ל ְמ ָשׁ ֵרת אֶ ת־יְהוָה לִ ְפנֵי ﬠֵ ִלי ְוּדבַ ר־יְהוָה הָ יָה י ָָקר בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם אֵ ין חָ זוֹן נ ְִפ ָרץ:
שׁכֵב ִבּ ְמקֹמוֹ וְﬠֵ ינוֹ הֵ חֵ לּוּ כֵהוֹת ל ֹא יוּכַל לִ ְראוֹת:
3:2וַי ְִהי בַּ יּוֹם הַ הוּא וְﬠֵ לִ י ֹ
ר־שׁם אֲ רוֹן אֱ ִהים:
שׁכֵב ְבּהֵ יכַל יְהוָה אֲ ֶשׁ ָ
וּשׁמוּאֵ ל ֹ
ְ 3:3ונֵר אֱ ִהים ֶט ֶרם יִכְ בֶּ ה ְ
3:4וַיִּ ְק ָרא יְהוָה ְשׁמוּאֵ ל ְשׁמוּאֵ ל ַ 5ויּ ֹאמֶ ר ִה ֵנּנִי:
אתי שׁוּב ְשׁכָב ַויֵּלֶ וַיִּ ְשׁכָּב:
ֹא־ק ָר ִ
י־ק ָראתָ לִּ י וַיּ ֹאמֶ ר ל ָ
ַ 3:5ויּ ָָרץ אֶ ל־ﬠֵ לִ י וַיּ ֹאמֶ ר ִה ְננִי כִּ ָ
אתי ְבנִי
ֹא־ק ָר ִ
ֹאמר ל ָ
3:6וַיֹּ סֶ ף יְהוָה ְקר ֹא עוֹד ְשׁמוּאֵ ל ְשׁמוּאֵ ל וַיּ ָָקם וַיֵּלֶ  6אֶ ל־ﬠֵ לִ י וַיּ ֹאמֶ ר ִה ְננִי כִּ י ָק ָראתָ לִ י וַיּ ֶ
שׁוּב ְשׁכָב:
וּשׁמוּאֵ ל טֶ ֶרם י ַָדע אֶ ת־יְהוָה וְטֶ ֶרם ִיגָּלֶ ה אֵ לָ יו ְדּבַ ר־יְהוָה:
ְ 3:7
את לִ י ַויָּבֶ ן ﬠֵ לִ י כִּ י יְהוָה קֹ ֵרא לַ נָּﬠַ ר:
ֹא־שׁמוּאֵ ל בַּ ְשּׁלִ ִשׁית ַויּ ָָקם ַויֵּלֶ אֶ ל־ﬠֵ ִלי ַויּ ֹאמֶ ר ִה ְננִי כִּ י ָק ָר ָ
3:8וַיֹּ סֶ ף יְהוָה ְקר ְ
3:9וַיּ ֹאמֶ ר ﬠֵ לִ י לִ ְשׁמוּאֵ ל לֵ ְשׁכָב וְהָ יָה ִאם־י ְִק ָרא אֵ לֶ י וְאָ מַ ְרתָּ ַדּבֵּ ר יְהוָה כִּ י שׁ ֵֹמﬠַ ﬠַ ְב ֶדּ וַיֵּלֶ ְשׁמוּאֵ ל וַיִּ ְשׁכַּב
ִבּ ְמקוֹמוֹ:
ֹאמר ְשׁמוּאֵ ל ַדּבֵּ ר כִּ י שׁ ֵֹמﬠַ ﬠַ ְב ֶדּ :
ם־בּפַ ﬠַ ם ְשׁמוּאֵ ל ְשׁמוּאֵ ל ַויּ ֶ
ַ 3:10ו ָיּב ֹא יְהוָה וַיִּ ְתיַצַּ ב וַיִּ ְק ָרא כְ פַ ﬠַ ְ
ל־שׁמוּאֵ ל ִהנֵּה אָ נֹכִ י עֹ ֶשׂה ָדבָ ר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר כָּל־שׁ ְֹמעוֹ ְתּצִ לֶּ ינָה ְשׁתֵּ י אָ זְ נָיו:
3:11וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ְ
3:12בַּ יּוֹם הַ הוּא אָ ִקים ﬠַ ל־ﬠֵ ִלי אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי אֶ ל־בֵּ יתוֹ הָ חֵ ל ְוכַלֵּ ה:
י־מ ַק ְללִ ים אֱ ִהים 7בָּ נָיו ְול ֹא כִ הָ ה בָּ ם:
3:13ו ְִהגּ ְַד ִתּי לוֹ כִּ י־שֹׁפֵ ט אֲ נִי אֶ ת־בֵּ יתוֹ ﬠַ ד־עוֹלָ ם בַּ ﬠֲון אֲ ֶשׁר־י ַָדע כִּ ְ
וּב ִמנְ חָ ה ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
3:14וְלָ כֵן ִנ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי לְ בֵ ית ﬠֵ לִ י ִאם־י ְִתכַּפֵּ ר ﬠֲון בֵּ ית־ﬠֵ לִ י ְבּזֶבַ ח ְ
וּשׁמוּאֵ ל י ֵָרא ֵמהַ גִּ יד אֶ ת־הַ ַמּ ְראָ ה
ת־דּ ְלתוֹת בֵּ ית־יְהוָה ְ
3:15וַיִּ ְשׁכַּב ְשׁמוּאֵ ל ﬠַ ד־הַ בּ ֶֹקר וַיּ ְַשׁכֵּם בַּ בּ ֶֹקר 8וַיִּ ְפ ַתּח אֶ ַ
אֶ ל־ﬠֵ לִ י:
ֹאמ ר ִהנֵּנִי:
ת־שׁמוּאֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל ְבּנִי וַיּ ֶ
ְ
3:16וַיִּ ְק ָרא ﬠֵ ִלי אֶ
ם־תּכַחֵ ד ִמ ֶמּנִּי
יוֹסיף ִא ְ
ֲשׂה־לְּ אֱ ִהים ְו ֹכה ִ
ַ 3:17ויּ ֹאמֶ ר מָ ה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֵ לֶ י אַ ל־נָא ְתכַחֵ ד ִממֶּ נִּי כֹּה ַיﬠ ֶ
ר־דּבֶּ ר אֵ לֶ י ְבאָ זְ ַנ ִי :9
ָדּבָ ר ִמכָּל־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁ ִ
10
ֲשׂה:
ַ 3:18ו ַיּגֶּד־לוֹ ְשׁמוּאֵ ל אֶ ת־כָּל־הַ ְדּבָ ִרים ְול ֹא כִ חֵ ד ִמ ֶמּנּוּ וַיּ ֹאמַ ר יְהוָה הוּא הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינָו יַﬠ ֶ
ָל־דּבָ ָריו אָ ְרצָ ה:
ֹא־ה ִפּיל ִמכּ ְ
3:19וַיִּ גְ ַדּל ְשׁמוּאֵ ל וַיהוָה הָ יָה ﬠִ מּוֹ וְל ִ
ד־בּאֵ ר ָשׁבַ ע כִּ י נֶאֱ ָמן ְשׁמוּאֵ ל ְלנ ִָביא לַ יהוָה:
3:20וַיּ ֵַדע כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ָדּן וְﬠַ ְ
ל־שׁמוּאֵ ל ְבּ ִשׁלוֹ ִבּ ְדבַ ר יְהוָה:
3:21וַיֹּ סֶ ף יְהוָה לְ הֵ ָר ֹאה ְב ִשׁ ה כִּ י־ ִנגְ לָ ה יְהוָה אֶ ְ
ר־שׁמוּאֵ ל לְ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠֵ לִ י ז ֵָקן ְמאֹד וּבָ נָיו הָ ְלכוּ וְהָ ָרע ַדּ ְרכָּם ִל ְפנֵי יְהוָה וַי ְִהי בַּ ָיּ ִמים הָ הֵ ם ְוי ְִק ְבּצוּ
4:1וַי ְִהי ְדבַ ְ
12
11
פְּ לִ ְשׁ ִתּים לַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ֵיּ ֵצא י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְק ָראתָ ם לַ ִמּ ְלחָ ָמה וַיַּחֲ נוּ ﬠַ ל־הָ אֶ בֶ ן הָ ﬠֵ זֶר וּפְ ִל ְשׁ ִתּים חָ נוּ
בַ אֲ פֵ ק:
 MTﬠֵ ינֶי  LXX DSS(4QSam(a)) //ﬠֵ ינָיו
 MTנ ְַפ ֶשׁ  LXX //נ ְַפשׁוֹ
 MT Syr cf 2:34יָמוּתוּ  DSS(4QSam(a)) LXX(BO) //יִפּוֹל בֶּ חָ ֶרב
 DSS(4QSam(a)) LXX // MT Tg Syr Vgלֵ אמוֹר
) ְשׁמוּאֵ לְ שׁמוּאֵ ל( ְ (DSS) LXX // omit MTשׁמוּאֵ ל 4
ְ MTשׁמוּאֵ ל וַיּ ָָקם ְשׁמוּאֵ ל וַיֵּלֶ ְ LXX //שׁמוּאֵ ל ְשׁמוּאֵ ל וַיּ ָָקם וַיֵּלֶ 6
33
33
33
36

1
2
3
4
5
6

 MTלָ הֶ ם  LXX OL MSS //אֱ ִהים 13

7

ַשׁכֵּם בַּ בּ ֶֹקר 15
)וַיּ ְַשׁכֵּם וַיִּ ְפ ַתּח(  LXX // omit MTוַיּ ְ

8

ְבאָ זְ ַנ ִי ( ְ LXX // omit MTבאָ זְ ַנ ִי 17

9



)אֵ לֶ י



)ְ LXX(Lדבַ ר ִ MT LXX // addממֶּ נּוּ 18

10

ִשׂ ָראֵ ל 1
וְﬠֵ ִלי ז ֵָקן ְמאֹד וּבָ נָיו הָ ְלכוּ וְהָ ָרע ַדּ ְרכָּם לִ ְפנֵי יְהוָה וַי ְִהי בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ְו ִי ְק ְבּצוּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים לַ ִמּ ְלחָ ָמה ﬠַ ל־י ְ

11



ִשׂ ָראֵ ל( LXX // omit MT
)י ְִשׂ ָראֵ ל י ְ
אתם 1
ִ MTל ְק ַראת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִ LXX //ל ְק ָר ָ

12

4:2וַיַּﬠַ ְרכוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים לִ ְק ַראת י ְִשׂ ָראֵ ל ו ִַתּטֹּ שׁ הַ ִמּלְ חָ מָ ה וַיִּ ָנּגֶף י ְִשׂ ָראֵ ל ִל ְפנֵי ְפלִ ְשׁ ִתּים וַיַּכּוּ בַ מַּ ﬠ ֲָרכָה בַּ ָשּׂ ֶדה
כְּ אַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ פִ ים ִאישׁ:
ֹאמרוּ זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לָ ָמּה ְנגָפָ נוּ יְהוָה הַ יּוֹם ִל ְפנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִנ ְקחָ ה אֵ לֵ ינוּ ִמ ִשּׁ ה
4:3וַ ָיּב ֹא הָ ﬠָ ם אֶ ל־הַ ַמּחֲ נֶה וַיּ ְ
אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית יְהוָה ְו ָיב ֹא ְב ִק ְרבֵּ נוּ וְיֹ ִשׁﬠֵ נוּ ִמכַּף ֹאיְבֵ ינוּ:
ְשׁם ְשׁנֵי ְבנֵי־ﬠֵ לִ י ִﬠם־אֲ רוֹן ְבּ ִרית
4:4וַיִּ ְשׁלַ ח הָ ﬠָ ם ִשׁ ה וַיִּ ְשׂאוּ ִמ ָשּׁם אֵ ת אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה צְ בָ אוֹת יֹ ֵשׁב הַ כְּ רֻ ִבים ו ָ
הָ אֱ ִהים חָ ְפנִי וּפִ ינְחָ ס:
4:5וַי ְִהי כְּ בוֹא אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה ַויּ ִָרעוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְתּרוּﬠָ ה גְ דוֹלָ ה ו ֵַתּהֹ ם הָ אָ ֶרץ:
ֹאמ רוּ ֶמה קוֹל הַ ְתּרוּﬠָ ה הַ גְּ דוֹלָ ה הַ זּ ֹאת ְבּ ַמחֲ נֵה הָ ִﬠ ְב ִרים וַיּ ְֵדעוּ כִּ י
4:6וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים אֶ ת־קוֹל הַ ְתּרוּﬠָ ה וַיּ ְ
אֲ רוֹן יְהוָה בָּ א אֶ ל־הַ ַמּחֲ נֶה:
ְתה כָּז ֹאת אֶ ְתמוֹל ִשׁלְ שֹׁם:
ֹאמרוּ אוֹי לָ נוּ כִּ י ל ֹא הָ י ָ
4:7וַיִּ ְראוּ הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּים כִּ י אָ ְמ רוּ בָּ א אֱ ִהים אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה וַיּ ְ
ָל־מכָּה בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ת־מצְ ַריִם ְבּכ ַ
ִ
4:8אוֹי לָ נוּ ִמי יַצִּ ילֵ נוּ ִמיַּד הָ אֱ ִהים הָ אַ ִדּ ִירים הָ אֵ לֶּ ה אֵ לֶּ ה הֵ ם הָ אֱ ִהים הַ מַּ כִּ ים אֶ
ִיתם לַ אֲ נ ִָשׁים ְו ִנ ְלחַ ְמתֶּ ם:
ִ 4:9ה ְתחַ זְּ קוּ ו ְִהיוּ לַ אֲ נ ִָשׁים פְּ לִ ְשׁ ִתּים פֶּ ן תַּ ﬠַ ְבדוּ לָ ﬠִ ְב ִרים כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ְבדוּ לָ כֶם ו ְִהי ֶ
4:10וַיִּ לָּ חֲ מוּ 1וַיִּ ָנּגֶף י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ָיּנֻסוּ ִאישׁ לְ אֹהָ לָ יו ו ְַתּ ִהי הַ מַּ כָּה גְּ דוֹלָ ה ְמאֹד וַיִּ פֹּל ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ְשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף ַרגְ ִלי:
וּשׁנֵי ְבנֵי־ﬠֵ לִ י מֵ תוּ חָ ְפנִ י וּ ִפינְ חָ ס:
4:11וַאֲ רוֹן אֱ ִהים נִלְ ָקח ְ
ישׁ־בּ ְני ִָמן מֵ הַ מַּ ﬠ ֲָרכָה וַ ָיּב ֹא ִשׁ ה בַּ יּוֹם הַ הוּא וּמַ ָדּיו ְקרֻ ﬠִ ים וַאֲ ָד ָמה ﬠַ ל־ ר ֹאשׁוֹ:
ִ
4:12וַיּ ָָרץ ִא
4:13וַיָּבוֹא ו ְִהנֵּה ﬠֵ לִ י יֹ ֵשׁב ﬠַ ל־הַ כִּ סֵּ א יַד 2הַ ַשּׁﬠַ ר ְמצַפֶּ ה הַ ֶדּ ֶר  3כִּ י־הָ יָה ִלבּוֹ חָ ֵרד ﬠַ ל אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וְהָ ִאישׁ בָּ א
לְ הַ גִּ יד בָּ ﬠִ יר ו ִַתּזְ ﬠַ ק כָּל־הָ ﬠִ יר:
4:14וַיִּ ְשׁמַ ע ﬠֵ לִ י אֶ ת־קוֹל הַ צְּ ﬠָ ָקה וַיּ ֹאמֶ ר מֶ ה קוֹל הֶ הָ מוֹן הַ זֶּה וְהָ ִאישׁ ִמהַ ר וַ ָיּב ֹא וַ ַיּגֵּד ְלﬠֵ ִלי:
מנֶה ָשׁנָה וְﬠֵ ינָיו ָקמָ ה ְול ֹא יָכוֹל לִ ְראוֹת:
וּשׁ ֹ
ן־תּ ְשׁﬠִ ים ְ
4:15וְﬠֵ לִ י בֶּ ִ
ֹאמ ר ֶמה־הָ יָה הַ ָדּבָ ר ְבּנִי:
ַ 4:16ויּ ֹאמֶ ר הָ ִאישׁ אֶ ל־ﬠֵ לִ י אָ נֹכִ י הַ בָּ א ִמן־הַ מַּ ֲﬠ ָרכָה וַאֲ נִי ִמן־הַ ַמּﬠ ֲָרכָה נ ְַס ִתּי הַ יּוֹם ַויּ ֶ
ַם־שׁנֵי בָ נֶי ֵמתוּ חָ פְ נִי
ְתה בָ ﬠָ ם ְוג ְ
4:17וַיַּﬠַ ן הַ ְמבַ ֵשּׂר וַיּ ֹאמֶ ר נָס י ְִשׂ ָראֵ ל לִ פְ נֵי פְ לִ ְשׁ ִתּים ְוגַם מַ גֵּפָ ה גְ דוֹלָ ה הָ י ָ
וּפִ ינְ חָ ס וַאֲ רוֹן הָ אֱ ִהים נִלְ ָקחָ ה:
4:18וַי ְִהי כְּ הַ זְ כִּ ירוֹ אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וַיִּ פֹּל מֵ ﬠַ ל־הַ כִּ סֵּ א אֲ חֹ ַרנִּית ְבּﬠַ ד יַד הַ ַשּׁﬠַ ר ו ִַתּ ָשּׁבֵ ר מַ ְפ ַר ְקתּוֹ וַ ָיּמֹת כִּ י־ז ֵָקן
הָ ִאישׁ ְוכָבֵ ד וְהוּא ָשׁפַ ט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה:
ישׁהּ ו ִַתּכְ ַרע
וּמת חָ ִמיהָ ו ְִא ָ
ל־הלָּ ַקח אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ֵ
ת־פּי ְנחָ ס הָ ָרה לָ לֶ ֶדת  4ו ִַתּ ְשׁמַ ע אֶ ת־הַ ְשּׁמֻ ﬠָ ה אֶ ִ
ְ 4:19וכַלָּ תוֹ אֵ ֶשׁ ִ
ו ֵַתּלֶ ד כִּ י־נֶהֶ ְפכוּ ﬠָ לֶ יהָ צִ ֶריהָ :
ֹא־שׁ ָתה ִלבָּ הּ:
נְתה ְול ָ
ל־תּ ְיר ִאי כִּ י בֵ ן יָלָ ְד ְתּ ְול ֹא ﬠָ ָ
4:20וּכְ ﬠֵ ת מוּתָ הּ ו ְַתּ ַדבֵּ ְרנָה הַ נִּ צָּבוֹת ﬠָ לֶ יהָ אַ ִ
ישׁהּ:
ל־הלָּ ַקח אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וְאֶ ל־חָ ִמיהָ ו ְִא ָ
מ ר גָּלָ ה כָבוֹד ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ִ
4:21ו ִַתּ ְק ָרא לַ נַּﬠַ ר ִאי־כָבוֹד לֵ א ֹ
ֹאמר גָּלָ ה כָבוֹד ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל כִּ י נִלְ ַקח אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים:
4:22וַתּ ֶ
דּוֹדה:
5:1וּפְ לִ ְשׁ ִתּים לָ ְקחוּ אֵ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וַי ְִבאֻ הוּ ֵמאֶ בֶ ן הָ ﬠֵ זֶר אַ ְשׁ ָ
5:2וַיִּ ְקחוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וַיּ ִָביאוּ ֹאתוֹ בֵּ ית ָדּגוֹן וַיַּצִּ יגוּ אֹתוֹ אֵ צֶ ל ָדּגוֹן:
ת־דּגוֹן וַיּ ִָשׁבוּ אֹתוֹ ִל ְמקוֹמוֹ:
דּוֹדים ִמ ָמּחֳ ָרת ו ְִהנֵּה ָדגוֹן נֹפֵ ל ﬠַ ל־פָּ נָיו  5לִ פְ נֵי אֲ רוֹן יְהוָה וַיּ ָֻקמוּ 6אֶ ָ
ַ 5:3ויּ ְַשׁכִּ מוּ אַ ְשׁ ִ
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7
וּשׁ ֵתּי כַּפּוֹת י ָָדיו כְּ ֻרתוֹת
5:4וַי ְִהי כִּ י ִה ְשׁכִּ ימוּ בַ בּ ֶֹקר ִממָּ חֳ ָרת ו ְִהנֵּה ָדגוֹן נֹפֵ ל ﬠַ ל־פָּ נָיו לִ פְ נֵי אֲ רוֹן יְהוָה ְור ֹאשׁ ָדּגוֹן ְ
אֶ ל־הַ ִמּ ְפ ָתּן ַרק גֵּו ָ 9דּגוֹן ִנ ְשׁאַ ר ﬠָ לָ יו:
ל־מ ְפתַּ ן ָדּגוֹן ְבּאַ ְשׁדּוֹד ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה:
ית־דּגוֹן ﬠַ ִ
ָ
5:5ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא־י ְִד ְרכוּ כֹהֲ נֵי ָדגוֹן ְוכָל־הַ בָּ ִאים בֵּ
דּוֹדים וַי ְִשׁמֵּ ם ַו ַיּ אֹתָ ם בַּ ְﬠפ ִֹלים אֶ ת־אַ ְשׁדּוֹד וְאֶ ת־גְּ בוּלָ הּ ַויַּﬠַ ל ﬠֲלֵ יהֶ ם ﬠַ כְ ְבּ ֵרים
 5:6ו ִַתּכְ בַּ ד יַד־יְהוָה אֶ ל־הָ אַ ְשׁ ִ
1
וַיִּ ְשׁ ְרצוּ ְבﬠָ נְיוֹתם ובתך אַ ְרצָ ם ﬠֲלוּ ﬠַ כְ ְבּ ֵרים ו ְַתּ ִהי ְמהוּמַ ת־ ָמוֶת בָּ ִﬠיר הַ גְּ דוֹלָ ה :

) MT LXX(Lפְ לִ ְשׁ ִתּים  cf LXX DSS(4QSam(a)) spacing// addוַיִּ לָּ חֲ מוּ 10
 MT Kethibיַ  MT Qere Hebrew Mss cf LXX OL Ms Tg Syr //יַד 13
שּׁﬠַ ר ְמצַפֶּ ה הַ ֶדּ ֶר 13
ֶ MTדּ ֶר ְמצַפֶּ ה  LXX //הַ ַ
 MTלָ לַ ת  cf Genesis 25:24 al //לָ לֶ ֶדת 19
ְ MTלפָ נָיו אַ ְרצָה ְ //לאַ פָּ יו  LXX velﬠַ ל־פָּ נָיו 3
) strophaמ(  MTוַיִּ ְקחוּ ַ LXX //ויּ ָֻקמוּ 3
ְהי כִּ י ִה ְשׁכִּ ימוּ 4
ַ MTויּ ְַשׁכִּ מוּ  LXX //וַי ִ
ְ MTלפָ נָיו אַ ְרצָה  LXX //ﬠַ ל־פָּ נָיו 4
 LXX cf Tg Syr OL // omit MTגֵּו 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

י־ק ְשׁ ָתה יָדוֹ ﬠָ לֵ ינוּ וְﬠַ ל ָדּגוֹן אֱ הֵ ינוּ:
5:7וַיִּ ְראוּ אַ ְנ ֵשׁי־אַ ְשׁדּוֹד כִּ י־כֵן וְאָ ְמ רוּ ל ֹא־י ֵֵשׁב אֲ רוֹן אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל  2ﬠִ ָמּנוּ כִּ ָ
אמ רוּ הַ גִּ ִתּי 3יִסֹּב
ֲשׂה לַ אֲ רוֹן אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ַויּ ֹ ְ
ֹאמרוּ ַמה־ ַנּﬠ ֶ
5:8וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ַויַּאַ ְספוּ אֶ ת־כָּל־סַ ְרנֵי ְפלִ ְשׁ ִתּים אֲ לֵ יהֶ ם ַויּ ְ
אֲ רוֹן אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל 4אֵ לֵ ינוַּ 5ויַּסֵּ בּוּ אֶ ת־אֲ רוֹן אֱ הֵ י 6גִּ ָתּה:7
5:9וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי סֹבּוּ גִּ תָּ ה ו ְַתּ ִהי יַד־יְהוָה בָּ ﬠִ יר ְמהוּמָ ה גְּ דוֹלָ ה ְמאֹד וַ ַיּ אֶ ת־אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠִ יר ִמ ָקּטֹ ן וְﬠַ ד־גָּדוֹל וַיִּ ָשּׂ ְתרוּ
לָ הֶ ם ﬠְ פ ִֹלים:
8
בּוֹתם
מ ר לָ ָמּה הֲ ִס ִ
ְשׁלְּ חוּ אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ﬠֶ ְקרוֹן וַי ְִהי כְּ בוֹא אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ﬠֶ ְקרוֹן וַיִּ זְ ﬠֲקוּ הָ ﬠֶ ְקרֹנִים לֵ א ֹ
ַ 5:10וי ַ
יתנִי וְאֶ ת־ﬠַ ִמּי:
אֵ לַ י אֶ ת־אֲ רוֹן אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לַ הֲ ִמ ֵ
ֹאמ רוּ ַשׁלְּ חוּ אֶ ת־אֲ רוֹן אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְויָשֹׁב ִל ְמקֹ מוֹ ְול ֹא־י ִָמית א ִֹתי
5:11וַיִּ ְשׁלְ חוּ וַיַּאַ ְספוּ אֶ ת־כָּל־סַ ְרנֵי פְ לִ ְשׁ ִתּים וַיּ ְ
9
וְאֶ ת־ﬠַ ִמּי כִּ י־הָ יְתָ ה ְמהוּמַ ת־מָ וֶת ְבּכָל־הָ ﬠִ יר כּ ְָב ָדה ְמאֹד כְּ בוֹא אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ָשׁמה:
5:12וְהָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ל ֹא־מֵ תוּ הֻ כּוּ בַּ ﬠְ פֹלִ ים ו ַַתּﬠַ ל ַשׁוְﬠַ ת הָ ﬠִ יר ﬠַ ד־הַ ָשּׁמָ יִם:
ַ 6:1וי ְִהי אֲ רוֹן־יְהוָה ִבּ ְשׂ ֵדה ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִשׁ ְבﬠָ ה חֳ ָד ִשׁים:
הוֹדﬠֻנוּ בַּ ֶמּה נְ ַשׁ ְלּחֶ נּוּ
ֲשׂה לַ אֲ רוֹן יְהוָה ִ
6:2וַיִּ ְק ְראוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים לַ כֹּהֲ נִים וְלַ קֹּ ְס ִמים וְלַ חַ ְרטֻ ִמּים  10לֵ אמֹר ַמה־ ַנּﬠ ֶ
לִ ְמקוֹמוֹ:
יקם כִּ י־הָ ֵשׁב ָתּ ִשׁיבוּ לוֹ אָ ָשׁם אָ ז
ל־תּ ַשׁלְּ חוּ ֹאתוֹ ֵר ָ
ם־מ ַשׁלְּ ִחים אַ תֶּ ם  11אֶ ת־אֲ רוֹן אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ְ
ֹאמרוּ ִא ְ
6:3וַיּ ְ
12
תֵּ ָרפְ אוּ ֵתּ ָר ְפאוּ וְנִ כַּפֵּ ר לָ כֶם הֲ לוֹא ָתסוּר יָדוֹ ִמכֶּם:
ֹאמרוּ ִמ ְספַּ ר סַ ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ְפלֵ י 'זָהָ ב וַחֲ ִמ ָשּׁה ﬠַ כְ ְבּ ֵרי זָהָ ב
ֹאמרוּ ָמה הָ אָ ָשׁם אֲ ֶשׁר נ ִָשׁיב לוֹ וַיּ ְ
6:4וַיּ ְ
כִּ י־מַ גֵּפָ ה אַ חַ ת לְ כֻלָּ ם וּלְ סַ ְרנֵיכֶם:
ְת ֶתּם לֵ א הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כָּבוֹד אוּלַ י
יתם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וּנ ַ
6:5וַﬠ ֲִשׂיתֶ ם צַלְ מֵ י עפליכם ְטחֹ ֵריכֶם ְוצַלְ מֵ י ﬠַ כְ ְבּ ֵריכֶם הַ מַּ ְשׁ ִח ִ
וּמﬠַ ל אֱ הֵ יכֶם וּמֵ ﬠַ ל אַ ְרצְ כֶם:
י ֵָקל אֶ ת־יָדוֹ ֵמﬠֲלֵ יכֶם ֵ
ְשׁלְּ חוּם וַיֵּלֵ כוּ:
6:6וְלָ מָּ ה ְתכ ְַבּדוּ אֶ ת־לְ בַ ְבכֶם כַּאֲ ֶשׁר כִּ ְבּדוּ ִמצְ ַריִם וּפַ ְרעֹ ה אֶ ת־לִ בָּ ם הֲ לוֹא כַּאֲ ֶשׁר ִה ְתﬠַ לֵּ ל בָּ הֶ ם וַי ַ
וּשׁתֵּ י פָ רוֹת ﬠָ לוֹת אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ לָ ה ֲﬠלֵ יהֶ ם עֹ ל וַאֲ סַ ְר ֶתּם אֶ ת־הַ פָּ רוֹת
6:7וְﬠַ תָּ ה ְקחוּ וַﬠֲשׂוּ ֲﬠגָלָ ה חֲ ָד ָשׁה אֶ חָ ת ְ
ְתה:
ֹתם ְבּנֵיהֶ ם מֵ אַ חֲ ֵריהֶ ם הַ בָּ י ָ
בָּ ֲﬠגָלָ ה וַהֲ ֵשׁיב ֶ
ֹתם לוֹ אָ ָשׁם ָתּ ִשׂימוּ בָ אַ ְרגַּז
וּנְת ֶתּם ֹאתוֹ אֶ ל־הָ ֲﬠגָלָ ה וְאֵ ת כְּ לֵ י הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר הֲ ֵשׁב ֶ
וּל ַק ְח ֶתּם אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה ַ
ְ 6:8
ִמצִּ דּוֹ ו ְִשׁלַּ ְחתֶּ ם אֹתוֹ וְהָ לָ :
ם־דּ ֶר גְּ בוּלוֹ יַﬠֲלֶ ה בֵּ ית ֶשׁמֶ שׁ הוּא ﬠָ ָשׂה לָ נוּ אֶ ת־הָ ָרﬠָ ה הַ גְּ דוֹלָ ה הַ זּ ֹאת ו ְִאם־ל ֹא ְוי ַָד ְﬠנוּ כִּ י ל ֹא יָדוֹ
ְ 6:9וּר ִאיתֶ ם ִא ֶ
נָגְ ﬠָ ה בָּ נוּ ִמ ְק ֶרה הוּא הָ יָה לָ נוּ:
ת־בּנֵיהֶ ם כָּלוּ בַ בָּ יִת:
ְ
6:10וַ ַיּﬠֲשׂוּ הָ אֲ נ ִָשׁים כֵּן וַיִּ ְקחוּ ְשׁתֵּ י פָ רוֹת ﬠָ לוֹת וַיַּאַ ְס רוּם בָּ ֲﬠגָלָ ה וְאֶ
6:11וַיּ ִָשׂמוּ אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה אֶ ל־הָ ֲﬠגָלָ ה וְאֵ ת הָ אַ ְרגַּז וְאֵ ת ﬠַ כְ ְבּ ֵרי הַ זָּהָ ב וְאֵ ת צ ְַל ֵמי ְטחֹ ֵריהֶ ם:
וּשׂמ ֹאול וְסַ ְרנֵי
ְוגָעוֹ ְול ֹא־סָ רוּ י ִָמין ְ
ל־דּ ֶר בֵּ ית ֶשׁמֶ שׁ ִבּ ְמ ִסלָּ ה אַ חַ ת הָ לְ כוּ הָ
ִשּׁ ְרנָה הַ פָּ רוֹת בַּ ֶדּ ֶר ﬠַ ֶ
6:12וַי ַ
פְ לִ ְשׁ ִתּים הֹ לְ כִ ים אַ חֲ ֵריהֶ ם ﬠַ ד־גְּ בוּל בֵּ ית ָשׁמֶ שׁ:
יר־ח ִטּים בָּ ﬠֵ ֶמק וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־ﬠֵ ינֵיהֶ ם וַיִּ ְראוּ אֶ ת־הָ אָ רוֹן וַיִּ ְשׂ ְמחוּ ִל ְראוֹת:
ִ
6:13וּבֵ ית ֶשׁמֶ שׁ קֹ צְ ִרים ְקצִ
) LXX(Lוַיַּﬠַ ל ﬠֲלֵ יהֶ ם ﬠַ כְ ְבּ ֵרים וַיִּ ְשׁ ְרצוּ ְבﬠָ נְיוֹתם ובתך אַ ְר ָצם ﬠֲלוּ ﬠַ כְ ְבּ ֵרים ו ְַתּ ִהי ְמהוּמַ ת־ מָ וֶת בָּ ﬠִ יר הַ גְּ דוֹלָ ה 6
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)גְּ בוּלָ הּ וַיַּﬠַ ל הַ גְּ דוֹלָ ה וַיִּ ְראוּ( // omit MT
ִשׂ ָראֵ ל 7
) MT LXX(ALN) // omit LXX(Bי ְ

2

 MTגַּת  LXX //הַ גִּ ִתּי 8
ִשׂ ָראֵ ל 8
) MT DSS(vid) LXX(LN) // omit LXX(BAי ְ

3
4

 LXX // omit MTאֵ לֵ ינוּ 8
ִשׂ ָראֵ ל  LXX(BAN) // addאֱ הֵ י 8
) MT DSS(vid) LXX(Lי ְ
7
 LXX DSS(vid) // omit MTגִּ תָּ ה 8
8
ִשׂ ָראֵ ל  MT LXX(BAN) // addהָ אֱ ִהים 10
) DSS(4QSam(a)) LXX(Lי ְ
9
ִשׂ ָראֵ ל  MT //יַד הָ אֱ ִהים  DSS(4QSam(a)) LXX(A 376 489 al) Mss //כְּ בוֹא אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים 11
כְּ בוֹא אֲ רוֹן אֱ הֵ י י ְ
)LXX(BLN

5
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)וְלַ קֹּ ְס ִמים וְלַ חַ ְרטֻ ִמּים(  LXX cf DSS(4QSam(a)) spacing // omit MTוְלַ חַ ְרטֻ ִמּים 2

10

תּם אֶ ת(  LXX // omit MTאַ תֶּ ם 3
)אַ ֶ

11

תסוּר 3
ֹא־תסוּר  LXX //הֲ לוֹא ָ
 MTלָ ָמּה ל ָ
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ְשׁם אֶ בֶ ן גְּ דוֹלָ ה ַויְבַ ְקּעוּ אֶ ת־ ֲﬠצֵי הָ ֲﬠגָלָ ה
מד ָשׁם ו ָ
ל־שׂ ֵדה יְהוֹשֻׁ ﬠַ בֵּ ית־הַ ִשּׁ ְמ ִשׁי ו ַַתּ ֲﬠ ֹ
6:14וְהָ ֲﬠגָלָ ה בָּ אָ ה אֶ ְ
וְאֶ ת־הַ פָּ רוֹת הֶ ﬠֱלוּ עֹלָ ה לַ יהוָה:
ר־אתּוֹ אֲ ֶשׁר־בּוֹ כְ לֵ י־זָהָ ב ַויּ ִָשׂמוּ אֶ ל־הָ אֶ בֶ ן הַ גְּ דוֹלָ ה וְאַ נְ ֵשׁי
הוֹרידוּ אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה וְאֶ ת־הָ אַ ְרגַּז אֲ ֶשׁ ִ
6:15וְהַ לְ וִיִּ ם ִ
ית־שׁ ֶמשׁ הֶ ﬠֱלוּ עֹלוֹת וַיִּ זְ ְבּחוּ זְ בָ ִחים בַּ יּוֹם הַ הוּא לַ יהוָה:
ֶ
בֵ
ֵי־פ ִל ְשׁ ִתּים ָראוּ וַיָּשֻׁ בוּ ﬠֶ ְקרוֹן בַּ יּוֹם הַ הוּא:
6:16וַחֲ ִמ ָשּׁה סַ ְרנ ְ
6:17וְאֵ לֶּ ה ְטחֹ ֵרי הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר הֵ ִשׁיבוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים אָ ָשׁם לַ יהוָה לְ אַ ְשׁדּוֹד אֶ חָ ד ְלﬠַ זָּה אֶ חָ ד ְלאַ ְשׁ ְקלוֹן אֶ חָ ד ְלגַת אֶ חָ ד
לְ ﬠֶ ְקרוֹן אֶ חָ ד:
6:18וְﬠַ כְ ְבּ ֵרי הַ זָּהָ ב ִמ ְספַּ ר כָּל־ﬠָ ֵרי פְ לִ ְשׁ ִתּים לַ חֲ מֵ ֶשׁת הַ ְסּ ָרנִים ֵמ ִﬠיר ִמ ְב ָצר וְﬠַ ד כֹּפֶ ר הַ ְפּ ָרזִ י וְﬠַ ד אָ בֵ ל הַ גְּ דוֹלָ ה
אֲ ֶשׁר ִהנִּיחוּ ﬠָ לֶ יהָ אֵ ת אֲ רוֹן יְהוָה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה ִבּ ְשׂ ֵדה יְהוֹשֻׁ ﬠַ בֵּ ית־הַ ִשּׁ ְמ ִשׁי:
י־הכָּה
ית־שׁמֶ שׁ כִּ י ָראוּ אֲ רוֹן  2יְהוָה וַ ַיּ בָּ ﬠָ ם ִשׁ ְב ִﬠים ִאישׁ 3וַיִּ ְתאַ ְבּלוּ הָ ﬠָ ם כִּ ִ
ֶ
ְ 6:19ול ֹא חָ דוּ ְבּנֵי ְי ָכ ְניָהוְּ 1בּאַ נְ ֵשׁי בֵ
יְהוָה בָּ ﬠָ ם מַ כָּה גְ דוֹלָ ה
ל־מי יַﬠֲלֶ ה מֵ ﬠָ לֵ ינוּ:
ית־שׁ ֶמשׁ ִמי יוּכַל לַ ֲﬠמֹד לִ ְפנֵי הַ ָקּדוֹשׁ 4הַ זֶּה וְאֶ ִ
ֶ
ֹאמרוּ אַ ְנ ֵשׁי בֵ
6:20וַיּ ְ
מ ר הֵ ִשׁבוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה ְרדוּ הַ ﬠֲלוּ אֹתוֹ אֲ לֵ יכֶם:
ל־יוֹשׁבֵ י ִק ְר ַית־יְﬠָ ִרים לֵ א ֹ
ְ
6:21וַיִּ ְשׁלְ חוּ מַ לְ אָ כִ ים אֶ
7:1וַ ָיּבֹאוּ אַ ְנ ֵשׁי ִק ְריַת יְﬠָ ִרים וַ ַיּﬠֲלוּ אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה וַיּ ִָבאוּ אֹתוֹ אֶ ל־בֵּ ית אֲ ִבינ ָָדב אֲ ֶשׁר 5בַּ גִּ ְבﬠָ ה וְאֶ ת־אֶ ְלﬠָ זָר ְבּנוֹ
ִק ְדּשׁוּ לִ ְשׁמֹר אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה:
7:2וַי ְִהי ִמיּוֹם ֶשׁבֶ ת הָ אָ רוֹן ְבּ ִק ְריַת יְﬠָ ִרים וַיִּ ְרבּוּ הַ יּ ִָמים וַיִּ ְהיוּ ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וַיִּ נָּהוּ כָּל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל אַ חֲ ֵרי
יְהוָה:
ם־בּכָל־לְ בַ ְבכֶם אַ תֶּ ם ָשׁ ִבים אֶ ל־יְהוָה הָ ִסירוּ אֶ ת־אֱ הֵ י הַ ֵנּכָר
מ ר ִא ְ
7:3וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־כָּל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
ִמתּוֹכְ כֶם וְהָ ﬠַ ְשׁתָּ רוֹת וְהָ כִ ינוּ לְ בַ ְבכֶם אֶ ל־יְהוָה וְﬠִ ְבדֻ הוּ לְ בַ דּוֹ ְויַצֵּל אֶ ְתכֶם ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:
7:4וַיּ ִָסירוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ְבּﬠָ לִ ים וְאֶ ת־הָ ﬠַ ְשׁ ָתּרֹת ַויַּﬠַ ְבדוּ אֶ ת־יְהוָה ְלבַ דּוֹ:
ֹאמר ְשׁמוּאֵ ל ִק ְבצוּ אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ִמּצְ פָּ ָתה וְאֶ ְתפַּ לֵּ ל בַּ ﬠַ ְדכֶם אֶ ל־יְהוָה:
ַ 7:5ויּ ֶ
ֹאמרוּ ָשׁם חָ ָטאנוּ לַ יהוָה וַיִּ ְשׁפֹּ ט
7:6וַיִּ ָקּ ְבצוּ הַ ִמּצְ פָּ תָ ה וַיִּ ְשׁאֲ בוּ־מַ יִם וַיִּ ְשׁפְּ כוּ לִ פְ נֵי ְיהוָה וַיָּצוּמוּ בַּ יּוֹם הַ הוּא וַיּ ְ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּצְ פָּ ה:
ְ
ְשׁמוּאֵ ל אֶ
ֵי־פלִ ְשׁ ִתּים אֶ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ַויִּ ְשׁ ְמ עוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
י־ה ְת ַק ְבּצוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ִמּצְ פָּ ָתה ַו ַיּﬠֲלוּ סַ ְרנ ְ
7:7וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים כִּ ִ
וַיִּ ְראוּ ִמפְּ נֵי פְ ִל ְשׁ ִתּים:
6
ל־שׁמוּאֵ ל אַ ל־תַּ חֲ ֵרשׁ ִממֶּ נּוּ ִמזְּ עֹ ק אֶ ל־יְהוָה אֱ הֶ י וְיֹ ִשׁﬠֵ נוּ ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:
ֹאמרוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ְ
ַ 7:8ויּ ְ
7:9וַיִּ ַקּח ְשׁמוּאֵ ל ְטלֵ ה חָ לָ ב אֶ חָ ד וַ ַיּﬠֲלֵ הוּ 7עוֹלָ ה כָּלִ יל לַ יהוָה וַיִּ זְ ﬠַ ק ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־יְהוָה ְבּﬠַ ד י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּ ֲﬠנֵהוּ יְהוָה:
7:10וַי ְִהי ְשׁמוּאֵ ל מַ ﬠֲלֶ ה הָ עוֹלָ ה וּפְ לִ ְשׁ ִתּים ִנגְּ שׁוּ לַ ִמּ ְלחָ ָמה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְַרﬠֵ ם יְהוָה ְבּקוֹל־גָּדוֹל בַּ יּוֹם הַ הוּא
ﬠַ ל־פְּ לִ ְשׁ ִתּים וַיְהֻ מֵּ ם וַיִּ נָּגְ פוּ לִ פְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ד־מתַּ חַ ת לְ בֵ ית כָּר:
ת־פּלִ ְשׁ ִתּים וַיַּכּוּם ﬠַ ִ
ְ
7:11וַיֵּצְ אוּ אַ ְנ ֵשׁי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמן־הַ ִמּצְ פָּ ה וַיִּ ְר ְדּפוּ אֶ
ֹאמר ﬠַ ד־הֵ נָּה ֲﬠז ָָרנוּ
ת־שׁ ָמהּ אֶ בֶ ן הָ ﬠָ זֶר ַויּ ַ
ְ
ָשׂם בֵּ ין־הַ ִמּצְ פָּ ה וּבֵ ין י ָָשׁן 8וַיִּ ְק ָרא אֶ
7:12וַיִּ ַקּח ְשׁמוּאֵ ל אֶ בֶ ן אַ חַ ת וַיּ ֶ
יְהוָה:
7:13וַיִּ ָכּ ְנעוּ הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּים ְול ֹא־י ְָספוּ עוֹד לָ בוֹא ִבּגְ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְַתּ ִהי יַד־יְהוָה בַּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים כֹּל יְמֵ י ְשׁמוּאֵ ל:
חוּ־פלִ ְשׁ ִתּים מֵ אֵ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ֵמﬠֶ ְקרוֹן וְﬠַ ד־גַּת וְאֶ ת־גְּ בוּלָ ן ִהצִּ יל י ְִשׂ ָראֵ ל
ְ
7:14ו ַָתּשׁ ְֹבנָה הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר לָ ְק
ִמיַּד פְּ לִ ְשׁ ִתּים וַי ְִהי ָשׁלוֹם בֵּ ין י ְִשׂ ָראֵ ל וּבֵ ין הָ אֱ מ ִֹרי:
7:15וַיִּ ְשׁ ֹפּט ְשׁמוּאֵ ל אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּל יְמֵ י חַ יָּיו:
ְשׁפַ ט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל־הַ ְמּקוֹמוֹת הָ אֵ לֶּ ה:
7:16וְהָ לַ ִמ ֵדּי ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה וְסָ בַ ב בֵּ ית־אֵ ל וְהַ גִּ ְלגָּל וְהַ ִמּצְ פָּ ה ו ָ
ן־שׁם ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה:
ְשׁם ָשׁפָ ט אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ בֶ ָ
י־שׁם בֵּ יתוֹ ו ָ
7:17וּ ְתשֻׁ בָ תוֹ הָ ָרמָ ָתה כִּ ָ
ָשׂם אֶ ת־בָּ נָיו שֹׁפְ ִטים לְ י ְִשׂ ָראֵ ל:
8:1וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ז ֵָקן ְשׁמוּאֵ ל וַיּ ֶ
 LXX OL //וְל ֹא חָ דוּ ְבּנֵי ְיכָנְ יָהוּ 19
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 MTבַּ אֲ רוֹן  LXX //אֲ רוֹן 19
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שׁ ְפ ִטים ִבּ ְבאֵ ר ָשׁבַ ע:
ְשׁם ִמ ְשׁנֵהוּ אֲ ִביָּה ֹ
ם־בּנוֹ הַ ְבּכוֹר יוֹאֵ ל ו ֵ
ַ 8:2וי ְִהי ֶשׁ ְ
ְ 8:3ול ֹא־הָ ְלכוּ בָ נָיו בדרכו וַיִּ טּוּ אַ חֲ ֵרי הַ בָּ צַע וַיִּ ְקחוּ־שֹׁחַ ד ַויַּטּוּ ִמ ְשׁפָּ ט:
ל־שׁמוּאֵ ל הָ ָרמָ תָ ה:
8:4וַיִּ ְת ַק ְבּצוּ כֹּל זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ָיּבֹאוּ אֶ ְ
1
נְתּ וּבָ נֶי ל ֹא הָ לְ כוּ ִבּ ְד ָרכֶי וְﬠַ ָתּה ִשׂימָ ה־לָּ נוּ מֶ לֶ לְ ָשׁפְ טֵ נוּ כְּ כָל־הַ גּוֹיִם:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ִהנֵּה אַ תָּ ה ז ַָק ָ
ַ 8:5ויּ ְ
8:6וַיּ ֵַרע הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינֵי ְשׁמוּאֵ ל כַּאֲ ֶשׁ ר אָ ְמרוּ ְתּנָה־לָּ נוּ מֶ לֶ לְ ָשׁפְ טֵ נוּ וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־יְהוָה:
י־אֹתי ָמאֲ סוּ ִמ ְמּ
ִ
ֹאמרוּ אֵ לֶ י כִּ י ל ֹא ֹא ְת מָ אָ סוּ כִּ
ל־שׁמוּאֵ ל ְשׁמַ ע ְבּ קוֹל הָ ﬠָ ם לְ כֹל אֲ ֶשׁר־י ְ
ַ 8:7ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ְ
ﬠֲלֵ יהֶ ם:
ֹתם ִמ ִמּצְ ַריִם וְﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּה וַיַּﬠַ זְ ֻב ִני וַיַּﬠַ ְבדוּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים כֵּן
8:8כְּ כָל־הַ ַמּﬠ ֲִשׂים אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ ִליִ 2מיּוֹם הַ ֲﬠ ִתי א ָ
הֵ מָּ ה עֹ ִשׂים גַּם־לָ :
8:9וְﬠַ תָּ ה ְשׁמַ ע ְבּקוֹלָ ם אַ כִּ י־הָ ﬠֵ ד תָּ ﬠִ יד בָּ הֶ ם ו ְִהגּ ְַד ָתּ לָ הֶ ם ִמ ְשׁפַּ ט הַ ֶמּלֶ אֲ ֶשׁר י ְִמ ﬠֲלֵ יהֶ ם:
ָל־דּ ְב ֵרי יְהוָה אֶ ל־הָ ﬠָ ם הַ שֹּׁאֲ לִ ים ֵמ ִאתּוֹ מֶ לֶ :
8:10וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֵ ת כּ ִ
וּבפָ ָר ָשׁיו ְו ָרצוּ ִל ְפנֵי
ְשׂם לוֹ ְבּמֶ ְרכּ ְַבתּוֹ ְ
ת־בּנֵיכֶם י ִָקּח ו ָ
ְ
ַ 8:11ויּ ֹאמֶ ר זֶה י ְִהיֶה ִמ ְשׁפַּ ט הַ ֶמּלֶ אֲ ֶשׁר י ְִמ ﬠֲלֵ יכֶם אֶ
מֶ ְרכּ ְַבתּוֹ:
י־מלְ חַ ְמתּוֹ
ְשׂ ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים וְלַ חֲ רֹשׁ חֲ ִרישׁוֹ ו ְִל ְקצֹר ְקצִ ירוֹ ו ְִלבָּ צִ יר בָּ צִ ירוֹ 3וְלַ ﬠֲשׂוֹת כְּ לֵ ִ
8:12וְלָ שׂוּם לוֹ ָשׂ ֵרי אֲ לָ ִפים ו ָ
וּכְ לֵ י ִרכְ בּוֹ:
ת־בּנוֹתֵ יכֶם י ִָקּח לְ ַר ָקּחוֹת וּלְ ַטבָּ חוֹת וּלְ אֹפוֹת:
8:13וְאֶ ְ
טּוֹבים ִי ָקּח ְונ ַָתן לַ ﬠֲבָ ָדיו:
דוֹתיכֶם וְאֶ ת־כּ ְַרמֵ יכֶם ְוזֵיתֵ יכֶם הַ ִ
ת־שׂ ֵ
ְ
8:14וְאֶ
ְ 8:15וז ְַרﬠֵ יכֶם ְוכ ְַרמֵ יכֶם יַﬠְ שֹׂר ְונָתַ ן לְ סָ ִריסָ יו וְלַ ﬠֲבָ ָדיו:
מוֹריכֶם י ִָקּח וְﬠָ ָשׂה ִל ְמלַ אכְ תּוֹ:
טּוֹבים וְאֶ ת־חֲ ֵ
ת־בּ ַק ְרכֶם  4הַ ִ
ְ
8:16וְאֶ ת־ﬠַ ְב ֵדיכֶם וְאֶ ת־ ִשׁפְ חוֹתֵ יכֶם וְאֶ
ְ 8:17וצ ֹא ְנכֶם יַﬠְ שֹׂר וְאַ תֶּ ם ִתּ ְהיוּ־לוֹ לַ ﬠֲבָ ִדים:
8:18וּזְ ﬠַ ְק ֶתּם בַּ יּוֹם הַ הוּא ִמלִּ פְ נֵי מַ לְ כְּ כֶם אֲ ֶשׁר ְבּחַ ְרתֶּ ם לָ כֶם ְול ֹא־יַ ֲﬠנֶה יְהוָה אֶ ְתכֶם בַּ יּוֹם הַ הוּא:5
ֹאמ רוּ לּ ֹא כִּ י ִאם־מֶ לֶ י ְִהיֶה ﬠָ לֵ ינוּ:
8:19וַי ְָמאֲ נוּ הָ ﬠָ ם לִ ְשׁמֹﬠַ ְבּקוֹל ְשׁמוּאֵ ל וַיּ ְ
ֹתנוּ:
ת־מ ְלחֲ מ ֵ
ִ
וּשׁפָ טָ נוּ מַ לְ כֵּנוּ ְויָ ָצא לְ פָ נֵינוּ ְונִלְ חַ ם אֶ
8:20וְהָ יִינוּ גַם־אֲ נ ְַחנוּ כְּ כָל־הַ גּוֹיִם ְ
ָל־דּ ְב ֵרי הָ ﬠָ ם וַי ְַד ְבּ ֵרם ְבּאָ זְ נֵי יְהוָה:
8:21וַיִּ ְשׁמַ ע ְשׁמוּאֵ ל אֵ ת כּ ִ
ֹאמר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־אַ נְ ֵשׁי י ְִשׂ ָראֵ ל ְלכוּ ִאישׁ
ל־שׁמוּאֵ ל ְשׁמַ ע ְבּ קוֹלָ ם ו ְִה ְמלַ כְ ָתּ לָ הֶ ם מֶ לֶ ַויּ ֶ
ֹאמר יְהוָה אֶ ְ
ַ 8:22ויּ ֶ
לְ ﬠִ ירוֹ:
ן־אישׁ י ְִמינִי גִּ בּוֹר חָ יִל:
כוֹרת בֶּ ן־אֲ ִפיחַ בֶּ ִ
ן־בּ ַ
וּשׁמוֹ ִקישׁ בֶּ ן־אֲ ִביאֵ ל בֶּ ן־צְ רוֹר בֶּ ְ
י־אישׁ ִמ ִבּן־י ִָמין ְ
ַ 9:1וי ְִה ִ
וּשׁמוֹ ָשׁאוּל בָּ חוּר וָטוֹב וְאֵ ין ִאישׁ ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל טוֹב ִמ ֶמּנּוּ ִמ ִשּׁכְ מוֹ ו ַָמ ְﬠלָ ה ָגּבֹהַּ ִמכָּל־הָ ﬠָ ם:
9:2וְלוֹ־הָ יָה בֵ ן ְ
ל־שׁאוּל ְבּנוֹ ַקח־נָא ִא ְתּ אֶ ת־אַ חַ ד ֵמהַ ְנּﬠָ ִרים ְוקוּם לֵ
ָ
9:3וַתּ ֹאבַ ְדנָה הָ אֲ תֹנוֹת לְ ִקישׁ אֲ ִבי ָשׁאוּל וַיּ ֹאמֶ ר ִקישׁ אֶ
תנֹת ַויּ ָָקם ָשׁאוּל וַיִּ ַקּח אֶ ת־אַ חַ ד ִמ ַנּﬠ ֲֵרי אָ ִביו ִאתּוֹ ַויֵּלֶ ְלבַ ֵקּשׁ אֶ ת־אֲ תֹנוֹת ִקישׁ אָ ִביו:6
בַּ ֵקּשׁ אֶ ת־הָ אֲ ֹ
ץ־שׁﬠ ֲִלים וָאַ יִן וַיַּﬠַ ְברוְּ 9בּאֶ ֶרץ־י ְִמינִי וְל ֹא
ץ־שׁ ִל ָשׁה ְול ֹא מָ צָאוּ וַיַּﬠַ ְברוּ ְבאֶ ֶר ַ
9:4וַיַּﬠַ ְברוְּ 7בּהַ ר־אֶ פְ ַריִם וַיַּﬠַ ְב רוְּ 8בּאֶ ֶר ָ
מָ צָאוּ:
ר־ﬠמּוֹ ְלכָה ְונָשׁוּבָ ה פֶּ ן־י ְֶח ַדּל אָ ִבי ִמן־הָ אֲ תֹנוֹת ו ְָדאַ ג לָ נוּ:
ְשׁאוּל אָ ַמר ְל ַנﬠֲרוֹ אֲ ֶשׁ ִ
9:5הֵ ָמּה בָּ אוּ ְבּאֶ ֶרץ צוּף ו ָ
ֹאמר לוֹ ִהנֵּה־נָא ִאישׁ־אֱ ִהים בָּ ִﬠיר הַ זּ ֹאת וְהָ ִאישׁ נִכְ בָּ ד כֹּל אֲ ֶשׁר־י ְַדבֵּ ר בּוֹא יָבוֹא ﬠַ ָתּה ֵנ ֲלכָה ָשּׁם אוּלַ י יַגִּ יד
9:6וַיּ ֶ
ת־דּ ְרכֵּנוּ אֲ ֶשׁ ר־הָ לַ כְ נוּ ﬠָ לֶ יהָ :
לָ נוּ אֶ ַ
ין־להָ ִביא ְל ִאישׁ הָ אֱ ִהים
שׁוּרה אֵ ְ
וּת ָ
ֹאמר ָשׁאוּל ְל ַנﬠֲרוֹ ו ְִהנֵּה נֵלֵ וּמַ ה־נּ ִָביא לָ ִאישׁ כִּ י הַ לֶּ חֶ ם אָ זַל ִמכֵּלֵ ינוּ ְ
9:7וַיּ ֶ
מָ ה ִאתָּ נוּ:
תּה  LXX //וְﬠַ תָּ ה 5
 MTﬠַ ָ
 LXX // omit MTלִ י 8
)ו ְִלבָּ צִ ירוְלַ ﬠֲשׂוֹת(  LXX // omit MTוְלִ בָּ צִ יר בָּ צִ ירוֹ 12
חוּריכֶם ְ LXX //בּ ַק ְרכֶם 16
 MTבַּ ֵ
תּם לָ כֶם ֶמלֶ  MT //בַּ יּוֹם הַ הוּא 18
 LXX cf DSSבַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם כִּ י־אַ ֶתּם ְבּחַ ְר ֶ
שׁאוּל וַיִּ ַקּח אֶ ת־אַ חַ ד ִמ ַנּﬠ ֲֵרי אָ ִביו ִאתּוֹ וַיֵּלֶ ְלבַ ֵקּשׁ אֶ ת־אֲ תֹנוֹת ִקישׁ אָ ִביו 3
 LXX(L) Mss Syr // omit MTוַיּ ָָקם ָ
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ﬠבֹר( Tg Vg
)וַיּ ָָקם וַ ַיּ ֲ
ﬠבֹר  LXX //וַיַּﬠַ ְברוּ 4
 MTוַ ַיּ ֲ
ﬠבֹר  LXX //וַיַּﬠַ ְברוּ 4
 MTוַ ַיּ ֲ
ﬠבֹר  LXX //וַיַּﬠַ ְברוּ 4
 MTוַ ַיּ ֲ

7
8
9

נִמצָא ְבי ִָדי ֶרבַ ע ֶשׁ ֶקל כָּסֶ ף ְונ ַָת ִתּי ְל ִאישׁ הָ אֱ ִהים ו ְִהגִּ יד לָ נוּ
ֹאמ ר ִהנֵּה ְ
ת־שׁאוּל ַויּ ֶ
ָ
9:8וַיֹּ סֶ ף הַ נַּﬠַ ר לַ ﬠֲנוֹת אֶ
ת־דּ ְרכֵּנוּ:
אֶ ַ
ְ 9:9לפָ נִים ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל כֹּה־אָ מַ ר הָ ִאישׁ ְבּלֶ כְ תּוֹ ִל ְדרוֹשׁ אֱ ִהים לְ כוּ ְונ ְֵלכָה ﬠַ ד־הָ רֹאֶ ה כִּ י לַ נּ ִָביא הַ יּוֹם ִי ָקּ ֵרא לְ פָ נִים
הָ רֹאֶ ה:
ר־שׁם ִאישׁ הָ אֱ ִהים:
9:10וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל לְ ַנﬠֲרוֹ טוֹב ְדּבָ ְר לְ כָה נֵלֵ כָה וַיֵּלְ כוּ אֶ ל־הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁ ָ
ֹאמ רוּ לָ הֶ ן הֲ יֵשׁ בָּ זֶה הָ רֹאֶ ה:
עֹלים ְבּמַ ﬠֲלֵ ה הָ ִﬠיר וְהֵ ָמּה ָמצְ אוּ נְ ﬠָ רוֹת יֹ צְ אוֹת ִל ְשׁאֹב ָמיִם וַיּ ְ
9:11הֵ ָמּה ִ
ֹאמ ְרנָה יֵּשׁ ִהנֵּה ְלפָ נֶי ַמהֵ ר ﬠַ ָתּה כִּ י הַ יּוֹם בָּ א לָ ִﬠיר כִּ י זֶבַ ח הַ יּוֹם לָ ﬠָ ם בַּ בָּ ָמה:
אוֹתם ַותּ ַ
ָ
9:12ו ַַתּ ֲﬠנֶינָה
9:13כְּ בֹאֲ כֶם הָ ִﬠיר כֵּן ִתּ ְמצְ אוּן אֹ תוֹ ְבּ ֶט ֶרם ַיﬠֲלֶ ה הַ בָּ ָמ ָתה לֶ אֱ כֹל כִּ י ל ֹא־י ֹאכַל הָ ﬠָ ם ﬠַ ד־בֹּאוֹ כִּ י־הוּא יְבָ ֵר הַ זֶּבַ ח
אַ חֲ ֵרי־כֵן י ֹאכְ לוּ הַ ְקּרֻ ִאים וְﬠַ תָּ ה ﬠֲלוּ כִּ י־אֹתוֹ כְ הַ יּוֹם ִתּ ְמצְ אוּן אֹתוֹ:
ַ 9:14ו ַיּﬠֲלוּ הָ ﬠִ יר הֵ ָמּה בָּ ִאים ְבּתוֹ הָ ﬠִ יר ו ְִהנֵּה ְשׁמוּאֵ ל יֹ צֵא ִל ְק ָראתָ ם לַ ﬠֲלוֹת הַ בָּ מָ ה:
בוֹא־שׁאוּל לֵ אמֹר:
ָ
9:15וַיהוָה גָּלָ ה אֶ ת־ ֹאזֶן ְשׁמוּאֵ ל יוֹם אֶ חָ ד לִ ְפנֵי
ְהוֹשׁיﬠַ אֶ ת־ﬠַ ִמּי ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
וּמ ַשׁ ְחתּוֹ לְ נָגִ יד ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ִ
9:16כָּﬠֵ ת ָמחָ ר אֶ ְשׁלַ ח אֵ לֶ י ִאישׁ מֵ אֶ ֶרץ ִבּנְ י ִָמן ְ
יתי אֶ ת־ﬠֳנִי 1ﬠַ ִמּי כִּ י בָּ אָ ה ַצﬠ ֲָקתוֹ אֵ לָ י:
כִּ י ָר ִא ִ
ת־שׁאוּל וַיהוָה ﬠָ נָהוּ ִהנֵּה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר אָ ַמ ְר ִתּי אֵ לֶ י זֶה יַﬠְ צֹר ְבּﬠַ ִמּי:
ָ
וּשׁמוּאֵ ל ָראָ ה אֶ
ְ 9:17
ידה־נָּא לִ י אֵ י־זֶה בֵּ ית הָ רֹאֶ ה:
ת־שׁמוּאֵ ל ְבּתוֹ הַ ָשּׁﬠַ ר וַיּ ֹאמֶ ר הַ גִּ ָ
ְ
9:18וַיִּ גַּשׁ ָשׁאוּל אֶ
ת־שׁאוּל וַיּ ֹאמֶ ר אָ נֹכִ י הוּא  2ﬠֲלֵ ה לְ פָ נַי הַ בָּ מָ ה וַאֲ כ ְַל ֶתּם ִﬠ ִמּי הַ יּוֹם ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי בַ בּ ֶֹקר ְוכֹל אֲ ֶשׁר
ָ
ַ 9:19ויַּﬠַ ן ְשׁמוּאֵ ל אֶ
ִבּלְ בָ ְב אַ גִּ יד לָ :
וּל ִמי כָּל־חֶ ְמ ַדּת י ְִשׂ ָראֵ ל
נִמצָאוּ ְ
ת־ל ְבּ לָ הֶ ם כִּ י ְ
אֹבדוֹת לְ הַ יּוֹם ְשׁ ֶשׁת הַ יּ ִָמים אַ ל־תָּ ֶשׂם אֶ ִ
9:20וְלָ אֲ תֹנוֹת הָ ְ
הֲ לוֹא לְ וּלְ כֹל בֵּ ית אָ ִבי :
3
ָל־מ ְשׁפְּ חוֹת ִשׁ ְבטֵ י
וּמ ְשׁפַּ ְח ִתּי הַ צְּ ﬠִ ָרה ִמכּ ִ
9:21וַיַּﬠַ ן ָשׁאוּל וַיּ ֹאמֶ ר הֲ לוֹא בֶ ן־י ְִמינִי אָ נֹכִ י ִמ ַקּטַ נֵּי ֵשׁבֶ ט י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
ִב ְני ִָמן וְלָ מָּ ה ִדּבַּ ְרתָּ אֵ לַ י כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה:
רוּאים וְהֵ ָמּה כִּ ְשׁ ִשׁים ִאישׁ:
ָתה וַיִּ תֵּ ן לָ הֶ ם מָ קוֹם ְבּר ֹאשׁ הַ ְקּ ִ
ת־שׁאוּל וְאֶ ת־ ַנﬠֲרוֹ ַוי ְִביאֵ ם לִ ְשׁכּ ָ
ָ
9:22וַיִּ ַקּח ְשׁמוּאֵ ל אֶ
ֹתהּ ִﬠ ָמּ :
9:23וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל לַ טַּ בָּ ח ְתּנָה אֶ ת־הַ מָּ נָה אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לָ אֲ ֶשׁר אָ ַמ ְר ִתּי אֵ לֶ י ִשׂים א ָ
ָשׂם ִלפְ נֵי ָשׁאוּל וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה הַ ִנּ ְשׁאָ ר ִשׂים־לְ פָ נֶי אֱ כֹל כִּ י לַ מּוֹﬠֵ ד
ַ 9:24ויּ ֶָרם הַ ַטּבָּ ח אֶ ת־הַ שּׁוֹק וְהֶ ﬠָ לֶ יהָ ַויּ ֶ
ם־שׁמוּאֵ ל בַּ יּוֹם הַ הוּא:
ְ
אתי וַיּ ֹאכַל ָשׁאוּל ﬠִ
ָשׁמוּר־לְ לֵ אמֹר הָ ﬠָ ם ָק ָר ִ
4
 9:25וַיּ ְֵרדוּ מֵ הַ בָּ מָ ה הָ ﬠִ יר וַיִּ ְר ְבּדוּ ְל ָשׁאוּל ﬠַ ל־הַ גָּג:
קוּמה וַאֲ ַשׁ ְלּחֶ ָךּ ַויּ ָָקם ָשׁאוּל וַיֵּצְ אוּ
ל־שׁאוּל ﬠַ ל הַ גָּג לֵ אמֹר ָ
 9:26וַיִּ ְשׁכַּב וַי ְִהי ַכּﬠֲלוֹת הַ ַשּׁחַ ר וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוּאֵ ל אֶ ָ
וּשׁמוּאֵ ל הַ חוּצָ ה:
ְשׁנֵיהֶ ם הוּא ְ
ל־שׁאוּל אֱ מֹר לַ נַּﬠַ ר ְויַ ֲﬠבֹר ְלפָ נֵינוּ ַו ַיּ ֲﬠ ֹב ר וְאַ ָתּה ֲﬠמֹד כַּיּוֹם
וּשׁמוּאֵ ל אָ מַ ר אֶ ָ
יוֹר ִדים ִבּ ְק ֵצה הָ ﬠִ יר ְ
9:27הֵ מָּ ה ְ
ת־דּבַ ר אֱ ִהים:
וְאַ ְשׁ ִמי ֲﬠ אֶ ְ
10:1וַיִּ ַקּח ְשׁמוּאֵ ל אֶ ת־פַּ הַ ֶשּׁמֶ ן וַיִּ צֹק ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ וַיִּ ָשּׁ ֵקהוּ וַיּ ֹאמֶ ר הֲ לוֹא ְמ ָשׁחֲ יְהוָה ְלנָגִ יד ﬠַ ל־ﬠַ מּוֹ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל
י־מ ָשׁחֲ יְהוָה ﬠַ ל־נַחֲ לָ תוֹ ְלנָגִ יד:
ֶה־לּ הָ אוֹת 5כִּ ְ
וֹשׁיﬠֵ נוּ ִמיַּד אֹ יְבָ יו ִמסָּ ִביב ְוז ְ
וְאַ תָּ ה ַתﬠְ צֹר בָּ ﬠָ ם יְהוָה וְאַ ָתּה תּ ִ
ם־קבֻ ַרת ָרחֵ ל ִבּגְ בוּל ִבּנְ י ִָמן ְבּצֶ ְלצַח וְאָ ְמרוּ אֵ לֶ י נ ְִמצְ אוּ
צָאת ְשׁנֵי אֲ נ ִָשׁים ִﬠ ְ
ָ
ְ 10:2בּלֶ כְ ְתּ הַ יּוֹם ֵמ ִﬠ ָמּ ִדי וּמָ
ֱשׂה ִל ְבנִי:
ת־דּ ְב ֵרי הָ אֲ תֹנוֹת ו ְָדאַ ג לָ כֶם לֵ אמֹר ָמה אֶ ﬠ ֶ
הָ אֲ תֹנוֹת אֲ ֶשׁר הָ לַ כְ תָּ לְ בַ ֵקּשׁ ו ְִהנֵּה נָטַ שׁ אָ ִבי אֶ ִ
עֹלים אֶ ל־הָ אֱ ִהים בֵּ ית־אֵ ל אֶ חָ ד
וּמ ָצאוּ ָשּׁם ְשׁ ָשׁה אֲ נ ִָשׁים ִ
את ﬠַ ד־אֵ לוֹן תָּ בוֹר ְ
10:3וְחָ לַ ְפתָּ ִמ ָשּׁם וָהָ ְלאָ ה וּבָ ָ
ֹשׂא נֵבֶ ל־יָיִן:
ֹשׂא ְשׁ ֶשׁת כִּ כְּ רוֹת לֶ חֶ ם וְאֶ חָ ד נ ֵ
ֹשׂא ְשׁ ָשׁה גְ ָדיִים וְאֶ חָ ד נ ֵ
נ ֵ
6
ְשׁאֲ לוּ לְ לְ ָשׁלוֹם ְונ ְָתנוּ ְל ְשׁתֵּ י ְתּנוּפַ ת לֶ חֶ ם וְלָ ַק ְחתָּ ִמיּ ָָדם:
10:4ו ָ
יאים יֹ ְר ִדים
נְב ִ
ִיהי כְ בֹאֲ ָשׁם הָ ִﬠיר וּפָ ג ְַﬠ ָתּ חֶ בֶ ל ִ
ר־שׁם ְנצִ יב 7פְ לִ ְשׁ ִתּים ו ִ
10:5אַ חַ ר כֵּן ָתּבוֹא גִּ ְבﬠַ ת הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁ ָ
מֵ הַ בָּ מָ ה וְלִ פְ נֵיהֶ ם נֵבֶ ל ְותֹף וְחָ לִ יל וְכִ נּוֹר וְהֵ מָּ ה ִמ ְתנ ְַבּ ִאים:
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10:6וְצָלְ חָ ה ﬠָ לֶ י רוּחַ יְהוָה ו ְִה ְתנ ִַבּיתָ ﬠִ מָּ ם ְונ ְֶהפַּ כְ תָּ לְ ִאישׁ אַ חֵ ר:
ֲשׂה לְ אֲ ֶשׁ ר ִתּ ְמצָא י ֶָד כִּ י הָ אֱ ִהים ִﬠ ָמּ :
10:7וְהָ יָה כִּ י ְתבֹאֶ ינָה הָ אֹתוֹת הָ אֵ לֶּ ה לָ ﬠ ֵ
ד־בּוֹאי
ִ
ְ 10:8וי ַָר ְדתָּ לְ פָ נַי הַ גִּ לְ גָּל ו ְִהנֵּה אָ נֹכִ י יֹ ֵרד אֵ לֶ י ְלהַ ﬠֲלוֹת עֹ לוֹת ִלזְ בֹּחַ זִ ְבחֵ י ְשׁלָ ִמים ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תּוֹחֵ ל ﬠַ
ֲשׂה:
ְהוֹדﬠְ ִתּי לְ אֵ ת אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֶ
אֵ לֶ י ו ַ
10:9וְהָ יָה כְּ הַ פְ נֹתוֹ ִשׁכְ מוֹ לָ לֶ כֶת מֵ ﬠִ ם ְשׁמוּאֵ ל וַיַּהֲ פָ ־לוֹ אֱ ִהים לֵ ב אַ חֵ ר וַ ָיּבֹאוּ כָּל־הָ אֹתוֹת הָ אֵ לֶּ ה בַּ יּוֹם
הַ הוּא:
ל־נְב ִאים ִל ְק ָראתוֹ ו ִַתּצְ לַ ח ﬠָ לָ יו רוּחַ אֱ ִהים וַיִּ ְתנַבֵּ א ְבּתוֹכָם:
ִ
 10:10וַ ָיּב ֹאִ 1מ ָשּׁם 2הַ גִּ ְבﬠָ ָתה ו ְִהנֵּה חֶ בֶ
ל־רﬠֵ הוּ ַמה־זֶּה הָ יָה
ֹאמ ר הָ ﬠָ ם ִאישׁ אֶ ֵ
ם־נְב ִאים נִבָּ א וַיּ ֶ
ִ
ָל־יוֹדעוֹ ֵמ ִא ְתּמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם וַיִּ ְראוּ ו ְִהנֵּה ִﬠ
ְ
ַ 10:11וי ְִהי כּ
יאים:
ן־קישׁ הֲ גַם ָשׁאוּל בַּ נּ ְִב ִ
ְלבֶ ִ
ְתה ְלמָ ָשׁל הֲ גַם ָשׁאוּל בַּ נּ ְִב ִאים:
וּמי אֲ ִביהֶ ם ﬠַ ל־כֵּן הָ י ָ
ַ 10:12ויַּﬠַ ן ִאישׁ ִמ ָשּׁם ַויּ ֹאמֶ ר ִ
ַ 10:13ו ְיכַל מֵ ִה ְתנַבּוֹת ַו ָיּב ֹא הַ בָּ מָ ה:
ל־שׁמוּאֵ ל:
10:14וַיּ ֹאמֶ ר דּוֹד ָשׁאוּל אֵ לָ יו וְאֶ ל־ ַנﬠֲרוֹ אָ ן הֲ לַ כְ תֶּ ם וַיּ ֹאמֶ ר לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת־הָ אֲ תֹנוֹת וַ ִנּ ְראֶ ה כִ י־אַ יִן וַנָּבוֹא אֶ ְ
ידה־נָּא לִ י מָ ה־אָ ַמ ר לָ כֶם ְשׁמוּאֵ ל:
ַ 10:15ויּ ֹאמֶ ר דּוֹד ָשׁאוּל הַ גִּ ָ
ֹא־הגִּ יד לוֹ אֲ ֶשׁר אָ מַ ר
ת־דּבַ ר הַ ְמּלוּכָה ל ִ
נִמצְ אוּ הָ אֲ תֹנוֹת וְאֶ ְ
10:16וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל אֶ ל־דּוֹדוֹ הַ גֵּד ִהגִּ יד לָ נוּ כִּ י ְ
ְשׁמוּאֵ ל:
ַ 10:17ויַּצְ ﬠֵ ק ְשׁמוּאֵ ל אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֶ ל־יְהוָה הַ ִמּצְ פָּ ה:
יתי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ָריִם וָאַ צִּ יל אֶ ְתכֶם ִמיַּד
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּה־אָ ַמר ְיהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אָ נֹכִ י הֶ ﬠֱלֵ ִ
ֹאמר אֶ ְ
10:18וַיּ ֶ
וּמיַּד כָּל־הַ ַמּ ְמלָ כוֹת הַ חֲ צִ ים אֶ ְתכֶם:
ִמצְ ַריִם ִ
ֹאמרוּ ל ֹא 3כִּ י־מֶ לֶ
עוֹתיכֶם וְצָ ר ֵֹתיכֶם ַותּ ְ
ָל־ר ֵ
מוֹשׁיﬠַ לָ ֶכם ִמכּ ָ
ִ
10:19וְאַ ֶתּם הַ יּוֹם ְמאַ ְס ֶתּם אֶ ת־אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר־הוּא
תָּ ִשׂים ﬠָ לֵ ינוּ וְﬠַ תָּ ה ִה ְתיַצְּ בוּ לִ פְ נֵי יְהוָה לְ ִשׁ ְבטֵ יכֶם וּלְ אַ לְ פֵ יכֶם:
ָל־שׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ לָּ ֵכד ֵשׁבֶ ט ִבּ ְני ִָמן:
10:20וַיּ ְַק ֵרב ְשׁמוּאֵ ל אֵ ת כּ ִ
ת־מ ְשׁפַּ חַ ת ַמּ ְט ִרי
ִ
ת־שׁבֶ ט ִבּ ְני ִָמן למשפחתו לְ ִמ ְשׁ ְפּחֹ תָ יו ו ִַתּלָּ כֵד ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ַמּ ְט ִרי ַויּ ְַק ֵרב אֶ
ֵ
ַ 10:21ויּ ְַק ֵרב אֶ
ן־קישׁ ַויְבַ ְקשֻׁ הוּ ְול ֹא נ ְִמצָא:
לִ גְ בָ ִרים  4וַיִּ לָּ כֵד ָשׁאוּל בֶּ ִ
ֹאמר יְהוָה ִהנֵּה־הוּא נ ְֶחבָּ א אֶ ל־הַ כֵּלִ ים:
10:22וַיִּ ְשׁאֲ לוּ־עוֹד בַּ יהוָה הֲ בָ א עוֹד הֲ ם ִאישׁ וַיּ ֶ
10:23וַיָּרֻ צוּ וַיִּ ָקּחֻ הוּ ִמ ָשּׁם וַיִּ ְתיַצֵּב ְבּתוֹ הָ ﬠָ ם וַיִּ גְ בַּ הּ ִמכָּל־הָ ﬠָ ם ִמ ִשּׁכְ מוֹ ו ָָמ ְﬠלָ ה:
ֹאמ רוּ
10:24וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם הַ ְרּ ִאיתֶ ם אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר־בּוֹ יְהוָה כִּ י אֵ ין ָכּמֹהוּ ְבּכָל־הָ ﬠָ ם ַויּ ִָרעוּ כָל־הָ ﬠָ ם וַיּ ְ
י ְִחי הַ מֶּ לֶ :
ְשׁלַּ ח ְשׁמוּאֵ ל אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם
10:25וַי ְַדבֵּ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־הָ ﬠָ ם אֵ ת ִמ ְשׁפַּ ט הַ ְמּ ֻלכָה וַיִּ כְ תֹּב בַּ סֵּ פֶ ר ַו ַיּנַּח ִל ְפנֵי יְהוָה ַוי ַ
וַיּ ְֵלכוּ ִאישׁ לִ ְמקוֹמוֹ :5
7
6
ַם־שׁאוּל הָ לַ ְלבֵ יתוֹ גִּ ְבﬠָ תָ ה וַיֵּלְ כוּ ְבּנִי הַ חַ יִל אֲ ֶשׁר־ ָנגַע יְהוָה ְבּ ִלבָּ ם:
ְ 10:26וג ָ
ת־בּנֵי גָד
ְ
וּבנֵי ְבלִ יַּﬠַ ל אָ ְמרוּ מַ ה־יֹּ ִשׁﬠֵ נוּ זֶה וַיִּ ְבזֻהוּ ְול ֹא־הֵ ִביאוּ לוֹ ִמ ְנחָ ה ְו ִנחֵ שׁ מֶ לֶ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן הוּא לָ חַ ץ אֶ
ְ 10:27
מוֹשׁיﬠַ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל וְלוּא ִנ ְשׁאַ ר ִאישׁ ִבּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ר ְבּﬠֵ בֶ ר
ִ
ֵי־ראוּבֵ ן ְבּחָ זְ ָקה ְו ִנ ַקּר לָ הֶ ם כָּל־ﬠֵ ין י ִָמין אֵ ין
וְאֶ ת ְבּנ ְ
הַ יּ ְַר ֵדּן אֲ ֶשׁר לוֹא נִ ַקּר לוֹ ִנחֵ שׁ ֶמלֶ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן כָּל־ﬠֵ ין י ִָמין וְהֵ ן ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים ִאישׁ נַצְּ לוּ ִמיַּד ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל
יָבֵ שׁ גִּ לְ ﬠָ ד:
8
ֹאמ רוּ כָּל־אַ נְ ֵשׁי יָבֵ ישׁ אֶ ל־נָחָ שׁ כְּ ָרת־לָ נוּ ְב ִרית
 11:1וַי ְִהי כְּ מוֹ חֹ ֶדשׁ ַויַּﬠַ ל נָחָ שׁ הָ ﬠַ מּוֹנִי וַיִּ חַ ן ﬠַ ל־יָבֵ שׁ גִּ ְלﬠָ ד וַיּ ְ
ְונַﬠַ ְב ֶדךָּ:
ַ MTו ָיּבֹאוּ  Hebrew Mss LXX Syr //וַיָּב ֹא 10
שּׁם 10
ָ MTשׁם ִ LXX //מ ָ
 MTלוֹ  Hebrew Mss LXX Syr Vg //ל ֹא 19
ת־מ ְשׁפַּ חַ ת ַמּ ְט ִרי ִלגְ בָ ִרים 21
ִ
)וַיּ ְַק ֵרבוַיִּ לָּ כֵד(  LXX // omit MTוַיּ ְַק ֵרב אֶ
ִ MTאישׁ לְ בֵ יתוֹ ַ DSS(vid) LXX //ויּ ְֵלכוּ ִאישׁ ִל ְמקוֹמוֹ 25
ְ DSS(4QSam(a)) LXX // omit MTבּנִי 26
 MTאֱ ִהים  DSS(4QSam(a)) LXX //יְהוָה 26
ֵי־ראוּבֵ ן ְבּחָ זְ ָקה ְו ִנ ַקּר לָ הֶ ם כָּל־ﬠֵ ין י ִָמין אֵ ין 10:27-11:1
ת־בּנֵי גָד וְאֶ ת ְבּנ ְ
ְ
ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן הוּא לָ חַ ץ אֶ

1
2
3
4
5
6
7

וְנִ חֵ שׁ ֶמלֶ
מוֹשׁיﬠַ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל וְלוּא ִנ ְשׁאַ ר ִאישׁ ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן אֲ ֶשׁר לוֹא נִ ַקּר לוֹ ִנחֵ שׁ ֶמלֶ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן כָּל־ﬠֵ ין
ִ
 DSS(4QSam(a)) // omit MTי ִָמין וְהֵ ן ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים ִאישׁ נַצְּ לוּ ִמיַּד ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל יָבֵ שׁ גִּ ְלﬠָ ד :וַי ְִהי כְּ מוֹ חֹ ֶדשׁ
) ְו ִנחֵ שׁוַיַּﬠַ ל נָחָ שׁ(
8

ְשׂ ְמ ִתּיהָ חֶ ְרפָּ ה
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם נָחָ שׁ הָ ﬠַ מּוֹנִי ְבּז ֹאת אֶ כְ רֹת לָ כֶם ְב ִריתִ 1בּנְ קוֹר לָ כֶם כָּל־ﬠֵ ין י ִָמין ו ַ
ַ 11:2ויּ ֶ
ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
אֹתנוּ
וֹשׁיﬠַ ָ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו זִ ְקנֵי יָבֵ ישׁ הֶ ֶרף לָ נוּ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים וְנִ ְשׁ ְלחָ ה ַמ ְלאָ כִ ים ְבּכֹל גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִאם־אֵ ין מ ִ
11:3וַיּ ְ
ְויָצָאנוּ אֵ לֶ י :
11:4וַ ָיּבֹאוּ הַ ַמּלְ אָ כִ ים גִּ ְבﬠַ ת ָשׁאוּל וַי ְַד ְבּ רוּ הַ ְדּבָ ִרים ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם וַיִּ ְשׂאוּ כָל־הָ ﬠָ ם אֶ ת־קוֹלָ ם וַיִּ ְבכּוּ:
ת־דּ ְב ֵרי אַ נְ ֵשׁי יָבֵ ישׁ:
11:5ו ְִהנֵּה ָשׁאוּל בָּ א אַ חֲ ֵרי הַ בָּ ָקר ִמן־הַ ָשּׂ ֶדה ַויּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל מַ ה־לָּ ﬠָ ם כִּ י י ְִבכּוּ וַיְסַ ְפּרוּ־לוֹ אֶ ִ
־שׁאוּל ְבּ ָשׁ ְמעוֹ אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַיִּ חַ ר אַ פּוֹ ְמ ֹאד:
11:6ו ִַתּצְ לַ ח רוּחַ ־אֱ ִהים ﬠַ ל ָ
ְשׁלַּ ח ְבּכָל־גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּיַד הַ ַמּ ְלאָ כִ ים לֵ אמֹר אֲ ֶשׁר אֵ ינֶנּוּ יֹ צֵ א אַ חֲ ֵרי ָשׁאוּל וְאַ חַ ר
צֶמד בָּ ָקר וַ ְינ ְַתּחֵ הוּ וַי ַ
11:7וַיִּ ַקּח ֶ
ְשׁמוּאֵ ל כֹּה יֵﬠָ ֶשׂה ִל ְב ָקרוֹ וַיִּ פֹּל פַּ חַ ד־יְהוָה ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם ַויֵּצְ אוּ כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד:
ְהוּדה ְשׁ ִשׁים אָ לֶ ף:
11:8וַיִּ פְ ְק ֵדם ְבּבָ זֶק וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁ שׁ מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ו ְִאישׁ י ָ
ֹאמרוּן לְ ִאישׁ יָבֵ ישׁ גִּ לְ ﬠָ ד מָ חָ ר ִתּ ְהיֶה־לָ כֶם ְתּשׁוּﬠָ ה ְבּחֹ ם הַ ָשּׁמֶ שׁ וַ ָיּבֹאוּ
 11:9וַיּ ֹאמֶ ר 2לַ מַּ לְ אָ כִ ים הַ בָּ ִאים כֹּה ת ְ
3
ֹאמ רוּ לָ כֶם פָּ ְתחוּ הַ ַשּׁﬠַ ר: ...
הַ מַּ לְ אָ כִ ים וַיַּגִּ ידוּ ְלאַ ְנ ֵשׁי יָבֵ ישׁ וַיִּ ְשׂמָ חוּ וַיּ ְ
ֹאמרוּ אַ נְ ֵשׁי יָבֵ ישׁ מָ חָ ר ֵנצֵא אֲ לֵ יכֶם וַﬠ ֲִשׂיתֶ ם לָּ נוּ כְּ כָל־הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֵיכֶם:
11:10וַיּ ְ
ת־בּנֵי
ְ
אשׁים וַ ָיּבֹאוּ ְבתוֹ ־הַ ַמּחֲ נֶה ְבּאַ ְשׁמ ֶֹרת הַ בּ ֶֹקר ַויַּכּוּ אֶ
ָשׂם ָשׁאוּל אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְשׁ ָשׁה ָר ִ
11:11וַי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת וַיּ ֶ
ﬠַ מּוֹן ﬠַ ד־חֹ ם הַ יּוֹם וַי ְִהי הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים וַ ָיּפֻצוּ ְול ֹא ִנ ְשׁאֲ רוּ־בָ ם ְשׁ ַניִם יָחַ ד:
יתם:
ל־שׁמוּאֵ ל ִמי הָ א ֵֹמ ר ל ֹא ָשׁאוּל י ְִמ ﬠָ לֵ ינוּ ְתּנוּ הָ אֲ נ ִָשׁים וּנ ְִמ ֵ
ֹאמר הָ ﬠָ ם אֶ ְ
11:12וַיּ ֶ
ַ 11:13ויּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל ל ֹא־יוּמַ ת ִאישׁ בַּ יּוֹם הַ זֶּ ה כִּ י הַ יּוֹם ﬠָ ָשׂה־יְהוָה ְתּשׁוּﬠָ ה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹאמר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־הָ ﬠָ ם לְ כוּ ְונ ְֵלכָה הַ גִּ ְלגָּל וּנְ חַ ֵדּשׁ ָשׁם הַ ְמּלוּכָה:
ַ 11:14ויּ ֶ
חוּ־שׁם זְ בָ ִחים ְשׁלָ ִמים לִ ְפנֵי יְהוָה
ָ
ת־שׁאוּל לִ פְ נֵי יְהוָה בַּ גִּ לְ גָּל וַיִּ זְ ְבּ
ָ
ַ 11:15ויּ ְֵלכוּ כָל־הָ ﬠָ ם הַ גִּ לְ גָּל וַיּ ְַמלִ כוּ ָשׁם אֶ
ד־מאֹד:
וַיִּ ְשׂמַ ח ָשׁם ָשׁאוּל ְוכָל־אַ נְ ֵשׁי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ְ
12:1וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִהנֵּה ָשׁ ַמﬠְ ִתּי ְבקֹ ְל ֶכם לְ כֹל אֲ ֶשׁר־אֲ ַמ ְר ֶתּם ִלי וָאַ ְמ ִלי ﬠֲלֵ יכֶם ֶמלֶ :
12:2וְﬠַ ָתּה ִהנֵּה הַ ֶמּלֶ ִמ ְתהַ לֵּ ִל ְפנֵיכֶם וַאֲ נִי ז ַָקנ ְִתּי ו ַָשׂ ְב ִתּי וּבָ נַי ִהנָּם ִא ְתּכֶם וַאֲ נִי ִה ְתהַ לַּ כְ ִתּי ִל ְפנֵיכֶם ִמנְּ ﬠ ַֻרי
ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
צּוֹתי
ת־מי ַר ִ
ִ
ת־מי ﬠָ ַשׁ ְק ִתּי אֶ
ִ
ִ 12:3ה ְננִי ﬠֲנוּ ִבי ֶנגֶד יְהוָה ְו ֶנגֶד ְמ ִשׁיחוֹ אֶ ת־שׁוֹר ִמי לָ ַק ְח ִתּי וַחֲ מוֹר ִמי לָ ַק ְח ִתּי וְאֶ
ַד־מי לָ ַק ְח ִתּי כֹפֶ ר ְונַﬠַ ל ﬠֲנוּ ִבי 4וְאָ ִשׁיב לָ כֶם:
וּמיּ ִ
ִ
ַד־אישׁ ְמאוּמָ ה:
צּוֹתנוּ וְל ֹא־לָ ַק ְח ָתּ ִמיּ ִ
ֲשׁ ְק ָתּנוּ ְול ֹא ַר ָ
ֹאמרוּ ל ֹא ﬠ ַ
12:4וַיּ ְ
אמרוּ 5ﬠֵ ד:
12:5וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם ﬠֵ ד יְהוָה בָּ כֶם וְﬠֵ ד ְמ ִשׁיחוֹ הַ יּוֹם הַ זֶּה כִּ י ל ֹא ְמצָאתֶ ם ְבּי ִָדי ְמאוּמָ ה וַיּ ֹ ְ
ֹתיכֶם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֹשׁה וְאֶ ת־אַ הֲ רֹן וַאֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלָ ה אֶ ת־אֲ ב ֵ
ֹאמר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־הָ ﬠָ ם יְהוָה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אֶ ת־מ ֶ
12:6וַיּ ֶ
ידה לָ כֶם 6אֵ ת כָּל־צִ ְדקוֹת יְהוָה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ִא ְתּכֶם
12:7וְﬠַ תָּ ה ִה ְתיַצְּ בוּ ו ְִא ָשּׁפְ טָ ה ִא ְתּכֶם לִ פְ נֵי יְהוָה וְאַ גִּ ָ
וְאֶ ת־אֲ בוֹתֵ יכֶם:
7
ֹשׁה וְאֶ ת־אַ הֲ רֹן
12:8כַּאֲ ֶשׁר־בָּ א יַﬠֲקֹב ִמצְ ָריִם וַיְﬠַ נֵּם ִמצְ ָריִם וַיִּ זְ ﬠֲקוּ אֲ בוֹתֵ יכֶם אֶ ל־יְהוָה וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
ֹתיכֶם ִמ ִמּצְ ַריִם וַיֹּ ִשׁבוּם בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה:
וַיּוֹצִ יאוּ אֶ ת־אֲ ב ֵ
וּביַד ֶמלֶ מוֹאָ ב וַיִּ לָּ חֲ מוּ
ַד־פּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
וּבי ְ
יס ָרא ַשׂר־צְ בָ א חָ צוֹר ְ
אֹתם ְבּיַד ִס ְ
12:9וַיִּ ְשׁכְּ חוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם וַיִּ ְמכֹּר ָ
בָּ ם:
8
ֹאמ רוּ חָ ָטאנוּ כִּ י ﬠָ ז ְַבנוּ אֶ ת־יְהוָה וַ ַנּ ֲﬠבֹד אֶ ת־הַ ְבּﬠָ ִלים וְאֶ ת־הָ ﬠַ ְשׁ ָתּרוֹת וְﬠַ תָּ ה הַ צִּ ילֵ נוּ
12:10וַיִּ זְ ﬠֲקוּ אֶ ל־יְהוָה ַויּ ְ
ִמיַּד ֹאיְבֵ ינוּ ְונַﬠַ ְב ֶדךָּ:
1
ת־שׁמוּאֵ ל וַ ַיּצֵּל אֶ ְתכֶם ִמיַּד ֹאיְבֵ יכֶם ִמסָּ ִביב ו ֵַתּ ְשׁבוּ
ְ
12:11וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוָה אֶ ת־יְרֻ בַּ ﬠַ ל וְאֶ ת־בָּ ָרק וְאֶ ת־יִפְ תָּ ח וְאֶ
בֶּ טַ ח:
) ְב ִריתִ בּ ְנקוֹר( ְ Hebrew Mss LXX Tg Syr Mss OL Ms Vg // omit MTב ִרית 2
ֹאמר 9
ֹאמרוּ  LXX(B) cod Londini OL Ms //וַיּ ֶ
 MTוַיּ ְ
שּׁ]ﬠַ ר[9 ...
ֹאמרוּ[ לָ כֶם פָּ ְתחוּ הַ ַ
] DSS(4QSam(a)) (10-12 words lost) // omit MT alוַיּ ְ
)ְ LXX(Lונַﬠַ ל וְאַ ﬠְ לִ ים ﬠֵ ינַי בּוֹ ﬠֲנוּ ִבי  MT //וְאַ ﬠְ לִ ים ﬠֵ ינַי בּוֹ ְ LXX(BAMN 19 al) //ונַﬠַ ל ﬠֲנוּ ִבי 3
ֹאמרוּ 5
ֹאמר  Hebrew Mss LXX //וַיּ ְ
 MTוַיּ ֶ
ידה לָ כֶם 7
 LXX // omit MTוְאַ גִּ ָ


1
2
3

4
5
6

)וַיְﬠַ נֵּם וַיִּ זְ ﬠֲקוּ( ַ LXX // omit MTויְﬠַ נֵּם ִמצְ ָריִם 8

7

ֹאמרוּ 10
ֹאמר  LXX //וַיּ ְ
 MTוַיּ ֶ

8

י־מלֶ י ְִמ ﬠָ לֵ ינוּ וַיהוָה אֱ הֵ יכֶם ַמלְ כְּ כֶם:
ֹאמ רוּ לִ י ל ֹא כִּ ֶ
12:12ו ִַתּ ְראוּ כִּ י־נָחָ שׁ מֶ לֶ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן בָּ א ﬠֲלֵ יכֶם וַתּ ְ
12:13וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּה הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר ְבּחַ ְרתֶּ ם אֲ ֶשׁר ְשׁאֶ לְ תֶּ ם ו ְִהנֵּה נ ַָתן יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם ֶמלֶ :
ִתם גַּם־אַ ֶתּם ְוגַם־הַ ֶמּלֶ
ת־פּי יְהוָה ו ְִהי ֶ
ִ
וּשׁמַ ﬠְ תֶּ ם ְבּקֹ לוֹ ְול ֹא תַ ְמרוּ אֶ
ִ 12:14אם־ ִתּ ְיראוּ אֶ ת־יְהוָה וַﬠֲבַ ְדתֶּ ם אֹתוֹ ְ
2
אֲ ֶשׁר ָמלַ ﬠֲלֵ יכֶם אַ חַ ר יְהוָה אֱ הֵ יכֶם וְהַ צָּלָ כֶם :
אֹב ְידכֶם:3
וּב ַמ ְלכְּ כֶם לְ ִ
ְתה יַד־יְהוָה בָּ כֶם ְ
ת־פּי יְהוָה וְהָ י ָ
ִ
וּמ ִריתֶ ם אֶ
12:15ו ְִאם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְהוָה ְ
12:16גַּם־ﬠַ ָתּה ִה ְתיַצְּ בוּ ְוּראוּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ גָּדוֹל הַ זֶּה אֲ ֶשׁר יְהוָה עֹ ֶשׂה ְלﬠֵ ינֵיכֶם:
יתם ְבּﬠֵ ינֵי
י־רﬠַ ְתכֶם ַרבָּ ה אֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׂ ֶ
וּמ ָטר ְוּדעוּ ְוּראוּ כִּ ָ
ִתּן קֹלוֹת ָ
יר־ח ִטּים הַ יּוֹם אֶ ְק ָרא אֶ ל־יְהוָה ְוי ֵ
ִ
12:17הֲ לוֹא ְקצִ
יְהוָה לִ ְשׁאוֹל לָ כֶם ֶמלֶ :
ת־שׁמוּאֵ ל:
ְ
ירא כָל־הָ ﬠָ ם ְמאֹ ד אֶ ת־יְהוָה וְאֶ
וּמ ָטר בַּ יּוֹם הַ הוּא וַיִּ ָ
12:18וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־יְהוָה וַיִּ ֵתּן יְהוָה קֹ ת ָ
ֹאתינוּ
ל־שׁמוּאֵ ל ִה ְתפַּ לֵּ ל ְבּﬠַ ד־ﬠֲבָ ֶדי אֶ ל־יְהוָה אֱ הֶ י וְאַ ל־נָמוּת כִּ י־יָסַ פְ נוּ ﬠַ ל־כָּל־חַ טּ ֵ
ֹאמרוּ כָל־הָ ﬠָ ם אֶ ְ
ַ 12:19ויּ ְ
ָרﬠָ ה לִ ְשׁאֹל לָ נוּ מֶ לֶ :
ל־תּסוּרוּ מֵ אַ חֲ ֵרי יְהוָה
ל־תּ ָיראוּ אַ תֶּ ם ﬠ ֲִשׂיתֶ ם אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת אַ אַ ָ
12:20וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־הָ ﬠָ ם אַ ִ
ָל־לבַ ְבכֶם:
וַﬠֲבַ ְדתֶּ ם אֶ ת־ ְיהוָה ְבּכ ְ
ֹא־יוֹﬠילוּ וְל ֹא יַצִּ ילוּ כִּ י־תֹהוּ הֵ מָּ ה:
ִ
12:21וְל ֹא תָּ סוּרוּ כִּ י אַ חֲ ֵרי הַ תֹּהוּ אֲ ֶשׁר ל
הוֹאיל יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ְתכֶם לוֹ ְלﬠָ ם:
12:22כִּ י ל ֹא־יִטֹּ שׁ יְהוָה אֶ ת־ﬠַ מּוֹ בַּ ﬠֲבוּר ְשׁמוֹ הַ גָּדוֹל כִּ י ִ
ְשׁ ָרה:
יתי אֶ ְתכֶם ְבּ ֶד ֶר הַ טּוֹבָ ה וְהַ י ָ
ְהוֹר ִ
12:23גַּם אָ ֹנכִ י חָ לִ ילָ ה לִּ י מֵ חֲ ט ֹא לַ יהוָה מֵ חֲ דֹל לְ ִה ְתפַּ לֵּ ל בַּ ﬠַ ְדכֶם ו ֵ
ר־הגְ ִדּל ִﬠ ָמּכֶם:
12:24אַ יְראוּ אֶ ת־יְהוָה ַוﬠֲבַ ְד ֶתּם אֹתוֹ בֶּ אֱ מֶ ת ְבּכָל־לְ בַ ְבכֶם כִּ י ְראוּ אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
ַם־מ ְלכְּ כֶם ִתּסָּ פוּ:
12:25ו ְִאם־הָ ֵרﬠַ ָתּ ֵרעוּ גַּם־אַ תֶּ ם גּ ַ
 13:1בֶּ ן־]ָ [...שׁנָה ָשׁאוּל ְבּ ָמ ְלכוֹ אַ ְרבָּ ִﬠיםָ 4שׁנִים מָ לַ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּבהַ ר בֵּ ית־אֵ ל וְאֶ לֶ ף הָ יוּ
ם־שׁאוּל אַ ְלפַּ יִם ְבּ ִמכְ ָמשׂ ְ
13:2וַיִּ ְבחַ ר־לוֹ ָשׁאוּל ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים ִאישִׁ 5מיִּ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְהיוּ ִﬠ ָ
ﬠִ ם־יוֹנָתָ ן ְבּגִ ְבﬠַ ת ִבּ ְני ִָמין ְויֶתֶ ר הָ ﬠָ ם ִשׁלַּ ח ִאישׁ לְ אֹהָ לָ יו:
ְשׁאוּל תָּ ַקע בַּ שּׁוֹפָ ר ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ לֵ אמֹר י ְִשׁ ְמ עוּ
13:3וַ ַיּ יוֹנ ָָתן אֵ ת ְנצִ יב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים אֲ ֶשׁר ְבּגֶבַ ע וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ו ָ
הָ ﬠִ ְב ִרים:
ַם־נִבאַ שׁ י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ פְּ לִ ְשׁ ִתּים וַיִּ ָצּﬠֲקוּ הָ ﬠָ ם אַ חֲ ֵרי
ְ
מ ר ִהכָּה ָשׁאוּל אֶ ת־נְ צִ יב פְּ ִל ְשׁ ִתּים ְוג
ְ 13:4וכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ָשׁ ְמעוּ לֵ א ֹ
ָשׁאוּל הַ גִּ לְ גָּל:
7
6
ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים פָּ ָר ִשׁים וְﬠָ ם
13:5וּפְ לִ ְשׁ ִתּים נֶאֶ ְספוּ לְ ִהלָּ חֵ ם ﬠִ ם־י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּﬠֲלוּ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁ ֶשׁת אֶ לֶ ף ֶרכֶב ו ֵ
ל־שׂפַ ת־הַ יָּם לָ רֹב וַ ַיּﬠֲלוּ וַיַּחֲ נוּ ְב ִמכְ מָ שׂ ִק ְדמַ ת בֵּ ית אָ וֶן:
כַּחוֹל אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
13:6ו ְִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ָראוּ כִּ י צַר־לוֹ כִּ י ִנגַּשׂ הָ ﬠָ ם וַיִּ ְתחַ ְבּאוּ הָ ﬠָ ם בַּ ְמּﬠָ רוֹת וּבַ חֲ ו ִָחים וּבַ ְסּלָ ִﬠים וּבַ צְּ ִר ִחים וּבַ בֹּרוֹת:
עוֹדנּוּ בַ גִּ ְלגָּל ְוכָל־הָ ﬠָ ם חָ ְרדוּ אַ חֲ ָריו:
ְשׁאוּל ֶ
13:7ו ְִﬠ ְב ִרים ﬠָ ְברוּ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן אֶ ֶרץ גָּד וְגִ ְלﬠָ ד ו ָ
 13:8וַיִּ יחֶ ל ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים לַ מּוֹﬠֵ ד אֲ ֶשׁר אָ ָמ רְ 8שׁמוּאֵ ל ְול ֹא־בָ א ְשׁמוּאֵ ל הַ גִּ ְלגָּל וַיָּפֶ ץ הָ ﬠָ ם ֵמﬠָ לָ יו:
13:9וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל הַ גִּ שׁוּ אֵ לַ י הָ עֹלָ ה וְהַ ְשּׁלָ ִמים וַיַּﬠַ ל הָ עֹ לָ ה:
ַ 13:10וי ְִהי כְּ ַכ תוֹ לְ הַ ﬠֲלוֹת הָ עֹלָ ה ו ְִהנֵּה ְשׁמוּאֵ ל בָּ א ַו ֵיּצֵא ָשׁאוּל לִ ְק ָראתוֹ ְלבָ רֲ כוֹ:
יתי כִ י־נָפַ ץ הָ ﬠָ ם מֵ ﬠָ לַ י וְאַ תָּ ה ל ֹא־בָ אתָ לְ מוֹﬠֵ ד הַ יּ ִָמים
י־ר ִא ִ
13:11וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל מֶ ה ﬠָ ִשׂיתָ וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל כִּ ָ
וּפְ לִ ְשׁ ִתּים נֶאֱ סָ פִ ים ִמכְ מָ שׂ:
יתי וָאֶ ְתאַ פַּ ק וָאַ ﬠֲלֶ ה הָ עֹלָ ה:
13:12וָאֹ מַ ר ﬠַ תָּ ה י ְֵרדוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים אֵ לַ י הַ גִּ לְ גָּל וּפְ נֵי יְהוָה ל ֹא ִחלִּ ִ
ת־מצְ וַת יְהוָה אֱ הֶ י אֲ ֶשׁ ר צִ ָוּ כִּ י ﬠַ תָּ ה הֵ כִ ין ְיהוָה
ִ
ל־שׁאוּל ִנ ְסכּ ְָלתָּ ל ֹא ָשׁמַ ְרתָּ אֶ
ֹאמר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ָ
13:13וַיּ ֶ
ת־מ ְמלַ כְ ְתּ אֶ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ַ
אֶ

ְ MTבּ ָדן  LXX Syr //בָּ ָרק 11

1

)אֱ הֵ יכֶם וְהַ צָּלָ כֶם(  LXX(L) // omit MTוְהַ צָּלָ כֶם 14

2

ידכֶם 15
אֹב ְ
אֹב ְידכֶם(  LXX Mss // omit MTלְ ִ
וּב ַמלְ כְּ כֶם לְ ִ
) ְ

3

וּשׁתֵּ י  Acts 13:21 Josephus Ant 6.378 //אַ ְרבָּ ִﬠים 1
 Josephus Ant 10.143ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ MT //
ִ LXX Syr // omit MTאישׁ 2

4







5

ִשׂ ָראֵ ל 5
)י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִשׂ ָראֵ ל( ַ LXX(L) // omit MTו ַיּﬠֲלוּ ﬠַ ל־י ְ

6

שׁת 5
ְ MTשׁ ִשׁים ְ LXX(L) Syr //שׁ ֶ

7

שׁראָ מָ ר(  Hebrew Ms LXX Tg // omit MTאָ ָמר 8
)אֲ ֶ

8

13:14וְﬠַ תָּ ה מַ ְמלַ כְ ְתּ ל ֹא־תָ קוּם ִבּ ֵקּשׁ יְהוָה לוֹ ִאישׁ כִּ לְ בָ בוֹ וַ ְי ַצוֵּהוּ יְהוָה ְלנָגִ יד ﬠַ ל־ﬠַ מּוֹ כִּ י ל ֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ אֵ ת
אֲ ֶשׁר־צִ וְּ יְהוָה:
ַ 13:15ויּ ָָקם ְשׁמוּאֵ ל ַויַּﬠַ ל ִמן־הַ גִּ לְ גָּל לְ ַד ְרכּוֹ ְויֶתֶ ר הָ ﬠָ ם ﬠֲלֵ ה אַ חֲ ַרי ָשׁאוּל ִל ְק ַראת ﬠַ ם הַ ִמּ ְלחָ ָמה וַ ָיּבֹאוּ
נִּמצְ ִאים ﬠִ מּוֹ כְּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ:
ִמן־הַ גִּ ְלגָּל  1גִּ ְבﬠַ ת ִבּנְ י ִָמן וַיִּ ְפקֹ ד ָשׁאוּל אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ ְ
ְשׁאוּל וְיוֹנָתָ ן ְבּנוֹ וְהָ ﬠָ ם הַ נּ ְִמצָא ﬠִ מָּ ם יֹ ְשׁ ִבים ְבּגֶבַ ע ִבּ ְני ִָמן וּפְ ִל ְשׁ ִתּים חָ נוּ ְב ִמכְ ָמשׂ:
13:16ו ָ
ל־דּ ֶר ﬠָ ְפ ָרה אֶ ל־אֶ ֶרץ שׁוּﬠָ ל:
אשׁים הָ ר ֹאשׁ אֶ חָ ד י ְִפנֶה אֶ ֶ
ַ 13:17ויֵּצֵא הַ ַמּ ְשׁ ִחית ִמ ַמּחֲ נֵה ְפלִ ְשׁ ִתּים ְשׁ ָשׁה ָר ִ
13:18וְהָ ר ֹאשׁ אֶ חָ ד י ְִפנֶה ֶדּ ֶר בֵּ ית חֹ רוֹן וְהָ ר ֹאשׁ אֶ חָ ד י ְִפנֶה ֶדּ ֶר הַ גְּ בוּל הַ ִנּ ְשׁ ָקף ﬠַ ל־גֵּי הַ צְּ ב ִֹﬠים
הַ ִמּ ְדבָּ ָרה:
13:19וְחָ ָרשׁ ל ֹא יִמָּ צֵא ְבּכֹל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י־אָ ְמ רוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים פֶּ ן יַﬠֲשׂוּ הָ ִﬠ ְב ִרים חֶ ֶרב אוֹ חֲ נִית:
ת־ק ְרדֻּ מּוֹ וְאֵ ת חֶ ְר ֵמשׁו:
ַ
ַ 13:20ויּ ְֵרדוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְפּלִ ְשׁ ִתּים לִ לְ טוֹשׁ ִאישׁ אֶ ת־מַ חֲ ַר ְשׁתּוֹ וְאֶ ת־אֵ תוֹ וְאֶ
וּלהַ צִּ יב הַ ָדּ ְרבָ ן:
13:21וְהָ יְתָ ה הַ פְּ צִ ָירה פִ ים לַ מַּ חֲ ֵרשֹׁת וְלָ אֵ ִתים וְלִ ְשׁ שׁ ִקלְּ שׁוֹן וּלְ הַ ַקּ ְרדֻּ ִמּים ְ
ת־שׁאוּל וְאֶ ת־יוֹנ ָָתן ו ִַתּ ָמּצֵא ְל ָשׁאוּל
ָ
נִמצָא חֶ ֶרב וַחֲ נִית ְבּיַד כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר אֶ
13:22וְהָ יָה ְבּיוֹם ִמ ְלחֶ ֶמת ְול ֹא ְ
וּלְ יוֹנָתָ ן ְבּנוֹ:
13:23וַ ֵיּצֵא מַ צַּב פְּ לִ ְשׁ ִתּים אֶ ל־מַ ﬠֲבַ ר ִמכְ מָ שׂ:
ל־מצַּב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים אֲ ֶשׁר מֵ ﬠֵ בֶ ר הַ לָּ ז
ֹשׂא כֵלָ יו ְלכָה ְונ ְַﬠ ְבּ ָרה אֶ ַ
ן־שׁאוּל אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר נ ֵ
ֹאמר יוֹנ ָָתן בֶּ ָ
ַ 14:1וי ְִהי הַ יּוֹם ַויּ ֶ
וּלְ אָ ִביו ל ֹא ִהגִּ יד:
יוֹשׁב ִבּ ְקצֵה הַ גִּ ְבﬠָ ה ַתּחַ ת הָ ִרמּוֹן אֲ ֶשׁר ְבּ ִמגְ רוֹן וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ﬠִ מּוֹ כְּ ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ִאישׁ:
ְשׁאוּל ֵ
14:2ו ָ
ן־פּי ְנחָ ס בֶּ ן־ﬠֵ לִ י כֹּהֵ ן יְהוָה ְבּ ִשׁלוֹ ֹנ ֵשׂא אֵ פוֹד וְהָ ﬠָ ם ל ֹא י ַָדע כִּ י הָ לַ יוֹנ ָָתן:
14:3וַאֲ ִחיָּה בֶ ן־אֲ ִחטוּב אֲ ִחי ִאיכָבוֹד בֶּ ִ
ְשׁן־הַ סֶּ לַ ע מֵ הָ ﬠֵ בֶ ר
14:4וּבֵ ין הַ מַּ ﬠְ ְבּרוֹת אֲ ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ יוֹנָתָ ן לַ ֲﬠ ֹב ר ﬠַ ל־מַ צַּב פְּ לִ ְשׁ ִתּים ֵשׁן־הַ סֶּ לַ ע ֵמהָ ﬠֵ בֶ ר ִמזֶּה ו ֵ
ְשׁם הָ אֶ חָ ד סֶ נֶּה:
ְשׁם הָ אֶ חָ ד בּוֹצֵץ ו ֵ
ִמזֶּה ו ֵ
14:5הַ ֵשּׁן הָ אֶ חָ ד ָמצוּק ִמצָּפוֹן מוּל ִמכְ ָמשׂ וְהָ אֶ חָ ד ִמ ֶנּגֶב מוּל גָּבַ ע:
ֲשׂה יְהוָה לָ נוּ כִּ י אֵ ין
ל־מצַּב הָ ﬠ ֲֵר ִלים הָ אֵ לֶּ ה אוּלַ י יַﬠ ֶ
ֹשׂא כֵלָ יו ְלכָה ְונ ְַﬠ ְבּ ָרה אֶ ַ
ֹאמר יְהוֹנ ָָתן אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר נ ֵ
14:6וַיּ ֶ
הוֹשׁיﬠַ ְבּ ַרב אוֹ ִב ְמﬠָ ט:
לַ יהוָה מַ ְﬠצוֹר ְל ִ
ֲשׂה אֲ ֶשׁר לְ בָ בֵ ְנ ֵטה לוֹ ִ 2הנְ נִי ﬠִ ְמּ כִּ ְלבָ בֶ י  3כִּ ְלבָ בֶ :
ֹשׂא כֵלָ יו ﬠ ֵ
14:7וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ נ ֵ
עֹב ִרים אֶ ל־הָ אֲ נ ִָשׁים ְו ִנגְ לִ ינוּ אֲ לֵ יהֶ ם:
ֹאמר יְהוֹנ ָָתן ִהנֵּה אֲ נ ְַחנוּ ְ
ַ 14:8ויּ ֶ
ֹאמרוּ אֵ לֵ ינוּ דֹּמּוּ ﬠַ ד־הַ גִּ יﬠֵ נוּ אֲ לֵ יכֶם וְﬠָ מַ ְדנוּ תַ ְח ֵתּינוּ ְול ֹא ַנﬠֲלֶ ה אֲ לֵ יהֶ ם:
ִ 14:9אם־כֹּה י ְ
ֹאמרוּ ﬠֲלוּ אֵ לֵ ינוּ 4וְﬠָ לִ ינוּ כִּ י־נְתָ נָם יְהוָה ְבּי ֵָדנוּ זֶה5־לָּ נוּ הָ אוֹת:
14:10ו ְִאם־כֹּה י ְ
אוּ־שׁם:
ָ
ֹאמרוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִהנֵּה ִﬠ ְב ִרים יֹ צְ ִאים ִמן־הַ חֹ ִרים אֲ ֶשׁר ִה ְתחַ ְבּ
14:11וַיִּ גָּלוּ ְשׁנֵיהֶ ם אֶ ל־מַ צַּב ְפּלִ ְשׁ ִתּים וַיּ ְ
ְנוֹדיﬠָ ה אֶ ְתכֶם ָדּבָ ר ַויּ ֹאמֶ ר יוֹנָתָ ן
ֹאמ רוּ ﬠֲלוּ אֵ לֵ ינוּ ו ִ
ֹשׂא כֵלָ יו וַיּ ְ
14:12וַ ַיּﬠֲנוּ אַ ְנ ֵשׁי הַ מַּ צָּבָ ה אֶ ת־יוֹנָתָ ן וְאֶ ת־נ ֵ
ֹשׂא כֵלָ יו ﬠֲלֵ ה אַ חֲ ַרי כִּ י־נְתָ נָם יְהוָה ְבּיַד י ְִשׂ ָראֵ ל:
אֶ ל־נ ֵ
מוֹתת אַ חֲ ָריו:
ֹשׂא כֵלָ יו ְמ ֵ
ֹשׂא כֵלָ יו אַ חֲ ָריו וַיִּ ְפּלוּ לִ פְ נֵי יוֹנ ָָתן ְונ ֵ
ל־רגְ לָ יו ְונ ֵ
ַ 14:13ויַּﬠַ ל יוֹנָתָ ן ﬠַ ל־י ָָדיו וְﬠַ ַ
ֹשׂא כֵלָ יו כְּ ﬠֶ ְשׂ ִרים ִאישׁ כְּ בַ חֲ צִ י ַמ ֲﬠנָה צ ֶֶמד ָשׂ ֶדה:
שׁנָה אֲ ֶשׁר ִהכָּה יוֹנ ָָתן ְונ ֵ
14:14ו ְַתּ ִהי הַ ַמּכָּה הָ ִרא ֹ
וּבכָל־הָ ﬠָ ם הַ ַמּצָּב וְהַ ַמּ ְשׁ ִחית חָ ְרדוּ גַּם־הֵ ָמּה ו ִַתּ ְרגַּז הָ אָ ֶרץ ו ְַתּ ִהי לְ חֶ ְר ַדּת
14:15ו ְַתּ ִהי חֲ ָר ָדה בַ ַמּחֲ נֶה בַ ָשּׂ ֶדה ְ
אֱ ִהים:
6
14:16וַיִּ ְראוּ הַ צֹּפִ ים לְ ָשׁאוּל ְבּגִ ְבﬠַ ת ִבּ ְני ִָמן ו ְִהנֵּה הֶ הָ מוֹן נָמוֹג וַיֵּלֶ הֲ ם וַהֲ ם:
ֹשׂא כֵלָ יו:
14:17וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל לָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ פִּ ְקדוּ־נָא ְוּראוּ ִמי הָ לַ מֵ ﬠִ מָּ נוּ וַיִּ ְפ ְקדוּ ו ְִהנֵּה אֵ ין יוֹנ ָָתן ְונ ֵ
ֹשׂא הָ אֵ פוֹד בַּ יּוֹם הַ הוּא ִל ְפנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ישׁה הָ אֵ פוֹד 7כִּ י־הוּא נ ֵ
14:18וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל לַ אֲ ִחיָּה הַ גִּ ָ
שׁאוּל ִל ְק ַראת ﬠַ ם הַ ִמּ ְלחָ ָמה ַו ָיּבֹאוּ ִמן־הַ גִּ לְ גָּל 15
ְ LXX // omit MTל ַד ְרכּוֹ ְויֶתֶ ר הָ ﬠָ ם ﬠֲלֵ ה אַ חֲ ַרי ָ

1

)הַ גִּ לְ גָּלהַ גִּ לְ גָּל(
נְ ֵטה לוֹ 7

 MTכָּל־אֲ ֶשׁר ִבּ ְלבָ בֶ נְ ֵטה לָ  LXX //אֲ ֶשׁר ְלבָ בֵ

3
)כִּ ְלבָ בֶ י כִּ ְלבָ בֶ (  LXX // omit MTכִּ ְלבָ בֶ י 7
4
 MTﬠָ לֵ ינוּ  LXX //אֵ לֵ ינוּ 10
5
ְ MT Tg Syrוזֶה  LXX Vg //זֶה 10

6
)הֲ ם וַהֲ ם(  LXX // omit MTהֲ ם 16
7
ֹשׂא הָ אֵ פוֹד בַּ יּוֹם הַ הוּא ִל ְפנֵי 18
אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ִ ֽכּי־הָ יָה אֲ רוֹן  LXX(BL) OL Ms cf 23:9; 30:7 //הָ אֵ פוֹד כִּ י־הוּא נ ֵ
וּבנֵי
 MTהָ אֱ ִהים בַּ יּוֹם הַ הוּא ְ
2

ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן אֱ סֹף
14:19וַי ְִהי ﬠַ ד ַדּבֵּ ר ָשׁאוּל אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן וְהֶ הָ מוֹן אֲ ֶשׁ ר ְבּמַ חֲ נֵה פְ לִ ְשׁ ִתּים וַיֵּלֶ הָ לוֹ ו ָָרב וַיּ ֶ
י ֶָד :
14:20וַיִּ ָזּﬠֵ ק ָשׁאוּל ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ַו ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־הַ ִמּלְ חָ מָ ה ו ְִהנֵּה הָ יְתָ ה חֶ ֶרב ִאישׁ ְבּ ֵרﬠֵ הוּ ְמהוּמָ ה גְּ דוֹלָ ה
ְמאֹד:
14:21וְהָ ִﬠ ְב ִרים הָ יוּ לַ פְּ ִל ְשׁ ִתּים כְּ אֶ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם אֲ ֶשׁר ﬠָ לוּ ִﬠמָּ ם בַּ מַּ חֲ נֶה ְס ִביבוֹ גַם1־הֵ ָמּה ִל ְהיוֹת ִﬠם־י ְִשׂ ָראֵ ל
ם־שׁאוּל וְיוֹנ ָָתן:
ָ
אֲ ֶשׁר ﬠִ
ְ 14:22וכֹל ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ִמּ ְתחַ ְבּ ִאים ְבּהַ ר־אֶ פְ ַריִם ָשׁ ְמעוּ כִּ י־נָסוּ פְּ לִ ְשׁ ִתּים וַיּ ְַד ְבּקוּ גַם־הֵ ָמּה אַ חֲ ֵריהֶ ם בַּ ִמּ ְלחָ ָמה:
ֲשׂ ֶרת
ַיּוֹשׁע יְהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וְהַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠָ ְב ָרה אֶ ת־בֵּ ית אָ וֶן ְוכָל־הָ ﬠָ ם הָ יָה ִﬠם ָשׁאוּל ַכּﬠ ֶ
14:23ו ַ
2
אֲ לָ פִ ים ִאישׁ ו ְַתּ ִהי הַ ִמּלְ חָ מָ ה נְפוֹצֹתֶ ְבּכָל־הָ ﬠִ יר ְבּהַ ר אֶ פְ ָריִם :
ְשׁאוּל ָשׁגָג ְשׁ ָגגָה גְ דוֹלָ ה 3בַּ יּוֹם הַ הוּא וַיֹּ אֶ ל ָשׁאוּל אֶ ת־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר אָ רוּר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־י ֹאכַל לֶ חֶ ם
 14:24ו ָ
ﬠַ ד־הָ ﬠֶ ֶרב ְו ִנ ַקּ ְמ ִתּי מֵ ֹאיְבַ י ְול ֹא טָ ﬠַ ם כָּל־הָ ﬠָ ם לָ חֶ ם:
ל־פּנֵי הַ ָשּׂ ֶדה:
ְ 14:25וכָל־הָ אָ ֶרץ בָּ אוּ בַ יָּﬠַ ר וַי ְִהי ְדבַ שׁ ﬠַ ְ
4
14:26וַ ָיּב ֹא הָ ﬠָ ם אֶ ל־הַ יַּﬠַ ר ו ְִהנֵּה הֵ לֶ ְדּבָ שׁ וְאֵ ין־מֵ ִשׁיב יָדוֹ אֶ ל־פִּ יו כִּ י־י ֵָרא הָ ﬠָ ם אֶ ת־הַ ְשּׁ ֻבﬠָ ה:
אוֹתהּ ְבּי ְַﬠ ַרת הַ ְדּבָ שׁ
ָ
ת־קצֵה הַ מַּ ֶטּה אֲ ֶשׁ ר ְבּיָדוֹ וַיִּ ְטבֹּל
ֹא־שׁמַ ע ְבּהַ ְשׁ ִבּיﬠַ אָ ִביו אֶ ת־הָ ﬠָ ם וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ְ
14:27וְיוֹנ ָָתן ל ָ
ָשׁב יָדוֹ אֶ ל־פִּ יו וַתָּ אֹ ְרנָה ﬠֵ ינָיו:
וַיּ ֶ
14:28וַ ַיּﬠַ ן ִאישׁ ֵמהָ ﬠָ ם וַיּ ֹאמֶ ר הַ ְשׁבֵּ ﬠַ ִה ְשׁ ִבּיﬠַ אָ ִבי אֶ ת־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר אָ רוּר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־י ֹאכַל לֶ חֶ ם הַ יּוֹם וַיָּﬠַ ף
הָ ﬠָ ם:
14:29וַיּ ֹאמֶ ר יוֹנָתָ ן ﬠָ כַר אָ ִבי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְראוּ־נָא כִּ י־ ֹא רוּ ﬠֵ ינַי כִּ י טָ ﬠַ ְמ ִתּי ְמﬠַ ט הַ ְדּבָ שׁ 5הַ זֶּה:
14:30אַ ף כִּ י לוּא אָ כֹל אָ כַל הַ יּוֹם הָ ﬠָ ם ִמ ְשּׁלַ ל אֹ יְבָ יו אֲ ֶשׁר ָמצָא כִּ י ﬠַ ָתּה ַרבָּ ה הַ ַמּכָּה 6בַּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:
14:31וַיַּכּוּ בַּ יּוֹם הַ הוּא בַּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִמ ִמּכְ ָמשׂ אַ ָיּ נָה וַיָּﬠַ ף הָ ﬠָ ם ְמאֹד:
וּבנֵי בָ ָקר וַיִּ ְשׁחֲ טוּ־אָ ְרצָה וַיּ ֹאכַל הָ ﬠָ ם ﬠַ ל־הַ ָדּם:
 14:32וַיַּﬠַ ט 7הָ ﬠָ ם ﬠַ ל־הַ ָשּׁלָ ל וַיִּ ְקחוּ צ ֹאן וּבָ ָקר ְ
ֹאמ ר ְבּג ְַד ֶתּם גֹּ לּוּ־אֵ לַ י הֲ ם אֶ בֶ ן גְּ דוֹלָ ה:
מ ר ִהנֵּה הָ ﬠָ ם חֹ ִטאים לַ יהוָה לֶ אֱ כֹל ﬠַ ל־הַ ָדּם וַיּ ֶ
14:33וַיַּגִּ ידוּ לְ ָשׁאוּל לֵ א ֹ
וּשׁחַ ְט ֶתּם בָּ זֶה וַאֲ כ ְַל ֶתּם
ֹאמר ָשׁאוּל פֻּצוּ בָ ﬠָ ם וַאֲ מַ ְר ֶתּם לָ הֶ ם הַ גִּ ישׁוּ אֵ לַ י ִאישׁ שׁוֹרוֹ ו ְִאישׁ ְשׂיֵהוּ ְ
14:34וַיּ ֶ
טוּ־שׁם:
ָ
וְל ֹא־תֶ חֶ ְטאוּ לַ יהוָה לֶ אֱ כֹל אֶ ל־הַ ָדּם וַיַּגִּ שׁוּ כָל־הָ ﬠָ ם ִאישׁ שׁוֹרוֹ ְביָדוֹ הַ לַּ יְלָ ה וַיִּ ְשׁחֲ
14:35וַיִּ בֶ ן ָשׁאוּל ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה ֹאתוֹ הֵ חֵ ל לִ ְבנוֹת ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה:
ֹאמרוּ
ַ 14:36ויּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל נ ְֵר ָדה אַ חֲ ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים לַ יְלָ ה ְו ָנ ֹבזָה בָ הֶ ם ﬠַ ד־אוֹר הַ ֹבּ ֶקר ְול ֹא־נ ְַשׁאֵ ר בָּ הֶ ם ִאישׁ וַיּ ְ
ֲשׂה וַיּ ֹאמֶ ר הַ כֹּהֵ ן ִנ ְק ְרבָ ה הֲ ם אֶ ל־הָ אֱ ִהים:
כָּל־הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֶי ﬠ ֵ
14:37וַיִּ ְשׁאַ ל ָשׁאוּל בֵּ א ִהים הַ אֵ ֵרד אַ חֲ ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים הֲ ִת ְתּנֵם ְבּיַד י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא ﬠָ נָהוּ בַּ יּוֹם הַ הוּא:
14:38וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל גֹּ שׁוּ הֲ ם כֹּל פִּ נּוֹת הָ ﬠָ ם ְוּד עוּ ְוּראוּ בַּ מָּ ה הָ יְתָ ה הַ חַ טָּ את הַ זּ ֹאת הַ יּוֹם:
מּוֹשׁיﬠַ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִאם־י ְֶשׁנוֹ ְבּיוֹנ ָָתן ְבּנִי כִּ י מוֹת יָמוּת וְאֵ ין עֹ נֵהוּ ִמכָּל־הָ ﬠָ ם:
14:39כִּ י חַ י־יְהוָה הַ ִ
ל־שׁאוּל
ֹאמרוּ הָ ﬠָ ם אֶ ָ
ֹאמר אֶ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ֶתּם ִתּ ְהיוּ לְ ﬠֵ בֶ ר אֶ חָ ד וַאֲ נִי וְיוֹנ ָָתן ְבּ ִני נ ְִהיֶה לְ ﬠֵ בֶ ר אֶ חָ ד וַיּ ְ
14:40וַיּ ֶ
ֲשׂה:
הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֶי ﬠ ֵ
ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לָ מָּ ה ל ֹא אֶ ת־ﬠַ ְב ְדּ הַ יּוֹם ִאם־יֵשׁ ִבּי אי ְבּיוֹנ ָָתן ְבּנִי הֶ ﬠָ ון הַ זֶּה יְהוָה
ַ 14:41ויּ ֶ
ְשׁאוּל וְהָ ﬠָ ם יָצָ אוּ:
אוּרים ו ְִאם י ְֶשׁנוֹ ְבּﬠַ מֶּ י ְִשׂ ָראֵ ל 8הָ בָ ה תָ ִמים וַיִּ לָּ כֵד יוֹנ ָָתן ו ָ
אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הָ בָ ה ִ
ל־שׁאוּל ל ֹא יְהוָה כּ ַָדּבָ ר
ַ 14:42ויּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל הַ פִּ ילוּ בֵּ ינִי וּבֵ ין יוֹנ ָָתן ְבּ ִני אֵ ת אֲ ֶשׁר יִלָּ כֶד יְהוָה יָמוּת וַיּ ֹאמֶ ר הָ ﬠָ ם אֶ ָ
הַ זֶּה ַויֶּחֱ זַק ָשׁאוּל הָ ﬠָ ם וַיּ ִַפּילוּ בֵּ ינוֹ וּבֵ ין יוֹנָתָ ן ְבּנוֹ 1וַיִּ לָּ כֵד יוֹנָתָ ן:

ְ MTוגַם ְ LXX //ס ִביבוֹ גַם
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ ִפים ִאישׁ ו ְַתּ ִהי הַ ִמּלְ חָ ָמה נְפוֹצ ֶֹת ְבּכָל־הָ ִﬠיר ְבּהַ ר אֶ ְפ ָריִם
ְ LXX // omitוכָל־הָ ﬠָ ם הָ יָה ִﬠם ָשׁאוּל ַכּﬠ ֶ

1

21
23
MT
3
24
4
26
5
29
6
30
7
32
8
41

2

ְשׁאוּל ָשׁגָג ְשׁ ָגגָה גְ דוֹלָ ה
 MTו ְִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל נִ גַּשׂ  LXX OL cf DSS(4QSam(a)) //ו ָ
ַ MTמ ִשּׂיג  LXX OL Tg //מֵ ִשׁיב
ְ MTדּבַ שׁ  DSS(4QSam(a)) LXX cf Tg Syr Vg //הַ ְדּבָ שׁ
ֹא־ר ְב ָתה מַ כָּה ַ DSS(4QSam(a)) LXX //רבָּ ה הַ מַּ כָּה
 MTל ָ
) strophaט(  MT Kethibוַיַּﬠַ שׂ  MT Qere Hebrew Mss LXX //וַיַּﬠַ ט
אוּרים ו ְִאם י ְֶשׁנוֹ
לָ מָּ ה ל ֹא אֶ ת־ﬠַ ְב ְדּ הַ יּוֹם ִאם־יֵשׁ ִבּי אי ְבּיוֹנָתָ ן ְבּנִי הֶ ﬠָ ון הַ זֶּה יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הָ בָ ה ִ
)י ְִשׂ ָראֵ לי ְִשׂ ָראֵ ל( ְ LXX // omit MTבּﬠַ ֶמּ י ְִשׂ ָראֵ ל

ר־בּי ִָדי
ֹאמר ָטעֹ ם ָטﬠַ ְמ ִתּי ִבּ ְקצֵה הַ ַמּ ֶטּה אֲ ֶשׁ ְ
ידה לִּ י מֶ ה ﬠָ ִשׂיתָ ה וַ ַיּגֶּד־לוֹ יוֹנָתָ ן וַיּ ֶ
14:43וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל אֶ ל־יוֹנָתָ ן הַ גִּ ָ
ְמﬠַ ט ְדּבַ שׁ ִה ְננִי אָ מוּת:
יוֹסף כִּ י־מוֹת תָּ מוּת יוֹנָתָ ן:
ֲשׂה אֱ ִהים ְוכֹה ִ
14:44וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל כֹּה־ ַיﬠ ֶ
ל־שׁאוּל הֲ יוֹנ ָָתן יָמוּת אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הַ יְשׁוּﬠָ ה הַ גְּ דוֹלָ ה הַ זּ ֹאת ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל חָ ִלילָ ה חַ י־יְהוָה
ֹאמר הָ ﬠָ ם אֶ ָ
ַ 14:45ויּ ֶ
ֹא־מת:
י־ﬠם־אֱ ִהים ﬠָ ָשׂה הַ יּוֹם הַ זֶּה וַיִּ ְפדּוּ הָ ﬠָ ם אֶ ת־יוֹנ ָָתן ְול ֵ
ִאם־יִפֹּל ִמ ַשּׂﬠ ֲַרת ר ֹאשׁוֹ אַ ְרצָה כִּ ִ
14:46וַיַּﬠַ ל ָשׁאוּל מֵ אַ חֲ ֵרי פְּ לִ ְשׁ ִתּים וּפְ לִ ְשׁ ִתּים הָ לְ כוּ לִ ְמקוֹמָ ם:
2
ית־רחוֹב
ְ
וּבבֵ
וּב ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן וּבֶ אֱ דוֹם ְ
ְשׁאוּל לָ כַד הַ ְמּלוּכָה ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ לָּ חֶ ם סָ ִביב ְבּכָל־ ֹאיְבָ יו ְבּמוֹאָ ב ִ
14:47ו ָ
יוֹשׁﬠַ :4
וּבכֹל אֲ ֶשׁר־יִפְ נֶה ִ
וּבּמֶ לֶ  3צוֹבָ ה וּבַ פְּ לִ ְשׁ ִתּים ְ
ְ
5
14:48וַיַּﬠַ שׂ חַ יִל וַ ַיּ אֶ ת־ﬠֲמָ לֵ ק וַ ַיּצֵּל אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמיַּד שׁ ִֹסיוּ :
ְשׁם הַ ְקּ ַטנָּה ִמיכַל:
ְשׁם ְשׁתֵּ י ְבנֹתָ יו ֵשׁם הַ ְבּכִ ָירה ֵמ רוֹב 6ו ֵ
14:49וַיִּ ְהיוּ ְבּנֵי ָשׁאוּל יוֹנָתָ ן ְוי ְִשׁוִי וּמַ לְ כִּ י־שׁוּﬠַ ו ֵ
ְשׁם ַשׂר־הַ צָּבָ א אֲ ִבינֵר בֶּ ן־נֵר דּוֹד ָשׁאוּל:
ימﬠַ ץ ו ֵ
ְשׁם אֵ ֶשׁת ָשׁאוּל אֲ ִחינֹﬠַ ם בַּ ת־אֲ ִח ָ
14:50ו ֵ
י־שׁאוּל ְונֵר אֲ ִבי־אַ ְבנֵר בֶּ ן־אֲ ִביאֵ ל:
14:51ו ְִקישׁ אֲ ִב ָ
ָל־אישׁ גִּ בּוֹר ְוכָל־בֶּ ן־חַ יִל וַ ַיּאַ ְספֵ הוּ
14:52ו ְַתּ ִהי הַ ִמּלְ חָ מָ ה חֲ ז ָָקה ﬠַ ל־פְּ ִל ְשׁ ִתּים כֹּל י ְֵמי ָשׁאוּל ו ְָראָ ה ָשׁאוּל כּ ִ
אֵ לָ יו:
ל־שׁאוּל א ִֹתי ָשׁלַ ח יְהוָה לִ ְמ ָשׁחֳ לְ מֶ לֶ ﬠַ ל־ﬠַ מּוֹ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ָתּה ְשׁ ַמע ְלקוֹל ִדּ ְב ֵרי
15:1וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ָ
יְהוָה:
ר־שׂם לוֹ בַּ ֶדּ ֶר בַּ ֲﬠ תוֹ ִמ ִמּצְ ָריִם:
15:2כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת פָּ ַק ְד ִתּי אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ﬠֲמָ לֵ ק לְ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ָ
ד־א ָשּׁה ֵמעֹלֵ ל
15:3ﬠַ ָתּה לֵ ו ְִהכִּ יתָ ה אֶ ת־ﬠֲמָ לֵ ק וְהַ חֲ ַר ְמתֶּ ם אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ ְול ֹא ַת ְחמֹל ﬠָ לָ יו וְהֵ מַ תָּ ה מֵ ִאישׁ ﬠַ ִ
ד־שׂה ִמגָּמָ ל וְﬠַ ד־חֲ מוֹר:
וְﬠַ ד־יוֹנֵק ִמשּׁוֹר וְﬠַ ֶ
ְהוּדה:
ת־אישׁ י ָ
ִ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים אֶ
ְשׁמַּ ע ָשׁאוּל אֶ ת־הָ ﬠָ ם וַיִּ פְ ְק ֵדם ְב ֵטלָ ִאים ָ 7מאתַ יִם אֶ לֶ ף ַרגְ לִ י וַﬠ ֶ
15:4וַי ַ
ד־ﬠיר ﬠ ֲָמלֵ ק וַיּ ֶָרב בַּ נָּחַ ל:
15:5וַ ָיּב ֹא ָשׁאוּל ﬠַ ִ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
יתה חֶ סֶ ד ִﬠם־כּ ְ
ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ל־הַ ֵקּינִי ְלכוּ סֻּ רוּ ְרדוּ ִמתּוֹ ﬠֲמָ לֵ ִקי פֶּ ן־אֶ ִס ְפ ִ 8ﬠמּוֹ וְאַ ָתּה ﬠָ ִשׂ ָ
ַ 15:6ויּ ֶ
ֲלוֹתם ִמ ִמּצְ ָריִם וַיָּסַ ר הַ ֵקּינִי ִמתּוֹ ﬠֲמָ לֵ ק:
בַּ ﬠ ָ
ַ 15:7ו ַיּ ָשׁאוּל אֶ ת־ﬠֲמָ לֵ ק מֵ חֲ וִילָ ה בּוֹאֲ שׁוּר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי ִמצְ ָריִם:
15:8וַיִּ ְת ֹפּשׂ אֶ ת־אֲ גַג מֶ לֶ ־ﬠֲמָ לֵ ק חָ י וְאֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם הֶ חֱ ִרים ְלפִ י־חָ ֶרב:
9
15:9וַיּ ְַחמֹל ָשׁאוּל וְהָ ﬠָ ם ﬠַ ל־אֲ גָג וְﬠַ ל־מֵ יטַ ב הַ צּ ֹאן וְהַ בָּ ָקר וְהַ מַּ ְשׂמַ נִּים וְﬠַ ל־הַ כּ ִָרים וְﬠַ ל־כָּל־הַ טּוֹב ְול ֹא אָ בוּ
הַ חֲ ִרימָ ם ְוכָל־הַ ְמּלָ אכָה נ ְִבזָה ְונ ְִמאֶ סֶ ת הֶ חֱ ִרימוּ:
ל־שׁמוּאֵ ל לֵ אמֹר:
ַ 15:10וי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ְ
ת־דּבָ ַרי ל ֹא הֵ ִקים וַיִּ חַ ר לִ ְשׁמוּאֵ ל וַיִּ זְ ﬠַ ק אֶ ל־יְהוָה
י־שׁב ֵמאַ חֲ ַרי וְאֶ ְ
ת־שׁאוּל לְ מֶ לֶ כִּ ָ
ָ
י־ה ְמלַ כְ ִתּי אֶ
ִ 15:11נחַ ְמ ִתּי כִּ ִ
כָּל־הַ לָּ יְלָ ה:
א־שׁאוּל הַ כּ ְַרמֶ לָ ה ו ְִהנֵּה מַ צִּ יב לוֹ יָד וַיִּ סֹּב
ָ
ַ 15:12ויּ ְַשׁכֵּם ְשׁמוּאֵ ל ִל ְק ַראת ָשׁאוּל בַּ ֹבּ ֶקר ַו ֻיּגַּד ִל ְשׁמוּאֵ ל לֵ אמֹר בָּ
אשׁית הַ ָשּׁלָ ל אֲ ֶשׁר לָ ַקח
ת־ר ִ
ל־שׁאוּל ו ְִהנֵּה ִהיא הֶ ﬠֱלָ ה עֹלוֹת לַ יהוָה אֶ ֵ
ַו ַיּ ֲﬠבֹר ַויּ ֵֶרד הַ גִּ ְלגָּל ַויָּב ֹא ְשׁמוּאֵ ל אֶ ָ
מֵ ﬠֲמָ לֵ ק:10
ת־דּבַ ר יְהוָה:
ל־שׁאוּל וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ָשׁאוּל בָּ רוּ אַ תָּ ה לַ יהוָה הֲ ִקימ ִֹתי אֶ ְ
15:13וַ ָיּב ֹא ְשׁמוּאֵ ל אֶ ָ
שׁאוּל הָ ﬠָ ם ַויַּפִּ ילוּ בֵּ ינוֹ וּבֵ ין 42
ל־שׁאוּל ל ֹא יְהוָה כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּ ה ַויֶּחֱ זַק ָ
אֵ ת אֲ ֶשׁר יִלָּ כֶד יְהוָה יָמוּת וַיּ ֹאמֶ ר הָ ﬠָ ם אֶ ָ
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)וַיָּב ֹאוַיָּב ֹא( MT

ֹאמר ְשׁמוּאֵ ל וּמֶ ה קוֹל־הַ צּ ֹאן הַ זֶּה ְבּאָ זְ נָי וְקוֹל הַ בָּ ָקר אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י שׁ ֵֹמﬠַ :
15:14וַיּ ֶ
1
אתי אֲ ֶשׁר חָ מַ ל הָ ﬠָ ם ﬠַ ל־מֵ יטַ ב הַ צּ ֹאן וְהַ בָּ ָקר ְל ַמﬠַ ן זְ בֹחַ לַ יהוָה אֱ הֶ י
ֹאמר ָשׁאוּל ֵמﬠ ֲָמלֵ ק הֵ בֵ ִ
 15:15וַיּ ֶ
וְאֶ ת־הַ יּוֹתֵ ר הֶ חֱ ַר ְמ ִתּי :2
ֹאמ ר לוֹ ַדּבֵּ ר:
ידה לְּ אֵ ת אֲ ֶשׁ ר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֵ לַ י הַ לָּ יְלָ ה וַיּ ֶ
ל־שׁאוּל הֶ ֶרף וְאַ גִּ ָ
15:16וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ָ
ם־קטֹ ן אַ תָּ ה ְבּﬠֵ ינֶי ר ֹאשׁ ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל אָ ָתּה וַיִּ ְמ ָשׁחֲ יְהוָה לְ מֶ לֶ ﬠַ ל־ ִי ְשׂ ָראֵ ל:
ַ 15:17ויּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל הֲ לוֹא ִא ָ
ַלּוֹת  4אֹתָ ם:
15:18וַיִּ ְשׁלָ חֲ ְיהוָה ְבּ ָד ֶר וַיּ ֹאמֶ ר לְ  3לֵ וְהַ חֲ ַר ְמ ָתּה אֶ ת־הַ חַ ָטּ ִאים אֶ ת־ﬠ ֲָמלֵ ק וְנִלְ חַ ְמתָּ בוֹ ﬠַ ד כּ ְ
־שׁמַ ﬠְ ָתּ ְבּקוֹל יְהוָה ו ַַתּﬠַ ט אֶ ל־הַ ָשּׁלָ ל ו ַַתּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה:
15:19וְלָ ָמּה ל ֹא ָ
ר־שׁלָ חַ נִי יְהוָה וָאָ ִביא אֶ ת־אֲ גַג מֶ לֶ
ל־שׁמוּאֵ ל אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ְבּקוֹל יְהוָה וָאֵ לֵ בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁ ְ
ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ְ
15:20וַיּ ֶ
ﬠֲמָ לֵ ק וְאֶ ת־ﬠֲמָ לֵ ק הֶ חֱ ַר ְמ ִתּי:
אשׁית הַ חֵ ֶרם לִ זְ ֹבּחַ לַ יהוָה אֱ הֶ י בַּ גִּ ְלגָּל:
15:21וַיִּ ַקּח הָ ﬠָ ם ֵמהַ ָשּׁלָ ל צ ֹאן וּבָ ָקר ֵר ִ
15:22וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל הַ חֵ פֶ ץ לַ יהוָה ְבּעֹלוֹת וּזְ בָ ִחים כִּ ְשׁמֹﬠַ ְבּקוֹל יְהוָה ִהנֵּה ְשׁמֹﬠַ ִמזֶּבַ ח טוֹב לְ הַ ְק ִשׁיב מֵ חֵ לֶ ב
אֵ ילִ ים:
ת־דּבַ ר יְהוָה וַיִּ ְמאָ ְס ִמ ֶמּלֶ :
וּת ָרפִ ים הַ פְ ַצר יַﬠַ ן מָ אַ ְסתָּ אֶ ְ
את־קסֶ ם מֶ ִרי וְאָ וֶן ְ
ֶ
15:23כִּ י חַ טַּ
אתי אֶ ת־הָ ﬠָ ם וָאֶ ְשׁ ַמע
ת־דּבָ ֶרי כִּ י י ֵָר ִ
ת־פּי־יְהוָה וְאֶ ְ
ִ
אתי כִּ י־ﬠָ בַ ְר ִתּי אֶ
ל־שׁמוּאֵ ל חָ טָ ִ
ַ 15:24ויּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל אֶ ְ
ְבּקוֹלָ ם:
אתי וְשׁוּב ִﬠ ִמּי וְאֶ ְשׁ ַתּחֲ וֶה לַ יהוָה:
15:25וְﬠַ תָּ ה ָשׂא נָא אֶ ת־חַ טָּ ִ
ת־דּבַ ר יְהוָה וַיִּ ְמאָ ְס יְהוָה ִמ ְהיוֹת מֶ לֶ
ל־שׁאוּל ל ֹא אָ שׁוּב ﬠִ מָּ כִּ י מָ אַ ְסתָּ ה אֶ ְ
ַ 15:26ויּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ָ
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַף־מﬠִ ילוֹ וַיִּ ָקּ ַרע:
15:27וַיִּ ֹסּב ְשׁמוּאֵ ל לָ לֶ כֶת וַיַּחֲ זֵק ִבּכְ נ ְ
ְתנָהּ ְל ֵר ֲﬠ הַ טּוֹב ִממֶּ ךָּ:
15:28וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ְשׁמוּאֵ ל ָק ַרע יְהוָה אֶ ת־מַ ְמלְ כוּת י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמﬠָ לֶ י הַ יּוֹם וּנ ָ
ְ 15:29וגַם ֵנ ַצח י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא יָשׁוּב 5וְל ֹא ִינָּחֵ ם כִּ י ל ֹא אָ ָדם הוּא ְל ִהנָּחֵ ם:
ֵיתי לַ יהוָה אֱ הֶ י :
אתי ﬠַ תָּ ה כּ ְַבּ ֵדנִי נָא ֶנגֶד זִ ְקנֵי־ﬠַ ִמּי ְו ֶנגֶד י ְִשׂ ָראֵ ל וְשׁוּב ִﬠ ִמּי ו ְִה ְשׁ ַתּחֲ ו ִ
15:30וַיּ ֹאמֶ ר חָ טָ ִ
ָשׁב ְשׁמוּאֵ ל אַ חֲ ֵרי ָשׁאוּל וַיִּ ְשׁתַּ חוּ  6לַ יהוָה:
15:31וַיּ ָ
ֹאמר אֲ גָג אָ כֵן סָ ר
15:32וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל הַ גִּ ישׁוּ אֵ לַ י אֶ ת־אֲ גַג מֶ לֶ ﬠֲמָ לֵ ק וַיֵּלֶ אֵ לָ יו אֲ גַג ַמﬠ ֲַדנֹּת וַיּ ֶ
מַ ר־הַ ָמּוֶת:
ְשׁסֵּ ף ְשׁמוּאֵ ל אֶ ת־אֲ גָג ִל ְפנֵי יְהוָה
ֵן־תּ ְשׁכַּל ִמנּ ִָשׁים ִא ֶמּ וַי ַ
ֹאמר ְשׁמוּאֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ִשׁכְּ לָ ה נ ִָשׁים חַ ְרבֶּ כּ ִ
15:33וַיּ ֶ
בַּ גִּ לְ גָּל:
ְשׁאוּל ﬠָ לָ ה אֶ ל־בֵּ יתוֹ גִּ ְבﬠַ ת ָשׁאוּל:
15:34וַיֵּלֶ ְשׁמוּאֵ ל הָ ָר ָמתָ ה ו ָ
י־ה ְמלִ י
ל־שׁאוּל וַיהוָה נִ חָ ם כִּ ִ
ָ
י־ה ְתאַ בֵּ ל ְשׁמוּאֵ ל אֶ
ת־שׁאוּל ﬠַ ד־יוֹם מוֹתוֹ כִּ ִ
ָ
ְ 15:35ול ֹא־יָסַ ף ְשׁמוּאֵ ל לִ ְראוֹת אֶ
ת־שׁאוּל ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָ
אֶ
ל־שׁאוּל וַאֲ נִי ְמאַ ְס ִתּיו ִמ ְמּ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ַמלֵּ א ַק ְרנְ ֶשׁמֶ ן
ָ
ל־שׁמוּאֵ ל ﬠַ ד־מָ ַתי אַ תָּ ה ִמ ְתאַ בֵּ ל אֶ
ַ 16:1ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ְ
יתי ְבּבָ נָיו לִ י מֶ לֶ :
י־ר ִא ִ
ִשׁי בֵּ ית־הַ לַּ ְח ִמי כִּ ָ
וְלֵ אֶ ְשׁלָ חֲ אֶ ל־י ַ
ְשׁמַ ע ָשׁאוּל וַהֲ ָר ָגנִי ַויּ ֹאמֶ ר יְהוָה ﬠֶ גְ לַ ת בָּ ָקר ַקחְ 7בּי ֶָד וְאָ ַמ ְר ָתּ ִלזְ בֹּחַ לַ יהוָה
16:2וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֵ י אֵ לֵ ו ָ
אתי:
בָּ ִ
וּמ ַשׁ ְחתָּ לִ י אֵ ת אֲ ֶשׁר־אֹמַ ר אֵ לֶ י :
ֲשׂה ָ
ר־תּﬠ ֶ
אוֹדי ֲﬠ אֵ ת אֲ ֶשׁ ַ
ִשׁי בַּ זָּבַ ח וְאָ נֹכִ י ִ
16:3ו ְָק ָראתָ לְ י ַ
ֹאמרוּ 8הַ ָשׁ ם 9בּוֹאֶ
16:4וַיַּﬠַ שׂ ְשׁמוּאֵ ל אֵ ת אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה וַיָּב ֹא בֵּ ית לָ חֶ ם ַויֶּחֶ ְרדוּ זִ ְקנֵי הָ ִﬠיר ִל ְק ָראתוֹ ַויּ ְ
הָ רֹאֶ ה:10
אתי 15
ֵ MTמﬠ ֲָמלֵ ִקי הֱ ִביאוּם  LXX //מֵ ﬠֲמָ לֵ ק הֵ בֵ ִ
 MTהֶ חֱ ַר ְמנוּ  LXX //הֶ חֱ ַר ְמ ִתּי 15


לֵ ( ְ LXX // omit MTל 18
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)לְ
ַלּוֹת 18
ַלּוֹתם  LXX cf Tg Syr //כּ ְ
 MTכּ ָ
5
ְשׁ ֵקּר  DSS(4QSam(a)) LXX //יָשׁוּב 29
 MTי ַ
6
תּחוּ 31
 MTוַיִּ ְשׁתַּ חוּ ָשׁאוּל  DSS(4QSam(a)) LXX //וַיִּ ְשׁ ַ
7
ִ MTתּ ַקּח ַ DSS(4QSam(b) LXX //קח 2
8
ֹאמרוּ 4
ֹאמר  Hebrew Ms cf LXX Tg Mss Syr Vg //וַיּ ְ
 MTוַיּ ֶ
9
שׁ ם 4
ָ MTשׁ ם  LXX //הַ ָ
10
 DSS(4QSam(b)) LXX // omit MTהָ רֹאֶ ה 4

3

4

ִשׁי וְאֶ ת־בָּ נָיו וַיִּ ְק ָרא לָ הֶ ם
אתי ִה ְת ַק ְדּשׁוּ וּבָ אתֶ ם ִא ִתּי בַּ זָּבַ ח וַי ְַק ֵדּשׁ אֶ ת־י ַ
16:5וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁלוֹם לִ זְ בֹּחַ לַ יהוָה בָּ ִ
לַ זָּבַ ח:
16:6וַי ְִהי ְבּבוֹאָ ם וַיּ ְַרא אֶ ת־אֱ ִליאָ ב וַיּ ֹאמֶ ר אַ ֶנגֶד יְהוָה ְמ ִשׁיחוֹ:
קוֹמתוֹ כִּ י ְמאַ ְס ִתּיהוּ כִּ י ל ֹא אֲ ֶשׁר ִי ְראֶ ה הָ אָ ָדם כִּ י
ָ
ל־מ ְראֵ הוּ וְאֶ ל־גְּ בֹהַּ
ל־שׁמוּאֵ ל אַ ל־תַּ בֵּ ט אֶ ַ
16:7וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ְ
הָ אָ ָדם י ְִראֶ ה הָ אֱ ִהים  1י ְִראֶ ה לַ ﬠֵ י ַניִם וֵא ִהים  2י ְִראֶ ה לַ לֵּ בָ ב:
ֹאמ ר גַּם־בָּ זֶה ל ֹא־בָ חַ ר יְהוָה:
ִשׁי אֶ ל־אֲ ִבינ ָָדב ַו ַיּﬠ ֲִב ֵרהוּ לִ פְ נֵי ְשׁמוּאֵ ל וַיּ ֶ
16:8וַיִּ ְק ָרא י ַ
ִשׁי ִשׁ ְמﬠָ ה 3וַיּ ֹאמֶ ר ַגּם־בָּ זֶה ל ֹא־בָ חַ ר יְהוָה:
16:9וַ ַיּﬠֲבֵ ר י ַ
ִשׁי ל ֹא־בָ חַ ר יְהוָה בָּ אֵ לֶּ ה:
ִשׁי ִשׁ ְבﬠַ ת בָּ נָיו לִ פְ נֵי ְשׁמוּאֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־י ַ
16:10וַ ַיּﬠֲבֵ ר י ַ
ִשׁי
ֹאמ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־י ַ
ֹאמר עוֹד ָשׁאַ ר הַ ָקּ ָטן ו ְִהנֵּה רֹﬠֶ ה בַּ צּ ֹאן וַיּ ֶ
ִשׁי הֲ ַתמּוּ הַ ְנּﬠָ ִרים ַויּ ֶ
ֹאמר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל־י ַ
ַ 16:11ויּ ֶ
ִשׁלְ חָ ה ו ְָקחֶ נּוּ כִּ י ל ֹא־ ָנ ֹסב ﬠַ ד־בֹּאוֹ פֹה:
16:12וַיִּ ְשׁלַ ח וַי ְִביאֵ הוּ וְהוּא אַ ְדמוֹנִי ﬠִ ם־יְפֵ ה ﬠֵ י ַניִם ְו טוֹב ר ִֹאי ַויּ ֹאמֶ ר יְהוָה קוּם ְמ ָשׁחֵ הוּ כִּ י־זֶה הוּא:
ל־דּוִד מֵ הַ יּוֹם הַ הוּא ו ָָמﬠְ לָ ה
ת־ק ֶרן הַ ֶשּׁמֶ ן וַיִּ ְמ ַשׁח אֹתוֹ ְבּ ֶק ֶרב אֶ חָ יו ו ִַתּצְ לַ ח רוּחַ ־יְהוָה אֶ ָ
ֶ
16:13וַיִּ ַקּח ְשׁמוּאֵ ל אֶ
וַיּ ָָקם ְשׁמוּאֵ ל וַיֵּלֶ הָ ָרמָ תָ ה:
־רﬠָ ה מֵ אֵ ת יְהוָה:
ֲתתּוּ רוּחַ ָ
וּבﬠ ַ
16:14וְרוּחַ יְהוָה סָ ָרה מֵ ִﬠם ָשׁאוּל ִ
י־שׁאוּל אֵ לָ יו ִהנֵּה־נָא רוּחַ ־אֱ ִהים ָרﬠָ ה ְמבַ ִﬠתֶּ :
ֹאמרוּ ﬠַ ְב ֵד ָ
16:15וַיּ ְ
16:16י ֹאמַ ר־נָא אֲ ֹדנֵנוּ ﬠֲבָ ֶדי לְ פָ נֶי יְבַ ְקשׁוּ ִאישׁ יֹ ֵדﬠַ ְמ ַנגֵּן בַּ כִּ נּוֹר וְהָ יָה ִבּ ְהיוֹת ﬠָ לֶ י רוּחַ ־אֱ ִהים ָרﬠָ ה וְנִ גֵּן ְבּיָדוֹ
וְטוֹב לָ וְהַ נִּיחָ ה לָ :4
יאוֹתם אֵ לָ י:
ֶ
יטיב לְ ַנגֵּן וַהֲ ִב
ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו ְראוּ־נָא ִלי ִאישׁ מֵ ִ
16:17וַיּ ֶ
ִשׁי בֵּ ית הַ לַּ ְח ִמי יֹ ֵדﬠַ ַנגֵּן וְגִ בּוֹר חַ יִל ו ְִאישׁ ִמ ְלחָ ָמה וּנְבוֹן ָדּבָ ר
יתי בֵּ ן לְ י ַ
ֹאמ ר ִהנֵּה ָר ִא ִ
16:18וַיַּﬠַ ן אֶ חָ ד ֵמהַ ְנּﬠָ ִרים וַיּ ֶ
ו ְִאישׁ תֹּאַ ר וַיהוָה ִﬠמּוֹ:
ת־דּוִד ִבּ ְנ אֲ ֶשׁר בַּ צּ ֹאן:
ִשׁי וַיּ ֹאמֶ ר ִשׁלְ חָ ה אֵ לַ י אֶ ָ
16:19וַיִּ ְשׁלַ ח ָשׁאוּל מַ לְ אָ כִ ים אֶ ל־י ָ
ל־שׁאוּל:
ַד־דּוִד ְבּנוֹ אֶ ָ
עֹמר 5לֶ חֶ ם ְונ ֹאד יַיִן וּגְ ִדי ִﬠזִּ ים אֶ חָ ד וַיִּ ְשׁלַ ח ְבּי ָ
ָשׂם ﬠָ לָ יו ֶ
ִשׁי חֲ מוֹר וַיּ ֶ
16:20וַיִּ ַקּח י ַ
ֹשׂא כ ִֵלים:
ל־שׁאוּל וַ ַיּ ֲﬠמֹד לְ פָ נָיו וַיֶּאֱ הָ בֵ הוּ ְמאֹד וַי ְִהי־לוֹ נ ֵ
16:21וַיָּב ֹא ָדוִד אֶ ָ
ִשׁי לֵ אמֹר יַﬠֲמָ ד־נָא ָדוִד לְ פָ נַי כִּ י־מָ צָא חֵ ן ְבּﬠֵ ינָי:
16:22וַיִּ ְשׁלַ ח ָשׁאוּל אֶ ל־י ַ
ל־שׁאוּל וְלָ ַקח ָדּוִד אֶ ת־הַ כִּ נּוֹר ְו ִנגֵּן ְבּיָדוֹ ְו ָרוַח לְ ָשׁאוּל וְטוֹב לוֹ וְסָ ָרה ֵמﬠָ לָ יו רוּחַ
16:23וְהָ יָה ִבּ ְהיוֹת רוּחַ ־אֱ ִהים אֶ ָ
הָ ָרﬠָ ה:
יהוּדה וַיַּחֲ נוּ בֵּ ין־שׂוֹכֹה וּבֵ ין־ ֲﬠז ֵָקה ְבּאֶ פֶ ס
ָ
17:1וַיַּאַ ְספוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים אֶ ת־מַ חֲ נֵיהֶ ם לַ ִמּלְ חָ מָ ה וַיֵּאָ ְספוּ שֹׂכֹה אֲ ֶשׁר לִ
ַדּ ִמּים:
ְשׁאוּל ו ְִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל נֶאֶ ְספוּ ַויַּחֲ נוּ ְבּﬠֵ מֶ ק הָ אֵ לָ ה וַיַּﬠַ ְרכוּ ִמלְ חָ מָ ה ִל ְק ַראת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:
17:2ו ָ
עֹמ ִדים אֶ ל־הָ הָ ר ִמזֶּה וְהַ ַגּיְא בֵּ ינֵיהֶ ם:
עֹמ ִדים אֶ ל־הָ הָ ר ִמזֶּה ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ְ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ְ
ְ 17:3
6
ַ 17:4ו ֵיּצֵא ִאישׁ־הַ בֵּ ַניִם ִמ ַמּחֲ נוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים גָּלְ יָת ְשׁמוֹ ִמגַּת גּ ְָבהוֹ אַ ְרבַּ ע אַ מּוֹת וָז ֶָרת:
וּמ ְשׁ ַקל הַ ִשּׁ ְריוֹן חֲ ֵמ ֶשׁת־אֲ לָ ִפים ְשׁ ָק ִלים נְ חֹ ֶשׁת:
17:5וְכוֹבַ ע ְנחֹ ֶשׁת ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ ו ְִשׁ ְריוֹן ַק ְשׂ ַק ִשּׂים הוּא לָ בוּשׁ ִ
ל־רגְ לָ יו וְכִ ידוֹן ְנחֹ ֶשׁת בֵּ ין כְּ תֵ פָ יו:
וּמצְ חֹ תְ 7נחֹ ֶשׁת ﬠַ ַ
ִ 17:6
ֹשׂא הַ צִּ נָּה הֹ לֵ ְלפָ נָיו:
שׁ־מאוֹת ְשׁ ָק ִלים בַּ ְרזֶל ְונ ֵ
 17:7וְﬠֵ ץ חֲ נִיתוֹ כִּ ְמנוֹר אֹ ְרגִ ים וְלַ הֶ בֶ ת חֲ נִיתוֹ ֵשׁ ֵ
17:8וַ ַיּ ֲﬠמֹד וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־מַ ﬠַ ְרכֹת י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם לָ מָּ ה תֵ צְ אוּ לַ ֲﬠ ֹר ִמ ְלחָ ָמה הֲ לוֹא אָ נֹכִ י הַ פְּ ִל ְשׁ ִתּי וְאַ ֶתּם
ﬠֲבָ ִדים לְ ָשׁאוּל בֹּרוּ־לָ כֶם ִאישׁ ְוי ֵֵרד אֵ לָ י:
ִיתם לָ נוּ לַ ﬠֲבָ ִדים וַﬠֲבַ ְד ֶתּם
יתיו ו ְִהי ֶ
ִ 17:9אם־יוּכַל לְ ִהלָּ חֵ ם ִא ִתּי ו ְִה ָכּנִי וְהָ יִינוּ לָ כֶם לַ ﬠֲבָ ִדים ו ְִאם־אֲ נִי אוּכַל־לוֹ ו ְִהכִּ ִ
אֹתָ נוּ:
ת־מﬠַ ְרכוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יּוֹם הַ זֶּה ְתּנוּ־לִ י ִאישׁ וְנִלָּ חֲ ָמה יָחַ ד:
ַ
ֹאמר הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אֲ נִי חֵ ַר ְפ ִתּי אֶ
17:10וַיּ ֶ
ת־דּ ְב ֵרי הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי הָ אֵ לֶּ ה וַיֵּחַ תּוּ וַיִּ ְראוּ ְמאֹד:
17:11וַיִּ ְשׁ ַמע ָשׁאוּל ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ִ
)י ְִראֶ הי ְִראֶ ה(  LXX // omit MTי ְִראֶ ה הָ אֱ ִהים 7
 MT Vgוַיהוָה  LXX //וֵא ִהים 7
שׁ ָמּה ִ II Samuel 13:3, 32 cf LXX(LN) OL //שׁ ְמﬠָ ה 9
ַ MT

)לָ לָ ( ְ LXX // omit MTוהַ נִּיחָ ה לָ
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עֹמר 20
ָשׂם ﬠָ לָ יו ֶ
עֹמר(  LXX Mss OL // omit MTוַיּ ֶ
)חֲ מוֹרֶ 

5

שׁשׁ  DSS(4QSam(a)) LXX cf Josephus, Ant. 6.171 //אַ ְרבַּ ע 4
ֵ (see v.7) MT
וּמצְ חֹ ת 6
וּמצְ חַ ת ִ LXX Syr //
ִ MT

6
7

ימי ָשׁאוּל ָז ֵקן בָּ א
מנָה בָ נִים וְהָ ִאישׁ ִבּ ֵ
ִשׁי וְלוֹ ְשׁ ֹ
וּשׁמוֹ י ַ
ְהוּדה ְ
ן־אישׁ אֶ פְ ָר ִתי הַ זֶּה ִמבֵּ ית לֶ חֶ ם י ָ
17:12ו ְָדוִד בֶּ ִ
בַּ ָשּׁנִים:1
2
ְשׁם בָּ נָיו אֲ ֶשׁר הָ ְלכוּ בַּ ִמּ ְלחָ ָמה אֱ ִליאָ ב
י־שׁאוּל לַ ִמּ ְלחָ מָ ה ו ֵ
ִשׁי הַ גְּ ד ִֹלים הָ ְלכוּ אַ חֲ ֵר ָ
ַ 17:13ויֵּלְ כוּ ְשׁ ֶשׁת ְבּנֵי־י ַ
4
וּמ ְשׁנֵה  3אֲ ִבינ ָָדב ְוהַ ְשּׁלִ ִשׁי ִשׁ ְמﬠָ ה :
הַ ְבּכוֹר ִ
וּשׁ ָשׁה הַ גְּ דֹלִ ים הָ ְלכוּ אַ חֲ ֵרי ָשׁאוּל:
17:14ו ְָדוִד הוּא הַ ָקּטָ ן ְ
17:15ו ְָדוִד הֹ לֵ ו ָָשׁב מֵ ﬠַ ל ָשׁאוּל לִ ְרעוֹת אֶ ת־צ ֹאן אָ ִביו בֵּ ית־לָ חֶ ם:
17:16וַיִּ גַּשׁ הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי הַ ְשׁכֵּם וְהַ ﬠ ֲֵרב וַיִּ ְתיַצֵּב אַ ְרבָּ ﬠִ ים יוֹם:
ותּנָהְ 5לאַ חֶ י :
ֲשׂ ָרה לֶ חֶ ם הַ זֶּה וְהָ ֵרץ הַ מַּ חֲ נֶה ְ
ִשׁי לְ ָדוִד ְבּנוֹ ַקח־נָא לְ אַ חֶ י אֵ יפַ ת הַ ָקּלִ יא הַ זֶּה וַﬠ ָ
17:17וַיּ ֹאמֶ ר י ַ
ֲשׂ ֶרת חֲ ִרצֵי הֶ חָ לָ ב הָ אֵ לֶּ ה ָתּ ִביא לְ ַשׂ ר־הָ אָ לֶ ף וְאֶ ת־אַ חֶ י ִתּ ְפקֹד ְל ָשׁלוֹם וְאֶ ת־ﬠ ֲֻרבָּ ָתם ִתּ ָקּח:
17:18וְאֵ ת ﬠ ֶ
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠֵ ֶמק הָ אֵ לָ ה נִלְ חָ ִמים ﬠִ ם־פְּ לִ ְשׁ ִתּים:
ְשׁאוּל וְהֵ מָּ ה ְוכ ִ
17:19ו ָ
ִשׁי וַ ָיּב ֹא הַ מַּ ְﬠגָּלָ ה וְהַ חַ יִל הַ יֹּ צֵא
17:20וַיּ ְַשׁכֵּם ָדּוִד בַּ בּ ֶֹקר וַיִּ טֹּ שׁ אֶ ת־הַ צּ ֹאן ﬠַ ל־שֹׁמֵ ר וַיִּ ָשּׂא וַיֵּלֶ כַּאֲ ֶשׁ ר צִ וָּהוּ י ָ
אֶ ל־הַ מַּ ﬠ ֲָרכָה וְהֵ ֵרעוּ בַּ ִמּלְ חָ מָ ה:
17:21ו ַַתּ ֲﬠ ֹר י ְִשׂ ָראֵ ל וּפְ לִ ְשׁ ִתּים מַ ﬠ ֲָרכָה לִ ְק ַראת מַ ﬠ ֲָרכָה:
שׁוֹמ ר הַ כּ ִֵלים וַיּ ָָרץ הַ מַּ ﬠ ֲָרכָה וַ ָיּב ֹא וַיִּ ְשׁאַ ל ְלאֶ חָ יו ְל ָשׁלוֹם:
ֵ
17:22וַיִּ טֹּשׁ ָדּוִד אֶ ת־הַ כּ ִֵלים מֵ ﬠָ לָ יו ﬠַ ל־יַד
6
17:23וְהוּא ְמ ַדבֵּ ר ִﬠ ָמּם ו ְִהנֵּה ִאישׁ הַ בֵּ ַניִם עוֹלֶ ה גָּלְ יָת הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ְשׁמוֹ ִמגַּת ִממַּ ﬠַ ְרכוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַי ְַדבֵּ ר כּ ְַדּבָ ִרים
הָ אֵ לֶּ ה וַיִּ ְשׁמַ ע ָדּוִד:
ְ 17:24וכֹל ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ְראוֹתָ ם אֶ ת־הָ ִאישׁ וַ ָיּנֻסוּ ִמפָּ נָיו וַיִּ ְיראוּ ְמאֹד:
ֹאמר ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְרּ ִאיתֶ ם הָ ִאישׁ הָ עֹלֶ ה הַ זֶּה כִּ י לְ חָ ֵרף אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל עֹלֶ ה וְהָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־יַכֶּנּוּ
17:25וַיּ ֶ
ֲשׂה חָ ְפ ִשׁי ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־בּתּוֹ יִתֶּ ן־לוֹ וְאֵ ת בֵּ ית אָ ִביו ַיﬠ ֶ
ִ
יַﬠְ ְשׁ ֶרנּוּ הַ ֶמּלֶ עֹ ֶשׁר גָּדוֹל וְאֶ
מ ר מַ ה־יֵּﬠָ ֶשׂה לָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ַיכֶּה אֶ ת־הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי הַ לָּ ז וְהֵ ִסי ר
עֹמ ִדים ﬠִ מּוֹ לֵ א ֹ
17:26וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־הָ אֲ נ ִָשׁים הָ ְ
חֶ ְרפָּ ה מֵ ﬠַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִמי הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי הֶ ﬠָ ֵרל הַ זֶּה כִּ י חֵ ֵרף מַ ﬠַ ְרכוֹת אֱ ִהים חַ יִּ ים:
מ ר כֹּה יֵﬠָ ֶשׂה לָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יַכֶּנּוּ:
17:27וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הָ ﬠָ ם כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה לֵ א ֹ
ל־מי
ֹאמר לָ מָּ ה־זֶּה י ַָר ְדתָּ וְﬠַ ִ
17:28וַיִּ ְשׁ ַמע אֱ לִ יאָ ב אָ ִחיו הַ גָּדוֹל ְבּ ַד ְבּרוֹ אֶ ל־הָ אֲ נ ִָשׁים וַיִּ חַ ר־אַ ף אֱ לִ יאָ ב ְבּ ָדוִד וַיּ ֶ
נ ַָט ְשׁתָּ ְמﬠַ ט הַ צּ ֹאן הָ הֵ נָּה בַּ ִמּ ְדבָּ ר אֲ נִי י ַָדﬠְ ִתּי אֶ ת־זְ ֹד ְנ וְאֵ ת רֹﬠַ לְ בָ בֶ כִּ י ְל ַמﬠַ ן ְראוֹת הַ ִמּ ְלחָ ָמה י ָָר ְד ָתּ:
יתי ﬠָ ָתּה הֲ לוֹא ָדּבָ ר הוּא:
ֹאמר ָדּוִד ֶמה ﬠָ ִשׂ ִ
17:29וַיּ ֶ
17:30וַיִּ סֹּב ֵמאֶ צְ לוֹ אֶ ל־מוּל אַ חֵ ר וַיּ ֹאמֶ ר כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה וַי ְִשׁ ֻבהוּ הָ ﬠָ ם ָדּבָ ר ַכּ ָדּבָ ר הָ ִראשׁוֹן:
ֵי־שׁאוּל וַיִּ ָקּחֵ הוּ:
17:31וַיְּ ָשּׁ ְמעו הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ָדּוִד וַיַּגִּ דוּ לִ פְ נ ָ
ל־שׁאוּל אַ ל־ ִיפֹּל לֵ ב־אֲ ֹדנָי 7ﬠָ לָ יו ﬠַ ְב ְדּ יֵלֵ ְונִלְ חַ ם ִﬠם־הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי הַ זֶּה:
ֹאמר ָדּוִד אֶ ָ
ַ 17:32ויּ ֶ
ל־דּוִד ל ֹא תוּכַל לָ לֶ כֶת אֶ ל־הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי הַ זֶּה לְ ִהלָּ חֵ ם ﬠִ מּוֹ כִּ י־נַﬠַ ר אַ ָתּה וְהוּא ִאישׁ ִמ ְלחָ ָמה
ַ 17:33ויּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל אֶ ָ
ָשׂא ֶשׂה ֵמהָ ﬠֵ ֶדר:
ל־שׁאוּל רֹﬠֶ ה הָ יָה ﬠַ ְב ְדּ לְ אָ ִביו בַּ צּ ֹאן וּבָ א הָ אֲ ִרי וְאֶ ת־הַ דּוֹב ְונ ָ
ִמנְּ ﬠ ָֻריו17:34 :וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ָ
יתּיו:
ָאתי אַ חֲ ָריו ו ְִהכִּ ִתיו ו ְִהצַּלְ ִתּי ִמ ִפּיו ַויּ ָָקם ﬠָ לַ י וְהֶ חֱ ז ְַק ִתּי ִבּזְ ָקנוֹ ו ְִהכִּ ִתיו וַהֲ ִמ ִ
ְ 17:35ויָצ ִ
 17:36גַּם אֶ ת־הָ אֲ ִרי גַּם־הַ דּוֹב ִהכָּה ﬠַ ְב ֶדּ וְהָ יָה הַ ְפּלִ ְשׁ ִתּי הֶ ﬠָ ֵרל הַ זֶּה כְּ אַ חַ ד ֵמהֶ ם הֲ לוֹא אֵ לֵ ו ְִהכִּ ִתיו וַהֲ ִסיר ָֹתי
הַ יּוֹם חֵ ֵרף ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל כִּ י ִמי הֶ ﬠָ ֵרל הַ זֶּה  8כִּ י אֲ ֶשׁר 9חֵ ֵרף ַמﬠַ ְרכֹת אֱ ִהים חַ יִּ ים:
ל־דּוִד
ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ָ
וּמיַּד הַ דֹּב הוּא יַצִּ ילֵ נִי ִמיַּד הַ ְפּלִ ְשׁ ִתּי הַ ֶזּה וַיּ ֶ
17:37וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד יְהוָה אֲ ֶשׁר ִהצִּ לַ נִי ִמיַּד הָ אֲ ִרי ִ
לֵ וַיהוָה י ְִהיֶה ﬠִ ָמּ :
ת־דּוִד ַמ ָדּיו ְונָתַ ן קוֹבַ ע נְ חֹ ֶשׁת ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ וַיּ ְַלבֵּ שׁ אֹתוֹ ִשׁ ְריוֹן:
17:38וַיַּלְ בֵּ שׁ ָשׁאוּל אֶ ָ
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ל־שׁאוּל ל ֹא אוּכַל לָ לֶ כֶת בָּ אֵ לֶּ ה כִּ י
ֹאמר ָדּוִד אֶ ָ
17:39וַיּ ְַחגֹּ ר ָדּוִד אֶ ת־חַ ְרבּוֹ מֵ ﬠַ ל לְ מַ ָדּיו וַיֹּ אֶ ל לָ לֶ כֶת כִּ י ל ֹא־נִ סָּ ה ַויּ ֶ
יתי וַי ְִסרוּם  1מֵ ﬠָ לָ יו:
ל ֹא נִ ִסּ ִ
ָשׂם ֹא ָתם ִבּכְ ִלי הָ ר ִֹﬠים אֲ ֶשׁ ר־לוֹ וּבַ יַּלְ קוּט
17:40וַיִּ ַקּח מַ ְקלוֹ ְבּיָדוֹ וַיִּ ְבחַ ר־לוֹ חֲ ִמ ָשּׁה חַ לּ ֵֻקי־אֲ בָ נִים ִמן־הַ נַּחַ ל וַיּ ֶ
ו ְַקלְּ עוֹ ְביָדוֹ וַיִּ גַּשׁ אֶ ל־הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי:
ֹשׂא הַ צִּ נָּה ְלפָ נָיו:
ל־דּוִד וְהָ ִאישׁ נ ֵ
17:41וַיֵּלֶ הַ ְפּלִ ְשׁ ִתּי הֹ לֵ ו ְָק ֵרב אֶ ָ
מנִי ﬠִ ם־יְפֵ ה ַמ ְראֶ ה:
ת־דּוִד וַיִּ ְבזֵהוּ כִּ י־הָ יָה נַﬠַ ר וְאַ ְד ֹ
17:42וַיַּבֵּ ט הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי וַיִּ ְראֶ ה אֶ ָ
3
ֹאמר ָדּוִד לּ ֹא כִּ י ִאם רֹﬠַ ִמכֶּלֶ ב
ל־דּוִד הֲ כֶלֶ ב אָ נֹכִ י כִּ י־אַ תָּ ה בָ א־אֵ לַ י בַּ ַמּ ֵקּל 2וּבָ אֲ בָ נִים וַיּ ֶ
ַ 17:43ויּ ֹאמֶ ר הַ ְפּלִ ְשׁ ִתּי אֶ ָ
ת־דּוִד בֵּ א הָ יו:
וַי ְַקלֵּ ל הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אֶ ָ
4
וּלבֶ הֱ ַמת הָ אָ ֶרץ :
ת־בּ ָשׂ ְר לְ עוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם ְ
ְ
ל־דּוִד לְ כָה אֵ לַ י וְאֶ ְתּנָה אֶ
ֹאמר הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי אֶ ָ
17:44וַיּ ֶ
וּבכִ ידוֹן וְאָ נֹכִ י בָ א־אֵ לֶ י ְבּ ֵשׁם יְה ָוה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י
17:45וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי אַ תָּ ה בָּ א אֵ לַ י ְבּחֶ ֶרב וּבַ חֲ נִית ְ
מַ ﬠַ ְרכוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ר חֵ ַרפְ תָּ :
ֹאשׁ מֵ ﬠָ לֶ י ְונָתַ ִתּי פֶּ גֶרך וְפֶּ גֶר 5מַ חֲ נֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּים
ית וַהֲ ִסר ִֹתי אֶ ת־ ר ְ
17:46הַ יּוֹם הַ זֶּה יְסַ גּ ְֶר יְהוָה ְבּי ִָדי ו ְִהכִּ ִ
הַ יּוֹם הַ זֶּה לְ עוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם וּלְ חַ יַּת הָ אָ ֶרץ ְוי ְֵדעוּ כָּל־הָ אָ ֶרץ כִּ י יֵשׁ אֱ ִהים ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוֹשׁיﬠַ יְהוָה כִּ י לַ יהוָה הַ ִמּ ְלחָ ָמה ְונ ַָתן אֶ ְתכֶם ְבּי ֵָדנוּ:
ְ 17:47וי ְֵדעוּ כָּל־הַ ָקּהָ ל הַ זֶּה כִּ י־ל ֹא ְבּחֶ ֶרב וּבַ חֲ נִית י ִ
י־קם הַ פְּ ִל ְשׁ ִתּי ַויֵּלֶ וַיִּ ְק ַרב לִ ְק ַראת ָדּוִד ַוי ְַמהֵ ר ָדּוִד ַויּ ָָרץ הַ ַמּﬠ ֲָרכָה ִל ְק ַראת הַ ְפּלִ ְשׁ ִתּי:
17:48וְהָ יָה כִּ ָ
ל־מצְ חוֹ ו ִַתּ ְטבַּ ע הָ אֶ בֶ ן ְבּ ִמצְ חוֹ
17:49וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד אֶ ת־יָדוֹ אֶ ל־הַ כֶּלִ י וַיִּ ַקּח ִמ ָשּׁם אֶ בֶ ן וַי ְַקלַּ ע וַ ַיּ אֶ ת־הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אֶ ִ
וַיִּ פֹּ ל ﬠַ ל־פָּ נָיו אָ ְרצָה:
ַד־דּוִד:
יתהוּ וְחֶ ֶרב אֵ ין ְבּי ָ
ַ 17:50ויֶּחֱ זַק ָדּוִד ִמן־הַ פְּ ִל ְשׁ ִתּי בַּ ֶקּלַ ע וּבָ אֶ בֶ ן ַו ַיּ אֶ ת־הַ פְּ ִל ְשׁ ִתּי ַוי ְִמ ֵ
17:51וַיּ ָָרץ ָדּוִד וַ ַיּ ֲﬠמֹד אֶ ל־הַ פְּ ִל ְשׁ ִתּי וַיִּ ַקּח אֶ ת־חַ ְרבּוֹ וַיִּ ְשׁ ְלפָ הּ ִמ ַתּ ְﬠ ָרהּ וַ ְימ ְֹת ֵתהוּ וַיִּ כְ ָרת־בָּ הּ אֶ ת־ ר ֹאשׁוֹ וַיִּ ְראוּ
בּוֹרם וַ ָיּנֻסוּ:
הַ ְפּלִ ְשׁ ִתּים כִּ י־מֵ ת גִּ ָ
ִיהוּדה ַויּ ִָרעוּ ַ ֽו יִּ ְר ְדּפוּם  6ﬠַ ד־בּוֹאֲ גַּת  7וְﬠַ ד ַשׁﬠ ֲֵרי ﬠֶ ְקרוֹן וַיִּ ְפּלוּ חַ ְללֵ י ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְבּ ֶד ֶר
ַ 17:52ויּ ָֻקמוּ אַ ְנ ֵשׁי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ַשׁﬠ ֲַריִם וְﬠַ ד־גַּת וְﬠַ ד־ﬠֶ ְקרוֹן:
ת־מחֲ נֵיהֶ ם:
ַ
ַ 17:53ויָּשֻׁ בוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְדּ ק אַ חֲ ֵרי ְפלִ ְשׁ ִתּים ַו ָיּשֹׁסּוּ אֶ
ְרוּשׁלָ ִם וְאֶ ת־כֵּלָ יו ָשׂם ְבּאָ הֳ לוֹ:
17:54וַיִּ ַקּח ָדּוִד אֶ ת־ר ֹאשׁ הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי וַי ְִבאֵ הוּ י ָ
ֹאמ ר
ן־מי־זֶה הַ נַּﬠַ ר אַ ְבנֵר ַויּ ֶ
ת־דּוִד יֹ צֵא לִ ְק ַראת הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי אָ מַ ר אֶ ל־אַ ְבנֵר ַשׂר הַ צָּבָ א בֶּ ִ
17:55וְכִ ְראוֹת ָשׁאוּל אֶ ָ
אַ ְבנֵר חֵ י־נַפְ ְשׁ הַ מֶּ לֶ ִאם־י ָָד ְﬠ ִתּי:
ן־מי־זֶה הָ ﬠָ לֶ ם:
ֹאמר הַ ֶמּלֶ ְשׁאַ ל אַ תָּ ה בֶּ ִ
ַ 17:56ויּ ֶ
17:57וּכְ שׁוּב ָדּוִד מֵ הַ כּוֹת אֶ ת־הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי וַיִּ ַקּח אֹ תוֹ אַ ְבנֵר ַוי ְִבאֵ הוּ לִ פְ נֵי ָשׁאוּל ְו ר ֹאשׁ הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ְבּיָדוֹ:
ִשׁי בֵּ ית הַ לַּ ְח ִמי:
ן־מי אַ תָּ ה הַ נָּﬠַ ר וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד בֶּ ן־ﬠַ ְב ְדּ י ַ
17:58וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ָשׁאוּל בֶּ ִ
ל־שׁאוּל ְונֶפֶ שׁ יְהוֹנָתָ ן ִנ ְק ְשׁ ָרה ְבּ ֶנפֶ שׁ ָדּוִד וַיֶּאֱ הָ בוֹ יְהוֹנ ָָתן כְּ נ ְַפשׁוֹ:
18:1וַי ְִהי כְּ ַכ תוֹ לְ ַדבֵּ ר אֶ ָ
18:2וַיִּ ָקּחֵ הוּ ָשׁאוּל בַּ יּוֹם הַ הוּא וְל ֹא נְתָ נוֹ לָ שׁוּב בֵּ ית אָ ִביו:
18:3וַיִּ כְ רֹת יְהוֹנָתָ ן ו ְָדוִד ְבּ ִרית ְבּאַ הֲ בָ תוֹ אֹתוֹ כְּ נַפְ שׁוֹ:
ד־ק ְשׁתּוֹ וְﬠַ ד־חֲ גֹ רוֹ:
18:4וַיִּ ְתפַּ ֵשּׁט יְהוֹנָתָ ן אֶ ת־הַ ְמּﬠִ יל אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ יו וַיִּ ְתּנֵהוּ ְל ָדוִד וּמַ ָדּיו וְﬠַ ד־חַ ְרבּוֹ וְﬠַ ַ
 18:5וַי ְִשׂמֵ הוּ ָשׁאוּל ﬠַ ל אַ ְנ ֵשׁי 8וַ ֵיּצֵא ָדוִד ְבּכֹל אֲ ֶשׁר י ְִשׁלָ חֶ נּוּ ָשׁאוּל י ְַשׂכִּ יל הַ ִמּ ְלחָ מָ ה וַיִּ יטַ ב ְבּﬠֵ ינֵי כָל־הָ ﬠָ ם ְוגַם
ְבּﬠֵ ינֵי ﬠַ ְב ֵדי ָשׁאוּל:
ַ 18:6וי ְִהי ְבּבוֹאָ ם ְבּשׁוּב ָדּוִד ֵמהַ כּוֹת אֶ ת־הַ פְּ ִל ְשׁ ִתּי וַתֵּ צֶ אנָה הַ נּ ִָשׁים ִמכָּל־ﬠָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל לשור לָ ִשׁיר וְהַ ְמּחֹ לוֹת
וּב ָשׁלִ ִשׁים:
לִ ְק ַראת ָשׁאוּל הַ מֶּ לֶ ְבּתֻ פִּ ים ְבּ ִשׂ ְמחָ ה ְ
ֹאמ ְרן ָ ִהכָּה ָשׁאוּל ְבּאַ לְ פּוֹ ו ְָדוִד ְבּ ִר ְבבֹתָ יו:
18:7וַתַּ ֲﬠנֶינָה הַ נּ ִָשׁים הַ ְמ ַשׂחֲ קוֹת ַותּ ַ
ְסרוּם 39
 MTוַי ְִס ֵרם ָדּוִד  LXX //וַי ִ
 MTבַּ ַמּ ְקלוֹת  LXX //בַּ ַמּ ֵקּל 43
ֹאמ ר ָדּוִד לּ ֹא כִּ י ִאם רֹﬠַ ִמכֶּלֶ ב 43
 LXX(BN) Josephus, Ant. 6.186 // omit LXX(AL) MTבַּ ַמּ ֵקּל וּבָ אֲ בָ נִים וַיּ ֶ
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18:8וַיִּ חַ ר לְ ָשׁאוּל ְמ ֹאד וַיּ ֵַרע ְבּﬠֵ ינָיו הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וַיּ ֹאמֶ ר נ ְָתנוּ לְ ָדוִד ְרבָ בוֹת ו ְִלי נ ְָתנוּ הָ אֲ לָ פִ ים וְעוֹד לוֹ אַ
הַ ְמּלוּכָה:
ת־דּוִד ֵמהַ יּוֹם הַ הוּא וָהָ ְלאָ ה:
18:9וַי ְִהי ָשׁאוּל עֹ וֵן אֶ ָ
ל־שׁאוּל וַיִּ ְתנַבֵּ א ְבתוֹ ־הַ בַּ יִת ו ְָדוִד ְמ ַנגֵּן ְבּיָדוֹ כְּ יוֹם ְבּיוֹם וְהַ חֲ נִית
18:10וַי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת ו ִַתּצְ לַ ח רוּחַ אֱ ִהים ָרﬠָ ה אֶ ָ
ַד־שׁאוּל:
ְבּי ָ
1
ֹאמר אַ כֶּה ְב ָדוִד וּבַ ִקּיר וַיִּ סֹּב ָדּוִד ִמפָּ נָיו פַּ ﬠ ֲָמיִם:
18:11וַיִּ טֹל ָשׁאוּל אֶ ת־הַ חֲ נִ ית וַיּ ֶ
18:12וַיִּ ָרא ָשׁאוּל ִמלִּ פְ נֵי ָדוִד כִּ י־הָ יָה יְהוָה ﬠִ מּוֹ וּמֵ ﬠִ ם ָשׁאוּל סָ ר:
18:13וַי ְִס ֵרהוּ ָשׁאוּל מֵ ﬠִ מּוֹ וַי ְִשׂמֵ הוּ לוֹ ַשׂר־אָ לֶ ף וַ ֵיּצֵא וַ ָיּב ֹא לִ פְ נֵי הָ ﬠָ ם:
ָל־דּ ְרכָו מַ ְשׂכִּ יל וַיהוָה ﬠִ מּוֹ:
18:14וַי ְִהי ָדוִד לְ כ ָ
18:15וַיּ ְַרא ָשׁאוּל אֲ ֶשׁר־הוּא ַמ ְשׂכִּ יל ְמאֹד וַ ָיּגָר ִמפָּ נָיו:
ת־דּוִד כִּ י־הוּא יוֹצֵ א וָבָ א ִל ְפנֵיהֶ ם:
ִיהוּדה אֹהֵ ב אֶ ָ
ְ 18:16וכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ל־דּוִד ִהנֵּה ִב ִתּי הַ גְּ דוֹלָ ה ֵמ רוֹב 2אֹתָ הּ אֶ תֶּ ן־לְ לְ ִא ָשּׁה אַ הֱ יֵה־לִּ י לְ בֶ ן־חַ יִל ו ְִהלָּ חֵ ם
ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ָ
ַ 18:17ויּ ֶ
וּת ִהי־בוֹ יַד־פְּ לִ ְשׁ ִתּים:
ל־תּ ִהי י ִָדי בּוֹ ְ
ְשׁאוּל אָ ַמ ר אַ ְ
ִמלְ חֲ מוֹת יְהוָה ו ָ
וּמי חַ יַּי ִמ ְשׁפַּ חַ ת אָ ִבי ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י־אֶ ְהיֶה חָ ָתן לַ ֶמּלֶ :
ל־שׁאוּל ִמי אָ נֹכִ י ִ
ָ
18:18וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ
ת־שׁאוּל לְ ָדוִד ו ְִהיא נ ְִתּנָה ְלﬠַ ְד ִריאֵ ל הַ ְמּחֹ לָ ִתי לְ ִא ָשּׁה:
ָ
ת־מרוֹב  3בַּ
ֵ
ַ 18:19וי ְִהי ְבּﬠֵ ת ֵתּת אֶ
ת־דּוִד ַויַּגִּ דוּ לְ ָשׁאוּל וַיִּ ַשׁר הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינָיו:
ת־שׁאוּל אֶ ָ
ָ
18:20וַתֶּ אֱ הַ ב ִמיכַל בַּ
ל־דּוִד ִבּ ְשׁ ַתּיִם ִתּ ְתחַ ֵתּן ִבּי
ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ָ
ַד־פּלִ ְשׁ ִתּים ַויּ ֶ
וּת ִהי־בוֹ י ְ
מוֹקשׁ ְ
וּת ִהי־לוֹ לְ ֵ
ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ְתּ ֶננָּה לּוֹ ְ
18:21וַיּ ֶ
הַ יּוֹם:
ל־דּוִד בַּ לָּ ט לֵ אמֹר ִהנֵּה חָ פֵ ץ ְבּ הַ ֶמּלֶ ְוכָל־ﬠֲבָ ָדיו אֲ הֵ בוּ וְﬠַ תָּ ה ִה ְתחַ ֵתּן
18:22וַ ְי ַצו ָשׁאוּל אֶ ת־ﬠֲבָ ָדו ַדּ ְבּרוּ אֶ ָ
בַּ מֶּ לֶ :
ֹאמר ָדּ ִוד הַ ְנ ַקלָּ ה ְבﬠֵ ינֵיכֶם ִה ְתחַ ֵתּן בַּ מֶּ לֶ וְאָ נֹכִ י
ַ 18:23וי ְַד ְבּרוּ ﬠַ ְב ֵדי ָשׁאוּל ְבּאָ זְ נֵי ָדוִד אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ַויּ ֶ
ישׁ־רשׁ ְו ִנ ְקלֶ ה:
ָ
ִא
ַ 18:24ויַּגִּ דוּ ﬠַ ְב ֵדי ָשׁאוּל לוֹ לֵ אמֹר כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ִדּבֶּ ר ָדּוִד:
ֹאמ רוּ ְל ָדוִד אֵ ין־חֵ פֶ ץ לַ ֶמּלֶ ְבּמֹהַ ר כִּ י ִאםְ 4בּ ֵמאָ ה ﬠָ ְרלוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְל ִהנּ ֵָקם ְבּאֹ יְבֵ י
ֹאמר ָשׁאוּל כֹּה־ת ְ
ַ 18:25ויּ ֶ
ת־דּוִד ְבּיַד־פְּ לִ ְשׁ ִתּים:
ְשׁאוּל חָ ַשׁב לְ הַ פִּ יל אֶ ָ
הַ מֶּ לֶ ו ָ
18:26וַיַּגִּ דוּ ﬠֲבָ ָדיו לְ ָדוִד אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַיִּ ַשׁר הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינֵי ָדוִד ְל ִה ְתחַ ֵתּן בַּ ֶמּלֶ ְול ֹא ָמ ְלאוּ הַ יּ ִָמים:
ָשׁיו וַ ַיּ בַּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֵמאָ הִ 5אישׁ וַיָּבֵ א ָדוִד אֶ ת־ﬠָ ְר ֵתיהֶ ם וַי ְַמ ְלאוּם לַ ֶמּלֶ ְל ִה ְתחַ ֵתּן
18:27וַיּ ָָקם ָדּוִד וַיֵּלֶ הוּא וַאֲ נ ָ
ת־מיכַל ִבּתּוֹ לְ ִא ָשּׁה:
ִ
בַּ מֶּ לֶ וַיִּ תֶּ ן־לוֹ ָשׁאוּל אֶ
ם־דּוִד ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ הֵ בוֹ:6
18:28וַיּ ְַרא ָשׁאוּל וַיּ ֵַדע כִּ י יְהוָה ִﬠ ָ
ת־דּוִד כָּל־הַ יּ ִָמים:
18:29וַיּ ֹאסֶ ף ָשׁאוּל לֵ ר ֹא ִמפְּ נֵי ָדוִד עוֹד וַי ְִהי ָשׁאוּל ֹאיֵב אֶ ָ
יקר ְשׁמוֹ ְמאֹד:
18:30וַיֵּצְ אוּ ָשׂ ֵרי פְ לִ ְשׁ ִתּים וַי ְִהי ִמ ֵדּי צֵאתָ ם ָשׂכַל ָדּוִד ִמכֹּל ﬠַ ְב ֵדי ָשׁאוּל וַיִּ ַ
ן־שׁאוּל חָ פֵ ץ ְבּ ָדוִד ְמאֹד:
ת־דּוִד וִיהוֹנָתָ ן בֶּ ָ
ַ 19:1וי ְַדבֵּ ר ָשׁאוּל אֶ ל־יוֹנָתָ ן ְבּנוֹ וְאֶ ל־כָּל־ﬠֲבָ ָדיו לְ הָ ִמית אֶ ָ
7
את ְוי ַָשׁ ְב ָתּ בַ סֵּ תֶ ר :
ית וְﬠַ ָתּה ִה ָשּׁמֶ ר־נָא בַ בּ ֶֹקר ְונ ְַחבֵּ ָ
ַ 19:2ו ַיּגֵּד יְהוֹנָתָ ן לְ ָדוִד לֵ אמֹר ְמבַ ֵקּשׁ ָשׁאוּל אָ ִבי לַ הֲ ִמ ֶ
יתי מָ ה ו ְִהגּ ְַד ִתּי לָ :
19:3וַאֲ נִי אֵ צֵא וְﬠָ ַמ ְד ִתּי ְליַד־אָ ִבי בַּ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁר אַ ָתּה ָשׁם וַאֲ נִי אֲ ַדבֵּ ר ְבּ אֶ ל־אָ ִבי ו ְָר ִא ִ
ל־שׁאוּל אָ ִביו וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אַ ל־יֶחֱ טָ א הַ ֶמּלֶ ְבּﬠַ ְבדּוֹ ְב ָדוִד כִּ י לוֹא חָ ָטא לָ וְכִ י
19:4וַי ְַדבֵּ ר יְהוֹנָתָ ן ְבּ ָדוִד טוֹב אֶ ָ
טוֹב־ל ְמאֹד:
ְ
ֲשׂיו
ַמﬠ ָ
ית ו ִַתּ ְשׂ ָמח וְלָ ָמּה
ָשׂם אֶ ת־נַפְ שׁוֹ ְבכַפּוֹ ַו ַיּ אֶ ת־הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי וַיַּﬠַ שׂ יְהוָה ְתּשׁוּﬠָ ה גְ דוֹלָ ה ְלכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ָר ִא ָ
ַ 19:5ויּ ֶ
ת־דּוִד ִחנָּם:
תֶ חֱ טָ א ְבּ ָדם נ ִָקי לְ הָ ִמית אֶ ָ
19:6וַיִּ ְשׁמַ ע ָשׁאוּל ְבּקוֹל יְהוֹנָתָ ן וַיִּ ָשּׁבַ ע ָשׁאוּל חַ י־יְהוָה ִאם־יוּמָ ת:
ָטל  LXX cf Tg //וַיִּ טֹל 11
 MTוַיּ ֶ

1
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ל־שׁאוּל וַי ְִהי ְלפָ נָיו
ת־דּוִד אֶ ָ
19:7וַיִּ ְק ָרא יְהוֹנָתָ ן לְ ָד ִוד וַ ַיּגֶּד־לוֹ יְהוֹנָתָ ן אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ַויָּבֵ א ְי הוֹנ ָָתן אֶ ָ
כְּ אֶ ְתמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם:
19:8וַתּוֹסֶ ף הַ ִמּלְ חָ מָ ה לִ ְהיוֹת וַ ֵיּצֵא ָדוִד וַיִּ לָּ חֶ ם בַּ פְּ לִ ְשׁ ִתּים וַ ַיּ בָּ הֶ ם ַמכָּה גְ דוֹלָ ה וַ ָיּנֻסוּ ִמפָּ נָיו:
יוֹשׁב וַחֲ נִיתוֹ ְבּיָדוֹ ו ְָדוִד ְמ ַנגֵּן ְבּיָד:
ל־שׁאוּל וְהוּא ְבּבֵ יתוֹ ֵ
19:9ו ְַתּ ִהי רוּחַ אֱ ִהים ָרﬠָ ה אֶ ָ
19:10וַיְבַ ֵקּשׁ ָשׁאוּל לְ הַ כּוֹת בַּ חֲ נִית ְבּ ָדוִד וּבַ ִקּיר וַיִּ פְ טַ ר ִמפְּ נֵי ָשׁאוּל וַ ַיּ אֶ ת־הַ חֲ נִית בַּ ִקּיר ו ְָדוִד נָס וַיִּ ָמּלֵ ט בַּ לַּ יְלָ ה
הוּא:
19:11וַי ְִהי בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא 1וַיִּ ְשׁלַ ח ָשׁאוּל ַמלְ אָ כִ ים אֶ ל־בֵּ ית ָדּוִד ְל ָשׁ ְמרוֹ לַ הֲ ִמיתוֹ 2בַּ בּ ֶֹקר ו ַַתּגֵּד ְל ָדוִד ִמיכַל ִא ְשׁתּוֹ
לֵ אמֹר ִאם־אֵ י ְנ ְממַ לֵּ ט אֶ ת־נַפְ ְשׁ הַ לַּ יְלָ ה מָ חָ ר אַ תָּ ה מוּמָ ת:
ת־דּוִד ְבּﬠַ ד הַ חַ לּוֹן וַיֵּלֶ וַיִּ ְב ַרח וַיִּ מָּ לֵ ט:
19:12וַתּ ֶֹרד ִמיכַל אֶ ָ
ֹתיו ו ְַתּכַס בַּ בָּ גֶד:
19:13ו ִַתּ ַקּח ִמיכַל אֶ ת־הַ ְתּ ָר ִפים ו ַָתּ ֶשׂם אֶ ל־הַ ִמּטָּ ה וְאֵ ת כְּ ִביר הָ ִﬠזִּ ים ָשׂ ָמה ְמ ַראֲ שׁ ָ
ֹאמר חֹ לֶ ה הוּא:
ת־דּוִד וַתּ ֶ
19:14וַיִּ ְשׁלַ ח ָשׁאוּל ַמ ְלאָ כִ ים לָ ַקחַ ת אֶ ָ
מ ר הַ ﬠֲלוּ אֹתוֹ בַ ִמּ ָטּה אֵ לַ י לַ הֲ ִמתוֹ:
ת־דּוִד לֵ א ֹ
19:15וַיִּ ְשׁלַ ח ָשׁאוּל אֶ ת־הַ ַמּלְ אָ כִ ים לִ ְראוֹת אֶ ָ
19:16וַ ָיּבֹאוּ הַ ַמּ ְלאָ כִ ים ו ְִהנֵּה הַ ְתּ ָרפִ ים אֶ ל־הַ ִמּ ָטּה וּכְ ִביר הָ ִﬠזִּ ים ְמ ַראֲ שֹׁתָ יו:
ל־שׁאוּל הוּא־אָ ַמר
יתנִי ו ְַתּ ַשׁלְּ ִחי אֶ ת־ ֹאי ְִבי וַיִּ מָּ לֵ ט וַתּ ֹאמֶ ר ִמיכַל אֶ ָ
ל־מיכַל לָ מָּ ה ָכּכָה ִר ִמּ ִ
19:17וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל אֶ ִ
אֵ לַ י ַשׁלְּ ִחנִי לָ מָ ה אֲ ִמיתֵ :
ל־שׁמוּאֵ ל הָ ָרמָ תָ ה וַ ַיּגֶּד־לוֹ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה־לוֹ ָשׁאוּל וַיֵּלֶ הוּא וּ ְשׁמוּאֵ ל ַויּ ְֵשׁבוּ
19:18ו ְָדוִד בָּ ַרח וַיִּ מָּ לֵ ט וַ ָיּב ֹא אֶ ְ
ְבּנְוֹת:3
19:19וַיֻּגַּד לְ ָשׁאוּל לֵ אמֹר ִהנֵּה ָדוִד ְבּנְוֹת  4בָּ ָרמָ ה:
עֹמד נִ צָּ ב ﬠֲלֵ יהֶ ם ו ְַתּ ִהי
וּשׁמוּאֵ ל ֵ
נִבּ ִאים ְ
יאים ְ
נְּב ִ
ת־דּוִד ַויּ ְַרא אֶ ת־לַ הֲ ַקת הַ ִ
19:20וַיִּ ְשׁלַ ח ָשׁאוּל מַ לְ אָ כִ ים לָ ַקחַ ת אֶ ָ
ל־מ ְלאֲ כֵי ָשׁאוּל רוּחַ אֱ ִהים וַיִּ ְתנ ְַבּאוּ גַּם־הֵ ָמּה:
ﬠַ ַ
 19:21וַיֻּגַּד לְ ָשׁאוּל וַיִּ ְשׁלַ ח מַ לְ אָ כִ ים אֲ חֵ ִרים וַיִּ ְתנ ְַבּאוּ גַּם־הֵ מָּ ה וַיֹּ סֶ ף ָשׁאוּל וַיִּ ְשׁלַ ח ַמ ְלאָ כִ ים ְשׁלִ ִשׁים וַיִּ ְתנ ְַבּאוּ
גַּם־הֵ מָּ ה:
ֹאמ ר אֵ י ֹפה ְשׁמוּאֵ ל
 19:22וַיִּ חַ ר־אַ ף ָשׁאוּל ַ 5ויֵּלֶ גַּם־הוּא הָ ָר ָמתָ ה ַויָּב ֹא ﬠַ ד־בּוֹר הַ גֹּ ֶרן אֲ ֶשׁר בַּ ֶשׁ ִפי 6וַיִּ ְשׁאַ ל ַויּ ֶ
ו ְָדוִד וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה ְבּנְוֹת  7בָּ ָרמָ ה:
9
19:23וַיֵּלֶ ָשׁם אֶ ל־ ְבּנְוֹת 8בָּ ָרמָ ה ו ְַתּ ִהי ﬠָ לָ יו גַּם־הוּא רוּחַ אֱ ִהים וַיֵּלֶ הָ לוֹ וַיִּ ְתנַבֵּ א ﬠַ ד־בֹּאוֹ ְבּנְוֹת בָּ ָרמָ ה:
ֹאמ רוּ
19:24וַיִּ ְפ ַשׁט גַּם־הוּא ְבּג ָָדיו וַיִּ ְתנַבֵּ א גַם־הוּא לִ ְפנֵי ְשׁמוּאֵ ל וַיִּ פֹּ ל ﬠָ רֹם כָּל־הַ יּוֹם הַ הוּא ְוכָל־הַ לָּ יְלָ ה ﬠַ ל־כֵּן י ְ
יאם:
הֲ גַם ָשׁאוּל בַּ נּ ְִב ִ
10
אתי ִלפְ נֵי אָ ִבי כִּ י ְמבַ ֵקּשׁ
וּמה־חַ ָטּ ִ
יתי ֶמה־ﬠֲונִי ֶ
20:1וַיִּ ְב ַרח ָדּוִד ִמנְּוֹת בָּ ָרמָ ה וַ ָיּב ֹא וַיּ ֹאמֶ ר לִ פְ נֵי יְהוֹנָתָ ן מֶ ה ﬠָ ִשׂ ִ
אֶ ת־נַפְ ִשׁי:
וּמדּוּﬠַ י ְַס ִתּיר
ֲשׂה 11אָ ִבי ָדּבָ ר גָּדוֹל אוֹ ָדּבָ ר ָקטֹ ן ְול ֹא יִגְ לֶ ה אֶ ת־אָ זְ נִי ַ
20:2וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ חָ לִ ילָ ה ל ֹא תָ מוּת ִהנֵּה ל ֹא־ ַיﬠ ֶ
אָ ִבי ִממֶּ נִּי אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֵ ין ז ֹאת:
צָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי וַיּ ֹאמֶ ר אַ ל־י ֵַד ע־ז ֹאת יְהוֹנ ָָתן פֶּ ן־יֵﬠָ צֵב וְאוּלָ ם חַ י־יְהוָה
י־מ ִ
20:3וַיַּﬠַ ןָ 12דּוִד וַיּ ֹאמֶ ר יָדֹﬠַ י ַָד ע אָ ִבי כִּ ָ
וְחֵ י נ ְַפ ֶשׁ כִּ י כְ פֶ ַשׂע בֵּ ינִי וּבֵ ין הַ מָּ וֶת:
ֱשׂה־לָּ :
ל־דּוִד מַ ה־תּ ֹאמַ ר נַפְ ְשׁ וְאֶ ﬠ ֶ
20:4וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹנָתָ ן אֶ ָ
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20:5וַיּ ֹאמֶ ר ָדּ ִוד אֶ ל־יְהוֹנָתָ ן ִהנֵּה־חֹ ֶדשׁ מָ חָ ר וְאָ נֹכִ י ָישֹׁב־אֵ ֵשׁב ﬠִ ם־הַ ֶמּלֶ לֶ אֱ כוֹל ו ְִשׁלַּ ְחתַּ נִי ְו ִנ ְסתַּ ְר ִתּי בַ ָשּׂ ֶדה ﬠַ ד
הָ ﬠֶ ֶרב:1
ִ 20:6אם־פָּ קֹד יִפְ ְק ֵדנִי אָ ִבי וְאָ מַ ְרתָּ ִנ ְשׁ ֹאל ִנ ְשׁאַ ל ִמ ֶמּנִּי ָדוִד לָ רוּץ בֵּ ית־לֶ חֶ ם ִﬠירוֹ כִּ י זֶבַ ח הַ יּ ִָמים ָשׁם
לְ כָל־הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה:
ִ 20:7אם־כֹּה י ֹאמַ ר טוֹב ָשׁלוֹם ְלﬠַ ְב ֶדּ ו ְִאם־חָ רֹה יֶחֱ ֶרה לוֹ ַדּע כִּ י־כָלְ ָתה הָ ָרﬠָ ה ֵמ ִﬠמּוֹ:
יתנִי אַ ָתּה וְﬠַ ד־אָ ִבי
ֶשׁ־בּי ﬠָ ון הֲ ִמ ֵ
20:8וְﬠָ ִשׂיתָ חֶ סֶ ד ִﬠם2־ﬠַ ְב ֶדּ כִּ י ִבּ ְב ִרית יְהוָה הֵ בֵ אתָ אֶ ת־ﬠַ ְב ְדּ ﬠִ ָמּ ו ְִאם־י ִ
לָ מָּ ה־זֶּה ְת ִביאֵ נִי:
ֹתהּ אַ גִּ יד
20:9וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹנ ָָתן חָ ִלילָ ה לָּ כִּ י ִאם־יָדֹﬠַ אֵ ַדע כִּ י־כָלְ ָתה הָ ָרﬠָ ה ֵמ ִﬠם אָ ִבי לָ בוֹא ﬠָ לֶ י ְול ֹא א ָ
לָ :
20:10וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־יְהוֹנָתָ ן ִמי יַגִּ יד לִ י אוֹ מַ ה־יַּﬠַ ְנ אָ ִבי ָק ָשׁה:
ל־דּוִד לְ כָה ְו ֵנצֵא הַ ָשּׂ ֶדה וַיֵּצְ אוּ ְשׁנֵיהֶ ם הַ ָשּׂ ֶדה:
20:11וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹנָתָ ן אֶ ָ
ל־דּוִד
ל־דּוִד ﬠֵ ד יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י־אֶ ְחקֹ ר אֶ ת־אָ ִבי כָּﬠֵ ת מָ חָ ר הַ ְשּׁ ִל ִשׁית ו ְִהנֵּה־טוֹב אֶ ָ
ַ 20:12ויּ ֹאמֶ ר יְהוֹנ ָָתן אֶ ָ
יתי אֶ ת־אָ זְ ֶנ :
וְל ֹא־אָ ז אֶ ְשׁלַ ח אֵ לֶ י ְוגָלִ ִ
יתי אֶ ת־אָ זְ ֶנ ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי
ֵיטב אֶ ל־אָ ִבי אֶ ת־הָ ָרﬠָ ה ﬠָ לֶ י ְוגָלִ ִ
ֲשׂה אֱ ִהיםִ 3ליהוֹנָתָ ן ְוכֹה יֹ ִסיף כִּ י־י ִ
20:13כֹּה־ ַיﬠ ֶ
ִיהי יְהוָה ﬠִ ָמּ כַּאֲ ֶשׁר הָ יָה ﬠִ ם־אָ ִבי:
וְהָ לַ כְ ָתּ ְל ָשׁלוֹם ו ִ
ֲשׂה  5ﬠִ מָּ ִדי חֶ סֶ דְ 6ולֻא  7מוּת 8אָ מוּת:
עוֹדנִּי חָ י ו ַַתּﬠ ֶ
ְ 20:14ולֻאֶ 4
10
וּבהַ כְ ִרת יְהוָה אֶ ת־ ֹאיְבֵ י ָדוִד ִאישׁ ֵמﬠַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָד ָמה:
יתי ﬠַ ד־עוֹלָ ם ְ
־תכְ ִרת אֶ ת־חַ ְס ְדּ מֵ ִﬠם בֵּ ִ
20:15ל ֹאַ 9
וּב ֵקּשׁ יְהוָה ִמיַּד ֹאיְבֵ י ָדוִד:
20:16הֲ ִיכּ ֵָרת ֵשׁם 11יְהוֹנָתָ ן מֵ ﬠִ ם12־בֵּ ית ָדּוִד ִ
20:17וַיּוֹסֶ ף יְהוֹנָתָ ן לְ ִה ָשּׁבֵ ﬠַ לְ ָדוִד ְ 13בּאַ הֲ בָ תוֹ אֹתוֹ כִּ י־אַ הֲ בַ ת נַפְ שׁוֹ אֲ הֵ בוֹ:
מוֹשׁבֶ :
ָ
ֹאמר־לוֹ יְהוֹנָתָ ן ָמחָ ר חֹ ֶדשׁ ְונ ְִפ ַק ְד ָתּ כִּ י יִפָּ ֵקד
20:18וַיּ ֶ
15
ֲשׂה ְוי ַָשׁ ְב ָתּ אֵ צֶל הָ אַ ְרגֹּ ב
ישׁיתֵ 14תּ ֵרד ְמאֹד וּבָ אתָ אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־ ִנ ְס ַתּ ְר ָתּ ָשּׁם ְבּיוֹם הַ ַמּﬠ ֶ
20:19ו ְִשׁ ִלּ ִ
הלָּ אז:16
17
אוֹרה לְ ַשׁלַּ ח־לִ י לְ מַ טָּ ָרה:
ישׁית הַ ִחצִּ ים צִ ָדּה ֶ
20:20וַאֲ נִי ְשׁ ִל ֹ ִ
19
18
20:21ו ְִהנֵּה אֶ ְשׁלַ ח אֶ ת־הַ נַּﬠַ ר לֵ ְמ ָצא אֶ ת־הַ ִחצִּ ים ִאם־אָ מֹר אֹמַ ר לַ נַּﬠַ ר ִהנֵּה הַ חֵ צִ י ִמ ְמּ וָהֵ נָּה ָקחֶ נּוּ וָבֹאָ ה
י־שׁלוֹם לְ וְאֵ ין ָדּבָ ר חַ י־יְהוָה:
כִּ ָ
20
20:22ו ְִאם־כֹּה אֹמַ ר לָ ﬠֶ לֶ ם ִהנֵּה הַ חֵ צִ י ִמ ְמּ וָהָ לְ אָ ה לֵ כִּ י ִשׁלַּ חֲ יְהוָה:
 MTהַ ְשּׁ ִל ִשׁית ) LXX // add (see v.35הָ ﬠֶ ֶרב 5
 MTﬠַ ל  LXX Tg Syr //ﬠִ ם 8
3
 MTיְהוָה  LXX //אֱ ִהים 13
4
ְ MTול ֹא ִאם  //ו ְִאם ְ LXX Syr Vg, e.g.ולֻא 14
5
ֲשׂה 14
ֲשׂה  LXX //ו ַַתּﬠ ֶ
ֹא־תﬠ ֶ
ְ MTול ַ
6
ֲשׂה ﬠִ מָּ ִדי חֶ סֶ ד 14
ֲשׂה ﬠִ מָּ ִדי חֶ סֶ ד יְהוָה  LXX //וַתַּ ﬠ ֶ
 MTוְל ֹא־תַ ﬠ ֶ
7
ְ MTול ֹא  //ו ְִאם ְ LXX Syr Vg, e.g.ולֻא 14
8
 LXX // omit MTמוּת 14
9
ְ MTול ֹא  LXX //ל ֹא 15
10
וּבהַ כְ ִרת 15
 MTוְל ֹא ְבּהַ כְ ִרת ְ LXX(L) //
11
שׁם 16
 MTוַיִּ כְ רֹת  LXX(L) cf LXX //הֲ ִיכּ ֵָרת ֵ
12
ִ MTﬠם  LXX //מֵ ִﬠם 16
13
שּׁבֵ ﬠַ לְ ָדוִד 17
ת־דּוִד ְ cf LXX //ל ִה ָ
 MTלְ הַ ְשׁ ִבּיﬠַ אֶ ָ
14
ישׁית 19
 MTו ְִשׁלַּ ְשׁ ָתּ  Klein //ו ְִשׁלִּ ִ
15
 MTהָ אֶ בֶ ן  MT //הַ ֶנּגֶב  LXX cf v.41הָ אַ ְרגֹּ ב 19
16
 MTהָ אָ זֶל  //הַ לָּ ז  LXX velהלָּ אז 19
17
ישׁית 20
ְ MTשׁ ֶשׁת ְ cf LXX //שׁ ִל ֹ ִ
18
 LXXהַ חֵ צִ י  MT LXX(L) //הַ ִחצִּ ים 21
19
 MTהַ ִחצִּ ים  LXX //הַ חֵ צִ י 21
20
 MTהַ ִחצִּ ים  LXX //הַ חֵ צִ י 22
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2

20:23וְהַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְרנוּ אֲ נִי וָאָ ָתּה ִהנֵּה יְהוָה בֵּ ינִי וּבֵ ינְ ﬠֵ ד 1ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ֵשׁב הַ מֶּ לֶ ﬠֶ ל־הַ שֻּׁ ְלחָ ן 2לֶ אֱ כוֹל:
20:24וַיִּ סָּ תֵ ר ָדּוִד בַּ ָשּׂ ֶדה וַי ְִהי הַ חֹ ֶדשׁ וַיּ ֶ
ֵשׁב אַ ְבנֵר ִמצַּד ָשׁאוּל וַיִּ פָּ ֵקד
ל־מוֹשׁב הַ ִקּיר ַוי ִַק ֵדּם 3יְהוֹנ ָָתן וַיּ ֶ
ַ
ל־מוֹשׁבוֹ כְּ פַ ﬠַ ם ְבּפַ ﬠַ ם אֶ
ָ
ֵשׁב הַ מֶּ לֶ ﬠַ
20:25וַיּ ֶ
ְמקוֹם ָדּוִד:
ֹא־דבֶּ ר ָשׁאוּל ְמאוּמָ ה בַּ יּוֹם הַ הוּא כִּ י אָ ַמ ר ִמ ְק ֶרה הוּא ִבּ ְל ִתּי ָטהוֹר הוּא כִּ י־ל ֹא ְטהָ ר:4
ְ 20:26ול ִ
ַם־תּמוֹל
ִשׁי גּ ְ
ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ל־יְהוֹנָתָ ן ְבּנוֹ מַ דּוּﬠַ ל ֹא־בָ א בֶ ן־י ַ
20:27וַי ְִהי ִממָּ חֳ ַרת הַ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי וַיִּ פָּ ֵקד ְמ קוֹם ָדּוִד ַויּ ֶ
גַּם־הַ יּוֹם ﬠַ ל־הַ שֻּׁ לְ חָ ן :5
6
ת־שׁאוּל וַיּ ֹאמֶ ר ִנ ְשׁ ֹאל נ ְִשׁאַ ל ָדּוִד מֵ ﬠִ מָּ ִדי ﬠַ ד־בֵּ ית לָ חֶ ם:
ָ
20:28וַיַּﬠַ ן יְהוֹנָתָ ן אֶ
7
צָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי ִאמָּ לְ טָ ה נָּא
ם־מ ִ
ֹאמר ַשׁ ְלּחֵ ִני נָא כִּ י זֶבַ ח ִמ ְשׁפָּ חָ ה לָ נוּ בָּ ִﬠיר וַאֲ נִי ַצוּוּ ִלי אָ ִחי וְﬠַ ָתּה ִא ָ
20:29וַיּ ֶ
וְאֶ ְראֶ ה אֶ ת־אֶ חָ י ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא־בָ א אֶ ל־שֻׁ לְ חַ ן הַ מֶּ לֶ :
ִשׁי ְלבָ ְשׁ ְתּ
20:30וַיִּ חַ ר־אַ ף ָשׁאוּל ִבּיהוֹנ ָָתן וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ בֶּ ן־ ַנ ֲﬠוַת הַ מַּ ְרדּוּת הֲ לוֹא י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י־חָ בֵ ר 8אַ ָתּה ְלבֶ ן־י ַ
ֹשׁת ﬠֶ ְרוַת ִאמֶּ :
וּלְ ב ֶ
9
ן־מוֶת
ִשׁי חַ י ﬠַ ל־הָ אֲ ָד ָמה ל ֹא ִתכֵּן אֶ ת מַ ְמלַ כְ ְתּ וְﬠַ ָתּה ְשׁלַ ח ו ְַקח אֹתוֹ אֵ לַ י כִּ י בֶ ָ
20:31כִּ י כָל־הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר בֶּ ן־י ַ
הוּא:
10
ת־שׁאוּל לָ מָּ ה יוּמַ ת מֶ ה ﬠָ ָשׂה:
ָ
20:32וַיַּﬠַ ן יְהוֹנ ָָתן אֶ
20:33וַיִּ טֹלָ 11שׁאוּל אֶ ת־הַ חֲ נִית ﬠָ לָ יו ְלהַ כֹּתוֹ ַויּ ֵַד ע יְהוֹנָתָ ן כִּ י־כָלְ תָ ה הָ ָרﬠָ ה הַ ִהיא 12מֵ ﬠִ ם אָ ִביו ְלהָ ִמית
ת־דּוִד:
אֶ ָ
ל־דּוִד כִּ י ִהכְ ִלמוֹ
20:34וַיֹּ פַּ חַ ז 13יְהוֹנ ָָתן ֵמ ִﬠם הַ שֻּׁ ְלחָ ן בָּ חֳ ִרי־אָ ף וְל ֹא־אָ כַל ְבּיוֹם־הַ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי לֶ חֶ ם כִּ י נ ְֶﬠצַ ב אֶ ָ
אָ ִביו:
20:35וַי ְִהי בַ בּ ֶֹקר וַ ֵיּצֵא יְהוֹנָתָ ן הַ ָשּׂ ֶדה לְ מוֹﬠֵ ד ָדּוִד ְונַﬠַ ר ָקטֹן ﬠִ מּוֹ:
ירה :15
מוֹרה וְהַ נַּﬠַ ר ָרץ וְהוּא־י ָָרה הַ חֵ צִ י ְלהַ ﬠֲבָ ָרה הָ ﬠִ ָ
ֹאמר לַ נָּﬠַ רֻ 14רץ ְמ ָצא נָא אֶ ת־הַ ִחצִּ ים אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ֶ
 20:36וַיּ ֶ
16
ד־מקוֹם הַ חֵ צִ י אֲ ֶשׁר י ָָרה ְיהוֹנָתָ ן וַיִּ ְק ָרא יְהוֹנָתָ ן אַ חֲ ֵרי הָ ﬠָ לֶ ם וַיּ ֹאמֶ ר הֲ לוֹא הַ חֵ צִ י ִמ ְמּ
20:37וַ ָיּב ֹא הַ נַּﬠַ ר ﬠַ ְ
וָהָ לְ אָ ה:
ל־תּ ֲﬠמֹד ַויְלַ ֵקּט נַﬠַ ר יְהוֹנ ָָתן אֶ ת־הַ ִחצִּ י ַויָּב ֹא אֶ ל־אֲ ֹדנָיו:
חוּשׁה אַ ַ
ָ
20:38וַיִּ ְק ָרא יְהוֹנ ָָתן אַ חֲ ֵרי הַ נַּﬠַ ר ְמהֵ ָרה
20:39וְהַ נַּﬠַ ר ל ֹא־י ַָדע ְמאוּמָ ה אַ יְהוֹנָתָ ן ו ְָדוִד י ְָדעוּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר:
ֹאמ ר לוֹ לֵ בָ א 17הָ ִﬠיר:
20:40וַיִּ ֵתּן יְהוֹנ ָָתן אֶ ת־כֵּלָ יו אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר אֲ ֶשׁר־לוֹ וַיּ ֶ
ת־רﬠֵ הוּ וַיִּ ְבכּוּ
20:41הַ נַּﬠַ ר בָּ א ו ְָדוִד ָקם מֵ אֵ צֶל הָ אַ ְרגֹּ ב 1וַיִּ פֹּל לְ אַ פָּ יו אַ ְר ָצה וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָשׁ שׁ ְפּﬠָ ִמים וַיִּ ְשּׁקוּ ִאישׁ אֶ ֵ
ד־דּוִד ִהגְ ִדּיל:
ת־רﬠֵ הוּ ﬠַ ָ
ִאישׁ אֶ ֵ
)ﬠֵ דﬠַ ד(  LXX Tg // omit MTﬠֵ ד 23

1

 MTעל־הַ לֶּ חֶ ם  LXX //ﬠֶ ל־הַ שֻּׁ לְ חָ ן 24
 MTוַיּ ָָקם  LXX //וַי ִַק ֵדּם 25
4
ָ MTטהוֹר ְ DSS(4QSam(b)) LXX //טהָ ר 26
5
 MTאֶ ל־הַ לָּ חֶ ם  DSS(4QSam(b)) LXX //ﬠַ ל־הַ שֻּׁ לְ חָ ן 27
6
ֹאמר 28
 LXX // omit MTוַיּ ֶ
7
 MTוְהוּא צִ וָּה  ַDSS(4QSam(b)) cf LXX //וַאֲ נִי צַוּוּ 29
8
 MTבֹחֵ ר  LXX //חָ בֵ ר 30
9
ִ MTתכּוֹן אַ תָּ ה וּמַ לְ כוּתֶ ִ DSS(4QSam(b)) LXX //תכֵּן אֶ ת ַמ ְמלַ כְ ְתּ 31
10
ת־שׁאוּל 32
ָ
ת־שׁאוּל אָ ִביו ַויּ ֹאמֶ ר  DSS(4QSam(b)) LXX(L) //אֶ ת־אָ ִביו ַויּ ֹאמֶ ר  LXX(B 121 509) Eth //אֶ
ָ
אֶ
ֹאמר אֵ לָ יו LXX(N ) //
ת־שׁאוּל אָ ִביו וַיּ ֶ
ָ
) MT LXX(A 38 426אֶ
11
 MTוַיָּטֶ ל  LXX //וַיִּ טֹל 33
12
 MTכָלָ ה ִהיא  LXX //כ ְָלתָ ה הָ ָרﬠָ ה הַ ִהיא 33
13
 MTוַיּ ָָקם  DSS(4QSam(b)) LXX //וַיֹּ פַּ חַ ז 34
14
ְ MTל ַנﬠֲרוֹ  DSS(4QSam(b)) LXX //לַ נָּﬠַ ר 36
2
3

ירה 36
)לְ הַ ﬠֲבָ ָרההָ ﬠִ ָירה(  LXXלְ הַ ﬠֲבָ ָרה ְ MT //להַ ﬠ ֲִברוֹ ְ DSS(4QSam(b)) //להַ ﬠֲבָ ָרה הָ ﬠִ ָ
 MTהַ נַּﬠַ ר  LXX //הָ ﬠָ לֶ ם 37
 MTהָ בֵ יא  LXX //בָ א 40

15
16
17

ַ 20:42ויּ ֹאמֶ ר יְהוֹנָתָ ן לְ ָדוִד לֵ לְ ָשׁלוֹם אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ﬠְ נוּ אֲ נ ְַחנוּ ְשׁנֵינוְּ 2בּ ֵשׁם יְהוָה לֵ אמֹר יְהוָה י ְִהיֶה בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ וּבֵ ין
ז ְַר ִﬠי וּבֵ ין ז ְַר ֲﬠ ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
21:1וַיּ ָָקם וַיֵּלַ וִיהוֹנָתָ ן בָּ א הָ ﬠִ יר:
ֹאמר לוֹ מַ דּוּﬠַ אַ תָּ ה ְלבַ ֶדּ ו ְִאישׁ אֵ ין ִא ָתּ :
ימלֶ לִ ְק ַראת ָדּוִד וַיּ ֶ
21:2וַ ָיּב ֹא ָדוִד נֹבֶ ה אֶ ל־אֲ ִחימֶ לֶ הַ כֹּהֵ ן וַיֶּחֱ ַרד אֲ ִח ֶ
אוּמה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁ ר־אָ נֹכִ י שֹׁלֵ חֲ וַאֲ ֶשׁ ר
21:3וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד לַ כֹּהֵ ן  3הַ ֶמּלֶ צִ ַוּנִי ָדבָ ר ַויּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י ִאישׁ אַ ל־י ֵַדע ְמ ָ
ל־מקוֹם פְּ נִי אַ לְ מוֹנִי:
ית וְאֶ ת־הַ נְּ ﬠָ ִרים יָﬠַ ְד ִתּי 4אֶ ְ
צִ וִּ ִ
21:4וְﬠַ ָתּה ִאם5־יֵּשׁ ַתּחַ ת־י ְָד חֲ ִמ ָשּׁה־לֶ חֶ ם ְתּנָה ְבי ִָדי אוֹ הַ נּ ְִמ ָצא:
י־אם־לֶ חֶ ם קֹ ֶדשׁ יֵשׁ ִאם־נִ ְשׁ ְמרוּ הַ ְנּﬠָ ִרים ֵמ ִא ָשּׁה
ל־תּחַ ת י ִָדי כִּ ִ
ת־דּוִד וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ין־לֶ חֶ ם חֹ ל אֶ ַ
ַ 21:5ויַּﬠַ ן הַ כֹּהֵ ן אֶ ָ
וַאֲ כַלְ תֶּ ם ִממֶּ נּוּ :6
7
ֵאתי וַיִּ ְהיוּ כָּל ־הַ ְנּﬠָ ִרים קֹ ֶדשׁ וְהוּא
ם־א ָשּׁה ֲﬠצ ָֻרה־לָ נוּ כִּ ְתמוֹל ִשׁלְ שֹׁם ְבּצ ִ
21:6וַיַּﬠַ ן ָדּוִד אֶ ת־הַ כֹּהֵ ן וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ כִּ י ִא ִ
ֶדּ ֶר חֹ ל וְאַ ף כִּ י הַ יּוֹם ִי ְק ַדּשׁ בַּ כֶּלִ י:
י־אם־לֶ חֶ ם הַ פָּ נִים הַ מּוּסָ רִ 8מ ִלּ ְפנֵי יְהוָה לָ שׂוּם לֶ חֶ ם חֹ ם ְבּיוֹם
קֹדשׁ כִּ י ל ֹא־הָ יָה ָשׁם לֶ חֶ ם כִּ ִ
21:7וַיִּ תֶּ ן־לוֹ הַ כֹּהֵ ן ֶ
ִהלָּ ְקחוֹ:
וּשׁמוֹ דֹּאֵ ג הָ אֲ ד ִֹמי אַ ִבּיר הָ ר ִֹﬠים אֲ ֶשׁר ְל ָשׁאוּל:
ְשׁם ִאישׁ מֵ ﬠַ ְב ֵדי ָשׁאוּל בַּ יּוֹם הַ הוּא נֶﬠְ ָצר לִ פְ נֵי יְהוָה ְ
21:8ו ָ
21:9וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד לַ אֲ ִחימֶ לֶ ו ְִאין יֶשׁ־פֹּה תַ חַ ת־י ְָד חֲ נִית אוֹ־חָ ֶרב כִּ י גַם־חַ ְר ִבּי ְוגַם־כֵּלַ י ל ֹא־לָ ַק ְח ִתּי ְבי ִָדי כִּ י־הָ יָה
ְדבַ ר־הַ מֶּ לֶ נָחוּץ:
9
ֵה־היא לוּטָ ה בַ ִשּׂ ְמלָ ה אַ חַ ר אֵ פוֹד
ית ְבּﬠֵ מֶ ק הָ אֵ לָ ה ִהנּ ִ
ר־הכִּ ָ
ֹאמר הַ כֹּהֵ ן חֶ ֶרב גָּלְ יָת הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אֲ ֶשׁ ִ
ַ 21:10ויּ ֶ
ִאם־אֹתָ הּ ִתּ ַקּח־לְ ָקח כִּ י אֵ ין אַ חֶ ֶרת זוּלָ תָ הּ בָּ זֶה וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֵ ין כָּמוֹהָ ְתּ ֶננָּה לִּ י:
21:11וַיּ ָָקם ָדּוִד וַיִּ ְב ַרח בַּ יּוֹם־הַ הוּא ִמ ְפּנֵי ָשׁאוּל וַ ָיּב ֹא אֶ ל־אָ כִ ישׁ מֶ לֶ גַּת:
ֹאמרוּ ﬠַ ְב ֵדי אָ כִ ישׁ אֵ לָ יו הֲ לוֹא־זֶה ָדוִד ֶמלֶ הָ אָ ֶרץ הֲ לוֹא לָ זֶה ַיﬠֲנוּ בַ ְמּחֹ לוֹת לֵ אמֹר ִהכָּה ָשׁאוּל בַּ אֲ לָ פָ ו
ַ 21:12ויּ ְ
ו ְָדוִד ְבּ ִר ְבבֹתָ ו:
ָשׂם ָדּוִד אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ִבּלְ בָ בוֹ וַיִּ ָרא ְמ ֹאד ִמפְּ נֵי אָ כִ ישׁ ֶמלֶ ־גַּת:
21:13וַיּ ֶ
ַיּוֹרד ִרירוֹ אֶ ל־זְ ָקנוֹ:
ל־דּלְ תוֹת הַ ַשּׁﬠַ ר ו ֶ
ְשׁנֶּה 10אֶ ת־טַ ﬠְ מוֹ ְבּﬠֵ ינֵיהֶ ם וַיִּ ְתהֹ לֵ ל ְבּי ָָדם וַיָּתָ ף  11ﬠַ ַ
21:14וַי ַ
ַ 21:15ויּ ֹאמֶ ר אָ כִ ישׁ אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו ִהנֵּה ִת ְראוּ ִאישׁ ִמ ְשׁתַּ גֵּﬠַ לָ מָּ ה תָּ ִביאוּ ֹאתוֹ אֵ לָ י:
יתי:
21:16חֲ סַ ר ְמשֻׁ גָּﬠִ ים אָ נִי כִּ י־הֲ בֵ אתֶ ם אֶ ת־זֶה לְ ִה ְשׁתַּ גֵּﬠַ ﬠָ לָ י הֲ זֶה יָבוֹא אֶ ל־בֵּ ִ
ל־מﬠָ ַרת ﬠֲדֻ לָּ ם וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֶ חָ יו ְוכָל־בֵּ ית אָ ִביו וַיּ ְֵרדוּ אֵ לָ יו ָשׁ ָמּה:
22:1וַיֵּלֶ ָדּ ִוד ִמ ָשּׁם וַיִּ מָּ לֵ ט אֶ ְ
ָל־אישׁ מַ ר־נֶפֶ שׁ וַי ְִהי ﬠֲלֵ יהֶ ם לְ ָשׂר וַיִּ ְהיוּ ִﬠמּוֹ כְּ אַ ְרבַּ ע
ֹשׁא ְוכ ִ
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר־לוֹ נ ֶ
ָל־אישׁ מָ צוֹק ְוכ ִ
22:2וַיִּ ְת ַק ְבּצוּ אֵ לָ יו כּ ִ
מֵ אוֹת ִאישׁ:
ֲשׂה־לִּ י
ל־מלֶ מוֹאָ ב יֵ ֵצא־נָא אָ ִבי ו ְִא ִמּי ִא ְתּכֶם ﬠַ ד אֲ ֶשׁר אֵ ַד ע מַ ה־ ַיּﬠ ֶ
ֹאמר אֶ ֶ
22:3וַיֵּלֶ ָדּוִד ִמ ָשּׁם ִמצְ פֵּ ה מוֹאָ ב וַיּ ֶ
אֱ ִהים:
צוּדה:
יוֹת־דּוִד בַּ ְמּ ָ
ָ
22:4וַיַּנְ חֵ ם אֶ ת־פְּ נֵי מֶ לֶ מוֹאָ ב וַיּ ְֵשׁבוּ ﬠִ מּוֹ כָּל־יְמֵ י הֱ
ְהוּדה ַויֵּלֶ ָדּוִד ַויָּב ֹא יַﬠַ ר חָ ֶרת:
את־לְּ אֶ ֶרץ י ָ
צוּדה לֵ וּבָ ָ
ל־דּוִד ל ֹא ֵת ֵשׁב בַּ ְמּ ָ
22:5וַיּ ֹאמֶ ר גָּד הַ נּ ִָביא אֶ ָ
12
יוֹשׁב בַּ גִּ ְבﬠָ ה ַתּחַ ת־הָ אֶ ֶשׁל בַּ בָּ ָמה וַחֲ נִיתוֹ ְביָדוֹ
ְשׁאוּל ֵ
נוֹדע ָדּוִד וַאֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ו ָ
22:6וַיִּ ְשׁמַ ע ָשׁאוּל כִּ י ַ
ְוכָל־ﬠֲבָ ָדיו נִ צּ ִָבים ﬠָ לָ יו:

) strophaר(  MTהַ ֶנּגֶב  LXX //הָ אַ ְרגֹּ ב 41
ְ MTשׁנֵינוּ אֲ נ ְַחנוּ  DSS(4QSam(b)) cf LXX //אֲ נ ְַחנוּ ְשׁנֵינוּ 42
ימלֶ הַ כֹּהֵ ן  DSS(4QSam(b)) LXX //לַ כֹּהֵ ן 3
 MTלַ אֲ ִח ֶ
יוֹדﬠְ ִתּי  DSS(4QSam(b)) Vg //יָﬠַ ְד ִתּי 3
ַ MT
ַ MTמה ִ LXX(AL-oN) Syr //אם 4

)וַאֲ כַלְ תֶּ םוַיַּﬠַ ן(  MT LXX Tg Vgאַ

1
2
3
4
5

שּׁה וַאֲ כַלְ תֶּ ם ִממֶּ נּוּ 5
ֵמ ִא ָשּׁה ֵ DSS(4QSam(b)) //מ ִא ָ

6

 MTכְ לֵ י  DSS(4QSam(b)) LXX //כָּל 6

7

 MTהַ מּוּסָ ִרים  DSS(4QSam(b)) //הַ מּוּסָ ר 7
 MTאַ חֲ ֵרי הָ אֵ פוֹד  DSS(4QSam(b)) //אַ חַ ר אֵ פוֹד 10

8

ְשׁנֶּה 14
ְשׁנּוֹ  LXX //וַי ַ
ַ MTוי ַ
ָתף 14
ְתו  LXX //וַיּ ָ
ְתיו  MT Kethib //וַי ָ
ַ MT Qereוי ָ
) MT LXX(ANבָּ ָר ָמה  LXX(BL) //בַּ בָּ ָמה 6

9
10
11
12

ְשׂ ֵרי
ִתּן בֶּ ן־ ִי ַשׁי ָשׂדוֹת וּכְ ָר ִמים ְלכ ְֻלּכֶם י ִָשׂים ָשׂ ֵרי אֲ לָ ִפים ו ָ
ַם־לכ ְֻלּכֶם י ֵ
22:7וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ םִ 1שׁ ְמעוּ־נָא ְבּנֵי י ְִמינִי גּ ְ
מֵ אוֹת:
ִשׁי וְאֵ ין־חֹ לֶ הִ 2מכֶּם ﬠָ לַ י וְגֹ לֶ ה אֶ ת־אָ זְ נִי כִּ י
ת־בּ ִני ִﬠם־בֶּ ן־י ַ
22:8כִּ י ְק ַשׁ ְרתֶּ ם כֻּלְּ כֶם ﬠָ לַ י וְאֵ ין־גֹּ לֶ ה אֶ ת־אָ זְ נִי ִבּכְ ָר ְ
הֵ ִקים ְבּנִי אֶ ת־ﬠַ ְב ִדּי ﬠָ לַ י ְלאֹ ֵרב כַּיּוֹם הַ זֶּה:
ימלֶ בֶּ ן־אֲ ִחטוּב:
ִשׁי בָּ א נֹבֶ ה אֶ ל־אֲ ִח ֶ
יתי אֶ ת־בֶּ ן־י ַ
י־שׁאוּל וַיּ ֹאמַ ר ָר ִא ִ
22:9וַיַּﬠַ ן דֹּאֵ ג הָ אֲ ד ִֹמי וְהוּא נִ צָּב ﬠַ ל־ﬠַ ְב ֵד ָ
ְצֵידה נָתַ ן לוֹ וְאֵ ת חֶ ֶרב גּ ְָליָת הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי נ ַָתן לוֹ:
22:10וַיִּ ְשׁאַ ל־לוֹ בֵּ א ִהים  3ו ָ
22:11וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ לִ ְקר ֹא לְ אֲ ִחימֶ לֶ בֶּ ן־אֲ ִחיטוּב הַ כֹּהֵ ן וְאֵ ת כָּל־בֵּ ית אָ ִביו הַ כֹּהֲ נִים אֲ ֶשׁר ְבּנֹב וַ ָיּבֹאוּ כֻלָּ ם
אֶ ל־הַ מֶּ לֶ :
ֹאמ ר ִה ְננִי אֲ דֹנִי:
22:12וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל ְשׁמַ ע־נָא בֶּ ן־אֲ ִחיטוּב וַיּ ֶ
ְשׁאוֹל לוֹ בֵּ א ִהים לָ קוּם אֵ לַ י
ִשׁי ְבּ ִת ְתּ לוֹ לֶ חֶ ם וְחֶ ֶרב ו ָ
ַ 22:13ויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ ו ָשׁאוּל לָ מָּ ה ְק ַשׁ ְרתֶּ ם ﬠָ לַ י אַ תָּ ה וּבֶ ן־י ָ
לְ אֹ ֵרב כַּיּוֹם הַ זֶּה:
־מ ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּ וְנִכְ בָּ ד
ְשׂר ﬠַ לִ 4
וּמי ְבכָל־ﬠֲבָ ֶדי כְּ ָדוִד נֶאֱ ָמן וַחֲ ַתן הַ מֶּ לֶ ו ַ
ֹאמר ִ
ימלֶ אֶ ת־הַ ֶמּלֶ וַיּ ַ
ַ 22:14ויַּﬠַ ן אֲ ִח ֶ
ית :
ְבּבֵ ֶ
וּבכָל 5בַּ יִת אָ ִבי כִּ י ל ֹא־י ַָדע ﬠַ ְב ְדּ
22:15הַ יּוֹם הַ ִח ִתי לְ ָשׁאוֹל־לוֹ בֵ א ִהים חָ לִ ילָ ה ִלּי אַ ל־י ֵָשׂם הַ ֶמּלֶ ְבּﬠַ ְבדּוֹ ָדבָ ר ְ
ְבּכָל־ז ֹאת ָדּבָ ר ָקטֹן אוֹ גָדוֹל:
ימלֶ אַ ָתּה ְוכָל־בֵּ ית אָ ִבי :
ֹאמר הַ מֶּ לֶ מוֹת ָתּמוּת אֲ ִח ֶ
ַ 22:16ויּ ֶ
ם־דּוִד וְכִ י י ְָדעוּ כִּ י־ ֹב ֵרחַ הוּא וְל ֹא
22:17וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לָ ָרצִ ים הַ ִנּצּ ִָבים ﬠָ לָ יו סֹבּוּ וְהָ ִמיתוּ כֹּהֲ נֵי יְהוָה כִּ י גַם־י ָָדם ִﬠ ָ
גָלוּ אֶ ת־אָ זְ נִי  6וְל ֹא־אָ בוּ ﬠַ ְב ֵדי הַ מֶּ לֶ ִל ְשׁ חַ אֶ ת־י ָָדם לִ ְפגֹ ﬠַ ְבּכֹהֲ נֵי יְהוָה:
ֹאמר הַ מֶּ לֶ לְ דוֹאֵ גֹ 7סב אַ תָּ ה וּפְ גַע בַּ כֹּהֲ ִנים וַיִּ ֹסּב דּוֹאֵ ג 8הָ אֲ ד ִֹמי וַיִּ ְפגַּע־הוּא בַּ כֹּהֲ נִים וַיָּמֶ ת בַּ יּוֹם הַ הוּא
22:18וַיּ ֶ
ֹשׂא אֵ פוֹד בָּ ד:
ְשׁמֹנִים וַחֲ ִמ ָשּׁה ִאישׁ נ ֵ
ד־א ָשּׁה מֵ עוֹלֵ ל וְﬠַ ד־יוֹנֵק וְשׁוֹר וַחֲ מוֹר ו ֶָשׂה:9
22:19וְאֵ ת נֹב ﬠִ יר־הַ כֹּהֲ נִים ִהכָּה לְ פִ י־חֶ ֶרב מֵ ִאישׁ וְﬠַ ִ
וּשׁמוֹ אֶ ְביָתָ ר וַיִּ ְב ַרח אַ חֲ ֵרי ָדוִד:
22:20וַיִּ מָּ לֵ ט בֵּ ן־אֶ חָ ד לַ אֲ ִחימֶ לֶ בֶּ ן־אֲ ִח טוּב ְ
22:21וַ ַיּגֵּד אֶ ְביָתָ ר לְ ָדוִד כִּ י הָ ַרג ָשׁאוּל אֵ ת כֹּהֲ נֵי יְהוָה:
י־שׁם דּוֹיֵג הָ אֲ ד ִֹמי כִּ י־הַ גֵּד יַגִּ יד ְל ָשׁאוּל אָ נֹכִ י חָ בֵ ִתי ְ 10בּכָל־נֶפֶ שׁ
ַ 22:22ויּ ֹאמֶ ר ָדּוִד לְ אֶ ְביָתָ ר י ַָדﬠְ ִתּי בַּ יּוֹם הַ הוּא כִּ ָ
בֵּ ית אָ ִבי :
י־מ ְשׁמֶ ֶרת אַ ָתּה ﬠִ ָמּ ִדי:
ל־תּ ָירא כִּ י אֲ ֶשׁר־יְבַ ֵקּשׁ אֶ ת־נ ְַפ ִשׁי יְבַ ֵקּשׁ אֶ ת־נ ְַפ ֶשׁ כִּ ִ
ְ 22:23שׁבָ ה ִא ִתּי אַ ִ
מ ר ִהנֵּה פְ לִ ְשׁ ִתּים נִלְ חָ ִמים ִבּ ְקﬠִ ילָ ה ְוהֵ מָּ ה שׁ ִֹסים אֶ ת־הַ גּ ֳָרנוֹת:
23:1וַיַּגִּ דוּ לְ ָדוִד לֵ א ֹ
ל־דּוִד לֵ ו ְִהכִּ יתָ בַ פְּ ִל ְשׁ ִתּים
ֵיתי בַּ פְּ לִ ְשׁ ִתּים הָ אֵ לֶּ ה וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ָ
מ ר הַ אֵ לֵ ו ְִהכּ ִ
23:2וַיִּ ְשׁאַ ל ָדּוִד בַּ יהוָה לֵ א ֹ
ת־קﬠִ ילָ ה:
ְהוֹשׁﬠְ תָּ אֶ ְ
ו ַ
יהוּדה י ְֵר ִאים וְאַ ף כִּ י־נֵלֵ ְק ִﬠלָ ה אֶ ל־מַ ﬠַ ְרכוֹת ְפּלִ ְשׁ ִתּים:
ֹאמרוּ אַ ְנ ֵשׁי ָדוִד אֵ לָ יו ִהנֵּה אֲ נ ְַחנוּ פֹה ִבּ ָ
ַ 23:3ויּ ְ
ֹתן אֶ ת־פְּ ִל ְשׁ ִתּים ְבּי ֶָד :
23:4וַיּוֹסֶ ף עוֹד ָדּוִד לִ ְשׁאֹל בַּ יהוָה וַ ַיּ ֲﬠנֵהוּ יְהוָה וַיּ ֹאמֶ ר קוּם ֵרד ְקﬠִ ילָ ה כִּ י־אֲ ִני נ ֵ
ת־מ ְקנֵיהֶ ם וַ ַיּ בָּ הֶ ם ַמכָּה גְ דוֹלָ ה וַיֹּ ַשׁע ָדּ ִוד אֵ ת יֹ ְשׁבֵ י
ִ
23:5וַיֵּלֶ ָדּוִד וְאֲ נָשׁוֹ ְק ִﬠילָ ה וַיִּ לָּ חֶ ם בַּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ נְהַ ג אֶ
ְק ִﬠילָ ה:
ת־דּוִד ְ 11קﬠִ ילָ ה י ַָרד אֵ פוֹדְ 1בּיָדוֹ:
ל־דּוִד וְהוּא אֶ ָ
 23:6וַי ְִהי ִבּ ְברֹחַ אֶ ְביָתָ ר בֶּ ן־אֲ ִחימֶ לֶ אֶ ָ
ֹאמ ר לָ הֶ ם )ַ cf LXX(BAויּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם 7
צָּבים  //וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל לַ ﬠֲבָ ָדיו הַ ִנּצּ ִָבים ﬠָ לָ יו וַיּ ֶ
וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל לַ ﬠֲבָ ָדיו הַ ִנּ ִ

1

) MT LXX(N) (dttgﬠָ לָ יו
2
 cf LXXחֹ ֵמל  MT //חֹ לֶ ה 8
3
 MTבַּ יהוָה  DSS(4QSam(a)) LXX //בֵּ א ִהים 10
4
ְשׂר ﬠַ ל 14
 MTוְסָ ר אֶ ל  cf LXX Tg //ו ַ
5
וּבכָל 15
ְ MTבּכָל ְ LXX //
6
 MTאָ זְ נוֹ  MT Qere LXX //אָ זְ נִי 17
7
 MT Kethibלְ דוֹיֵג  MT Qere and 22:22; Psalm 52:1 //לְ דוֹאֵ ג 18
 MT Kethibדּוֹיֵג  MT Qere //דּוֹאֵ ג 18
ָשׂה 19
) MT LXX(A 93 38 426לְ ִפי־חָ ֶרב  LXX(BN) // addו ֶ
10
ֹתי  cf LXX Syr //חָ בֵ ִתי 22
 MTסַ בּ ִ
8
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ת־דּוִד 6
) ָדּוִדָ דּוִד(  LXX // omit MTוְהוּא אֶ ָ

11

וּב ִריחַ :
ֹאמר ָשׁאוּל מַ כַר 2אֹתוֹ אֱ ִהים ְבּי ִָדי כִּ י נִ ְסגַּר לָ בוֹא ְבּ ִﬠיר ְדּלָ תַ יִם ְ
23:7וַיֻּגַּד ְל ָשׁאוּל כִּ י־בָ א ָדוִד ְק ִﬠילָ ה וַיּ ֶ
ָשׁיו:
ל־דּוִד וְאֶ ל־אֲ נ ָ
ְשׁמַּ ע ָשׁאוּל אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם לַ ִמּלְ חָ מָ ה לָ ֶר ֶדת ְקﬠִ ילָ ה לָ צוּר אֶ ָ
ַ 23:8וי ַ
ישׁה הָ אֵ פוֹד:
23:9וַיּ ֵַדע ָדּוִד כִּ י ﬠָ לָ יו ָשׁאוּל ַמחֲ ִרישׁ הָ ָרﬠָ ה וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־אֶ ְבי ָָתר הַ ֹכּהֵ ן הַ גִּ ָ
ֲבוּרי:
ל־ק ִﬠילָ ה לְ ַשׁחֵ ת לָ ﬠִ יר בַּ ﬠ ִ
י־מבַ ֵקּשׁ ָשׁאוּל לָ בוֹא אֶ ְ
ַ 23:10ויּ ֹאמֶ ר ָדּוִד יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ָשׁמֹﬠַ ָשׁ ַמע ﬠַ ְב ְדּ כִּ ְ
ֹאמר יְהוָה י ֵֵרד:
ידהְ 5לﬠַ ְב ֶדּ וַיּ ֶ
 23:11וְﬠַ ָתּה 3הֲ י ֵֵרד ָ 4שׁאוּל כַּאֲ ֶשׁר ָשׁמַ ע ﬠַ ְב ֶדּ יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הַ גִּ ָ
ֹאמר יְהוָה י ְַסגִּ ירוּ:
ַד־שׁאוּל וַיּ ֶ
ָשׁי ְבּי ָ
אֹתי וְאֶ ת־אֲ נ ַ
23:12וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד הֲ י ְַסגִּ רוּ בַּ ﬠֲלֵ י ְק ִﬠילָ ה ִ
י־נִמלַ ט ָדּוִד
ָשׁיו כְּ ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת ִאישׁ וַיֵּצְ אוּ ִמ ְקּﬠִ לָ ה וַיִּ ְתהַ ְלּכוּ בַּ אֲ ֶשׁר י ְִתהַ לָּ כוּ וַיֻּגַּד לְ ָשׁאוּל 6כִּ ְ
23:13וַיּ ָָקם ָדּוִד וַאֲ נ ָ
ִמ ְקּﬠִ ילָ ה וַיּ ְֶח ַדּל לָ צֵאת:
ֹא־נְתנוֹ יְהוָהְ 7בּיָדוֹ:
ָ
ֵשׁב בָּ הָ ר ְבּ ִמ ְדבַּ ר־זִ יף וַיְבַ ְק ֵשׁהוּ ָשׁאוּל כָּל־הַ יּ ִָמים ְול
ֵשׁב ָדּוִד בַּ ִמּ ְדבָּ ר בַּ ְמּצָדוֹת וַיּ ֶ
23:14וַיּ ֶ
23:15וַיִּ ָראָ 8דוִד כִּ י־יָ ָצא ָשׁאוּל לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת־נ ְַפשׁוֹ ו ְָדוִד ְבּ ִמ ְדבַּ ר־זִ יף בַּ חֹ ְר ָשׁה:
ל־דּוִד חֹ ְר ָשׁה ַויְחַ זֵּ ק אֶ ת־יָדוֹ בַּ יהוָה:9
ן־שׁאוּל ַויֵּלֶ אֶ ָ
23:16וַיּ ָָקם יְהוֹנָתָ ן בֶּ ָ
ֶה־לּ לְ ִמ ְשׁנֶה
ירא כִּ י ל ֹא ִת ְמצָאֲ יַד ָשׁאוּל אָ ִבי וְאַ תָּ ה ִתּ ְמ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ נֹכִ י אֶ ְהי ְ
ל־תּ ָ
23:17וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אַ ִ
ַם־שׁאוּל אָ ִבי יֹ ֵדﬠַ כֵּן:
ְוג ָ
ֵשׁב ָדּוִד בַּ חֹ ְר ָשׁה וִיהוֹנָתָ ן הָ לַ לְ בֵ יתוֹ:
23:18וַיִּ כְ ְרתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ְבּ ִרית לִ פְ נֵי יְהוָה וַיּ ֶ
ל־שׁאוּל הַ גִּ ְבﬠָ ָתה לֵ אמֹר הֲ לוֹא ָדוִד ִמ ְס ַתּתֵּ ר ִﬠמָּ נוּ בַ ְמּצָדוֹת בַּ חֹ ְר ָשׁה ְבּגִ ְבﬠַ ת הַ חֲ כִ ילָ ה אֲ ֶשׁר
ַ 23:19ו ַיּﬠֲלוּ זִ ִפים אֶ ָ
ימין הַ י ְִשׁימוֹן:
ִמ ִ
11
10
23:20וְﬠַ תָּ ה לְ כָל־אַ וַּת נַפְ ְשׁ הַ מֶּ לֶ לָ ֶר ָדה י ֵֵרד ﬠָ לֵ ינוּ הַ ְסגִּ ירוֹ ְבּיַד הַ ֶמּלֶ :
ֹאמר ָשׁאוּל ְבּרוּכִ ים אַ ֶתּם לַ יהוָה כִּ י חֲ מַ לְ ֶתּם ﬠָ לָ י:
ַ 23:21ויּ ֶ
ת־מ קוֹמוֹ אֲ ֶשׁר ִתּ ְה ֶיה ַרגְ לוֹ הֵ ְמּהֵ ָרהָ 13שׁם כִּ י אָ ַמר אֵ לַ י ﬠָ רוֹם י ְַﬠ ִרם
ְ
ְ 23:22לכוּ־נָא הֵ ִבינוּ 12עוֹד ְוּדעוּ ְוּראוּ אֶ
הוּא:
ְשׁ ְבתֶּ ם אֵ לַ י אֶ ל־נָכוֹן וְהָ לַ כְ ִתּי ִא ְתּכֶם וְהָ יָה ִאם־יֶ ְשׁנוֹ בָ אָ ֶרץ
ְ 23:23וּראוּ ְוּדעוּ ִמכֹּל הַ ַמּחֲ ב ִֹאים אֲ ֶשׁר י ְִתחַ בֵּ א ָשׁם ו ַ
ְהוּדה:
ו ְִחפַּ ְשׂ ִתּי אֹתוֹ ְבּכֹל אַ לְ פֵ י י ָ
ָשׁיו ְבּ ִמ ְדבַּ ר מָ עוֹן בָּ ﬠ ֲָרבָ ה אֶ ל י ְִמין הַ י ְִשׁימוֹן:
23:24וַיָּקוּמוּ וַיֵּלְ כוּ זִ יפָ ה לִ פְ נֵי ָשׁאוּל ו ְָדוִד וַאֲ נ ָ
י־דוִד
ֵשׁב ְבּ ִמ ְדבַּ ר מָ עוֹן וַיִּ ְשׁמַ ע ָשׁאוּל וַיִּ ְרדֹּף אַ חֲ ֵר ָ
ָשׁיו לְ בַ ְקשׁוֹ 14וַ ַיּגִּ דוּ לְ ָדוִד וַיּ ֵֶרד הַ סֶּ לַ ע וַיּ ֶ
ַ 23:25ויֵּלֶ ָשׁאוּל וַאֲ נ ָ
ִמ ְדבַּ ר מָ עוֹן:
ָשׁיו
ְשׁאוּל וַאֲ נ ָ
ָשׁיו ִמצַּד הָ הָ ר ִמזֶּה וַי ְִהי ָד ִוד נ ְֶחפָּ ז לָ לֶ כֶת ִמ ְפּנֵי ָשׁאוּל ו ָ
23:26וַיֵּלֶ ָשׁאוּל ִמצַּד הָ הָ ר ִמזֶּה ו ְָדוִד וַאֲ נ ָ
ָשׁיו לְ תָ פְ ָשׂם:
ל־דּוִד וְאֶ ל־אֲ נ ָ
עֹ ְט ִרים אֶ ָ
מ ר מַ הֲ ָרה וְלֵ כָה כִּ י־פָ ְשׁטוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ל־שׁאוּל לֵ א ֹ
23:27וּמַ לְ אָ בָּ א אֶ ָ
ָשׁב ָשׁאוּל ִמ ְרדֹף אַ חֲ ֵרי ָדוִד וַיֵּלֶ לִ ְק ַראת פְּ לִ ְשׁ ִתּים ﬠַ ל־ ֵכּן ָק ְראוּ לַ מָּ קוֹם הַ הוּא סֶ לַ ע הַ מַּ ְחלְ קוֹת:
23:28וַיּ ָ
ֵשׁב ִבּ ְמצָ דוֹת ﬠֵ ין־גּ ִֶדי:
24:1וַיַּﬠַ ל ָדּוִד ִמ ָשּׁם וַיּ ֶ
24:2וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָשׁב ָשׁאוּל ֵמאַ חֲ ֵרי ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיַּגִּ דוּ לוֹ לֵ אמֹר ִהנֵּה ָדוִד ְבּ ִמ ְדבַּ ר ﬠֵ ין גּ ִֶדי:
צוּרי הַ יְּ ﬠֵ לִ ים:
ָשׁיו ﬠַ ל־פְּ נֵי ֵ
ת־דּוִד וַאֲ נ ָ
24:3וַיִּ ַקּח ָשׁאוּל ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים ִאישׁ בָּ חוּר ִמכָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיֵּלֶ לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ָ

 MTאֵ פוֹד י ַָרד  cf LXX //י ַָרד אֵ פוֹד 6
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 MTנִ כַּר  LXX //מַ כַר 7
 LXX // omit MTוְﬠַ תָּ ה 11
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) MT LXX(Bוּלְ ָשׁאוּל הֻ גַּד ַ DSS(4QSam(b)) LXX(L) //ו ֻיּגַּד ְל ָשׁאוּל
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8
 MTוַיּ ְַרא  cf v.17 //וַיִּ ָרא 15
9
 MTבֵּ א ִהים  DSS(4QSam(b)) LXX //בַּ יהוָה 16
10
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11
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13
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5

ָשׁיו ְבּי ְַרכְּ תֵ י הַ ְמּﬠָ ָרה
ת־רגְ לָ יו ו ְָדוִד וַאֲ נ ָ
ְשׁם ְמﬠָ ָרה וַ ָיּב ֹא ָשׁאוּל לְ הָ סֵ אֶ ַ
24:4וַ ָיּב ֹא אֶ ל־גִּ ְדרוֹת הַ צּ ֹאן ﬠַ ל־הַ ֶדּ ֶר ו ָ
יֹ ְשׁ ִבים:
ֹתן אֶ ת־אֹ י ְִב ְבּי ֶָד וְﬠָ ִשׂיתָ לּוֹ כַּאֲ ֶשׁר
ֹאמרוּ אַ ְנ ֵשׁי ָדוִד אֵ לָ יו ִהנֵּה הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר־אָ מַ ר יְהוָה אֵ לֶ י ִהנֵּה אָ נֹכִ י נ ֵ
24:5וַיּ ְ
ר־ל ָשׁאוּל בַּ לָּ ט:
יִטַ ב ְבּﬠֵ ינֶי וַיּ ָָקם ָדּוִד וַיִּ כְ רֹת אֶ ת־כְּ נַף־הַ ְמּ ִﬠיל אֲ ֶשׁ ְ
ב־דּוִד אֹתוֹ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר כּ ַָרת אֶ ת־כְּ נַף־הַ ְמּﬠִ יל 1אֲ ֶשׁר ְל ָשׁאוּל:
ַ 24:6וי ְִהי אַ חֲ ֵרי־כֵן ַו ַיּ לֵ ָ
י־מ ִשׁיחַ
ֱשׂה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה לַ א ֹדנִי ִל ְמ ִשׁיחַ יְהוָה ִל ְשׁ חַ י ִָדי בּוֹ כִּ ְ
ָשׁיו חָ לִ ילָ ה לִּ י מֵ יהוָה ִאם־אֶ ﬠ ֶ
24:7וַיּ ֹאמֶ ר לַ אֲ נ ָ
יְהוָה הוּא:
ְשׁאוּל ָקם מֵ הַ ְמּﬠָ ָרה ַויֵּלֶ בַּ ָדּ ֶר :
ל־שׁאוּל ו ָ
ָ
ְתנָם לָ קוּם אֶ
ָשׁיו בַּ ְדּבָ ִרים וְל ֹא נ ָ
ְשׁסַּ ע ָדּוִד אֶ ת־אֲ נ ָ
ַ 24:8וי ַ
י־שׁאוּל לֵ אמֹר אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ ַויַּבֵּ ט ָשׁאוּל אַ חֲ ָריו וַיִּ קֹּ ד ָדּוִד
24:9וַיּ ָָקם ָדּוִד אַ חֲ ֵרי־כֵן וַ ֵיּצֵא ִמן־הַ ְמּﬠָ ָרה וַיִּ ְק ָרא אַ חֲ ֵר ָ
אַ פַּ יִם אַ ְרצָה וַיִּ ְשׁתָּ חוּ:
ת־דּ ְב ֵרי אָ ָדם לֵ אמֹר ִהנֵּה ָדוִד ְמבַ ֵקּשׁ ָרﬠָ תֶ :
24:10וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד לְ ָשׁאוּל לָ מָּ ה ִת ְשׁמַ ע אֶ ִ
ְאמאֵ ן 2לַ הֲ ָר ֲג ו ַָתּחָ ס ﬠֵ ינֵי 3ﬠָ לֶ י
ר־נְתנְ יְהוָה הַ יּוֹם ְבּי ִָדי בַּ ְמּﬠָ ָרה ו ֵ
ָ
ִ 24:11הנֵּה הַ יּוֹם הַ זֶּ ה ָראוּ ﬠֵ ינֶי אֵ ת אֲ ֶשׁ
י־מ ִשׁיחַ יְהוָה הוּא:
ָוא ַֹמר ל ֹא־אֶ ְשׁלַ ח י ִָדי בַּ אדֹנִי כִּ ְ
יל ְול ֹא הֲ ַרגְ ִתּי ַדּ ע ְוּראֵ ה כִּ י אֵ ין ְבּי ִָדי
יל ְבּי ִָדי כִּ י ְבּכ ְָר ִתי אֶ ת־כְּ נַף ְמﬠִ ְ
24:12וְאָ ִבי ְראֵ ה גַּם ְראֵ ה אֶ ת־כְּ נַף ְמ ִﬠ ְ
אתי לָ וְאַ תָּ ה צ ֶֹדה אֶ ת־נַפְ ִשׁי לְ ַק ְחתָּ הּ:
ָרﬠָ ה וָפֶ ַשׁע ְול ֹא־חָ טָ ִ
24:13י ְִשׁפֹּ ט יְהוָה בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ וּנְ ָק ַמנִי יְהוָה ִממֶּ ָךּ ְוי ִָדי ל ֹא ִת ְהיֶה־בָּ :
מנִיים 4מֵ ְר ָשׁﬠִ ים יֵ ֵצא ֶר ַשׁע ְוי ִָדי ל ֹא ִת ְהיֶה־בָּ :
24:14כַּאֲ ֶשׁר י ֹאמַ ר ְמ ַשׁל הַ ַקּ ְד ֹ
24:15אַ חֲ ֵרי ִמי יָצָא מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אַ חֲ ֵרי ִמי אַ תָּ ה ר ֵֹדף אַ חֲ ֵרי כֶּלֶ ב מֵ ת אוֹ 5אַ חֲ ֵרי פַּ ְרעֹ שׁ אֶ חָ ד:
יבי ְוי ְִשׁפְּ טֵ נִי ִמיּ ֶָד :
ת־ר ִ
ְשׁפַ ט בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ י ְֵראְ 6וי ֵָרב אֶ ִ
24:16וְהָ יָה יְהוָה לְ ַדיָּן ו ָ
ל־שׁאוּל ַויּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל הֲ קֹלְ זֶה ְבּנִי ָדוִד וַיִּ ָשּׂא ָשׁאוּל קֹ לוֹ
ַ 24:17וי ְִהי כְּ כַלּוֹת ָדּוִד לְ ַדבֵּ ר אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ָ
וַיּ ְֵבךְּ :
ל־דּוִד צ ִַדּיק אַ תָּ ה ִממֶּ נִּי כִּ י אַ תָּ ה גְּ מַ לְ ַתּנִי הַ טּוֹבָ ה וַאֲ נִי גְּ מַ ְל ִתּי הָ ָרﬠָ ה:
24:18וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ָ
יתה ִא ִתּי טוֹבָ ה  8אֲ ֶשׁר ִסגְּ ַרנִי יְהוָה ְבּי ְָד ְול ֹא הֲ ַרגְ ָתּנִי:
 24:19וְאַ ָתּהִ 7הגּ ְַד ָתּ הַ יּוֹם אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂ ָ
ְשׁלֶּ ְמ טוֹבָ ה כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂיתָ ה אַ תָּ ה הַ יּוֹם הַ זֶּה:9
24:20וְכִ י־י ְִמצָא ִאישׁ אֶ ת־אֹ יְבוֹ ו ְִשׁלְּ חוֹ ְבּ ֶד ֶר טוֹבָ ה וַיהוָה י ַ
ִתּ ְמלוֹ ְו ָקמָ ה ְבּי ְָד מַ ְמלֶ כֶת י ְִשׂ ָראֵ ל:
24:21וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּה י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י מָ
ת־שׁ ִמי ִמבֵּ ית אָ ִבי:
ְ
ם־תּכְ ִרית אֶ ת־ז ְַרﬠִ י אַ חֲ ָרי ו ְִאם־תַּ ְשׁ ִמיד אֶ
24:22וְﬠַ ָתּה ִה ָשּׁ ְבﬠָ ה ִלּי בַּ יהוָה ִא ַ
צוּדה:
ָשׁיו ﬠָ לוּ ﬠַ ל־הַ ְמּ ָ
24:23וַיִּ ָשּׁבַ ע ָדּוִד לְ ָשׁאוּל וַיֵּלֶ ָשׁאוּל אֶ ל־בֵּ יתוֹ ו ְָדוִד וַאֲ נ ָ
ל־מ ְדבַּ ר
ַ 25:1ויָּמָ ת ְשׁמוּאֵ ל וַיִּ ָקּ ְבצוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְספְּ דוּ־לוֹ וַיִּ ְק ְבּ רֻ הוּ ְבּבֵ יתוֹ בָּ ָר ָמה וַיּ ָָקם ָדּוִד וַיּ ֵֶרד אֶ ִ
מָ עוֹן:10
ֲשׂהוּ בַ כּ ְַרמֶ ל וְהָ ִאישׁ גָּדוֹל ְמאֹ ד וְלוֹ צ ֹאן ְשׁ ֶשׁת־אֲ לָ ִפים וְאֶ לֶ ף ִﬠזִּ ים וַי ְִהי ִבּגְ זֹז אֶ ת־צ ֹאנוֹ
25:2ו ְִאישׁ ְבּמָ עוֹן וּמַ ﬠ ֵ
בַּ כּ ְַרמֶ ל:
ת־שׂכֶל וִיפַ ת תֹּאַ ר וְהָ ִאישׁ ָק ֶשׁה ו ְַרע ַמﬠֲלָ ִלים וְהָ ִאישׁ
ֶ
ְשׁם ִא ְשׁתּוֹ אֲ ִב ָגיִל וְהָ ִא ָשּׁה טוֹבַ
ְשׁם הָ ִאישׁ נָבָ ל ו ֵ
25:3ו ֵ
כָלִ ִבּי:11
25:4וַיִּ ְשׁ ַמע ָדּוִד בַּ ִמּ ְדבָּ ר כִּ י־גֹ זֵז נָבָ ל אֶ ת־צ ֹאנוֹ:
וּשׁאֶ ְלתֶּ ם־לוֹ ִב ְשׁ ִמי ְל ָשׁלוֹם:
אתם אֶ ל־נָבָ ל ְ
ֲשׂ ָרה ְנﬠָ ִרים וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד לַ ְנּﬠָ ִרים ﬠֲלוּ כ ְַרמֶ לָ ה וּבָ ֶ
25:5וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד ﬠ ָ
 LXX // omit MTהַ ְמּﬠִ יל 6
 MTוְאָ מַ ר  LXX //וְאמֵ אֵ ן 11
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)ﬠֵ ינֵי ﬠָ לֶ י (  Vg // omit MTﬠֵ ינֵי 11

3

) hpgrם(  MTהַ ַקּ ְדמֹנִי  DSS(vid) //הַ ַקּ ְדמֹנִיים 14

4

)אוֹאַ חֲ ֵרי(  DSS(4QSam(a)) LXX // omit MTאוֹ 15

5

ְ MTוי ֵֶרא  LXX //י ְֵרא 16
 MT Kethibוְאַ ְתּ  MT Qere //וְאַ תָּ ה 19
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 MTאֵ ת  DSS(4QSam(a)) // addטוֹבָ ה 19
תּה הַ יּוֹם הַ זֶּה 20
יתה אַ ָ
ַתּחַ ת הַ יּוֹם הַ ֶזּה אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂיתָ ה ִלי  LXX(L) cf DSS(4QSam(a)) LXX(BO) //כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
MT
10
ארן ָ LXX(BN 56) Arm Eth cf LXX(52 509) //מעוֹן 1
) strophaמעו( ) MT LXX(A 38פָּ ָ
11
 MTוְהוּא כְ ִלבּוֹ  DSS(4QSam(a)) LXX //וְהָ ִאישׁ כ ִָל ִבּי 3
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ית ָשׁלוֹם ְוכֹל אֲ ֶשׁר־לְ ָשׁלוֹם:
25:6וַאֲ מַ ְרתֶּ ם ֹכּה לֶ אֱ חָ י  1וְאַ תָּ ה ָשׁלוֹם וּבֵ ְ
 25:7וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּהָ 2שׁמַ ﬠְ ִתּי כִּ י גֹ זְ זִ ים לָ ﬠַ תָּ ה הָ רֹﬠִ ים אֲ ֶשׁר־לְ הָ יוּ ִﬠ ָמּנוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְול ֹא  3הֶ כְ לַ ְמנוּם וְל ֹא־נִפְ ַקד
לָ הֶ ם ְמאוּמָ ה כָּל־יְמֵ י הֱ יוֹתָ ם בַּ כּ ְַרמֶ ל:
ְ 25:8שׁאַ ל אֶ ת־ ְנﬠָ ֶרי ְויַגִּ ידוּ לָ ְוי ְִמצְ אוּ הַ ְנּﬠָ ִרים חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי כִּ י־ﬠַ ל־יוֹם טוֹב בָּ נוּ ְתּנָה־נָּא אֵ ת אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָא י ְָד
לַ ﬠֲבָ ֶדי וּלְ ִב ְנ ְל ָדוִד:
4
25:9וַ ָיּבֹאוּ ַנﬠ ֲֵרי ָדוִד וַי ְַד ְבּרוּ אֶ ל־נָבָ ל כְּ כָל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְבּ ֵשׁם ָדּוִד ויפֹ חֲ ז :
ִשׁי הַ יּוֹם ַרבּוּ ﬠֲבָ ִדים הַ ִמּ ְתפָּ ְרצִ ים ִאישׁ ִמפְּ נֵי אֲ ֹדנָיו:
וּמי בֶ ן־י ָ
25:10וַיַּﬠַ ן נָבָ ל אֶ ת־ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד וַיּ ֹאמֶ ר ִמי ָדוִד ִ
25:11וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ ת־לַ ְח ִמי וְאֶ ת־יֵינִי  5וְאֵ ת ִט ְבחָ ִתי אֲ ֶשׁר טָ בַ ְח ִתּי לְ גֹ זְ זָי צ ֹאנִיְ 6ונ ַָת ִתּי לַ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ל ֹא י ַָד ְﬠ ִתּי אֵ י
ִמזֶּה הֵ מָּ ה:
י־דוִד לְ ַד ְרכָּם וַיָּשֻׁ בוּ וַ ָיּבֹאוּ וַיַּגִּ דוּ לוֹ כְּ כֹל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
ַ 25:12ויַּהַ פְ כוּ ַנﬠ ֲֵר ָ
ַם־דּוִד אֶ ת־חַ ְרבּוֹ וַ ַיּﬠֲלוּ אַ חֲ ֵרי ָדוִד
ָשׁיו ִחגְ רוּ ִאישׁ אֶ ת־חַ ְרבּוֹ וַיּ ְַחגְּ רוּ ִאישׁ אֶ ת־חַ ְרבּוֹ וַיּ ְַחגֹּ ר גּ ָ
25:13וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד לַ אֲ נ ָ
כְּ אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ִאישׁ וּמָ אתַ יִם י ְָשׁבוּ ﬠַ ל־הַ כֵּלִ ים:
25:14וְלַ אֲ ִבי ַגיִל אֵ ֶשׁת נָבָ ל ִהגִּ יד נַﬠַ ר־אֶ חָ ד ֵמהַ נְּ ﬠָ ִרים לֵ אמֹר ִהנֵּה ָשׁלַ ח ָדּוִד מַ ְלאָ כִ ים ֵמהַ ִמּ ְדבָּ ר ְלבָ ֵר
אֶ ת־אֲ ֹדנֵינוּ וַיָּﬠַ ט בָּ הֶ ם:
יוֹתנוּ בַּ ָשּׂ ֶדה:
טֹבים לָ נוּ ְמאֹד ְול ֹא הָ כְ לַ ְמנוּ ְול ֹא־פָ ַק ְדנוּ ְמאוּמָ ה כָּל־י ְֵמי ִה ְתהַ לַּ כְ נוּ ִא ָתּם ִבּ ְה ֵ
25:15וְהָ אֲ נ ִָשׁים ִ
יוֹתנוּ ﬠִ ָמּם רֹﬠִ ים הַ צּ ֹאן:
ַם־יוֹמם כָּל־י ְֵמי הֱ ֵ
ָ
חוֹמה הָ יוּ ﬠָ לֵ ינוּ גַּם־לַ יְלָ ה גּ
ָ 25:16
ן־בּלִ יַּﬠַ ל ִמ ַדּבֵּ ר אֵ לָ יו:
ה־תּﬠ ֲִשׂי כִּ י־כ ְָל ָתה הָ ָרﬠָ ה אֶ ל־אֲ ֹדנֵינוּ וְﬠַ ל כָּל־בֵּ יתוֹ וְהוּא בֶּ ְ
ַ
25:17וְﬠַ תָּ ה ְדּ ִﬠי ְוּר ִאי מַ
וּמאָ ה צִ מֻּ ִקים
ֲשׂווֹת וְחָ ֵמשׁ ְס ִאים ָק ִלי ֵ
וּשׁ ַניִם נ ְִבלֵ י־יַיִן וְחָ מֵ שׁ צ ֹאן ﬠ ָ
25:18ו ְַתּמַ הֵ ר אֲ ִבי ַגיִל ו ִַתּ ַקּח מָ אתַ יִם לֶ חֶ ם ְ
אתיִם ְדּבֵ ִלים וַתָּ ֶשׂם ﬠַ ל־הַ חֲ מ ִֹרים:
וּמ ַ
ָ
ידה:
ישׁהּ נָבָ ל ל ֹא ִהגִּ ָ
25:19וַתּ ֹאמֶ ר לִ ְנﬠָ ֶריהָ ﬠִ ְברוּ לְ פָ נַי ִה ְננִי אַ חֲ ֵריכֶם בָּ אָ ה וּלְ ִא ָ
אֹתם:
ָשׁיו יֹ ְר ִדים ִל ְק ָראתָ הּ ו ִַתּ ְפגֹּ שׁ ָ
25:20וְהָ יָה ִהיא ֹרכֶבֶ ת ﬠַ ל־הַ חֲ מוֹר וְיֹ ֶר ֶדת ְבּסֵ תֶ ר הָ הָ ר ו ְִהנֵּה ָדוִד וַאֲ נ ָ
ָשׁב־לִ י ָרﬠָ ה
25:21ו ְָדוִד אָ מַ ר אַ לַ ֶשּׁ ֶקר ָשׁמַ ְר ִתּי אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר לָ זֶה בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְול ֹא־נ ְִפ ַקד ִמכָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ ְמאוּמָ ה ַויּ ֶ
תַּ חַ ת טוֹבָ ה:
7
ֲשׂה אֱ ִהים לְ ָדוִד ְוכֹה יֹ ִסיף ִאם־אַ ְשׁ ִאיר ִמכָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ ﬠַ ד־הַ בּ ֶֹקר מַ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר:
25:22כֹּה־יַﬠ ֶ
ת־דּוִד ו ְַתּמַ הֵ ר וַתֵּ ֶרד ֵמﬠַ ל הַ חֲ מוֹר ו ִַתּפֹּל לִ ְפנֵי ָדוִד ﬠַ ל־אַ פֶּ יהָ  8ו ִַתּ ְשׁ ַתּחוּ אָ ֶרץ:
25:23וַתֵּ ֶרא אֲ ִבי ַגיִל אֶ ָ
וּשׁמַ ע אֵ ת ִדּ ְב ֵרי אֲ מָ תֶ :
וּת ַדבֶּ ר־נָא אֲ ָמ ְת ְבּאָ זְ נֶי ְ
ל־רגְ לָ יו וַתּ ֹאמֶ ר ִבּי־אֲ נִי אֲ ֹדנִי הֶ ﬠָ ון ְ
25:24ו ִַתּפֹּ ל ﬠַ ַ
ל־אישׁ הַ ְבּלִ יַּﬠַ ל הַ זֶּה ﬠַ ל־נָבָ ל כִּ י כִ ְשׁמוֹ כֶּן־הוּא נָבָ ל ְשׁמוֹ וּנְבָ לָ ה ִﬠמּוֹ וַאֲ נִי
ת־לבּוֹ אֶ ִ
25:25אַ ל־נָא י ִָשׂים אֲ דֹנִי אֶ ִ
יתי אֶ ת־ ַנﬠ ֲֵרי אֲ ֹדנִי אֲ ֶשׁר ָשׁלָ ְחתָּ :
אֲ ָמ ְת ל ֹא ָר ִא ִ
ְהוֹשׁﬠַ י ְָד לָ וְﬠַ ָתּה י ְִהיוּ כְ נָבָ ל אֹ יְבֶ י
25:26וְﬠַ תָּ ה אֲ ֹד ִני חַ י־יְהוָה וְחֵ י־נ ְַפ ְשׁ כַּאֲ ֶשׁרְ 9מ ָנ ֲﬠ יְהוָה ִמבּוֹא ְב ָד ִמים ו ֵ
וְהַ ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ל־אֲ ֹד ִני ָרﬠָ ה:
10
ְנִתּנָה לַ נְּ ﬠָ ִרים הַ ִמּ ְתהַ ְלּכִ ים ְבּ ַרגְ לֵ י אֲ דֹנִי:
25:27וְﬠַ תָּ ה הַ ְבּ ָרכָה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר־הֵ ִביאָ ה ִשׁפְ חָ ְת לַ אדֹנִ י ו ְ
י־מ ְלחֲ מוֹת יְהוָה אֲ ֹדנִי נ ְִלחָ ם ו ְָרﬠָ ה
ֲשׂה יְהוָה לַ א ֹדנִי בַּ יִת נֶאֱ מָ ן כִּ ִ
ָ 25:28שׂא נָא ְלפֶ ַשׁע אֲ מָ תֶ כִּ י ﬠָ שֹׂה־יַﬠ ֶ
ֹא־תמָּ צֵא ְב ִמיּ ֶָמי :
ל ִ
רוּרה ִבּצְ רוֹר הַ חַ יִּ ים אֵ ת יְהוָה אֱ הֶ י וְאֵ ת נֶפֶ שׁ
25:29וַיּ ָָקם אָ ָדם לִ ְר ָדפְ וּלְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת־נַפְ ֶשׁ וְהָ יְתָ ה נֶפֶ שׁ אֲ ֹדנִי צְ ָ
אֹ יְבֶ י י ְַקלְּ ﬠֶ נָּה ְבּתוֹ כַּף הַ ָקּלַ ע:
ר־דּבֶּ ר אֶ ת־הַ טּוֹבָ ה ﬠָ לֶ י וְצִ וְּ לְ נָגִ יד ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֲשׂה יְהוָה לַ אדֹנִי כְּ כֹל אֲ ֶשׁ ִ
25:30וְהָ יָה כִּ י־ ַיﬠ ֶ
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יטב יְהוָה לַ אדֹנִי
הוֹשׁיﬠַ אֲ ֹדנִי לוֹ וְהֵ ִ
וּל ִ
־דּם ִחנָּם ְ
פוּקה וּלְ ִמכְ שׁוֹל לֵ ב לַ א ֹדנִי וְלִ ְשׁפָּ ָ
25:31וְל ֹא ִת ְהיֶה ז ֹאת לְ ְל ָ
ְו ָזכ ְַרתָּ אֶ ת־אֲ מָ תֶ :
אתי:
25:32וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד לַ אֲ ִביגַל בָּ רוּ יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְשׁלָ חֵ הַ יּוֹם הַ זֶּה ִל ְק ָר ִ
וּברוּ ָכה אָ ְתּ אֲ ֶשׁר כְּ לִ ִתנִי הַ יּוֹם הַ זֶּה ִמבּוֹא ְב ָד ִמים וְהֹ ֵשׁﬠַ י ִָדי לִ י:
ְ
25:33וּבָ רוּ טַ ﬠְ מֵ
נוֹתר
אתי כִּ י ִאם־ ַ
ֹאתי ִל ְק ָר ִ
אֹת כִּ י לוּלֵ י ִמהַ ְר ְתּ ו ַָתּב ִ
25:34וְאוּלָ ם חַ י־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְמנָﬠַ נִי ֵמהָ ַרע ָ
לְ נָבָ ל ﬠַ ד־אוֹר הַ ֹבּ ֶקר מַ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר:
25:35וַיִּ ַקּח ָדּוִד ִמיּ ָָדהּ אֵ ת אֲ ֶשׁר־הֵ ִביאָ ה לוֹ וְלָ הּ אָ מַ ר ﬠֲלִ י לְ ָשׁלוֹם לְ בֵ יתֵ ְר ִאי ָשׁמַ ﬠְ ִתּי ְב קוֹלֵ וָאֶ ָשּׂא פָּ ָנ ִי :
ד־מאֹ ד
25:36וַתָּ ב ֹא אֲ ִבי ַגיִל אֶ ל־נָבָ ל ו ְִהנֵּה־לוֹ ִמ ְשׁתֶּ ה ְבּבֵ יתוֹ כְּ ִמ ְשׁ ֵתּה הַ מֶּ לֶ וְלֵ ב נָבָ ל טוֹב ﬠָ לָ יו וְהוּא ִשׁכֹּר ﬠַ ְ
ידה לּוֹ ָדּבָ ר ָקטֹן ְוגָדוֹל ﬠַ ד־אוֹר הַ ֹבּ ֶקר:
ֹא־הגִּ ָ
וְל ִ
ַ 25:37וי ְִהי בַ בּ ֶֹקר ְבּצֵאת הַ ַיּיִן ִמנָּבָ ל וַתַּ גֶּד־לוֹ ִא ְשׁתּוֹ אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ַויָּמָ ת ִלבּוֹ ְבּ ִק ְרבּוֹ וְהוּא הָ יָה ְלאָ בֶ ן:
ֲשׂ ֶרת הַ יּ ִָמים וַיִּ גֹּ ף יְהוָה אֶ ת־נָבָ ל וַ ָיּמֹת:
25:38וַ ְי ִהי ַכּﬠ ֶ
ת־ריב חֶ ְרפָּ ִתי ִמיַּד נָבָ ל וְאֶ ת־ﬠַ ְבדּוֹ חָ ַשׂ מֵ ָרﬠָ ה
25:39וַיִּ ְשׁמַ ע ָדּוִד כִּ י מֵ ת נָבָ ל וַיּ ֹאמֶ ר בָּ רוּ יְהוָה אֲ ֶשׁר ָרב אֶ ִ
וְאֵ ת ָרﬠַ ת נָבָ ל הֵ ִשׁיב יְהוָה ְבּר ֹאשׁוֹ וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד וַי ְַדבֵּ ר בַּ אֲ ִבי ַגיִל ְל ַק ְח ָתּהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
ַ 25:40ו ָיּבֹאוּ ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד אֶ ל־אֲ ִבי ַגיִל הַ כּ ְַרמֶ לָ ה ַוי ְַד ְבּ רוּ אֵ לֶ יהָ לֵ אמֹר ָדּ ִוד ְשׁלָ חָ נוּ אֵ לַ ִי ְל ַק ְח ֵתּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
25:41וַתָּ ָקם ו ִַתּ ְשׁתַּ חוּ אַ פַּ יִם אָ ְרצָה וַתּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה אֲ מָ ְת לְ ִשׁפְ חָ ה לִ ְרחֹ ץ ַרגְ לֵ י ﬠַ ְב ֵדי אֲ ֹדנִי:
25:42ו ְַתּ ַמהֵ ר וַתָּ ָקם אֲ ִבי ַגיִל ו ִַתּ ְרכַּב ﬠַ ל־הַ חֲ מוֹר וְחָ ֵמשׁ ַנ ֲﬠרֹתֶ יהָ הַ הֹ לְ כוֹת ְל ַרגְ לָ הּ ו ֵַתּלֶ אַ חֲ ֵרי ַמלְ אֲ ֵכי ָדוִד
ו ְַתּ ִהי־לוֹ לְ ִא ָשּׁה:
ַם־שׁ ֵתּיהֶ ן לוֹ ְלנ ִָשׁים:
25:43וְאֶ ת־אֲ ִחינֹﬠַ ם לָ ַקח ָדּוִד ִמיִּ זְ ְרﬠֶ אל ו ִַתּ ְהיֶין ָ גּ ְ
ת־מיכַל ִבּתּוֹ אֵ ֶשׁת ָדּוִד ְלפַ ְל ִטי בֶ ן־לַ ִישׁ אֲ ֶשׁר ִמגּ ִַלּים:
ִ
ְשׁאוּל נ ַָתן אֶ
25:44ו ָ
ל־שׁאוּל הַ גִּ ְבﬠָ תָ ה לֵ אמֹר הֲ לוֹא ָדוִד ִמ ְסתַּ תֵּ ר ְבּגִ ְבﬠַ ת הַ חֲ כִ ילָ ה ﬠַ ל ְפּנֵי הַ י ְִשׁימֹן:
26:1וַ ָיּבֹאוּ הַ זִּ פִ ים אֶ ָ
ת־דּוִד ְבּ ִמ ְדבַּ ר־זִ יף:
חוּרי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ָ
ל־מ ְדבַּ ר־זִ יף ו ְִאתּוֹ ְשׁ ֶשׁת־אֲ לָ פִ ים ִאישׁ ְבּ ֵ
ַ 26:2ויּ ָָקם ָשׁאוּל ַויּ ֵֶרד אֶ ִ
26:3וַיִּ חַ ן ָשׁאוּל ְבּגִ ְבﬠַ ת הַ חֲ כִ ילָ ה אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ י ְִשׁימֹן ﬠַ ל־הַ ָדּ ֶר ו ְָדוִד יֹ ֵשׁב בַּ ִמּ ְדבָּ ר וַיּ ְַרא כִּ י בָ א ָשׁאוּל אַ חֲ ָריו
הַ ִמּ ְדבָּ ָרה:
26:4וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד ְמ ַרגְּ ִלים ַויּ ֵַדע כִּ י־בָ א ָשׁאוּל אֶ ל־נָכוֹן:
ַב־שׁם ָשׁאוּל וְאַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר
ָה־שׁם ָשׁאוּל וַיּ ְַרא ָדּ ִוד אֶ ת־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר ָשׁכ ָ
26:5וַיּ ָָקם ָדּוִד וַ ָיּב ֹא אֶ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר חָ נ ָ
שׁכֵב בַּ ַמּ ְﬠגָּל וְהָ ﬠָ ם חֹ נִים ְס ִביבֹתוֹ:
ְשׁאוּל ֹ
ַשׂר־צְ בָ אוֹ ו ָ
ל־שׁאוּל
ישׁי בֶּ ן־צְ רוּיָה אֲ ִחי יוֹאָ ב לֵ אמֹר ִמי־י ֵֵרד ִא ִתּי אֶ ָ
ימלֶ הַ ִח ִתּי וְאֶ ל־אֲ ִב ַ
ֹאמר אֶ ל־אֲ ִח ֶ
ַ 26:6ויַּﬠַ ן ָדּוִד וַיּ ֶ
ישׁי אֲ נִי אֵ ֵרד ִﬠמָּ :
אֶ ל־הַ מַּ חֲ נֶה וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִב ַ
שׁתוֹ וְאַ ְבנֵר
שׁכֵב י ֵָשׁן בַּ ַמּﬠְ גָּל וַחֲ נִיתוֹ ְמעוּכָה־בָ אָ ֶרץ ִמ ַראֲ ֹ
ישׁי אֶ ל־הָ ﬠָ ם לַ יְלָ ה ו ְִהנֵּה ָשׁאוּל ֹ
26:7וַיָּב ֹא ָדוִד וַאֲ ִב ַ
וְהָ ﬠָ ם שֹׁכְ ִבים ְס ִביבֹתוֹ:
ל־דּ ִוד ִסגַּר אֱ ִהים הַ יּוֹם אֶ ת־אוֹי ְִב ְבּי ֶָד וְﬠַ ָתּה אַ כֶּנּוּ נָא בַּ חֲ נִית בָ אָ ֶרץ 1פַּ ﬠַ ם אַ חַ ת וְל ֹא
ישׁי אֶ ָ
ַ 26:8ויּ ֹאמֶ ר אֲ ִב ַ
אֶ ְשׁנֶה לוֹ:
יתהוּ כִּ י ִמי י ְִשׁלַ ח יָדוֹ ִבּ ְמ ִשׁיחַ יְהוָה ְו ִנ ָקּה:
ישׁי אַ ל־תַּ ְשׁ ִח ֵ
ֹאמר ָדּוִד אֶ ל־אֲ ִב ַ
ַ 26:9ויּ ֶ
26:10וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד חַ י־יְהוָה כִּ י ִאם־יְהוָה ִיגָּפֶ נּוּ אוֹ־יוֹמוֹ יָבוֹא וָמֵ ת אוֹ בַ ִמּ ְלחָ ָמה י ֵֵרד ְו ִנ ְספָּ ה:
26:11חָ לִ ילָ ה לִּ י מֵ יהוָה ִמ ְשּׁ חַ י ִָדי ִבּ ְמ ִשׁיחַ יְהוָה וְﬠַ תָּ ה ַקח־נָא אֶ ת־הַ חֲ נִית אֲ ֶשׁר ְמ ַראֲ שֹׁתוֹ וְאֶ ת־צַפַּ חַ ת הַ ַמּיִם
ְו ֵנ ֲלכָה לָּ נוּ:
יוֹדﬠַ וְאֵ ין ֵמ ִקיץ כִּ י כֻלָּ ם
ֹתי ָשׁאוּל וַיּ ְֵלכוּ לָ הֶ ם וְאֵ ין רֹאֶ ה וְאֵ ין ֵ
26:12וַיִּ ַקּח ָדּוִד אֶ ת־הַ חֲ נִית וְאֶ ת־צַ פַּ חַ ת הַ ַמּיִם ֵמ ַראֲ שׁ ֵ
ְשׁנִים כִּ י תַּ ְר ֵדּמַ ת יְהוָה נָפְ לָ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם:
י ֵ
ַ 26:13ו ַיּ ֲﬠבֹר ָדּוִד הָ ﬠֵ בֶ ר ַו ַיּ ֲﬠמֹד ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ־הָ הָ ר ֵמ ָרחֹ ק ַרב הַ מָּ קוֹם בֵּ ינֵיהֶ ם:
קּוֹרא:2
ֹאמר ִמי אַ ָתּה הַ ֵ
26:14וַיִּ ְק ָרא ָדוִד אֶ ל־הָ ﬠָ ם וְאֶ ל־אַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר לֵ אמֹר הֲ לוֹא תַ ֲﬠנֶה אַ ְבנֵר ַויַּﬠַ ן אַ ְבנֵר ַויּ ֶ
וּמי כָמוֹ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וְלָ ָמּה ל ֹא ָשׁמַ ְר ָתּ אֶ ל־אֲ ֹדנֶי הַ ֶמּלֶ כִּ י־בָ א אַ חַ ד
לוֹא־אישׁ אַ תָּ ה ִ
ִ
26:15וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־אַ ְבנֵר הֲ
הָ ﬠָ ם לְ הַ ְשׁ ִחית אֶ ת־הַ ֶמּלֶ אֲ ֹדנֶי :
ל־מ ִשׁיחַ
ֹא־שׁמַ ְרתֶּ ם ﬠַ ל־אֲ ֹדנֵיכֶם ﬠַ ְ
26:16ל ֹא־טוֹב הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂיתָ חַ י־יְהוָה כִּ י ְבנֵי־מָ וֶת אַ תֶּ ם אֲ ֶשׁר ל ְ
יְהוָה וְﬠַ תָּ ה ְראֵ ה אֵ י־חֲ נִית הַ ֶמּלֶ וְאֵ י 3־צַפַּ חַ ת הַ ַמּיִם אֲ ֶשׁר ְמ ַראֲ שֹׁתוֹ:
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קּוֹרא 14
קּוֹרא א ִֹתי  LXX(B) //הַ ֵ
קּוֹרא אֶ ל־הַ מֶּ לֶ  LXX(MN) Eth Sa //הַ ֵ
קּוֹרא ָ MT //ק ָראתָ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ  Syr //הַ ֵ
הַ ֵ
אֹתי אֶ ל־הַ ֶמּלֶ
קּוֹרא א ִֹתי ִמי־אָ ָתּה ִ LXX(A) //
) LXX(Lהַ ֵ
 cf Tg // omit MTוְאֵ י 16
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קוֹלי אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ :
ֹאמר ָדּוִד ִ
ֹאמר הֲ קוֹלְ זֶה ְבּנִי ָד ִוד ַויּ ֶ
ַ 26:17ו ַיּכֵּר ָשׁאוּל אֶ ת־קוֹל ָדּוִד ַויּ ֶ
ה־בּי ִָדי ָרﬠָ ה:
וּמ ְ
יתי ַ
26:18וַיּ ֹאמֶ ר לָ מָּ ה זֶּה אֲ ֹדנִ י ר ֵֹדף אַ חֲ ֵרי ﬠַ ְבדּוֹ כִּ י ֶמה ﬠָ ִשׂ ִ
רוּרים
ית ִבי י ַָרח ִמנְ חָ ה ו ְִאם ְבּנֵי הָ אָ ָדם אֲ ִ
26:19וְﬠַ תָּ ה י ְִשׁ ַמע־נָא אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ אֵ ת ִדּ ְב ֵרי ﬠַ ְבדּוֹ ִאם־אֱ ִהים 1הֱ ִס ְ
הֵ ם לִ פְ נֵי יְהוָה כִּ י־ג ְֵרשׁוּנִי הַ יּוֹם מֵ ִה ְסתַּ פֵּ חַ ְבּנַחֲ לַ ת יְהוָה לֵ אמֹר לֵ ֲﬠבֹד אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים:
26:20וְﬠַ תָּ ה אַ ל־ ִיפֹּל ָדּ ִמי אַ ְרצָה ִמ ֶנּגֶד פְּ נֵי יְהוָה כִּ י־יָ ָצא ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת־פַּ ְרעֹ שׁ אֶ חָ ד כַּאֲ ֶשׁר י ְִרדֹּף
הַ קֹּ ֵרא בֶּ הָ ִרים:
ִי־דוִד כִּ י ל ֹא־אָ ַרע לְ עוֹד תַּ חַ ת אֲ ֶשׁר י ְָק ָרה נ ְַפ ִשׁי ְבּﬠֵ ינֶי הַ יּוֹם הַ זֶּ ה ִהנֵּה
אתי שׁוּב ְבּנ ָ
26:21וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל חָ טָ ִ
ִה ְסכַּלְ ִתּי וָאֶ ְשׁגֶּה הַ ְרבֵּ ה ְמ ֹאד:
2
26:22וַיַּﬠַ ן ָדּוִד וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה חֲ נִית הַ מֶּ לֶ ְויַ ֲﬠבֹר אֶ חָ ד מֵ הַ נְּ ﬠָ ִרים ְו ִי ָקּחֶ הָ :
יתי לִ ְשׁ חַ י ִָדי ִבּ ְמ ִשׁיחַ
נְתנְ יְהוָה הַ יּוֹם ְבּי ִָדיְ 3ול ֹא אָ ִב ִ
26:23וַיהוָה י ִָשׁיב לָ ִאישׁ אֶ ת־צִ ְד ָקתוֹ וְאֶ ת־אֱ מֻ נָתוֹ אֲ ֶשׁר ָ
יְהוָה:
26:24ו ְִהנֵּה כַּאֲ ֶשׁר גּ ְָדלָ ה נַפְ ְשׁ הַ יּוֹם הַ זֶּה ְבּﬠֵ ינָי כֵּן ִתּגְ ַדּל נַפְ ִשׁי ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ְויַצִּ לֵ נִי ִמכָּל־ ָצ ָרה:
ְשׁאוּל ָשׁב
ֲשׂה ְוגַם יָכֹל תּוּכָל וַיֵּלֶ ָדּוִד ְל ַד ְרכּוֹ ו ָ
ל־דּוִד בָּ רוּ אַ תָּ ה ְבּנִי ָדוִד גַּם ﬠָ שֹׂה תַ ﬠ ֶ
26:25וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל אֶ ָ
לִ ְמקוֹמוֹ:
5
4
ַד־שׁאוּל אֵ ין־לִ י טוֹב כִּ י ִאם ִא ָמּלֵ ט אֶ ל־אֶ ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְנוֹאַ שׁ
27:1וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־לִ בּוֹ ﬠַ תָּ ה אֶ סָּ פֶ ה יוֹם־אֶ חָ ד ְבּי ָ
ִממֶּ נִּי ָשׁאוּל לְ בַ ְק ֵשׁ ִני עוֹד ְבּכָל־גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל ְונ ְִמלַ ְט ִתּי ִמיָּדוֹ:
ן־מעוֹ מֶ לֶ גַּת:
ְשׁשׁ־מֵ אוֹת ִאישׁ אֲ ֶשׁר ﬠִ מּוֹ אֶ ל־אָ כִ ישׁ בֶּ ָ
27:2וַיּ ָָקם ָדּוִד וַ ַיּ ֲﬠבֹר הוּא ו ֵ
אלית וַאֲ ִבי ַגיִל אֵ ֶשׁת־נָבָ ל
ָשׁיו אֲ ִחינֹﬠַ ם הַ יִּ זְ ְרﬠֵ ִ
וּשׁ ֵתּי נ ָ
ָשׁיו ִאישׁ וּבֵ יתוֹ ָדּוִד ְ
ֵשׁב ָדּוִד ִﬠם־אָ כִ ישׁ ְבּגַת הוּא וַאֲ נ ָ
ַ 27:3ויּ ֶ
הַ כּ ְַר ְמלִ ית:
ַ 27:4ו ֻיּגַּד לְ ָשׁאוּל כִּ י־בָ ַרח ָדּוִד גַּת ְול ֹא־יוֹסַ ף עוֹד לְ בַ ְקשׁוֹ:
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי י ְִתּנוּ־לִ י מָ קוֹם ְבּאַ חַ ת ﬠָ ֵרי הַ ָשּׂ ֶדה וְאֵ ְשׁבָ ה ָשּׁם ְולָ ָמּה י ֵֵשׁב
27:5וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־אָ כִ ישׁ ִאם־נָא מָ צ ִ
ﬠַ ְב ְדּ ְבּﬠִ יר הַ מַּ ְמלָ כָה ﬠִ ָמּ :
ְהוּדה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ְתה צִ ְקלַ ג ְל ַמ ְלכֵי י ָ
27:6וַיִּ תֶּ ן־לוֹ אָ כִ ישׁ בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת־צִ ְקלָ ג לָ כֵן הָ י ָ
27:7וַי ְִהי ִמ ְספַּ ר הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר־י ַָשׁב ָדּוִד ִבּ ְשׂ ֵדה ְפלִ ְשׁ ִתּים י ִָמים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה חֳ ָד ִשׁים:
9
שׁוּרה
נוֹשׁבֶ תִ 6מ ֶטּלֶ ם 7בּוֹאֲ ָ 8
שׁוּרי וְהַ גִּ ְרזִ י וְהָ ﬠֲמָ לֵ ִקי ו ְִהנֵּה הָ אָ ֶרץ ֶ
ָשׁיו וַיִּ פְ ְשׁטוּ אֶ ל־הַ גְּ ִ
ַ 27:8ויַּﬠַ ל ָדּוִד וַאֲ נ ָ
וְﬠַ ד־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
10
ָשׁב וַיָּבֵ א
וּבג ִָדים וַיּ ָ
27:9ו ְִהכָּה ָדוִד אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְול ֹא יְחַ יֶּה ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה וְלָ ַקח צ ֹאן וּבָ ָקר וַחֲ מ ִֹרים וּגְ ַמ ִלּים ְ
אֶ ל־אָ כִ ישׁ:
ְהוּדה וְﬠַ ל־ ֶנגֶב ְי ַר ְח ְמאֵ ל 12וְﬠַ ל13־ ֶנגֶב הַ ְקּנִ זִּ י:14
ל־מי  11פְּ ַשׁ ְטתֶּ ם הַ יּוֹם וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד ﬠַ ל־ ֶנגֶב י ָ
ַ 27:10ויּ ֹאמֶ ר אָ כִ ישׁ ﬠַ ִ
מ ר כֹּה־ﬠָ ָשׂה ָדוִד ְוכֹה ִמ ְשׁפָּ טוֹ ָכּל־הַ יּ ִָמים
27:11ו ְִאישׁ ו ְִא ָשּׁה ל ֹא־יְחַ יֶּה ָדוִד ְלהָ ִביא גַת לֵ אמֹר פֶּ ן־יַגִּ דוּ ﬠָ לֵ ינוּ לֵ א ֹ
אֲ ֶשׁר י ַָשׁב ִבּ ְשׂ ֵדה פְ ִל ְשׁ ִתּים:
27:12וַיַּאֲ מֵ ן אָ כִ ישׁ ְבּ ָדוִד לֵ אמֹר הַ ְבאֵ שׁ ִה ְב ִאישׁ ְבּﬠַ מּוֹ ְב ִי ְשׂ ָראֵ ל וְהָ יָה לִ י לְ ﬠֶ בֶ ד עוֹלָ ם:
 MTיְהוָה  LXX //אֱ ִהים 19
 MT Kethibהַ חֲ נִית  DSS(4QSam(a)) LXX MT Qere //חֲ נִית 22

1
2

ְ MTבּיָד ְ Hebrew Mss LXX Syr //בּי ִָדי 23

3

) ִאםִ אמָּ לֵ ט( ִ LXX // omit MTאם 1

4

ִ MT Tg cf Vgהמָּ לֵ ט ִאמָּ לֵ ט ִ LXX(BALMN) //א ָמּלֵ ט 1
נוֹשׁבֶ ת 8
 MTכִּ י הֵ נָּה יֹ ְשׁבוֹת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר  cf LXX //ו ְִהנֵּה הָ אָ ֶרץ ֶ
7
ֵ MTמעוֹלָ ם  LXX(A) //גלםשור מעלם  LXX(B) //גלםשור  //מטלםשור )ִ cf LXX(MNמ ֶטּלֶ ם 8
8
 MT // omit LXXבּוֹאֲ 8
9
שׁוּרה 8
ָ
 I Samuel 15:7 alשׁוּר MT //
10
 MTוַ ָיּב ֹא  cf v.11 //וַיָּבֵ א 9
11
ל־מי 10
 MTאַ ל  LXX //ﬠַ ִ
12
 MTהַ יּ ְַר ְח ְמאֵ ִלי  DSS(4QSam(a)) OL Syr Vg //י ְַר ְח ְמאֵ ל 10
13
 MTוְאֶ ל  DSS(4QSam(a)) //וְﬠַ ל 10
14
 MTהַ ֵקּינִי  LXX //הַ ְקּנִ זִּ י 10

5
6

ל־דּוִד ָידֹﬠַ ֵתּ ַדע כִּ י
28:1וַי ְִהי בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וַיִּ ְק ְבּצוּ פְ ִל ְשׁ ִתּים אֶ ת־מַ חֲ נֵיהֶ ם לַ ָצּבָ א לְ ִהלָּ חֵ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר אָ כִ ישׁ אֶ ָ
ָשׁי :2
ִא ִתּי תֵּ צֵא לַ ִמּלְ חָ מָ ה  1אַ ָתּה וַאֲ נ ֶ
ל־דּוִד לָ כֵן שׁ ֵֹמר ְל ר ֹא ִשׁי
ֹאמ ר אָ כִ ישׁ אֶ ָ
ֲשׂה ﬠַ ְב ֶדּ ַויּ ֶ
28:2וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־אָ כִ ישׁ לָ כֵן אַ תָּ ה תֵ ַד ע אֵ ת אֲ ֶשׁר־ ַיﬠ ֶ
ימ כָּל־הַ יּ ִָמים:
אֲ ִשׂ ְ
ְשׁאוּל הֵ ִסיר הָ אֹבוֹת וְאֶ ת־הַ יִּ ְדּ עֹ נִים ֵמהָ אָ ֶרץ:
וּשׁמוּאֵ ל מֵ ת וַיִּ ְספְּ דוּ־לוֹ כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְק ְבּ רֻ הוּ בָ ָרמָ ה ְב ִﬠירוֹ 3ו ָ
ְ 28:3
28:4וַיִּ ָקּ ְבצוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים וַ ָיּבֹאוּ וַיַּחֲ נוּ ְבשׁוּנֵם וַיִּ ְקבֹּץ ָשׁאוּל אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּחֲ נוּ בַּ גִּ ְלבֹּﬠַ :
ַ 28:5ויּ ְַרא ָשׁאוּל אֶ ת־מַ חֲ נֵה פְ לִ ְשׁ ִתּים וַיִּ ָרא וַיֶּחֱ ַרד לִ בּוֹ ְמאֹד:
יאם:
אוּרים גַּם בַּ נּ ְִב ִ
28:6וַיִּ ְשׁאַ ל ָשׁאוּל בַּ יהוָה ְול ֹא ﬠָ נָהוּ יְהוָה גַּם בַּ חֲ מוֹת גַּם בָּ ִ
ֹאמ רוּ ﬠֲבָ ָדיו אֵ לָ יו ִהנֵּה אֵ ֶשׁת
28:7וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל לַ ﬠֲבָ ָדיו בַּ ְקּשׁוּ־לִ י אֵ ֶשׁת בַּ ﬠֲלַ ת־אוֹב וְאֵ לְ כָה אֵ לֶ יהָ ְואֶ ְד ְר ָשׁה־בָּ הּ וַיּ ְ
בַּ ﬠֲלַ ת־אוֹב ְבּﬠֵ ין דּוֹר:
4
ֹאמר ָקסֳ ִמי ־נָא
וּשׁנֵי אֲ נ ִָשׁים ִﬠמּוֹ וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה לָ ְילָ ה וַיּ ֶ
28:8וַיִּ ְתחַ פֵּ שׂ ָשׁאוּל וַיִּ ְלבַּ שׁ ְבּג ִָדים אֲ חֵ ִרים וַיֵּלֶ הוּא ְ
לִ י בָּ אוֹב וְהַ ﬠֲלִ י לִ י אֵ ת אֲ ֶשׁר־אֹמַ ר אֵ לָ ִי :
5
ַ 28:9ותּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה אֵ לָ יו ִהנֵּה אַ תָּ ה י ַָדﬠְ תָּ אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ָשׁאוּל אֲ ֶשׁר ִהכְ ִרית אֶ ת־הָ ֹאבוֹת וְאֶ ת־הַ יִּ ְדּ עֹ נִים
ִמן־הָ אָ ֶרץ וְלָ מָ ה אַ תָּ ה ִמ ְתנ ֵַקּשׁ ְבּנַפְ ִשׁי לַ הֲ ִמיתֵ נִי:
מ ר חַ י־יְהוָה ִאם־י ְִקּ ֵר ﬠָ ון בַּ ָדּבָ ר הַ ֶזּה:
28:10וַיִּ ָשּׁבַ ע לָ הּ ָשׁאוּל בַּ יהוָה לֵ א ֹ
י־לי:
ת־שׁמוּאֵ ל הַ ֲﬠלִ ִ
ְ
ֹאמ ר אֶ
ת־מי אַ ﬠֲלֶ ה־לָּ וַיּ ֶ
ִ
ַ 28:11ותּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה אֶ
יתנִי וְאַ תָּ ה ָשׁאוּל:
מ ר לָ מָּ ה ִר ִמּ ָ
ל־שׁאוּל לֵ א ֹ
ת־שׁמוּאֵ ל ו ִַתּזְ ﬠַ ק ְבּקוֹל גָּדוֹל וַתּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה אֶ ָ
ְ
28:12וַתֵּ ֶרא הָ ִא ָשּׁה אֶ
יתי עֹלִ ים ִמן־הָ אָ ֶרץ:
ל־שׁאוּל אֱ ִהים ָר ִא ִ
ל־תּ ְיר ִאי כִּ י מָ ה ָר ִאית וַתּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה אֶ ָ
28:13וַיּ ֹאמֶ ר לָ הּ הַ מֶּ לֶ אַ ִ
י־שׁמוּאֵ ל הוּא וַיִּ קֹּ ד אַ פַּ יִם
ֹאמ ר ִאישׁ ז ֵָקן עֹלֶ ה וְהוּא עֹ ֶטה ְמ ִﬠיל ַויּ ֵַדע ָשׁאוּל כִּ ְ
ה־תּאֳ רוֹ ַותּ ֶ
ָ
ֹאמר לָ הּ מַ
ַ 28:14ויּ ֶ
אַ ְרצָה וַיִּ ְשׁתָּ חוּ:
וּפלִ ְשׁ ִתּים נ ְִלחָ ִמים ִבּי
ר־לי ְמאֹ ד ְ
אֹתי וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל צַ ִ
ל־שׁאוּל לָ מָּ ה ִה ְרגַּזְ תַּ נִי לְ הַ ֲﬠלוֹת ִ
ַ 28:15ויּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ָ
ֱשׂה:
הוֹדיﬠֵ נִי ָמה אֶ ﬠ ֶ
יאם גַּם־בַּ חֲ מוֹת וָאֶ ְק ָראֶ ה ְל ְל ִ
וֵא ִהים סָ ר מֵ ﬠָ לַ י ְול ֹא־ﬠָ ָנ ִני עוֹד גַּם ְבּיַד־הַ נּ ְִב ִ
ם־רﬠֶ :7
ַ 28:16ויּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל לָ ָמּהִ 6תּ ְשׁאָ לֵ נִי וַיהוָה סָ ר מֵ ﬠָ לֶ י וַי ְִהי ﬠִ ֵ
28:17וַיַּﬠַ שׂ יְהוָה ְלּ  8כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּי ִָדי וַיִּ ְק ַרע יְהוָה אֶ ת־הַ מַּ ְמלָ כָה ִמיּ ֶָד וַיִּ ְתּנָהּ לְ ֵר ֲﬠ ְל ָדוִד:
ה־ל יְהוָה הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ֹא־שׁמַ ﬠְ תָּ ְבּקוֹל יְהוָה ְול ֹא־ﬠָ ִשׂיתָ חֲ רוֹן־אַ פּוֹ בַּ ﬠֲמָ לֵ ק ﬠַ ל־כֵּן הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה ﬠָ ָשׂ ְ
28:18כַּאֲ ֶשׁר ל ָ
9
ִתּן
ת־מחֲ נֵה י ְִשׂ ָראֵ ל י ֵ
ַ
וּמחָ ר אַ תָּ ה וּבָ נֶי ִﬠ ָמּ נ ְֹפ ִלים גַּם אֶ
ַד־פּ ִל ְשׁ ִתּים ָ
ְ 28:19ויִתֵּ ן יְהוָה גַּם אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִﬠ ְמּ ְבּי ְ
יְהוָה ְבּיַד־פְּ לִ ְשׁ ִתּים:
28:20וַי ְַמהֵ ר ָשׁאוּל וַיִּ ֹפּל ְמל ֹא־קוֹמָ תוֹ אַ ְר ָצה וַיִּ ָרא ְמ ֹאד ִמ ִדּ ְב ֵרי ְשׁמוּאֵ ל גַּם־כֹּחַ ל ֹא־הָ יָה בוֹ כִּ י ל ֹא אָ כַל לֶ חֶ ם
כָּל־הַ יּוֹם ְוכָל־הַ לָּ יְלָ ה:
ל־שׁאוּל ו ֵַתּ ֶרא כִּ י־נ ְִבהַ ל ְמ ֹאד וַתּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ִהנֵּה ָשׁ ְמﬠָ ה ִשׁפְ חָ ְת ְבּקוֹלֶ וָאָ ִשׂים נַפְ ִשׁי
28:21וַתָּ בוֹא הָ ִא ָשּׁה אֶ ָ
ת־דּבָ ֶרי אֲ ֶשׁ ר ִדּבַּ ְרתָּ אֵ לָ י:
ְבּכַפִּ י וָאֶ ְשׁמַ ע אֶ ְ
ִיהי ְב כֹּחַ כִּ י ֵתלֵ בַּ ָדּ ֶר :
28:22וְﬠַ תָּ ה ְשׁמַ ע־נָא גַם־אַ תָּ ה ְבּקוֹל ִשׁפְ חָ תֶ וְאָ ִשׂמָ ה לְ פָ נֶי פַּ ת־לֶ חֶ ם וֶאֱ כוֹל ו ִ
ֵשׁב אֶ ל־הַ ִמּ ָטּה:
28:23וַי ְָמאֵ ן וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא ֹאכַל וַיִּ ְפצְ רוּ 10־בוֹ ﬠֲבָ ָדיו ְוגַם־הָ ִא ָשּׁה וַיִּ ְשׁמַ ע ְלקֹ לָ ם וַיּ ָָקם ֵמהָ אָ ֶרץ וַיּ ֶ
ח־ק ַמח ו ַָתּלָ שׁ וַתֹּפֵ הוּ ַמצּוֹת:
ֶל־מ ְרבֵּ ק בַּ בַּ יִת ו ְַתּ ַמהֵ ר ו ִַתּזְ בָּ חֵ הוּ ו ִַתּ ַקּ ֶ
28:24וְלָ ִא ָשּׁה ﬠֵ ג ַ
11
ֵי־שׁאוּל וְלִ פְ נֵי ֲﬠבָ ָדיו וַיּ ֹאכֵלוּ ַויּ ָֻקמוּ ַויֵּלְ כוּ הַ לַּ יְלָ ה הַ הוּא:
28:25וַתַּ גֵּשׁ לִ פְ נ ָ
ָל־מחֲ נֵיהֶ ם אֲ פֵ ָקה ְוי ְִשׂ ָראֵ ל חֹ נִים בַּ ﬠַ יִן אֲ ֶשׁר ְבּיִזְ ְרﬠֶ אל:
29:1וַיִּ ְק ְבּצוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים אֶ ת־כּ ַ
 MTבַ ַמּחֲ נֶה  DSS(4QSam(a)) LXX //לַ ִמּלְ חָ מָ ה
ָשׁי
ָשׁי לַ ִמּ ְלחָ ָמה יִזְ ְרﬠֶ אלָ ה ֵ LXX cf MT //תּצֵא לַ ִמּ ְלחָ ָמה אַ ָתּה וַאֲ נ ֶ
))ֵ DSS(4QSam(aתּצֵא אַ ָתּה וַאֲ נ ֶ
3
וּב ִﬠירוֹ ְ LXX //בﬠִ ירוֹ
ְ MT
4
סוֹמי ָ MT Qere //קסֳ ִמי
ְ MT Kethibק ִ
5
) hpgrמ(  MTהַ יִּ ְדּעֹ נִי  cf LXX //הַ יִּ ְדּעֹ נִים 9
6
 MTוְלָ ָמּה  LXX //לָ מָּ ה 16
7
ם־רﬠֶ 16
 MTﬠָ ֶר ִ LXX Syr cf I Samuel 15:28 //ﬠ ֵ
8
 MTלוֹ ְ LXX //לּ 17
9
ִ MTﬠ ִמּי ִ LXX(B) //ﬠ ָמּ נ ְֹפ ִלים 19
10
 MTוַיִּ פְ ְרצוּ  Hebrew Mss LXX Syr Vg //וַיִּ פְ צְ רוּ 23
11
 MTבַּ לַּ יְלָ ה  DSS(4QSam(a)) LXX //הַ לַּ יְלָ ה 25
1
1
3
8

1
2

עֹב ִרים בָּ אַ חֲ ֹרנָה ִﬠם־אָ כִ ישׁ:
ָשׁיו ְ
29:2וְסַ ְרנֵי ְפלִ ְשׁ ִתּים עֹ ְב ִרים לְ ֵמאוֹת וְלַ אֲ לָ ִפים ו ְָדוִד וַאֲ נ ָ
ל־שׂ ֵרי פְ לִ ְשׁ ִתּים הֲ לוֹא־זֶה ָדוִד ﬠֶ בֶ ד ָשׁאוּל
ֹאמר אָ כִ ישׁ אֶ ָ
ֹאמרוּ ָשׂ ֵרי פְ לִ ְשׁ ִתּים מָ ה הָ ﬠִ ְב ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַיּ ֶ
29:3וַיּ ְ
צָאתי בוֹ ְמאוּמָ ה ִמיּוֹם נָפְ לוֹ אֵ לַ י 2ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
ִ
מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הָ יָה ִא ִתּי זֶה י ִָמים אוֹ 1־זֶה ָשׁנִים וְל ֹא־מָ
ל־מקוֹמוֹ אֲ ֶשׁ ר ִה ְפ ַק ְדתּוֹ ָשׁם
ֹאמ רוּ לוֹ ָשׂ ֵרי פְ לִ ְשׁ ִתּים הָ ֵשׁב אֶ ת־הָ ִאישׁ ְו ָישֹׁב אֶ ְ
29:4וַיִּ ְקצְ פוּ ﬠָ לָ יו ָשׂ ֵרי פְ לִ ְשׁ ִתּים וַיּ ְ
אשׁי הָ אֲ נ ִָשׁים
וְל ֹא־י ֵֵרד ﬠִ מָּ נוּ בַּ ִמּלְ חָ מָ ה ְול ֹא־י ְִהיֶה־לָּ נוּ לְ ָשׂטָ ן בַּ ִמּלְ חָ מָ ה וּבַ מֶּ ה י ְִת ַרצֶּה זֶה אֶ ל־אֲ ֹדנָיו הֲ לוֹא ְבּ ָר ֵ
הָ הֵ ם:
29:5הֲ לוֹא־זֶה ָדוִד אֲ ֶשׁ ר ַיﬠֲנוּ־לוֹ בַּ ְמּחֹ לוֹת לֵ אמֹר ִהכָּה ָשׁאוּל בַּ אֲ לָ פָ יו ו ְָדוִד ְבּ ִר ְבבֹתוֹ:
צֵאת וּבֹאֲ ִא ִתּי בַּ ַמּחֲ נֶה כִּ י
ְ
ֹאמ ר אֵ לָ יו חַ י־יְהוָה כִּ י־י ָָשׁר אַ תָּ ה וְטוֹב ְבּﬠֵ ינַי
ל־דּוִד ַויּ ֶ
29:6וַיִּ ְק ָרא אָ כִ ישׁ אֶ ָ
וּבﬠֵ ינֵי הַ ְסּ ָרנִים ל ֹא־טוֹב אָ ָתּה:
ָאתי ְב ָרﬠָ ה ִמיּוֹם בֹּאֲ אֵ לַ י ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּה ְ
ל ֹא־מָ צ ִ
ֲשׂה ָרע ְבּﬠֵ ינֵי סַ ְרנֵי פְ לִ ְשׁ ִתּים:
29:7וְﬠַ תָּ ה שׁוּב וְלֵ ְבּ ָשׁלוֹם ְול ֹא־תַ ﬠ ֶ
ִיתי ְלפָ נֶי ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה כִּ י ל ֹא
ה־מּצָאתָ ְבﬠַ ְב ְדּ ִמיּוֹם אֲ ֶשׁר הָ י ִ
ָ
יתי וּמַ
29:8וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־אָ כִ ישׁ כִּ י מֶ ה ﬠָ ִשׂ ִ
ְנִלחַ ְמ ִתּי ְבּאֹ יְבֵ י אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ :
אָ בוֹא ו ְ
ל־דּוִד י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י טוֹב אַ תָּ ה ְבּﬠֵ ינַי כְּ מַ לְ אַ אֱ ִהים אַ ָשׂ ֵרי פְ ִל ְשׁ ִתּים אָ ְמרוּ ל ֹא־יַﬠֲלֶ ה
29:9וַיַּﬠַ ן אָ כִ ישׁ וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ָ
ﬠִ מָּ נוּ בַּ ִמּלְ חָ מָ ה:
3
 29:10וְﬠַ תָּ ה הַ ְשׁכֵּם בַּ בּ ֶֹקר אַ ָתּה וְﬠַ ְב ֵדי אֲ ֹדנֶי אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ ִאתָּ וַהֲ לַ כְ תֶּ ם אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִהפְ ַק ְד ִתּי אֶ ְתכֶם
ָשׁם ו ְִדבֶּ ר ְבלִ יַּﬠַ ל אַ ל תָּ ֶשׂם ִבּלְ בָ ְב כִּ י טוֹב אַ תָּ ה לִ פְ נֵי ו ְִה ְשׁכּ ְַמתֶּ ם בַ ֶדּ ֶר  4ו ְִה ְשׁכּ ְַמ ֶתּם בַּ בּ ֶֹקר וְאוֹר לָ כֶם וָלֵ כוּ:
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ﬠָ לוּ יִזְ ְרﬠֶ אל:
ָשׁיו לָ לֶ כֶת בַּ בּ ֶֹקר לָ שׁוּב אֶ ל־אֶ ֶרץ פְּ לִ ְשׁ ִתּים ְ
29:11וַיּ ְַשׁכֵּם ָדּוִד הוּא וַאֲ נ ָ
ישׁי וַﬠ ֲָמלֵ ק 5פָ ְשׁטוּ ﬠַ ל־הַ ֶנּגֶב 6וְאֶ ל־צִ ְקלַ ג ַויַּכּוּ אֶ ת־צִ ְקלַ ג וַיִּ ְשׂ ְרפוּ
ָשׁיו צִ ְקלַ ג בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
30:1וַי ְִהי ְבּב ֹא ָדוִד וַאֲ נ ָ
אֹתָ הּ בָּ אֵ שׁ:
7
30:2וַיִּ ְשׁבּוּ אֶ ת־הַ נּ ִָשׁים וְאֶ ת־כָּל אֲ ֶשׁר־בָּ הּ ִמ ָקּטֹן וְﬠַ ד־גָּדוֹל ל ֹא הֵ ִמיתוּ ִאישׁ וַיִּ נְהֲ גוּ וַיּ ְֵלכוּ ְל ַד ְרכָּם:
ֹתיהֶ ם נִ ְשׁבּוּ:
וּבנ ֵ
וּבנֵיהֶ ם ְ
ָשׁיו אֶ ל־הָ ﬠִ יר ו ְִהנֵּה ְשׂרוּפָ ה בָּ אֵ שׁ וּנְ ֵשׁיהֶ ם ְ
ַ 30:3ו ָיּב ֹא ָדוִד וַאֲ נ ָ
ר־אתּוֹ אֶ ת־קוֹלָ ם וַיִּ ְבכּוּ ﬠַ ד אֲ ֶשׁ ר אֵ ין־בָּ הֶ ם כֹּחַ ִל ְבכּוֹת:
30:4וַיִּ ָשּׂא ָדוִד וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
י־דוִד ִנ ְשׁבּוּ אֲ ִחינֹﬠַ ם הַ יִּ זְ ְרﬠֵ ִלית וַאֲ ִבי ַגיִל אֵ ֶשׁת נָבָ ל הַ כּ ְַר ְמ ִלי:
וּשׁ ֵתּי ְנ ֵשׁ ָ
ְ 30:5
ֹתיו וַיִּ ְתחַ ֵזּק ָדּוִד בַּ יהוָה
ל־בּנ ָ
ל־בּנוֹ וְﬠַ ְ
י־מ ָרה נֶפֶ שׁ כָּל־הָ ﬠָ ם ִאישׁ ﬠַ ְ
30:6ו ֵַתּ ֶצר לְ ָדוִד ְמאֹ ד כִּ י־אָ ְמ רוּ הָ ﬠָ ם לְ סָ ְקלוֹ כִּ ָ
אֱ הָ יו:
ל־דּוִד:
ישׁה־נָּא לִ י הָ אֵ פֹד וַ ַיּגֵּשׁ אֶ ְבי ָָת ר אֶ ת־הָ אֵ פֹד אֶ ָ
30:7וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־אֶ ְביָתָ ר הַ כֹּהֵ ן בֶּ ן־אֲ ִחימֶ לֶ הַ גִּ ָ
מ ר אֶ ְרדֹּף אַ חֲ ֵרי הַ גְּ דוּד־הַ זֶּה הַ אַ ִשּׂגֶנּוּ וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ְרדֹף כִּ י־הַ ֵשּׂג ַתּ ִשּׂיג וְהַ צֵּל תַּ צִּ יל:
30:8וַיִּ ְשׁאַ ל ָדּוִד בַּ יהוָה לֵ א ֹ
נּוֹת ִרים ﬠָ ָמדוּ:
ְשׁשׁ־מֵ אוֹת ִאישׁ אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־נַחַ ל הַ ְבּשׂוֹר וְהַ ָ
30:9וַיֵּלֶ ָדּוִד הוּא ו ֵ
ע־מאוֹת ִאישׁ וַיַּﬠַ ְמדוּ ָמאתַ יִם ִאישׁ אֲ ֶשׁר פִּ גְּ רוּ מֵ ֲﬠבֹר אֶ ת־נַחַ ל הַ ְבּשׂוֹר:
30:10וַיִּ ְרדֹּף ָדּוִד הוּא וְאַ ְרבַּ ֵ
ל־דּוִד וַיִּ ְתּנוּ־לוֹ לֶ חֶ ם וַיּ ֹאכַל וַיּ ְַשׁ ֻקהוּ ָמיִם:
ישׁ־מצְ ִרי בַּ ָשּׂ ֶדה וַיִּ ְקחוּ אֹתוֹ אֶ ָ
ִ
30:11וַיִּ ְמצְ אוּ ִא
ֹא־שׁ ָתה ַמיִם ְשׁ ָשׁה י ִָמים
וּשׁנֵי צִ מֻּ ִקים וַיּ ֹאכַל וַתָּ ָשׁב רוּחוֹ אֵ לָ יו כִּ י ל ֹא־אָ כַל לֶ חֶ ם ְול ָ
30:12וַיִּ ְתּנוּ־לוֹ פֶ לַ ח ְדּבֵ לָ ה ְ
וּשׁ ָשׁה לֵ ילוֹת:
ְ
יתי
30:13וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ָדוִד לְ ִמי־אַ תָּ ה וְאֵ י ִמזֶּה אָ תָּ ה וַיּ ֹאמֶ ר נַﬠַ ר ִמצְ ִרי אָ נֹכִ י ﬠֶ בֶ ד ְל ִאישׁ ﬠ ֲָמלֵ ִקי וַיַּﬠַ זְ בֵ נִי אֲ דֹנִי כִּ י חָ ִל ִ
הַ יּוֹם ְשׁ ָשׁה י ִָמים:8
יהוּדה ְוﬠַ ל־ ֶנ ֶגב כָּלֵ ב וְאֶ ת־צִ ְקלַ ג ָשׂ ַר ְפנוּ בָ אֵ שׁ:
ָ
30:14אֲ נ ְַחנוּ פָּ ַשׁ ְטנוּ ﬠַ ל9־ ֶנגֶב הַ כְּ ֵר ִתי וְﬠַ ל־אֲ ֶשׁר לִ
ם־תּ ְסגִּ ֵרנִי
יתנִי ו ְִא ַ
ם־תּ ִמ ֵ
תוֹר ֵדנִי אֶ ל־הַ גְּ דוּד הַ זֶּה וַיּ ֹאמֶ ר ִה ָשּׁ ְבﬠָ ה לִּ י בֵ א ִהים ִא ְ
30:15וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ָדּוִד הֲ ִ
1
ְאוֹר ְד אֶ ל־הַ גְּ דוּד הַ זֶּה וַיִּ ָשּׁבַ ע לוֹ :
ְבּיַד־אֲ ֹדנִי ו ִ
 LXXי ִָמים  MT // omit LXX(501) Ms //זֶה י ִָמים אוֹ 3
 LXX // omit MTאֵ לַ י 3
 LXX // omit MTאַ תָּ ה 10
שׂם ִבּלְ בָ ְב כִּ י טוֹב אַ תָּ ה לִ פְ נֵי 10
וַהֲ לַ כְ תֶּ ם אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִהפְ ַק ְד ִתּי אֶ ְתכֶם ָשׁם ו ְִדבֶּ ר ְבלִ יַּﬠַ ל אַ ל תָּ ֶ

1
2
3
4

)וַהֲ לַ כְ ֶתּםו ְִה ְשׁכּ ְַמתֶּ ם(  LXX OL Mss // omit MTו ְִה ְשׁכּ ְַמ ֶתּם בַ ֶדּ ֶר
5
ֲמלֵ ק 1
 MTוַﬠ ֲָמלֵ ִקי  LXX //וַﬠ ָ
6
 MTאֶ ל־ ֶנגֶב  LXX //ﬠַ ל־הַ ֶנּגֶב 1
7
 LXX // omit MTוְאֶ ת־כָּל 2
8
 Hebrew Mss LXX OL Tg Syr // omit MTי ִָמים 13
9
 LXX // omit MTﬠַ ל 14

30:16וַיֹּ ִר ֵדהוּ ו ְִהנֵּה הֵ מָּ הְ 2נטֻ ִשׁים ﬠַ ל־פְּ נֵי כָל־הָ אָ ֶרץ אֹכְ ִלים ְושׁ ִֹתים וְחֹ גְ גִ ים ְבּכֹל הַ ָשּׁלָ ל הַ גָּדוֹל אֲ ֶשׁר לָ ְקחוּ
ְהוּדה:
מֵ אֶ ֶרץ פְּ לִ ְשׁ ִתּים וּמֵ אֶ ֶרץ י ָ
ֶשׁף וְﬠַ ד־הָ ﬠֶ ֶרב ְלמָ חֳ ַרת ַוי ְִמיתֵ ם ְ 3ול ֹא־נ ְִמלַ ט מֵ הֶ ם ִאישׁ כִּ י ִאם־אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת ִאישׁ־נַﬠַ ר
ַ 30:17ו ַיּכֵּם ָדּוִד ֵמהַ נּ ֶ
ר־רכְ בוּ ﬠַ ל־הַ גְּ מַ ִלּים וַ ָיּנֻסוּ:
אֲ ֶשׁ ָ
ָשׁיו ִהצִּ יל ָדּוִד:
ת־שׁתֵּ י נ ָ
ְ
30:18וַ ַיּצֵּל 4אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר לָ ְקחוּ ﬠ ֲָמלֵ ק וְאֶ
וּמ ָשּׁלָ ל וְﬠַ ד כָּל־אֲ ֶשׁר לָ ְקחוּ לָ הֶ ם הַ כֹּל הֵ ִשׁיב ָדּוִד:
ְ 30:19ול ֹא נ ְֶﬠ ַדּר־לָ הֶ ם ִמן־הַ ָקּטֹן וְﬠַ ד־הַ גָּדוֹל וְﬠַ ד־בָּ נִים וּבָ נוֹת ִ
ֹאמרוּ זֶה ְשׁלַ ל ָדּוִד:
30:20וַיִּ ַקּח 5אֶ ת־כָּל־הַ צּ ֹאן וְהַ בָּ ָקר וַיִּ נְהַ ג ְ 6לפָ נָיו  7וַיּ ְ
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30:21וַיָּב ֹא ָדוִד אֶ ל־מָ אתַ יִם הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־פִּ גְּ רוּ ִמלֶּ כֶת אַ חֲ ֵרי ָדוִד וַיֹּ ִשׁיבֵ ם ְבּנַחַ ל הַ ְבּשׂוֹר וַיֵּצְ אוּ ִל ְק ַראת ָדּוִד
ר־אתּוֹ וַיִּ גַּשׁ ָדּוִד אֶ ת־הָ ﬠָ ם וַיִּ ְשׁאַ ל לָ הֶ ם 9לְ ָשׁלוֹם:
ו ְִל ְק ַראת הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
10
ֹא־נִתּן לָ הֶ ם
ֵ
ֹאמרוּ יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ ְלכוּ ִﬠ ָמּנוּ ל
ם־דּוִד וַיּ ְ
וּבלִ יַּﬠַ ל מֵ הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר הָ לְ כוּ ﬠִ ָ
ישׁ־רע ְ
ָ
ָל־א
ַ 30:22ויַּﬠַ ן כּ ִ
ת־א ְשׁתּוֹ וְאֶ ת־בָּ נָיו ְו ִינְהֲ גוּ ְויֵלֵ כוּ:
ִ
ם־אישׁ אֶ
י־א ִ
מֵ הַ ָשּׁלָ ל אֲ ֶשׁר ִהצַּלְ נוּ כִּ ִ
אֹתנוּ וַיִּ ֵתּן אֶ ת־הַ גְּ דוּד הַ בָּ א ﬠָ לֵ ינוּ ְבּי ֵָדנוּ:
ַ 30:23ויּ ֹאמֶ ר ָדּוִד ל ֹא־תַ ﬠֲשׂוּ כֵן אַ חֲ ֵרי  11אֲ ֶשׁר־נָתַ ן יְהוָה לָ נוּ וַיִּ ְשׁמֹר ָ
וּמי י ְִשׁ ַמע לָ כֶם לַ ָדּבָ ר הַ זֶּה כִּ י לא ֹצּﬠ ֲִרים ִמכֶּם הֵ ָמּה 12כִּ י כְּ חֵ לֶ ק הַ יֹּ ֵרד בַּ ִמּלְ חָ ָמה וּכְ חֵ לֶ ק הַ יֹּ ֵשׁב ﬠַ ל־הַ כּ ִֵלים
ִ 30:24
י ְַח ָדּו יַחֲ קוּ:
30:25וַי ְִהי מֵ הַ יּוֹם הַ הוּא וָמָ ﬠְ לָ ה וַי ְִשׂמֶ הָ לְ חֹ ק וּלְ ִמ ְשׁפָּ ט לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ְהוּדה וּלְ ֵרﬠֵ הוּ 13לֵ אמֹר ִהנֵּה לָ כֶם ְבּ ָרכָה ִמ ְשּׁלַ ל ֹאיְבֵ י יְהוָה:
ְשׁלַּ ח מֵ הַ ָשּׁלָ ל לְ זִ ְקנֵי י ָ
30:26וַ ָיּב ֹא ָדוִד אֶ ל־צִ ְקלַ ג וַי ַ
14
30:27לַ אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית־אֵ ל וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּ ָרמַ ת ־ ֶנגֶב וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּי ִַתּר:
מﬠַ :
30:28וְלַ אֲ ֶשׁר בַּ ֲﬠרֹﬠֵ ר וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּ ִשׂפְ מוֹת וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ְשׁ ְתּ ֹ
16
30:29וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּ ָרכָל 15וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּﬠָ ֵרי הַ יְּ ַר ְח ְמאֵ לִ י וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּﬠָ ֵרי הַ ְקּ ִנזִּ י :
ֲת :
30:30וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּחָ ְרמָ ה וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּבוֹר־ﬠָ ָשׁן וְלַ אֲ ֶשׁ ר בַּ ﬠ ָ
ָשׁיו:
־שׁם ָדּוִד הוּא וַאֲ נ ָ
ר־ה ְתהַ לֶּ ָ
30:31וְלַ אֲ ֶשׁר ְבּחֶ ְברוֹן וּלְ כָל־הַ ְמּקֹ מוֹת אֲ ֶשׁ ִ
31:1וּפְ לִ ְשׁ ִתּים נִלְ חֲ מוְּ 17בּי ְִשׂ ָראֵ ל וַ ָיּנֻסוּ אַ נְ ֵשׁי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְפּנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ פְּ לוּ חֲ לָ ִלים ְבּהַ ר הַ גִּ לְ בֹּﬠַ :
ת־שׁאוּל וְאֶ ת־בָּ נָיו ַויַּכּוּ פְ ִל ְשׁ ִתּים אֶ ת־יְהוֹנָתָ ן וְאֶ ת־אֲ ִבינ ָָדב וְאֶ ת־מַ ְלכִּ י־שׁוּﬠַ ְבּנֵי ָשׁאוּל:
ָ
31:2וַיּ ְַד ְבּקוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים אֶ
19
18
מּוֹרים:
מּוֹרים בַּ ָקּ ֶשׁת וַיָּחֶ ל ְמאֹד ֵמהַ ִ
־שׁאוּל וַיִּ ְמ ָצאֻ הוּ הַ ִ
ָ
31:3ו ִַתּכְ בַּ ד הַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠַ ל
לוּ־בי וְל ֹא אָ בָ ה
ֹשׂא כֵלָ יו ְשׁ ף חַ ְר ְבּ ו ְָד ְק ֵרנִי בָ הּ פֶּ ן־יָבוֹאוּ הָ ֲﬠ ֵר ִלים הָ אֵ לֶּ ה ְוּד ָק ֻרנִי ו ְִה ְתﬠַ ְלּ ִ
31:4וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל לְ נ ֵ
ֹשׂא ֵכלָ יו כִּ י י ֵָרא ְמ ֹאד וַיִּ ַקּח ָשׁאוּל אֶ ת־הַ חֶ ֶרב וַיִּ פֹּל ﬠָ לֶ יהָ :
נ ֵ
ֹשׂא־כֵלָ יו כִּ י ֵמת ָשׁאוּל וַיִּ ֹפּל גַּם־הוּא ﬠַ ל־חַ ְרבּוֹ וַיּ ָָמת ִﬠמּוֹ:
31:5וַיּ ְַרא נ ֵ
שּׁבַ ע לוֹ 15
)וַיִּ ָשּׁבַ עוַיֹּ ִר ֵדהוּ(  LXX Mss // omit MTוַיִּ ָ

1

ְהנֵּההֵ ָמּה(  LXX // omit MTהֵ מָּ ה 16
)ו ִ

2

ְמיתֵ ם 17
ְ MTל ָמחֳ ָר ָתם ְ LXX(L) //ל ָמחֳ ַרת וַי ִ
ָ MTדּוִד  LXX(B) // addוַיַּצֵּל 18
5
ָ MTדּוִד  LXX(B) // addוַיִּ ַקּח 20
6
 MTנָהֲ גוּ  LXX //וַיִּ נְהַ ג 20
7
ִ MTלפְ נֵי  Vg //לְ פָ נָיו 20
8
 MTוַיֹּ ִשׁיבֻם  Hebrew Mss LXX Tg Mss Syr Vg //וַיֹּ ִשׁיבֵ ם 21
9
 LXXוַיִּ ְשׁאֲ לוּ לוֹ  MT //וַיִּ ְשׁאַ ל לָ הֶ ם 21
10
ִ MTﬠ ִמּי ִ Hebrew Mss LXX Syr Vg //ﬠ ָמּנוּ 22
11
 MTאֶ חָ י אֵ ת  LXX //אַ חֲ ֵרי 23
3
4



צּﬠ ֲִרים ִמכֶּם הֵ ָמּה 24
)-ה כִּ י -ה כִּ י(  LXX // omit MTכִּ י לא ֹ

12

וּל ֵרﬠֵ הוּ 26
ְ MTל ֵרﬠֵ הוּ ְ LXX //
ְ MTבּ ָרמוֹת ְ LXX OL and Joshua 19:8 //בּ ָרמַ ת 27
) strophaב(  LXXכּ ְַר ֶ ֽמל ְ MT //בּ ָרכָל 29
) strophaז(  MTהַ ֵקּינִי  DSS(4QSam(a)) LXX and 27:10 LXX //הַ ְקּנִ זִּ י 29
 MTנִלְ חָ ִמים  LXX and I Chronicles 10:1 //נִלְ חֲ מוּ 1

13

 MTאֶ ל  DSS(4QSam(a)) LXX //ﬠַ ל 3
שׁת 3
מּוֹרים בַּ ָקּ ֶ
מּוֹרים אֲ נ ִָשׁים בַּ ָקּ ֶשׁת  I Chronicles 10:3 //הַ ִ
 MTהַ ִ

14
15
16
17
18
19

ָשׁיו בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְַח ָדּו:
ֹשׂא כֵלָ יו גַּם כָּל־אֲ נ ָ
וּשׁ ֶשׁת בָּ נָיו ְונ ֵ
31:6וַיָּמָ ת ָשׁאוּל ְ
ר־בּﬠֵ בֶ ר הָ ﬠֵ ֶמ ק וַאֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן כִּ י־נָסוּ אַ ְנ ֵשׁי י ְִשׂ ָראֵ ל וְכִ י־מֵ תוּ ָשׁאוּל וּבָ נָיו
31:7וַיִּ ְראוּ אַ נְ ֵשׁי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ְ
ַויַּﬠַ זְ בוּ אֶ ת־ﬠָ ֵריהֶ ם  1וַ ָיּנֻסוּ וַ ָיּבֹאוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים וַיּ ְֵשׁבוּ בָּ הֶ ן:
ת־שׁ ֶשׁת בָּ נָיו נ ְֹפ ִלים ְבּהַ ר
ְ
ת־שׁאוּל וְאֶ
ָ
31:8וַי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת וַ ָיּבֹאוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים לְ פַ ֵשּׁט אֶ ת־הַ חֲ לָ לִ ים וַיִּ ְמצְ אוּ אֶ
הַ גִּ לְ בֹּﬠַ :
3
2
31:9וַיִּ כְ ְרתוּ אֶ ת־ ר ֹאשׁוֹ וַיּ ְַפ ִשׁיטוּ אֶ ת־כֵּלָ יו וַיִּ ְשׁלְ חוּ ְבאֶ ֶרץ־פְּ לִ ְשׁ ִתּים סָ ִביב ְלבַ ֵשּׂר אֶ ת־ ֲﬠצַבֵּ יהֶ ם וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם:
ַ 31:10ויּ ִָשׂמוּ אֶ ת־כֵּלָ יו בֵּ ית ﬠַ ְשׁתָּ רוֹת וְאֶ ת־גְּ ִויָּתוֹ תָּ ְקעוּ ְבּחוֹמַ ת בֵּ ית ָשׁן:
31:11וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֵ לָ יו יֹ ְשׁבֵ י יָבֵ ישׁ גִּ לְ ﬠָ ד אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים לְ ָשׁאוּל:
4
ָל־אישׁ חַ יִל ַויּ ְֵלכוּ כָל־הַ לַּ יְלָ ה וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־גְּ ִויַּת ָשׁאוּל וְאֵ ת גְּ וִיֹּ ת בָּ נָיו ֵמחוֹמַ ת בֵּ ית ָשׁן ַויּ ִָבאוּ יָבֵ ָשׁה
ַ 31:12ויָּקוּמוּ כּ ִ
וַיִּ ְשׂ ְרפוּ אֹתָ ם ָשׁם:
31:13וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־ﬠַ צְ מֹתֵ יהֶ ם וַיִּ ְק ְבּ רוּ תַ חַ ת־הָ אֶ ֶשׁל ְבּיָבֵ ָשׁה וַ ָיּצֻמוּ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
 2 Samuelשמואל ב
6
5
ֵשׁב ְבּצִ ְקלָ ג י ִָמים ְשׁ ָניִם:
ַ 1:1וי ְִהי אַ חֲ ֵרי מוֹת ָשׁאוּל ו ְָד ִוד ָשׁב מֵ הַ כּוֹת אֶ ת־הָ ﬠֲמָ לֵ ִקי וַיּ ֶ
וּבג ָָדיו ְק ֻר ִﬠים וַאֲ ָד ָמה ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ ַוי ְִהי ְבּבֹאוֹ
ישׁי ו ְִהנֵּה ִאישׁ בָּ א ִמן־הַ מַּ חֲ נֶה ֵמﬠִ ם ָשׁאוּל ְ
1:2וַי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִ
ל־דּוִד וַיִּ ֹפּל אַ ְרצָה וַיִּ ְשׁתָּ חוּ:
אֶ ָ
1:3וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ָדּוִד אֵ י ִמזֶּה תָּ בוֹא וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ִממַּ חֲ נֵה י ְִשׂ ָראֵ ל נ ְִמלָ ְט ִתּי:
1:4וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ָדּוִד מֶ ה־הָ יָה הַ ָדּבָ ר הַ גֶּד־נָא לִ י וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ֶשׁר־נָס הָ ﬠָ ם ִמן־הַ ִמּלְ חָ מָ ה ְוגַם־הַ ְרבֵּ ה נָפַ ל ִמן־הָ ﬠָ ם
וַ ָיּמֹת ְ 7וגַם ָשׁאוּל וִיהוֹנָתָ ן ְבּנוֹ מֵ תוּ:
1:5וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר הַ מַּ גִּ יד לוֹ אֵ י י ַָדﬠְ תָּ כִּ י־מֵ ת ָשׁאוּל וִיהוֹנָתָ ן ְבּנוֹ:
יתי ְבּהַ ר הַ גִּ ְלבֹּﬠַ ו ְִהנֵּה ָשׁאוּל ִנ ְשׁﬠָ ן ﬠַ ל־חֲ נִיתוֹ ו ְִהנֵּה הָ ֶרכֶב וּבַ ﬠֲלֵ י הַ פָּ ָר ִשׁים
ַ 1:6ויּ ֹאמֶ ר הַ נַּﬠַ ר הַ מַּ גִּ יד לוֹ ִנ ְקר ֹא ִנ ְק ֵר ִ
ִה ְד ִבּ ֻקהוּ:
ָאֹמר ִהנֵּנִי:
1:7וַיִּ פֶ ן אַ חֲ ָריו וַיִּ ְראֵ נִי וַיִּ ְק ָרא אֵ לָ י ו ַ
ָאֹמ ר 8אֵ לָ יו ﬠֲמָ לֵ ִקי אָ נֹכִ י:
1:8וַיּ ֹאמֶ ר ִלי ִמי־אָ ָתּה ו ַ
9
1:9וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י ﬠֲמָ ד־נָא ﬠָ לַ י וּמ ְֹתתֵ נִי כִּ י אֲ חָ ַזנִי הַ ָשּׁבָ ץ כִּ י ־עוֹד נַפְ ִשׁי ִבּי:
1:10וָאֶ ֱﬠמֹד ﬠָ לָ יו וַאֲ מ ְֹתתֵ הוּ כִּ י י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י ל ֹא י ְִחיֶה אַ חֲ ֵרי נ ְִפלוֹ וָאֶ ַקּח הַ ֵנּזֶר אֲ ֶשׁ ר ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ וְהַ צְּ ﬠָ ָדה  10אֲ ֶשׁר
ﬠַ ל־זְ רֹעוֹ וָאֲ ִביאֵ ם אֶ ל־אֲ ֹדנִי הֵ נָּה:
1:11וַיַּחֲ זֵק ָדּוִד ִבּ ְבג ָָדיו  11וַיִּ ְק ָרﬠֵ ם ְוגַם כָּל־הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ:
ל־שׁאוּל וְﬠַ ל־יְהוֹנ ָָתן ְבּנוֹ וְﬠַ ל־ﬠַ ם יְהוָה וְﬠַ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י נ ְָפלוּ
1:12וַיִּ ְספְּ דוּ וַיִּ ְבכּוּ וַ ָיּצֻמוּ ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב ﬠַ ָ
בֶּ חָ ֶרב:
ן־אישׁ גֵּר ﬠ ֲָמלֵ ִקי אָ נֹכִ י:
1:13וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר הַ מַּ גִּ יד לוֹ אֵ י ִמזֶּה אָ תָּ ה וַיּ ֹאמֶ ר בֶּ ִ
ת־מ ִשׁיחַ יְהוָה:
ְ
1:14וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ָדּ ִוד אֵ י ל ֹא י ֵָראתָ לִ ְשׁ חַ י ְָד לְ ַשׁחֵ ת אֶ
1:15וַיִּ ְק ָרא ָדוִד לְ אַ חַ ד מֵ הַ ְנּﬠָ ִרים וַיּ ֹאמֶ ר גַּשׁ ְפּגַע־בּוֹ וַ ַיּכֵּהוּ וַ ָיּמֹת:
ת־מ ִשׁיחַ יְהוָה:
ְ
ֹת ִתּי אֶ
ֹאשׁ כִּ י פִ י ﬠָ נָה ְב לֵ אמֹר אָ נֹכִ י מ ַ
1:16וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ָדּוִד ָדּמֶ י ﬠַ ל־ר ֶ
ל־שׁאוּל וְﬠַ ל־יְהוֹנָתָ ן ְבּנוֹ:
ַ 1:17ויְקֹ נֵן ָדּוִד אֶ ת־הַ ִקּינָה הַ זּ ֹאת ﬠַ ָ
ָשׁר:
ְהוּדהִ 1הנֵּה כְ תוּבָ ה ﬠַ ל־סֵ פֶ ר הַ יּ ָ
1:18וַיּ ֹאמֶ ר לְ לַ מֵּ ד ְבּנֵי־י ָ

 MTהֶ ﬠָ ִרים  LXX and I Chronicles 10:7 //ﬠָ ֵריהֶ ם 7
ְשׁ ְלּחוּ  Qal //וַיִּ ְשׁ ְלחוּ 9
 MT Pielוַי ַ
 MTבֵּ ית  LXX and I Chronicles 10:9 //אֶ ת 9
 MTוַ ָיּבֹאוּ ַ McCarter //ויּ ִָבאוּ 12
ֲמלֵ ִקי 1
 MTהָ ﬠ ֲָמלֵ ק  Hebrew Mss Syr //הָ ﬠ ָ
ֵשׁב 1
ָ MT LXX Tgדּוִד  Hebrew Ms LXX(107) Ms Vg // addוַיּ ֶ
) dttgו(  MTוַיָּמֻ תוּ  LXX(A) //וַ ָיּמֹת 4
 MT Kethibוַיּ ֹאמֶ ר  MT Qere Hebrew Mss cf LXX Syr Vg //וָאֹ ַמר 8

1
2
3
4
5
6
7
8

 Hebrew Ms LXX(BA) Syrכִּ י כָל נַפְ ִשׁי  MT //כִּ י כָל עוֹד נ ְַפ ִשׁי  LXX(L) //כִּ י עוֹד נַפְ ִשׁי 9
 MTוְאֶ צְ ﬠָ ָדה  Driver //וְהַ צְּ ﬠָ ָדה 10
11
ִ MTבּ ְבג ָָדו ִ MT Qere Hebrew Mss cf Vrs //בּ ְבג ָָדיו 11

9

10

בּוֹרים:
1:19הַ צְּ ִבי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־בָּ מוֹתֶ י חָ לָ ל אֵ י נָפְ לוּ גִ ִ
ן־תּ ֲﬠ זְ נָה ְבּנוֹת הָ ﬠ ֲֵרלִ ים:
ן־תּ ְשׂמַ ְחנָה ְבּנוֹת פְּ ִל ְשׁ ִתּים פֶּ ַ
ל־תּבַ ְשּׂרוּ ְבּחוּצֹת אַ ְשׁ ְקלוֹן פֶּ ִ
ל־תּגִּ ידוּ ְבגַת אַ ְ
1:20אַ ַ
בּוֹרים מָ גֵן ָשׁאוּל ְבּ ִלי ָמ ִשׁיחַ בַּ ָשּׁ ֶמן:
וּשׂ ֵדי ְתרוּמֹת כִּ י ָשׁם נִ גְ ﬠַ ל ָמגֵן גִּ ִ
ל־מ ָטר ﬠֲלֵ יכֶם ְ
ל־טל וְאַ ָ
1:21הָ ֵרי בַ גִּ ְלבֹּﬠַ אַ ַ
יקם:
בּוֹרים ֶק ֶשׁת יְהוֹנ ָָתן ל ֹא נָשׂוֹג אָ חוֹר וְחֶ ֶרב ָשׁאוּל ל ֹא ָתשׁוּב ֵר ָ
ִ 1:22מ ַדּם חֲ לָ ִלים מֵ חֵ לֶ ב גִּ ִ
מוֹתם ל ֹא נ ְִפ ָרדוּ ִמ ְנּ ָשׁ ִרים ַקלּוּ ֵמאֲ ָריוֹת
וּב ָ
ימםְ 2בּחַ יֵּיהֶ ם ְ
ימם ל ֹא נּ ְִב ָדּלים ְנּﬠִ ִ
ָ 1:23שׁאוּל וִיהוֹנָתָ ן הַ נֶּאֱ הָ ִבים וְהַ ְנּﬠִ ִ
גָּבֵ רוּ:
בוּשׁכֶן:
־שׁאוּל ְבּכֶינָה הַ מַּ לְ ִבּ ְשׁכֶם ָשׁנִי ﬠִ ם־ﬠ ֲָדנִים הַ ַמּﬠֲלֶ ה ﬠ ֲִדי זָהָ ב ﬠַ ל ְל ְ
ְ 1:24בּנוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ לָ 3
1:25אֵ י נָפְ לוּ גִ בּ ִֹרים ְבּתוֹ הַ ִמּ ְלחָ מָ ה יְהוֹנָתָ ן ﬠַ ל־בָּ מוֹתֶ י חָ לָ ל:
1:26צַ ר־לִ י ﬠָ לֶ י אָ ִחי יְהוֹנָתָ ן נָﬠַ ְמתָּ לִּ י ְמאֹד נִפְ לְ אַ תָ ה אַ הֲ בָ ְת לִ י מֵ אַ הֲ בַ ת נ ִָשׁים:
ֹאבדוּ כְּ לֵ י ִמלְ חָ מָ ה:
בּוֹרים וַיּ ְ
1:27אֵ י נָפְ לוּ גִ ִ
ֹאמ ר ָדּוִד אָ נָה
ְהוּדה וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לָ יו ﬠֲלֵ ה וַיּ ֶ
2:1וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי־כֵן וַיִּ ְשׁאַ ל ָדּ ִוד בַּ יהוָה לֵ אמֹר הַ אֶ ﬠֱלֶ ה ְבּאַ חַ ת ﬠָ ֵרי י ָ
ֹאמר חֶ ְב ֹרנָה:
אֶ ﬠֱלֶ ה וַיּ ֶ
ָשׁיו אֲ ִחינֹﬠַ ם הַ יִּ זְ ְרﬠֵ לִ ית וַאֲ ִבי ַגיִל אֵ ֶשׁת נָבָ ל הַ כּ ְַר ְמלִ י:
2:2וַיַּﬠַ ל ָשׁם ָדּוִד ְוגַם ְשׁתֵּ י נ ָ
2:3וְהָ אֲ נ ִָשׁים 4אֲ ֶשׁר־ﬠִ מּוִֹ 5אישׁ וּבֵ יתוֹ ַויּ ְֵשׁבוּ  6חֶ ְברוֹן:
מ ר אַ נְ ֵשׁי יָבֵ ישׁ גִּ ְלﬠָ ד אֲ ֶשׁר
ְהוּדה וַיַּגִּ דוּ ְל ָדוִד לֵ א ֹ
ת־דּוִד לְ מֶ לֶ ﬠַ ל־בֵּ ית י ָ
חוּ־שׁם אֶ ָ
ָ
ְהוּדה וַיִּ ְמ ְשׁ
2:4וַ ָיּבֹאוּ אַ ְנ ֵשׁי י ָ
ת־שׁאוּל:
ָ
ָק ְברוּ אֶ
7
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם ְבּ ֻרכִ ים אַ תֶּ ם לַ יהוָה אֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׂיתֶ ם הַ חֶ סֶ ד הַ זֶּה
2:5וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד מַ לְ אָ כִ ים אֶ ל־אַ ְנ ֵשׁי יָבֵ ישׁ גִּ לְ ﬠָ ד וַיּ ֶ
ﬠַ ל8־אֲ ֹדנֵיכֶם ָ 9שׁאוּל ו ִַתּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ:
יתם הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה:
ֱשׂה ִא ְתּכֶם הַ טּוֹבָ ה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׂ ֶ
2:6וְﬠַ תָּ ה יַﬠַ שׂ־יְהוָה ִﬠ ָמּכֶם חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת ְוגַם אָ נֹכִ י אֶ ﬠ ֶ
10
ְהוּדה ﬠֲלֵ יהֶ ם ְל ֶמלֶ :
2:7וְﬠַ ָתּה תֶּ חֱ ז ְַקנָה י ְֵדיכֶם ו ְִהיוּ לִ ְבנֵי־חַ יִל כִּ י־מֵ ת אֲ ֹדנֵיכֶם ָשׁאוּל ְוגַם־א ִֹתי מָ ְשׁחוּ בֵ ית־י ָ
ן־שׁאוּל ַו ַיּﬠ ֲִב ֵרהוּ ַמחֲ ָניִם:
ת־אישׁ־בָּ ﬠַ ל 11בֶּ ָ
ִ
2:8וְאַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר ַשׂר־צָבָ א אֲ ֶשׁר לְ ָשׁאוּל לָ ַקח אֶ
15
ל־בּ ְני ִָמן וְﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל כֻּ ה:
שׁוּרי  14וְﬠַ ל ־יִזְ ְרﬠֶ אל וְﬠַ ל־אֶ פְ ַריִם וְﬠַ ִ
ַ 2:9ויּ ְַמלִ כֵהוּ ﬠַ ל 12־הַ גִּ ְלﬠָ ד וְﬠַ ל13־הַ גְּ ִ
ְהוּדה הָ יוּ אַ חֲ ֵרי
וּשׁ ַתּיִם ָשׁנִים ָמלָ אַ בֵּ ית י ָ
ן־שׁאוּל ְבּמָ לְ כוֹ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
2:10בֶּ ן־אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל 16בֶּ ָ
ָדוִד:
ְהוּדה ֶשׁבַ ע ָשׁנִים ו ְִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים:
2:11וַי ְִהי ִמ ְספַּ ר הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר הָ יָה ָדוִד מֶ לֶ ְבּחֶ ְברוֹן ﬠַ ל־בֵּ ית י ָ
ן־שׁאוּל ִממַּ חֲ ַניִם גִּ ְבעוֹנָה:
ַ 2:12ויֵּצֵא אַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר וְﬠַ ְב ֵדי ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל  17בֶּ ָ
ל־בּ ֵרכַת גִּ ְבעוֹן י ְַח ָדּו וַיּ ְֵשׁבוּ אֵ לֶּ ה ﬠַ ל־הַ ְבּ ֵרכָה ִמזֶּה וְאֵ לֶּ ה
2:13וְיוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּיָה וְﬠַ ְב ֵדי ָדוִד יָצְ אוּ וַיִּ ְפגְּ שׁוּם ﬠַ ְ
ﬠַ ל־הַ ְבּ ֵרכָה ִמ ֶזּה:
ְהוּדה 18
ִיהוּדה  LXX(BMN) //י ָ
ְהוּדה ָק ֶשׁת  LXX(L-o) //י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
י ְִשׂ ָראֵ ל ָק ֶשׁת  MT LXX(38) Ms Tg Vg //י ָ
)LXX(A

1



ימם 23
נִּב ָדּלים ְנּ ִﬠ ִ
ימם(  LXX // omit MTל ֹא ְ
ימם נְּﬠִ ִ
)וְהַ ְנּﬠִ ִ

2

 MTאֶ ל  Hebrew Mss cf Tg Syr //ﬠַ ל 24
ָשׁים 3
ָשׁיו  LXX //וְהָ אֲ נ ִ
 MTוַאֲ נ ָ
5
 MTהֶ ﬠֱלָ ה ָדוִד  LXX // addﬠִ מּוֹ 3
6
ֵשׁבוּ 3
ְ MT LXX Tg Vgבּﬠָ ֵרי ַ Syr // addויּ ְ
7
שׁי 5
אשׁי  orבַּ ﬠֲלֵ י  MT //אַ נְ ֵ
ָ LXXר ֵ
8
ִ MTﬠם  DSS(4QSam(a)) LXX //ﬠַ ל 5
9
דנֵיכֶם 5
ל־מ ִשׁיחַ יְהוָה  LXX(L) // addﬠַ ל ִ MT // addﬠם  LXX(A 376 247) // addאֲ ֹ
) LXX(MNﬠַ ְ
10
) MT LXX(Oלְ מֶ לֶ ﬠֲלֵ יהֶ ם  LXX(B) //ﬠָ לָ יו לְ מֶ לֶ  DSS(4QSam(a)) LXX(L) //ﬠֲלֵ יהֶ ם לְ ֶמלֶ 7
3
4

ֹשׁת ִ LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל 8
ִ MT LXX Tg Syr Vgאישׁ בּ ֶ
 MTאֶ ל  LXX //ﬠַ ל 9
 MTוְאֶ ל  LXX //וְﬠַ ל 9
שׁוּרי 9
שׁוּרי  Vg cf Syr //הַ גְּ ִ
 MTהָ אֲ ִ
 MTוְאֶ ל  LXX //וְﬠַ ל 9
ֹשׁת ִ LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל 10
ִ MT LXX Tg Syr Vgאישׁ־בּ ֶ
ֹשׁת ִ LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל 12
ִ MT LXX Tg Syr Vgאישׁ־בּ ֶ

11
12
13
14
15
16
17

ִישׂחֲ קוּ ְלפָ ֵנינוּ ַויּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב י ָֻקמוּ:
ַ 2:14ויּ ֹאמֶ ר אַ ְבנֵר אֶ ל־יוֹאָ ב יָקוּמוּ נָא הַ נְּ ﬠָ ִרים ו ַ
1
וּשׁנֵים ﬠָ ָשׂר ֵמﬠַ ְב ֵדי ָדוִד:
ן־שׁאוּל ְ
2:15וַיּ ָֻקמוּ וַיַּﬠַ ְב רוּ ְב ִמ ְספָּ ר ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר ִל ְבנֵי ִבּ ְני ִָמן ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל בֶּ ָ
2:16וַיַּחֲ זִ קוּ ִאישׁ ְבּר ֹאשׁ ֵרﬠֵ הוּ וְחַ ְרבּוֹ ְבּצַד ֵרﬠֵ הוּ וַיִּ פְּ לוּ י ְַח ָדּו וַיִּ ְק ָרא לַ ָמּקוֹם הַ הוּא חֶ ְל ַקת הַ צּ ִֻרים אֲ ֶשׁר ְבּגִ ְב עוֹן:
ד־מאֹד בַּ יּוֹם הַ הוּא וַיִּ ָנּגֶף אַ ְבנֵר וְאַ ְנ ֵשׁי י ְִשׂ ָראֵ ל לִ פְ נֵי ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד:
2:17ו ְַתּ ִהי הַ ִמּלְ חָ מָ ה ָק ָשׁה ﬠַ ְ
ֲשׂהאֵ ל ַקל ְבּ ַרגְ לָ יו כְּ אַ חַ ד הַ צְּ בָ יִם אֲ ֶשׁ ר בַּ ָשּׂ ֶדה:
ֲשׂהאֵ ל וַﬠ ָ
ישׁי וַﬠ ָ
יוּ־שׁם ְשׁ ָשׁה ְבּנֵי צְ רוּיָה יוֹאָ ב וַאֲ ִב ַ
2:18וַיִּ ְה ָ
ֲשׂהאֵ ל אַ חֲ ֵרי אַ ְבנֵר וְל ֹא־נָטָ ה לָ לֶ כֶת ﬠַ ל־הַ יּ ִָמין וְﬠַ ל־הַ ְשּׂמ ֹאול מֵ אַ חֲ ֵרי אַ ְבנֵר:
2:19וַיִּ ְרדֹּף ﬠ ָ
ֹאמ ר אָ נֹכִ י:
ֲשׂהאֵ ל וַיּ ֶ
2:20וַיִּ פֶ ן אַ ְבנֵר אַ חֲ ָריו וַיּ ֹאמֶ ר הַ אַ תָּ ה זֶה ﬠ ָ
ל־שׂמ ֹאלֶ וֶאֱ חֹ ז לְ אֶ חָ ד ֵמהַ נְּ ﬠָ ִרים ְו ַקח־לְ אֶ ת־חֲ ִלצָ תוֹ ְול ֹא־אָ בָ ה
2:21וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ אַ ְבנֵר ְנטֵ ה לְ ﬠַ ל־י ְִמי ְנ אוֹ ﬠַ ְ
ֲשׂהאֵ ל לָ סוּר מֵ אַ חֲ ָריו:
ﬠ ָ
ֲשׂהאֵ ל סוּר לְ מֵ אַ חֲ ָרי לָ מָּ ה אַ ֶכּכָּה אַ ְרצָה וְאֵ י אֶ ָשּׂא פָ נַי אֶ ל־יוֹאָ ב אָ ִחי :
2:22וַיֹּ סֶ ף עוֹד אַ ְבנֵר לֵ אמֹר אֶ ל־ﬠ ָ
ל־שׁם וַיּ ָָמת תחתו ַתּ ְח ָתּיו
ַ 2:23ויְמָ אֵ ן לָ סוּר ַו ַיּכֵּהוּ אַ ְבנֵר ְבּאַ חֲ ֵרי הַ חֲ נִית אֶ ל־הַ חֹ ֶמשׁ וַתֵּ צֵא הַ חֲ נִית מֵ אַ חֲ ָריו וַיִּ פָּ ָ
ֲשׂהאֵ ל ַו ָיּמֹת ַו ַיּ ֲﬠמֹדוּ:
ַוי ְִהי כָּל־הַ בָּ א אֶ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר־נָפַ ל ָשׁם ﬠ ָ
ל־פּנֵי־גִ יחַ ֶדּ ֶר ִמ ְדבַּ ר
ישׁי אַ חֲ ֵרי אַ ְבנֵר וְהַ ֶשּׁמֶ שׁ בָּ אָ ה וְהֵ מָּ ה בָּ אוּ ﬠַ ד־גִּ ְבﬠַ ת אַ ָמּה אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
2:24וַיִּ ְר ְדּפוּ יוֹאָ ב וַאֲ ִב ַ
גִּ ְבעוֹן:
ֵי־ב ְני ִָמן אַ חֲ ֵרי אַ ְבנֵר וַיִּ ְהיוּ לַ אֲ ג ָֻדּה אֶ חָ ת וַיַּﬠַ ְמדוּ ﬠַ ל ר ֹאשׁ־גִּ ְבﬠָ ה אֶ חָ ת:
2:25וַיִּ ְת ַק ְבּצוּ ְבנ ִ
ד־מ ַתי
י־מ ָרה ִת ְהיֶה בָּ אַ חֲ רוֹנָה וְﬠַ ָ
2:26וַיִּ ְק ָרא אַ ְבנֵר אֶ ל־יוֹאָ ב וַיּ ֹאמֶ ר הֲ לָ ֶנצַח תּ ֹאכַל חֶ ֶרב הֲ לוֹא י ַָדﬠְ תָּ ה כִּ ָ
ֹאמר לָ ﬠָ ם לָ שׁוּב ֵמאַ חֲ ֵרי אֲ חֵ יהֶ ם:
ל ֹא־ת ַ
2:27וַיּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב חַ י יְהוָה  2כִּ י לוּלֵ א ִדּבַּ ְרתָּ כִּ י אָ ז מֵ הַ בּ ֶֹקר ַנﬠֲלָ ה הָ ﬠָ ם ִאישׁ ֵמאַ חֲ ֵרי אָ ִחיו:
2:28וַיִּ ְת ַקע יוֹאָ ב בַּ שּׁוֹפָ ר ַויַּﬠַ ְמדוּ כָּל־הָ ﬠָ ם ְול ֹא־י ְִר ְדּפוּ עוֹד אַ חֲ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא־י ְָספוּ עוֹד ְל ִהלָּ חֵ ם:
ָשׁיו הָ לְ כוּ בָּ ﬠ ֲָרבָ ה כֹּל הַ לַּ יְלָ ה הַ הוּא ַויַּﬠַ ְברוּ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ַויֵּלְ כוּ כָּל־הַ ִבּ ְת רוֹן ַו ָיּבֹאוּ ַמחֲ ָניִם:
2:29וְאַ ְבנֵר וַאֲ נ ָ
ֲשׂה־אֵ ל:
2:30וְיוֹאָ ב ָשׁב מֵ אַ חֲ ֵרי אַ ְבנֵר וַיִּ ְק ֹבּץ אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם וַיִּ פָּ ְקדוּ מֵ ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד ִתּ ְשׁﬠָ ה־ﬠָ ָשׂר ִאישׁ ַוﬠ ָ
2:31וְﬠַ ְב ֵדי ָדוִד ִהכּוּ ִמ ְבּנֵי ִ 3מ ִבּ ְני ִָמן מֵ אַ ְנ ֵשׁי 4אַ ְבנֵר ְשׁ שׁ־מֵ אוֹת ו ְִשׁ ִשּׁים ִאישׁ ֵמתוּ:
ָשׁיו ַו ֵיּ ֹא ר לָ הֶ ם ְבּחֶ ְברוֹן:
ֲשׂהאֵ ל וַיִּ ְק ְבּרֻ הוּ ְבּ ֶקבֶ ר אָ ִביו אֲ ֶשׁר בֵּ ית לָ חֶ ם ַויֵּלְ כוּ כָל־הַ לַּ יְלָ ה יוֹאָ ב וַאֲ נ ָ
2:32וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־ﬠ ָ
3:1ו ְַתּ ִהי הַ ִמּלְ חָ מָ ה אֲ רֻ כָּה בֵּ ין בֵּ ית ָשׁאוּל וּבֵ ין בֵּ ית ָדּוִד ו ְָדוִד הֹ לֵ וְחָ זֵק וּבֵ ית ָשׁאוּל הֹ ְלכִ ים ו ְַד ִלּים:
 3:2וַיֵּלְ דוּ לְ ָדוִד בָּ נִים ְבּחֶ ְב רוֹן וַי ְִהי ְבכוֹרוֹ אַ ְמנוֹן לַ אֲ ִחינֹﬠַ ם הַ יִּ זְ ְרﬠֵ אלִ ת:
וּמ ְשׁנֵהוּ ָדּלוּיָהּ  5לַ אֲ ִבי ַגיִל  6הַ כּ ְַר ְמלִ ית וְהַ ְשּׁלִ ִשׁי אַ ְב ָשׁלוֹם בֶּ ן־מַ ֲﬠכָה בַּ ת־תַּ ְלמַ י מֶ לֶ גְּ שׁוּר:
ִ 3:3
ישׁי ְשׁפַ ְטיָה לַ אֲ ִביטָ ל:7
3:4וְהָ ְר ִביﬠִ י אֲ ֹד ִניָּה בֶ ן־חַ גִּ ית וְהַ חֲ ִמ ִ
3:5וְהַ ִשּׁ ִשּׁי י ְִת ְרﬠָ ם לְ ﬠֶ גְ לָ ה אֵ ֶשׁת ָדּוִד אֵ לֶּ ה יֻלְּ דוּ לְ ָדוִד ְבּחֶ ְברוֹן:
3:6וַי ְִהי ִבּ ְהיוֹת הַ ִמּלְ חָ מָ ה בֵּ ין בֵּ ית ָשׁאוּל וּבֵ ין בֵּ ית ָדּוִד וְאַ ְבנֵר הָ יָה ִמ ְתחַ ֵזּק ְבּבֵ ית ָשׁאוּל:
ל־פּילֶ גֶשׁ אָ ִבי:
אתה אֶ ִ
ן־שׁאוּל 9אֶ ל־אַ ְבנֵר מַ דּוּﬠַ בָּ ָ
וּל ָשׁאוּל פִּ לֶ גֶשׁ ִרצְ פָּ ה בַ ת־אַ יָּה וַיּ ֹאמֶ ר ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל  8בֶּ ָ
ְ 3:7
11
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ֱשׂה
הלי הַ יּוֹם אֶ ﬠ ֶ
יהוּדה ִ
ָ
ֹאמר הֲ ר ֹאשׁ כֶּלֶ ב אָ נֹכִ י אֲ ֶשׁר לִ
ל־דּ ְב ֵרי ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל וַיּ ֶ
3:8וַיִּ חַ ר ְלאַ ְבנֵר ְמאֹד ﬠַ ִ
ַד־דּוִד ו ִַתּ ְפקֹד ﬠָ לַ י על
ית ְבּי ָ
ֱשׂה 12חֶ סֶ ד ﬠִ ם־בֵּ ית ָשׁאוּל אָ ִבי אֶ ל־אֶ חָ יו וְאֶ ל־מֵ ֵרﬠֵ הוּ ְול ֹא ִה ְמצִ ִ
אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה וָאֶ ﬠ ֶ
ﬠֲון ִא ָשּׁה הַ יּוֹם:
ֹשׁת ִ LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל 15
וּל ִאשׁ בּ ֶ
ְ MT LXX Tg Syr Vg
 MTהָ אֱ ִהים  LXX Syr Vg //יְהוָה 27
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ֱשׂה־לּוֹ:
ֲשׂה אֱ ִהים ְלאַ ְבנֵר ְוכֹה יֹ ִסיף לוֹ כִּ י כַּאֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה לְ ָדוִד כִּ י־כֵן אֶ ﬠ ֶ
3:9כֹּה־ ַיﬠ ֶ
ד־בּאֵ ר ָשׁבַ ע:
ְהוּדה ִמ ָדּן וְﬠַ ְ
וּלהָ ִקים אֶ ת־כִּ סֵּ א ָדוִד ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ל־י ָ
3:10לְ הַ ﬠ ֲִביר הַ ַמּ ְמלָ כָה ִמבֵּ ית ָשׁאוּל ְ
ְ 3:11ול ֹא־יָכֹל עוֹד ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל 1לְ הָ ִשׁיב אֶ ת־אַ ְבנֵר ָדּבָ ר ִמיִּ ְראָ תוֹ ֹאתוֹ:
ית ִא ִתּי ו ְִהנֵּה י ִָדי ִﬠ ָמּ ְלהָ סֵ ב
ל־דּוִד תַּ חַ תוֹ לֵ אמֹר לְ ִמי־אָ ֶרץ לֵ אמֹר כּ ְָר ָתה ְב ִר ְ
3:12וַיִּ ְשׁלַ ח אַ ְבנֵר מַ לְ אָ כִ ים אֶ ָ
אֵ לֶ י אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹא־ת ְראֶ ה אֶ ת־פָּ נַי כִּ י ִאם
מר ל ִ
3:13וַיּ ֹאמֶ ר טוֹב אֲ נִי אֶ כְ רֹת ִא ְתּ ְבּ ִרית אַ ָדּבָ ר אֶ חָ ד אָ נֹכִ י שֹׁאֵ ל ֵמ ִא ְתּ לֵ א ֹ
ת־שׁאוּל ְבּבֹאֲ ִל ְראוֹת אֶ ת־פָּ נָי:
ָ
הֵ בֵ יאתָ  2אֵ ת ִמיכַל בַּ
3
ת־מיכַל אֲ ֶשׁר אֵ ַר ְשׂ ִתּי ִלי ְבּ ֵמאָ ה
ִ
ת־א ְשׁ ִתּי אֶ
ִ
מ ר ְתּנָה אֶ
ן־שׁאוּל לֵ א ֹ
3:14וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד ַמ ְלאָ כִ ים אֶ ל־ ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל בֶּ ָ
ﬠָ ְרלוֹת פְּ לִ ְשׁ ִתּים:
ישׁהּ פַּ לְ ִטיאֵ ל  5בֶּ ן־לָ ִישׁ:6
3:15וַיִּ ְשׁלַ ח ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל  4וַיִּ ָקּחֶ הָ מֵ ﬠִ ם ִא ָ
ישׁהּ הָ לוֹ וּבָ כֹה אַ חֲ ֶריהָ ﬠַ ד־בַּ חֻ ִרים  7וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אַ ְבנֵר לֵ שׁוּב וַ ָיּשֹׁב:
3:16וַיֵּלֶ ִא ָתּהּ ִא ָ
ת־דּוִד לְ ֶמלֶ ﬠֲלֵ יכֶם:
ִיתם ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ָ
ַם־שׁלְ שֹׁם הֱ י ֶ
ַם־תּמוֹל גּ ִ
ְ 3:17וּדבַ ר־אַ ְבנֵר הָ יָה ִﬠם־זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר גּ ְ
וּמיַּד
אוֹשׁיﬠַ  8אֶ ת־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִ
ל־דּוִד לֵ אמֹר ְבּיַד ָדּוִד ﬠַ ְב ִדּי ִ
3:18וְﬠַ תָּ ה ﬠֲשׂוּ כִּ י יְהוָה אָ מַ ר אֶ ָ
כָּל־אֹ יְבֵ יהֶ ם:
9
ַ 3:19וי ְַדבֵּ ר גַּם־אַ ְבנֵר ְבּאָ זְ נֵי ְבנֵי ִב ְני ִָמין וַיֵּלֶ גַּם־אַ ְבנֵר לְ ַדבֵּ ר ְבּאָ זְ נֵי ָדוִד ְבּחֶ ְב רוֹן אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר־טוֹב ְבּﬠֵ ינֵי
וּבﬠֵ ינֵי כָּל־בֵּ ית ִבּ ְני ִָמן:
י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
ר־אתּוֹ ִמ ְשׁ ֶתּה:
ל־דּוִד חֶ ְברוֹן ו ְִאתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים אֲ נ ִָשׁים ַויַּﬠַ שׂ ָדּוִד לְ אַ ְבנֵר וְלַ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁ ִ
ַ 3:20ו ָיּב ֹא אַ ְבנֵר אֶ ָ
וּמלַ כְ ָתּ
ל־דּוִד אָ קוּמָ ה וְאֵ לֵ כָה וְאֶ ְק ְבּצָה אֶ ל־אֲ ֹדנִי הַ ֶמּלֶ אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְויִכְ ְרתוּ ִא ְתּ ְבּ ִרית ָ
3:21וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְבנֵר אֶ ָ
ר־תּאַ וֶּה נַפְ ֶשׁ וַיְּ ַשׁלַּ ח ָדּוִד אֶ ת־אַ ְבנֵר וַיֵּלֶ ְבּ ָשׁלוֹם:
ְבּכֹל אֲ ֶשׁ ְ
10
ם־דּוִד ְבּחֶ ְברוֹן כִּ י ִשׁ ְלּחוֹ וַיֵּלֶ
ְשׁלָ ל ָרב ﬠִ מָּ ם הֵ ִביאוּ וְאַ ְבנֵר אֵ ינֶנּוּ ﬠִ ָ
3:22ו ְִהנֵּה ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד וְיוֹאָ ב בֹּאָ ם מֵ הַ גְּ דוּד ו ָ
ְבּ ָשׁלוֹם:
11
ְשׁ ְלּחֵ הוּ ַויֵּלֶ ְבּ ָשׁלוֹם:
מ ר בָּ א־אַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר אֶ ל ָדוִד ַוי ַ
ר־אתּוֹ בָּ אוּ ַויַּגִּ דוּ לְ יוֹאָ ב לֵ א ֹ
3:23וְיוֹאָ ב ְוכָל־הַ צָּבָ א אֲ ֶשׁ ִ
ַ 3:24ויָּב ֹא יוֹאָ ב אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַיּ ֹאמֶ ר מֶ ה ﬠָ ִשׂיתָ ה ִהנֵּה־בָ א אַ ְבנֵר אֵ לֶ י לָ ָמּה־ ֶזּה ִשׁלַּ ְחתּוֹ וַיֵּלֶ הָ לוֹ :
3:25י ַָד ְﬠתָּ אֶ ת ָרﬠַ ת 12אַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר כִּ י ְלפַ תּ ְֹת בָּ א וְלָ ַדﬠַ ת אֶ ת־מוֹצָ אֲ וְאֶ ת־מֹבָ ואֶ וְלָ ַדﬠַ ת אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁ ר אַ תָּ ה
עֹ ֶשׂה:
3:26וַ ֵיּצֵא יוֹאָ ב מֵ ﬠִ ם ָדּוִד וַיִּ ְשׁלַ ח מַ לְ אָ כִ ים אַ חֲ ֵרי אַ ְבנֵר וַיּ ִָשׁבוּ אֹתוֹ ִמבּוֹר הַ ִסּ ָרה ו ְָדוִד ל ֹא י ָָדע:
ָשׁב אַ ְבנֵר חֶ ְברוֹנָה 13וַיַּטֵּ הוּ יוֹאָ ב אֶ ל־תּוֹ הַ ַשּׁﬠַ ר לְ ַדבֵּ ר ִאתּוֹ בַּ ֶשּׁ ִלי וַ ַיּכֵּהוּ ָשׁם ﬠַ ל14־הַ חֹ מֶ שׁ וַיָּמָ ת ְבּ ַדם
3:27וַיּ ָ
ֲשׂה־אֵ ל אָ ִחיו:
ﬠ ָ
וּמ ְמלַ כְ ִתּי ֵמ ִﬠם יְהוָה מֵ ﬠַ ָתּה 15וְﬠַ ד־עוֹלָ ם ו ְַדם 16אַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר:1
ֹאמר נ ִָקי אָ נֹכִ י ַ
3:28וַיִּ ְשׁמַ ע ָדּוִד מֵ אַ חֲ ֵרי כֵן וַיּ ֶ
ֹשׁת ִ cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל
ֹשׁת ִ MT LXX(MN*) Mss //אישׁ־בּ ֶ
ְ LXX(B) // omit MTמפִ י־ב ֶ

1

11
Tg
2
13
3
14
4
15
5
15
6
15
7
16
8
18

יאת
ִ MTל ְפנֵי הֱ ִביאֲ  LXX Syr //הֵ בֵ ָ
ֹשׁת ִ cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל
ֹשׁת ִ MT LXX(MN) Mss Tg Vg //אישׁ־בּ ֶ
)ְ LXX(BLמ ִפי־ב ֶ
ֹשׁת ִ cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל
ֹשׁת ִ MT LXX(MN) Mss Tg Vg //אישׁ בּ ֶ
)ְ LXX(BLמפִ י־ב ֶ
ישׁהּ
ִ MTאישׁ ֵמ ִﬠם ִ LXX(L) //א ָ
 MT Kethibלוּשׁ  MT Qere and I Samuel 25:44 //לָ יִשׁ
) LXX(Bבָּ ָר ֵקי  MT LXX(A) //בַּ חֻ ִרים
אוֹשׁיﬠַ
ִ
הוֹשׁיﬠַ Hebrew Mss Vrs //
ִ
MT

9
) ְבנֵי ִב ְני ִָמין( ְ LXX(L) Syr // omit MTבנֵי 19
10
 MTבָּ א  LXX Tg Mss Syr Vg //בֹּאָ ם 22
11
 MTהַ ֶמּלֶ ָ DSS(4QSam(a)) LXX //דוִד 23

12
)אֶ ת ָרﬠַ ת( ָ LXX // omit MTרﬠַ ת 25
13
 MTחֶ ְברוֹן ] LXX //חבר[ונה ) DSS(4QSam(a))(vidחֶ ְברוֹנָה 27
14
 Hebrew Ms LXX(MN) // omit MTﬠַ ל 27
15
תּה וְﬠַ ד 28
)יְהוָהֵ מﬠַ ָתּה(  MTﬠַ ד ֵ LXX(LMN) //מﬠַ ָ
16
ִ MTמ ְדּ ֵמי  DSS(4QSam(a)) cf LXX(L) //ו ְַדם 28

וּמחֲ זִ יק בַּ פֶּ לֶ ְונֹפֵ ל בַּ חֶ ֶרב
וּמצ ָֹרע ַ
3:29יָחוּל 2ﬠַ ל־ר ֹאשׁ יוֹאָ ב ְו על  3כָּל־בֵּ ית יוֹאָ ב וְﬠַ ל־ ִיכּ ֵָרת ִמבֵּ ית יוֹאָ ב זָב ְ
וַחֲ סַ ר־לָ חֶ ם:
ֲשׂהאֵ ל אֲ ִחיהֶ ם ְבּגִ ְבעוֹן בַּ ִמּ ְלחָ מָ ה:
ישׁי אָ ִחיו הָ ְרגוּ ְלאַ ְבנֵר ﬠַ ל אֲ ֶשׁר הֵ ִמית אֶ ת־ﬠ ָ
3:30וְיוֹאָ ב וַאֲ ִב ַ
ר־אתּוֹ ִק ְרעוּ ִבגְ ֵדיכֶם ו ְִחגְ רוּ ַשׂ ִקּים ו ְִס ְפדוּ ִל ְפנֵי אַ ְבנֵר וְהַ ֶמּלֶ ָדּוִד
3:31וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־יוֹאָ ב וְאֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
הֹ לֵ אַ חֲ ֵרי הַ ִמּטָּ ה:
ל־קבֶ ר אַ ְבנֵר וַיִּ ְבכּוּ כָּל־הָ ﬠָ ם:
ִשּׂא הַ מֶּ לֶ אֶ ת־קוֹלוֹ וַיּ ְֵב ךְּ אֶ ֶ
3:32וַיִּ ְק ְבּרוּ אֶ ת־אַ ְבנֵר ְבּחֶ ְב רוֹן וַי ָ
3:33וַיְקֹ נֵן הַ מֶּ לֶ ﬠַ ל4־אַ ְבנֵר ַויּ ֹאמַ ר הַ כְּ מוֹת נָבָ ל יָמוּת אַ ְבנֵר:
3:34אֲ סֻ רוֹת י ֶָד ל ֹא־בַ זִּ ִקּים 5ו ְַרגְ לֶ י בַּ נְחֻ ְשׁתַּ יִם ל ֹא  6הֻ גָּשׁוּ כִּ נְפוֹל ִל ְפנֵי ְבנֵי־ﬠַ וְלָ ה נָפָ ְל ָתּ וַיֹּ ִספוּ כָל־הָ ﬠָ ם ִל ְבכּוֹת
ﬠָ לָ יו:
ֲשׂה־לִּ י אֱ ִהים ְוכֹה יֹ ִסיף כִּ י
ת־דּוִד לֶ חֶ ם ְבּעוֹד הַ יּוֹם וַיִּ ָשּׁבַ ע ָדּוִד לֵ אמֹר ֹכּה יַﬠ ֶ
ַ 3:35ו ָיּב ֹא כָל־הָ ﬠָ ם ְלהַ ְברוֹת אֶ ָ
אוּמה:
ָל־מ ָ
ם־ל ְפנֵי בוֹא־הַ ֶשּׁ ֶמשׁ אֶ ְטﬠַ ם־לֶ חֶ ם אוֹ כ ְ
ִא ִ
ְ 3:36וכָל־הָ ﬠָ ם ִהכִּ ירוּ וַיִּ יטַ ב ְבּﬠֵ ינֵיהֶ ם כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הַ מֶּ לֶ ְבּﬠֵ ינֵי כָל־הָ ﬠָ ם טוֹב:
ַ 3:37ויּ ְֵדעוּ כָל־הָ ﬠָ ם ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ יּוֹם הַ הוּא כִּ י ל ֹא הָ יְתָ ה מֵ הַ ֶמּלֶ לְ הָ ִמית אֶ ת־אַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר:
י־שׂר ְוגָדוֹל נָפַ ל הַ יּוֹם הַ זֶּה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
3:38וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו הֲ לוֹא תֵ ְדעוּ כִּ ַ
ְשׁלֵּ ם יְהוָה ְל עֹ ֵשׂה הָ ָרﬠָ ה כְּ ָרﬠָ תוֹ:
3:39וְאָ נֹכִ י הַ יּוֹם ַר וּמָ שׁוּחַ מֶ לֶ וְהָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה ְבּ ֵני צְ רוּיָה ָק ִשׁים ִמ ֶמּנִּי י ַ
נִבהָ לוּ:
ן־שׁאוּל כִּ י מֵ ת אַ ְבנֵר ְבּחֶ ְברוֹן וַיִּ ְרפּוּ י ָָדיו ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
 4:1וַיִּ ְשׁמַ ע ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל 7בֶּ ָ
8
ְשׁם הַ ֵשּׁ ִני ֵרכָב ְבּנֵי ִרמּוֹן הַ ְבּאֶ ר ִֹתי ִמ ְבּנֵי
ן־שׁאוּל ֵשׁם הָ אֶ חָ ד בַּ ֲﬠנָה ו ֵ
דוּדים ְל ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל בֶ ָ
וּשׁנֵי אֲ נ ִָשׁים ָשׂ ֵרי־גְ ִ
ְ 4:2
ַם־בּאֵ רוֹת תֵּ חָ ֵשׁב לִ ְבנֵי ִ 9ב ְני ִָמן:
ִב ְני ִָמן כִּ י גּ ְ
יוּ־שׁם גּ ִָרים ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
4:3וַיִּ ְב ְרחוּ הַ ְבּאֵ ר ִֹתים גִּ ָתּי ְָמה וַיִּ ְה ָ
אֹמנְתּוֹ
ן־שׁאוּל בֵּ ן נְ כֵה ַרגְ לָ יִם בֶּ ן־חָ ֵמשׁ ָשׁנִים הָ יָה ְבּב ֹא ְשׁמֻ ﬠַ ת ָשׁאוּל וִיהוֹנ ָָתן ִמיִּ זְ ְרﬠֶ אל וַ ִתּ ָשּׂאֵ הוּ ַ
4:4וְלִ יהוֹנ ָָתן בֶּ ָ
וּשׁמוֹ ִמפִּ י־בָּ ﬠַ ל :10
ו ַָתּנֹס וַי ְִהי ְבּחָ פְ זָהּ לָ נוּס וַיִּ פֹּל וַיִּ פָּ סֵ חַ ְ
שׁכֵב אֵ ת ִמ ְשׁכַּב הַ צָּהֳ ָריִם:
ֵי־רמּוֹן הַ ְבּאֵ ר ִֹתי ֵרכָב וּבַ ֲﬠנָה ַו ָיּבֹאוּ כְּ חֹ ם הַ יּוֹם אֶ ל־בֵּ ית ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל 11וְהוּא ֹ
ַ 4:5ויּ ְֵלכוּ ְבּנ ִ
ישׁן 13ו ְֵרכָב וּבַ ֲﬠנָה אָ ִחיו נ ְִמלָ טוּ:
ות ַ
וּתנֵם ִ
 4:6ו ְִהנֵּה 12שּׁוֹﬠֵ רת הַ בָּ יִת ִל ֵקּ ָטה ִח ִטּים ְ
ל־מ טָּ תוֹ בַּ חֲ ַדר ִמ ְשׁכָּבוֹ ַו ַיּכֻּהוּ וַי ְִמתֻ הוּ ַו ָיּ ִסירוּ אֶ ת־ ר ֹאשׁוֹ וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־ר ֹאשׁוֹ ַויּ ְֵלכוּ
שׁכֵב ﬠַ ִ
ַ 4:7ו ָיּבֹאוּ הַ בַּ יִת וְהוּא־ ֹ
ֶדּ ֶר הָ ﬠ ֲָרבָ ה כָּל־הַ לָּ יְלָ ה:
ן־שׁאוּל אֹ י ְִב אֲ ֶשׁר
ֹאמרוּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ִהנֵּה־ר ֹאשׁ ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל בֶּ ָ
ל־דּוִד חֶ ְברוֹן וַיּ ְ
4:8וַיּ ִָבאוּ אֶ ת־ ר ֹאשׁ ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל 14אֶ ָ
וּמ ַזּ ְרעוֹ:
ִבּ ֵקּשׁ אֶ ת־נ ְַפ ֶשׁ וַיִּ תֵּ ן יְהוָה לַ א ֹדנִי הַ ֶמּלֶ ְנ ָקמוֹת הַ יּוֹם הַ ֶזּה ִמ ָשּׁאוּל ִ
ת־רכָב וְאֶ ת־בַּ ֲﬠנָה אָ ִחיו ְבּ ֵני ִרמּוֹן הַ ְבּאֵ ר ִֹתי וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם חַ י־יְהוָה אֲ ֶשׁר־פָּ ָדה אֶ ת־נ ְַפ ִשׁי ִמכָּל־צָ ָרה:
ַ 4:9ויַּﬠַ ן ָדּוִד אֶ ֵ
ֵה־מת ָשׁאוּל וְהוּא־הָ יָה כִ ְמבַ ֵשּׂר ְבּﬠֵ ינָיו ָו ֹאחֲ זָה בוֹ וָאֶ ְה ְרגֵהוּ ְבּצִ ְקלָ ג אֲ ֶשׁר ְל ִת ִתּי־לוֹ
4:10כִּ י הַ ַמּגִּ יד לִ י לֵ אמֹר ִהנּ ֵ
ְבּשׂ ָֹרה:

)אַ ְבנֵרנֵר( )) MT LXX // omit DSS(4QSam(aבֶּ ן־נֵר 28
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 MTיָחֻ לוּ  DSS(4QSam(a)) LXX(489) Ms //יָחוּל 29
 MTוְאֶ ל  DSS(4QSam(a)) Hebrew Mss //וְﬠַ ל 29
4
 MTאֶ ל  DSS(4QSam(a)) LXX Tg Syr //ﬠַ ל 33
5
 MTי ֶָד ל ֹא־אֲ סֻ רוֹת  DSS(4QSam(a))(vid) //אֲ סֻ רוֹת י ֶָד ל ֹא־בַ זִּ ִקּים 34
6
תּיִם ל ֹא 34
 MTל ֹא־לִ ְנחֻ ְשׁ ַתּיִם  DSS(4QSam(a)) //בַּ נְ חֻ ְשׁ ַ
7
ֹשׁת ִ cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל 1
ֹשׁת ִ MT LXX(MN) Mss Tg Vg //אישׁ בּ ֶ
)ְ LXX(BLמ ִפי־ב ֶ
8
ֹשׁת  cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms //לְ ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל 2
ֹשׁת ִ LXX(MN) Mss //אישׁ־בּ ֶ
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) ִל ְבנֵי ִב ְני ִָמן(  MTﬠַ ל ִבּנְ י ִָמן  LXX //לִ ְבנֵי ִב ְני ִָמן 2

ֹשׁת ִ LXX(L) //מפִּ י־בָּ ﬠַ ל
ְ MT LXX Tg Syr Vgמ ִפיב ֶ
ֹשׁת ִ cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל
ֹשׁת ִ MT LXX(MN) Mss Tg Vg //אישׁ בּ ֶ
)ְ LXX(BLמפִ י־ב ֶ
 MTוְהֵ נָּה  LXX Tg Syr //ו ְִהנֵּה
ישׁן
ות ַ
וּתנֵם ִ
 MTבָּ אוּ ﬠַ ד־תּוֹ הַ בַּ יִת ְקחֵ י ִח ִטּים ַו ַיּכֻּהוּ אֶ ל־הַ חֹ מֶ שׁ  LXX //שּׁוֹﬠֵ רת הַ בָּ יִת ִל ֵקּטָ ה ִח ִטּים ְ
ֹשׁת ִ cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל
ֹשׁת ִ MT LXX(MN) Mss Tg Vg //אישׁ בּ ֶ
)ְ LXX(BLמפִ י־ב ֶ
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ת־דּמוֹ ִמיּ ְֶד ֶכם
ל־מ ְשׁכָּבוֹ וְﬠַ תָּ ה הֲ לוֹא אֲ בַ ֵקּשׁ אֶ ָ
ת־אישׁ־צ ִַדּיק ְבּבֵ יתוֹ ﬠַ ִ
ִ
4:11אַ ף כִּ י־אֲ נ ִָשׁים ְר ָשׁﬠִ ים הָ ְרגוּ אֶ
וּבﬠַ ְר ִתּי אֶ ְתכֶם ִמן־הָ אָ ֶרץ:
ִ
ת־רגְ לֵ יהֶ ם וַיִּ ְתלוּ ﬠַ ל־הַ ְבּ ֵרכָה ְבּחֶ ְב רוֹן וְאֵ ת ר ֹאשׁ
ַ 4:12ויְצַ ו ָדּוִד אֶ ת־הַ נְּ ﬠָ ִרים ַויַּהַ ְרגוּם וַי ְַקצְּ צוּ אֶ ת־י ְֵדיהֶ ם וְאֶ ַ
ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל 1לָ ָקחוּ וַיִּ ְק ְבּ רוּ ְב ֶקבֶ ר־אַ ְבנֵר ְבּחֶ ְברוֹן:
וּב ָשׂ ְר אֲ נ ְָחנוּ:
ל־דּוִד חֶ ְברוֹנָה 2לֵ אמֹר ִה ְננוּ ﬠַ צְ ְמ ְ
ָל־שׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ָ
5:1וַ ָיּבֹאוּ כּ ִ
ִית הַ מּוֹצִ יא וְהַ מֵּ ִביא אֶ ת־ ִי ְשׂ ָראֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ְל
ַם־שׁלְ שׁוֹם ִבּ ְהיוֹת ָשׁאוּל מֶ לֶ ﬠָ לֵ ינוּ אַ ָתּה הָ י ָ
5:2גַּם־אֶ ְתמוֹל גּ ִ
אַ תָּ ה ִת ְרﬠֶ ה אֶ ת־ﬠַ ִמּי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וְאַ תָּ ה ִתּ ְהיֶה לְ נָגִ יד ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־דּוִד
5:3וַ ָיּבֹאוּ כָּל־זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הַ מֶּ לֶ חֶ ְב רוֹנָה וַיִּ כְ רֹת לָ הֶ ם הַ מֶּ לֶ ָדּוִד ְבּ ִרית ְבּחֶ ְברוֹן ִל ְפנֵי יְהוָה וַיִּ ְמ ְשׁחוּ אֶ ָ
לְ מֶ לֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ן־שׁ ִשׁים ָשׁנָה ָדּוִד ְבּמָ ְלכוֹ וְאַ ְרבָּ ִﬠים ָ 3שׁנָה מָ לָ :
5:4בֶּ ְ
ְשׁ שׁ ָשׁנָה ﬠַ ל כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל
ירוּשׁלַ ִם ָמלַ ְשׁ ִשׁים ו ָ
ָ
ְהוּדה ֶשׁבַ ע ָשׁנִים ו ְִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים וּ ִב
ְ 5:5בּחֶ ְברוֹן מָ לַ ﬠַ ל־י ָ
ִיהוּדה :4
ו ָ
יוֹשׁב הָ אָ ֶרץ וַיּ ֹאמֶ ר לְ ָדוִד לֵ אמֹר ל ֹא־תָ בוֹא הֵ נָּה כִּ י הֱ ִס ְיר הַ ﬠִ ו ְִרים
רוּשׁלַ ִם אֶ ל־הַ ְי ֻב ִסי ֵ
ָשׁיו ְי ָ
5:6וַיֵּלֶ הַ מֶּ לֶ וַאֲ נ ָ
וְהַ פִּ ְס ִחים לֵ אמֹר ל ֹא־יָבוֹא ָדוִד הֵ נָּה:
5:7וַיִּ לְ כֹּד ָדּוִד אֵ ת ְמצ ַֻדת צִ יּוֹן ִהיא ﬠִ יר ָדּוִד:
ָל־מכֵּה יְבֻ ִסי ִיגַּע 5בַּ צִּ נּוֹר וְאֶ ת־הַ ﬠִ ו ְִרים וְאֶ ת־הַ ִפּ ְס ִחיםָ 6שׂנְאָ ה 7נֶפֶ שׁ ָדּוִד ﬠַ ל־כֵּן
 5:8וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד בַּ יּוֹם הַ הוּא כּ ַ
ֹאמרוּ ִﬠוֵּר וּפִ סֵּ חַ ל ֹא יָבוֹא אֶ ל־הַ בָּ יִת:
י ְ
ְתה:
ֵשׁב ָדּוִד בַּ ְמּצ ָֻדה וַיִּ ְק ָרא־לָ הּ ִﬠיר ָדּוִד וַיִּ ְבנֶה ִﬠיר 8סָ ִביב ִמן־הַ ִמּלּוֹא וָבָ י ָ
5:9וַיּ ֶ
5:10וַיֵּלֶ ָדּוִד הָ לוֹ ְוגָדוֹל וַיהוָה  9צְ בָ אוֹת ﬠִ מּוֹ:
ל־דּוִד וַ ֲﬠצֵי אֲ ָרזִ ים וְחָ ָר ֵשׁי ﬠֵ ץ וְחָ ָר ֵשׁי ִקיר 10וַיִּ ְבנוּ־בַ יִת ְל ָדוִד:
5:11וַיִּ ְשׁלַ ח ִח ָירם מֶ לֶ ־צֹר מַ לְ אָ כִ ים אֶ ָ
5:12וַיּ ֵַדע ָדּוִד כִּ י־הֱ כִ ינוֹ יְהוָה לְ מֶ לֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְכִ י ִנ ֵשּׂא מַ ְמלַ כְ תּוֹ בַּ ﬠֲבוּר ﬠַ מּוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ירוּשׁלַ ִם אַ חֲ ֵרי בֹּאוֹ ֵמחֶ ְברוֹן וַיִּ וּ ְָלדוּ ְל ָדוִד עוֹד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ָ
5:13וַיִּ ַקּח ָדּוִד עוֹד ִפּלַ גְ ִשׁים ְונ ִָשׁים ִמ
וּשׁ מֹה:
ירוּשׁלָ ִם ַשׁמּוּﬠַ וְשׁוֹבָ ב ְונָתָ ן ְ
ָ
5:14וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת הַ יִּ ִדים לוֹ ִבּ
11
ְ 5:15וי ְִבחָ ר וֶאֱ לִ ישׁוּﬠַ וֶאֱ ִליפָ לֶ ט ְו ֹנגַהּ ְונֶפֶ ג ְויָפִ יﬠַ :
ישׁ ָמע וּבַ ﬠַ ְלי ָָד ע וֶאֱ ִליפָ לֶ ט:
5:16וֶאֱ ִל ָ
12
ת־דּוִד וַיִּ ְשׁ ַמ ע ָדּוִד
ת־דּוִד ְל ֶמלֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ַיּﬠֲלוּ כָל־פְּ לִ ְשׁ ִתּים ְלבַ ֵקּשׁ אֶ ָ
5:17וַיִּ ְשׁ ְמעוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים כִּ י־נ ְִמ ַשׁח אֶ ָ
צוּדה:
ַויּ ֵֶרד אֶ ל־הַ ְמּ ָ
5:18וּפְ לִ ְשׁ ִתּים בָּ אוּ וַיִּ נּ ְָטשׁוּ ְבּﬠֵ מֶ ק ְרפָ ִאים:
תן אֶ ֵתּן
ל־דּוִד ﬠֲלֵ ה כִּ י־ ָנ ֹ
ֹאמר יְהוָה אֶ ָ
ל־פּ ִל ְשׁ ִתּים הֲ ִת ְתּנֵם ְבּי ִָדי וַיּ ֶ
מ ר הַ אֶ ﬠֱלֶ ה אֶ ְ
5:19וַיִּ ְשׁאַ ל ָדּוִד בַּ יהוָה לֵ א ֹ
אֶ ת־הַ פְּ ִל ְשׁ ִתּים ְבּי ֶָד :
ֹאמ ר פָּ ַרץ יְהוָה אֶ ת־ ֹאיְבַ י לְ פָ נַי כְּ פֶ ֶרץ מָ יִם ﬠַ ל־כֵּן ָק ָרא ֵשׁם־הַ ָמּקוֹם
ל־פּ ָרצִ ים וַ ַיּכֵּם ָשׁם ָדּוִד וַיּ ֶ
5:20וַ ָיּב ֹא ָדוִד ְבּבַ ﬠַ ְ
הַ הוּא בַּ ﬠַ ל פְּ ָרצִ ים:
ָשׁיו:
בוּ־שׁם אֶ ת־ ֲﬠצַבֵּ יהֶ ם וַיִּ ָשּׂאֵ ם ָדּוִד וַאֲ נ ָ
ָ
ַ 5:21ויַּﬠַ זְ
ֹשׁת ִ cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל 12
ֹשׁת ִ MT LXX(MN) Mss Tg Vg //אישׁ בּ ֶ
)ְ LXX(BLמפִ י־ב ֶ
ֹאמרוּ  DSS(4QSam(a)) LXX(MN) Mss OL // addחֶ ְברוֹנָה 1
 MTוַיּ ְ
3
 MTאַ ְרבָּ ִﬠים  Hebrew Mss LXX Tg Mss Syr Vg //וְאַ ְרבָּ ִﬠים 4
4
4-5 MT LXX Tg Syr Vg cf I Kings 14:21 // omit vv 4-5 DSS(4QSam(a)) OL cf I Chronicles 11:4; Josephus, Ant
7.53-55
5
ְ MTו ִיגַּע ִ DSS(4QSam(a)) LXX Syr Tg //יגַּע 8
6
) MT LXX (OLהַ ִפּ ְס ִחים וְאֶ ת־הַ ﬠִ ו ְִרים  DSS(4QSam(a) (OL) Syr cf 8b //הַ ִﬠו ְִרים וְאֶ ת־הַ ִפּ ְס ִחים 8
7
שׂנְאָ ה 8
ְ MT Qere LXX(L) OLשׂנֻאֵ י ָ MT Kethib //שׂנְאוּ ָ DSS(4QSam(a)) cf Tg Syr //
8
 MTוַיִּ בֶ ן  DSS(4QSam(a)) LXX //וַיִּ ְבנֶה ִﬠיר 9
9
 MTאֱ הֵ י  DSS(4QSam(a)) LXX // addוַיהוָה 10
10
שׁי ִקיר 11
) LXX(BMNוְחָ ָר ֵשׁי אֶ בֶ ן  MT //וְחָ ָר ֵשׁי אֶ בֶ ן ִקיר  DSS(4QSam(a)) LXX(L) cf I Chronicles 14:1 //וְחָ ָר ֵ
11
; cf LXX(107 52 489 370 92 106 120 130 134 314 554(txt)) Mss and I Chronicles 3:6-7וֶאֱ ִליפָ לֶ ט ְו ֹנגַהּ 15
1
2







) ְו ֹנגַהּ ְונֶפֶ ג( )וֶאֱ ִלישׁוּﬠַ וֶאֱ לִ יפָ לֶ ט( ְ ) // omit MTו ֹנגַהּ ְונֶפֶ ג( וֶאֱ ִליפָ לֶ ט DSS(4QSam(a)) spacing
שׁח 17
נִמ ַ
 MTמָ ְשׁחוּ ְ LXX and I Chronicles 14:8 //
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5:22וַיֹּ ִספוּ עוֹד פְּ לִ ְשׁ ִתּים לַ ﬠֲלוֹת וַיִּ נּ ְָטשׁוּ ְבּﬠֵ מֶ ק ְרפָ ִאים:
ֹאמר לוֹ יְהוָה  1ל ֹא תַ ﬠֲלֶ ה הָ סֵ ב אֶ ל־אַ חֲ ֵריהֶ ם וּבָ אתָ לָ הֶ ם ִממּוּל ְבּכ ִָאים:
5:23וַיִּ ְשׁאַ ל ָדּוִד בַּ יהוָה ַויּ ֶ
אשׁי הַ ְבּכ ִָאים אָ ז תֶּ חֱ ָרץ כִּ י אָ ז יָצָא יְהוָה ְלפָ נֶי ְלהַ כּוֹת ְבּ ַמחֲ נֵה פְ ִל ְשׁ ִתּים:
בּשׁ ְמ ֲﬠ אֶ ת־קוֹל צְ ﬠָ ָדה ְבּ ָר ֵ
ִיהי ָ
5:24ו ִ
5:25וַיַּﬠַ שׂ ָדּוִד כֵּן כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּהוּ יְהוָה וַ ַיּ אֶ ת־פְּ לִ ְשׁ ִתּים ִמגֶּבַ ע ﬠַ ד־בֹּאֲ ָגזֶר:
6:1וַיֹּ סֶ ף עוֹד ָדּוִד אֶ ת־כָּל־בָּ חוּר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁ ִשׁים אָ לֶ ף:
2
ְהוּדה ְלהַ ﬠֲלוֹת ִמ ָשּׁם אֵ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים
ַ 6:2ויּ ָָקם ַויֵּלֶ ָדּוִד ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ בַּ ﬠֲלָ ה ִהיא ִק ְריַת יְﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ִלי ָ
אֲ ֶשׁר־ ִנ ְק ָרא ָשׁםֵ 3שׁם יְהוָה צְ בָ אוֹת יֹ ֵשׁב הַ כְּ רֻ ִבים ﬠָ לָ יו:
6:3וַיּ ְַרכִּ בוּ אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים אֶ ל־ ֲﬠגָלָ ה חֲ ָד ָשׁה וַיִּ ָשּׂאֻ הוּ ִמבֵּ ית אֲ ִבינ ָָדב אֲ ֶשׁר בַּ גִּ ְבﬠָ ה ְו ֻﬠ ָזּא וְאַ ְחיוֹ ְבּנֵי אֲ ִבינ ָָדב
נֹהֲ גִ ים אֶ ת־הָ ֲﬠגָלָ ה:4
6
 6:4ﬠִ ם אֲ רוֹן 5וְאַ ְחיוֹ הֹ לֵ ִל ְפנֵי הָ אָ ֽרוֹן :
וּב ְמנַﬠַ ְנﬠִ ים
וּבתֻ פִּ ים ִ
וּבכִ נֹּרוֹת וְבַּ חֲ ִללִ יםְ 8
 6:5ו ְָדוִד ְוכָל־ ְבּנֵי  7י ְִשׂ ָראֵ ל ְמ ַשׂחֲ ִקים ִל ְפנֵי יְהוָה ְבּכֹל־ﬠָ ז בַּ ִשּׁ ִרים ְ
וּבצֶלְ צֶלִ ים:
ְ
10
9
נוֹדן וַיִּ ְשׁלַ ח ֻﬠזָּא אֶ ת־יָדוֹ אֶ ל־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וַיּ ֹאחֶ ז בּוֹ כִּ י ָשׁ ְמטוֹ הַ בָּ ָקר:
6:6וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־גֹּ ֶרן ָ
6:7וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּ ֻﬠזָּאַ 11ו ַיּכֵּהוּ ָשׁם הָ אֱ ִהים ﬠַ ל־הַ ַשּׁל ַויּ ָָמת ָשׁם ִל ְפנֵי 12הָ אֱ ִהים:
6:8וַיִּ חַ ר לְ ָדוִד ﬠַ ל אֲ ֶשׁר פָּ ַרץ יְהוָה פֶּ ֶרץ ְבּ ֻﬠזָּא 13וַיִּ ְק ָרא לַ מָּ קוֹם הַ הוּא פֶּ ֶרץ ﬠֻזָּא 14ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה:
6:9וַיִּ ָרא ָדוִד אֶ ת־יְהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא וַיּ ֹאמֶ ר אֵ י יָבוֹא אֵ לַ י אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ַויָּב ֹא אֲ רוֹן 15יְהוָה:
ְ 6:10ול ֹא־אָ בָ ה ָדוִד ְלהָ ִסיר אֵ לָ יו אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה ﬠַ ל־ﬠִ יר ָדּוִד ַויּ ֵַטּהוּ ָדוִד בֵּ ית עֹבֵ ד־אֱ דוֹם הַ גִּ ִתּי:
ֵשׁב אֲ רוֹן יְהוָה בֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דֹם הַ גִּ ִתּי ְשׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים וַיְבָ ֶר יְהוָה אֶ ת־עֹבֵ ד אֱ דֹם וְאֶ ת־כָּל־בֵּ יתוֹ:
6:11וַיּ ֶ
אמ ר ָדּוִד
מ ר בֵּ ַר יְהוָה אֶ ת־בֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דֹם וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ בַּ ﬠֲבוּר אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וַיּ ֹ ֶ
6:12וַיֻּגַּד לַ מֶּ לֶ ָדּוִד לֵ א ֹ
יתי  16וַיֵּלֶ ָדּוִד וַיַּﬠַ ל אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָהִ 17מבֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דֹם ִﬠיר ָדּוִד ְבּ ִשׂ ְמחָ ה:
אָ ִשׁיב אֶ ת־הַ ְבּ ָרכָה אֶ ל־בֵּ ִ
וּמ ִריא:
ַ 6:13וי ְִהי כִּ י ָצﬠֲדוּ נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן־ ְי הוָה ִ 18שׁ ָשּׁה צְ ﬠָ ִדים וַיִּ זְ בַּ ח שׁוֹר ְ
6:14ו ְָדוִד ְמכ ְַרכֵּר ְבּכָל־עֹ ז לִ פְ נֵי יְהוָה ו ְָדוִד חָ גוּר אֵ פוֹד בָּ ד:
וּבקוֹל שׁוֹפָ ר:
6:15ו ְָדוִד ְוכָל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ַמﬠֲלִ ים אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה ִבּ ְת רוּﬠָ ה ְ
ת־שׁאוּל ִנ ְשׁ ְקפָ ה ְבּﬠַ ד הַ חַ לּוֹן וַתֵּ ֶרא אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ָדּוִד ְמפַ זֵּז
ָ
וּמיכַל בַּ
 6:16וַי ְִהי 1אֲ רוֹן יְהוָה בָּ א ﬠַ ד2־ﬠִ יר ָדּוִד ִ
וּמכ ְַרכֵּר לִ פְ נֵי יְהוָה ו ִַתּבֶ ז לוֹ ְבּלִ בָּ הּ:
ְ
)לוֹל ֹא(  LXX // omit MTלוֹ יְהוָה 23

1

ְהוּדה 2
ְהוּדה(  DSS(4QSam(a)) // omit MTבַּ ﬠֲלָ ה ִהיא ִק ְריַת יְﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ִלי ָ
)בַּ ﬠֲלָ ]הלִ [י ָ

2

שׁם 2
ֵ MTשׁם ָ Hebrew Mss cf LXX Syr //
ﬠגָלָ ה 3
חֲ ָד ָשׁה ויִּ ָשּׂאֻ הוּ ִמבֵּ ית אֲ ִ ֽבינ ָָדב אֲ ֶשׁ ר ) DSS(4QSam(a)) LXX(BL) and I Chronicles 13:7 // add (cf 3aהָ ֲ
) MT LXX(O) Tg Vg cf Syr (dttgבַּ גִּ ְבﬠָ ה
5
 MTהָ אֱ ִהים  LXX // addאֲ רוֹן 4
6
ﬠזָּא וְאַ ְחיוֹ הֹ לֵ לִ פְ נֵי וְלְ ﬠֻמַּ ת הָ אָ רוֹן  LXX cf DSS(4QSam(a)) MT Tg Syr // addהָ אָ רוֹן 4
) LXX(Lהָ אֱ ִהים ְו ֻ
7
 MTבֵּ ית ְ DSS(4QSam(a)) LXX //בּנֵי 5
8
וּבכִ נֹּרוֹת וְבַּ חֲ ִל ִלים 5
וּבנְבָ לִ ים  DSS(4QSam(a)) LXX //ﬠָ ז בַּ ִשּׁ ִרים ְ
וּבכִ נֹּרוֹת ִ
רוֹשׁים ְ
ֲ MTﬠצֵי ְב ִ
9
נוֹדן 6
נוֹדב ָ DSS(4QSam(a)) //
 stropha) Iנו( כִּ ידֹן  stropha) //ד ;נוכן(  MTנָכוֹן  stropha) //נ( ָ LXX(B 501) Mss
Chronicles 13:9 MT
10
 DSS(4QSam(a)) LXX Tg Syr Vg // omit MTאֶ ת־יָדוֹ 6
11
ְ MTבּﬠֻזָּה ְ Hebrew Mss cf 3, 6 //בּﬠֻזָּא 7
12
ִ (cf v.4) MTﬠם אֲ רוֹן ִ DSS(4QSam(a))(vid) and I Chronicles 13:10 //ל ְפנֵי 7
13
ﬠזָּה ְ DSS(4QSam(a)) Hebrew Mss and I Chronicles 13:11 cf II Samuel 6:3, 6 //בּﬠֻזָּא 8
ְ MTבּ ֻ
14
ﬠזָּה  DSS(4QSam(a)) Hebrew Mss and I Chronicles 13:11 cf II Samuel 6:3, 6 //ﬠֻזָּא 8
ֻ MT

3
4

)אֲ רוֹןאֲ רוֹן(  LXX(L) // omit MTהָ אֱ ִהים וַיָּב ֹא אֲ רוֹן 9

15

יתי 12
ֹאמר ָדּוִד אָ ִשׁיב אֶ ת־הַ ְבּ ָרכָה אֶ ל־בֵּ ִ
)וַיּ ֹאמֶ רוַיֵּלֶ ( ַ LXX(L) OL // omit MTויּ ֶ

16

 MTהָ אֱ ִהים  LXX Tg Syr //יְהוָה 12
 MT Vgהָ אֱ ִהים  LXX Tg Syr //יְהוָה 12

17
18

6:17וַיּ ִָבאוּ אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה וַיַּצִּ גוּ אֹתוֹ ִבּ ְמ קוֹמוֹ ְבּתוֹ הָ אֹהֶ ל אֲ ֶשׁר נ ָָטה־לוֹ ָדּוִד וַיַּﬠַ ל ָדּ ִוד עֹלוֹת ִל ְפנֵי יְהוָה
וּשׁלָ ִמים:
ְ
6:18וַ ְיכַל ָדּוִד מֵ הַ ﬠֲלוֹת הָ עוֹלָ ה וְהַ ְשּׁלָ ִמים וַיְבָ ֶר אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְבּ ֵשׁם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ישׁה אֶ חָ ת
ד־א ָשּׁה לְ ִאישׁ חַ לַּ ת לֶ חֶ ם אַ חַ ת וְאֶ ְשׁפָּ ר אֶ חָ ד וַאֲ ִשׁ ָ
ַ 6:19ויְחַ לֵּ ק ְלכָל־הָ ﬠָ ם ְלכָל־הֲ מוֹן י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ֵמ ִאישׁ וְﬠַ ִ
וַיֵּלֶ כָּל־הָ ﬠָ ם ִאישׁ ְלבֵ יתוֹ:
3
ת־שׁאוּל ִל ְק ַראת ָדּוִד ו ְַתּב ָֹר ִאתּוֹ וַתּ ֹאמֶ ר וַתּ ֹאמֶ ר ַמה־נִּכְ בַּ ד הַ יּוֹם
ָ
ָשׁב ָדּוִד לְ בָ ֵר אֶ ת־בֵּ יתוֹ וַתֵּ ֵצא ִמיכַל בַּ
6:20וַיּ ָ
מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִנגְ לָ ה הַ יּוֹם לְ ﬠֵ ינֵי אַ ְמהוֹת ﬠֲבָ ָדיו כְּ ִהגָּלוֹת ִנגְ לוֹת אַ חַ ד הָ ֵר ִקים:
אֹתי נָגִ יד
וּמכָּל־בֵּ יתוֹ ְלצַוּת ִ
ר־בּי ֵמאָ ִבי ִ
ל־מיכַל ִלפְ נֵי יְהוָה אֲ ַר ֵקּד בָּ רוּ יְהוָה  4אֲ ֶשׁר בָּ חַ ִ
ֹאמר ָדּוִד אֶ ִ
6:21וַיּ ֶ
ﬠַ ל־ﬠַ ם יְהוָה ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִשׂחַ ְק ִתּי לִ פְ נֵי יְהוָה:
ִיתי ָשׁפָ ל ְבּﬠֵ י ָנ ִי  5וְﬠִ ם־הָ אֲ מָ הוֹת אֲ ֶשׁר אָ ַמ ְר ְתּ ִﬠ ָמּם ִאכָּבֵ ָדה:
6:22וּנְ ַק ִתי עוֹד ִמזּ ֹאת וְהָ י ִ
ת־שׁאוּל ל ֹא־הָ יָה לָ הּ יָלֶ ד ﬠַ ד יוֹם מוֹתָ הּ:
ָ
6:23וּלְ ִמיכַל בַּ
7:1וַי ְִהי כִּ י־י ַָשׁב הַ ֶמּלֶ ְבּבֵ יתוֹ וַיהוָה הֵ נִיחַ ־לוֹ ִמסָּ ִביב ִמכָּל־אֹ יְבָ יו:
יוֹשׁב ְבּבֵ ית אֲ ָרזִ ים וַאֲ רוֹן הָ אֱ ִהים יֹ ֵשׁב ְבּתוֹ הַ י ְִריﬠָ ה:
ֹאמר הַ ֶמּלֶ אֶ ל־נ ָָתן הַ נּ ִָביא ְראֵ ה נָא אָ נֹכִ י ֵ
ַ 7:2ויּ ֶ
ֲשׂה כִּ י יְהוָה ﬠִ מָּ :
ַ 7:3ויּ ֹאמֶ ר נָתָ ן אֶ ל־הַ מֶּ לֶ כֹּל אֲ ֶשׁר ִבּלְ בָ ְב לֵ ﬠ ֵ
7:4וַי ְִהי בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־נ ָָתן לֵ אמֹר:
ֶה־לּי בַ ִית ְל ִשׁ ְב ִתּי:
7:5לֵ וְאָ מַ ְרתָּ אֶ ל־ﬠַ ְב ִדּי ָ 6דּוִד כֹּה אָ מַ ר יְהוָה הַ אַ ָתּה ִתּ ְבנ ִ
וּב ִמ ְשׁכָּן:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ַריִם וְﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה וָאֶ ְהיֶה ִמ ְתהַ לֵּ ְבּאֹהֶ ל ְ
ְ
7:6כִּ י ל ֹא י ַָשׁ ְב ִתּי ְבּבַ יִת ְל ִמיּוֹם הַ ֲﬠ ִתי אֶ
יתי ִל ְרעוֹת אֶ ת־ﬠַ ִמּי
ר־ה ְתהַ לַּ כְ ִתּי ְבּכָל 7־י ְִשׂ ָראֵ ל הֲ ָדבָ ר ִדּבַּ ְר ִתּי אֶ ת־אַ חַ ד שׁ ְֹפטֵ י 8י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
ְ 7:7בּכֹל אֲ ֶשׁ ִ
ֹא־בנִיתֶ ם לִ י בֵּ ית אֲ ָרזִ ים:
מ ר לָ מָּ ה ל ְ
אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
7:8וְﬠַ תָּ ה כֹּה־ת ֹאמַ ר לְ ﬠַ ְב ִדּי לְ ָדוִד כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֲ נִי ְל ַק ְח ִתּי ִמן־הַ ָנּוֶה מֵ אַ חַ ר הַ צּ ֹאן לִ ְהיוֹת ָנגִ יד
ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי 9י ְִשׂ ָראֵ ל:
7:9וָאֶ ְהיֶה ﬠִ ְמּ ְבּכֹל אֲ ֶשׁר הָ לַ כְ תָּ וָאַ כְ ִר ָתה אֶ ת־כָּל־אֹ יְבֶ י ִמפָּ נֶי וְﬠָ ִשׂ ִתי לְ ֵשׁם גָּדוֹל כְּ ֵשׁם הַ גְּ דֹלִ ים אֲ ֶשׁר
בָּ אָ ֶרץ:
ְשׁכַן תַּ ְחתָּ יו ְול ֹא י ְִרגַּז עוֹד ְול ֹא־יֹ ִסיפוּ ְבנֵי־ﬠַ וְלָ ה ְלﬠַ נּוֹתוֹ כַּאֲ ֶשׁר
ְשׂ ְמ ִתּי מָ קוֹם לְ ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל וּ ְנטַ ﬠְ ִתּיו ו ָ
7:10ו ַ
בָּ ִראשׁוֹנָה:
יתי שֹׁפְ ִטים ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל וַהֲ נִיחֹ ִתי לְ ִמכָּל־ ֹאיְבֶ י ו ְִהגִּ יד ְל יְהוָה כִּ י־בַ יִת
 7:11וּלְ ִמיּ ִָמים 10אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
י ְִבנֶה11־לְּ :
12
ְשׁכ ְַבתָּ אֶ ת־אֲ בֹתֶ י וַהֲ ִקימ ִֹתי אֶ ת־ז ְַר ֲﬠ אַ חֲ ֶרי אֲ ֶשׁר יֵצֵא ִמ ֵמּﬠֶ י וַהֲ כִ ינ ִֹתי
7:12וְהָ יָה כִּ י י ְִמלְ אוּ יָמֶ י ו ָ
ת־מ ְמלַ כְ תּוֹ:
ַ
אֶ
7:13הוּא ִי ְבנֶה־בַּ יִת לִ ְשׁ ִמי ְו ֹכ ַננ ְִתּי אֶ ת־כִּ ְסאוֹ 13ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
וּב ִנגְ ﬠֵ י ְבּנֵי אָ ָדם:
7:14אֲ נִי אֶ ְהיֶה־לּוֹ ְלאָ ב וְהוּא י ְִהיֶה־לִּ י ְלבֵ ן אֲ ֶשׁר ְבּהַ ﬠֲותוֹ וְהֹ כ ְַח ִתּיו ְבּ ֵשׁבֶ ט אֲ נ ִָשׁים ְ
7:15וְחַ ְס ִדּי ל ֹא־אָ ִסירִ 14ממֶּ נּוּ כַּאֲ ֶשׁר הֲ ִסר ִֹתי ֵמﬠִ ם ָשׁאוּל אֲ ֶשׁר הֲ ִסר ִֹתי ִמ ְלּפָ נֶי :
ְהי 16
 MTוְהָ יָה  DSS(4QSam(a)) LXX and I Chronicles 15:29 //וַי ִ

1

)ﬠַ דִ ﬠיר(  LXX // omit MTﬠַ ד 16

2

)ו ְַתּב ָֹר וַתּ ֹאמֶ ר(  LXX // omit MTו ְַתּב ָֹר ִאתּוֹ 20

3

)יְהוָהיְהוָה(  LXX // omit MTאֲ ַר ֵקּד בָּ רוּ יְהוָה 21

4

ְ Hebrew Msבּﬠֵ ינָיו ְ MT //בּﬠֵ ינָי ְ LXX //בּﬠֵ י ָנ ִי 22
 MTאֶ ל  LXX Syr cf I Chronicles 17:4 // addﬠַ ְב ִדּי 5

5
6

ְ MTבּנֵי ְ LXX and I Chronicles 17:6 // addבּכָל 7
) strophaפ( ִ MTשׁ ְב ֵטי  I Chronicles 7:6 //שׁ ְֹפ ֵטי 7
9
 MTﬠַ ל  Hebrew Mss LXX(L 707 107 489 119 372) Mss Tg Syr Ms Vg // addﬠַ ִמּי 8
10
וּל ִמיּ ִָמים 11
וּל ִמן הַ יּוֹם ְ LXX //
ְ MT
11
ֲשׂה  LXX(L 52) Mss and I Chronicles 17:10 //י ְִבנֶה 11
 MTיַﬠ ֶ
12
 MTיְהוָה  LXX //וְהָ יָה 12
7

8

 LXX(A) Msמַ ְמלַ כְ תּוֹ  MT //כִּ סֵּ א מַ ְמלַ כְ תּוֹ  LXX cf I Chronicles 17:12 //כִּ ְסאוֹ 13
 MTיָסוּר  LXX cf I Chronicles 17:13 //אָ ִסיר 15

13
14

ית וּמַ ְמלַ כְ ְתּ ﬠַ ד־עוֹלָ ם ְלפָ נַי 1וְכִּ ְסאֲ  2י ְִהיֶה נָכוֹן ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ְ 7:16ונ ְֶאמַ ן בֵּ ְ
ל־דּוִד:
7:17כְּ כֹל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וּכְ כֹל הַ ִחזָּיוֹן הַ זֶּה כֵּן ִדּבֶּ ר נ ָָתן אֶ ָ
יאֹתנִ י ﬠַ ד־הֲ ם:
יתי כִּ י הֲ ִב ַ
וּמי בֵ ִ
ֵשׁב לִ פְ נֵי יְהוָה וַיּ ֹאמֶ ר ִמי אָ נֹכִ י אֲ ֹדנָי יְהוִה ִ
7:18וַיָּב ֹא הַ מֶּ לֶ ָדּוִד וַיּ ֶ
7
6
5
4
7:19ו ִַתּ ְקטַ ן  3ז ֹאת ְבּﬠֵ ינֶי אֲ ֹדנָי יְהוִה ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֶ ל־בֵּ ית־ﬠַ ְב ְדּ ְלמֵ ָרחוֹק ו ַַתּ ְראֵ נִי ְבּתוֹר הָ אָ ָדם הַ ַמּﬠֲלָ ה אֲ ֹדנָי
יְהוִה:
10
9
8
ה־יּוֹסיף עוֹד ָדּוִד אֵ לֶ י לְ כָבוֹד אֶ ת־ﬠַ ְב ֶדּ וְאַ תָּ ה אֶ ת־ﬠַ ְב ְדּ י ָָד ְﬠ ָתּ יְהוָה:
ִ
7:20וּמַ
הוֹדיﬠַ אֶ ת־ﬠַ ְב ֶדּ :
7:21בַּ ﬠֲבוּר ﬠַ ְב ְדּ  11וּכְ לִ ְבּ ﬠָ ִשׂיתָ אֵ ת כָּל־הַ גְּ דוּלָּ ה הַ זּ ֹאת לְ ִ
ר־שׁ ַמ ְﬠנוּ ְבּאָ זְ נֵינוּ:
7:22ﬠַ ל־כֵּן גּ ַָד ְל ָתּ אֲ ֹד ָני יְהוִה כִּ י־אֵ ין כָּמוֹ וְאֵ ין אֱ ִהים זוּלָ תֶ ְבּכֹל אֲ ֶשׁ ָ
15
14
ֵשׁם וְלַ ﬠֲשׂוֹת
וּמי כְ ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל  12גּוֹי אֶ חָ ד בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ר הָ לַ הָ אֱ ִהיםִ 13ל ְפדּוֹת־לוֹ לְ ﬠָ ם וְלָ שׂוּם לְּ
ִ 7:23
הַ גְּ דוּלָּ ה ְונ ָֹראוֹת לְ ג ֵָרשׁ ִ 16מפְּ נֵי ﬠַ ְמּ אֲ ֶשׁר פָּ ִדיתָ לְּ ִמ ִמּצְ ַר ִים גּוֹי 17וֵא הָ יו:
7:24ו ְַתּכוֹנֵן 18אֶ ת־ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל ְל לְ ﬠָ ם ﬠַ ד־עוֹלָ ם וְאַ ָתּה יְהוָה הָ יִיתָ לָ הֶ ם לֵ א ִהים:
ֲשׂה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ:
7:25וְﬠַ תָּ ה אֲ ֹדנָי יְהוָה 19הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְרתָּ ﬠַ ל־ﬠַ ְב ְדּ וְﬠַ ל־בֵּ יתוֹ הָ ֵקם ﬠַ ד־עוֹלָ ם ַוﬠ ֵ
ְ 7:26ויִגְ ַדּל ִשׁ ְמ ﬠַ ד־עוֹלָ ם לֵ אמֹר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י  20י ְִשׂ ָראֵ ל וּבֵ ית ﬠַ ְב ְדּ ָדוִד י ְִהיֶה נָכוֹן ְלפָ נֶי :
ת־לבּוֹ ְל ִה ְתפַּ לֵּ ל אֵ לֶ י
7:27כִּ י־אַ ָתּה 21גָּלִ יתָ ה אֶ ת־ ֹאזֶן ﬠַ ְב ְדּ לֵ אמֹר בַּ יִת אֶ ְבנֶה־לָּ ﬠַ ל־כֵּן ָמ ָצא ﬠַ ְב ְדּ אֶ ִ
אֶ ת־הַ ְתּ ִפלָּ ה הַ זּ ֹאת:
7:28וְﬠַ ָתּה אֲ ֹדנָי יְהוִה אַ תָּ ה־הוּא הָ אֱ ִהים ְוּדבָ ֶרי י ְִהיוּ אֱ ֶמת ו ְַתּ ַדבֵּ ר ﬠַ ל22־ﬠַ ְב ְדּ אֶ ת־הַ טּוֹבָ ה הַ זּ ֹאת:
וּמ ִבּ ְרכ ְָת ְי ֹב ַר
7:29וְﬠַ תָּ ה הוֹאֵ ל וּבָ ֵר אֶ ת־בֵּ ית ﬠַ ְב ְדּ לִ ְהיוֹת ְלעוֹלָ ם לְ פָ נֶי כִּ י־אַ תָּ ה אֲ ֹדנָי יְהוִה ִדּבַּ ְר ָתּ ִ
בֵּ ית־ﬠַ ְב ְדּ לְ עוֹלָ ם:
8:1וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי־כֵן וַ ַיּ ָדּוִד אֶ ת־פְּ לִ ְשׁ ִתּים וַיַּכְ נִיﬠֵ ם וַיִּ ַקּח ָדּוִד אֶ ת־מֶ תֶ ג הָ אַ ָמּה ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:
וּמל ֹא הַ חֶ בֶ ל ְלהַ חֲ יוֹת ו ְַתּ ִהי
אוֹתם אַ ְרצָ ה ַוי ְַמ ֵדּד ְשׁנֵי־חֲ בָ ִלים ְלהָ ִמית ְ
ָ
ַ 8:2ו ַיּ אֶ ת־מוֹאָ ב ַויְמַ ְדּ ֵדם בַּ חֶ בֶ ל הַ ְשׁכֵּב
מוֹאָ ב לְ ָדוִד לַ ﬠֲבָ ִדים נ ְֹשׂאֵ י ִמנְ חָ ה:
ן־רחֹ ב מֶ לֶ צוֹבָ ה ְבּלֶ כְ תּוֹ ְלהָ ִשׁיב יָדוֹ ִבּנְהַ ר:
ַ 8:3ו ַיּ ָדּוִד אֶ ת־הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר בֶּ ְ
ַיּוֹת ר
 8:4וַיִּ ְלכֹּד ָדּוִד ִממֶּ נּוּ אֶ לֶ ף ֶרכֶב ו ְִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ פִ ים 1פָּ ָר ִשׁים ְוﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ִאישׁ ַרגְ ִלי ַויְﬠַ ֵקּר ָדּ ִוד אֶ ת־כָּל־הָ ֶרכֶב ו ֵ
ִממֶּ נּוּ מֵ אָ ה ָרכֶב:
ְ MTלפָ נֶי  Hebrew Mss cf LXX Syr //לְ פָ נַי 16
 MTכִּ ְסאֲ  LXX //וְכִּ ְסאֲ 16
3
 MTעוֹד  LXX OL Syr and I Chronicles 17:17 // addו ִַתּ ְקטַ ן 19
4
 MTגַּם  Hebrew Mss LXX Syr // addו ְַתּ ַדבֵּ ר 19
5
ְ MT LXXוז ֹאת  I Chronicles 17:17 //וַתַּ ְראֵ נִי 19
6
תּוֹרת ְ I Chronicles 17:17 //בּתוֹר 19
ַ MT LXX
7
 I Chronicles 17:17 // omit MT LXXהַ ַמּﬠֲלָ ה 19
8
ְ MT LXXל ַדבֵּ ר  I Chronicles 17:18 //לְ כָבוֹד 20
9
 I Chronicles 17:18 // omit MT LXXאֶ ת־ﬠַ ְב ֶדּ 20
10
תּ 20
 MTאֲ ֹדנָי  LXX(B) Ms // addי ָָדﬠְ ָ
11
ְ MTדּבָ ְר  LXX(B) Ms and I Chronicles 17:18 //ﬠַ ְב ְדּ 21
12
ִשׂ ָראֵ ל 23
 MTכְּ י ְִשׂ ָראֵ ל  Hebrew Mss LXX Tg Syr //י ְ
13
 MTהָ לְ כוּ אֱ ִהים  I Chronicles 17:21 //הָ לַ הָ אֱ ִהים 23
14
 MTלוֹ ְ LXX(MN) Mss and I Chronicles 17:21 //לּ 23
15
 MT Tgלָ כֶם  DSS(4QSam(a)) LXX // addוְלַ ﬠֲשׂוֹת 23
16
ְ MTלאַ ְר ֶצ ְ I Chronicles 17:21 cf DSS(4QSam(a)) spacing //לג ֵָרשׁ 23
17
 MTגּוֹיִם  LXX //גּוֹי 23
18
 MTלְ  cf I Chronicles 17:22 // addו ְַתּכוֹנֵן 24
19
דנָי יְהוָה 25
 LXX(BA) Mss OL Msאֲ ֹדנָי  MT //יְהוָה אֱ ִהים  Hebrew Mss LXX(MN) Mss and 20, 22 //אֲ ֹ
20
 cאֱ ִהים ﬠַ ל  I Chronicles 17:24 LXX //אֱ הֵ י 26
21
ִשׂ ָראֵ ל ) LXX(44) and I Chronicles 17:25 LXX(SB 127) // add (cf 26אַ תָּ ה 27
 MTיְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְ
22
 MTאֶ ל  LXX Tg Mss Syr //ﬠַ ל 28
1
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ים־וּשׁ ַניִם אֶ לֶ ף ִאישׁ:
ְ
8:5וַתָּ ב ֹא אֲ ַרם ַדּמֶּ ֶשׂק לַ ﬠְ ֹז ר לַ הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר מֶ לֶ צוֹבָ ה וַ ַיּ ָדּוִד בַּ אֲ ָרם ﬠֶ ְשׂ ִר
ת־דּוִד ְבּכֹל אֲ ֶשׁר הָ לָ :
נוֹשׂאֵ י ִמ ְנחָ ה וַיֹּ ַשׁע יְהוָה אֶ ָ
ָשׂם ָדּוִד ְנצִ ִבים בַּ אֲ ַרם ַדּמֶּ ֶשׂק ו ְַתּ ִהי אֲ ָרם לְ ָדוִד לַ ﬠֲבָ ִדים ְ
8:6וַיּ ֶ
ישׁק ֶמלֶ
ְרוּשׁלָ ִם גַּם־אַ ֶתּם לָ ַקח אַ חַ ר ִשׁ ַ
8:7וַיִּ ַקּח ָדּוִד אֵ ת ִשׁלְ טֵ י הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר הָ יוּ ﬠַ ל2־ﬠֲבָ ָדי הֲ ַד ְדﬠָ זֶר ַוי ְִביאֵ ם י ָ
ְרוּשׁלַ ִם:3
ן־שׁ מֹה בַּ ֲﬠ תוֹ אֶ ל־י ָ
ִמצְ ַריִם ִבּימֵ י ְרחַ ְבﬠָ ם בֶּ ְ
וּמבֵּ רֹתַ י ﬠָ ֵרי הֲ ַד ְדﬠָ זֶר לָ ַקח הַ מֶּ לֶ ָדּוִד ְנחֹ ֶשׁת הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד:
וּמ ֶטבַ חִ 4
ִ 8:8
8:9וַיִּ ְשׁמַ ע תֹּﬠִ י מֶ לֶ חֲ מָ ת כִּ י ִהכָּה ָדוִד אֵ ת כָּל־חֵ יל הֲ ַד ְדﬠָ זֶר:
נִלחַ ם בַּ הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר ַו ַיּכֵּהוּ
־דּוִד לִ ְשׁאָ ל־לוֹ ְל ָשׁלוֹם וּלְ בָ רֲ כוֹ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ְ
־בּנוֹ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ָ
תּﬠִ י אֶ ת־הֲ ד ָֹרם ְ 5
8:10וַיִּ ְשׁלַ ח ֹ
וּביָדוֹ הָ יוּ כְּ לֵ י־כֶסֶ ף וּ כְ לֵ י־זָהָ ב וּכְ לֵ י ְנחֹ ֶשׁת:
י־אישׁ ִמ ְלחֲ מוֹת תֹּﬠִ י הָ יָה הֲ ַד ְדﬠָ זֶר ְ
כִּ ִ
8:11גַּם־אֹתָ ם ִה ְק ִדּישׁ הַ ֶמּלֶ ָדּוִד לַ יהוָה ִﬠם־הַ כֶּסֶ ף וְהַ זָּ הָ ב אֲ ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ ִמכָּל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר כִּ בֵּ שׁ:
ן־רחֹ ב מֶ לֶ צוֹבָ ה:
וּמ ְשּׁלַ ל הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר בֶּ ְ
וּמﬠֲמָ לֵ ק ִ
וּמ ְפּלִ ְשׁ ִתּים ֵ
וּמ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן ִ
וּממּוֹאָ ב ִ
 8:12מֵ אֱ דוֹםִ 6
ֵיא־מלַ ח ְשׁמוֹנָה ﬠָ ָשׂר אָ לֶ ף:
ֶ
ישׁי בֶּ ן־צְ רוּיָה ִהכָּה אֶ ת־אֱ דֹםְ 7בּג
ַ 8:13ויַּﬠַ שׂ ָדּוִד ֵשׁם ְבּשֻׁ בוֹ מֵ הַ כּוֹתוֹ אֶ ת־אֲ ָרם וְאֲ ִב ַ
ת־דּוִד ְבּכֹל אֲ ֶשׁר הָ לָ :
ַיּוֹשׁ ע יְהוָה אֶ ָ
ָשׂם בֶּ אֱ דוֹם ְנצִ יב 8וַי ְִהי כָל־אֱ דוֹם ﬠֲבָ ִדים לְ ָדוִד ו ַ
8:14וַיּ ֶ
8:15וַיִּ ְמ ָדּוִד ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַי ְִהי ָד ִוד עֹ ֶשׂה ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה לְ כָל־ﬠַ מּוֹ:
ִיהוֹשׁפָ ט בֶּ ן־אֲ ִחילוּד מַ זְ כִּ יר:
ָ
8:16וְיוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּיָה ﬠַ ל־הַ צָּבָ א ו
9
ימלֶ בֶּ ן־אֶ ְביָתָ ר כֹּהֲ נִ ים ו ְִשׁ ָשׁא סוֹפֵ ר:
ְ 8:17וצָדוֹק בֶּ ן־אֲ ִחיטוּב וַאֲ ִח ֶ
וּבנֵי ָדוִד ֹסּ ֵכנִים 11הָ יוּ:
וּב ָניָהוּ בֶּ ן־יְהוֹי ָָדע ﬠַ ל־הַ כְּ ֵר ִתי  10וְהַ פְּ לֵ ִתי ְ
ְ 8:18
ֱשׂה ִﬠמּוֹ חֶ סֶ ד בַּ ﬠֲבוּר יְהוֹנ ָָתן:
נוֹתר ְלבֵ ית ָשׁאוּל וְאֶ ﬠ ֶ
ֹאמר ָדּוִד הֲ כִ י יֶשׁ־עוֹד אֲ ֶשׁר ַ
ַ 9:1ויּ ֶ
ֹאמר ﬠַ ְב ֶדּ :
ל־דּוִד ַויּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֵ לָ יו הַ אַ ָתּה צִ יבָ א ַויּ ֶ
וּשׁמוֹ צִ יבָ א וַיִּ ְק ְראוּ־לוֹ אֶ ָ
9:2וּלְ בֵ ית ָשׁאוּל ﬠֶ בֶ ד ְ
ֹאמר צִ יבָ א אֶ ל־הַ מֶּ לֶ עוֹד בֵּ ן לִ יהוֹנָתָ ן
ֱשׂה ִﬠמּוֹ חֶ סֶ ד אֱ ִהים ַויּ ֶ
9:3וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ הַ אֶ פֶ ס עוֹד ִאישׁ ְלבֵ ית ָשׁאוּל וְאֶ ﬠ ֶ
נְ כֵה ַרגְ לָ יִם:
ַ 9:4ויּ ֹאמֶ ר־לוֹ הַ ֶמּלֶ אֵ י ֹפה הוּא ַויּ ֹאמֶ ר צִ יבָ א אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ִהנֵּה־הוּא בֵּ ית ָמכִ יר בֶּ ן־ﬠַ ִמּיאֵ ל ְבּלוֹ ְדבָ ר:
9:5וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ ָדּוִד וַיִּ ָקּחֵ הוּ ִמבֵּ ית ָמכִ יר בֶּ ן־ﬠַ ִמּיאֵ ל ִמלּוֹ ְדבָ ר:
ֹאמר ִהנֵּה ﬠַ ְב ֶדּ :
ל־דּוִד וַיִּ פֹּ ל ﬠַ ל־פָּ נָיו וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד ִמפִּ י בָּ ﬠַ ל וַיּ ֶ
ן־שׁאוּל אֶ ָ
9:6וַיָּב ֹא ִמפִּ י־בָּ ﬠַ ל  12בֶּ ן־יְהוֹנ ָָתן בֶּ ָ
ָל־שׂ ֵדה
ֱשׂה ִﬠ ְמּ חֶ סֶ ד בַּ ﬠֲבוּר יְהוֹנ ָָתן אֲ ִבי 13אָ ִבי וַהֲ ִשׁב ִֹתי לְ אֶ ת־כּ ְ
ירא כִּ י ﬠָ שֹׂה אֶ ﬠ ֶ
ל־תּ ָ
9:7וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ָדוִד אַ ִ
ָשׁאוּל אָ ִבי וְאַ תָּ ה תּ ֹאכַל לֶ חֶ ם ﬠַ ל־שֻׁ לְ חָ נִי תָּ ִמיד:
נִית אֶ ל־הַ כֶּלֶ ב הַ מֵּ ת אֲ ֶשׁר ָכּמוֹנִי:
9:8וַיִּ ְשׁתַּ חוּ וַיּ ֹאמֶ ר מֶ ה ﬠַ ְב ֶדּ כִּ י פָ ָ
וּלכָל־בֵּ יתוֹ נ ַָת ִתּי ְלבֶ ן־אֲ ֹדנֶי :
9:9וַיִּ ְק ָרא הַ מֶּ לֶ אֶ ל־צִ יבָ א נַﬠַ ר ָשׁאוּל ַויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו כֹּל אֲ ֶשׁר הָ יָה לְ ָשׁאוּל ְ
וּמ ִפּי־בָּ ﬠַ ל 1בֶּ ן־אֲ ֹדנֶי
9:10וְﬠָ בַ ְדתָּ לּוֹ אֶ ת־הָ אֲ ָדמָ ה אַ תָּ ה וּבָ נֶי וַﬠֲבָ ֶדי וְהֵ בֵ אתָ אֶ ל־בֵּ ית 14אֲ ֹדנֶי לֶּ חֶ ם וַאֲ כַלוִּ 15
וּלצִ יבָ א חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר בָּ נִ ים ְוﬠֶ ְשׂ ִרים ﬠֲבָ ִדים:
י ֹאכַל ָתּ ִמיד לֶ חֶ ם ﬠַ ל־שֻׁ לְ חָ נִי ְ
ְשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ פִ ים 4
ע־מאוֹת ָ LXX cf DSS OL I Chronicles 18:4 Josephus, Ant. 7.99 //רכֶב ו ִ
וּשׁבַ ֵ
ְ MT
 MTאֶ ל  Hebrew Mss LXX Tg Syr //ﬠַ ל 7
ְרוּשׁלַ ִם 7
ן־שׁ מֹה בַּ ֲﬠ תוֹ אֶ ל־י ָ
ישׁק מֶ לֶ ִמצְ ַריִם ִבּימֵ י ְרחַ ְבﬠָ ם בֶּ ְ
 OL cf (DSS) LXX //גַּם־אַ תֶּ ם לָ ַקח אַ חַ ר ִשׁ ַ

1
2
3



ְרוּשׁלַ ִם( omit MT
ְרוּשׁלַ ִם י ָ
)י ָ
וּמ ֶטבַ ח 8
וּמבֶּ טַ ח ִ Syr LXX Mss cf Genesis 22:24; I Chronicles 18:8 //
ִ MT
יוֹרם  LXX and I Chronicles 18:10 //הֲ ד ָֹרם 10
ָ MT
) strophaד(  MTמֵ אֲ ָרם ֵ Hebrew Mss LXX Syr cf I Chronicles 18:12 //מאֱ דוֹם 12
ישׁי בֶּ ן־צְ רוּיָה ִהכָּה אֶ ת־אֱ דֹם 13
)אֶ ת־אֲ ָרםאֶ ת־אֱ דֹם(  cf LXX and I Chronicles 18:12 // omit MTוְאֲ ִב ַ
ָשׂם בֶּ אֱ דוֹם נְ צִ יב 14
ָשׂם בֶּ אֱ דוֹם ְנצִ ִבים ְבּכָל־אֱ דוֹם ָשׂם נְ צִ ִבים  LXX(N) Syr //וַיּ ֶ
 MTוַיּ ֶ
שׁא 17
וּשׂ ָריָה  LXX(MN); I Kings 4:3; II Samuel 20:25 Tg Ms //ו ְִשׁ ָ
ְשׁא  stropha) //וא ; lossש( ְ MT
ְשׁו ָ
Iו ַ

4
5
6
7
8
9

וּשׁוָא Chronicles 18:16 //
ְ II Samuel 20:25
10
 MTוְהַ כְּ ֵר ִתי  I Chronicles 18:17 //ﬠַ ל־הַ כְּ ֵר ִתי 18
11
) metathesisסכ ; strophaס(  MTכֹּהֲ נִים  Cf. LXX; Isaiah 22:15 //סֹּ כֵנִים 18
12
ֹשׁת ִ LXX(L) //מפִּ י־בָּ ﬠַ ל 6
ְ MT Tg Syr Vgמ ִפיב ֶ
)אֲ ִביאָ ִבי (  LXX // omit MTאֲ ִבי 7
 MTוְהָ יָה ְלבֶ ן  LXX(L) //אֶ ל־בֵּ ית 10
 MTוַאֲ כָלוֹ  LXX(LMN) //וַאֲ כַלוּ 10

13
14
15

וּמ ִפּי־בָּ ﬠַ ל 2אָ כַל 3ﬠַ ל־שֻׁ לְ חַ ן
ֲשׂה ﬠַ ְב ֶדּ ִ
9:11וַיּ ֹאמֶ ר צִ יבָ א אֶ ל־הַ מֶּ לֶ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ְי ַצוֶּה אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ אֶ ת־ﬠַ ְבדּוֹ כֵּן יַﬠ ֶ
ָדּוִד  4כְּ אַ חַ ד ִמ ְבּנֵי הַ מֶּ לֶ :
6
מוֹשׁב בֵּ ית־צִ יבָ א ﬠֲבָ ִדים ִל ִמ ִפּי בָּ ﬠַ ל:
ַ
וּשׁמוֹ ִמיכָה ְוכֹל
ן־קטָ ן ְ
9:12וְלִ ִמפִּ י־בָּ ﬠַ ל  5בֵּ ָ
ירוּשׁלַ ִם כִּ י ﬠַ ל־שֻׁ לְ חַ ן הַ מֶּ לֶ תָּ ִמיד הוּא ֹאכֵל וְהוּא ִפּסֵּ חַ ְשׁ ֵתּי ַרגְ לָ יו:
ָ
וּמפִּ י־בָּ ﬠַ ל 7יֹ ֵשׁב ִבּ
ִ 9:13
10:1וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי־כֵן וַיּ ָָמת מֶ לֶ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וַיִּ ְמ חָ נוּן ְבּנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ֱשׂה־חֶ סֶ ד ִﬠם־חָ נוּן בֶּ ן־נָחָ שׁ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אָ ִביו ִﬠ ָמּ ִדי חֶ סֶ ד וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד ְלנַחֲ מוֹ ְבּיַד־ﬠֲבָ ָדיו
ֹאמר ָדּוִד אֶ ﬠ ֶ
10:2וַיּ ֶ
אֶ ל־אָ ִביו וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד אֶ ֶרץ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
י־שׁלַ ח ְל ְמנַחֲ ִמים הֲ לוֹא בַּ ﬠֲבוּר
ֹאמרוּ ָשׂ ֵרי ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן אֶ ל־חָ נוּן אֲ ֹדנֵיהֶ ם הַ ְמכַבֵּ ד ָדּוִד אֶ ת־אָ ִבי ְבּﬠֵ ינֶי כִּ ָ
10:3וַיּ ְ
וּל ַרגְּ לָ הּ וּלְ הָ פְ כָהּ ָשׁלַ ח ָדּוִד אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו אֵ לֶ י :
חֲ קוֹר אֶ ת־הָ ﬠִ יר ְ
ְשׁלְּ חֵ ם:
תוֹתיהֶ ם ַוי ַ
ת־מ ְדוֵיהֶ ם בַּ חֵ צִ י ﬠַ ד ְשׁ ֵ
ַ
10:4וַיִּ ַקּח חָ נוּן אֶ ת־ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד ַו ְיגַלַּ ח אֶ ת 8־זְ ָקנָם וַיִּ כְ רֹת אֶ
ֹאמ ר הַ ֶמּלֶ ְשׁבוּ ִב ֵירחוֹ ﬠַ ד־ ְיצַמַּ ח זְ ַקנְ כֶם
10:5וַ ַיּגֵּד 9לְ ָדוִד וַיִּ ְשׁלַ ח לִ ְק ָראתָ ם כִּ י־הָ יוּ הָ אֲ נ ִָשׁים נִכְ לָ ִמים ְמאֹד וַיּ ֶ
ְשׁ ְבתֶּ ם:
ו ַ
ית־רחוֹב וְאֶ ת־אֲ ַרם צוֹבָ א ﬠֶ ְשׂ ִרים
ְ
10:6וַיִּ ְראוּ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן כִּ י נ ְִבאֲ שׁוּ ְבּ ָדוִד וַיִּ ְשׁלְ חוּ ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן וַיִּ ְשׂכְּ רוּ אֶ ת־אֲ ַרם בֵּ
אֶ לֶ ף ַרגְ לִ י וְאֶ ת־מֶ לֶ מַ ֲﬠכָה אֶ לֶ ף ִאישׁ ו ְִאישׁ טוֹב ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף ִאישׁ:
10:7וַיִּ ְשׁמַ ע ָדּוִד וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ת־יוֹאָ ב וְאֵ ת כָּל־הַ צָּבָ א הַ גִּ בּ ִֹרים:
וּמ ֲﬠכָה ְלבַ ָדּם בַּ ָשּׂ ֶדה:
10:8וַיֵּצְ אוּ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וַיַּﬠַ ְרכוּ ִמלְ חָ מָ ה פֶּ תַ ח הַ ָשּׁﬠַ ר וַאֲ ַרם צוֹבָ א ְוּרחוֹב ו ְִאישׁ־טוֹב ַ
חוּרי ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּ ֲﬠ ֹר ִל ְק ַראת אֲ ָרם:
וּמאָ חוֹר וַיִּ ְבחַ ר ִמכֹּל ְבּ ֵ
ְתה אֵ לָ יו ְפּנֵי הַ ִמּ ְלחָ ָמה ִמפָּ נִים ֵ
10:9וַיּ ְַרא יוֹאָ ב כִּ י־הָ י ָ
10:10וְאֵ ת י ֶֶתר הָ ﬠָ ם נ ַָתן ְבּיַד אַ ְב ַשׁי אָ ִחיו ַו ַיּ ֲﬠ ֹר ִל ְק ַראת ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
הוֹשׁיﬠַ לָ :
ם־בּנֵי ﬠַ מּוֹן יֶחֱ זְ קוּ ִמ ְמּ וְהָ לַ כְ ִתּי ְל ִ
10:11וַיּ ֹאמֶ ר ִאם־תֶּ חֱ זַק אֲ ָרם ִממֶּ נִּי וְהָ יִתָ ה לִּ י לִ ישׁוּﬠָ ה ו ְִא ְ
ֲשׂה הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינָיו:
וּבﬠַ ד ﬠָ ֵרי אֱ הֵ ינוּ וַיהוָה ַיﬠ ֶ
10:12חֲ זַק ְונ ְִתחַ זַּק ְבּﬠַ ד־ﬠַ מֵּ נוּ ְ
10:13וַיִּ גַּשׁ יוֹאָ ב וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ﬠִ מּוֹ לַ ִמּלְ חָ מָ ה בַּ אֲ ָרם וַ ָיּנֻסוּ ִמפָּ נָיו:
ְרוּשׁלָ ִם:
ָשׁב יוֹאָ ב ֵמﬠַ ל ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן ַו ָיּב ֹא 10י ָ
ישׁי וַ ָיּבֹאוּ הָ ﬠִ יר ַויּ ָ
וּבנֵי ﬠַ מּוֹן ָראוּ כִּ י־נָס אֲ ָרם וַ ָיּנֻסוּ ִמפְּ נֵי אֲ ִב ַ
ְ 10:14
10:15וַיּ ְַרא אֲ ָרם כִּ י נִ גַּף ִל ְפנֵי ְבּנֵי 11־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיֵּאָ ְספוּ יָחַ ד:
10:16וַיִּ ְשׁלַ ח הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר וַיֹּ צֵא אֶ ת־אֲ ָרם אֲ ֶשׁר מֵ ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וַ ָיּבֹאוּ חֵ ילָ ם וְשׁוֹבַ ַשׂר־צְ בָ א הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר לִ פְ ֵניהֶ ם:
אמה וַיַּﬠַ ְרכוּ אֲ ָרם ִל ְק ַראת ָדּוִד וַיִּ לָּ חֲ מוּ ִﬠמּוֹ:
10:17וַיֻּגַּד לְ ָדוִד ַויֶּאֱ ֹסף אֶ ת־כָּל־ ִי ְשׂ ָראֵ ל וַ ַיּ ֲﬠבֹר אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן וַ ָיּב ֹא חֵ לָ ָ
12
10:18וַ ָיּנָס אֲ ָרם ִמפְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּהֲ רֹג ָדּוִד מֵ אֲ ָרם ְשׁבַ ע מֵ אוֹת ֶרכֶב וְאַ ְרבָּ ִﬠים אֶ לֶ ף ִאישׁ ַרגְ ִלי וְאֵ ת שׁוֹבַ
ַשׂר־צְ בָ אוֹ ִהכָּה וַיָּמָ ת ָשׁם:
הוֹשׁיﬠַ
10:19וַיִּ ְראוּ כָל־הַ ְמּלָ כִ ים ﬠַ ְב ֵדי הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר כִּ י נִ גְּ פוּ ִל ְפנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְַשׁ ִלמוּ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּﬠַ ְבדוּם וַיִּ ְראוּ אֲ ָרם ְל ִ
ת־בּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ְ
עוֹד אֶ
11:1וַי ְִהי לִ ְתשׁוּבַ ת הַ ָשּׁנָה לְ ﬠֵ ת צֵאת הַ ְמּלָ כִ ים 13וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּ ִוד אֶ ת־יוֹאָ ב וְאֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו ִﬠמּוֹ וְאֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְַשׁ ִחתוּ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
יוֹשׁב ִבּ
ל־רבָּ ה ו ְָדוִד ֵ
ת־בּנֵי ﬠַ מּוֹן וַ ָיּצֻרוּ ﬠַ ַ
ְ
אֶ

וּמ ִפּי־בָּ ﬠַ ל 10
ֹשׁת ִ LXX(L) //
וּמ ִפיב ֶ
ְ MT Tg Syr Vg
וּמ ִפּי־בָּ ﬠַ ל 11
ֹשׁת ִ LXX(L) //
וּמ ִפיב ֶ
ְ MT Tg Syr Vg
 MTאֹ כֵל  LXX //אָ כַל 11

) //הַ ֶמּלֶ הַ ֶמּלֶ (  LXX(19) Msהַ ֶמּלֶ כְּ אַ חַ ד ִמ ְבּנֵי  LXX(L) Syr // omitשֻׁ ְלחַ ן הַ ֶמּלֶ

 LXX //שֻׁ לְ חַ ן ָדּוִד 11

1
2
3
4

 Hebrew Ms LXX(121) Msשֻׁ ְלחָ נוֹ -)? //ן-ד(  MTשֻׁ לְ חָ נִי
5
ֹשׁת  LXX(L) //ו ְִל ִמ ִפּי־בָּ ﬠַ ל 12
 MT Tg Syr Vgו ְִל ְמ ִפיב ֶ
6
ִ MTמיכָא ִ Hebrew Mss cf Tg and I Cronicles 8:34-35, 9:40-41 //מיכָה 12
7
וּמ ִפּי־בָּ ﬠַ ל 13
ֹשׁת ִ LXX(L) //
וּמ ִפיב ֶ
ְ MT Tg Syr Vg
8
 MT Tg Vgחֲ צִ י  LXX cf DSS spacing // addאֶ ת 4
9
ַ MT LXX Tg Vgויַּגִּ דוּ  LXX(L) //וַ ַיּגֵּד 5
10
 MT LXX(MN) // omit LXX(L) OLוַיָּב ֹא 14
11
) ִל ְפנֵיְ בּנֵי( ְ LXX(L) Syr Mss // omit MTבּנֵי 15
12
 MTפָּ ָר ִשׁים ִ LXX(L) OL and I Chronicles 19:18 //אישׁ ַרגְ לִ י 18
13
 MTהַ ַמּ ְלאכִ ים  Hebrew Mss LXX OL Tg Vg and I Chronicles 20:1 //הַ ְמּלָ כִ ים 1

11:2וַי ְִהי לְ ﬠֵ ת הָ ﬠֶ ֶרב וַיּ ָָקם ָדּוִד מֵ ﬠַ ל ִמ ְשׁכָּבוֹ וַיִּ ְתהַ לֵּ ﬠַ ל־גַּג בֵּ ית־הַ ֶמּלֶ וַיּ ְַרא ִא ָשּׁה רֹחֶ צֶת  1וְהָ ִא ָשּׁה טוֹבַ ת
מַ ְראֶ ה ְמאֹד:
אוּר ָיּה הַ ִח ִתּי:
ת־שׁבַ ע בַּ ת־אֱ לִ יﬠָ ם אֵ ֶשׁת ִ
ֶ
11:3וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד וַיִּ ְדרֹשׁ לָ ִא ָשּׁה וַיּ ֹאמֶ ר הֲ לוֹא־ז ֹאת בַּ
יתהּ:
11:4וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד ַמ ְלאָ כִ ים וַיִּ ָקּחֶ הָ ו ַָתּבוֹא אֵ לָ יו וַיִּ ְשׁכַּב ִﬠ ָמּה ו ְִהיא ִמ ְת ַק ֶדּ ֶשׁת ִמטֻּ ְמאָ ָתהּ ו ַָתּ ָשׁב אֶ ל־בֵּ ָ
11:5וַתַּ הַ ר הָ ִא ָשּׁה ו ִַתּ ְשׁלַ ח וַתַּ גֵּד לְ ָדוִד וַתּ ֹאמֶ ר הָ ָרה אָ נֹכִ י:
3
ת־אוּריָּה אֵ לָ יו :
ִ
ת־אוּריָּה הַ ִח ִתּי וַיִּ ְשׁלַ ח יוֹאָ ב אֶ
ִ
11:6וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד אֶ ל־יוֹאָ ב וַיּ ֹאמֶ רְ 2שׁלַ ח אֵ לַ י אֶ
ֹאמר ִל ְשׁלוֹם:4
אוּריָּה אֵ לָ יו וַיִּ ְשׁאַ ל ָדּוִד לִ ְשׁלוֹם יוֹאָ ב וְלִ ְשׁלוֹם הָ ﬠָ ם ו ְִל ְשׁלוֹם הַ ִמּ ְלחָ ָמה ַויּ ֶ
11:7וַ ָיּב ֹא ִ
אוּריָּה ִמפְּ נֵי  5הַ ֶמּלֶ ו ֵַתּצֵא אַ חֲ ָריו ַמ ְשׂאַ ת הַ ֶמּלֶ :
ית ְוּרחַ ץ ַרגְ לֶ י וַ ֵיּ ֵצא ִ
אוּריָּה ֵרד לְ בֵ ְ
11:8וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד לְ ִ
אוּריָּה פֶּ ַתח בֵּ ית הַ ֶמּלֶ אֵ ת כָּל־ﬠַ ְב ֵדי אֲ ֹדנָיו ְול ֹא י ַָרד אֶ ל־בֵּ יתוֹ:
11:9וַיִּ ְשׁכַּב ִ
ל־אוּריָּה הֲ לוֹא ִמ ֶדּ ֶר אַ ָתּה בָ א מַ דּוּﬠַ ל ֹא־י ַָר ְדתָּ
ִ
אוּריָּה אֶ ל־בֵּ יתוֹ וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ
11:10וַיֻּגַּד 6לְ ָדוִד לֵ אמֹר ל ֹא־י ַָרד ִ
אֶ ל־בֵּ יתֶ :
ִיהוּדה יֹ ְשׁ ִבים בַּ סֻּ כּוֹת וַאדֹנִי יוֹאָ ב וְﬠַ ְב ֵדי אֲ דֹנִי ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ ָשּׂ ֶדה חֹ נִים
ל־דּוִד הָ אָ רוֹן ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
אוּריָּה אֶ ָ
11:11וַיּ ֹאמֶ ר ִ
ֱשׂה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה:
ם־א ְשׁ ִתּי חַ י־יְהוָה 7וְחֵ י נ ְַפ ֶשׁ ִאם־אֶ ﬠ ֶ
יתי לֶ אֱ כֹל ו ְִל ְשׁתּוֹת וְלִ ְשׁכַּב ִﬠ ִ
וַאֲ נִי אָ בוֹא אֶ ל־בֵּ ִ
ירוּשׁלַ ִם בַּ יּוֹם הַ הוּא:
ָ
אוּריָּה ִב
ֵשׁב ִ
ל־אוּריָּה ֵשׁב בָּ זֶה גַּם־הַ יּוֹם וּמָ חָ ר אֲ ַשׁלְּ חֶ ָךּ ַויּ ֶ
ִ
ַ 11:12ויּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ
ְשׁכַב ְבּ ִמ ְשׁכָּבִ 9ﬠם־ﬠַ ְב ֵדי אֲ ֹדנָיו וְאֶ ל־בֵּ יתוֹ
ְשׁכְּ ֵרהוּ ַו ֵיּ ֵצא בָ ﬠֶ ֶרב ו ָ
וּמ ָמּחֳ ָרת ְק ָרא 8־לוֹ ָדוִד וַיּ ֹאכַל לְ פָ נָיו וַיּ ְֵשׁ ְתּ ַוי ַ
ִ 11:13
ל ֹא י ָָרד:
אוּריָּה:
ַ 11:14וי ְִהי בַ בּ ֶֹקר וַיִּ כְ תֹּב ָדּוִד סֵ פֶ ר אֶ ל־יוֹאָ ב וַיִּ ְשׁלַ ח ְבּיַד ִ
ְשׁ ְב ֶתּם ֵמאַ חֲ ָריו ְו ִנכָּה
ת־אוּריָּה אֶ ל־מוּל פְּ נֵי הַ ִמּלְ חָ מָ ה הַ חֲ ז ָָקה ו ַ
ִ
11:15וַיִּ כְ תֹּב בַּ סֵּ פֶ ר לֵ אמֹר הָ בֵ א  10אֶ
וָמֵ ת:
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ת־אוּריָּה ﬠַ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר י ַָדע כִּ י אַ נְ ֵשׁי־חַ יִל ָשׁם:
ִ
ַ 11:16וי ְִהי ִבּ ְשׁמוֹר יוֹאָ ב ﬠַ ל ־הָ ִﬠיר וַיִּ תֵּ ן אֶ
אוּריָּה הַ ִח ִתּי:
11:17וַיֵּצְ אוּ אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠִ יר וַיִּ לָּ חֲ מוּ אֶ ת־יוֹאָ ב וַיִּ פֹּל ִמן־הָ ﬠָ ם מֵ ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד וַיָּמָ ת גַּם ִ
־דּ ְב ֵרי הַ ִמּלְ חָ מָ ה:
11:18וַיִּ ְשׁלַ ח יוֹאָ ב וַ ַיּגֵּד ְל ָדוִד אֶ ת־כָּל ִ
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ִמּלְ חָ ָמה לְ ַדבֵּ ר אֶ ל־הַ ֶמּלֶ :
ַלּוֹת אֵ ת כּ ִ
11:19וַ ְיצַו אֶ ת־הַ מַּ לְ אָ לֵ אמֹר כְּ כ ְ
11:20וְהָ יָה ִאם־תַּ ﬠֲלֶ ה חֲ ָמתוֹ 12וְאָ מַ ר לְ מַ דּוּﬠַ נִ גּ ְַשׁ ֶתּם אֶ ל־הָ ﬠִ יר ְל ִהלָּ חֵ ם הֲ לוֹא י ְַד ְﬠ ֶתּם אֵ ת אֲ ֶשׁ ר־יֹ רוּ ֵמﬠַ ל
הַ חוֹמָ ה:
13
חוֹמה וַיּ ָָמת ְבּ ֵתבֵ ץ לָ ָמּה
לוֹא־א ָשּׁה ִה ְשׁלִ יכָה ﬠָ לָ יו פֶּ לַ ח ֶרכֶב ֵמﬠַ ל הַ ָ
ִ
ימלֶ בֶּ ן־ ְי ֻרבַּ ﬠַ ל הֲ
י־הכָּה אֶ ת־אֲ ִב ֶ
ִ 11:21מ ִ
אוּריָּה הַ ִח ִתּי מֵ ת:
ִ
חוֹמה וְאָ ַמ ְר ָתּ גַּם ﬠַ ְב ְדּ
נִ גּ ְַשׁ ֶתּם אֶ ל־הַ ָ
ירוּשׁלָ ִם  14וַ ָיּב ֹא וַ ַיּגֵּד ְל ָדוִד אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ְשׁלָ חוֹ יוֹאָ ב:
ָ
ַ 11:22ויֵּלֶ הַ מַּ לְ אָ יוֹאָ ב אֶ ל הַ מֶּ לֶ ִבּ
ל־דּוִד כִּ י־ג ְָב רוּ ﬠָ לֵ ינוּ הָ אֲ נ ִָשׁים וַיֵּצְ אוּ אֵ לֵ ינוּ הַ ָשּׂ ֶדה וַנּ ְִהיֶה ﬠֲלֵ יהֶ ם ﬠַ ד־פֶּ תַ ח הַ ָשּׁﬠַ ר:
11:23וַיּ ֹאמֶ ר הַ מַּ לְ אָ אֶ ָ
1
אוּריָּה הַ ִח ִתּי
ִ
חוֹמה וַיָּמוּתוּ מֵ ﬠַ ְב ֵדי הַ ֶמּלֶ כִּ ְשׁמוֹנָה ﬠָ ָשׂר ִאישׁ ְוגַם ﬠַ ְב ְדּ
מּוֹרים אֶ ל־ﬠֲבָ ֶדי ֵמﬠַ ל הַ ָ
 11:24וַיֹּ רוּ הַ ִ
מֵ ת:
שּׁה רֹחֶ צֶת 2
וַיּ ְַרא מֵ ﬠַ ל הַ גָּג ִא ָשּׁה רֹחֶ צֶת  MT Tg Vg //וַיּ ְַרא ִא ָשּׁה רֹחֶ צֶת מֵ ﬠַ ל הַ גָּג  Syr LXX(107) Ms //וַיּ ְַרא ִא ָ
)LXX(L
2
ֹאמר 6
 LXX Mss // omit MTוַיּ ֶ
3
ל־דּוִד  LXX(L) OL //אֵ לָ יו 6
 MTאֶ ָ

1



ֹאמר( ַ LXX(L) cf OL Josephus Ant 7.132 // omit MT Tg Syr Vgויּ ֹאמֶ ר לִ ְשׁלוֹם 7
ֹאמר וַיּ ֶ
)וַיּ ֶ

4

ִ MTמבֵּ ית ִ LXX(L) //מ ְפּנֵי 8
ַ MTויַּגִּ דוּ  DSS(4QSam(a)) //וַיֻּגַּד 10
7
 MT Tg Syr Vgחַ ֶיּ  LXX(376-247) Mss //חַ י־יְהוָה 11
8
וּמ ָמּחֳ ָרת ְק ָרא 13
 MTוַיִּ ְק ָרא ִ LXX(L) Syr //
9
ְשׁכַב ְבּ ִמ ְשׁכָּב 13
 MTלִ ְשׁכַּב ְבּ ִמ ְשׁכָּבוֹ  LXX(L) OL Ms //ו ָ
10
 MTהָ בוּ  LXX //הָ בֵ א 15
11
 MTאֶ ל  LXX //ﬠַ ל 16
12
 MTחֲ ַמת הַ ֶמּלֶ  LXX(L) //חֲ מָ תוֹ 20
13
שׁת  LXX(LMN) //י ְֻרבַּ ﬠַ ל 21
 MTיְרֻ בֶּ ֶ
5
6

)יוֹאָ בוַ ָיּב ֹא(  LXX // omit MTיוֹאָ ב אֶ ל הַ ֶמּלֶ

ירוּשׁלָ ִם 22
ָ
ִבּ
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11:25וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־הַ מַּ לְ אָ כֹּה־ת ֹאמַ ר אֶ ל־יוֹאָ ב אַ ל־י ֵַרע ְבּﬠֵ ינֶי אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה כִּ י־ ָכ ֹזה ְו ָכזֶה תּ ֹאכַל הֶ חָ ֶרב
הַ חֲ זֵק ִמלְ חַ ְמ ְתּ אֶ ל־הָ ﬠִ יר וְהָ ְרסָ הּ וְחַ זְּ ֵקהוּ:
ישׁהּ ו ִַתּ ְספֹּ ד ﬠַ ל־בַּ ﬠְ לָ הּ:
אוּריָּה ִא ָ
אוּריָּה כִּ י־מֵ ת ִ
11:26ו ִַתּ ְשׁמַ ע אֵ ֶשׁת ִ
ַ 11:27ו ַיּ ֲﬠבֹר הָ אֵ בֶ ל וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד ַויַּאַ ְספָ הּ אֶ ל־בֵּ יתוֹ ו ְַתּ ִהי־לוֹ ְל ִא ָשּׁה ו ֵַתּלֶ ד לוֹ בֵּ ן ַויּ ֵַרע הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ָדוִד ְבּﬠֵ ינֵי
יְהוָה:
ל־דּוִד וַ ָיּב ֹא אֵ לָ יו וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ְשׁנֵי אֲ נ ִָשׁים הָ יוּ ְבּ ִﬠיר אֶ חָ ת אֶ חָ ד ﬠָ ִשׁיר וְאֶ חָ ד ָראשׁ:
12:1וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוָה אֶ ת־נָתָ ן אֶ ָ
12:2לֶ ﬠָ ִשׁיר 2הָ יָה צ ֹאן וּבָ ָקר הַ ְרבֵּ ה ְמ ֹאד:
וּמכֹּסוֹ
12:3וְלָ ָרשׁ אֵ ין־כֹּל כִּ י ִאם־כִּ ְב ָשׂה אַ חַ ת ְק ַטנָּה אֲ ֶשׁר ָקנָה ַויְחַ יֶּהָ ו ִַתּגְ ַדּל ִﬠמּוֹ ו ְִﬠם־בָּ נָיו י ְַח ָדּו ִמ ִפּתּוֹ ת ֹאכַל ִ
וּבחֵ יקוֹ ִת ְשׁכָּב ו ְַתּ ִהי־לוֹ כְּ בַ ת:
ִת ְשׁתֶּ ה ְ
וּמ ְבּ ָקרוֹ לַ ﬠֲשׂוֹת לָ ֹא ֵרחַ הַ בָּ א־לוֹ וַיִּ ַקּח אֶ ת־כִּ ְב ַשׂת הָ ִאישׁ
12:4וַיָּב ֹא הֵ לֶ לָ ִאישׁ  3הֶ ﬠָ ִשׁיר וַיּ ְַחמֹל לָ ַקחַ ת ִמצּ ֹאנוֹ ִ
ֲשׂהָ לָ ִאישׁ הַ בָּ א אֵ לָ יו:
הָ ָראשׁ וַ ַיּﬠ ֶ
ֹאמ ר אֶ ל־נ ָָתן חַ י־יְהוָה כִּ י בֶ ן־מָ וֶת הָ ִאישׁ הָ עֹ ֶשׂה ז ֹאת:
12:5וַיִּ חַ ר־אַ ף ָדּוִד בָּ ִאישׁ ְמאֹ ד וַיּ ֶ
ְשׁלֵּ ם אַ ְרבַּ ﬠְ תָּ יִם ﬠֵ ֶקב אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וְﬠַ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־חָ ָמל:
12:6וְאֶ ת־הַ כִּ ְב ָשׂה י ַ
ל־דּוִד אַ ָתּה הָ ִאישׁ כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אָ נֹכִ י ְמ ַשׁ ְח ִתּי ְל ֶמלֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ נֹכִ י
12:7וַיּ ֹאמֶ ר נ ָָתן אֶ ָ
ִהצַּלְ ִתּי ִמיַּד ָשׁאוּל:
ם־מﬠָ ט וְאֹ ִספָ ה
ִיהוּדה ו ְִא ְ
יק וָאֶ ְתּנָה לְ אֶ ת־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
12:8וָאֶ ְתּנָה לְ אֶ ת־בֵּ ית אֲ ֹדנֶי וְאֶ ת־ ְנ ֵשׁי אֲ ֹדנֶי ְבּחֵ ֶ
לְּ כָּהֵ נָּה ְוכָהֵ נָּה:
ת־א ְשׁתּוֹ לָ ַק ְח ָתּ ְלּ ְל ִא ָשּׁה
ִ
ית בַ חֶ ֶרב וְאֶ
אוּריָּה הַ ִח ִתּי ִהכִּ ָ
ית אֶ ת 4־יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינַי אֵ ת ִ
12:9מַ דּוּﬠַ בָּ זִ ָ
וְאֹתוֹ הָ ַרגְ תָּ ְבּחֶ ֶרב ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
אוּריָּה הַ ִח ִתּי ִל ְהיוֹת ְל
ית ﬠַ ד־עוֹלָ ם ﬠֵ ֶקב כִּ י ְבזִ ָתנִי ו ִַתּ ַקּח אֶ ת־אֵ ֶשׁת ִ
12:10וְﬠַ ָתּה ל ֹא־תָ סוּר חֶ ֶרב ִמבֵּ ְ
לְ ִא ָשּׁה:
5
ָשׁי
ְשׁכַב ִﬠם־נ ֶ
ָשׁי ְלﬠֵ ינֶי ְונ ַָת ִתּי ְל ֵר ֲﬠ ו ָ
ית וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ ת־נ ֶ
12:11כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִהנְ נִי מֵ ִקים ﬠָ לֶ י ָרﬠָ ה ִמבֵּ ֶ
לְ ﬠֵ ינֵי הַ ֶשּׁמֶ שׁ הַ זּ ֹאת:
ֱשׂה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה ֶנגֶד כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ֶנגֶד הַ ָשּׁ ֶמשׁ:
ית בַ סָּ ֶתר וַאֲ נִי אֶ ﬠ ֶ
12:12כִּ י אַ תָּ ה ﬠָ ִשׂ ָ
את ל ֹא ָתמוּת:
ל־דּוִד גַּם־יְהוָה הֶ ﬠ ֱִביר חַ טָּ ְ
אתי לַ יהוָה וַיּ ֹאמֶ ר נָתָ ן אֶ ָ
ַ 12:13ויּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־נָתָ ן חָ טָ ִ
12:14אֶ פֶ ס כִּ י־נִאֵ ץ נִאַ צְ ָתּ אֶ ת6־יְהוָה בַּ ָדּבָ ר הַ ֶזּה גַּם הַ בֵּ ן הַ יִּ לּוֹד ְל מוֹת יָמוּת:
ת־אוּריָּה לְ ָדוִד וַיֵּאָ נַשׁ:
ִ
ַ 12:15ויֵּלֶ נ ָָתן אֶ ל־בֵּ יתוֹ וַיִּ גֹּ ף אֱ ִהים 7אֶ ת־הַ יֶּלֶ ד אֲ ֶשׁ ר יָלְ ָדה אֵ ֶשׁ
12
11
ְשׁכַב אָ ְרצָה:
12:16וַיְבַ ֵקּשׁ ָדּוִד ִמן 8־הָ אֱ ִהים ְבּﬠַ ד הַ נָּﬠַ ר וַ ָיּצָם ָדּוִד צוֹם  9וּבָ א  10וְלָ ן ו ָ
12:17וַיִּ ְק ְרבוּ 13זִ ְקנֵי בֵ יתוֹ אֵ לָ יו 14לַ הֲ ִקימוֹ ִמן־הָ אָ ֶרץ וְל ֹא אָ בָ ה וְל ֹא־בָּ ָרהִ 15א ָתּם לָ חֶ ם:
12:18וַי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י וַיּ ָָמת הַ יָּלֶ ד וַיִּ ְראוּ ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד ְלהַ גִּ יד לוֹ כִּ י־מֵ ת הַ יֶּלֶ ד כִּ י אָ ְמרוּ ִהנֵּה ִב ְהיוֹת הַ יֶּלֶ ד חַ י
ֹאמר אֵ לָ יו מֵ ת הַ יֶּלֶ ד וְﬠָ ָשׂה ָרﬠָ ה:
ֹא־שׁמַ ע ְבּקוֹלֵ נוּ וְאֵ י נ ַ
ִדּבַּ ְרנוּ אֵ לָ יו ְול ָ
ֹאמ רוּ ֵמת:
ְ 12:19וי ְַשׂכִּ ילָ 1דּוִד כִּ י ﬠֲבָ ָדיו ִמ ְתלַ חֲ ִשׁים וַיָּבֶ ן ָדּוִד כִּ י מֵ ת הַ יָּלֶ ד וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו הֲ ֵמת הַ יֶּלֶ ד וַיּ ְ
שׂר ִאישׁ 24
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12:20וַיּ ָָקם ָדּוִד ֵמהָ אָ ֶרץ וַיִּ ְרחַ ץ וַיָּסֶ וַיְחַ לֵּ ף ִשׂ ְמ תָ יו  2וַיָּב ֹא בֵ ית־יְהוָה וַיִּ ְשׁתָּ חוּ וַיָּב ֹא אֶ ל־בֵּ יתוֹ וַיִּ ְשׁאַ ל לֶ חֶ ם לֶ אֱ כֹל
וַיּ ִָשׂימוּ לוֹ לֶ חֶ ם וַיּ ֹאכַל:
צַמ ָתּ וַתֵּ ְבךְּ ו ִַתּ ְשׁקֹדְ 5וכַאֲ ֶשׁר ֵמת הַ יֶּלֶ ד
יתה ְבּעוֹד 4הַ יֶּלֶ ד חַ י ְ
ֹאמרוּ ﬠֲבָ ָדיו אֵ לָ יו ָמה־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
ַ 12:21ויּ ְ
ַק ְמ ָתּ וַתּ ֹאכַל לָ חֶ ם:
יוֹדﬠַ יְחָ ַנּנִי יְהוָה וְחַ י הַ יָּלֶ ד:
12:22וַיּ ֹאמֶ ר ְבּעוֹד הַ יֶּלֶ ד חַ י צ ְַמ ִתּי וָאֶ ְבכֶּה כִּ י אָ מַ ְר ִתּי ִמי ֵ
12:23וְﬠַ תָּ ה מֵ ת לָ מָּ ה זֶּה אֲ נִי צָם הַ אוּכַל לַ הֲ ִשׁיבוֹ 6אֲ נִי הֹ לֵ אֵ לָ יו וְהוּא ל ֹא־יָשׁוּב אֵ לָ י:
ת־שׁמוֹ ְשׁ מֹה וַיהוָה אֲ הֵ בוֹ:
ְ
ת־שׁבַ ע ִא ְשׁתּוֹ וַיָּב ֹא אֵ לֶ יהָ וַיִּ ְשׁכַּב ﬠִ מָּ הּ וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן וַיִּ ְק ָרא 7אֶ
ֶ
12:24וַ ְינַחֵ ם ָדּוִד אֵ ת בַּ
ת־שׁמוֹ י ְִד ְידיָהּ בַּ ﬠֲבוּר יְהוָה:
ְ
12:25וַיִּ ְשׁלַ ח ְבּיַד נָתָ ן הַ נּ ִָביא וַיִּ ְק ָרא אֶ
ת־ﬠיר הַ ְמּלוּ ָכה:
ִ
12:26וַיִּ לָּ חֶ ם יוֹאָ ב ְבּ ַרבַּ ת ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וַיִּ ְלכֹּד אֶ
ֹאמר נִלְ חַ ְמ ִתּי ְב ַרבָּ ה גַּם־לָ כ ְַד ִתּי אֶ ת־ﬠִ יר הַ מָּ יִם:
ל־דּוִד וַיּ ֶ
12:27וַיִּ ְשׁלַ ח יוֹאָ ב ַמ ְלאָ כִ ים אֶ ָ
8
12:28וְﬠַ תָּ ה אֱ סֹף אֶ ת־י ֶֶתר הָ ﬠָ ם וַחֲ נֵה ﬠַ ל־הָ ִﬠיר וְלָ כְ ָדהּ אַ תָּ ה פֶּ ן־אֶ לְ כֹּד אֲ נִי אֶ ת־הָ ﬠִ יר וְנִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ﬠָ לֶ יהָ :
12:29וַיֶּאֱ סֹף ָדּוִד אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם וַיֵּלֶ ַרבָּ תָ ה וַיִּ לָּ חֶ ם בָּ הּ וַיִּ לְ כְּ ָדהּ:
9
וּשׁלַ ל הָ ִﬠיר
וּמ ְשׁ ָקלָ הּ כִּ כַּר זָהָ ב וּבָ הּ אֶ בֶ ן י ְָק ָרה ו ְַתּ ִהי ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ ָדּוִד ְ
12:30וַיִּ ַקּח אֶ ת־ﬠ ֲֶט ֶרת־מַ לְ כָּם ֵמﬠַ ל ר ֹאשׁוֹ ִ
הוֹצִ יא הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד:
10
אוֹתם במלכן
ָ
וּב ַמגְ זְ רֹת הַ בַּ ְרזֶל וְהֶ ﬠ ֱִביר
ָשׂם בַּ ְמּג ֵָרה וּבַ חֲ ִר ֵצי הַ בַּ ְרזֶל ְ
12:31וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־בָּ הּ הוֹצִ יא ַויּ ֶ
ְרוּשׁלָ ִם:
ָשׁב ָדּוִד ְוכָל־הָ ﬠָ ם י ָ
ֲשׂה לְ כֹל ﬠָ ֵרי ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן וַיּ ָ
בַּ מַּ לְ בֵּ ן ְוכֵן יַﬠ ֶ
ן־דּוִד:
וּשׁמָ הּ תָּ מָ ר וַיֶּאֱ הָ בֶ הָ אַ ְמנוֹן בֶּ ָ
ן־דּוִד אָ חוֹת יָפָ ה ְ
וּלאַ ְב ָשׁלוֹם בֶּ ָ
ַ 13:1וי ְִהי אַ חֲ ֵרי־כֵן ְ
אוּמה:
13:2וַ ֵיּ ֶצר לְ אַ ְמנוֹן לְ ִה ְתחַ לּוֹת בַּ ﬠֲבוּר תָּ מָ ר אֲ חֹ תוֹ כִּ י ְבתוּלָ ה ִהיא וַיִּ פָּ לֵ א ְבּﬠֵ ינֵי אַ ְמנוֹן לַ ﬠֲשׂוֹת לָ הּ ְמ ָ
ן־שׁ ְמﬠָ ה אֲ ִחי ָדוִד וְיוֹנ ָָדב 11חָ כָם ְמאֹד:
וּשׁמוֹ יוֹ ָנ ָדב בֶּ ִ
13:3וּלְ אַ ְמנוֹן ֵרﬠַ ְ
ת־תּ ָמר אֲ חוֹת
ָ
ֹאמר לוֹ אַ ְמנוֹן אֶ
13:4וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ מַ דּוּﬠַ אַ תָּ ה ָכּכָה ַדּל בֶּ ן־הַ מֶּ לֶ בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר הֲ לוֹא תַּ גִּ יד ִלי וַיּ ֶ
אַ ְב ָשׁ ם אָ ִחי אֲ נִי אֹהֵ ב:
ְת ְב ֵרנִי
אוֹת וְאָ ַמ ְר ָתּ אֵ לָ יו ָתּב ֹא נָא ָת ָמר אֲ חוֹ ִתי ו ַ
ל־מ ְשׁכּ ְָב ו ְִה ְתחָ ל וּבָ א אָ ִבי לִ ְר ֶ
13:5וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ יְהוֹנ ָָדב ְשׁכַב ﬠַ ִ
לֶ חֶ ם וְﬠָ ְשׂתָ ה לְ ﬠֵ ינַי אֶ ת־הַ ִבּ ְריָה לְ מַ ﬠַ ן אֲ ֶשׁר אֶ ְראֶ ה וְאָ כַלְ ִתּי ִמיּ ָָדהּ:
וּתלַ בֵּ ב ְלﬠֵ ינַי ְשׁ ֵתּי
13:6וַיִּ ְשׁכַּב אַ ְמנוֹן וַיִּ ְתחָ ל וַ ָיּב ֹא הַ מֶּ לֶ לִ ְראֹתוֹ וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְמנוֹן אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ָתּבוֹא־נָא ָתּ ָמר אֲ חֹ ִתי ְ
לְ ִבבוֹת וְאֶ ְב ֶרה ִמיּ ָָדהּ:
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13:7וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִד אֶ ל־תָּ מָ ר הַ בַּ יְתָ ה לֵ אמֹר לְ כִ י נָא אַ ְמנוֹן אָ ִחי ַוﬠ ֲִשׂי־לוֹ הַ ִבּ ְריָה:
שׁכֵב ו ִַתּ ַקּח אֶ ת־הַ בָּ ֵצק ו ַָתּלָ שׁ 13ו ְַתּלַ בֵּ ב לְ ﬠֵ ינָיו ו ְַתּבַ ֵשּׁל אֶ ת־הַ לְּ ִבבוֹת:
13:8וַתֵּ לֶ תָּ מָ ר בֵּ ית אַ ְמנוֹן אָ ִחיהָ וְהוּא ֹ
ָל־אישׁ ֵמﬠָ לַ י וַיֵּצְ אוּ כָל־ ִאישׁ ֵמﬠָ לָ יו:
13:9ו ִַתּ ַקּח אֶ ת־הַ מַּ ְשׂ ֵרת ו ִַתּצֹק לְ פָ נָיו ַוי ְָמאֵ ן לֶ אֱ כוֹל ַויּ ֹאמֶ ר אַ ְמנוֹן הוֹצִ יאוּ כ ִ
יאי הַ ִבּ ְריָה הַ חֶ ֶדר וְאֶ ְב ֶרה ִמיּ ֵָד ו ִַתּ ַקּח ָתּ ָמ ר אֶ ת־הַ ְלּ ִבבוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂ ָתה ו ַָתּבֵ א
13:10וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְמנוֹן אֶ ל־תָּ מָ ר הָ ִב ִ
לְ אַ ְמנוֹן אָ ִחיהָ הֶ חָ ְד ָרה:
חוֹתי:
בּוֹאי ִשׁכְ ִבי ﬠִ ִמּי אֲ ִ
ֹאמר לָ הּ ִ
13:11וַתַּ גֵּשׁ אֵ לָ יו לֶ אֱ כֹל ַויַּחֲ זֶק־בָּ הּ וַיּ ֶ
ֲשׂה אֶ ת־הַ נְּבָ לָ ה הַ זּ ֹאת:
ל־תּﬠ ֵ
ל־תּﬠַ ֵנּנִי כִּ י ל ֹא־יֵﬠָ ֶשׂה כֵן ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אַ ַ
13:12וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ אַ ל־אָ ִחי אַ ְ
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ִ MT LXX Tg Vgאישׁ  LXX(L) // addוְיוֹנ ָָדב 3
 MTבֵּ ית  LXX(L) Syr // addנָא 7
ַתּלָ שׁ 8
 MT Kethibו ַָתּלוֹשׁ  MT Qere Hebrew Mss //ו ָ
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אוֹלי אֶ ת־חֶ ְרפָּ ִתי וְאַ תָּ ה ִתּ ְהיֶה כְּ אַ חַ ד הַ נְּבָ ִלים ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ָתּה ַדּבֶּ ר־נָא אֶ ל־הַ ֶמּלֶ כִּ י ל ֹא
13:13וַאֲ נִי אָ נָה ִ
י ְִמנָﬠֵ נִי ִממֶּ ךָּ:
ְ 13:14ול ֹא אָ בָ ה לִ ְשׁמֹﬠַ ְבּקוֹלָ הּ וַיֶּחֱ זַק ִממֶּ נָּה וַיְﬠַ נֶּהָ וַיִּ ְשׁכַּב אֹתָ הּ:
ֹאמ ר־לָ הּ אַ ְמנוֹן
13:15וַיִּ ְשׂנָאֶ הָ אַ ְמנוֹן ִשׂנְאָ ה גְּ דוֹלָ ה ְמאֹד כִּ י גְ דוֹלָ ה הַ ִשּׂנְאָ ה אֲ ֶשׁר ְשׂנֵאָ הּ ֵמאַ הֲ בָ ה אֲ ֶשׁר אֲ הֵ בָ הּ וַיּ ֶ
קוּמי לֵ כִ י:
ִ
1
ית ִﬠ ִמּי ְל ַשׁ ְלּחֵ נִי וְל ֹא אָ בָ ה
ן־ראשׁוֹנָה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂ ָ
ַ 13:16ותּ ֹאמֶ ר לוֹ תָּ מָ ר אַ ל־אָ ִחי כִּ י גְּ דוֹלָ ה הָ ָרﬠָ ה הָ אַ חֲ רוֹנָה ִמ ִ
לִ ְשׁמֹﬠַ לָ הּ:
ֹאמר ְשׁלַ ח 2־נָא אֶ ת־ז ֹאת מֵ ﬠָ לַ י הַ חוּצָה וּ ְנעֹל הַ ֶדּלֶ ת אַ חֲ ֶריהָ :
13:17וַיִּ ְק ָרא אֶ ת־ ַנﬠֲרוֹ ְמ ָשׁ ְרתוֹ וַיּ ֶ
תנֶת פַּ ִסּים כִּ י כֵן ִתּלְ בַּ ְשׁן ָ ְבנוֹת־הַ מֶּ לֶ הַ ְבּתוּ ת ְמﬠִ ילִ ים וַיֹּ צֵא אוֹתָ הּ ְמ ָשׁ ְרתוֹ הַ חוּץ ְונָﬠַ ל הַ ֶדּלֶ ת
13:18וְﬠָ לֶ יהָ כְּ ֹ
אַ חֲ ֶריהָ :
ֹאשׁהּ ו ֵַתּלֶ הָ לוֹ ְוזָﬠָ ָקה:
תנֶת הַ פַּ ִסּים אֲ ֶשׁר ﬠָ לֶ יהָ ָק ָרﬠָ ה ו ַָתּ ֶשׂם י ָָדהּ ﬠַ ל־ר ָ
ֹאשׁהּ וּכְ ֹ
13:19ו ִַתּ ַקּח ָתּמָ ר אֵ פֶ ר ﬠַ ל־ ר ָ
יתי
ישׁי אָ ִחי הוּא אַ ל־תָּ ִשׁ ִ
חוֹתי הַ חֲ ִר ִ
13:20וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ אַ ְב ָשׁלוֹם אָ ִחיהָ הַ אֲ ִמינוֹן אָ ִחי הָ יָה ﬠִ מָּ וְﬠַ ָתּה אֲ ִ
אֶ ת־לִ בֵּ לַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וַתֵּ ֶשׁב תָּ מָ ר שֹׁמֵ מָ ה  3בֵּ ית אַ ְב ָשׁלוֹם אָ ִחיהָ :
13:21וְהַ מֶּ לֶ ָדּוִד ָשׁמַ ע אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַיִּ חַ ר לוֹ ְמאֹד ְול ֹא ﬠֶ צֶב אֶ ת־רוּחַ אַ ְמנוֹן בָּ נוּ כִּ י אֱ הָ בוּ כִּ י ְבּכוֹרוֹ
הוּא : 4
־דּבַ ר אֲ ֶשׁר ִﬠנָּה אֵ ת ָתּ ָמר
י־שׂנֵא אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ת־אַ ְמנוֹן ﬠַ ל ְ
ֹא־דבֶּ ר אַ ְב ָשׁלוֹם ﬠִ ם־אַ ְמנוֹן לְ מֵ ָרע וְﬠַ ד־טוֹב כִּ ָ
13:22וְל ִ
אֲ חֹ תוֹ:
ל־בּנֵי הַ ֶמּלֶ :
13:23וַי ְִהי לִ ְשׁנָתַ יִם י ִָמים וַיִּ ְהיוּ גֹ זְ זִ ים לְ אַ ְב ָשׁלוֹם ְבּבַ ﬠַ ל חָ צוֹר אֲ ֶשׁר ִﬠם־אֶ ְפ ָריִם וַיִּ ְק ָרא אַ ְב ָשׁלוֹם ְל ָכ ְ
ֹאמ ר ִהנֵּה־נָא גֹ זְ זִ ים לְ ﬠַ ְב ֶדּ יֵלֶ ־נָא הַ ֶמּלֶ וַﬠֲבָ ָדיו ִﬠם־ﬠַ ְב ֶדּ :
ַ 13:24ו ָיּב ֹא אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ַויּ ֶ
5
ל־בּנִי אַ ל־נָא נֵלֵ כֻּלָּ נוּ וְל ֹא נִכְ בַּ ד ﬠָ לֶ י וַיִּ ְפצָ ר ־בּוֹ ְול ֹא־אָ בָ ה לָ לֶ כֶת וַיְבָ ֲרכֵהוּ:
ֹאמר הַ מֶּ לֶ אֶ ל־אַ ְב ָשׁלוֹם אַ ְ
13:25וַיּ ֶ
13:26וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָשׁלוֹם וָל ֹא יֵלֶ ־נָא ִאתָּ נוּ אַ ְמנוֹן אָ ִחי וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הַ מֶּ לֶ לָ ָמּה יֵלֵ ִﬠ ָמּ :
ָל־בּנֵי הַ ֶמּלֶ וַיַּﬠַ שׂ אַ ְב ָשׁלוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה כְּ ִמ ְשׁ ֵתּה
13:27וַיִּ ְפ ָצר6־בּוֹ אַ ְב ָשׁלוֹם וַיִּ ְשׁלַ ח ִאתּוֹ אֶ ת־אַ ְמנוֹן וְאֵ ת כּ ְ
הַ מֶּ לֶ :7
מר ְראוּ נָא כְּ טוֹב לֵ ב־אַ ְמנוֹן בַּ ַיּיִן וְאָ מַ ְר ִתּי אֲ לֵ יכֶם הַ כּוּ אֶ ת־אַ ְמנוֹן וַהֲ ִמ ֶתּם ֹאתוֹ
ַ 13:28ו ְיצַו אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ת־ ְנﬠָ ָריו לֵ א ֹ
יתי אֶ ְתכֶם ִחזְ קוּ ו ְִהיוּ ִל ְבנֵי־חָ יִל:
ל־תּ ָיראוּ הֲ לוֹא כִּ י אָ נֹכִ י צִ וִּ ִ
אַ ִ
ל־פּ ְרדּוֹ וַ ָיּנֻסוּ:
ָל־בּנֵי הַ ֶמּלֶ וַיִּ ְרכְּ בוּ ִאישׁ ﬠַ ִ
13:29וַ ַיּﬠֲשׂוּ ַנﬠ ֲֵרי אַ ְב ָשׁלוֹם ְלאַ ְמנוֹן כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה אַ ְב ָשׁלוֹם וַיּ ָֻקמוּ כּ ְ
ֹא־נוֹתר ֵמהֶ ם
ַ
ָל־בּנֵי הַ ֶמּלֶ ְול
מ ר ִהכָּה אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ת־כּ ְ
ל־דּוִד לֵ א ֹ
ַ 13:30וי ְִהי הֵ מָּ ה בַ ֶדּ ֶר וְהַ ְשּׁמֻ ﬠָ ה בָ אָ ה אֶ ָ
אֶ חָ ד:
ת־בּג ָָדיו וַיִּ ְשׁכַּב אָ ְרצָה ְוכָל־ﬠֲבָ ָדיו ִנצּ ִָבים ְק ֻרﬠֵ י ְבג ִָדים:
ְ
13:31וַיּ ָָקם הַ ֶמּלֶ וַיִּ ְק ַרע אֶ
י־דוִד וַיּ ֹאמֶ ר אַ ל־י ֹאמַ ר אֲ ֹדנִי הַ ֶמּלֶ כִּ י  8אֵ ת כָּל־הַ נְּ ﬠָ ִרים ְבּנֵי־הַ ֶמּלֶ הֵ ִמיתוּ
ן־שׁ ְמﬠָ ה אֲ ִח ָ
13:32וַיַּﬠַ ן יוֹנ ָָדב בֶּ ִ
כִּ י־אַ ְמנוֹן לְ בַ דּוֹ מֵ ת כִּ י־ﬠַ ל־פִּ י אַ ְב ָשׁלוֹם הָ יְתָ ה שׂוּמָ ה ִמיּוֹם ﬠַ נֹּתוֹ אֵ ת תָּ ָמר אֲ חֹ תוֹ:
י־אם־אַ ְמנוֹן ְלבַ דּוֹ ֵמת:
ָל־בּנֵי הַ מֶּ לֶ ֵמתוּ כִּ ִ
ל־לבּוֹ ָדּבָ ר לֵ אמֹר כּ ְ
13:33וְﬠַ תָּ ה אַ ל־י ֵָשׂם אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ אֶ ִ
ם־רב הֹ ְלכִ ים ִמ ֶדּ ֶר אַ חֲ ָריו ִמ ַצּד הָ הָ ר ְבּ ֶד ֶר
13:34וַיִּ ְב ַרח אַ ְב ָשׁלוֹם וַיִּ ָשּׂא הַ נַּﬠַ ר הַ צֹּפֶ ה אֶ ת־ﬠֵ ינוֹ וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה ﬠַ ַ
יתי ִמ ֶדּ ֶר חוֹ ֹרנָן ִמצַּד הָ הָ ר:9
ֹאמר אֲ נ ִָשׁים ָר ִא ִ
מוֹרד ְויָב ֹא הַ צֹּפֶ ה וַ ַיּגֵּד לַ מֶּ לֶ וַיּ ֶ
חֹ ֹר ַניִם ִמצַּד הָ הָ ר ְבּ ַ
ַ 13:35ויּ ֹאמֶ ר יוֹנ ָָדב אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ִהנֵּה ְבנֵי־הַ מֶּ לֶ בָּ אוּ כִּ ְדבַ ר ﬠַ ְב ְדּ כֵּן הָ יָה:
13:36וַי ְִהי כְּ ַכ תוֹ ְל ַדבֵּ ר ו ְִהנֵּה ְבנֵי־הַ מֶּ לֶ בָּ אוּ וַיִּ ְשׂאוּ קוֹלָ ם וַיִּ ְבכּוּ ְוגַם־הַ ֶמּלֶ ְוכָל־ﬠֲבָ ָדיו בָּ כוּ ְבּכִ י גָּדוֹל ְמ ֹאד:
 MTאוֹדֹת  DSS(4QSam(a)) //חַ י כִּ י 16
ִ MTשׁ ְלחוּ ִ LXX(LMN) //שׁ ְלחוּ 17
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2

ֹמ ָמה 20
ְ MTושׁ ֵֹמ ָמה  Hebrew Mss LXX OL Vg //שׁ ֵ

3

) ְול ֹא ְול ֹא( ְ DSS(4QSam(a)) LXX // omit MTול ֹא ﬠֶ צֶב אֶ ת־רוּחַ אַ ְמנוֹן בָּ נוּ כִּ י אֱ הָ בוּ כִּ י ְבּכוֹרוֹ הוּא 21

4

 MTוַיִּ פְ ָרץ  DSS cf LXX Syr OL //וַיִּ פְ צָ ר 25
 MTוַיִּ ְפ ָרץ  LXX //וַיִּ פְ צָ ר 27
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)וַיַּﬠַ שׂוַיְצַו(  (DSS) LXX // omit MTוַיַּﬠַ שׂ אַ ְב ָשׁלוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה כְּ ִמ ְשׁתֵּ ה הַ ֶמּלֶ

27
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)אֲ דֹנִיכִּ י(  LXX Syr // omit MTהַ מֶּ לֶ
9
ר ָנן ִמצַּד הָ הָ ר 34
יתי ִמ ֶדּ ֶר חוֹ ֹ
מוֹרד ְויָב ֹא הַ צֹּפֶ ה וַ ַיּגֵּד לַ מֶּ לֶ וַיּ ֹאמֶ ר אֲ נ ִָשׁים ָר ִא ִ
ְ LXXבּ ֶד ֶר חֹ ֹר ַניִם ִמצַּד הָ הָ ר ְבּ ַ

)הָ הָ ר הָ הָ ר( // omit MT
כִּ י 32

8

ל־בּנוֹ כָּל־הַ יּ ִָמים:
13:37וְאַ ְב ָשׁלוֹם בָּ ַרח ַויֵּלֶ אֶ ל־תַּ לְ מַ י בֶּ ן־ﬠַ ִמּיהוּד  1מֶ לֶ גְּ שׁוּר וַיִּ ְתאַ בֵּ ל ﬠַ ְ
י־שׁם ָשׁ שׁ ָשׁנִים:
13:38וְאַ ְב ָשׁלוֹם בָּ ַרח וַיֵּלֶ גְּ שׁוּר וַי ְִה ָ
13:39וַתֵּ כֶל רוּחַ  2הַ ֶמּלֶ לָ צֵ את ﬠַ ל־אַ ְב ָשׁלוֹם ﬠַ ל־אַ ְמנוֹן כִּ י־מֵ ת:
ַ 14:1ויּ ֵַדע יוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רֻ יָה כִּ י־לֵ ב הַ ֶמּלֶ ﬠַ ל־אַ ְב ָשׁלוֹם:
14:2וַיִּ ְשׁלַ ח יוֹאָ ב ְ 3תּקוֹﬠָ ה וַיִּ ַקּח ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה חֲ כָמָ ה וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ ִה ְתאַ ְבּלִ י־נָא וְלִ ְב ִשׁי־נָא ִבגְ ֵדי־אֵ בֶ ל וְאַ ל־תָּ סוּכִ י
ֶשׁ ֶמן וְהָ יִית כְּ ִא ָשּׁה זֶה י ִָמים ַר ִבּים ִמ ְתאַ בֶּ לֶ ת ﬠַ ל־מֵ ת:
ָשׂם יוֹאָ ב אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים ְבּ ִפיהָ :
14:3וּבָ את אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ו ְִדבַּ ְר ְתּ אֵ לָ יו כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה ַויּ ֶ
הוֹשׁﬠָ ה הַ ֶמּלֶ :
ִ
14:4וַתַּ בא 4הָ ִא ָשּׁה הַ ְתּקֹ ﬠִ ית אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ו ִַתּפֹּ ל ﬠַ ל־אַ פֶּ יהָ אַ ְרצָה ו ִַתּ ְשׁ ָתּחוּ וַתּ ֹאמֶ ר
ישׁי:
ֹאמר אֲ בָ ל ִא ָשּׁה־אַ ְל ָמנָה אָ נִי ַויּ ָָמת ִא ִ
14:5וַיּ ֹאמֶ ר־לָ הּ הַ ֶמּלֶ מַ ה־לָּ וַתּ ֶ
14:6וּלְ ִשׁפְ חָ ְת ְשׁנֵי בָ נִים וַיִּ נָּצוּ ְשׁנֵיהֶ ם בַּ ָשּׂ ֶדה וְאֵ ין מַ צִּ יל בֵּ ינֵיהֶ ם וַ ַיּ  5הָ אֶ חָ ד אֶ ת־הָ אֶ חָ ד וַיּ ֶָמת אֹתוֹ:
וּנְמ ֵתהוּ ְבּנֶפֶ שׁ אָ ִחיו אֲ ֶשׁר הָ ָרג
ת־מכֵּה אָ ִחיו ִ
ַ
ֹאמרוּ ְתּנִי אֶ
ל־שׁ ְפחָ ֶת ַויּ ְ
14:7ו ְִהנֵּה ָק ָמה כָל־הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה ﬠַ ִ
ל־פּנֵי הָ אֲ ָד ָמה:
וּשׁאֵ ִרית ﬠַ ְ
ישׁי ֵשׁם ְ
ם־ל ִא ִ
יּוֹרשׁ ְ 7וכּ ְָב ָתּה הַ גַּחֶ לֶ ת 8אֲ ֶשׁר ִה ְשׁאַ ְר ִתּי  9לְ ִבלְ ִתּי ֵשׁ ְ
ידה גַּם 6אֶ ת־הַ ֵ
ְונ ְַשׁ ִמ ָ
ית וַאֲ נִי אֲ צַ וֶּה ﬠָ לָ ִי :
ַ 14:8ויּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה לְ כִ י לְ בֵ ֵ
ַ 14:9ותּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה הַ ְתּקוֹﬠִ ית אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ﬠָ לַ י אֲ ֹד ִני הַ מֶּ לֶ הֶ ﬠָ ון וְﬠַ ל־בֵּ ית אָ ִבי וְהַ מֶּ לֶ וְכִ ְסאוֹ נ ִָקי:
14:10וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ הַ ְמ ַדבֵּ ר אֵ לַ ִי וַהֲ בֵ אתוֹ אֵ לַ י ְול ֹא־יֹ ִסיף עוֹד לָ גַﬠַ ת בָּ :
ֹאמ ר
ת־בּנִי וַיּ ֶ
ְ
14:11וַתּ ֹאמֶ ר יִזְ כָּר־נָא הַ ֶמּלֶ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֶ י ֵמהַ ְרבֹת 10גֹּ אֵ ל הַ ָדּם ְל ַשׁחֵ ת ְול ֹא י ְַשׁ ִמידוּ אֶ
חַ י־יְהוָה ִאם־ ִיפֹּל ִמ ַשּׂﬠ ֲַרת ִמ ַשּׂ ֲﬠרֹתְ 11בּ ֵנ אָ ְר ָצה:
ֹאמר הָ ִא ָשּׁה ְתּ ַדבֶּ ר־נָא ִשׁפְ חָ ְת אֶ ל־אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ ָדּבָ ר וַיּ ֹאמֶ ר ַדּבֵּ ִרי:
14:12וַתּ ֶ
וּמ ַדּבֵּ ר הַ ֶמּלֶ הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה כְּ אָ ֵשׁם לְ ִבלְ ִתּי הָ ִשׁיב
14:13וַתּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה וְלָ מָּ ה חָ ַשׁ ְבתָּ ה כָּז ֹאת ﬠַ ל־ﬠַ ם אֱ ִהיםִ 12
הַ מֶּ לֶ אֶ ת־נ ְִדּחוֹ:
ִשּׂא אֱ ִהים נֶפֶ שׁ וְחָ ַשׁב ַמחֲ ָשׁבוֹת לְ ִב ְל ִתּי י ִַדּח
14:14כִּ י־מוֹת נָמוּת ְוכ ַַמּיִם הַ ִנּגּ ִָרים אַ ְרצָה אֲ ֶשׁר ל ֹא יֵאָ סֵ פוּ ְול ֹא־י ָ
נִדּח:
ִממֶּ נּוּ ָ
אתי ְל ַדבֵּ ר אֶ ל־הַ ֶמּלֶ אֲ ֹדנִי אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה כִּ י י ְֵראֵ נִי הָ ﬠָ ם ַותּ ֹאמֶ ר ִשׁפְ חָ ְת אֲ ַד ְבּ ָרה־נָּא
14:15וְﬠַ ָתּה אֲ ֶשׁר־בָּ ִ
ת־דּבַ ר אֲ ָמתוֹ:
ֲשׂה הַ ֶמּלֶ אֶ ְ
אֶ ל־הַ מֶּ לֶ אוּלַ י ַיﬠ ֶ
ת־בּנִי יַחַ ד ִמנַּחֲ לַ ת אֱ ִהים:
14:16כִּ י י ְִשׁמַ ע הַ מֶּ לֶ וְהַ צֵּיל אֶ ת־אֲ מָ תוֹ ִמכַּף הָ ִאישׁ הַ ְמבַ ְק ִשׁ לְ הַ ְשׁ ִמיד ֹא ִתי וְאֶ ְ
מﬠַ הַ טּוֹב
14:17וַתּ ֹאמֶ ר ִשׁפְ חָ ְת י ְִהי־נָא ְדּבַ ר־אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ ִל ְמנוּחָ ה כִּ י כְּ מַ ְלאַ הָ אֱ ִהים כֵּן אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ ִל ְשׁ ֹ
וְהָ ָרע וַיהוָה אֱ הֶ י י ְִהי ﬠִ מָּ :
אמ ר אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה אַ ל־נָא ְתכַחֲ ִדי ִמ ֶמּנִּי ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י שֹׁאֵ ל אֹתָ וַתּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה י ְַדבֶּ ר־נָא
14:18וַיַּﬠַ ן הַ מֶּ לֶ וַיּ ֹ ֶ
אֲ דֹנִי הַ מֶּ לֶ :
ם־אשׁ ְלהֵ ִמין
ַ 14:19ויּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ הֲ יַד יוֹאָ ב ִאתָּ ְבּכָל־ז ֹאת ו ַַתּﬠַ ן הָ ִא ָשּׁה ַותּ ֹאמֶ ר חֵ י־נַפְ ְשׁ אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ ִא ִ
ר־דּבֶּ ר אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ כִּ י־ﬠַ ְב ְדּ יוֹאָ ב הוּא צִ ָוּנִי וְהוּא ָשׂם ְבּ ִפי ִשׁ ְפחָ ְת אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
וּלהַ ְשׂ ִמיל ִמכֹּל אֲ ֶשׁ ִ
ְ
ְ 14:20לבַ ﬠֲבוּר סַ בֵּ ב אֶ ת־פְּ נֵי הַ ָדּבָ ר ﬠָ ָשׂה ﬠַ ְב ְדּ יוֹאָ ב אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה וַא ֹדנִי חָ כָם כְּ חָ כְ מַ ת מַ ְלאַ הָ אֱ ִהים
לָ ַדﬠַ ת אֲ ֶשׁר בָּ אָ ֶרץ:
יתי אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וְלֵ הָ ֵשׁב אֶ ת־הַ נַּﬠַ ר אֶ ת־אַ ְב ָשׁלוֹם:
ֹאמר הַ ֶמּלֶ אֶ ל־יוֹאָ ב ִהנֵּה־נָא ﬠָ ִשׂ ִ
ַ 14:21ויּ ֶ

) strophaד(  MTﬠַ ִמּיחוּר  MT Qere LXX Tg Syr //ﬠַ ִמּיהוּד 37

1

ָ MT Vgדּוִד  DSS LXX //רוּחַ 39
) MT LXX(BAL) // omit LXX(MNיוֹאָ ב 2
ַתּבא 4
ֹאמר  Hebrew Mss LXX Syr Tg //ו ַ
 MTוַתּ ֶ
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ﬠרֹת 11
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צָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי
י־מ ִ
14:22וַיִּ ֹפּל יוֹאָ ב אֶ ל־פָּ נָיו אַ ְר ָצה וַיִּ ְשׁתַּ חוּ ַויְבָ ֶר אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ַויּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב הַ יּוֹם י ַָדע ﬠַ ְב ְדּ כִּ ָ
ת־דּבַ ר ﬠַ ְב ֶדּ :
אֲ דֹנִי הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה הַ ֶמּלֶ אֶ ְ
רוּשׁלָ ִם:
שׁוּרה וַיָּבֵ א אֶ ת־אַ ְב ָשׁלוֹם ְי ָ
14:23וַיּ ָָקם יוֹאָ ב וַיֵּלֶ גְּ ָ
ַ 14:24ויּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ ִיסֹּב אֶ ל־בֵּ יתוֹ וּפָ נַי ל ֹא ִי ְראֶ ה וַיִּ סֹּב אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ל־בֵּ יתוֹ וּפְ נֵי הַ מֶּ לֶ ל ֹא ָראָ ה:
14:25וּכְ אַ ְב ָשׁלוֹם ל ֹא־הָ יָה ִאישׁ־יָפֶ ה ְבּכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְלהַ לֵּ ל ְמאֹד ִמכַּף ַרגְ לוֹ וְﬠַ ד ָק ְד ֳקדוֹ ל ֹא־הָ יָה בוֹ מוּם:
אתיִם
ת־שׂﬠַ ר ר ֹאשׁוֹ ָמ ַ
ְ
ְשׁ ַקל אֶ
וּבגַלְּ חוֹ אֶ ת־ר ֹאשׁוֹ וְהָ יָה ִמ ֵקּץ י ִָמים לַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר ְיגַלֵּ חַ כִּ י־כָבֵ ד ﬠָ לָ יו וְגִ ְלּחוֹ ו ָ
ְ 14:26
ְשׁ ָקלִ ים ְבּאֶ בֶ ן הַ מֶּ לֶ :
ְתה ִא ָשּׁה יְפַ ת ַמ ְראֶ ה:
וּשׁמָ הּ תָּ מָ ר ִהיא הָ י ָ
לוֹשׁה בָ נִים וּבַ ת אַ חַ ת ְ
14:27וַיִּ וָּלְ דוּ לְ אַ ְב ָשׁלוֹם ְשׁ ָ
וּפנֵי הַ ֶמּלֶ ל ֹא ָראָ ה:
ירוּשׁלַ ִם ְשׁנ ַָתיִם י ִָמים ְ
ֵשׁב אַ ְב ָשׁלוֹם ִבּ ָ
14:28וַיּ ֶ
14:29וַיִּ ְשׁלַ ח אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ל־יוֹאָ ב לִ ְשׁ חַ אֹתוֹ אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ְול ֹא אָ בָ ה לָ בוֹא אֵ לָ יו וַיִּ ְשׁלַ ח עוֹד ֵשׁנִית ְול ֹא אָ בָ ה לָ בוֹא:
ְלוֹ־שׁם ְשׂעֹ ִרים לְ כוּ וְהוֹצִ ִתּיהָ בָ אֵ שׁ וַיַּצִּ תוּ ﬠַ ְב ֵדי אַ ְב ָשׁלוֹם
ָ
14:30וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו ְראוּ חֶ לְ ַקת יוֹאָ ב אֶ ל־י ִָדי ו
ֹאמרוּ ִהצִּ יתוּ ﬠַ ְב ֵדי אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ת־הַ חֶ ְל ָקה בָּ אֵ שׁ:1
אֶ ת־הַ חֶ לְ ָקה בָּ אֵ שׁ וַיָּבוֹאוּ יִלְ ֵדי יוֹאָ ב אֵ לָ יו ְקרוּﬠֵ י ִבּגְ ֵדיהֶ ם וַיּ ְ
ר־לי בָּ אֵ שׁ:
14:31וַיּ ָָקם יוֹאָ ב וַ ָיּב ֹא אֶ ל־אַ ְב ָשׁלוֹם הַ בָּ יְתָ ה וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו לָ מָּ ה ִהצִּ יתוּ ﬠֲבָ ֶד אֶ ת־הַ חֶ לְ ָקה אֲ ֶשׁ ִ
אתי
אֹת אֶ ל־הַ מֶּ לֶ לֵ אמֹר לָ מָּ ה בָּ ִ
מ ר בּ ֹא הֵ נָּה וְאֶ ְשׁ ְלחָ ה ְ
14:32וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ל־יוֹאָ ב ִהנֵּה ָשׁלַ ְח ִתּי אֵ לֶ י לֵ א ֹ
ֶשׁ־בּי ﬠָ ון וֶהֱ ִמ ָתנִי:
ִי־שׁם וְﬠַ תָּ ה אֶ ְראֶ ה פְּ נֵי הַ מֶּ לֶ ו ְִאם־י ִ
ִמגְּ שׁוּר טוֹב לִ י עֹד אֲ נ ָ
14:33וַ ָיּב ֹא יוֹאָ ב אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַ ַיּגֶּד־לוֹ וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־אַ ְב ָשׁלוֹם וַ ָיּב ֹא אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְשׁתַּ חוּ לוֹ ﬠַ ל־אַ פָּ יו אַ ְרצָה ִל ְפנֵי הַ ֶמּלֶ
וַיִּ ַשּׁק הַ מֶּ לֶ לְ אַ ְב ָשׁלוֹם:
ֲשׂה לוֹ ֶ 2מ ְרכָּבָ ה ְוסֻ ִסים וַחֲ ִמ ִשּׁים ִאישׁ ָרצִ ים ְלפָ נָיו:
15:1וַי ְִהי מֵ אַ חֲ ֵרי כֵן אַ ְב ָשׁלוֹם ַיּﬠ ֵ
ֶה־לּוֹ־ריב לָ בוֹא אֶ ל־הַ מֶּ לֶ
ִ
15:2ו ְִה ְשׁכִּ ים אַ ְב ָשׁלוֹם וְﬠָ ַמד ﬠַ ל־יַד ֶדּ ֶר הַ ָשּׁﬠַ ר וְהָ יָה  3כָּל־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־י ְִהי
י־מ ֶזּה ﬠִ יר אַ תָּ ה וְאָ מַ ר מֵ אַ חַ ד ִשׁ ְב ֵטי־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ְב ֶדּ :
אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁפָּ ט 4ו ְָק ָרא  5לוֹ אַ ְב ָשׁלוֹם  6וְאָ מַ ר אֵ ִ
ין־ל ֵמאֵ ת הַ ֶמּלֶ :
ֹמﬠַ אֵ ְ
טוֹבים וּ ְנכ ִֹחים ְושׁ ֵ
ִ
15:3וְאָ ַמר אֵ לָ יו אַ ְב ָשׁלוֹם ְראֵ ה ְדבָ ֶר
וּמ ְשׁפָּ ט ו ְִהצְ ַדּ ְק ִתּיו:
ֶה־לּוֹ־ריב ִ
ִ
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר־י ְִהי
15:4וְאָ מַ ר אַ ְב ָשׁלוֹם ִמי־י ְִשׂמֵ נִי שֹׁפֵ ט בָּ אָ ֶרץ וְﬠָ לַ י יָבוֹא כּ ִ
ָשׁק לוֹ:
ְשׁלַ ח אֶ ת־יָדוֹ וְהֶ חֱ זִ יק לוֹ ְונ ַ
ב־אישׁ ְל ִה ְשׁתַּ חֲ ות לוֹ ו ָ
15:5וְהָ יָה ִבּ ְק ָר ִ
ֲשׂה אַ ְב ָשׁלוֹם כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה לְ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־ ָיבֹאוּ לַ ִמּ ְשׁפָּ ט אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ְו ָגּנַב אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ת־לֵ ב אַ נְ ֵשׁי
ַ 15:6וﬠ ֵ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
7
ת־נִד ִרי אֲ ֶשׁ ר־נ ַָד ְר ִתּי לַ יהוָה ְבּחֶ ְברוֹן:
ְ
ֹאמר אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ל־הַ מֶּ לֶ אֵ ֲלכָה נָּא וַאֲ ַשׁלֵּ ם אֶ
15:7וַי ְִהי ִמ ֵקּץ אַ ְרבַּ ע ָשׁנָה ַויּ ֶ
רוּשׁלַ ִם וְﬠָ בַ ְד ִתּי אֶ ת־יְהוָה
15:8כִּ י־נ ֵֶדר נ ַָדר ﬠַ ְב ְדּ ְבּ ִשׁ ְב ִתּי ִבגְ שׁוּר בַּ אֲ ָרם לֵ אמֹר ִאם־הַ ֵשׁב 8י ְִשׁיבֵ נִי יְהוָה ְי ָ
ְבּחֶ ְברוֹן :9
15:9וַיּ ֹאמֶ ר־לוֹ הַ מֶּ לֶ לֵ ְבּ ָשׁלוֹם וַיּ ָָקם וַיֵּלֶ חֶ ְברוֹנָה:
מ ר כְּ ָשׁ ְמ ֲﬠכֶם אֶ ת־קוֹל הַ שֹּׁפָ ר וַאֲ מַ ְרתֶּ ם ָמלַ אַ ְב ָשׁלוֹם
ָל־שׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
15:10וַיִּ ְשׁלַ ח אַ ְב ָשׁלוֹם ְמ ַרגְּ לִ ים ְבּכ ִ
ְבּחֶ ְברוֹן:
ָל־דּבָ ר:
ירוּשׁלַ ִם ְקרֻ ִאים ְוהֹ לְ כִ ים ְלתֻ ָמּם ְול ֹא י ְָד עוּ כּ ָ
ָ
15:11וְאֶ ת־אַ ְב ָשׁלוֹם הָ לְ כוּ מָ אתַ יִם ִאישׁ ִמ
 15:12וַיִּ ְשׁלַ ח וַיִּ ְק ָרא  10אֶ ת־אֲ ִחיתֹפֶ ל הַ גִּ י נִי יוֹﬠֵ ץ ָדּוִד מֵ ﬠִ ירוֹ ִמגִּ ה ְבּז ְָבחוֹ אֶ ת־הַ זְּ בָ ִחים וְהָ יָה 11הַ ֶקּ ֶשׁר אַ ִמּץ
וְהָ ﬠָ ם הוֹלֵ ו ָָרב אֶ ת־אַ ְב ָשׁלוֹם:
ב־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל אַ חֲ ֵרי אַ ְב ָשׁלוֹם:
מ ר הָ יָה לֶ ִ
ל־דּוִד לֵ א ֹ
ַ 15:13ויָּב ֹא הַ מַּ גִּ יד אֶ ָ
שׁלוֹם אֶ ת־הַ חֶ ְל ָקה בָּ אֵ שׁ 30
ֹאמ רוּ ִהצִּ יתוּ ﬠַ ְב ֵדי אַ ְב ָ
)) DSS(4QSam(cוַיָּבוֹאוּ יִלְ ֵדי יוֹאָ ב אֵ לָ יו ְקרוּﬠֵ י ִבּגְ ֵדיהֶ ם וַיּ ְ

1



)בָּ אֵ שׁ ַויָּבוֹאוּ בָּ אֵ שׁ ַויּ ָָקם( LXX OL // omit MT
ֲשׂה לוֹ 1
 MT LXX Tg Syr Vgוַיַּﬠַ שׂ לוֹ אַ ְב ָשׁלוֹם  DSS(4QSam(c)) LXX(L) Ambr(Lat)(vid) //וְאַ ְב ָשׁלוֹם ַיּﬠ ֵ
ְהי  DSS(4QSam(c))(vid) LXX(L) //וְהָ יָה 2
) MT LXX(BOוַי ִ
 MTלַ ִמּ ְשׁפָּ ט  DSS(4QSam(a)) LXX //אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁפָּ ט 2
 MTוַיִּ ְק ָרא  DSS(4QSam(a)) LXX(L) //ו ְָק ָרא 2
שׁלוֹם 2
 MT Tgאַ ְב ָשׁלוֹם אֵ לָ יו  DSS(4QSam(a)) cf LXX(BL) //לוֹ אַ ְב ָ
 MT LXX Tg Vgאַ ְרבָּ ִﬠים  LXX(L) Syr Theodoret Josephus, Ant. 7.9.1 //אַ ְרבַּ ע 7
שׁב 8
ישׁיב  LXX Syr Tg //הַ ֵ
ִ MT Kethib

2
3
4
5
6
7
8

ְ LXX(L) // omit MTבּחֶ ְברוֹן 8
שׁלוֹם  DSS(4QSam(a)) //וַיִּ ְק ָרא 12
) LXX(LMNאַ ְב ָשׁלוֹם וַיִּ ְק ָרא  MT LXX(BA) Tg Syr Vg //אַ ְב ָ
11
ְהי  DSS(4QSam(a))(vid) LXX(L) OL //וְהָ יָה 12
 MTוַי ִ
9

10

ֹא־ת ְהיֶה־לָּ נוּ ְפלֵ יטָ ה ִמפְּ נֵי אַ ְב ָשׁלוֹם ַמהֲ רוּ
ירוּשׁלַ ִם קוּמוּ ְונ ְִב ָרחָ ה כִּ י ל ִ
ָ
ר־אתּוֹ ִב
ַ 15:14ויּ ֹאמֶ ר ָדּוִד לְ כָל־ﬠֲבָ ָדיו אֲ ֶשׁ ִ
לָ לֶ כֶת פֶּ ן־יְמַ הֵ ר ו ְִה ִשּׂגָנוּ ו ְִה ִדּיחַ ﬠָ לֵ ינוּ אֶ ת־הָ ָרﬠָ ה ו ְִהכָּה הָ ﬠִ יר לְ פִ י־חָ ֶרב:
ֹאמרוּ ﬠַ ְב ֵדי־הַ ֶמּלֶ אֶ ל־הַ ֶמּלֶ כְּ כֹל אֲ ֶשׁ ר־י ְִבחַ ר אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ ִהנֵּה ﬠֲבָ ֶדי :
15:15וַיּ ְ
15:16וַ ֵיּצֵא הַ מֶּ לֶ ְוכָל־בֵּ יתוֹ ְבּ ַרגְ לָ יו וַ ַיּ ֲﬠזֹב הַ מֶּ לֶ אֵ ת ﬠֶ ֶשׂר נ ִָשׁים ִפּלַ גְ ִשׁים ִל ְשׁמֹר הַ בָּ יִת:
ַ 15:17ו ֵיּ ֵצא הַ מֶּ לֶ ְוכָל־ﬠֲבָ ָדיוְ 1בּ ַרגְ לָ יו ַויַּﬠַ ְמדוּ בֵּ ית הַ ֶמּ ְרחָ ק:
שׁ־מאוֹת ִאישׁ וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ל־יָדוֹ
בּוֹרים ֵשׁ ֵ
דוֹלים ְוכָל־הַ גִּ ִ
עֹב ִרים ﬠַ ל־יָדוֹ ְוכָל3־אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ְוכָל־הַ גְּ ִ
ְ 15:18וכָל־הָ ﬠָ םְ 2
ל־פּנֵי הַ ֶמּלֶ :
עֹב ִרים ﬠַ ְ
ְוכָל 4־הַ כְּ ֵר ִתי ְוכָל־הַ ְפּלֵ ִתי ְוכָל־הַ גִּ ִתּים  5אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ ְב ַרגְ לוֹ ִמגַּת ְ
ְשׁב ִﬠם־הַ ֶמּלֶ כִּ י־נָכְ ִרי אַ ָתּה ְוגַם־גֹּ לֶ ה אַ ָתּה
ל־אתַּ י הַ גִּ ִתּי לָ מָּ ה תֵ לֵ גַּם־אַ תָּ ה ִאתָּ נוּ שׁוּב ו ֵ
ַ 15:19ויּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ִ
לִ ְמקוֹמֶ :
ְ 15:20תּמוֹל בּוֹאֶ וְהַ יּוֹם אֲ נִי ֲﬠ ﬠִ מָּ נוּ לָ לֶ כֶת וַאֲ ִני הוֹלֵ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר־אֲ נִי הוֹלֵ לְ שׁוּב וְהָ ֵשׁב אֶ ת־אַ חֶ י ִﬠ ָמּ וַיהוָה
ֲשׂה ִﬠמָּ  6חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת:
יַﬠ ֶ
ֶה־שּׁם אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ
ם־בּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִהי ָ
ַ 15:21ויַּﬠַ ן ִאתַּ י אֶ ת־הַ מֶּ לֶ וַיּ ֹאמַ ר חַ י־יְהוָה וְחֵ י אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ כִּ י ִא ִ
י־שׁם י ְִהיֶה ﬠַ ְב ֶדּ :
ם־לחַ יִּ ים כִּ ָ
ם־למָ וֶת ִא ְ
ִא ְ
ָשׁיו ְוכָל־הַ טַּ ף אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ:
ל־אתַּ י לֵ ַו ֲﬠבֹר ַו ַיּ ֲﬠבֹר ִא ַתּי הַ גִּ ִתּי ְוכָל־אֲ נ ָ
ֹאמר ָדּוִד אֶ ִ
ַ 15:22ויּ ֶ
עֹב ִרים ﬠַ ל־פָּ נָיו
עֹב ִרים וְהַ ֶמּלֶ עֹבֵ ר ְבּנַחַ ל ִק ְדרוֹן ְוכָל־הָ ﬠָ ם ְ
ְ 15:23וכָל־הָ אָ ֶרץ בּוֹכִ ים קוֹל גָּדוֹל ְוכָל־הָ ﬠָ ם ְ
־ד ֶר זֵית בַּ ִמּ ְדבָּ ר:8
ﬠַ לֶ 7
9
15:24ו ְִהנֵּה גַם־צָדוֹק ְוכָל־הַ לְ וִיִּ ם ִאתּוֹ נ ְֹשׂ ִאים אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית הָ אֱ ִהים וַיַּצִּ קוּ אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וַיַּﬠַ ל אֶ ְבי ָָת ר
ﬠַ ד־תֹּם כָּל־הָ ﬠָ ם לַ ﬠֲבוֹר ִמן־הָ ִﬠיר:
ַ 15:25ויּ ֹאמֶ ר הַ ֶמּלֶ לְ צָדוֹק הָ ֵשׁב אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים הָ ﬠִ יר ִאם־אֶ ְמ ָצא חֵ ן ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וֶהֱ ִשׁבַ נִי ו ְִה ְראַ נִי אֹתוֹ
וְאֶ ת־ ָנוֵהוּ:
ֲשׂה־לִּ י כַּאֲ ֶשׁר טוֹב ְבּﬠֵ ינָיו:
15:26ו ְִאם כֹּה י ֹאמַ ר ל ֹא חָ פַ צְ ִתּי בָּ ִה ְננִי יַﬠ ֶ
15:27וַיּ ֹאמֶ ר הַ ֶמּלֶ אֶ ל־ ָצדוֹק הַ כֹּהֵ ן הֲ רוֹאֶ ה אַ תָּ ה שֻׁ בָ ה הָ ﬠִ יר ְבּ ָשׁלוֹם וַאֲ ִחימַ ﬠַ ץ ִבּ ְנ וִיהוֹנָתָ ן בֶּ ן־אֶ ְבי ָָתר ְשׁנֵי
ְבנֵיכֶם ִא ְתּכֶם:
ְ 15:28ראוּ אָ נֹכִ י ִמ ְתמַ ְהמֵ הַּ ְבּﬠַ ְברוֹת הַ ִמּ ְדבָּ ר ﬠַ ד בּוֹא ָדבָ ר ֵמﬠִ ָמּכֶם לְ הַ גִּ יד לִ י:
ְרוּשׁלָ ִם וַיּ ְֵשׁבוּ ָשׁם:
ָשׁב צָדוֹק וְאֶ ְביָתָ ר אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים י ָ
15:29וַיּ ֶ
ר־אתּוֹ חָ פוּ ִאישׁ
זֵּיתים עֹלֶ ה וּבוֹכֶה ְו ר ֹאשׁ לוֹ חָ פוּי וְהוּא הֹ לֵ יָחֵ ף ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
15:30ו ְָדוִד עֹלֶ ה ְבמַ ﬠֲלֵ ה הַ ִ
ר ֹאשׁוֹ וְﬠָ לוּ ﬠָ ה וּבָ כֹה:
15:31וּלְ ָדוִד  10הֻ גַּד 11לֵ אמֹר אֲ ִחיתֹפֶ ל בַּ קֹּ ְשׁ ִרים ﬠִ ם־אַ ְב ָשׁלוֹם וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד סַ כֶּל־נָא אֶ ת־ ֲﬠצַת אֲ ִחיתֹפֶ ל יְהוָה:
חוּשׁי הָ אַ ְרכִּ יָ 12קרוּﬠַ כּ ָֻתּנְתּוֹ וַאֲ ָדמָ ה
ַ
15:32וַי ְִהי ָדוִד בָּ א ﬠַ ד־הָ ר ֹאשׁ אֲ ֶשׁר־י ְִשׁ ַתּחֲ וֶה ָשׁם לֵ א ִהים ו ְִהנֵּה לִ ְק ָראתוֹ
ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ:
15:33וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ָדּוִד ִאם ﬠָ בַ ְרתָּ ִא ִתּי וְהָ יִתָ ﬠָ לַ י לְ מַ ָשּׂא:
1
15:34ו ְִאם־הָ ﬠִ יר ָתּשׁוּב וְאָ ַמ ְר ָתּ ְלאַ ְב ָשׁלוֹם ﬠָ ְברוּ אָ ִחי וְהַ מֶּ לֶ אַ חֲ ֵרי ֲﬠבֹר אָ ִבי וְﬠַ ָתּה 13ﬠַ ְב ְדּ אֲ נִי הַ ֶמּלֶ חַ יֵּנִי
ﬠֶ בֶ ד אָ ִבי אֲ נִי מֵ אָ ז וְﬠַ תָּ ה וַאֲ נִי ﬠַ ְב ֶדּ וְהֵ פַ ְרתָּ ה לִ י אֵ ת ֲﬠצַת אֲ ִחיתֹפֶ ל:
 MTהָ ﬠָ ם  LXX //ﬠֲבָ ָדיו 17
 MTﬠֲבָ ָדיו  LXX //הָ ﬠָ ם 18
 LXXהַ כְּ ֵר ִתי ְוכָל־הַ ְפּלֵ ִתי ַויַּﬠַ ְמדוּ ﬠַ ל הַ ַזּיִת בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְ // addוכָל 18


1
2
3

שׁשׁ־מֵ אוֹת ִאישׁ ַו ָיּבֹאוּ ﬠַ ל־יָדוֹ ְוכָל 18
בּוֹרים ֵ
)יָדוֹ ְוכָל יָדוֹ ְוכָל(  LXX // omit MTאֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ְוכָל־הַ גְּ דוֹלִ ים ְוכָל־הַ גִּ ִ

4

שׁ־מאוֹת ִאישׁ  Syr // addהַ גִּ ִתּים 18
ֵ MT LXXשׁ ֵ

5

ֲשׂה ﬠִ ָמּ 20
) ִﬠ ָמּ ִ ﬠ ָמּ (  MT // omit MTוַיהוָה יַﬠ ֶ

6

 MTפְּ נֵי  LXX(L) //פָּ נָיו ﬠַ ל 23
 MTאֶ ת הַ ִמּ ְדבָּ ר  LXX(L) //זֵית בַּ ִמּ ְדבָּ ר 23
9
) LXX(BAMNיְהוָה  MT LXX(L) Syr Vg //הָ אֱ ִהים 24
10
 MTו ְָדוִד  MT Mss LXX(LMN) DSS(vid) Syr Tg Vg //וּלְ ָדוִד 31

7
8

ִ MTהגִּ יד  LXX(BAMN) Syr Tg Vg //הוּגַּד  cf Hebrew Msהֻ גַּד 31
ֵ (see 16:16) LXX OLרﬠֶ ה ָדוִד  orרוּחַ ָדוִד  MT // addהָ אַ ְרכִּ י 32

)ﬠָ ְברוּﬠַ ְב ְדּ (  MT // omit MTﬠָ ְברוּ אָ ִחי וְהַ ֶמּלֶ

ﬠבֹר אָ ִבי וְﬠַ תָּ ה 34
אַ חֲ ֵרי ֲ

11
12
13

15:35וַהֲ לוֹא 2ﬠִ ְמּ ָשׁם צָ דוֹק וְאֶ ְביָתָ ר הַ כֹּהֲ נִ ים וְהָ יָה כָּל־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁמַ ע ִמבֵּ ית הַ ֶמּלֶ תַּ גִּ יד לְ ָצדוֹק
וּלְ אֶ ְביָתָ ר הַ כֹּהֲ נִים:
ָל־דּבָ ר אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָמעוּ:
וּשׁלַ ְחתֶּ ם ְבּי ָָדם אֵ לַ י כּ ָ
ֵה־שׁם ִﬠמָּ ם ְשׁנֵי ְבנֵיהֶ ם אֲ ִחימַ ﬠַ ץ לְ צָדוֹק וִיהוֹנָתָ ן לְ אֶ ְביָתָ ר ְ
ִ 15:36הנּ ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
חוּשׁי ֵרﬠֶ ה ָדוִד הָ ﬠִ יר וְאַ ְב ָשׁ ם יָב ֹא י ָ
ַ
15:37וַ ָיּב ֹא
מ ִרים חֲ בֻ ִשׁים וַﬠֲלֵ יהֶ ם ָמאתַ יִם לֶ חֶ ם
16:1ו ְָדוִד ﬠָ בַ ר ְמﬠַ ט מֵ הָ ר ֹאשׁ ו ְִהנֵּה צִ יבָ א נַﬠַ ר ִמפִּ י־בָּ ﬠַ לִ 3ל ְק ָראתוֹ וְצֶמֶ ד חֲ ֹ
מּוּקים וּמֵ אָ ה ַקיִץ ְונֵבֶ ל יָיִן:
וּמֵ אָ ה צִ ִ
מוֹרים לְ בֵ ית־הַ ֶמּלֶ ִל ְרכֹּב וְהַ לֶּ חֶ ם וְהַ ַקּיִץ לֶ אֱ כוֹל
16:2וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ל־צִ יבָ א מָ ה־אֵ לֶּ ה לָּ וַיּ ֹאמֶ ר צִ יבָ א הַ חֲ ִ
הַ נְּ ﬠָ ִרים וְהַ ַיּיִן ִל ְשׁתּוֹת הַ יָּﬠֵ ף בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ירוּשׁלַ ִם כִּ י אָ ַמר הַ יּוֹם י ִָשׁיבוּ לִ י בֵּ ית
ָ
יוֹשׁב ִבּ
ֹאמר צִ יבָ א אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ִהנֵּה ֵ
ֹאמר הַ ֶמּלֶ וְאַ יֵּה בֶּ ן־אֲ ֹדנֶי ַויּ ֶ
16:3וַיּ ֶ
י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת מַ ְמלְ כוּת אָ ִבי:
ֵיתי אֶ ְמ ָצא־חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ :
ֹאמר הַ ֶמּלֶ ְלצִ בָ א ִהנֵּה ְל כֹּל אֲ ֶשׁר ִל ִמ ִפּי־בָּ ﬠַ ל ַ 4ויּ ֹאמֶ ר צִ יבָ א ִה ְשׁתַּ חֲ ו ִ
16:4וַיּ ֶ
וּשׁמוֹ ִשׁ ְמ ִﬠי בֶ ן־גּ ֵָרא יֹ צֵ א יָצוֹא
ית־שׁאוּל ְ
ָ
חוּרים ו ְִהנֵּה ִמ ָשּׁם ִאישׁ יוֹצֵא ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת בֵּ
16:5וּבָ א הַ מֶּ לֶ ָדּוִד ﬠַ ד־בַּ ִ
וּמ ַקלֵּ ל:
ְ
וּמ ְשּׂמ ֹאלוֹ:
ימינוֹ ִ
ת־דּוִד וְאֶ ת־כָּל־ﬠַ ְב ֵדי הַ מֶּ לֶ ָדּוִד ְוכָל־הָ ﬠָ ם ְוכָל־הַ גִּ בּ ִֹרים ִמ ִ
16:6וַיְסַ ֵקּל בָּ אֲ בָ נִים אֶ ָ
ְ 16:7וכֹה־אָ ַמר ִשׁ ְמ ִﬠי ְבּ ַק ְללוֹ צֵא צֵא ִאישׁ הַ ָדּ ִמים ו ְִאישׁ הַ ְבּ ִליָּﬠַ ל:
ית־שׁאוּל אֲ ֶשׁר ָמלַ כְ ָתּ ַתּ ְחתּוֹ וַיִּ תֵּ ן יְהוָה אֶ ת־הַ ְמּלוּכָה ְבּיַד אַ ְב ָשׁלוֹם ְבּ ֶנ ו ְִהנְּ
ָ
16:8הֵ ִשׁיב ﬠָ לֶ י יְהוָה כֹּל ְדּ ֵמי בֵ
ְבּ ָרﬠָ תֶ כִּ י ִאישׁ ָדּ ִמים אָ תָּ ה:
ירה
ישׁי בֶּ ן־צְ רוּיָה אֶ ל־הַ ֶמּלֶ לָ מָּ ה ְי ַקלֵּ ל הַ כֶּלֶ ב הַ ֵמּת הַ זֶּה אֶ ת־אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ אֶ ﬠְ ְבּ ָרה־נָּא וְאָ ִס ָ
16:9וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִב ַ
אֶ ת־ר ֹאשׁוֹ:
יתה
ֹאמר ַמדּוּﬠַ ﬠָ ִשׂ ָ
וּמי י ַ
ת־דּוִד ִ
ה־לּי וְלָ כֶם ְבּנֵי צְ ֻריָה כִּ י ְי ַקלֵּ ל וְכִ י יְהוָה אָ ַמר לוֹ ַקלֵּ ל אֶ ָ
ֹאמר הַ ֶמּלֶ ַמ ִ
16:10וַיּ ֶ
כֵּן:
ישׁי וְאֶ ל־כָּל־ﬠֲבָ ָדיו ִהנֵּה ְבנִי אֲ ֶשׁ ר־ ָי ָצא ִממֵּ ﬠַ י ְמבַ ֵקּשׁ אֶ ת־נ ְַפ ִשׁי וְאַ ף כִּ י־ﬠַ ָתּה בֶּ ן־הַ י ְִמינִי
16:11וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־אֲ ִב ַ
ִיקלֵּ ל כִּ י אָ מַ ר־לוֹ יְהוָה:
הַ נִּחוּ לוֹ ו ַ
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16:12אוּלַ י י ְִראֶ ה יְהוָה ְבﬠָ ְניִי וְהֵ ִשׁיב לִ י טוֹבָ ה תַּ חַ ת ִק ְללָ תוֹ הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
ָשׁיו בַּ ָדּ ֶר ו ְִשׁ ְמﬠִ י הֹ לֵ ְבּצֵלַ ע הָ הָ ר לְ ﬠ ָֻמּתוֹ הָ לוֹ ַוי ְַקלֵּ ל ַויְסַ ֵקּל בָּ אֲ בָ נִים ִמצִּ דּוֹ 7ו ְִﬠפַּ ר בֶּ ﬠָ פָ ר:
16:13וַיֵּלֶ ָדּוִד וַאֲ נ ָ
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ר־אתּוֹ ﬠַ ל־הַ יּ ְַר ֵדּן ֲﬠיֵפִ ים וַיִּ נָּפֵ שׁ ָשׁם:
ַ 16:14ו ָיּב ֹא הַ מֶּ לֶ ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
ְרוּשׁלָ ִם וַאֲ ִחיתֹפֶ ל ִאתּוֹ:
16:15וְאַ ְב ָשׁלוֹם ְוכָל־הָ ﬠָ ם ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ אוּ י ָ
חוּשׁי אֶ ל־אַ ְב ָשׁ ם י ְִחי הַ מֶּ לֶ י ְִחי הַ ֶמּלֶ :
ַ
ֹאמר
חוּשׁי הָ אַ ְרכִּ י ֵרﬠֶ ה ָדוִד אֶ ל־אַ ְב ָשׁלוֹם וַיּ ֶ
ַ
16:16וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר־בָּ א
ת־רﬠֶ :
ת־רﬠֶ לָ מָּ ה ל ֹא־הָ לַ כְ ָתּ אֶ ֵ
ל־חוּשׁי זֶה חַ ְס ְדּ אֶ ֵ
ַ
16:17וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל לוֹ אֶ ְהיֶה ו ְִאתּוֹ אֵ ֵשׁב:
חוּשׁי אֶ ל־אַ ְב ָשׁ ם ל ֹא כִּ י אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר יְהוָה וְהָ ﬠָ ם הַ זֶּה ְוכ ִ
ַ
16:18וַיּ ֹאמֶ ר
16:19וְהַ ֵשּׁנִית לְ ִמי אֲ נִי אֶ ֱﬠבֹד הֲ לוֹא לִ פְ נֵי ְבנוֹ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ בַ ְד ִתּי לִ ְפנֵי אָ ִבי כֵּן אֶ ְהיֶה ְלפָ נֶי :
ֲשׂה:
ֹאמר אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ל־אֲ ִחיתֹפֶ ל הָ בוּ לָ כֶם ﬠֵ צָה ַמה־ ַנּﬠ ֶ
ַ 16:20ויּ ֶ
ְשׁ ַמע כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל
16:21וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִחיתֹפֶ ל אֶ ל־אַ ְב ָשׁ ם בּוֹא אֶ ל־פִּ לַ גְ ֵשׁי אָ ִבי אֲ ֶשׁר ִהנִּיחַ ִל ְשׁמוֹר הַ בָּ יִת ו ָ
כִּ י־נ ְִבאַ ְשׁתָּ אֶ ת־אָ ִבי וְחָ זְ קוּ י ְֵדי כָּל־אֲ ֶשׁר ִאתָּ :
ל־פּלַ גְ ֵשׁי אָ ִביו לְ ﬠֵ ינֵי כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
16:22וַיַּטּוּ ְלאַ ְב ָשׁלוֹם הָ אֹהֶ ל ﬠַ ל־הַ גָּג וַ ָיּב ֹא אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ִ
ַם־ל ָדוִד
ל־אישׁ ִבּ ְדבַ ר הָ אֱ ִהים כֵּן כָּל־ ֲﬠצַת אֲ ִחיתֹפֶ ל גּ ְ
ַ 16:23וﬠֲצַת אֲ ִחיתֹפֶ ל אֲ ֶשׁר יָﬠַ ץ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם כַּאֲ ֶשׁר י ְִשׁאַ ִ
גַּם ְלאַ ְב ָשׁ ם:
י־דוִד הַ לָּ יְלָ ה:
קוּמה וְאֶ ְר ְדּפָ ה אַ חֲ ֵר ָ
ֹאמר אֲ ִחיתֹפֶ ל אֶ ל־אַ ְב ָשׁ ם אֶ ְבחֲ ָרה נָּא ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף ִאישׁ וְאָ ָ
ַ 17:1ויּ ֶ
ֵיתי אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ְלבַ דּוֹ:
ר־אתּוֹ ו ְִהכּ ִ
17:2וְאָ בוֹא ﬠָ לָ יו וְהוּא יָגֵﬠַ ְוּרפֵ ה י ַָדיִם וְהַ חֲ ַר ְד ִתּי אֹתוֹ ְונָס כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
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ישׁהּ ַרק נֶפֶ שׁ ִאישׁ אֶ חָ ד 1אַ ָתּה ְמבַ ֵקּשׁ ְוכָל2־הָ ﬠָ ם י ְִהיֶה ָשׁלוֹם:
ל־א ָ
17:3וְאָ ִשׁיבָ ה כָל־הָ ﬠָ ם אֵ לֶ י כְּ שׁוּב הַ כַּלָּ ה אֶ ִ
וּבﬠֵ ינֵי ְוכָל 3־זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ישׁר הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינֵי אַ ְב ָשׁ ם ְ
17:4וַיִּ ַ
ה־בּ ִפיו גַּם־הוּא:
חוּשׁי הָ אַ ְרכִּ י וְנִ ְשׁ ְמﬠָ ה מַ ְ
ֹאמר אַ ְב ָשׁלוֹם ְק ָרא נָא גַּם ְל ַ
17:5וַיּ ֶ
ת־דּבָ רוֹ ו ְִאם־אַ יִן
ֲשׂה אֶ ְ
חוּשׁי אֶ ל־אַ ְב ָשׁלוֹם וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָשׁלוֹם אֵ לָ יו לֵ אמֹר כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה ִדּבֶּ ר אֲ ִחיתֹפֶ ל הֲ ַנﬠ ֶ
ַ
ַ 17:6ו ָיּב ֹא
אַ תָּ ה ַדבֵּ ר:
חוּשׁי אֶ ל־אַ ְב ָשׁלוֹם ל ֹא־טוֹבָ ה הָ ﬠֵ צָה אֲ ֶשׁר־יָﬠַ ץ אֲ ִחיתֹפֶ ל בַּ פַּ ﬠַ ם הַ זּ ֹאת:
ַ
17:7וַיּ ֹאמֶ ר
ָשׁיו כִּ י גִ בּ ִֹרים הֵ ָמּה וּמָ ֵרי נֶפֶ שׁ הֵ מָּ ה כְּ דֹב ַשׁכּוּל בַּ ָשּׂ ֶדה וְאָ ִבי
חוּשׁי אַ ָתּה י ַָד ְﬠ ָתּ אֶ ת־אָ ִבי וְאֶ ת־אֲ נ ָ
ַ
ֹאמר
17:8וַיּ ֶ
ִאישׁ ִמלְ חָ מָ ה ְול ֹא יָלִ ין אֶ ת־הָ ﬠָ ם:
שּׁ ֵמﬠַ וְאָ ַמר
ְשׁמַ ע הַ ֹ
ִ 17:9הנֵּה ﬠַ תָּ ה הוּא־נ ְֶחבָּ א ְבּאַ חַ ת הַ ְפּחָ ִתים אוֹ ְבּאַ חַ ד הַ ְמּקוֹמֹת וְהָ יָה כִּ נְ פֹל בָּ הֶ ם בַּ ְתּ ִחלָּ ה ו ָ
הָ יְתָ ה מַ גֵּפָ ה בָּ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר אַ חֲ ֵרי אַ ְב ָשׁ ם:
וּבנֵי־חַ יִל אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ:
17:10וְהוּא גַם־בֶּ ן־חַ יִל אֲ ֶשׁר לִ בּוֹ כְּ לֵ ב הָ אַ ְריֵה ִהמֵּ ס יִמָּ ס כִּ י־יֹ ֵדﬠַ כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י־גִ בּוֹר אָ ִבי ְ
ד־בּאֵ ר ֶשׁבַ ע כַּחוֹל אֲ ֶשׁר־ﬠַ ל־הַ יָּם לָ רֹב
 17:11כִּ י כֹּה יָﬠַ ץ אָ נֹכִ י 4יָﬠַ צְ ִתּי הֵ אָ סֹף יֵאָ סֵ ף ﬠָ לֶ י כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ָדּן וְﬠַ ְ
וּפָ נֶי הֹ לְ כִ ים בַּ ְק ָרב:
17:12וּבָ אנוּ ﬠָ לָ יוְ 5בּאַ חַ ת הַ ְמּקוֹמֹת אֲ ֶשׁ ר נ ְִמצָא ָשׁם ְונ ְַחנוּ ﬠָ לָ יו כַּאֲ ֶשׁר ִי ֹפּל הַ ַטּל ﬠַ ל־הָ אֲ ָדמָ ה ְול ֹא־נוֹתַ ר בּוֹ
ר־אתּוֹ גַּם־אֶ חָ ד:
וּבכָל־הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁ ִ
ְ
17:13ו ְִאם־אֶ ל־ﬠִ יר יֵאָ סֵ ף ו ְִה ִשּׂיאוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הָ ִﬠיר הַ ִהיא חֲ בָ ִלים וְסָ חַ ְבנוּ אֹתוֹ ﬠַ ד־הַ נַּחַ ל ﬠַ ד
אֲ ֶשׁר־ל ֹא־נ ְִמ ָצא ָשׁם גַּם־צְ רוֹר:
חוּשׁי הָ אַ ְרכִּ י ֵמﬠֲצַת אֲ ִחיתֹפֶ ל וַיהוָה צִ וָּה ְלהָ פֵ ר אֶ ת־ ֲﬠצַת
ַ
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל טוֹבָ ה ﬠֲצַת
ֹאמר אַ ְב ָשׁלוֹם ְוכ ִ
ַ 17:14ויּ ֶ
אֲ ִחיתֹפֶ ל הַ טּוֹבָ ה לְ בַ ﬠֲבוּר הָ ִביא יְהוָה אֶ ל־אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ת־הָ ָרﬠָ ה:
חוּשׁי אֶ ל־צָדוֹק וְאֶ ל־אֶ ְבי ָָתר הַ כֹּהֲ נִים כָּז ֹאת ְוכָז ֹאת יָﬠַ ץ אֲ ִחיתֹפֶ ל אֶ ת־אַ ְב ָשׁ ם וְאֵ ת זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
ַ
17:15וַיּ ֹאמֶ ר
ְוכָז ֹאת ְו ָכז ֹאת יָﬠַ צְ ִתּי אָ נִי:
17:16וְﬠַ ָתּה ִשׁלְ חוּ ְמהֵ ָרה וְהַ גִּ ידוּ ְל ָדוִד לֵ אמֹר אַ ל־תָּ לֶ ן הַ לַּ יְלָ ה ְבּﬠַ ְרבוֹת הַ ִמּ ְדבָּ ר ְוגַם ﬠָ בוֹר ַתּﬠֲבוֹר פֶּ ן ְיבֻלַּ ע
לַ ֶמּלֶ וּלְ כָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ:
ידה לָ הֶ ם וְהֵ ם יֵלְ כוּ ו ְִהגִּ ידוּ לַ ֶמּלֶ ָדּוִד כִּ י ל ֹא יוּכְ לוּ
עֹמ ִדים ְבּﬠֵ ין־ ֹרגֵל וְהָ ְלכָה הַ ִשּׁ ְפחָ ה ו ְִהגִּ ָ
ימﬠַ ץ ְ
17:17וִיהוֹנָתָ ן וַאֲ ִח ַ
לְ הֵ ָראוֹת לָ בוֹא הָ ﬠִ ָירה:
חוּרים וְלוֹ ְבאֵ ר בַּ חֲ צֵ רוֹ ַויּ ְֵרדוּ
ית־אישׁ ְבּבַ ִ
ִ
17:18וַ ַיּ ְרא אֹתָ ם נַﬠַ ר וַ ַיּגֵּד לְ אַ ְב ָשׁ ם וַיּ ְֵלכוּ ְשׁנֵיהֶ ם ְמהֵ ָרה וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־בֵּ
ָשׁם:
6
נוֹדע ָדּבָ ר:
17:19ו ִַתּ ַקּח הָ ִא ָשּׁה ו ִַתּ ְפרֹשׂ אֶ ת־הַ מָּ סָ ﬠַ ל־פִּ י הַ ְבּאֵ ר ו ִַתּ ְשׁטַ ח ﬠָ לָ יו הָ ִרפוֹת ְול ֹא ַ
ֹאמר לָ הֶ ם הָ ִא ָשּׁה ﬠָ ְברוּ ִמיכַל
ֹאמרוּ אַ יֵּה אֲ ִחימַ ﬠַ ץ וִיהוֹנ ָָתן ַותּ ֶ
ְתה ַויּ ְ
ַ 17:20ו ָיּבֹאוּ ﬠַ ְב ֵדי אַ ְב ָשׁלוֹם אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה הַ בַּ י ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
הַ מָּ יִם ַויְבַ ְקשׁוּ ְול ֹא מָ צָאוּ ַויָּשֻׁ בוּ י ָ
7
ֹאמרוּ לוֹ קוּמוּ וְﬠִ ְב רוּ ְמהֵ ָרה אֶ ת־הַ מַּ יִם כִּ י־ ָככָה
17:21וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי לֶ כְ תָּ ם וַ ַיּﬠֲלוּ מֵ הַ ְבּאֵ ר וַיֵּלְ כוּ וַיַּגִּ דוּ לַ מֶּ לֶ ָדּוִד וַיּ ְ
יָﬠַ ץ ﬠֲלֵ יכֶם אֲ ִחיתֹפֶ ל:
ַ 17:22ויּ ָָקם ָדּוִד ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ַויַּﬠַ ְברוּ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ﬠַ ד־אוֹר הַ ֹבּ ֶקר ﬠַ ד־אַ חַ ד ל ֹא נֶﬠְ ָדּר אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ בַ ר
אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן:
ל־ﬠירוֹ ַו ְיצַו אֶ ל־בֵּ יתוֹ ַויֵּחָ נַק
17:23וַאֲ ִחיתֹפֶ ל ָראָ ה כִּ י ל ֹא נֶﬠֶ ְשׂתָ ה ֲﬠצָתוֹ ַויַּחֲ בֹשׁ אֶ ת־הַ חֲ מוֹר ַויּ ָָקם ַויֵּלֶ אֶ ל־בֵּ יתוֹ אֶ ִ
וַיָּמָ ת וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּ ֶקבֶ ר אָ ִביו:
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ִﬠמּוֹ:
17:24ו ְָדוִד בָּ א ַמחֲ ָני ְָמה וְאַ ְב ָשׁ ם ﬠָ בַ ר אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן הוּא ְוכ ִ
אלי 1אֲ ֶשׁר־בָּ א
וּשׁמוֹ יֶתֶ ר 8הַ יִּ ְשׁ ְמﬠֵ ִ
ן־אישׁ ְ
17:25וְאֶ ת־ﬠֲמָ ָשׂא ָשׂם אַ ְב ָשׁ ם תַּ חַ ת יוֹאָ ב ﬠַ ל־הַ צָּבָ א ַוﬠֲמָ ָשׂא בֶ ִ
ִשׁי  3אֲ חוֹת צְ רוּיָה אֵ ם יוֹאָ ב:
אֶ ל־אֲ ִבי ַגיִל  2בַּ ת־י ַ
ישׁהּ ַרק נֶפֶ שׁ ִאישׁ אֶ חָ ד 3
ל־א ָ
 LXX cf DSS // omit MTהַ כַּלָּ ה אֶ ִ

1

ְ Hebrew Mss LXX Syr Vg // omit MTוכָל 3
 MTכָּל ְ Hebrew Mss LXX Tg Mss Syr Vg //וכָל 4
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)כִּ יאָ נֹכִ י(  LXX // omit MTכֹּה יָﬠַ ץ אָ נֹכִ י 11
 MTאֵ לָ יו  LXX(ALMN) Tg Syr Vg //ﬠָ לָ יו 12
ְ MTפּנֵי  Hebrew Mss LXX(L) OL Tg Syr Vg //פִּ י 19
ל־דּוִד  LXX(LMN) OL Syr cf Vg //לוֹ 21
 MTאֶ ָ
ֶתר 25
 MTי ְִת ָרא  LXX(LMN) cf I Kings 2:5, 32; I Chronicles 2:17 //י ֶ

3
4
5
6
7

8

17:26וַיִּ חַ ן י ְִשׂ ָראֵ ל וְאַ ְב ָשׁ ם אֶ ֶרץ הַ גִּ לְ ﬠָ ד:
17:27וַי ְִהי כְּ בוֹא ָדוִד מַ חֲ ָני ְָמה ְושׁ ִֹבי בֶ ן־נָחָ שׁ מֵ ַרבַּ ת ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן וּמָ כִ יר בֶּ ן־ﬠַ ִמּיאֵ ל ִמלּ ֹא ְדבָ ר וּבַ ְרזִ לַּ י הַ גִּ ְלﬠָ ִדי
מֵ רֹגְ לִ ים:
5
4
וּשׂעֹ ִרים ְו ֶק ַמח ו ְָק ִלי וּפוֹל וַﬠ ֲָד ִשׁים :
ומ ְרבַ ִדּים וְסַ פּוֹת וּכְ לִ י יוֹ ֵצר ְו ִח ִטּים ְ
שׂת ִמ ְשׁכָּב ַ
 17:28הָ ִביאוּ ﬠַ ְר ָ
ְצָמא
ר־אתּוֹ לֶ אֱ כוֹל כִּ י אָ ְמ רוּ הָ ﬠָ ם ָרﬠֵ ב ְוﬠָ יֵף ו ֵ
וּשׁפוֹת בָּ ָקר וַיַּגִּ ישׁוּ ְ 7ל ָדוִד וְלָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
ְ 17:29וּדבַ שׁ וְחֶ ְמאַ ת צ ֹאןְ 6
בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ְשׂ ֵרי ֵמאוֹת:
ָשׂם ﬠֲלֵ יהֶ ם ָשׂ ֵרי אֲ לָ פִ ים ו ָ
18:1וַיִּ פְ קֹד ָדּוִד אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ וַיּ ֶ
ישׁי בֶּ ן־צְ רוּיָה אֲ ִחי יוֹאָ ב וְהַ ְשּׁ ִל ִשׁת ְבּיַד ִא ַתּי
ְשׁלֵּ שָׁ 8דּוִד אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ ְשּׁלִ ִשׁית ְבּיַד־יוֹאָ ב וְהַ ְשּׁלִ ִשׁית ְבּיַד אֲ ִב ַ
18:2וַי ַ
ֹאמ ר הַ ֶמּלֶ אֶ ל־הָ ﬠָ ם יָצ ֹא אֵ צֵא גַּם־אֲ נִי ִﬠ ָמּכֶם:
הַ גִּ ִתּי וַיּ ֶ
18:3וַיּ ֹאמֶ ר הָ ﬠָ ם ל ֹא ֵתצֵא כִּ י ִאם־נֹס נָנוּס ל ֹא־י ִָשׂימוּ לָ נוּ 9לֵ ב ו ְִאם־יָמֻ תוּ חֶ צְ יֵנוּ ל ֹא־י ִָשׂימוּ לָ נוּ 10לֵ ב כִּ י־ﬠַ ָתּה
י־ת ְהיֶה־לָּ נוּ בָּ ﬠִ יר 11לַ ﬠְ זוֹר:12
ֲשׂ ָרה אֲ לָ פִ ים וְﬠַ תָּ ה טוֹב כִּ ִ
ָכמֹנוּ ﬠ ָ
ֱשׂה וַ ַיּ ֲﬠמֹד הַ מֶּ לֶ אֶ ל־יַד הַ ַשּׁﬠַ ר ְוכָל־הָ ﬠָ ם יָצְ אוּ לְ מֵ אוֹת
18:4וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר־ ִייטַ ב ְבּﬠֵ ינֵיכֶם אֶ ﬠ ֶ
וְלַ אֲ לָ פִ ים:
ת־אתַּ י לֵ אמֹר לְ אַ ט־לִ י לַ נַּﬠַ ר ְלאַ ְב ָשׁלוֹם ְוכָל־הָ ﬠָ ם שׁ ְֹמ ִﬠיםְ 13בּצַוּת
ִ
ישׁי ְואֶ
18:5וַ ְיצַו הַ מֶּ לֶ אֶ ת־יוֹאָ ב וְאֶ ת־אֲ ִב ַ
ל־דּבַ ר אַ ְב ָשׁלוֹם:
הַ ֶמּלֶ אֶ ת־כָּל־הַ ָשּׂ ִרים ﬠַ ְ
ַ 18:6ויֵּצֵא הָ ﬠָ ם הַ ָשּׂ ֶדה ִל ְק ַראת י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְַתּ ִהי הַ ִמּ ְלחָ ָמה ְבּיַﬠַ ר אֶ פְ ָריִם:
י־שׁם הַ מַּ גֵּפָ ה גְ דוֹלָ ה בַּ יּוֹם הַ הוּא ﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף ִאישׁ :14
18:7וַיִּ נָּגְ פוּ ָשׁם ﬠַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל לִ פְ נֵי ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד ו ְַתּ ִה ָ
י־שׁם הַ ִמּלְ חָ מָ ה ָנ ֹפ ֶצת ﬠַ ל־פְּ נֵי ָכל־הָ אָ ֶרץ ַויּ ֶֶרב הַ יַּﬠַ ר לֶ אֱ כֹל ִמן־הָ ﬠָ ם 15מֵ אֲ ֶשׁר אָ כְ לָ ה הַ חֶ ֶרב בַּ יּוֹם
18:8ו ְַתּ ִה ָ
הַ הוּא:
16
18:9וַיִּ ָקּ ֵרא אַ ְב ָשׁלוֹם לִ פְ נֵי ﬠַ ְב ֵדי ָדוִד וְהוּא ֹרכֵב ﬠַ ל־הַ פֶּ ֶרד וַ ָיּב ֹא הַ פֶּ ֶרד ַתּחַ ת שׂוֹבֶ הָ אֵ לָ ה הַ גְּ דוֹלָ ה וַיֶּחֱ זַק
ר־תּ ְח ָתּיו ﬠָ בָ ר:
ר ֹאשׁוֹ בָ אֵ לָ ה וַיִּ ְתלֵ  17בָ אֵ לָ ה 18בֵּ ין הַ ָשּׁמַ יִם וּבֵ ין הָ אָ ֶרץ וְהַ פֶּ ֶרד אֲ ֶשׁ ַ
יתי אֶ ת־אַ ְב ָשׁ ם תָּ לוּי בָּ אֵ לָ ה:
ֹאמ ר ִהנֵּה ָר ִא ִ
ַ 18:10ויּ ְַרא ִאישׁ ַו ַיּגֵּד לְ יוֹאָ ב ַויּ ֶ
ֲשׂ ָרה כֶסֶ ף וַחֲ גֹ ָרה
ֹא־הכִּ יתוֹ ָשׁם אָ ְרצָ ה וְﬠָ לַ י לָ ֶתת ְל ﬠ ָ
ית וּמַ דּוּﬠַ ל ִ
ַ 18:11ויּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב לָ ִאישׁ הַ ַמּגִּ יד לוֹ ו ְִהנֵּה ָר ִא ָ
אֶ חָ ת:
ֹאמר הָ ִאישׁ אֶ ל־יוֹאָ ב וְלוּא אָ נֹכִ י שׁ ֵֹקל ﬠַ ל־כַּפַּ י אֶ לֶ ף כֶּסֶ ף ל ֹא־אֶ ְשׁלַ ח י ִָדי אֶ ל־בֶּ ן־הַ מֶּ לֶ כִּ י ְבאָ זְ נֵינוּ צִ וָּה
18:12וַיּ ֶ
רוּ־לי בַּ נַּﬠַ ר ְבּאַ ְב ָשׁלוֹם:
מר ִשׁ ְמ ִ
ת־אתַּ י לֵ א ֹ
ִ
ישׁי וְאֶ
הַ מֶּ לֶ א ְֹת וְאֶ ת־אֲ ִב ַ
ָל־דּבָ ר ל ֹא־ ִיכָּחֵ ד ִמן־הַ מֶּ לֶ וְאַ תָּ ה ִתּ ְת ַי ֵצּב ִמ ֶנּגֶד:
יתי ְבנַפְ ִשׁי ֶשׁ ֶקר ְוכ ָ
18:13אוֹ־ﬠָ ִשׂ ִ

אלי 25
 MTהַ יִּ ְשׂ ְראֵ ִלי  LXX(A 55* 700) and I Chronicles 2:17 cf Syr(j) //הַ יִּ ְשׁ ְמﬠֵ ִ
 MTאֲ ִביגַל  Tg OL Vg and I Chronicles 2:17 //אֲ ִבי ַגיִל 25
ִשׁי 25
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עוֹדנּוּ חַ י ְבּלֵ ב
ַ 18:14ויּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב ל ֹא־כֵן ֹא ִחילָ ה ְלפָ נֶי וַיִּ ַקּח ְשׁ ָשׁה ְשׁבָ ִטים ְבּכַפּוֹ וַיִּ ְת ָקﬠֵ ם ְבּלֵ ב אַ ְב ָשׁלוֹם ֶ
הָ אֵ לָ ה:
ֲשׂ ָרה ְנﬠָ ִרים נ ְֹשׂאֵ י כְּ לֵ י יוֹאָ ב וַיַּכּוּ אֶ ת־אַ ְב ָשׁלוֹם וַי ְִמיתֻ הוּ:
18:15וַ ָיּסֹבּוּ ﬠ ָ
ָשׁב הָ ﬠָ ם ִמ ְרדֹף אַ חֲ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י־חָ ַשׂ יוֹאָ ב אֶ ת־הָ ﬠָ ם:
18:16וַיִּ ְת ַקע יוֹאָ ב בַּ שֹּׁפָ ר וַיּ ָ
18:17וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־אַ ְב ָשׁלוֹם ַויּ ְַשׁלִ יכוּ ֹאתוֹ בַ יַּﬠַ ר אֶ ל־הַ פַּ חַ ת הַ גָּדוֹל ַויַּצִּ בוּ ﬠָ לָ יו גַּל־אֲ בָ נִים גָּדוֹל ְמאֹ ד ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל
נָסוּ ִאישׁ לְ אָ הֳ לוֹ:
18:18וְאַ ְב ָשׁ ם לָ ַקח ַויַּצֶּב־לוֹ ְבחַ יָּו אֶ ת־מַ צֶּבֶ ת אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ מֶ ק־הַ מֶּ לֶ כִּ י אָ מַ ר אֵ ין־לִ י בֵ ן בַּ ﬠֲבוּר הַ זְ כִּ יר ְשׁ ִמי וַיִּ ְק ָרא
ל־שׁמוֹ וַיִּ ָקּ ֵרא לָ הּ יַד אַ ְב ָשׁ ם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
לַ ַמּצֶּבֶ ת ﬠַ ְ
י־שׁפָ טוֹ יְהוָה ִמיַּד ֹאיְבָ יו:
ימﬠַ ץ בֶּ ן־צָדוֹק אָ מַ ר אָ רוּ ָצה נָּא וַאֲ בַ ְשּׂ ָרה אֶ ת־הַ מֶּ לֶ כִּ ְ
18:19וַאֲ ִח ַ
וּב ַשּׂ ְרתָּ ְבּיוֹם אַ חֵ ר וְהַ יּוֹם הַ זֶּה ל ֹא ְתבַ ֵשּׂר כִּ י־ﬠַ ל־כֵּן
18:20וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ יוֹאָ ב ל ֹא ִאישׁ ְבּשׂ ָֹרה אַ תָּ ה הַ יּוֹם הַ זֶּה ִ
בֶּ ן־הַ מֶּ לֶ מֵ ת:
כוּשׁי ְליוֹאָ ב וַ ָיּרֹץ:
כּוּשׁי לֵ הַ גֵּד לַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר ָר ִאיתָ ה וַיִּ ְשׁתַּ חוּ ִ
18:21וַיּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב לַ ִ
כּוּשׁי ַויּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב
ִיהי ָמה אָ ֻרצָ ה־נָּא גַם־אָ נִי אַ חֲ ֵרי הַ ִ
ימﬠַ ץ בֶּ ן־צָדוֹק ַויּ ֹאמֶ ר אֶ ל־יוֹאָ ב ו ִ
18:22וַיֹּ סֶ ף עוֹד אֲ ִח ַ
מצֵאת:
שׂוֹרה ֹ
ין־בּ ָ
לָ מָּ ה־ ֶזּה אַ תָּ ה ָרץ ְבּנִי וּלְ כָה אֵ ְ
כּוּשׁי:
ימﬠַ ץ ֶדּ ֶר הַ כִּ כָּר ַו ַיּ ֲﬠ ֹב ר אֶ ת־הַ ִ
ֹאמר לוֹ רוּץ ַויּ ָָרץ אֲ ִח ַ
י־מה אָ רוּץ ַויּ ֶ
ִיה ָ
ֹאמר 1ו ִ
 18:23וַיּ ֶ
ֵה־אישׁ ָרץ
חוֹמה וַיִּ ָשּׂא אֶ ת־ﬠֵ ינָיו ַויּ ְַרא ו ְִהנּ ִ
ין־שׁנֵי הַ ְשּׁﬠָ ִרים ַויֵּלֶ הַ צֹּפֶ ה אֶ ל־גַּג הַ ַשּׁﬠַ ר אֶ ל־הַ ָ
יוֹשׁב בֵּ ְ
18:24ו ְָדוִד ֵ
לְ בַ דּוֹ לְ פָ נָיו:2
שׂוֹרה ְבּפִ יו ַויֵּלֶ הָ לוֹ ְו ָק ֵרב:
18:25וַיִּ ְק ָרא הַ צֹּפֶ ה ַו ַיּגֵּד לַ ֶמּלֶ וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ ִאם־לְ בַ דּוֹ ְבּ ָ
ֵה־אישׁ אַ חֵ ר ָרץ לְ בַ דּוֹ וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ גַּם־זֶה
ַ 18:26ויּ ְַרא הַ צֹּפֶ ה ִאישׁ־אַ חֵ ר ָרץ וַיִּ ְק ָרא הַ צֹּפֶ ה ﬠַ ל־הַ ַשּׁﬠַ ר ַויּ ֹאמֶ ר ִהנּ ִ
ְמבַ ֵשּׂר:
ֹאמר הַ ֶמּלֶ ִאישׁ־טוֹב זֶה
ת־מרוּצַת הָ ִראשׁוֹן כִּ ְמרֻ ַצת אֲ ִחימַ ﬠַ ץ בֶּ ן־צָדוֹק וַיּ ֶ
ְ
18:27וַיּ ֹאמֶ ר הַ צֹּפֶ ה אֲ ִני רֹאֶ ה אֶ
שׂוֹרה טוֹבָ ה יָבוֹא:
ל־בּ ָ
וְאֶ ְ
ֹאמ ר בָּ רוּ יְהוָה אֱ הֶ י אֲ ֶשׁר ִסגַּר
18:28וַיּ ְַק ֵרב אֲ ִחימַ ﬠַ ץ וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ָשׁלוֹם וַיִּ ְשׁתַּ חוּ לַ מֶּ לֶ לְ אַ פָּ יו אָ ְרצָה ַויּ ֶ
אֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־נ ְָשׂאוּ אֶ ת־י ָָדם בַּ א ֹדנִי הַ מֶּ לֶ :
יתי הֶ הָ מוֹן הַ גָּדוֹל ִל ְשׁ חַ יוֹאָ ב ﬠֶ בֶ ד הַ מֶּ לֶ
18:29וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ ָשׁלוֹם לַ נַּﬠַ ר לְ אַ ְב ָשׁלוֹם וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ִחימַ ﬠַ ץ ָר ִא ִ
אֶ ת־ﬠַ ְב ֶדּ ְול ֹא י ַָדﬠְ ִתּי מָ ה:
18:30וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ סֹב ִה ְתיַצֵּב כֹּה וַיִּ סֹּב וַ ַיּ ֲﬠמֹד:
י־שׁפָ ְט יְהוָה הַ יּוֹם ִמיַּד כָּל־הַ ָקּ ִמים ﬠָ לֶ י :
כּוּשׁי בָּ א וַיּ ֹאמֶ ר י ְִתבַּ ֵשּׂר אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ כִּ ְ
18:31ו ְִהנֵּה הַ ִ
כּוּשׁי י ְִהיוּ ַכנַּﬠַ ר אֹ יְבֵ י אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ ְוכֹל
ֹאמר הַ ִ
כּוּשׁי הֲ ָשׁלוֹם לַ נַּﬠַ ר ְלאַ ְב ָשׁלוֹם ַויּ ֶ
ֹאמר הַ ֶמּלֶ אֶ ל־הַ ִ
ַ 18:32ויּ ֶ
ר־קמוּ ﬠָ לֶ י ְל ָרﬠָ ה:
אֲ ֶשׁ ָ
מוּתי אֲ נִי
ִ
ִתּן
19:1וַיִּ ְרגַּז הַ ֶמּלֶ וַיַּﬠַ ל ﬠַ ל־ﬠֲלִ יַּת הַ ַשּׁﬠַ ר וַיּ ְֵב ךְּ ְוכֹה אָ מַ ר ִבּ ְבכֹתוֹ ְבּנִי אַ ְב ָשׁלוֹם ְבּנִי ְבנִי אַ ְב ָשׁלוֹם ִמי־י ֵ
ַת ְחתֶּ י אַ ְב ָשׁלוֹם ְבּנִי ְבנִי:
וּמ ְתאַ ְבּל ﬠַ ל־אַ ְב ָשׁ ם:
19:2וַיֻּגַּד לְ יוֹאָ ב ִהנֵּה הַ ֶמּלֶ ֹבּכֶה ִ
ל־בּנוֹ:
י־שׁ ַמ ע הָ ﬠָ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ אמֹר ֶנﬠֱצַב הַ ֶמּלֶ ﬠַ ְ
19:3ו ְַתּ ִהי הַ ְתּשֻׁ ﬠָ ה בַּ יּוֹם הַ הוּא ְלאֵ בֶ ל ְלכָל־הָ ﬠָ ם כִּ ָ
19:4וַיִּ ְת ַגּנֵּב הָ ﬠָ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא לָ בוֹא הָ ִﬠיר כַּאֲ ֶשׁר י ְִת ַגּנֵּב הָ ﬠָ ם הַ נִּכְ לָ ִמים ְבּנוּסָ ם בַּ ִמּ ְלחָ ָמה:
19:5וְהַ מֶּ לֶ לָ אַ ט אֶ ת־פָּ נָיו וַיִּ זְ ﬠַ ק קוֹל גָּדוֹל ְבּנִי אַ ְב ָשׁלוֹם אַ ְב ָשׁלוֹם ְבּנִי ְבנִי:
ֹאמ ר הֹ בַ ְשׁ ָתּ הַ יּוֹם אֶ ת־פְּ נֵי כָל־ﬠֲבָ ֶדי הַ ְמ ַמ ְלּ ִטים אֶ ת־נ ְַפ ְשׁ הַ יּוֹם וְאֵ ת נֶפֶ שׁ
19:6וַ ָיּב ֹא יוֹאָ ב אֶ ל־הַ מֶּ לֶ הַ בָּ יִת וַיּ ֶ
ָשׁי ְונֶפֶ שׁ פִּ לַ גְ ֶשׁי :
וּבנֹתֶ י ְונֶפֶ שׁ נ ֶ
בָּ נֶי ְ
שׂנְאֶ י וְלִ ְשׂנ ֹא אֶ ת־אֹהֲ בֶ י כִּ י ִהגּ ְַד ָתּ הַ יּוֹם כִּ י אֵ ין ְל ָשׂ ִרים ַוﬠֲבָ ִדים כִּ י י ַָד ְﬠ ִתּי הַ יּוֹם כִּי לוּ
ְ 19:7לאַ הֲ בָ ה אֶ ת־ ֹ
אַ ְב ָשׁלוֹם חַ י ְוכֻלָּ נוּ מֵ ִתים כִּ י־אָ ז י ָָשׁר ְבּﬠֵ ינֶי :
19:8וְﬠַ תָּ ה קוּם צֵא ו ְַדבֵּ ר ﬠַ ל־לֵ ב ﬠֲבָ ֶדי כִּ י בַ יהוָה ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי כִּ י ִאם אֵ י ְנ יוֹצֵא ִאם־יָלִ ין ִאישׁ ִא ְתּ הַ לַּ יְלָ ה ו ְָרﬠָ ה
ְל ז ֹאת ִמכָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר־בָּ אָ ה ﬠָ לֶ י ִמ ְנּﬠ ֶֻרי ﬠַ ד־ﬠָ תָּ ה:
יוֹשׁב בַּ ַשּׁﬠַ ר ַו ָיּב ֹא כָל־הָ ﬠָ ם ִל ְפנֵי הַ ֶמּלֶ
ֵ
מר ִהנֵּה הַ ֶמּלֶ
ֵשׁב בַּ ָשּׁﬠַ ר וּלְ כָל־הָ ﬠָ ם ִהגִּ ידוּ לֵ א ֹ
19:9וַיּ ָָקם הַ ֶמּלֶ וַיּ ֶ
ְוי ְִשׂ ָראֵ ל נָס ִאישׁ ְלאֹהָ לָ יו:

ֹאמר 23
ִיהי(  LXX Syr Vg // omit MTוַיּ ֶ
ֹאמרו ִ
)וַיּ ֶ

1

) ְלבַ דּוְֹ לפָ נָיו(  LXX // omit MTלְ פָ נָיו 24

2

ָל־שׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר הַ מֶּ לֶ ָדּוִד ִהצִּ ילָ נוּ ִמכַּף ֹאיְבֵ ינוּ וְהוּא ִמלְּ ָטנוּ ִמכַּף ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
ַ 19:10וי ְִהי כָל־הָ ﬠָ ם נָדוֹן ְבּכ ִ
וּמן מַ ְמלַ כְ תּוֹ:
וְﬠַ ָתּה בָּ ַרח ִמן־הָ אָ ֶרץ ִ
19:11וְאַ ְב ָשׁלוֹם אֲ ֶשׁר מָ ַשׁ ְחנוּ ﬠָ לֵ ינוּ מֵ ת בַּ ִמּלְ חָ מָ ה וְﬠַ תָּ ה לָ מָ ה אַ תֶּ ם ַמחֲ ִר ִשׁים ְלהָ ִשׁיב אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ְוּדבַ ר
כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ א אֶ ל־הַ מֶּ לֶ :1
מ ר לָ ָמּה ִת ְהיוּ אַ חֲ רֹנִים
ְהוּדה לֵ א ֹ
19:12וְהַ מֶּ לֶ ָדּוִד ָשׁלַ ח אֶ ל־ ָצדוֹק וְאֶ ל־אֶ ְביָתָ ר הַ כֹּהֲ נִים לֵ אמֹר ַדּ ְבּרוּ אֶ ל־זִ ְק ֵני י ָ
ְלהָ ִשׁיב אֶ ת־הַ ֶמּלֶ אֶ ל־בֵּ יתוֹ:
וּב ָשׂ ִרי אַ תֶּ ם וְלָ ָמּה ִת ְהיוּ אַ חֲ רֹנִים ְלהָ ִשׁיב אֶ ת־הַ מֶּ לֶ :
19:13אַ חַ י אַ ֶתּם ﬠַ צְ ִמי ְ
יוֹסיף ִאם־ל ֹא ַשׂר־צָבָ א ִתּ ְהיֶה
ֲשׂה־לִּ י אֱ ִהים ְוכֹה ִ
וּב ָשׂ ִרי אָ תָּ ה וְﬠַ תָּ ה כֹּה יַﬠ ֶ
19:14וְלַ ﬠֲמָ ָשׂא תּ ְֹמרוּ הֲ לוֹא ﬠַ צְ ִמי ְ
לְ פָ נַי כָּל־הַ יּ ִָמים תַּ חַ ת יוֹאָ ב:
ְהוּדה כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד וַיִּ ְשׁלְ חוּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ שׁוּב אַ ָתּה ְוכָל־ﬠֲבָ ֶדי :
ָל־אישׁ־י ָ
ַ 19:15ויַּט אֶ ת־לְ בַ ב כּ ִ
ִיהוּדה בָּ א הַ גִּ לְ גָּלָ ה לָ ֶר ֶדת לִ ְק ַראת הַ מֶּ לֶ לְ הַ ﬠ ֲִביר אֶ ת־הַ מֶּ לֶ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן:
ָשׁב הַ מֶּ לֶ וַ ָיּב ֹא ﬠַ ד־הַ יּ ְַר ֵדּן ו ָ
19:16וַיּ ָ
ְהוּדה לִ ְק ַראת הַ ֶמּלֶ ָדּוִד:
ם־אישׁ י ָ
חוּרים ַויּ ֵֶרד ִﬠ ִ
ַ 19:17וי ְַמהֵ ר ִשׁ ְמ ִﬠי בֶ ן־גּ ֵָרא בֶּ ן־הַ י ְִמינִי אֲ ֶשׁ ר ִמבַּ ִ
19:18וְאֶ לֶ ף ִאישׁ ִﬠמּוֹ ִמ ִבּ ְני ִָמן וְצִ יבָ א נַﬠַ ר בֵּ ית ָשׁאוּל וַחֲ ֵמ ֶשׁת ﬠָ ָשׂר בָּ נָיו וְﬠֶ ְשׂ ִרים ﬠֲבָ ָדיו ִאתּוֹ צָלְ חוּ הַ יּ ְַר ֵדּן ִל ְפנֵי
הַ מֶּ לֶ :
19:19וְﬠָ ְב ָרה הָ ﬠֲבָ ָרה לַ ﬠ ֲִביר אֶ ת־בֵּ ית הַ מֶּ לֶ וְלַ ﬠֲשׂוֹת הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינוֹ ו ְִשׁ ְמﬠִ י בֶ ן־גּ ֵָרא נָפַ ל ִלפְ נֵי הַ ֶמּלֶ ְבּﬠָ ְברוֹ
בַּ יּ ְַר ֵדּן:
ל־תּזְ ֹכּ ר אֵ ת אֲ ֶשׁר הֶ ֱﬠוָה ﬠַ ְב ְדּ בַּ יּוֹם אֲ ֶשׁר־יָצָא אֲ ֹדנִי־הַ מֶּ לֶ
ב־לי אֲ דֹנִ י ﬠָ ון וְאַ ִ
ֹאמר אֶ ל־הַ מֶּ לֶ אַ ל־יַחֲ ָשׁ ִ
ַ 19:20ויּ ֶ
ל־לבּוֹ:
ירוּשׁלָ ִם לָ שׂוּם הַ מֶּ לֶ אֶ ִ
ָ
ִמ
אתי הַ יּוֹם ִראשׁוֹן לְ כָל־בֵּ ית יוֹסֵ ף לָ ֶר ֶדת ִל ְק ַראת אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ :
אתי ו ְִהנֵּה־בָ ִ
19:21כִּ י י ַָדע ﬠַ ְב ְדּ כִּ י אֲ נִי חָ ָט ִ
ת־מ ִשׁיחַ יְהוָה:
ְ
ֹאמר הֲ תַ חַ ת ז ֹאת ל ֹא יוּמַ ת ִשׁ ְמ ִﬠי כִּ י ִקלֵּ ל אֶ
ישׁי בֶּ ן־צְ רוּיָה וַיּ ֶ
19:22וַיַּﬠַ ן אֲ ִב ַ
יוּמת ִאישׁ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י הֲ לוֹא י ְַד ְﬠ ֶתּם כִּ י
י־ת ְהיוּ־לִ י הַ יּוֹם לְ ָשׂ ָטן הַ יּוֹם ַ
ה־לּי וְלָ כֶם ְבּנֵי צְ רוּיָה כִּ ִ
ֹאמר ָדּוִד ַמ ִ
19:23וַיּ ֶ
הַ יּוֹם אֲ נִי־מֶ לֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־שׁ ְמﬠִ י ל ֹא תָ מוּת וַיִּ ָשּׁבַ ע לוֹ הַ מֶּ לֶ :
ַ 19:24ויּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ִ
ת־בּג ָָדיו ל ֹא
ְ
ן־שׁאוּל י ַָרד לִ ְק ַראת הַ מֶּ לֶ ְול ֹא־ﬠָ ָשׂה ַרגְ לָ יו ְול ֹא־ﬠָ ָשׂה ְשׂפָ מוֹ וְאֶ
וּמ ִפּי־בָּ ﬠַ ל 2בֶּ ן יְהוֹנָתָ ן בֶּ ָ
ִ 19:25
כִ בֵּ ס לְ ִמן־הַ יּוֹם לֶ כֶת הַ מֶּ לֶ ﬠַ ד־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר־בָּ א ְב ָשׁלוֹם:
ֹאמ ר לוֹ הַ ֶמּלֶ לָ מָּ ה ל ֹא־הָ לַ כְ ָתּ ִﬠ ִמּי ִמ ִפּי בָּ ﬠַ ל:
רוּשׁלַ ִם ִל ְק ַראת הַ ֶמּלֶ ַויּ ֶ
ַ 19:26וי ְִהי כִּ י־בָ א ְי ָ
19:27וַיּ ֹאמַ ר אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ ﬠַ ְב ִדּי ִרמָּ נִי כִּ י־אָ מַ ר ﬠַ ְב ְדּ לוֹ חֲ ֻב ָשׁה־לִּ י הַ חֲ מוֹר וְאֶ ְרכַּב ﬠָ לֶ יהָ וְאֵ לֵ אֶ ת־הַ מֶּ לֶ כִּ י
ִפסֵּ חַ ﬠַ ְב ֶדּ :
ֲשׂה הַ טּוֹב ְבﬠֵ ינַי כְּ מַ ְלאַ הָ אֱ ִהים:
ַ 19:28וי ְַרגֵּל ְבּﬠַ ְב ְדּ אֶ ל־אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ וַאדֹנִי הַ ֶמּלֶ ﬠ ֵ
ֶשׁ־לי עוֹד
וּמה־יּ ִ
י־מוֶת לַ אדֹנִי הַ ֶמּלֶ וַתָּ ֶשׁת אֶ ת־ﬠַ ְב ְדּ ְבּאֹכְ לֵ י שֻׁ ְלחָ ֶנ ַ
19:29כִּ י ל ֹא הָ יָה כָּל־בֵּ ית אָ ִבי כִּ י ִאם־אַ נְ ֵשׁ ָ
צְ ָד ָקה וְלִ זְ עֹ ק עוֹד אֶ ל־הַ מֶּ לֶ :
19:30וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הַ מֶּ לֶ לָ מָּ ה ְתּ ַדבֵּ ר עוֹד ְדּבָ ֶרי אָ מַ ְר ִתּי אַ תָּ ה וְצִ יבָ א תַּ ְחלְ קוּ אֶ ת־הַ ָשּׂ ֶדה:
ַ 19:31ויּ ֹאמֶ ר ִמפִּ י־בָּ ﬠַ ל  3אֶ ל־הַ מֶּ לֶ גַּם אֶ ת־הַ כֹּל ִי ָקּח אַ חֲ ֵרי אֲ ֶשׁר־בָּ א אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ ך ְבּ ָשׁלוֹם אֶ ל־בֵּ יתוֹ:
19:32וּבַ ְרזִ לַּ י הַ גִּ לְ ﬠָ ִדי י ַָרד ֵמ רֹגְ ִלים וַ ַיּ ֲﬠבֹר אֶ ת־הַ מֶּ לֶ הַ יּ ְַר ֵדּן לְ ַשׁלְּ חוֹ ִמיּ ְַר ֵדּן:
י־אישׁ גָּדוֹל הוּא ְמאֹד:
ן־שׁמֹנִ ים ָשׁנָה וְהוּא־כִ לְ כַּל אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ְבּ ִשׁבָ תּוֹ ְב ַמחֲ ַניִם כִּ ִ
19:33וּבַ ְרזִ לַּ י ז ֵָקן ְמאֹ ד בֶּ ְ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
19:34וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ל־בַּ ְרזִ לָּ י אַ תָּ ה ֲﬠבֹר ִא ִתּי וְכִ לְ כַּלְ ִתּי א ְֹת ﬠִ מָּ ִדי ִבּ
רוּשׁלָ ִם:
19:35וַיּ ֹאמֶ ר בַּ ְרזִ לַּ י אֶ ל־הַ מֶּ לֶ כַּמָּ ה י ְֵמי ְשׁנֵי חַ יַּי כִּ י־אֶ ﬠֱלֶ ה אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ְי ָ
מ ִנים ָשׁנָה אָ נֹכִ י הַ יּוֹם הַ אֵ ַדע בֵּ ין־טוֹב לְ ָרע ִאם־י ְִטﬠַ ם ﬠַ ְב ְדּ אֶ ת־אֲ ֶשׁר ֹאכַל וְאֶ ת־אֲ ֶשׁר אֶ ְשׁ ֶתּה
ן־שׁ ֹ
19:36בֶּ ְ
ְשׁרוֹת וְלָ ָמּה י ְִהיֶה ﬠַ ְב ְדּ עוֹד ְל ַמ ָשּׂא אֶ ל־אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ :
ִאם־אֶ ְשׁ ַמע עוֹד ְבּקוֹל ָשׁ ִרים ו ָ
19:37כִּ ְמﬠַ ט ַי ֲﬠבֹר ﬠַ ְב ְדּ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן אֶ ת־הַ ֶמּלֶ וְלָ ָמּה יִגְ ְמלֵ נִי הַ ֶמּלֶ הַ גְּ מוּלָ ה הַ זּ ֹאת:
ֲשׂה־לוֹ אֵ ת
19:38י ָָשׁב־נָא ﬠַ ְב ְדּ ְואָ מֻ ת ְבּﬠִ ִירי ﬠִ ם ֶקבֶ ר אָ ִבי ו ְִא ִמּי ו ְִהנֵּה ﬠַ ְב ְדּ כִ ְמהָ ם יַ ֲﬠבֹר ִﬠם־אֲ ֹדנִי הַ ֶמּלֶ וַﬠ ֵ
אֲ ֶשׁר־טוֹב ְבּﬠֵ ינֶי :
ֱשׂה־לָּ :
ר־תּ ְבחַ ר ﬠָ לַ י אֶ ﬠ ֶ
ֱשׂה־לּוֹ אֶ ת־הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֶי ְוכֹל אֲ ֶשׁ ִ
19:39וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ ִא ִתּי ַי ֲﬠבֹר כִּ ְמהָ ם וַאֲ נִי אֶ ﬠ ֶ
ָשׁב ִל ְמקֹמוֹ:
19:40וַ ַיּ ֲﬠבֹר כָּל־הָ ﬠָ ם אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן וְהַ מֶּ לֶ ֲﬠמֹד וַיִּ ַשּׁק הַ מֶּ לֶ ְלבַ ְרזִ לַּ י וַיְבָ ֲרכֵהוּ וַיּ ָ
ְהוּדה הֶ ﬠ ֱִבירוּ אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ְוגַם חֲ צִ י ﬠַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל:
19:41וַ ַיּ ֲﬠבֹר הַ מֶּ לֶ הַ גִּ לְ גָּלָ ה וְכִ ְמהָ ם ﬠָ בַ ר ﬠִ מּוֹ ְוכָל־ﬠַ ם י ָ
). MT restored in v.12הַ ֶמּלֶ הַ ֶמּלֶ ( ְ LXX OL // omit MTוּדבַ ר כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ א אֶ ל־הַ מֶּ לֶ
וּמפִּ י־בָּ ﬠַ ל 25
ֹשׁת ִ LXX(L) //
וּמ ִפיב ֶ
ְ MT Tg Syr Vg
ֹשׁת ִ LXX(L) //מפִּ י־בָּ ﬠַ ל 31
ְ MT Tg Syr Vgמ ִפיב ֶ
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ְהוּדה וַ ַיּﬠ ֲִברוּ
ֹאמרוּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ מַ דּוּﬠַ גְּ נָבוּ אַ חֵ ינוּ ִאישׁ י ָ
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ ִאים אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַיּ ְ
19:42ו ְִהנֵּה כּ ִ
אֶ ת־הַ מֶּ לֶ וְאֶ ת־בֵּ יתוֹ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ְוכָל־אַ ְנ ֵשׁי ָדוִד ﬠִ מּוֹ:
י־קרוֹב הַ מֶּ לֶ אֵ לַ י וְלָ ָמּה זֶּ ה חָ ָרה לְ ﬠַ ל־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה הֶ אָ כוֹל
ל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ ָ
ְהוּדה ﬠַ ִ
ָל־אישׁ י ָ
ַ 19:43ויַּﬠַ ן כּ ִ
ם־מ ְשׂאֵ ת נִ ָשּׂא לָ נוּ:
אָ כַלְ נוּ ִמן־הַ ֶמּלֶ ִא ַ
וּמדּוּﬠַ הֱ ִק ַתנִ י
ַם־בּכוֹר אֲ נִי ִמ ְמּ ַ
ְהוּדה ַויּ ֹאמֶ ר ﬠֶ ֶשׂר־יָדוֹת לִ י בַ מֶּ לֶ ְוג ְ
ת־אישׁ י ָ
ִ
19:44וַיַּﬠַ ן ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ
ְהוּדה ִמ ְדּבַ ר ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ר־אישׁ י ָ
וְל ֹא־הָ יָה ְדבָ ִרי ִראשׁוֹן לִ י לְ הָ ִשׁיב אֶ ת־מַ לְ כִּ י וַיִּ ֶקשׁ ְדּבַ ִ
ן־בּכְ ִרי ִאישׁ י ְִמינִי וַיִּ ְת ַקע בַּ שֹּׁפָ ר וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ין־לָ נוּ חֵ לֶ ק ְבּ ָדוִד וְל ֹא
וּשׁמוֹ ֶשׁבַ ע בֶּ ִ
ְשׁם ִנ ְק ָרא ִאישׁ ְבּלִ יַּﬠַ ל ְ
20:1ו ָ
ִשׁי ִאישׁ לְ אֹהָ לָ יו י ְִשׂ ָראֵ ל:
נַחֲ לָ ה־לָ נוּ ְבּבֶ ן־י ַ
ְרוּשׁלָ ִם:
ְהוּדה ָדּ ְבקוּ ְב ַמ ְלכָּם ִמן־הַ יּ ְַר ֵדּן וְﬠַ ד־י ָ
ן־בּכְ ִרי ו ְִאישׁ י ָ
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אַ חֲ ֵרי ָדוִד אַ חֲ ֵרי ֶשׁבַ ע בֶּ ִ
ַ 20:2ויַּﬠַ ל כּ ִ
ְרוּשׁלַ ִם וַיִּ ַקּח הַ מֶּ לֶ אֵ ת ﬠֶ ֶשׂר־נ ִָשׁים ִפּלַ גְ ִשׁים אֲ ֶשׁר ִהנִּיחַ לִ ְשׁמֹר הַ בַּ יִת וַיִּ ְתּנֵם
ַ 20:3ו ָיּב ֹא ָדוִד אֶ ל־בֵּ יתוֹ י ָ
ית־מ ְשׁ ֶמ ֶרת וַ ְיכ ְַלכְּ לֵ ם וַאֲ לֵ יהֶ ם ל ֹא־בָ א ו ִַתּ ְהיֶינָה צְ ֻררוֹת ﬠַ ד־יוֹם מֻ ָתן אַ ְל ְמנוּת חַ יּוּת:
ִ
בֵּ
ְהוּדה ְשׁ ֶשׁת י ִָמים וְאַ תָּ ה פֹּ ה ֲﬠמֹד:
ת־אישׁ־י ָ
ִ
20:4וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ל־ﬠֲמָ ָשׂא הַ זְ ﬠֶ ק־לִ י אֶ
ְהוּדה ַויֵּיחַ ר ִמן־הַ מּוֹﬠֵ ד אֲ ֶשׁר יְﬠָ דוֹ:
ַ 20:5ויֵּלֶ ﬠ ֲָמ ָשׂא לְ הַ זְ ִﬠיק אֶ ת־י ָ
ן־בּכְ ִרי ִמן־אַ ְב ָשׁלוֹם וְאַ תָּ ה ַקח אֶ ת־ﬠַ ְב ֵדי אֲ ֹדנֶי ְוּרדֹף אַ חֲ ָריו
ישׁי ﬠַ ָתּה י ֵַרע לָ נוּ ֶשׁבַ ע בֶּ ִ
ֹאמר ָדּוִד אֶ ל־אֲ ִב ַ
20:6וַיּ ֶ
ן־מצָא לוֹ ﬠָ ִרים ְבּצֻרוֹת ו ְִהצִּ יל ﬠֵ ינֵנוּ:
פֶּ ָ
ן־בּכְ ִרי:
ירוּשׁלַ ִם ִל ְרדֹּף אַ חֲ ֵרי ֶשׁבַ ע בֶּ ִ
ָ
ַ 20:7ויֵּצְ אוּ אַ חֲ ָריו אַ ְנ ֵשׁי יוֹאָ ב וְהַ כְּ ֵר ִתי וְהַ פְּ לֵ ִתי ְוכָל־הַ גִּ ֹבּ ִרים וַיֵּצְ אוּ ִמ
20:8הֵ ם ִﬠם־הָ אֶ בֶ ן הַ גְּ דוֹלָ ה אֲ ֶשׁר ְבּגִ ְבעוֹן וַﬠֲמָ ָשׂא בָּ א ִלפְ נֵיהֶ ם וְיוֹאָ ב חָ גוּר ִמדּוֹ לְ בֻשׁוּ וְﬠָ לוֹ חֲ גוֹר חֶ ֶרב ְמצֻמֶּ ֶדת
ﬠַ ל־מָ ְתנָיו ְבּתַ ﬠְ ָרהּ וְהוּא יָצָא ו ִַתּפֹּל:
20:9וַיּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב לַ ﬠֲמָ ָשׂא הֲ ָשׁלוֹם אַ תָּ ה אָ ִחי וַתֹּחֶ ז יַד־י ְִמין יוֹאָ ב ִבּזְ ַקן ﬠ ֲָמ ָשׂא ִל ְנ ָשׁק־לוֹ:
ֹא־שׁנָה לוֹ
20:10וַﬠֲמָ ָשׂא ל ֹא־ ִנ ְשׁמַ ר בַּ חֶ ֶרב אֲ ֶשׁר ְבּיַד־יוֹאָ ב וַ ַיּכֵּהוּ בָ הּ אֶ ל־הַ חֹ מֶ שׁ וַיִּ ְשׁ ֹפּ ֵמﬠָ יו אַ ְרצָה וְל ָ
ן־בּכְ ִרי:
ישׁי אָ ִחיו ָר ַדף אַ חֲ ֵרי ֶשׁבַ ע בֶּ ִ
וַ ָיּמֹת וְיוֹאָ ב וַאֲ ִב ַ
ר־ל ָדוִד אַ חֲ ֵרי יוֹאָ ב:
וּמי אֲ ֶשׁ ְ
20:11ו ְִאישׁ ﬠָ מַ ד ﬠָ לָ יו ִמ ַנּﬠ ֲֵרי יוֹאָ ב וַיּ ֹאמֶ ר ִמי אֲ ֶשׁר חָ פֵ ץ ְבּיוֹאָ ב ִ
20:12וַﬠֲמָ ָשׂא ִמ ְתגֹּ לֵ ל בַּ ָדּם ְבּתוֹ הַ ְמ ִסּלָּ ה וַיּ ְַרא הָ ִאישׁ כִּ י־ﬠָ מַ ד כָּל־הָ ﬠָ ם וַיַּסֵּ ב אֶ ת־ﬠֲמָ ָשׂא ִמן־הַ ְמ ִסלָּ ה הַ ָשּׂ ֶדה
וַיּ ְַשׁלֵ ﬠָ לָ יו בֶּ גֶד כַּאֲ ֶשׁר ָראָ ה כָּל־הַ בָּ א ﬠָ לָ יו וְﬠָ ָמד:
ן־בּכְ ִרי:
ָל־אישׁ אַ חֲ ֵרי יוֹאָ ב לִ ְרדֹּף אַ חֲ ֵרי ֶשׁבַ ע בֶּ ִ
20:13כַּאֲ ֶשׁר הֹ גָה ִמן־הַ ְמ ִסלָּ ה ﬠָ בַ ר כּ ִ
ָל־שׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אָ בֵ לָ ה בֵּ ית מַ ֲﬠכָה ְוכָל־חַ ִבּכְּ ִרים וַיִּ ָקּהֲ לוּ וַ ָיּבֹאוּ אַ ף־אַ חֲ ָריו:
20:14וַ ַיּ ֲﬠבֹר ְבּכ ִ
20:15וַ ָיּבֹאוּ וַ ָיּצֻרוּ ﬠָ לָ יו ְבּאָ בֵ לָ ה בֵּ ית הַ מַּ ֲﬠכָה וַיִּ ְשׁ ְפּכוּ סֹלְ לָ ה אֶ ל־הָ ﬠִ יר וַתַּ ֲﬠמֹד בַּ חֵ ל ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר אֶ ת־יוֹאָ ב
יתם ְלהַ פִּ יל הַ חוֹמָ ה:
מַ ְשׁ ִח ִ
20:16ו ִַתּ ְק ָרא ִא ָשּׁה חֲ כָמָ ה ִמן־הָ ﬠִ יר ִשׁ ְמעוּ ִשׁ ְמעוּ ִא ְמרוּ־נָא אֶ ל־יוֹאָ ב ְק ַרב ﬠַ ד־הֵ נָּה וַאֲ ַד ְבּ ָרה אֵ לֶ י :
ֹאמר שֹׁמֵ ﬠַ אָ נֹכִ י:
20:17וַיִּ ְק ַרב אֵ לֶ יהָ וַתּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה הַ אַ תָּ ה יוֹאָ ב וַיּ ֹאמֶ ר אָ נִי וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ ְשׁ ַמע ִדּ ְב ֵרי אֲ ָמ ֶת וַיּ ֶ
שׁנָה לֵ אמֹר ָשׁאֹל ְי ָשׁאֲ לוּ ְבּאָ בֵ ל ו ְְבּ ָדן הַ תַ מּוּ:
20:18וַתּ ֹאמֶ ר לֵ אמֹר ָדּבָ ר י ְַד ְבּ רוּ בָ ִרא ֹ
20:19אֲ ֶשׁר ִשׂים אֱ מוּ ֵני י ְִשׂ ָראֵ ל אַ תָּ ה ְמבַ ֵקּשׁ לְ הָ ִמית ﬠִ יר וְאֵ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל לָ ָמּה ְתבַ לַּ ע נַחֲ לַ ת יְהוָה:
20:20וַיַּﬠַ ן יוֹאָ ב וַיּ ֹאמַ ר חָ לִ ילָ ה לִ י ִאם־אֲ בַ לַּ ע ו ְִאם־אַ ְשׁ ִחית:
ָשׂא יָדוֹ בַּ ֶמּלֶ ְבּ ָדוִד ְתּנוּ־אֹתוֹ ְלבַ דּוֹ וְאֵ ְלכָה ֵמﬠַ ל
ן־בּכְ ִרי ְשׁמוֹ נ ָ
20:21ל ֹא־כֵן הַ ָדּבָ ר כִּ י ִאישׁ ֵמהַ ר אֶ ְפ ַריִם ֶשׁבַ ע בֶּ ִ
חוֹמה:
ֹאמ ר הָ ִא ָשּׁה אֶ ל־יוֹאָ ב ִהנֵּה ר ֹאשׁוֹ מֻ ְשׁלָ אֵ לֶ י ְבּﬠַ ד הַ ָ
הָ ִﬠיר ַותּ ֶ
ן־בּכְ ִרי וַ ַיּ ְשׁ ִלכוּ אֶ ל־יוֹאָ ב וַיִּ ְת ַקע בַּ שּׁוֹפָ ר
20:22וַתָּ בוֹא הָ ִא ָשּׁה אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם ְבּחָ כְ מָ תָ הּ וַיִּ כְ ְרתוּ אֶ ת־ר ֹאשׁ ֶשׁבַ ע בֶּ ִ
רוּשׁלַ ִם אֶ ל־הַ מֶּ לֶ :
ַו ָיּפֻצוּ ֵמﬠַ ל־הָ ִﬠיר ִאישׁ לְ אֹהָ לָ יו וְיוֹאָ ב ָשׁב ְי ָ
וּב ָניָה בֶּ ן־יְהוֹי ָָדע ﬠַ ל־הַ כְּ ִרי וְﬠַ ל־הַ פְּ לֵ ִתי:
20:23וְיוֹאָ ב אֶ ל כָּל־הַ צָּבָ א י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
ִיהוֹשׁפָ ט בֶּ ן־אֲ ִחילוּד מַ זְ כִּ יר:
ָ
 20:24וַאֲ ֹד ִנ ָירם ﬠַ ל־הַ מַּ ס ו
ישׁא 1סֹפֵ ר ְוצָדוֹק וְאֶ ְב ָי ָת ר כֹּהֲ נִים:
20:25ושיא ְו ִשׁ ָ
ְ 20:26וגַם ﬠִ ָירא הַ יּ ִָא ִרי הָ יָה כֹהֵ ן לְ ָדוִד:
ל־שׁאוּל וְאֶ ל־בֵּ ית
ֹאמ ר יְהוָה אֶ ָ
ת־פּנֵי יְהוָה וַיּ ֶ
ְ
21:1וַי ְִהי ָרﬠָ ב ִבּימֵ י ָדוִד ָשׁ שׁ ָשׁ ִנים ָשׁנָה אַ חֲ ֵרי ָשׁנָה וַיְבַ ֵקּשׁ ָדּוִד אֶ
הַ ָדּ ִמים ﬠַ ל־אֲ ֶשׁר־הֵ ִמית אֶ ת־הַ גִּ ְב עֹ נִים:
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
מ ִרי ְ
ם־מיֶּתֶ ר הָ אֱ ֹ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם וְהַ גִּ ְב עֹ נִים ל ֹא ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ מָּ ה כִּ י ִא ִ
21:2וַיִּ ְק ָרא הַ ֶמּלֶ לַ גִּ ְבעֹ ִנים וַיּ ֶ
נִ ְשׁ ְבּעוּ לָ הֶ ם וַיְבַ ֵקּשׁ ָשׁאוּל לְ הַ כֹּתָ ם ְבּ ַקנּ ֹאתוֹ לִ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל וִיהוּ ָדה:
ֱשׂה לָ כֶם וּבַ מָּ ה אֲ כַפֵּ ר וּבֵ ַרכְ תֶּ ם אֶ ת־נַחֲ לַ ת יְהוָה:
21:3וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־הַ גִּ ְב עֹ נִים מָ ה אֶ ﬠ ֶ
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ם־שׁאוּל ְו ִﬠם־בֵּ יתוֹ וְאֵ ין־לָ נוּ ִאישׁ ְלהָ ִמית ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ַויּ ֹאמֶ ר
ֹאמרוּ לוֹ הַ גִּ ְב עֹ נִים אֵ ין־לָ נוּ כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב ִﬠ ָ
ַ 21:4ויּ ְ
ֱשׂה לָ כֶם:
ָמה־אַ תֶּ ם א ְֹמ ִרים אֶ ﬠ ֶ
ֹאמרוּ אֶ ל־הַ ֶמּלֶ הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר כִּ לָּ נוּ וַאֲ ֶשׁר ִדּ ָמּה־לָ נוּ נִ ְשׁ ַמ ְדנוּ ֵמ ִה ְתיַצֵּב ְבּכָל־גְּ בֻל י ְִשׂ ָראֵ ל:
21:5וַיּ ְ
ֹאמ ר הַ ֶמּלֶ אֲ נִי אֶ ֵתּן:
ְהוֹקﬠֲנוּם לַ יהוָה ְבּגִ ְבﬠַ ת ָשׁאוּל ְבּ ִחיר יְהוָה וַיּ ֶ
ִ 21:6ינָּתֶ ן־לָ נוּ ִשׁ ְבﬠָ ה אֲ נ ִָשׁים ִמבָּ נָיו ו ַ
ֹתם בֵּ ין ָדּוִד וּבֵ ין יְהוֹנ ָָתן
ל־שׁבֻ ﬠַ ת יְהוָה אֲ ֶשׁר בֵּ ינ ָ
ן־שׁאוּל ﬠַ ְ
ַ 21:7ויּ ְַחמֹל הַ מֶּ לֶ ﬠַ ל־ ִמפִּ י־בָּ ﬠַ ל 1בֶּ ן־יְהוֹנ ָָתן בֶּ ָ
ן־שׁאוּל:
בֶּ ָ
מ ִני וְאֶ ת ִמפִּ י־בָּ ﬠַ ל 2וְאֶ ת־חֲ ֵמ ֶשׁת ְבּנֵי
ת־שׁנֵי ְבּנֵי ִרצְ פָּ ה בַ ת־אַ יָּה אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה לְ ָשׁאוּל אֶ ת־אַ ְר ֹ
ְ
21:8וַיִּ ַקּח הַ מֶּ לֶ אֶ
ת־שׁאוּל אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה ְלﬠַ ְד ִריאֵ ל בֶּ ן־בַּ ְרזִ לַּ י הַ ְמּחֹ לָ ִתי:
ָ
ִמיכַל בַּ
21:9וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד הַ גִּ ְבעֹ נִים וַיֹּ ִקיﬠֻם בָּ הָ ר לִ פְ נֵי יְהוָה וַיִּ פְּ לוּ ְשׁבַ ְﬠתָּ ם יָחַ ד והם וְהֵ מָּ ה הֻ ְמתוּ ִבּימֵ י ָקצִ יר בָּ ִראשֹׁנִים
ִבּ ְת ִחלַּ ת ְקצִ יר ְשׂעֹ ִרים:
־מיִם ﬠֲלֵ יהֶ ם ִמן־הַ ָשּׁמָ יִם
21:10ו ִַתּ ַקּח ִרצְ פָּ ה בַ ת־אַ יָּה אֶ ת־הַ ַשּׂק ו ַַתּ ֵטּהוּ לָ הּ אֶ ל־הַ צּוּר ִמ ְתּ ִחלַּ ת ָקצִ יר ﬠַ ד נִתַּ ַ
יוֹמם וְאֶ ת־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה לָ יְלָ ה:
ְול ֹא־נ ְָתנָה עוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם לָ נוּחַ ﬠֲלֵ יהֶ ם ָ
21:11וַיֻּגַּד לְ ָדוִד אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ְשׂתָ ה ִרצְ פָּ ה בַ ת־אַ יָּה פִּ לֶ גֶשׁ ָשׁאוּל:
אֹתם ֵמ ְרחֹ ב
21:12וַיֵּלֶ ָדּוִד וַיִּ ַקּח אֶ ת־ﬠַ צְ מוֹת ָשׁאוּל וְאֶ ת־ﬠַ צְ מוֹת יְהוֹנ ָָתן ְבּנוֹ מֵ אֵ ת בַּ ﬠֲלֵ י יָבֵ ישׁ גִּ לְ ﬠָ ד אֲ ֶשׁר ָגּ ְנבוּ ָ
ת־שׁאוּל בַּ גִּ לְ בֹּﬠַ :
ָ
ית־שׁן אֲ ֶשׁר תָּ לוּם ָשׁמָּ ה פְּ ִל ְשׁ ִתּים ְבּיוֹם הַ כּוֹת פְּ לִ ְשׁ ִתּים אֶ
ַ
בֵּ
מּוּקﬠִ ים:
ַ 21:13ויַּﬠַ ל ִמ ָשּׁם אֶ ת־ﬠַ צְ מוֹת ָשׁאוּל וְאֶ ת־ﬠַ צְ מוֹת יְהוֹנָתָ ן ְבּנוֹ ַויַּאַ ְספוּ אֶ ת־ﬠַ צְ מוֹת הַ ָ
ן־בּנוֹ ְבּאֶ ֶרץ ִבּ ְני ִָמן ְבּצֵלָ ע ְבּ ֶקבֶ ר ִקישׁ אָ ִביו וַ ַיּﬠֲשׂוּ כֹּל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה הַ ֶמּלֶ
מוֹת־שׁאוּל וִיהוֹנ ָָת ְ
ָ
21:14וַיִּ ְק ְבּרוּ אֶ ת־ﬠַ צְ
ַויֵּﬠָ תֵ ר אֱ ִהים לָ אָ ֶרץ אַ חֲ ֵרי־כֵן:
21:15ו ְַתּ ִהי־עוֹד ִמלְ חָ מָ ה לַ ְפּלִ ְשׁ ִתּים אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֵֶרד ָדּוִד וַﬠֲבָ ָדיו ﬠִ מּוֹ וַיִּ לָּ חֲ מוּ אֶ ת־פְּ ִל ְשׁ ִתּים וַ ָיּﬠַ ף ָדּוִד:
ֹאמ ר
וּמ ְשׁ ַקל ֵקינוֹ ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ֶשׁ ֶקל נְ חֹ ֶשׁת וְהוּא חָ גוּר חֲ ָד ָשׁה וַיּ ֶ
ידי הָ ָרפָ ה ִ
יל ֵ
 21:16וַיִּ ְשׁבּוּ דֹּדוֹ בֶּ ן־יוֹאָ שׁ ִמ ִ
ת־דּוִד:
לְ הַ כּוֹת אֶ ָ
ֹא־ת ֵצא עוֹד ִא ָתּנוּ
י־דוִד לֵ אמֹר ל ֵ
יתהוּ אָ ז נִ ְשׁ ְבּעוּ אַ נְ ֵשׁ ָ
ישׁי בֶּ ן־צְ רוּיָה וַ ַיּ אֶ ת־הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי וַי ְִמ ֵ
21:17וַ ַיּ ֲﬠזָר־לוֹ אֲ ִב ַ
לַ ִמּ ְלחָ מָ ה וְל ֹא ְתכַבֶּ ה אֶ ת־נֵר י ְִשׂ ָראֵ ל:
יל ֵדי
ם־פּ ִל ְשׁ ִתּים אָ ז ִהכָּה ִס ְבּכַי הַ חֻ ָשׁ ִתי אֶ ת־סַ ף אֲ ֶשׁר ִבּ ִ
ַ 21:18וי ְִהי אַ חֲ ֵרי־כֵן ו ְַתּ ִהי־עוֹד הַ ִמּלְ חָ ָמה ְבּ ֶגזֶר ִﬠ ְ
הָ ָרפָ ה:
ם־פּ ִל ְשׁ ִתּים ַו ַיּ אֶ לְ חָ נָן בֶּ ן־יָﬠִ יר בֵּ ית הַ לַּ ְח ִמי אַ ח גּ ְָליָת הַ גִּ ִתּי וְﬠֵ ץ חֲ ִניתוֹ כִּ ְמנוֹר
ְ
21:19ו ְַתּ ִהי־עוֹד הַ ִמּלְ חָ ָמה ְבּגוֹב ﬠִ
אֹ ְרגִ ים:
21:20ו ְַתּ ִהי־עוֹד ִמלְ חָ מָ ה ְבּגַת וַי ְִהי ִאישׁ מָ ִדין וְאֶ צְ ְבּ עֹת י ָָדיו וְאֶ צְ ְבּעֹ ת ַרגְ לָ יו ֵשׁשׁ ו ֵָשׁשׁ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבַּ ע ִמ ְספָּ ר
ְוגַם־הוּא יֻלַּ ד לְ הָ ָרפָ ה:
ַ 21:21ויְחָ ֵרף אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּכֵּהוּ יְהוֹנָתָ ן בֶּ ן־ ִשׁ ְמﬠָ ה  3אֲ ִחי ָדוִד:
וּביַד ﬠֲבָ ָדיו:
ַד־דּוִד ְ
21:22אֶ ת־אַ ְרבַּ ﬠַ ת אֵ לֶּ ה יֻלְּ דוּ לְ הָ ָרפָ ה ְבּגַת וַיִּ פְּ לוּ ְבי ָ
וּמכַּף ָשׁאוּל:
ת־דּ ְב ֵרי הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאת ְבּיוֹם ִהצִּ יל יְהוָה ֹאתוֹ ִמכַּף כָּל־אֹ יְבָ יו ִ
ַ 22:1וי ְַדבֵּ ר ָדּוִד לַ יהוָה אֶ ִ
וּמפַ לְ ִטי־לִ י:
וּמצ ָֻד ִתי ְ
ֹאמר יְהוָה סַ לְ ִﬠי ְ
22:2וַיּ ַ
ישׁﬠֵ נִי:5
נוּסי מ ִֹשׁ ִﬠי מֵ חָ ָמ ִסים ִ
וּמ ִ
צוּרי אֶ חֱ סֶ ה־בּוֹ מָ גִ נִּי ְו ֶק ֶרן י ְִשׁ ִﬠי ִמ ְשׂגּ ִַבּי ְ
 22:3אֵ ִליִ 4
ָשׁﬠַ :
וּמאֹ יְבַ י ִאוּ ֵ
ְ 22:4מהֻ לָּ ל אֶ ְק ָרא יְהוָה ֵ
י־מוֶת נַחֲ לֵ י ְב ִליַּﬠַ ל יְבַ ﬠֲתֻ נִי:
22:5כִּ י אֲ פָ ֻפנִי ִמ ְשׁ ְבּ ֵר ָ
22:6חֶ ְבלֵ י ְשׁאוֹל סַ ֻבּ ִני ִק ְדּמֻ נִי מ ְֹק ֵשׁי־מָ וֶת:
קוֹלי ְו ַשׁוְﬠָ ִתי ְבּאָ זְ נָיו:
22:7בַּ ַצּר־לִ י אֶ ְק ָרא יְהוָה וְאֶ ל־אֱ הַ י אֲ ַשׁוֵּﬠַ  6וַיִּ ְשׁ ַמע ֵמהֵ יכָלוֹ ִ
מוֹסדוֹת הָ ִרים 7י ְִרגָּזוּ וַיִּ ְת ָגּﬠֲשׁוּ כִּ י־חָ ָרה לוֹ:
 22:8וַתּגְ ﬠַ שׁ ו ִַתּ ְרﬠַ שׁ הָ אָ ֶרץ ְ
22:9ﬠָ לָ ה ﬠָ ָשׁן ְבּאַ פּוֹ וְאֵ שׁ ִמפִּ יו תּ ֹאכֵל גֶּחָ לִ ים בָּ ֲﬠ רוּ ִממֶּ נּוּ:
ֹשׁת ִ LXX(L) //מ ִפּי־בָּ ﬠַ ל 7
ְ MT Tg Syr Vgמ ִפי־ב ֶ
ֹשׁת ִ LXX(L) //מ ִפּי־בָּ ﬠַ ל 8
ְ MT Tg Syr Vgמ ִפי־ב ֶ
ִ MT Kethibשׁ ְמﬠִ י ִ ) //שׁ ְמﬠָ א ִ velשׁ ְמﬠָ ה )ִ MT Qere and 13:3, 32; LXX(Lשׁ ְמﬠָ ה 21
 MTאֱ הֵ י  LXX Vg and Psalm 18:2 //אֵ לִ י 3
ישׁﬠֵ נִי 3
 MTמֵ חָ ָמס תּ ִֹשׁﬠֵ נִי  LXX(L) //מֵ חָ מָ ִסים ִ
שׁוֵּﬠַ 7
 MTאֶ ְק ָרא  Psalm 18:7 cf LXX Syr Vg //אֲ ַ
שּׁ ַמיִם  Hebrew Mss LXX(56) Ms Syr Vg and Psalm 18:7 cf Deuteronomy 32:22 //הָ ִרים 8
 MTהַ ָ

1
2
3
4
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7

22:10וַיֵּט ָשׁמַ יִם וַיּ ֵַרד וַﬠ ֲָרפֶ ל תַּ חַ ת ַרגְ לָ יו:
22:11וַיִּ ְרכַּב ﬠַ ל־כְּ רוּב וַיָּעֹ ף וַיּ ֵֶדא 1ﬠַ ל־ ַכּנְפֵ י־רוּחַ :
4
ָשׁת חֹ ֶשׁ ִס ְתרוְֹ 2ס ִביבֹתָ יו סֻ כָּתוֹ  3חֶ ְשׁכַת ־מַ יִם ﬠָ בֵ י ְשׁחָ ִקים:
22:12וַיּ ֶ
6
5
ִ 22:13מ ֹנּגַהּ נֶגְ דּוֹ ﬠָ בָ יו ﬠָ ְברוּ בָּ ָרד ְוגַּחֲ לֵ י־אֵ שׁ:
ן־שׁמַ יִם יְהוָה וְﬠֶ לְ יוֹן יִתֵּ ן קוֹלוֹ:
22:14י ְַרﬠֵ ם ִמ ָ
7
וּב ָר ִקים ָרב וַיְהֻ מֵּ ם:
 22:15וַיִּ ְשׁלַ ח ִחצִּ ים וַיְפִ יצֵם ְ
22:16וַיּ ֵָראוּ אֲ פִ ֵקי יָם ִיגָּלוּ מ ְֹסדוֹת תֵּ בֵ ל ְבּ ַגﬠ ֲַרת יְהוָה ִמ ִנּ ְשׁמַ ת רוּחַ אַ פּוֹ:
22:17י ְִשׁלַ ח ִממָּ רוֹם י ִָקּחֵ נִי י ְַמ ֵשׁנִי ִממַּ יִם ַר ִבּים:
22:18יַצִּ ילֵ נִי ֵמאֹ י ְִבי ﬠָ ז ִמשֹּׂנְאַ י כִּ י אָ ְמצוּ ִמ ֶמּנִּי:
22:19י ְַק ְדּמֻ נִי ְבּיוֹם אֵ ִידי וַי ְִהי יְהוָה ִמ ְשׁﬠָ ן לִ י:
22:20וַיֹּ צֵא לַ מֶּ ְרחָ ב א ִֹתי יְחַ לְּ ֵצנִי כִּ י־חָ פֵ ץ ִבּי:
22:21יִגְ ְמלֵ נִי יְהוָה כְּ צִ ְד ָק ִתי כְּ בֹר י ַָדי י ִָשׁיב לִ י:
22:22כִּ י ָשׁמַ ְר ִתּי ַדּ ְרכֵי יְהוָה וְל ֹא ָר ַשׁ ְﬠ ִתּי ֵמאֱ הָ י:
קֹּתיו ל ֹא־אָ ִסיר מֶ ִנּי :9
ָל־מ ְשׁפָּ ָטיו  8לְ נֶגְ ִדּי וְחֻ ָ
22:23כִּ י כ ִ
22:24וָאֶ ְהיֶה ָת ִמים לוֹ וָאֶ ְשׁתַּ ְמּ ָרה ֵמﬠֲונִי:
ָשׁב יְהוָה לִ י כְּ צִ ְד ָק ִתי כְּ בֹר י ַָדיְ 10ל ֶנגֶד ﬠֵ ינָיו:
22:25וַיּ ֶ
11
ִ 22:26ﬠם־חָ ִסיד ִתּ ְתחַ סָּ ד ﬠִ ם־נ ִָקי ִתּנּ ֶָקה :
22:27ﬠִ ם־נָבָ ר ִתּתָּ בָ ר וְﬠִ ם־ﬠִ ֵקּשׁ ִתּ ְתפַּ תָּ ל :12
תּוֹשׁיﬠַ וְﬠֵ ינֵי ָר ִמים 13תַּ ְשׁפִּ יל:
ִ
22:28וְאֶ ת־ﬠַ ם ﬠָ נִי
15
14
22:29כִּ י־אַ תָּ ה תָּ ִאיר נ ִֵירי יְהוָה אֱ הַ י יַגִּ יהַּ חָ ְשׁכִּ י:
22:30כִּ י ְבכָה אָ רוּץ גְּ דוּד בֵּ א הַ י אֲ ַדלֶּ ג־שׁוּר:
22:31הָ אֵ ל ָתּ ִמים ַדּ ְרכּוֹ ִא ְמ ַרת יְהוָה צְ רוּפָ ה מָ גֵן הוּא לְ כֹל הַ חֹ ִסים בּוֹ:
וּמי צוּר ִמבַּ לְ ﬠ ֲֵדי אֱ הֵ ינוּ:
22:32כִּ י ִמי־אֵ ל ִמבַּ ְלﬠ ֲֵדי יְהוָה ִ
17
22:33הָ אֵ ל ְמאַ זְּ ֵרנִי 16חָ יִל וַיַּתֵּ ר ָתּ ִמים ַדּ ְרכִּ י :
מוֹתי יַﬠ ֲִמ ֵדנִי:
ְ 22:34מ ַשׁוֶּה ַרגְ לַ י 18כָּאַ יָּלוֹת וְﬠַ ל בָּ ַ
ְחוּשׁה זְ רֹעֹתָ י:
ְ 22:35מלַ מֵּ ד י ַָדי לַ ִמּלְ חָ מָ ה ְו ִנחַ ת ֶק ֶשׁת־נ ָ
ִימי ְנ ִת ְסﬠָ ֵדנִי 19וְﬠַ ְנו ְַת תַ ְרבֵּ נִי:
22:36ו ִַתּתֶּ ן־לִ י מָ גֵן י ְִשׁﬠֶ ו ִ
 MTוַיּ ֵָרא  Hebrew Mss Syr Tg Vg cf Psalm 18:11 //וַיּ ֵֶדא 11

1

) ִס ְתרוְֹ ס ִביבֹתָ יו( ִ Hebrew Mss LXX Syr and Psalm 18:11 // omit MTס ְתרוֹ 12

2

 MTסֻ כּוֹת  LXX Syr and Psalm 18:11 //סֻ כָּתוֹ 12
 MTחַ ְשׁ ַרת  LXX and Psalm 18:11 //חֶ ְשׁכַת 12


)ﬠָ בָ יו ﬠָ ְברוּ(  Syr // omit MTﬠָ בָ יו 13

3
4
5

 MTבָּ ﬠֲרוּ  LXX(L) //ﬠָ ְברוּ בָּ ָרד 13
וּב ָר ִקים ָרב 15
 MTבָּ ָרק ְ Syr cf LXX(MN) Mss //
8
ִ MT Kethibמ ְשׁפָּ ָטו ִ MT Qere //מ ְשׁפָּ טָ יו 23
9
 MTאָ סוּר ִמ ֶמּנָּה  LXX(L) cf Psalm 18:22 //אָ ִסיר מֶ נִּי 23
10
 MTכְּ ב ִֹרי  LXX Syr Vg and Psalm 18:25 //כְּ בֹר י ַָדי 25
6
7

תּ ָמּם  LXX(L) //נ ִָקי ִתּנּ ֶָקה 26
 MTגִּ בּוֹר ָתּ ִמים ִתּ ַ
תּל 27
ִ MTתּתַּ פָּ ל ִ Hebrew Mss cf Psalm 18:26 //תּ ְתפַּ ָ

 MTגִּ בּוֹר תָּ ִמים  LXX(L) and Psalm 18:28 //וְﬠֵ ינֵי ָר ִמים
ָ Hebrew Mss LXX Mss Syr and Psalm 18:28 // omit MTתּ ִאיר
 MTיְהוָה  Syr and Psalm 18:28 //אֱ הַ י
ָ MTמעוּזִּ י ְ DSS(4QSam(a)) LXX Syr //מאַ זְּ ֵרנִי
ַ MT Kethibדּ ְרכּוֹ ַ MT Qere LXX Mss Syr //דּ ְרכִּ י 33
ַ MT Kethibרגְ לָ יו ַ MT Qere Hebrew Mss Vrs and Psalm 18:33 //רגְ לַ י 34
ִימי ְנ ִת ְסﬠָ ֵדנִי 36
)וימינך ת-וענותך ת LXX Mss Syr and Psalm 18:35 // omit MT (-ו ִ
28
29
29
33
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22:37תַּ ְר ִחיב ַצﬠ ֲִדי תַּ ְחתֵּ נִי ְול ֹא מָ ﬠֲדוּ ַק ְרסֻ לָּ י:
22:38אֶ ְר ְדּפָ ה ֹאיְבַ י וְאַ ִשּׂיגֵם  1וְל ֹא אָ שׁוּב ﬠַ ד־כַּלּוֹתָ ם:
22:39וָאֲ כַלֵּ ם וָאֶ ְמחָ צֵם ְול ֹא יְקוּמוּן וַיִּ פְּ לוּ תַּ חַ ת ַרגְ לָ י:
22:40ו ְַתּאַ זְּ ֵרנִי 2חַ יִל לַ ִמּלְ חָ מָ ה תַּ כְ ִריﬠַ ָקמַ י תַּ ְחתֵּ נִי:
ְ 22:41ו ֹאיְבַ י תַּ תָּ ה לִּ י עֹ ֶרף ְמ ַשׂנְאַ י וָאַ צְ ִמיתֵ ם:
ְשׁוְּ עוּ 3וְאֵ ין מ ִֹשׁיﬠַ אֶ ל־יְהוָה ְול ֹא ﬠָ נָם:
22:42י ַ
ל־פּנֵי אֹ ַרח  4כְּ ִטיט־חוּצוֹת  5אֶ ְר ָקﬠֵ ם:
22:43וְאֶ ְשׁחָ ֵקם ַכּﬠֲפַ ר ﬠַ ְ
22:44ו ְַתּפַ לְּ טֵ נִי מֵ ִריבֵ י ﬠַ ִמּי ִתּ ְשׁ ְמ ֵרנִי לְ ר ֹאשׁ גּוֹיִם ﬠַ ם ל ֹא־י ַָדﬠְ ִתּי יַﬠַ ְבדֻ נִי:
ִשּׁ ְמעוּ לִ י ְבּנֵי־ ֵנכָר ְיכַחֲ שׁוּ־לִ י :6
22:45לְ ֵשׁמַ ע ֹאזֶן י ָ
22:46ל ֹא י ְַחגְּ רוּ ִממּ ְֹסרוֹתָ ם :7
צוּרי ְויָרֻ ם אֱ הֵ י צוּר י ְִשׁ ִﬠי:
ִ
22:47חַ י־יְהוָה וּבָ רוּ
וּמ ַר ֵדּד ﬠַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּנִי:
ֹתן נְ ָקמֹת ִלי ְ
22:48הָ אֵ ל הַ נּ ֵ
8
רוֹממֵ נִי מֵ ִאישׁ חֲ מָ ִסים ִתּצְּ ֵרנִי :
וּמ ָקּמַ י ְתּ ְ
יאי מֵ ֹאיְבָ י ִ
22:49וּמוֹצִ ִ
אוֹד יְהוָה בַּ גּוֹיִם וּלְ ִשׁ ְמ אֲ זַמֵּ ר:
22:50ﬠַ ל־כֵּן ְ
ִ 22:51מגְ דּיּל יְשׁוּעוֹת מַ לְ כּוֹ וְעֹ ֶשׂה־חֶ סֶ ד לִ ְמ ִשׁיחוֹ לְ ָד ִוד וּלְ ז ְַרעוֹ ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ִשׁי וּנְאֻ ם הַ גֶּבֶ ר הֵ ִקים אל ְמ ִשׁיחַ אֱ הֵ י יַ ֲﬠקֹב וּנְ ִﬠים זְ ִמרוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל:
23:1וְאֵ לֶּ ה ִדּ ְב ֵרי ָדוִד הָ אַ חֲ ֹרנִים נְאֻ ם ָדּוִד בֶּ ן־י ַ
וּמלָּ תוֹ ﬠַ ל־לְ שׁוֹנִי:
ר־בּי ִ
23:2רוּחַ יְהוָה ִדּבֶּ ִ
מוֹשׁל י ְִראַ ת אֱ ִהים:
ֵ
מוֹשׁל בָּ אָ ָדם צ ִַדּיק
ֵ
23:3אָ מַ ר אֱ הֵ י ַי ֲﬠקֹב לִ י ִדבֶּ ר צוּר י ְִשׂ ָראֵ ל
ח־שׁ ֶמשׁ בּ ֶֹקר ל ֹא ﬠָ בוֹת ִמ ֹנּגַהּ ִמ ָמּטָ ר ֶדּ ֶשׁא ֵמאָ ֶרץ:
23:4וּכְ אוֹר בּ ֶֹקר יִזְ ַר ָ
וּשׁמֻ ָרה כִּ י־כָל־י ְִשׁﬠִ י ְוכָל־חֵ פֶ ץ כִּ י־ל ֹא יַצְ ִמיחַ :
יתי ִﬠם־אֵ ל כִּ י ְב ִרית עוֹלָ ם ָשׂם לִ י ﬠֲרוּכָה בַ כֹּל ְ
23:5כִּ י־ל ֹא־כֵן בֵּ ִ
וּבלִ יַּﬠַ ל כְּ קוֹץ מֻ נָד כֻּלָּ הַ ם כִּ י־ל ֹא ְביָד י ִָקּחוּ:
ְ 23:6
23:7ו ְִאישׁ ִיגַּע בָּ הֶ ם יִמָּ לֵ א בַ ְרזֶל וְﬠֵ ץ חֲ נִית וּבָ אֵ שׁ ָשׂרוֹף ִי ָשּׂ ְרפוּ בַּ ָשּׁבֶ ת:
11
מנֶה
ל־שׁ ֹ
הוּא־עוֹרר אֶ ת־חֲ נִיתוֹ 12ﬠַ ְ
ֵ
23:8אֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת הַ גִּ בּ ִֹרים אֲ ֶשׁר לְ ָדוִד י ְִשׁבַּ ﬠַ ל  9בֶּ ן־חַ כְ מוֹנִי  10ר ֹאשׁ הַ ְשּׁ ָשׁה
מֵ אוֹת חָ לָ ל ְבּפַ ﬠַ ם אֶ חָ ת:
ם־דּוִד בַּ פַּ ס ַדּ ִמּיםְ 15בּחָ ְרפָ ם בַּ ְפּלִ ְשׁ ִתּים
חוֹחיִ 14בּ ְשׁ ָשׁה הַ גִּ בּ ִֹרים הוּא־הָ יָה ִﬠ ָ
 23:9וְאַ חֲ רוֹ אֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן־דֹּדוֹ  13הָ אֲ ִ
פוּ־שׁם לַ ִמּלְ חָ מָ ה וַ ַיּﬠֲלוּ ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָ
נֶאֶ ְס
23:10הוּא ָקם וַ ַיּ בַּ פְּ לִ ְשׁ ִתּים ﬠַ ד כִּ י־יָגְ ﬠָ ה יָדוֹ ו ִַתּ ְדבַּ ק יָדוֹ אֶ ל־הַ חֶ ֶרב וַיַּﬠַ שׂ יְהוָה ְתּשׁוּﬠָ ה גְ דוֹלָ ה בַּ יּוֹם הַ הוּא
וְהָ ﬠָ ם יָשֻׁ בוּ אַ חֲ ָריו אַ ־לְ פַ ֵשּׁט:
י־שׁם חֶ לְ ַקת הַ ָשּׂ ֶדה ְמלֵ אָ ה ﬠ ֲָד ִשׁים וְהָ ﬠָ ם נָס
23:11וְאַ חֲ ָריו ַשׁמָּ א בֶ ן־אָ גֵא הַ הֲ ָר ִרי 1וַיֵּאָ ְספוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים לֶ ְחיָה 2ו ְַתּ ִה ָ
ִמפְּ נֵי פְ לִ ְשׁ ִתּים:
ידם  Syr and Psalm 18:37 //וְאַ ִשּׂיגֵם 38
 MTוָאַ ְשׁ ִמ ֵ
ַתּזְ ֵרנִי  DSS(4QSam(a)) and Psalm 18:39 //ו ְַתּאַ זְּ ֵרנִי 40
 MTו ַ
ְשׁוְּ עוּ 42
 MTי ְִשׁעוּ  Hebrew Ms LXX Syr //י ַ
א ַרח 43
 MTאָ ֶרץ ֹ DSS(4QSam(a)) //
 MTאֲ ִד ֵקּם  DSS(4QSam(a)) // addחוּצוֹת 43

1
2
3
4
5

ִשּׁ ְמעוּ לִ י ְבּנֵי־ ֵנכָר ְיכַחֲ שׁוּ־לִ י 45
שׁוּ־לי ִל ְשׁמוֹﬠַ ֹאזֶן  Psalm 18:45 cf DSS(4QSam(a)) //לְ ֵשׁמַ ע ֹאזֶן י ָ
ִ
ְבּנֵי ֵנכָר י ְִתכַּחֲ
ִשּׁ ְמעוּ ִלי
 MTי ָ

6

רוֹתם 46
 dttg cfבני נכר יב( ְ MTבּנֵי ֵנכָר ִיבֹּלוּ ְוי ְַחגְּ רוּ ִמ ִמּ ְסגְּ רוֹתָ ם  DSS(4QSam(a)) LXX(L) //ל ֹא י ְַחגְּ רוּ ִממּ ְֹס ָ
)v.45
8
תּצִּ ילֵ נִי ִ DSS(4QSam(a)) LXX(L) //תּצְּ ֵרנִי 49
ַ MT

7

ִשׁבַּ ﬠַ ל 8
 MTיֹ ֵשׁב בַּ ֶשּׁבֶ ת  LXX(L) OL and I Chronicles 11:11 LXX //י ְ
מנִי  I Chronicles 11:11 cf Hebrew Ms //בֶּ ן־חַ כְ מוֹנִי 8
) strophaבן(  MTתַּ ְחכְּ ֹ
שׁה 8
 MTהַ ָשּׁ ִל ִשׁי  LXX(L) OL Vg //הַ ְשּׁ ָ
עוֹרר אֶ ת־חֲ נִ יתוֹ 8
 MTﬠ ֲִדינוֹ הָ ﬠֶ צְ נוֹ ֵ and I Chronicles 11:11 //
 MTדּ ִֹדי  Hebrew Mss MT Qere and I Chronicles 11:12 //דֹּדוֹ 9
חוֹחי 9
 MTבֶּ ן־אֲ חֹ ִחי  //אֲ חֹ ִחי  I Chronicles 11:12 cf Vgהָ אֲ ִ
ם־דּוִד בַּ פַּ ס ַדּ ִמּים 9
ם־דּוִד ְבּחָ ְרפָ ם  I Chronicles 11:13 //הוּא־הָ יָה ﬠִ ָ
 MTﬠִ ָ
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23:12וַיִּ ְת ַיצֵּב ְבּתוֹ ־הַ חֶ לְ ָקה ַויַּצִּ ילֶ הָ ַו ַיּ אֶ ת־פְּ לִ ְשׁ ִתּים ַויַּﬠַ שׂ יְהוָה ְתּשׁוּﬠָ ה גְ דוֹלָ ה:
ל־מﬠָ ַרת ﬠֲדֻ לָּ ם וְחַ יַּת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים חֹ נָה ְבּﬠֵ ֶמק
ל־דּוִד אֶ ְ
ל־קצִ יר אֶ ָ
23:13וַיּ ְֵרדוּ ְשׁ ָשׁה מֵ הַ ְשּׁ ִשׁים ר ֹאשׁ וַ ָיּבֹאוּ אֶ ָ
ְרפָ ִאים:
וּמצַּב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים אָ ז בֵּ ית לָ חֶ ם:
צוּדה ַ
23:14ו ְָדוִד אָ ז בַּ ְמּ ָ
ֹאמ ר ִמי י ְַשׁ ֵקנִי מַ יִם ִמבּ ֹאר בֵּ ית־לֶ חֶ ם אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׁﬠַ ר:
23:15וַיִּ ְתאַ וֶּה ָדוִד וַיּ ַ
בוּ־מיִם ִמבּ ֹאר בֵּ ית־לֶ חֶ ם אֲ ֶשׁר בַּ ַשּׁﬠַ ר וַיִּ ְשׂאוּ וַיּ ִָבאוּ
ַ
23:16וַיִּ ְב ְקעוּ ְשׁ ֶשׁת הַ גִּ בּ ִֹרים ְבּ ַמחֲ נֵה פְ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ְשׁאֲ
ל־דּוִד ְול ֹא אָ בָ ה לִ ְשׁתּוֹתָ ם ַויַּסֵּ ֹא ָתם לַ יהוָה:
אֶ ָ
שׁוֹתם ְול ֹא אָ בָ ה
23:17וַיּ ֹאמֶ ר חָ לִ ילָ ה לִּ י יְהוָה מֵ ֲﬠשׂ ִֹתי ז ֹאת הֲ ַדם הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ְשׁ ֶתּה 3הַ הֹ ְלכִ ים ְבּנ ְַפ ָ
לִ ְשׁתּוֹתָ ם אֵ לֶּ ה ﬠָ שׂוּ ְשׁ ֶשׁת הַ גִּ בּ ִֹרים:
ְלוֹ־שׁם
ֵ
ל־שׁ שׁ מֵ אוֹת חָ לָ ל ו
עוֹרר אֶ ת־חֲ נִיתוֹ ﬠַ ְ
ישׁי אֲ ִחי יוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּיָה הוּא ר ֹאשׁ הַ ְשּׁ ָשׁיםְ 4והוּא ֵ
23:18וַאֲ ִב ַ
בַּ ְשּׁ ָשׁה:
ִ 23:19מן־הַ ְשּׁ ָשׁים 5הוּא 6נִכְ בָּ ד ַוי ְִהי לָ הֶ ם לְ ָשׂר וְﬠַ ד־הַ ְשּׁ ָשׁה ל ֹא־בָ א:
ב־פּﬠָ לִ ים ִמ ַקּ ְבצְ אֵ ל הוּא ִהכָּה אֵ ת ְשׁנֵי ְבּנֵי 8אֲ ִראֵ ל מוֹאָ ב וְהוּא י ַָרד ו ְִהכָּה
וּב ָניָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ָָדעִ 7אישׁ־חַ יִל ַר ְ
ְ 23:20
אֶ ת־הָ אֲ ִריַּה ְבּתוֹ הַ בּ ֹאר ְבּיוֹם הַ ָשּׁלֶ ג:
וּביַד הַ ִמּצְ ִרי חֲ נִית ַויּ ֵֶרד אֵ לָ יו בַּ ָשּׁבֶ ט וַיִּ גְ זֹל אֶ ת־הַ חֲ נִית ִמיַּד הַ ִמּצְ ִרי
ת־אישׁ ִמצְ ִרי ִאישׁ ִמ ָדּה ְ 9
ִ
ְהוּא־הכָּה אֶ
ִ
23:21ו
וַיַּהַ ְרגֵהוּ בַּ חֲ נִיתוֹ:
ְלוֹ־שׁם ִבּ ְשׁ ָשׁה הַ גִּ בּ ִֹרים:
ֵ
23:22אֵ לֶּ ה ﬠָ ָשׂה ְבּ ָניָהוּ בֶּ ן־יְהוֹי ָָד ע ו
ל־מ ְשׁמַ ﬠְ תּוֹ:
ִ 23:23מן־הַ ְשּׁ ִשׁים נִכְ בָּ ד וְאֶ ל־הַ ְשּׁ ָשׁה ל ֹא־בָ א וַי ְִשׂמֵ הוּ ָדוִד אֶ ִ
ֲשׂה־אֵ ל אֲ ִחי־יוֹאָ ב בַּ ְשּׁ ִשׁים אֶ לְ חָ נָן בֶּ ן־דֹּדוֹ ִמבֵּ ית 10לָ חֶ ם:
23:24ﬠ ָ
יקא הַ חֲ ר ִֹדי:
ַ 23:25שׁמָּ ה הַ חֲ ר ִֹדי אֱ לִ ָ
קוֹﬠי:
ן־ﬠ ֵקּשׁ הַ ְתּ ִ
23:26חֶ לֶ ץ הַ פַּ לְ ִטי ﬠִ ָירא בֶ ִ
23:27אֲ ִביﬠֶ זֶר הָ ﬠַ ְנּת ִֹתי ִס ְבּכַי 11הַ חֻ ָשׁ ִתי:
23:28צַלְ מוֹן הָ אֲ חֹ ִחי מַ ְה ַרי הַ ְנּטֹ פָ ִתי:
ן־ריבַ י ִמגִּ ְבﬠַ ת ְבּנֵי ִבנְ י ִָמן:
23:29חֵ לֶ ד 12בֶּ ן־בַּ ֲﬠנָה הַ נְּ טֹפָ ִתי ִא ַתּי בֶּ ִ
תנִי ִה ַדּי ִמנַּחֲ לֵ י גָﬠַ שׁ:
ְ 23:30בּ ָניָהוּ פִּ ְרﬠָ ֹ
14
 23:31אֲ ִביאֵ ל 13בֶ ן־הָ ﬠַ ְרבָ ִתי ﬠַ זְ מָ וֶת הַ בַּ חֻ ִר ִמי :
23:32אֶ ְלי ְַחבָּ א הַ ַשּׁﬠַ ְל ִבּנִי 15י ֵָשׁן הַ גִּ זֹנִי:16
18
ן־שׂכָר הַ הֲ ָר ִרי:
־שׁמָּ א הַ הֲ ָר ִרי אֲ ִחיאָ ם בֶּ ָ
 23:33יְהוֹנָתָ ן בֶ ןַ 17
 MTהָ ָר ִרי  LXX OL //הַ הֲ ָר ִרי
 MTלַ חַ יָּה  LXX(LM) Mss OL //לֶ ְחיָה
3
 cf LXX and I Chronicles 11:19 // omit MTהָ אֵ לֶּ ה אֶ ְשׁתֶּ ה
4
 MT LXXהַ ְשּׁ ָשׁה  Hebrew Mss Syr //הַ ְשּׁ ָשׁים
5
 MT LXX Vgהַ ְשּׁ ָשׁה  Hebrew Ms Syr //הַ ְשּׁ ָשׁים
6
 MTהֲ כִ י  LXX(B) Syr //הוּא
7
 MTבֶּ ן  LXX and I Chronicles 11:22 Syr // addיְהוֹי ָָדע

8
) ְשׁנֵי ְבּנֵי( ְ LXX // omit MTבּנֵי 20
9
 MT Vgמַ ְראֶ ה ִ I Chronicles 11:23 //מ ָדּה 21
10
 MTבֵּ ית ִ LXX(AMN) Mss //מבֵּ ית 24
11
בנַּי ִ LXX(MN) Mss and I Chronicles 11:29 //ס ְבּכַי 27
ְ MTמ ֻ
12
 MT Tg Msחֵ לֶ ב  Hebrew Mss Tg Ms Vg and I Chronicles 11:30 //חֵ לֶ ד 29
13
 MT Tg Vgאֲ ִבי־ﬠַ לְ בוֹן  //אֲ ִביאֵ ל  LXX cf I Chronicles 11:32אֲ ִביאֵ ל בֶ ן 31
14
 MTהַ בַּ ְרחֻ ִמי  cf II Samuel 19:16 //הַ בַּ חֻ ִר ִמי 31
15
שּׁﬠַ ְל ִבּנִי 32
ְשׁﬠֲלַ ִבּין  cf Joshua 19:42הַ ַ
 MTהַ ַשּׁﬠַ ְל ֹבנִי  //ו ַ
16
 // omit MT Tg Vgהַ גּוּנִי  I Chronicles 11:34 cf LXX(LMN) Mssהַ גִּ זֹנִי 32

17
ָתן בֶ ן(  LXX Mss and I Chronicles 11:34 // omit MTבֶ ן 33
)יְהוֹנ ָ
18
שׂכָר 33
ָ MT Tg Vgשׁ ָרר ָ LXX(L) and I Chronicles 11:35 //
11
11
17
18
19
19
20
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23:34אֱ לִ יפֶ לֶ ט בֶּ ן־אֲ חַ ְסבַּ י  1הַ מַּ ֲﬠכ ִָתי אֱ לִ יﬠָ ם בֶּ ן־אֲ ִחיתֹפֶ ל הַ גִּ נִי:
 23:35חֶ צְ ַרי 2הַ כּ ְַר ְמלִ י פַּ ﬠ ֲַרי הָ אַ ְר ִבּי:
4
23:36יִגְ אָ ל בֶּ ן־נָתָ ן ִמצְּ בָ א 3בָּ נִי הַ גְ ִרי :
ֹשׂא 5כְּ לֵ י יוֹאָ ב בֶּ ן־צְ ֻריָה:
מּנִי נ ְַח ַרי הַ ְבּאֵ ר ִֹתי נ ֵ
23:37צֶלֶ ק הָ ﬠַ ֹ
ִ 23:38ﬠ ָירא הַ יּ ִַת ִרי  6גּ ֵָרב הַ יּ ִַת ִרי:
אוּריָּה הַ ִח ִתּי כֹּל ְשׁ ִשׁים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה:
ִ 23:39
ְהוּדה:
ת־דּוִד בָּ הֶ ם לֵ אמֹר לֵ ְמנֵה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־י ָ
24:1וַיֹּ סֶ ף אַ ף־יְהוָה לַ חֲ רוֹת ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ַויָּסֶ ת אֶ ָ
וּפ ְקדוּ
ד־בּאֵ ר ֶשׁבַ ע ִ
ָל־שׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ָדּן וְﬠַ ְ
ר־אתּוֹ שׁוּט־נָא ְבּכ ִ
ל־שׂ ֵרי הַ חַ יִל אֲ ֶשׁ ִ
24:2וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ל־יוֹאָ ב וְאֶ ָ
אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְוי ַָד ְﬠ ִתּי אֵ ת ִמ ְספַּ ר הָ ﬠָ ם:
ֹאמר יוֹאָ ב אֶ ל־הַ ֶמּלֶ וְיוֹסֵ ף יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ל־הָ ﬠָ ם כָּהֵ ם ְוכָהֵ ם מֵ אָ ה פְ ﬠָ ִמים וְﬠֵ ינֵי אֲ ֹדנִי־הַ מֶּ לֶ ֹראוֹת וַאדֹנִי
24:3וַיּ ֶ
הַ ֶמּלֶ לָ מָּ ה חָ פֵ ץ בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה:
ְשׂ ֵרי הַ חַ יִל לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ לִ פְ קֹד אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
24:4וַיֶּחֱ זַק ְדּבַ ר־הַ מֶּ לֶ אֶ ל־יוֹאָ ב וְﬠַ ל ָשׂ ֵרי הֶ חָ ִיל ַו ֵיּ ֵצא יוֹאָ ב ו ָ
וּמן־הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר ְבּתוֹ ־הַ נַּחַ ל הַ גָּד וְאֶ ל־יַﬠְ זֵר:
ַ 24:5ויַּﬠַ ְברוּ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן ַויָּחֵ לּוּ בַ ﬠֲרוֹﬠֵ ר ִ
ד־דּן וְסָ ִביב אֶ ל־צִ ידוֹן:
24:6וַ ָיּבֹאוּ הַ גִּ ְלﬠָ ָדה וְאֶ ל־אֶ ֶרץ הַ ִח ִתּים ֶק ְד ָשׁה וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ָ
ְהוּדה ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע:
24:7וַ ָיּב ֹאו ִמ ְב ַצר־צֹר ְוכָל־ﬠָ ֵרי הַ ִחוִּ י וְהַ כְּ ַנ ֲﬠנִי וַיֵּצְ אוּ אֶ ל־ ֶנגֶב י ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
24:8וַיָּשֻׁ טוּ ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ וַ ָיּבֹאוּ ִמ ְקצֵה ִת ְשׁﬠָ ה חֳ ָד ִשׁים וְﬠֶ ְשׂ ִרים יוֹם י ָ
מנֶה מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ִאישׁ־חַ ִיל שֹׁלֵ ף חֶ ֶרב ו ְִאישׁ
ת־מ ְספַּ ר ִמ ְפ ַקד־הָ ﬠָ ם אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ו ְַתּ ִהי ִי ְשׂ ָראֵ ל ְשׁ ֹ
ִ
24:9וַיִּ ֵתּן יוֹאָ ב אֶ
ְהוּדה חֲ ֵמשׁ־מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ִאישׁ:
י ָ
יתי וְﬠַ תָּ ה יְהוָה
אתי ְמאֹד אֲ ֶשׁ ר ﬠָ ִשׂ ִ
ב־דּוִד אֹתוֹ אַ חֲ ֵרי־כֵן סָ פַ ר אֶ ת־הָ ﬠָ ם ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִד אֶ ל־יְהוָה חָ טָ ִ
ַ 24:10ו ַיּ לֵ ָ
הַ ﬠֲבֶ ר־נָא אֶ ת־ﬠֲון ﬠַ ְב ְדּ כִּ י ִנ ְסכַּלְ ִתּי ְמאֹד:
מ ר:
24:11וַיּ ָָקם ָדּוִד בַּ ֹבּ ֶקר ְוּדבַ ר־יְהוָה הָ יָה אֶ ל־גָּד הַ נּ ִָביא חֹ זֵה ָדוִד לֵ א ֹ
ֱשׂה־לָּ :
נוֹטל ﬠָ לֶ י ְבּחַ ר־לְ אַ חַ ת־מֵ הֶ ם וְאֶ ﬠ ֶ
ל־דּוִד כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ָשׁ שׁ אָ נֹכִ י ֵ
24:12הָ לוֹ ו ְִדבַּ ְרתָּ אֶ ָ
ם־שׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים נ ְֻס
ל־דּוִד וַ ַיּגֶּד־לוֹ וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הֲ תָ בוֹא לְ ָשׁלוֹשׁ ָשׁנִים ָרﬠָ ב ְבּאַ ְרצֶ ִא ְ
24:13וַ ָיּב ֹא־גָד אֶ ָ
לִ פְ נֵי־ ָצ ֶרי וְהוּא ר ְֹדפֶ ו ְִאם־הֱ יוֹת ְשׁ ֶשׁת י ִָמים ֶדּבֶ ר ְבּאַ ְר ֶצ ﬠַ תָּ ה ַדּע ְוּראֵ ה מָ ה־אָ ִשׁיב שׁ ְֹל ִחי ָדּבָ ר:
וּביַד־אָ ָדם אַ ל־אֶ פֹּלָ ה:
י־ר ִבּים ַרחֲ מוֹ ְ
ֹאמר ָדּוִד אֶ ל־גָּד ַצר־לִ י ְמאֹ ד אֶ פְּ לָ ה־נָּא ְביַד־יְהוָה כִּ ַ
ַ 24:14ויּ ֶ
7
ד־בּאֵ ר ֶשׁבַ ע
24:15וַיִּ תֵּ ן יְהוָה ֶדּבֶ ר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל מֵ הַ בּ ֶֹקר וְﬠַ ד־ﬠֵ ת מוֹﬠֵ ד וַיָּחַ ל הַ מַּ כֶּה בָ ﬠָ ם ַויּ ָָמת ִמן־הָ ﬠָ ם ִמ ָדּן וְﬠַ ְ
ִשׁ ְב ִﬠים אֶ לֶ ף ִאישׁ:
ֹאמר לַ ַמּ ְלאָ הַ ַמּ ְשׁ ִחית בָּ ﬠָ ם ַרב ﬠַ ָתּה
ְרוּשׁלַ ִם לְ ַשׁחֲ תָ הּ וַיִּ נָּחֶ ם יְהוָה אֶ ל־הָ ָרﬠָ ה וַיּ ֶ
24:16וַיִּ ְשׁלַ ח יָדוֹ הַ מַּ לְ אָ י ָ
עֹמד בֵּ ין הָ אָ ֶרץ וּבֵ ין
ת־מ ְלאַ יְהוָה ֵ
ַ
וּמלְ אַ יְהוָה הָ יָה ִﬠם־גֹּ ֶרן אֲ ַר ְונָה הַ יְבֻ ִסי וַיִּ ָשּׂא ָדּוִד אֶ ת־ﬠֵ ינָיו וַיּ ְַרא אֶ
הֶ ֶרף י ֶָד ַ
ְרוּשׁלָ ִם וַיִּ ֹפּלוּ הַ זְּ ֵקנִים ﬠַ ל־פְּ נֵיהֶ ם ִמ ְתכּ ִַסּים בַּ ַשּׂ ִקּים:8
הַ ָשּׁמַ יִם וְחַ ְרבּוֹ ְשׁלוּפָ ה ְבּיָדוֹ נְ טוּיָה ﬠַ ל־י ָ
עֹתי
אתי וְאָ נֹכִ י הָ רֹﬠֶ ה 9הֲ ֵר ִ
ֹאמר ָדּוִד אֶ ל־יְהוָה ִבּ ְר ֹאתוֹ אֶ ת־הַ מַּ לְ אָ הַ מַּ כֶּה בָ ﬠָ ם וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה אָ נֹכִ י חָ טָ ִ
24:17וַיּ ֶ
וּבבֵ ית אָ ִבי:
וְאֵ לֶּ ה הַ צּ ֹאן מֶ ה ﬠָ שׂוּ ְתּ ִהי נָא י ְָד ִבּי ְ
ֹאמר לוֹ ﬠֲלֵ ה הָ ֵקם לַ יהוָה ִמזְ בֵּ חַ ְבּגֹ ֶרן אֲ ַר ְונָה הַ יְבֻ ִסי:
ל־דּוִד בַּ יּוֹם הַ הוּא ַויּ ֶ
ַ 24:18ו ָיּב ֹא־גָד אֶ ָ
24:19וַיַּﬠַ ל ָדּוִד כִּ ְדבַ ר־גָּד כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה:
עֹב ִרים ﬠָ לָ יו וַ ֵיּצֵא אֲ ַר ְונָה וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ לַ מֶּ לֶ אַ פָּ יו אָ ְרצָה:
 24:20וַיּ ְַשׁ ֵקף אֲ ַר ְונָה וַיּ ְַרא אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ] [...וַﬠֲבָ ָדיו ְ
 MTבֶּ ן  LXX(MN 127-93 = L) Mss Syr and I Chronicles 11:35 // addאֲ חַ ְסבַּ י
 MT Kethibחֶ צְ רוֹ  Hebrew Mss MT Qere LXX Tg Vg //חֶ צְ ַרי
3
ִ MTמצֹּבָ ה ִ LXX cf Numbers 31:14 //מצְּ בָ א
4
 MT Tg Vgבָּ נִי הַ גּ ִָדי ְ I Chronicles 11:37 //בּנֵי הַ גְ ִרי
5
ֹשׂא
 MT Kethibנ ְֹשׂאי  Hebrew Mss MT Qere //נ ֵ
6
 MTהַ יִּ ְת ִרי  I Chronicles 11:40 LXX (bis) //הַ יּ ִַת ִרי
7
ָמת(  LXX // omit MTוַיָּחַ ל הַ ַמּכֶּה בָ ﬠָ ם 15
)וַיָּחַ לוַיּ ָ
8
שּׁ ַמיִם ְוחַ ְרבּוֹ ְשׁלוּפָ ה ְבּיָדוֹ נְטוּיָה 16
וַיִּ ָשּׂא ָדוִיד אֶ ת־ﬠֵ ינָיו ַויּ ְַרא אֶ ת־מַ לְ אַ יְהוָה עֹמֵ ד בֵּ ין הָ אָ ֶרץ וּבֵ ין הַ ָ
ל־פּנֵיהֶ ם ִמ ְתכּ ִַסּים בַּ ַשּׂ ִקּים
ְרוּשׁלָ ִם וַיִּ פֹּלוּ הַ זְּ ֵק ִנים ﬠַ ְ
וַיּ ֹאמֶ ר (  DSS(4QSam(a)) // omit MT LXX Tg Vgﬠַ ל־י ָ
)וַיִּ ָשּׂא ָדּוִדָ דּוִד
34
35
36
36
37
38

עֹתי(  DSS(4QSam(a)) LXX(LO) Mss cf Josephus Ant 7.328 // omit MTהָ רֹﬠֶ ה 17
)הָ רֹﬠֶ ההֲ ֵר ִ

1
2

9

24:21וַיּ ֹאמֶ ר אֲ ַר ְונָה ַמדּוּﬠַ בָּ א אֲ דֹנִי־הַ ֶמּלֶ אֶ ל־ﬠַ ְבדּוֹ וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִד ִל ְקנוֹת מֵ ִﬠ ְמּ אֶ ת־הַ גֹּ ֶרן ִל ְבנוֹת ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה
וְתֵ ﬠָ ַצר הַ ַמּגֵּפָ ה ֵמﬠַ ל הָ ﬠָ ם:
ל־דּוִד י ִַקּח ְויַﬠַ ל אֲ דֹנִי הַ מֶּ לֶ הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינוֹ ְראֵ ה הַ בָּ ָקר לָ עֹלָ ה וְהַ מּ ִֹרגִּ ים וּכְ לֵ י הַ בָּ ָקר לָ ﬠֵ צִ ים:
ַ 24:22ויּ ֹאמֶ ר אֲ ַר ְונָה אֶ ָ
24:23הַ כֹּל נָתַ ן אֲ ַר ְונָה לַ מֶּ לֶ ַויּ ֹאמֶ ר אֲ ַר ְונָה אֶ ל־הַ ֶמּלֶ יְהוָה אֱ הֶ י י ְִר ֶצ :
י־קנוֹ אֶ ְקנֶה מֵ ִאתָּ ִבּ ְמ ִחיר ְול ֹא אַ ﬠֲלֶ ה לַ יהוָה אֱ הַ י עֹ לוֹת ִחנָּם וַיִּ ֶקן ָדּוִד
24:24וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ל־אֲ ַר ְונָה ל ֹא כִּ ָ
אֶ ת־הַ גֹּ ֶרן וְאֶ ת־הַ בָּ ָקר ְבּכֶסֶ ף ְשׁ ָק ִלים חֲ ִמ ִשּׁים:
וּשׁלָ ִמים וַיֵּﬠָ ֵתר יְהוָה לָ אָ ֶרץ וַתֵּ ﬠָ צַ ר הַ ַמּגֵּפָ ה מֵ ﬠַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל:
24:25וַיִּ בֶ ן ָשׁם ָדּוִד ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה וַיַּﬠַ ל עֹלוֹת ְ
 1 Kingsמלכים א
1:1וְהַ ֶמּלֶ ָדּוִד ז ֵָקן בָּ א בַּ יּ ִָמים וַ ְיכַסֻּ הוּ בַּ ְבּג ִָדים וְל ֹא יִחַ ם לוֹ:
יק ְוחַ ם
ְשׁכְ בָ ה ְבחֵ ֶ
וּת ִהי־לוֹ ֹס ֶכנֶת ו ָ
ְ
ֹאמרוּ לוֹ ֲﬠבָ ָדיו יְבַ ְקשׁוּ לַ א ֹדנִי הַ מֶּ לֶ ַנﬠ ֲָרה ְבתוּלָ ה ְוﬠָ ְמ ָדה לִ פְ נֵי הַ ֶמּלֶ
1:2וַיּ ְ
לַ אדֹנִי הַ מֶּ לֶ :
ֹתהּ לַ ֶמּלֶ :
ישׁג הַ שּׁוּנ ִַמּית ַויּ ִָבאוּ א ָ
ַ 1:3ויְבַ ְקשׁוּ ַנﬠ ֲָרה יָפָ ה ְבּכֹל גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְמצְ אוּ אֶ ת־אֲ ִב ַ
ד־מ ֹאד ו ְַתּ ִהי לַ מֶּ לֶ ֹס ֶכנֶת ו ְַתּ ָשׁ ְרתֵ הוּ וְהַ מֶּ לֶ ל ֹא י ְָדﬠָ הּ:
1:4וְהַ ַנּﬠ ֲָרה יָפָ ה ﬠַ ְ
מ ר אֲ נִי אֶ ְמ וַיַּﬠַ שׂ לוֹ ֶרכֶב וּפָ ָר ִשׁים וַחֲ ִמ ִשּׁים ִאישׁ ָרצִ ים ְלפָ נָיו:
ַשּׂא לֵ א ֹ
1:5וַאֲ ֹד ִניָּה בֶ ן־חַ גִּ ית ִמ ְתנ ֵ
1:6וְל ֹא־ ֲﬠצָבוֹ אָ ִביו ִמיָּמָ יו לֵ אמֹר מַ דּוּﬠַ ָכּכָה ﬠָ ִשׂיתָ ְוגַם־הוּא טוֹב־תֹּאַ ר ְמ ֹאד וְאֹ תוֹ י ְָל ָדה אַ חֲ ֵרי אַ ְב ָשׁלוֹם:
1:7וַיִּ ְהיוּ ְדבָ ָריו ִﬠם יוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּיָה ו ְִﬠם אֶ ְביָתָ ר הַ כֹּהֵ ן וַיַּﬠְ זְ רוּ אַ חֲ ֵרי אֲ ֹד ִניָּה:
בּוֹרים אֲ ֶשׁר ְל ָדוִד ל ֹא הָ יוּ ִﬠם־אֲ ֹד ִניָּהוּ:
וּב ָניָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ָָד ע ְונָתָ ן הַ נּ ִָביא ו ְִשׁ ְמﬠִ י ו ְֵרﬠִ י וְהַ גִּ ִ
1:8וְצָדוֹק הַ ֹכּהֵ ן ְ
וּמ ִריא ﬠִ ם אֶ בֶ ן הַ זֹּ חֶ לֶ ת אֲ ֶשׁ ר־אֵ צֶל ﬠֵ ין ֹרגֵל וַיִּ ְק ָרא אֶ ת־כָּל־אֶ חָ יו ְבּ ֵני הַ מֶּ לֶ
1:9וַיִּ זְ בַּ ח אֲ ֹד ִניָּהוּ צ ֹאן וּבָ ָקר ְ
ְהוּדה ﬠַ ְב ֵדי הַ מֶּ לֶ :
וּלְ כָל־אַ ְנ ֵשׁי י ָ
ת־שׁ מֹה אָ ִחיו ל ֹא ָק ָרא:
ְ
בּוֹרים וְאֶ
וּב ָניָהוּ וְאֶ ת־הַ גִּ ִ
1:10וְאֶ ת־נ ָָתן הַ נּ ִָביא ְ
ם־שׁ מֹה לֵ אמֹר הֲ לוֹא ָשׁ ַמﬠַ ְתּ כִּ י מָ לַ אֲ ֹד ִניָּהוּ בֶ ן־חַ גִּ ית וַאֲ ֹדנֵינוּ ָדוִד ל ֹא י ָָד ע:
ְ
ת־שׁבַ ע אֵ
ֶ
1:11וַיּ ֹאמֶ ר נ ָָתן אֶ ל־בַּ
1:12וְﬠַ תָּ ה לְ כִ י ִאיﬠָ ֵצ נָא ﬠֵ צָה וּמַ לְּ ִטי אֶ ת־נַפְ ֵשׁ וְאֶ ת־נֶפֶ שׁ ְבּ ֵנ ְשׁ מֹה:
י־שׁ מֹה ְב ֵנ י ְִמ
מ ר כִּ ְ
1:13לְ כִ י וּב ִֹאי אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ָדּוִד וְאָ מַ ְר ְתּ אֵ לָ יו הֲ ל ֹא־אַ תָּ ה אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ ִנ ְשׁבַּ ְﬠ ָתּ לַ אֲ ָמ ְת לֵ א ֹ
אַ חֲ ַרי וְהוּא י ֵֵשׁב ﬠַ ל־כִּ ְס ִאי וּמַ דּוּﬠַ מָ לַ אֲ ֹד ִניָהוּ:
ת־דּבָ ָר ִי :
אתי אֶ ְ
וּמלֵּ ִ
עוֹד ְמ ַדבֶּ ֶרת ָשׁם ִﬠם־הַ ֶמּלֶ וַאֲ נִי אָ בוֹא אַ חֲ ַר ִי ִ
1:14ו ְִהנֵּה ָ
ישׁג הַ שּׁוּנ ִַמּית ְמ ָשׁ ַרת אֶ ת־הַ ֶמּלֶ :
ת־שׁבֶ ע אֶ ל־הַ מֶּ לֶ הַ חַ ְד ָרה וְהַ מֶּ לֶ ז ֵָקן ְמ ֹאד וַאֲ ִב ַ
ֶ
1:15וַתָּ ב ֹא בַ
ֹאמר הַ מֶּ לֶ ַמה־לָּ :
ת־שׁבַ ע ו ִַתּ ְשׁתַּ חוּ לַ מֶּ לֶ וַיּ ֶ
ֶ
1:16ו ִַתּקֹּד בַּ
י־שׁ מֹה ְב ֵנ י ְִמ אַ חֲ ָרי וְהוּא י ֵֵשׁב ﬠַ ל־כִּ ְס ִאי:
ַ 1:17ותּ ֹאמֶ ר לוֹ אֲ דֹנִי אַ תָּ ה נִ ְשׁבַּ ﬠְ תָּ בַּ יהוָה אֱ הֶ י לַ אֲ ָמתֶ כִּ ְ
1:18וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּה אֲ ֹד ִניָּה מָ לָ וְאַ תָּ ה אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ ל ֹא י ָָדﬠְ תָּ :
וּלאֶ ְבי ָָת ר הַ כֹּהֵ ן וּלְ יֹ אָ ב ַשׂר הַ צָּבָ א וְלִ ְשׁ מֹה ﬠַ ְב ְדּ ל ֹא
ָל־בּנֵי הַ מֶּ לֶ ְ
וּמ ִריא־ ְוצ ֹאן לָ רֹב וַיִּ ְק ָרא לְ כ ְ
1:19וַיִּ זְ בַּ ח שׁוֹר ְ
ָק ָרא:
1:20וְאַ תָּ ה אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ ﬠֵ ינֵי כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠָ לֶ י לְ הַ גִּ יד לָ הֶ ם ִמי י ֵֵשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א אֲ ֹדנִי־הַ ֶמּלֶ אַ חֲ ָריו:
וּבנִי ְשׁ מֹה חַ ָטּ ִאים:
ִיתי אֲ נִי ְ
ֹתיו וְהָ י ִ
1:21וְהָ יָה כִּ ְשׁכַב אֲ דֹנִי־הַ ֶמּלֶ ִﬠם־אֲ ב ָ
עוֹדנָּה ְמ ַדבֶּ ֶרת ﬠִ ם־הַ מֶּ לֶ ְונָתָ ן הַ נּ ִָביא בָּ א:
1:22ו ְִהנֵּה ֶ
1:23וַיַּגִּ ידוּ לַ מֶּ לֶ לֵ אמֹר ִהנֵּה נָתָ ן הַ נּ ִָביא וַ ָיּב ֹא לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְשׁתַּ חוּ לַ ֶמּלֶ ﬠַ ל־אַ פָּ יו אָ ְרצָה:
1:24וַיּ ֹאמֶ ר נָתָ ן אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ אַ תָּ ה אָ מַ ְרתָּ אֲ ֹד ִניָּהוּ י ְִמ אַ חֲ ָרי וְהוּא י ֵֵשׁב ﬠַ ל־כִּ ְס ִאי:
וּלאֶ ְבי ָָת ר הַ כֹּהֵ ן ו ְִהנָּם אֹכְ לִ ים
וּל ָשׂ ֵרי הַ צָּבָ א ְ
ָל־בּנֵי הַ ֶמּלֶ ְ
וּמ ִריא־ ְוצ ֹאן לָ רֹב וַיִּ ְק ָרא לְ כ ְ
1:25כִּ י י ַָרד הַ יּוֹם וַיִּ זְ בַּ ח שׁוֹר ְ
ֹאמרוּ י ְִחי הַ מֶּ לֶ אֲ ֹד ִניָּהוּ:
ְושׁ ִֹתים לְ פָ נָיו וַיּ ְ
וּלצָ דֹק הַ כֹּהֵ ן ו ְִל ְב ָניָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ָָדע ו ְִל ְשׁ מֹה ﬠַ ְב ְדּ ל ֹא ָק ָרא:
1:26ו ְִלי אֲ נִי־ﬠַ ְב ֶדּ ְ
הוֹדﬠְ תָּ אֶ ת־ﬠַ ְב ֶדּי ִמי י ֵֵשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א אֲ ֹדנִי־הַ מֶּ לֶ
ִ 1:27אם מֵ אֵ ת אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ נ ְִהיָה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וְל ֹא ַ
אַ חֲ ָריו:
ת־שׁבַ ע וַתָּ ב ֹא ִלפְ נֵי הַ ֶמּלֶ ו ַַתּ ֲﬠמֹד ִל ְפנֵי הַ ֶמּלֶ :
ָ
1:28וַיַּﬠַ ן הַ מֶּ לֶ ָדּוִד וַיּ ֹאמֶ ר ִק ְראוּ־לִ י לְ בַ
1:29וַיִּ ָשּׁבַ ע הַ מֶּ לֶ וַיּ ֹאמַ ר חַ י־יְהוָה אֲ ֶשׁר־פָּ ָדה אֶ ת־נַפְ ִשׁי ִמכָּל־ ָצ ָרה:
י־שׁ מֹה ְב ֵנ י ְִמ אַ חֲ ַרי וְהוּא י ֵֵשׁב ﬠַ ל־כִּ ְס ִאי תַּ ְח ָתּי כִּ י
מ ר כִּ ְ
1:30כִּ י כַּאֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי לָ בַּ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
ֱשׂה הַ יּוֹם הַ ֶזּה:
כֵּן אֶ ﬠ ֶ
ֹאמ ר י ְִחי אֲ ֹדנִי הַ ֶמּלֶ ָדּוִד ְלעֹלָ ם:
ת־שׁבַ ע אַ פַּ יִם אֶ ֶרץ ו ִַתּ ְשׁתַּ חוּ לַ מֶּ לֶ וַתּ ֶ
ֶ
1:31ו ִַתּקֹּד בַּ
1:32וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ ָדּוִד ִק ְראוּ־לִ י לְ ָצדוֹק הַ כֹּהֵ ן וּלְ נָתָ ן הַ נּ ִָביא וְלִ ְב ָניָהוּ בֶּ ן־יְהוֹי ָָד ע וַ ָיּבֹאוּ ִלפְ נֵי הַ ֶמּלֶ :
ת־שׁ מֹה ְב ִני ﬠַ ל־הַ ִפּ ְר ָדּה אֲ ֶשׁ ר־לִ י
ְ
1:33וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לָ הֶ ם ְקחוּ ִﬠ ָמּכֶם אֶ ת־ﬠַ ְב ֵדי אֲ ֹדנֵיכֶם ו ְִה ְרכּ ְַב ֶתּם אֶ
ְהוֹר ְדתֶּ ם אֹתוֹ אֶ ל־גִּ חוֹן:
ו ַ

וּת ַקﬠְ ֶתּם בַּ שּׁוֹפָ ר וַאֲ ַמ ְר ֶתּם י ְִחי הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה:
וּמ ַשׁח אֹתוֹ ָשׁם צָדוֹק הַ כֹּהֵ ן ְונ ָָתן הַ נּ ִָביא ְל ֶמלֶ ﬠַ ל־ ִי ְשׂ ָראֵ ל ְ
ָ 1:34
ְהוּדה:
יתי ִל ְהיוֹת נָגִ יד ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ל־י ָ
1:35וַﬠֲלִ יתֶ ם אַ חֲ ָריו וּבָ א ְוי ַָשׁב ﬠַ ל־כִּ ְס ִאי וְהוּא י ְִמ תַּ ְחתָּ י ְואֹתוֹ צִ וִּ ִ
ֹאמ ר יְהוָה אֱ הֵ י אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ :
ַ 1:36ויַּﬠַ ן ְבּ ָניָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ָָדע אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ַויּ ֹאמֶ ר אָ מֵ ן כֵּן י ַ
ם־שׁ מֹה וִיג ֵַדּל אֶ ת־כִּ ְסאוֹ ִמכִּ סֵּ א אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ ָדּוִד:
ְ
1:37כַּאֲ ֶשׁר הָ יָה יְה ָוה ִﬠם־אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ כֵּן י ְִהי ﬠִ
ל־פּ ְר ַדּת הַ ֶמּלֶ ָדּוִד
ת־שׁ מֹה ﬠַ ִ
ְ
וּב ָניָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ָָדע וְהַ כְּ ֵר ִתי וְהַ פְּ לֵ ִתי וַיּ ְַרכִּ בוּ אֶ
1:38וַיּ ֵֶרד צָדוֹק הַ כֹּהֵ ן ְונָתָ ן הַ נּ ִָביא ְ
וַיֹּ לִ כוּ אֹתוֹ ﬠַ ל־גִּ חוֹן:
ֹאמרוּ כָּל־הָ ﬠָ ם י ְִחי הַ ֶמּלֶ
ת־שׁ מֹה וַיִּ ְת ְקעוּ בַּ שּׁוֹפָ ר וַיּ ְ
ְ
ת־ק ֶרן הַ ֶשּׁ ֶמן ִמן־הָ אֹהֶ ל וַיִּ ְמ ַשׁח אֶ
ֶ
1:39וַיִּ ַקּח צָדוֹק הַ כֹּהֵ ן אֶ
ְשׁ מֹה:
וּשׂ ֵמ ִחים ִשׂ ְמחָ ה גְ דוֹלָ ה ו ִַתּבָּ ַקע הָ אָ ֶרץ ְבּקוֹלָ ם:
1:40וַ ַיּﬠֲלוּ כָל־הָ ﬠָ ם אַ חֲ ָריו וְהָ ﬠָ ם ְמחַ לְּ לִ ים בַּ חֲ ִל ִלים ְ
1:41וַיִּ ְשׁמַ ע אֲ ֹד ִניָּהוּ ְוכָל־הַ ְקּרֻ ִאים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ וְהֵ ם כִּ לּוּ לֶ אֱ כֹל וַיִּ ְשׁמַ ע יוֹאָ ב אֶ ת־קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר וַיּ ֹאמֶ ר ַמדּוּﬠַ
קוֹל־הַ ִקּ ְריָה הוֹמָ ה:
ֹאמר אֲ ֹד ִניָּהוּ בּ ֹא כִּ י ִאישׁ חַ יִל אַ ָתּה ְוטוֹב ְתּבַ ֵשּׂר:
עוֹדנּוּ ְמ ַדבֵּ ר ו ְִהנֵּה יוֹנָתָ ן בֶּ ן־אֶ ְביָתָ ר הַ כֹּהֵ ן בָּ א וַיּ ֶ
ֶ 1:42
ת־שׁ מֹה:
ְ
־דּוִד ִה ְמ ִלי אֶ
1:43וַיַּﬠַ ן יוֹנָתָ ן וַיּ ֹאמֶ ר לַ אֲ ֹד ִניָּהוּ אֲ בָ ל אֲ ֹדנֵינוּ הַ מֶּ לֶ ָ
וּב ָניָהוּ בֶּ ן־יְהוֹי ָָדע וְהַ כְּ ֵר ִתי וְהַ ְפּלֵ ִתי וַיּ ְַרכִּ בוּ אֹ תוֹ ﬠַ ל
1:44וַיִּ ְשׁלַ ח ִאתּוֹ־הַ מֶּ לֶ אֶ ת־צָדוֹק הַ כֹּהֵ ן וְאֶ ת־נָתָ ן הַ נּ ִָביא ְ
פִּ ְר ַדּת הַ מֶּ לֶ :
1:45וַיִּ ְמ ְשׁחוּ אֹתוֹ צָדוֹק הַ כֹּהֵ ן ְונָתָ ן הַ נּ ִָביא לְ מֶ לֶ ְבּגִ חוֹן וַ ַיּﬠֲלוּ ִמ ָשּׁם ְשׂ ֵמ ִחים וַתֵּ הֹ ם הַ ִקּ ְריָה הוּא הַ קּוֹל אֲ ֶשׁר
ְשׁמַ ﬠְ תֶּ ם:
ְ 1:46וגַם י ַָשׁב ְשׁ מֹה ﬠַ ל כִּ סֵּ א הַ ְמּלוּכָה:
ת־שׁם ְשׁ מֹה ִמ ְשּׁ ֶמ וִיג ֵַדּל
ֵ
ְ 1:47וגַם־בָּ אוּ ﬠַ ְב ֵדי הַ מֶּ לֶ לְ בָ ֵר אֶ ת־אֲ ֹדנֵינוּ הַ מֶּ לֶ ָדּוִד לֵ אמֹר יֵיטֵ ב אֱ הֶ י אֶ
אֶ ת־כִּ ְסאוֹ ִמכִּ ְסאֶ וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ הַ ֶמּלֶ ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁכָּב:
ְ 1:48וגַם־ ָכּכָה אָ ַמר הַ ֶמּלֶ בָּ רוּ יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר נ ַָתן הַ יּוֹם יֹ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ ְס ִאי וְﬠֵ ינַי רֹאוֹת:
ַ 1:49ויֶּחֶ ְרדוּ וַיּ ָֻקמוּ כָּל־הַ ְקּרֻ ִאים אֲ ֶשׁר לַ אֲ דֹנִ יָּהוּ וַיֵּלְ כוּ ִאישׁ לְ ַד ְרכּוֹ:
1:50וַאֲ ֹד ִניָּהוּ י ֵָרא ִמפְּ נֵי ְשׁ מֹה וַיּ ָָקם וַיֵּלֶ וַיַּחֲ זֵק ְבּ ַק ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ע־לי כַיּוֹם
ִשּׁבַ ִ
מר י ָ
ַ 1:51ו ֻיּגַּד לִ ְשׁ מֹה לֵ אמֹר ִהנֵּה אֲ דֹנִ יָּהוּ י ֵָרא אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ו ְִהנֵּה אָ חַ ז ְבּ ַק ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ לֵ א ֹ
הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה ִאם־י ִָמית אֶ ת־ﬠַ ְבדּוֹ בֶּ חָ ֶרב:
ם־רﬠָ ה ִת ָמּצֵא־בוֹ וָמֵ ת:
ֹאמר ְשׁ מֹה ִאם י ְִהיֶה ְלבֶ ן־חַ יִל ל ֹא־ ִיפֹּל ִמ ַשּׂﬠ ֲָרתוֹ אָ ְרצָה ו ְִא ָ
1:52וַיּ ֶ
ית :
ֹאמר־לוֹ ְשׁ מֹה לֵ לְ בֵ ֶ
1:53וַיִּ ְשׁלַ ח הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה וַיֹּ ִרדֻ הוּ מֵ ﬠַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ וַ ָיּב ֹא וַיִּ ְשׁתַּ חוּ לַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה וַיּ ֶ
מ ר:
ת־שׁ מֹה ְבנוֹ לֵ א ֹ
ְ
י־דוִד לָ מוּת ַויְצַו אֶ
2:1וַיִּ ְק ְרבוּ יְמֵ ָ
2:2אָ נֹכִ י הֹ לֵ ְבּ ֶד ֶר כָּל־הָ אָ ֶרץ וְחָ ז ְַקתָּ וְהָ יִיתָ לְ ִאישׁ:
תוֹרת
ותיו ַכּכָּתוּב ְבּ ַ
וּמ ְשׁפָּ ָטיו וְﬠֵ ְד ָ
ותיו ִ
ת־מ ְשׁמֶ ֶרת יְהוָה אֱ הֶ י לָ לֶ כֶת ִבּ ְד ָרכָיו לִ ְשׁמֹר חֻ קֹּתָ יו ִמצְ ָ
ִ
ְשׁמַ ְרתָּ אֶ
2:3ו ָ
ֲשׂה וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁ ר ִתּפְ נֶה ָשׁם:
ֹשׁה לְ מַ ﬠַ ן ַתּ ְשׂכִּ יל אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֶ
מ ֶ
ָל־לבָ בָ ם
ת־דּ ְרכָּם לָ לֶ כֶת ְלפָ נַי בֶּ אֱ ֶמת ְבּכ ְ
ת־דּבָ רוֹ אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ﬠָ לַ י לֵ אמֹר ִאם־י ְִשׁ ְמרוּ בָ נֶי אֶ ַ
2:4לְ מַ ﬠַ ן י ִָקים יְהוָה אֶ ְ
וּבכָל־נ ְַפ ָשׁם לֵ אמֹר ל ֹא־ ִיכּ ֵָרת ְל ִאישׁ ֵמﬠַ ל כִּ סֵּ א י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ
י־שׂ ֵרי צִ ְבאוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ְלאַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר
ְ 2:5וגַם אַ ָתּה י ַָד ְﬠ ָתּ אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ִלי יוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּיָה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לִ ְשׁ ֵנ ָ
וּב ַנﬠֲלי אֲ ֶשׁ ר
י־מלְ חָ מָ ה ְבּ ָשׁ ם וַיִּ תֵּ ן ְדּמֵ י ִמ ְלחָ מָ ה בַּ חֲ גֹ ָרתי אֲ ֶשׁר ְבּ ָמ ְתנָי ְ
וְלַ ﬠֲמָ ָשׂא בֶ ן־יֶתֶ ר וַיַּהַ ְרגֵם וַיִּ קֹּם ְדּמֵ ִ
ְבּ ַרגְ לָ י:
ֹא־תוֹרד ֵשׂיבָ תוֹ ְבּ ָשׁ ם ְשׁאֹל:
ֵ
2:6וְﬠָ ִשׂיתָ כְּ חָ כְ מָ תֶ וְל
ֲשׂה־חֶ סֶ ד וְהָ יוּ ְבּאֹכְ לֵ י שֻׁ ְלחָ ֶנ כִּ י־כֵן ָק ְרבוּ אֵ לַ י ְבּבָ ְר ִחי ִמפְּ נֵי אַ ְב ָשׁלוֹם אָ ִחי :
2:7וְלִ ְבנֵי בַ ְרזִ לַּ י הַ גִּ ְלﬠָ ִדי ַתּﬠ ֶ
2:8ו ְִהנֵּה ﬠִ ְמּ ִשׁ ְמﬠִ י בֶ ן־גּ ֵָרא בֶ ן־הַ י ְִמינִי ִמבַּ חֻ ִרים וְהוּא ִקלְ לַ ִני ְקלָ לָ ה נ ְִמ ֶרצֶת ְבּיוֹם לֶ כְ ִתּי ַמחֲ ָניִם וְהוּא־י ַָרד
ית בֶּ חָ ֶרב:
מ ר ִאם־אֲ ִמ ְ
אתי הַ יּ ְַר ֵדּן וָאֶ ָשּׁבַ ע לוֹ בַ יהוָה לֵ א ֹ
ִל ְק ָר ִ
־שׂיבָ תוֹ ְבּ ָדם ְשׁאוֹל:
ְהוֹר ְד ָתּ אֶ ת ֵ
ֲשׂה־לּוֹ ו ַ
ל־תּנ ֵַקּהוּ כִּ י ִאישׁ חָ כָם אָ ָתּה ְוי ַָד ְﬠ ָתּ אֵ ת אֲ ֶשׁר תַּ ﬠ ֶ
 2:9וְאַ ָתּה אַ ְ
2:10וַיִּ ְשׁכַּב ָדּוִד ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּﬠִ יר ָדּוִד:
ְשׁ שׁ
ירוּשׁלַ ִם ָמלַ ְשׁ ִשׁים ו ָ
ָ
וּב
2:11וְהַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר מָ לַ ָדּוִד ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה ְבּחֶ ְברוֹן מָ לַ ֶשׁבַ ע ָשׁנִים ִ
ָשׁנִים:
וּשׁ מֹה י ַָשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א ָדּוִד אָ ִביו ו ִַתּכֹּן מַ לְ כֻתוֹ ְמאֹד:
ְ 2:12
ֹאמר ָשׁלוֹם:
ֹאמר הֲ ָשׁלוֹם בֹּאֶ וַיּ ֶ
ם־שׁ מֹה וַיִּ ְשׁתַּ חוּ לָ הּ 1וַתּ ֶ
ְ
ת־שׁבַ ע אֵ
ֶ
ַ 2:13ויָּב ֹא אֲ ֹד ִניָּהוּ בֶ ן־חַ גֵּית אֶ ל־בַּ
ֹאמר(  LXX // omit MTוַיִּ ְשׁתַּ חוּ לָ הּ 13
)וַיִּ ְשׁתַּ חוּוַתּ ֶ
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2:14וַיּ ֹאמֶ ר ָדּבָ ר לִ י אֵ לָ ִי וַתּ ֹאמֶ ר ַדּבֵּ ר:
ְתה הַ ְמּלוּכָה וְﬠָ לַ י ָשׂמוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל פְּ נֵיהֶ ם לִ ְמ ו ִַתּסֹּב הַ ְמּלוּכָה ו ְַתּ ִהי ְלאָ ִחי כִּ י
ֹאמר אַ ְתּ י ַָדﬠַ ְתּ כִּ י־לִ י הָ י ָ
ַ 2:15ויּ ֶ
ְתה לּוֹ:
ֵמיְהוָה הָ י ָ
ֹאמר אֵ לָ יו ַדּבֵּ ר:
2:16וְﬠַ תָּ ה ְשׁאֵ לָ ה אַ חַ ת אָ נֹכִ י שֹׁאֵ ל מֵ ִאתָּ אַ ל־תָּ ִשׁ ִבי אֶ ת־פָּ נָי וַתּ ֶ
ישׁג הַ שּׁוּנ ִַמּית ְל ִא ָשּׁה:
ִתּן־לִ י אֶ ת־אֲ ִב ַ
ֹאמר ִא ְמ ִרי־נָא ִל ְשׁ מֹה הַ מֶּ לֶ כִּ י ל ֹא־י ִָשׁיב אֶ ת־פָּ ָנ ִי ְוי ֶ
ַ 2:17ויּ ֶ
ת־שׁבַ ע טוֹב אָ נֹכִ י אֲ ַדבֵּ ר ﬠָ לֶ י אֶ ל־הַ מֶּ לֶ :
ֶ
2:18וַתּ ֹאמֶ ר בַּ
ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ
אתהּ וַיִּ ְשׁתַּ חוּ לָ הּ ַויּ ֶ
ת־שׁבַ ע אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה לְ ַדבֶּ ר־לוֹ ﬠַ ל־אֲ ֹד ִניָּהוּ ַויּ ָָקם הַ מֶּ לֶ לִ ְק ָר ָ
ֶ
2:19ו ַָתּב ֹא בַ
ימינוֹ:
ָשׂם כִּ סֵּ א ְלאֵ ם הַ ֶמּלֶ וַתֵּ ֶשׁב לִ ִ
וַיּ ֶ
2:20וַתּ ֹאמֶ ר ְשׁאֵ לָ ה אַ חַ ת ְק ַטנָּה אָ נֹכִ י שֹׁאֶ לֶ ת מֵ ִאתָּ אַ ל־תָּ ֶשׁב אֶ ת־פָּ נָי וַיּ ֹאמֶ ר־לָ הּ הַ מֶּ לֶ ַשׁאֲ לִ י ִא ִמּי כִּ י
ל ֹא־אָ ִשׁיב אֶ ת־פָּ ָנ ִי :
ישׁג הַ שֻּׁ נ ִַמּית לַ אֲ ֹד ִניָּהוּ אָ ִחי לְ ִא ָשּׁה:
ֹאמר י ַֻתּן אֶ ת־אֲ ִב ַ
ַ 2:21ותּ ֶ
ְשׁאֲ לִ י־לוֹ אֶ ת־הַ ְמּלוּכָה כִּ י
ישׁג הַ שֻּׁ נ ִַמּית לַ אֲ דֹנִ יָּהוּ ו ַ
ַ 2:22ויַּﬠַ ן הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה ַויּ ֹאמֶ ר ְל ִאמּוֹ וְלָ מָ ה אַ ְתּ שֹׁאֶ לֶ ת אֶ ת־אֲ ִב ַ
וּליוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּ ָיה:
הוּא אָ ִחי הַ גָּדוֹל ִממֶּ נִּי וְלוֹ וּלְ אֶ ְבי ָָתר הַ כֹּהֵ ן ְ
יוֹסיף כִּ י ְבנ ְַפשׁוֹ ִדּבֶּ ר אֲ ֹד ִניָּהוּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר
ֲשׂה־לִּ י אֱ ִהים ְוכֹה ִ
2:23וַיִּ ָשּׁבַ ע הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה בַּ יהוָה לֵ אמֹר כֹּה יַﬠ ֶ
הַ זֶּה:
יוּמת
־לי בַּ יִת כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר כִּ י הַ יּוֹם ַ
יבינִי ﬠַ ל־כִּ סֵּ א ָדּוִד אָ ִבי וַאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ִ
ַיּוֹשׁ ִ
2:24וְﬠַ תָּ ה חַ י־יְהוָה אֲ ֶשׁר הֱ כִ י ַננִי ו ִ
אֲ ֹד ִניָּהוּ:
2:25וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ְבּיַד ְבּ ָניָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ָָד ע וַיִּ פְ גַּע־בּוֹ וַ ָיּמֹת:
ָשׂאתָ
ית כִּ י־נ ָ
ל־שׂ ֶדי כִּ י ִאישׁ ָמוֶת אָ תָּ ה וּבַ יּוֹם הַ זֶּה ל ֹא אֲ ִמ ֶ
2:26וּלְ אֶ ְביָתָ ר הַ כֹּהֵ ן אָ ַמר הַ מֶּ לֶ ֲﬠ ָנתֹת לֵ ﬠַ ָ
ר־ה ְתﬠַ נָּה אָ ִבי:
אֶ ת־אֲ רוֹן אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה לִ פְ נֵי ָדּוִד אָ ִבי וְכִ י ִה ְתﬠַ נִּיתָ ְבּכֹל אֲ ֶשׁ ִ
ת־דּבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ﬠַ ל־בֵּ ית ﬠֵ לִ י ְבּ ִשׁ ה:
ַ 2:27ו ְיג ֶָרשׁ ְשׁ מֹה אֶ ת־אֶ ְביָתָ ר ִמ ְהיוֹת כֹּהֵ ן לַ יהוָה ְלמַ לֵּ א אֶ ְ
2:28וְהַ ְשּׁמֻ ﬠָ ה בָּ אָ ה ﬠַ ד־יוֹאָ ב כִּ י יוֹאָ ב נ ָָטה אַ חֲ ֵרי אֲ דֹנִ יָּה וְאַ חֲ ֵרי אַ ְב ָשׁלוֹם ל ֹא נ ָָטה וַ ָיּנָס יוֹאָ ב אֶ ל־אֹהֶ ל יְהוָה
וַיַּחֲ זֵק ְבּ ַק ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
מ ר ַמה הָ יָה
2:29וַיֻּגַּד לַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה כִּ י נָס יוֹאָ ב אֶ ל־אֹהֶ ל יְהוָה ו ְִהנֵּה אֵ צֶל הַ ִמּזְ בֵּ חַ וַיִּ ְשׁלַ ח ְשׁ מֹה אֶ ת־יוֹאָ ב לֵ א ֹ
־בּ ָניָהוּ
מה אֶ תְ 1
אתי ִמפָּ נֶי וָאָ נֻס אֶ ל־יְהוָה וַיִּ ְשׁלַ ח ְשׁ ֹ
ֹאמר יוֹאָ ב כִּ י י ֵָרא אֲ נִי י ֵָר ִ
לָ כִּ י נ ְַס ָת אֶ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ַויּ ֶ
בֶ ן־יְהוֹי ָָדע לֵ אמֹר לֵ פְּ גַע־בּוֹ:
ָשׁב ְבּ ָניָהוּ אֶ ת־הַ ֶמּלֶ
ֹאמ ר ל ֹא כִּ י פֹ ה אָ מוּת וַיּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו כֹּה־אָ ַמר הַ ֶמּלֶ צֵא וַיּ ֶ
2:30וַיָּב ֹא ְב ָניָהוּ אֶ ל־אֹהֶ ל יְהוָה וַיּ ֶ
ֹה־דבֶּ ר יוֹאָ ב ְוכֹה ﬠָ ָננִי:
מר כּ ִ
ָדּבָ ר לֵ א ֹ
וּמﬠַ ל
וּקבַ ְרתּוֹ וַהֲ ִסירֹתָ הַ יּוֹם ְדּ ֵמי ִחנָּם אֲ ֶשׁר ָשׁפַ יוֹאָ ב ֵמﬠָ לַ י ֵ
ֲשׂה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר וּפְ גַע־בּוֹ ְ
2:31וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הַ ֶמּלֶ ﬠ ֵ
בֵּ ית אָ ִבי:
טֹבים ִממֶּ נּוּ ַויַּהַ ְרגֵם בַּ חֶ ֶרב וְאָ ִבי ָדוִד ל ֹא
צַדּ ִקים ְו ִ
ת־דּמוֹ ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ אֲ ֶשׁ ר פָּ גַע ִבּ ְשׁנֵי־אֲ נ ִָשׁים ִ
2:32וְהֵ ִשׁיב יְהוָה אֶ ָ
ְהוּדה:
י ָָדע אֶ ת־אַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר ַשׂר־צְ בָ א י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־ﬠֲמָ ָשׂא בֶ ן־יֶתֶ ר ַשׂר־צְ בָ א י ָ
וּלכִ ְסאוֹ י ְִהיֶה ָשׁלוֹם ﬠַ ד־עוֹלָ ם ֵמ ִﬠם
וּבר ֹאשׁ ז ְַרעוֹ לְ עֹלָ ם וּלְ ָדוִד וּלְ ז ְַרעוֹ וּלְ בֵ יתוֹ ְ
ְשׁבוּ ְדמֵ יהֶ ם ְבּר ֹאשׁ יוֹאָ ב ְ
2:33ו ָ
יְהוָה:
2:34וַיַּﬠַ ל ְבּ ָניָהוּ בֶּ ן־יְהוֹי ָָדע וַיִּ פְ גַּע־בּוֹ ַוי ְִמתֵ הוּ וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּבֵ יתוֹ בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ת־בּ ָניָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ָָדע תַּ ְחתָּ יו ﬠַ ל־הַ צָּבָ א וְאֶ ת־צָדוֹק הַ כֹּהֵ ן נ ַָתן הַ ֶמּלֶ ַתּחַ ת אֶ ְביָתָ ר:
ְ
2:35וַיִּ תֵּ ן הַ מֶּ לֶ אֶ
ירוּשׁלַ ִם ְוי ַָשׁ ְב ָתּ ָשׁם ְול ֹא־תֵ צֵא ִמ ָשּׁם אָ נֶה וָאָ נָה:
ָ
ֵה־ל בַ יִת ִבּ
2:36וַיִּ ְשׁלַ ח הַ ֶמּלֶ וַיִּ ְק ָרא לְ ִשׁ ְמﬠִ י וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ְבּנ ְ
ֹאשׁ :
ֵאת וְﬠָ בַ ְרתָּ אֶ ת־נַחַ ל ִק ְדרוֹן יָדֹﬠַ תֵּ ַדע כִּ י מוֹת ָתּמוּת ָדּ ְמ י ְִהיֶה ְבר ֶ
2:37וְהָ יָה ְבּיוֹם צ ְ
ירוּשׁלַ ִם י ִָמים
ָ
ֵשׁב ִשׁ ְמ ִﬠי ִבּ
ֲשׂה ﬠַ ְב ֶדּ וַיּ ֶ
2:38וַיּ ֹאמֶ ר ִשׁ ְמﬠִ י לַ מֶּ לֶ טוֹב הַ ָדּבָ ר כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ כֵּן יַﬠ ֶ
ַר ִבּים:
מ ר ִהנֵּה
ן־מ ֲﬠכָה מֶ לֶ גַּת וַיַּגִּ ידוּ לְ ִשׁ ְמﬠִ י לֵ א ֹ
2:39וַי ְִהי ִמ ֵקּץ ָשׁ שׁ ָשׁנִים וַיִּ ְב ְרחוּ ְשׁנֵי־ﬠֲבָ ִדים לְ ִשׁ ְמﬠִ י אֶ ל־אָ כִ ישׁ בֶּ ַ
ﬠֲבָ ֶדי ְבּגַת:
2:40וַיּ ָָקם ִשׁ ְמﬠִ י וַיַּחֲ בֹשׁ אֶ ת־חֲ מֹרוֹ וַיֵּלֶ גַּתָ ה אֶ ל־אָ כִ ישׁ לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו וַיֵּלֶ ִשׁ ְמ ִﬠי וַיָּבֵ א אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו ִמגַּת:
ירוּשׁלַ ִם גַּת וַ ָיּשֹׁב:
ָ
ַ 2:41ו ֻיּגַּד לִ ְשׁ מֹה כִּ י־הָ לַ ִשׁ ְמﬠִ י ִמ
2:42וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְק ָרא לְ ִשׁ ְמﬠִ י וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו הֲ לוֹא ִה ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי בַ יהוָה וָאָ ִﬠד ְבּ לֵ אמֹר ְבּיוֹם צֵא ְת וְהָ לַ כְ תָּ אָ נֶה
ֹאמ ר אֵ לַ י טוֹב הַ ָדּבָ ר ָשׁמָ ﬠְ ִתּי:
וָאָ נָה ָידֹﬠַ ֵתּ ַד ע כִּ י מוֹת ָתּמוּת ַותּ ֶ
יוֹאָ ב לֵ אמֹר מַ ה הָ יָה לָ
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יתי ﬠָ לֶ י :
2:43וּמַ דּוּﬠַ ל ֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ אֵ ת ְשׁבֻ ﬠַ ת יְהוָה וְאֶ ת־הַ ִמּצְ וָה אֲ ֶשׁר־צִ וִּ ִ
ית ְל ָדוִד אָ ִבי וְהֵ ִשׁיב יְהוָה
ל־שׁ ְמﬠִ י אַ תָּ ה י ַָדﬠְ תָּ אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר י ַָדע ְלבָ ְב אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
2:44וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ִ
ֹאשׁ :
ת־רﬠָ ְת ְבּ ר ֶ
אֶ ָ
2:45וְהַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה בָּ רוּ וְכִ סֵּ א ָדוִד י ְִהיֶה נָכוֹן ִלפְ נֵי יְהוָה ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ַד־שׁ מֹה:
ת־בּ ָניָהוּ בֶּ ן־יְהוֹי ָָדע וַ ֵיּ ֵצא וַיִּ פְ גַּע־בּוֹ וַ ָיּמֹת וְהַ מַּ ְמלָ כָה נָכוֹנָה ְבּי ְ
ְ
2:46וַ ְיצַו הַ מֶּ לֶ אֶ
ל־ﬠיר ָדּוִד ﬠַ ד ַכּ תוֹ ִל ְבנוֹת אֶ ת־בֵּ יתוֹ
3:1וַיִּ ְתחַ תֵּ ן ְשׁ מֹה אֶ ת־פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִמצְ ָריִם וַיִּ ַקּח אֶ ת־בַּ ת־פַּ ְרעֹה וַי ְִביאֶ הָ אֶ ִ
ְרוּשׁלַ ִם סָ ִביב:
וְאֶ ת־בֵּ ית יְהוָה וְאֶ ת־חוֹמַ ת י ָ
ַ 3:2רק הָ ﬠָ ם ְמז ְַבּ ִחים בַּ בָּ מוֹת כִּ י ל ֹא־נ ְִבנָה בַ יִת לְ ֵשׁם ְיהוָה ﬠַ ד הַ יּ ִָמים הָ הֵ ם:
ַ 3:3ויֶּאֱ הַ ב ְשׁ מֹה אֶ ת־יְהוָה לָ לֶ כֶת ְבּחֻ קּוֹת ָדּוִד אָ ִביו ַרק בַּ בָּ מוֹת הוּא ְמזַבֵּ חַ וּמַ ְק ִטיר:
3:4וַיֵּלֶ הַ מֶּ לֶ גִּ ְב עֹ נָה לִ זְ בֹּחַ ָשׁם כִּ י ִהיא הַ בָּ מָ ה הַ גְּ דוֹלָ ה אֶ לֶ ף עֹלוֹת יַﬠֲלֶ ה ְשׁ מֹה ﬠַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ הַ הוּא:
ֹאמר אֱ ִהים ְשׁאַ ל ָמה אֶ ֶתּן־לָ :
ל־שׁ מֹה בַּ חֲ לוֹם הַ לָּ יְלָ ה וַיּ ֶ
ְ 3:5בּגִ ְבעוֹן נִ ְראָ ה יְהֹ וָה אֶ ְ
וּבצְ ָד ָקה וּ ְבי ְִשׁ ַרת לֵ בָ ב
3:6וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁ מֹה אַ תָּ ה ﬠָ ִשׂיתָ ﬠִ ם־ﬠַ ְב ְדּ ָדוִד אָ ִבי חֶ סֶ ד גָּדוֹל כַּאֲ ֶשׁר הָ לַ ְלפָ נֶי בֶּ אֱ מֶ ת ִ
ִﬠ ָמּ ו ִַתּ ְשׁ ָמר־לוֹ אֶ ת־הַ חֶ סֶ ד הַ גָּדוֹל הַ זֶּה ו ִַתּתֶּ ן־לוֹ בֵ ן יֹ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ כַּיּוֹם הַ ֶזּה:
3:7וְﬠַ ָתּה יְהוָה אֱ הָ י אַ תָּ ה ִה ְמלַ כְ תָּ אֶ ת־ﬠַ ְב ְדּ תַּ חַ ת ָדּוִד אָ ִבי וְאָ נֹכִ י נַﬠַ ר ָקטֹן ל ֹא אֵ ַדע צֵאת וָב ֹא:
ם־רב אֲ ֶשׁר ל ֹא־יִמָּ נֶה ְול ֹא יִסָּ פֵ ר ֵמ רֹב:
3:8וְﬠַ ְב ְדּ ְבּתוֹ ﬠַ ְמּ אֲ ֶשׁר בָּ חָ ְרתָּ ﬠַ ָ
ְ 3:9ונָתַ תָּ לְ ﬠַ ְב ְדּ לֵ ב שֹׁמֵ ﬠַ לִ ְשׁ ֹפּט אֶ ת־ﬠַ ְמּ לְ הָ ִבין בֵּ ין־טוֹב לְ ָרע כִּ י ִמי יוּכַל ִל ְשׁ ֹפּט אֶ ת־ﬠַ ְמּ הַ ָכּבֵ ד הַ זֶּה:
3:10וַיִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כִּ י ָשׁאַ ל ְשׁ מֹה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה:
ֹא־שׁאַ לְ ָתּ ְלּ עֹ ֶשׁר וְל ֹא
ֹא־שׁאַ לְ ָתּ לְּ י ִָמים ַר ִבּים ְול ָ
3:11וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים אֵ לָ יו יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ָשׁאַ לְ תָּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה ְול ָ
ְשׁאַ לְ תָּ לְּ הָ ִבין ִל ְשׁמֹﬠַ ִמ ְשׁפָּ ט:
ָשׁאַ לְ תָּ נֶפֶ שׁ ֹאיְבֶ י ו ָ
יתי כִּ ְדבַ ר ִהנֵּה נָתַ ִתּי לְ לֵ ב חָ כָם ְונָבוֹן אֲ ֶשׁ ר כָּמוֹ ל ֹא־הָ יָה לְ פָ נֶי וְאַ חֲ ֶרי ל ֹא־יָקוּם כָּמוֹ :
ִ 3:12הנֵּה ﬠָ ִשׂ ִ
ֹא־שׁאַ לְ תָּ נ ַָת ִתּי לָ גַּם־עֹ ֶשׁר גַּם־כָּבוֹד אֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ ָיה כָמוֹ ִאישׁ בַּ ְמּלָ כִ ים כָּל־י ֶָמי :
ְ 3:13וגַם אֲ ֶשׁר ל ָ
וּמצְ ותַ י כַּאֲ ֶשׁר הָ לַ ָדּוִיד אָ ִבי וְהַ אַ ַרכְ ִתּי אֶ ת־יָמֶ י :
3:14ו ְִאם תֵּ לֵ ִבּ ְד ָרכַי לִ ְשׁמֹר חֻ ַקּי ִ
מד לִ פְ נֵי אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה ַויַּﬠַ ל עֹ לוֹת וַיַּﬠַ שׂ ְשׁלָ ִמים ַויַּﬠַ שׂ
רוּשׁלַ ִם ַו ַיּ ֲﬠ ֹ
3:15וַיִּ ַקץ ְשׁ מֹה ו ְִהנֵּה חֲ לוֹם וַיּ ָָקם ַ 1ויָּבוֹא ְי ָ
ִמ ְשׁתֶּ ה לְ כָל־ﬠֲבָ ָדיו:
3:16אָ ז תָּ ב ֹאנָה ְשׁ ַתּיִם נ ִָשׁים זֹנוֹת אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ו ַַתּ ֲﬠמ ְֹדנָה ְלפָ נָיו:
3:17וַתּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה הָ אַ חַ ת ִבּי אֲ ֹדנִי אֲ ִני וְהָ ִא ָשּׁה הַ זּ ֹאת יֹ ְשׁבֹת ְבּבַ יִת אֶ חָ ד וָאֵ לֵ ד ִﬠ ָמּהּ בַּ בָּ יִת:
ישׁי לְ לִ ְד ִתּי וַתֵּ לֶ ד גַּם־הָ ִא ָשּׁה הַ זּ ֹאת וַאֲ נ ְַחנוּ י ְַח ָדּו אֵ ין־זָר ִא ָתּנוּ בַּ בַּ יִת זוּלָ ִתי ְשׁ ַתּיִם־אֲ נ ְַחנוּ
3:18וַי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
בַּ בָּ יִת:
3:19וַיָּמָ ת בֶּ ן־הָ ִא ָשּׁה הַ זּ ֹאת לָ יְלָ ה אֲ ֶשׁר ָשׁכְ בָ ה ﬠָ לָ יו:
ת־בּנָהּ הַ ֵמּת ִה ְשׁכִּ יבָ ה
ְ
יקהּ וְאֶ
ת־בּנִי מֵ אֶ צְ לִ י וַאֲ מָ ְת ְי ֵשׁנָה וַתַּ ְשׁכִּ יבֵ הוּ ְבּחֵ ָ
ְ
3:20וַתָּ ָקם ְבּתוֹ הַ לַּ יְלָ ה ו ִַתּ ַקּח אֶ
יקי:
ְבחֵ ִ
ת־בּנִי ו ְִהנֵּה־מֵ ת וָאֶ ְתבּוֹנֵן אֵ לָ יו בַּ בּ ֶֹקר ו ְִהנֵּה ל ֹא־הָ יָה ְבנִי אֲ ֶשׁר יָלָ ְד ִתּי:
ְ
3:21וָאָ ֻקם בַּ בּ ֶֹקר לְ הֵ י ִניק אֶ
וּבנִי הֶ חָ י ו ְַתּ ַדבֵּ ְרנָה לִ ְפנֵי
וּב ֵנ הַ ֵמּת ְוז ֹאת אֹמֶ ֶרת ל ֹא כִ י ְבּ ֵנ הַ ֵמּת ְ
ַ 3:22ותּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה הָ אַ חֶ ֶרת ל ֹא כִ י ְבּנִי הַ חַ י ְ
הַ מֶּ לֶ :
וּבנִי הֶ חָ י:
וּב ֵנ הַ מֵּ ת וְז ֹאת אֹמֶ ֶרת ל ֹא כִ י ְבּ ֵנ הַ ֵמּת ְ
ֶה־בּנִי הַ חַ י ְ
3:23וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ ז ֹאת אֹמֶ ֶרת ז ְ
3:24וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ ְקחוּ לִ י־חָ ֶרב וַיּ ִָבאוּ הַ חֶ ֶרב לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ :
וּתנוּ אֶ ת־הַ חֲ צִ י לְ אַ חַ ת וְאֶ ת־הַ חֲ צִ י ְלאֶ חָ ת:
3:25וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ גִּ זְ רוּ אֶ ת־הַ יֶּלֶ ד הַ חַ י לִ ְשׁ ָניִם ְ
ל־בּנָהּ וַתּ ֹאמֶ ר ִבּי אֲ ֹדנִי ְתּנוּ־לָ הּ אֶ ת־הַ יָּלוּד
ר־בּנָהּ הַ חַ י אֶ ל־הַ מֶּ לֶ כִּ י־נִכְ ְמרוּ ַרחֲ ֶמיהָ ﬠַ ְ
ַ 3:26ותּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁ ְ
ל־תּ ִמיתֻ הוּ וְז ֹאת א ֶֹמ ֶרת גַּם־לִ י גַם־לָ ל ֹא י ְִהיֶה גְּ זֹרוּ:
הַ חַ י וְהָ ֵמת אַ ְ
ֹאמ ר ְתּנוּ־לָ הּ אֶ ת־הַ יָּלוּד הַ חַ י וְהָ ֵמת ל ֹא ְת ִמיתֻ הוּ ִהיא ִאמּוֹ:
ַ 3:27ויַּﬠַ ן הַ ֶמּלֶ ַויּ ֶ
3:28וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁפָּ ט אֲ ֶשׁר ָשׁפַ ט הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְראוּ ִמפְּ נֵי הַ ֶמּלֶ כִּ י ָראוּ כִּ י־חָ כְ מַ ת אֱ ִהים ְבּ ִק ְרבּוֹ
לַ ﬠֲשׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט:
4:1וַי ְִהי הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ֶמלֶ ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
4:2וְאֵ לֶּ ה הַ ָשּׂ ִרים אֲ ֶשׁר־לוֹ ֲﬠז ְַריָהוּ בֶ ן־צָדוֹק הַ כֹּהֵ ן:
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ְהוֹשׁפָ ט בֶּ ן־אֲ ִחילוּד הַ מַּ זְ כִּ יר:
ישׁא 1סֹפְ ִרים י ָ
4:3אֱ לִ יחֹ ֶרף וַאֲ ִחיָּה ְבּנֵי ִשׁ ָ
וּב ָניָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ָָדע ﬠַ ל־הַ צָּבָ א וְצָ דוֹק וְאֶ ְביָתָ ר כֹּהֲ נִים:
ְ 4:4
ַ 4:5ו ֲﬠז ְַריָהוּ בֶ ן־נָתָ ן ﬠַ ל־הַ ִנּצּ ִָבים ְוזָבוּד בֶּ ן־נ ָָתן כֹּהֵ ן ֵרﬠֶ ה הַ מֶּ לֶ :
ישׁר ﬠַ ל־הַ בָּ יִת וֶאֱ ִליאָ ב בֶּ ן־יוֹאָ ב ﬠַ ל־הַ צָּבָ א 2וַאֲ דֹנִ ָירם בֶּ ן־ﬠַ ְב ָדּא ﬠַ ל־הַ ַמּס:
4:6וַאֲ ִח ָ
צָּבים ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְכִ ְלכְּ לוּ אֶ ת־הַ ֶמּלֶ וְאֶ ת־בֵּ יתוֹ חֹ ֶדשׁ בַּ ָשּׁנָה י ְִהיֶה ﬠַ ל־אֶ חָ ד ְלכ ְַל ֵכּל:
4:7וְלִ ְשׁ מֹה ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר נִ ִ
מוֹתם בֶּ ן־חוּר ְבּהַ ר אֶ ְפ ָריִם:
4:8וְאֵ לֶּ ה ְשׁ ָ
וּב ַשׁﬠַ לְ ִבּים וּבֵ ית ָשׁמֶ שׁ וְאֵ ילוֹן בֵּ ית חָ נָן:
ן־דּ ֶקר ְבּמָ ַקץ ְ
4:9בֶּ ֶ
4:10בֶּ ן־חֶ סֶ ד בָּ אֲ ֻרבּוֹת לוֹ שֹׂכֹה ְוכָל־אֶ ֶרץ חֵ פֶ ר:
ת־שׁ מֹה הָ יְתָ ה לּוֹ לְ ִא ָשּׁה:
ְ
4:11בֶּ ן־אֲ ִבינ ָָדב כָּל־נָפַ ת דּ ֹאר ָטפַ ת בַּ
וּמגִ דּוֹ ְוכָל־בֵּ ית ְשׁאָ ן אֲ ֶשׁר אֵ צֶל צָ ְרתַ נָה ִמ ַתּחַ ת ְליִזְ ְרﬠֶ אל ִמבֵּ ית ְשׁאָ ן ﬠַ ד אָ בֵ ל
4:12בַּ ֲﬠנָא בֶּ ן־אֲ ִחילוּד ַתּ ְﬠ ַנ ְ
ְמחוֹלָ ה ﬠַ ד ֵמﬠֵ בֶ ר ְלי ְָקמֳ ﬠָ ם:
ַשּׁה אֲ ֶשׁר בַּ גִּ לְ ﬠָ ד לוֹ חֶ בֶ ל אַ ְרגֹּ ב אֲ ֶשׁ ר בַּ בָּ ָשׁן ִשׁ ִשּׁים ﬠָ ִרים גְּ ֹדלוֹת
ן־מנ ֶ
4:13בֶּ ן־גֶּבֶ ר ְבּ ָרמֹת גִּ לְ ﬠָ ד לוֹ חַ וּת י ִָאיר בֶּ ְ
וּב ִריחַ ְנחֹ ֶשׁת:
חוֹמָ ה ְ
4:14אֲ ִחינ ָָדב בֶּ ן־ﬠִ דּ ֹא מַ חֲ ָניְמָ ה:
ת־שׁ מֹה לְ ִא ָשּׁה:
ְ
4:15אֲ ִחימַ ﬠַ ץ ְבּנַפְ תָּ לִ י גַּם־הוּא לָ ַקח אֶ ת־בָּ ְשׂמַ ת בַּ
וּבﬠָ לוֹת:
ן־חוּשׁי ְבּאָ ֵשׁר ְ
ָ
4:16בַּ ֲﬠנָא בֶּ
ִשׂשכָר:
ְהוֹשׁפָ ט בֶּ ן־פָּ רוּחַ ְבּי ָ
4:17י ָ
ִ 4:18שׁ ְמ ִﬠי בֶ ן־אֵ לָ א ְבּ ִב ְני ִָמן:
4:19גֶּבֶ ר בֶּ ן־אֻ ִרי ְבּאֶ ֶרץ גִּ ְלﬠָ ד אֶ ֶרץ ִסיחוֹן ֶמלֶ הָ אֱ מ ִֹרי וְעֹ ג ֶמלֶ הַ בָּ ָשׁן וּנְ צִ יב אֶ חָ ד אֲ ֶשׁר בָּ אָ ֶרץ יְהוּ ָדה:3
וּשׂ ֵמ ִחים:
ְהוּדה ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ַר ִבּים כַּחוֹל אֲ ֶשׁר־ﬠַ ל־הַ יָּם לָ רֹב אֹכְ לִ ים ְושׁ ִֹתים ְ
4:20י ָ
ְעֹב ִדים
מוֹשׁל ְבּכָל־הַ מַּ ְמלָ כוֹת ִמן־הַ נָּהָ ר וְﬠַ ד אֶ ֶרץ פְּ לִ ְשׁ ִתּים וְﬠַ ד גְּ בוּל ִמצְ ָריִם מַ גִּ ִשׁים ִמנְ חָ ה ו ְ
ֵ
וּשׁ מֹה הָ יָה
ְ 5:1
ת־שׁ מֹה כָּל־י ְֵמי חַ יָּיו:
ְ
אֶ
ם־שׁ מֹה לְ יוֹם אֶ חָ ד ְשׁ ִשׁים כֹּר סֹלֶ ת ו ְִשׁ ִשּׁים כֹּר ָקמַ ח:
ְ
5:2וַי ְִהי לֶ חֶ
בוּסים:
ֲשׂ ָרה בָ ָקר ְבּ ִר ִאים וְﬠֶ ְשׂ ִרים בָּ ָקר ְר ִﬠי וּמֵ אָ ה צ ֹאן ְלבַ ד ֵמאַ יָּל וּצְ ִבי ְוי ְַחמוּר וּבַ ְרבֻּ ִרים אֲ ִ
5:3ﬠ ָ
ְשׁלוֹם הָ יָה לוֹ ִמכָּל־ﬠֲבָ ָריו ִמסָּ ִביב:
5:4כִּ י־הוּא ר ֶֹדה ְבּכָל־ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר ִמ ִתּפְ סַ ח וְﬠַ ד־ﬠַ זָּה ְבּכָל־מַ לְ כֵי ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר ו ָ
ד־בּאֵ ר ָשׁבַ ע כֹּל יְמֵ י ְשׁ מֹה:
ְהוּדה ְוי ְִשׂ ָראֵ ל לָ בֶ טַ ח ִאישׁ תַּ חַ ת גַּפְ נוֹ וְתַ חַ ת ְתּאֵ נָתוֹ ִמ ָדּן וְﬠַ ְ
ֵשׁב י ָ
5:5וַיּ ֶ
וּשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף פָּ ָר ִשׁים:
סוּסים ְל ֶמ ְרכָּבוֹ ְ
5:6וַי ְִהי ִל ְשׁ מֹה אַ ְרבָּ ﬠָ ה אֶ לֶ ף אֻ ְרות ִ
5:7וְכִ לְ כְּ לוּ הַ ִנּצּ ִָבים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה וְאֵ ת כָּל־הַ ָקּ ֵרב אֶ ל־שֻׁ לְ חַ ן הַ מֶּ לֶ ־ ְשׁ מֹה ִאישׁ חָ ְדשׁוֹ ל ֹא יְﬠַ ְדּ רוּ
ָדּבָ ר:
ֶה־שּׁם ִאישׁ כְּ ִמ ְשׁפָּ טוֹ:
סּוּסים וְלָ ָרכֶשׁ י ִָבאוּ אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ְִהי ָ
5:8וְהַ ְשּׂעֹ ִרים וְהַ תֶּ בֶ ן לַ ִ
ל־שׂפַ ת הַ יָּם:
וּתבוּנָה הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד ְו רֹחַ ב לֵ ב ַכּחוֹל אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
5:9וַיִּ ֵתּן אֱ ִהים חָ כְ ָמה ִל ְשׁ מֹה ְ
וּמכֹּל חָ כְ מַ ת ִמצְ ָריִם:
ֵי־ק ֶדם ִ
ָל־בּנ ֶ
5:10וַתֵּ ֶרב חָ כְ מַ ת ְשׁ מֹה מֵ חָ כְ מַ ת כּ ְ
י־שׁמוֹ ְבכָל־הַ גּוֹיִם סָ ִביב:
ימן ְוכ ְַלכֹּל ו ְַד ְר ַדּע ְבּנֵי ָמחוֹל ַוי ְִה ְ
יתן הָ אֶ זְ ָר ִחי וְהֵ ָ
ַ 5:11ויּ ְֶחכַּם ִמכָּל־הָ אָ ָדם ֵמאֵ ָ
5:12וַי ְַדבֵּ ר ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים מָ ָשׁל וַי ְִהי ִשׁירוֹ חֲ ִמ ָשּׁה וָאָ לֶ ף:
ַ 5:13וי ְַדבֵּ ר ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים ִמן־הָ אֶ ֶרז אֲ ֶשׁר בַּ ְלּבָ נוֹן וְﬠַ ד הָ אֵ זוֹב אֲ ֶשׁר יֹ צֵ א בַּ ִקּיר ַוי ְַדבֵּ ר ﬠַ ל־הַ ְבּהֵ מָ ה וְﬠַ ל־הָ עוֹף
וְﬠַ ל־הָ ֶרמֶ שׂ וְﬠַ ל־הַ ָדּגִ ים:
5:14וַ ָיּבֹאוּ ִמכָּל־הָ ﬠַ ִמּים לִ ְשׁמֹﬠַ אֵ ת חָ כְ מַ ת ְשׁ מֹה מֵ אֵ ת כָּל־מַ לְ כֵי הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ אֶ ת־חָ כְ ָמתוֹ:
ל־שׁ מֹה כִּ י ָשׁמַ ע כִּ י אֹתוֹ ָמ ְשׁחוּ ְל ֶמלֶ ַתּחַ ת אָ ִביהוּ כִּ י אֹהֵ ב הָ יָה
5:15וַיִּ ְשׁלַ ח ִח ָירם מֶ לֶ ־צוֹר אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו אֶ ְ
ִח ָירם לְ ָדוִד כָּל־הַ יּ ִָמים:
ל־ח ָירם לֵ אמֹר:
5:16וַיִּ ְשׁלַ ח ְשׁ מֹה אֶ ִ
ת־דּוִד אָ ִבי כִּ י ל ֹא יָכֹל לִ ְבנוֹת בַּ יִת לְ ֵשׁם יְהוָה אֱ הָ יו ִמ ְפּנֵי הַ ִמּ ְלחָ ָמה אֲ ֶשׁר ְסבָ ֻבהוּ ﬠַ ד
5:17אַ תָּ ה י ַָדﬠְ תָּ אֶ ָ
ֵתּת־יְהוָה ֹאתָ ם תַּ חַ ת כַּפּוֹת ַרגְ לוֹ:
5:18וְﬠַ תָּ ה הֵ נִיחַ יְהוָה אֱ הַ י לִ י ִמסָּ ִביב אֵ ין ָשׂטָ ן וְאֵ ין פֶּ גַע ָרע:
ישׁא 3
ְשׁא  II Samuel 8:17 LXX //ששא ִ MT LXX(AMN) Josephus, Ant. 7.110 //שׁ ָ
ַ I Chronicles 18:16 MTשׁו ָ
שׁיָא  stropha) //י( Josephus Ant. 7.293
) strophaוא( ְ II Samuel 8:17 MTשׂ ָריָה  loss) //ש( ֵ II Samuel 20:25
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ל־דּוִד אָ ִבי לֵ אמֹר ִבּ ְנ אֲ ֶשׁר אֶ תֵּ ן ַתּ ְח ֶתּי
5:19ו ְִהנְ נִי אֹמֵ ר ִל ְבנוֹת בַּ יִת ְל ֵשׁם יְהוָה אֱ הָ י כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ָ
ﬠַ ל־כִּ ְסאֶ הוּא־י ְִבנֶה הַ בַּ יִת לִ ְשׁ ִמי:
ֹאמר כִּ י
וּשׂכַר ﬠֲבָ ֶדי אֶ תֵּ ן לְ כְּ ֹכל אֲ ֶשׁ ר תּ ֵ
5:20וְﬠַ תָּ ה ַצוֵּה ְויִכְ ְרתוּ־לִ י אֲ ָרזִ ים ִמן־הַ לְּ בָ נוֹן וַﬠֲבָ ַדי י ְִהיוּ ﬠִ ם־ﬠֲבָ ֶדי ְ
אַ ָתּה י ַָד ְﬠ ָתּ כִּ י אֵ ין בָּ נוּ ִאישׁ יֹ ֵדﬠַ ִלכְ ָרת־ﬠֵ צִ ים כַּצִּ דֹנִים:
ת־דּ ְב ֵרי ְשׁ מֹה וַיִּ ְשׂמַ ח ְמאֹד וַיּ ֹאמֶ ר בָּ רוּ יְהוָה הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר נ ַָתן ְל ָדוִד בֵּ ן חָ כָם ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם
5:21וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ ִח ָירם אֶ ִ
הָ ָרב הַ זֶּה:
ֱשׂה אֶ ת־כָּל־חֶ ְפצְ בַּ ﬠֲצֵי אֲ ָרזִ ים
ר־שׁלַ ְחתָּ אֵ לָ י אֲ נִי אֶ ﬠ ֶ
ל־שׁ מֹה לֵ אמֹר ָשׁמַ ﬠְ ִתּי אֵ ת אֲ ֶשׁ ָ
5:22וַיִּ ְשׁלַ ח ִח ָירם אֶ ְ
רוֹשׁים:
וּבַ ﬠֲצֵי ְב ִ
ר־תּ ְשׁלַ ח אֵ לַ י ְונִפַּ צְ ִתּים ָשׁם וְאַ ָתּה
5:23ﬠֲבָ ַדי יֹ ִרדוּם ִמן־הַ לְּ בָ נוֹן י ָָמּה וַאֲ נִי אֲ ִשׂימֵ ם דּ ְֹברוֹת בַּ יָּם ﬠַ ד־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁ ִ
יתי:
ֲשׂה אֶ ת־חֶ פְ צִ י לָ תֵ ת לֶ חֶ ם בֵּ ִ
ִת ָשּׂא וְאַ תָּ ה ַתּﬠ ֶ
רוֹשׁים כָּל־חֶ פְ צוֹ:
ֹתן ִל ְשׁ מֹה ֲﬠצֵי אֲ ָרזִ ים וַﬠֲצֵ י ְב ִ
5:24וַי ְִהי ִחירוֹם נ ֵ
ִתּן ְשׁ מֹה
וּשׁ מֹה נ ַָתן ְל ִח ָירם ﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף כֹּר ִח ִטּים מַ כֹּלֶ ת ְלבֵ יתוֹ וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף בַּ ִתּיםֶ 1שׁ ֶמן כּ ִָתית כֹּה־י ֵ
ְ 5:25
לְ ִח ָירם ָשׁנָה ְב ָשׁנָה:
5:26וַיהוָה נָתַ ן חָ כְ מָ ה לִ ְשׁ מֹה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר־לוֹ וַי ְִהי ָשׁ ם בֵּ ין ִח ָירם וּבֵ ין ְשׁ מֹה וַיִּ כְ ְרתוּ ְב ִרית ְשׁנֵיהֶ ם:
5:27וַיַּﬠַ ל הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ַמס ִמכָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַי ְִהי הַ ַמּס ְשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף ִאישׁ:
ִירם
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ ִפים בַּ חֹ ֶדשׁ חֲ לִ יפוֹת חֹ ֶדשׁ י ְִהיוּ בַ ְלּבָ נוֹן ְשׁ ַניִם חֳ ָד ִשׁים ְבּבֵ יתוֹ וַאֲ ֹדנ ָ
5:28וַיִּ ְשׁלָ חֵ ם ְלבָ נוֹנָה ﬠ ֶ
ﬠַ ל־הַ מַּ ס:
מנִים אֶ לֶ ף חֹ צֵב בָּ הָ ר:
וּשׁ ֹ
ֹשׂא סַ בָּ ל ְ
5:29וַי ְִהי לִ ְשׁ מֹה ִשׁ ְבﬠִ ים אֶ לֶ ף נ ֵ
ְשׁשׁ ֵמאוֹת הָ ר ִֹדים בָּ ﬠָ ם הָ עֹ ִשׂים
צָּבים ִל ְשׁ מֹה אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ְמּלָ אכָה ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ו ֵ
ְ 5:30לבַ ד ִמ ָשּׂ ֵרי הַ נִּ ִ
בַּ ְמּלָ אכָה:
5:31וַ ְיצַו הַ מֶּ לֶ וַיּ ִַסּ עוּ אֲ בָ נִים גְּ דֹלוֹת אֲ בָ ִנים ְי ָקרוֹת לְ יַסֵּ ד הַ בָּ יִת אַ ְבנֵי גָזִ ית:
5:32וַיִּ פְ ְסלוּ ֹבּנֵי ְשׁ מֹה וּ ֹבנֵי ִחירוֹם וְהַ גִּ ְב ִלים וַיָּכִ ינוּ הָ ﬠֵ צִ ים וְהָ אֲ בָ נִים לִ ְבנוֹת הַ בָּ יִת:
יﬠית ְבּחֹ ֶדשׁ זִ ו הוּא
ץ־מצְ ַריִם בַּ ָשּׁנָה הָ ְר ִב ִ
ַ 6:1וי ְִהי ִב ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה וְאַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת ָשׁנָה ְלצֵאת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶר ִ
ְשׁ מֹה ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ בֶ ן הַ בַּ יִת לַ יהוָה:
הַ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי ִל ְמ
קוֹמתוֹ:
וּשׁ ִשׁים אַ מָּ ה ָ
6:2וְהַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר בָּ נָה הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה לַ יהוָה ִשׁ ִשּׁים־אַ מָּ ה אָ ְרכּוֹ וְﬠֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּ ה ָר ְחבּוֹ ְ
ל־פּנֵי הֵ יכַל הַ בַּ יִת ﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה אָ ְרכּוֹ ﬠַ ל־פְּ נֵי רֹחַ ב הַ בָּ יִת ﬠֶ ֶשׂר בָּ אַ מָּ ה ָר ְחבּוֹ ﬠַ ל־פְּ ֵני הַ בָּ יִת:
6:3וְהָ אוּלָ ם ﬠַ ְ
6:4וַיַּﬠַ שׂ לַ בָּ יִת חַ לּוֹנֵי ְשׁ ֻקפִ ים אֲ טֻ ִמים:
־קירוֹת הַ בַּ ִית סָ ִביב לַ הֵ יכָל וְלַ ְדּ ִביר וַיַּﬠַ שׂ צְ לָ עוֹת סָ ִביב:
ל־קיר הַ בַּ יִת יָצִ יﬠַ סָ ִביב אֶ ת ִ
6:5וַיִּ בֶ ן ﬠַ ִ
ישׁית ֶשׁבַ ע בָּ אַ ָמּה ָר ְחבָּ הּ כִּ י
תּנָה חָ ֵמשׁ בָּ אַ ָמּה ָר ְחבָּ הּ וְהַ ִתּי ֹכנָה ֵשׁשׁ בָּ אַ ָמּה ָר ְחבָּ הּ וְהַ ְשּׁ ִל ִ
 6:6הַ צֵּלָ ע הַ ַתּ ְח ֹ
ִמגְ ָרעוֹת נ ַָתן לַ בַּ יִת סָ ִביב חוּצָה לְ ִבלְ ִתּי אֲ חֹ ז ְבּ ִקירוֹת־הַ בָּ יִת:
ן־שׁלֵ מָ ה מַ סָּ ע נ ְִבנָה וּמַ ָקּבוֹת וְהַ גּ ְַרזֶן וְכל־כְּ לִ י בַ ְרזֶל ל ֹא־נִ ְשׁמַ ע בַּ בַּ יִת ְבּ ִהבָּ נֹתוֹ:
6:7וְהַ בַּ יִת ְבּ ִהבָּ נֹתוֹ אֶ בֶ ְ
וּמן־הַ ִתּי ֹכנָה אֶ ל־הַ ְשּׁלִ ִשׁית:
וּבלוּלִּ ים ַיﬠֲלוּ ﬠַ ל־הַ ִתּי ֹכנָה ִ
 6:8וּפֶ ַתח הַ צֵּלָ ע הַ ַתּ ְחתּוֹנָה אֶ ל־כֶּתֶ ף הַ בַּ יִת הַ י ְָמנִית ְ
וּשׂ ֵד רֹת בָּ אֲ ָרזִ ים:
6:9וַיִּ בֶ ן אֶ ת־הַ בַּ יִת ַו ְיכַלֵּ הוּ וַיִּ ְספֹּ ן אֶ ת־הַ בַּ יִת גּ ִֵבים ְ
6:10וַיִּ בֶ ן אֶ ת־הַ יָּצוּﬠַ ﬠַ ל־כָּל־הַ בַּ יִת חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת קוֹמָ תוֹ ַויֶּאֱ חֹ ז אֶ ת־הַ בַּ ִית בַּ ֲﬠצֵי אֲ ָרזִ ים:
ל־שׁ מֹה לֵ אמֹר:
6:11וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ְ
ותי לָ לֶ ֶכת בָּ הֶ ם
ָל־מצְ ַ
ְשׁמַ ְר ָתּ אֶ ת־כּ ִ
ֲשׂה ו ָ
ת־מ ְשׁפָּ ַטי תַּ ﬠ ֶ
ִ
קֹּתי וְאֶ
ם־תּלֵ ְבּחֻ ַ
6:12הַ בַּ יִת הַ זֶּה אֲ ֶשׁר־אַ ָתּה ֹבנֶה ִא ֵ
ל־דּוִד אָ ִבי :
ת־דּבָ ִרי ִאתָּ אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי אֶ ָ
וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ ְ
ְשׁ ַכנ ְִתּי ְבּתוֹ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא אֶ ֱﬠזֹב אֶ ת־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל:
6:13ו ָ
6:14וַיִּ בֶ ן ְשׁ מֹה אֶ ת־הַ בַּ יִת וַ ְיכַלֵּ הוּ:
ד־קירוֹת הַ ִסּפֻּן צִ פָּ ה ﬠֵ ץ ִמבָּ יִת וַיְצַף
ְתה ְבּצַלְ עוֹת אֲ ָרזִ ים ִמ ַקּ ְר ַקע הַ בַּ יִת ﬠַ ִ
ת־קירוֹת הַ בַּ יִת ִמבַּ י ָ
6:15וַיִּ בֶ ן אֶ ִ
רוֹשׁים:
צַלעוֹת ְבּ ִ
ת־ק ְר ַקע הַ בַּ יִת ְבּ ְ
ַ
אֶ
קֹדשׁ
6:16וַיִּ בֶ ן אֶ ת־ﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה ִמיּ ְַרכּוֹתֵ י הַ בַּ יִת ְבּצַלְ עוֹת אֲ ָרזִ ים ִמן־הַ ַקּ ְר ַקע ﬠַ ד־הַ קּוֹרוֹת וַיִּ בֶ ן לוֹ ִמבַּ ִית ִל ְד ִביר ְל ֶ
הַ ֳקּ ָד ִשׁים:
6:17וְאַ ְרבָּ ִﬠים בָּ אַ מָּ ה הָ יָה הַ בָּ יִת הוּא הַ הֵ יכָל לִ פְ נָי:
טוּרי צִ צִּ ים הַ כֹּל אֶ ֶרז אֵ ין אֶ בֶ ן ִנ ְראָ ה:
6:18וְאֶ ֶרז אֶ ל־הַ בַּ יִת פְּ נִימָ ה ִמ ְקלַ ﬠַ ת פְּ ָקﬠִ ים וּפְ ֵ
ְ 6:19וּד ִביר ְבּתוֹ ־הַ בַּ יִת ִמפְּ נִימָ ה הֵ כִ ין לְ ִתתֵּ ן ָשׁם אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית יְהוָה:
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קוֹמתוֹ וַ ְי ַצפֵּ הוּ זָהָ ב סָ גוּר וַיַּﬠַ שׂ ִמזְ בֵּ חַ
6:20וְלִ פְ נֵי הַ ְדּ ִביר ﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה ֹא ֶר וְﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה רֹחַ ב וְﬠֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה ָ
אָ ֶרז:
ַ 6:21ו ְי ַצף ְשׁ מֹה אֶ ת־הַ בַּ יִת ִמ ְפּנִימָ ה זָהָ ב סָ גוּר ַויְﬠַ בֵּ ר ְבּ ַר ִתּיקוֹת זָהָ ב ִל ְפנֵי הַ ְדּ ִביר וַ ְי ַצפֵּ הוּ זָהָ ב:
6:22וְאֶ ת־כָּל־הַ בַּ יִת צִ פָּ ה זָהָ ב ﬠַ ד־תֹּם כָּל־הַ בָּ יִת ְוכָל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ ֶשׁר־לַ ְדּ ִביר צִ פָּ ה זָהָ ב:
קוֹמתוֹ:
ֲצֵי־שׁמֶ ן ﬠֶ ֶשׂר אַ מּוֹת ָ
ָ
רוּבים ﬠ
6:23וַיַּﬠַ שׂ בַּ ְדּ ִביר ְשׁנֵי כְ ִ
ד־קצוֹת
6:24וְחָ ֵמשׁ אַ מּוֹת כְּ נַף הַ כְּ רוּב הָ אֶ חָ ת וְחָ מֵ שׁ אַ מּוֹת כְּ נַף הַ כְּ רוּב הַ ֵשּׁנִית ﬠֶ ֶשׂר אַ מּוֹת ִמ ְקצוֹת כְּ נָפָ יו וְﬠַ ְ
כְּ נָפָ יו:
6:25וְﬠֶ ֶשׂר בָּ אַ ָמּה הַ כְּ רוּב הַ ֵשּׁנִי ִמ ָדּה אַ חַ ת ְו ֶקצֶב אֶ חָ ד ִל ְשׁנֵי הַ כְּ ֻר ִבים:
קוֹמת הַ כְּ רוּב הָ אֶ חָ ד ﬠֶ ֶשׂר בָּ אַ ָמּה ְוכֵן הַ כְּ רוּב הַ ֵשּׁנִי:
ַ 6:26
ִימי וַיִּ פְ ְרשׂוּ אֶ ת־ ַכּנְפֵ י הַ כְּ ֻר ִבים ו ִַתּגַּע כְּ נַף־הָ אֶ חָ ד בַּ ִקּיר וּכְ נַף הַ כְּ רוּב
רוּבים ְבּתוֹ הַ בַּ יִת הַ פְּ נ ִ
6:27וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־הַ כְּ ִ
הַ ֵשּׁ ִני ֹנגַﬠַ ת בַּ ִקּיר הַ ֵשּׁנִי ְו ַכנְפֵ יהֶ ם אֶ ל־תּוֹ הַ בַּ ִית נֹגְ עֹת ָכּנָף אֶ ל־ ָכּנָף:
רוּבים זָהָ ב:
ַ 6:28ויְצַף אֶ ת־הַ כְּ ִ
טוּרי צִ צִּ ים ִמלִּ ְפנִ ים וְלַ ִחיצוֹן:
וּפ ֵ
מ רֹת ְ
רוּבים ו ְִת ֹ
ָל־קירוֹת הַ בַּ יִת ֵמסַ ב ָקלַ ע ִפּתּוּחֵ י ִמ ְקלְ עוֹת כְּ ִ
6:29וְאֵ ת כּ ִ
ת־ק ְר ַקע הַ בַּ יִת צִ פָּ ה זָהָ ב לִ פְ נִימָ ה וְלַ ִחיצוֹן:
6:30וְאֶ ַ
ֲצֵי־שׁ ֶמן הָ אַ יִל ְמזוּזוֹת חֲ ִמ ִשׁית:
ָ
6:31וְאֵ ת פֶּ ַתח הַ ְדּ ִביר ﬠָ ָשׂה ַדּ ְלתוֹת ﬠ
רוּבים
טוּרי צִ צִּ ים וְצִ פָּ ה זָהָ ב וַיּ ֶָרד ﬠַ ל־הַ כְּ ִ
וּפ ֵ
רוּבים ו ְִתמֹרוֹת ְ
ֲצֵי־שׁ ֶמן ְו ָקלַ ע ﬠֲלֵ יהֶ ם ִמ ְק ְל עוֹת כְּ ִ
ֶ
וּשׁ ֵתּי ַדּ ְלתוֹת ﬠ
ְ 6:32
וְﬠַ ל־הַ ִתּמֹרוֹת אֶ ת־הַ זָּהָ ב:
ֵי־שׁמֶ ן מֵ אֵ ת ְר ִבﬠִ ית:
ְ 6:33וכֵן ﬠָ ָשׂה לְ פֶ ַתח הַ הֵ יכָל ְמזוּזוֹת ֲﬠצ ָ
ילים:
וּשׁנֵי צְ לָ ִﬠים הַ ֶדּלֶ ת הַ ֵשּׁנִית גְּ ִל ִ
ילים ְ
רוֹשׁים ְשׁנֵי צְ לָ ִﬠים הַ ֶדּלֶ ת הָ אַ חַ ת גְּ לִ ִ
וּשׁתֵּ י ַד ְלתוֹת ﬠֲצֵי ְב ִ
ְ 6:34
וּפטֻ ֵרי צִ צִּ ים וְצִ פָּ ה זָהָ ב ְמי ָֻשּׁר ﬠַ ל־הַ ְמּחֻ ֶקּה:
מ רוֹת ְ
רוּבים ו ְִת ֹ
6:35ו ְָקלַ ע כְּ ִ
טוּרי גָזִ ית וְטוּר כְּ רֻ תֹת אֲ ָרזִ ים:
ִימית ְשׁ ָשׁה ֵ
6:36וַיִּ בֶ ן אֶ ת־הֶ חָ צֵ ר הַ ְפּנ ִ
6:37בַּ ָשּׁנָה הָ ְר ִביﬠִ ית יֻסַּ ד בֵּ ית יְהוָה ְבּי ֶַרח זִ ו:
ָל־מ ְשׁפָּ טוֹ וַיִּ ְבנֵהוּ ֶשׁבַ ע
ָל־דּבָ ָריו וּלְ כ ִ
6:38וּבַ ָשּׁנָה הָ אַ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ֵרה ְבּי ֶַרח בּוּל הוּא הַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִמינִי כָּלָ ה הַ בַּ יִת לְ כ ְ
ָשׁנִים:
7:1וְאֶ ת־בֵּ יתוֹ בָּ נָה ְשׁ מֹה ְשׁ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה וַ ְיכַל אֶ ת־כָּל־בֵּ יתוֹ:
טוּרי
קוֹמתוֹ ﬠַ ל אַ ְרבָּ ﬠָ ה ֵ
וּשׁ ִשׁים אַ ָמּה ָ
7:2וַיִּ בֶ ן אֶ ת־בֵּ ית יַﬠַ ר הַ לְּ בָ נוֹן ֵמאָ ה אַ מָּ ה אָ ְרכּוֹ וַחֲ ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה ָר ְחבּוֹ ְ
מּוּדים:
מּוּדי אֲ ָרזִ ים וּכְ רֻ תוֹת אֲ ָרזִ ים ﬠַ ל־הָ ﬠַ ִ
ﬠַ ֵ
מּוּדים 1אַ ְרבָּ ִﬠים וַחֲ ִמ ָשּׁה חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר הַ טּוּר:
וּמ ְספַּ ר הָ ﬠַ ִ
מּוּדים ִ
7:3וְסָ פֻן בָּ אֶ ֶרז ִמ ַמּﬠַ ל ﬠַ ל־הַ צְּ לָ עֹת אֲ ֶשׁ ר ﬠַ ל־הָ ﬠַ ִ
וּמחֱ זָה אֶ ל־מֶ חֱ זָה ָשׁ שׁ פְּ ﬠָ ִמים:
טוּרים ֶ
וּשׁ ֻק ִפים ְשׁ ָשׁה ִ
ְ 7:4
ְ 7:5וכָל־הַ פְּ תָ ִחים וְהַ ְמּזוּזוֹת ְר ֻבﬠִ ים ָשׁ ֶקף וּמוּל מֶ חֱ זָה אֶ ל־מֶ חֱ זָה ָשׁ שׁ ְפּﬠָ ִמים:
ל־פּנֵיהֶ ם וְﬠַ מֻּ ִדים ְוﬠָ ב
וּשׁ ִשׁים אַ מָּ ה ָר ְחבּוֹ וְאוּלָ ם ﬠַ ְ
מּוּדים ﬠָ ָשׂה חֲ ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה אָ ְרכּוֹ ְ
7:6וְאֵ ת אוּלָ ם הָ ﬠַ ִ
ל־פּנֵיהֶ ם:
ﬠַ ְ
ט־שׁם אֻ לָ ם הַ ִמּ ְשׁפָּ ט ﬠָ ָשׂה וְסָ פוּן בָּ אֶ ֶרז ֵמהַ ַקּ ְר ַקע ﬠַ ד־הַ קּוֹרוֹת:
ָ
7:7וְאוּלָ ם הַ כִּ סֵּ א אֲ ֶשׁר י ְִשׁפָּ
ֲשׂה ְלבַ ת־פַּ ְרעֹה אֲ ֶשׁר לָ ַקח
ֲשׂה הַ זֶּה הָ יָה וּבַ יִת ַיﬠ ֶ
7:8וּבֵ יתוֹ אֲ ֶשׁר־י ֵֶשׁב ָשׁם חָ צֵ ר הָ אַ חֶ ֶרת ִמבֵּ ית לָ אוּלָ ם כַּמַּ ﬠ ֶ
ְשׁ מֹה כָּאוּלָ ם הַ זֶּה:
וּמחוּץ ﬠַ ד־הֶ חָ צֵ ר
וּמ ַמּסָּ ד ﬠַ ד־הַ ְטּפָ חוֹת ִ
וּמחוּץ ִ
7:9כָּל־אֵ לֶּ ה אֲ בָ נִים י ְָקרֹת כְּ ִמדֹּת גָּזִ ית ְמגֹ ָררוֹת בַּ ְמּג ֵָרה ִמבַּ יִת ִ
הַ גְּ דוֹלָ ה:
מנֶה אַ מּוֹת:
וּמיֻסָּ ד אֲ בָ נִים י ְָקרוֹת אֲ בָ נִים גְּ דֹלוֹת אַ ְבנֵי ﬠֶ ֶשׂר אַ מּוֹת וְאַ ְבנֵי ְשׁ ֹ
ְ 7:10
וּמלְ מַ ﬠְ לָ ה אֲ בָ נִים י ְָקרוֹת כְּ ִמדּוֹת גָּזִ ית וָאָ ֶרז:
ִ 7:11
ִימית וּלְ אֻ לָ ם הַ בָּ יִת:
טוּרים גָּזִ ית וְטוּר כְּ ֻרתֹת אֲ ָרזִ ים וְלַ חֲ ַצ ר בֵּ ית־יְהוָה הַ פְּ נ ִ
7:12וְחָ ֵצר הַ גְּ דוֹלָ ה סָ ִביב ְשׁ ָשׁה ִ
ת־ח ָירם ִמצֹּר:
ִ
7:13וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה וַיִּ ַקּח אֶ
ן־א ָשּׁה אַ לְ ָמנָה הוּא ִמ ַמּטֵּ ה נַפְ תָּ ִלי וְאָ ִביו ִאישׁ־צ ִֹרי חֹ ֵרשׁ נְ חֹ ֶשׁת וַיִּ ָמּלֵ א אֶ ת־הַ חָ כְ מָ ה וְאֶ ת־הַ ְתּבוּנָה
7:14בֶּ ִ
ָל־מלַ אכְ תּוֹ:
ָל־מלָ אכָה בַּ נְּ חֹ ֶשׁת ַויָּבוֹא אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה ַויַּﬠַ שׂ אֶ ת־כּ ְ
וְאֶ ת־הַ ַדּﬠַ ת לַ ﬠֲשׂוֹת כּ ְ
מנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ מָּ ה קוֹמַ ת הָ ﬠַ מּוּד הָ אֶ חָ ד וְחוּט ְשׁתֵּ ים־ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ מָּ ה יָ ֹסב
מּוּדים ְנחֹ ֶשׁת ְשׁ ֹ
ת־שׁנֵי הָ ﬠַ ִ
ְ
 7:15וַ ָיּצַ ר אֶ
אֶ ת־הָ ﬠַ מּוּד הָ אֶ חָ ד וְﬠָ ְביוֹ אַ ְרבַּ ע אַ צְ בָּ עוֹת נָבוּב ְוכֵן 1הָ ﬠַ מּוּד הַ ֵשּׁנִי:
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ֹת ֶרת הָ אֶ חָ ת וְחָ ֵמשׁ אַ מּוֹת
קוֹמת הַ כּ ֶ
מּוּדים מֻ ַצק ְנחֹ ֶשׁת חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת ַ
אשׁי הָ ﬠַ ִ
ל־ר ֵ
וּשׁתֵּ י כֹתָ רֹת ﬠָ ָשׂה לָ תֵ ת ﬠַ ָ
ְ 7:16
ֹת ֶרת הַ ֵשּׁנִית:
קוֹמת הַ כּ ֶ
ַ
ֹת ֶרת הָ אֶ חָ ת
מּוּדים ִשׁ ְבﬠָ ה לַ כּ ֶ
ֲשׂה ַשׁ ְר ְשׁרוֹת לַ כֹּתָ רֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ ﬠַ ִ
ֲשׂה ְשׂבָ כָה גְּ ִדלִ ים מַ ﬠ ֵ
ְ 7:17שׂבָ כִ ים מַ ﬠ ֵ
ו ְִשׁ ְבﬠָ ה לַ כֹּתֶ ֶרת הַ ֵשּׁנִית:
טוּרים סָ ִביב ﬠַ ל־הַ ְשּׂבָ כָה הָ אֶ חָ ת לְ כַסּוֹת אֶ ת־הַ כֹּתָ רֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ ִרמֹּנִים
וּשׁנֵי ִ
מּוּדים ְ
ַ 7:18ויַּﬠַ שׂ אֶ ת־הָ ﬠַ ִ
ֹת ֶרת הַ ֵשּׁנִית:
ְוכֵן ﬠָ ָשׂה לַ כּ ֶ
שׁוּשׁן בָּ אוּלָ ם אַ ְרבַּ ע אַ מּוֹת:
ַ
ֲשׂה
מּוּדים מַ ﬠ ֵ
ֹתרֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ ﬠַ ִ
ְ 7:19וכ ָ
אתיִם טֻ ִרים סָ ִביב ﬠַ ל
ַם־מ ַמּﬠַ ל ִמ ְלּﬠ ַֻמּת הַ בֶּ ֶטן אֲ ֶשׁר ְלﬠֵ בֶ ר ְשׂבָ כָה וְהָ ִרמּוֹנִים ָמ ַ
מּוּדים גּ ִ
ל־שׁנֵי הָ ﬠַ ִ
ֹתרֹת ﬠַ ְ
ְ 7:20וכ ָ
2
ֹת ֶרת הַ ֵשּׁנִית:
הַ כֹּתֶ ֶרת הָ אַ חַ ת ְוכֵן ﬠַ ל הַ כּ ֶ
אלי
ת־שׁמוֹ יָכִ ין וַיּ ֶָקם אֶ ת־הָ ﬠַ מּוּד הַ ְשּׂ ָמ ִ
ְ
7:21וַיּ ֶָקם אֶ ת־הָ ﬠַ מֻּ ִדים לְ אֻ לָ ם הַ הֵ יכָל וַיּ ֶָקם אֶ ת־הָ ﬠַ מּוּד הַ יְמָ נִי וַיִּ ְק ָרא אֶ
ת־שׁמוֹ בֹּﬠַ ז:
ְ
וַיִּ ְק ָרא אֶ
מּוּדים:
שׁוֹשׁן ו ִַתּתֹּם ְמלֶ אכֶת הָ ﬠַ ִ
ָ
ֲשׂה
מּוּדים מַ ﬠ ֵ
7:22וְﬠַ ל ר ֹאשׁ הָ ﬠַ ִ
קוֹמתוֹ וקוה ְו ָקו ְשׁ ִשׁים
ד־שׂפָ תוֹ ﬠָ גֹ ל סָ ִביב וְחָ מֵ שׁ בָּ אַ ָמּה ָ
7:23וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ יָּם מוּצָק ﬠֶ ֶשׂר בָּ אַ מָּ ה ִמ ְשּׂפָ תוֹ ﬠַ ְ
בָּ אַ מָּ ה יָסֹב אֹתוֹ סָ ִביב:
טוּרים הַ ְפּ ָק ִﬠים ְיצ ִֻקים
7:24וּפְ ָקﬠִ ים ִמתַּ חַ ת לִ ְשׂפָ תוֹ סָ ִביב ס ְֹב ִבים ֹאתוֹ ﬠֶ ֶשׂר בָּ אַ מָּ ה מַ ִקּפִ ים אֶ ת־הַ יָּם סָ ִביב ְשׁנֵי ִ
ִבּיצ ָֻקתוֹ:
וּשׁ ָשׁה פֹּ נִים ִמזְ ָרחָ ה
וּשׁ ָשׁה ֹפּ ִנים נֶגְ בָּ ה ְ
וּשׁ ָשׁה ֹפנִים יָמָּ ה ְ
ל־שׁנֵי ﬠָ ָשׂר בָּ ָקר ְשׁ ָשׁה ֹפנִים צָפוֹנָה ְ
7:25עֹמֵ ד ﬠַ ְ
וְהַ יָּם ﬠֲלֵ יהֶ ם ִמלְ מָ ﬠְ לָ ה ְוכָל־אֲ חֹ ֵריהֶ ם בָּ יְתָ ה:
שׁוֹשׁן אַ לְ פַּ יִם בַּ ת יָכִ יל:
ָ
ֲשׂה ְשׂפַ ת־כּוֹס פֶּ ַרח
וּשׂפָ תוֹ כְּ מַ ﬠ ֵ
7:26וְﬠָ ְביוֹ טֶ פַ ח ְ
ְשׁ שׁ בָּ אַ ָמּה
7:27וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ ְמּכֹנוֹת ﬠֶ ֶשׂר ְנחֹ ֶשׁת אַ ְרבַּ ע בָּ אַ ָמּה ֹא ֶר הַ ְמּכוֹנָה הָ אֶ חָ ת וְאַ ְרבַּ ע בָּ אַ מָּ ה ָר ְחבָּ הּ ו ָ
קוֹמָ תָ הּ:
וּמ ְסגְּ רֹת בֵּ ין הַ ְשׁלַ ִבּים:
ֲשׂה הַ ְמּכוֹנָה ִמ ְסגְּ רֹת לָ הֶ ם ִ
ְ 7:28וזֶה ַמﬠ ֵ
וּמ ַתּחַ ת לַ אֲ ָריוֹת וְלַ בָּ ָקר
רוּבים וְﬠַ ל־הַ ְשׁלַ ִבּים כֵּן ִמ ָמּﬠַ ל ִ
7:29וְﬠַ ל־הַ ִמּ ְסגְּ רוֹת אֲ ֶשׁר בֵּ ין הַ ְשׁלַ ִבּים אֲ ָריוֹת בָּ ָקר וּכְ ִ
ֲשׂה מוֹ ָרד:
יוֹת מַ ﬠ ֵ
ֹתיו כְּ ֵתפֹת לָ הֶ ם ִמ ַתּחַ ת לַ כִּ יֹּ ר הַ כְּ ֵתפֹת
7:30וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אוֹפַ נֵּי ְנחֹ ֶשׁת לַ ְמּכוֹנָה הָ אַ חַ ת וְסַ ְרנֵי ְנחֹ ֶשׁת וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה פַ ֲﬠמ ָ
ְיצֻקוֹת ֵמﬠֵ בֶ ר ִאישׁ יוֹת:
ל־פּיהָ ִמ ְקלָ עוֹת
ֲשׂה־כֵן אַ מָּ ה וַחֲ צִ י הָ אַ מָּ ה ְוגַם־ﬠַ ִ
7:31וּפִ יהוּ ִמבֵּ ית לַ כֹּתֶ ֶרת וָמַ ﬠְ לָ ה בָּ אַ מָּ ה וּפִ יהָ ﬠָ גֹ ל מַ ﬠ ֵ
וּמ ְסגְּ רֹתֵ יהֶ ם ְמ ֻרבָּ עוֹת ל ֹא ֲﬠגֻלּוֹת:
ִ
ְקוֹמת הָ אוֹפַ ן הָ אֶ חָ ד אַ ָמּה וַחֲ צִ י הָ אַ ָמּה:
7:32וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת הָ אוֹפַ נִּים לְ ִמתַּ חַ ת לַ ִמּ ְסגְּ רוֹת וִידוֹת הָ אוֹפַ נִּים בַּ ְמּכוֹנָה ו ַ
ֲשׂה אוֹפַ ן הַ מֶּ ְרכָּבָ ה יְדוֹתָ ם ְוגַבֵּ יהֶ ם ו ְִחשֻּׁ ֵקיהֶ ם ו ְִחשֻּׁ ֵריהֶ ם הַ כֹּל מוּ ָצ ק:
ֲשׂה הָ אוֹפַ נִּים כְּ מַ ﬠ ֵ
7:33וּמַ ﬠ ֵ
7:34וְאַ ְרבַּ ע כְּ ֵתפוֹת אֶ ל אַ ְרבַּ ע ִפּנּוֹת הַ ְמּ ֹכנָה הָ אֶ חָ ת ִמן־הַ ְמּ ֹכנָה כְּ ֵתפֶ יהָ :
וּמ ְסגְּ ר ֶֹתיהָ ִמ ֶמּנָּה:
קוֹמה ﬠָ גֹ ל סָ ִביב וְﬠַ ל ר ֹאשׁ הַ ְמּ ֹכנָה ְיד ֶֹתיהָ ִ
וּבר ֹאשׁ הַ ְמּכוֹנָה חֲ צִ י הָ אַ ָמּה ָ
ְ 7:35
ר־אישׁ ְו יוֹת סָ ִביב:
מרֹת כְּ מַ ﬠַ ִ
רוּבים אֲ ָריוֹת ו ְִת ֹ
וּמ ְסגְּ רֹתֶ יהָ כְּ ִ
7:36וַיְפַ תַּ ח ﬠַ ל־הַ לֻּחֹ ת ְידֹתֶ יהָ וְﬠַ ל ִ
7:37כָּז ֹאת ﬠָ ָשׂה אֵ ת ﬠֶ ֶשׂר הַ ְמּכֹנוֹת מוּצָ ק אֶ חָ ד ִמ ָדּה אַ חַ ת ֶקצֶב אֶ חָ ד ְלכֻלָּ ְהנָה:
ֲשׂ ָרה כִ יֹּ רוֹת נְ חֹ ֶשׁת אַ ְרבָּ ִﬠים בַּ ת יָכִ יל הַ כִּ יּוֹר הָ אֶ חָ ד אַ ְרבַּ ע בָּ אַ מָּ ה הַ כִּ יּוֹר הָ אֶ חָ ד כִּ יּוֹ ר אֶ חָ ד
ַ 7:38ויַּﬠַ שׂ ﬠ ָ
ﬠַ ל־הַ ְמּכוֹנָה הָ אַ חַ ת ְלﬠֶ ֶשׂר הַ ְמּכֹנוֹת:
7:39וַיִּ ֵתּן אֶ ת־הַ ְמּכֹנוֹת חָ ֵמשׁ ﬠַ ל־כּ ֶֶתף הַ בַּ יִת ִמיּ ִָמין וְחָ מֵ שׁ ﬠַ ל־כּ ֶֶתף הַ בַּ יִת ִמ ְשּׂמ ֹאלוֹ וְאֶ ת־הַ יָּם נ ַָתן ִמכּ ֶֶתף הַ בַּ יִת
הַ יְמָ נִית ֵק ְדמָ ה ִממּוּל ֶנגֶב:
ירם לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כָּל־הַ ְמּלָ אכָה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה
ַ 7:40ויַּﬠַ שׂ ִחירוֹם אֶ ת־הַ ִסּיֹּ רוֹת וְאֶ ת־הַ יָּﬠִ ים וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ָרקוֹת ַו ְיכַל ִח ָ
לַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה בֵּ ית יְהוָה:
ת־שׁ ֵתּי ֻגּ ת
ְ
7:41ﬠַ מֻּ ִדים ְשׁ ַניִם ְוגֻ ת הַ כֹּתָ רֹת אֲ ֶשׁר־ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ ﬠַ מֻּ ִדים ְשׁ ָתּיִם וְהַ ְשּׂבָ כוֹת ְשׁ ַתּיִם ְלכַסּוֹת אֶ
ֹתרֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ ﬠַ מּוּ ִדים:
הַ כּ ָ
ת־שׁתֵּ י ֻגּ ת
ְ
ֵי־טוּרים ִרמֹּנִים לַ ְשּׂבָ כָה הָ אֶ חָ ת לְ כַסּוֹת אֶ
ִ
7:42וְאֶ ת־הָ ִרמֹּנִים אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת לִ ְשׁתֵּ י הַ ְשּׂבָ כוֹת ְשׁנ
מּוּדים:
ל־פּנֵי הָ ﬠַ ִ
הַ כֹּתָ רֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
 Tg Syr cf LXX Mss and Jeremiah 52:21 // omit MTהָ ﬠַ מּוּד הָ אֶ חָ ד וְﬠָ ְביוֹ אַ ְרבַּ ע אַ צְ בָּ עוֹת נָבוּב ְוכֵן 15

1

)הָ ﬠַ מּוּדהָ ﬠַ מּוּד(
ֹת ֶרת הָ אַ חַ ת ְוכֵן ﬠַ ל 20
)הַ כֹּתֶ ֶרתהַ כֹּתֶ ֶרת(  Syr // omit MTהַ כּ ֶ

2

ֲשׂ ָרה ﬠַ ל־הַ ְמּכֹנוֹת:
7:43וְאֶ ת־הַ ְמּכֹנוֹת ﬠָ ֶשׂר וְאֶ ת־הַ כִּ יֹּ רֹת ﬠ ָ
7:44וְאֶ ת־הַ יָּם אֶ חָ ד וְאֶ ת־הַ בָּ ָקר ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר תַּ חַ ת הַ יָּם:
7:45וְאֶ ת־הַ ִסּירוֹת וְאֶ ת־הַ יָּﬠִ ים וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ָרקוֹת וְאֵ ת כָּל־הַ כֵּלִ ים הָ אֹהֶ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ִח ָירם לַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה בֵּ ית יְהוָה
נְ חֹ ֶשׁת ְממ ָֹרט:
ְ 7:46בּכִ כַּר הַ יּ ְַר ֵדּן ְי ָצ ָקם הַ מֶּ לֶ ְבּמַ ﬠֲבֵ ה הָ אֲ ָדמָ ה בֵּ ין סֻ כּוֹת וּבֵ ין ָצ ְר ָתן:
7:47וַ ַיּנַּח ְשׁ מֹה אֶ ת־כָּל־הַ כּ ִֵלים ֵמרֹב ְמאֹ ד ְמאֹד ל ֹא נ ְֶח ַקר ִמ ְשׁ ַקל הַ נְּ חֹ ֶשׁת:
ַ 7:48ויַּﬠַ שׂ ְשׁ מֹה אֵ ת כָּל־הַ כֵּלִ ים אֲ ֶשׁר בֵּ ית יְהוָה אֵ ת ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב וְאֶ ת־הַ שֻּׁ ְלחָ ן אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ יו לֶ חֶ ם הַ פָּ נִים זָהָ ב:
7:49וְאֶ ת־הַ ְמּנֹרוֹת חָ מֵ שׁ ִמיּ ִָמין וְחָ מֵ שׁ ִמ ְשּׂמ ֹאול לִ פְ נֵי הַ ְדּ ִביר זָהָ ב סָ גוּר וְהַ פֶּ ַרח וְהַ ֵנּרֹת וְהַ ֶמּ ְל ַקחַ יִם זָהָ ב:
קֹדשׁ
נִימי לְ ֶ
7:50וְהַ ִסּפּוֹת וְהַ ְמז ְַמּרוֹת וְהַ ִמּזְ ָרקוֹת וְהַ כַּפּוֹת וְהַ ַמּ ְחתּוֹת זָהָ ב סָ גוּר וְהַ פֹּ תוֹת ְל ַד ְלתוֹת הַ בַּ יִת הַ ְפּ ִ
הַ ֳקּ ָד ִשׁים לְ ַדלְ תֵ י הַ בַּ יִת לַ הֵ יכָל זָהָ ב:
ת־ק ְד ֵשׁי ָדּוִד אָ ִביו אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף
ָ
7:51ו ִַתּ ְשׁלַ ם כָּל־הַ ְמּלָ אכָה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה בֵּ ית יְהוָה ַויָּבֵ א ְשׁ מֹה אֶ
וְאֶ ת־הַ זָּהָ ב וְאֶ ת־הַ כּ ִֵלים נ ַָתן ְבּ ֹאצְ רוֹת בֵּ ית יְהוָה:
אשׁי הַ מַּ טּוֹת ְנ ִשׂיאֵ י הָ אָ בוֹת ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה
ָל־ר ֵ
8:1אָ ז י ְַקהֵ ל ְשׁ מֹה אֶ ת־זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־כּ ָ
ְרוּשׁלָ ִם ְלהַ ﬠֲלוֹת אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה ֵמ ִﬠיר ָדּוִד ִהיא צִ יּוֹן:
י ָ
יﬠי:
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּי ֶַרח הָ אֵ תָ נִים בֶּ חָ ג הוּא הַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
8:2וַיִּ ָקּהֲ לוּ אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה כּ ִ
8:3וַ ָיּבֹאוּ כֹּל זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְשׂאוּ הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת־הָ אָ רוֹן:
קֹּדשׁ אֲ ֶשׁר בָּ אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וַ ַיּﬠֲלוּ אֹ ָתם הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְלוִיִּ ם:
ַ 8:4ו ַיּﬠֲלוּ אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה וְאֶ ת־ ֹאהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י הַ ֶ
8:5וְהַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ְוכָל־ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל הַ נּוֹﬠָ ִדים ﬠָ לָ יו ִאתּוֹ לִ פְ נֵי הָ אָ רוֹן ְמז ְַבּ ִחים צ ֹאן וּבָ ָקר אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ִיסָּ ְפ רוּ וְל ֹא
יִמָּ נוּ מֵ רֹב:
ל־תּחַ ת כַּנְפֵ י
ל־דּ ִביר הַ בַּ יִת אֶ ל־קֹ ֶדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים אֶ ַ
ל־מקוֹמוֹ אֶ ְ
ַ 8:6ויּ ִָבאוּ הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה אֶ ְ
רוּבים:
הַ כְּ ִ
ל־מ קוֹם הָ אָ רוֹן וַיָּסֹכּוּ הַ כְּ ֻר ִבים ﬠַ ל־הָ אָ רוֹן וְﬠַ ל־בַּ ָדּיו ִמ ְל ָמ ְﬠלָ ה:
רוּבים ֹפּ ְר ִשׂים כְּ נָפַ יִם אֶ ְ
8:7כִּ י הַ כְּ ִ
קֹּדשׁ ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ ְדּ ִביר וְל ֹא י ֵָראוּ הַ חוּ ָצה וַיִּ ְהיוּ ָשׁם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
אשׁי הַ בַּ ִדּים ִמן־הַ ֶ
8:8וַיַּאֲ ִרכוּ הַ בַּ ִדּים וַיּ ֵָראוּ ָר ֵ
ם־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּצֵאתָ ם
ֹשׁה ְבּחֹ ֵרב אֲ ֶשׁר כּ ַָרת יְהוָה ִﬠ ְ
8:9אֵ ין בָּ אָ רוֹן ַרק ְשׁנֵי לֻחוֹת הָ אֲ בָ נִים אֲ ֶשׁר ִה ִנּחַ ָשׁם מ ֶ
מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
קֹּדשׁ וְהֶ ﬠָ נָן מָ לֵ א אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה:
8:10וַי ְִהי ְבּצֵאת הַ כֹּהֲ נִים ִמן־הַ ֶ
8:11וְל ֹא־יָכְ לוּ הַ כֹּהֲ נִים לַ ֲﬠמֹד לְ ָשׁ ֵרת ִמפְּ נֵי הֶ ﬠָ נָן כִּ י־מָ לֵ א כְ בוֹד־יְהוָה אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה:
8:12אָ ז אָ ַמר ְשׁ מֹה יְהוָה אָ מַ ר לִ ְשׁכֹּן בָּ ֲﬠ ָרפֶ ל:
ִיתי בֵּ ית זְ בֻל לָ ָמכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ עוֹלָ ִמים:
8:13בָּ נֹה בָ נ ִ
עֹמד:
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ֵ
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכ ְ
8:14וַיַּסֵּ ב הַ מֶּ לֶ אֶ ת־פָּ נָיו וַיְבָ ֶר אֵ ת כּ ְ
מ ר:
וּביָדוֹ ִמלֵּ א לֵ א ֹ
אמר בָּ רוּ יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּ ִפיו אֵ ת ָדּוִד אָ ִבי ְ
8:15וַיּ ֹ ֶ
הוֹצֵאתי אֶ ת־ﬠַ ִמּי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ַר ִים ל ֹא־בָ חַ ְר ִתּי ְב ִﬠיר ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְבנוֹת בַּ יִת
ִ
ִ 8:16מן־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר
ירוּשׁלַ ִם ִל ְהיוֹת ְשׁ ִמי ָשׁם 1וָאֶ ְבחַ ר ְבּ ָדוִד
ָ
לִ ְהיוֹת ְשׁ ִמי ָשׁם ְול ֹא־בָ חַ ְר ִתּי ְב ִאישׁ לִ ְהיוֹת נָגִ יד ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי ִי ְשׂ ָראֵ ל וָאֶ ְבחַ ר ִבּ
לִ ְהיוֹת ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל:
8:17וַי ְִהי ﬠִ ם־לְ בַ ב ָדּוִד אָ ִבי לִ ְבנוֹת בַּ יִת לְ ֵשׁם יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־דּוִד אָ ִבי יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר הָ יָה ִﬠם־לְ בָ ְב ִל ְבנוֹת בַּ יִת לִ ְשׁ ִמי הֱ ִטיבֹתָ כִּ י הָ יָה ִﬠם־לְ בָ בֶ :
8:18וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ָ
ם־בּ ְנ הַ יֹּ צֵא מֵ חֲ לָ ֶצי הוּא־י ְִבנֶה הַ בַּ יִת ִל ְשׁ ִמי:
ַ 8:19רק אַ תָּ ה ל ֹא ִת ְבנֶה הַ בָּ יִת כִּ י ִא ִ
ת־דּבָ רוֹ אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר וָאָ ֻקם ַתּחַ ת ָדּוִד אָ ִבי וָאֵ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה וָאֶ ְבנֶה
ַ 8:20ויּ ֶָקם יְהוָה אֶ ְ
הַ בַּ יִת ְל ֵשׁם יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹתינוּ ְבּהוֹצִ יאוֹ ֹא ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ר־שׁם ְבּ ִרית יְהוָה אֲ ֶשׁר כּ ַָרת ﬠִ ם־אֲ ב ֵ
8:21וָאָ ִשׂם ָשׁם מָ קוֹם לָ אָ רוֹן אֲ ֶשׁ ָ
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ פְ רֹשׂ כַּפָּ יו הַ ָשּׁ ָמיִם כִּ י־ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה כִּ יּוֹר נְ חֹ ֶשׁת
8:22וַ ַיּ ֲﬠמֹד ְשׁ מֹה לִ פְ נֵי ִמזְ בַּ ח יְהוָה ֶנגֶד כּ ְ
ל־בּ ְרכָּיו
קוֹמתוֹ וַ ַיּ ֲﬠמֹד ﬠָ לָ יו וַיִּ ְב ַר ﬠַ ִ
וַיִּ ְתּנֵהוּ ְבּתוֹ הָ ֲﬠז ָָרה חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת אָ ְרכּוֹ וְחָ מֵ שׁ אַ מּוֹת ָר ְחבּוֹ וְאַ מּוֹת ָשׁלוֹשׁ ָ
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ פְ רֹשׂ כַּפָּ יו הַ ָשּׁמָ יְמָ ה:1
ֶנגֶד כּ ְ

שׁם 16
ירוּשׁלַ ִם לִ ְהיוֹת ְשׁ ִמי ָ
ָ
 cf DSS(4QKgs) LXX andוְל ֹא־בָ חַ ְר ִתּי ְב ִאישׁ לִ ְהיוֹת נָגִ יד ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל וָאֶ ְבחַ ר ִבּ

1

שׁם( II Chronicles 6:5 // omit MT
) ְשׁ ִמי ָשׁםְ שׁ ִמי ָ

ֹאמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ין־כָּמוֹ אֱ ִהים בַּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּﬠַ ל וְﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ִמ ָתּחַ ת שׁ ֵֹמר הַ ְבּ ִרית וְהַ חֶ סֶ ד
ַ 8:23ויּ ַ
ָל־לבָּ ם:
לַ ﬠֲבָ ֶדי הַ הֹ ְלכִ ים ְלפָ נֶי ְבּכ ִ
את כַּיּוֹם הַ זֶּה:
וּבי ְָד ִמלֵּ ָ
ר־דּבַּ ְרתָּ לוֹ ו ְַתּ ַדבֵּ ר ְבּ ִפי ְ
8:24אֲ ֶשׁר ָשׁמַ ְרתָּ לְ ﬠַ ְב ְדּ ָדּוִד אָ ִבי אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
8:25וְﬠַ תָּ ה יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁמֹר לְ ﬠַ ְב ְדּ ָדוִד אָ ִבי אֵ ת אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ לּוֹ לֵ אמֹר ל ֹא־ ִיכּ ֵָרת ְל ִאישׁ ִמ ְלּפָ נַי יֹ ֵשׁב
ת־דּ ְרכָּם לָ לֶ כֶת לְ פָ נַי כַּאֲ ֶשׁר הָ לַ כְ ָתּ ְלפָ נָי:
ﬠַ ל־כִּ סֵּ א י ְִשׂ ָראֵ ל ַרק ִאם־י ְִשׁ ְמרוּ בָ ֶני אֶ ַ
8:26וְﬠַ תָּ ה יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל יֵאָ מֶ ן נָא ְדּבָ ֶרי אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ ְלﬠַ ְב ְדּ ָדּוִד אָ ִבי:
נִיתי:
וּשׁמֵ י הַ ָשּׁ ַמ ִים ל ֹא ְיכ ְַלכְּ לוּ אַ ף כִּ י־הַ בַּ יִת הַ זֶּה אֲ ֶשׁר בָּ ִ
8:27כִּ י הַ אֻ ְמנָם י ֵֵשׁב אֱ ִהים ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ִהנֵּה הַ ָשּׁ ַמיִם ְ
ל־תּ ִחנָּתוֹ יְהוָה אֱ הָ י ִל ְשׁמֹﬠַ אֶ ל־הָ ִרנָּה וְאֶ ל־הַ ְתּ ִפלָּ ה אֲ ֶשׁר ﬠַ ְב ְדּ ִמ ְתפַּ לֵּ ל ְלפָ נֶי
ל־תּפִ לַּ ת ﬠַ ְב ְדּ וְאֶ ְ
8:28וּפָ נִיתָ אֶ ְ
הַ יּוֹם:
ִ 8:29ל ְהיוֹת ﬠֵ י ֶנ פְ תֻ חוֹת אֶ ל־הַ בַּ יִת הַ זֶּה לַ יְלָ ה וָיוֹם אֶ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר אָ ַמ ְרתָּ י ְִהיֶה ְשׁ ִמי ָשׁם ִל ְשׁמֹﬠַ אֶ ל־הַ ְתּ ִפלָּ ה
אֲ ֶשׁר י ְִתפַּ לֵּ ל ﬠַ ְב ְדּ אֶ ל־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה:
ל־מקוֹם ִשׁ ְב ְתּ
ל־תּ ִחנַּת ﬠַ ְב ְדּ וְﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְִתפַּ לְ לוּ אֶ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה וְאַ ָתּה ִתּ ְשׁ ַמע אֶ ְ
ְשׁמַ ﬠְ תָּ אֶ ְ
8:30ו ָ
ְשׁמַ ﬠְ תָּ וְסָ לָ ְחתָּ :
אֶ ל־הַ ָשּׁמַ יִם ו ָ
ָשׁא־בוֹ אָ לָ ה לְ הַ אֲ תוֹ וּבָ א אָ לָ ה ִל ְפנֵי ִמזְ בַּ חֲ בַּ בַּ יִת הַ זֶּ ה:
8:31אֵ ת אֲ ֶשׁר יֶחֱ ָטא ִאישׁ ְל ֵרﬠֵ הוּ ְונ ָ
צַדּיק לָ תֶ ת
ְשׁפַ ְטתָּ אֶ ת־ﬠֲבָ ֶדי לְ הַ ְר ִשׁיﬠַ ָר ָשׁע לָ תֵ ת ַדּ ְרכּוֹ ְבּ ר ֹאשׁוֹ וּלְ הַ צְ ִדּיק ִ
ית ו ָ
8:32וְאַ תָּ ה ִתּ ְשׁמַ ע הַ ָשּׁמַ יִם וְﬠָ ִשׂ ָ
לוֹ כְּ צִ ְד ָקתוֹ:
ת־שׁ ֶמ ו ְִה ְתפַּ ְללוּ ו ְִה ְתחַ נְּנוּ אֵ לֶ י בַּ בַּ יִת
ְ
ְשׁבוּ אֵ לֶ י וְהוֹדוּ אֶ
ְ 8:33בּ ִה ָנּגֵף ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל לִ פְ נֵי אוֹיֵב אֲ ֶשׁ ר יֶחֶ ְטאוּ־לָ ו ָ
הַ זֶּה:
בוֹתם:
8:34וְאַ תָּ ה ִתּ ְשׁמַ ע הַ ָשּׁמַ יִם וְסָ לַ ְחתָּ לְ חַ טַּ את ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל וַהֲ ֵשׁבֹתָ ם אֶ ל־הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּ לַ אֲ ָ
אתם יְשׁוּבוּן
וּמחַ ָטּ ָ
ת־שׁ ֶמ ֵ
ְ
ְ 8:35בּהֵ ﬠָ צֵר ָשׁמַ יִם ְול ֹא־י ְִהיֶה ָמ ָטר כִּ י יֶחֶ ְטאוּ־לָ ְו ִה ְתפַּ לְ לוּ אֶ ל־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה וְהוֹדוּ אֶ
כִּ י ְתﬠַ נֵּם:
תוֹרם אֶ ת־הַ ֶדּ ֶר הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר י ְֵלכוּ־בָ הּ
8:36וְאַ ָתּה ִתּ ְשׁ ַמע הַ ָשּׁמַ יִם וְסָ לַ ְח ָתּ ְלחַ טַּ את ﬠֲבָ ֶדי וְﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ֵ
ְונ ַָתתָּ ה מָ ָטר ﬠַ ל־אַ ְרצְ אֲ ֶשׁר־נָתַ תָּ ה לְ ﬠַ ְמּ לְ נַחֲ לָ ה:
ָ 8:37רﬠָ ב כִּ י־י ְִהיֶה בָ אָ ֶרץ ֶדּבֶ ר כִּ י־י ְִהיֶה ִשׁ ָדּפוֹן י ֵָרקוֹן אַ ְרבֶּ ה חָ ִסיל כִּ י י ְִהיֶה כִּ י יָצַר־לוֹ ֹאיְבוֹ ְבּאֶ ֶרץ ְשׁﬠָ ָריו כָּל־ ֶנגַע
כָּל־מַ חֲ לָ ה:
ָל־תּ ִחנָּה אֲ ֶשׁר ִת ְהיֶה לְ כָל־הָ אָ ָדם לְ כֹל ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְֵדעוּן ִאישׁ ֶנגַע ְלבָ בוֹ וּפָ ַרשׂ כַּפָּ יו
ָל־תּפִ לָּ ה כ ְ
8:38כּ ְ
אֶ ל־הַ בַּ יִת הַ זֶּ ה:
ת־לבָ בוֹ כִּ י־אַ ָתּה
ָל־דּ ָרכָיו אֲ ֶשׁר ֵתּ ַדע אֶ ְ
ית ְונָתַ תָּ לָ ִאישׁ כְּ כ ְ
8:39וְאַ תָּ ה ִתּ ְשׁמַ ע הַ ָשּׁמַ יִם ְמכוֹן ִשׁ ְבתֶּ וְסָ לַ ְחתָּ וְﬠָ ִשׂ ָ
ָל־בּנֵי הָ אָ ָדם:
י ַָדﬠְ ָתּ לְ בַ ְדּ אֶ ת־לְ בַ ב כּ ְ
ֹתינוּ:
ל־פּנֵי הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּה לַ אֲ ב ֵ
ְ 8:40ל ַמﬠַ ן י ִָראוּ כָּל־הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר־הֵ ם חַ יִּ ים ﬠַ ְ
חוֹקה ְל ַמﬠַ ן ְשׁ ֶמ :
ֹא־מﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא וּבָ א מֵ אֶ ֶרץ ְר ָ
ְ 8:41וגַם אֶ ל־הַ נָּכְ ִרי אֲ ֶשׁר ל ֵ
ת־שׁ ְמ הַ גָּדוֹל וְאֶ ת־י ְָד הַ חֲ ז ָָקה וּזְ ֹר ֲﬠ הַ נְּטוּיָה וּבָ א ו ְִה ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־הַ בַּ יִת הַ ֶזּה:
ִ
8:42כִּ י י ְִשׁ ְמעוּן אֶ
ית כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־י ְִק ָרא אֵ לֶ י הַ נָּכְ ִרי ְל ַמﬠַ ן י ְֵד עוּן כָּל־ﬠַ ֵמּי הָ אָ ֶרץ
8:43וְאַ ָתּה ִתּ ְשׁמַ ע הַ ָשּׁ ַמיִם ְמכוֹן ִשׁ ְבתֶּ וְﬠָ ִשׂ ָ
ִיתי:
י־שׁ ְמ נִ ְק ָרא ﬠַ ל־הַ בַּ יִת הַ זֶּה אֲ ֶשׁר בָּ נ ִ
אֹת כְּ ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל וְלָ ַדﬠַ ת כִּ ִ
וּל ִי ְראָ ה ְ
ְ
ת־שׁמֶ
ְ
אֶ
8:44כִּ י־ ֵי ֵצא ﬠַ ְמּ לַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠַ ל־ ֹאיְבָ יו בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁלָ חֵ ם ו ְִה ְתפַּ לְ לוּ אֶ ל־יְהוָה ֶדּ ֶר הָ ִﬠיר אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְר ָתּ בָּ הּ
נִתי ִל ְשׁ ֶמ :
וְהַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר־בָּ ִ
ית ִמ ְשׁפָּ טָ ם:
ת־תּ ִחנָּתָ ם וְﬠָ ִשׂ ָ
ְ
ת־תּפִ לָּ תָ ם וְאֶ
ְ
ְשׁ ַמﬠְ תָּ הַ ָשּׁמַ יִם אֶ
8:45ו ָ
ְשׁבוּם שֹׁבֵ יהֶ ם אֶ ל־אֶ ֶרץ הָ אוֹיֵב
8:46כִּ י יֶחֶ ְטאוּ־לָ כִּ י אֵ ין אָ ָדם אֲ ֶשׁר ל ֹא־יֶחֱ ָטא וְאָ ַנפְ תָּ בָ ם וּנְתַ תָּ ם לִ ְפנֵי אוֹיֵב ו ָ
חוֹקה אוֹ ְקרוֹבָ ה:
ְר ָ
ְשׁבוּ ו ְִה ְתחַ נְּנוּ אֵ לֶ י ְבּאֶ ֶרץ שֹׁבֵ יהֶ ם לֵ אמֹר חָ ָטאנוּ וְהֶ ֱﬠוִינוּ ָר ָשׁ ְﬠנוּ:
בּוּ־שׁם ו ָ
ָ
8:47וְהֵ ִשׁיבוּ אֶ ל־לִ בָּ ם בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁ
אֹתם ו ְִה ְתפַּ לְ לוּ אֵ לֶ י ֶדּ ֶר אַ ְרצָ ם אֲ ֶשׁר
ר־שׁבוּ ָ
וּבכָל־נַפְ ָשׁם ְבּאֶ ֶרץ ֹאיְבֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁ ָ
ְ 8:48ו ָשׁבוּ אֵ לֶ י ְבּכָל־לְ בָ בָ ם ְ
בוֹתם הָ ִﬠיר אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְרתָּ וְהַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר־בָּ נִיתָ לִ ְשׁ ֶמ :
נ ַָתתָּ ה לַ אֲ ָ
ית ִמ ְשׁפָּ ָטם:
ת־תּ ִחנָּתָ ם וְﬠָ ִשׂ ָ
ְ
ת־תּ ִפלָּ ָתם וְאֶ
ְ
ְשׁמַ ﬠְ תָּ הַ ָשּׁמַ יִם ְמכוֹן ִשׁ ְב ְתּ אֶ
8:49ו ָ
ְת ָתּם ְל ַרחֲ ִמים לִ פְ נֵי שֹׁבֵ יהֶ ם ו ְִרחֲ מוּם:
8:50וְסָ לַ ְחתָּ לְ ﬠַ ְמּ אֲ ֶשׁר חָ ְטאוּ־לָ וּלְ כָל־פִּ ְשׁﬠֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר פָּ ְשׁעוּ־בָ וּנ ַ
8:51כִּ י־ﬠַ ְמּ ְונַחֲ לָ ְת הֵ ם אֲ ֶשׁר הוֹצֵ אתָ ִמ ִמּצְ ַריִם ִמתּוֹ כּוּר הַ בַּ ְרזֶל:
שׁלוֹשׁ 22
כִּ י־ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה כִּ יּוֹר ְנחֹ ֶשׁת וַיִּ ְתּנֵהוּ ְבּתוֹ הָ ֲﬠז ָָרה חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת אָ ְרכּוֹ וְחָ ֵמשׁ אַ מּוֹת ָר ְחבּוֹ וְאַ מּוֹת ָ
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ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְפרֹשׂ כַּפָּ יו הַ ָשּׁמָ יְמָ ה
ל־בּ ְרכָּיו ֶנגֶד כּ ְ
 II Chronicles 6:13 // omit MTקוֹמָ תוֹ וַ ַיּ ֲﬠמֹד ﬠָ לָ יו וַיִּ ְב ַר ﬠַ ִ

ְמה( LXX Tg Vg
)כַּפָּ יו הַ ָשּׁ ָמיִם כַּפָּ יו הַ ָשּׁ ָמי ָ

ל־תּ ִחנַּת ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִל ְשׁמֹﬠַ אֲ לֵ יהֶ ם ְבּכֹל ָק ְראָ ם אֵ לֶ י :
ל־תּ ִחנַּת ﬠַ ְב ְדּ וְאֶ ְ
ִ 8:52ל ְהיוֹת ﬠֵ ינֶי וְאָ זְ נֶי  1פְ תֻ חוֹת אֶ ְ
ֹתינוּ
ֹשׁה ﬠַ ְב ֶדּ ְבּהוֹצִ יאֲ אֶ ת־אֲ ב ֵ
8:53כִּ י־אַ תָּ ה ִה ְב ַדּלְ תָּ ם ְל לְ נַחֲ לָ ה ִמכֹּל ﬠַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ כַּאֲ ֶשׁ ר ִדּבַּ ְר ָתּ ְבּיַד מ ֶ
ִמ ִמּצְ ַריִם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
8:54וַי ְִהי כְּ כַלּוֹת ְשׁ מֹה ְל ִה ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־יְהוָה אֵ ת כָּל־הַ ְתּפִ לָּ ה וְהַ ְתּ ִחנָּה הַ זּ ֹאת ָקם ִמ ִלּ ְפנֵי ִמזְ בַּ ח יְהוָה ִמכְּ רֹﬠַ
ל־בּ ְרכָּיו ְוכַפָּ יו פְּ ֻרשׂוֹת הַ ָשּׁמָ יִם:
ﬠַ ִ
מ ר:
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל קוֹל גָּדוֹל לֵ א ֹ
8:55וַיַּﬠְ מֹד וַיְבָ ֶר אֵ ת כּ ְ
8:56בָּ רוּ יְהוָה אֲ ֶשׁ ר נָתַ ן ְמנוּחָ ה לְ ﬠַ מּוֹ ִי ְשׂ ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר ל ֹא־נָפַ ל ָדּבָ ר אֶ חָ ד ִמכֹּל ְדּבָ רוֹ הַ טּוֹב אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר
ֹשׁה ﬠַ ְבדּוֹ:
ְבּיַד מ ֶ
8:57י ְִהי יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ﬠִ ָמּנוּ כַּאֲ ֶשׁר הָ יָה ﬠִ ם־אֲ בֹתֵ ינוּ אַ ל־יַﬠַ זְ בֵ נוּ וְאַ ל־י ְִטּ ֵשׁנוּ:
ֹתינוּ:
וּמ ְשׁפָּ ָטיו אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֶ ת־אֲ ב ֵ
ותיו וְחֻ ָקּיו ִ
ָל־דּ ָרכָיו ו ְִל ְשׁמֹר ִמצְ ָ
8:58לְ הַ טּוֹת לְ בָ בֵ נוּ אֵ לָ יו לָ לֶ כֶת ְבּכ ְ
יוֹמם וָלָ יְלָ ה לַ ﬠֲשׂוֹת ִמ ְשׁפַּ ט ﬠַ ְבדּוֹ
ְ 8:59וי ְִהיוּ ְדבָ ַרי אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר ִה ְתחַ ַנּנ ְִתּי לִ ְפנֵי יְהוָה ְקר ִֹבים אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ָ
וּמ ְשׁפַּ ט ﬠַ מּוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ:
ִ
8:60לְ מַ ﬠַ ן ַדּﬠַ ת כָּל־ﬠַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ כִּ י יְהוָה הוּא הָ אֱ ִהים אֵ ין עוֹד:
ותיו כַּיּוֹם הַ זֶּה:
8:61וְהָ יָה ְלבַ ְבכֶם ָשׁלֵ ם ִﬠם יְהוָה אֱ הֵ ינוּ לָ לֶ כֶת ְבּחֻ ָקּיו ו ְִל ְשׁמֹר ִמצְ ָ
8:62וְהַ מֶּ לֶ ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ ז ְֹב ִחים זֶבַ ח לִ פְ נֵי יְהוָה:
וּשׁ ַניִם אֶ לֶ ף ְוצ ֹאן מֵ אָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף
8:63וַיִּ זְ בַּ ח ְשׁ מֹה אֵ ת זֶבַ ח הַ ְשּׁלָ ִמים אֲ ֶשׁר זָבַ ח לַ יהוָה בָּ ָקר ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
וַיּ ְַחנְכוּ אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה הַ מֶּ לֶ ְוכ ְ
8:64בַּ יּוֹם הַ הוּא ִק ַדּשׁ הַ מֶּ לֶ אֶ ת־תּוֹ הֶ חָ ֵצר אֲ ֶשׁר לִ ְפנֵי בֵ ית־יְהוָה כִּ י־ﬠָ ָשׂה ָשׁם אֶ ת־הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־הַ ִמּנְ חָ ה וְאֵ ת
י־מזְ בַּ ח הַ ְנּחֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר ִלפְ נֵי יְהוָה ָקטֹן ֵמהָ כִ יל אֶ ת־הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־הַ ִמּנְ חָ ה וְאֵ ת חֶ לְ בֵ י הַ ְשּׁלָ ִמים:
חֶ ְלבֵ י הַ ְשּׁלָ ִמים כִּ ִ
ַ 8:65ויַּﬠַ שׂ ְשׁ מֹה בָ ﬠֵ ת־הַ ִהיא אֶ ת־הֶ חָ ג ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ ָקהָ ל גָּדוֹל ִמ ְלּבוֹא חֲ מָ ת ﬠַ ד־נַחַ ל ִמצְ ַריִם לִ פְ נֵי ְיהוָה
ְשׂמֵ חַ ִל ְפנֵי יְהוָה אֱ הֵ ינוִּ 2שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ו ְִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר יוֹם:
ֹתה ו ָ
אֱ הֵ ינוּ בַּ בַּ יִת אֲ ֶשׁר בָּ נָה ֹאכֵל ְושׁ ֶ
 8:66וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמי ִני ִשׁלַּ ח אֶ ת־הָ ﬠָ ם וַיְבָ רֲ כוּ אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ַויּ ְֵלכוּ ְלאָ הֳ לֵ יהֶ ם ְשׂ ֵמ ִחים ְו טוֹבֵ י לֵ ב ﬠַ ל כָּל־הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר
ﬠָ ָשׂה יְהוָה לְ ָדוִד ﬠַ ְבדּוֹ וּלְ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ מּוֹ:
ַ 9:1וי ְִהי כְּ כַלּוֹת ְשׁ מֹה ִל ְבנוֹת אֶ ת־בֵּ ית־יְהוָה וְאֶ ת־בֵּ ית הַ מֶּ לֶ וְאֵ ת כָּל־חֵ ֶשׁק ְשׁ מֹה אֲ ֶשׁר חָ פֵ ץ לַ ﬠֲשׂוֹת:
ל־שׁ מֹה ֵשׁנִית כַּאֲ ֶשׁר ִנ ְראָ ה אֵ לָ יו ְבּגִ ְבעוֹן:
9:2וַיּ ֵָרא יְהוָה אֶ ְ
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יתי לָ כְּ כֹל ְתּפִ לָּ ֶת
ת־תּ ִחנּ ְָת אֲ ֶשׁר ִה ְתחַ ַנּנְתָּ ה לְ פָ נַי ﬠָ ִשׂ ִ
ְ
ת־תּפִ לָּ ְת וְאֶ
ְ
9:3וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לָ יו ָשׁמַ ﬠְ ִתּי אֶ
שׂוּם־שׁ ִמי ָשׁם ﬠַ ד־עוֹלָ ם וְהָ יוּ ﬠֵ ינַי וְלִ ִבּי ָשׁם כָּל־הַ יּ ִָמים:
ְ
ִתה לָ
ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי אֶ ת־הַ בַּ יִת הַ זֶּה אֲ ֶשׁר בָּ נ ָ
וּמ ְשׁפָּ ַטי
יתי חֻ ַקּי ִ
וּביֹ ֶשׁר לַ ﬠֲשׂוֹת כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
9:4וְאַ תָּ ה ִאם־תֵּ לֵ ְלפָ נַי כַּאֲ ֶשׁר הָ לַ ָדּוִד אָ ִבי ְבּתָ ם־לֵ בָ ב ְ
ִתּ ְשׁמֹר:
ל־דּוִד אָ ִבי לֵ אמֹר ל ֹא־ ִיכּ ֵָרת לְ ִאישׁ ֵמﬠַ ל
9:5וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת־כִּ סֵּ א ַמ ְמלַ כְ ְתּ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ עֹלָ ם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי ﬠַ ָ
כִּ סֵּ א י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּבנֵיכֶם מֵ אַ חֲ ַרי וְל ֹא ִת ְשׁ ְמ רוּ ִמצְ ותַ י וְחֻ קֹּתַ י אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לִ פְ נֵיכֶם וַהֲ לַ כְ תֶּ ם וַﬠֲבַ ְד ֶתּם
 9:6ו ְִאם־שׁוֹב ְתּשֻׁ בוּן אַ תֶּ ם ְ
ִיתם לָ הֶ ם:
אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ו ְִה ְשׁתַּ חֲ ו ֶ
9:7ו ְִהכְ ַר ִתּי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ﬠַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לָ הֶ ם וְאֶ ת־הַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ִל ְשׁ ִמי אֲ ַשׁלַּ ח מֵ ﬠַ ל פָּ נָי
וְהָ יָה י ְִשׂ ָראֵ ל ְלמָ ָשׁל ו ְִל ְשׁנִינָה ְבּכָל־הָ ﬠַ ִמּים:
ל־מה ﬠָ ָשׂה יְהוָה ָכּכָה לָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת
ְשׁ ָרק וְאָ ְמרוּ ﬠַ ֶ
9:8וְהַ בַּ יִת הַ זֶּה הָ יָה ﬠֶ לְ יוֹן י ְִהיֶה ְל ִﬠיִּ יּן כָּל־עֹבֵ ר ﬠָ לָ יו ִישֹּׁם ו ָ
וְלַ בַּ יִת הַ זֶּה:
ֹתם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ַויַּחֲ זִ קוּ בֵּ א ִהים אֲ חֵ ִרים
9:9וְאָ ְמרוּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ זְ בוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר הוֹצִ יא אֶ ת־אֲ ב ָ
וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ לָ הֶ ם וַיַּﬠַ ְבדֻ ם ﬠַ ל־כֵּן הֵ ִביא יְהוָה ﬠֲלֵ יהֶ ם אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת:
ת־שׁנֵי הַ בָּ ִתּים אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה וְאֶ ת־בֵּ ית הַ ֶמּלֶ :
ְ
ַ 9:10וי ְִהי ִמ ְק ֵצה ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה אֲ ֶשׁר־בָּ נָה ְשׁ מֹה אֶ
רוֹשׁים וּבַ זָּהָ ב ְלכָל־חֶ ְפצוֹ אָ ז יִתֵּ ן הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה
ת־שׁ מֹה בַּ ﬠֲצֵי אֲ ָרזִ ים וּבַ ﬠֲצֵי ְב ִ
ְ
ִ 9:11ח ָירם מֶ לֶ ־צֹר נִ ָשּׂא אֶ
לְ ִח ָירם ﬠֶ ְשׂ ִרים ﬠִ יר ְבּאֶ ֶרץ הַ גָּלִ יל:
9:12וַ ֵיּצֵא ִח ָירם ִמצֹּר לִ ְראוֹת אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר נ ַָתן־לוֹ ְשׁ מֹה ְול ֹא י ְָשׁרוּ ְבּﬠֵ ינָיו:
9:13וַיּ ֹאמֶ ר ָמה הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר־נ ַָת ָתּה לִּ י אָ ִחי וַיִּ ְק ָרא לָ הֶ ם אֶ ֶרץ כָּבוּל ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
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ְשׂ ֵמחַ ִלפְ נֵי יְהוָה אֱ הֵ ינוּ 65
ֹתה ו ָ
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ת 3
כְּ כֹל ְתּ ִפלָּ ֶ

3

יתי לָ
יתיִ ה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי(  LXX // omit MTﬠָ ִשׂ ִ
)ﬠָ ִשׂ ִ

9:14וַיִּ ְשׁלַ ח ִח ָירם לַ מֶּ לֶ מֵ אָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים כִּ כַּר זָהָ ב:
חוֹמת
ַ
ְ 9:15וזֶה ְדבַ ר־הַ מַּ ס אֲ ֶשׁר־הֶ ﬠֱלָ ה הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה לִ ְבנוֹת אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה וְאֶ ת־בֵּ יתוֹ וְאֶ ת־הַ ִמּלּוֹא וְאֵ ת
ת־מגִ דּוֹ וְאֶ ת־ ָגּזֶר:
ְ
ְרוּשׁלָ ִם וְאֶ ת־חָ צֹר וְאֶ
י ָ
־מצְ ַריִם ﬠָ לָ ה וַיִּ לְ כֹּד אֶ ת־ ֶגּזֶר וַיִּ ְשׂ ְרפָ הּ בָּ אֵ שׁ וְאֶ ת־הַ כְּ ַנﬠֲנִי הַ יֹּ ֵשׁב בָּ ִﬠיר הָ ָרג וַיִּ ְתּנָהּ ִשׁלּ ִֻחים ְל ִבתּוֹ
9:16פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִ
אֵ ֶשׁת ְשׁ מֹה:
9:17וַיִּ בֶ ן ְשׁ מֹה אֶ ת־ ָגּזֶר וְאֶ ת־בֵּ ית חֹ רֹן ַתּ ְחתּוֹן:
9:18וְאֶ ת־בַּ ﬠֲלָ ת וְאֶ ת־תַּ מָ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר בָּ אָ ֶרץ:
9:19וְאֵ ת כָּל־ﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְסכְּ נוֹת אֲ ֶשׁר הָ יוּ לִ ְשׁ מֹה וְאֵ ת ﬠָ ֵרי הָ ֶרכֶב וְאֵ ת ﬠָ ֵרי הַ פָּ ָר ִשׁים וְאֵ ת חֵ ֶשׁק ְשׁ מֹה אֲ ֶשׁר חָ ַשׁק
וּבכֹל אֶ ֶרץ מֶ ְמ ַשׁלְ תּוֹ:
ירוּשׁלַ ִם וּבַ לְּ בָ נוֹן ְ
ָ
לִ ְבנוֹת ִבּ
ֹא־מ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ מָּ ה:
ְבוּסי אֲ ֶשׁר ל ִ
9:20כָּל־הָ ﬠָ ם הַ נּוֹתָ ר ִמן־הָ אֱ מ ִֹרי הַ ִח ִתּי הַ ְפּ ִרזִּ י הַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
ימם וַ ַיּﬠֲלֵ ם ְשׁ מֹה ְל ַמס־עֹבֵ ד ﬠַ ד הַ יּוֹם
ְ 9:21בּנֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר נ ְֹתרוּ אַ חֲ ֵריהֶ ם בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ל ֹא־יָכְ לוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְלהַ חֲ ִר ָ
הַ זֶּה:
ְשׂ ֵרי ִרכְ בּוֹ
ְשׁ ִל ָשׁיו ו ָ
ְשׂ ָריו ו ָ
וּמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא־נָתַ ן ְשׁ מֹה ﬠָ בֶ ד כִּ י־הֵ ם אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה וַﬠֲבָ ָדיו ו ָ
ִ 9:22
וּפָ ָר ָשׁיו:
9:23אֵ לֶּ ה ָשׂ ֵרי הַ ִנּצּ ִָבים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ְמּלָ אכָה לִ ְשׁ מֹה חֲ ִמ ִשּׁים וַחֲ מֵ שׁ ֵמאוֹת הָ ר ִֹדים בָּ ﬠָ ם הָ עֹ ִשׂים בַּ ְמּלָ אכָה:
9:24אַ בַּ ת־פַּ ְרעֹ ה ﬠָ לְ תָ ה מֵ ﬠִ יר ָדּוִד אֶ ל־בֵּ יתָ הּ אֲ ֶשׁר בָּ נָה־לָ הּ אָ ז בָּ נָה אֶ ת־הַ ִמּלּוֹא:
9:25וְהֶ ﬠֱלָ ה ְשׁ מֹה ָשׁ שׁ ְפּﬠָ ִמים בַּ ָשּׁנָה עֹלוֹת וּ ְשׁלָ ִמים ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ ֶשׁר בָּ נָה לַ יהוָה וְהַ ְק ֵטיר ִאתּוֹ אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי
יְהוָה ו ְִשׁלַּ ם אֶ ת־הַ בָּ יִת:
ל־שׂפַ ת יַם־סּוֹףְ 1בּאֶ ֶרץ אֱ דוֹם:
9:26וָאֳ ִני ﬠָ ָשׂה הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ְבּﬠֶ צְ יוֹן־גֶּבֶ ר אֲ ֶשׁר אֶ ת־אֵ לַ ת ﬠַ ְ
9:27וַיִּ ְשׁלַ ח ִח ָירם בָּ אֳ נִי אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו אַ ְנ ֵשׁי אֳ נִיּוֹת יֹ ְדﬠֵ י הַ יָּם ﬠִ ם ﬠַ ְב ֵדי ְשׁ מֹה:
9:28וַ ָיּבֹאוּ אוֹפִ ָירה וַיִּ ְקחוּ ִמ ָשּׁם זָהָ ב אַ ְרבַּ ע־מֵ אוֹת וְﬠֶ ְשׂ ִרים כִּ כָּר וַיּ ִָבאוּ אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה:
ת־שׁמַ ע ְשׁ מֹה לְ ֵשׁם יְהוָה ו ַָתּב ֹא לְ ַנסֹּתוֹ ְבּ ִחידוֹת:
ֵ
ַת־שׁבָ א שֹׁמַ ﬠַ ת אֶ
10:1וּמַ לְ כּ ְ
ב־מאֹד וְאֶ בֶ ן ְי ָק ָרה ו ַָתּב ֹא אֶ ל־ ְשׁ מֹה
ְרוּשׁלַ ְָמה ְבּחַ יִל כָּבֵ ד ְמאֹד גְּ ַמ ִלּים נ ְֹשׂ ִאים ְבּ ָשׂ ִמים ְוזָהָ ב ַר ְ
10:2ו ַָתּב ֹא י ָ
ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֵ לָ יו אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר הָ יָה ﬠִ ם־לְ בָ בָ הּ:
ָל־דּבָ ֶריהָ ל ֹא־הָ יָה ָדּבָ ר נֶﬠְ לָ ם ִמן־הַ ֶמּלֶ אֲ ֶשׁר ל ֹא ִהגִּ יד לָ הּ:
10:3וַ ַיּגֶּד־לָ הּ ְשׁ מֹה אֶ ת־כּ ְ
ַת־שׁבָ א אֵ ת כָּל־חָ כְ ַמת ְשׁ מֹה וְהַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר בָּ נָה:
10:4ו ֵַתּ ֶרא ַמ ְלכּ ְ
וּמוֹשׁב ﬠֲבָ ָדיו וּמַ ﬠֲמַ ד ְמ ָשׁ ְרתָ יו וּמַ לְ בֻּ ֵשׁיהֶ ם וּמַ ְשׁ ָקיו וְעֹלָ תוֹ אֲ ֶשׁר יַﬠֲלֶ ה בֵּ ית יְהוָה וְל ֹא־הָ יָה
ַ
10:5וּמַ אֲ כַל שֻׁ לְ חָ נוֹ
בָ הּ עוֹד רוּחַ :
ל־דּבָ ֶרי וְﬠַ ל־חָ כְ מָ תֶ :
ַ 10:6ותּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הַ מֶּ לֶ אֱ מֶ ת הָ יָה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ָשׁמַ ﬠְ ִתּי ְבּאַ ְרצִ י ﬠַ ְ
ַד־לי הַ חֵ צִ י הוֹסַ ְפ ָתּ חָ כְ ָמה וָטוֹב
אתי ו ִַתּ ְראֶ ינָה ﬠֵ ינַי ו ְִהנֵּה ל ֹא־הֻ גּ ִ
10:7וְל ֹא־הֶ אֱ מַ נ ְִתּי לַ ְדּבָ ִרים ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־בָּ ִ
אֶ ל־הַ ְשּׁמוּﬠָ ה אֲ ֶשׁר ָשׁמָ ְﬠ ִתּי:
עֹמ ִדים לְ פָ נֶי תָּ ִמיד הַ שּׁ ְֹמ ִﬠים אֶ ת־חָ כְ ָמ ֶת :
ָשׁי  2אַ ְשׁ ֵרי ﬠֲבָ ֶדי אֵ לֶּ ה הָ ְ
10:8אַ ְשׁ ֵרי נ ֶ
ימ
10:9י ְִהי יְהוָה אֱ הֶ י בָּ רוּ אֲ ֶשׁר חָ פֵ ץ ְבּ לְ ִת ְתּ ﬠַ ל־כִּ סֵּ א י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאַ הֲ בַ ת יְהוָה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ְל עֹלָ ם וַי ְִשׂ ְ
לְ מֶ לֶ לַ ﬠֲשׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה:
ֹשׂם הַ הוּא עוֹד לָ רֹב
וּב ָשׂ ִמים הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד וְאֶ בֶ ן י ְָק ָרה ל ֹא־בָ א ַכבּ ֶ
10:10ו ִַתּתֵּ ן לַ ֶמּלֶ מֵ אָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים כִּ כַּר זָהָ ב ְ
ַת־שׁבָ א לַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה:
אֲ ֶשׁר־נ ְָתנָה מַ לְ כּ ְ
ָשׂא זָהָ ב מֵ אוֹפִ יר הֵ ִביא ֵמאֹפִ יר ﬠֲצֵי אַ ְלמֻ גִּ ים הַ ְרבֵּ ה ְמאֹ ד וְאֶ בֶ ן ְי ָק ָרה:
ְ 10:11וגַם אֳ נִי ִח ָירם אֲ ֶשׁר־נ ָ
10:12וַיַּﬠַ שׂ הַ מֶּ לֶ אֶ ת־ ֲﬠצֵי הָ אַ לְ מֻ גִּ ים ִמ ְסﬠָ ד לְ בֵ ית־יְהוָה וּלְ בֵ ית הַ ֶמּלֶ וְכִ נֹּרוֹת וּנְבָ ִלים לַ ָשּׁ ִרים ל ֹא בָ א־כֵן ﬠֲצֵי
אַ ְלמֻ גִּ ים ְול ֹא נִ ְראָ ה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ַת־שׁבָ א אֶ ת־ ָכּל־חֶ פְ ָצהּ אֲ ֶשׁר ָשׁאָ לָ ה ִמ ְלּבַ ד אֲ ֶשׁר נ ַָתן־לָ הּ כְּ יַד הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה
10:13וְהַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה נ ַָתן ְלמַ לְ כּ ְ
ו ֵַתּפֶ ן ו ֵַתּלֶ ְלאַ ְרצָ הּ ִהיא ַוﬠֲבָ ֶדיהָ :
10:14וַי ְִהי ִמ ְשׁ ַקל הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר־בָּ א ִל ְשׁ מֹה ְבּ ָשׁנָה אֶ חָ ת ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִשׁ ִשּׁים ו ֵָשׁשׁ כִּ כַּר זָהָ ב:
ָל־מלְ כֵי הﬠ ֲָרב וּפַ חוֹת הָ אָ ֶרץ:
וּמ ְסחַ ר הָ רֹכְ ִלים ְוכ ַ
10:15לְ בַ ד ֵמאַ נְ ֵשׁי הַ ָתּ ִרים ִ
10:16וַיַּﬠַ שׂ הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ָמאתַ יִם צִ נָּה זָהָ ב ָשׁחוּט ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת זָהָ ב יַﬠֲלֶ ה ﬠַ ל־הַ צִּ נָּה הָ אֶ חָ ת:
וּשׁ שׁ־מֵ אוֹת ָמגִ נִּים זָהָ ב ָשׁחוּט ְשׁ ֶשׁת מָ נִים זָהָ ב יַﬠֲלֶ ה ﬠַ ל־הַ ָמּגֵן הָ אֶ חָ ת וַיִּ ְתּנֵם הַ ֶמּלֶ בֵּ ית יַﬠַ ר
ְ 10:17
הַ לְּ בָ נוֹן:
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א־שׁן גָּדוֹל וַ ְיצַפֵּ הוּ זָהָ ב מוּפָ ז:
ֵ
10:18וַיַּﬠַ שׂ הַ מֶּ לֶ כִּ סֵּ
עֹמ ִדים
וּשׁ ַניִם אֲ ָריוֹת ְ
ל־מקוֹם הַ ָשּׁבֶ ת ְ
וּמזֶּה אֶ ְ
ֵ 10:19שׁשׁ מַ ﬠֲלוֹת לַ כִּ סֵּ ה ְור ֹאשׁ־ﬠָ גֹ ל לַ כִּ סֵּ ה מֵ אַ חֲ ָריו ְויָדֹת ִמזֶּה ִ
אֵ צֶל הַ יָּדוֹת:
ֲשׂה כֵן לְ כָל־מַ ְמלָ כָה:
וּמזֶּה ל ֹא־ ַנﬠ ָ
ל־שׁשׁ הַ מַּ ﬠֲלוֹת ִמזֶּה ִ
עֹמ ִדים ָשׁם ﬠַ ֵ
וּשׁנֵים ﬠָ ָשׂר אֲ ָריִים ְ
ְ 10:20
ְ 10:21וכֹל כְּ לֵ י ַמ ְשׁ ֵקה הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה זָהָ ב וְכִ יֹּ רוֹת זָהָ ב ְ 1וכֹל כְּ לֵ י בֵּ ית־יַﬠַ ר הַ לְּ בָ נוֹן זָהָ ב סָ גוּר אֵ ין כֶּסֶ ף ל ֹא נ ְֶח ָשׁב
ִבּימֵ י ְשׁ מֹה לִ ְמאוּמָ ה:
10:22כִּ י אֳ נִי תַ ְר ִשׁישׁ לַ מֶּ לֶ בַּ יָּם ﬠִ ם אֳ נִי ִח ָירם אַ חַ ת לְ ָשׁ שׁ ָשׁנִים ָתּבוֹא אֳ נִי ַת ְר ִשׁישׁ נ ְֹשׂאֵ ת זָהָ ב וָכֶסֶ ף
ֶשׁנְהַ ִבּים וְקֹפִ ים וְתֻ כִּ יִּ ים:
10:23וַיִּ גְ ַדּל הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ִמכֹּל מַ לְ כֵי הָ אָ ֶרץ ְל עֹ ֶשׁר וּלְ חָ כְ מָ ה:
מﬠַ אֶ ת־חָ כְ ָמתוֹ אֲ ֶשׁר־נָתַ ן אֱ ִהים ְבּ ִלבּוֹ:
ְ 10:24וכָל־הָ אָ ֶרץ ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ת־פְּ נֵי ְשׁ מֹה לִ ְשׁ ֹ
ר־שׁ ָנה
ָ
וּפ ָר ִדים ְדּבַ
סוּסים ְ
וּב ָשׂ ִמים ִ
ֵשׁק ְ
וּשׂלָ מוֹת ְונ ֶ
10:25וְהֵ ָמּה ְמ ִב ִאים ִאישׁ ִמנְ חָ תוֹ כְּ לֵ י כֶסֶ ף וּכְ לֵ י זָהָ ב ְ
ְבּ ָשׁנָה:
וּשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף פָּ ָר ִשׁים וַיַּנְ חֵ ם ְבּﬠָ ֵרי הָ ֶרכֶב
ע־מאוֹת ֶרכֶב ְ
10:26וַיֶּאֱ ֹסף ְשׁ מֹה ֶרכֶב וּפָ ָר ִשׁים וַי ְִהי־לוֹ אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ֵ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וְﬠִ ם־הַ ֶמּלֶ ִבּ
ירוּשׁלַ ִם כָּאֲ בָ נִים וְאֵ ת הָ אֲ ָרזִ ים נָתַ ן כּ ִַשּׁ ְק ִמים אֲ ֶשׁ ר־בַּ ְשּׁפֵ לָ ה לָ רֹב:
ָ
10:27וַיִּ תֵּ ן הַ מֶּ לֶ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף ִבּ
וּמ ֻקּוֵּא ֹסחֲ ֵרי הַ מֶּ לֶ י ְִקחוּ ִמ ֻקּוֵּא ִבּ ְמ ִחיר:
סּוּסים אֲ ֶשׁר לִ ְשׁ מֹה ִמ ִמּצְ ָריִם ִ
10:28וּמוֹצָא הַ ִ
ָל־מלְ כֵי הַ חַ ִתּים וּלְ מַ לְ כֵי
וּמאָ ה ְוכֵן ְלכ ַ
10:29וַתַּ ﬠֲלֶ ה וַתֵּ צֵא ִמ ִמּצְ ַריִם מֶ ְרכָּבָ ה ְבּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת כֶּסֶ ף ְוסוּס בַּ חֲ ִמ ִשּׁים ֵ
אֲ ָרם ְבּי ָָדם יֹ צִ אוּ:
2
צֵדנִיֹּ ת
11:1וְהַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה אָ הַ ב נ ִָשׁים וַיִּ ַקּח נ ִָשׁים נָכְ ִריּוֹת ַרבּוֹת וְאֶ ת־בַּ ת־פַּ ְרעֹ ה מוֹאֲ ִביּוֹת ﬠַ מֳּ נִיּוֹת אֲ ד ִֹמיֹּ ת ְ
חַ ִתּיֹּ ת:
ת־לבַ ְבכֶם אַ חֲ ֵרי
ֹא־תבֹאוּ בָ הֶ ם וְהֵ ם ל ֹא־ ָיבֹאוּ בָ כֶם אָ כֵן יַטּוּ אֶ ְ
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ָ
ִ 11:2מן־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר אָ ַמר־יְהוָה אֶ ְ
אֱ הֵ יהֶ ם בָּ הֶ ם ָדּבַ ק ְשׁ מֹה לְ אַ הֲ בָ ה:
ת־לבּוֹ:
ָשׁיו אֶ ִ
וּפלַ גְ ִשׁים ְשׁ שׁ מֵ אוֹת וַיַּטּוּ נ ָ
ַ 11:3וי ְִהי־לוֹ נ ִָשׁים ָשׂרוֹת ְשׁבַ ע מֵ אוֹת ִ
ָשׁיו ִהטּוּ אֶ ת־לְ בָ בוֹ אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ְול ֹא־הָ יָה ְלבָ בוֹ ָשׁלֵ ם ﬠִ ם־יְהוָה אֱ הָ יו
11:4וַי ְִהי לְ ﬠֵ ת זִ ְקנַת ְשׁ מֹה נ ָ
כִּ לְ בַ ב ָדּוִיד אָ ִביו:
3
11:5וַיֵּלֶ ְשׁ מֹה אַ חֲ ֵרי ﬠַ ְשׁתּ ֶֹרת אֱ הֵ י צִ ֹדנִים וְאַ חֲ ֵרי כְ מוֹשׁ ִשׁ ֻקּץ מּוֹאָ ִבים וְאַ חֲ ֵרי ִמ ְלכֹּם ִשׁ ֻקּץ ﬠַ מֹּנִים:
ַ 11:6ויַּﬠַ שׂ ְשׁ מֹה הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ְול ֹא ִמלֵּ א אַ חֲ ֵרי יְהוָה כְּ ָדוִד אָ ִביו:
וּלﬠַ ְשׁתּ ֶֹרת
וּל ִמ ְלכֹּם ִשׁ ֻקּץ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן ְ
ְרוּשׁלָ ִם ְ
11:7אָ ז י ְִבנֶה ְשׁ מֹה בָּ מָ ה לִ כְ מוֹשׁ ִשׁ ֻקּץ מוֹאָ ב בָּ הָ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי י ָ
ץ◌צי ֹדנִים :4
ִשׁ ֻקּ ִ
וּמז ְַבּחוֹת לֵ א הֵ יהֶ ן:
ָשׁיו הַ נָּכְ ִריּוֹת ַמ ְק ִטירוֹת ְ
ְ 11:8וכֵן ﬠָ ָשׂה ְלכָל־נ ָ
מה כִּ י־נָטָ ה לְ בָ בוֹ מֵ ﬠִ ם יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ִנּ ְראָ ה אֵ לָ יו פַּ ﬠ ֲָמיִם:
11:9וַיִּ ְתאַ נַּף יְהוָה ִבּ ְשׁ ֹ
11:10וְצִ וָּה אֵ לָ יו ﬠַ ל־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ְל ִב ְל ִתּי־לֶ כֶת אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ְול ֹא ָשׁ ַמר אֵ ת אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה:
יתי ﬠָ לֶ י ָקרֹﬠַ אֶ ְק ַרע
קֹּתי אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
יתי וְחֻ ַ
ֹאמר יְהוָה לִ ְשׁ מֹה יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר הָ יְתָ ה־זּ ֹאת ﬠִ מָּ ְול ֹא ָשׁמַ ְרתָּ ְבּ ִר ִ
11:11וַיּ ֶ
אֶ ת־הַ מַּ ְמלָ כָה מֵ ﬠָ לֶ י וּנְתַ ִתּיהָ ְלﬠַ ְב ֶדּ :
ֱשׂנָּה לְ מַ ﬠַ ן ָדּוִד אָ ִבי ִמיַּד ִבּ ְנ אֶ ְק ָרﬠֶ נָּה:
־בּיָמֶ י ל ֹא אֶ ﬠ ֶ
11:12אַ ְ
ְרוּשׁלַ ִם אֲ ֶשׁר בָּ חָ ְר ִתּי:
ַ 11:13רק אֶ ת־כָּל־הַ מַּ ְמלָ כָה ל ֹא אֶ ְק ָרע ֵשׁבֶ ט אֶ חָ ד אֶ תֵּ ן ִל ְב ֶנ לְ מַ ﬠַ ן ָדּוִד ﬠַ ְב ִדּי וּלְ ַמﬠַ ן י ָ
11:14וַיּ ֶָקם יְהוָה ָשׂטָ ן לִ ְשׁ מֹה אֵ ת הֲ ַדד הָ אֲ ד ִֹמי ִמזֶּ ַרע הַ מֶּ לֶ הוּא בֶּ אֱ דוֹם:
11:15וַי ְִהי ִבּ ְהיוֹת ָדּוִד אֶ ת־אֱ דוֹם בַּ ﬠֲלוֹת יוֹאָ ב ַשׂר הַ צָּבָ א לְ ַקבֵּ ר אֶ ת־הַ חֲ לָ לִ ים ַו ַיּ כָּל־ ָזכָר בֶּ אֱ דוֹם:
ד־הכְ ִרית כָּל־ ָזכָר בֶּ אֱ דוֹם:
ב־שׁם יוֹאָ ב ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ִ
11:16כִּ י ֵשׁ ֶשׁת חֳ ָד ִשׁים י ַָשׁ ָ
11:17וַיִּ ְב ַרח אֲ ַדד הוּא וַאֲ נ ִָשׁים אֲ ד ִֹמיִּ ים מֵ ﬠַ ְב ֵדי אָ ִביו ִאתּוֹ לָ בוֹא ִמצְ ָריִם וַהֲ ַדד נַﬠַ ר ָק ָטן:
־מצְ ַריִם וַיִּ ֶתּן־לוֹ בַ יִת
ארן וַ ָיּבֹאוּ ִמצְ ַריִם אֶ ל־פַּ ְרעֹה ֶמלֶ ִ
ארן וַיִּ ְקחוּ אֲ נ ִָשׁים ﬠִ מָּ ם ִמפָּ ָ
11:18וַיּ ָֻקמוּ ִמ ִמּ ְדיָן וַ ָיּבֹאוּ פָּ ָ
וְלֶ חֶ ם אָ מַ ר לוֹ וְאֶ ֶרץ נָתַ ן לוֹ:
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11:19וַיִּ ְמצָא הֲ ַדד חֵ ן ְבּﬠֵ ינֵי פַ ְרעֹה ְמאֹ ד וַיִּ ֶתּן־לוֹ ִא ָשּׁה אֶ ת־אֲ חוֹת ִא ְשׁתּוֹ אֲ חוֹת ַתּ ְח ְפּנֵיס הַ גְּ ִב ָירה:
11:20וַתֵּ לֶ ד לוֹ אֲ חוֹת ַתּ ְח ְפּנֵיס אֵ ת גְּ נֻבַ ת ְבּנוֹ ו ְַתּג ְַדּלֵ הוּ תַ ְחפְּ נֵס ְבּתוֹ בֵּ ית פַּ ְרעֹ ה ַוי ְִהי גְ נֻבַ ת בֵּ ית פַּ ְרעֹה ְבּתוֹ
ְבּנֵי פַ ְרעֹה:
י־שׁכַב ָדּוִד ִﬠם־אֲ בֹתָ יו וְכִ י־מֵ ת יוֹאָ ב ַשׂר־הַ צָּבָ א וַיּ ֹאמֶ ר הֲ ַדד אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה ַשׁלְּ חֵ נִי
11:21וַהֲ ַדד ָשׁמַ ע ְבּ ִמצְ ַריִם כִּ ָ
וְאֵ לֵ אֶ ל־אַ ְרצִ י:
ֹאמ ר ל ֹא כִּ י ַשׁלֵּ חַ ְתּ ַשׁ ְלּחֵ נִי:
ֹאמר לוֹ פַ ְרעֹה כִּ י מָ ה־אַ תָּ ה חָ סֵ ר ִﬠ ִמּי ו ְִהנְּ ְמבַ ֵקּשׁ לָ לֶ כֶת אֶ ל־אַ ְרצֶ ַויּ ֶ
11:22וַיּ ֶ
ת־רזוֹן בֶּ ן־אֶ לְ י ָָדע אֲ ֶשׁר בָּ ַרח מֵ אֵ ת הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר מֶ לֶ ־צוֹבָ ה אֲ ֹדנָיו:
ַ 11:23ויּ ֶָקם אֱ ִהים לוֹ ָשׂטָ ן אֶ ְ
11:24וַיִּ ְקבֹּץ ﬠָ לָ יו אֲ נ ִָשׁים וַי ְִהי ַשׂר־גְּ דוּד בַּ הֲ רֹג ָדּוִד ֹאתָ ם וַיֵּלְ כוּ ַדמֶּ ֶשׂ ק וַיּ ְֵשׁבוּ בָ הּ וַיִּ ְמ ְלכוּ ְבּ ַד ָמּ ֶשׂק:
11:25וַי ְִהי ָשׂטָ ן לְ י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל־יְמֵ י ְשׁ מֹה וְאֶ ת־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ ָדד וַיּ ָָקץ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְמ ﬠַ ל־אֲ ָרם:
ְשׁם ִאמּוֹ צְ רוּﬠָ ה ִא ָשּׁה אַ ְל ָמנָה ﬠֶ בֶ ד ִל ְשׁ מֹה וַיּ ֶָרם יָד בַּ ֶמּלֶ :
ְ 11:26וי ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֶ ְפ ָר ִתי ִמן־הַ צְּ ֵר ָדה ו ֵ
ְ 11:27וזֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־הֵ ִרים יָד בַּ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה בָּ נָה אֶ ת־הַ ִמּלּוֹא סָ גַר אֶ ת־פֶּ ֶרץ ﬠִ יר ָדּוִד אָ ִביו:
11:28וְהָ ִאישׁ י ָָר ְבﬠָ ם גִּ בּוֹר חָ יִל וַיּ ְַרא ְשׁ מֹה אֶ ת־הַ נַּﬠַ ר כִּ י־עֹ ֵשׂה ְמלָ אכָה הוּא וַיּ ְַפ ֵקד ֹאתוֹ לְ כָל־סֵ בֶ ל בֵּ ית
יוֹסֵ ף:
ירהוּ ִמן־הַ ֶדּ ֶר  1וְהוּא
ירוּשׁלָ ִם וַיִּ ְמצָא אֹ תוֹ אֲ ִחיָּה הַ ִשּׁי נִי הַ נּ ִָביא בַּ ֶדּ ֶר וַי ְִס ֵ
ָ
11:29וַי ְִהי בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ְוי ָָר ְבﬠָ ם יָצָא ִמ
וּשׁנֵיהֶ ם לְ בַ ָדּם בַּ ָשּׂ ֶדה:
ִמ ְתכַּסֶּ ה ְבּ ַשׂלְ מָ ה חֲ ָד ָשׁה ְ
11:30וַיִּ ְת ֹפּשׂ אֲ ִחיָּה בַּ ַשּׂלְ מָ ה הַ חֲ ָד ָשׁה אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ יו וַיִּ ְק ָרﬠֶ הָ ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר ְק ָר ִﬠים:
ֲשׂ ָרה ְק ָרﬠִ ים כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִהנְ נִ י קֹ ֵרﬠַ אֶ ת־הַ ַמּ ְמלָ כָה ִמ ַיּד
11:31וַיּ ֹאמֶ ר לְ י ָָר ְבﬠָ ם ַקח־לְ ﬠ ָ
ֲשׂ ָרה הַ ְשּׁבָ ִטים:
ְשׁ מֹה ְונָתַ ִתּי לְ אֵ ת ﬠ ָ
רוּשׁלַ ִם הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְר ִתּי בָ הּ ִמ ֹכּל ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל:
11:32וְהַ ֵשּׁבֶ ט הָ אֶ חָ ד י ְִהיֶה־לּוֹ ְל ַמﬠַ ן ﬠַ ְב ִדּי ָדוִד וּלְ מַ ﬠַ ן ְי ָ
וּל ִמ ְלכֹּם אֱ הֵ י ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן וְל ֹא־הָ לַ
11:33יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ﬠָ זַב וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ ְלﬠַ ְשׁתּ ֶֹרת אֱ הֵ י צִ דֹנִין לִ כְ מוֹשׁ אֱ הֵ י מוֹאָ ב ְ
וּמ ְשׁפָּ טַ י כְּ ָדוִד אָ ִביו:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינַי וְחֻ קֹּתַ י ִ
ִב ְד ָרכַי לַ ﬠֲשׂוֹת הַ יּ ָ
ְ 11:34ול ֹא־אֶ ַקּח אֶ ת־כָּל־הַ מַּ ְמלָ כָה ִמיָּדוֹ כִּ י נ ִָשׂיא אֲ ִשׁתֶ נּוּ כֹּל יְמֵ י חַ יָּיו ְל ַמﬠַ ן ָדּוִד ﬠַ ְב ִדּי אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְר ִתּי אֹ תוֹ אֲ ֶשׁר
ָשׁמַ ר ִמצְ ותַ י וְחֻ קֹּתָ י:
ֲשׂ ֶרת הַ ְשּׁבָ ִטים:
11:35וְלָ ַק ְח ִתּי הַ ְמּלוּכָה ִמיַּד ְבּנוֹ וּנְתַ ִתּיהָ לְּ אֵ ת ﬠ ֶ
ירוּשׁלַ ִם הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְר ִתּי ִלי
ָ
11:36וְלִ ְבנוֹ אֶ תֵּ ן ֵשׁבֶ ט־אֶ חָ ד לְ ַמﬠַ ן הֱ יוֹת־נִיר לְ ָדוִיד־ﬠַ ְב ִדּי כָּל־הַ יּ ִָמים לְ פָ נַי ִבּ
לָ שׂוּם ְשׁ ִמי ָשׁם:
ר־תּאַ וֶּה נ ְַפ ֶשׁ וְהָ יִיתָ ֶמּלֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 11:37וא ְֹת אֶ ַקּח וּמָ לַ כְ תָּ ְבּכֹל אֲ ֶשׁ ְ
וּמצְ ותַ י כַּאֲ ֶשׁר
ָשׁר ְבּﬠֵ ינַי לִ ְשׁמוֹר חֻ קּוֹתַ י ִ
ם־תּ ְשׁמַ ע אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר אֲ ַצ ֶוּ וְהָ לַ כְ תָּ ִב ְד ָרכַי וְﬠָ ִשׂיתָ הַ יּ ָ
11:38וְהָ יָה ִא ִ
ִיתי לְ ָדוִד ְונ ַָת ִתּי ְל אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִיתי לְ בַ יִת־נֶאֱ מָ ן כַּאֲ ֶשׁר בָּ נ ִ
ִיתי ﬠִ מָּ וּבָ נ ִ
ﬠָ ָשׂה ָדּוִד ﬠַ ְב ִדּי וְהָ י ִ
11:39וַאﬠַ נֶּה אֶ ת־ז ֶַרע ָדּוִד ְל ַמﬠַ ן ז ֹאת אַ ל ֹא כָל־הַ יּ ִָמים:
־מצְ ַריִם וַי ְִהי ְב ִמצְ ַריִם
ישׁק מֶ לֶ ִ
ל־שׁ ַ
11:40וַיְבַ ֵקּשׁ ְשׁ מֹה לְ הָ ִמית אֶ ת־י ָָר ְבﬠָ ם וַיּ ָָקם י ָָר ְבﬠָ ם וַיִּ ְב ַרח ִמצְ ַריִם אֶ ִ
ﬠַ ד־מוֹת ְשׁ מֹה:
ְ 11:41ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי ְשׁ מֹה ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וְחָ כְ מָ תוֹ הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ תֻ ִבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי ְשׁ מֹה:
11:42וְהַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר ָמלַ ְשׁ מֹה ִבירוּ ָשׁלַ ִם ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה:
11:43וַיִּ ְשׁכַּב ְשׁ מֹה ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּﬠִ יר ָדּוִד אָ ִביו וַיִּ ְמ ְרחַ ְבﬠָ ם ְבּנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
12:1וַיֵּלֶ ְרחַ ְבﬠָ ם ְשׁכֶם כִּ י ְשׁכֶם בָּ א כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְמ ִלי אֹתוֹ:
ֵשׁב י ָָר ְבﬠָ ם ְבּ ִמצְ ָריִם
עוֹדנּוּ ְב ִמצְ ַריִם אֲ ֶשׁר בָּ ַרח ִמ ְפּנֵי הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה וַיּ ֶ
12:2וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט וְהוּא ֶ
ַשׁלַּ ח וַ ָיּב ֹא לְ ﬠִ ירוֹ לָ אָ ֶרץ צְ ֵר ָרה אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר אֶ פְ ָריִם:2
ל־רחַ ְבﬠָ ם לֵ אמֹר:
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וַי ְַד ְבּרוּ אֶ ְ
12:3וַיִּ ְשׁלְ חוּ וַיִּ ְק ְראוּ־לוֹ וַ ָיּבֹאוּ י ָָר ְבﬠָ ם ְוכ ְ
וּמﬠֻלּוֹ הַ כָּבֵ ד אֲ ֶשׁר־נ ַָתן ﬠָ לֵ ינוּ ְונַﬠַ ְב ֶדךָּ:
12:4אָ ִבי ִה ְק ָשׁה אֶ ת־ﬠֻלֵּ נוּ ְואַ תָּ ה ﬠַ תָּ ה הָ ֵקל מֵ ֲﬠב ַֹדת אָ ִבי הַ ָקּ ָשׁה ֵ
12:5וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם לְ כוּ עֹד ְשׁ ָשׁה י ִָמים וְשׁוּבוּ אֵ לָ י וַיֵּלְ כוּ הָ ﬠָ ם:
עֹמ ִדים אֶ ת־פְּ נֵי ְשׁ מֹה אָ ִביו ִבּ ְהיֹ תוֹ חַ י לֵ אמֹר אֵ י אַ ֶתּם
12:6וַיִּ וָּﬠַ ץ הַ מֶּ לֶ ְרחַ ְבﬠָ ם אֶ ת־הַ זְּ ֵקנִים אֲ ֶשׁר־הָ יוּ ְ
נוֹﬠָ צִ ים לְ הָ ִשׁיב אֶ ת־הָ ﬠָ ם־הַ זֶּה ָדּבָ ר:
טוֹבים וְהָ יוּ ְל
ַ 12:7וי ְַדבֵּ ר אֵ לָ יו לֵ אמֹר ִאם־הַ יּוֹם ִתּ ְהיֶה־ﬠֶ בֶ ד לָ ﬠָ ם הַ זֶּה ַוﬠֲבַ ְד ָתּם ַוﬠֲנִיתָ ם ו ְִדבַּ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם ְדּבָ ִרים ִ
ﬠֲבָ ִדים כָּל־הַ יּ ִָמים:
ירהוּ ִמן־הַ ֶדּ ֶר 29
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עֹמ ִדים ְלפָ נָיו:
ַ 12:8ו ַיּ ֲﬠזֹב אֶ ת־ ֲﬠצַת הַ זְּ ֵקנִים אֲ ֶשׁר יְﬠָ צֻהוּ וַיִּ וָּﬠַ ץ אֶ ת־הַ יְלָ ִדים אֲ ֶשׁר גּ ְָדלוּ ִאתּוֹ אֲ ֶשׁר הָ ְ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם מָ ה אַ תֶּ ם נוֹﬠָ צִ ים ְונ ִָשׁיב ָדּבָ ר אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ אֵ לַ י לֵ אמֹר הָ ֵקל ִמן־הָ עֹל אֲ ֶשׁר־נ ַָתן
ַ 12:9ויּ ֶ
אָ ִבי ﬠָ לֵ ינוּ:
ַ 12:10וי ְַד ְבּרוּ אֵ לָ יו הַ יְלָ ִדים אֲ ֶשׁר גּ ְָדלוּ ִאתּוֹ לֵ אמֹר כֹּה־ת ֹאמַ ר לָ ﬠָ ם הַ ֶזּה אֲ ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ אֵ לֶ י לֵ אמֹר אָ ִבי ִהכְ ִבּיד
אֶ ת־ﬠֻלֵּ נוּ וְאַ תָּ ה הָ ֵקל מֵ ﬠָ לֵ ינוּ כֹּה ְתּ ַדבֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם ָקטָ נִּי ﬠָ בָ ה ִממָּ ְתנֵי אָ ִבי:
שּׁוֹטים וַאֲ נִי אֲ יַסֵּ ר אֶ ְתכֶם
אוֹסיף ﬠַ ל־ﬠֻלְּ כֶם אָ ִבי יִסַּ ר אֶ ְתכֶם בַּ ִ
12:11וְﬠַ תָּ ה אָ ִבי הֶ ﬠְ ִמיס ﬠֲלֵ יכֶם עֹל כָּבֵ ד וַאֲ נִי ִ
בָּ ﬠַ ְק ַר ִבּים:
ישׁי:
ישׁי כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר הַ ֶמּלֶ לֵ אמֹר שׁוּבוּ אֵ לַ י בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִ
ל־רחַ ְבﬠָ ם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
ַ 12:12ויָּבוֹ י ָָר ְבﬠָ ם ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֶ ְ
ַ 12:13ויַּﬠַ ן הַ מֶּ לֶ אֶ ת־הָ ﬠָ ם ָק ָשׁה ַו ַיּ ֲﬠזֹב אֶ ת־ ֲﬠצַת הַ זְּ ֵקנִים אֲ ֶשׁר יְﬠָ צֻהוּ:
שּׁוֹטים
מ ר אָ ִבי ִהכְ ִבּיד אֶ ת־ﬠ ְֻלּכֶם וַאֲ נִי ֹא ִסיף ﬠַ ל־ﬠ ְֻלּכֶם אָ ִבי יִסַּ ר אֶ ְתכֶם בַּ ִ
12:14וַי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם ַכּ ֲﬠצַת הַ יְלָ ִדים לֵ א ֹ
וַאֲ נִי אֲ יַסֵּ ר אֶ ְתכֶם בָּ ﬠַ ְק ַר ִבּים:
ת־דּבָ רוֹ אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ְבּיַד אֲ ִחיָּה
ֹא־שׁמַ ע הַ מֶּ לֶ אֶ ל־הָ ﬠָ ם כִּ י־הָ יְתָ ה ִסבָּ ה מֵ ﬠִ ם יְהוָה לְ מַ ﬠַ ן הָ ִקים אֶ ְ
ְ 12:15ול ָ
הַ ִשּׁי נִי אֶ ל־י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט:
ֹא־שׁמַ ע הַ מֶּ לֶ אֲ לֵ יהֶ ם וַיּ ִָשׁבוּ הָ ﬠָ ם אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ָדּבָ ר לֵ אמֹר ַמה־לָּ נוּ חֵ לֶ ק ְבּ ָדוִד
12:16וַיּ ְַרא כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ל ָ
ית ָדּוִד וַיֵּלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ְלאֹהָ לָ יו:
ִשׁי לְ אֹהָ לֶ י י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ תָּ ה ְראֵ ה בֵ ְ
וְל ֹא־נַחֲ לָ ה לָּ נוּ ְ 1בּבֶ ן־י ַ
ְהוּדה וַיִּ ְמ ﬠֲלֵ יהֶ ם ְרחַ ְבﬠָ ם:
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּﬠָ ֵרי י ָ
ְ 12:17
ִירם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ מַּ ס וַיִּ ְרגְּ מוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל בּוֹ אֶ בֶ ן וַ ָיּמֹת וְהַ ֶמּלֶ ְרחַ ְבﬠָ ם
12:18וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ ְרחַ ְבﬠָ ם אֶ ת־אֲ ֹדנ ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
ִה ְתאַ מֵּ ץ לַ ﬠֲלוֹת בַּ מֶּ ְרכָּבָ ה לָ נוּס י ָ
12:19וַיִּ פְ ְשׁעוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּבֵ ית ָדּוִד ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
י־שׁב י ָָר ְבﬠָ ם וַיִּ ְשׁלְ חוּ וַיִּ ְק ְראוּ אֹתוֹ אֶ ל־הָ ﬠֵ ָדה וַיּ ְַמ ִליכוּ אֹתוֹ ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא
12:20וַ ְי ִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ ָ
ְהוּדה ְלבַ דּוֹ:
ית־דּוִד זוּלָ ִתי ֵשׁבֶ ט־י ָ
ָ
הָ יָה אַ חֲ ֵרי בֵ
וּשׁמֹנִים אֶ לֶ ף בָּ חוּר עֹ ֵשׂה
ת־שׁבֶ ט ִבּנְ י ִָמן ֵמאָ ה ְ
ֵ
ְהוּדה וְאֶ
ְרוּשׁלַ ִם וַיּ ְַקהֵ ל אֶ ת־כָּל־בֵּ ית י ָ
 12:21וַ ָיּבֹאוּ ְרחַ ְבﬠָ ם י ָ
ן־שׁ מֹה:
ִמלְ חָ מָ ה לְ ִהלָּ חֵ ם ﬠִ ם־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הָ ִשׁיב אֶ ת־הַ ְמּלוּכָה לִ ְרחַ ְבﬠָ ם בֶּ ְ
ל־שׁמַ ﬠְ יָה ִאישׁ־הָ אֱ ִהים לֵ אמֹר:
ַ 12:22וי ְִהי ְדּבַ ר יְהוָה אֶ ְ
וּב ְני ִָמין ְוי ֶֶתר הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר:
ְהוּדה ִ
ְהוּדה וְאֶ ל־כָּל־בֵּ ית י ָ
ן־שׁ מֹה מֶ לֶ י ָ
ל־רחַ ְבﬠָ ם בֶּ ְ
מר אֶ ְ
12:23אֱ ֹ
ֹא־תלָּ חֲ מוּן ִﬠם־אֲ חֵ יכֶם ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל שׁוּבוּ ִאישׁ לְ בֵ יתוֹ כִּ י מֵ ִא ִתּי נ ְִהיָה הַ ָדּבָ ר
12:24כֹּה אָ ַמר יְהוָה ל ֹא־תַ ﬠֲלוּ ְול ִ
ת־דּבַ ר יְהוָה וַיָּשֻׁ בוּ לָ לֶ כֶת כִּ ְדבַ ר יְהוָה:
הַ זֶּה וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ְ
ת־פּנוּאֵ ל:
ְ
ֵשׁב בָּ הּ וַ ֵיּצֵא ִמ ָשּׁם וַיִּ בֶ ן אֶ
ת־שׁכֶם ְבּהַ ר אֶ פְ ַריִם וַיּ ֶ
ְ
12:25וַיִּ בֶ ן י ָָר ְבﬠָ ם אֶ
12:26וַיּ ֹאמֶ ר י ָָר ְבﬠָ ם ְבּלִ בּוֹ ﬠַ תָּ ה תָּ שׁוּב הַ מַּ ְמלָ כָה לְ בֵ ית ָדּוִד:
ל־רחַ ְבﬠָ ם
ְשׁב לֵ ב הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֶ ל־אֲ ֹדנֵיהֶ ם אֶ ְ
ירוּשׁלַ ִם ו ָ
ָ
ִ 12:27אם־ ַיﬠֲלֶ ה הָ ﬠָ ם הַ זֶּה לַ ﬠֲשׂוֹת זְ בָ ִחים ְבּבֵ ית־יְהוָה ִבּ
ְהוּדה:
ל־רחַ ְבﬠָ ם מֶ לֶ ־י ָ
ְשׁבוּ אֶ ְ
ְהוּדה וַהֲ ָרגֻנִי ו ָ
מֶ לֶ י ָ
רוּשׁלַ ִם ִהנֵּה אֱ הֶ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר
12:28וַיִּ וָּﬠַ ץ הַ מֶּ לֶ וַיַּﬠַ שׂ ְשׁנֵי ﬠֶ גְ לֵ י זָהָ ב ַויּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם ַרב־לָ כֶם מֵ ﬠֲלוֹת ְי ָ
הֶ ﬠֱלוּ ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ָשׂם אֶ ת־הָ אֶ חָ ד ְבּבֵ ית־אֵ ל וְאֶ ת־הָ אֶ חָ ד נָתַ ן ְבּ ָדן:
ַ 12:29ויּ ֶ
2
ד־דּן:
12:30וַי ְִהי הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה לְ חַ ָטּאת וַיֵּלְ כוּ הָ ﬠָ ם לִ ְפנֵי הָ אֶ חָ ד בֵ ית־אֵ ל וְלִ ְפנֵי הָ אֶ חָ ד ﬠַ ָ
ַ 12:31ויַּﬠַ שׂ אֶ ת־בֵּ ית בָּ מוֹת ַויַּﬠַ שׂ כֹּהֲ נִים ִמ ְקצוֹת הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ יוּ ִמ ְבּנֵי לֵ וִי:
יהוּדה ַויַּﬠַ ל ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ כֵּן ﬠָ ָשׂה
ַ 12:32ויַּﬠַ שׂ י ָָר ְבﬠָ ם חָ ג בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִמינִי בַּ חֲ ִמ ָשּׁה־ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ כֶּחָ ג אֲ ֶשׁר ִבּ ָ
ְבּבֵ ית־אֵ ל לְ זַבֵּ חַ לָ ֲﬠגָלִ ים אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה וְהֶ ﬠ ֱִמיד ְבּבֵ ית אֵ ל אֶ ת־כֹּהֲ נֵי הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה:
ַ 12:33ויַּﬠַ ל ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ְבּבֵ ית־אֵ ל בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִמינִי בַּ חֹ ֶדשׁ אֲ ֶשׁר־בָּ ָדא ִמ ִלּבַּ ד וַיַּﬠַ שׂ
חָ ג לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּﬠַ ל ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ לְ הַ ְק ִטיר:
יהוּדה ִבּ ְדבַ ר יְהוָה אֶ ל־בֵּ ית־אֵ ל ְוי ָָר ְבﬠָ ם עֹמֵ ד ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְלהַ ְק ִטיר:
13:1ו ְִהנֵּה ִאישׁ אֱ ִהים בָּ א ִמ ָ
אשׁיָּהוּ ְשׁמוֹ
ית־דּוִד י ֹ ִ
ָ
13:2וַיִּ ְק ָרא ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִבּ ְדבַ ר יְהוָה וַיּ ֹאמֶ ר ִמזְ בֵּ חַ ִמזְ בֵּ חַ כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִהנֵּה־בֵ ן נוֹלָ ד ְלבֵ
ְוזָבַ ח ﬠָ לֶ י אֶ ת־כֹּהֲ נֵי הַ בָּ מוֹת הַ ַמּ ְק ִט ִרים ﬠָ לֶ י וְﬠַ צְ מוֹת אָ ָדם י ְִשׂ ְרפ ﬠָ לֶ י :
ְ 13:3ונָתַ ן בַּ יּוֹם הַ הוּא מוֹפֵ ת לֵ אמֹר זֶה הַ מּוֹפֵ ת אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ִהנֵּה הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִנ ְק ָרע ְו ִנ ְשׁפַּ הַ ֶדּ ֶשׁן אֲ ֶשׁר־ﬠָ לָ יו:
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ת־דּבַ ר ִאישׁ־הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ָק ָרא ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְבּבֵ ית־אֵ ל וַיִּ ְשׁלַ ח י ָָר ְבﬠָ ם אֶ ת־יָדוֹ ֵמﬠַ ל
ַ 13:4וי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ הַ ֶמּלֶ אֶ ְ
הַ ִמּזְ בֵּ חַ לֵ אמֹר ִתּ ְפשֻׂ הוּ ו ִַתּיבַ שׁ יָדוֹ אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח ﬠָ לָ יו ְול ֹא ָיכֹל לַ הֲ ִשׁיבָ הּ אֵ לָ יו:
13:5וְהַ ִמּזְ בֵּ חַ נִ ְק ָרע וַיִּ ָשּׁפֵ הַ ֶדּ ֶשׁן ִמן־הַ ִמּזְ בֵּ חַ כַּמּוֹפֵ ת אֲ ֶשׁר נָתַ ן ִאישׁ הָ אֱ ִהים ִבּ ְדבַ ר יְהוָה:
ְתשֹׁב י ִָדי אֵ לָ י וַיְחַ ל
ל־אישׁ הָ אֱ ִהים חַ ל־נָא אֶ ת־פְּ נֵי יְהוָה אֱ הֶ י ו ְִה ְתפַּ לֵּ ל בַּ ﬠ ֲִדי ו ָ
ַ 13:6ויַּﬠַ ן הַ מֶּ לֶ ַויּ ֹאמֶ ר אֶ ִ
שׁנָה:
ת־פּנֵי יְהוָה ו ַָתּ ָשׁב יַד־הַ מֶּ לֶ אֵ לָ יו ו ְַתּ ִהי כְּ בָ ִרא ֹ
ְ
ִאישׁ־הָ אֱ ִהים אֶ
וּסﬠָ ָדה וְאֶ ְתּנָה ְל ַמ ָתּת:
ְתה ְ
ה־א ִתּי הַ בַּ י ָ
ל־אישׁ הָ אֱ ִהים בֹּאָ ִ
ַ 13:7וי ְַדבֵּ ר הַ ֶמּלֶ אֶ ִ
ה־מּיִם
ַ
ית ל ֹא אָ ב ֹא ִﬠמָּ ְול ֹא־ ֹאכַל לֶ חֶ ם ְול ֹא אֶ ְשׁתֶּ
ן־לי אֶ ת־חֲ צִ י בֵ ֶ
ם־תּתֶּ ִ
13:8וַיּ ֹאמֶ ר ִאישׁ־הָ אֱ ִהים אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ִא ִ
בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה:
אֹתי ִבּ ְדבַ ר יְהוָה לֵ אמֹר ל ֹא־ת ֹאכַל לֶ חֶ ם וְל ֹא ִת ְשׁ ֶתּה־מָּ יִם ְול ֹא תָ שׁוּב בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר הָ לָ כְ תָּ :
13:9כִּ י־כֵן צִ וָּה ִ
ֹא־שׁב בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר בָּ א בָ הּ אֶ ל־בֵּ ית־אֵ ל:
13:10וַיֵּלֶ ְבּ ֶד ֶר אַ חֵ ר וְל ָ
ֲשׂה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ִאישׁ־הָ אֱ ִהים הַ יּוֹם
ְ 13:11ונ ִָביא אֶ חָ ד ז ֵָקן יֹ ֵשׁב ְבּבֵ ית־אֵ ל וַ ָיּבֹאוּ בָ נָיו וַיְסַ פְּ רוּ־לוֹ אֶ ת־כָּל־הַ ַמּﬠ ֶ
ְבּבֵ ית־אֵ ל וְאֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַיְסַ פְּ רוּם לַ אֲ ִביהֶ ם:
13:12וַי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם אֲ ִביהֶ ם אֵ י־זֶה הַ ֶדּ ֶר הָ לָ ַויּ ְַראֻ הוּ בָ נָיו אֶ ת־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר הָ לַ ִאישׁ הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר־בָּ א
יהוּדה:
ִמ ָ
ַ 13:13ויּ ֹאמֶ ר אֶ ל־בָּ נָיו ִח ְבשׁוּ־לִ י הַ חֲ מוֹר וַיּ ְַח ְבּשׁוּ־לוֹ הַ חֲ מוֹר וַיִּ ְרכַּב ﬠָ לָ יו:
את
ֹאמר אֵ לָ יו הַ אַ ָתּה ִאישׁ־הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר־בָּ ָ
13:14וַיֵּלֶ אַ חֲ ֵרי ִאישׁ הָ אֱ ִהים וַיִּ ְמצָאֵ הוּ יֹ ֵשׁב תַּ חַ ת הָ אֵ לָ ה וַיּ ֶ
יהוּדה וַיּ ֹאמֶ ר אָ נִי:
ִמ ָ
13:15וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו לֵ ִא ִתּי הַ בָּ יְתָ ה וֶאֱ כֹל לָ חֶ ם:
13:16וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא אוּכַל לָ שׁוּב ִאתָּ וְלָ בוֹא ִאתָּ וְל ֹא־ ֹאכַל לֶ חֶ ם ְול ֹא־אֶ ְשׁ ֶתּה ִא ְתּ מַ יִם בַּ מָּ קוֹם הַ ֶזּה:
ֹא־תשׁוּב לָ לֶ כֶת בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר־הָ לַ כְ ָתּ בָּ הּ:
ֹא־ת ְשׁתֶּ ה ָשׁם מָ יִם ל ָ
י־דבָ ר אֵ לַ י ִבּ ְדבַ ר יְהוָה ל ֹא־ת ֹאכַל לֶ חֶ ם ְול ִ
13:17כִּ ָ
ֹאמר לוֹ גַּם־אֲ נִי נ ִָביא כָּמוֹ וּמַ לְ אָ ִדּבֶּ ר אֵ לַ י ִבּ ְדבַ ר יְהוָה לֵ אמֹר הֲ ִשׁבֵ הוּ ִא ְתּ אֶ ל־בֵּ יתֶ וְי ֹאכַל לֶ חֶ ם
13:18וַיּ ֶ
ְוי ְֵשׁ ְתּ ָמיִם כִּ חֵ שׁ לוֹ:
ָשׁב ִאתּוֹ וַיּ ֹאכַל לֶ חֶ ם ְבּבֵ יתוֹ וַיּ ְֵשׁ ְתּ מָ יִם:
13:19וַיּ ָ
13:20וַי ְִהי הֵ ם יֹ ְשׁ ִבים אֶ ל־הַ שֻּׁ לְ חָ ן וַי ְִהי ְדּבַ ר־ ְיהוָה אֶ ל־הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁר הֱ ִשׁיבוֹ:
מ ר כֹּה אָ ַמר יְהוָה יַﬠַ ן כִּ י ָמ ִריתָ ִפּי יְהוָה וְל ֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ
יהוּדה לֵ א ֹ
ל־אישׁ הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר־בָּ א ִמ ָ
13:21וַיִּ ְק ָרא אֶ ִ
אֶ ת־הַ ִמּצְ וָה אֲ ֶשׁר צִ וְּ יְהוָה אֱ הֶ י :
ל־תּ ְשׁ ְתּ ָמיִם ל ֹא־תָ בוֹא
13:22ו ַָתּ ָשׁב וַתּ ֹאכַל לֶ חֶ ם ו ֵַתּ ְשׁ ְתּ מַ יִם בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֵ לֶ י אַ ל־תּ ֹאכַל לֶ חֶ ם וְאַ ֵ
ל־קבֶ ר אֲ בֹתֶ י :
נ ְִבלָ ְת אֶ ֶ
ַ 13:23וי ְִהי אַ חֲ ֵרי אָ כְ לוֹ לֶ חֶ ם וְאַ חֲ ֵרי ְשׁתוֹתוֹ ַויַּחֲ בָ שׁ־לוֹ הַ חֲ מוֹר לַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁר הֱ ִשׁיבוֹ:
עֹמד אֵ צֶל
עֹמד אֶ צְ לָ הּ וְהָ אַ ְריֵה ֵ
13:24וַיֵּלֶ וַיִּ ְמצָאֵ הוּ אַ ְריֵה בַּ ֶדּ ֶר וַי ְִמיתֵ הוּ ו ְַתּ ִהי נ ְִבלָ תוֹ מֻ ְשׁלֶ כֶת בַּ ֶדּ ֶר וְהַ חֲ מוֹר ֵ
הַ נְּבֵ לָ ה:
עֹמד אֵ ֶצל הַ נְּבֵ לָ ה וַ ָיּבֹאוּ וַי ְַד ְבּ רוּ בָ ִﬠיר
עֹב ִרים וַיִּ ְראוּ אֶ ת־הַ נְּבֵ לָ ה מֻ ְשׁלֶ כֶת בַּ ֶדּ ֶר וְאֶ ת־הָ אַ ְריֵה ֵ
13:25ו ְִהנֵּה אֲ נ ִָשׁים ְ
אֲ ֶשׁר הַ נּ ִָביא הַ ָזּ ֵקן יֹ ֵשׁב בָּ הּ:
ת־פּי יְהוָה וַיִּ ְתּנֵהוּ יְהוָה
ִ
ֹאמ ר ִאישׁ הָ אֱ ִהים הוּא אֲ ֶשׁר מָ ָרה אֶ
13:26וַיִּ ְשׁ ַמע הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁר הֱ ִשׁיבוֹ ִמן־הַ ֶדּ ֶר ַויּ ֶ
לָ אַ ְריֵה וַיִּ ְשׁ ְבּ ֵרהוּ וַ ְי ִמתֵ הוּ כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁ ר ִדּבֶּ ר־לוֹ:
ַ 13:27וי ְַדבֵּ ר אֶ ל־בָּ נָיו לֵ אמֹר ִח ְבשׁוּ־לִ י אֶ ת־הַ חֲ מוֹר וַיַּחֲ ֹבשׁוּ:
עֹמ ִדים אֵ צֶל הַ נְּבֵ לָ ה ל ֹא־אָ כַל הָ אַ ְריֵה אֶ ת־הַ נְּבֵ לָ ה
13:28וַיֵּלֶ וַיִּ ְמצָא אֶ ת־נ ְִבלָ תוֹ מֻ ְשׁלֶ כֶת בַּ ֶדּ ֶר וְהַ חֲ מוֹר וְהָ אַ ְריֵה ְ
וְל ֹא ָשׁבַ ר אֶ ת־הַ חֲ מוֹר:
13:29וַיִּ ָשּׂא הַ נּ ִָביא אֶ ת־נ ְִבלַ ת ִאישׁ־הָ אֱ ִהים וַ ַיּ ִנּחֵ הוּ אֶ ל־הַ חֲ מוֹר וַי ְִשׁיבֵ הוּ וַ ָיּב ֹא אֶ ל־ﬠִ יר הַ נּ ִָביא הַ ָזּ ֵקן ִל ְספֹּ ד
וּל ָק ְב רוֹ:
ְ
13:30וַ ַיּנַּח אֶ ת־נ ְִבלָ תוֹ ְבּ ִק ְברוֹ וַיִּ ְספְּ דוּ ﬠָ לָ יו הוֹי אָ ִחי:
וּקבַ ְרתֶּ ם ֹא ִתי בַּ ֶקּבֶ ר אֲ ֶשׁר ִאישׁ הָ אֱ ִהים ָקבוּר בּוֹ
מוֹתי ְ
13:31וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי ָק ְב רוֹ אֹתוֹ וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־בָּ נָיו לֵ אמֹר ְבּ ִ
ֹתי:
אֵ ֶצל ﬠַ צְ מֹתָ יו הַ נִּיחוּ אֶ ת־ﬠַ צְ מ ָ
13:32כִּ י הָ יֹ ה י ְִהיֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ָק ָרא ִבּ ְדבַ ר יְה ָוה ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית־אֵ ל וְﬠַ ל כָּל־בָּ תֵּ י הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁר ְבּﬠָ ֵרי
שׁ ְֹמרוֹן:
ָשׁב וַיַּﬠַ שׂ ִמ ְקצוֹת הָ ﬠָ ם כֹהֵ ן בָ מוֹת הֶ חָ פֵ ץ יְמַ לֵּ א אֶ ת־יָדוֹ
ֹא־שׁב י ָָר ְבﬠָ ם ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ָרﬠָ ה וַיּ ָ
13:33אַ חַ ר הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ל ָ
ִיהי כֹּהֵ ן בָ מוֹת:
ו ִ
וּלהַ ְשׁ ִמיד ֵמﬠַ ל ְפּנֵי הָ אֲ ָד ָמה:
וּלהַ כְ ִחיד ְ
13:34וַי ְִהי הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ְלחַ ַטּאת בֵּ ית י ָָר ְבﬠָ ם ְ
14:1בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא חָ לָ ה אֲ ִביָּה בֶ ן־י ָָר ְבﬠָ ם:

ֵה־שׁם אֲ ִחיָּה
קוּמי נָא ו ְִה ְשׁתַּ נִּית ְול ֹא י ְֵדעוּ כִּ י־אַ ִתּי אֵ ֶשׁת י ָָר ְבﬠָ ם וְהָ לַ כְ ְתּ ִשׁ ה ִהנּ ָ
14:2וַיּ ֹאמֶ ר י ָָר ְבﬠָ ם לְ ִא ְשׁתּוֹ ִ
הוּא־דבֶּ ר ﬠָ לַ י ְל ֶמלֶ ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם הַ ֶזּה:
ִ
הַ נּ ִָביא
ֲשׂ ָרה לֶ חֶ ם ְו ִנ ֻקּ ִדים וּבַ ְק ֻבּ ק ְדּבַ שׁ וּבָ את אֵ לָ יו הוּא יַגִּ יד לָ ַמה־יִּ ְהיֶה לַ נָּﬠַ ר:
14:3וְלָ ַקחַ ְתּ ְבּי ֵָד ﬠ ָ
14:4וַתַּ ﬠַ שׂ כֵּן אֵ ֶשׁת י ָָר ְבﬠָ ם ו ַָתּ ָקם וַתֵּ לֶ ִשׁ ה ו ַָתּב ֹא בֵּ ית אֲ ִחיָּה וַאֲ ִחיָּהוּ ל ֹא־ ָיכֹל ִל ְראוֹת כִּ י ָקמוּ ﬠֵ ינָיו
ִמ ֵשּׂיבוֹ:
ל־בּנָהּ כִּ י־חֹ לֶ ה הוּא ָכּזֹה ְו ָכזֶה ְתּ ַדבֵּ ר
14:5וַיהוָה אָ מַ ר אֶ ל־אֲ ִחיָּהוּ ִהנֵּה אֵ ֶשׁת י ָָר ְבﬠָ ם בָּ אָ ה לִ ְדרֹשׁ ָדּבָ ר ֵמ ִﬠ ְמּ אֶ ְ
ִיהי כְ בֹאָ הּ ו ְִהיא ִמ ְת ַנכּ ֵָרה:
אֵ לֶ יהָ ו ִ
ֹאמר בּ ִֹאי אֵ ֶשׁת י ָָר ְבﬠָ ם לָ ָמּה זֶּה אַ ְתּ ִמ ְת ַנ ֵכּ ָרה וְאָ נֹכִ י
ַ 14:6וי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ אֲ ִחיָּהוּ אֶ ת־קוֹל ַרגְ לֶ יהָ בָּ אָ ה בַ פֶּ תַ ח וַיּ ֶ
ָשׁלוּחַ אֵ לַ ִי ָק ָשׁה:
14:7לְ כִ י ִא ְמ ִרי לְ י ָָר ְבﬠָ ם כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר הֲ ִרימ ִֹתי ִמתּוֹ הָ ﬠָ ם וָאֶ ֶתּ ְנ נָגִ יד ﬠַ ל ﬠַ ִמּי
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ותי ַואֲ ֶשׁר־הָ לַ אַ חֲ ַרי
ִית כְּ ﬠַ ְב ִדּי ָדוִד אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמר ִמצְ ַ
14:8וָאֶ ְק ַרע אֶ ת־הַ ַמּ ְמלָ כָה ִמבֵּ ית ָדּוִד וָאֶ ְתּנֶהָ לָ ְול ֹא־הָ י ָ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינָי:
ְבּכָל־לְ בָ בוֹ לַ ﬠֲשׂוֹת ַרק הַ יּ ָ
ה־לּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים וּמַ סֵּ כוֹת ְלהַ כְ ִﬠיסֵ נִי וְאֹ ִתי ִה ְשׁלַ כְ ָתּ
ֲשׂ ְ
14:9ו ַָתּ ַרע לַ ﬠֲשׂוֹת ִמכֹּל אֲ ֶשׁר־הָ יוּ ְלפָ נֶי ו ֵַתּלֶ וַתַּ ﬠ ֶ
אַ חֲ ֵרי ַג ֶוּ :
וּבﬠַ ְר ִתּי אַ חֲ ֵרי
14:10לָ כֵן ִהנְ נִי מֵ ִביא ָרﬠָ ה אֶ ל־בֵּ ית י ָָר ְבﬠָ ם ו ְִהכְ ַר ִתּי לְ י ָָר ְבﬠָ ם מַ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר ﬠָ צוּר וְﬠָ זוּב ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ִ
בֵ ית־י ָָר ְבﬠָ ם כַּאֲ ֶשׁר יְבַ ﬠֵ ר הַ גָּלָ ל ﬠַ ד־תֻּ מּוֹ:
14:11הַ מֵּ ת ְלי ָָר ְבﬠָ ם בָּ ﬠִ יר י ֹאכְ לוּ הַ כְּ לָ ִבים וְהַ ֵמּת בַּ ָשּׂ ֶדה י ֹאכְ לוּ עוֹף הַ ָשּׁ ָמיִם כִּ י יְהוָה ִדּבֵּ ר:
וּמת הַ יָּלֶ ד:
קוּמי ְלכִ י לְ בֵ יתֵ ְבּבֹאָ ה ַרגְ לַ ִי הָ ﬠִ ָירה ֵ
14:12וְאַ ְתּ ִ
ל־קבֶ ר יַﬠַ ן נ ְִמצָא־בוֹ ָדּבָ ר טוֹב אֶ ל־יְהוָה
14:13וְסָ פְ דוּ־לוֹ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ָק ְברוּ ֹאתוֹ כִּ י־זֶה לְ בַ דּוֹ יָב ֹא לְ י ָָר ְבﬠָ ם אֶ ָ
אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּבֵ ית י ָָר ְבﬠָ ם:
וּמה גַּם־ﬠָ ָתּה:
14:14וְהֵ ִקים יְהוָה לוֹ מֶ לֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר יַכְ ִרית אֶ ת־בֵּ ית י ָָר ְבﬠָ ם זֶה הַ יּוֹם ֶ
14:15ו ְִהכָּה יְהוָה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר יָנוּד הַ ָקּנֶה בַּ מַּ יִם ְונָתַ שׁ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ﬠַ ל הָ אֲ ָדמָ ה הַ טּוֹבָ ה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר
יסים אֶ ת־יְהוָה:
נָתַ ן לַ אֲ בוֹתֵ יהֶ ם ְוז ֵָרם מֵ ﬠֵ בֶ ר לַ נָּהָ ר יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֶ ת־אֲ ֵשׁ ֵריהֶ ם מַ כְ ִﬠ ִ
ִתּן אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּגְ לַ ל חַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם אֲ ֶשׁר חָ טָ א וַאֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 14:16וי ֵ
14:17וַתָּ ָקם אֵ ֶשׁת י ָָר ְבﬠָ ם וַתֵּ לֶ וַתָּ ב ֹא ִת ְר ָצתָ ה ִהיא בָּ אָ ה ְבסַ ף־הַ בַּ יִת וְהַ נַּﬠַ ר מֵ ת:
14:18וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ וַיִּ ְספְּ דוּ־לוֹ כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁ ר ִדּבֶּ ר ְבּיַד־ﬠַ ְבדּוֹ אֲ ִחיָּהוּ הַ נּ ִָביא:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 14:19ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי י ָָר ְבﬠָ ם אֲ ֶשׁר נִלְ חַ ם וַאֲ ֶשׁר מָ לָ ִהנָּם כְּ ִ
ֹתיו וַיִּ ְמ נ ָָדב ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
וּשׁתַּ יִם ָשׁנָה וַיִּ ְשׁכַּב ִﬠם־אֲ ב ָ
14:20וְהַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר מָ לַ י ָָר ְבﬠָ ם ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
יהוּדה בֶּ ן־אַ ְרבָּ ﬠִ ים וְאַ חַ ת ָשׁנָה ְרחַ ְבﬠָ ם ְבּ ָמ ְלכוֹ וּשֲׁ בַ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמלַ
ן־שׁ מֹה ָמלַ ִבּ ָ
ְ 14:21וּרחַ ְבﬠָ ם בֶּ ְ
מּנִית:
ְשׁם ִאמּוֹ ַנﬠ ֲָמה הָ ﬠַ ֹ
ת־שׁמוֹ ָשׁם ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ֵ
ְ
ירוּשׁלַ ִם הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר־בָּ חַ ר יְהוָה לָ שׂוּם אֶ
ִבּ ָ
ֹאתם אֲ ֶשׁר חָ ָטאוּ:
ְהוּדה הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַי ְַקנְאוּ ֹאתוֹ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֲ בֹתָ ם ְבּחַ טּ ָ
14:22וַיַּﬠַ שׂ י ָ
ְתחַ ת כָּל־ﬠֵ ץ ַר ֲﬠנָן:
וּמצֵּבוֹת וַאֲ ֵשׁ ִרים ﬠַ ל כָּל־גִּ ְבﬠָ ה גְ בֹהָ ה ו ַ
14:23וַיִּ ְבנוּ גַם־הֵ ָמּה לָ הֶ ם בָּ מוֹת ַ
הוֹרישׁ יְהוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַם־ק ֵדשׁ הָ יָה בָ אָ ֶרץ ﬠָ שׂוּ כְּ כֹל הַ תּוֹ ֲﬠבֹת הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִ
ְ 14:24וג ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
־מצְ ַריִם ﬠַ ל־י ָ
שׁוּשׁק מֶ לֶ ִ
ַ
ישׁית לַ מֶּ לֶ ְרחַ ְבﬠָ ם ﬠָ לָ ה
14:25וַי ְִהי בַּ ָשּׁנָה הַ חֲ ִמ ִ
ָל־מגִ נֵּי הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר
14:26וַיִּ ַקּח אֶ ת־ ֹאצְ רוֹת בֵּ ית־יְהוָה וְאֶ ת־אוֹצְ רוֹת בֵּ ית הַ מֶּ לֶ וְאֶ ת־הַ כֹּל לָ ָקח וַיִּ ַקּח אֶ ת־כּ ָ
ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה:
14:27וַיַּﬠַ שׂ הַ מֶּ לֶ ְרחַ ְבﬠָ ם תַּ ְחתָּ ם מָ גִ נֵּי ְנחֹ ֶשׁת ו ְִהפְ ִקיד ﬠַ ל־יַד ָשׂ ֵרי הָ ָרצִ ים הַ שּׁ ְֹמ ִרים פֶּ ַתח בֵּ ית הַ ֶמּלֶ :
ל־תּא הָ ָרצִ ים:
ִשּׂאוּם הָ ָרצִ ים וֶהֱ ִשׁיבוּם אֶ ָ
14:28וַי ְִהי ִמ ֵדּי־ב ֹא הַ מֶּ לֶ בֵּ ית יְהוָה י ָ
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמ ְלכֵי י ָ
ְ 14:29וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי ְרחַ ְבﬠָ ם ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ ל ֹא־הֵ ָמּה כְ ִ
ן־רחַ ְבﬠָ ם וּבֵ ין י ָָר ְבﬠָ ם כָּל־הַ יּ ִָמים:
ְתה בֵ י ְ
וּמלְ חָ ָמה הָ י ָ
ִ 14:30
מּנִית וַיִּ ְמ אֲ ִביָּם ְבּנוֹ
ְשׁם ִאמּוֹ ַנﬠ ֲָמה הָ ﬠַ ֹ
14:31וַיִּ ְשׁכַּב ְרחַ ְבﬠָ ם ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו ְבּﬠִ יר ָדּוִד ו ֵ
תַּ ְחתָּ יו:
ְהוּדה:
מנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה לַ מֶּ לֶ י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט מָ לַ אֲ ִביָּם ﬠַ ל־י ָ
וּב ְשׁנַת ְשׁ ֹ
ִ 15:1
ישׁלוֹם:
ְשׁם ִאמּוֹ מַ ֲﬠכָה בַּ ת־אֲ ִב ָ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
ָ 15:2שׁ שׁ ָשׁנִים ָמלַ ִבּ
15:3וַיֵּלֶ ְבּכָל־חַ טּ ֹאות אָ ִביו אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה לְ פָ נָיו ְול ֹא־הָ יָה לְ בָ בוֹ ָשׁלֵ ם ִﬠם־יְהוָה אֱ הָ יו כִּ ְלבַ ב ָדּוִד אָ ִביו:
רוּשׁלָ ִם:
וּלהַ ﬠ ֲִמיד אֶ ת־ ְי ָ
ת־בּנוֹ אַ חֲ ָריו ְ
ְ
ירוּשׁלָ ִם לְ הָ ִקים אֶ
ָ
15:4כִּ י לְ מַ ﬠַ ן ָדּוִד נָתַ ן יְהוָה אֱ הָ יו לוֹ ִניר ִבּ
אוּריָּה הַ ִח ִתּי:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ְול ֹא־סָ ר ִמכֹּל אֲ ֶשׁר־צִ וָּהוּ כֹּל יְמֵ י חַ יָּיו ַרק ִבּ ְדבַ ר ִ
15:5אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ָדוִד אֶ ת־הַ יּ ָ
ְתה בֵ ין־אֲ ִביָּם וּבֵ ין י ָָר ְבﬠָ ם כָּל־יְמֵ י חַ יָּיו:
וּמ ְלחָ ָמה הָ י ָ
ִ 15:6

ְתה
וּמלְ חָ מָ ה הָ י ָ
ְהוּדה ִ
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ָ
ְ 15:7ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי אֲ ִביָּם ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ ִ
בֵּ ין אֲ ִביָּם וּבֵ ין יָ ָר ְבﬠָ ם:
15:8וַיִּ ְשׁכַּב אֲ ִביָּם ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְק ְבּ רוּ ֹאתוֹ ְבּﬠִ יר ָדּוִד וַיִּ ְמ אָ סָ א ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ְהוּדה:
וּב ְשׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים לְ י ָָר ְבﬠָ ם מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ָמלַ אָ סָ א מֶ לֶ י ָ
ִ 15:9
ישׁלוֹם:
ְשׁם ִאמּוֹ מַ ֲﬠכָה בַּ ת־אֲ ִב ָ
15:10וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים וְאַ חַ ת ָשׁנָה מָ לַ ִבּירוּ ָשׁלָ ִם ו ֵ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ ָדוִד אָ ִביו:
15:11וַיַּﬠַ שׂ אָ סָ א הַ יּ ָ
ַ 15:12ו ַיּﬠֲבֵ ר הַ ְקּ ֵד ִשׁים ִמן־הָ אָ ֶרץ וַיָּסַ ר אֶ ת־כָּל־הַ גִּ לֻּלִ ים אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֲ בֹתָ יו:
ת־מ ְפלַ צְ תָּ הּ וַיִּ ְשׂרֹף
ִ
ירה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ְשׂתָ ה ִמפְ לֶ צֶת לָ אֲ ֵשׁ ָרה וַיִּ כְ רֹת אָ סָ א אֶ
ְ 15:13וגַם אֶ ת־מַ ֲﬠכָה ִאמּוֹ וַי ְִס ֶרהָ ִמגְּ ִב ָ
ְבּנַחַ ל ִק ְדרוֹן:
15:14וְהַ בָּ מוֹת ל ֹא־סָ רוּ ַרק ְלבַ ב־אָ סָ א הָ יָה ָשׁלֵ ם ִﬠם־יְהוָה כָּל־יָמָ יו:
ת־ק ְד ֵשׁי אָ ִביו ְו ָק ְדשׁוֹ בֵּ ית יְהוָה ֶכּסֶ ף ְוזָהָ ב ְוכֵלִ ים:
ָ
ַ 15:15ויָּבֵ א אֶ
וּמלְ חָ מָ ה הָ יְתָ ה בֵּ ין אָ סָ א וּבֵ ין בַּ ﬠְ ָשׁא מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל־יְמֵ יהֶ ם:
ִ 15:16
ְהוּדה:
ְהוּדה וַיִּ בֶ ן אֶ ת־הָ ָרמָ ה לְ ִבלְ ִתּי ֵתּת יֹ ֵצא וָבָ א ְלאָ סָ א ֶמלֶ י ָ
15:17וַיַּﬠַ ל בַּ ﬠְ ָשׁא מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־י ָ
15:18וַיִּ ַקּח אָ סָ א אֶ ת־כָּל־הַ כֶּסֶ ף וְהַ זָּהָ ב הַ נּוֹתָ ִרים ְבּאוֹצְ רוֹת בֵּ ית־יְהוָה וְאֶ ת־אוֹצְ רוֹת בֵּ ית הַ ֶמּלֶ וַיִּ ְתּנֵם
ְבּיַד־ﬠֲבָ ָדיו וַיִּ ְשׁלָ חֵ ם הַ מֶּ לֶ אָ סָ א אֶ ל־בֶּ ן־הֲ ַדד בֶּ ן־טַ ְב ִרמֹּן בֶּ ן־חֶ זְ יוֹן מֶ לֶ אֲ ָרם הַ יֹּ ֵשׁב ְבּ ַד ֶמּ ֶשׂק לֵ אמֹר:
ית אֶ ת־בַּ ְﬠ ָשׁא
ת־בּ ִר ְ
ְ
ְ 15:19בּ ִרית בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ בֵּ ין אָ ִבי וּבֵ ין אָ ִבי ִהנֵּה ָשׁלַ ְח ִתּי לְ שֹׁחַ ד כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב לֵ הָ פֵ ָרה אֶ
מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ְויַﬠֲלֶ ה מֵ ﬠָ לָ י:
ת־דּן
ת־שׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים אֲ ֶשׁר־לוֹ ﬠַ ל־ﬠָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ַיּ אֶ ת־ﬠִ יּוֹן וְאֶ ָ
ָ
15:20וַיִּ ְשׁמַ ע בֶּ ן־הֲ ַדד אֶ ל־הַ מֶּ לֶ אָ סָ א וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ
ית־מ ֲﬠכָה וְאֵ ת כָּל־כִּ נּ ֶֶרת  1ﬠַ ל כָּל־אֶ ֶרץ נַפְ תָּ לִ י:
ַ
וְאֵ ת אָ בֵ ל בֵּ
ֵשׁב ְבּ ִת ְר ָצה:
15:21וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ בַּ ְﬠ ָשׁא וַיּ ְֶח ַדּל ִמ ְבּנוֹת אֶ ת־הָ ָר ָמה ַויּ ֶ
ְהוּדה אֵ ין נ ִָקי וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־אַ ְבנֵי הָ ָר ָמה וְאֶ ת־ﬠֵ צֶיהָ אֲ ֶשׁר בָּ נָה בַּ ְﬠ ָשׁא וַיִּ בֶ ן בָּ ם
15:22וְהַ מֶּ לֶ אָ סָ א ִה ְשׁ ִמיﬠַ אֶ ת־כָּל־י ָ
הַ מֶּ לֶ אָ סָ א אֶ ת־גֶּבַ ע ִבּ ְני ִָמן וְאֶ ת־הַ ִמּצְ פָּ ה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי
בוּרתוֹ ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וְהֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר בָּ נָה הֲ ל ֹא־הֵ מָּ ה כְ ִ
ְ 15:23ויֶתֶ ר כָּל־ ִדּ ְב ֵרי־אָ סָ א ְוכָל־גְּ ָ
ת־רגְ לָ יו:
ְהוּדה ַרק ְלﬠֵ ת זִ ְקנָתוֹ חָ לָ ה אֶ ַ
הַ יּ ִָמים ְל ַמ ְלכֵי י ָ
ְהוֹשׁפָ ט ְבּנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
15:24וַיִּ ְשׁכַּב אָ סָ א ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ִﬠם־אֲ בֹתָ יו ְבּﬠִ יר ָדּוִד אָ ִביו וַיִּ ְמ י ָ
ְהוּדה וַיִּ ְמ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁנ ָָת ִים:
ְ 15:25ונ ָָדב בֶּ ן־י ָָר ְבﬠָ ם מָ לַ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ְשׁנַת ְשׁתַּ יִם לְ אָ סָ א ֶמלֶ י ָ
וּבחַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
15:26וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיֵּלֶ ְבּ ֶד ֶר אָ ִביו ְ
ִשּׂשכָר וַ ַיּכֵּהוּ בַ ﬠְ ָשׁא ְבּגִ ְבּתוֹן אֲ ֶשׁר לַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְונ ָָדב ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל צָ ִרים
15:27וַיִּ ְקשֹׁר ﬠָ לָ יו בַּ ﬠְ ָשׁא בֶ ן־אֲ ִחיָּה לְ בֵ ית י ָ
ﬠַ ל־גִּ ְבּתוֹן:
ְהוּדה וַיִּ ְמ תַּ ְח ָתּיו:
15:28וַי ְִמתֵ הוּ בַ ﬠְ ָשׁא ִבּ ְשׁ ַנת ָשׁ שׁ לְ אָ סָ א ֶמלֶ י ָ
ד־ה ְשׁ ִמדוֹ כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר
ֹא־ה ְשׁ ִאיר כָּל־נְ ָשׁמָ ה ְלי ָָר ְבﬠָ ם ﬠַ ִ
ַ 15:29וי ְִהי כְ ָמ ְלכוֹ ִהכָּה אֶ ת־כָּל־בֵּ ית י ָָר ְבﬠָ ם ל ִ
ְבּיַד־ﬠַ ְבדּוֹ אֲ ִחיָּה הַ ִשּׁי נִי:
15:30ﬠַ ל־חַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם אֲ ֶשׁר חָ טָ א וַאֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּכ ְַﬠסוֹ אֲ ֶשׁר ִהכְ ִﬠיס אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 15:31ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי נ ָָדב ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
וּמלְ חָ מָ ה הָ יְתָ ה בֵּ ין אָ סָ א וּבֵ ין בַּ ﬠְ ָשׁא מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל־יְמֵ יהֶ ם:
ִ 15:32
ְהוּדה מָ לַ בַּ ﬠְ ָשׁא בֶ ן־אֲ ִחיָּה ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִת ְר ָצה ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבַּ ע ָשׁנָה:
ִ 15:33בּ ְשׁנַת ָשׁ שׁ לְ אָ סָ א מֶ לֶ י ָ
וּבחַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
15:34וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיֵּלֶ ְבּ ֶד ֶר י ָָר ְבﬠָ ם ְ
16:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־יֵהוּא בֶ ן־חֲ נָנִי ﬠַ ל־בַּ ְﬠ ָשׁא לֵ אמֹר:
16:2יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר הֲ ִרימ ִֹתי ִמן־הֶ ﬠָ פָ ר וָאֶ תֶּ ְנ נָגִ יד ﬠַ ל ﬠַ ִמּי ִי ְשׂ ָראֵ ל ו ֵַתּלֶ ְבּ ֶד ֶר יָ ָר ְבﬠָ ם ו ַַתּחֲ ִטא אֶ ת־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל
לְ הַ כְ ﬠִ יסֵ נִי ְבּחַ טּ ֹאתָ ם:
ית כְּ בֵ ית י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט:
ִ 16:3ה ְננִי מַ ְבﬠִ יר אַ חֲ ֵרי בַ ﬠְ ָשׁא וְאַ חֲ ֵרי בֵ יתוֹ ְונָתַ ִתּי אֶ ת־בֵּ ְ
16:4הַ מֵּ ת לְ בַ ﬠְ ָשׁא בָּ ﬠִ יר י ֹאכְ לוּ הַ כְּ לָ ִבים וְהַ מֵּ ת לוֹ בַּ ָשּׂ ֶדה י ֹאכְ לוּ עוֹף הַ ָשּׁ ָמיִם:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
בוּרתוֹ הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
ְ 16:5ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי בַ ﬠְ ָשׁא וַאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וּגְ ָ
16:6וַיִּ ְשׁכַּב בַּ ﬠְ ָשׁא ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּ ִת ְרצָה וַיִּ ְמ אֵ לָ ה ְבנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ְ 16:7וגַם ְבּיַד־יֵהוּא בֶ ן־חֲ נָנִ י הַ נּ ִָביא ְדּבַ ר־יְהוָה הָ יָה אֶ ל־בַּ ְﬠ ָשׁא וְאֶ ל־בֵּ יתוֹ וְﬠַ ל כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה
ר־הכָּה אֹתוֹ:
ֲשׂה י ָָדיו לִ ְהיוֹת כְּ בֵ ית י ָָר ְבﬠָ ם וְﬠַ ל אֲ ֶשׁ ִ
לְ הַ כְ ﬠִ יסוֹ ְבּמַ ﬠ ֵ
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ְהוּדה ָמלַ אֵ לָ ה בֶ ן־בַּ ְﬠ ָשׁא ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִת ְרצָ ה ְשׁנ ָָתיִם:
ִ 16:8בּ ְשׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ֵָשׁשׁ ָשׁנָה ְלאָ סָ א ֶמלֶ י ָ
16:9וַיִּ ְקשֹׁר ﬠָ לָ יו ﬠַ ְבדּוֹ זִ ְמ ִרי ַשׂר ַמחֲ צִ ית הָ ָרכֶב וְהוּא ְב ִת ְרצָ ה שֹׁתֶ ה ִשׁכּוֹר בֵּ ית אַ ְרצָא אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ בַּ יִת ְבּ ִת ְרצָה:
ַתּ ְח ָתּיו:
ְהוּדה וַיִּ ְמ
16:10וַ ָיּב ֹא זִ ְמ ִרי וַ ַיּכֵּהוּ וַי ְִמיתֵ הוּ ִבּ ְשׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ֶָשׁבַ ע לְ אָ סָ א ֶמלֶ י ָ
ֹא־ה ְשׁ ִאיר לוֹ ַמ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר וְגֹ אֲ לָ יו ְו ֵרﬠֵ הוּ:
ַ 16:11וי ְִהי ְב ָמ ְלכוֹ כְּ ִשׁ ְבתּוֹ ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ ִהכָּה אֶ ת־כָּל־בֵּ ית בַּ ְﬠ ָשׁא ל ִ
ַ 16:12ויּ ְַשׁ ֵמד זִ ְמ ִרי אֵ ת כָּל־בֵּ ית בַּ ﬠְ ָשׁא כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֶ ל־בַּ ְﬠ ָשׁא ְבּיַד יֵהוּא הַ נּ ִָביא:
16:13אֶ ל כָּל־חַ טּ ֹאות בַּ ﬠְ ָשׁא וְחַ טּ ֹאות אֵ לָ ה ְבנוֹ אֲ ֶשׁר חָ ְטאוּ וַאֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיאוּ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ כְ ִﬠיס אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י
י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּהַ ְבלֵ יהֶ ם:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 16:14ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי אֵ לָ ה ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ ִ
ְהוּדה ָמלַ זִ ְמ ִרי ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְבּ ִת ְרצָה וְהָ ﬠָ ם חֹ נִים ﬠַ ל־גִּ ְבּתוֹן
ִ 16:15בּ ְשׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ֶָשׁבַ ע ָשׁנָה לְ אָ סָ א מֶ לֶ י ָ
אֲ ֶשׁר לַ פְּ לִ ְשׁ ִתּים:
16:16וַיִּ ְשׁמַ ע הָ ﬠָ ם הַ חֹ נִים לֵ אמֹר ָק ַשׁר זִ ְמ ִרי ְוגַם ִהכָּה אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ַויּ ְַמלִ כוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־ﬠָ ְמ ִרי ַשׂר־צָבָ א
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ יּוֹם הַ הוּא בַּ מַּ חֲ נֶה:
ל־תּ ְרצָה:
16:17וַ ַיּﬠֲלֶ ה ﬠָ ְמ ִרי ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ ִמגִּ ְבּתוֹן וַ ָיּצֻרוּ ﬠַ ִ
ית־מלֶ בָּ אֵ שׁ וַ ָיּמֹת:
ֶ
16:18וַי ְִהי כִּ ְראוֹת זִ ְמ ִרי כִּ י־נִלְ כְּ ָדה הָ ﬠִ יר וַ ָיּב ֹא אֶ ל־אַ ְרמוֹן בֵּ ית־הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְשׂרֹף ﬠָ לָ יו אֶ ת־בֵּ
וּבחַ ָטּאתוֹ אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְלהַ חֲ ִטיא
16:19ﬠַ ל־חַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר חָ טָ א לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה לָ לֶ כֶת ְבּ ֶד ֶר י ָָר ְבﬠָ ם ְ
אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמלְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 16:20וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי זִ ְמ ִרי ו ְִק ְשׁרוֹ אֲ ֶשׁר ָק ָשׁר הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
16:21אָ ז יֵחָ לֵ ק הָ ﬠָ ם י ְִשׂ ָראֵ ל לַ חֵ צִ י חֲ צִ י הָ ﬠָ ם הָ יָה אַ חֲ ֵרי ִת ְבנִי בֶ ן־גִּ ינַת ְלהַ ְמ ִליכוֹ וְהַ חֲ צִ י אַ חֲ ֵרי ﬠָ ְמ ִרי:
1
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ַ 16:22ויֶּחֱ זַק הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר אַ חֲ ֵרי ﬠָ ְמ ִרי אֶ ת־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר אַ חֲ ֵרי ִתּ ְבנִי בֶ ן־גִּ ינַת ַויּ ָָמת ִתּ ְבנִי ו ָ
וַיִּ ְמ ﬠָ ְמ ִרי אחרי ִתּ ְבנִי :2
ְהוּדה מָ לַ ﬠָ ְמ ִרי ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְבּ ִת ְרצָה מָ לַ
ִ 16:23בּ ְשׁנַת ְשׁ ִשׁים וְאַ חַ ת ָשׁנָה ְלאָ סָ א מֶ לֶ י ָ
שׁ־שׁנִים:
ָ
ֵשׁ
ת־שׁם הָ ִﬠיר אֲ ֶשׁר בָּ נָה ﬠַ ל
ֵ
16:24וַיִּ ֶקן אֶ ת־הָ הָ ר שׁ ְֹמרוֹן ֵמאֶ ת ֶשׁ ֶמר ְבּכִ כְּ ַריִם כָּסֶ ף וַיִּ בֶ ן אֶ ת־הָ הָ ר וַיִּ ְק ָרא אֶ
ם־שׁמֶ ר אֲ ֹדנֵי הָ הָ ר שׁ ְֹמרוֹן:
ֶשׁ ֶ
ֲשׂה ﬠָ ְמ ִרי הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיּ ַָרע ִמכֹּל אֲ ֶשׁר לְ פָ נָיו:
16:25וַ ַיּﬠ ֶ
וּבחַ טּ ֹאתָ יו אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ְלהַ כְ ﬠִ יס אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל
ָל־דּ ֶר י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט ְ
16:26וַיֵּלֶ ְבּכ ֶ
ְבּהַ ְבלֵ יהֶ ם:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְלמַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
בוּרתוֹ אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
ְ 16:27ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי ﬠָ ְמ ִרי אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וּגְ ָ
16:28וַיִּ ְשׁכַּב ﬠָ ְמ ִרי ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּשׁ ְֹמרוֹן וַיִּ ְמ אַ ְחאָ ב ְבּנוֹ תַּ ְח ָתּיו:
ְהוּדה וַיִּ ְמ אַ ְחאָ ב בֶּ ן־ﬠָ ְמ ִרי
מנֶה ָשׁנָה ְלאָ סָ א ֶמלֶ י ָ
וּשׁ ֹ
16:29וְאַ ְחאָ ב בֶּ ן־ﬠָ ְמ ִרי מָ לַ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ִשׁים ְ
וּשׁתַּ יִם ָשׁנָה:
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ַ 16:30ויַּﬠַ שׂ אַ ְחאָ ב בֶּ ן־ﬠָ ְמ ִרי הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ִמכֹּל אֲ ֶשׁ ר לְ פָ נָיו:
ת־איזֶבֶ ל בַּ ת־אֶ ְתבַּ ﬠַ ל מֶ לֶ צִ ידֹנִים ַו ֵיּלֶ וַ ַיּ ֲﬠבֹד
ִ
ַ 16:31וי ְִהי הֲ נ ֵָקל לֶ כְ תּוֹ ְבּחַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט וַיִּ ַקּח ִא ָשּׁה אֶ
אֶ ת־הַ בַּ ﬠַ ל וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ לוֹ:
16:32וַיּ ֶָקם ִמזְ בֵּ חַ לַ בָּ ﬠַ ל בֵּ ית הַ בַּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר בָּ נָה ְבּשׁ ְֹמרוֹן:
ַ 16:33ויַּﬠַ שׂ אַ ְחאָ ב אֶ ת־הָ אֲ ֵשׁ ָרה וַיּוֹסֶ ף אַ ְחאָ ב לַ ﬠֲשׂוֹת לְ הַ כְ ﬠִ יס אֶ ת־יְהֹ וָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִמכֹּל ַמלְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר
הָ יוּ לְ פָ נָיו:
וּב ְשׂגִ יב צְ ִﬠירוֹ ִהצִּ יב ְדּלָ ֶתיהָ כִּ ְדבַ ר יְהוָה
ְ 16:34בּיָמָ יו בָּ נָה ִחיאֵ ל בֵּ ית הָ אֱ לִ י אֶ ת־ ְי ִריחֹ ה בַּ אֲ ִב ָירם ְבּכֹרוֹ י ְִסּ ָדהּ ִ
אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּיַד יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן־נוּן:
ֹשׁבֵ י גִ לְ ﬠָ ד אֶ ל־אַ ְחאָ ב חַ י־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ מַ ְד ִתּי ְלפָ ָניו ִאם־י ְִהיֶה
17:1וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לִ יָּהוּ הַ ִתּ ְשׁ ִבּי ִמתּ ָ
הַ ָשּׁנִים הָ אֵ לֶּ ה טַ ל וּמָ טָ ר כִּ י ִאם־לְ פִ י ְדבָ ִרי:
מ ר:
17:2וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לָ יו לֵ א ֹ
ל־פּנֵי הַ יּ ְַר ֵדּן:
נִית ְלּ ֵק ְד ָמה וְנִ ְס ַתּ ְר ָתּ ְבּנַחַ ל כְּ ִרית אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
17:3לֵ ִמזֶּה וּפָ ָ
ָשׁם:
יתי לְ כַלְ כֶּלְ
17:4וְהָ יָה ֵמהַ נַּחַ ל ִתּ ְשׁתֶּ ה וְאֶ ת־הָ עֹ ְר ִבים צִ וִּ ִ
ל־פּנֵי הַ יּ ְַר ֵדּן:
ֵשׁב ְבּנַחַ ל כְּ ִרית אֲ ֶשׁ ר ﬠַ ְ
17:5וַיֵּלֶ וַיַּﬠַ שׂ כִּ ְדבַ ר יְהוָה וַיֵּלֶ וַיּ ֶ
ְירםוַיִּ ְמ
)ו ָ
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וּמן־הַ נַּחַ ל י ְִשׁ ֶתּה:
יאים לוֹ לֶ חֶ ם וּבָ ָשׂ ר בַּ בּ ֶֹקר וְלֶ חֶ ם וּבָ ָשׂר בָּ ﬠָ ֶרב ִ
17:6וְהָ עֹ ְר ִבים ְמ ִב ִ
ֶשׁם בָּ אָ ֶרץ:
17:7וַי ְִהי ִמ ֵקּץ י ִָמים וַיִּ יבַ שׁ הַ נָּחַ ל כִּ י ל ֹא־הָ יָה ג ֶ
מ ר:
17:8וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לָ יו לֵ א ֹ
יתי ָשׁם ִא ָשּׁה אַ ְל ָמנָה לְ כ ְַלכְּ לֶ :
17:9קוּם לֵ ָצ ְרפַ תָ ה אֲ ֶשׁ ר ְלצִ ידוֹן ְוי ַָשׁ ְב ָתּ ָשׁם ִהנֵּה צִ וִּ ִ
ֵה־שׁם ִא ָשּׁה אַ לְ ָמנָה ְמקֹ ֶשׁ ֶשׁת ﬠֵ צִ ים וַיִּ ְק ָרא אֵ לֶ יהָ ַויּ ֹאמַ ר
17:10וַיּ ָָקם וַיֵּלֶ ָצ ְרפַ תָ ה וַ ָיּב ֹא אֶ ל־פֶּ תַ ח הָ ִﬠיר ו ְִהנּ ָ
ט־מיִם בַּ כְּ ִלי וְאֶ ְשׁ ֶתּה:
ַ
ְק ִחי־נָא לִ י ְמﬠַ
17:11וַתֵּ לֶ לָ ַקחַ ת וַיִּ ְק ָרא אֵ לֶ יהָ וַיּ ֹאמַ ר לִ ְק ִחי־ ָנא לִ י פַּ ת־לֶ חֶ ם ְבּי ֵָד :
ט־שׁ ֶמן בַּ צַּ פָּ חַ ת ו ְִהנְ נִי ְמקֹ ֶשׁ ֶשׁת
ֶ
וּמﬠַ
ַף־ק ַמח בַּ כַּד ְ
ם־מל ֹא כ ֶ
ֶשׁ־לי ָמ עוֹג כִּ י ִא ְ
ַ 17:12ותּ ֹאמֶ ר חַ י־יְהוָה אֱ הֶ י ִאם־י ִ
יתיהוּ לִ י ו ְִל ְב ִני וַאֲ כַלְ נֻהוּ וָמָ ְתנוּ:
אתי ַוﬠ ֲִשׂ ִ
ְשׁ ַניִם ﬠֵ צִ ים וּבָ ִ
שׁנָה וְהוֹצֵא ְת לִ י וְלָ
ל־תּ ְיר ִאי בּ ִֹאי ﬠ ֲִשׂי כִ ְדבָ ֵר אַ ﬠ ֲִשׂי־לִ י ִמ ָשּׁם ֻﬠגָה ְקטַ נָּה בָ ִרא ֹ
17:13וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ אֵ ִליָּהוּ אַ ִ
וְלִ ְב ֵנ תַּ ﬠ ֲִשׂי בָּ אַ חֲ ֹרנָה:
ֶשׁם
17:14כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כַּד הַ ֶקּמַ ח ל ֹא ִתכְ לָ ה וְצַפַּ חַ ת הַ ֶשּׁ ֶמן ל ֹא ֶת ְחסָ ר ﬠַ ד יוֹם ִתּ ֶתּן־יְהוָה גּ ֶ
ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה:
ֲשׂה כִּ ְדבַ ר אֵ ִליָּהוּ וַתּ ֹאכַל הוּא־ו ִָהיא וּבֵ יתָ הּ י ִָמים:
17:15ו ֵַתּלֶ ו ַַתּﬠ ֶ
17:16כַּד הַ ֶקּמַ ח ל ֹא כָלָ תָ ה ְוצַפַּ חַ ת הַ ֶשּׁמֶ ן ל ֹא חָ סֵ ר כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּיַד אֵ ִליָּהוּ:
ֹא־נוֹת ָרה־בּוֹ
ְ
17:17וַי ְִהי אַ חַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה חָ לָ ה בֶּ ן־הָ ִא ָשּׁה בַּ ﬠֲלַ ת הַ בָּ יִת וַי ְִהי חָ לְ יוֹ חָ זָק ְמאֹד ﬠַ ד אֲ ֶשׁ ר ל
נְ ָשׁמָ ה:
ת־בּנִי:
ְ
וּלהָ ִמית אֶ
17:18וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ל־אֵ לִ יָּהוּ מַ ה־לִּ י וָלָ ִאישׁ הָ אֱ ִהים בָּ אתָ אֵ לַ י לְ הַ זְ כִּ יר אֶ ת־ﬠֲונִי ְ
ל־מ ָטּתוֹ:
יקהּ וַ ַיּﬠֲלֵ הוּ אֶ ל־הָ ﬠ ֲִליָּה אֲ ֶשׁר־הוּא יֹ ֵשׁב ָשׁם וַיּ ְַשׁכִּ בֵ הוּ ﬠַ ִ
ת־בּ ֵנ וַיִּ ָקּחֵ הוּ מֵ חֵ ָ
ְ
17:19וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ ְתּנִי־לִ י אֶ
ת־בּנָהּ:
ְ
עוֹת לְ הָ ִמית אֶ
גּוֹרר ִﬠ ָמּהּ הֲ ֵר ָ
17:20וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־יְהוָה וַיּ ֹאמַ ר יְהוָה אֱ הָ י הֲ גַם ﬠַ ל־הָ אַ לְ מָ נָה אֲ ֶשׁר־אֲ נִי ִמ ְת ֵ
ל־ק ְרבּוֹ:
ֹאמר יְהוָה אֱ הָ י ָתּ ָשׁב נָא נֶפֶ שׁ־הַ יֶּלֶ ד הַ זֶּה ﬠַ ִ
17:21וַיִּ ְתמ ֵֹדד ﬠַ ל־הַ יֶּלֶ ד ָשׁ שׁ ְפּﬠָ ִמים וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־יְהוָה ַויּ ַ
ל־ק ְרבּוֹ ַויּ ִֶחי:
17:22וַיִּ ְשׁ ַמע יְהוָה ְבּקוֹל אֵ ִליָּהוּ ו ַָתּ ָשׁב נֶפֶ שׁ־הַ יֶּלֶ ד ﬠַ ִ
ֹאמ ר אֵ ִליָּהוּ ְר ִאי חַ י ְבּ ֵנ :
17:23וַיִּ ַקּח אֵ ִליָּהוּ אֶ ת־הַ יֶּלֶ ד וַיֹּ ִר ֵדהוּ ִמן־הָ ﬠֲלִ יָּה הַ בַּ יְתָ ה וַיִּ ְתּנֵהוּ ְל ִאמּוֹ וַיּ ֶ
17:24וַתּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה אֶ ל־אֵ לִ יָּהוּ ﬠַ תָּ ה זֶה י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י ִאישׁ אֱ ִהים אָ ָתּה ְוּדבַ ר־יְהוָה ְבּפִ י אֱ מֶ ת:
ישׁית לֵ אמֹר לֵ הֵ ָראֵ ה אֶ ל־אַ ְחאָ ב וְאֶ ְתּ ָנה ָמ ָטר
18:1וַי ְִהי י ִָמים ַר ִבּים ְוּדבַ ר־יְהוָה הָ יָה אֶ ל־אֵ לִ יָּהוּ בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁלִ ִ
ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה:
18:2וַיֵּלֶ אֵ לִ יָּהוּ לְ הֵ ָראוֹת אֶ ל־אַ ְחאָ ב וְהָ ָרﬠָ ב חָ זָק ְבּשׁ ְֹמרוֹן:
18:3וַיִּ ְק ָרא אַ ְחאָ ב אֶ ל־עֹבַ ְדיָהוּ אֲ ֶשׁ ר ﬠַ ל־הַ בָּ יִת ְו עֹבַ ְדיָהוּ הָ יָה י ֵָרא אֶ ת־יְהוָה ְמאֹד:
1
18:4וַי ְִהי ְבּהַ כְ ִרית ִאיזֶבֶ ל אֵ ת נ ְִביאֵ י יְהוָה וַיִּ ַקּח עֹבַ ְדיָהוּ מֵ אָ ה נ ְִב ִאים וַיּ ְַח ִבּיאֵ ם חֲ ִמ ִשּׁים חֲ ִמ ִשּׁים ִאישׁ בַּ ְמּﬠָ ָרה
וְכִ לְ כְּ לָ ם לֶ חֶ ם וָמָ יִם:
18:5וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְחאָ ב אֶ ל־עֹבַ ְדיָהוּ לֵ בָּ אָ ֶרץ אֶ ל־כָּל־מַ ְﬠ ְינֵי הַ מַּ יִם וְאֶ ל כָּל־הַ ְנּחָ ִלים אוּלַ י נ ְִמצָא חָ צִ יר וּנְ חַ יֶּה סוּס
וָפֶ ֶרד וְלוֹא נַכְ ִרית מֵ הַ ְבּהֵ מָ ה:
ַ 18:6ויְחַ ְלּקוּ לָ הֶ ם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ לַ ﬠֲבָ ר־בָּ הּ אַ ְחאָ ב הָ לַ ְבּ ֶד ֶר אֶ חָ ד ְלבַ דּוֹ וְעֹבַ ְדיָהוּ הָ לַ ְבּ ֶד ֶר ־אֶ חָ ד ְלבַ דּוֹ:
ֹאמר הַ אַ ָתּה זֶה אֲ ֹדנִי אֵ ִליָּהוּ:
18:7וַי ְִהי עֹבַ ְדיָהוּ בַּ ֶדּ ֶר ו ְִהנֵּה אֵ לִ יָּהוּ לִ ְק ָראתוֹ וַיַּכִּ ֵרהוּ וַיִּ ֹפּל ﬠַ ל־פָּ נָיו וַיּ ֶ
18:8וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ אָ נִי לֵ אֱ מֹר לַ א ֹדנֶי ִהנֵּה אֵ לִ יָּהוּ:
יתנִי:
ֹתן אֶ ת־ﬠַ ְב ְדּ ְבּיַד־אַ ְחאָ ב לַ הֲ ִמ ֵ
אתי כִּ י־אַ ָתּה נ ֵ
ֹאמר ֶמה חָ ָט ִ
ַ 18:9ויּ ֶ
ֹא־שׁלַ ח אֲ ֹד ִני ָשׁם ְלבַ ֶקּ ְשׁ וְאָ ְמ רוּ אָ יִן ו ְִה ְשׁ ִבּיﬠַ אֶ ת־הַ ַמּ ְמלָ כָה
18:10חַ י יְהוָה אֱ הֶ י ִאם־יֶשׁ־גּוֹי וּמַ ְמלָ כָה אֲ ֶשׁר ל ָ
וְאֶ ת־הַ גּוֹי כִּ י ל ֹא י ְִמצָאֶ כָּה:
18:11וְﬠַ תָּ ה אַ תָּ ה אֹמֵ ר לֵ אֱ מֹר לַ א ֹדנֶי ִהנֵּה אֵ לִ יָּהוּ:
אתי ְלהַ גִּ יד לְ אַ ְחאָ ב וְל ֹא י ְִמצָאֲ ַוהֲ ָר ָגנִי
ִשּׂאֲ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־אֵ ָדע וּבָ ִ
18:12וְהָ יָה אֲ נִי אֵ לֵ מֵ ִאתָּ וְרוּחַ יְהוָה י ָ
וְﬠַ ְב ְדּ י ֵָרא אֶ ת־יְהוָה ִמנְּ ﬠ ָֻרי:
נְּביאֵ י יְהוָה ֵמאָ ה ִאישׁ חֲ ִמ ִשּׁים
נְביאֵ י יְהוָה וָאַ ְח ִבּא ִמ ִ
יתי בַּ הֲ רֹג ִאיזֶבֶ ל אֵ ת ִ
18:13הֲ ל ֹא־הֻ גַּד לַ אדֹנִי אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂ ִ
חֲ ִמ ִשּׁים ִאישׁ בַּ ְמּﬠָ ָרה וָאֲ כַלְ כְּ לֵ ם לֶ חֶ ם וָמָ יִם:
18:14וְﬠַ תָּ ה אַ תָּ ה אֹמֵ ר לֵ אֱ מֹר לַ א ֹדנֶי ִהנֵּה אֵ ִליָּהוּ וַהֲ ָרגָנִי:
18:15וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ִליָּהוּ חַ י יְהוָה צְ בָ אוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ ַמ ְד ִתּי לְ פָ נָיו כִּ י הַ יּוֹם אֵ ָראֶ ה אֵ לָ יו:
18:16וַיֵּלֶ עֹבַ ְדיָהוּ לִ ְק ַראת אַ ְחאָ ב וַ ַיּגֶּד־לוֹ וַיֵּלֶ אַ ְחאָ ב לִ ְק ַראת אֵ לִ יָּהוּ:
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ֹאמר אַ ְחאָ ב אֵ לָ יו הַ אַ תָּ ה זֶה עֹ כֵר י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַ 18:17וי ְִהי כִּ ְראוֹת אַ ְחאָ ב אֶ ת־אֵ ִליָּהוּ ַויּ ֶ
ת־מצְ ות יְהוָה ו ֵַתּלֶ אַ חֲ ֵרי הַ ְבּﬠָ ִלים:
ִ
18:18וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא ﬠָ כ ְַר ִתּי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִאם־אַ תָּ ה וּבֵ ית אָ ִבי בַּ ֲﬠז ְָבכֶם אֶ
וּנְביאֵ י
18:19וְﬠַ תָּ ה ְשׁלַ ח ְקבֹץ אֵ לַ י אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הַ ר הַ כּ ְַרמֶ ל וְאֶ ת־ ְנ ִביאֵ י הַ בַּ ﬠַ ל אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים ִ
הָ אֲ ֵשׁ ָרה אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת אֹכְ לֵ י שֻׁ לְ חַ ן ִאיזָבֶ ל:
יאים אֶ ל־הַ ר הַ כּ ְַרמֶ ל:
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְקבֹּץ אֶ ת־הַ נּ ְִב ִ
18:20וַיִּ ְשׁלַ ח אַ ְחאָ ב ְבּכ ְ
ל־שׁ ֵתּי הַ ְסּ ִﬠ ִפּים ִאם־יְהוָה הָ אֱ ִהים ְלכוּ אַ חֲ ָריו
18:21וַיִּ גַּשׁ אֵ לִ יָּהוּ אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם ַויּ ֹאמֶ ר ﬠַ ד־מָ תַ י אַ תֶּ ם ֹפּ ְס ִחים ﬠַ ְ
ו ְִאם־הַ בַּ ﬠַ ל ְלכוּ אַ חֲ ָריו ְול ֹא־ﬠָ נוּ הָ ﬠָ ם אֹתוֹ ָדּבָ ר:
וּנְביאֵ י
ע־מאוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים ִאישׁ ִ
18:22וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ִליָּהוּ אֶ ל־הָ ﬠָ ם אֲ נִי נוֹתַ ְר ִתּי נ ִָביא לַ יהוָה ְלבַ ִדּי וּנ ְִביאֵ י הַ בַּ ﬠַ ל אַ ְרבַּ ֵ
הָ אֲ ֵשׁ ָרה אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת:1
ֱשׂה
ְ 18:23וי ְִתּנוּ־לָ נוּ ְשׁ ַניִם פָּ ִרים ְוי ְִבחֲ רוּ לָ הֶ ם הַ פָּ ר הָ אֶ חָ ד וִינ ְַתּחֻ הוּ ְוי ִָשׂימוּ ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים וְאֵ שׁ ל ֹא י ִָשׂימוּ וַאֲ נִי אֶ ﬠ ֶ
אֶ ת־הַ פָּ ר הָ אֶ חָ ד ְונ ַָת ִתּי ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים וְאֵ שׁ ל ֹא אָ ִשׂים:
וּק ָראתֶ ם ְבּ ֵשׁם אֱ הֵ יכֶם וַאֲ נִי אֶ ְק ָרא ְב ֵשׁם־יְהוָה וְהָ יָה הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר־ ַי ֲﬠנֶה בָ אֵ שׁ הוּא הָ אֱ ִהים וַיַּﬠַ ן
ְ 18:24
ֹאמרוּ טוֹב הַ ָדּבָ ר:
כָּל־הָ ﬠָ ם וַיּ ְ
שׁנָה כִּ י אַ תֶּ ם הָ ַר ִבּים ו ְִק ְראוּ ְבּ ֵשׁם אֱ הֵ יכֶם
18:25וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ִליָּהוּ ִלנ ְִביאֵ י הַ בַּ ﬠַ ל בַּ חֲ רוּ לָ כֶם הַ פָּ ר הָ אֶ חָ ד וַﬠֲשׂוּ ִרא ֹ
וְאֵ שׁ ל ֹא תָ ִשׂימוּ:
18:26וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־הַ פָּ ר אֲ ֶשׁר־נָתַ ן לָ הֶ ם וַ ַיּﬠֲשׂוּ וַיִּ ְק ְראוּ ְב ֵשׁם־הַ בַּ ﬠַ ל מֵ הַ בּ ֶֹקר וְﬠַ ד־הַ צָּהֳ ַריִם לֵ אמֹר הַ בַּ ﬠַ ל ֲﬠנֵנוּ וְאֵ ין
קוֹל וְאֵ ין עֹ נֶה וַיְפַ ְסּחוּ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה:
י־ד ֶר לוֹ
י־שׂיג לוֹ וְכִ ֶ
18:27וַי ְִהי בַ צָּהֳ ַריִם וַיְהַ תֵּ ל בָּ הֶ ם אֵ לִ יָּהוּ וַיּ ֹאמֶ ר ִק ְראוּ ְבקוֹל־גָּדוֹל כִּ י־אֱ ִהים הוּא כִּ י ִשׂיחַ וְכִ ִ
אוּלַ י י ֵָשׁן הוּא ְו ִי ָקץ:
־דּם ﬠֲלֵ יהֶ ם:
ד־שׁפָ ָ
18:28וַיִּ ְק ְראוּ ְבּקוֹל גָּדוֹל וַיִּ ְתגֹּ ְדדוּ כְּ ִמ ְשׁפָּ ָטם בַּ חֲ ָרבוֹת וּבָ ְר ָמ ִחים ﬠַ ְ
18:29וַי ְִהי ַכּ ֲﬠבֹר הַ ָצּהֳ ַריִם וַיִּ ְתנ ְַבּאוּ ﬠַ ד לַ ﬠֲלוֹת הַ ִמּ ְנחָ ה וְאֵ ין־קוֹל וְאֵ ין־עֹ נֶה וְאֵ ין ָק ֶשׁב:
ת־מזְ בַּ ח יְהוָה הֶ הָ רוּס:
ִ
ֹאמר אֵ ִליָּהוּ ְלכָל־הָ ﬠָ ם גְּ שׁוּ אֵ לַ י וַיִּ גְּ שׁוּ כָל־הָ ﬠָ ם אֵ לָ יו ַוי ְַרפֵּ א אֶ
18:30וַיּ ֶ
מ ר י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִהיֶה
18:31וַיִּ ַקּח אֵ ִליָּהוּ ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה אֲ בָ נִים כְּ ִמ ְספַּ ר ִשׁ ְבטֵ י ְבנֵי־יַﬠֲקֹב אֲ ֶשׁר הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לָ יו לֵ א ֹ
ְשׁ ֶמ :
אתיִם ז ֶַרע סָ ִביב לַ ִמּזְ בֵּ חַ :
18:32וַיִּ ְבנֶה אֶ ת־הָ אֲ בָ נִים ִמזְ בֵּ חַ ְבּ ֵשׁם יְהוָה וַיַּﬠַ שׂ ְתּﬠָ לָ ה כְּ בֵ ית סָ ַ
ָשׂם ﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים:
18:33וַ ַיּ ֲﬠ ֹר אֶ ת־הָ ﬠֵ צִ ים ַו ְינ ַַתּח אֶ ת־הַ פָּ ר ַויּ ֶ
ֹאמר ְשׁנוּ וַיִּ ְשׁנוּ וַיּ ֹאמֶ ר ַשׁלֵּ שׁוּ
ֹאמר ִמ ְלאוּ אַ ְרבָּ ﬠָ ה כ ִַדּים מַ יִם ְויִצְ קוּ ﬠַ ל־הָ עֹלָ ה ְוﬠַ ל־הָ ﬠֵ צִ ים ַו ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן 2וַיּ ֶ
ַ 18:34ויּ ֶ
ְשׁלֵּ שׁוּ:
וַי ַ
ַ 18:35ויּ ְֵלכוּ הַ מַּ יִם סָ ִביב לַ ִמּזְ בֵּ חַ ְוגַם אֶ ת־הַ ְתּﬠָ לָ ה ִמלֵּ א־מָ יִם:
18:36וַי ְִהי בַּ ﬠֲלוֹת הַ ִמּ ְנחָ ה וַיִּ גַּשׁ אֵ לִ יָּהוּ הַ נּ ִָביא וַיּ ֹאמַ ר יְהוָה אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק ְוי ְִשׂ ָראֵ ל הַ יּוֹם ִיוּ ַָדע כִּ י־אַ ָתּה
יתי אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
וּב ִד ְב ֶרי ﬠָ ִשׂ ִ
אֱ ִהים ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַאֲ נִי ﬠַ ְב ֶדּ ְ
ת־לבָּ ם אֲ חֹ ַרנִּית:
ֹת אֶ ִ
ֲ 18:37ﬠנֵנִי יְהוָה ֲﬠנֵנִי ְוי ְֵדעוּ הָ ﬠָ ם הַ זֶּה כִּ י־אַ ָתּה יְהוָה הָ אֱ ִהים וְאַ ָתּה הֲ ִסבּ ָ
18:38ו ִַתּ ֹפּל אֵ שׁ־יְהוָה וַתּ ֹאכַל אֶ ת־הָ עֹ לָ ה וְאֶ ת־הָ ﬠֵ צִ ים וְאֶ ת־הָ אֲ בָ ִנים וְאֶ ת־הֶ ﬠָ פָ ר וְאֶ ת־הַ מַּ יִם אֲ ֶשׁר־בַּ ְתּﬠָ לָ ה
לִ חֵ כָה:
ֹאמרוּ יְהוָה הוּא הָ אֱ ִהים יְהוָה הוּא הָ אֱ ִהים:
ל־פּנֵיהֶ ם וַיּ ְ
18:39וַיּ ְַרא כָּל־הָ ﬠָ ם וַיִּ פְּ לוּ ﬠַ ְ
ַיּוֹר ֵדם אֵ ִליָּהוּ אֶ ל־נַחַ ל ִקישׁוֹן
ַ 18:40ויּ ֹאמֶ ר אֵ לִ יָּהוּ לָ הֶ ם ִתּפְ שׂוּ אֶ ת־נ ְִביאֵ י הַ בַּ ﬠַ ל ִאישׁ אַ ל־יִמָּ לֵ ט מֵ הֶ ם וַיִּ ְת ְפּשׂוּם ו ִ
וַיִּ ְשׁחָ טֵ ם ָשׁם:
ָשׁם:
וּשׁתֵ ה כִּ י־קוֹל הֲ מוֹן הַ גּ ֶ
18:41וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לִ יָּהוּ לְ אַ ְחאָ ב ﬠֲלֵ ה אֱ כֹל ְ
ָשׂם פָּ נָיו בֵּ ין ְבּ ָרכוֹ:
18:42וַ ַיּﬠֲלֶ ה אַ ְחאָ ב לֶ אֱ כֹל וְלִ ְשׁתּוֹת וְאֵ לִ יָּהוּ ﬠָ לָ ה אֶ ל־ר ֹאשׁ הַ כּ ְַרמֶ ל וַיִּ גְ הַ ר אַ ְרצָה וַיּ ֶ
ֵשׁב הַ נַּﬠַ ר
ֹאמר שֻׁ ב ֶשׁבַ ע ְפּﬠָ ִמים וַיּ ֶ
אוּמה וַיּ ֶ
ֹאמר אֵ ין ְמ ָ
18:43וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־ ַנﬠֲרוֹ ﬠֲלֵ ה־נָא הַ בֵּ ט ֶדּ ֶר ־יָם וַיַּﬠַ ל וַיַּבֵּ ט וַיּ ֶ
ֶשׁבַ ע ְפּﬠָ ִמים :3
ַף־אישׁ עֹלָ ה ִמיָּם וַיּ ֹאמֶ ר ﬠֲלֵ ה אֱ מֹר אֶ ל־אַ ְחאָ ב אֱ ֹסר ו ֵָרד וְל ֹא
ֹאמר ִהנֵּה־ﬠָ ב ְק ַטנָּה כְּ כ ִ
18:44וַי ְִהי בַּ ְשּׁ ִבﬠִ ית וַיּ ֶ
ָשׁם:
יַﬠַ צָ ְרכָה הַ גּ ֶ
ֶשׁם גָּדוֹל וַיִּ ְרכַּב אַ ְחאָ ב וַיֵּלֶ ִיזְ ְרﬠֶ אלָ ה:
18:45וַי ְִהי ﬠַ ד־כֹּה וְﬠַ ד־כֹּה וְהַ ָשּׁמַ יִם ִה ְת ַק ְדּרוּ ﬠָ ִבים וְרוּחַ וַי ְִהי גּ ֶ
שׁ ָרה אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת 22
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ְשׁנֵּס ָמ ְתנָיו וַיּ ָָרץ לִ פְ נֵי אַ ְחאָ ב ﬠַ ד־בֹּאֲ כָה יִזְ ְרﬠֶ אלָ ה:
ְתה אֶ ל־אֵ ִליָּהוּ ַוי ַ
ְ 18:46ויַד־יְהוָה הָ י ָ
יאים בֶּ חָ ֶרב:
נְּב ִ
ַ 19:1ו ַיּגֵּד אַ ְחאָ ב ְל ִאיזֶבֶ ל אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אֵ ִליָּהוּ וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר הָ ַרג אֶ ת־כָּל־הַ ִ
יוֹספוּן כִּ י־כָﬠֵ ת מָ חָ ר אָ ִשׂים אֶ ת־נ ְַפ ְשׁ
19:2ו ִַתּ ְשׁלַ ח ִאיזֶבֶ ל מַ ְלאָ אֶ ל־אֵ ִליָּהוּ לֵ אמֹר כֹּה־ ַיﬠֲשׂוּן לִ י אֱ ִהים ְוכֹה ִ
כְּ נֶפֶ שׁ אַ חַ ד מֵ הֶ ם:
יהוּדה וַ ַיּנַּח אֶ ת־ ַנﬠֲרוֹ ָשׁם:
19:3וַיִּ ָרא וַיּ ָָקם וַיֵּלֶ אֶ ל־נַפְ שׁוֹ וַ ָיּב ֹא ְבּאֵ ר ֶשׁבַ ע אֲ ֶשׁר ִל ָ
ֹאמר ַרב ﬠַ ָתּה יְהוָה ַקח
ֵשׁב תַּ חַ ת רֹתֶ ם אֶ חָ ת וַיִּ ְשׁאַ ל אֶ ת־נ ְַפשׁוֹ לָ מוּת וַיּ ֶ
19:4וְהוּא־הָ לַ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ֶדּ ֶר יוֹם וַ ָיּב ֹא וַיּ ֶ
ֹתי:
נ ְַפ ִשׁי כִּ י־ל ֹא־טוֹב אָ נֹכִ י מֵ אֲ ב ָ
ישׁן תַּ חַ ת ר ֶֹתם אֶ חָ ד ו ְִהנֵּה־זֶה מַ ְלאָ ֹנגֵﬠַ בּוֹ וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ קוּם אֱ כוֹל:
19:5וַיִּ ְשׁכַּב וַיִּ ַ
ָשׁב וַיִּ ְשׁכָּב:
19:6וַ ַיּבֵּ ט ו ְִהנֵּה ְמ ַראֲ שֹׁתָ יו ֻﬠגַת ְרצָפִ ים ְוצַפַּ חַ ת מָ יִם וַיּ ֹאכַל וַיּ ְֵשׁ ְתּ וַיּ ָ
ָשׁב מַ לְ אַ יְהוָה ֵשׁנִית וַיִּ גַּע־בּוֹ וַיּ ֹאמֶ ר קוּם אֱ כֹל כִּ י ַרב ִמ ְמּ הַ ָדּ ֶר :
19:7וַיּ ָ
19:8וַיּ ָָקם וַיּ ֹאכַל וַיִּ ְשׁתֶּ ה וַיֵּלֶ ְבּכֹחַ הָ אֲ כִ ילָ ה הַ ִהיא אַ ְרבָּ ﬠִ ים יוֹם וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים לַ יְלָ ה ﬠַ ד הַ ר הָ אֱ ִהים חֹ ֵרב:
ה־לּ פֹה אֵ לִ יָּהוּ:
ֹא־שׁם אֶ ל־הַ ְמּﬠָ ָרה וַיָּלֶ ן ָשׁם ו ְִהנֵּה ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לָ יו וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ַמ ְ
19:9וַ ָיּב ָ
ת־מזְ ְבּחֹ תֶ י הָ ָרסוּ וְאֶ ת־נ ְִביאֶ י
ִ
ית ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ
ֵאתי לַ יהוָה אֱ הֵ י צְ בָ אוֹת כִּ י־ﬠָ זְ בוּ ְב ִר ְ
ֹאמר ַקנּ ֹא ִקנּ ִ
19:10וַיּ ֶ
הָ ְרגוּ בֶ חָ ֶרב ו ִָאוּ ֵָת ר אֲ נִי ְלבַ ִדּי ַויְבַ ְקשׁוּ אֶ ת־נַפְ ִשׁי לְ ַק ְחתָּ הּ:
וּמ ַשׁבֵּ ר ְסלָ ִﬠים
ֹאמר צֵא ָמחָ ר וְﬠָ ַמ ְד ָתּ בָ הָ ר ִלפְ נֵי יְהוָה ו ְִהנֵּה יְהוָה עֹבֵ ר ְורוּחַ גְּ דוֹלָ ה וְחָ זָק ְמפָ ֵרק הָ ִרים ְ
 19:11וַיּ ֶ
לִ פְ נֵי יְהוָה ל ֹא בָ רוּחַ יְהוָה וְאַ חַ ר הָ רוּחַ ַרﬠַ שׁ ל ֹא בָ ַרﬠַ שׁ יְהוָה:
19:12וְאַ חַ ר הָ ַרﬠַ שׁ אֵ שׁ ל ֹא בָ אֵ שׁ יְהוָה וְאַ חַ ר הָ אֵ שׁ קוֹל ְדּמָ מָ ה ַד ָקּה:
ה־לּ פֹ ה
ֹאמר ַמ ְ
19:13וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ אֵ לִ ָיּהוּ ַויָּלֶ ט פָּ נָיו ְבּאַ ַדּ ְרתּוֹ ַו ֵיּ ֵצא ַו ַיּ ֲﬠמֹד פֶּ תַ ח הַ ְמּﬠָ ָרה ו ְִהנֵּה אֵ לָ יו קוֹל ַויּ ֶ
אֵ לִ יָּהוּ:
ת־נְביאֶ י
ִ
ת־מזְ ְבּחֹ ֶתי הָ ָרסוּ וְאֶ
ִ
ית ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ
ֵאתי לַ יהוָה אֱ הֵ י צְ בָ אוֹת כִּ י־ﬠָ זְ בוּ ְב ִר ְ
ֹאמר ַקנּ ֹא ִקנּ ִ
19:14וַיּ ֶ
הָ ְרגוּ בֶ חָ ֶרב ו ִָאוּ ֵָת ר אֲ נִי ְלבַ ִדּי ַויְבַ ְקשׁוּ אֶ ת־נַפְ ִשׁי לְ ַק ְחתָּ הּ:
ֹאמר יְהוָה אֵ לָ יו לֵ שׁוּב לְ ַד ְרכְּ וּבָ אתָ ֶדּ ֶר ִ 1מ ְדבַּ ָרה ַדמָּ ֶשׂק וּבָ אתָ וּמָ ַשׁ ְחתָּ אֶ ת־חֲ זָאֵ ל לְ ֶמלֶ ﬠַ ל־אֲ ָרם:
19:15וַיּ ֶ
ן־שׁפָ ט ֵמאָ בֵ ל ְמחוֹלָ ה ִתּ ְמ ַשׁח ְלנ ִָביא
ישׁע בֶּ ָ
ן־נִמ ִשׁי ִתּ ְמ ַשׁח לְ ֶמלֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־אֱ ִל ָ
19:16וְאֵ ת יֵהוּא בֶ ְ
ַתּ ְחתֶּ י :
ישׁע:
19:17וְהָ יָה הַ נּ ְִמלָ ט מֵ חֶ ֶרב חֲ זָאֵ ל י ִָמית יֵהוּא וְהַ נּ ְִמלָ ט מֵ חֶ ֶרב יֵהוּא י ִָמית אֱ לִ ָ
 19:18ו ְִה ְשׁאַ ְר ִתּי ִלי ְ 2בי ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ פִ ים אֲ נ ִָשׁים 3כָּל־הַ ִבּ ְר ַכּיִם אֲ ֶשׁר ל ֹא־כ ְָרעוּ לַ בַּ ﬠַ ל ְוכָל־הַ פֶּ ה אֲ ֶשׁר
ָשׁק לוֹ:
ל ֹא־נ ַ
ן־שׁפָ ט וְהוּא חֹ ֵרשׁ ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר צְ ָמ ִדים לְ פָ נָיו וְהוּא ִבּ ְשׁנֵים הֶ ﬠָ ָשׂר ַו ַיּ ֲﬠבֹר
ישׁע בֶּ ָ
19:19וַיֵּלֶ ִמ ָשּׁם וַיִּ ְמצָא אֶ ת־אֱ לִ ָ
אֵ לִ יָּהוּ אֵ לָ יו וַיּ ְַשׁלֵ אַ ַדּ ְרתּוֹ אֵ לָ יו:
ֹאמ ר לוֹ לֵ שׁוּב כִּ י
וּל ִא ִמּי וְאֵ ְלכָה אַ חֲ ֶרי וַיּ ֶ
19:20וַ ַיּ ֲﬠזֹב אֶ ת־הַ בָּ ָקר וַיּ ָָרץ אַ חֲ ֵרי אֵ לִ יָּהוּ וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ְשּׁ ָקה־נָּא לְ אָ ִבי ְ
יתי לָ :
מֶ ה־ﬠָ ִשׂ ִ
וּבכְ לִ י הַ בָּ ָקר ִבּ ְשּׁלָ ם הַ בָּ ָשׂר וַיִּ ֵתּן לָ ﬠָ ם וַיּ ֹאכֵלוּ ַויּ ָָקם ַויֵּלֶ
ָשׁב מֵ אַ חֲ ָריו וַיִּ ַקּח אֶ ת־צֶמֶ ד הַ בָּ ָקר וַיִּ זְ בָּ חֵ הוּ ִ
19:21וַיּ ָ
ְשׁ ְרתֵ הוּ:
אַ חֲ ֵרי אֵ לִ יָּהוּ ַוי ָ
וּשׁ ַניִם מֶ לֶ ִאתּוֹ וְסוּס ו ָָרכֶב וַיַּﬠַ ל וַיָּצַ ר ﬠַ ל־שׁ ְֹמרוֹן וַיִּ לָּ חֶ ם
וּשׁ ִשׁים ְ
20:1וּבֶ ן־הֲ ַדד ֶמלֶ ־אֲ ָרם ָקבַ ץ אֶ ת־כָּל־חֵ ילוֹ ְ
בָּ הּ:
20:2וַיִּ ְשׁלַ ח מַ לְ אָ כִ ים אֶ ל־אַ ְחאָ ב מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל הָ ﬠִ ָירה:
טּוֹבים ִלי־הֵ ם:
ָשׁי וּבָ נֶי הַ ִ
ֹאמר לוֹ כֹּה אָ מַ ר בֶּ ן־הֲ ַדד כּ ְַספְּ וּזְ הָ ְב ִלי־הוּא ְונ ֶ
20:3וַיּ ֶ
ר־לי:
20:4וַיַּﬠַ ן מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר כִּ ְדבָ ְר אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ לְ אֲ נִ י ְוכָל־אֲ ֶשׁ ִ
ָשׁי וּבָ נֶי לִ י
י־שׁלַ ְח ִתּי אֵ לֶ י לֵ אמֹר כּ ְַספְּ וּזְ הָ ְב ְונ ֶ
ֹאמרוּ כֹּה־אָ מַ ר בֶּ ן־הֲ ַדד לֵ אמֹר כִּ ָ
20:5וַיָּשֻׁ בוּ הַ מַּ לְ אָ כִ ים וַיּ ְ
ִתתֵּ ן:
ָל־מ ְח ַמד ﬠֵ י ֵניהֶ ם
ית וְאֵ ת בָּ תֵּ י ﬠֲבָ ֶדי וְהָ יָה כּ ַ
20:6כִּ י ִאם־כָּﬠֵ ת מָ חָ ר אֶ ְשׁלַ ח אֶ ת־ﬠֲבָ ַדי אֵ לֶ י ו ְִחפְּ שׂוּ אֶ ת־בֵּ ְ
י ִָשׂימוּ ְבי ָָדם וְלָ ָקחוּ:
וּלבָ נַי
ָשׁי ְ
י־שׁלַ ח אֵ לַ י ְלנ ַ
20:7וַיִּ ְק ָרא מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ כָל־זִ ְקנֵי הָ אָ ֶרץ וַיּ ֹאמֶ ר ְדּעוּ־נָא ְוּראוּ כִּ י ָרﬠָ ה זֶה ְמבַ ֵקּשׁ כִּ ָ
וּלְ כ ְַספִּ י וְלִ זְ הָ ִבי ְול ֹא מָ נַﬠְ ִתּי ִממֶּ נּוּ:
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ל־תּ ְשׁמַ ע וְלוֹא ת ֹאבֶ ה:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו כָּל־הַ זְּ ֵקנִים ְוכָל־הָ ﬠָ ם אַ ִ
ַ 20:8ויּ ְ
ֱשׂה וְהַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ל ֹא
שׁנָה אֶ ﬠ ֶ
ר־שׁלַ ְחתָּ אֶ ל־ﬠַ ְב ְדּ בָ ִרא ֹ
20:9וַיּ ֹאמֶ ר לְ מַ לְ אֲ כֵי בֶ ן־הֲ ַדד ִא ְמרוּ לַ אדֹנִי הַ ֶמּלֶ כֹּל אֲ ֶשׁ ָ
אוּכַל לַ ﬠֲשׂוֹת וַיֵּלְ כוּ הַ מַּ לְ אָ כִ ים ַוי ְִשׁ ֻבהוּ ָדּבָ ר:
יוֹספוּ ִאם־י ְִשׂ ֹפּק ﬠֲפַ ר שׁ ְֹמ רוֹן ִל ְשׁﬠָ לִ ים ְלכָל־הָ ﬠָ ם
20:10וַיִּ ְשׁלַ ח אֵ לָ יו בֶּ ן־הֲ ַדד ַויּ ֹאמֶ ר כֹּה־ ַיﬠֲשׂוּן לִ י אֱ ִהים ְו ֹכה ִ
אֲ ֶשׁר ְבּ ַרגְ לָ י:
20:11וַיַּﬠַ ן מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר ַדּ ְבּרוּ אַ ל־י ְִתהַ לֵּ ל חֹ גֵר כִּ ְמפַ תֵּ חַ :
ֹאמר אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו ִשׂימוּ ַויּ ִָשׂימוּ ﬠַ ל־הָ ִﬠיר:
20:12וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וְהוּא שֹׁתֶ ה הוּא וְהַ ְמּלָ כִ ים בַּ סֻּ כּוֹת ַויּ ֶ
ית אֵ ת כָּל־הֶ הָ מוֹן הַ גָּדוֹל הַ זֶּה
ֹאמר כֹּה אָ ַמר יְהוָה ְה ָר ִא ָ
20:13ו ְִהנֵּה נ ִָביא אֶ חָ ד ִנגַּשׁ אֶ ל־אַ ְחאָ ב מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
ִה ְננִ י נ ְֹתנוֹ ְבי ְָד הַ יּוֹם ְוי ַָד ְﬠתָּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ֹאמ ר ִמי־י ְֶאסֹ ר הַ ִמּ ְלחָ ָמה וַיּ ֹא ֶמ ר אָ ָתּה:
ֹאמר אַ ְחאָ ב ְבּ ִמי וַיּ ֹאמֶ ר כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה ְבּ ַנﬠ ֲֵרי ָשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת וַיּ ֶ
20:14וַיּ ֶ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
וּשׁ ִשׁים וְאַ חֲ ֵריהֶ ם פָּ ַקד אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם כּ ְ
אתיִם ְשׁ ַניִם ְ
20:15וַיִּ פְ קֹד אֶ ת־ ַנﬠ ֲֵרי ָשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת וַיִּ ְהיוּ מָ ַ
ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים:
ים־וּשׁ ַניִם ֶמלֶ עֹ זֵר אֹתוֹ:
ְ
ֹתה ִשׁכּוֹר בַּ סֻּ כּוֹת הוּא וְהַ ְמּלָ כִ ים ְשׁ ִשׁ
20:16וַיֵּצְ אוּ בַּ צָּהֳ ָריִם וּבֶ ן־הֲ ַדד שׁ ֶ
שׁנָה וַיִּ ְשׁלַ ח בֶּ ן־הֲ ַדד וַיַּגִּ ידוּ לוֹ לֵ אמֹר אֲ נ ִָשׁים יָצְ אוּ ִמשּׁ ְֹמ רוֹן:
20:17וַיֵּצְ אוּ ַנﬠ ֲֵרי ָשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת בָּ ִרא ֹ
20:18וַיּ ֹאמֶ ר ִאם־לְ ָשׁלוֹם יָ ָצאוּ ִתּ ְפשׂוּם חַ יִּ ים ו ְִאם לְ ִמלְ חָ מָ ה יָצָאוּ חַ יִּ ים ִתּפְ שׂוּם:
20:19וְאֵ לֶּ ה יָצְ אוּ ִמן־הָ ﬠִ יר ַנﬠ ֲֵרי ָשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת וְהַ חַ יִל אֲ ֶשׁר אַ חֲ ֵריהֶ ם:
20:20וַיַּכּוּ ִאישׁ ִאישׁוֹ וַ ָיּנֻסוּ אֲ ָרם וַיִּ ְר ְדּפֵ ם י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ מָּ לֵ ט בֶּ ן־הֲ ַדד מֶ לֶ אֲ ָרם ﬠַ ל־סוּס וּפָ ָר ִשׁים:
ַ 20:21ויֵּצֵא ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ַיּ אֶ ת־הַ סּוּס וְאֶ ת־הָ ָרכֶב ו ְִהכָּה בַ אֲ ָרם ַמכָּה גְ דוֹלָ ה:
ֲשׂה כִּ י ִל ְתשׁוּבַ ת הַ ָשּׁנָה מֶ לֶ
ר־תּﬠ ֶ
20:22וַיִּ גַּשׁ הַ נּ ִָביא אֶ ל־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ לֵ ִה ְתחַ ַזּק ו ְַדע ְוּראֵ ה אֵ ת אֲ ֶשׁ ַ
אֲ ָרם עֹלֶ ה ﬠָ לֶ י :
20:23וְﬠַ ְב ֵדי ֶמלֶ ־אֲ ָרם אָ ְמ רוּ אֵ לָ יו אֱ הֵ י הָ ִרים אֱ הֵ יהֶ ם ﬠַ ל־כֵּן חָ זְ קוּ ִמ ֶמּנּוּ וְאוּלָ ם נִלָּ חֵ ם ִאתָּ ם בַּ ִמּישׁוֹר ִאם־ל ֹא
נֶחֱ זַק מֵ הֶ ם:
ֲשׂה הָ סֵ ר הַ ְמּלָ כִ ים ִאישׁ ִמ ְמּקֹ מוֹ ו ְִשׂים פַּ חוֹת ַתּ ְחתֵּ יהֶ ם:
20:24וְאֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה ﬠ ֵ
אוֹתם בַּ ִמּישׁוֹר ִאם־ל ֹא נֶחֱ זַק
ָ
אוֹת וְסוּס כַּסּוּס ו ְֶרכֶב כּ ֶָרכֶב ְונִלָּ חֲ ָמה
ֶה־ל חַ יִל כַּחַ יִל הַ נֹּפֵ ל ֵמ ָ
20:25וְאַ ָתּה ִת ְמנ ְ
מֵ הֶ ם וַיִּ ְשׁמַ ע לְ קֹ לָ ם וַיַּﬠַ שׂ כֵּן:
20:26וַי ְִהי לִ ְתשׁוּבַ ת הַ ָשּׁנָה וַיִּ פְ קֹ ד בֶּ ן־הֲ ַדד אֶ ת־אֲ ָרם וַיַּﬠַ ל אֲ פֵ ָקה לַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠִ ם־י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הָ ְתפָּ ְקדוּ ְוכָלְ כְּ לוּ וַיֵּלְ כוּ לִ ְק ָראתָ ם וַיַּחֲ נוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל נֶגְ ָדּם כִּ ְשׁנֵי חֲ ִשׂפֵ י ִﬠזִּ ים וַאֲ ָרם ִמ ְלאוּ
ְ 20:27
אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ֹאמר כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר אָ ְמ רוּ אֲ ָרם אֱ הֵ י הָ ִרים יְהוָה
20:28וַיִּ גַּשׁ ִאישׁ הָ אֱ ִהים וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
ִידﬠְ ֶתּם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ְול ֹא־אֱ הֵ י ﬠ ֲָמ ִקים הוּא ְונ ַָת ִתּי אֶ ת־כָּל־הֶ הָ מוֹן הַ גָּדוֹל הַ זֶּה ְבּי ֶָד ו ַ
20:29וַיַּחֲ נוּ אֵ לֶּ ה ֹנכַח אֵ לֶּ ה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים וַי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ו ִַתּ ְק ַרב הַ ִמּלְ חָ מָ ה וַיַּכּוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־אֲ ָרם
מֵ אָ ה־אֶ לֶ ף ַרגְ לִ י ְבּיוֹם אֶ חָ ד:
חוֹמה ﬠַ ל־ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה אֶ לֶ ף ִאישׁ הַ נּוֹתָ ִרים וּבֶ ן־הֲ ַדד ָנס וַיָּב ֹא
נּוֹת ִרים אֲ פֵ ָקה אֶ ל־הָ ִﬠיר ו ִַתּפֹּל הַ ָ
ַ 20:30ו ָיּנֻסוּ הַ ָ
אֶ ל־הָ ִﬠיר חֶ ֶד ר ְבּחָ ֶדר:
י־מ ְלכֵי חֶ סֶ ד הֵ ם נ ִָשׂימָ ה נָּא ַשׂ ִקּים ְבּ ָמ ְת ֵנינוּ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ﬠֲבָ ָדיו ִהנֵּה־נָא ָשׁ ַמ ְﬠנוּ כִּ י מַ לְ כֵי בֵּ ית ִי ְשׂ ָראֵ ל כִּ ַ
20:31וַיּ ְ
ל־מלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אוּלַ י יְחַ יֶּה אֶ ת־נ ְַפ ֶשׁ :
אשׁינוּ ְונֵצֵא אֶ ֶ
וַחֲ בָ ִלים ְבּ ָר ֵ
ֹאמ רוּ ﬠַ ְב ְדּ בֶ ן־הֲ ַדד אָ מַ ר ְתּ ִחי־נָא
ל־מלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ַויּ ְ
אשׁיהֶ ם ַו ָיּבֹאוּ אֶ ֶ
20:32וַיּ ְַחגְּ רוּ ַשׂ ִקּים ְבּמָ ְתנֵיהֶ ם וַחֲ בָ ִלים ְבּ ָר ֵ
עוֹדנּוּ חַ י אָ ִחי הוּא:
ֹאמר הַ ֶ
נ ְַפ ִשׁי וַיּ ֶ
ֹאמר בֹּאוּ ָקחֻ הוּ ַויֵּצֵא אֵ לָ יו בֶּ ן־הֲ ַדד
ֹאמ רוּ אָ ִחי בֶ ן־הֲ ַדד ַויּ ֶ
20:33וְהָ אֲ נ ִָשׁים ְינַחֲ שׁוּ וַיְמַ הֲ רוּ וַיּ ְַחלְ טוּהָ ִממֶּ נּוּ וַיּ ְ
וַ ַיּﬠֲלֵ הוּ ﬠַ ל־הַ מֶּ ְרכָּבָ ה:
ר־שׂם אָ ִבי
20:34וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר־לָ ַקח־אָ ִבי ֵמאֵ ת אָ ִבי אָ ִשׁיב וְחוּצוֹת תָּ ִשׂים לְ ְב ַדמֶּ ֶשׂק כַּאֲ ֶשׁ ָ
ְשׁלְּ חֵ הוּ:
ְבּשׁ ְֹמרוֹן וַאֲ נִי בַּ ְבּ ִרית אֲ ַשׁלְּ חֶ ָךּ וַיִּ כְ ָרת־לוֹ ְב ִרית וַי ַ
ל־רﬠֵ הוּ ִבּ ְדבַ ר יְהוָה הַ כֵּינִ י נָא ַוי ְָמאֵ ן הָ ִאישׁ ְלהַ כֹּתוֹ:
יאים אָ ַמר אֶ ֵ
נְּב ִ
20:35ו ְִאישׁ אֶ חָ ד ִמ ְבּנֵי הַ ִ
ֹא־שׁ ַמ ְﬠ ָתּ ְבּקוֹל יְהוָה ִהנְּ הוֹלֵ ֵמ ִא ִתּי ו ְִהכְּ הָ אַ ְריֵה וַיֵּלֶ ֵמאֶ צְ לוֹ וַיִּ ְמצָאֵ הוּ הָ אַ ְריֵה
ַ 20:36ויּ ֹאמֶ ר לוֹ יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ָ
וַ ַיּכֵּהוּ:
20:37וַיִּ ְמצָא ִאישׁ אַ חֵ ר וַיּ ֹאמֶ ר הַ כֵּינִי נָא וַ ַיּכֵּהוּ הָ ִאישׁ הַ כֵּה וּפָ צֹﬠַ :
20:38וַיֵּלֶ הַ נּ ִָביא וַ ַיּ ֲﬠמֹד לַ מֶּ לֶ ﬠַ ל־הַ ָדּ ֶר וַיִּ ְתחַ פֵּ שׂ בָּ אֲ פֵ ר ﬠַ ל־ﬠֵ ינָיו:
ֵה־אישׁ סָ ר ַויָּבֵ א אֵ לַ י ִאישׁ
ֹאמר ﬠַ ְב ְדּ ָי ָצא ְב ֶק ֶרב־הַ ִמּלְ חָ מָ ה ו ְִהנּ ִ
ַ 20:39וי ְִהי הַ מֶּ לֶ עֹבֵ ר וְהוּא ָצﬠַ ק אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַיּ ֶ
ם־הפָּ ֵקד יִפָּ ֵקד וְהָ יְתָ ה נ ְַפ ְשׁ תַּ חַ ת נַפְ שׁוֹ אוֹ כִ כַּר־כֶּסֶ ף ִתּ ְשׁקוֹל:
וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמֹר אֶ ת־הָ ִאישׁ הַ זֶּה ִא ִ

20:40וַי ְִהי ﬠַ ְב ְדּ עֹ ֵשׂה הֵ נָּה וָהֵ נָּה וְהוּא אֵ ינֶנּוּ וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל כֵּן ִמ ְשׁפָּ ֶט אַ ָתּה חָ ָרצְ ָתּ:
20:41וַיְמַ הֵ ר וַיָּסַ ר אֶ ת־הָ אֲ פֵ ר מֵ ﬠַ ל ﬠֵ ינָיו וַ ַיּכֵּר אֹתוֹ ֶמלֶ ִי ְשׂ ָראֵ ל כִּ י ֵמהַ נּ ְִב ִאים הוּא:
ְתה נ ְַפ ְשׁ ַתּחַ ת נ ְַפשׁוֹ וְﬠַ ְמּ ַתּחַ ת ﬠַ מּוֹ:
ת־אישׁ־חֶ ְר ִמי ִמיָּד וְהָ י ָ
ִ
20:42וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו כֹּה אָ מַ ר יְהוָה יַﬠַ ן ִשׁלַּ ְחתָּ אֶ
20:43וַיֵּלֶ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־בֵּ יתוֹ סַ ר ְוזָﬠֵ ף וַיָּב ֹא שׁ ְֹמרוֹנָה:
אלי אֲ ֶשׁר ְבּיִזְ ְרﬠֶ אל אֵ צֶל הֵ יכַל אַ ְחאָ ב ֶמלֶ שׁ ְֹמרוֹן:
21:1וַי ְִהי אַ חַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה כּ ֶֶרם הָ יָה לְ נָבוֹת הַ יִּ זְ ְרﬠֵ ִ
יתי וְאֶ ְתּ ָנה לְ
ִיהי־לִ י לְ גַן־י ָָרק כִּ י הוּא ָקרוֹב אֵ צֶל בֵּ ִ
ַ 21:2וי ְַדבֵּ ר אַ ְחאָ ב אֶ ל־נָבוֹת לֵ אמֹר ְתּנָה־לִּ י אֶ ת־כּ ְַר ְמ ו ִ
ָה־ל כֶסֶ ף ְמ ִחיר זֶה:
ַתּ ְח ָתּיו כּ ֶֶרם טוֹב ִמ ֶמּנּוּ ִאם טוֹב ְבּﬠֵ ינֶי אֶ ְתּנ ְ
ֹאמר נָבוֹת אֶ ל־אַ ְחאָ ב חָ ִלילָ ה לִּ י מֵ יהוָה ִמ ִתּ ִתּי אֶ ת־נַחֲ לַ ת אֲ בֹתַ י לָ :
ַ 21:3ויּ ֶ
ר־דּבֶּ ר אֵ לָ יו נָבוֹת הַ יִּ זְ ְרﬠֵ אלִ י וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא־אֶ תֵּ ן לְ אֶ ת־נַחֲ לַ ת
21:4וַ ָיּב ֹא אַ ְחאָ ב אֶ ל־בֵּ יתוֹ סַ ר ְוזָﬠֵ ף ﬠַ ל־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁ ִ
ל־מטָּ תוֹ וַיַּסֵּ ב אֶ ת־פָּ נָיו ְול ֹא־אָ כַל לָ חֶ ם:
אֲ בוֹתָ י וַיִּ ְשׁכַּב ﬠַ ִ
21:5ו ַָתּב ֹא אֵ לָ יו ִאיזֶבֶ ל ִא ְשׁתּוֹ ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֵ לָ יו מַ ה־זֶּ ה רוּחֲ סָ ָרה וְאֵ ינְ אֹ כֵל לָ חֶ ם:
ָה־ל
21:6וַי ְַדבֵּ ר אֵ לֶ יהָ כִּ י־אֲ ַדבֵּ ר אֶ ל־נָבוֹת הַ יִּ זְ ְרﬠֵ אלִ י ָואֹמַ ר לוֹ ְתּנָה־לִּ י אֶ ת־כּ ְַר ְמ ְבּכֶסֶ ף אוֹ ִאם־חָ פֵ ץ אַ ָתּה אֶ ְתּנ ְ
כ ֶֶרם תַּ ְחתָּ יו וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא־אֶ תֵּ ן לְ אֶ ת־כּ ְַר ִמי:
ֲשׂה ְמלוּכָה ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל קוּם אֱ כָל־לֶ חֶ ם ְוי ִַטב ִלבֶּ אֲ נִי אֶ ֵתּן ְל
ַ 21:7ותּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ִאיזֶבֶ ל ִא ְשׁתּוֹ אַ ָתּה ﬠַ תָּ ה תַּ ﬠ ֶ
אלי:
אֶ ת־כּ ֶֶרם נָבוֹת הַ יִּ זְ ְרﬠֵ ִ
21:8ו ִַתּכְ תֹּב ְספָ ִרים ְבּ ֵשׁם אַ ְחאָ ב ו ַַתּ ְחתֹּם ְבּחֹ ָתמוֹ ו ִַתּ ְשׁלַ ח הַ ְספָ ִרים אֶ ל־הַ זְּ ֵקנִים וְאֶ ל־הַ חֹ ִרים אֲ ֶשׁר ְבּ ִﬠירוֹ
הַ יֹּ ְשׁ ִבים אֶ ת־נָבוֹת:
ְהוֹשׁיבוּ אֶ ת־נָבוֹת ְבּר ֹאשׁ הָ ﬠָ ם:
21:9ו ִַתּכְ תֹּב בַּ ְסּפָ ִרים לֵ אמֹר ִק ְראוּ־צוֹם ו ִ
ֵי־בלִ יַּﬠַ ל נֶגְ דּוֹ וִיﬠִ דֻ הוּ לֵ אמֹר ִקלְ לַ ת אֱ ִהים ו ֶָמלֶ וְהוֹצִ יאֻ הוּ ו ְִס ְק ֻלהוּ ְויָמֹת:
ְהוֹשׁיבוּ ְשׁ ַניִם אֲ נ ִָשׁים ְבּנ ְ
21:10ו ִ
21:11וַ ַיּﬠֲשׂוּ אַ ְנ ֵשׁי ﬠִ ירוֹ הַ זְּ ֵקנִים וְהַ חֹ ִרים אֲ ֶשׁר הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּﬠִ ירוֹ כַּאֲ ֶשׁר ָשׁ ְלחָ ה אֲ לֵ יהֶ ם ִאיזָבֶ ל כַּאֲ ֶשׁ ר כָּתוּב
בַּ ְסּפָ ִרים אֲ ֶשׁר ָשׁ ְלחָ ה אֲ לֵ יהֶ ם:
ָ 21:12ק ְראוּ צוֹם וְהֹ ִשׁיבוּ אֶ ת־נָבוֹת ְבּר ֹאשׁ הָ ﬠָ ם:
ֵי־ב ִליַּﬠַ ל ַויּ ְֵשׁבוּ נֶגְ דּוֹ ַוי ְִﬠדֻ הוּ אַ נְ ֵשׁי הַ ְבּ ִליַּﬠַ ל אֶ ת־נָבוֹת ֶנגֶד הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר ִקלֵּ ל נָבוֹת
ַ 21:13ו ָיּבֹאוּ ְשׁנֵי הָ אֲ נ ִָשׁים ְבּנ ְ
אֱ ִהים וָמֶ לֶ וַיֹּ צִ אֻ הוּ ִמחוּץ לָ ﬠִ יר וַיִּ ְס ְקלֻהוּ בָ אֲ בָ ִנים וַ ָיּמֹת:
מ ר סֻ ַקּל נָבוֹת וַ ָיּמֹת:
ל־איזֶבֶ ל לֵ א ֹ
21:14וַיִּ ְשׁלְ חוּ אֶ ִ
אלי אֲ ֶשׁר
ֹאמר ִאיזֶבֶ ל אֶ ל־אַ ְחאָ ב קוּם ֵרשׁ אֶ ת־כּ ֶֶרם נָבוֹת הַ יִּ זְ ְרﬠֵ ִ
21:15וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ ִאיזֶבֶ ל כִּ י־סֻ ַקּל נָבוֹת וַ ָיּמֹת וַתּ ֶ
י־מת:
ת־ל ְבכֶסֶ ף כִּ י אֵ ין נָבוֹת חַ י כִּ ֵ
ֵמאֵ ן לָ ֶת ְ
אלי ְל ִר ְשׁתּוֹ:
21:16וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ אַ ְחאָ ב כִּ י ֵמת נָבוֹת ַויּ ָָקם אַ ְחאָ ב לָ ֶר ֶדת אֶ ל־כּ ֶֶרם נָבוֹת הַ יִּ זְ ְרﬠֵ ִ
21:17וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־אֵ ִליָּהוּ הַ ִתּ ְשׁ ִבּי לֵ אמֹר:
21:18קוּם ֵרד לִ ְק ַראת אַ ְחאָ ב מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִהנֵּה ְבּכ ֶֶרם נָבוֹת אֲ ֶשׁר־י ַָרד ָשׁם ְל ִר ְשׁתּוֹ:
מר כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר
21:19ו ְִדבַּ ְרתָּ אֵ לָ יו לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמ ר יְהוָה הֲ ָר ַצ ְח ָתּ ְוגַם־י ָָר ְשׁתָּ ו ְִדבַּ ְר ָתּ אֵ לָ יו לֵ א ֹ
ת־דּ ְמ גַּם־אָ תָּ ה:
ת־דּם נָבוֹת ָי קּוּ הַ כְּ לָ ִבים אֶ ָ
לָ ְקקוּ הַ כְּ לָ ִבים אֶ ַ
צָאתי יַﬠַ ן ִה ְתמַ כּ ְֶר לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ְלהַ כְ ִﬠיסוֹ:
ֹאמר ָמ ִ
ַ 21:20ויּ ֹאמֶ ר אַ ְחאָ ב אֶ ל־אֵ לִ יָּהוּ הַ ְמצָאתַ נִי ֹאי ְִבי וַיּ ֶ
וּבﬠַ ְר ִתּי אַ חֲ ֶרי ו ְִהכְ ַר ִתּי ְלאַ ְחאָ ב ַמ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר וְﬠָ צוּר וְﬠָ זוּב
 21:21כֹּה אָ ַמר יְהוָהִ 1ה ְננִי מֵ ִביא אֵ לֶ י ָרﬠָ ה ִ
ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ית כְּ בֵ ית י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט וּכְ בֵ ית בַּ ְﬠ ָשׁא בֶ ן־אֲ ִחיָּה אֶ ל־הַ כַּﬠַ ס אֲ ֶשׁר ִהכְ ﬠַ ְס ָתּ וַתַּ חֲ ִטא
ְ 21:22ונָתַ ִתּי אֶ ת־בֵּ ְ
אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־איזֶבֶ ל ְבּחֵ לֶ ק יִזְ ְרﬠֶ אל:
ִ
מ ר הַ כְּ לָ ִבים י ֹאכְ לוּ אֶ
ַם־ל ִאיזֶבֶ ל ִדּבֶּ ר יְהוָה לֵ א ֹ
ְ 21:23וג ְ
21:24הַ מֵּ ת לְ אַ ְחאָ ב בָּ ﬠִ יר י ֹאכְ לוּ הַ כְּ לָ ִבים ְוהַ מֵּ ת בַּ ָשּׂ ֶדה י ֹאכְ לוּ עוֹף הַ ָשּׁ ָמיִם:
ַ 21:25רק ל ֹא־הָ יָה כְ אַ ְחאָ ב אֲ ֶשׁר ִה ְתמַ כֵּר לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה אֲ ֶשׁר־הֵ סַ ָתּה אֹ תוֹ ִאיזֶבֶ ל ִא ְשׁתּוֹ:
הוֹרישׁ יְהוָה ִמפְּ נֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
21:26וַיּ ְַתﬠֵ ב ְמאֹד לָ לֶ כֶת אַ חֲ ֵרי הַ גִּ לֻּלִ ים כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁר ִ
ל־בּ ָשׂרוֹ ַויָּצוֹם וַיִּ ְשׁכַּב בַּ ָשּׂק וַיְהַ לֵּ
ם־שׂק ﬠַ ְ
ָשׂ ַ
ַ 21:27וי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ אַ ְחאָ ב אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַיִּ ְק ַרע ְבּג ָָדיו וַיּ ֶ
אַ ט:
ַ 21:28וי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־אֵ לִ יָּהוּ הַ ִתּ ְשׁ ִבּי לֵ אמֹר:
21:29הֲ ָר ִאיתָ כִּ י־נִכְ נַע אַ ְחאָ ב ִמלְּ פָ נָי יַﬠַ ן כִּ י־נִכְ נַע ִמפָּ נַי ל ֹא־אָ ִבי הָ ָרﬠָ ה ְבּיָמָ יו ִבּימֵ י ְבנוֹ אָ ִביא הָ ָרﬠָ ה ﬠַ ל־בֵּ יתוֹ:
22:1וַיּ ְֵשׁבוּ ָשׁ שׁ ָשׁנִים אֵ ין ִמלְ חָ מָ ה בֵּ ין אֲ ָרם וּבֵ ין י ְִשׂ ָראֵ ל:
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ְהוּדה אֶ ל־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ ־י ָ
ישׁית וַיּ ֵֶרד י ָ
22:2וַי ְִהי בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁלִ ִ
אֹתהּ ִמיַּד ֶמלֶ אֲ ָרם:
ֹאמר ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו הַ י ְַדﬠְ ֶתּם כִּ י־לָ נוּ ָרמֹת גִּ ְלﬠָ ד וַאֲ נ ְַחנוּ מַ ְח ִשׁים ִמ ַקּחַ ת ָ
22:3וַיּ ֶ
ל־מלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל כָּמוֹנִי כָמוֹ כְּ ﬠַ ִמּי
ְהוֹשׁפָ ט אֶ ֶ
ְהוֹשׁפָ ט הֲ תֵ לֵ ִא ִתּי לַ ִמּלְ חָ מָ ה ָרמֹת גִּ לְ ﬠָ ד וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
22:4וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־י ָ
כְ ﬠַ מֶּ כְּ סוּסַ י כְּ סוּסֶ י :
ת־דּבַ ר יְהוָה:
ְהוֹשׁפָ ט אֶ ל־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ְדּ ָרשׁ־נָא כַיּוֹם אֶ ְ
22:5וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
ל־רמֹת גִּ ְלﬠָ ד לַ ִמּ ְלחָ מָ ה
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם הַ אֵ לֵ ﬠַ ָ
יאים כְּ אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ִאישׁ וַיּ ֶ
22:6וַיִּ ְקבֹּץ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ נּ ְִב ִ
ֹאמרוּ ﬠֲלֵ ה ְויִתֵּ ן אֲ ֹדנָי ְבּיַד הַ ֶמּלֶ :
ִאם־אֶ ְח ָדּל וַיּ ְ
ְהוֹשׁפָ ט הַ אֵ ין ֹפּה נ ִָביא לַ יהוָה עוֹד ְונ ְִד ְר ָשׁה מֵ אוֹתוֹ:
22:7וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
ֵאתיו כִּ י ל ֹא־י ְִתנַבֵּ א ﬠָ לַ י
ְהוֹשׁפָ ט עוֹד ִאישׁ־אֶ חָ ד ִל ְד רֹשׁ אֶ ת־יְהוָה מֵ ֹאתוֹ וַאֲ ִני ְשׂנ ִ
ַ 22:8ויּ ֹאמֶ ר מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־י ָ
ְהוֹשׁפָ ט אַ ל־י ֹאמַ ר הַ ֶמּלֶ כֵּן:
ם־רע ִמי ָכיְהוּ בֶּ ן־י ְִמלָ ה וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
טוֹב כִּ י ִא ָ
ֹאמר ַמהֲ ָרה ִמי ָכיְהוּ בֶ ן־י ְִמלָ ה:
22:9וַיִּ ְק ָרא מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־סָ ִריס אֶ חָ ד וַיּ ֶ
שׁ ְמרוֹן
ְהוּדה יֹ ְשׁ ִבים ִאישׁ ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ ְמלֻבָּ ִשׁים ְבּג ִָדים ְבּגֹ ֶרן פֶּ ַתח ַשׁﬠַ ר ֹ
ִיהוֹשׁפָ ט ֶמלֶ ־י ָ
ָ
וּמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ו
ֶ 22:10
יאים ִמ ְתנ ְַבּ ִאים לִ פְ נֵיהֶ ם:
ְוכָל־הַ נּ ְִב ִ
22:11וַיַּﬠַ שׂ לוֹ צִ ְד ִקיָּה בֶ ן־כְּ ַנ ֲﬠנָה ַק ְרנֵי בַ ְרזֶל וַיּ ֹאמֶ ר כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה ְבּאֵ לֶּ ה ְתּ ַנגַּח אֶ ת־אֲ ָרם ﬠַ ד־ ַכּ תָ ם:
ְ 22:12וכָל־הַ נּ ְִב ִאים נ ְִבּ ִאים כֵּן לֵ אמֹר ﬠֲלֵ ה ָרמֹת גִּ לְ ﬠָ ד וְהַ צְ לַ ח ְונָתַ ן יְהוָה ְבּיַד הַ ֶמּלֶ :
יאים פֶּ ה־אֶ חָ ד טוֹב אֶ ל־הַ מֶּ לֶ
מ ר ִהנֵּה־נָא ִדּ ְב ֵרי הַ נּ ְִב ִ
22:13וְהַ מַּ לְ אָ אֲ ֶשׁר־הָ לַ לִ ְקר ֹא ִמי ָכיְהוּ ִדּבֶּ ר אֵ לָ יו לֵ א ֹ
י ְִהי־נָא ִד ְ ֶב רי כִּ ְדבַ ר אַ חַ ד מֵ הֶ ם ו ְִדבַּ ְרתָּ טּוֹב:
ֹאמר ִמי ָכיְהוּ חַ י־יְהוָה כִּ י אֶ ת־אֲ ֶשׁר י ֹאמַ ר יְהוָה אֵ לַ י אֹ תוֹ אֲ ַדבֵּ ר:
ַ 22:14ויּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו ﬠֲלֵ ה
ל־רמֹת גִּ ְלﬠָ ד לַ ִמּ ְלחָ ָמה ִאם־נ ְֶח ָדּל וַיּ ֶ
22:15וַיָּבוֹא אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֵ לָ יו ִמי ָכיְהוּ הֲ נֵלֵ אֶ ָ
וְהַ צְ לַ ח ְונָתַ ן יְהוָה ְבּיַד הַ מֶּ לֶ :
ֹא־ת ַדבֵּ ר אֵ לַ י ַרק־אֱ מֶ ת ְבּ ֵשׁם יְהוָה:
22:16וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו הַ מֶּ לֶ ﬠַ ד־כַּמֶּ ה ְפﬠָ ִמים אֲ נִי ַמ ְשׁ ִבּﬠֶ אֲ ֶשׁר ל ְ
יתי אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְנ ֹפצִ ים אֶ ל־הֶ הָ ִרים כַּצּ ֹאן אֲ ֶשׁר אֵ ין־לָ הֶ ם רֹﬠֶ ה וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ל ֹא־אֲ ֹדנִים לָ אֵ לֶּ ה
22:17וַיּ ֹאמֶ ר ָר ִא ִ
שׁ־לבֵ יתוֹ ְבּ ָשׁלוֹם:
יָשׁוּבוּ ִאי ְ
ם־רע:
ְהוֹשׁפָ ט הֲ לוֹא אָ ַמ ְר ִתּי אֵ לֶ י לוֹא־י ְִתנַבֵּ א ﬠָ לַ י טוֹב כִּ י ִא ָ
ֹאמר מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־י ָ
ַ 22:18ויּ ֶ
ימינוֹ
יתי אֶ ת־יְהוָה יֹ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ ְוכָל־צְ בָ א הַ ָשּׁמַ יִם עֹמֵ ד ﬠָ לָ יו ִמ ִ
ַ 22:19ויּ ֹאמֶ ר לָ כֵן ְשׁמַ ע ְדּבַ ר־יְהוָה ָר ִא ִ
וּמ ְשּׂמ ֹאלוֹ:
ִ
ֹאמר זֶה ְבּכֹה ְוזֶה א ֵֹמ ר ְבּכֹה:
22:20וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ִמי יְפַ תֶּ ה אֶ ת־אַ ְחאָ ב ְויַﬠַ ל ְו ִיפֹּל ְבּ ָרמֹת גִּ לְ ﬠָ ד וַיּ ֶ
ַ 22:21ו ֵיּ ֵצא הָ רוּחַ ַו ַיּ ֲﬠמֹד לִ פְ נֵי יְהוָה ַויּ ֹאמֶ ר אֲ ִני אֲ פַ תֶּ נּוּ וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לָ יו בַּ ָמּה:
ֲשׂה־כֵן:
ֹאמ ר ְתּפַ ֶתּה ְוגַם־תּוּכָל צֵא ַוﬠ ֵ
ִיתי רוּחַ ֶשׁ ֶקר ְבּפִ י כָּל־נ ְִביאָ יו וַיּ ֶ
ַ 22:22ויּ ֹאמֶ ר אֵ צֵא וְהָ י ִ
22:23וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּה נָתַ ן יְהוָה רוּחַ ֶשׁ ֶקר ְבּפִ י כָּל־נ ְִביאֶ י אֵ לֶּ ה וַיהוָה ִדּבֶּ ר ﬠָ לֶ י ָרﬠָ ה:
אוֹת :
ָ
ֹאמ ר אֵ י־זֶה ﬠָ בַ ר רוּחַ ־יְהוָה ֵמ ִא ִתּי לְ ַדבֵּ ר
ת־מי ָכ ְיהוּ ﬠַ ל־הַ לֶּ ִחי ַויּ ֶ
ִ
22:24וַיִּ גַּשׁ צִ ְד ִקיָּהוּ בֶ ן־כְּ ַנ ֲﬠנָה ַו ַיּכֶּה אֶ
22:25וַיּ ֹאמֶ ר ִמי ָכיְהוּ ִה ְנּ רֹאֶ ה בַּ יּוֹם הַ הוּא אֲ ֶשׁ ר תָּ ב ֹא חֶ ֶדר ְבּחֶ ֶד ר ְלהֵ חָ בֵ ה:
ת־מי ָכיְהוּ וַהֲ ִשׁיבֵ הוּ אֶ ל־אָ מֹן ַשׂר־הָ ִﬠיר וְאֶ ל־יוֹאָ שׁ בֶּ ן־הַ מֶּ לֶ :
ִ
ֹאמר ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ַקח אֶ
22:26וַיּ ֶ
22:27וְאָ מַ ְרתָּ כֹּה אָ מַ ר הַ מֶּ לֶ ִשׂימוּ אֶ ת־זֶה בֵּ ית הַ כֶּלֶ א וְהַ אֲ כִ ילֻהוּ לֶ חֶ ם לַ חַ ץ וּמַ יִם לַ חַ ץ ﬠַ ד בּ ִֹאי ְב ָשׁלוֹם:
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ ﬠַ ִמּים כֻּלָּ ם:
ֹא־דבֶּ ר יְהוָה ִבּי וַיּ ֶ
ַ 22:28ויּ ֹאמֶ ר ִמי ָכיְהוּ ִאם־שׁוֹב תָּ שׁוּב ְבּ ָשׁלוֹם ל ִ
ְהוּדה ָרמֹת גִּ ְלﬠָ ד:
ְיהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ ־י ָ
ָ
22:29וַיַּﬠַ ל ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ו
ְהוֹשׁפָ ט ִה ְתחַ פֵּ שׂ ָוב ֹא בַ ִמּ ְלחָ ָמה וְאַ ָתּה ְלבַ שׁ ְבּג ֶָדי וַיִּ ְתחַ פֵּ שׂ ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ַויָּבוֹא
ֹאמר ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־י ָ
22:30וַיּ ֶ
בַּ ִמּלְ חָ מָ ה:
ת־קטֹ ן וְאֶ ת־גָּדוֹל כִּ י
ָ
וּשׁ ַניִם לֵ אמֹר ל ֹא ִתּלָּ חֲ מוּ אֶ
ת־שׂ ֵרי הָ ֶרכֶב אֲ ֶשׁר־לוֹ ְשׁ ִשׁים ְ
ָ
22:31וּמֶ לֶ אֲ ָרם צִ וָּה אֶ
ת־מלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ בַ דּוֹ:
ֶ
ִאם־אֶ
ְהוֹשׁפָ ט וְהֵ מָּ ה אָ ְמ רוּ אַ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא וַיָּסֻ רוּ ﬠָ לָ יו ְל ִהלָּ חֵ ם וַיִּ זְ ﬠַ ק
22:32וַי ְִהי כִּ ְראוֹת ָשׂ ֵרי הָ ֶרכֶב אֶ ת־י ָ
ְהוֹשׁפָ ט:
י ָ
ֹא־מלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא ַויָּשׁוּבוּ ֵמאַ חֲ ָריו:
ַ 22:33וי ְִהי כִּ ְראוֹת ָשׂ ֵרי הָ ֶרכֶב כִּ י־ל ֶ
ֹאמר ְל ַרכָּבוֹ הֲ פֹ י ְָד וְהוֹצִ יאֵ נִי
ת־מלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל בֵּ ין הַ ְדּבָ ִקים וּבֵ ין הַ ִשּׁ ְריָן וַיּ ֶ
ֶ
22:34ו ְִאישׁ מָ ַשׁ בַּ ֶקּ ֶשׁת לְ תֻ מּוֹ וַ ַיּכֶּה אֶ
יתי:
ִמן־הַ מַּ חֲ נֶה כִּ י הָ חֳ לֵ ִ
22:35ו ַַתּﬠֲלֶ ה הַ ִמּ ְלחָ ָמה בַּ יּוֹם הַ הוּא וְהַ ֶמּלֶ הָ יָה ָמﬠ ֳָמד בַּ מֶּ ְרכָּבָ ה ֹנכַח אֲ ָרם וַיּ ָָמת בָּ ﬠֶ ֶרב וַיִּ ֶצ ק ַדּם־הַ ַמּכָּה
אֶ ל־חֵ יק הָ ָרכֶב:
22:36וַ ַיּ ֲﬠבֹר הָ ִרנָּה בַּ מַּ חֲ נֶה כְּ ב ֹא הַ ֶשּׁמֶ שׁ לֵ אמֹר ִאישׁ אֶ ל־ﬠִ ירוֹ ו ְִאישׁ אֶ ל־אַ ְרצוֹ:
ַ 22:37ויּ ָָמת הַ ֶמּלֶ ַויָּבוֹא שׁ ְֹמרוֹן וַיִּ ְק ְבּרוּ אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ְבּשׁ ְֹמרוֹן:

ת־דּמוֹ וְהַ זֹּ נוֹת ָרחָ צוּ כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁ ר ִדּבֵּ ר:
22:38וַיִּ ְשׁטֹף אֶ ת־הָ ֶרכֶב ﬠַ ל ְבּ ֵרכַת שׁ ְֹמרוֹן וַ ָיּ קּוּ הַ כְּ לָ ִבים אֶ ָ
תוּבים
ְ 22:39וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי אַ ְחאָ ב ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וּבֵ ית הַ ֵשּׁן אֲ ֶשׁר בָּ נָה ְוכָל־הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר בָּ נָה הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ ִ
ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹתיו וַיִּ ְמ אֲ חַ זְ יָהוּ ְבנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
22:40וַיִּ ְשׁכַּב אַ ְחאָ ב ﬠִ ם־אֲ ב ָ
ְהוּדה ִבּ ְשׁנַת אַ ְרבַּ ע לְ אַ ְחאָ ב מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִיהוֹשׁפָ ט בֶּ ן־אָ סָ א מָ לַ ﬠַ ל־י ָ
ָ
22:41ו
ת־שׁלְ ִחי:
ִ
ְשׁם ִאמּוֹ ﬠֲזוּבָ ה בַּ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
ן־שׁ ִשׁים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה ְבּמָ לְ כוֹ וְﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ ֵמשׁ ָשׁנָה ָמלַ ִבּ
הוֹשׁפָ ט בֶּ ְ
ְ 22:42י ָ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה:
ָל־דּ ֶר אָ סָ א אָ ִביו ל ֹא־סָ ר ִמ ֶמּנּוּ לַ ﬠֲשׂוֹת הַ יּ ָ
ַ 22:43ויֵּלֶ ְבּכ ֶ
וּמ ַק ְטּ ִרים בַּ בָּ מוֹת:
22:44אַ הַ בָּ מוֹת ל ֹא־סָ רוּ עוֹד הָ ﬠָ ם ְמז ְַבּ ִחים ְ
ְהוֹשׁפָ ט ﬠִ ם־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל:
22:45וַיּ ְַשׁלֵ ם י ָ
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ ַמ ְל ֵכי
בוּרתוֹ אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה וַאֲ ֶשׁר נִלְ חָ ם הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
ְהוֹשׁפָ ט וּגְ ָ
ְ 22:46ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי י ָ
ְהוּדה:
י ָ
ְ 22:47ויֶתֶ ר הַ ָקּ ֵדשׁ אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁאַ ר ִבּימֵ י אָ סָ א אָ ִביו ִבּﬠֵ ר ִמן־הָ אָ ֶרץ:
22:48וּמֶ לֶ אֵ ין בֶּ אֱ דוֹם ִנצָּב מֶ לֶ :
ירה לַ זָּהָ ב ְול ֹא הָ לָ כִּ י־נשברה ִנ ְשׁ ְבּרוּ אֳ נִיּוֹת ְבּﬠֶ צְ יוֹן גָּבֶ ר:
ְהוֹשׁפָ ט ﬠָ ָשׂר אֳ נִיּוֹת תַּ ְר ִשׁישׁ לָ לֶ כֶת אוֹפִ ָ
22:49י ָ
ְהוֹשׁפָ ט:
ְהוֹשׁפָ ט יֵלְ כוּ ﬠֲבָ ַדי ﬠִ ם־ﬠֲבָ ֶדי בָּ אֳ נִיּוֹת ְול ֹא אָ בָ ה י ָ
22:50אָ ז אָ מַ ר אֲ חַ זְ יָהוּ בֶ ן־אַ ְחאָ ב אֶ ל־י ָ
ְהוֹרם ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ְהוֹשׁפָ ט ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו ְבּﬠִ יר ָדּוִד אָ ִביו וַיִּ ְמ י ָ
22:51וַיִּ ְשׁכַּב י ָ
ְהוּדה וַיִּ ְמ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל
יהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ י ָ
ָ
22:52אֲ חַ זְ יָהוּ בֶ ן־אַ ְחאָ ב מָ לַ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִבּ ְשׁנַת ְשׁבַ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה לִ
ְשׁנָתָ יִם:
וּב ֶד ֶר י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּב ֶד ֶר ִאמּוֹ ְ
22:53וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיֵּלֶ ְבּ ֶד ֶר אָ ִביו ְ
ַ 22:54ו ַיּ ֲﬠבֹד אֶ ת־הַ בַּ ﬠַ ל וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ וֶה לוֹ ַויַּכְ ﬠֵ ס אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה אָ ִביו:
 2 Kingsמלכים ב
1:1וַיִּ ְפ ַשׁע מוֹאָ ב ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אַ חֲ ֵרי מוֹת אַ ְחאָ ב:
1:2וַיִּ פֹּל אֲ חַ זְ יָה ְבּﬠַ ד הַ ְשּׂבָ כָה בַּ ﬠֲלִ יָּתוֹ אֲ ֶשׁר ְבּשׁ ְֹמרוֹן וַיָּחַ ל וַיִּ ְשׁלַ ח מַ לְ אָ כִ ים וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם לְ כוּ ִד ְרשׁוּ ְבּבַ ﬠַ ל זְ בוּב
אֱ הֵ י ﬠֶ ְקרוֹן ִאם־אֶ ְחיֶה מֵ חֳ לִ י זֶה:
1:3וּמַ לְ אַ יְהוָה ִדּבֶּ ר אֶ ל־אֵ ִליָּה הַ ִתּ ְשׁ ִבּי קוּם ﬠֲלֵ ה ִל ְק ַראת ַמלְ אֲ כֵי ֶמלֶ ־שׁ ְֹמ רוֹן ו ְַדבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם הַ ִמ ְבּ ִלי אֵ ין־אֱ ִהים
ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אַ ֶתּם הֹ ְלכִ ים ִל ְדרֹשׁ ְבּבַ ﬠַ ל זְ בוּב אֱ הֵ י ﬠֶ ְקרוֹן:
א־ת ֵרד ִממֶּ נָּה כִּ י מוֹת תָּ מוּת וַיֵּלֶ אֵ לִ יָּה:
1:4וְלָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר ְיהוָה הַ ִמּ ָטּה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִליתָ ָשּׁם ל ֹ ֵ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם מַ ה־ ֶזּה ַשׁ ְבתֶּ ם:
1:5וַיָּשׁוּבוּ הַ מַּ לְ אָ כִ ים אֵ לָ יו וַיּ ֶ
ר־שׁלַ ח אֶ ְתכֶם ו ְִדבַּ ְר ֶתּם אֵ לָ יו כֹּה
ֹאמ ר אֵ לֵ ינוּ ְלכוּ שׁוּבוּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁ ָ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ִאישׁ ﬠָ לָ ה לִ ְק ָראתֵ נוּ וַיּ ֶ
ַ 1:6ויּ ְ
ית ָשּׁם
אָ מַ ר יְהוָה הַ ִמ ְבּלִ י אֵ ין־אֱ ִהים ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אַ תָּ ה שֹׁלֵ חַ לִ ְדרֹשׁ ְבּבַ ﬠַ ל זְ בוּב אֱ הֵ י ﬠֶ ְקרוֹן לָ כֵן הַ ִמּ ָטּה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִל ָ
ל ֹא־תֵ ֵרד ִממֶּ נָּה כִּ י־מוֹת תָּ מוּת:
אתכֶם וַי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ יכֶם אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
1:7וַי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם ֶמה ִמ ְשׁפַּ ט הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ﬠָ לָ ה ִל ְק ַר ְ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ִאישׁ בַּ ﬠַ ל ֵשׂﬠָ ר וְאֵ זוֹר עוֹר אָ זוּר ְבּמָ ְתנָיו וַיּ ֹאמַ ר אֵ לִ יָּה הַ ִתּ ְשׁ ִבּי הוּא:
1:8וַיּ ְ
1:9וַיִּ ְשׁלַ ח אֵ לָ יו ַשׂר־חֲ ִמ ִשּׁים וַחֲ ִמ ָשּׁיו וַיַּﬠַ ל אֵ לָ יו ו ְִה ֵנּה יֹ ֵשׁב ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ הָ ר ַוי ְַדבֵּ ר אֵ לָ יו ִאישׁ הָ אֱ ִהים הַ מֶּ לֶ ִדּבֶּ ר
ֵר ָדה:
ם־אישׁ אֱ ִהים אָ נִי תֵּ ֶרד אֵ שׁ ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם ְות ֹאכַל ֹא ְת
ל־שׂר הַ חֲ ִמ ִשּׁים ו ְִא ִ
ַ 1:10ו ַיּ ֲﬠנֶה אֵ לִ יָּהוּ ַוי ְַדבֵּ ר אֶ ַ
וְאֶ ת־חֲ ִמ ֶשּׁי וַתֵּ ֶרד אֵ שׁ ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם ַותּ ֹאכַל ֹאתוֹ וְאֶ ת־חֲ ִמ ָשּׁיו:
ָשׁב וַיִּ ְשׁלַ ח אֵ לָ יו ַשׂר־חֲ ִמ ִשּׁים אַ חֵ ר וַחֲ ִמ ָשּׁיו ַויַּﬠַ ל ַוי ְַדבֵּ ר אֵ לָ יו ִאישׁ הָ אֱ ִהים כֹּה־אָ ַמר הַ ֶמּלֶ ְמהֵ ָרה ֵר ָדה:
ַ 1:11ויּ ָ
ם־אישׁ הָ אֱ ִהים אָ נִי תֵּ ֶרד אֵ שׁ ִמן־הַ ָשּׁ ַמיִם ְות ֹאכַל א ְֹת וְאֶ ת־חֲ ִמ ֶשּׁי ו ֵַתּ ֶרד
ַ 1:12ויַּﬠַ ן אֵ לָ יו ַוי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם ִא ִ
אֵ שׁ־אֱ ִהים ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם וַתּ ֹאכַל ֹאתוֹ וְאֶ ת־חֲ ִמ ָשּׁיו:
ל־בּ ְרכָּיו ְל ֶנגֶד אֵ ִליָּהוּ
ישׁי וַיִּ כְ ַרע ﬠַ ִ
ָשׁב וַיִּ ְשׁלַ ח ַשׂר־חֲ ִמ ִשּׁים ְשׁ ִל ִשׁים וַחֲ ִמ ָשּׁיו וַיַּﬠַ ל וַ ָיּב ֹא ַשׂר־הַ חֲ ִמ ִשּׁים הַ ְשּׁ ִל ִ
1:13וַיּ ָ
יקר־נָא נַפְ ִשׁי ְונֶפֶ שׁ ﬠֲבָ ֶדי אֵ לֶּ ה חֲ ִמ ִשּׁים ְבּﬠֵ ינֶי :
וַיִּ ְתחַ נֵּן אֵ לָ יו וַי ְַדבֵּ ר אֵ לָ יו ִאישׁ הָ אֱ ִהים ִתּ ַ
יקר נַפְ ִשׁי
שׁנִים וְאֶ ת־חֲ ִמ ֵשּׁיהֶ ם וְﬠַ תָּ ה ִתּ ַ
ת־שׁנֵי ָשׂ ֵרי הַ חֲ ִמ ִשּׁים הָ ִרא ֹ
ְ
ִ 1:14הנֵּה י ְָר ָדה אֵ שׁ ִמן־הַ ָשּׁ ַמיִם וַתּ ֹאכַל אֶ
ְבּﬠֵ ינֶי :
ירא ִמפָּ נָיו וַיּ ָָקם וַיּ ֵֶרד אוֹתוֹ אֶ ל־הַ ֶמּלֶ :
ל־תּ ָ
1:15וַי ְַדבֵּ ר מַ לְ אַ יְהוָה אֶ ל־אֵ לִ יָּהוּ ֵרד אוֹתוֹ אַ ִ
ר־שׁלַ ְחתָּ מַ לְ אָ כִ ים לִ ְדרֹשׁ ְבּבַ ﬠַ ל זְ בוּב אֱ הֵ י ﬠֶ ְקרוֹן הַ ִמ ְבּ ִלי אֵ ין־אֱ ִהים
ַ 1:16וי ְַדבֵּ ר אֵ לָ יו כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה יַﬠַ ן אֲ ֶשׁ ָ
ֹא־ת ֵרד ִמ ֶמּנָּה כִּ י־מוֹת ָתּמוּת:
ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְד רֹשׁ ִבּ ְדבָ רוֹ לָ כֵן הַ ִמּ ָטּה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִליתָ ָשּׁם ל ֵ

ְהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ
יהוֹרם בֶּ ן־י ָ
ְהוֹרם אָ ִחיו  1תַּ ְחתָּ יו ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִם ִל ָ
י ָ

ר־דּבֶּ ר אֵ ִליָּהוּ וַיִּ ְמ
ַ 1:17ויָּמָ ת כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁ ִ
ְהוּדה כִּ י ל ֹא־הָ יָה לוֹ בֵּ ן:
י ָ
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 1:18וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי אֲ חַ זְ יָהוּ אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ לוֹא־הֵ ָמּה כְ ִ
ישׁע ִמן־הַ גִּ ְלגָּל:
ַ 2:1וי ְִהי ְבּהַ ﬠֲלוֹת יְהוָה אֶ ת־אֵ ִליָּהוּ בַּ ְסﬠָ ָרה הַ ָשּׁ ָמיִם ַויֵּלֶ אֵ ִליָּהוּ וֶאֱ ִל ָ
ישׁע חַ י־יְהוָה וְחֵ י־נ ְַפ ְשׁ
ֹאמ ר אֱ ִל ָ
ישׁע ֵשׁב־נָא פֹה כִּ י יְהוָה ְשׁלָ חַ ִני ﬠַ ד־בֵּ ית־אֵ ל ַויּ ֶ
2:2וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לִ יָּהוּ אֶ ל־אֱ לִ ָ
ִאם־אֶ ﬠֶ זְ בֶ ָךּ וַיּ ְֵרדוּ בֵּ ית־אֵ ל:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו הֲ י ַָד ְﬠ ָתּ כִּ י הַ יּוֹם יְהוָה ֵקחַ אֶ ת־אֲ ֹדנֶי מֵ ﬠַ ל
ישׁע וַיּ ְ
יאים אֲ ֶשׁ ר־בֵּ ית־אֵ ל אֶ ל־אֱ לִ ָ
2:3וַיֵּצְ אוּ ְבנֵי־הַ נּ ְִב ִ
ֹאמר גַּם־אֲ נִ י י ַָד ְﬠ ִתּי הֶ חֱ שׁוּ:
ֹאשׁ ַויּ ֶ
ר ֶ
ישׁע ֵשׁב־נָא פֹה כִּ י יְהוָה ְשׁלָ חַ נִי ְי ִריחוֹ וַיּ ֹאמֶ ר חַ י־יְהוָה וְחֵ י־נ ְַפ ְשׁ ִאם־אֶ ﬠֶ זְ בֶ ָךּ וַ ָיּבֹאוּ
2:4וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ אֵ לִ יָּהוּ אֱ לִ ָ
י ְִריחוֹ:
ֹאשׁ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו הֲ י ַָדﬠְ ָתּ כִּ י הַ יּוֹם יְהוָה ֵקחַ אֶ ת־אֲ ֹדנֶי מֵ ﬠַ ל ר ֶ
ישׁע וַיּ ְ
יאים אֲ ֶשׁר־ ִבּ ִיריחוֹ אֶ ל־אֱ לִ ָ
2:5וַיִּ גְּ שׁוּ ְבנֵי־הַ נּ ְִב ִ
ֹאמר גַּם־אֲ נִי י ַָדﬠְ ִתּי הֶ חֱ שׁוּ:
וַיּ ֶ
2:6וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ אֵ לִ יָּהוּ ֵשׁב־נָא פֹה כִּ י יְהוָה ְשׁלָ חַ נִי הַ יּ ְַר ֵדּנָה וַיּ ֹאמֶ ר חַ י־יְהוָה ְוחֵ י־נ ְַפ ְשׁ ִאם־אֶ ﬠֶ זְ בֶ ָךּ וַיּ ְֵלכוּ ְשׁנֵיהֶ ם:
וּשׁנֵיהֶ ם ﬠָ ְמדוּ ﬠַ ל־הַ יּ ְַר ֵדּן:
יאים הָ לְ כוּ וַיַּﬠַ ְמדוּ ִמ ֶנּגֶד מֵ ָרחוֹק ְ
2:7וַחֲ ִמ ִשּׁים ִאישׁ ִמ ְבּנֵי הַ נּ ְִב ִ
2:8וַיִּ ַקּח אֵ לִ יָּהוּ אֶ ת־אַ ַדּ ְרתּוֹ וַיִּ גְ ם וַ ַיּכֶּה אֶ ת־הַ ַמּיִם וַיֵּחָ צוּ הֵ נָּה וָהֵ נָּה וַיַּﬠַ ְברוּ ְשׁנֵיהֶ ם בֶּ חָ ָרבָ ה:
ִיהי־נָא
ישׁע ו ִ
ֹאמ ר אֱ ִל ָ
ֱשׂה־לָּ ְבּטֶ ֶרם אֶ לָּ ַקח ֵמ ִﬠ ָמּ וַיּ ֶ
ישׁע ְשׁאַ ל מָ ה אֶ ﬠ ֶ
2:9וַי ְִהי כְ ﬠָ ְב ָרם וְאֵ לִ יָּהוּ אָ מַ ר אֶ ל־אֱ לִ ָ
י־שׁ ַניִם ְבּרוּחֲ אֵ לָ י:
פִּ ְ
י־ל כֵן ו ְִאם־אַ יִן ל ֹא י ְִהיֶה:
אֹתי ל ָֻקּח ֵמ ִא ָתּ י ְִה ְ
ם־תּ ְראֶ ה ִ
2:10וַיּ ֹאמֶ ר ִה ְק ִשׁיתָ לִ ְשׁאוֹל ִא ִ
2:11וַי ְִהי הֵ מָּ ה הֹ לְ כִ ים הָ לוֹ ו ְַדבֵּ ר ו ְִהנֵּה ֶרכֶב־אֵ שׁ וְסוּסֵ י אֵ שׁ וַיַּפְ ִרדוּ בֵּ ין ְשׁנֵיהֶ ם וַיַּﬠַ ל אֵ ִליָּהוּ בַּ ְסﬠָ ָרה הַ ָשּׁ ָמיִם:
ישׁע רֹאֶ ה וְהוּא ְמ ַצﬠֵ ק אָ ִבי אָ ִבי ֶרכֶב י ְִשׂ ָראֵ ל וּפָ ָר ָשׁיו ְול ֹא ָראָ הוּ עוֹד וַיַּחֲ זֵק ִבּ ְבג ָָדיו וַיִּ ְק ָרﬠֵ ם ִל ְשׁ ַניִם
2:12וֶאֱ לִ ָ
ְק ָרﬠִ ים:
ל־שׂפַ ת הַ יּ ְַר ֵדּן:
ָשׁב וַ ַיּ ֲﬠמֹד ﬠַ ְ
2:13וַיּ ֶָרם אֶ ת־אַ ֶדּ ֶרת אֵ לִ יָּהוּ אֲ ֶשׁר נָפְ לָ ה מֵ ﬠָ לָ יו וַיּ ָ
ֹאמר אַ יֵּה יְהוָה אֱ הֵ י אֵ ִליָּהוּ
2:14וַיִּ ַקּח אֶ ת־אַ ֶדּ ֶרת אֵ לִ יָּהוּ אֲ ֶשׁר־נָפְ לָ ה מֵ ﬠָ לָ יו וַ ַיּכֶּה אֶ ת־הַ מַּ יִם ְול ֹא יֵּחָ ץ 2וַיּ ַ
ישׁע:
אַ ף־הוּא וַ ַיּכֶּה אֶ ת־הַ מַּ יִם ֵשׁנִית 3וַיֵּחָ צוּ הֵ נָּה וָהֵ נָּה וַ ַיּ ֲﬠבֹר אֱ ִל ָ
ישׁע ַו ָיּבֹאוּ ִל ְק ָראתוֹ וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ־לוֹ
ֹאמרוּ נָחָ ה רוּחַ אֵ ִליָּהוּ ﬠַ ל־אֱ לִ ָ
ר־בּ ִיריחוֹ ִמ ֶנּגֶד ַויּ ְ
יאים אֲ ֶשׁ ִ
2:15וַיִּ ְראֻ הוּ ְבנֵי־הַ נּ ְִב ִ
אָ ְרצָה:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ִהנֵּה־נָא יֵשׁ־אֶ ת־ﬠֲבָ ֶדי חֲ ִמ ִשּׁים אֲ נ ִָשׁים ְבּנֵי־חַ יִל י ְֵלכוּ נָא וִיבַ ְקשׁוּ אֶ ת־אֲ ֹדנֶי פֶּ ן־ ְנ ָשׂאוֹ רוּחַ
2:16וַיּ ְ
ֹאמר ל ֹא ִת ְשׁלָ חוּ:
יְהוָה וַיּ ְַשׁלִ כֵהוּ בַּ יּ ְַר ֵדּן אוֹ ְ 4בּאַ חַ ד הֶ הָ ִרים אוֹ ְבּאַ חַ ת הַ גְּ יָאוֹת וַיּ ֶ
2:17וַיִּ פְ צְ רוּ־בוֹ ﬠַ ד־בֹּשׁ וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁלָ חוּ וַיִּ ְשׁלְ חוּ חֲ ִמ ִשּׁים ִאישׁ וַיְבַ ְקשׁוּ ְשׁ ָשׁה־י ִָמים ְול ֹא ְמצָאֻ הוּ:
ל־תּלֵ כוּ:
2:18וַיָּשֻׁ בוּ אֵ לָ יו וְהוּא יֹ ֵשׁב ִבּ ִיריחוֹ וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם הֲ לוֹא־אָ מַ ְר ִתּי אֲ לֵ יכֶם אַ ֵ
מוֹשׁב הָ ִﬠיר טוֹב כַּאֲ ֶשׁ ר אֲ ֹד ִני רֹאֶ ה וְהַ ַמּיִם ָר ִﬠים וְהָ אָ ֶרץ ְמ ַשׁכָּלֶ ת:
ַ
ישׁע ִהנֵּה־נָא
ֹאמרוּ אַ נְ ֵשׁי הָ ִﬠיר אֶ ל־אֱ ִל ָ
ַ 2:19ויּ ְ
2:20וַיּ ֹאמֶ ר ְקחוּ־לִ י צְ ִחית חֲ ָד ָשׁה ו ְִשׂימוּ ָשׁם מֶ לַ ח וַיִּ ְקחוּ אֵ לָ יו:
אתי לַ מַּ יִם הָ אֵ לֶּ ה ל ֹא־י ְִהיֶה ִמ ָשּׁם עוֹד ָמוֶת
ֹאמר כֹּה־אָ ַמר יְהוָה ִר ִפּ ִ
־שׁם ֶמלַ ח וַיּ ֶ
ָ
2:21וַיֵּצֵא אֶ ל־מוֹצָא הַ ַמּיִם וַיּ ְַשׁלֶ
וּמ ַשׁכָּלֶ ת:
ְ
ישׁע אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר:
2:22וַיּ ֵָרפוּ הַ מַּ יִם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה כִּ ְדבַ ר אֱ לִ ָ
ֹאמרוּ לוֹ ﬠֲלֵ ה ֵק ֵרחַ ﬠֲלֵ ה
ַ 2:23ויַּﬠַ ל ִמ ָשּׁם בֵּ ית־אֵ ל וְהוּא עֹלֶ ה בַ ֶדּ ֶר וּנְ ﬠָ ִרים ְקטַ נִּים יָצְ אוּ ִמן־הָ ִﬠיר וַיִּ ְת ַקלְּ סוּ־בוֹ וַיּ ְ
ֵק ֵרחַ :
וּשׁ ֵני יְלָ ִדים:
2:24וַיִּ פֶ ן אַ חֲ ָריו וַיִּ ְראֵ ם וַ ְי ַקלְ לֵ ם ְבּ ֵשׁם יְהוָה וַתֵּ ֶצאנָה ְשׁתַּ יִם דֻּ ִבּים ִמן־הַ יַּﬠַ ר ו ְַתּבַ ַקּ ְﬠנָה ֵמהֶ ם אַ ְרבָּ ִﬠים ְ
וּמ ָשּׁם ָשׁב שׁ ְֹמרוֹן:
ַ 2:25ויֵּלֶ ִמ ָשּׁם אֶ ל־הַ ר הַ כּ ְַר ֶמל ִ
ְשׁ ֵתּים־ﬠֶ ְשׂ ֵרה
ְהוּדה וַיִּ ְמ
יהוֹשׁפָ ט ֶמלֶ י ָ
ָ
מנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה ִל
ִיהוֹרם בֶּ ן־אַ ְחאָ ב ָמלַ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ֹ
3:1ו ָ
ָשׁנָה:
ֲשׂה הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ַרק ל ֹא כְ אָ ִביו וּכְ ִאמּוֹ וַיָּסַ ר אֶ ת־מַ צְּ בַ ת הַ בַּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אָ ִביו:
3:2וַ ַיּﬠ ֶ
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ַ 3:3רק ְבּחַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר־הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ָדּבֵ ק ל ֹא־סָ ר ִממֶּ נָּה:
צָמר:
ילים ֶ
וּמאָ ה אֶ לֶ ף אֵ ִ
ישׁע ֶמלֶ ־מוֹאָ ב הָ יָה נ ֵֹקד וְהֵ ִשׁיב ְל ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאָ ה־אֶ לֶ ף כּ ִָרים ֵ
וּמ ַ
ֵ 3:4
3:5וַי ְִהי כְּ מוֹת אַ ְחאָ ב וַיִּ ְפ ַשׁע ֶמלֶ ־מוֹאָ ב ְבּ ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוֹרם בַּ יּוֹם הַ הוּא ִמשּׁ ְֹמרוֹן וַיִּ פְ קֹ ד אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
3:6וַ ֵיּצֵא הַ מֶּ לֶ י ָ
ְהוּדה לֵ אמֹר מֶ לֶ מוֹאָ ב פָּ ַשׁע ִבּי הֲ ֵתלֵ ִא ִתּי אֶ ל־מוֹאָ ב לַ ִמּ ְלחָ מָ ה וַיּ ֹאמֶ ר
ְהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ ־י ָ
3:7וַיֵּלֶ וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ל־י ָ
אֶ ֱﬠלֶ ה כָּמוֹנִי כָמוֹ כְּ ﬠַ ִמּי כְ ﬠַ מֶּ כְּ סוּסַ י כְּ סוּסֶ י :
ֹאמ ר ֶדּ ֶר ִמ ְדבַּ ר אֱ דוֹם:
ַ 3:8ויּ ֹאמֶ ר אֵ י־זֶה הַ ֶדּ ֶר ַנﬠֲלֶ ה וַיּ ֶ
ְהוּדה וּמֶ לֶ אֱ דוֹם וַיָּסֹ בּוּ ֶדּ ֶר ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְול ֹא־הָ יָה מַ ִים לַ ַמּחֲ נֶה וְלַ ְבּהֵ ָמה אֲ ֶשׁר
3:9וַיֵּלֶ ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל וּמֶ לֶ ך־י ָ
ְבּ ַרגְ לֵ יהֶ ם:
י־ק ָרא יְהוָה לִ ְשׁ ֶשׁת הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה לָ תֵ ת אוֹתָ ם ְבּיַד־מוֹאָ ב:
3:10וַיּ ֹאמֶ ר מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ הָ הּ כִּ ָ
ֹאמר פֹּ ה
ְהוֹשׁפָ ט הַ אֵ ין פֹּה נ ִָביא לַ יהוָה ְונ ְִד ְר ָשׁה אֶ ת־ ְי הוָה מֵ אוֹתוֹ ַויַּﬠַ ן אֶ חָ ד ֵמﬠַ ְב ֵדי ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
3:11וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
ן־שׁפָ ט אֲ ֶשׁר־ ָי ַצק מַ יִם ﬠַ ל־י ְֵדי אֵ לִ יָּהוּ:
ישׁע בֶּ ָ
אֱ לִ ָ
1
ְהוּדה וּמֶ לֶ אֱ דוֹם:
ִיהוֹשׁפָ ט ֶמלֶ י ָ
ָ
ְהוֹשׁפָ ט יֵשׁ אוֹתוֹ ְדּבַ ר־יְהוָה וַיּ ְֵרדוּ אֵ לָ יו מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ו
3:12וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
ל־נְביאֵ י ִא ֶמּ וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ל
ִ
ישׁע אֶ ל־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל מַ ה־לִּ י וָלָ לֵ אֶ ל־ ְנ ִביאֵ י אָ ִבי וְאֶ
3:13וַיּ ֹאמֶ ר אֱ לִ ָ
כִּ י־ ָק ָרא יְהוָה לִ ְשׁ ֶשׁת הַ ְמּלָ כִ ים הָ אֵ לֶּ ה לָ תֵ ת אוֹתָ ם ְבּיַד־מוֹאָ ב:
ֹשׂא ִאם־אַ ִבּיט
ְהוּדה אֲ ִני נ ֵ
ְהוֹשׁפָ ט ֶמלֶ ־י ָ
ישׁע חַ י־יְהוָה צְ בָ אוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ מַ ְד ִתּי לְ פָ נָיו כִּ י לוּלֵ י פְּ נֵי י ָ
3:14וַיּ ֹאמֶ ר אֱ לִ ָ
אֵ לֶ י ו ְִאם־אֶ ְראֶ ךָּ:
3:15וְﬠַ ָתּה ְקחוּ־לִ י ְמ ַנגֵּן וְהָ יָה כְּ ַנגֵּן הַ ְמ ַנגֵּן ו ְַתּ ִהי ﬠָ לָ יו יַד־יְהוָה:
ֹאמר כֹּה אָ ַמר יְהוָה ﬠָ שֹׂה הַ נַּחַ ל הַ זֶּה גּ ִֵבים גּ ִֵבים:
3:16וַיּ ֶ
וּמ ְקנֵיכֶם
יתם אַ ֶתּם ִ
וּשׁ ִת ֶ
ֶשׁם וְהַ נַּחַ ל הַ הוּא יִמָּ לֵ א ָמיִם ְ
ֹא־ת ְראוּ ג ֶ
ֹא־ת ְראוּ רוּחַ ְול ִ
3:17כִּ י־כֹה אָ ַמר יְהוָה ל ִ
וּבהֶ ְמ ְתּכֶם:
ְ
ְ 3:18ונ ַָקל ז ֹאת ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ְונָתַ ן אֶ ת־מוֹאָ ב ְבּי ְֶדכֶם:
ֵי־מיִם ִתּ ְסתֹּמוּ ְוכֹל הַ חֶ ְל ָקה הַ טּוֹבָ ה
ָל־מ ְﬠ ְינ ַ
3:19ו ְִהכִּ יתֶ ם כָּל־ﬠִ יר ִמ ְב ָצר ְוכָל־ﬠִ יר ִמ ְבחוֹר ְוכָל־ﬠֵ ץ טוֹב תַּ פִּ ילוּ ְוכ ַ
תַּ כְ ִאבוּ בָּ אֲ בָ נִים:
ֵה־מיִם בָּ ִאים ִמ ֶדּ ֶר אֱדוֹם ו ִַתּ ָמּלֵ א הָ אָ ֶרץ אֶ ת־הַ ָמּיִם:
ַ 3:20וי ְִהי בַ בּ ֶֹקר ַכּﬠֲלוֹת הַ ִמּ ְנחָ ה ו ְִהנּ ַ
ְ 3:21וכָל־מוֹאָ ב ָשׁ ְמעוּ כִּ י־ﬠָ לוּ הַ ְמּלָ כִ ים לְ ִהלָּ חֶ ם בָּ ם וַיִּ ָצּ ֲﬠ קוּ ִמכֹּל חֹ גֵר חֲ גֹ ָרה ו ַָמ ְﬠלָ ה וַיַּﬠַ ְמדוּ ﬠַ ל־הַ גְּ בוּל:
3:22וַיּ ְַשׁכִּ ימוּ בַ בּ ֶֹקר וְהַ ֶשּׁמֶ שׁ ז ְָרחָ ה ﬠַ ל־הַ ָמּיִם וַיִּ ְראוּ מוֹאָ ב ִמ ֶנּגֶד אֶ ת־הַ מַּ יִם אֲ דֻ ִמּים כּ ַָדּם:
ת־רﬠֵ הוּ וְﬠַ ָתּה לַ ָשּׁלָ ל מוֹאָ ב:
ֹאמרוּ ָדּם זֶה הָ חֳ ֵרב נֶחֶ ְרבוּ הַ ְמּלָ כִ ים וַיַּכּוּ ִאישׁ אֶ ֵ
3:23וַיּ ְ
ַ 3:24ו ָיּבֹאוּ אֶ ל־מַ חֲ נֵה י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ָֻקמוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ַויַּכּוּ אֶ ת־מוֹאָ ב וַ ָיּנֻסוּ ִמ ְפּנֵיהֶ ם וַ ָיּבֹאוּ־ב ֹא וְהַ כּוֹת אֶ ת־מוֹאָ ב:
ַן־מיִם י ְִסתֹּמוּ ְו ָכל־ﬠֵ ץ־טוֹב י ִַפּילוּ
ָל־מ ְﬠי ַ
וּמלְ אוּהָ ְוכ ַ
3:25וְהֶ ﬠָ ִרים יַהֲ רֹסוּ ְוכָל־חֶ לְ ָקה טוֹבָ ה י ְַשׁלִ יכוּ ִאישׁ־אַ ְבנוֹ ִ
ד־ה ְשׁ ִאיר אֲ בָ נֶיהָ בַּ ִקּיר חֲ ָר ֶשׂת ַויָּסֹבּוּ הַ ַקּלָּ ִﬠים ַויַּכּוּהָ :
ﬠַ ִ
ל־מלֶ אֱ דוֹם
ע־מאוֹת ִאישׁ שֹׁלֵ ף חֶ ֶרב ְלהַ ְב ִקיﬠַ אֶ ֶ
ַ 3:26ויּ ְַרא ֶמלֶ מוֹאָ ב כִּ י־חָ זַק ִמ ֶמּנּוּ הַ ִמּ ְלחָ ָמה וַיִּ ַקּח ִאתּוֹ ְשׁבַ ֵ
ְול ֹא יָכֹלוּ:
ת־בּנוֹ הַ ְבּכוֹר אֲ ֶשׁר־י ְִמ תַּ ְחתָּ יו וַ ַיּﬠֲלֵ הוּ עֹלָ ה ﬠַ ל־הַ חֹ ָמה וַי ְִהי ֶקצֶף־גָּדוֹל ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְסעוּ ֵמﬠָ לָ יו
ְ
3:27וַיִּ ַקּח אֶ
וַיָּשֻׁ בוּ לָ אָ ֶרץ:
ישׁי מֵ ת וְאַ תָּ ה י ַָדﬠְ תָּ כִּ י ﬠַ ְב ְדּ הָ יָה י ֵָרא
ישׁ ע לֵ אמֹר ﬠַ ְב ְדּ ִא ִ
יאים ָצﬠ ֲָקה אֶ ל־אֱ לִ ָ
4:1ו ְִא ָשּׁה אַ חַ ת ִמ ְנּ ֵשׁי ְבנֵי־הַ נּ ְִב ִ
ת־שׁנֵי יְלָ ַדי לוֹ לַ ﬠֲבָ ִדים:
ְ
ֹשׁה בָּ א לָ ַקחַ ת אֶ
אֶ ת־יְהוָה וְהַ נּ ֶ
ֹאמ ר אֵ ין ְל ִשׁ ְפחָ ְת כֹל בַּ בַּ יִת כִּ י
ֱשׂה־לָּ הַ גִּ ִידי לִ י מַ ה־יֶּשׁ־לכי לָ בַּ בָּ יִת וַתּ ֶ
ישׁע מָ ה אֶ ﬠ ֶ
4:2וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ אֱ לִ ָ
ִאם־אָ סוּ ָשׁמֶ ן:
יטי:
ל־תּ ְמ ִﬠ ִ
ָל־שׁ ְכָנכֵי כֵּלִ ים ֵר ִקים אַ ַ
4:3וַיּ ֹאמֶ ר לְ כִ י ַשׁאֲ לִ י־לָ כֵּלִ ים ִמן־הַ חוּץ מֵ אֵ ת כּ ִ
יﬠי:
וּבﬠַ ד־בָּ ַנ ִי ְויָצַ ְק ְתּ ﬠַ ל כָּל־הַ כּ ִֵלים הָ אֵ לֶּ ה וְהַ ָמּלֵ א ַתּ ִסּ ִ
4:4וּבָ את וְסָ ג ְַר ְתּ הַ ֶדּלֶ ת בַּ ﬠ ֲֵד ְ
וּבﬠַ ד בָּ נֶיהָ הֵ ם ַמגִּ ִשׁים אֵ לֶ יהָ ו ְִהיא ֵמי ָצ ֶקת:
4:5ו ֵַתּלֶ מֵ ִאתּוֹ ו ִַתּ ְסגֹּ ר הַ ֶדּלֶ ת בַּ ﬠ ֲָדהּ ְ
ישׁה אֵ לַ י עוֹד כֶּלִ י וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶ יהָ אֵ ין עוֹד כּ ִֶלי וַ ַיּ ֲﬠמֹד הַ ָשּׁ ֶמן:
ל־בּנָהּ הַ גִּ ָ
4:6וַי ְִהי כִּ ְמל ֹאת הַ כֵּלִ ים וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ְ
נּוֹתר:
ְשׁ ְלּ ִמי אֶ ת־נִ ְשׁיֵכִ י וְאַ ְתּ בניכי וּבָ ַנ ִי ִת ְחיִי בַּ ָ
ֹאמר ְלכִ י ִמכְ ִרי אֶ ת־הַ ֶשּׁמֶ ן ו ַ
4:7ו ַָתּב ֹא ו ַַתּגֵּד לְ ִאישׁ הָ אֱ ִהים וַיּ ֶ
ְשׁם ִא ָשּׁה גְ דוֹלָ ה וַתַּ חֲ זֶק־בּוֹ לֶ אֱ כָל־לָ חֶ ם וַי ְִהי ִמ ֵדּי ﬠָ ְברוֹ יָסֻ ר ָשׁ ָמּה
ישׁע אֶ ל־שׁוּנֵם ו ָ
ַ 4:8וי ְִהי הַ יּוֹם ַו ַיּ ֲﬠבֹר אֱ ִל ָ
לֶ אֱ כָל־לָ חֶ ם:
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ישׁהּ ִהנֵּה־נָא י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י ִאישׁ אֱ ִהים ָקדוֹשׁ הוּא עֹבֵ ר ﬠָ לֵ ינוּ ָתּ ִמיד:
ל־א ָ
4:9וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ִ
נוֹרה וְהָ יָה ְבּבֹאוֹ אֵ לֵ ינוּ יָסוּר ָשׁ ָמּה:
וּמ ָ
ַת־קיר ְקטַ נָּה ְונ ִָשׂים לוֹ ָשׁם ִמטָּ ה וְשֻׁ לְ חָ ן וְכִ סֵּ א ְ
ֲשׂה־נָּא ﬠֲלִ יּ ִ
ַ 4:10נﬠ ֶ
ַב־שׁ ָמּה:
ַ 4:11וי ְִהי הַ יּוֹם ַויָּב ֹא ָשׁ ָמּה ַויָּסַ ר אֶ ל־הָ ﬠ ֲִליָּה וַיִּ ְשׁכּ ָ
4:12וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־גֵּחֲ זִ י ַנﬠֲרוֹ ְק ָרא לַ שּׁוּנ ִַמּית הַ זּ ֹאת וַיִּ ְק ָרא־לָ הּ וַתַּ ֲﬠמֹד ְלפָ נָיו:
4:13וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ אֱ ָמר־נָא אֵ לֶ יהָ ִהנֵּה חָ ַר ְד ְתּ אֵ לֵ ינוּ אֶ ת־כָּל־הַ חֲ ָר ָדה הַ זּ ֹאת ֶמה לַ ﬠֲשׂוֹת לָ הֲ יֵשׁ לְ ַדבֶּ ר־לָ
ֹאמר ְבּתוֹ ﬠַ ִמּי אָ נֹכִ י יֹ ָשׁבֶ ת:
ל־שׂר הַ צָּבָ א ַותּ ֶ
אֶ ל־הַ ֶמּלֶ אוֹ אֶ ַ
ישׁהּ ז ֵָקן:
וּמה לַ ﬠֲשׂוֹת לָ הּ וַיּ ֹאמֶ ר גֵּיחֲ זִ י אֲ בָ ל בֵּ ן אֵ ין־לָ הּ ו ְִא ָ
4:14וַיּ ֹאמֶ ר ֶ
4:15וַיּ ֹאמֶ ר ְק ָרא־לָ הּ וַיִּ ְק ָרא־לָ הּ וַתַּ ֲﬠמֹד בַּ פָּ תַ ח:
ל־תּ ַכזֵּב ְבּ ִשׁפְ חָ תֶ :
ֹאמ ר אַ ל־אֲ דֹנִי ִאישׁ הָ אֱ ִהים אַ ְ
ַ 4:16ויּ ֹאמֶ ר לַ מּוֹﬠֵ ד הַ זֶּה כָּﬠֵ ת חַ יָּה אַ ִתּי חֹ בֶ ֶקת בֵּ ן וַתּ ֶ
ישׁע:
ר־דּבֶּ ר אֵ לֶ יהָ אֱ לִ ָ
4:17ו ַַתּהַ ר הָ ִא ָשּׁה וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן לַ מּוֹﬠֵ ד הַ זֶּה כָּﬠֵ ת חַ יָּה אֲ ֶשׁ ִ
4:18וַיִּ גְ ַדּל הַ יָּלֶ ד ַוי ְִהי הַ יּוֹם ַויֵּצֵא אֶ ל־אָ ִביו אֶ ל־הַ קֹּ צְ ִרים:
ל־אמּוֹ:
ֹאשׁי וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר ָשׂאֵ הוּ אֶ ִ
ֹאשׁי ר ִ
ֹאמר אֶ ל־אָ ִביו ר ִ
ַ 4:19ויּ ֶ
מת:
ל־בּ ְרכֶּיהָ ﬠַ ד־הַ צָּהֳ ַריִם ַו ָיּ ֹ
ֵשׁב ﬠַ ִ
ל־אמּוֹ ַויּ ֶ
4:20וַיִּ ָשּׂאֵ הוּ ַוי ְִביאֵ הוּ אֶ ִ
ל־מטַּ ת ִאישׁ הָ אֱ ִהים ו ִַתּ ְסגֹּ ר בַּ ﬠֲדוֹ וַתֵּ צֵא:
4:21וַתַּ ﬠַ ל וַתַּ ְשׁכִּ בֵ הוּ ﬠַ ִ
ד־אישׁ הָ אֱ ִהים
ישׁהּ וַתּ ֹאמֶ ר ִשׁלְ חָ ה נָא לִ י אֶ חָ ד ִמן־הַ ְנּﬠָ ִרים וְאַ חַ ת הָ אֲ תֹנוֹת וְאָ רוּצָ ה ﬠַ ִ
ל־א ָ
4:22ו ִַתּ ְק ָרא אֶ ִ
וְאָ שׁוּבָ ה:
ֹאמר ָשׁלוֹם:
ַ 4:23ויּ ֹאמֶ ר מַ דּוּﬠַ אַ ִתּי הלכתי הֹ לֶ כֶת אֵ לָ יו הַ יּוֹם ל ֹא־חֹ ֶדשׁ וְל ֹא ַשׁבָּ ת וַתּ ֶ
ר־לי ִל ְרכֹּב כִּ י ִאם־אָ ַמ ְר ִתּי לָ :
ל־תּﬠֲצָ ִ
ֹאמ ר אֶ ל־ ַנﬠ ֲָרהּ נְהַ ג וָלֵ אַ ַ
4:24ו ַַתּחֲ בֹשׁ הָ אָ תוֹן ַותּ ֶ
ֹתהּ ִמ ֶנּגֶד וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־גֵּיחֲ זִ י
ל־אישׁ הָ אֱ ִהים אֶ ל־הַ ר הַ כּ ְַרמֶ ל וַי ְִהי כִּ ְראוֹת ִאישׁ־הָ אֱ ִהים א ָ
4:25וַתֵּ לֶ וַתָּ בוֹא אֶ ִ
ַנﬠֲרוֹ ִהנֵּה הַ שּׁוּנ ִַמּית הַ לָּ ז:
ֹאמר ָשׁלוֹם:
ישׁ הֲ ָשׁלוֹם לַ יָּלֶ ד וַתּ ֶ
אתהּ וֶאֱ ָמר־לָ הּ הֲ ָשׁלוֹם לָ הֲ ָשׁלוֹם ְל ִא ֵ
4:26ﬠַ תָּ ה רוּץ־נָא לִ ְק ָר ָ
ֹאמר ִאישׁ הָ אֱ ִהים הַ ְרפֵּ ה־לָ הּ
ל־אישׁ הָ אֱ ִהים אֶ ל־הָ הָ ר ו ַַתּחֲ זֵק ְבּ ַרגְ לָ יו וַיִּ גַּשׁ גֵּיחֲ זִ י ְלהָ ְדפָ הּ ַויּ ֶ
4:27וַתָּ ב ֹא אֶ ִ
כִּ י־נ ְַפ ָשׁהּ ָמ ָרה־לָ הּ וַיהוָה הֶ ﬠְ לִ ים ִממֶּ נִּי ְול ֹא ִהגִּ יד לִ י:
4:28וַתּ ֹאמֶ ר הֲ ָשׁאַ לְ ִתּי בֵ ן מֵ אֵ ת אֲ דֹנִי הֲ ל ֹא אָ מַ ְר ִתּי ל ֹא תַ ְשׁלֶ ה א ִֹתי:
י־ת ְמצָא ִאישׁ ל ֹא ְתבָ ְרכֶנּוּ וְכִ י־יְבָ ֶרכְ ִאישׁ ל ֹא ַת ֲﬠ ֶננּוּ
נְתּי ְבי ְָד וָלֵ כִּ ִ
ַ 4:29ויּ ֹאמֶ ר ְלגֵיחֲ זִ י חֲ גֹ ר ָמ ְתנֶי ְו ַקח ִמ ְשׁﬠַ ִ
ְשׂ ְמתָּ ִמ ְשׁﬠַ נ ְִתּי ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ נָּﬠַ ר:
ו ַ
4:30וַתּ ֹאמֶ ר אֵ ם הַ נַּﬠַ ר חַ י־יְהוָה וְחֵ י־נַפְ ְשׁ ִאם־אֶ ﬠֶ זְ בֶ ָךּ ַויּ ָָקם ַויֵּלֶ אַ חֲ ֶריהָ :
מ ר ל ֹא
ָשׁב ִל ְק ָראתוֹ וַ ַיּגֶּד־לוֹ לֵ א ֹ
ל־פּנֵי הַ נַּﬠַ ר וְאֵ ין קוֹל וְאֵ ין ָק ֶשׁב וַיּ ָ
ָשׂם אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁﬠֶ נֶת ﬠַ ְ
ְ 4:31וגֵחֲ זִ י ﬠָ בַ ר לִ פְ נֵיהֶ ם ַויּ ֶ
הֵ ִקיץ הַ נָּﬠַ ר:
ל־מטָּ תוֹ:
ישׁע הַ בָּ יְתָ ה ו ְִהנֵּה הַ נַּﬠַ ר מֵ ת מֻ ְשׁכָּב ﬠַ ִ
4:32וַ ָיּב ֹא אֱ לִ ָ
4:33וַ ָיּב ֹא וַיִּ ְסגֹּ ר הַ ֶדּלֶ ת ְבּﬠַ ד ְשׁנֵיהֶ ם וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־יְהוָה:
ָשׂם פִּ יו ﬠַ ל־פִּ יו וְﬠֵ ינָיו ﬠַ ל־ﬠֵ ינָיו ְוכַפָּ יו ﬠַ ל־כַּפּוֹ וַיִּ גְ הַ ר ﬠָ לָ יו ַויָּחָ ם ְבּ ַשׂר הַ יָּלֶ ד:
4:34וַיַּﬠַ ל וַיִּ ְשׁכַּב ﬠַ ל־הַ יֶּלֶ ד וַיּ ֶ
ד־שׁבַ ע פְּ ﬠָ ִמים וַיִּ ְפ ַקח הַ נַּﬠַ ר
ְזוֹרר הַ נַּﬠַ ר ﬠַ ֶ
ָשׁב וַיֵּלֶ בַּ בַּ יִת אַ חַ ת הֵ נָּה וְאַ חַ ת הֵ נָּה וַיַּﬠַ ל וַיִּ גְ הַ ר ﬠָ לָ יו וַי ֵ
4:35וַיּ ָ
אֶ ת־ﬠֵ ינָיו:
ֹאמר ְשׂ ִאי ְב ֵנ :
4:36וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־גֵּיחֲ זִ י וַיּ ֹאמֶ ר ְק ָרא אֶ ל־הַ שֻּׁ נ ִַמּית הַ זּ ֹאת וַיִּ ְק ָראֶ הָ וַתָּ בוֹא אֵ לָ יו וַיּ ֶ
ת־בּנָהּ וַתֵּ צֵא:
ְ
ל־רגְ לָ יו ו ִַתּ ְשׁתַּ חוּ אָ ְרצָה ו ִַתּ ָשּׂא אֶ
4:37וַתָּ ב ֹא ו ִַתּ ֹפּל ﬠַ ַ
ֹאמר ְל ַנﬠֲרוֹ ְשׁפֹת הַ ִסּיר הַ גְּ דוֹלָ ה וּבַ ֵשּׁל
יאים יֹ ְשׁ ִבים ְלפָ נָיו וַיּ ֶ
נְּב ִ
וּבנֵי הַ ִ
ישׁע ָשׁב הַ גִּ ְלגָּלָ ה וְהָ ָרﬠָ ב בָּ אָ ֶרץ ְ
4:38וֶאֱ לִ ָ
יאים:
נָזִ יד לִ ְבנֵי הַ נּ ְִב ִ
4:39וַיֵּצֵא אֶ חָ ד אֶ ל־הַ ָשּׂ ֶדה לְ לַ ֵקּט אֹ רֹת וַיִּ ְמצָא גֶּפֶ ן ָשׂ ֶדה וַיְלַ ֵקּט ִממֶּ נּוּ פַּ ֻקּעֹ ת ָשׂ ֶדה ְמל ֹא ִבגְ דוֹ וַ ָיּב ֹא וַיְפַ לַּ ח
ל־סיר הַ נָּזִיד כִּ י־ל ֹא י ָָדעוּ:
אֶ ִ
ֹאמ רוּ ָמוֶת בַּ ִסּיר ִאישׁ הָ אֱ ִהים ְול ֹא יָכְ לוּ לֶ אֱ ֹכל:
4:40וַיִּ צְ קוּ לַ אֲ נ ִָשׁים לֶ אֱ כוֹל וַי ְִהי כְּ אָ כְ לָ ם מֵ הַ נָּזִ יד וְהֵ מָּ ה ָצﬠָ קוּ וַיּ ְ
חוּ־קמַ ח וַיּ ְַשׁלֵ אֶ ל־הַ ִסּיר וַיּ ֹאמֶ ר ַצק לָ ﬠָ ם ְוי ֹאכֵלוּ ְול ֹא הָ יָה ָדּבָ ר ָרע בַּ ִסּיר:
ֶ
4:41וַיּ ֹאמֶ ר ְק
כּוּרים ﬠֶ ְשׂ ִרים־לֶ חֶ ם ְשׂעֹ ִרים ְוכ ְַר ֶמל ְבּצִ ְק נוֹ וַיּ ֹאמֶ ר תֵּ ן
4:42ו ְִאישׁ בָּ א ִמבַּ ﬠַ ל ָשׁ ִל ָשׁה וַיָּבֵ א לְ ִאישׁ הָ אֱ ִהים לֶ חֶ ם ִבּ ִ
לָ ﬠָ ם וְי ֹאכֵלוּ:
4:43וַיּ ֹאמֶ ר ְמ ָשׁ ְרתוֹ ָמה אֶ ֵתּן זֶה לִ פְ נֵי ֵמאָ ה ִאישׁ וַיּ ֹאמֶ ר ֵתּן לָ ﬠָ ם ְוי ֹאכֵלוּ כִּ י כֹה אָ ַמר יְהוָה אָ כֹל וְהוֹתֵ ר:
ַיּוֹת רוּ כִּ ְדבַ ר יְהוָה:
4:44וַיִּ תֵּ ן לִ פְ נֵיהֶ ם ַויּ ֹאכְ לוּ ו ִ
ְ 5:1ו ַנﬠֲמָ ן ַשׂר־צְ בָ א ֶמלֶ ־אֲ ָרם הָ יָה ִאישׁ גָּדוֹל לִ פְ נֵי אֲ ֹדנָיו וּ ְנשֻׂ א פָ נִים כִּ י־בוֹ נָתַ ן־יְהוָה ְתּשׁוּﬠָ ה לַ אֲ ָרם וְהָ ִאישׁ הָ יָה
גִּ בּוֹר חַ יִל ְמצ ָֹרע:
דוּדים וַיִּ ְשׁבּוּ מֵ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ַנﬠ ֲָרה ְקטַ נָּה ו ְַתּ ִהי לִ פְ נֵי אֵ ֶשׁת ַנﬠ ֲָמן:
5:2וַאֲ ָרם יָצְ אוּ גְ ִ

5:3וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ל־גְּ ִב ְרתָּ הּ אַ חֲ לֵ י אֲ ֹדנִי לִ פְ נֵי הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁר ְבּשׁ ְֹמרוֹן אָ ז יֶאֱ סֹף אֹתוֹ ִמ ָצּ ַר ְﬠתּוֹ:
5:4וַיָּב ֹא וַ ַיּגֵּד לַ א ֹדנָיו לֵ אמֹר ָכּז ֹאת ְו ָכז ֹאת ִדּ ְבּ ָרה הַ ַנּﬠ ֲָרה אֲ ֶשׁר מֵ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים
ַ 5:5ויּ ֹאמֶ ר מֶ לֶ ־אֲ ָרם לֶ ־בּ ֹא וְאֶ ְשׁלְ חָ ה סֵ פֶ ר אֶ ל־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל וַיֵּלֶ וַיִּ ַקּח ְבּיָדוֹ ﬠֶ ֶשׂר כִּ כְּ ֵרי־כֶסֶ ף ו ֵ
זָהָ ב וְﬠֶ ֶשׂר חֲ ִליפוֹת ְבּג ִָדים:
ַ 5:6ויָּבֵ א הַ סֵּ פֶ ר אֶ ל־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר וְﬠַ תָּ ה כְּ בוֹא הַ סֵּ פֶ ר הַ ֶזּה אֵ לֶ י ִה ֵנּה ָשׁלַ ְח ִתּי אֵ לֶ י אֶ ת־ ַנﬠ ֲָמן ﬠַ ְב ִדּי
וַאֲ סַ ְפתּוֹ ִמצָּ ַר ְﬠתּוֹ:
5:7וַי ְִהי כִּ ְקר ֹא מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ סֵּ פֶ ר וַיִּ ְק ַרע ְבּג ָָדיו וַיּ ֹאמֶ ר הַ אֱ ִהים אָ נִי ְלהָ ִמית וּלְ הַ חֲ יוֹת כִּ י־ ֶזה שֹׁלֵ חַ אֵ לַ י
י־מ ְתאַ נֶּה הוּא ִלי:
לֶ אֱ סֹף ִאישׁ ִמ ָצּ ַרﬠְ תּוֹ כִּ י אַ ־ ְדּ עוּ־נָא ְוּראוּ כִּ ִ
מ ר לָ ָמּה ָק ַרﬠְ תָּ
ת־בּג ָָדיו וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ל־הַ ֶמּלֶ לֵ א ֹ
י־ק ַרע ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ְ
ישׁע ִאישׁ־הָ אֱ ִהים כִּ ָ
ַ 5:8וי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ אֱ ִל ָ
ְבּג ֶָדי יָב ֹא־נָא אֵ לַ י ְוי ֵַד ע כִּ י יֵשׁ נ ִָביא ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ישׁ ע:
וּב ִרכְ בּוֹ וַ ַיּ ֲﬠמֹד פֶּ תַ ח־הַ בַּ יִת לֶ אֱ לִ ָ
5:9וַיָּב ֹא ַנﬠֲמָ ן ְבּסוּסוֹ ְ
וּטהָ ר:
מ ר הָ לוֹ ו ְָרחַ צְ תָּ ֶשׁבַ ע־פְּ ﬠָ ִמים בַּ יּ ְַר ֵדּן ְויָשֹׁב ְבּ ָשׂ ְר ְל ְ
ישׁע מַ לְ אָ לֵ א ֹ
5:10וַיִּ ְשׁלַ ח אֵ לָ יו אֱ לִ ָ
5:11וַיִּ ְקצֹף ַנﬠ ֲָמן וַיֵּלַ וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה אָ מַ ְר ִתּי אֵ לַ י יֵ ֵצא יָצוֹא וְﬠָ מַ ד ו ְָק ָרא ְבּ ֵשׁם־יְהוָה אֱ הָ יו וְהֵ נִיף יָדוֹ אֶ ל־הַ ָמּקוֹם
וְאָ סַ ף הַ ְמּצ ָֹרע:
1
5:12הֲ ל ֹא טוֹב אֲ בָ נָה וּפַ ְרפַּ ר נַהֲ רוֹת ַדּמֶּ ֶשׂק ִמכֹּל מֵ ימֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל הֲ ל ֹא הָ לוֹ אֶ ְרחַ ץ בָּ הֶ ם ו ְָטהָ ְר ִתּי וַיִּ פֶ ן וַיֵּלֶ
ְבּחֵ מָ ה:
2
ֲשׂה וְאַ ף כִּ י־אָ ַמר אֵ לֶ י
ֹאמ רוּ אָ ִבי ִאם ָדּבָ ר גָּדוֹל הַ נּ ִָביא ִדּבֶּ ר אֵ לֶ י הֲ לוֹא ַתﬠ ֶ
5:13וַיִּ גְּ שׁוּ ﬠֲבָ ָדיו וַי ְַד ְבּרוּ אֵ לָ יו וַיּ ְ
וּטהָ ר:
ְרחַ ץ ְ
ָשׁב ְבּ ָשׂרוֹ כִּ ְב ַשׂר נַﬠַ ר ָקטֹן וַיִּ ְטהָ ר:
5:14וַיּ ֵֶרד וַיִּ ְטבֹּל בַּ יּ ְַר ֵדּן ֶשׁבַ ע ְפּﬠָ ִמים כִּ ְדבַ ר ִאישׁ הָ אֱ ִהים וַיּ ָ
ל־אישׁ הָ אֱ ִהים הוּא ְוכָל־מַ חֲ נֵהוּ וַ ָיּב ֹא וַ ַיּ ֲﬠמֹד לְ פָ נָיו וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה־נָא י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י אֵ ין אֱ ִהים
ָשׁב אֶ ִ
5:15וַיּ ָ
ם־בּי ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ָתּה ַקח־נָא ְב ָרכָה ֵמאֵ ת ﬠַ ְב ֶדּ :
ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ כִּ י ִא ְ
5:16וַיּ ֹאמֶ ר חַ י־יְהוָה אֲ ֶשׁר־ﬠָ מַ ְד ִתּי לְ פָ נָיו ִאם־אֶ ָקּח וַיִּ ְפ ַצר־בּוֹ לָ ַקחַ ת וַי ְָמאֵ ן:
ֲשׂה עוֹד ﬠַ ְב ְדּ עֹלָ ה וָזֶבַ ח לֵ א ִהים
ד־פּ ָר ִדים אֲ ָד ָמה כִּ י לוֹא־יַﬠ ֶ
צֶמ ְ
5:17וַיּ ֹאמֶ ר ַנﬠ ֲָמן וָל ֹא י ַֻתּן־נָא ְלﬠַ ְב ְדּ ַמ ָשּׂא ֶ
אֲ חֵ ִרים כִּ י ִאם־לַ יהוָה:
ֵיתי בֵּ ית
ית־רמּוֹן לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ות ָשׁ ָמּה וְהוּא ִנ ְשׁﬠָ ן ﬠַ ל־י ִָדי ו ְִה ְשׁתַּ חֲ ו ִ
ִ
5:18לַ ָדּבָ ר הַ זֶּה י ְִסלַ ח יְהוָה לְ ﬠַ ְב ֶדּ ְבּבוֹא אֲ ֹדנִי בֵ
ִרמֹּן ְבּ ִה ְשׁ ַתּחֲ ָוי ִָתי בֵּ ית ִרמֹּן י ְִסלַ ח־נָא יְהוָה לְ ﬠַ ְב ְדּ בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה:
5:19וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ לֵ ְל ָשׁלוֹם וַיֵּלֶ ֵמ ִאתּוֹ כִּ ְב ַרת־אָ ֶרץ:
ישׁ ע ִאישׁ־הָ אֱ ִהים ִהנֵּה חָ ַשׂ אֲ דֹנִי אֶ ת־ ַנﬠ ֲָמן הָ אֲ ַר ִמּי הַ זֶּה ִמ ַקּחַ ת ִמיָּדוֹ אֵ ת
ֹאמר גֵּיחֲ זִ י נַﬠַ ר אֱ ִל ָ
ַ 5:20ויּ ֶ
אוּמה:
ם־רצְ ִתּי אַ חֲ ָריו וְלָ ַק ְח ִתּי מֵ ִאתּוֹ ְמ ָ
י־א ַ
אֲ ֶשׁר־הֵ ִביא חַ י־יְהוָה כִּ ִ
ֹאמר הֲ ָשׁלוֹם:
5:21וַיִּ ְרדֹּף גֵּיחֲ זִ י אַ חֲ ֵרי ַנﬠֲמָ ן וַיִּ ְראֶ ה ַנﬠֲמָ ן ָרץ אַ חֲ ָריו וַיִּ פֹּל מֵ ﬠַ ל הַ מֶּ ְרכָּבָ ה ִל ְק ָראתוֹ וַיּ ֶ
יאים ְתּנָה־נָּא
נְּב ִ
5:22וַיּ ֹאמֶ ר ָשׁלוֹם אֲ ֹד ִני ְשׁלָ חַ נִי לֵ אמֹר ִהנֵּה ﬠַ תָּ ה זֶה בָּ אוּ אֵ לַ י ְשׁנֵי־ ְנﬠָ ִרים ֵמהַ ר אֶ ְפ ַריִם ִמ ְבּנֵי הַ ִ
וּשׁ ֵתּי חֲ ִלפוֹת ְבּג ִָדים:
לָ הֶ ם כִּ כַּר־כֶּסֶ ף ְ
ל־שׁנֵי
וּשׁ ֵתּי חֲ ִלפוֹת ְבּג ִָדים וַיִּ ֵתּן אֶ ְ
5:23וַיּ ֹאמֶ ר ַנﬠֲמָ ן הוֹאֵ ל ַקח כִּ כּ ָָריִם וַיִּ פְ ָרץ־בּוֹ וַ ָיּ ַצר כִּ כְּ ַריִם כֶּסֶ ף ִבּ ְשׁנֵי חֲ ִר ִטים ְ
ְנﬠָ ָריו וַיִּ ְשׂאוּ לְ פָ נָיו:
ְשׁלַּ ח אֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים וַיֵּלֵ כוּ:
5:24וַ ָיּב ֹא אֶ ל־הָ עֹפֶ ל וַיִּ ַקּח ִמיּ ָָדם וַיִּ פְ קֹד בַּ בָּ יִת וַי ַ
ישׁע מֵ אָ ן גֵּחֲ זִ י וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא־הָ לַ ﬠַ ְב ְדּ אָ נֶה וָאָ נָה:
5:25וְהוּא־בָ א ַו ַיּ ֲﬠמֹד אֶ ל־אֲ ֹדנָיו וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אֱ ִל ָ
את הַ ﬠֵ ת לָ ַקחַ ת אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף וְלָ ַקחַ ת ְבּג ִָדים
־אישׁ ֵמﬠַ ל ֶמ ְרכּ ְַבתּוֹ ִל ְק ָר ֶ
ֹא־ל ִבּי הָ לַ כַּאֲ ֶשׁר הָ פַ ִ
ַ 5:26ויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ל ִ
וּשׁפָ חוֹת:
ֵיתים וּכְ ָר ִמים ְוצ ֹאן וּבָ ָקר וַﬠֲבָ ִדים ְ
ְוז ִ
ַשּׁלֶ ג:
וּבז ְַר ֲﬠ לְ עוֹלָ ם וַ ֵיּצֵא ִמלְּ פָ נָיו ְמצ ָֹרע כּ ָ
ק־בּ ְ
ְ 5:27ו ָצ ַרﬠַ ת ַנﬠֲמָ ן ִתּ ְדבַּ ְ
ישׁע ִהנֵּה־נָא הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר אֲ נ ְַחנוּ יֹ ְשׁ ִבים ָשׁם ְלפָ נֶי צַ ר ִמ ֶמּנּוּ:
יאים אֶ ל־אֱ לִ ָ
ֹאמרוּ ְבנֵי־הַ נּ ְִב ִ
6:1וַיּ ְ
ֹאמר לֵ כוּ:
ֲשׂה־לָּ נוּ ָשׁם ָמקוֹם לָ ֶשׁבֶ ת ָשׁם וַיּ ֶ
קוֹרה אֶ חָ ת ְו ַנﬠ ֶ
6:2נֵלְ כָה־נָּא ﬠַ ד־הַ יּ ְַר ֵדּן וְנִ ְקחָ ה ִמ ָשּׁם ִאישׁ ָ
ֹאמר הָ אֶ חָ ד הוֹאֶ ל נָא וְלֵ אֶ ת־ﬠֲבָ ֶדי וַיּ ֹאמֶ ר אֲ נִי אֵ לֵ :
6:3וַיּ ֶ
6:4וַיֵּלֶ ִאתָּ ם וַ ָיּבֹאוּ הַ יּ ְַר ֵדּנָה וַיִּ גְ זְ רוּ הָ ﬠֵ צִ ים:
ֹאמר אֲ הָ הּ אֲ ֹדנִי וְהוּא ָשׁאוּל:
קּוֹרה וְאֶ ת־הַ בַּ ְרזֶל נָפַ ל אֶ ל־הַ מָּ יִם וַיִּ צְ ﬠַ ק וַיּ ֶ
6:5וַי ְִהי הָ אֶ חָ ד מַ פִּ יל הַ ָ
־שׁ ָמּה וַיָּצֶף הַ בַּ ְרזֶל:
ָ
ַ 6:6ויּ ֹאמֶ ר ִאישׁ־הָ אֱ ִהים אָ נָה נָפָ ל וַיּ ְַראֵ הוּ אֶ ת־הַ ָמּקוֹם וַיִּ ְקצָ ב־ﬠֵ ץ וַיּ ְַשׁלֶ
ֹאמר הָ ֶרם לָ וַיִּ ְשׁלַ ח יָדוֹ וַיִּ ָקּחֵ הוּ:
6:7וַיּ ֶ
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מנִי ַתּחֲ נ ִֹתי:
ל־מקוֹם פְּ נִי אַ ְל ֹ
מ ר אֶ ְ
6:8וּמֶ לֶ אֲ ָרם הָ יָה נִלְ חָ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ וָּﬠַ ץ אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו לֵ א ֹ
י־שׁם אֲ ָרם נְ ִח ִתּים:
ל־מלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ִה ָשּׁ ֶמר ֵמ ֲﬠבֹר הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה כִּ ָ
6:9וַיִּ ְשׁלַ ח ִאישׁ הָ אֱ ִהים אֶ ֶ
6:10וַיִּ ְשׁלַ ח מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר אָ ַמר־לוֹ ִאישׁ־הָ אֱ ִהים ו ְִהזְ ִה ָירהּ ְו ִנ ְשׁ ַמר ָשׁם ל ֹא אַ חַ ת וְל ֹא ְשׁ ָתּיִם:
ל־מלֶ
6:11וַיִּ סָּ ﬠֵ ר לֵ ב מֶ לֶ ־אֲ ָרם ﬠַ ל־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם הֲ לוֹא ַתּגִּ ידוּ לִ י ִמי ִמ ֶשּׁלָּ נוּ אֶ ֶ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ישׁע הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל יַגִּ יד לְ מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים
ֹאמר אַ חַ ד ֵמﬠֲבָ ָדיו לוֹא אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ כִּ י־אֱ ִל ָ
ַ 6:12ויּ ֶ
אֲ ֶשׁר ְתּ ַדבֵּ ר בַּ חֲ ַדר ִמ ְשׁכָּבֶ :
ֹאמר ְלכוּ ְוּראוּ אֵ יכֹה הוּא וְאֶ ְשׁלַ ח וְאֶ ָקּחֵ הוּ ַו ֻיּגַּד־לוֹ לֵ אמֹר ִהנֵּה ְבד ָֹתן:
ַ 6:13ויּ ֶ
סוּסים ו ְֶרכֶב וְחַ יִל כָּבֵ ד וַ ָיּבֹאוּ לַ יְלָ ה וַיּ ִַקּפוּ ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר:
ח־שׁמָּ ה ִ
ָ
6:14וַיִּ ְשׁלַ
ֹאמר ַנﬠֲרוֹ אֵ לָ יו אֲ הָ הּ
6:15וַיּ ְַשׁכֵּם ְמ ָשׁ ֵרת ִאישׁ הָ אֱ ִהים לָ קוּם וַ ֵיּצֵא ו ְִהנֵּה־חַ יִל סוֹבֵ ב אֶ ת־הָ ﬠִ יר וְסוּס ו ָָרכֶב וַיּ ֶ
ֲשׂה:
אֲ דֹנִי אֵ יכָה ַנﬠ ֶ
ל־תּי ָרא כִּ י ַר ִבּים אֲ ֶשׁר ִא ָתּנוּ מֵ אֲ ֶשׁר אוֹתָ ם:
6:16וַיּ ֹאמֶ ר אַ ִ
ישׁע וַיּ ֹאמַ ר יְהוָה פְּ ַקח־נָא אֶ ת־ﬠֵ ינָיו ְו ִי ְראֶ ה וַיִּ פְ ַקח יְהוָה אֶ ת־ﬠֵ ינֵי הַ נַּﬠַ ר וַיּ ְַרא ו ְִהנֵּה הָ הָ ר מָ לֵ א
6:17וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל אֱ לִ ָ
ישׁ ע:
סוּסים ו ְֶרכֶב אֵ שׁ ְס ִביבֹת אֱ ִל ָ
ִ
ישׁע:
ישׁע אֶ ל־יְהוָה וַיּ ֹאמַ ר הַ ־נָא אֶ ת־הַ גּוֹי־הַ זֶּה בַּ סַּ נְ ו ִֵרים וַ ַיּכֵּם בַּ סַּ ְנו ִֵרים כִּ ְדבַ ר אֱ לִ ָ
6:18וַיּ ְֵרדוּ אֵ לָ יו וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל אֱ לִ ָ
ְאוֹליכָה אֶ ְתכֶם אֶ ל־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ְתּבַ ֵקּשׁוּן וַיֹּ לֶ
ישׁ ע ל ֹא זֶה הַ ֶדּ ֶר ְול ֹא זֹה הָ ﬠִ יר לְ כוּ אַ חֲ ַרי ו ִ
6:19וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם אֱ לִ ָ
אוֹתָ ם שׁ ְֹמרוֹנָה:
ישׁע יְהוָה פְּ ַקח אֶ ת־ﬠֵ ינֵי־אֵ לֶּ ה ְו ִי ְראוּ וַיִּ ְפ ַקח יְהוָה אֶ ת־ﬠֵ ינֵיהֶ ם וַיִּ ְראוּ ו ְִהנֵּה
ַ 6:20וי ְִהי כְּ בֹאָ ם שׁ ְֹמרוֹן ַויּ ֹאמֶ ר אֱ לִ ָ
ְבּתוֹ שׁ ְֹמרוֹן:
אוֹתם הַ אַ כֶּה אַ כֶּה אָ ִבי:
ָ
ישׁע כִּ ְר ֹאתוֹ
6:21וַיּ ֹאמֶ ר מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־אֱ לִ ָ
וּב ַק ְשׁ ְתּ אַ תָּ ה מַ כֶּה ִשׂים לֶ חֶ ם ו ַָמיִם ִל ְפנֵיהֶ ם וְי ֹאכְ לוּ ְוי ְִשׁתּוּ ְוי ְֵלכוּ
6:22וַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא תַ כֶּה הַ אֲ ֶשׁר ָשׁ ִביתָ ְבּחַ ְר ְבּ ְ
אֶ ל־אֲ ֹדנֵיהֶ ם:
דוּדי אֲ ָרם לָ בוֹא ְבּאֶ ֶרץ
ְשׁלְּ חֵ ם וַיֵּלְ כוּ אֶ ל־אֲ ֹדנֵיהֶ ם ְול ֹא־י ְָספוּ עוֹד גְּ ֵ
6:23וַיִּ כְ ֶרה לָ הֶ ם כּ ֵָרה גְ דוֹלָ ה וַיּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ וַי ַ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
6:24וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי־כֵן וַיִּ ְקבֹּץ בֶּ ן־הֲ ַדד מֶ לֶ ־אֲ ָרם אֶ ת־כָּל־מַ חֲ נֵהוּ וַיַּﬠַ ל וַ ָיּ ַצר ﬠַ ל־שׁ ְֹמרוֹן:
6:25וַי ְִהי ָרﬠָ ב גָּדוֹל ְבּשׁ ְֹמ רוֹן ו ְִהנֵּה צָ ִרים ﬠָ לֶ יהָ ﬠַ ד הֱ יוֹת ר ֹאשׁ־חֲ מוֹר ִבּ ְשׁמֹנִים כֶּסֶ ף ְו רֹבַ ע הַ ַקּב חֲ ֵרייוֹנִים
בַּ חֲ ִמ ָשּׁה־כָסֶ ף:
הוֹשׁיﬠָ ה אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ :
ִ
6:26וַי ְִהי מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל עֹבֵ ר ﬠַ ל־הַ חֹ ָמה ו ְִא ָשּׁה ָצﬠ ֲָקה אֵ לָ יו לֵ אמֹר
אוֹשׁיﬠֵ הֲ ִמן־הַ גֹּ ֶרן אוֹ ִמן־הַ יּ ֶָקב:
ל־יוֹשׁﬠֵ יְהוָה ֵמאַ יִן ִ
ִ
אמר אַ
6:27וַיּ ֹ ֶ
ת־בּנִי נ ֹאכַל
ְ
ת־בּ ֵנ ְונ ֹאכְ לֶ נּוּ הַ יּוֹם וְאֶ
ְ
6:28וַיּ ֹאמֶ ר־לָ הּ הַ מֶּ לֶ מַ ה־לָּ וַתּ ֹאמֶ ר הָ ִא ָשּׁה הַ זּ ֹאת אָ ְמ ָרה אֵ לַ י ְתּנִי אֶ
מָ חָ ר:
ת־בּנָהּ:
ְ
ת־בּ ֵנ ְונ ֹאכְ לֶ נּוּ ו ַַתּ ְח ִבּא אֶ
ְ
ָאֹמר אֵ לֶ יהָ בַּ יּוֹם הָ אַ חֵ ר ְתּנִי אֶ
ת־בּנִי ַונּ ֹאכְ לֵ הוּ ו ַ
ְ
ַ 6:29ונְּבַ ֵשּׁל אֶ
ת־בּג ָָדיו וְהוּא עֹבֵ ר ﬠַ ל־הַ חֹ ָמה ַויּ ְַרא הָ ﬠָ ם ו ְִהנֵּה הַ ַשּׂק
ְ
ת־דּ ְב ֵרי הָ ִא ָשּׁה וַיִּ ְק ַרע אֶ
ַ 6:30וי ְִהי כִ ְשׁמֹﬠַ הַ ֶמּלֶ אֶ ִ
ל־בּ ָשׂרוֹ ִמבָּ יִת:
ﬠַ ְ
ן־שׁפָ ט ﬠָ לָ יו הַ יּוֹם:
ישׁע בֶּ ָ
מד ר ֹאשׁ אֱ לִ ָ
יוֹסף ִאם־יַ ֲﬠ ֹ
ֲשׂה־לִּ י אֱ ִהים ְוכֹה ִ
6:31וַיּ ֹאמֶ ר כֹּה־יַﬠ ֶ
ישׁע יֹ ֵשׁב ְבּבֵ יתוֹ וְהַ זְּ ֵקנִים יֹ ְשׁ ִבים ִאתּוֹ וַיִּ ְשׁלַ ח ִאישׁ ִמלְּ פָ נָיו ְבּטֶ ֶרם יָב ֹא הַ מַּ לְ אָ אֵ לָ יו וְהוּא אָ מַ ר
6:32וֶאֱ לִ ָ
ֹאשׁי ְראוּ כְּ ב ֹא הַ ַמּלְ אָ ִסגְ רוּ הַ ֶדּלֶ ת וּלְ חַ צְ תֶּ ם אֹ תוֹ
י־שׁלַ ח בֶּ ן־הַ ְמ ַר ֵצּחַ הַ זֶּה לְ הָ ִסיר אֶ ת־ר ִ
אֶ ל־הַ זְּ ֵקנִים הַ ְרּ ִאיתֶ ם כִּ ָ
בַּ ֶדּלֶ ת הֲ לוֹא קוֹל ַרגְ לֵ י אֲ ֹדנָיו אַ חֲ ָריו:
ה־אוֹחיל לַ יהוָה
ִ
ֹאמר ִהנֵּה־ז ֹאת הָ ָרﬠָ ה ֵמאֵ ת יְהוָה ָמ
עוֹדנּוּ ְמ ַדבֵּ ר ﬠִ מָּ ם ו ְִהנֵּה הַ מַּ לְ אָ יֹ ֵרד אֵ לָ יו וַיּ ֶ
ֶ 6:33
עוֹד:
ישׁע ִשׁ ְמ עוּ ְדּבַ ר־יְהוָה כֹּה אָ מַ ר יְהוָה כָּﬠֵ ת ָמחָ ר ְסאָ ה־סֹלֶ ת ְבּ ֶשׁ ֶקל וְסָ אתַ יִם ְשׂעֹ ִרים ְבּ ֶשׁ ֶקל ְבּ ַשׁﬠַ ר
7:1וַיּ ֹאמֶ ר אֱ לִ ָ
שׁ ְֹמרוֹן:
ֹאמ ר ִהנֵּה יְהוָה עֹ ֶשׂה אֲ רֻ בּוֹת בַּ ָשּׁ ַמיִם הֲ י ְִהיֶה
ת־אישׁ הָ אֱ ִהים וַיּ ַ
ִ
7:2וַ ַיּﬠַ ן הַ ָשּׁ ִלישׁ אֲ ֶשׁר־הַ מֶּ לֶ נִ ְשׁﬠָ ן ﬠַ ל־יָדוֹ אֶ
וּמ ָשּׁם ל ֹא ת ֹאכֵל:
הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וַיּ ֹאמֶ ר ִה ְנּכָה רֹאֶ ה ְבּﬠֵ ינֶי ִ
ד־מ ְתנוּ:
ל־רﬠֵ הוּ ָמה אֲ נ ְַחנוּ יֹ ְשׁ ִבים פֹּ ה ﬠַ ָ
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ֵ
7:3וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אֲ נ ִָשׁים הָ יוּ ְמצ ָֹר ִﬠים פֶּ ַתח הַ ָשּׁﬠַ ר וַיּ ְ
ל־מחֲ נֵה אֲ ָרם
ְנִפּלָ ה אֶ ַ
ִ 7:4אם־אָ מַ ְרנוּ נָבוֹא הָ ﬠִ יר וְהָ ָרﬠָ ב בָּ ﬠִ יר וָמַ ְתנוּ ָשׁם ו ְִאם־י ַָשׁ ְבנוּ פֹה ו ָָמ ְתנוּ וְﬠַ ָתּה לְ כוּ ו ְ
ִאם־יְחַ יֻּנוּ ִנ ְחיֶה ו ְִאם־י ְִמיתֻ נוּ וָמָ ְתנוּ:
ין־שׁם ִאישׁ:
ָ
ד־קצֵה מַ חֲ נֵה אֲ ָרם ו ְִהנֵּה אֵ
ֶשׁף לָ בוֹא אֶ ל־מַ חֲ נֵה אֲ ָרם וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ְ
7:5וַיָּקוּמוּ בַ נּ ֶ

ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו ִהנֵּה ָשׂכַר־ﬠָ לֵ ינוּ ֶמלֶ
ת־מחֲ נֵה אֲ ָרם קוֹל ֶרכֶב קוֹל סוּס קוֹל חַ יִל גָּדוֹל וַיּ ְ
ַ
7:6וַיהוָה ִה ְשׁ ִמיﬠַ אֶ
ת־מ ְלכֵי ִמצְ ַריִם לָ בוֹא ﬠָ לֵ ינוּ:
ַ
י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־מַ ְלכֵי הַ חַ ִתּים וְאֶ
ר־היא ַו ָיּנֻסוּ אֶ ל־נ ְַפ ָשׁם:
ֶשׁף ַויַּﬠַ זְ בוּ אֶ ת־אָ הֳ לֵ יהֶ ם וְאֶ ת־סוּסֵ יהֶ ם וְאֶ ת־חֲ מ ֵֹריהֶ ם הַ ַמּחֲ נֶה כַּאֲ ֶשׁ ִ
ַ 7:7ויָּקוּמוּ ַויָּנוּסוּ בַ נּ ֶ
וּבג ִָדים
ד־קצֵה הַ מַּ חֲ נֶה וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־אֹהֶ ל אֶ חָ ד וַיּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ וַיִּ ְשׂאוּ ִמ ָשּׁם כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב ְ
7:8וַ ָיּבֹאוּ הַ ְמצ ָֹרﬠִ ים הָ אֵ לֶּ ה ﬠַ ְ
ַויֵּלְ כוּ וַיּ ְַט ִמנוּ ַויָּשֻׁ בוּ וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־אֹהֶ ל אַ חֵ ר וַיִּ ְשׂאוּ ִמ ָשּׁם וַיּ ְֵלכוּ ַו ַיּ ְט ִמנוּ:
יוֹם־בּשׂ ָֹרה הוּא וַאֲ נ ְַחנוּ מַ ְח ִשׁים ו ְִחכִּ ינוּ ﬠַ ד־אוֹר הַ ֹבּ ֶקר
ְ
ל־רﬠֵ הוּ ל ֹא־כֵן אֲ נ ְַחנוּ עֹ ִשׂים הַ יּוֹם הַ זֶּה
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ֵ
7:9וַיּ ְ
ידה בֵּ ית הַ מֶּ לֶ :
וּמצָאָ נוּ ﬠָ ווֹן וְﬠַ תָּ ה לְ כוּ ְו ָנבֹאָ ה ְונַגִּ ָ
ְ
ין־שׁם ִאישׁ ְוקוֹל אָ ָדם כִּ י
ַ 7:10ו ָיּבֹאוּ וַיִּ ְק ְראוּ אֶ ל־שֹׁﬠֵ ר הָ ﬠִ יר וַיַּגִּ ידוּ לָ הֶ ם לֵ אמֹר בָּ אנוּ אֶ ל־מַ חֲ נֵה אֲ ָרם ו ְִהנֵּה אֵ ָ
ִאם־הַ סּוּס אָ סוּר וְהַ חֲ מוֹר אָ סוּר ְואֹהָ ִלים כַּאֲ ֶשׁר־הֵ מָּ ה:
שּׁﬠ ֲִרים וַיַּגִּ ידוּ בֵּ ית הַ מֶּ לֶ פְּ נִימָ ה:
7:11וַיִּ ְק ָרא הַ ֹ
י־רﬠֵ ִבים אֲ ַנ ְחנוּ וַיֵּצְ אוּ
ידה־נָּא לָ כֶם אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ לָ נוּ אֲ ָרם י ְָדעוּ כִּ ְ
ֹאמ ר אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו אַ גִּ ָ
7:12וַיּ ָָקם הַ ֶמּלֶ לַ יְלָ ה וַיּ ֶ
מ ר כִּ י־יֵצְ אוּ ִמן־הָ ﬠִ יר ְו ִנ ְתפְּ ֵשׂם חַ יִּ ים וְאֶ ל־הָ ִﬠיר ָנב ֹא:
ה לֵ א ֹ
ִמן־הַ ַמּחֲ נֶה ְלהֵ חָ בֵ ה ְבהַ ָשּׂ ֶד .
סּוּסים הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים אֲ ֶשׁר נִ ְשׁאֲ רוּ־בָ הּ ִהנָּם כְּ ָכל־הֲ מוֹן
ַ 7:13ויַּﬠַ ן אֶ חָ ד מֵ ﬠֲבָ ָדיו ַויּ ֹאמֶ ר ְו ִי ְקחוּ־נָא חֲ ִמ ָשּׁה ִמן־הַ ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־תָּ מּוּ ְו ִנ ְשׁלְ חָ ה ְו ִנ ְראֶ ה:
סוּסים וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ אַ חֲ ֵרי מַ חֲ נֵה־אֲ ָרם לֵ אמֹר ְלכוּ ְוּראוּ:
7:14וַיִּ ְקחוּ ְשׁנֵי ֶרכֶב ִ
ר־ה ְשׁ ִליכוּ אֲ ָרם ְבּהֵ חָ פְ זָםַ .ויָּשֻׁ בוּ
7:15וַיֵּלְ כוּ אַ חֲ ֵריהֶ ם ﬠַ ד־הַ יּ ְַר ֵדּן ו ְִהנֵּה כָל־הַ ֶדּ ֶר ְמלֵ אָ ה ְבג ִָדים ְוכ ִֵלים אֲ ֶשׁ ִ
הַ מַּ ְלאָ כִ ים וַיַּגִּ דוּ לַ ֶמּלֶ :
אתיִם ְשׂעֹ ִרים ְבּ ֶשׁ ֶקל כִּ ְדבַ ר יְהוָה:
7:16וַ ֵיּצֵא הָ ﬠָ ם וַ ָיּבֹזּוּ אֵ ת מַ חֲ נֵה אֲ ָרם וַי ְִהי ְסאָ ה־סֹלֶ ת ְבּ ֶשׁ ֶקל וְסָ ַ
7:17וְהַ מֶּ לֶ ִהפְ ִקיד אֶ ת־הַ ָשּׁ ִלישׁ אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁﬠָ ן ﬠַ ל־יָדוֹ ﬠַ ל־הַ ַשּׁﬠַ ר וַיִּ ְר ְמסֻ הוּ הָ ﬠָ ם בַּ ַשּׁﬠַ ר ַו ָיּמֹת כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִאישׁ
הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּ ֶר ֶדת הַ ֶמּלֶ אֵ לָ יו:
וּסאָ ה־סֹלֶ ת ְבּ ֶשׁ ֶקל י ְִהיֶה כָּﬠֵ ת מָ חָ ר
אתיִם ְשׂעֹ ִרים ְבּ ֶשׁ ֶקל ְ
7:18וַי ְִהי כְּ ַדבֵּ ר ִאישׁ הָ אֱ ִהים אֶ ל־הַ ֶמּלֶ לֵ אמֹר סָ ַ
ְבּ ַשׁﬠַ ר שׁ ְֹמרוֹן:
ֹאמ ר ִהנְּ
ת־אישׁ הָ אֱ ִהים וַיּ ֹאמַ ר ו ְִהנֵּה ְיהוָה עֹ ֶשׂה אֲ ֻרבּוֹת בַּ ָשּׁ ַמיִם הֲ י ְִהיֶה כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה וַיּ ֶ
ִ
7:19וַיַּﬠַ ן הַ ָשּׁלִ ישׁ אֶ
וּמ ָשּׁם ל ֹא ת ֹאכֵל:
רֹאֶ ה ְבּﬠֵ ינֶי ִ
ַ 7:20וי ְִהי־לוֹ כֵּן וַיִּ ְר ְמסוּ ֹאתוֹ הָ ﬠָ ם בַּ ַשּׁﬠַ ר ַו ָיּמֹת:
י־ק ָרא
גוּרי כִּ ָ
ְגוּרי בַּ אֲ ֶשׁר ָתּ ִ
ית ו ִ
קוּמי וּלְ כִ י אַ ִתּי וּבֵ ֵ
ת־בּנָהּ לֵ אמֹר ִ
ְ
ישׁע ִדּבֶּ ר אֶ ל־הָ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר־הֶ חֱ יָה אֶ
8:1וֶאֱ לִ ָ
יְהוָה לָ ָרﬠָ ב ְוגַם־בָּ א אֶ ל־הָ אָ ֶרץ ֶשׁבַ ע ָשׁ ִנים:
ץ־פּ ִל ְשׁ ִתּים ֶשׁבַ ע ָשׁנִים:
יתהּ ו ַָתּגָר ְבּאֶ ֶר ְ
8:2וַתָּ ָקם הָ ִא ָשּׁה וַתַּ ﬠַ שׂ כִּ ְדבַ ר ִאישׁ הָ אֱ ִהים וַתֵּ לֶ ִהיא וּבֵ ָ
ל־שׂ ָדהּ:
8:3וַי ְִהי ִמ ְק ֵצה ֶשׁבַ ע ָשׁנִים וַתָּ ָשׁב הָ ִא ָשּׁה ֵמאֶ ֶרץ ְפּלִ ְשׁ ִתּים וַתֵּ צֵא לִ צְ עֹ ק אֶ ל־הַ ֶמּלֶ אֶ ל־בֵּ יתָ הּ וְאֶ ָ
ישׁע:
מר סַ פְּ ָרה־נָּא ִלי אֵ ת כָּל־הַ גְּ דֹלוֹת אֲ ֶשׁ ר־ﬠָ ָשׂה אֱ לִ ָ
8:4וְהַ ֶמּלֶ ְמ ַדבֵּ ר אֶ ל־גֵּחֲ זִ י נַﬠַ ר ִאישׁ־הָ אֱ ִהים לֵ א ֹ
ת־בּנָהּ צֹﬠֶ ֶקת אֶ ל־הַ ֶמּלֶ
ְ
ַ 8:5וי ְִהי הוּא ְמסַ פֵּ ר לַ מֶּ לֶ אֵ ת אֲ ֶשׁ ר־הֶ חֱ יָה אֶ ת־הַ מֵּ ת ו ְִהנֵּה הָ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר־הֶ חֱ יָה אֶ
ישׁע:
ֶה־בּנָהּ אֲ ֶשׁר־הֶ חֱ יָה אֱ ִל ָ
ֹאמר גֵּחֲ זִ י אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ ז ֹאת הָ ִא ָשּׁה ְוז ְ
ל־שׂ ָדהּ וַיּ ֶ
ﬠַ ל־בֵּ יתָ הּ וְﬠַ ָ
ָל־תּבוּאֹת
8:6וַיִּ ְשׁאַ ל הַ מֶּ לֶ לָ ִא ָשּׁה ו ְַתּסַ פֶּ ר־לוֹ וַיִּ ֶתּן־לָ הּ הַ ֶמּלֶ סָ ִריס אֶ חָ ד לֵ אמֹר הָ ֵשׁיב אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לָ הּ וְאֵ ת כּ ְ
הַ ָשּׂ ֶדה ִמיּוֹם ﬠָ זְ בָ ה אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וְﬠַ ד־ﬠָ תָּ ה:
ישׁע ַדּמֶּ ֶשׂ ק וּבֶ ן־הֲ ַדד ֶמלֶ ־אֲ ָרם חֹ לֶ ה ַו ֻיּגַּד־לוֹ לֵ אמֹר בָּ א ִאישׁ הָ אֱ ִהים ﬠַ ד־הֵ נָּה:
8:7וַיָּב ֹא אֱ לִ ָ
מר
ֹאמר הַ ֶמּלֶ אֶ ל־חֲ זָהאֵ ל ַקח ְבּי ְָד ִמנְ חָ ה וְלֵ ִל ְק ַראת ִאישׁ הָ אֱ ִהים ו ְָד ַר ְשׁ ָתּ אֶ ת־יְהוָה מֵ אוֹתוֹ לֵ א ֹ
8:8וַיּ ֶ
הַ אֶ ְחיֶה מֵ חֳ לִ י זֶה:
8:9וַיֵּלֶ חֲ זָאֵ ל לִ ְק ָראתוֹ וַיִּ ַקּח ִמ ְנחָ ה ְביָדוֹ ְוכָל־טוּב ַדּמֶּ ֶשׂ ק מַ ָשּׂא אַ ְרבָּ ﬠִ ים גָּמָ ל וַיָּב ֹא וַ ַיּ ֲﬠמֹד ְלפָ נָיו וַיּ ֹאמֶ ר ִבּ ְנ
בֶ ן־הֲ ַדד ֶמלֶ ־אֲ ָרם ְשׁלָ חַ נִי אֵ לֶ י לֵ אמֹר הַ אֶ ְחיֶה מֵ חֳ ִלי זֶה:
ישׁע לֵ אֱ מָ ר־לוֹ חָ יֹ ה ִת ְחיֶה ו ְִה ְראַ נִי יְהוָה כִּ י־מוֹת יָמוּת:
8:10וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו אֱ לִ ָ
ָשׂם ﬠַ ד־בֹּשׁ ַויּ ְֵבךְּ ִאישׁ הָ אֱ ִהים:
ַ 8:11ו ַיּﬠ ֲֵמד אֶ ת־פָּ נָיו ַויּ ֶ
ֲשׂה לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ָרﬠָ ה ִמ ְבצְ ֵריהֶ ם ְתּ ַשׁלַּ ח
ֹאמר חֲ זָאֵ ל ַמדּוּﬠַ אֲ ֹדנִי ֹבכֶה וַיּ ֹאמֶ ר כִּ י־י ַָדﬠְ ִתּי אֵ ת אֲ ֶשׁר־תַּ ﬠ ֶ
8:12וַיּ ֶ
עֹללֵ יהֶ ם ְתּ ַרטֵּ שׁ וְהָ רֹתֵ יהֶ ם ְתּבַ ֵקּﬠַ :
בָּ אֵ שׁ וּבַ חֻ ֵריהֶ ם בַּ חֶ ֶרב ַתּהֲ רֹג ְו ְ
ישׁע ִה ְראַ נִי יְהוָה אֹ ְת מֶ לֶ
ֹאמ ר אֱ ִל ָ
ֲשׂה הַ ָדּבָ ר הַ גָּדוֹל הַ זֶּה וַיּ ֶ
8:13וַיּ ֹאמֶ ר חֲ זָהאֵ ל כִּ י מָ ה ﬠַ ְב ְדּ הַ כֶּלֶ ב כִּ י יַﬠ ֶ
ﬠַ ל־אֲ ָרם:
ישׁ ע וַיּ ֹאמֶ ר אָ מַ ר ִלי חָ יֹ ה ִת ְחיֶה:
ֹאמ ר לוֹ מָ ה־אָ מַ ר לְ אֱ לִ ָ
ישׁע ַויָּב ֹא אֶ ל־אֲ ֹדנָיו ַויּ ֶ
ַ 8:14ויֵּלֶ מֵ אֵ ת אֱ ִל ָ
8:15וַי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת וַיִּ ַקּח הַ מַּ כְ בֵּ ר וַיִּ ְטבֹּל בַּ מַּ יִם וַיִּ פְ רֹשׂ ﬠַ ל־פָּ נָיו וַ ָיּמֹת וַיִּ ְמ חֲ זָהאֵ ל ַתּ ְח ָתּיו:
ְהוּדה:
ְהוֹשׁפָ ט ֶמלֶ י ָ
ְהוֹרם בֶּ ן־י ָ
ְהוּדה ָמלַ י ָ
ִיהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ י ָ
ָ
יוֹרם בֶּ ן־אַ ְחאָ ב מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ו
וּב ְשׁנַת חָ מֵ שׁ לְ ָ
ִ 8:16

ירוּשׁלָ ִם:
ָ
מנֶה ָשׁנָה' ָמלַ ִבּ
וּשׁ ֹ
וּשׁתַּ יִם ָשׁנָה הָ יָה ְבמָ לְ כוֹ ְ
ן־שׁ ִשׁים ְ
8:17בֶּ ְ
8:18וַיֵּלֶ ְבּ ֶד ֶר ַמלְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ בֵּ ית אַ ְחאָ ב כִּ י בַּ ת־אַ ְחאָ ב הָ יְתָ ה־לּוֹ לְ ִא ָשּׁה וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה:
ְהוּדה לְ מַ ﬠַ ן ָדּוִד ﬠַ ְבדּוֹ כַּאֲ ֶשׁר אָ ַמר־לוֹ לָ ֵתת לוֹ נִיר ְלבָ נָיו כָּל־הַ יּ ִָמים:
8:19וְל ֹא־אָ בָ ה יְהוָה לְ הַ ְשׁ ִחית אֶ ת־י ָ
ְהוּדה וַיּ ְַמ ִלכוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ֶמלֶ :
ְ 8:20בּי ָָמיו פָּ ַשׁע אֱ דוֹם ִמ ַתּחַ ת יַד־י ָ
ירה ְוכָל־הָ ֶרכֶב ﬠִ מּוֹ וַי ְִהי־הוּא ָקם לַ יְלָ ה וַ ַיּכֶּה אֶ ת־אֱ דוֹם הַ סֹּבֵ יב אֵ לָ יו וְאֵ ת ָשׂ ֵרי הָ ֶרכֶב וַ ָיּנָס
יוֹרם ָצﬠִ ָ
8:21וַ ַיּ ֲﬠבֹר ָ
הָ ﬠָ ם לְ אֹהָ לָ יו:
ְהוּדה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה אָ ז ִתּ ְפ ַשׁע ִל ְבנָה בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא:
8:22וַיִּ ְפ ַשׁע אֱדוֹם ִמ ַתּחַ ת יַד־י ָ
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמלְ כֵי י ָ
יוֹרם ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ ִ
ְ 8:23וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי ָ
יוֹרם ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו ְבּﬠִ יר ָדּוִד וַיִּ ְמ אֲ חַ זְ יָהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
8:24וַיִּ ְשׁכַּב ָ
ְהוּדה:
ְהוֹרם ֶמלֶ י ָ
יוֹרם בֶּ ן־אַ ְחאָ ב מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל מָ לַ אֲ חַ זְ יָהוּ בֶ ן־י ָ
ִ 8:25בּ ְשׁנַת ְשׁתֵּ ים־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לְ ָ
ְשׁם ִאמּוֹ ﬠֲתַ לְ יָהוּ בַּ ת־ﬠָ ְמ ִרי ֶמלֶ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
ְשׁנָה אַ חַ ת מָ לַ ִבּ
וּשׁ ַתּ ִים ָשׁנָה אֲ חַ זְ יָהוּ ְבמָ לְ כוֹ ו ָ
8:26בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַ 8:27ויֵּלֶ ְבּ ֶד ֶר בֵּ ית אַ ְחאָ ב ַויַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ בֵ ית אַ ְחאָ ב כִּ י חֲ ַתן בֵּ ית־אַ ְחאָ ב הוּא:
ת־יוֹרם:
ָ
ת־יוֹרם בֶּ ן־אַ ְחאָ ב לַ ִמּ ְלחָ מָ ה ִﬠם־חֲ זָהאֵ ל ֶמלֶ ־אֲ ָרם ְבּ ָרמֹת גִּ ְלﬠָ ד ַויַּכּוּ אֲ ַר ִמּים אֶ
ָ
8:28וַ ֵיּלֶ אֶ
יוֹרם הַ ֶמּלֶ לְ ִה ְת ַרפֵּ א ְביִזְ ְרﬠֶ אל ִמן־הַ מַּ כִּ ים אֲ ֶשׁר ַיכֻּהוּ אֲ ַר ִמּים בָּ ָר ָמה ְבּ ִהלָּ חֲ מוֹ אֶ ת־חֲ ָזהאֵ ל מֶ לֶ
ָשׁב ָ
ַ 8:29ויּ ָ
ת־יוֹרם בֶּ ן־אַ ְחאָ ב ְבּיִזְ ְרﬠֶ אל כִּ י־חֹ לֶ ה הוּא:
ָ
ְהוּדה י ַָרד לִ ְראוֹת אֶ
ְהוֹרם מֶ לֶ י ָ
אֲ ָרם וַאֲ חַ זְ יָהוּ בֶ ן־י ָ
יאים וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ חֲ גֹ ר ָמ ְתנֶי ְו ַקח פַּ הַ ֶשּׁ ֶמן הַ זֶּה ְבּי ֶָד ְולֵ ָרמֹת גִּ ְלﬠָ ד:
ישׁע הַ נּ ִָביא ָק ָרא לְ אַ חַ ד ִמ ְבּנֵי הַ נּ ְִב ִ
9:1וֶאֱ לִ ָ
יאת אֹתוֹ חֶ ֶד ר ְבּחָ ֶדר:
ְהוֹשׁפָ ט בֶּ ן־נ ְִמ ִשׁי וּבָ אתָ וַהֲ ֵקמֹתוֹ ִמתּוֹך אֶ חָ יו וְהֵ בֵ ָ
ה־שׁם יֵהוּא בֶ ן־י ָ
ָ
9:2וּבָ אתָ ָשׁמָּ ה ְוּראֵ
9:3וְלָ ַק ְחתָּ פַ ־הַ ֶשּׁמֶ ן ְויָ ַצ ְקתָּ ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ וְאָ מַ ְרתָּ כֹּה־אָ ַמר יְהוָה ְמ ַשׁ ְח ִתּי ְל ֶמלֶ אֶ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וּפָ ַת ְח ָתּ הַ ֶדּלֶ ת
ְונ ְַסתָּ ה ְול ֹא ְתחַ כֶּה:
9:4וַיֵּלֶ הַ נַּﬠַ ר הַ נַּﬠַ ר הַ נּ ִָביא ָרמֹת גִּ לְ ﬠָ ד:
אמר אֵ לֶ י הַ ָשּׂר:
ל־מי ִמכֻּלָּ נוּ וַיּ ֹ ֶ
9:5וַ ָיּב ֹא ו ְִהנֵּה ָשׂ ֵרי הַ חַ יִל יֹ ְשׁ ִבים וַיּ ֹאמֶ ר ָדּבָ ר לִ י אֵ לֶ י הַ ָשּׂר וַיּ ֹאמֶ ר יֵהוּא אֶ ִ
9:6וַיּ ָָקם וַ ָיּב ֹא הַ בַּ יְתָ ה וַיִּ צֹק הַ ֶשּׁמֶ ן אֶ ל־ר ֹאשׁוֹ וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְמ ַשׁ ְח ִתּי ְל ֶמלֶ אֶ ל־ﬠַ ם
יְהוָה אֶ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
יאים ְוּד ֵמי כָּל־ﬠַ ְב ֵדי יְהוָה ִמיַּד ִאיזָבֶ ל:
9:7ו ְִהכִּ יתָ ה אֶ ת־בֵּ ית אַ ְחאָ ב אֲ ֹדנֶי ְו ִנ ַקּ ְמ ִתּי ְדּמֵ י ﬠֲבָ ַדי הַ נּ ְִב ִ
9:8וְאָ בַ ד כָּל־בֵּ ית אַ ְחאָ ב ו ְִהכְ ַר ִתּי לְ אַ ְחאָ ב מַ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר ְוﬠָ צוּר וְﬠָ זוּב ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 9:9ונָתַ ִתּי אֶ ת־בֵּ ית אַ ְחאָ ב כְּ בֵ ית י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט וּכְ בֵ ית בַּ ְﬠ ָשׁא בֶ ן־אֲ ִחיָּה:
ת־איזֶבֶ ל י ֹאכְ לוּ הַ כְּ לָ ִבים ְבּחֵ לֶ ק יִזְ ְרﬠֶ אל וְאֵ ין קֹבֵ ר וַיִּ פְ תַּ ח הַ ֶדּלֶ ת ַו ָיּנֹס:
ִ
9:10וְאֶ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם אַ ֶתּם י ְַד ְﬠתֶּ ם
ֹאמ ר לוֹ הֲ ָשׁלוֹם מַ דּוּﬠַ בָּ א־הַ ְמשֻׁ גָּע הַ זֶּה אֵ לֶ י וַיּ ֶ
ְ 9:11ויֵהוּא יָצָא אֶ ל־ﬠַ ְב ֵדי אֲ ֹדנָיו ַויּ ֶ
ת־שׂיחוֹ:
ִ
אֶ ת־הָ ִאישׁ וְאֶ
ֹאמרוּ ֶשׁ ֶקר הַ גֶּד־נָא לָ נוּ ַויּ ֹאמֶ ר ָכּז ֹאת ְו ָכז ֹאת אָ מַ ר אֵ לַ י לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמ ר יְהוָה ְמ ַשׁ ְח ִתּי ְל ֶמלֶ אֶ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
9:12וַיּ ְ
ֹאמרוּ ָמלַ יֵהוּא:
ַ 9:13וי ְַמהֲ רוּ וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ ִבּגְ דוֹ ַויּ ִָשׂימוּ ַת ְח ָתּיו אֶ ל־גּ ֶֶרם הַ ַמּﬠֲלוֹת וַיִּ ְת ְקעוּ בַּ שּׁוֹפָ ר וַיּ ְ
ְיוֹרם הָ יָה שֹׁמֵ ר ְבּ ָרמֹת גִּ לְ ﬠָ ד הוּא ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְפּנֵי חֲ זָאֵ ל
ל־יוֹרם ו ָ
ָ
הוֹשׁפָ ט בֶּ ן־נ ְִמ ִשׁי אֶ
9:14וַיִּ ְת ַק ֵשּׁר יֵהוּא בֶּ ן־ ְי ָ
מֶ לֶ ־אֲ ָרם:
ְהוֹרם הַ מֶּ לֶ לְ ִה ְת ַרפֵּ א ִביְזְ ְרﬠֶ אל ִמן־הַ מַּ כִּ ים אֲ ֶשׁר יַכֻּהוּ אֲ ַר ִמּים ְבּ ִהלָּ חֲ מוֹ אֶ ת־חֲ זָאֵ ל ֶמלֶ אֲ ָרם וַיּ ֹאמֶ ר
ָשׁב י ָ
9:15וַיּ ָ
יֵהוּא ִאם־יֵשׁ נַפְ ְשׁכֶם אַ ל־ ֵי ֵצא פָ לִ יט ִמן־הָ ﬠִ יר לָ לֶ כֶת לַ גִּ יד ְבּיִזְ ְרﬠֶ אל:
ת־יוֹרם:
ָ
ְהוּדה י ַָרד ִל ְראוֹת אֶ
שׁכֵב ָשׁמָּ ה וַאֲ חַ זְ יָה מֶ לֶ י ָ
וֹרם ֹ
9:16וַיִּ ְרכַּב יֵהוּא וַיֵּלֶ יִזְ ְרﬠֶ אלָ ה כִּ י י ָ
ְהוֹרם ַקח
ֹאמר י ָ
ֹאמר ִשׁ ְפﬠַ ת אֲ נִ י רֹאֶ ה וַיּ ֶ
ת־שׁ ְפﬠַ ת יֵהוּא ְבּבֹאוֹ וַיּ ֶ
ִ
עֹמד ﬠַ ל־הַ ִמּגְ ָדּל ְבּיִזְ ְרﬠֶ אל וַיּ ְַרא אֶ
9:17וְהַ צֹּפֶ ה ֵ
וּשׁלַ ח לִ ְק ָראתָ ם ְוי ֹאמַ ר הֲ ָשׁלוֹם:
ַרכָּב ְ
ה־לּ וּלְ ָשׁלוֹם סֹב אֶ ל־אַ חֲ ָרי וַ ַיּגֵּד
ֹאמר יֵהוּא מַ ְ
ַ 9:18ויֵּלֶ ֹרכֵב הַ סּוּס לִ ְק ָראתוֹ וַיּ ֹאמֶ ר כֹּה־אָ ַמר הַ ֶמּלֶ הֲ ָשׁלוֹם ַויּ ֶ
ֹא־שׁב:
הַ צֹּפֶ ה לֵ אמֹר בָּ א־הַ מַּ לְ אָ ﬠַ ד־הֵ ם וְל ָ
וּל ָשׁלוֹם סֹב אֶ ל־אַ חֲ ָרי:
ה־לּ ְ
ֹאמר יֵהוּא ַמ ְ
9:19וַיִּ ְשׁלַ ח ֹרכֵב סוּס ֵשׁנִי וַ ָיּב ֹא אֲ לֵ הֶ ם וַיּ ֹאמֶ ר כֹּה־אָ מַ ר הַ מֶּ לֶ ָשׁלוֹם וַיּ ֶ
ֹא־שׁב וְהַ ִמּנְהָ ג כְּ ִמנְהַ ג יֵהוּא בֶ ן־נ ְִמ ִשׁי כִּ י ְב ִשׁגָּעוֹן ִינְהָ ג:
9:20וַ ַיּגֵּד הַ צֹּפֶ ה לֵ אמֹר בָּ א ﬠַ ד־אֲ לֵ יהֶ ם ְול ָ
ְהוּדה ִאישׁ ְבּ ִרכְ בּוֹ וַיֵּצְ אוּ ִל ְק ַראת
ְהוֹרם מֶ לֶ ־ ִי ְשׂ ָראֵ ל וַאֲ חַ זְ יָהוּ ֶמלֶ ־י ָ
ְהוֹרם אֱ ֹסר וַיּ ְֶא ֹסר ִרכְ בּוֹ וַ ֵיּצֵא י ָ
9:21וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
יֵהוּא וַיִּ ְמצָאֻ הוּ ְבּחֶ לְ ַקת נָבוֹת הַ יִּ זְ ְרﬠֵ אלִ י:
ֹאמר מָ ה הַ ָשּׁלוֹם ﬠַ ד־זְ נוּנֵי ִאיזֶבֶ ל ִא ְמּ וּכְ ָשׁפֶ יהָ
ְהוֹרם אֶ ת־יֵהוּא ַויּ ֹאמֶ ר הֲ ָשׁלוֹם יֵהוּא וַיּ ֶ
ַ 9:22וי ְִהי כִּ ְראוֹת י ָ
הָ ַר ִבּים:
ְהוֹרם י ָָדיו וַ ָיּנֹס וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־אֲ חַ זְ יָהוּ ִמ ְר ָמה אֲ חַ זְ יָה:
9:23וַיַּהֲ פֹ י ָ
ְהוֹרם בֵּ ין זְ רֹﬠָ יו וַיֵּצֵ א הַ חֵ צִ י ִמלִּ בּוֹ וַיִּ כְ ַרע ְבּ ִרכְ בּוֹ:
ְ 9:24ויֵהוּא ִמלֵּ א יָדוֹ בַ ֶקּ ֶשׁת וַ ַיּ אֶ ת־י ָ

אלי כִּ י־זְ ֹכ ר אֲ נִי כִּ י 1אֲ נִי וָאַ ָתּה אֵ ת
ל־בּ ְד ַקר ְשׁ ָשׁה ָשׂא הַ ְשׁ ִלכֵהוּ ְבּחֶ ְל ַקת ְשׂ ֵדה נָבוֹת הַ יִּ זְ ְרﬠֵ ִ
ֹאמר אֶ ִ
ַ 9:25ויּ ֶ
ָשׂא ﬠָ לָ יו אֶ ת־הַ מַּ ָשּׂא הַ ֶזּה:
ֹרכְ ִבים צְ ָמ ִדים אַ חֲ ֵרי אַ ְחאָ ב אָ ִביו וַיהוָה נ ָ
יתי אֶ מֶ שׁ ְנאֻ ם־יְהוָה ו ְִשׁלַּ ְמ ִתּי ְל בַּ חֶ ְל ָקה הַ זּ ֹאת נְאֻ ם־יְה ָוה וְﬠַ ָתּה
ת־דּמֵ י בָ נָיו ָר ִא ִ
ת־דּמֵ י נָבוֹת וְאֶ ְ
ִ 9:26אם־ל ֹא אֶ ְ
ָשׂא הַ ְשׁלִ כֵהוּ בַּ חֶ לְ ָקה כִּ ְדבַ ר יְהוָה:
ֹאמר גַּם־ ֹאתוֹ הַ כֻּהוּ וַ ַיּכֵּהוּ 2אֶ ל־הַ ֶמּ ְרכָּבָ ה
ְהוּדה ָראָ ה וַ ָיּנָס ֶדּ ֶר בֵּ ית הַ גָּן וַיִּ ְרדֹּף אַ חֲ ָריו יֵהוּא וַיּ ֶ
9:27וַאֲ חַ זְ יָה מֶ לֶ ־י ָ
ְבּ ַמﬠֲלֵ ה־גוּר אֲ ֶשׁר אֶ ת־י ְִב ְלﬠָ ם ַו ָיּנָס ְמגִ דּוֹ ַויָּמָ ת ָשׁם:
ְרוּשׁלָ ְמָ ה וַיִּ ְק ְבּ רוּ ֹאתוֹ ִב ְק ֻב ָרתוֹ ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו ְבּ ִﬠיר ָדּוִד:
9:28וַיּ ְַרכִּ בוּ אֹתוֹ ﬠֲבָ ָדיו י ָ
ְהוּדה:
יוֹרם בֶּ ן־אַ ְחאָ ב ָמלַ אֲ חַ זְ יָה ﬠַ ל־י ָ
וּב ְשׁנַת אַ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לְ ָ
ִ 9:29
ֹאשׁהּ ו ַַתּ ְשׁ ֵקף ְבּﬠַ ד הַ חַ לּוֹן:
יטב אֶ ת־ ר ָ
ַ 9:30ויָּבוֹא יֵהוּא יִזְ ְרﬠֶ אלָ ה ו ְִאיזֶבֶ ל ָשׁ ְמﬠָ ה וַתָּ ֶשׂם בַּ פּוּ ﬠֵ ינֶיהָ ו ֵַתּ ֶ
ֹאמ ר הֲ ָשׁלוֹם זִ ְמ ִרי הֹ ֵרג אֲ ֹדנָיו:
ְ 9:31ויֵהוּא בָּ א בַ ָשּׁﬠַ ר וַתּ ֶ
יסים:
9:32וַיִּ ָשּׂא פָ נָיו אֶ ל־הַ חַ לּוֹן וַיּ ֹאמֶ ר ִמי ִא ִתּי ִמי וַיּ ְַשׁ ִקיפוּ אֵ לָ יו ְשׁ ַניִם ְשׁ ָשׁה סָ ִר ִ
סּוּסים וַיִּ ְר ְמסֶ נָּה:
ֹאמר ִשׁ ְמטֻ הוּ וַיִּ ְשׁ ְמטוּהָ וַיִּ ז ִמ ָדּ ָמהּ אֶ ל־הַ ִקּיר וְאֶ ל־הַ ִ
ַ 9:33ויּ ֶ
ת־מלֶ ִהיא:
ֶ
רוּרה הַ זּ ֹאת ו ְִק ְב רוּהָ כִּ י בַ
ֹאמ ר פִּ ְקדוּ־נָא אֶ ת־הָ אֲ ָ
ַ 9:34ו ָיּב ֹא ַויּ ֹאכַל ַויּ ְֵשׁ ְתּ ַויּ ֶ
ֹא־מצְ אוּ בָ הּ כִּ י ִאם־הַ גּ ְֻלגֹּ לֶ ת וְהָ ַרגְ לַ יִם ְוכַפּוֹת הַ יּ ָָדיִם:
ַ 9:35ויּ ְֵלכוּ ְל ָק ְב ָרהּ ְול ָ
ַ 9:36ויָּשֻׁ בוּ ַויַּגִּ ידוּ לוֹ וַיּ ֹאמֶ ר ְדּבַ ר־יְהוָה הוּא אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּיַד־ﬠַ ְבדּוֹ אֵ ִליָּהוּ הַ ִתּ ְשׁ ִבּי לֵ אמֹר ְבּחֵ לֶ ק יִזְ ְרﬠֶ אל י ֹאכְ לוּ
ת־בּ ַשׂר ִאיזָבֶ ל:
ְ
הַ כְּ לָ ִבים אֶ
ֹאמ רוּ ז ֹאת ִאיזָבֶ ל:
ל־פּנֵי הַ ָשּׂ ֶדה ְבּחֵ לֶ ק יִזְ ְרﬠֶ אל אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְ
 9:37וְהָ יָת> נ ְִבלַ ת ִאיזֶבֶ ל כְּ דֹמֶ ן ﬠַ ְ
אֹמנִים
ל־שׂ ֵרי הָ ִﬠיר הַ זְּ ֵקנִים וְאֶ ל־הָ ְ
ָ
שׁ ְמרוֹן וַיִּ כְ תֹּב יֵהוּא ְספָ ִרים וַיִּ ְשׁלַ ח שׁ ְֹמרוֹן אֶ
וּלאַ ְחאָ ב ִשׁ ְב ִﬠים בָּ נִים ְבּ ֹ
ְ 10:1
־בּנֵי אַ ְחאָ ב לֵ אמֹר:
אתֶ ְ
ָשׁק:
סּוּסים וְﬠָ ֵרי ִמ ְבצָ ר ְוהַ נּ ֶ
10:2וְﬠַ ָתּה כְּ ב ֹא הַ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה אֲ לֵ יכֶם ו ְִא ְתּכֶם ְבּנֵי אֲ ֹדנֵיכֶם ו ְִא ְתּכֶם הָ ֶרכֶב וְהַ ִ
ְשׂ ְמתֶּ ם ﬠַ ל־כִּ סֵּ א אָ ִביו ו ְִהלָּ חֲ מוּ ﬠַ ל־בֵּ ית אֲ ֹדנֵיכֶם:
ָשׁר ִמ ְבּנֵי אֲ ֹדנֵיכֶם ו ַ
ְ 10:3וּר ִאיתֶ ם הַ טּוֹב וְהַ יּ ָ
ֹאמרוּ ִהנֵּה ְשׁנֵי הַ ְמּלָ כִ ים ל ֹא ﬠָ ְמדוּ לְ פָ נָיו וְאֵ י ַנ ֲﬠמֹד אֲ נ ְָחנוּ:
10:4וַיִּ ְראוּ ְמאֹד ְמאֹד וַיּ ְ
ֹאמר
10:5וַיִּ ְשׁלַ ח אֲ ֶשׁר־ﬠַ ל־הַ בַּ יִת וַאֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר וְהַ זְּ ֵקנִים וְהָ א ְֹמנִים אֶ ל־יֵהוּא לֵ אמֹר ﬠֲבָ ֶדי אֲ נ ְַחנוּ ְוכֹל אֲ ֶשׁר־תּ ַ
ֲשׂה:
ֲשׂה ל ֹא־נ ְַמ ִלי ִאישׁ הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֶי ﬠ ֵ
אֵ לֵ ינוּ ַנﬠ ֶ
אשׁי אַ נְ ֵשׁי ְבנֵי־אֲ ֹדנֵיכֶם וּבֹאוּ
ת־ר ֵ
וּלקֹלִ י אַ ֶתּם שׁ ְֹמﬠִ ים ְקחוּ אֶ ָ
מ ר ִאם־לִ י אַ ֶתּם ְ
10:6וַיִּ כְ תֹּב אֲ לֵ יהֶ ם סֵ פֶ ר ֵשׁנִית לֵ א ֹ
אוֹתם:
ָ
וּבנֵי הַ מֶּ לֶ ִשׁ ְבﬠִ ים ִאישׁ אֶ ת־גְּ דֹלֵ י הָ ﬠִ יר ְמג ְַדּ ִלים
אֵ לַ י כָּﬠֵ ת מָ חָ ר יִזְ ְרﬠֶ אלָ ה ְ
דּוּדים וַיִּ ְשׁ ְלחוּ
אשׁיהֶ ם בַּ ִ
ת־ר ֵ
ת־בּנֵי הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְשׁחֲ טוּ ִשׁ ְבﬠִ ים ִאישׁ וַיּ ִָשׂימוּ אֶ ָ
ַ 10:7וי ְִהי כְּ ב ֹא הַ סֵּ פֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם וַיִּ ְקחוּ אֶ ְ
אֵ לָ יו יִזְ ְרﬠֶ אלָ ה:
אשׁי ְבנֵי־הַ מֶּ לֶ וַיּ ֹאמֶ ר ִשׂימוּ אֹתָ ם ְשׁנֵי צִ ֻבּ ִרים פֶּ תַ ח הַ ַשּׁﬠַ ר
10:8וַיָּב ֹא הַ מַּ לְ אָ וַ ַיּגֶּד־לוֹ לֵ אמֹר הֵ ִביאוּ ָר ֵ
ﬠַ ד־הַ ֹבּ ֶקר:
וּמי ִהכָּה
10:9וַי ְִהי בַ בּ ֶֹקר וַ ֵיּ ֵצא וַ ַיּ ֲﬠמֹד וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם צ ִַדּ ִקים אַ תֶּ ם ִהנֵּה אֲ ִני ָק ַשׁ ְר ִתּי ﬠַ ל־אֲ ֹדנִי וָאֶ ְה ְר ֵגהוּ ִ
אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה:
ר־דּבֶּ ר יְהוָה ﬠַ ל־בֵּ ית אַ ְחאָ ב וַיהוָה ﬠָ ָשׂה אֵ ת אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּיַד
ְ 10:10דּעוּ אֵ פוֹא כִּ י ל ֹא ִיפֹּל ִמ ְדּבַ ר יְהוָה אַ ְרצָה אֲ ֶשׁ ִ
ﬠַ ְבדּוֹ אֵ לִ יָּהוּ:
ד־בּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר־לוֹ ָשׂ ִריד:
וּמי ָֻדּﬠָ יו ְוכֹהֲ נָיו ﬠַ ִ
10:11וַ ַיּ יֵהוּא אֵ ת כָּל־הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים לְ בֵ ית־אַ ְחאָ ב ְבּיִזְ ְרﬠֶ אל ְוכָל־גְּ דֹלָ יו ְ
10:12וַיּ ָָקם וַיָּב ֹא וַיֵּלֶ שׁ ְֹמרוֹן הוּא בֵּ ית־ﬠֵ ֶקד הָ ר ִֹﬠים בַּ ָדּ ֶר :
ֹאמ רוּ אֲ חֵ י אֲ חַ זְ יָהוּ אֲ נ ְַחנוּ וַנּ ֵֶרד לִ ְשׁלוֹם
ְהוּדה וַיּ ֹאמֶ ר ִמי אַ תֶּ ם וַיּ ְ
ְ 10:13ויֵהוּא מָ צָא אֶ ת־אֲ חֵ י אֲ חַ זְ יָהוּ מֶ לֶ ־י ָ
וּבנֵי הַ גְּ ִב ָירה:
ְ
ְבּנֵי־הַ מֶּ לֶ
ֹא־ה ְשׁ ִאיר ִאישׁ
וּשׁ ַניִם ִאישׁ ְול ִ
10:14וַיּ ֹאמֶ ר ִתּפְ שׂוּם חַ יִּ ים וַיִּ ְת ְפּשׂוּם חַ יִּ ים וַיִּ ְשׁחָ טוּם אֶ ל־בּוֹר בֵּ ית־ﬠֵ ֶקד אַ ְרבָּ ִﬠים ְ
מֵ הֶ ם:
ֹאמר אֵ לָ יו הֲ יֵשׁ אֶ ת־ ְלבָ ְב י ָָשׁר כַּאֲ ֶשׁר ְלבָ ִבי
ן־רכָב לִ ְק ָראתוֹ וַיְבָ ְרכֵהוּ וַיּ ֶ
10:15וַיֵּלֶ ִמ ָשּׁם וַיִּ ְמצָא אֶ ת־יְהוֹנ ָָדב בֶּ ֵ
ﬠִ ם־לְ בָ בֶ ַויּ ֹאמֶ ר יְהוֹנ ָָדב יֵשׁ ַויּ ֹאמֶ ר 3וָיֵשׁ ְתּנָה אֶ ת־י ֶָד וַיִּ תֵּ ן יָדוֹ וַ ַיּﬠֲלֵ הוּ אֵ לָ יו אֶ ל־הַ ֶמּ ְרכָּבָ ה:
10:16וַיּ ֹאמֶ ר לְ כָה ִא ִתּי ְוּראֵ ה ְבּ ִקנְאָ ִתי לַ יהוָה וַיּ ְַרכֵּב אֹתוֹ ְבּ ִרכְ בּוֹ:
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ֹאמר 15
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ד־ה ְשׁ ִמידוֹ כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֶ ל־אֵ לִ יָּהוּ:
10:17וַ ָיּב ֹא שׁ ְֹמרוֹן וַ ַיּ אֶ ת־כָּל־הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים לְ אַ ְחאָ ב ְבּשׁ ְֹמרוֹן ﬠַ ִ
10:18וַיִּ ְקבֹּץ יֵהוּא אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם אַ ְחאָ ב ﬠָ בַ ד אֶ ת־הַ בַּ ﬠַ ל ְמﬠָ ט יֵהוּא יַﬠַ ְב ֶדנּוּ הַ ְרבֵּ ה:
ָל־עֹב ָדיו ְוכָל־כֹּהֲ נָיו ִק ְראוּ אֵ לַ י ִאישׁ אַ ל־יִפָּ ֵקד כִּ י זֶבַ ח גָּדוֹל לִ י לַ בַּ ﬠַ ל כֹּל
ְ
10:19וְﬠַ תָּ ה כָל־נ ְִביאֵ י הַ בַּ ﬠַ ל כּ
ת־עֹב ֵדי הַ בָּ ﬠַ ל:
ְ
אֲ ֶשׁר־יִפָּ ֵקד ל ֹא י ְִחיֶה ְויֵהוּא ﬠָ ָשׂה ְבﬠָ ְקבָּ ה לְ ַמﬠַ ן הַ אֲ ִביד אֶ
ֹאמר יֵהוּא ַק ְדּשׁוּ ֲﬠ ָצ ָרה לַ בַּ ﬠַ ל וַיִּ ְק ָראוּ:
10:20וַיּ ֶ
ָל־עֹב ֵדי הַ בַּ ﬠַ ל וְל ֹא־ ִנ ְשׁאַ ר ִאישׁ אֲ ֶשׁר ל ֹא־בָ א וַ ָיּבֹאוּ בֵּ ית הַ בַּ ﬠַ ל וַיִּ ָמּלֵ א
ְ
10:21וַיִּ ְשׁלַ ח יֵהוּא ְבּכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ָיּבֹאוּ כּ
בֵ ית־הַ בַּ ﬠַ ל פֶּ ה לָ פֶ ה:
עֹב ֵדי הַ בָּ ﬠַ ל וַיֹּ צֵא לָ הֶ ם הַ ַמּ ְלבּוּשׁ:
10:22וַיּ ֹאמֶ ר לַ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ מֶּ לְ תָּ חָ ה הוֹ ֵצא לְ בוּשׁ לְ כֹל ְ
ֹאמ ר לְ עֹ ְב ֵדי הַ בַּ ﬠַ ל חַ פְּ שׂוּ ְוּראוּ פֶּ ן־יֶשׁ־ ֹפּה ִﬠמָּ כֶם ֵמﬠַ ְב ֵדי יְהוָה
ן־רכָב בֵּ ית הַ בָּ ﬠַ ל וַיּ ֶ
10:23וַיָּב ֹא יֵהוּא וִיהוֹנ ָָדב בֶּ ֵ
ם־עֹב ֵדי הַ בַּ ﬠַ ל ְלבַ ָדּם:
ְ
כִּ י ִא
ַ 10:24ו ָיּבֹאוּ לַ ﬠֲשׂוֹת זְ בָ ִחים וְעֹ לוֹת ְויֵהוּא ָשׂם־לוֹ בַ חוּץ ְשׁמֹנִים ִאישׁ ַויּ ֹאמֶ ר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־י ִָמּלֵ ט ִמן־הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר
אֲ נִי מֵ ִביא ﬠַ ל־ ְי ֵדיכֶם נַפְ שׁוֹ תַּ חַ ת נַפְ שׁוֹ:
10:25וַי ְִהי כְּ ַכ תוֹ לַ ﬠֲשׂוֹת הָ עֹלָ ה וַיּ ֹאמֶ ר יֵהוּא לָ ָרצִ ים וְלַ ָשּׁלִ ִשׁים בֹּאוּ הַ כּוּם ִאישׁ אַ ל־יֵצֵא וַיַּכּוּם ְל ִפי־חָ ֶרב וַיּ ְַשׁ ִלכוּ
ד־ﬠיר בֵּ ית־הַ בָּ ﬠַ ל:
הָ ָרצִ ים וְהַ ָשּׁ ִל ִשׁים וַיּ ְֵלכוּ ﬠַ ִ
ת־מצְּ בַ ת בֵּ ית־הַ בַּ ﬠַ ל וַיִּ ְשׂ ְרפוּהָ :
ַ
10:26וַיֹּ צִ אוּ אֶ
אוֹת ﬠַ ד־הַ יּוֹם:
10:27וַיִּ ְתּצוּ אֵ ת ַמצְּ בַ ת הַ בָּ ﬠַ ל וַיִּ ְתּצוּ אֶ ת־בֵּ ית הַ בַּ ﬠַ ל ַוי ְִשׂמֻ הוּ ְל ַמחֲ ָר .
10:28וַיּ ְַשׁמֵ ד יֵהוּא אֶ ת־הַ בַּ ﬠַ ל ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל:
ַ 10:29רק חֲ טָ אֵ י י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא־סָ ר יֵהוּא ֵמאַ חֲ ֵריהֶ ם ﬠֶ גְ לֵ י הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר בֵּ ית־אֵ ל
וַאֲ ֶשׁר ְבּ ָדן:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינַי כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִבּלְ בָ ִבי ﬠָ ִשׂיתָ לְ בֵ ית אַ ְחאָ ב ְבּנֵי
10:30וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־יֵהוּא יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר־הֱ ִטיבֹתָ לַ ﬠֲשׂוֹת הַ יּ ָ
ְר ִבﬠִ ים י ְֵשׁבוּ ְל ﬠַ ל־כִּ סֵּ א י ְִשׂ ָראֵ ל:
תוֹרת־יְהוָה אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּכָל־לְ בָ בוֹ ל ֹא סָ ר מֵ ﬠַ ל חַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא
ְ 10:31ויֵהוּא ל ֹא ָשׁ ַמר לָ לֶ כֶת ְבּ ַ
אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
10:32בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם הֵ חֵ ל יְהוָה ְל ַקצּוֹת ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּכֵּם חֲ זָאֵ ל ְבּכָל־גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִ 10:33מן־הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ַרח הַ ֶשּׁמֶ שׁ אֵ ת כָּל־אֶ ֶרץ הַ גִּ לְ ﬠָ ד הַ גּ ִָדי וְהָ רֻ אובֵ נִי וְהַ ְמנ ִַשּׁי מֵ ֲﬠרֹﬠֵ ר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־נַחַ ל אַ ְרנֹן
וְהַ גִּ לְ ﬠָ ד וְהַ בָּ ָשׁן:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
בוּרתוֹ הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ ִ
ְ 10:34וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי יֵהוּא ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְוכָל־גְּ ָ
10:35וַיִּ ְשׁכַּב יֵהוּא ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְק ְבּ רוּ ֹאתוֹ ְבּשׁ ְֹמרוֹן וַיִּ ְמ יְהוֹאָ חָ ז ְבּנוֹ ַתּ ְחתָּ יו:
ֶה־שׁנָה ְבּשׁ ְֹמרוֹן:
מנ ָ
וּשׁ ֹ
10:36וְהַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר מָ לַ יֵהוּא ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ה כִּ י ֵמת ְבּנָהּ ו ַָתּ ָקם ו ְַתּאַ בֵּ ד אֵ ת כָּל־ז ֶַרע הַ ַמּ ְמלָ כָה:
ַ 11:1וﬠ ֲַת ְליָה אֵ ם אֲ חַ זְ יָהוּ ְו ָראֲ ָת >
־יוֹרם אֲ חוֹת אֲ חַ זְ יָהוּ אֶ ת־יוֹאָ שׁ בֶּ ן־אֲ חַ זְ יָה ו ִַתּגְ נֹב אֹתוֹ ִמתּוֹ ְבּנֵי־הַ מֶּ לֶ
ָ
ְהוֹשׁבַ ע בַּ ת־הַ מֶּ לֶ
11:2ו ִַתּ ַקּח י ֶ
הוּמת:
ָ
ֲת ְליָהוּ ְול ֹא
ת־מינִ ְקתּוֹ בַּ חֲ ַדר הַ ִמּ טּוֹת ַויּ ְַס ִתּרוּ אֹ תוֹ ִמפְּ נֵי ﬠ ַ
ֵ
מוֹת ִתים אֹ תוֹ וְאֶ
הַ מָּ ְ
11:3וַי ְִהי ִאתָּ הּ בֵּ ית יְהוָה ִמ ְתחַ בֵּ א ֵשׁשׁ ָשׁנִים וַﬠֲתַ ְליָה מֹלֶ כֶת ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ֹתם אֵ לָ יו בֵּ ית ְיהוָה וַיִּ כְ רֹת לָ הֶ ם
ת־שׂ ֵרי הַ ֵמּאיוֹת לַ כּ ִָרי וְלָ ָרצִ ים ַויָּבֵ א א ָ
ָ
11:4וּבַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִביﬠִ ית ָשׁלַ ח יְהוֹי ָָדע וַיִּ ַקּח אֶ
ְבּ ִרית וַיּ ְַשׁבַּ ע אֹתָ ם ְבּבֵ ית יְהוָה וַיּ ְַרא אֹתָ ם אֶ ת־בֶּ ן־הַ מֶּ לֶ :
11:5וַ ְי ַצוֵּם לֵ אמֹר זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר תַּ ﬠֲשׂוּן הַ ְשּׁלִ ִשׁית ִמכֶּם בָּ אֵ י הַ ַשּׁבָּ ת ְושׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת בֵּ ית הַ מֶּ לֶ :
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת הַ בַּ יִת ַמסָּ ח:
ִ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ
11:6וְהַ ְשּׁלִ ִשׁית ְבּ ַשׁﬠַ ר סוּר וְהַ ְשּׁלִ ִשׁית בַּ ַשּׁﬠַ ר אַ חַ ר הָ ָרצִ ים ְ
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת בֵּ ית־יְהוָה אֶ ל־הַ ֶמּלֶ :
ִ
ְשׁ ְמרוּ אֶ
וּשׁתֵּ י הַ יָּדוֹת בָּ כֶם כֹּל יֹ צְ אֵ י הַ ַשּׁבָּ ת ו ָ
ְ 11:7
יוּמת ו ְִהיוּ אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ְבּ ֵצאתוֹ וּ ְבבֹאוֹ:
11:8ו ְִה ַקּפְ תֶּ ם ﬠַ ל־הַ מֶּ לֶ סָ ִביב ִאישׁ ְוכֵלָ יו ְבּיָדוֹ וְהַ בָּ א אֶ ל־הַ ְשּׂ ֵדרוֹת ָ
ָשׁיו בָּ אֵ י הַ ַשּׁבָּ ת ִﬠם יֹ צְ אֵ י הַ ַשּׁבָּ ת וַ ָיּ ֹבאוּ
11:9וַ ַיּﬠֲשׂוּ ָשׂ ֵרי הַ מֵּ איוֹת כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוֹי ָָד ע הַ כֹּהֵ ן וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ אֶ ת־אֲ נ ָ
אֶ ל־יְהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן:
11:10וַיִּ תֵּ ן הַ כֹּהֵ ן לְ ָשׂ ֵרי הַ מֵּ איוֹת אֶ ת־הַ חֲ נִית וְאֶ ת־הַ ְשּׁלָ ִטים אֲ ֶשׁר לַ ֶמּלֶ ָדּוִד אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית יְהוָה:
11:11וַיַּﬠַ ְמדוּ הָ ָרצִ ים ִאישׁ ְוכֵלָ יו ְבּיָדוֹ ִמכֶּתֶ ף הַ בַּ יִת הַ יְמָ נִית ﬠַ ד־כֶּתֶ ף הַ בַּ יִת הַ ְשּׂמָ אלִ ית לַ ִמּזְ בֵּ חַ וְלַ בָּ יִת ﬠַ ל־הַ ֶמּלֶ
סָ ִביב:
ֹאמרוּ י ְִחי
11:12וַיּוֹצִ א אֶ ת־בֶּ ן־הַ מֶּ לֶ וַיִּ ֵתּן ﬠָ לָ יו אֶ ת־הַ ֵנּזֶר וְאֶ ת־הָ ﬠֵ דוּת ַויּ ְַמ ִלכוּ אֹתוֹ וַיִּ ְמ ָשׁחֻ הוּ ַויַּכּוּ־כָף ַויּ ְ
הַ מֶּ לֶ :
ֲתלְ יָה אֶ ת־קוֹל הָ ָרצִ ין הָ ﬠָ ם ו ַָתּב ֹא אֶ ל־הָ ﬠָ ם בֵּ ית יְהוָה:
11:13ו ִַתּ ְשׁ ַמע ﬠ ַ

11:14וַתֵּ ֶרא ו ְִהנֵּה הַ מֶּ לֶ עֹמֵ ד ﬠַ ל־הָ ﬠַ מּוּד כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט וְהַ ָשּׂ ִרים וְהַ חֲ צֹצְ רוֹת אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ְוכָל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ ָשׂ ֵמחַ ְות ֵֹקﬠַ
ת־בּג ֶָדיהָ ו ִַתּ ְק ָרא ֶק ֶשׁר ָק ֶשׁר:
ְ
בַּ חֲ צֹצְ רוֹת ו ִַתּ ְק ַרע ﬠֲתַ ְליָה אֶ
ל־מבֵּ ית לַ ְשּׂ ֵדרֹת וְהַ בָּ א
ת־שׂ ֵרי הַ ֵמּאיוֹת ְפּ ֻק ֵדי הַ חַ יִל וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם הוֹצִ יאוּ אֹ ָתהּ אֶ ִ
ָ
ַ 11:15ויְצַו יְהוֹי ָָד ע הַ כֹּהֵ ן אֶ
אַ חֲ ֶריהָ הָ מֵ ת בֶּ חָ ֶרב כִּ י אָ מַ ר הַ כֹּהֵ ן אַ ל־תּוּמַ ת בֵּ ית יְהוָה:
סּוּסים בֵּ ית הַ מֶּ לֶ וַתּוּמַ ת ָשׁם:
־מבוֹא הַ ִ
ַ 11:16ויּ ִָשׂמוּ לָ הּ י ַָדיִם וַתָּ בוֹא ֶדּ ֶר ְ
11:17וַיִּ כְ רֹת יְהוֹי ָָדע אֶ ת־הַ ְבּ ִרית בֵּ ין יְהוָה וּבֵ ין הַ מֶּ לֶ וּבֵ ין הָ ﬠָ ם לִ ְהיוֹת לְ ﬠָ ם לַ יהוָה וּבֵ ין הַ מֶּ לֶ וּבֵ ין הָ ﬠָ ם:
יטב וְאֵ ת ַמתָּ ן כֹּהֵ ן הַ בַּ ﬠַ ל הָ ְרגוּ
ת־מזְ ְבּחֹ תוֹ וְאֶ ת־צְ לָ ָמיו ִשׁ ְבּרוּ הֵ ֵ
ִ
11:18וַ ָיּבֹאוּ כָל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ בֵּ ית־הַ בַּ ﬠַ ל וַיִּ ְתּצֻהוּ אֶ
ָשׂם הַ כֹּהֵ ן פְּ ֻקדּוֹת ﬠַ ל־בֵּ ית יְהוָה:
ִלפְ נֵי הַ ִמּזְ ְבּחוֹת ַויּ ֶ
ת־שׂ ֵרי הַ ֵמּאוֹת וְאֶ ת־הַ כּ ִָרי וְאֶ ת־הָ ָרצִ ים וְאֵ ת כָּל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ וַיֹּ ִרידוּ אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ִמבֵּ ית יְהוָה וַיָּבוֹאוּ
ָ
11:19וַיִּ ַקּח אֶ
ך־שׁﬠַ ר הָ ָרצִ ים בֵּ ית הַ מֶּ לֶ וַ ֵיּ ֶשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א הַ ְמּלָ כִ ים:
ֶדּ ֶר ַ
ֲתלְ יָהוּ הֵ ִמיתוּ בַ חֶ ֶרב בֵּ ית מֶ לֶ :
11:20וַיִּ ְשׂמַ ח כָּל־ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ וְהָ ﬠִ יר ָשׁ ָק ָטה וְאֶ ת־ﬠ ַ
ן־שׁבַ ע ָשׁנִים יְהוֹאָ שׁ ְבּמָ ְלכוֹ:
12:1בֶּ ֶ
ְשׁם ִאמּוֹ צִ ְביָה ִמ ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע:
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
ַת־שׁבַ ע ְליֵהוּא מָ לַ יְהוֹאָ שׁ וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁ ָנה ָמלַ ִבּ
ֶ
ִ 12:2בּ ְשׁנ
הוֹרהוּ יְהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כָּל־יָמָ יו אֲ ֶשׁר ָ
ַ 12:3ויַּﬠַ שׂ יְהוֹאָ שׁ הַ יּ ָ
וּמ ַק ְטּ ִרים בַּ בָּ מוֹת:
ַ 12:4רק הַ בָּ מוֹת ל ֹא־סָ רוּ עוֹד הָ ﬠָ ם ְמז ְַבּ ִחים ְ
12:5וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹאָ שׁ אֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים כֹּל כֶּסֶ ף הַ ֳקּ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר־יוּבָ א בֵ ית־יְהוָה כֶּסֶ ף עוֹבֵ ר ִאישׁ כֶּסֶ ף נ ְַפשׁוֹת ﬠֶ ְרכּוֹ
ב־אישׁ לְ הָ ִביא בֵּ ית יְהוָה:
כָּל־כֶּסֶ ף אֲ ֶשׁר ַיﬠֲלֶ ה ﬠַ ל לֶ ִ
12:6י ְִקחוּ לָ הֶ ם הַ כֹּהֲ נִים ִאישׁ מֵ אֵ ת ַמכָּרוֹ וְהֵ ם יְחַ זְּ קוּ אֶ ת־בֶּ ֶדק הַ בַּ יִת לְ כֹל אֲ ֶשׁר־י ִָמּ ֵצא ָשׁם בָּ ֶדק:
ֹא־חזְּ קוּ הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת־בֶּ ֶד ק הַ בָּ יִת:
ְשׁ שׁ ָשׁנָה לַ מֶּ לֶ יְהוֹאָ שׁ ל ִ
12:7וַי ְִהי ִבּ ְשׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ָ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם מַ דּוּﬠַ אֵ י ְנכֶם ְמחַ זְּ ִקים אֶ ת־בֶּ ֶדק הַ בָּ יִת וְﬠַ ָתּה
12:8וַיִּ ְק ָרא הַ מֶּ לֶ יְהוֹאָ שׁ לִ יהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן וְלַ כֹּהֲ ִנים וַיּ ֶ
י־לבֶ ֶדק הַ בַּ יִת ִתּ ְתּנֻהוּ:
ל־תּ ְקחוּ־כֶסֶ ף ֵמאֵ ת מַ כּ ֵָריכֶם כִּ ְ
אַ ִ
וּל ִב ְל ִתּי חַ זֵּ ק אֶ ת־בֶּ ֶד ק הַ בָּ יִת:
12:9וַיֵּאֹתוּ הַ כֹּהֲ נִים ְל ִב ְל ִתּי ְקחַ ת־כֶּסֶ ף ֵמאֵ ת הָ ﬠָ ם ְ
בוֹא־אישׁ בֵּ ית יְהוָה
ִ
12:10וַיִּ ַקּח יְהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן אֲ רוֹן אֶ חָ ד וַיִּ קֹּב חֹ ר ְבּ ַדלְ תּוֹ וַיִּ תֵּ ן אֹתוֹ אֵ צֶל הַ ִמּזְ בֵּ חַ בַּ יּ ִָמין ְבּ
נוּ־שׁמָּ ה הַ כֹּהֲ נִ ים שׁ ְֹמ ֵרי הַ סַּ ף אֶ ת־כָּל־הַ כֶּסֶ ף הַ מּוּבָ א בֵ ית־יְהוָה:
ָ
ְונ ְָת
נִּמצָא
י־רב הַ כֶּסֶ ף בָּ אָ רוֹן וַיַּﬠַ ל סֹפֵ ר הַ מֶּ לֶ וְהַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל וַ ָיּצֻרוּ וַיִּ ְמנוּ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף הַ ְ
אוֹתם כִּ ַ
12:11וַי ְִהי כִּ ְר ָ
בֵ ית־יְהוָה:
ְ 12:12ונ ְָתנוּ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף הַ ְמתֻ כָּן ﬠַ ל־יַד עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה הַ ְפּ ֻק ִדים בֵּ ית יְהוָה וַיּוֹצִ יאֻ הוּ לְ חָ ָר ֵשׁי הָ ﬠֵ ץ וְלַ ֹבּנִים הָ עֹ ִשׂים
בֵּ ית יְהוָה:
וּלכֹל אֲ ֶשׁ ר־יֵצֵ א ﬠַ ל־הַ בַּ יִת
וּלחֹ צְ בֵ י הָ אֶ בֶ ן וְלִ ְקנוֹת ﬠֵ צִ ים וְאַ ְבנֵי ַמ ְחצֵב ְלחַ ֵזּק אֶ ת־בֶּ ֶדק בֵּ ית־יְהוָה ְ
12:13וְלַ גֹּ ְד ִרים ְ
לְ חָ זְ ָקה:
12:14אַ ל ֹא יֵﬠָ ֶשׂה בֵּ ית יְהוָה ִספּוֹת כֶּסֶ ף ְמז ְַמּ רוֹת ִמזְ ָרקוֹת חֲ צֹצְ רוֹת כָּל־כְּ ִלי זָהָ ב וּכְ לִ י־כָסֶ ף ִמן־הַ כֶּסֶ ף הַ מּוּבָ א
בֵ ית־יְהוָה:
12:15כִּ י־לְ עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה י ְִתּנֻהוּ ו ְִחזְּ קוּ־בוֹ אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה:
12:16וְל ֹא יְחַ ְשּׁבוּ אֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר י ְִתּנוּ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף ﬠַ ל־י ָָדם לָ ֵתת לְ עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה כִּ י בֶ אֱ מֻ נָה הֵ ם עֹ ִשׂים:
12:17כֶּסֶ ף אָ ָשׁם ְוכֶסֶ ף חַ טָּ אוֹת ל ֹא יוּבָ א בֵּ ית יְהוָה לַ כֹּהֲ נִים י ְִהיוּ:
רוּשׁלָ ִם:
ָשׂם חֲ זָאֵ ל פָּ נָיו לַ ﬠֲלוֹת ﬠַ ל־ ְי ָ
12:18אָ ז יַﬠֲלֶ ה חֲ זָאֵ ל מֶ לֶ אֲ ָרם וַיִּ לָּ חֶ ם ﬠַ ל־גַּת וַיִּ ְלכְּ ָדהּ וַיּ ֶ
ְהוּדה
ִיהוֹרם וַאֲ חַ זְ יָהוּ אֲ בֹתָ יו ַמ ְל ֵכי י ָ
ְהוֹשׁפָ ט ו ָ
ר־ה ְק ִדּישׁוּ י ָ
ְהוּדה אֵ ת כָּל־הַ ֳקּ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁ ִ
12:19וַיִּ ַקּח יְהוֹאָ שׁ מֶ לֶ ־י ָ
ת־ק ָד ָשׁיו וְאֵ ת כָּל־הַ זָּהָ ב הַ נּ ְִמצָא ְבּ ֹאצְ רוֹת בֵּ ית־יְהוָה וּבֵ ית הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְשׁלַ ח לַ חֲ זָאֵ ל ֶמלֶ אֲ ָרם וַיַּﬠַ ל ֵמﬠַ ל
ֳ
וְאֶ
ְרוּשׁלָ ִם:
י ָ
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ָ
ְ 12:20ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי יוֹאָ שׁ ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ ִ
יּוֹרד ִסלָּ א:
רוּ־ק ֶשׁר וַיַּכּוּ אֶ ת־יוֹאָ שׁ בֵּ ית ִמלּ ֹא הַ ֵ
ָ
12:21וַיּ ָֻקמוּ ﬠֲבָ ָדיו וַיִּ ְק ְשׁ
ֹתיו ְבּ ִﬠיר ָדּוִד וַיִּ ְמ אֲ מַ צְ יָה
ן־שׁ ְמﬠָ ת וִיהוֹזָבָ ד בֶּ ן־שֹׁמֵ ר ﬠֲבָ ָדיו ִהכֻּהוּ וַ ָיּמֹת וַיִּ ְק ְבּ רוּ ֹאתוֹ ִﬠם־אֲ ב ָ
12:22וְיוֹזָבָ ד בֶּ ִ
ְבנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ְהוּדה מָ לַ יְהוֹאָ חָ ז בֶּ ן־יֵהוּא ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁ ְֹמ רוֹן ְשׁבַ ע
ְשׁ שׁ ָשׁנָה לְ יוֹאָ שׁ בֶּ ן־אֲ חַ זְ יָהוּ מֶ לֶ י ָ
ִ 13:1בּ ְשׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ָ
ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה:
13:2וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיֵּלֶ אַ חַ ר חַ טּ ֹאת י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר־הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא־סָ ר ִממֶּ ָנּה:
וּביַד בֶּ ן־הֲ ַדד בֶּ ן־חֲ זָאֵ ל כָּל־הַ יּ ִָמים:
13:3וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד חֲ זָאֵ ל ֶמלֶ ־אֲ ָרם ְ
אֹתם ֶמלֶ אֲ ָרם:
ת־פּנֵי יְהוָה וַיִּ ְשׁ ַמע אֵ לָ יו יְהוָה כִּ י ָראָ ה אֶ ת־לַ חַ ץ י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י־לָ חַ ץ ָ
ְ
ַ 13:4ויְחַ ל יְהוֹאָ חָ ז אֶ
מוֹשׁיﬠַ וַיֵּצְ אוּ ִמ ַתּחַ ת יַד־אֲ ָרם וַיּ ְֵשׁבוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאָ הֳ לֵ יהֶ ם כִּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם:
ִ
13:5וַיִּ תֵּ ן יְהוָה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל

13:6אַ ל ֹא־סָ רוּ מֵ חַ טּ ֹאות בֵּ ית־י ָָר ְבﬠָ ם אֲ ֶשׁר־הֶ חֱ ִטי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ הּ הָ ְלכּוּ ְוגַם הָ אֲ ֵשׁ ָרה ﬠָ ְמ ָדה ְבּשׁ ְֹמרוֹן:
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים ַרגְ ִלי כִּ י ִא ְבּ ָדם ֶמלֶ אֲ ָרם
ֲשׂ ָרה ֶרכֶב וַﬠ ֶ
13:7כִּ י ל ֹא ִה ְשׁ ִאיר לִ יהוֹאָ חָ ז ﬠָ ם כִּ י ִאם־חֲ ִמ ִשּׁים פָּ ָר ִשׁים וַﬠ ָ
וַי ְִשׂמֵ ם כֶּﬠָ פָ ר לָ דֻ שׁ:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ ָיּ ִמים ְל ַמ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
בוּרתוֹ הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ ִ
ְ 13:8ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי יְהוֹאָ חָ ז ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וּגְ ָ
13:9וַיִּ ְשׁכַּב יְהוֹאָ חָ ז ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְק ְבּרֻ הוּ ְבּשׁ ְֹמרוֹן וַיִּ ְמ יוֹאָ שׁ ְבּנוֹ תַּ ְח ָתּיו:
ְהוּדה מָ לַ יְהוֹאָ שׁ בֶּ ן־יְהוֹאָ חָ ז ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ֵשׁשׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה
ִ 13:10בּ ְשׁנַת ְשׁ ִשׁים ו ֶָשׁבַ ע ָשׁנָה לְ יוֹאָ שׁ מֶ לֶ י ָ
ָשׁנָה:
ֲשׂה הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ל ֹא סָ ר ִמכָּל־חַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר־הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ הּ הָ לָ :
ַ 13:11ו ַיּﬠ ֶ
תוּבים
ְהוּדה הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ ִ
בוּרתוֹ אֲ ֶשׁר נִלְ חַ ם ִﬠם אֲ מַ צְ יָה ֶמלֶ ־י ָ
ְ 13:12וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי יוֹאָ שׁ ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וּגְ ָ
ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
13:13וַיִּ ְשׁכַּב יוֹאָ שׁ ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו ְוי ָָר ְבﬠָ ם י ַָשׁב ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ וַיִּ ָקּבֵ ר יוֹאָ שׁ ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִﬠם ַמ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹאמר אָ ִבי אָ ִבי ֶרכֶב
ישׁע חָ לָ ה אֶ ת־חָ ְליוֹ אֲ ֶשׁ ר יָמוּת בּוֹ וַיּ ֵֶרד אֵ לָ יו יוֹאָ שׁ ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְֵבךְּ ﬠַ ל־פָּ נָיו וַיּ ַ
13:14וֶאֱ לִ ָ
י ְִשׂ ָראֵ ל וּפָ ָר ָשׁיו:
ישׁע ַקח ֶק ֶשׁת ו ְִחצִּ ים וַיִּ ַקּח אֵ לָ יו ֶק ֶשׁת ו ְִחצִּ ים:
13:15וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ אֱ לִ ָ
ישׁע י ָָדיו ﬠַ ל־י ְֵדי הַ ֶמּלֶ :
ָשׂם אֱ ִל ָ
13:16וַיּ ֹאמֶ ר לְ מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְרכֵּב י ְָד ﬠַ ל־הַ ֶקּ ֶשׁת וַיּ ְַרכֵּב יָדוֹ וַיּ ֶ
ץ־תּשׁוּﬠָ ה לַ יהוָה וְחֵ ץ ְתּשׁוּﬠָ ה בַ אֲ ָרם
ֹאמר חֵ ְ
ישׁע ְי ֵרה וַיּוֹר וַיּ ֶ
ַ 13:17ויּ ֹאמֶ ר פְּ תַ ח הַ חַ לּוֹן ֵק ְדמָ ה וַיִּ פְ תָּ ח ַויּ ֹאמֶ ר אֱ לִ ָ
ו ְִהכִּ יתָ אֶ ת־אֲ ָרם בַּ אֲ פֵ ק ﬠַ ד־כַּלֵּ ה:
שׁ־פּﬠָ ִמים וַ ַיּ ֲﬠמֹד:
ְ
13:18וַיּ ֹאמֶ ר ַקח הַ ִחצִּ ים וַיִּ ָקּח וַיּ ֹאמֶ ר לְ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ־אַ ְרצָה וַ ַיּ ָשׁ
ית אֶ ת־אֲ ָרם ﬠַ ד־כַּלֵּ ה וְﬠַ תָּ ה ָשׁ שׁ
אוֹ־שׁשׁ ְפּﬠָ ִמים אָ ז ִהכִּ ָ
ֵ
13:19וַיִּ ְקצֹף ﬠָ לָ יו ִאישׁ הָ אֱ ִהים וַיּ ֹאמֶ ר ְלהַ כּוֹת חָ ֵמשׁ
ְפּﬠָ ִמים ַתּכֶּה אֶ ת־אֲ ָרם:
דוּדי מוֹאָ ב יָבֹאוּ בָ אָ ֶרץ בָּ א ָשׁנָה:
ישׁע וַיִּ ְק ְבּ ֻרהוּ וּגְ ֵ
13:20וַיּ ָָמת אֱ לִ ָ
ישׁע ַויֵּלֶ וַיִּ גַּע הָ ִאישׁ ְבּﬠַ צְ מוֹת
קֹב ִרים ִאישׁ ו ְִהנֵּה ָראוּ אֶ ת־הַ גְּ דוּד ַויּ ְַשׁ ִליכוּ אֶ ת־הָ ִאישׁ ְבּ ֶקבֶ ר אֱ ִל ָ
ַ 13:21וי ְִהי הֵ ם ְ
ל־רגְ לָ יו:
ישׁע ַוי ְִחי ַויּ ָָקם ﬠַ ַ
אֱ לִ ָ
13:22וַחֲ זָאֵ ל מֶ לֶ אֲ ָרם לָ חַ ץ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּל יְמֵ י יְהוֹאָ חָ ז:
יתם
ַ 13:23ויָּחָ ן יְהוָה אֹתָ ם וַי ְַרחֲ מֵ ם וַיִּ פֶ ן אֲ לֵ יהֶ ם לְ מַ ﬠַ ן ְבּ ִריתוֹ אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק ְויַ ֲﬠקֹב ְול ֹא אָ בָ ה הַ ְשׁ ִח ָ
ֹא־ה ְשׁלִ יכָם ֵמﬠַ ל־פָּ נָיו ﬠַ ד־ﬠָ תָּ ה:
וְל ִ
13:24וַיּ ָָמת חֲ זָאֵ ל ֶמלֶ ־אֲ ָרם וַיִּ ְמ בֶּ ן־הֲ ַדד ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ָשׁב יְהוֹאָ שׁ בֶּ ן־יְהוֹאָ חָ ז וַיִּ ַקּח אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים ִמיַּד בֶּ ן־הֲ ַדד בֶּ ן־חֲ זָאֵ ל אֲ ֶשׁר לָ ַקח ִמיַּד יְהוֹאָ חָ ז אָ ִביו בַּ ִמּ ְלחָ ָמה
ַ 13:25ויּ ָ
ָשׁב אֶ ת־ﬠָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָשׁ שׁ פְּ ﬠָ ִמים ִהכָּהוּ יוֹאָ שׁ וַיּ ֶ
ְהוּדה:
ִ 14:1בּ ְשׁנַת ְשׁתַּ יִם לְ יוֹאָ שׁ בֶּ ן־יוֹאָ חָ ז ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל מָ לַ אֲ ַמצְ יָהוּ בֶ ן־יוֹאָ שׁ מֶ לֶ י ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
ְשׁם ִאמּוֹ יְהוֹﬠַ ִדּין ִמן־י ָ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
14:2בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה הָ יָה ְבמָ לְ כוֹ וְﬠֶ ְשׂ ִרים וָתֵ ַשׁע ָשׁנָה ָמלַ ִבּ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ַרק ל ֹא כְּ ָדוִד אָ ִביו כְּ כֹל אֲ ֶשׁ ר־ﬠָ ָשׂה יוֹאָ שׁ אָ ִביו ﬠָ ָשׂה:
14:3וַיַּﬠַ שׂ הַ יּ ָ
וּמ ַק ְטּ ִרים בַּ בָּ מוֹת:
ַ 14:4רק הַ בָּ מוֹת ל ֹא־סָ רוּ עוֹד הָ ﬠָ ם ְמז ְַבּ ִחים ְ
14:5וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר חָ זְ ָקה הַ מַּ ְמלָ כָה ְבּיָדוֹ וַ ַיּ אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו הַ מַּ כִּ ים אֶ ת־הַ ֶמּלֶ אָ ִביו:
ֹא־יוּמתוּ אָ בוֹת ﬠַ ל־בָּ נִים
ְ
מ ֶשׁה אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה לֵ אמֹר ל
תּוֹרת־ ֹ
ת־בּנֵי הַ מַּ כִּ ים ל ֹא הֵ ִמית ַכּכָּתוּב ְבּסֵ פֶ ר ַ
ְ
14:6וְאֶ
ם־אישׁ ְבּחֶ ְטאוֹ יָמוּת:
ֹא־יוּמתוּ ﬠַ ל־אָ בוֹת כִּ י ִא ִ
ְ
וּבָ נִים ל
ת־שׁ ָמהּ י ְָק ְתאֵ ל ﬠַ ד
ְ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים וְתָ פַ שׂ אֶ ת־הַ סֶּ לַ ע בַּ ִמּ ְלחָ ָמה וַיִּ ְק ָרא אֶ
הוּא־הכָּה אֶ ת־אֱ דוֹם ְבּגֵיא־הַ ֶמּלַ ח .ﬠ ֶ
ִ
14:7
הַ יּוֹם הַ זֶּה:
נִת ָראֶ ה פָ נִים:
14:8אָ ז ָשׁלַ ח אֲ ַמצְ יָה ַמ ְלאָ כִ ים אֶ ל־יְהוֹאָ שׁ בֶּ ן־יְהוֹאָ חָ ז בֶּ ן־יֵהוּא ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ְלכָה ְ
ְהוּדה לֵ אמֹר הַ חוֹחַ אֲ ֶשׁר בַּ ְלּבָ נוֹן ָשׁלַ ח אֶ ל־הָ אֶ ֶרז אֲ ֶשׁר
14:9וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוֹאָ שׁ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־אֲ מַ צְ יָהוּ מֶ לֶ ־י ָ
ת־בּ ְתּ לִ ְב ִני ְל ִא ָשּׁה וַתַּ ֲﬠבֹר חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁר בַּ לְּ בָ נוֹן ו ִַתּ ְרמֹס אֶ ת־הַ חוֹחַ :
ִ
בַּ ְלּבָ נוֹן לֵ אמֹר ְתּנָה־אֶ
ִיהוּדה ִﬠ ָמּ :
ְשׁב ְבּבֵ יתֶ וְלָ מָּ ה ִת ְתגּ ֶָרה ְבּ ָרﬠָ ה ְונָפַ ְל ָתּה אַ ָתּה ו ָ
14:10הַ כֵּה ִהכִּ יתָ אֶ ת־אֱ דוֹם וּ ְנ ָשׂאֲ לִ בֶּ ִהכָּבֵ ד ו ֵ
ְהוּדה ְבּבֵ ית ֶשׁ ֶמשׁ אֲ ֶשׁר
ֹא־שׁמַ ע אֲ ַמצְ יָהוּ ַויַּﬠַ ל יְהוֹאָ שׁ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְת ָראוּ פָ נִים הוּא וַאֲ ַמצְ יָהוּ ֶמלֶ ־י ָ
ְ 14:11ול ָ
יהוּדה:
ָ
לִ
ְהוּדה לִ פְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ָיּנֻסוּ ִאישׁ לְ אָ הֳ לוֹ:
14:12וַיִּ ָנּגֶף י ָ
ְרוּשׁלַ ִם
ְהוּדה בֶּ ן־יְהוֹאָ שׁ בֶּ ן־אֲ חַ זְ יָהוּ ָתּפַ שׂ יְהוֹאָ שׁ ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּבֵ ית ָשׁ ֶמשׁ ַו ָיּב ֹא י ָ
14:13וְאֵ ת אֲ ַמצְ יָהוּ ֶמלֶ ־י ָ
ד־שׁﬠַ ר הַ פִּ נָּה אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת אַ ָמּה:
רוּשׁלַ ִם ְבּ ַשׁﬠַ ר אֶ פְ ַריִם ﬠַ ַ
חוֹמת ְי ָ
וַיִּ פְ רֹץ ְבּ ַ
וּבאֹ צְ רוֹת בֵּ ית הַ ֶמּלֶ וְאֵ ת ְבּ ֵני
נִּמצְ ִאים בֵּ ית־יְהוָה ְ
14:14וְלָ ַקח אֶ ת־כָּל־הַ זָּהָ ב־וְהַ כֶּסֶ ף וְאֵ ת כָּל־הַ כּ ִֵלים הַ ְ
ָשׁב שׁ ְֹמרוֹנָה:
הַ תַּ ﬠֲרֻ בוֹת וַיּ ָ

תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר
ְהוּדה הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
בוּרתוֹ וַאֲ ֶשׁר נ ְִלחַ ם ִﬠם אֲ מַ צְ יָהוּ מֶ לֶ ־י ָ
ְ 14:15ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי יְהוֹאָ שׁ אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וּגְ ָ
ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
14:16וַיִּ ְשׁכַּב יְהוֹאָ שׁ ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּשׁ ְֹמרוֹן ﬠִ ם מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְמ י ָָר ְבﬠָ ם ְבּנוֹ ַתּ ְחתָּ יו:
ְהוּדה אַ חֲ ֵרי מוֹת יְהוֹאָ שׁ בֶּ ן־יְהוֹאָ חָ ז מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל חֲ מֵ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה:
14:17וַי ְִחי אֲ ַמצְ יָהוּ בֶ ן־יוֹאָ שׁ מֶ לֶ י ָ
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמ ְלכֵי י ָ
ְ 14:18ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי אֲ מַ צְ יָהוּ הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
ישׁה וַי ְִמתֻ הוּ ָשׁם:
ישׁה וַיִּ ְשׁלְ חוּ אַ חֲ ָריו לָ כִ ָ
ירוּשׁלַ ִם וַ ָיּנָס לָ כִ ָ
ָ
14:19וַיִּ ְק ְשׁרוּ ﬠָ לָ יו ֶק ֶשׁר ִבּ
ירוּשׁלַ ִם ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו ְבּ ִﬠיר ָדּוִד:
ָ
סּוּסים וַיִּ ָקּבֵ ר ִבּ
14:20וַיִּ ְשׂאוּ אֹתוֹ ﬠַ ל־הַ ִ
ן־שׁשׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה וַיּ ְַמלִ כוּ אֹ תוֹ תַּ חַ ת אָ ִביו אֲ מַ צְ יָהוּ:
ְהוּדה אֶ ת־ ֲﬠז ְַריָה וְהוּא בֶּ ֵ
14:21וַיִּ ְקחוּ כָּל־ﬠַ ם י ָ
ֹתיו:
יהוּדה אַ חֲ ֵרי ְשׁכַב־הַ ֶמּלֶ ִﬠם־אֲ ב ָ
14:22הוּא בָּ נָה אֶ ת־אֵ ילַ ת ַוי ְִשׁבֶ הָ ִל ָ
ְהוּדה ָמלַ י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־יוֹאָ שׁ ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁ ְֹמרוֹן
ִ 14:23בּ ְשׁנַת חֲ ֵמשׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַ אֲ ַמצְ יָהוּ בֶ ן־יוֹאָ שׁ מֶ לֶ י ָ
אַ ְרבָּ ﬠִ ים וְאַ חַ ת ָשׁנָה:
ַ 14:24ויַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ל ֹא סָ ר ִמכָּל־חַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
14:25הוּא הֵ ִשׁיב אֶ ת־גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְלּבוֹא חֲ ָמת ﬠַ ד־יָם הָ ﬠ ֲָרבָ ה כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ר ִדּבֶּ ר ְבּיַד־ﬠַ ְבדּוֹ
יוֹנָה בֶ ן־אֲ ִמ ַתּי הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁר ִמגַּת הַ חֵ פֶ ר:
י־ראָ ה יְהוָה אֶ ת־ ֳﬠנִי י ְִשׂ ָראֵ ל מ ֶֹרה ְמ ֹאד וְאֶ פֶ ס ﬠָ צוּר וְאֶ פֶ ס ﬠָ זוּב וְאֵ ין עֹ זֵר ְלי ְִשׂ ָראֵ ל:
14:26כִּ ָ
ַיּוֹשׁיﬠֵ ם ְבּיַד י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־יוֹאָ שׁ:
ת־שׁם י ְִשׂ ָראֵ ל ִמתַּ חַ ת הַ ָשּׁמָ יִם ו ִ
ֵ
ֹא־דבֶּ ר יְהוָה לִ ְמחוֹת אֶ
ְ 14:27ול ִ
ת־דּמֶּ ֶשׂק וְאֶ ת־חֲ מָ ת ִליהוּ ָדה
בוּרתוֹ אֲ ֶשׁר־נִלְ חָ ם וַאֲ ֶשׁר הֵ ִשׁיב אֶ ַ
ְ 14:28ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי י ָָר ְבﬠָ ם ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וּגְ ָ
ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ תוּ ִבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
14:29וַיִּ ְשׁכַּב י ָָר ְבﬠָ ם ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּשׁ ְֹמרוֹן 1ﬠִ ם מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְמ זְ כ ְַריָה ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ְהוּדה:
ִ 15:1בּ ְשׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ֶָשׁבַ ע ָשׁנָה לְ י ָָר ְבﬠָ ם מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל מָ לַ ֲﬠז ְַריָה בֶ ן־אֲ ַמצְ יָה ֶמלֶ י ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְשׁם ִאמּוֹ ְיכ ְָליָהוּ ִמ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
וּשׁתַּ יִם ָשׁנָה ָמלַ ִבּ
ן־שׁשׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה הָ יָה ְבמָ לְ כוֹ וַחֲ ִמ ִשּׁים ְ
15:2בֶּ ֵ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה אֲ ַמצְ יָהוּ אָ ִביו:
15:3וַיַּﬠַ שׂ הַ יּ ָ
וּמ ַק ְטּ ִרים בַּ בָּ מוֹת:
ַ 15:4רק הַ בָּ מוֹת ל ֹא־סָ רוּ עוֹד הָ ﬠָ ם ְמז ְַבּ ִחים ְ
ֵשׁב ְבּבֵ ית הַ חָ פְ ִשׁית וְיוֹתָ ם בֶּ ן־הַ ֶמּלֶ ﬠַ ל־הַ בַּ יִת שֹׁפֵ ט
ַ 15:5ו ְי ַנגַּע יְהוָה אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ַוי ְִהי ְמצ ָֹרע ﬠַ ד־יוֹם מֹתוֹ ַויּ ֶ
אֶ ת־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ:
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ ַמ ְלכֵי י ָ
ְ 15:6וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי ֲﬠז ְַריָהוּ ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
יוֹתם ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ָ
15:7וַיִּ ְשׁכַּב ֲﬠז ְַריָה ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְק ְבּ רוּ אֹתוֹ ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו ְבּ ִﬠיר ָדּוִד וַיִּ ְמ
ְהוּדה מָ לַ זְ כ ְַריָהוּ בֶ ן־י ָָר ְבﬠָ ם ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִשׁ ָשּׁה
מנֶה ָשׁנָה לַ ֲﬠז ְַריָהוּ מֶ לֶ י ָ
וּשׁ ֹ
ִ 15:8בּ ְשׁנַת ְשׁ ִשׁים ְ
חֳ ָד ִשׁים:
ֹתיו ל ֹא סָ ר ֵמחַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַ 15:9ויַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֲ ב ָ
ַתּ ְחתָּ יו:
15:10וַיִּ ְקשֹׁר ﬠָ לָ יו ַשׁלֻּם בֶּ ן־יָבֵ שׁ וַ ַיּכֵּהוּ ָקבָ לְ ־ﬠָ ם וַי ְִמיתֵ הוּ וַיִּ ְמ
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 15:11ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי זְ כ ְַריָה ִהנָּם כְּ ִ
15:12הוּא ְדבַ ר־יְהוָה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֶ ל־יֵהוּא לֵ אמֹר ְבּנֵי ְר ִביﬠִ ים י ְֵשׁבוּ לְ ﬠַ ל־כִּ סֵּ א י ְִשׂ ָראֵ ל ַוי ְִהי־כֵן:
ְהוּדה וַיִּ ְמ י ֶַרח־י ִָמים ְבּשׁ ְֹמרוֹן:
ַ 15:13שׁלּוּם בֶּ ן־יָבֵ ישׁ מָ לַ ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ִשׁים וָתֵ ַשׁע ָשׁנָה לְ ﬠֻזִ יָּה מֶ לֶ י ָ
ַתּ ְח ָתּיו:
יתהוּ וַיִּ ְמ
ת־שׁלּוּם בֶּ ן־יָבֵ ישׁ ְבּשׁ ְֹמרוֹן וַי ְִמ ֵ
ַ
15:14וַיַּﬠַ ל ְמנַחֵ ם בֶּ ן־גּ ִָדי ִמ ִתּ ְרצָה וַ ָיּב ֹא שׁ ְֹמרוֹן וַ ַיּ אֶ
ְ 15:15ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי ַשׁלּוּם ו ְִק ְשׁרוֹ אֲ ֶשׁר ָק ָשׁ ר ִהנָּם כְּ תֻ ִבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ ַמלְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־תּפְ סַ ח וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־בָּ הּ וְאֶ ת־גְּ בוּלֶ יהָ ִמ ִתּ ְר ָצה כִּ י ל ֹא פָ תַ ח ַו ַיּ אֵ ת כָּל־הֶ הָ רוֹתֶ יהָ
ִ
ֶה־מנַחֵ ם אֶ
15:16אָ ז ַיכּ ְ
ִבּ ֵקּﬠַ :
ְהוּדה מָ לַ ְמנַחֵ ם בֶּ ן־גּ ִָדי ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִים ְבּשׁ ְֹמרוֹן:
ִ 15:17בּ ְשׁנַת ְשׁ ִשׁים וָתֵ ַשׁע ָשׁנָה לַ ֲﬠז ְַריָה מֶ לֶ י ָ
ַ 15:18ויַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ל ֹא סָ ר ֵמﬠַ ל חַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר־הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל־יָמָ יו:
15:19בָּ א פוּל מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וַיִּ תֵּ ן ְמנַחֵ ם לְ פוּל אֶ לֶ ף כִּ כַּר־כָּסֶ ף לִ ְהיוֹת י ָָדיו ִאתּוֹ לְ הַ חֲ זִ יק הַ מַּ ְמלָ כָה ְבּיָדוֹ:
בּוֹרי הַ חַ יִל לָ תֵ ת ְלמֶ לֶ אַ שּׁוּר חֲ ִמ ִשּׁים ְשׁ ָק ִלים כֶּסֶ ף לְ ִאישׁ
15:20וַיֹּ צֵא ְמנַחֵ ם אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל כָּל־גִּ ֵ
ָשׁב ֶמלֶ אַ שּׁוּר ְול ֹא־ﬠָ מַ ד ָשׁם בָּ אָ ֶרץ:
אֶ חָ ד וַיּ ָ
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 15:21ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי ְמנַחֵ ם ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ ִ
15:22וַיִּ ְשׁכַּב ְמנַחֵ ם ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְמ פְּ ַק ְחיָה ְבנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ן־מנַחֵ ם ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ְשׁנ ָָתיִם:
ְהוּדה ָמלַ פְּ ַק ְחיָה בֶ ְ
ִ 15:23בּ ְשׁנַת חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה לַ ֲﬠז ְַריָה ֶמלֶ י ָ
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ַ 15:24ויַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ל ֹא סָ ר ֵמחַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ית־מלֶ אֶ ת־אַ ְרגֹּ ב וְאֶ ת־הָ אַ ְריֵה ו ְִﬠמּוֹ
ֶ
ן־רמַ לְ יָהוּ ָשׁלִ ישׁוֹ וַ ַיּכֵּהוּ ְבשׁ ְֹמרוֹן ְבּאַ ְרמוֹן בֵּ
15:25וַיִּ ְקשֹׁר ﬠָ לָ יו פֶּ ַקח בֶּ ְ
חֲ ִמ ִשּׁים ִאישׁ ִמ ְבּנֵי גִ לְ ﬠָ ִדים וַי ְִמיתֵ הוּ וַיִּ ְמ תַּ ְחתָּ יו:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ ַמ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 15:26וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי ְפ ַק ְחיָה ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ִהנָּם כְּ ִ
ן־ר ַמ ְליָהוּ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ﬠֶ ְשׂ ִרים
ְהוּדה מָ לַ פֶּ ַקח בֶּ ְ
וּשׁתַּ יִם ָשׁנָה לַ ֲﬠז ְַריָה מֶ לֶ י ָ
ִ 15:27בּ ְשׁנַת חֲ ִמ ִשּׁים ְ
ָשׁנָה:
ַ 15:28ויַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ל ֹא סָ ר ִמן־חַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ית־מ ֲﬠכָה וְאֶ ת־יָנוֹחַ
ַ
ת־ﬠיּוֹן וְאֶ ת־אָ בֵ ל בֵּ
ִ
ִ 15:29בּימֵ י פֶּ ַקח מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ א ִתּגְ לַ ת פִּ לְ אֶ סֶ ר מֶ לֶ אַ שּׁוּר וַיִּ ַקּח אֶ
שּׁוּרה:
ת־ק ֶדשׁ וְאֶ ת־חָ צוֹר וְאֶ ת־הַ גִּ לְ ﬠָ ד וְאֶ ת־הַ גָּלִ ילָ ה כֹּל אֶ ֶרץ נַפְ תָּ לִ י וַיַּגְ לֵ ם אַ ָ
ֶ
וְאֶ
יוֹתם
יתהוּ וַיִּ ְמ תַּ ְחתָּ יו ִבּ ְשׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים ְל ָ
ן־רמַ לְ יָהוּ ַו ַיּכֵּהוּ ַוי ְִמ ֵ
הוֹשׁﬠַ בֶּ ן־אֵ לָ ה ﬠַ ל־פֶּ ַקח בֶּ ְ
ֵ
ר־ק ֶשׁר
15:30וַיִּ ְק ָשׁ ֶ
בֶּ ן־ﬠֻזִ יָּה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמלְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 15:31וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי־פֶ ַקח ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ִהנָּם כְּ ִ
ְהוּדה:
ן־רמַ לְ יָהוּ מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל מָ לַ יוֹתָ ם בֶּ ן־ﬠֻזִ יָּהוּ ֶמלֶ י ָ
ִ 15:32בּ ְשׁנַת ְשׁתַּ יִם לְ פֶ ַקח בֶּ ְ
רוּשׁא בַּ ת־צָ דוֹק:
ְשׁם ִאמּוֹ ְי ָ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
ְשׁשׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
15:33בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה הָ יָה ְבמָ לְ כוֹ ו ֵ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ﬠֻזִ יָּהוּ אָ ִביו ﬠָ ָשׂה:
15:34וַיַּﬠַ שׂ הַ יּ ָ
ת־שׁﬠַ ר בֵּ ית־יְהוָה הָ ﬠֶ לְ יוֹן:
ַ
וּמ ַק ְטּ ִרים בַּ בָּ מוֹת הוּא בָּ נָה אֶ
ַ 15:35רק הַ בָּ מוֹת ל ֹא סָ רוּ עוֹד הָ ﬠָ ם ְמז ְַבּ ִחים ְ
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמ ְלכֵי י ָ
ְ 15:36ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי יוֹתָ ם אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
ן־ר ַמ ְליָהוּ:
יהוּדה ְרצִ ין מֶ לֶ אֲ ָרם וְאֵ ת פֶּ ַקח בֶּ ְ
15:37בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם הֵ חֵ ל יְהוָה לְ הַ ְשׁלִ יחַ ִבּ ָ
ֹתיו ְבּ ִﬠיר ָדּוִד אָ ִביו וַיִּ ְמ אָ חָ ז ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
15:38וַיִּ ְשׁכַּב יוֹתָ ם ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ﬠִ ם־אֲ ב ָ
ְהוּדה:
ן־יוֹתם ֶמלֶ י ָ
ָ
ן־ר ַמלְ יָהוּ ָמלַ אָ חָ ז בֶּ
ִ 16:1בּ ְשׁנַת ְשׁבַ ע־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לְ פֶ ַקח בֶּ ְ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה אֱ הָ יו כְּ ָדוִד
ירוּשׁלָ ִם ְול ֹא־ﬠָ ָשׂה הַ יּ ָ
ָ
ְשׁשׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
16:2בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה אָ חָ ז ְבּמָ ְלכוֹ ו ֵ
אָ ִביו:
הוֹרישׁ יְהוָה אֹתָ ם ִמפְּ נֵי ְבּנֵי
תﬠֲבוֹת הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִ
ת־בּנוֹ הֶ ﬠ ֱִביר בָּ אֵ שׁ כְּ ֹ
ְ
16:3וַיֵּלֶ ְבּ ֶד ֶר מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְוגַם אֶ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
16:4וַ ְיזַבֵּ חַ וַי ְַקטֵּ ר בַּ בָּ מוֹת וְﬠַ ל־הַ גְּ בָ עוֹת וְתַ חַ ת כָּל־ﬠֵ ץ ַר ֲﬠנָן:
ְרוּשׁלַ ִם לַ ִמּ ְלחָ ָמה וַ ָיּצֻרוּ ﬠַ ל־אָ חָ ז וְל ֹא יָכְ לוּ
־רמַ לְ יָהוּ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל י ָ
16:5אָ ז יַﬠֲלֶ ה ְרצִ ין מֶ לֶ ־אֲ ָרם וּפֶ ַקח בֶּ ן ְ
לְ ִהלָּ חֵ ם:
ְהוּדים ֵמאֵ ילוֹת וַאֲ ַר ִמּים בָּ אוּ אֵ ילַ ת ַויּ ְֵשׁבוּ
ַשּׁל אֶ ת־הַ י ִ
16:6בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא הֵ ִשׁיב ְרצִ ין מֶ לֶ ־אֲ ָרם אֶ ת־אֵ ילַ ת לַ אֲ ָרם וַ ְינ ֵ
ָשׁם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ְהוֹשׁﬠֵ נִי ִמכַּף ֶמלֶ ־אֲ ָרם
וּבנְ אָ נִי ﬠֲלֵ ה ו ִ
ל־תּגְ לַ ת פְּ לֶ סֶ ר מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר לֵ אמֹר ﬠַ ְב ְדּ ִ
16:7וַיִּ ְשׁלַ ח אָ חָ ז מַ לְ אָ כִ ים אֶ ִ
קּוֹמים ﬠָ לָ י:
וּמכַּף מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ִ
ִ
וּב ֹאצְ רוֹת בֵּ ית הַ ֶמּלֶ וַיִּ ְשׁלַ ח ְל ֶמלֶ ־אַ שּׁוּר שֹׁחַ ד:
16:8וַיִּ ַקּח אָ חָ ז אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף וְאֶ ת־הַ זָּהָ ב הַ ִנּ ְמצָא בֵּ ית יְהוָה ְ
ת־רצִ ין הֵ ִמית:
ירה וְאֶ ְ
ל־דּמֶּ ֶשׂ ק וַיִּ ְתפְּ ֶשׂהָ וַיַּגְ לֶ הָ ִק ָ
16:9וַיִּ ְשׁמַ ע אֵ לָ יו מֶ לֶ אַ שּׁוּר וַיַּﬠַ ל מֶ לֶ אַ שּׁוּר אֶ ַ
16:10וַיֵּלֶ הַ ֶמּלֶ אָ חָ ז לִ ְק ַראת ִתּגְ לַ ת פִּ ְלאֶ סֶ ר מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר דּוּמֶּ ֶשׂק ַויּ ְַרא אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ ֶשׁר ְבּ ַדמָּ ֶשׂק וַיִּ ְשׁלַ ח
ֲשׂהוּ:
ָל־מﬠ ֵ
ת־דּמוּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְאֶ ת־תַּ ְבנִיתוֹ לְ כ ַ
ל־אוּריָּה הַ כֹּהֵ ן אֶ ְ
ִ
הַ מֶּ לֶ אָ חָ ז אֶ
אוּריָּה הַ כֹּהֵ ן ﬠַ ד־בּוֹא
ר־שׁלַ ח הַ מֶּ לֶ אָ חָ ז ִמ ַדּ ֶמּ ֶשׂק כֵּן ﬠָ ָשׂה ִ
אוּריָּה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ כְּ כֹל אֲ ֶשׁ ָ
16:11וַיִּ בֶ ן ִ
הַ מֶּ לֶ ־אָ חָ ז ִמ ַדּמָּ ֶשׂ ק:
16:12וַ ָיּב ֹא הַ מֶּ לֶ ִמ ַדּמֶּ ֶשׂק וַיּ ְַרא הַ מֶּ לֶ אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וַיִּ ְק ַרב הַ מֶּ לֶ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וַיַּﬠַ ל ﬠָ לָ יו:
ת־דּם־הַ ְשּׁלָ ִמים אֲ ֶשׁר־לוֹ ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ת־מ ְנחָ תוֹ ַויַּסֵּ אֶ ת־נִ ְסכּוֹ וַיִּ זְ רֹק אֶ ַ
ִ
ַ 16:13ויּ ְַקטֵ ר אֶ ת־עֹלָ תוֹ וְאֶ
וּמבֵּ ין בֵּ ית יְהוָה וַיִּ ֵתּן אֹ תוֹ
16:14וְאֵ ת הַ ִמּזְ בַּ ח הַ ְנּחֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר ִלפְ נֵי יְהוָה וַיּ ְַק ֵרב מֵ אֵ ת פְּ נֵי הַ בַּ יִת ִמבֵּ ין הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִ
ﬠַ ל־י ֶֶר הַ ִמּזְ בֵּ חַ צָפוֹנָה:
ת־מ ְנחַ ת הָ ﬠֶ ֶרב
ִ
ת־אוּריָּה הַ כֹּהֵ ן לֵ אמֹר ﬠַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ הַ גָּדוֹל הַ ְק ֵטר אֶ ת־עֹלַ ת־הַ בּ ֶֹקר וְאֶ
ִ
ַ 16:15ו ְי ַצוֵּהוּ הַ מֶּ לֶ ־אָ חָ ז אֶ
ָל־דּם־זֶבַ ח ﬠָ לָ יו ִתּזְ רֹק
ָל־דּם עֹלָ ה ְוכ ַ
וּמ ְנחָ ָתם ְו ִנ ְסכֵּיהֶ ם ְוכ ַ
ת־מנְ חָ תוֹ וְאֵ ת עֹלַ ת ָכּל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ ִ
ִ
וְאֶ ת־עֹלַ ת הַ מֶּ לֶ וְאֶ
ֶה־לּי לְ בַ ֵקּר:
וּמזְ בַּ ח הַ נְּ חֹ ֶשׁת י ְִהי ִ
ִ
אוּריָּה הַ כֹּהֵ ן כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה הַ מֶּ לֶ אָ חָ ז:
ַ 16:16ויַּﬠַ שׂ ִ
הוֹרד ֵמﬠַ ל הַ בָּ ָקר הַ נְּ חֹ ֶשׁת
ַ 16:17וי ְַק ֵצּץ הַ מֶּ לֶ אָ חָ ז אֶ ת־הַ ִמּ ְסגְּ רוֹת הַ ְמּכֹנוֹת ַויָּסַ ר מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם וְאֶ ת־הַ כִּ יֹּ ר וְאֶ ת־הַ יָּם ִ
אֲ ֶשׁר תַּ ְחתֶּ יהָ וַיִּ תֵּ ן אֹתוֹ ﬠַ ל ַמ ְרצֶפֶ ת אֲ בָ נִים:
ת־מבוֹא הַ מֶּ לֶ הַ ִחיצוֹנָה הֵ סֵ ב בֵּ ית יְהוָה ִמ ְפּנֵי מֶ לֶ אַ שּׁוּר:
ְ
ת־מיסַ הַ ַשּׁבָּ ת אֲ ֶשׁר־בָּ נוּ בַ בַּ יִת וְאֶ
ִ
16:18וְאֶ
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְלמַ לְ כֵי י ָ
ְ 16:19ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי אָ חָ ז אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ

ִחזְ ִקיָּהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ֹתיו ְבּ ִﬠיר ָדּוִד וַיִּ ְמ
16:20וַיִּ ְשׁכַּב אָ חָ ז ִﬠם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ִﬠם־אֲ ב ָ
הוֹשׁﬠַ בֶּ ן־אֵ לָ ה ְבשׁ ְֹמרוֹן ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל תֵּ ַשׁע ָשׁנִים:
ֵ
ְהוּדה ָמלַ
ִ 17:1בּ ְשׁנַת ְשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה לְ אָ חָ ז מֶ לֶ י ָ
17:2וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ַרק ל ֹא כְּ מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ר הָ יוּ לְ פָ נָיו:
ָשׁב לוֹ ִמ ְנחָ ה:
הוֹשׁﬠַ ﬠֶ בֶ ד וַיּ ֶ
ֵ
17:3ﬠָ לָ יו ﬠָ לָ ה ַשׁלְ מַ נְאֶ סֶ ר ֶמלֶ אַ שּׁוּר וַי ְִהי־לוֹ
־מצְ ַריִם ְול ֹא־הֶ ﬠֱלָ ה ִמנְ חָ ה ְל ֶמלֶ אַ שּׁוּר
הוֹשׁﬠַ ֶק ֶשׁר אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח מַ לְ אָ כִ ים אֶ ל־סוֹא מֶ לֶ ִ
17:4וַיִּ ְמצָא ֶמלֶ ־אַ שּׁוּר ְבּ ֵ
כְּ ָשׁנָה ְב ָשׁנָה וַיַּﬠַ צְ ֵרהוּ מֶ לֶ אַ שּׁוּר וַיַּאַ ְס ֵרהוּ בֵּ ית כֶּלֶ א:
17:5וַיַּﬠַ ל מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ וַיַּﬠַ ל שׁ ְֹמרוֹן וַ ָיּצַר ﬠָ לֶ יהָ ָשׁ שׁ ָשׁנִים:
וּבחָ בוֹר
אֹתם בַּ ְחלַ ח ְ
שּׁוּרה וַיֹּ ֶשׁב ָ
הוֹשׁﬠַ לָ כַד ֶמלֶ ־אַ שּׁוּר אֶ ת־שׁ ְֹמ רוֹן וַ ֶיּגֶל אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ָ
ֵ
ִ 17:6בּ ְשׁנַת הַ ְתּ ִשׁיﬠִ ית לְ
נְהַ ר גּוֹזָן וְﬠָ ֵרי מָ ָדי:
־מצְ ָריִם
17:7וַי ְִהי כִּ י־חָ ְטאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לַ יהוָה אֱ הֵ יהֶ ם הַ מַּ ﬠֲלֶ ה אֹתָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמתַּ חַ ת יַד פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִ
וַיִּ ְיראוּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים:
הוֹרישׁ יְהוָה ִמפְּ נֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וּמַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ:
ַ 17:8ויֵּלְ כוּ ְבּחֻ קּוֹת הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִ
ַ 17:9ויְחַ ְפּאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ל ֹא־כֵן ﬠַ ל־יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם וַיִּ ְבנוּ לָ הֶ ם בָּ מוֹת ְבּכָל־ﬠָ ֵריהֶ ם ִמ ִמּגְ ַדּל נוֹצְ ִרים
ﬠַ ד־ﬠִ יר ִמ ְב ָצר:
ְתחַ ת כָּל־ﬠֵ ץ ַר ֲﬠנָן:
17:10וַיַּצִּ בוּ לָ הֶ ם ַמצֵּבוֹת וַאֲ ֵשׁ ִרים ﬠַ ל כָּל־גִּ ְבﬠָ ה גְ בֹהָ ה ו ַ
רוּ־שׁם ְבּכָל־בָּ מוֹת כַּגּוֹיִם אֲ ֶשׁר־הֶ גְ לָ ה יְהוָה ִמפְּ נֵיהֶ ם ַו ַיּﬠֲשׂוּ ְדּבָ ִרים ָר ִﬠים ְלהַ כְ ִﬠיס אֶ ת־יְהוָה:
ָ
17:11וַי ְַק ְטּ
17:12וַיַּﬠַ ְבדוּ הַ גִּ לֻּלִ ים אֲ ֶשׁר אָ מַ ר יְהוָה לָ הֶ ם ל ֹא תַ ﬠֲשׂוּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה:
קּוֹתי
יהוּדה ְבּיַד כָּל־נ ְִביאוֹ כָל־חֹ זֶה לֵ אמֹר שֻׁ בוּ ִמ ַדּ ְרכֵיכֶם הָ ָר ִﬠים ו ְִשׁ ְמרוּ ִמצְ ותַ י חֻ ַ
וּב ָ
ַ 17:13ויָּﬠַ ד יְהוָה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ִ
יאים:
יתי אֶ ת־אֲ בֹתֵ יכֶם וַאֲ ֶשׁר ָשׁלַ ְח ִתּי אֲ לֵ יכֶם ְבּיַד ﬠֲבָ ַדי הַ נּ ְִב ִ
תּוֹרה אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
כְּ כָל־הַ ָ
17:14וְל ֹא ָשׁמֵ עוּ וַיּ ְַקשׁוּ אֶ ת־ﬠָ ְרפָּ ם כְּ עֹ ֶרף אֲ בוֹתָ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא הֶ אֱ ִמינוּ בַּ יהוָה אֱ הֵ יהֶ ם:
ותיו אֲ ֶשׁר הֵ ִﬠיד בָּ ם ַויּ ְֵלכו אַ חֲ ֵרי הַ הֶ בֶ ל
בוֹתם וְאֵ ת ﬠֵ ְד ָ
ת־בּ ִריתוֹ אֲ ֶשׁר כּ ַָרת אֶ ת־אֲ ָ
ְ
17:15וַיִּ ְמאֲ סוּ אֶ ת־חֻ ָקּיו וְאֶ
וַיּ ְֶהבָּ לוּ וְאַ חֲ ֵרי הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ְס ִביבֹתָ ם אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֹתָ ם לְ ִבלְ ִתּי ﬠֲשׂוֹת כָּהֶ ם:
ֵים ֲﬠג ִָלים וַ ַיּﬠֲשׂוּ אֲ ֵשׁ ָירה וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ ְלכָל־צְ בָ א
ָל־מצְ ות יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם ַו ַיּﬠֲשׂוּ לָ הֶ ם מַ סֵּ כָה ְשׁנ .
ַ 17:16ויַּﬠַ זְ בוּ אֶ ת־כּ ִ
הַ ָשּׁ ַמיִם וַיַּﬠַ ְבדוּ אֶ ת־הַ בָּ ﬠַ ל:
ת־בּנוֹתֵ יהֶ ם בָּ אֵ שׁ וַיִּ ְק ְסמוּ ְקסָ ִמים ַו ְינַחֵ שׁוּ וַיִּ ְת ַמכְּ רוּ לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה
ְ
ת־בּנֵיהֶ ם וְאֶ
ְ
ַ 17:17ו ַיּﬠ ֲִבירוּ אֶ
לְ הַ כְ ﬠִ יסוֹ:
ְהוּדה ְלבַ דּוֹ:
17:18וַיִּ ְתאַ נַּף יְהוָה ְמאֹד ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַי ְִס ֵרם מֵ ﬠַ ל פָּ נָיו ל ֹא ִנ ְשׁאַ ר ַרק ֵשׁבֶ ט י ָ
ת־מצְ ות יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם ַויּ ְֵלכוּ ְבּחֻ קּוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ:
ִ
ְהוּדה ל ֹא ָשׁ ַמר אֶ
17:19גַּם־י ָ
17:20וַיִּ ְמאַ ס יְהוָה ְבּכָל־ז ֶַרע י ְִשׂ ָראֵ ל וַיְﬠַ נֵּם וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד־שׁ ִֹסים ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִליכָם ִמפָּ נָיו:
י־ק ַרע י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ﬠַ ל בֵּ ית ָדּוִד וַיּ ְַמלִ יכוּ אֶ ת־י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט וַיּ ֵַדּא י ָָר ְבﬠָ ם אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאַ חֲ ֵרי יְהוָה
17:21כִּ ָ
וְהֶ חֱ טֵ יאָ ם חֲ טָ אָ ה גְ דוֹלָ ה:
17:22וַיֵּלְ כוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּכָל־חַ טּ ֹאות י ָָר ְבﬠָ ם אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ל ֹא־סָ רוּ ִמ ֶמּנָּה:
יאים וַיִּ גֶל י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמﬠַ ל אַ ְד ָמתוֹ
17:23ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־הֵ ִסיר יְהוָה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ﬠַ ל פָּ נָיו כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּיַד כָּל־ﬠֲבָ ָדיו הַ נּ ְִב ִ
שּׁוּרה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
אַ ָ
וּספַ ְרוַיִם וַיֹּ ֶשׁב ְבּﬠָ ֵרי שׁ ְֹמרוֹן תַּ חַ ת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְרשׁוּ
וּמﬠַ וָּא וּמֵ חֲ מָ ת ְ
כּוּתה ֵ
וּמ ָ
17:24וַיָּבֵ א מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ִמבָּ בֶ ל ִ
אֶ ת־שׁ ְֹמרוֹן ַויּ ְֵשׁבוּ ְבּﬠָ ֶריהָ :
ְשׁלַּ ח יְהוָה בָּ הֶ ם אֶ ת־הָ אֲ ָריוֹת וַיִּ ְהיוּ הֹ ְרגִ ים בָּ הֶ ם:
17:25וַי ְִהי ִבּ ְת ִחלַּ ת ִשׁ ְבתָּ ם ָשׁם ל ֹא יָ ְראוּ אֶ ת־יְהוָה ַוי ַ
ת־מ ְשׁפַּ ט אֱ הֵ י הָ אָ ֶרץ
ִ
ַתּוֹשׁב ְבּﬠָ ֵרי שׁ ְֹמרוֹן ל ֹא י ְָד עוּ אֶ
ית ו ֶ
ֹאמרוּ ְלמֶ לֶ אַ שּׁוּר לֵ אמֹר הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִהגְ לִ ָ
17:26וַיּ ְ
ת־מ ְשׁפַּ ט אֱ הֵ י הָ אָ ֶרץ:
ִ
אוֹתם כַּאֲ ֶשׁר אֵ ינָם יֹ ְד ִﬠים אֶ
ָ
יתים
ְשׁלַּ ח־בָּ ם אֶ ת־הָ אֲ ָריוֹת ו ְִהנָּם ְמ ִמ ִ
ַוי ַ
יתם ִמ ָשּׁם ְויֵלְ כוּ ְוי ְֵשׁבוּ ָשׁם וְיֹ ֵרם
ַ 17:27ויְצַו ֶמלֶ ־אַ שּׁוּר לֵ אמֹר הֹ ִליכוּ ָשׁ ָמּה אֶ חָ ד ֵמהַ כֹּהֲ נִים אֲ ֶשׁר ִהגְ ִל ֶ
ת־מ ְשׁפַּ ט אֱ הֵ י הָ אָ ֶרץ:
ִ
אֶ
ִיראוּ אֶ ת־יְהוָה:
ֹתם אֵ י י ְ
מוֹרה א ָ
ֵשׁב ְבּבֵ ית־אֵ ל וַי ְִהי ֶ
17:28וַ ָיּב ֹא אֶ חָ ד מֵ הַ כֹּהֲ נִים אֲ ֶשׁר ִהגְ לוּ ִמשּׁ ְֹמרוֹן וַיּ ֶ
17:29וַיִּ ְהיוּ עֹ ִשׂים גּוֹי גּוֹי אֱ הָ יו וַ ַיּנִּיחוּ ְבּבֵ ית הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ הַ שּׁ ְֹמ ֹרנִים גּוֹי גּוֹי ְבּﬠָ ֵריהֶ ם אֲ ֶשׁר הֵ ם יֹ ְשׁ ִבים
ָשׁם:
17:30וְאַ ְנ ֵשׁי בָ בֶ ל ﬠָ שׂוּ אֶ ת־סֻ כּוֹת ְבּנוֹת וְאַ ְנ ֵשׁי־כוּת ﬠָ שׂוּ אֶ ת־נ ְֵרגַל וְאַ נְ ֵשׁי חֲ מָ ת ﬠָ שׂוּ אֶ ת־אֲ ִשׁימָ א:
ת־בּנֵיהֶ ם בָּ אֵ שׁ ְלאַ ְד ַר ֶמּלֶ וַ ֲﬠנ ֶַמּלֶ אֱ הַּ ְספָ ִרים:
17:31וְהָ ﬠַ וִּ ים ﬠָ שׂוּ נ ְִבחַ ז וְאֶ ת־תַּ ְרתָּ ק וְהַ ְספַ ְרוִים שׂ ְֹר ִפים אֶ ְ

 17:32וַיִּ ְהיוּ י ְֵר ִאים אֶ ת־יְהוָה ַו ַיּﬠ ֲִמידוּ תּוֹ ֲﬠבֹתָ ם ְבּבֵ ית הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ ְבּשׁ ְֹמרוֹן גּוֹי גּוֹי ְבּﬠָ ֵריהֶ ם אֲ ֶשׁר הֵ ם
יֹ ְשׁ ִבים ָשׁם 1וַיִּ ְהיוּ י ְֵר ִאים אֶ ת־יְהוָה וַ ַיּﬠֲשׂוּ לָ הֶ ם ִמ ְקצוֹתָ ם כֹּהֲ נֵי בָ מוֹת וַיִּ ְהיוּ עֹ ִשׂים לָ הֶ ם ְבּבֵ ית הַ בָּ מוֹת:
אֹתם ִמ ָשּׁם:
ר־הגְ לוּ ָ
עֹב ִדים כְּ ִמ ְשׁפַּ ט הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ ִ
17:33אֶ ת־יְהוָה הָ יוּ ְי ֵר ִאים וְאֶ ת־אֱ הֵ יהֶ ם הָ יוּ ְ
קֹּתם וּכְ ִמ ְשׁפָּ טָ ם
17:34ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה הֵ ם עֹ ִשׂים כּ ִַמּ ְשׁפָּ ִטים הָ ִראשֹׁנִים אֵ ינָם י ְֵר ִאים אֶ ת־יְה ָוה וְאֵ ינָם עֹ ִשׂים כְּ חֻ ָ
ר־שׂם ְשׁמוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־בּנֵי יַﬠֲקֹב אֲ ֶשׁ ָ
ְ
ַתּוֹרה ְוכ ִַמּצְ וָה אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ
ְוכ ָ
ֹא־ת ְשׁ ַתּחֲ ווּ לָ הֶ ם וְל ֹא תַ ﬠַ ְבדוּם וְל ֹא
מ ר ל ֹא ִת ְיראוּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ְול ִ
17:35וַיִּ כְ רֹת יְהוָה ִא ָתּם ְבּ ִרית ַויְצַ וֵּם לֵ א ֹ
ִתזְ ְבּחוּ לָ הֶ ם:
יראוּ וְלוֹ ִת ְשׁתַּ חֲ ווּ וְלוֹ
וּבזְ רוֹﬠַ ְנטוּיָה אֹתוֹ ִת ָ
17:36כִּ י ִאם־אֶ ת־יְהוָה אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלָ ה אֶ ְתכֶם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַר ִים ְבּכֹחַ גָּדוֹל ִ
ִתזְ בָּ חוּ:
ָתב לָ כֶם ִתּ ְשׁ ְמרוּן לַ ﬠֲשׂוֹת כָּל־הַ יּ ִָמים וְל ֹא ִת ְיראוּ
תּוֹרה וְהַ ִמּצְ וָה אֲ ֶשׁר כּ ַ
17:37וְאֶ ת־הַ חֻ ִקּים וְאֶ ת־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים וְהַ ָ
אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים:
17:38וְהַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר־כּ ַָר ִתּי ִא ְתּכֶם ל ֹא ִת ְשׁכָּחוּ ְול ֹא ִת ְיראוּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים:
17:39כִּ י ִאם־אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ִתּ ָיראוּ וְהוּא יַצִּ יל אֶ ְתכֶם ִמיַּד כָּל־אֹ יְבֵ יכֶם:
ְ 17:40ול ֹא ָשׁ ֵמעוּ כִּ י ִאם־כְּ ִמ ְשׁפָּ טָ ם הָ ִראשׁוֹן הֵ ם עֹ ִשׂים:
ֹתם
וּבנֵי ְבנֵיהֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֲ ב ָ
ַם־בּנֵיהֶ ם ְ
עֹב ִדים גּ ְ
17:41וַיִּ ְהיוּ הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה י ְֵר ִאים אֶ ת־יְהוָה וְאֶ ת־פְּ ִסילֵ יהֶ ם הָ יוּ ְ
הֵ ם עֹ ִשׂים ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ְהוּדה:
הוֹשׁﬠַ בֶּ ן־אֵ לָ ה מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל מָ לַ ִחזְ ִקיָּה בֶ ן־אָ חָ ז מֶ לֶ י ָ
18:1וַי ְִהי ִבּ ְשׁנַת ָשׁ שׁ ְל ֵ
ְשׁם ִאמּוֹ אֲ ִבי בַּ ת־זְ כ ְַריָה:
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
18:2בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה הָ יָה ְבמָ לְ כוֹ וְﬠֶ ְשׂ ִרים וָתֵ ַשׁע ָשׁנָה ָמלַ ִבּ ָ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ָדּוִד אָ ִביו:
18:3וַיַּﬠַ שׂ הַ יּ ָ
ֹשׁה כִּ י
18:4הוּא הֵ ִסיר אֶ ת־הַ בָּ מוֹת ו ְִשׁבַּ ר אֶ ת־הַ מַּ צֵּ בֹת ְוכ ַָרת אֶ ת־הָ אֲ ֵשׁ ָרה וְכִ תַּ ת נְ חַ שׁ הַ ְנּחֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה מ ֶ
ﬠַ ד־הַ יּ ִָמים הָ הֵ מָּ ה הָ יוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְמ ַק ְטּ ִרים לוֹ וַיִּ ְק ָרא־לוֹ ְנחֻ ְשׁתָּ ן:
ְהוּדה וַאֲ ֶשׁר הָ יוּ לְ פָ נָיו:
18:5בַּ יהוָה אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ טָ ח וְאַ חֲ ָריו ל ֹא־הָ יָה ָכמֹהוּ ְבּכֹל מַ לְ כֵי י ָ
ֹשׁה:
ותיו אֲ ֶשׁ ר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
18:6וַיִּ ְדבַּ ק בַּ יהוָה ל ֹא־סָ ר ֵמאַ חֲ ָריו וַיִּ ְשׁמֹר ִמצְ ָ
18:7וְהָ יָה יְהוָה ﬠִ מּוֹ ְבּכֹל אֲ ֶשׁר־יֵצֵא י ְַשׂכִּ יל וַיִּ ְמרֹד ְבּ ֶמלֶ ־אַ שּׁוּר וְל ֹא ﬠֲבָ דוֹ:
ד־ﬠיר ִמ ְב ָצר:
ת־פּלִ ְשׁ ִתּים ﬠַ ד־ﬠַ זָּה וְאֶ ת־גְּ בוּלֶ יהָ ִמ ִמּגְ ַדּל נוֹצְ ִרים ﬠַ ִ
ְ
הוּא־הכָּה אֶ
ִ
18:8
הוֹשׁﬠַ בֶּ ן־אֵ לָ ה מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠָ לָ ה ַשׁלְ ַמנְאֶ סֶ ר
ֵ
יﬠית לַ ֶמּלֶ ִחזְ ִקיָּהוּ ִהיא הַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִביﬠִ ית לְ
18:9וַי ְִהי בַּ ָשּׁנָה הָ ְר ִב ִ
מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ﬠַ ל־שׁ ְֹמ רוֹן וַיָּצַר ﬠָ לֶ יהָ :
הוֹשׁﬠַ ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל נ ְִלכְּ ָדה שׁ ְֹמרוֹן:
ַת־שׁשׁ לְ ִחזְ ִק ָיּה ִהיא ְשׁנַת־תֵּ ַשׁע ְל ֵ
ֵ
18:10וַיִּ לְ כְּ דֻ הָ ִמ ְק ֵצה ָשׁ שׁ ָשׁנִים ִבּ ְשׁנ
וּבחָ בוֹר נְהַ ר גּוֹזָן וְﬠָ ֵרי ָמ ָדי:
שּׁוּרה וַ ַיּ ְנחֵ ם בַּ ְחלַ ח ְ
18:11וַ ֶיּגֶל מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ָ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד יְהוָה ְול ֹא ָשׁ ְמעוּ
ת־בּ ִריתוֹ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר צִ וָּה מ ֶ
ְ
ֹא־שׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם ַויַּﬠַ ְברוּ אֶ
18:12ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ל ָ
וְל ֹא ﬠָ שׂוּ:
ְהוּדה הַ ְבּצֻרוֹת וַיִּ ְת ְפּ ֵשׂם:
וּבאַ ְרבַּ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַ מֶּ לֶ ִחזְ ִקיָּה ﬠָ לָ ה סַ נְ חֵ ִריב מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ﬠַ ל כָּל־ﬠָ ֵרי י ָ
ְ 18:13
ר־תּ ֵתּן ﬠָ לַ י אֶ ָשּׂא
אתי שׁוּב ֵמﬠָ לַ י אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
ישׁה לֵ אמֹר חָ ָט ִ
ְהוּדה אֶ ל־מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר לָ כִ ָ
18:14וַיִּ ְשׁלַ ח ִחזְ ִק ָיּה מֶ לֶ ־י ָ
וּשׁ ִשׁים כִּ כַּר זָהָ ב:
ְהוּדה ְשׁ שׁ ֵמאוֹת כִּ כַּר־כֶּסֶ ף ְ
ל־חזְ ִקיָּה מֶ לֶ ־י ָ
ָשׂם מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ﬠַ ִ
וַיּ ֶ
וּבאֹ צְ רוֹת בֵּ ית הַ מֶּ לֶ :
18:15וַיִּ תֵּ ן ִחזְ ִקיָּה אֶ ת־כָּל־הַ כֶּסֶ ף הַ נּ ְִמצָא בֵ ית־יְהוָה ְ
ְהוּדה וַיִּ ְתּנֵם
ת־דּלְ תוֹת הֵ יכַל יְהוָה וְאֶ ת־הָ א ְֹמנוֹת אֲ ֶשׁר צִ פָּ ה ִחזְ ִקיָּה מֶ לֶ י ָ
18:16בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ִק ַצּץ ִחזְ ִקיָּה אֶ ַ
לְ מֶ לֶ אַ שּׁוּר:
ב־שׁ ֵקה ִמן־לָ כִ ישׁ אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּחֵ יל כָּבֵ ד
ת־ר ָ
ת־רב־סָ ִריס וְאֶ ַ
18:17וַיִּ ְשׁלַ ח מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר אֶ ת־תַּ ְרתָּ ן וְאֶ ַ
רוּשׁלַ ִם וַיַּﬠַ ְמדוּ ִבּ ְתﬠָ לַ ת הַ ְבּ ֵרכָה הָ ﬠֶ לְ יוֹנָה אֲ ֶשׁר ִבּ ְמ ִסלַּ ת ְשׂ ֵדה כוֹבֵ ס:
ְרוּשׁלָ ִם וַ ַיּﬠֲלוּ וַ ָיּבֹאוּ ְי ָ
י ָ
ְשׁ ְבנָה הַ סֹּפֵ ר וְיוֹאָ ח בֶּ ן־אָ סָ ף הַ ַמּזְ כִּ יר:
ן־חלְ ִקיָּהוּ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ בָּ יִת ו ֶ
18:18וַיִּ ְק ְראוּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַ ֵיּצֵא אֲ לֵ הֶ ם אֶ לְ י ִָקים בֶּ ִ
ל־חזְ ִקיָּהוּ כֹּה־אָ מַ ר הַ ֶמּלֶ הַ גָּדוֹל ֶמלֶ אַ שּׁוּר ָמה הַ ִבּ ָטּחוֹן הַ זֶּה אֲ ֶשׁר
ב־שׁ ֵקה ִא ְמרוּ־נָא אֶ ִ
18:19וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ַר ָ
בָּ טָ ְחתָּ :
ל־מי בָ טַ ְח ָתּ כִּ י ָמ ַר ְד ָתּ ִבּי:
בוּרה לַ ִמּלְ חָ ָמה ﬠַ ָתּה ﬠַ ִ
ר־שׂפָ ַתיִם ﬠֵ צָה וּגְ ָ
־דּבַ ְ
18:20אָ ַמ ְרתָּ אַ ְ
ל־מצְ ַריִם אֲ ֶשׁר יִסָּ ֵמ ִאישׁ ﬠָ לָ יו וּבָ א ְבכַפּוֹ וּנְ ָקבָ הּ
ל־מ ְשׁﬠֶ נֶת הַ ָקּנֶה הָ ָרצוּץ הַ זֶּ ה ﬠַ ִ
18:21ﬠַ ָתּה ִהנֵּה בָ ַט ְח ָתּ ְלּ ﬠַ ִ
־מצְ ַריִם לְ כָל־הַ בּ ְֹט ִחים ﬠָ לָ יו:
כֵּן פַּ ְרעֹ ה מֶ לֶ ִ
שׁר הֵ ם יֹ ְשׁ ִבים 32
ֹתם ְבּבֵ ית הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ ְבּשׁ ְֹמרוֹן גּוֹי גּוֹי ְבּﬠָ ֵריהֶ ם אֲ ֶ
וַיִּ ְהיוּ י ְֵר ִאים אֶ ת־יְהוָה ַו ַיּﬠ ֲִמידוּ תּוֹ ֲﬠב ָ
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ת־מזְ ְבּחֹ תָ יו
ִ
ֹתיו וְאֶ
ֹאמרוּן אֵ לַ י אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ בָּ טָ ְחנוּ הֲ לוֹא־הוּא אֲ ֶשׁר הֵ ִסיר ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ת־בָּ מ ָ
18:22וְכִ י־ת ְ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ירוּשׁלַ ִם לִ ְפנֵי הַ ִמּזְ בֵּ חַ הַ זֶּה ִתּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ ִבּ
ָ
יהוּדה וְלִ
ֹאמר ִל ָ
וַיּ ֶ
סוּסים ִאם־תּוּכַל לָ ֶתת ְל רֹכְ ִבים ﬠֲלֵ יהֶ ם:
18:23וְﬠַ תָּ ה ִה ְתﬠָ ֶרב נָא אֶ ת־אֲ ֹדנִי אֶ ת־מֶ לֶ אַ שּׁוּר וְאֶ ְתּנָה לְ אַ לְ פַּ יִם ִ
ל־מצְ ַריִם ְל ֶרכֶב וּלְ פָ ָר ִשׁים:
18:24וְאֵ י תָּ ִשׁיב אֵ ת פְּ נֵי פַ חַ ת אַ חַ ד ﬠַ ְב ֵדי אֲ דֹנִי הַ ְקּ ַט ִנּים ו ִַתּ ְב ַטח ְל ﬠַ ִ
יתהּ:
יתי ﬠַ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה לְ הַ ְשׁ ִחתוֹ יְהוָה אָ ַמר אֵ לַ י ﬠֲלֵ ה ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת וְהַ ְשׁ ִח ָ
18:25ﬠַ ָתּה הֲ ִמבַּ ְלﬠ ֲֵדי יְהוָה ﬠָ ִל ִ
ב־שׁ ֵקה ַדּבֶּ ר־נָא אֶ ל־ﬠֲבָ ֶדי אֲ ָר ִמית כִּ י שׁ ְֹמﬠִ ים אֲ נ ְָחנוּ
ל־ר ָ
ְשׁ ְבנָה וְיוֹאָ ח אֶ ַ
ן־חלְ ִקיָּהוּ ו ֶ
ֹאמר אֶ ְלי ִָקים בֶּ ִ
18:26וַיּ ֶ
ְהוּדית ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ חֹ מָ ה:
ל־תּ ַדבֵּ ר ﬠִ מָּ נוּ י ִ
וְאַ ְ
ב־שׁ ֵקה הַ ﬠַ ל אֲ ֹדנֶי וְאֵ לֶ י ְשׁלָ חַ נִי אֲ ֹדנִי ְל ַדבֵּ ר אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה הֲ ל ֹא ﬠַ ל־הָ אֲ נ ִָשׁים
18:27וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם ַר ָ
ת־שׁינֵיהֶ ם ﬠִ מָּ כֶם:
ֵ
הַ יֹּ ְשׁ ִבים ﬠַ ל־הַ חֹ מָ ה לֶ אֱ כֹל אֶ ת חֲ ֵריהֶ ם וְלִ ְשׁתּוֹת אֶ
ְהוּדית וַי ְַדבֵּ ר וַיּ ֹאמֶ ר ִשׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־הַ ֶמּלֶ הַ גָּדוֹל ֶמלֶ אַ שּׁוּר:
ב־שׁ ֵקה וַיִּ ְק ָרא ְבקוֹל־גָּדוֹל י ִ
18:28וַ ַיּ ֲﬠמֹד ַר ָ
18:29כֹּה אָ מַ ר הַ מֶּ לֶ אַ ל־י ִַשּׁיא לָ כֶם ִחזְ ִקיָּהוּ כִּ י־ל ֹא יוּכַל ְלהַ צִּ יל אֶ ְתכֶם ִמיָּדוֹ:
18:30וְאַ ל־י ְַבטַ ח אֶ ְתכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ל־יְהוָה לֵ אמֹר הַ צֵּל יַצִּ ילֵ נוּ יְהוָה ְול ֹא ִתנּ ֵָתן אֶ ת־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְבּיַד ֶמלֶ אַ שּׁוּר:
ֲשׂוּ־א ִתּי ְב ָרכָה וּצְ אוּ אֵ לַ י ו ְִאכְ לוּ ִאישׁ־גּ ְַפנוֹ ו ְִאישׁ ְתּאֵ נָתוֹ
ִ
ל־חזְ ִקיָּהוּ כִּ י כֹה אָ ַמ ר מֶ לֶ אַ שּׁוּר ﬠ
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ִ
18:31אַ ִ
וּשׁתוּ ִאישׁ מֵ י־בוֹרוֹ:
ְ
18:32ﬠַ ד־בּ ִֹאי וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ ְתכֶם אֶ ל־אֶ ֶרץ כְּ אַ ְרצְ כֶם אֶ ֶרץ ָדּ ָגן ו ְִתירוֹשׁ אֶ ֶרץ לֶ חֶ ם וּכְ ָר ִמים אֶ ֶרץ זֵית יִצְ הָ ר ְוּדבַ שׁ ו ְִחיוּ
מ ר יְהוָה יַצִּ ילֵ נוּ:
ל־חזְ ִקיָּהוּ כִּ י־י ִַסּית אֶ ְתכֶם לֵ א ֹ
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ִ
וְל ֹא תָ מֻ תוּ וְאַ ִ
18:33הַ הַ צֵּל ִהצִּ ילוּ אֱ הֵ י הַ גּוֹיִם ִאישׁ אֶ ת־אַ ְרצוֹ ִמיַּד מֶ לֶ אַ שּׁוּר:
־הצִּ ילוּ אֶ ת־שׁ ְֹמרוֹן ִמיּ ִָדי:
18:34אַ יֵּה אֱ הֵ י חֲ ָמת וְאַ ְרפָּ ד אַ יֵּה אֱ הֵ י ְספַ ְרוַיִם הֵ נַע ְו ִﬠוָּה הֲ כִ יִ 1
רוּשׁלַ ִם ִמיּ ִָדי:
ר־הצִּ ילוּ אֶ ת־אַ ְר ָצם ִמיּ ִָדי כִּ י־יַצִּ יל יְהוָה אֶ ת־ ְי ָ
ִ 18:35מי ְבּכָל־אֱ הֵ י הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁ ִ
י־מצְ וַת הַ מֶּ לֶ ִהיא לֵ אמֹר ל ֹא תַ ֲﬠנֻהוּ:
18:36וְהֶ חֱ ִרישׁוּ הָ ﬠָ ם וְל ֹא־ﬠָ נוּ אֹתוֹ ָדּבָ ר כִּ ִ
ל־חזְ ִק ָיּהוּ ְקרוּﬠֵ י ְבג ִָדים
ְשׁ ְבנָא הַ סֹּפֵ ר וְיוֹאָ ח בֶּ ן־אָ סָ ף הַ ַמּזְ כִּ יר אֶ ִ
ן־ח ְל ִקיָּה אֲ ֶשׁר־ﬠַ ל־הַ בַּ יִת ו ֶ
ַ 18:37ו ָיּב ֹא אֶ ְלי ִָקים בֶּ ִ
ב־שׁ ֵקה:
וַיַּגִּ דוּ לוֹ ִדּ ְב ֵרי ַר ָ
ת־בּג ָָדיו וַיִּ ְתכַּס בַּ ָשּׂק וַ ָיּב ֹא בֵּ ית יְהוָה:
ְ
19:1וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ הַ מֶּ לֶ ִחזְ ִקיָּהוּ וַיִּ ְק ַרע אֶ
ְשׁ ְﬠיָהוּ הַ נּ ִָביא
ְשׁ ְבנָא הַ סֹּפֵ ר וְאֵ ת זִ ְקנֵי הַ כֹּהֲ נִים ִמ ְתכּ ִַסּים בַּ ַשּׂ ִקּים אֶ ל־י ַ
19:2וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ת־אֶ ְלי ִָקים אֲ ֶשׁר־ﬠַ ל־הַ בַּ יִת ו ֶ
בֶּ ן־אָ מוֹץ:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו כֹּה אָ מַ ר ִחזְ ִקיָּהוּ יוֹם־ ָצ ָרה וְתוֹכֵחָ ה וּנְאָ צָה הַ יּוֹם הַ זֶּה כִּ י בָ אוּ בָ נִים ﬠַ ד־מַ ְשׁבֵּ ר ְו ֹכחַ אַ יִן ְללֵ ָדה:
19:3וַיּ ְ
ב־שׁ ֵקה אֲ ֶשׁר ְשׁלָ חוֹ ֶמלֶ ־אַ שּׁוּר אֲ ֹדנָיו ְלחָ ֵרף אֱ ִהים חַ י וְהוֹכִ יחַ
ָל־דּ ְב ֵרי ַר ָ
19:4אוּלַ י י ְִשׁמַ ע ְיהוָה אֱ הֶ י אֵ ת כּ ִ
את ְת ִפלָּ ה ְבּﬠַ ד הַ ְשּׁאֵ ִרית הַ נּ ְִמצָאָ ה:
ָשׂ ָ
בַּ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמע יְהוָה אֱ הֶ י ְונ ָ
ְשׁﬠַ יָהוּ:
19:5וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ְב ֵדי הַ מֶּ לֶ ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ל־י ַ
ירא ִמפְּ נֵי הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמﬠְ ָתּ אֲ ֶשׁר
ל־תּ ָ
ֹאמ רוּן אֶ ל־אֲ ֹדנֵיכֶם כֹּה אָ מַ ר יְהוָה אַ ִ
ְשׁ ְﬠיָהוּ כֹּה ת ְ
ֹאמר לָ הֶ ם י ַ
19:6וַיּ ֶ
גִּ ְדּפוּ ַנﬠ ֲֵרי מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ֹא ִתי:
ְשׁמַ ע ְשׁמוּﬠָ ה ְו ָשׁב ְלאַ ְרצוֹ ו ְִהפַּ לְ ִתּיו בַּ חֶ ֶרב ְבּאַ ְרצוֹ:
ִ 19:7ה ְננִי נֹתֵ ן בּוֹ רוּחַ ו ָ
ב־שׁ ֵקה וַיִּ ְמצָא אֶ ת־מֶ לֶ אַ שּׁוּר נִלְ חָ ם ﬠַ ל־לִ ְבנָה כִּ י ָשׁמַ ע כִּ י נָסַ ע ִמלָּ כִ ישׁ:
ָשׁב ַר ָ
19:8וַיּ ָ
ל־חזְ ִקיָּהוּ לֵ אמֹר:
ָשׁב וַיִּ ְשׁלַ ח ַמלְ אָ כִ ים אֶ ִ
ל־תּ ְרהָ ָקה מֶ לֶ ך־כּוּש לֵ אמֹר ִהנֵּה יָצָא ְל ִהלָּ חֵ ם ִאתָּ וַיּ ָ
19:9וַיִּ ְשׁמַ ע אֶ ִ
מ ר אַ ל־י ִַשּׁאֲ אֱ הֶ י אֲ ֶשׁ ר אַ ָתּה בֹּטֵ חַ בּוֹ לֵ אמֹר ל ֹא ִתנָּתֵ ן
ְהוּדה לֵ א ֹ
ל־חזְ ִקיָּהוּ מֶ לֶ ־י ָ
ֹאמרוּן אֶ ִ
19:10כֹּה ת ְ
ְרוּשׁלַ ִם ְבּיַד ֶמלֶ אַ שּׁוּר:
י ָ
ימם וְאַ ָתּה ִתּנָּצֵל:
ִ 19:11הנֵּה אַ תָּ ה ָשׁמַ ﬠְ תָּ אֵ ת אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ מַ לְ כֵי אַ שּׁוּר ְלכָל־הָ אֲ ָרצוֹת ְלהַ חֲ ִר ָ
אשּׂר:
וּבנֵי־ﬠֶ ֶדן אֲ ֶשׁר ִבּ ְתלַ ָ
19:12הַ ִהצִּ ילוּ אֹתָ ם אֱ הֵ י הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִשׁחֲ תוּ אֲ בוֹתַ י אֶ ת־גּוֹזָן וְאֶ ת־חָ ָרן ו ְֶרצֶף ְ
19:13אַ יּוֹ ֶמלֶ ־חֲ מָ ת וּמֶ לֶ אַ ְרפָּ ד וּמֶ לֶ לָ ﬠִ יר ְספַ ְרוָיִם הֵ נַע ו ְִﬠוָּה:
19:14וַיִּ ַקּח ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ת־הַ ְסּפָ ִרים ִמיַּד הַ ַמּ ְלאָ כִ ים וַיִּ ְק ָראֵ ם ַויַּﬠַ ל בֵּ ית יְהוָה וַיִּ פְ ְר ֵשׂהוּ ִחזְ ִקיָּהוּ ִל ְפנֵי יְהוָה:
ֹאמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל יֹ ֵשׁב הַ כְּ ֻר ִבים אַ ָתּה־הוּא הָ אֱ ִהים ְלבַ ְדּ ְלכֹל
19:15וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל ִחזְ ִקיָּהוּ ִל ְפנֵי יְהוָה וַיּ ַ
מַ ְמ ְלכוֹת הָ אָ ֶרץ אַ תָּ ה ﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־הַ ָשּׁ ַמיִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
וּשׁ ַמע אֵ ת ִדּ ְב ֵרי סַ ְנחֵ ִריב אֲ ֶשׁר ְשׁלָ חוֹ ְלחָ ֵרף אֱ ִהים חָ י:
19:16הַ טֵּ ה יְהוָה אָ זְ ְנ וּשֲׁ מָ ע פְּ ַקח יְהוָה ﬠֵ ינֶי ְוּראֵ ה ְ
19:17אָ ְמנָם יְהוָה הֶ חֱ ִריבוּ מַ לְ כֵי אַ שּׁוּר אֶ ת־הַ גּוֹיִם וְאֶ ת־אַ ְר ָצם:
ֲשׂה י ְֵדי־אָ ָדם ﬠֵ ץ וָאֶ בֶ ן וַיְאַ ְבּדוּם:
ם־מﬠ ֵ
ְ 19:18ונ ְָתנוּ אֶ ת־אֱ הֵ יהֶ ם בָּ אֵ שׁ כִּ י ל ֹא אֱ ִהים הֵ מָּ ה כִּ י ִא ַ
הוֹשׁיﬠֵ נוּ נָא ִמיָּדוֹ ְוי ְֵדעוּ כָּל־מַ ְמלְ כוֹת הָ אָ ֶרץ כִּ י אַ ָתּה יְהוָה אֱ ִהים ְלבַ ֶדּ :
ִ
19:19וְﬠַ תָּ ה יְהוָה אֱ הֵ ינוּ
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ל־חזְ ִקיָּהוּ לֵ אמֹר כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִה ְתפַּ לַּ לְ ָתּ אֵ לַ י אֶ ל־סַ נְ חֵ ִרב
ְשׁﬠְ יָהוּ בֶ ן־אָ מוֹץ אֶ ִ
19:20וַיִּ ְשׁלַ ח י ַ
מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ָשׁמָ ְﬠ ִתּי:
ר־דּבֶּ ר יְהוָה ﬠָ לָ יו בָּ זָה לְ לָ ֲﬠגָה לְ ְבּתוּלַ ת בַּ ת־צִ יּוֹן אַ חֲ ֶרי ר ֹאשׁ הֵ נִיﬠָ ה בַּ ת יְרוּ ָשׁלָ ִם:
19:21זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁ ִ
ל־קדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־מי הֲ ִרימוֹתָ קּוֹל ו ִַתּ ָשּׂא מָ רוֹם ﬠֵ ינֶי ﬠַ ְ
ת־מי חֵ ַרפְ תָּ וְגִ ַדּפְ ָתּ וְﬠַ ִ
ִ
19:22אֶ
יתי ְמרוֹם הָ ִרים י ְַרכְּ ֵתי ְלבָ נוֹן וְאֶ כְ רֹת קוֹ ַמת אֲ ָרזָיו
ְ 19:23בּיַד מַ לְ אָ כֶי חֵ ַרפְ תָּ אֲ ֹדנָי וַתּ ֹאמֶ ר ְבּ רֹב ִרכְ ִבּי אֲ נִי ﬠָ לִ ִ
ֹשׁיו וְאָ בוֹאָ ה ְמלוֹן ִקצֹּה יַﬠַ ר כּ ְַר ִמלּוֹ:
ִמ ְבחוֹר ְבּר ָ
ַף־פּﬠָ ַמי כֹּל יְאֹ ֵרי ָמצוֹר:
יתי ַמיִם ז ִָרים וְאַ ְח ִרב ְבּכ ְ
ְשׁ ִת ִ
19:24אֲ נִי ַק ְר ִתּי ו ָ
וּת ִהי לַ ְהשׁוֹת גּ ִַלּים ִנצִּ ים ﬠָ ִרים
יאתיהָ ְ
ימי ֶק ֶדם וִי ַצ ְר ִתּיהָ ﬠַ תָּ ה הֲ בֵ ִ
יתי לְ ִמ ֵ
אֹתהּ ﬠָ ִשׂ ִ
ֹא־שׁמַ ﬠְ תָּ ְל ֵמ ָרחוֹק ָ
19:25הֲ ל ָ
ְבּצֻרוֹת:
וּשׁ ֵדפָ ה ִל ְפנֵי ָק ִדים:
ִירק ֶדּ ֶשׁא חֲ צִ יר גַּגּוֹת ְ
19:26וְיֹ ְשׁבֵ יהֶ ן ִקצְ ֵרי־יָד חַ תּוּ וַ ֵיּבֹשׁוּ הָ יוּ ﬠֵ ֶשׂב ָשׂ ֶדה ו ַ
ֵאת וּבֹאֲ י ָָד ְﬠ ִתּי וְאֵ ת ִה ְת ַרגֶּזְ אֵ לָ י:
19:27ו ְִשׁ ְב ְתּ ְוצ ְ
וּמ ְתגִּ י ִבּ ְשׂפָ תֶ י וַהֲ ִשׁב ִֹתי בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר־בָּ אתָ
ִ
ְשׂ ְמ ִתּי חַ ִחי ְבּאַ פֶּ
ְשׁאֲ ַנ ְנ ﬠָ לָ ה ְבאָ זְ נָי ו ַ
19:28יַﬠַ ן ִה ְת ַרגֶּזְ אֵ לַ י ו ַ
בָּ הּ:
ישׁית זִ ְרעוּ ְו ִקצְ רוּ ְו ִנ ְטעוּ כְ ָר ִמים
ְ 19:29וזֶה־לְּ הָ אוֹת אָ כוֹל הַ ָשּׁנָה סָ פִ יחַ וּבַ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁ ִנית סָ ִחישׁ וּבַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִל ִ
ו ְִאכְ לוּ פִ ְריָם:
ְהוּדה הַ ִנּ ְשׁאָ ָרה שׁ ֶֹרשׁ לְ מָ טָּ ה וְﬠָ ָשׂה פְ ִרי לְ מָ ﬠְ לָ ה:
ְ 19:30וי ְָספָ ה פְּ לֵ יטַ ת בֵּ ית־י ָ
ֲשׂה־זּ ֹאת:
יטה מֵ הַ ר צִ יּוֹן ִקנְאַ ת יְהוָה צְ בָ אוֹת ַתּﬠ ֶ
וּפלֵ ָ
ירוּשׁלַ ִם ֵתּצֵ א ְשׁאֵ ִרית ְ
ָ
19:31כִּ י ִמ
ֹא־יוֹרה ָשׁם חֵ ץ וְל ֹא־י ְַק ְדּמֶ נָּה מָ גֵן
ֶ
ל־מלֶ אַ שּׁוּר ל ֹא יָב ֹא אֶ ל־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת וְל
19:32לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֶ ֶ
וְל ֹא־י ְִשׁפֹּ ﬠָ לֶ יהָ סֹלְ לָ ה:
19:33בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר־יָב ֹא בָּ הּ יָשׁוּב וְאֶ ל־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ל ֹא יָב ֹא נְאֻ ם־יְהוָה:
הוֹשׁיﬠָ הּ לְ מַ ֲﬠנִי וּלְ מַ ﬠַ ן ָדּוִד ﬠַ ְב ִדּי:
ַנּוֹתי אֶ ל־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת לְ ִ
ְ 19:34וג ִ
19:35וַי ְִהי בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא וַ ֵיּצֵא מַ לְ אַ יְהוָה וַ ַיּ ְבּמַ חֲ נֵה אַ שּׁוּר מֵ אָ ה ְשׁמוֹנִים וַחֲ ִמ ָשּׁה אָ לֶ ף וַיּ ְַשׁכִּ ימוּ בַ ֹבּ ֶקר ו ְִהנֵּה
כֻלָּ ם פְּ ג ִָרים מֵ ִתים:
ֵשׁב ְבּנִי ְנוֵה:
ָשׁב סַ ְנחֵ ִריב מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר וַיּ ֶ
19:36וַיִּ סַּ ע וַיֵּלֶ וַיּ ָ
ְשׂ ְראֶ צֶ ר בָּ נָיו ִהכֻּהוּ בַ חֶ ֶרב וְהֵ ָמּה נ ְִמלְ טוּ אֶ ֶרץ אֲ ָר ָרט
19:37וַי ְִהי הוּא ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶה בֵּ ית ִנ ְס ֹר אֱ הָ יו וְאַ ְד ַרמֶּ לֶ ו ַ
וַיִּ ְמ אֵ סַ ר־חַ דֹּן ְבּנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ְשׁﬠְ יָהוּ בֶ ן־אָ מוֹץ הַ נּ ִָביא ַויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צַו לְ בֵ י ֶת
20:1בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם חָ לָ ה ִחזְ ִקיָּהוּ לָ מוּת ַו ָיּב ֹא אֵ לָ יו י ַ
כִּ י ֵמת אַ תָּ ה ְול ֹא ִת ְחיֶה:
מר:
ַ 20:2ויַּסֵּ ב אֶ ת־פָּ נָיו אֶ ל־הַ ִקּיר וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־ ְיהוָה לֵ א ֹ
יתי וַיּ ְֵב ךְּ ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּכִ י
וּבלֵ בָ ב ָשׁלֵ ם וְהַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֶי ﬠָ ִשׂ ִ
20:3אָ נָּה יְהוָה זְ ָכר־נָא אֵ ת אֲ ֶשׁר ִה ְתהַ לַּ כְ ִתּי לְ פָ נֶי בֶּ אֱ מֶ ת ְ
גָדוֹל:
מ ר:
ְשׁﬠְ יָהוּ ל ֹא יָצָא חָ ֵצ ר הַ ִתּי ֹכנָה ְוּדבַ ר־יְהוָה הָ יָה אֵ לָ יו לֵ א ֹ
20:4וַי ְִהי י ַ
יתי
ת־תּ ִפלָּ ֶת ָר ִא ִ
ְ
ל־חזְ ִקיָּהוּ ְנגִ יד־ﬠַ ִמּי כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י ָדּוִד אָ ִבי ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי אֶ
20:5שׁוּב וְאָ מַ ְרתָּ אֶ ִ
ישׁי תַּ ﬠֲלֶ ה בֵּ ית יְהוָה:
ת־דּ ְמﬠָ תֶ ִה ְנ ִני רֹפֶ א לָ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
אֶ ִ
ַנּוֹתי ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת
יל וְאֵ ת הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְוג ִ
וּמכַּף מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר אַ צִּ ְ
20:6וְהֹ סַ פְ ִתּי ﬠַ ל־יָמֶ י חֲ מֵ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ִ
לְ מַ ﬠֲנִי וּלְ מַ ﬠַ ן ָדּוִד ﬠַ ְב ִדּי:
ְשׁﬠְ יָהוּ ְקחוּ ְדּבֶ לֶ ת ְתּאֵ ִנים וַיִּ ְקחוּ וַיּ ִָשׂימוּ ﬠַ ל־הַ ְשּׁ ִחין ַויּ ִֶחי:
20:7וַיּ ֹאמֶ ר י ַ
ישׁי בֵּ ית יְהוָה:
יתי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִ
20:8וַיּ ֹאמֶ ר ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ל־ ְי ַשׁﬠְ יָהוּ מָ ה אוֹת כִּ י־ ִי ְרפָּ א יְהוָה לִ י וְﬠָ לִ ִ
ֲשׂה יְהוָה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר הָ לַ הַ ֵצּל ﬠֶ ֶשׂר ַמﬠֲלוֹת
ֶה־לּ הָ אוֹת מֵ אֵ ת יְהוָה כִּ י יַﬠ ֶ
ְשׁ ְﬠיָהוּ ז ְ
ֹאמר י ַ
20:9וַיּ ֶ
ִאם־יָשׁוּב ﬠֶ ֶשׂר ַמﬠֲלוֹת:
ַ 20:10ויּ ֹאמֶ ר י ְִחזְ ִקיָּהוּ נ ֵָקל לַ צֵּל ִלנְ טוֹת ﬠֶ ֶשׂר ַמﬠֲלוֹת ל ֹא כִ י יָשׁוּב הַ צֵּל אֲ חֹ ַרנִּית ﬠֶ ֶשׂר ַמﬠֲלוֹת:
ָשׁב אֶ ת־הַ צֵּל בַּ מַּ ﬠֲלוֹת אֲ ֶשׁר י ְָר ָדה ְבּמַ ﬠֲלוֹת אָ חָ ז אֲ חֹ ַרנִּית ﬠֶ ֶשׂר
ְשׁﬠְ יָהוּ הַ נּ ִָביא אֶ ל־יְהוָה וַיּ ֶ
20:11וַיִּ ְק ָרא י ַ
מַ ﬠֲלוֹת:
ל־חזְ ִקיָּהוּ כִּ י ָשׁ ַמע כִּ י חָ לָ ה
וּמ ְנחָ ה אֶ ִ
ֹאד בַּ לְ אֲ ָדן בֶּ ן־בַּ לְ אֲ ָדן מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ְספָ ִרים ִ
20:12בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ָשׁלַ ח ְבּר ַ
ִחזְ ִקיָּהוּ וַיּ ִֶחי :1
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20:13וַיִּ ְשׁ ַמע ﬠֲלֵ יהֶ ם ִחזְ ִקיָּהוּ ַויּ ְַראֵ ם אֶ ת־כָּל־בֵּ ית ְנ ֹכתֹה אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף וְאֶ ת־הַ זָּהָ ב וְאֶ ת־הַ ְבּ ָשׂ ִמים וְאֵ ת ֶשׁמֶ ן הַ טּוֹב
וּבכָל־מֶ ְמ ַשׁלְ תּוֹ:
ֹתיו ל ֹא־הָ יָה ָדבָ ר אֲ ֶשׁר ל ֹא־הֶ ְראָ ם ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּבֵ יתוֹ ְ
נִמצָא ְבּאוֹצְ ר ָ
וְאֵ ת בֵּ ית כֵּלָ יו וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ְ
וּמאַ יִן ָיבֹאוּ אֵ לֶ י ַויּ ֹאמֶ ר
ֹאמר אֵ לָ יו מָ ה אָ ְמרוּ הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה ֵ
ְשׁ ְﬠיָהוּ הַ נּ ִָביא אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ִחזְ ִקיָּהוּ וַיּ ֶ
ַ 20:14ו ָיּב ֹא י ַ
חוֹקה בָּ אוּ ִמבָּ בֶ ל:
ִחזְ ִקיָּהוּ מֵ אֶ ֶרץ ְר ָ
יתם
ֹא־ה ְר ִא ִ
יתי ָראוּ ל ֹא־הָ יָה ָדבָ ר אֲ ֶשׁר ל ִ
ֹאמ ר ִחזְ ִקיָּהוּ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁ ר ְבּבֵ ִ
ַ 20:15ויּ ֹאמֶ ר מָ ה ָראוּ ְבּבֵ יתֶ וַיּ ֶ
ְבּ ֹאצְ רֹתָ י:
ל־חזְ ִקיָּהוּ ְשׁמַ ע ְדּבַ ר־יְהוָה:
ְשׁﬠְ יָהוּ אֶ ִ
ֹאמר י ַ
20:16וַיּ ֶ
ִ 20:17הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים ְו ִנ ָשּׂא כָּל־אֲ ֶשׁר ְבּבֵ יתֶ וַאֲ ֶשׁר אָ צְ רוּ אֲ בֹתֶ י ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּה בָּ בֶ לָ ה ל ֹא־ ִיוּ ֵָתר ָדּבָ ר אָ מַ ר
יְהוָה:
יסים ְבּהֵ יכַל ֶמלֶ בָּ בֶ ל:
וּמבָּ נֶי אֲ ֶשׁר יֵצְ אוּ ִמ ְמּ אֲ ֶשׁר תּוֹלִ יד ִי ָקּח וְהָ יוּ סָ ִר ִ
ִ 20:18
ם־שׁלוֹם וֶאֱ ֶמת י ְִהיֶה ְבי ָָמי:
ְשׁﬠְ יָהוּ טוֹב ְדּבַ ר־יְהוָה אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְרתָּ וַיּ ֹאמֶ ר הֲ לוֹא ִא ָ
ֹאמר ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ל־י ַ
20:19וַיּ ֶ
ירה הֲ ל ֹא־הֵ ם
בוּרתוֹ וַאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אֶ ת־הַ ְבּ ֵרכָה וְאֶ ת־הַ ְתּﬠָ לָ ה וַיָּבֵ א אֶ ת־הַ ַמּיִם הָ ִﬠ ָ
ְ 20:20ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי ִחזְ ִקיָּהוּ ְוכָל־גְּ ָ
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ָ
כְּ ִ
ַשּׁה ְבנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ְמנ ֶ
ֹתיו וַיִּ ְמ
20:21וַיִּ ְשׁכַּב ִחזְ ִקיָּהוּ ﬠִ ם־אֲ ב ָ
ְשׁם ִאמּוֹ חֶ פְ צִ י־בָ הּ:
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ן־שׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְמנ ֶַשּׁה ְבמָ לְ כוֹ וַחֲ ִמ ִשּׁים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה מָ לַ ִבּ ָ
21:1בֶּ ְ
הוֹרישׁ יְהוָה ִמפְּ נֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
21:2וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ תוֹ ֲﬠבֹת הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִ
ָשׁב וַיִּ בֶ ן אֶ ת־הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁר ִאבַּ ד ִחזְ ִקיָּהוּ אָ ִביו וַיּ ֶָקם ִמזְ ְבּחֹ ת לַ בַּ ﬠַ ל וַיַּﬠַ שׂ אֲ ֵשׁ ָרה כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אַ ְחאָ ב ֶמלֶ
21:3וַיּ ָ
י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְשׁתַּ חוּ לְ כָל־צְ בָ א הַ ָשּׁמַ יִם וַ ַיּ ֲﬠבֹד אֹתָ ם:
ת־שׁ ִמי:
ְ
ירוּשׁלַ ִם אָ ִשׂים אֶ
ָ
21:4וּבָ נָה ִמזְ ְבּחֹ ת ְבּבֵ ית יְהוָה אֲ ֶשׁר אָ ַמ ר יְהוָה ִבּ
21:5וַיִּ בֶ ן ִמזְ ְבּחוֹת ְלכָל־צְ בָ א הַ ָשּׁ ָמיִם ִבּ ְשׁ ֵתּי חַ צְ רוֹת בֵּ ית־יְהוָה:
ת־בּנוֹ בָּ אֵ שׁ וְעוֹנֵן וְנִ חֵ שׁ וְﬠָ ָשׂה אוֹב ְוי ְִדּ עֹ נִים ִה ְרבָּ ה לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה לְ הַ כְ ִﬠיס:
ְ
21:6וְהֶ ﬠ ֱִביר אֶ
ירוּשׁלַ ִם
ָ
וּב
ל־שׁ מֹה ְבנוֹ בַּ בַּ יִת הַ זֶּה ִ
ל־דּוִד וְאֶ ְ
ָשׂם אֶ ת־פֶּ סֶ ל הָ אֲ ֵשׁ ָרה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה בַּ בַּ יִת אֲ ֶשׁר אָ מַ ר יְהוָה אֶ ָ
ַ 21:7ויּ ֶ
ת־שׁ ִמי ְלעוֹלָ ם:
ְ
אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְר ִתּי ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל אָ ִשׂים אֶ
יתים
בוֹתם ַרק ִאם־י ְִשׁ ְמרוּ לַ ﬠֲשׂוֹת כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
21:8וְל ֹא ֹא ִסיף ְלהָ נִיד ֶרגֶל י ְִשׂ ָראֵ ל ִמן־הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לַ אֲ ָ
ֹשׁה:
תּוֹרה אֲ ֶשׁר־צִ וָּה אֹתָ ם ﬠַ ְב ִדּי מ ֶ
וּלְ כָל־הַ ָ
ַשּׁה לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־הָ ָרע ִמן־הַ גּוֹ ִים אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד יְהוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
21:9וְל ֹא ָשׁ ֵמעוּ ַויּ ְַתﬠֵ ם ְמנ ֶ
מר:
יאים לֵ א ֹ
נְּב ִ
ַ 21:10וי ְַדבֵּ ר יְהוָה ְבּיַד־ﬠֲבָ ָדיו הַ ִ
מ ִרי אֲ ֶשׁר ְלפָ נָיו ַויַּחֲ ִטא
ְהוּדה הַ תֹּﬠֵ בוֹת הָ אֵ לֶּ ה הֵ ַרע ִמכֹּל אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ הָ אֱ ֹ
21:11יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְמנ ֶַשּׁה מֶ לֶ ־י ָ
ְהוּדה ְבּגִ לּוּלָ יו:
גַם־אֶ ת־י ָ
ִיהוּדה אֲ ֶשׁר כָּל־שׁ ְֹמﬠָ יו ִתּצּ ְַלנָה ְשׁ ֵתּי
ְרוּשׁלַ ִם ו ָ
21:12לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְננִי מֵ ִביא ָרﬠָ ה ﬠַ ל־י ָ
אָ זְ נָיו:
רוּשׁלַ ִם כַּאֲ ֶשׁר־י ְִמחֶ ה
יתי אֶ ת־ ְי ָ
וּמ ִח ִ
ת־מ ְשׁקֹלֶ ת בֵּ ית אַ ְחאָ ב ָ
ִ
ְרוּשׁלַ ִם אֵ ת ָקו שׁ ְֹמרוֹן וְאֶ
יתי ﬠַ ל־י ָ
ְ 21:13ונ ִָט ִ
אֶ ת־הַ צַּלַּ חַ ת ָמחָ ה וְהָ פַ ﬠַ ל־פָּ נֶיהָ :
ְ 21:14ונָטַ ְשׁ ִתּי אֵ ת ְשׁאֵ ִרית נַחֲ לָ ִתי וּנְתַ ִתּים ְבּיַד ֹאיְבֵ יהֶ ם וְהָ יוּ לְ בַ ז וְלִ ְמ ִשׁסָּ ה לְ כָל־ ֹאיְבֵ יהֶ ם:
אֹתי ִמן־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר יָצְ אוּ אֲ בוֹתָ ם ִמ ִמּצְ ַריִם וְﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
21:15יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֶ ת־הָ ַרע ְבּﬠֵ ינַי וַיִּ ְהיוּ ַמכְ ִﬠ ִסים ִ
ְרוּשׁלַ ִם פֶּ ה לָ פֶ ה ְלבַ ד ֵמחַ ָטּאתוֹ אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא
ר־מלֵּ א אֶ ת־י ָ
ַשּׁה הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד ﬠַ ד אֲ ֶשׁ ִ
ְ 21:16וגַם ָדּם נ ִָקי ָשׁפַ ְמנ ֶ
ְהוּדה לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה:
אֶ ת־י ָ
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמלְ כֵי
ַשּׁה ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וְחַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר חָ טָ א הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
ְ 21:17ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי ְמנ ֶ
ְהוּדה:
י ָ
ַשּׁה ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּגַן־בֵּ יתוֹ ְבּגַן־ ֻﬠ ָזּא וַיִּ ְמ אָ מוֹן ְבּנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
21:18וַיִּ ְשׁכַּב ְמנ ֶ
ְשׁם ִאמּוֹ ְמשֻׁ לֶּ ֶמת בַּ ת־חָ רוּץ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
וּשׁתַּ יִם ָשׁנִים מָ לַ ִבּ
וּשׁתַּ יִם ָשׁנָה אָ מוֹן ְבּמָ לְ כוֹ ְ
21:19בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ִמן־י ְָטבָ ה:
ַשּׁה אָ ִביו:
21:20וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְמנ ֶ
21:21וַיֵּלֶ ְבּכָל־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר־הָ לַ אָ ִביו וַ ַיּ ֲﬠבֹד אֶ ת־הַ גִּ לֻּלִ ים אֲ ֶשׁר ﬠָ בַ ד אָ ִביו וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ לָ הֶ ם:
ֹתיו ְול ֹא הָ לַ ְבּ ֶד ֶר יְהוָה:
ַ 21:22ו ַיּ ֲﬠזֹב אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ָ
21:23וַיִּ ְק ְשׁרוּ ﬠַ ְב ֵדי־אָ מוֹן ﬠָ לָ יו וַיּ ִָמיתוּ אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ְבּבֵ יתוֹ:
ֹאשׁיָּהוּ ְבנוֹ תַּ ְח ָתּיו:
ַ 21:24ו ַיּ ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ אֵ ת כָּל־הַ קֹּ ְשׁ ִרים ﬠַ ל־הַ מֶּ לֶ אָ מוֹן ַויּ ְַמלִ יכוּ ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ אֶ ת־י ִ
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמ ְלכֵי י ָ
ְ 21:25וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי אָ מוֹן אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
ֹאשׁיָּהוּ ְבנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
21:26וַיִּ ְקבֹּר אֹתוֹ ִבּ ְק ֻב ָרתוֹ ְבּגַן־ ֻﬠזָּא וַיִּ ְמ י ִ

ידה בַ ת־ﬠ ֲָדיָה ִמבָּ צְ ַקת:
ְשׁם ִאמּוֹ י ְִד ָ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
וּשׁ ִשׁים וְאַ חַ ת ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
ֹאשׁיָּהוּ ְבמָ לְ כוֹ ְ
מנֶה ָשׁנָה י ִ
ן־שׁ ֹ
22:1בֶּ ְ
וּשׂמ ֹאול:
ָל־דּ ֶר ָדּוִד אָ ִביו ְול ֹא־סָ ר י ִָמין ְ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיֵּלֶ ְבּכ ֶ
22:2וַיַּﬠַ שׂ הַ יּ ָ
ן־משֻׁ לָּ ם הַ סֹּפֵ ר בֵּ ית יְהוָה
צַליָהוּ בֶ ְ
ת־שׁפָ ן בֶּ ן־אֲ ְ
ָ
ֹאשׁיָּהוּ ָשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ אֶ
מנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַ מֶּ לֶ י ִ
22:3וַ ְי ִהי ִבּ ְשׁ ֹ
לֵ אמֹר:
ל־חלְ ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל ְויַתֵּ ם אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף הַ מּוּבָ א בֵּ ית יְהוָה אֲ ֶשׁר אָ ְספוּ שׁ ְֹמ ֵרי הַ סַּ ף ֵמאֵ ת הָ ﬠָ ם:
22:4ﬠֲלֵ ה אֶ ִ
ְ 22:5וי ְִתּנֹה ﬠַ ל־יַד עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה הַ מֻּ ְפ ָק ִדים ְבּבֵ ית יְהוָה ְוי ְִתּנוּ אֹתוֹ לְ עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית יְה ָוה לְ חַ ֵזּק
בֶּ ֶדק הַ בָּ יִת:
22:6לֶ חָ ָר ִשׁים וְלַ ֹבּנִים וְלַ גֹּ ְד ִרים וְלִ ְקנוֹת ﬠֵ צִ ים וְאַ ְבנֵי מַ ְחצֵ ב ְלחַ זֵּ ק אֶ ת־הַ בָּ יִת:
22:7אַ ל ֹא־יֵחָ ֵשׁב ִאתָּ ם הַ כֶּסֶ ף הַ נִּתָּ ן ﬠַ ל־י ָָדם כִּ י בֶ אֱ מוּנָה הֵ ם עֹ ִשׂים:
צָאתי ְבּבֵ ית יְהוָה וַיִּ ֵתּן ִח ְל ִקיָּה אֶ ת־הַ סֵּ פֶ ר
תּוֹרה ָמ ִ
ל־שׁפָ ן הַ סֹּפֵ ר סֵ פֶ ר הַ ָ
ֹאמר ִח ְל ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל ﬠַ ָ
ַ 22:8ויּ ֶ
ל־שׁפָ ן וַיִּ ְק ָראֵ הוּ:
אֶ ָ
ָשׁב אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ָדּבָ ר וַיּ ֹאמֶ ר ִה ִתּיכוּ ﬠֲבָ ֶדי אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף הַ נּ ְִמצָא בַ בַּ יִת וַיִּ ְתּנֻהוּ
22:9וַ ָיּב ֹא ָשׁפָ ן הַ סֹּפֵ ר אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַיּ ֶ
ﬠַ ל־יַד עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה הַ מֻּ ְפ ָק ִדים בֵּ ית יְהוָה:
22:10וַ ַיּגֵּד ָשׁפָ ן הַ סֹּפֵ ר לַ מֶּ לֶ לֵ אמֹר סֵ פֶ ר נָתַ ן ִלי ִחלְ ִקיָּה הַ כֹּהֵ ן וַיִּ ְק ָראֵ הוּ ָשׁפָ ן ִל ְפנֵי הַ ֶמּלֶ :
ת־בּג ָָדיו:
תּוֹרה וַיִּ ְק ַרע אֶ ְ
ת־דּ ְב ֵרי סֵ פֶ ר הַ ָ
ַ 22:11וי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ הַ ֶמּלֶ אֶ ִ
ֲשׂיָה
ן־מי ָכיָה וְאֵ ת ָשׁפָ ן הַ סֹּפֵ ר וְאֵ ת ﬠ ָ
ן־שׁפָ ן וְאֶ ת־ﬠַ כְ בּוֹר בֶּ ִ
יקם בֶּ ָ
ת־חלְ ִקיָּה הַ כֹּהֵ ן וְאֶ ת־אֲ ִח ָ
ִ
ַ 22:12ו ְיצַו הַ מֶּ לֶ אֶ
ﬠֶ בֶ ד־הַ ֶמּלֶ לֵ אמֹר:
ל־דּ ְב ֵרי הַ סֵּ פֶ ר הַ נּ ְִמצָא הַ ֶזּה כִּ י־גְ דוֹלָ ה חֲ מַ ת
ְהוּדה ﬠַ ִ
וּבﬠַ ד כָּל־י ָ
וּבﬠַ ד־הָ ﬠָ ם ְ
22:13לְ כוּ ִד ְרשׁוּ אֶ ת־יְהוָה בַּ ﬠ ֲִדי ְ
ל־דּ ְב ֵרי הַ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה לַ ﬠֲשׂוֹת כְּ כָל־הַ כָּתוּב ﬠָ לֵ ינוּ:
ֹתינוּ ﬠַ ִ
ֹא־שׁ ְמעוּ אֲ ב ֵ
ר־היא נִ צְּ ָתה בָ נוּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ל ָ
יְהוָה אֲ ֶשׁ ִ
ן־תּ ְקוָה בֶּ ן־חַ ְרחַ ס
ֲשׂיָה אֶ ל־חֻ לְ ָדּה הַ נּ ְִביאָ ה אֵ ֶשׁת ַשׁלֻּם בֶּ ִ
ְשׁפָ ן וַﬠ ָ
יקם וְﬠַ כְ בּוֹר ו ָ
22:14וַיֵּלֶ ִחלְ ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן וַאֲ ִח ָ
ירוּשׁלַ ִם בַּ ִמּ ְשׁנֶה וַי ְַד ְבּ רוּ אֵ לֶ יהָ :
ָ
שֹׁמֵ ר הַ ְבּג ִָדים ו ְִהיא יֹ ֶשׁבֶ ת ִבּ
ר־שׁלַ ח אֶ ְתכֶם אֵ לָ י:
ַ 22:15ותּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִא ְמרוּ לָ ִאישׁ אֲ ֶשׁ ָ
ְהוּדה:
ָל־דּ ְב ֵרי הַ סֵּ פֶ ר אֲ ֶשׁר ָק ָרא ֶמלֶ י ָ
22:16כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְננִי מֵ ִביא ָרﬠָ ה אֶ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה ְוﬠַ ל־יֹ ְשׁבָ יו אֵ ת כּ ִ
ֲשׂה י ְֵדיהֶ ם ְו ִנצְּ ָתה חֲ ָמ ִתי בַּ ָמּקוֹם הַ זֶּה
22:17תַּ חַ ת אֲ ֶשׁר ֲﬠזָבוּנִי וַי ְַק ְטּרוּ לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים לְ מַ ﬠַ ן הַ כְ ﬠִ יסֵ נִי ְבּכֹל ַמﬠ ֵ
וְל ֹא ִתכְ בֶּ ה:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו כֹּה־אָ ַמ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְדּבָ ִרים
ְהוּדה הַ שֹּׁלֵ חַ אֶ ְתכֶם לִ ְד רֹשׁ אֶ ת־יְהוָה כֹּה ת ְ
ל־מלֶ י ָ
22:18וְאֶ ֶ
אֲ ֶשׁר ָשׁמָ ﬠְ תָּ :
־לבָ ְב ו ִַתּ ָכּנַע ִמ ְפּנֵי יְהוָה ְבּ ָשׁ ְמ ֲﬠ אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי ﬠַ ל־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה וְﬠַ ל־יֹ ְשׁבָ יו ִל ְהיוֹת ְל ַשׁ ָמּה ו ְִל ְקלָ לָ ה
22:19יַﬠַ ן ַר ְ
ת־בּג ֶָדי ו ִַתּ ְבכֶּה לְ פָ נָי ְוגַם אָ נֹכִ י ָשׁמַ ﬠְ ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה:
ְ
ו ִַתּ ְק ַרע אֶ
ֹא־ת ְראֶ ינָה ﬠֵ ינֶי ְבּכֹל הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר־אֲ נִי מֵ ִביא
ֹתי ְבּ ָשׁלוֹם ְול ִ
ל־ק ְבר ֶ
22:20לָ כֵן ִה ְננִי ֹא ִספְ ﬠַ ל־אֲ בֹתֶ י ְונֶאֱ סַ ְפתָּ אֶ ִ
ﬠַ ל־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה ַויּ ִָשׁיבוּ אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ָדּבָ ר:
ִירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ו
23:1וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ ַויַּאַ ְספוּ אֵ לָ יו כָּל־זִ ְקנֵי י ָ
יאים ְוכָל־הָ ﬠָ ם ְל ִמ ָקּטֹן
נְּב ִ
רוּשׁלַ ִם ִאתּוֹ וְהַ כֹּהֲ נִים וְהַ ִ
ְהוּדה ְוכָל־יֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
ָל־אישׁ י ָ
23:2וַיַּﬠַ ל הַ מֶּ לֶ בֵּ ית־יְהוָה ְוכ ִ
ָל־דּ ְב ֵרי סֵ פֶ ר הַ ְבּ ִרית הַ נּ ְִמצָא ְבּבֵ ית יְהוָה:
וְﬠַ ד־גָּדוֹל וַיִּ ְק ָרא ְבאָ זְ נֵיהֶ ם אֶ ת־כּ ִ
ותיו
ותיו וְאֶ ת־ﬠֵ ְד ָ
ַ 23:3ו ַיּ ֲﬠמֹד הַ מֶּ לֶ ﬠַ ל־הָ ﬠַ מּוּד וַיִּ כְ רֹת אֶ ת־הַ ְבּ ִרית ִל ְפנֵי יְהוָה לָ לֶ כֶת אַ חַ ר יְהוָה ו ְִל ְשׁמֹר ִמצְ ָ
ת־דּ ְב ֵרי הַ ְבּ ִרית הַ זּ ֹאת הַ כְּ תֻ ִבים ﬠַ ל־הַ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה ַו ַיּ ֲﬠמֹד כָּל־הָ ﬠָ ם
וּבכָל־נֶפֶ שׁ לְ הָ ִקים אֶ ִ
וְאֶ ת־חֻ קֹּתָ יו ְבּכָל־לֵ ב ְ
בַּ ְבּ ִרית:
ת־חלְ ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל וְאֶ ת־כֹּהֲ ֵני הַ ִמּ ְשׁנֶה וְאֶ ת־שׁ ְֹמ ֵרי הַ סַּ ף לְ הוֹצִ יא מֵ הֵ יכַל יְהוָה אֵ ת
ִ
ַ 23:4ויְצַו הַ מֶּ לֶ אֶ
ָשׂא
ירוּשׁלַ ִם ְבּ ַשׁ ְדמוֹת ִק ְדרוֹן ְונ ָ
ָ
כָּל־הַ כֵּלִ ים הָ ﬠֲשׂוּיִם לַ בַּ ﬠַ ל וְלָ אֲ ֵשׁ ָרה וּלְ כֹל צְ בָ א הַ ָשּׁמָ יִם וַיִּ ְשׂ ְרפֵ ם ִמחוּץ ִל
אֶ ת־ﬠֲפָ ָרם בֵּ ית־אֵ ל:
רוּשׁלָ ִם וְאֶ ת־הַ ְמ ַק ְטּ ִרים
וּמ ִסבֵּ י ְי ָ
ְהוּדה ְ
ְהוּדה ַו ְי ַקטֵּ ר בַּ בָּ מוֹת ְבּﬠָ ֵרי י ָ
23:5ו ְִה ְשׁ ִבּית אֶ ת־הַ כְּ מָ ִרים אֲ ֶשׁר נ ְָתנוּ מַ לְ כֵי י ָ
לַ בַּ ﬠַ ל לַ ֶשּׁמֶ שׁ וְלַ יּ ֵָרחַ וְלַ מַּ זָּלוֹת וּלְ כֹל צְ בָ א הַ ָשּׁמָ יִם:
ֹתהּ ְבּנַחַ ל ִק ְדרוֹן וַיּ ֶָדק ְלﬠָ פָ ר וַיּ ְַשׁלֵ
23:6וַיֹּ צֵא אֶ ת־הָ אֲ ֵשׁ ָרה ִמבֵּ ית יְהוָה ִמחוּץ לִ ירוּ ָשׁלַ ִם אֶ ל־נַחַ ל ִק ְדרוֹן וַיִּ ְשׂרֹף א ָ
ל־קבֶ ר ְבּנֵי הָ ﬠָ ם:
אֶ ת־ﬠֲפָ ָרהּ ﬠַ ֶ
23:7וַיִּ תֹּץ אֶ ת־בָּ תֵּ י הַ ְקּ ֵד ִשׁים אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית יְהוָה אֲ ֶשׁר הַ נּ ִָשׁים ֹא ְרגוֹת ָשׁם בָּ ִתּים לָ אֲ ֵשׁ ָרה:
ד־בּאֵ ר ָשׁבַ ע
רוּ־שׁמָּ ה הַ כֹּהֲ נִים ִמגֶּבַ ע ﬠַ ְ
ָ
ְהוּדה ַו ְי טַ ֵמּא אֶ ת־הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁר ִק ְטּ
23:8וַ ָיּבֵ א אֶ ת־כָּל־הַ כֹּהֲ נִים מֵ ﬠָ ֵרי י ָ
ל־שׂמ ֹאול ִאישׁ ְבּ ַשׁﬠַ ר הָ ﬠִ יר:
ְונָתַ ץ אֶ ת־בָּ מוֹת הַ ְשּׁﬠָ ִרים אֲ ֶשׁ ר־פֶּ תַ ח ַשׁﬠַ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ ַשׂר־הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר־ﬠַ ְ
ירוּשׁלָ ִם כִּ י ִאם־אָ כְ לוּ ַמצּוֹת ְבּתוֹ אֲ חֵ יהֶ ם:
ָ
ל־מזְ בַּ ח יְהוָה ִבּ
23:9אַ ל ֹא יַﬠֲלוּ כֹּהֲ נֵי הַ בָּ מוֹת אֶ ִ
מּ :
ת־בּתּוֹ בָּ אֵ שׁ לַ ֹ
ת־בּנוֹ וְאֶ ִ
ְ
ן־הנֹּם לְ ִבלְ ִתּי לְ הַ ﬠ ֲִביר ִאישׁ אֶ
23:10ו ְִטמֵּ א אֶ ת־הַ תֹּפֶ ת אֲ ֶשׁר ְבּגֵי בֶ ִ

ְתן־מֶ לֶ הַ סָּ ִריס אֲ ֶשׁר
ל־ל ְשׁכַּת נ ַ
ְהוּדה לַ ֶשּׁ ֶמשׁ ִמבּ ֹא בֵ ית־יְהוָה אֶ ִ
סּוּסים אֲ ֶשׁר נ ְָתנוּ מַ ְלכֵי י ָ
23:11וַיּ ְַשׁבֵּ ת אֶ ת־הַ ִ
בַּ פַּ ְרו ִָרים וְאֶ ת־מַ ְרכְּ בוֹת הַ ֶשּׁמֶ שׁ ָשׂ ַרף בָּ אֵ שׁ:
ַשּׁה
ְהוּדה וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ְבּחוֹת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ְמנ ֶ
23:12וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ְבּחוֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ גָּג ﬠֲלִ יַּת אָ חָ ז אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ מַ לְ כֵי י ָ
ִבּ ְשׁ ֵתּי חַ צְ רוֹת בֵּ ית־יְהוָה נָתַ ץ הַ ֶמּלֶ ַויּ ָָרץ ִמ ָשּׁם ו ְִה ְשׁלִ י אֶ ת־ﬠֲפָ ָרם אֶ ל־נַחַ ל ִק ְדרוֹן:
ימין לְ הַ ר־הַ ַמּ ְשׁ ִחית אֲ ֶשׁר בָּ נָה ְשׁ מֹה ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ְלﬠַ ְשׁתּ ֶֹרת
רוּשׁלַ ִם אֲ ֶשׁר ִמ ִ
ל־פּנֵי ְי ָ
23:13וְאֶ ת־הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
ִשׁ ֻקּץ צִ י ֹדנִים וְלִ כְ מוֹשׁ ִשׁ ֻקּץ מוֹאָ ב וּלְ ִמלְ כֹּם תּוֹﬠֲבַ ת ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן ִטמֵּ א הַ ֶמּלֶ :
ת־מקוֹמָ ם ﬠַ צְ מוֹת אָ ָדם:
ְ
23:14ו ְִשׁבַּ ר אֶ ת־הַ מַּ צֵּבוֹת וַיִּ כְ רֹת אֶ ת־הָ אֲ ֵשׁ ִרים ַויְמַ לֵּ א אֶ
ְ 23:15וגַם אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית־אֵ ל הַ בָּ ָמה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל גַּם
ְשׂ ַרף אֲ ֵשׁ ָרה:
אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ הַ הוּא וְאֶ ת־הַ בָּ מָ ה נָתָ ץ וַיִּ ְשׂרֹף אֶ ת־הַ בָּ מָ ה הֵ ַדק ְלﬠָ פָ ר ו ָ
ר־שׁם בָּ הָ ר וַיִּ ְשׁלַ ח וַיִּ ַקּח אֶ ת־הָ ﬠֲצָמוֹת ִמן־הַ ְקּבָ ִרים וַיִּ ְשׂרֹף
23:16וַיִּ פֶ ן י ֹא ִשׁיָּהוּ ַויּ ְַרא אֶ ת־הַ ְקּבָ ִרים אֲ ֶשׁ ָ
ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ַוי ְַט ְמּאֵ הוּ כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁר ָק ָרא ִאישׁ הָ אֱ ִהים בַּ ֲﬠמֹד י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ חָ ג ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וַיִּ פֶ ן וַיִּ ָשּׂא אֶ ת־ﬠֵ ינָיו
ל־קבֶ ר ִאישׁ הָ אֱ ִהים 1אֲ ֶשׁר ָק ָרא אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
ﬠַ ֶ
יהוּדה
ֹאמ רוּ אֵ לָ יו אַ ְנ ֵשׁי הָ ﬠִ יר הַ ֶקּבֶ ר ִאישׁ־הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁ ר־בָּ א ִמ ָ
ֹאמר ָמה הַ צִּ יּוּן הַ לָּ ז אֲ ֶשׁר אֲ נִ י רֹאֶ ה ַויּ ְ
ַ 23:17ויּ ֶ
ית ﬠַ ל הַ ִמּזְ בַּ ח בֵּ ית־אֵ ל:
וַיִּ ְק ָרא אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
ֹאמר הַ נִּ יחוּ לוֹ ִאישׁ אַ ל־יָנַע ﬠַ צְ מֹתָ יו וַיְמַ לְּ טוּ ﬠַ צְ מֹתָ יו אֵ ת ﬠַ צְ מוֹת הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁ ר־בָּ א ִמשּׁ ְֹמרוֹן:
23:18וַיּ ֶ
ֹאשׁיָּהוּ
ְ 23:19וגַם אֶ ת־כָּל־בָּ תֵּ י הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁר ְבּﬠָ ֵרי שׁ ְֹמרוֹן אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ כְ ﬠִ יס אֶ ת־יְהוָה הֵ ִסיר י ִ
וַיַּﬠַ שׂ לָ הֶ ם כְּ כָל־הַ מַּ ﬠ ֲִשׂים אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְבּבֵ ית־אֵ ל:
ָשׁב ְי רוּ ָשׁלָ ִם:
ר־שׁם ﬠַ ל־הַ ִמּזְ ְבּחוֹת וַיִּ ְשׂרֹף אֶ ת־ﬠַ צְ מוֹת אָ ָדם ﬠֲלֵ יהֶ ם ַויּ ָ
23:20וַיִּ זְ בַּ ח אֶ ת־כָּל־כֹּהֲ נֵי הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁ ָ
23:21וַ ְיצַו הַ מֶּ לֶ אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר ﬠֲשׂוּ פֶ סַ ח לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם ַכּכָּתוּב ﬠַ ל סֵ פֶ ר הַ ְבּ ִרית הַ זֶּ ה:
ְהוּדה:
וּמ ְל ֵכי י ָ
ימי הַ שּׁ ְֹפ ִטים אֲ ֶשׁר ָשׁ ְפטוּ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכֹל י ְֵמי מַ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַ
ֲשׂה כַּפֶּ סַ ח הַ זֶּה ִמ ֵ
23:22כִּ י ל ֹא ַנﬠ ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ֲשׂה הַ פֶּ סַ ח הַ זֶּה לַ יהוָה ִבּ
ֹאשׁיָּהוּ ַנﬠ ָ
מנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַ ֶמּלֶ י ִ
ם־בּ ְשׁ ֹ
23:23כִּ י ִא ִ
ְהוּדה
ְ 23:24וגַם אֶ ת־הָ אֹבוֹת וְאֶ ת־הַ יִּ ְדּעֹ נִים וְאֶ ת־הַ ְתּ ָרפִ ים וְאֶ ת־הַ גִּ לֻּלִ ים וְאֵ ת כָּל־הַ ִשּׁ ֻקּצִ ים אֲ ֶשׁר נִ ְראוּ ְבּאֶ ֶרץ י ָ
תּוֹרה הַ כְּ תֻ ִבים ﬠַ ל־הַ סֵּ פֶ ר אֲ ֶשׁר ָמצָא ִחלְ ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן בֵּ ית יְהוָה:
ת־דּ ְב ֵרי הַ ָ
ֹאשׁיָּהוּ לְ מַ ﬠַ ן הָ ִקים אֶ ִ
ירוּשׁלַ ִם ִבּﬠֵ ר י ִ
ָ
וּב
ִ
ֹשׁה
תּוֹרת מ ֶ
ָל־מאֹדוֹ כְּ כֹל ַ
וּבכ ְ
וּבכָל־נ ְַפשׁוֹ ְ
ָל־לבָ בוֹ ְ
ר־שׁב אֶ ל־יְהוָה ְבּכ ְ
ְ 23:25ו ָכמֹהוּ ל ֹא־הָ יָה ְלפָ נָיו מֶ לֶ אֲ ֶשׁ ָ
ֹא־קם ָכּמֹהוּ:
וְאַ חֲ ָריו ל ָ
ַשּׁה:
יהוּדה ﬠַ ל כָּל־הַ כְּ ﬠָ ִסים אֲ ֶשׁר ִהכְ ﬠִ יסוֹ ְמנ ֶ
ֹא־שׁב יְהוָה מֵ חֲ רוֹן אַ פּוֹ הַ גָּדוֹל אֲ ֶשׁר־חָ ָרה אַ פּוֹ ִבּ ָ
23:26אַ ל ָ
וּמאַ ְס ִתּי אֶ ת־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת
ְהוּדה אָ ִסיר ֵמﬠַ ל פָּ נַי כַּאֲ ֶשׁר הֲ ִסר ִֹתי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ָ
ֹאמר יְהוָה גַּם אֶ ת־י ָ
23:27וַיּ ֶ
רוּשׁלַ ִם וְאֶ ת־הַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר אָ מַ ְר ִתּי י ְִהיֶה ְשׁ ִמי ָשׁם:
אֲ ֶשׁר־בָּ חַ ְר ִתּי אֶ ת־ ְי ָ
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי י ָ
ֹאשׁיָּהוּ ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
ְ 23:28ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי י ִ
יתהוּ
ֹאשׁיָּהוּ לִ ְק ָראתוֹ וַי ְִמ ֵ
ר־פּ ָרת וַיֵּלֶ הַ ֶמּלֶ י ִ
ל־מלֶ אַ שּׁוּר ﬠַ ל־נְהַ ְ
־מצְ ַריִם ﬠַ ֶ
ְ 23:29בּיָמָ יו ﬠָ לָ ה פַ ְרעֹ ה ְנכֹה מֶ לֶ ִ
ִבּ ְמגִ דּוֹ כִּ ְר ֹא תוֹ אֹתוֹ:
ֹאשׁיָּהוּ
ְרוּשׁלַ ִם וַיִּ ְק ְבּרֻ הוּ ִבּ ְק ֻב ָרתוֹ וַיִּ ַקּח ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ אֶ ת־יְהוֹאָ חָ ז בֶּ ן־י ִ
23:30וַיּ ְַרכִּ בֻהוּ ﬠֲבָ ָדיו מֵ ת ִמ ְמּגִ דּוֹ וַי ְִבאֻ הוּ י ָ
וַיִּ ְמ ְשׁחוּ אֹתוֹ וַיּ ְַמלִ יכוּ אֹתוֹ תַּ חַ ת אָ ִביו:
מוּטל בַּ ת־י ְִר ְמיָהוּ
ְשׁם ִאמּוֹ חֲ ַ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
וּשׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים מָ לַ ִבּ
ְשׁ שׁ ָשׁנָה יְהוֹאָ חָ ז ְבּמָ לְ כוֹ ְ
23:31בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ָ
ִמ ִלּ ְבנָה:
23:32וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ אֲ בֹתָ יו:
ירוּשׁלָ ִם וַיִּ ֶתּן־עֹ נֶשׁ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ מֵ אָ ה כִ כַּר־ ֶכּסֶ ף וְכִ כַּר
ָ
ִבּ
23:33וַיַּאַ ְס ֵרהוּ פַ ְרעֹ ה ְנכֹה ְב ִר ְבלָ ה ְבּאֶ ֶרץ חֲ ָמת ִבּ ְְמ
זָהָ ב:
ת־שׁמוֹ יְהוֹי ִָקים וְאֶ ת־יְהוֹאָ חָ ז לָ ָקח
ְ
ֹאשׁיָּהוּ אָ ִביו ַויַּסֵּ ב אֶ
ֹאשׁיָּהוּ תַּ חַ ת י ִ
23:34וַיּ ְַמלֵ פַּ ְרעֹ ה ְנכֹה אֶ ת־אֶ לְ י ִָקים בֶּ ן־י ִ
וַ ָיּב ֹא ִמצְ ַריִם וַיּ ָָמת ָשׁם:
23:35וְהַ כֶּסֶ ף וְהַ זָּהָ ב נָתַ ן יְהוֹי ִָקים לְ פַ ְרעֹה אַ הֶ ﬠ ֱִרי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ לָ ֵתת אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף ﬠַ ל־ ִפּי פַ ְרעֹ ה ִאישׁ כְּ ﬠֶ ְרכּוֹ
ָנגַשׂ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף וְאֶ ת־הַ זָּהָ ב אֶ ת־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ לָ ֵתת ְלפַ ְרעֹ ה ְנכֹה:
ת־פּ ָדיָה
ְ
ידה בַ
ְשׁם ִאמּוֹ זְ ִב ָ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
23:36בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ ֵמשׁ ָשׁנָה יְהוֹי ִָקים ְבּ ָמ ְלכוֹ וְאַ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמלַ ִבּ
ִמן־רוּמָ ה:
23:37וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ אֲ בֹתָ יו:
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ָשׁב וַיִּ ְמ ָרד־בּוֹ:
ְ 24:1בּיָמָ יו ﬠָ לָ ה ְנ ֻבכ ְַדנֶא ַצּר מֶ לֶ בָּ בֶ ל וַי ְִהי־לוֹ יְהוֹי ִָקים ﬠֶ בֶ ד ָשׁ שׁ ָשׁנִים וַיּ ָ
יהוּדה
ְשׁלְּ חֵ ם ִבּ ָ
דוּדי ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן וַי ַ
דוּדי מוֹאָ ב וְאֵ ת גְּ ֵ
דוּדי אֲ ָרם וְאֵ ת גְּ ֵ
דוּדי כ ְַשׂ ִדּים וְאֶ ת־גְּ ֵ
ְשׁלַּ ח יְהוָה בּוֹ אֶ ת־גְּ ֵ
ַ 24:2וי ַ
יאים:
לְ הַ אֲ ִבידוֹ כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּיַד ﬠֲבָ ָדיו הַ נּ ְִב ִ
ַשּׁה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה:
יהוּדה לְ הָ ִסיר מֵ ﬠַ ל פָּ נָיו ְבּחַ טּ ֹאת ְמנ ֶ
ְתה ִבּ ָ
ל־פּי יְהוָה הָ י ָ
24:3אַ ﬠַ ִ
ְרוּשׁלַ ִם ָדּם נ ִָקי וְל ֹא־אָ בָ ה יְהוָה ִל ְס חַ :
ְ 24:4וגַם ַדּם־הַ נּ ִָקי אֲ ֶשׁר ָשׁפָ וַיְמַ לֵּ א אֶ ת־י ָ
ְהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ְל ַמ ְלכֵי י ָ
ְ 24:5ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי יְהוֹי ִָקים ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
24:6וַיִּ ְשׁכַּב יְהוֹי ִָקים ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְמ יְהוֹיָכִ ין ְבּנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ר־פּ ָרת כֹּל אֲ ֶשׁר הָ יְתָ ה
24:7וְל ֹא־הֹ ִסיף עוֹד מֶ לֶ ִמצְ ַריִם לָ צֵאת מֵ אַ ְרצוֹ כִּ י־לָ ַקח מֶ לֶ בָּ בֶ ל ִמנַּחַ ל ִמצְ ַריִם ﬠַ ד־נְהַ ְ
לְ מֶ לֶ ִמצְ ָריִם:
ְשׁם ִאמּוֹ ְנחֻ ְשׁ ָתּא בַ ת־אֶ ְלנ ָָתן
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
וּשׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים מָ לַ ִבּ
מנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה יְהוֹיָכִ ין ְבּמָ לְ כוֹ ְ
ן־שׁ ֹ
24:8בֶּ ְ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ִמ
24:9וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה אָ ִביו:
ְרוּשׁלָ ִם וַתָּ ב ֹא הָ ﬠִ יר בַּ מָּ צוֹר:
24:10בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ﬠָ לָ ה ﬠַ ְב ֵדי נְבֻ כ ְַדנֶא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל י ָ
24:11וַ ָיּב ֹא נְבוּכ ְַדנֶא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר וַﬠֲבָ ָדיו ָצ ִרים ﬠָ לֶ יהָ :
ְשׂ ָריו וְסָ ִריסָ יו וַיִּ ַקּח ֹאתוֹ ֶמלֶ בָּ בֶ ל ִבּ ְשׁנַת
ְהוּדה ﬠַ ל־מֶ לֶ בָּ בֶ ל הוּא ו ְִאמּוֹ וַﬠֲבָ ָדיו ו ָ
24:12וַ ֵיּצֵא יְהוֹיָכִ ין מֶ לֶ ־י ָ
מנֶה לְ מָ לְ כוֹ:
ְשׁ ֹ
24:13וַיּוֹצֵא ִמ ָשּׁם אֶ ת־כָּל־אוֹצְ רוֹת בֵּ ית יְהוָה וְאוֹצְ רוֹת בֵּ ית הַ ֶמּלֶ וַ ְי ַקצֵּץ אֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה
ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּהֵ יכַל יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה:
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ ִפים גּוֹלֶ ה ְוכָל־הֶ חָ ָרשׁ
בּוֹרי הַ חַ ִי ל עשרה ﬠ ֶ
ְרוּשׁלַ ִם וְאֶ ת־כָּל־הַ ָשּׂ ִרים וְאֵ ת כָּל־גִּ ֵ
24:14ו ְִהגְ לָ ה אֶ ת־כָּל־י ָ
וְהַ מַּ ְסגֵּר ל ֹא ִנ ְשׁאַ ר זוּלַ ת ַדּלַּ ת ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ:
הוֹלי גּוֹלָ ה
24:15וַ ֶיּגֶל אֶ ת־יְהוֹיָכִ ין בָּ בֶ לָ ה וְאֶ ת־אֵ ם הַ ֶמּלֶ וְאֶ ת־נְ ֵשׁי הַ ֶמּלֶ וְאֶ ת־סָ ִריסָ יו וְאֵ ת אֱ וִלֵ י הָ אָ ֶרץ ִ
ירוּשׁלַ ִם בָּ בֶ לָ ה:
ָ
ִמ
בּוֹרים עֹ ֵשׂי ִמ ְלחָ ָמה וַי ְִביאֵ ם ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל
24:16וְאֵ ת כָּל־אַ נְ ֵשׁי הַ חַ יִל ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים וְהֶ חָ ָרשׁ וְהַ ַמּ ְסגֵּר אֶ לֶ ף הַ כֹּל גִּ ִ
גּוֹלָ ה בָּ בֶ לָ ה:
ת־שׁמוֹ צִ ְד ִקיָּהוּ:
ְ
ת־מ ַתּנְ יָה דֹדוֹ תַּ ְח ָתּיו וַיַּסֵּ ב אֶ
ַ
24:17וַיּ ְַמלֵ ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל אֶ
מוּטל בַּ ת־י ְִר ְמיָהוּ
ְשׁם ִאמּוֹ חֲ ַ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
24:18בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ חַ ת ָשׁנָה צִ ְד ִקיָּהוּ ְב ָמ ְלכוֹ וְאַ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמלַ ִבּ ָ
ִמלִּ ְבנָה:
24:19וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה יְהוֹי ִָקים:
אֹתם מֵ ﬠַ ל פָּ נָיו וַיִּ ְמרֹד צִ ְד ִקיָּהוּ ְבּמֶ לֶ בָּ בֶ ל:
ד־ה ְשׁ ִלכוֹ ָ
יהוּדה ﬠַ ִ
וּב ָ
ירוּשׁלַ ִם ִ
ָ
24:20כִּ י ﬠַ ל־אַ ף יְהוָה הָ יְתָ ה ִב
25:1וַי ְִהי ִב ְשׁנַת הַ ְתּ ִשׁיﬠִ ית לְ מָ לְ כוֹ בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי בֶּ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ בָּ א נְבֻ כ ְַדנֶאצַּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל הוּא ְוכָל־חֵ ילוֹ
ְרוּשׁלַ ִם וַיִּ חַ ן ﬠָ לֶ יהָ וַיִּ ְבנוּ ﬠָ לֶ יהָ ָדּיֵק סָ ִביב:
ﬠַ ל־י ָ
25:2וַתָּ ב ֹא הָ ִﬠיר בַּ ָמּצוֹר ﬠַ ד ﬠַ ְשׁ ֵתּי ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ:
ְ 25:3בּ ִת ְשׁﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ ַויֶּחֱ זַק הָ ָרﬠָ ב בָּ ִﬠיר וְל ֹא־הָ יָה לֶ חֶ ם ְלﬠַ ם הָ אָ ֶרץ:
25:4ו ִַתּבָּ ַקע הָ ﬠִ יר ְוכָל־אַ נְ ֵשׁי הַ ִמּ ְלחָ ָמה הַ לַּ יְלָ ה ֶדּ ֶר ַשׁﬠַ ר בֵּ ין הַ חֹ מֹתַ יִם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־גַּן הַ מֶּ לֶ ְוכ ְַשׂ ִדּים ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר
סָ ִביב וַיֵּלְ כוּ ֶדּ ֶר הָ ﬠ ֲָרבָ ה:
25:5וַיִּ ְר ְדּפוּ חֵ יל־כּ ְַשׂ ִדּים אַ חַ ר הַ מֶּ לֶ וַיּ ִַשּׂגוּ ֹאתוֹ ְבּﬠַ ְרבוֹת י ְֵרחוֹ ְוכָל־חֵ ילוֹ ָנפֹצוּ ֵמﬠָ לָ יו:
25:6וַיִּ ְתפְּ שׂוּ אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ַו ַיּﬠֲלוּ ֹא תוֹ אֶ ל־מֶ לֶ בָּ בֶ ל ִר ְבלָ תָ ה ַוי ְַד ְבּרוּ ִאתּוֹ ִמ ְשׁפָּ ט:
ת־בּנֵי צִ ְד ִקיָּהוּ ָשׁחֲ טוּ לְ ﬠֵ ינָיו וְאֶ ת־ﬠֵ ינֵי צִ ְד ִקיָּהוּ ﬠִ וֵּר וַיַּאַ ְס ֵרהוּ בַ ְנחֻ ְשׁ ַתּיִם וַי ְִבאֵ הוּ בָּ בֶ ל:
ְ
25:7וְאֶ
ישׁי ְבּ ִשׁ ְבﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ ִהיא ְשׁנַת ְתּ ַשׁע־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַ ֶמּלֶ ְנ ֻב ַכ ְדנֶא ַצּר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל בָּ א נְבוּז ְַראֲ ָדן
25:8וּבַ חֹ ֶדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
ְרוּשׁלָ ִם:
ַרב־טַ בָּ ִחים ﬠֶ בֶ ד מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל י ָ
ְרוּשׁלַ ִם וְאֶ ת־כָּל־בֵּ ית גָּדוֹל ָשׂ ַרף בָּ אֵ שׁ:
25:9וַיִּ ְשׂרֹף אֶ ת־בֵּ ית־יְהוָה וְאֶ ת־בֵּ ית הַ מֶּ לֶ וְאֵ ת כָּל־בָּ תֵּ י י ָ
ב־טבָּ ִחים:
ְרוּשׁלַ ִם סָ ִביב נ ְָתצוּ כָּל־חֵ יל כּ ְַשׂ ִדּים אֲ ֶשׁר ַר ַ
25:10וְאֶ ת־חוֹמֹת י ָ
25:11וְאֵ ת יֶתֶ ר הָ ﬠָ ם הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים בָּ ﬠִ יר וְאֶ ת־הַ נֹּפְ ִלים אֲ ֶשׁר נָפְ לוּ ﬠַ ל־הַ ֶמּלֶ בָּ בֶ ל וְאֵ ת י ֶֶתר הֶ הָ מוֹן הֶ גְ לָ ה
נְבוּז ְַראֲ ָדן ַרב־טַ בָּ ִחים:
וּליֹ גְ ִבים:
וּמ ַדּלַּ ת הָ אָ ֶרץ ִה ְשׁ ִאיר ַרב־טַ בָּ ִחים ְלכ ְֹר ִמים ְ
ִ 25:12
מּוּדי הַ ְנּחֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר בֵּ ית־יְהוָה וְאֶ ת־הַ ְמּכֹנוֹת וְאֶ ת־יָם הַ ְנּחֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית־יְהוָה ִשׁ ְבּרוּ כ ְַשׂ ִדּים
25:13וְאֶ ת־ﬠַ ֵ
וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־ ְנחֻ ְשׁתָּ ם בָּ בֶ לָ ה:
ְשׁ ְרתוּ־בָ ם לָ ָקחוּ:
25:14וְאֶ ת־הַ ִסּירֹת וְאֶ ת־הַ יָּﬠִ ים וְאֶ ת־הַ ְמז ְַמּרוֹת וְאֶ ת־הַ כַּפּוֹת וְאֵ ת כָּל־כְּ לֵ י הַ ְנּחֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר י ָ
25:15וְאֶ ת־הַ ַמּ ְחתּוֹת וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ָרקוֹת אֲ ֶשׁר זָהָ ב זָהָ ב וַאֲ ֶשׁר־כֶּסֶ ף כָּסֶ ף לָ ַקח ַרב־טַ בָּ ִחים:

מּוּדים ְשׁ ַניִם הַ יָּם הָ אֶ חָ ד וְהַ ְמּכֹנוֹת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה לְ בֵ ית יְהוָה ל ֹא־הָ יָה ִמ ְשׁ ָקל לִ ְנחֹ ֶשׁת כָּל־הַ כֵּלִ ים
25:16הָ ﬠַ ִ
הָ אֵ לֶּ ה:
וּשׂבָ כָה
ֹת ֶרת חָ ֵמשׁ אַ מּוֹת ְ
ְקוֹמת הַ כּ ֶ
מנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ מָּ ה קוֹמַ ת הָ ﬠַ מּוּד הָ אֶ חָ ד ְוכֹתֶ ֶרת ﬠָ לָ יו ְנחֹ ֶשׁת ו ַ
ְ 25:17שׁ ֹ
מּ ִנים ﬠַ ל־הַ כֹּתֶ ֶרת סָ ִביב הַ כֹּל ְנחֹ ֶשׁת ְוכָאֵ לֶּ ה לַ ﬠַ מּוּד הַ ֵשּׁנִי ﬠַ ל־הַ ְשּׂבָ כָה:
ו ְִר ֹ
ת־שׁ ֶשׁת שׁ ְֹמ ֵרי הַ סַּ ף:
ְ
ת־שׂ ָריָה כֹּהֵ ן הָ ר ֹאשׁ וְאֶ ת־צְ פַ ְניָהוּ כֹּהֵ ן ִמ ְשׁנֶה וְאֶ
ְ
25:18וַיִּ ַקּח ַרב־טַ בָּ ִחים אֶ
וּמן־הָ ﬠִ יר לָ ַקח סָ ִריס אֶ חָ ד אֲ ֶשׁר־הוּא פָ ִקיד ﬠַ ל־אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ ָמה וַחֲ ִמ ָשּׁה אֲ נ ִָשׁים ֵמרֹאֵ י ְפנֵי־הַ ֶמּלֶ אֲ ֶשׁר
ִ 25:19
נ ְִמצְ אוּ בָ ִﬠיר וְאֵ ת הַ סֹּפֵ ר ַשׂר הַ צָּבָ א הַ מַּ צְ ִבּא אֶ ת־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ ו ְִשׁ ִשּׁים ִאישׁ מֵ ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ הַ נּ ְִמצְ ִאים בָּ ִﬠיר:
ל־מלֶ בָּ בֶ ל ִר ְבלָ ָתה:
25:20וַיִּ ַקּח אֹתָ ם נְבוּז ְַראֲ ָדן ַרב־טַ בָּ ִחים וַיֹּ לֶ ֹא ָתם ﬠַ ֶ
ְהוּדה ֵמﬠַ ל אַ ְדמָ תוֹ:
25:21וַ ַיּ אֹתָ ם מֶ לֶ בָּ בֶ ל וַי ְִמיתֵ ם ְבּ ִר ְבלָ ה ְבּאֶ ֶרץ חֲ מָ ת וַיִּ גֶל י ָ
יקם
ְהוּדה אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִאיר נְבוּכ ְַדנֶא ַצּר מֶ לֶ בָּ בֶ ל וַיַּפְ ֵקד ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ ת־גְּ ַד ְליָהוּ בֶּ ן־אֲ ִח ָ
25:22וְהָ ﬠָ ם הַ ִנּ ְשׁאָ ר ְבּאֶ ֶרץ י ָ
ן־שׁפָ ן:
בֶּ ָ
י־הפְ ִקיד מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל אֶ ת־גְּ ַד ְליָהוּ וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־גְּ ַד ְליָהוּ הַ ִמּצְ פָּ ה
ָל־שׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים הֵ מָּ ה וְאַ ְנ ֵשׁיהֶ ם כִּ ִ
25:23וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כ ָ
וּשׂ ָריָה בֶ ן־תַּ ְנחֻ מֶ ת הַ ְנּטֹפָ ִתי ְויַאֲ ַז ְניָהוּ בֶּ ן־הַ ַמּ ֲﬠכ ִָתי הֵ ָמּה וְאַ נְ ֵשׁיהֶ ם:
ן־ק ֵרחַ ְ
ן־נְתנְ יָה וְיוֹחָ נָן בֶּ ָ
ַ
ְוי ְִשׁ ָמﬠֵ אל בֶּ
ת־מלֶ בָּ בֶ ל
ֶ
ל־תּ ְיראוּ ֵמﬠַ ְב ֵדי הַ כּ ְַשׂ ִדּים ְשׁבוּ בָ אָ ֶרץ וְﬠִ ְבדוּ אֶ
25:24וַיִּ ָשּׁבַ ע לָ הֶ ם גְּ ַדלְ יָהוּ וּלְ אַ ְנ ֵשׁיהֶ ם וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם אַ ִ
ְויִטַ ב לָ כֶם:
ֲשׂ ָרה אֲ נ ִָשׁים ִאתּוֹ וַיַּכּוּ
ישׁ ָמע ִמ ֶזּ ַרע הַ ְמּלוּכָה ַוﬠ ָ
ן־נְתנְ יָה בֶּ ן־אֱ ִל ָ
ַ
25:25וַ ְי ִהי בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ י בָּ א י ְִשׁמָ ﬠֵ אל בֶּ
הוּדים וְאֶ ת־הַ כּ ְַשׂ ִדּים אֲ ֶשׁר־הָ יוּ ִאתּוֹ בַּ ִמּצְ פָּ ה:
אֶ ת־גְּ ַד ְליָהוּ ַו ָיּמֹת וְאֶ ת־הַ יְּ ִ
ְשׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים וַ ָיּבֹאוּ ִמצְ ָריִם כִּ י י ְָראוּ ִמ ְפּנֵי כ ְַשׂ ִדּים:
ַ 25:26ויּ ָֻקמוּ כָל־הָ ﬠָ ם ִמ ָקּטֹן וְﬠַ ד־גָּדוֹל ו ָ
ָשׂא
ְהוּדה ִבּ ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר חֹ ֶדשׁ ְבּﬠֶ ְשׂ ִרים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ נ ָ
25:27וַי ְִהי ִב ְשׁ ִשׁים ו ֶָשׁבַ ע ָשׁנָה לְ גָלוּת יְהוֹיָכִ ין מֶ לֶ ־י ָ
ְהוּדה ִמבֵּ ית כֶּלֶ א:
אָ וִיל ָמרדֻ ֶמלֶ בָּ בֶ ל ִבּ ְשׁנַת ָמ ְלכוֹ אֶ ת־ ר ֹאשׁ יְהוֹיָכִ ין מֶ לֶ ־י ָ
25:28וַי ְַדבֵּ ר ִאתּוֹ טֹבוֹת וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־כִּ ְסאוֹ מֵ ﬠַ ל כִּ סֵּ א הַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ְבּבָ בֶ ל:
25:29ו ְִשׁנָּא אֵ ת ִבּגְ ֵדי כִ לְ אוֹ וְאָ כַל לֶ חֶ ם תָּ ִמיד לְ פָ נָיו כָּל־יְמֵ י חַ יָּיו:
נִתּנָה־לּוֹ ֵמאֵ ת הַ ֶמּלֶ ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ כֹּל י ְֵמי חַ יָּו:
25:30וַאֲ ֻרחָ תוֹ אֲ ֻרחַ ת ָתּ ִמיד ְ
 1 Chroniclesדברי הימים א
1:1אָ ָדם ֵשׁת אֱ נוֹשׁ:
ֵ 1:2קינָן מַ הֲ לַ לְ אֵ ל י ֶָרד:
תוּשׁלַ ח לָ מֶ :
1:3חֲ נוֹ ְמ ֶ
 1:4נֹחַ ְבּנֵי נֹחַ ֵ 1שׁם חָ ם וָיָפֶ ת:
ירס:
ְ 1:5בּנֵי יֶפֶ ת גֹּ מֶ ר וּמָ גוֹג וּמָ ַדי ְויָוָן וְתֻ בָ ל וּמֶ ֶשׁ ו ְִת ָ
וּבנֵי גֹּ מֶ ר אַ ְשׁ ֲכּנַז ו ְִריפַ ת  2וְתוֹג ְַרמָ ה:
ְ 1:6
3
ְרוֹדנִים:
ישׁה וְתַ ְר ִשׁישׁ כִּ ִתּים ו ָ
וּבנֵי ָיוָן אֱ לִ ָ
ְ 1:7
וּמצְ ַריִם פּוּט וּכְ נָﬠַ ן:
ְ 1:8בּנֵי חָ ם כּוּשׁ ִ
וּבנֵי ַרﬠְ מָ הְ 6שׁבָ א ְוּד ָדן:
וּבנֵי כוּשׁ ְסבָ א וַחֲ וִילָ ה וְסַ ְבתָּ ה  4ו ְַרﬠְ מָ ה  5וְסַ ְב ְתּכָא ְ
ְ 1:9
ת־נִמרוֹד הוּא הֵ חֵ ל ִל ְהיוֹת גִּ בּוֹר צַ יִד  7בָּ אָ ֶרץ:
ְ
1:10וְכוּשׁ יָלַ ד אֶ
ת־להָ ִבים וְאֶ ת־נ ְַפתֻּ ִחים:
ת־לוּדים וְאֶ ת־ ֲﬠנ ִָמים וְאֶ ְ
ִ
וּמצְ ַריִם יָלַ ד אֶ
ִ 1:11
1:12וְאֶ ת־פַּ ְת ֻר ִסים וְאֶ ת־כּ ְַסל ִֻחים אֲ ֶשׁר יָצְ אוּ ִמ ָשּׁם פְּ ִל ְשׁ ִתּים וְאֶ ת־כּ ְַפתּ ִֹרים:
1:13וּכְ נַﬠַ ן יָלַ ד אֶ ת־צִ ידוֹן ְבּכֹרוֹ וְאֶ ת־חֵ ת:
ְבוּסי וְאֶ ת־הָ אֱ מ ִֹרי וְאֵ ת הַ גִּ ְרגּ ִָשׁי:
1:14וְאֶ ת־הַ י ִ
1:15וְאֶ ת־הַ ִחוִּ י וְאֶ ת־הַ ﬠַ ְר ִקי וְאֶ ת־הַ ִסּינִי:
1:16וְאֶ ת־הָ אַ ְרו ִָדי וְאֶ ת־הַ צְּ מָ ִרי וְאֶ ת־הַ חֲ מָ ִתי:
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) strophaר(  MTו ְִדיפַ ת  Hebrew Mss LXX Vg and Genesis 10:3 //ו ְִריפַ ת
ְת ְר ִשׁישׁ
ישׁה  LXX Vg and Genesis 10:4 //ו ַ
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וּבנֵי אֲ ָרם 1עוּץ וְחוּל ְוג ֶֶתר ו ַָמשׁ:2
ְ 1:17בּנֵי ֵשׁם ﬠֵ ילָ ם וְאַ שּׁוּר וְאַ ְרפַּ כְ ַשׁד וְלוּד וַאֲ ָרם ְ
ְשׁלַ ח יָלַ ד אֶ ת־ﬠֵ בֶ ר:
ת־שׁלַ ח ו ֶ
ָ
ת־קינָן ו ְֵקינָן יָלַ ד  3אֶ
ֵ
1:18וְאַ ְרפַּ כְ ַשׁד יָלַ ד אֶ
ְשׁם אָ ִחיו י ְָק ָטן:
1:19וּלְ ﬠֵ בֶ ר יֻלַּ ד ְשׁנֵי בָ נִים ֵשׁם הָ אֶ חָ ד פֶּ לֶ ג כִּ י ְבי ָָמיו נִפְ ְלגָה הָ אָ ֶרץ ו ֵ
ת־שׁלֶ ף וְאֶ ת־חֲ ַצ ְר ָמוֶת וְאֶ ת־י ַָרח:
ָ
מוֹדד וְאֶ
ְ 1:20וי ְָק ָטן יָלַ ד אֶ ת־אַ ְל ָ
ת־דּ ְקלָ ה:
דוֹרם וְאֶ ת־אוּזָל וְאֶ ִ
1:21וְאֶ ת־הֲ ָ
4
ת־שׁבָ א:
ְ
1:22וְאֶ ת־עוֹבָ ל וְאֶ ת־אֲ ִבימָ אֵ ל וְאֶ
1:23וְאֶ ת־אוֹפִ יר וְאֶ ת־חֲ וִילָ ה וְאֶ ת־יוֹבָ ב ָכּל־אֵ לֶּ ה ְבּנֵי י ְָקטָ ן:
ֵ 1:24שׁם אַ ְרפַּ כְ ַשׁד ֵקינָןָ 5שׁלַ ח:
1:25ﬠֵ בֶ ר פֶּ לֶ ג ְרעוּ:
ְ 1:26שׂרוּג נָחוֹר ָתּ ַרח:
1:27אַ ְב ָרם הוּא אַ ְב ָרהָ ם:
ְ 1:28בּנֵי אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק ְוי ְִשׁמָ ﬠֵ אל:
וּמ ְב ָשׂם:
1:29אֵ לֶּ ה תֹּלְ דוֹתָ ם ְבּכוֹר י ְִשׁמָ ﬠֵ אל נְבָ יוֹת ְו ֵק ָדר וְאַ ְד ְבּאֵ ל ִ
ִ 1:30מ ְשׁמָ ע וְדוּמָ ה מַ ָשּׂא חֲ ַדד וְתֵ ימָ א:
1:31יְטוּר נָפִ ישׁ ו ֵָק ְדמָ ה אֵ לֶּ ה הֵ ם ְבּנֵי י ְִשׁמָ ﬠֵ אל:
וּבנֵי י ְָק ָשׁן ְשׁבָ א ְוּד ָדן:
וּמ ְדיָן ְוי ְִשׁבָּ ק וְשׁוּחַ ְ
וּמ ָדן ִ
טוּרה ִפּילֶ גֶשׁ אַ ְב ָרהָ ם יָלְ ָדה אֶ ת־זִ ְמ ָרן ְוי ְָק ָשׁן ְ
וּבנֵי ְק ָ
ְ 1:32
טוּרה:
ידע וְאֶ לְ ָדּﬠָ ה כָּל־אֵ לֶּ ה ְבּנֵי ְק ָ
וּבנֵי ִמ ְדיָן ﬠֵ יפָ ה וָﬠֵ פֶ ר וַחֲ נוֹ וַאֲ ִב ָ
ְ 1:33
1:34וַיּוֹלֶ ד אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת־יִצְ חָ ק ְבּנֵי יִצְ חָ ק ﬠֵ ָשׂו ְוי ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 1:35בּנֵי ﬠֵ ָשׂו אֱ לִ יפַ ז ְרעוּאֵ ל וִיעוּשׁ ְויַﬠְ לָ ם ְו קֹ ַרח:
7
ְ 1:36בּנֵי אֱ לִ יפָ ז תֵּ ימָ ן וְאוֹמָ ר צְ פוְֹ 6וגַﬠְ תָּ ם ְקנַז ו ְִת ְמנָע ﬠֲמָ לֵ ק :
וּמזָּה:
ְ 1:37בּנֵי ְרעוּאֵ ל נַחַ ת ז ֶַרח ַשׁמָּ ה ִ
ישׁן:
לוֹטן וְשׁוֹבָ ל וְצִ ְבעוֹן וַ ֲﬠנָה ו ְִדישֹׁן וְאֵ ֶצר ו ְִד ָ
וּבנֵי ֵשׂﬠִ יר ָ
ְ 1:38
8
וּבנֵי לוֹטָ ן חֹ ִרי וְהֵ ימָ ם וַאֲ חוֹת לוֹטָ ן ִתּ ְמנָע:
ְ 1:39
וּבנֵי צִ ְבעוֹן אַ יָּה וַ ֲﬠנָה:
ְ 1:40בּנֵי שׁוֹבָ ל ﬠַ לְ וָן 9וּמָ נַחַ ת וְﬠֵ יבָ ל ְשׁפוֹ  10וְאוֹנָם ְ
וּבנֵי ִדּישׁוֹן חֶ ְמ ָדּן  11וְאֶ ְשׁבָּ ן ְוי ְִת ָרן וּכְ ָרן:
ְ 1:41בּנֵי ֲﬠנָה ִדּישׁוֹן ְ
13
12
ישׁן עוּץ וַאֲ ָרן:
ְ 1:42בּנֵי־אֵ ֶצר ִבּלְ הָ ן ְו ַז ֲﬠוָן וַﬠ ֲָקן ְבּנֵי ִד ָ
ְשׁם ִﬠירוֹ ִדּנְהָ בָ ה:
ן־בּעוֹר ו ֵ
1:43וְאֵ לֶּ ה הַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר מָ לְ כוּ ְבּאֶ ֶרץ אֱ דוֹם לִ פְ נֵי ְמלָ ־מֶ לֶ לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בֶּ לַ ע בֶּ ְ
ַ 1:44ויָּמָ ת בָּ לַ ע וַיִּ ְמ תַּ ְחתָּ יו יוֹבָ ב בֶּ ן־ז ֶַרח ִמבָּ צְ ָרה:
ימנִי:
חוּשׁם ֵמאֶ ֶרץ הַ תֵּ ָ
ָ
ַתּ ְח ָתּיו
1:45וַיָּמָ ת יוֹבָ ב וַיִּ ְמ
14
ְשׁם ֲﬠוִית :
ת־מ ְדיָן ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָ ב ו ֵ
ִ
ן־בּ ַדד הַ ַמּכֶּה אֶ
חוּשׁם וַיִּ ְמ תַּ ְחתָּ יו הֲ ַדד בֶּ ְ
ָ
1:46וַיָּמָ ת
1:47וַיָּמָ ת הֲ ָדד וַיִּ ְמ תַּ ְחתָּ יו ַשׂ ְמלָ ה ִממַּ ְשׂ ֵר ָקה:
1:48וַיָּמָ ת ַשׂ ְמלָ ה וַיִּ ְמ תַּ ְחתָּ יו ָשׁאוּל מֵ ְרחֹ בוֹת הַ נָּהָ ר:
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ַתּ ְח ָתּיו בַּ ﬠַ ל חָ נָן בֶּ ן־ﬠַ כְ בּוֹר:
1:49וַיּ ָָמת ָשׁאוּל וַיִּ ְמ
1
ְשׁם ִא ְשׁתּוֹ ְמהֵ יטַ ְבאֵ ל בַּ ת־מַ ְט ֵרד בַּ ת מֵ י זָהָ ב:
ְשׁם ﬠִ ירוֹ פָּ עוּ ו ֵ
ן־בּ ַדד ו ֵ
ַ 1:50ויּ ָָמת בַּ ﬠַ ל חָ נָן וַיִּ ְמ תַּ ְחתָּ יו הֲ ַדד בֶּ ְ
ְתת:
1:51וַיָּמָ ת הֲ ָדד וַיִּ ְהיוּ אַ לּוּפֵ י אֱ דוֹם אַ לּוּף ִתּ ְמנָע אַ לּוּף ﬠַ לְ וָה 3אַ לּוּף י ֵ
1:52אַ לּוּף אָ הֳ לִ יבָ מָ ה אַ לּוּף אֵ לָ ה אַ לּוּף פִּ ינֹן:
1:53אַ לּוּף ְקנַז אַ לּוּף תֵּ ימָ ן אַ לּוּף ִמ ְב ָצר:
1:54אַ לּוּף מַ גְ ִדּיאֵ ל אַ לּוּף ִﬠ ָירם אֵ לֶּ ה אַ לּוּפֵ י אֱ דוֹם:
ִשׂשכָר וּזְ בֻלוּן:
ִיהוּדה י ָ
2:1אֵ לֶּ ה ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְראוּבֵ ן ִשׁ ְמעוֹן לֵ וִי ו ָ
וּב ְני ִָמן נַפְ תָּ לִ י גָּד וְאָ ֵשׁר:
ָ 2:2דּן יוֹסֵ ף ִ
ְהוּדה ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה
לוֹשׁה נוֹלַ ד לוֹ ִמבַּ ת־שׁוּﬠַ הַ כְּ ַנ ֲﬠנִית וַי ְִהי ﬠֵ ר ְבּכוֹר י ָ
ְשׁלָ ה ְשׁ ָ
ְהוּדה ﬠֵ ר וְאוֹנָן ו ֵ
ְ 2:3בּנֵי י ָ
וַי ְִמיתֵ הוּ:
ְהוּדה חֲ ִמ ָשּׁה:
ָל־בּנֵי י ָ
2:4וְתָ מָ ר כַּלָּ תוֹ יָלְ ָדה לּוֹ אֶ ת־פֶּ ֶרץ וְאֶ ת־ז ַָרח כּ ְ
ְ 2:5בּנֵי־פֶ ֶרץ חֶ צְ רוֹן וַחֲ מוּאֵ ל :4
וּבנֵי ז ֶַרח ז ְַב ִדּי  5וְאֵ יתָ ן וְהֵ ימָ ן ְוכַלְ כֹּל ו ְַד ְר ַדּע 6כֻּלָּ ם חֲ ִמ ָשּׁה:
ְ 2:6
וּבנֵי כּ ְַר ִמי ﬠָ כָן 7עוֹכֵר י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ָמﬠַ ל בַּ חֵ ֶרם:
ְ 2:7
יתן ֲﬠז ְַריָה:
וּבנֵי אֵ ָ
ְ 2:8
ת־רם וְאֶ ת־כָלֵ ב:8
וּבנֵי חֶ צְ רוֹן אֲ ֶשׁר נוֹלַ ד־לוֹ אֶ ת־י ְַר ְח ְמאֵ ל וְאֶ ָ
ְ 2:9
ְהוּדה:
2:10ו ְָרם הוֹלִ יד אֶ ת־ﬠַ ִמּינ ָָדב וְﬠַ ִמּינ ָָדב הוֹלִ יד אֶ ת־נ ְַחשׁוֹן ְנ ִשׂיא ְבּנֵי י ָ
ְשׂלְ מוֹן 10הוֹלִ יד אֶ ת־בֹּﬠַ ז:
ְ 2:11ונ ְַחשׁוֹן הוֹלִ יד אֶ ת־ ַשׂלְ מוֹן 9ו ַ
2:12וּבֹﬠַ ז הוֹלִ יד אֶ ת־עוֹבֵ ד וְעוֹבֵ ד הוֹלִ יד אֶ ת־ ִי ָשׁי:
13
12
ישׁי:
ת־בּכֹרוֹ אֶ ת־אֱ לִ יאָ ב אֲ ִבינ ָָדב הַ ֵשּׁנִי ִשׁ ְמﬠָ ה הַ ְשּׁ ִל ִ
ְ
ִשׁי 11הוֹלִ יד אֶ
ְ 2:13וי ַ
ישׁי:
2:14נְתַ נְאֵ ל הָ ְר ִביﬠִ י ַר ַדּי הַ חֲ ִמ ִ
2:15אֹ ֶצם הַ ִשּׁ ִשּׁי אֱ לִ יהוּ הַ ְשּׁ ִבﬠִ יָ 14דּוִיד הַ ְשּׁ ִמינִי:15
ֲשׂה־אֵ ל ְשׁ ָשׁה:
וּבנֵי צְ רוּיָה אַ ְב ַשׁי וְיוֹאָ ב וַﬠ ָ
2:16וְאַ ְחיֹ תֵ יהֶ ם צְ רוּיָה וַאֲ ִבי ָגיִל ְ
2:17וַאֲ ִבי ַגיִל י ְָל ָדה אֶ ת־ﬠֲמָ ָשׂא וַאֲ ִבי ﬠֲמָ ָשׂא יֶתֶ ר הַ יִּ ְשׁ ְמﬠֵ אלִ י:
ְ 2:18וכָלֵ ב בֶּ ן־חֶ צְ רוֹן הוֹלִ יד אֶ ת־ﬠֲזוּבָ ה ִא ָשּׁה וְאֶ ת־ ְי ִריעוֹת וְאֵ לֶּ ה בָ נֶיהָ י ֵֶשׁר וְשׁוֹבָ ב וְאַ ְרדּוֹן:
2:19וַתָּ מָ ת ﬠֲזוּבָ ה וַיִּ ַקּח־לוֹ כָלֵ ב אֶ ת־אֶ פְ ָרת וַתֵּ לֶ ד לוֹ אֶ ת־חוּר:
ת־בּצ ְַלאֵ ל:
אוּרי הוֹלִ יד אֶ ְ
ת־אוּרי ְו ִ
ִ
2:20וְחוּר הוֹלִ יד אֶ
ת־שׂגוּב:
ְ
ן־שׁ ִשּׁים ָשׁנָה וַתֵּ לֶ ד לוֹ אֶ
2:21וְאַ חַ ר בָּ א חֶ צְ רוֹן אֶ ל־בַּ ת־מָ כִ יר אֲ ִבי גִ ְלﬠָ ד וְהוּא ְל ָקחָ הּ וְהוּא בֶּ ִ
ְשׁלוֹשׁ ﬠָ ִרים ְבּאֶ ֶרץ הַ גִּ ְלﬠָ ד:
הוֹליד אֶ ת־י ִָאיר ַוי ְִהי־לוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ָ
וּשׂגוּב ִ
ְ 2:22
ת־בּנֹתֶ יהָ ִשׁ ִשּׁים ﬠִ יר כָּל־אֵ לֶּ ה ְבּנֵי מָ כִ יר אֲ ִבי־גִ ְלﬠָ ד:
ְ
ת־קנָת וְאֶ
2:23וַיִּ ַקּח גְּ שׁוּר־וַאֲ ָרם אֶ ת־חַ וּת י ִָאיר מֵ ִאתָּ ם אֶ ְ
2:24וְאַ חַ ר מוֹת־חֶ צְ רוֹן בָּ א כָלֵ ב  1אֶ פְ ָרתָ ה וְאֵ ֶשׁת חֶ צְ רוֹן אֲ ִביָּה וַתֵּ לֶ ד לוֹ אֶ ת־אַ ְשׁחוּר אֲ ִבי ְת קוֹﬠַ :
2



ן־בּ ַדד 50
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) strophaו(  MTפָּ ִﬠי  Hebrew Mss LXX(L) Tg Syr Vg and Genesis 36:39 //פָּ עוּ 50
) strophaו(  MTﬠַ לְ יָה  MT Qere Hebrew Mss Tg Vg and Genesis 36:40 //ﬠַ ְלוָה 51
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 MTוְחָ מוּל  LXX Syr cf Genesis 46:12 LXX SP and Numbers 26:21 DSS(4QNum(b)) SP //וַחֲ מוּאֵ ל 5
5
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6
 MTו ָָד ַרע  Hebrew Mss LXX Mss Syr cf I Kings 4:31 //ו ְַד ְר ַדּע 6
7
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8
 MTכְּ לוּבָ י  LXX(AN) and 2:18,42 //כָלֵ ב 9
9
שׂ ְלמוֹן 11
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ְשׂ ְלמוֹן 11
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11
ִשׁי 13
ישׁי ְ LXX and v.12 //וי ַ
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13
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)הַ ִשּׁ ִשּׁי הַ ְשּׁ ִבﬠִ י(  Syr Arab // omit MT LXX Tg Vgאֱ לִ יהוּ הַ ְשּׁ ִבﬠִ י 15
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 MT LXX Tg Vgהַ ְשּׁ ִב ִ ֽﬠי  Syr Arab //הַ ְשּׁ ִמינִי 15

15

2:25וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־ ְי ַר ְח ְמאֵ ל ְבּכוֹר חֶ צְ רוֹן הַ ְבּכוֹר ָרם וּבוּנָה וָ ֹא ֶרן וָ ֹא ֶצם וַאֲ חַ יֶּה:
וּשׁמָ הּ ﬠֲטָ ָרה ִהיא אֵ ם אוֹנָם:
2:26ו ְַתּ ִהי ִא ָשּׁה אַ חֶ ֶרת לִ ַיר ְח ְמאֵ ל ְ
ֵי־רם ְבּכוֹר ְי ַר ְח ְמאֵ ל מַ ﬠַ ץ ְוי ִָמין וָﬠֵ ֶקר:
2:27וַיִּ ְהיוּ ְבנ ָ
וּבנֵי ַשׁמַּ י נ ָָדב וַאֲ ִבישׁוּר:
2:28וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־אוֹנָם ַשׁמַּ י ְוי ָָדע ְ
ְשׁם אֵ ֶשׁת אֲ ִבישׁוּר אֲ ִביהָ יִל וַתֵּ לֶ ד לוֹ אֶ ת־אַ ְחבָּ ן וְאֶ ת־מוֹלִ יד:
2:29ו ֵ
וּב ֵני נ ָָדב סֶ לֶ ד וְאַ פָּ יִם וַיּ ָָמת סֶ לֶ ד ל ֹא בָ נִים:
ְ 2:30
וּבנֵי ֵשׁ ָשׁן אַ ְחלָ י:
וּבנֵי י ְִשׁﬠִ י ֵשׁ ָשׁן ְ
וּבנֵי אַ פַּ יִם י ְִשׁ ִﬠי ְ
ְ 2:31
וּבנֵי י ָָדע אֲ ִחי ַשׁמַּ י יֶתֶ ר וְיוֹנָתָ ן וַיָּמָ ת יֶתֶ ר ל ֹא בָ נִים:
ְ 2:32
וּבנֵי יוֹנָתָ ן פֶּ לֶ ת ְו ָזזָא אֵ לֶּ ה הָ יוּ ְבּנֵי י ְַר ְח ְמאֵ ל:
ְ 2:33
וּשׁמוֹ י ְַרחָ ע:
ְ 2:34ול ֹא־הָ יָה לְ ֵשׁ ָשׁן בָּ נִים כִּ י ִאם־בָּ נוֹת וּלְ ֵשׁ ָשׁן ﬠֶ בֶ ד ִמצְ ִרי ְ
ת־בּתּוֹ לְ י ְַרחָ ע ﬠַ ְבדּוֹ לְ ִא ָשּׁה וַתֵּ לֶ ד לוֹ אֶ ת־ﬠַ תָּ י:
ִ
2:35וַיִּ תֵּ ן ֵשׁ ָשׁן אֶ
2:36וְﬠַ ַתּי הֹ ִליד אֶ ת־ ָנתָ ן ְונָתָ ן הוֹלִ יד אֶ ת־זָבָ ד:
ְ 2:37וזָבָ ד הוֹלִ יד אֶ ת־אֶ ְפלָ ל וְאֶ פְ לָ ל הוֹלִ יד אֶ ת־עוֹבֵ ד:
הוֹליד אֶ ת־ ֲﬠז ְַריָה:
2:38וְעוֹבֵ ד הוֹלִ יד אֶ ת־יֵהוּא ְויֵהוּא ִ
2:39וַ ֲﬠז ְַריָה הֹ לִ יד אֶ ת־חָ לֶ ץ וְחֶ לֶ ץ הֹ ִליד אֶ ת־אֶ לְ ﬠָ ָשׂה:
ת־שׁלּוּם:
ַ
ת־ס ְסמָ י ו ְִס ְסמַ י הֹ ִליד אֶ
ִ
2:40וְאֶ לְ ﬠָ ָשׂה הֹ לִ יד אֶ
ישׁ ָמ ע:
ִיק ְמיָה הֹ ִליד אֶ ת־אֱ ִל ָ
הוֹליד אֶ ת־י ְַק ְמיָה ו ַ
ְשׁלּוּם ִ
2:41ו ַ
וּבנֵי מָ ֵר ָשׁה אֲ ִבי חֶ ְברוֹן:
ישׁע ְבּכֹרוֹ הוּא אֲ ִבי־זִ יף ְ
וּבנֵי כָלֵ ב אֲ ִחי י ְַר ְח ְמאֵ ל מֵ ָ
ְ 2:42
וּבנֵי חֶ ְברוֹן קֹ ַרח וְתַ פֻּחַ ְו ֶר ֶקם ו ָָשׁ ַמע:
ְ 2:43
ת־שׁמָּ י:
ַ
הוֹליד אֶ
ת־רחַ ם אֲ ִבי י ְָר ֳקﬠָ ם ְו ֶר ֶקם ִ
ְשׁמַ ע הוֹלִ יד אֶ ַ
2:44ו ֶ
ן־שׁ ַמּי מָ עוֹן וּמָ עוֹן אֲ ִבי בֵ ית־צוּר:
2:45וּבֶ ַ
2:46וְﬠֵ יפָ ה ִפּילֶ גֶשׁ כָּלֵ ב י ְָל ָדה אֶ ת־חָ ָרן וְאֶ ת־מוֹצָא וְאֶ ת־ ָגּזֵז וְחָ ָרן הֹ ִליד אֶ ת־ ָגּזֵז:
ֵישׁן וָפֶ לֶ ט וְﬠֵ יפָ ה ו ָָשׁﬠַ ף:
וּבנֵי י ְָה ָדּי ֶרגֶם וְיוֹתָ ם ְוג ָ
ְ 2:47
ת־תּ ְרחֲ נָה:
ִ
2:48פִּ לֶ גֶשׁ כָּלֵ ב מַ ֲﬠכָה יָלַ ד ֶשׁבֶ ר וְאֶ
ת־שׁוָא אֲ ִבי ַמכְ בֵּ נָה וַאֲ ִבי גִ ְבﬠָ א וּבַ ת־כָּלֵ ב ﬠַ כְ סָ ה:
ְ
2:49וַתֵּ לֶ ד ַשׁﬠַ ף אֲ ִבי מַ ְדמַ נָּה אֶ
2:50אֵ לֶּ ה הָ יוּ ְבּנֵי כָלֵ ב ְבּנֵי2־חוּר ְבּכוֹר אֶ פְ ָרתָ ה שׁוֹבָ ל אֲ ִבי ִק ְריַת יְﬠָ ִרים:
ַ 2:51שׂ ְל ָמא אֲ ִבי בֵ ית־לָ חֶ ם חָ ֵרף אֲ ִבי בֵ ית־גּ ֵָדר:
2:52וַיִּ ְהיוּ בָ נִים ְלשׁוֹבָ ל אֲ ִבי ִק ְריַת יְﬠָ ִרים ְראָ יָה 3חֲ צִ י הַ מָּ נ ְַח ִתּי:4
פּוּתי וְהַ שֻּׁ מָ ִתי וְהַ ִמּ ְשׁ ָרﬠִ י מֵ אֵ לֶּ ה יָצְ אוּ הַ ָצּ ְרﬠָ ִתי וְהָ אֶ ְשׁ ָתּאֻ ִלי:
וּמ ְשׁפְּ חוֹת ִק ְריַת יְﬠָ ִרים הַ יִּ ְת ִרי וְהַ ִ
ִ 2:53
ְ 2:54בּנֵי ַשׂ ְל ָמא בֵּ ית לֶ חֶ ם וּ ְנטוֹפָ ִתי ﬠַ ְטרוֹת בֵּ ית יוֹאָ ב וַחֲ צִ י הַ ָמּנ ְַח ִתּי הַ צָּ ְר ִﬠי:
סֹפ ִרים י ְָשׁבֵ ו י ְַﬠבֵּ ץ ִתּ ְרﬠָ ִתים ִשׁ ְמﬠָ ִתים שׂוּכ ִָתים הֵ ָמּה הַ ִקּינִים הַ בָּ ִאים ֵמחַ מַּ ת אֲ ִבי
וּמ ְשׁפְּ חוֹת ְ
ִ 2:55
ית־רכָב:
ֵ
בֵ
5
3:1וְאֵ לֶּ ה הָ יוּ ְבּנֵי ָדויִד אֲ ֶשׁר נוֹלַ ד־לוֹ ְבּחֶ ְברוֹן הַ ְבּכוֹר אַ ְמנֹן לַ אֲ ִחינֹﬠַ ם הַ יִּ זְ ְרﬠֵ אלִ ית הַ ֵשּׁנִי ָדּלוּיָהּ לַ אֲ ִבי ַגיִל
הַ כּ ְַר ְמלִ ית:
3:2הַ ְשּׁלִ ִשׁי לְ אַ ְב ָשׁלוֹם בֶּ ן־מַ ֲﬠכָה בַּ ת־תַּ לְ מַ י מֶ לֶ גְּ שׁוּר הָ ְר ִביﬠִ י אֲ דֹנִ יָּה בֶ ן־חַ גִּ ית:
יטל הַ ִשּׁ ִשּׁי י ְִת ְרﬠָ ם ְלﬠֶ גְ לָ ה ִא ְשׁתּוֹ:
ישׁי ְשׁפַ ְטיָה לַ אֲ ִב ָ
3:3הַ חֲ ִמ ִ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְשׁלוֹשׁ ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
־שׁם ֶשׁבַ ע ָשׁנִים ו ְִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים וּ ְשׁ ִשׁים ו ָ
ָ
ִ 3:4שׁ ָשּׁה נוֹלַ ד־לוֹ ְבחֶ ְברוֹן וַיִּ ְמלָ
ת־שׁבַ ע בַּ ת־אֱ ִליﬠָ ם:6
ֶ
וּשׁ מֹה אַ ְרבָּ ﬠָ ה לְ בַ
ירוּשׁלָ יִם ַשׁמּוּﬠַ וְשׁוֹבָ ב ְונָתָ ן ְ
ָ
3:5וְאֵ לֶּ ה נוּלְּ דוּ־לוֹ ִבּ
ְ 3:6וי ְִבחָ ר וֶאֱ ִלישׁוּﬠַ  7וֶאֱ ִליפָ לֶ ט:
ְ 3:7ו ֹנגַהּ ְונֶפֶ ג ְויָפִ יﬠַ :
ְ MTבּכָלֵ ב  cf LXX Vg //בָּ א כָלֵ ב 24
 MTבֶּ ן ְ LXX //בּנֵי 50
 MTהָ רֹאֶ ה ְ Verse 4:2 //ראָ יָה 52
 MTהַ ְמּנֻחוֹת  Verse 54 //הַ ָמּנ ְַח ִתּי 52
ָ MTדּ ִניֵּאל  and II Samuel 3:3 LXX //דלי]ה[ ))ָ LXX(AN) cf DSS(4QSam(aדּלוּיָהּ 1
 MTﬠַ ִמּיאֵ ל  II Samuel 11:3 cf LXX Mss //אֱ לִ יﬠָ ם 5
ישׁמָ ע  Hebrew Mss cf LXX Mss and I Chronicles 14:5; II Samuel 5:15 //וֶאֱ ִלישׁוּﬠַ 6
 MTוֶאֱ לִ ָ

1
2
3
4
5
6
7

ישׁמָ ע וּבַ ﬠַ לְ י ָָדע 1וֶאֱ לִ יפֶ לֶ ט ִתּ ְשׁﬠָ ה:
3:8וֶאֱ ִל ָ
3:9כֹּל ְבּנֵי ָדוִיד ִמלְּ בַ ד ְבּנֵי־פִ ילַ גְ ִשׁים וְתָ מָ ר אֲ חוֹתָ ם:
ְהוֹשׁפָ ט ְבּנוֹ:
ן־שׁ מֹה ְרחַ ְבﬠָ ם אֲ ִביָּה ְבנוֹ אָ סָ א ְבנוֹ י ָ
3:10וּבֶ ְ
יוֹרם ְבּנוֹ אֲ חַ זְ יָהוּ ְבנוֹ יוֹאָ שׁ ְבּנוֹ:
ָ 3:11
3:12אֲ ַמצְ יָהוּ ְבנוֹ ֲﬠז ְַריָה ְבנוֹ יוֹתָ ם ְבּנוֹ:
ַשּׁה ְבנוֹ:
3:13אָ חָ ז ְבּנוֹ ִחזְ ִקיָּהוּ ְבנוֹ ְמנ ֶ
ֹאשׁיָּהוּ ְבנוֹ:
3:14אָ מוֹן ְבּנוֹ י ִ
יﬠי ַשׁלּוּם:
ֹאשׁיָּהוּ הַ ְבּכוֹר יוֹחָ נָן הַ ֵשּׁנִי יְהוֹי ִָקים הַ ְשּׁ ִל ִשׁי צִ ְד ִקיָּהוּ הָ ְר ִב ִ
וּבנֵי י ִ
ְ 3:15
וּבנֵי יְהוֹי ִָקים ְי ָכ ְניָה ְבנוֹ צִ ְד ִקיָּה ְבנוֹ:
ְ 3:16
וּבנֵי ְי ָכ ְניָה אַ ִסּר ְשׁאַ לְ ִתּיאֵ ל ְבּנוֹ:
ְ 3:17
הוֹשׁ ָמע וּנ ְַד ְביָה:
ָ
ְשׁנְאַ צַּ ר ְי ַק ְמיָה
וּפ ָדיָה ו ֶ
וּמ ְלכִּ ָירם ְ
ַ 3:18
חוֹתם:
וּשׁ ִמית אֲ ָ
וּבנֵי 2־זְ ֻרבָּ בֶ ל ְמשֻׁ לָּ ם וַחֲ ַנ ְניָה ְ
וּבנֵי פְ ָדיָה זְ רֻ בָּ בֶ ל ו ְִשׁ ְמﬠִ י ְ
ְ 3:19
3
ַיוּשׁב חֶ סֶ ד חָ מֵ שׁ:
3:20וַחֲ שֻׁ בָ ה וָאֹהֶ ל וּבֶ ֶרכְ יָה וַחֲ סַ ְדיָה ו ַ
ִישׁ ְﬠיָה ְבנוְֹ 5רפָ יָה ְבנוֹ אַ ְרנָן ְבנוֹ עֹבַ ְדיָה ְבנוֹ ְשׁכַנְ יָה:
וּבנֵי4־חֲ נַנְ יָה ְפּלַ ְטיָה ו ַ
ְ 3:21
6
ְשׁפָ ט ִשׁ ָשּׁה:
וּבנֵי ְשׁמַ ﬠְ יָה חַ טּוּשׁ ְויִגְ אָ ל וּבָ ִריחַ וּנְ ﬠַ ְריָה ו ָ
3:22וּבֶ ן ְשׁ ַכ ְניָה ְשׁמַ ﬠְ יָה ְ
יקם ְשׁ ָשׁה:
3:23וּבֶ ן־ ְנﬠַ ְריָה אֶ לְ יוֹﬠֵ ינַי ו ְִחזְ ִקיָּה וְﬠַ זְ ִר ָ
וּפלָ יָה וְﬠַ קּוּב וְיוֹחָ נָן ְוּדלָ יָה וַ ֲﬠ ָננִי ִשׁ ְבﬠָ ה:
הוֹד ְויָהוּ  7וְאֶ לְ י ִָשׁיב ְ
וּבנֵי אֶ לְ יוֹﬠֵ ינַי ַ
ְ 3:24
ְהוּדה פֶּ ֶרץ חֶ צְ רוֹן ְוכָלֵ ב 8וְחוּר וְשׁוֹבָ ל:
ְ 4:1בּנֵי י ָ
חוּמי וְאֶ ת־לָ הַ ד אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁפְּ חוֹת הַ צָּ ְרﬠָ ִתי:
הוֹליד אֶ ת־יַחַ ת ְויַחַ ת הֹ לִ יד אֶ ת־אֲ ַ
ְ 4:2וּראָ יָה בֶ ן־שׁוֹבָ ל ִ
ְשׁם אֲ חוֹתָ ם הַ צְ לֶ לְ פּוֹנִי:
4:3וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי 9ﬠֵ יטָ ם יִזְ ְרﬠֶ אל ְוי ְִשׁמָ א ְוי ְִדבָּ שׁ ו ֵ
חוּשׁה אֵ לֶּ ה ְבנֵי־חוּר ְבּכוֹר אֶ ְפ ָר ָתה אֲ ִבי בֵּ ית לָ חֶ ם:
ָ
4:4וּפְ נוּאֵ ל אֲ ִבי גְ דֹר וְﬠֵ זֶר אֲ ִבי
4:5וּלְ אַ ְשׁחוּר אֲ ִבי ְת קוֹﬠַ הָ יוּ ְשׁ ֵתּי נ ִָשׁים חֶ ְלאָ ה ְו ַנﬠ ֲָרה:
ימנִי וְאֶ ת־הָ אֲ חַ ְשׁ ָתּ ִרי אֵ לֶּ ה ְבּנֵי ַנﬠ ֲָרה:
4:6ו ֵַתּלֶ ד לוֹ ַנﬠ ֲָרה אֶ ת־אֲ חֻ זָּ ם וְאֶ ת־חֵ פֶ ר וְאֶ ת־תֵּ ְ
וּבנֵי חֶ לְ אָ ה ֶצ ֶרת ְוצֹחַ ר 10וְאֶ ְתנָן וְקוֹץ :11
ְ 4:7
וּמ ְשׁ ְפּחוֹת אֲ חַ ְרחֵ ל בֶּ ן־הָ רוּם:
הוֹליד אֶ ת־ﬠָ נוּב וְאֶ ת־הַ צֹּבֵ בָ ה ִ
4:8וְקוֹץ ִ
4:9וַי ְִהי יַﬠְ בֵּ ץ נִכְ בָּ ד מֵ אֶ חָ יו ו ְִאמּוֹ ָק ְראָ ה ְשׁמוֹ יַﬠְ בֵּ ץ לֵ אמֹר כִּ י יָלַ ְד ִתּי ְבּעֹ צֶב:
ְתה י ְָד ִﬠ ִמּי וְﬠָ ִשׂיתָ ֵמּ ָרﬠָ ה
בוּלי וְהָ י ָ
4:10וַיִּ ְק ָרא יַﬠְ בֵּ ץ לֵ א הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ִאם־בָּ ֵר ְתּבָ רֲ ֵכ ִני ו ְִה ְר ִבּיתָ אֶ ת־גְּ ִ
ר־שׁאָ ל:
לְ ִבלְ ִתּי ﬠָ צְ ִבּי וַיָּבֵ א אֱ ִהים אֵ ת אֲ ֶשׁ ָ
ת־מ ִחיר הוּא אֲ ִבי אֶ ְשׁתּוֹן:
ְ
הוֹליד אֶ
4:11וּכְ לוּב אֲ ִחי־שׁוּחָ ה ִ
ת־תּ ִח ָנּה אֲ ִבי ﬠִ יר נָחָ שׁ אֵ לֶּ ה אַ ְנ ֵשׁי ֵרכָב:12
ְ
4:12וְאֶ ְשׁתּוֹן הוֹלִ יד אֶ ת־בֵּ ית ָרפָ א וְאֶ ת־פָּ סֵ חַ וְאֶ
ֹתי:13
וּמעוֹנ ַ
וּבנֵי ﬠָ ְתנִיאֵ ל חֲ ַתת ְ
וּשׂ ָריָה ְ
וּבנֵי ְקנַז ﬠָ ְתנִיאֵ ל ְ
ְ 4:13
הוֹליד אֶ ת־יוֹאָ ב אֲ ִבי גֵּיא חֲ ָר ִשׁים כִּ י חֲ ָר ִשׁים הָ יוּ:
וּשׂ ָריָה ִ
הוֹליד אֶ ת־ﬠָ ְפ ָרה ְ
ֹתי ִ
וּמעוֹנ ַ
ְ 4:14
וּבﬠֶ לְ י ָָדע  LXX(75; Baeliada) Ms cf 14:7 MTוּבַ ﬠַ לְ י ָָדע 8
ְ LXX(N 376 52 54 55 75 121; Baaliada) Mss and II
 MTוְאֶ לְ י ָָדע Samuel 5:16 LXX(93 = L; Baaleidath) Ms //
2
וּבנֵי 19
 MTוּבֶ ן ְ Hebrew Mss LXX Syr //
3
ַיוּשׁב 20
יוּשׁב  LXX //ו ַ
ַ MT
4
וּבנֵי 21
 MTוּבֶ ן ְ Hebrew Mss LXX Tg Syr //
5
ְ MTבּנֵי ְ LXX cf Syr Vg (4 x in verse) //בנוֹ 21
6
וּבנֵי  LXX Syr Vg //וּבֶ ן 22
ְ MT
7
הוֹד ְויָהוּ 24
 MT Kethibהֹ ַד ְיוָה ַ MT Qere //
8
ְ cf 5:3 MTוכ ְַר ִמי ְ cf 2:9, 19, 24, 50 //וכָלֵ ב 1
9
 MTאֲ ִבי ְ LXX cf Vg //בּנֵי 3
10
 MT Kethibיִצְ חָ ר ְ MT Qere LXX cf Genesis 46:10; Exodus 6:15 //וצֹחַ ר 7
1
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) ְ

13

וּבנֵי אֵ לָ ה ְקנַז:2
וּבנֵי כָּלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה ﬠִ יר וְאֵ לָ הָ 1ונָﬠַ ם ְ
ְ 4:15
וּבנֵי יְהַ לֶּ לְ אֵ ל זִ יף וְזִ יפָ ה ִתּ ְיריָא וַאֲ ַשׂ ְראֵ ל:
ְ 4:16
ת־שׁמַּ י וְאֶ ת־י ְִשׁבָּ ח אֲ ִבי אֶ ְשׁ ְתּמֹﬠַ :
ַ
ת־מ ְריָם וְאֶ
ִ
וּבנֵי 3ﬠֶ זְ ָרה יֶתֶ ר וּמֶ ֶרד וְﬠֵ פֶ ר ְויָלוֹן וַיּוֹלֶ ד יֶתֶ ר 4אֶ
ְ 4:17
ְקוּתיאֵ ל אֲ ִבי זָנוֹחַ וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי ִבּ ְתיָה
4:18ו ְִא ְשׁתּוֹ הַ יְהֻ ִדיָּה יָלְ ָדה אֶ ת־י ֶֶרד אֲ ִבי גְ דוֹר וְאֶ ת־חֶ בֶ ר אֲ ִבי שׂוֹכוֹ וְאֶ ת־י ִ
בַ ת־פַּ ְרעֹה אֲ ֶשׁר לָ ַקח ָמ ֶרד:
וּבנֵי ִא ְשׁתּוֹ הַ יְהֻ ִדיָּה  5אֲ חוֹת נַחַ ם אֲ ִבי ְקﬠִ ילָ ה הַ גּ ְַר ִמי וְאֶ ְשׁ ְתּמֹﬠַ הַ מַּ ֲﬠכ ִָתי:
ְ 4:19
וּבנֵי י ְִשׁﬠִ י זוֹחֵ ת וּבֶ ן־זוֹחֵ ת:
וּבנֵי ִשׁימוֹן אַ ְמנוֹן ְו ִרנָּה בֶּ ן־חָ נָן ו ְִתילוֹן ְ
ְ 4:20
וּמ ְשׁ ְפּחוֹת בֵּ ית־ ֲﬠב ַֹדת הַ בֻּץ ְלבֵ ית אַ ְשׁבֵּ ﬠַ :
ְהוּדה ﬠֵ ר אֲ ִבי לֵ כָה וְלַ ְﬠ ָדּה אֲ ִבי ָמ ֵר ָשׁה ִ
ְ 4:21בּנֵי ֵשׁלָ ה בֶ ן־י ָ
יקים:
ְשׂ ָרף אֲ ֶשׁר־בָּ ﬠֲלוּ לְ מוֹאָ ב ַויָּשֻׁ בוּ 6לָ חֶ ם וְהַ ְדּבָ ִרים ﬠַ ִתּ ִ
ְיוֹקים וְאַ ְנ ֵשׁי ֹכזֵבָ א ְויוֹאָ שׁ ו ָ
4:22ו ִ
4:23הֵ מָּ ה הַ יּוֹצְ ִרים וְיֹ ְשׁבֵ י ְנטָ ﬠִ ים וּגְ ֵד ָרה ﬠִ ם־הַ מֶּ לֶ ִבּ ְמלַ אכְ תּוֹ י ְָשׁבוּ ָשׁם:
ְ 4:24בּנֵי ִשׁ ְמעוֹן יְמוּאֵ ל ְ 7וי ִָמין יָכִ ין  8צֹחַ רָ 9שׁאוּל:
ַ 4:25שׁלֻּם ְבּנוֹ ִמ ְב ָשׂם ְבּנוֹ ִמ ְשׁמָ ע ְבּנוֹ:
וּבנֵי ִמ ְשׁ ָמע חַ מּוּאֵ ל ְבּנוֹ זַכּוּר ְבּנוֹ ִשׁ ְמ ִﬠי ְבנוֹ:
ְ 4:26
ד־בּנֵי
4:27וּלְ ִשׁ ְמﬠִ י בָּ נִים ִשׁ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר וּבָ נוֹת ֵשׁשׁ וּלְ אֶ חָ יו אֵ ין בָּ ִנים ַר ִבּים ְוכֹל ִמ ְשׁ ְפּחֹ תָ ם 10ל ֹא ִה ְרבּוּ ﬠַ ְ
ְהוּדה:
י ָ
וּשׁמַ ע 11וּמוֹלָ ָדה וַחֲ ַצר שׁוּﬠָ ל:
ר־שׁבַ ע ְ
ֶ
4:28וַיּ ְֵשׁבוּ ִבּ ְבאֵ
וּבתוֹלָ ד:
וּבﬠֶ צֶם ְ
וּבבָ לָ הְ 12
ְ 4:29
יקלָ ג:
וּבצִ ְ
וּבחָ ְרמָ ה ְ
וּב ְבתוּאֵ ל ְ
ִ 4:30
ד־מלֶ ָדּוִיד:
וּב ַשׁ ֲﬠ ָריִם אֵ לֶּ ה ﬠָ ֵריהֶ ם ﬠַ ֶ
וּבבֵ ית ִבּ ְר ִאי ְ
סוּסים ְ
וּבבֵ ית מַ ְרכָּבוֹת וּבַ חֲ צַר ִ
ְ 4:31
תכֶן וְﬠָ ָשׁן ﬠָ ִרים חָ מֵ שׁ:
4:32וְחַ צְ ֵריהֶ ם ﬠֵ יטָ ם וָﬠַ יִן ִרמּוֹן ְו ֹ
מוֹשׁבֹתָ ם ו ְִה ְתי ְַח ָשׂם לָ הֶ ם:
ְ
ְ 4:33וכָל־חַ צְ ֵריהֶ ם אֲ ֶשׁר ְס ִביבוֹת הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ﬠַ ד־בָּ ﬠַ ל ז ֹאת
יוֹשׁה בֶּ ן־אֲ מַ צְ יָה:
וּמשׁוֹבָ ב ְוי ְַמלֵ ְו ָ
ְ 4:34
ן־שׂ ָריָה בֶּ ן־ﬠ ֲִשׂיאֵ ל:
ן־יוֹשׁ ְביָה בֶּ ְ
ִ
4:35וְיוֹאֵ ל ְויֵהוּא בֶּ
וּב ָניָה:
ימאֵ ל ְ
ִישׂ ִ
ֲשׂיָה וַﬠ ֲִדיאֵ ל ו ִ
4:36וְאֶ ְליוֹﬠֵ ינַי ְויַ ֲﬠ קֹבָ ה וִישׁוֹחָ יָה וַﬠ ָ
ן־שׁ ַמﬠְ יָה:
ן־שׁ ְמ ִרי בֶּ ְ
ן־שׁפְ ִﬠי בֶ ן־אַ לּוֹן בֶּ ן־י ְָדיָה בֶ ִ
4:37וְזִ יזָא בֶ ִ
בוֹתיהֶ ם פָּ ְרצוּ לָ רוֹב:
חוֹתם וּבֵ ית אֲ ֵ
יאים ְבּ ִמ ְשׁ ְפּ ָ
4:38אֵ לֶּ ה הַ בָּ ִאים ְבּ ֵשׁמוֹת נְ ִשׂ ִ
4:39וַיּ ְֵלכוּ לִ ְמבוֹא גְּ ָרר 13ﬠַ ד לְ ִמזְ ַרח הַ ָגּיְא לְ בַ ֵקּשׁ ִמ ְרﬠֶ ה לְ צ ֹאנָם:
וּשׁלֵ וָה כִּ י ִמן־חָ ם הַ יֹּ ְשׁ ִבים ָשׁם ְלפָ נִים:
4:40וַיִּ ְמצְ אוּ ִמ ְרﬠֶ ה ָשׁמֵ ן וָטוֹב וְהָ אָ ֶרץ ַרחֲ בַ ת י ַָדיִם ְושׁ ֶֹקטֶ ת ְ
ְהוּדה וַיַּכּוּ אֶ ת־אָ הֳ לֵ יהֶ ם וְאֶ ת־הַ ְמּעוּנִים  15אֲ ֶשׁר
תוּבים ְבּ ֵשׁמוֹת ִבּימֵ י י ְִחזְ ִקיָּהוּ 14מֶ לֶ ־י ָ
ַ 4:41ו ָיּבֹאוּ אֵ לֶּ ה הַ כְּ ִ
י־מ ְרﬠֶ ה לְ צ ֹאנָם ָשׁם:
אוּ־שׁ ָמּה וַיַּחֲ ִרימֻ ם ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ ֶזּה וַיּ ְֵשׁבוּ ַתּ ְחתֵּ יהֶ ם כִּ ִ
ָ
נ ְִמצְ

ִ MTﬠירוּ אֵ לָ ה  LXX Vg //ﬠִ יר וְאֵ לָ ה 15
וּקנַז ְ Hebrew Mss LXX Tg Vg //קנַז 15
ְ MT
וּבנֵי 17
 MTוּבֶ ן ְ Hebrew Mss LXX Vg //
ַתּהַ ר ְ LXX //ויָלוֹן וַיּוֹלֶ ד יֶתֶ ר 17
) ְויָלוֹןוַיּוֹלֶ ד( ְ MTויָלוֹן ו ַ
הוֹדיָּה ִ LXX Mss and v.18 //א ְשׁתּוֹ הַ יְהֻ ִדיָּה 19
 MTאֵ ֶשׁת ִ
ְ MTויָשֻׁ ִבי ַ Vg //ויָּשֻׁ בוּ 22
 MTנְמוּאֵ ל  Syr and Genesis 46:10; Exodus 6:15 //יְמוּאֵ ל 24
 MTי ִָריב  Syr and Genesis 46:10; Exodus 6:15; Numbers 26:12 //יָכִ ין 24
 MTז ֶַרח  Syr and Genesis 46:10; Exodus 6:15; Numbers 26:13 LXX(44 54 75 134) Mss //צֹחַ ר 24
תּם ִ Hebrew Mss LXX //מ ְשׁפְּ חֹ תָ ם 27
ִ MTמ ְשׁפַּ ְח ָ
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וּשׁ ַמע 28
וּשׁ ַמע( ְ LXX // omit MT Tg Syr Vg
) ֶשׁבַ ע ְ

11

וּבבָ לָ ה 29
וּב ִבלְ הָ ה ְ Joshua 19:3 //
ְ MT
) strophaר(  MTגְ דֹר  LXX //גְּ ָרר 39
ִ LXX cf 3:13חזְ ִקיָּהוּ 41 viz
 MT Kethibהַ ְמּﬠִ ינִים  MT Qere //הַ ְמּעוּנִים 41
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וּפלַ ְטיָה וּ ְנﬠַ ְריָה ְוּרפָ יָה ְוﬠֻזִּ יאֵ ל ְבּנֵי י ְִשׁ ִﬠי
ן־בּנֵי ִשׁ ְמעוֹן הָ ְלכוּ לְ הַ ר ֵשׂ ִﬠיר אֲ נ ִָשׁים חֲ מֵ שׁ ֵמאוֹת ְ
וּמהֶ ם ִמ ְ
ֵ 4:42
ֹאשׁם:
ְבּר ָ
ת־שׁאֵ ִרית הַ ְפּלֵ טָ ה לַ ﬠ ֲָמלֵ ק וַיּ ְֵשׁבוּ ָשׁם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה:
ְ
4:43וַיַּכּוּ אֶ
וּבחַ לְּ לוֹ יְצוּﬠֵ י אָ ִביו ִנ ְתּנָה ְבּכ ָֹרתוֹ ִל ְבנֵי יוֹסֵ ף בֶּ ן־י ְִשׂ ָראֵ ל וְל ֹא
וּבנֵי ְראוּבֵ ן ְבּכוֹר־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י הוּא הַ ְבּכוֹר ְ
ְ 5:1
ְל ִה ְתיַחֵ שׂ לַ ְבּכ ָֹרה:
וּלנָגִ יד ִממֶּ נּוּ וְהַ ְבּ ֹכ ָרה ְליוֹסֵ ף:
ְהוּדה גָּבַ ר ְבּאֶ חָ יו ְ
5:2כִּ י י ָ
ְ 5:3בּנֵי ְראוּבֵ ן ְבּכוֹר י ְִשׂ ָראֵ ל חֲ נוֹ וּפַ לּוּא חֶ צְ רוֹן ְוכ ְַר ִמי:
ְ 5:4בּ ֵני יוֹאֵ ל ְשׁמַ ﬠְ יָה ְבנוֹ גּוֹג ְבּנוֹ ִשׁ ְמﬠִ י ְבנוֹ:
ִ 5:5מיכָה ְבנוֹ ְראָ יָה ְבנוֹ בַּ ﬠַ ל ְבּנוֹ:
ְ 5:6בּאֵ ָרה ְבנוֹ אֲ ֶשׁר הֶ גְ לָ ה ִתּ ְלּגַת ִפּ ְלנְאֶ סֶ ר ֶמלֶ אַ שֻּׁ ר הוּא נ ִָשׂיא לָ ראוּבֵ נִי:
5:7וְאֶ חָ יו לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תֵ יהֶ ם ְ 1בּ ִה ְתיַחֵ שׂ לְ תֹלְ דוֹתָ ם הָ ר ֹאשׁ יְﬠִ יאֵ ל וּזְ כ ְַריָהוּ:
יוֹשׁב בַּ ֲﬠרֹﬠֵ ר וְﬠַ ד־נְבוֹ וּבַ ﬠַ ל ְמעוֹן:
ן־שׁ ַמ ע בֶּ ן־יוֹאֵ ל הוּא ֵ
5:8וּבֶ לַ ע בֶּ ן־ﬠָ זָז בֶּ ֶ
ד־לבוֹא ִמ ְדבָּ ָרה ְל ִמן־הַ ָנּהָ ר ְפּ ָרת כִּ י ִמ ְקנֵיהֶ ם ָרבוּ ְבּאֶ ֶרץ גִּ ְלﬠָ ד:
5:9וְלַ ִמּזְ ָרח י ַָשׁב ﬠַ ְ
ָל־פּנֵי ִמזְ ָרח לַ גִּ לְ ﬠָ ד:
וּבימֵ י ָשׁאוּל ﬠָ שׂוּ ִמ ְלחָ מָ ה ﬠִ ם־הַ הַ גְ ִר ִאים וַיִּ פְּ לוּ ְבּי ָָדם וַיּ ְֵשׁבוּ ְבּאָ הֳ לֵ יהֶ ם ﬠַ ל־כּ ְ
ִ 5:10
וּבנֵי־גָד ְלנֶגְ ָדּם י ְָשׁבוּ ְבּאֶ ֶרץ הַ בָּ ָשׁן ﬠַ ד־סַ לְ כָה:
ְ 5:11
ְשׁפָ ם הַ ִמּ ְשׁנֶה ְוי ְַﬠנַי שֹׁפֵ ט 2בַּ בָּ ָשׁן:
5:12יוֹאֵ ל הָ ר ֹאשׁ ו ָ
ְיוֹרי ְויַﬠְ כָּן וְזִ יﬠַ וָﬠֵ בֶ ר ִשׁ ְבﬠָ ה:
ְשׁבַ ע ו ַ
וּמשֻׁ לָּ ם ו ֶ
5:13וַאֲ חֵ יהֶ ם לְ בֵ ית אֲ בוֹתֵ יהֶ ם ִמיכָאֵ ל ְ
ישׁי בֶּ ן־י ְַחדּוֹ בֶּ ן־בּוּז:
ן־מיכָאֵ ל בֶּ ן־י ְִשׁ ַ
ן־חוּרי בֶּ ן־יָרוֹחַ בֶּ ן־גִּ לְ ﬠָ ד בֶּ ִ
ִ
5:14אֵ לֶּ ה ְבּנֵי אֲ ִביחַ יִל בֶּ
בוֹתם:
5:15אֲ ִחי בֶּ ן־ﬠַ ְב ִדּיאֵ ל בֶּ ן־גּוּנִ י ר ֹאשׁ לְ בֵ ית אֲ ָ
אוֹתם:
ָל־מגְ ְר ֵשׁי ָשׁרוֹן ﬠַ ד תּוֹצְ ָ
וּבכ ִ
ֹתיהָ ְ
וּב ְבנ ֶ
ַ 5:16ויּ ְֵשׁבוּ בַּ גִּ ְלﬠָ ד בַּ בָּ ָשׁן ִ
ימי י ָָר ְבﬠָ ם ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּב ֵ
ְהוּדה ִ
יוֹתם ֶמלֶ ־י ָ
ימי ָ
5:17כֻּלָּ ם ִה ְתי ְַחשׂוּ ִבּ ֵ
מוּדי ִמ ְלחָ ָמה
וּל ֵ
ן־בּנֵי־חַ יִל אֲ נ ִָשׁים נ ְֹשׂאֵ י מָ גֵן וְחֶ ֶרב ְו ֹד ְרכֵי ֶק ֶשׁת ְ
ַשּׁה ִמ ְ
ט־מנ ֶ
ֵי־ראוּבֵ ן ְוגָד  3וַחֲ צִ י ֵשׁבֶ ְ
ְ 5:18בּנ ְ
וּשׁבַ ע־מֵ אוֹת ו ְִשׁ ִשּׁים יֹ צְ אֵ י צָבָ א:
אַ ְרבָּ ﬠִ ים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אֶ לֶ ף ְ
ְנוֹדב:
יאים ִויטוּר ְונָפִ ישׁ ו ָ
5:19וַ ַיּﬠֲשׂוּ ִמלְ חָ מָ ה ﬠִ ם־הַ הַ גְ ִר ִ
יאים ְו ֹכל ֶשׁﬠִ ָמּהֶ ם כִּ י לֵ א ִהים ָזﬠֲקוּ בַּ ִמּ ְלחָ ָמה ְונ ְַﬠתּוֹר לָ הֶ ם כִּ י־בָ ְטחוּ בוֹ:
5:20וַיֵּﬠָ זְ רוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם וַיִּ נּ ְָתנוּ ְבי ָָדם הַ הַ גְ ִר ִ
מוֹרים אַ ְלפָּ יִם ְונֶפֶ שׁ אָ ָדם ֵמאָ ה אָ לֶ ף:
5:21וַיִּ ְשׁבּוּ ִמ ְקנֵיהֶ ם גְּ ַמלֵּ יהֶ ם חֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף ְוצ ֹאן מָ אתַ יִם וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף וַחֲ ִ
5:22כִּ י־חֲ לָ לִ ים ַר ִבּים נָפָ לוּ כִּ י מֵ הָ אֱ ִהים הַ ִמּ ְלחָ מָ ה ַויּ ְֵשׁבוּ ַת ְחתֵּ יהֶ ם ﬠַ ד־הַ גֹּ לָ ה:
וּשׂנִיר וְהַ ר־חֶ ְרמוֹן וּבַ ְלּבָ נוֹן 4הֵ ָמּה ָרבוּ:
ַשּׁה י ְָשׁבוּ בָּ אָ ֶרץ ִמבָּ ָשׁן ﬠַ ד־בַּ ﬠַ ל חֶ ְרמוֹן ְ
וּבנֵי חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט ְמנ ֶ
ְ 5:23
5
בּוֹרי חַ יִל אַ נְ ֵשׁי
ְהוֹד ְויָה ְוי ְַח ִדּיאֵ ל אֲ נ ִָשׁים גִּ ֵ
אשׁי בֵ ית־אֲ בוֹתָ ם ﬠֵ פֶ ר ְוי ְִשׁﬠִ י וֶאֱ לִ יאֵ ל וְﬠַ זְ ִריאֵ ל ְוי ְִר ְמיָה ו ַ
5:24וְאֵ לֶּ ה ָר ֵ
אשׁים לְ בֵ ית אֲ בוֹתָ ם:
ֵשׁמוֹת ָר ִ
ר־ה ְשׁ ִמיד אֱ ִהים ִמ ְפּנֵיהֶ ם:
בוֹתיהֶ ם וַיִּ זְ נוּ אַ חֲ ֵרי אֱ הֵ י ﬠַ ֵמּי־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ִ
5:25וַיִּ ְמﬠֲלוּ בֵּ א הֵ י אֲ ֵ
ַ 5:26ויָּﬠַ ר אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־רוּחַ פּוּל מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר וְאֶ ת־רוּחַ ִתּלְּ גַת ִפּ ְלנֶסֶ ר ֶמלֶ אַ שּׁוּר ַויַּגְ לֵ ם לָ ראוּבֵ נִי וְלַ גּ ִָדי
ַשּׁה וַי ְִביאֵ ם לַ ְחלַ ח וְחָ בוֹר וְהָ ָרא וּנְהַ ר גּוֹזָן ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
וְלַ חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט ְמנ ֶ
וּמ ָר ִרי:
ְ 5:27בּנֵי לֵ וִי גּ ְֵרשׁוֹן ְקהָ ת ְ
וּבנֵי ְקהָ ת ﬠַ ְמ ָרם יִצְ הָ ר וְחֶ ְב רוֹן ְוﬠֻזִּ יאֵ ל:
ְ 5:28
ית ָמר:
וּבנֵי אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא אֶ לְ ﬠָ זָר ו ְִא ָ
וּמ ְריָם ְ
ֹשׁה ִ
וּבנֵי ﬠַ ְמ ָרם אַ הֲ רֹן וּמ ֶ
ְ 5:29
הוֹליד אֶ ת־פִּ י ְנחָ ס פִּ י ְנחָ ס הֹ לִ יד אֶ ת־אֲ ִבישׁוּﬠַ :
5:30אֶ לְ ﬠָ זָר ִ
5:31וַאֲ ִבישׁוּﬠַ הוֹלִ יד אֶ ת־ ֻבּ ִקּי וּ ֻב ִקּי הוֹלִ יד אֶ ת־ﬠֻזִּ י:
ת־מ ָריוֹת:
ְ
ְ 5:32וﬠֻזִּ י הוֹלִ יד אֶ ת־זְ ַר ְחיָה וּזְ ַר ְחיָה הוֹלִ יד אֶ
ְ 5:33מ ָריוֹת הוֹלִ יד אֶ ת־אֲ ַמ ְריָה וַאֲ ַמ ְריָה הוֹלִ יד אֶ ת־אֲ ִחיטוּב:
ימﬠַ ץ:
הוֹליד אֶ ת־אֲ ִח ָ
הוֹליד אֶ ת־צָדוֹק ְו ָצדוֹק ִ
5:34וַאֲ ִחיטוּב ִ
הוֹליד אֶ ת־יוֹחָ נָן:
5:35וַאֲ ִחימַ ﬠַ ץ הוֹלִ יד אֶ ת־ ֲﬠז ְַריָה ַו ֲﬠז ְַריָה ִ
תיהֶ ם 7
 MT LXXלְ ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתיו ְ LXX(L) Tg Syr //ל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ֵ

1

ְשׁפָ ט  Tg cf LXX //שֹׁפֵ ט 12
 MTו ָ
ְ MTוג ִָדי ְ LXX(BL) Tg Syr Vg //וגָד 18

2
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)חֶ ְרמוֹן וּבַ לְּ בָ נוֹן(  LXX // omit MT Tg Syr Vgוּבַ לְּ בָ נוֹן 23

4

 MTוְﬠֵ פֶ ר  LXX Vg //ﬠֵ פֶ ר 24

5

ירוּשׁלָ ִם:
ָ
5:36וְיוֹחָ נָן הוֹלִ יד אֶ ת־ ֲﬠז ְַריָה הוּא אֲ ֶשׁר כִּ הֵ ן בַּ בַּ יִת אֲ ֶשׁר־בָּ נָה ְשׁ מֹה ִבּ
5:37וַיּוֹלֶ ד ֲﬠז ְַריָה אֶ ת־אֲ מַ ְריָה וַאֲ מַ ְריָה הוֹלִ יד אֶ ת־אֲ ִחיטוּב:
ת־שׁלּוּם:
ַ
הוֹליד אֶ ת־צָדוֹק ְו ָצדוֹק הוֹלִ יד אֶ
5:38וַאֲ ִחיטוּב ִ
ת־חלְ ִקיָּה ו ְִחלְ ִקיָּה הוֹלִ יד אֶ ת־ ֲﬠז ְַריָה:
ִ
ְשׁלּוּם הוֹלִ יד אֶ
5:39ו ַ
וּשׂ ָריָה הוֹלִ יד אֶ ת־יְהוֹצ ָָד ק:
ת־שׂ ָריָה ְ
ְ
ַ 5:40ו ֲﬠז ְַריָה הוֹלִ יד אֶ
ִירוּשׁלָ ִם ְבּיַד ְנ ֻבכ ְַדנֶא ַצּר:
ָ
ְהוּדה ו
ִיהוֹצָדק הָ לַ בַּ גּוֹלָ הְ 1בּהַ גְ לוֹת יְהוָה אֶ ת־י ָ
ָ
5:41ו
וּמ ָר ִרי:
ְ 6:1בּנֵי לֵ וִי גּ ְֵרשֹׁם ְקהָ ת ְ
6:2וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵי־ג ְֵרשׁוֹם ִל ְבנִי ו ְִשׁ ְמ ִﬠי:
וּבנֵי ְקהָ ת ﬠַ ְמ ָרם ְו ִיצְ הָ ר וְחֶ ְברוֹן ְוﬠֻזִּ יאֵ ל:
ְ 6:3
ְ 6:4בּנֵי ְמ ָר ִרי מַ ְחלִ י וּמֻ ִשׁי וְאֵ לֶּ ה ִמ ְשׁ ְפּחוֹת הַ לֵּ וִי לַ אֲ בוֹתֵ יהֶ ם:
6:5לְ ג ְֵרשׁוֹם לִ ְבנִי ְבנוֹ יַחַ ת ְבּנוֹ זִ מָּ ה ְבנוֹ:
6:6יוֹאָ ח ְבּנוֹ ﬠִ דּוֹ ְבנוֹ ז ֶַרח ְבּנוֹ יְאָ ְת ַרי ְבּנוֹ:
ְ 6:7בּנֵי ְקהָ ת ﬠַ ִמּי ָנ ָדב ְבּנוֹ קֹ ַרח ְבּנוֹ אַ ִסּיר ְבּנוֹ:
6:8אֶ לְ ָקנָה ְבנוֹ וְאֲ ְביָסָ ף ְ 2בּנוֹ וְאַ ִסּיר ְבּנוֹ:
ְשׁאוּל ְבּנוֹ:
אוּריאֵ ל ְבּנוֹ ﬠֻזִּ יָּה ְבנוֹ ו ָ
6:9תַּ חַ ת ְבּנוֹ ִ
וּבנֵי אֶ ְל ָקנָה ﬠֲמָ ַשׂי וַאֲ ִחימוֹת:
ְ 6:10
4
3
6:11אֶ לְ ָקנָה ְבנוֹ צוּפַ י ְבּנוֹ ְונַחַ ת ְבּנוֹ:
6:12אֱ ִליאָ ב ְבּנוֹ ְירֹחָ ם ְבּנוֹ אֶ ְל ָקנָה ְבנוֹ ְשׁמוּאֵ ל ְבנוֹ:5
וּבנֵי ְשׁמוּאֵ ל יוֹאֵ ל  6הַ ְבּכֹר וְהַ ֵשּׁנִי 7וַאֲ ִביָּה:
ְ 6:13
8
ְ 6:14בּנֵי ְמ ָר ִרי מַ ְחלִ י ְבנוֹ ִל ְבנִי ְבנוֹ ִשׁ ְמ ִﬠי ְבנוֹ ֻﬠזָּה ְבנוֹ:
ֲשׂיָה ְבנוֹ:
ִ 6:15שׁ ְמﬠָ א ְבנוֹ חַ גִּ יָּה ְבנוֹ ﬠ ָ
י־שׁיר בֵּ ית יְהוָה ִמ ְמּנוֹחַ הָ אָ רוֹן:
6:16וְאֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר הֶ ﬠ ֱִמיד ָדּוִיד ﬠַ ל־י ְֵד ִ
ירוּשׁלָ ִם וַיַּﬠַ ְמדוּ כְ ִמ ְשׁפָּ ָטם
ָ
ד־בּנוֹת ְשׁ מֹה אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה ִבּ
6:17וַיִּ ְהיוּ ְמ ָשׁ ְר ִתים לִ פְ נֵי ִמ ְשׁכַּן אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד בַּ ִשּׁיר ﬠַ ְ
ֲבוֹד ָתם:
ﬠַ ל־ﬠ ָ
ן־שׁמוּאֵ ל:
וֹרר בֶּ ן־יוֹאֵ ל בֶּ ְ
ימן הַ ְמשׁ ֵ
וּבנֵיהֶ ם ִמ ְבּנֵי הַ ְקּהָ ִתי הֵ ָ
עֹמ ִדים ְ
6:18וְאֵ לֶּ ה הָ ְ
6:19בֶּ ן־אֶ לְ ָקנָה בֶּ ן־ ְי רֹחָ ם בֶּ ן־אֱ לִ יאֵ ל בֶּ ן־תּוֹחַ :
6:20בֶּ ן־צוּף בֶּ ן־אֶ לְ ָקנָה בֶּ ן־מַ חַ ת בֶּ ן־ﬠֲמָ ָשׂי:
6:21בֶּ ן־אֶ לְ ָקנָה בֶּ ן־יוֹאֵ ל בֶּ ן־ ֲﬠז ְַריָה בֶּ ן־צְ פַ נְ יָה:
6:22בֶּ ן־תַּ חַ ת בֶּ ן־אַ ִסּיר בֶּ ן־אֲ ְביָסָ ף בֶּ ן־קֹ ַרח:
ן־קהָ ת בֶּ ן־לֵ וִי בֶּ ן־י ְִשׂ ָראֵ ל:
6:23בֶּ ן־יִצְ הָ ר בֶּ ְ
ן־שׁ ְמﬠָ א:
6:24וְאָ ִחיו אָ סָ ף הָ עֹמֵ ד ﬠַ ל־י ְִמינוֹ אָ סָ ף בֶּ ן־בֶּ ֶרכְ יָהוּ בֶּ ִ
ֲשׂיָה  9בֶּ ן־מַ לְ כִּ יָּה:
ן־מיכָאֵ ל בֶּ ן־מַ ﬠ ֵ
6:25בֶּ ִ
6:26בֶּ ן־אֶ ְתנִי בֶ ן־ז ֶַרח בֶּ ן־ﬠ ֲָדיָה:
ן־שׁ ְמﬠִ י:
6:27בֶּ ן־אֵ יתָ ן בֶּ ן־זִ מָּ ה בֶּ ִ
6:28בֶּ ן־יַחַ ת בֶּ ן־גּ ְֵרשֹׁם בֶּ ן־לֵ וִי:
ן־מלּוּ :
ישׁי בֶּ ן־ﬠַ ְב ִדּי בֶּ ַ
ן־ק ִ
יתן בֶּ ִ
וּבנֵי ְמ ָר ִרי אֲ חֵ יהֶ ם ﬠַ ל־הַ ְשּׂמ ֹאול אֵ ָ
ְ 6:29
ן־ח ְל ִקיָּה:
6:30בֶּ ן־חֲ ַשׁ ְביָה בֶ ן־אֲ ַמצְ יָה בֶּ ִ


)בַּ גּוֹלָ ה ְבּהַ גְ לוֹת(  Tg // omit MT Syr Vgבַּ גּוֹלָ ה 41

1

 MTוְאֶ ְביָסָ ף  LXX //וְאֲ ְביָסָ ף 8

2

 MTאֶ ְל ָקנָה ְ Hebrew Mss LXX Syr // addבנוֹ 11
 MTצוֹפַ י  LXX cf v.20 MT Qere and I Samuel 1:1 //צוּפַ י 11

3



4

) ְבנוֹ ְבנוֹ( ְ LXX(L) // omit MT Tg Syr Vgשׁמוּאֵ ל ְבנוֹ 12

5

) ְשׁמוּאֵ ל יוֹאֵ ל(  LXX(L) Syr // omit MT Tg Vgיוֹאֵ ל 13

6

שּׁנִי 13
 MTו ְַשׁנִי  cf LXX(L) //וְהַ ֵ

7

ְ Syr // omit MT LXXבנוֹ 14
ֲשׂיָה 25
ֲשׂיָה ַ Hebrew Mss LXX Syr //מﬠ ֵ
) strophaמ(  MTבַּ ﬠ ֵ

8



9

ן־שׁ ֶמר:
6:31בֶּ ן־אַ ְמצִ י בֶ ן־בָּ נִי בֶּ ָ
ן־מ ָר ִרי בֶּ ן־לֵ וִי:
ן־מוּשׁי בֶּ ְ
ִ
ן־מ ְחלִ י בֶּ
6:32בֶּ ַ
ֲבוֹדת ִמ ְשׁכַּן בֵּ ית הָ אֱ ִהים:
6:33וַאֲ חֵ יהֶ ם הַ ְלוִיִּ ם נְתוּנִים ְלכָל־ﬠ ַ
וּלכַפֵּ ר
קֹדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים ְ
ל־מזְ בַּ ח הַ ְקּטֹ ֶרת לְ כֹל ְמלֶ אכֶת ֶ
ל־מזְ בַּ ח הָ עוֹלָ ה וְﬠַ ִ
6:34וְאַ הֲ רֹן וּבָ נָיו מַ ְק ִט ִירים ﬠַ ִ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד הָ אֱ ִהים:
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וָּה מ ֶ
6:35וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי אַ הֲ רֹן אֶ לְ ﬠָ זָר ְבּנוֹ פִּ י ְנחָ ס ְבּנוֹ אֲ ִבישׁוּﬠַ ְבּנוֹ:
ֻ 6:36בּ ִקּי ְבנוֹ ﬠֻזִּ י ְבנוֹ זְ ַר ְחיָה ְבנוֹ:
ְ 6:37מ ָריוֹת ְבּנוֹ אֲ מַ ְריָה ְבנוֹ אֲ ִחיטוּב ְבּנוֹ:
6:38צָדוֹק ְבּנוֹ אֲ ִחימַ ﬠַ ץ ְבּנוֹ:
גּוֹרל:
מוֹשׁבוֹתָ ם לְ ִטירוֹתָ ם ִבּגְ בוּלָ ם לִ ְבנֵי אַ הֲ רֹן לְ ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ְקּהָ ִתי כִּ י לָ הֶ ם הָ יָה הַ ָ
ְ
6:39וְאֵ לֶּ ה
ֹתיהָ :
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ ְס ִביב ֶ
ִ
ְהוּדה וְאֶ
6:40וַיִּ ְתּנוּ לָ הֶ ם אֶ ת־חֶ ְברוֹן ְבּאֶ ֶרץ י ָ
ת־שׂ ֵדה הָ ﬠִ יר וְאֶ ת־חֲ צֵ ֶריהָ נ ְָתנוּ לְ כָלֵ ב בֶּ ן־ ְי ֻפנֶּה:
ְ
6:41וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־י ִַתּ ר וְאֶ ת־אֶ ְשׁ ְתּמֹﬠַ
ִ
6:42וְלִ ְבנֵי אַ הֲ רֹן נ ְָתנוּ אֶ ת־ﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְקלָ ט אֶ ת־חֶ ְברוֹן וְאֶ ת־לִ ְבנָה וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
וְאֶ
1
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־דּ ִביר וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ אֶ ְ
ִ
ת־חילֵ ן וְאֶ
ִ
6:43וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ  2וְאֶ ת־בֵּ ית ֶשׁמֶ שׁ וְאֶ
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־י ֻטָּ ה וְאֶ
ִ
6:44וְאֶ ת־ﬠָ ָשׁן וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־ ֲﬠנָתוֹת
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־ﬠָ לֶ ֶמת וְאֶ
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁהָ  3אֶ ת־גֶּבַ ע וְאֶ
ִ
וּממַּ טֵּ ה ִב ְני ִָמן אֶ ת־גִּ ְב עוֹן וְאֶ
ִ 6:45
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ כָּל־ﬠָ ֵריהֶ ם ְשׁ שׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ﬠִ יר ְבּ ִמ ְשׁפְּ חוֹתֵ יהֶ ם:
ִ
וְאֶ
גּוֹרל ﬠָ ִרים ﬠָ ֶשׂר:
ַשּׁה בַּ ָ
6:46וְלִ ְבנֵי ְקהָ ת הַ נּוֹתָ ִרים ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת הַ מַּ טֶּ ה ִממַּ חֲ צִ ית מַ טֵּ ה חֲ צִ י ְמנ ֶ
ַשּׁה בַּ בָּ ָשׁן ﬠָ ִרים ְשׁ שׁ
וּמ ַמּ ֵטּה ְמנ ֶ
וּממַּ טֵּ ה נ ְַפ ָתּ ִלי ִ
וּממַּ טֵּ ה אָ ֵשׁר ִ
ִשׂשכָר ִ
6:47וְלִ ְבנֵי ג ְֵרשׁוֹם לְ ִמ ְשׁפְּ חוֹתָ ם ִממַּ טֵּ ה י ָ
ﬠֶ ְשׂ ֵרה:
גּוֹרל ﬠָ ִרים ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה:
וּממַּ טֵּ ה זְ בוּלֻן בַּ ָ
וּממַּ טֵּ ה־גָד ִ
6:48לִ ְבנֵי ְמ ָר ִרי לְ ִמ ְשׁפְּ חוֹתָ ם ִממַּ טֵּ ה ְראוּבֵ ן ִ
ת־מגְ ְר ֵשׁיהֶ ם:
ִ
6:49וַיִּ ְתּנוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל לַ לְ וִיִּ ם אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים וְאֶ
וּממַּ טֵּ ה ְבּנֵי ִב ְני ִָמן אֵ ת הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁ ר־ ִי ְק ְראוּ
ֵי־שׁ ְמעוֹן ִ
וּממַּ טֵּ ה ְבנ ִ
ְהוּדה ִ
גּוֹרל ִממַּ טֵּ ה ְבנֵי־י ָ
6:50וַיִּ ְתּנוּ בַ ָ
אֶ ְתהֶ ם ְבּ ֵשׁמוֹת:
נּוֹת ִרים ִמ ְבּנֵי ְקהָ ת 4וַי ְִהי ﬠָ ֵרי גְ בוּלָ ם ִמ ַמּ ֵטּה אֶ ְפ ָריִם:
וּמ ִמּ ְשׁפְּ חוֹת ְבּנֵי ְקהָ ת הַ ְלוִיִּ ם הַ ָ
ִ 6:51
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ ְבּהַ ר אֶ ְפ ָריִם וְאֶ ת־ ֶגּזֶר וְאֶ
ִ
ת־שׁכֶם וְאֶ
ְ
6:52וַיִּ ְתּנוּ לָ הֶ ם אֶ ת־ﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְקלָ ט אֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־בֵּ ית חוֹרוֹן וְאֶ
ִ
6:53וְאֶ ת־י ְָק ְמﬠָ ם וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ַת־רמּוֹן וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־גּ ִ
ִ
6:54וְאֶ ת־אַ יָּלוֹן וְאֶ
ֵי־קהָ ת
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ לְ ִמ ְשׁפַּ חַ ת לִ ְבנ ְ
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־י ְִבלְ ﬠָ ם  6וְאֶ
ִ
ַשּׁה אֶ ת־תַּ ﬠְ ַנ  5וְאֶ
וּממַּ חֲ צִ ית מַ טֵּ ה ְמנ ֶ
ִ 6:55
הַ נּוֹתָ ִרים:
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־ﬠַ ְשׁתָּ רוֹת
ִ
ַשּׁה אֶ ת־גּוֹלָ ן בַּ בָּ ָשׁן וְאֶ
ִ 6:56ל ְבנֵי גּ ְֵרשׁוֹם ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת חֲ צִ י מַ ֵטּה ְמנ ֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־דּ ְב ַרת וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ אֶ ָ
ִ
ת־ק ֶדשׁ וְאֶ
ִשׂשכָר אֶ ֶ
וּמ ַמּטֵּ ה י ָ
ִ 6:57
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־ﬠָ נֵם וְאֶ
ִ
ת־ראמוֹת וְאֶ
6:58וְאֶ ָ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־ﬠַ ְבדּוֹן וְאֶ
ִ
וּמ ַמּטֵּ ה אָ ֵשׁר אֶ ת־מָ ָשׁל וְאֶ
ִ 6:59
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־רחֹ ב וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ְ
ִ
6:60וְאֶ ת־חוּקֹ ק וְאֶ
ת־ק ְרי ַָתיִם
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ִ
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־חַ מּוֹן וְאֶ
ִ
ת־ק ֶדשׁ בַּ גָּלִ יל וְאֶ
ֶ
וּממַּ טֵּ ה נַפְ תָּ לִ י אֶ
ִ 6:61
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
וְאֶ
3
2
1
־תּבוֹר
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת ָ
ִ
ת־רמּוֹן וְאֶ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ִ
ִ
נּוֹת ִרים ִממַּ טֵּ ה זְ בוּלֻן אֶ ת־י ְָק ְנﬠָ ם וְאֶ
 6:62לִ ְבנֵי ְמ ָר ִרי הַ ָ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :4
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־נַהֲ לָ ל וְאֶ
ִ
וְאֶ
) strophaן( ִ MTחילֵ ז ִ Hebrew Mss //חילֵ ן 43

1

שׁהָ 44
ת־מגְ ָר ֶ
ִ
)וְאֶ תוְאֶ ת(  LXX Syr // omit MT Tg Vgוְאֶ ת־י ָֻטּה וְאֶ

2

שׁהָ 45
ת־מגְ ָר ֶ
ִ
)גִּ ְבעוֹןגֶּבַ ע(  Joshua 21:17 // omit MTאֶ ת־גִּ ְבעוֹן וְאֶ

3

נּוֹת ִרים ִמ ְבּנֵי ְקהָ ת 51
) ְקהָ תְ קהָ ת(  Joshua 21:20 // omit MT LXX Tg Vgהַ ְל ִויִּ ם הַ ָ

4

תּ ְﬠ ַנ 55
) hpgrת  stropha,ך(  MT LXX Tg Syr Vgﬠָ נֵר ַ Joshua 21:23 //
ִ MTבּ ְלﬠָ ם  LXX(AL) Syr Tg //י ְִב ְלﬠָ ם 55

5
6

ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־י ְַה ָצה וְאֶ
ִ
וּמﬠֵ בֶ ר לְ י ְַר ֵדּן י ְֵרחוֹ ְל ִמזְ ַרח הַ יּ ְַר ֵדּן ִמ ַמּ ֵטּה ְראוּבֵ ן אֶ ת־בֶּ צֶ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְאֶ
ֵ 6:63
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־מיפַ ﬠַ ת וְאֶ
ֵ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ
ִ
ת־ק ֵדמוֹת וְאֶ
6:64וְאֶ ְ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־מַ חֲ ַניִם וְאֶ
ִ
ת־ראמוֹת בַּ גִּ לְ ﬠָ ד וְאֶ
וּמ ַמּטֵּ ה־גָד אֶ ָ
ִ 6:65
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ :
ִ
ת־מגְ ָר ֶשׁיהָ וְאֶ ת־י ְַﬠזֵיר וְאֶ
ִ
6:66וְאֶ ת־חֶ ְשׁבּוֹן וְאֶ
ִשׂשכָר תּוֹלָ ע וּפוּאָ ה יָשׁוּב ו ְִשׁ ְמרוֹן אַ ְרבָּ ﬠָ ה:
7:1וְלִ ְבנֵי י ָ
דוֹתם
בּוֹרי חַ יִל ְלת ְֹל ָ
בוֹתם לְ תוֹלָ ע גִּ ֵ
אשׁים ְלבֵ ית־אֲ ָ
וּשׁמוּאֵ ל ָר ִ
וּבנֵי תוֹלָ ע ﬠֻזִּ י ְוּרפָ יָה ו ִִיריאֵ ל ְוי ְַח ַמי ְוי ְִב ָשׂם ְ
ְ 7:2
ְשׁשׁ מֵ אוֹת:
ים־וּשׁ ַניִם אֶ לֶ ף ו ֵ
ְ
ִמ ְספָּ ָרם ִבּימֵ י ָדוִיד ﬠֶ ְשׂ ִר
אשׁים כֻּלָּ ם:
וּבנֵי יִזְ ַר ְחיָה ִמיכָאֵ ל וְעֹ בַ ְדיָה וְיוֹאֵ ל ְו ִי ִשּׁיָּה 5חֲ ִמ ָשּׁה ָר ִ
וּבנֵי ﬠֻזִּ י יִזְ ַר ְחיָה ְ
ְ 7:3
י־ה ְרבּוּ נ ִָשׁים וּבָ נִים:
דוּדי צְ בָ א ִמלְ חָ מָ ה ְשׁ ִשׁים ו ְִשׁ ָשּׁה אָ לֶ ף כִּ ִ
7:4וַﬠֲלֵ יהֶ ם לְ תֹלְ דוֹתָ ם לְ בֵ ית אֲ בוֹתָ ם גְּ ֵ
בּוֹרי חֲ י ִָלים ְשׁמוֹנִ ים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה אֶ לֶ ף ִה ְתי ְַח ָשׂם לַ כֹּל:
ִשׂשכָר גִּ ֵ
7:5וַאֲ חֵ יהֶ ם לְ כֹל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת י ָ
ִידיﬠֲאֵ ל ְשׁ ָשׁה:
ְ 7:6בנֵיִ 6בּ ְני ִָמן בֶּ לַ ע וָבֶ כֶר ו ִ
וּשׁ ַניִם
בּוֹרי חֲ י ִָלים ו ְִה ְתי ְַח ָשׂם ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
אשׁי בֵּ ית אָ בוֹת גִּ ֵ
וּבנֵי בֶ לַ ע אֶ צְ בּוֹן ְוﬠֻזִּ י ְוﬠֻזִּ יאֵ ל ו ִִירימוֹת וְﬠִ ִירי חֲ ִמ ָשּׁה ָר ֵ
ְ 7:7
וּשׁ ִשׁים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה:
אֶ לֶ ף ְ
7:8וּ ְבנֵי בֶ כֶר זְ ִמ ָירה וְיוֹﬠָ שׁ וֶאֱ לִ יﬠֶ זֶר וְאֶ לְ יוֹﬠֵ ינַי וְﬠָ ְמ ִרי ִו ֵירמוֹת וַאֲ ִביָּה וַ ֲﬠנָתוֹת וְﬠָ לָ ֶמת כָּל־אֵ לֶּ ה ְבּנֵי־בָ כֶר:
אתיִם:
וּמ ָ
בּוֹרי חָ יִל ﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ָ
בוֹתם גִּ ֵ
אשׁי בֵּ ית אֲ ָ
דוֹתם ָר ֵ
7:9ו ְִה ְתי ְַח ָשׂם ְלת ְֹל ָ
ישׁחַ ר:
ְת ְר ִשׁישׁ וַאֲ ִח ָ
וּב ְני ִָמן וְאֵ הוּד וּכְ ַנ ֲﬠנָה ְוזֵיתָ ן ו ַ
וּבנֵי ִבלְ הָ ן ְי עוּשִׁ 7
7:10וּ ְבנֵי י ְִדיﬠֲאֵ ל ִבּלְ הָ ן ְ
אתיִם יֹ צְ אֵ י צָבָ א לַ ִמּ ְלחָ ָמה:
בּוֹרי חֲ י ִָלים ִשׁ ְבﬠָ ה־ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף וּמָ ַ
אשׁי 8הָ אָ בוֹת גִּ ֵ
7:11כָּל־אֵ לֶּ ה ְבּנֵי י ְִדיﬠֲאֵ ל ָר ֵ
7:12וְשֻׁ פִּ ם וְחֻ פִּ ם ְבּנֵי ﬠִ יר חֻ ִשׁם בֶּ ן 9אַ חֵ ר:
ְ 7:13בּנֵי נ ְַפ ָתּלִ י י ְַחצְ אֵ ל 10וְגוּ ִני ְויֵ ֶצ ר ו ְִשׁלֵּ ם ְ 11בּנֵי ִבלְ הָ ה:
ת־מכִ יר אֲ ִבי גִ ְלﬠָ ד:
ָ
ַשּׁה אַ ְשׂ ִריאֵ ל אֲ ֶשׁר יָלָ ָדה ִפּילַ גְ שׁוֹ הָ אֲ ַר ִמּיָּה י ְָל ָדה אֶ
ְ 7:14בּנֵי ְמנ ֶ
ְשׁם הַ ֵשּׁנִי צְ לָ ְפחָ ד ו ִַתּ ְהיֶנָה ִלצְ לָ ְפחָ ד בָּ נוֹת:
ְשׁם אֲ חֹ תוֹ ַמ ֲﬠכָה ו ֵ
וּלשֻׁ ִפּים ו ֵ
7:15וּמָ כִ יר לָ ַקח ִא ָשּׁה ְלחֻ ִפּים ְ
ְשׁם אָ ִחיו ָשׁ ֶרשׁ וּבָ נָיו אוּלָ ם ו ָָר ֶקם:
ת־מכִ יר בֵּ ן ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ פָּ ָרשׁ 12ו ֵ
7:16ו ֵַתּלֶ ד ַמ ֲﬠכָה אֵ ֶשׁ ָ
ַשּׁה:
ן־מנ ֶ
 7:17וּבֶ ן 13אוּלָ ם ְבּ ָדן אֵ לֶּ ה ְבּנֵי גִ לְ ﬠָ ד בֶּ ן־מָ כִ יר בֶּ ְ
ישׁהוֹד וְאֶ ת־אֲ ִביﬠֶ זֶר וְאֶ ת־מַ ְחלָ ה:
ת־א ְ
ִ
7:18וַאֲ חֹ תוֹ הַ מֹּלֶ כֶת יָלְ ָדה אֶ
יד ע אַ ְחיָן ו ֶָשׁכֶם וְלִ ְק ִחי וַאֲ נִיﬠָ ם:
7:19וַיִּ ְהיוּ ְבּנֵי ְשׁ ִמ ָ
וּבנֵי אֶ פְ ַריִם שׁוּתָ לַ ח וּבֶ ֶרד ְבּנוֹ וְתַ חַ ת ְבּנוֹ וְאֶ לְ ﬠָ ָדה ְבנוֹ וְתַ חַ ת ְבּנוֹ:
ְ 7:20
ת־מ ְקנֵיהֶ ם:
ִ
ְ 7:21וזָבָ ד ְבּנוֹ וְשׁוּתֶ לַ ח ְבּנוֹ וְﬠֵ זֶר וְאֶ לְ ﬠָ ד וַהֲ ָרגוּם אַ ְנ ֵשׁי־ ַגת הַ נּוֹלָ ִדים בָּ אָ ֶרץ כִּ י י ְָרדוּ לָ ַקחַ ת אֶ
7:22וַיִּ ְתאַ בֵּ ל אֶ ְפ ַריִם אֲ ִביהֶ ם י ִָמים ַר ִבּים וַ ָיּבֹאוּ אֶ חָ יו ְלנַחֲ מוֹ:
ת־שׁמוֹ ְבּ ִריﬠָ ה כִּ י ְב ָרﬠָ ה הָ יְתָ ה ְבּבֵ יתוֹ:
ְ
ל־א ְשׁתּוֹ ו ַַתּהַ ר ו ֵַתּלֶ ד בֵּ ן וַיִּ ְק ָרא אֶ
ַ 7:23ויָּב ֹא אֶ ִ
וּבתּוֹ ֶשׁאֱ ָרה ו ִַתּבֶ ן אֶ ת־בֵּ ית־חוֹרוֹן הַ תַּ ְחתּוֹן וְאֶ ת־הָ ﬠֶ ְליוֹן וְאֵ ת אֻ זֵּ ן ֶשׁאֱ ָרה:
ִ 7:24
14
7:25ו ְֶרפַ ח ְבּנוֹ ו ְֶר ֶשׁף ְבּנוֹ וְתֶ לַ ח ְבּנוֹ וְתַ חַ ן ְבּנוֹ:
ישׁמָ ע ְבּנוֹ:
7:26לַ ְﬠ ָדּן ְבּנוֹ ﬠַ ִמּיהוּד ְבּנוֹ אֱ לִ ָ


שׁיהָ 62
ת־מגְ ָר ֶ
ִ
)אֶ ת וְאֶ ת(  Joshua 21:34 // omit MT LXXאֶ ת־י ְָק ְנﬠָ ם וְאֶ
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שׁיהָ 62
ת־מגְ ָר ֶ
ִ
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7:27נוֹן ְבּנוֹ יְהוֹשֻׁ ﬠַ ְבּנוֹ:
וּבנֹתֶ יהָ :
וּבנֹתֶ יהָ ﬠַ ד־ﬠַ יָּה ְ
וּשׁכֶם ְ
ֹתיהָ ְ
וּבנ ֶ
ֹתיהָ וְלַ ִמּזְ ָרח ַנﬠ ֲָרן וְלַ ַמּﬠ ֲָרב ֶגּזֶר ְ
וּבנ ֶ
בוֹתם בֵּ ית־אֵ ל ְ
7:28וַאֲ חֻ זָּתָ ם וּמ ְֹשׁ ָ
נוֹתיהָ ְבּאֵ לֶּ ה
וּב ֶ
וּבנוֹתֶ יהָ דּוֹר ְ
ֹתיהָ ְ 1מגִ דּוֹ ְ
וּבנ ֶ
ֹתיהָ י ְִב ְלﬠָ ם ְ
וּבנ ֶ
ֹתיהָ ַתּ ְﬠ ַנ ְ
וּבנ ֶ
ית־שׁאָ ן ְ
ְ
ַשּׁה בֵּ
ֵי־מנ ֶ
7:29וְﬠַ ל־י ְֵדי ְבנ ְ
י ְָשׁבוּ ְבּנֵי יוֹסֵ ף בֶּ ן־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְשׂ ַרח אֲ חוֹתָ ם:
וּב ִריﬠָ ה ו ֶ
ְ 7:30בּנֵי אָ ֵשׁר י ְִמנָה ְוי ְִשׁוָה ְוי ְִשׁוִי ְ
וּבנֵי ְב ִריﬠָ ה חֶ בֶ ר וּמַ ְלכִּ יאֵ ל הוּא אֲ ִבי ִב ְר ָזיִת :2
ְ 7:31
חוֹתם:
הוֹליד אֶ ת־י ְַפלֵ ט וְאֶ ת־ ָשׁ ֶמר 3וְאֶ ת־הֵ לֶ ם  4וְאֵ ת שׁוּﬠָ א אֲ ָ
7:32וְחֶ בֶ ר ִ
וּב ְמהָ ל וְﬠַ ְשׁוָת אֵ לֶּ ה ְבּנֵי י ְַפלֵ ט:
ִ
וּבנֵי יַפְ לֵ ט פָּ סַ
ְ 7:33
6
5
וּבנֵי ָשׁ ֶמר אֲ ִחיו ָר ְהגָּה וְחֻ בָּ ה וַאֲ ָרם:
ְ 7:34
ְשׁלֶ שׁ וְﬠָ מָ ל:
וּבנֵי7־הֵ לֶ ם אָ ִחיו צוֹפַ ח ְוי ְִמנָע ו ֵ
ְ 7:35
וּבנֵי י ְִמנָע:8
ְ 7:36בּנֵי צוֹפָ ח סוּחַ וְחַ ְרנֶפֶ ר וְשׁוּﬠָ ל ְ
וּבאֵ ָרא:
ְשׁמָּ א ו ְִשׁלְ ָשׁה ְוי ֶֶתרְ 9
7:37בֶּ צֶר וָהוֹד ו ַ
וּבנֵי יֶתֶ ר ְי ֻפנֶּה וּפִ ְספָּ ה ו ְַא ָרא:
ְ 7:38
וּבנֵי ﬠֻלָּ א אָ ַרח וְחַ נִּיאֵ ל ו ְִרצְ יָא:
ְ 7:39
יאים ו ְִה ְת ַי ְח ָשׂם בַּ צָּבָ א בַּ ִמּ ְלחָ ָמה
אשׁי הַ ְנּ ִשׂ ִ
בּוֹרי חֲ יָלִ ים ָר ֵ
רוּרים גִּ ֵ
אשׁי בֵ ית־הָ אָ בוֹת ְבּ ִ
7:40כָּל־אֵ לֶּ ה ְבנֵי־אָ ֵשׁר ָר ֵ
ִמ ְספָּ ָרם אֲ נ ִָשׁים ﬠֶ ְשׂ ִרים ו ְִשׁ ָשּׁה אָ לֶ ף:
ישׁי:
הוֹליד אֶ ת־בֶּ לַ ע ְבּכֹרוֹ אַ ְשׁבֵּ ל הַ ֵשּׁנִי וְאַ ְח ַרח הַ ְשּׁ ִל ִ
וּבנְ י ִָמן ִ
ִ 8:1
ישׁי:
יﬠי ו ְָרפָ א הַ חֲ ִמ ִ
8:2נוֹחָ ה הָ ְר ִב ִ
 8:3וַיִּ ְהיוּ בָ נִים לְ בָ לַ ע אַ ְר ְדּ ְ 10וג ֵָרא וַאֲ ִבי אֵ הוּד :11
8:4וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי אֵ הוּד  12אֲ ִבישׁוּﬠַ ְ 13ו ַנﬠ ֲָמן וַאֲ ִחיָּה :14
ְחוּרם:
וּשׁפוּפָ ן ו ָ
ְ 8:5וג ֵָרא ְ
ל־מנָחַ ת:
יוֹשׁבֵ י גֶבַ ע וַיַּגְ לוּם אֶ ָ
אשׁי אָ בוֹת ְל ְ
 8:6אֵ לֶּ ה הֵ ם ָר ֵ
ְ 8:7ו ַנﬠֲמָ ן וַאֲ ִחיָּה ְוג ֵָרא הוּא הֶ גְ לָ ם ְוג ֵָרא הוֹלִ יד 15אֶ ת־ ֻﬠזָּא וְאֶ ת־אֲ ִחיחֻ ד:
ָשׁיו:
חוּשׁים וְאֶ ת־בַּ ﬠ ֲָרא נ ָ
ִ
ן־שׁ ְלחוֹ אֹתָ ם
ְשׁחֲ ַריִם הוֹלִ יד ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָ ב ִמ ִ
8:8ו ַ
ת־מ ְלכָּם:
ַ
ישׁא וְאֶ
8:9וַיּוֹלֶ ד ִמן־חֹ ֶדשׁ ִא ְשׁתּוֹ אֶ ת־יוֹבָ ב וְאֶ ת־צִ ְביָא וְאֶ ת־מֵ ָ
אשׁי אָ בוֹת:
ת־מ ְרמָ ה אֵ לֶּ ה בָ נָיו ָר ֵ
ִ
ת־שׂכְ יָה וְאֶ
ָ
8:10וְאֶ ת־יְעוּץ וְאֶ
8:11וּמֵ חֻ ִשׁים הוֹלִ יד אֶ ת־אֲ ִביטוּב וְאֶ ת־אֶ לְ פָּ ﬠַ ל:
ֹתיהָ :
וּבנ ֶ
וּמ ְשׁﬠָ ם ו ָָשׁ ֶמר 16הוּא בָּ נָה אֶ ת־אוֹנוֹ וְאֶ ת־ ד ְ
וּבנֵי אֶ ְלפַּ ﬠַ ל ﬠֵ בֶ ר ִ
ְ 8:12
ת־יוֹשׁבֵ י גַת:
ְ
יוֹשׁבֵ י אַ יָּלוֹן הֵ מָּ ה ִה ְב ִריחוּ אֶ
אשׁי הָ אָ בוֹת ְל ְ
וּב ִרﬠָ ה ו ֶָשׁ ַמע הֵ ָמּה ָר ֵ
ְ 8:13
ִירמוֹת:
 8:14וַאֲ חֵ יהֶ םָ 1שׁ ָשׁק ו ֵ
ֹתיהָ 29
וּבנ ֶ
ֹתיהָ (  cf LXX // omit MT Tg Syr Vgי ְִב ְלﬠָ ם ְ
וּבנ ֶ
וּבנֹתֶ יהָ ְ 
) ְ
ִ MT Kethibב ְרזוֹת ִ MT Qere Hebrew Mss cf Vg //ב ְר ָזיִת 31
שׁ ֶמר 32
 MTשׁוֹמֵ ר ָ LXX and v.34 //
חוֹתם  v.35 //הֵ לֶ ם 32
ָ
MT
 MTאֲ ִחי וְרוֹהֲ גָה  cf LXX //אֲ ִחיו ָר ְהגָּה 34

 MTי ְַחבָּ ה  MT Qere LXX Vg //וְחֻ בָּ ה
וּבנֵי
 MTוּבֶ ן ְ Hebrew Mss LXX(L) Vg //
וּבנֵי י ְִמנָע
) stropha, bisנ(  MTוּבֵ ִרי ְוי ְִמ ָרה  ; LXX(44 72) Mss omit kai; //י ְִמנָע ְ LXX(52) Ms and v.35
ְ MT LXX(19 93 = L; 44 121) iethranוי ְִת ָרן ְ LXX(AN) Mss cf v.38; LXX(B; 127 = L) thera //וי ֶֶתר
) strophaרד(  MTאַ ָדּר  Hebrew Mss LXX(AN) cf Genesis 46:21; Numbers 26:40 //אַ ְר ְדּ 3
 MTוַאֲ ִביהוּד  cf Judges 3:15 //וַאֲ ִבי אֵ הוּד 3
) restored v.6אֵ הוּדאֵ הוּד(  v.6 // omit MTוְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי אֵ הוּד 4
 MTוַאֲ ִבישׁוּﬠַ  LXX(44 72) Mss //אֲ ִבישׁוּﬠַ 4
 MTוַאֲ חוֹחַ  LXX Ms Syr and v.7 //וַאֲ ִחיָּה 4
הוֹליד 7
ְהוֹליד ְ LXX(19-93 = L; 121) //וג ֵָרא ִ
 MTו ִ
ָשׁ ֶמר 12
 MT Vgו ָָשׁ ֶמד  Hebrew Mss LXX Tg Syr //ו ָ
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8:15וּזְ בַ ְדיָה וַﬠ ֲָרד וָﬠָ ֶדר:
וּמיכָאֵ ל ְוי ְִשׁפָּ ה וְיוֹחָ א ְבּנֵי ְב ִריﬠָ ה:
ִ 8:16
וּמשֻׁ לָּ ם ו ְִחזְ ִקי וָחָ בֶ ר:
8:17וּזְ בַ ְדיָה ְ
ְ 8:18וי ְִשׁ ְמ ַרי ְויִזְ לִ יאָ ה וְיוֹבָ ב ְבּנֵי אֶ ְלפָּ ﬠַ ל:
ְ 8:19וי ִָקים וְזִ כְ ִרי ְוז ְַב ִדּי:
8:20וֶאֱ לִ יﬠֵ נַי וְצִ לְּ תַ י וֶאֱ לִ יאֵ ל:
וּב ָראיָה ו ְִשׁ ְמ ָרת ְבּנֵי ִשׁ ְמﬠִ י:
8:21וַﬠ ֲָדיָה ְ
ְ 8:22וי ְִשׁפָּ ן וָﬠֵ בֶ ר וֶאֱ לִ יאֵ ל:
8:23וְﬠַ ְבדּוֹן וְזִ כְ ִרי וְחָ נָן:
8:24וַחֲ ַנ ְניָה וְﬠָ ְמ ִרי 2וְﬠֵ ילָ ם וְﬠַ ְנת ִֹתיָּה:
ְ 8:25ויִפְ ְדיָה וּפְ נוּאֵ ל ְ 3בּנֵי ָשׁ ָשׁק:
וּשׁחַ ְריָה וַﬠֲתַ לְ יָה:
ְשׁ ְמ ְשׁ ַרי ְ
8:26ו ַ
ְ 8:27ויַﬠ ֲֶר ְשׁיָה וְאֵ לִ יָּה וְזִ כְ ִרי ְבּנֵי ְירֹחָ ם:
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
אשׁים אֵ לֶּ ה י ְָשׁבוּ ִב
אשׁי אָ בוֹת ְלת ְֹלדוֹתָ ם ָר ִ
8:28אֵ לֶּ ה ָר ֵ
4
ְשׁם ִא ְשׁתּוֹ מַ ֲﬠכָה:
וּבגִ ְבעוֹן י ְָשׁבוּ יְﬠִ יאֵ ל אֲ ִבי גִ ְבעוֹן ו ֵ
ְ 8:29
וּבנוֹ הַ ְבּכוֹר ﬠַ ְבדּוֹן וְצוּר ו ְִקישׁ וּבַ ﬠַ ל ְונֵרְ 5ונ ָָדב :
ְ 8:30
6
וּמ ְקלוֹת :
8:31וּגְ דוֹר וְאַ ְחיוֹ ָו ָזכֶר ִ
ירוּשׁלַ ִם ﬠִ ם־אֲ חֵ יהֶ ם:
ת־שׁ ְמאָ ה וְאַ ף־הֵ מָּ ה ֶנגֶד אֲ חֵ יהֶ ם י ְָשׁבוּ ִב ָ
ִ
הוֹליד אֶ
וּמ ְקלוֹת ִ
ִ 8:32
ְשׁאוּל הוֹלִ יד אֶ ת־יְהוֹנ ָָתן וְאֶ ת־מַ לְ כִּ י־שׁוּﬠַ וְאֶ ת־אֲ ִבינ ָָדב
ת־שׁאוּל ו ָ
ָ
ת־קישׁ ְו ִקישׁ הוֹלִ יד אֶ
ְ 8:33ונֵר הוֹלִ יד אֶ ִ
וְאֶ ת־ ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל :7
9
8
ת־מיכָה:
ִ
וּמפִּ י־בָּ ﬠַ ל הוֹלִ יד אֶ
8:34וּבֶ ן־יְהוֹנָתָ ן ִמפִּ י־בָּ ﬠַ ל ִ
וּבנֵי ִמיכָה פִּ יתוֹן וָמֶ לֶ וְתַ ְא ֵרﬠַ וְאָ חָ ז:
ְ 8:35
8:36וְאָ חָ ז הוֹלִ יד אֶ ת־יְהוֹﬠַ ָדּה וִיהוֹﬠַ ָדּה הוֹלִ יד אֶ ת־ﬠָ לֶ מֶ ת וְאֶ ת־ﬠַ זְ מָ וֶת וְאֶ ת־זִ ְמ ִרי וְזִ ְמ ִרי הוֹלִ יד אֶ ת־מוֹצָ א:
ת־בּנְ ﬠָ א ְרפָ יָה ְ 10בנוֹ אֶ לְ ﬠָ ָשׂה ְבנוֹ אָ צֵל ְבּנוֹ:
ִ
8:37וּמוֹצָא הוֹלִ יד אֶ
11
וּשׁﬠַ ְריָה וַ ֲﬠז ְַריָה וְעֹבַ ְדיָה וְחָ נָן כָּל־אֵ לֶּ ה ְבּנֵי
יקם בֹּכְ רוּ ְוי ְִשׁמָ ﬠֵ אל ְ
8:38וּלְ אָ צֵ ל ִשׁ ָשּׁה בָ נִים וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹתָ ם ﬠַ זְ ִר ָ
אָ צַל:
וּבנֵי ﬠֵ ֶשׁק אָ ִחיו אוּלָ ם ְבּכֹרוֹ יְעוּשׁ הַ ֵשּׁנִי וֶאֱ לִ יפֶ לֶ ט הַ ְשּׁלִ ִשׁי:
ְ 8:39
וּבנֵי בָ נִים ֵמאָ ה וַחֲ ִמ ִשּׁים כָּל־אֵ לֶּ ה ִמ ְבּנֵי
וּמ ְר ִבּים בָּ נִים ְ
8:40וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־אוּלָ ם אֲ נ ִָשׁים גִּ בּ ֵֹרי־חַ יִל דּ ְֹרכֵי ֶק ֶשׁת ַ
ִבנְ י ִָמן:
ִיהוּדה הָ גְ לוּ ְלבָ בֶ ל ְבּ ַמﬠֲלָ ם:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ַמ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ְ 9:1וכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְתי ְַחשׂוּ ו ְִהנָּם כְּ ִ
שׁנִים אֲ ֶשׁר בַּ אֲ חֻ זָּתָ ם ְבּﬠָ ֵריהֶ ם י ְִשׂ ָראֵ ל הַ כֹּהֲ נִים הַ ְלוִיִּ ם וְהַ נּ ְִתינִים:
יּוֹשׁ ִבים הָ ִרא ֹ
9:2וְהַ ְ
ַשּׁה:
וּמנ ֶ
ן־בּנֵי אֶ פְ ַריִם ְ
וּמ ְ
ן־בּנֵי ִב ְני ִָמן ִ
וּמ ְ
ְהוּדה ִ
ן־בּנֵי י ָ
ירוּשׁלַ ִם י ְָשׁבוּ ִמ ְ
ָ
וּב
ִ 9:3
ְהוּדה:
־בּנֵי־פֶ ֶרץ בֶּ ן־י ָ
ן־א ְמ ִרי בֶ ן־בָּ נִי ִמן ְ 12
9:4עוּתַ י בֶּ ן־ﬠַ ִמּיהוּד בֶּ ן־ﬠָ ְמ ִרי בֶּ ִ
 MTוְאַ ְחיוֹ  LXX(19-93 = L; 121) Mss //וַאֲ חֵ יהֶ ם 14

1

)וְﬠָ ְמ ִרי וְﬠֵ ילָ ם(  LXX // omit MT Tg Syr Vgוְﬠָ ְמ ִרי 24

2

 MT Kethibוּפְ נִיאֵ ל  MT Qere Hebrew Mss LXX Tg Vg //וּפְ נוּאֵ ל 25

3

 LXX(L) // omit MTיְﬠִ יאֵ ל 29

4

) ְונֵר ְונ ָָדב( ְ LXX // omit MT Tg Syr Vgונֵר 30

5

וּמ ְקלוֹת 31
וּמ ְקלוֹת( ִ LXX // omit MT Tg Syr Vg
וּמ ְקלוֹת ִ
) ִ

6

 MT Tg Syr Vgאֶ ְשׁבָּ ﬠַ ל ִ II Samuel 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms //אישׁ־בָּ ﬠַ ל 33
ְ MT Tg Syr Vgמ ִריב בָּ ﬠַ ל ִ LXX(19-93 56 71) Mss //מפִּ י־בָּ ﬠַ ל 34
וּמפִּ י־בָּ ﬠַ ל 34
וּמ ִריב בַּ ﬠַ ל ִ LXX(19-93 71 121) Mss //
ְ MT Tg Syr Vg

7
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9

ָ MTרפָ ה ְ LXX and 9:43 //רפָ יָה 37

10

ﬠז ְַריָה 38
)וַ ֲﬠז ְַריָהוְעֹבַ ְדיָה(  LXX Mss // omit MT Tg Syr Vgוַ ֲ

11

ִימן  MT Qere Hebrew Mss Tg Vg //בָּ נִי ִמן 4
 MT Kethibבָּ נ ִ

12

ֲשׂיָה הַ ְבּכוֹר וּבָ נָיו:
וּמן־הַ ֵשּׁלָ נִי 1ﬠ ָ
ִ 9:5
שׁ־מאוֹת ו ְִת ְשׁ ִﬠים:
ן־בּנֵי־ז ֶַרח ְי עוּאֵ ל וַאֲ חֵ יהֶ ם ֵשׁ ֵ
וּמ ְ
ִ 9:6
ְהוּדה 2בֶּ ן־הַ ְסּנֻאָ ה:
ן־משֻׁ לָּ ם בֶּ ן־י ָ
ן־בּנֵי ִבּנְ י ִָמן סַ לּוּא בֶּ ְ
וּמ ְ
ִ 9:7
ן־רעוּאֵ ל בֶּ ן־י ְִב ִניָּה:
ן־שׁפַ ְטיָה בֶּ ְ
וּמשֻׁ לָּ ם בֶּ ְ
ן־מכְ ִרי ְ
ְ 9:8וי ְִב ְניָה בֶּ ן־ ְי רֹחָ ם וְאֵ לָ ה בֶ ן־ﬠֻזִּ י בֶּ ִ
ֹתיהֶ ם:
אשׁי אָ בוֹת ְלבֵ ית אֲ ב ֵ
9:9וַאֲ חֵ יהֶ ם ְלתֹלְ דוֹתָ ם ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים ו ְִשׁ ָשּׁה כָּל־אֵ לֶּ ה אֲ נ ִָשׁים ָר ֵ
וּמן־הַ כֹּהֲ נִים י ְַד ְﬠיָה וִיהוֹי ִָריב ְויָכִ ין:
ִ 9:10
ן־מ ָריוֹת בֶּ ן־אֲ ִחיטוּב ְנגִ יד בֵּ ית הָ אֱ ִהים:
ן־משֻׁ לָּ ם בֶּ ן־צָדוֹק בֶּ ְ
ן־חלְ ִקיָּה בֶּ ְ
9:11וַ ֲﬠז ְַריָה בֶ ִ
ן־אמֵּ ר:
ן־מ ִשׁלֵּ ִמית בֶּ ִ
ן־משֻׁ לָּ ם בֶּ ְ
ן־מ ְלכִּ יָּה וּמַ ְﬠ ַשׂי בֶּ ן־ﬠ ֲִדיאֵ ל בֶּ ן־י ְַחז ֵָרה בֶּ ְ
ַ 9:12וﬠ ֲָדיָה בֶּ ן־ ְי ֹרחָ ם בֶּ ן־פַּ ְשׁחוּר בֶּ ַ
3
ֲבוֹדת בֵּ ית־הָ אֱ ִהים:
בּוֹרי חַ יִל ִל ְמלֶ אכֶת ﬠ ַ
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת ְו ִשׁ ִשּׁים גִּ ֵ
אשׁים ְלבֵ ית אֲ בוֹתָ ם אֶ לֶ ף ְ
9:13וַאֲ חֵ יהֶ ם ָר ִ
ן־בּנֵי ְמ ָר ִרי:
יקם בֶּ ן־חֲ ַשׁ ְביָה ִמ ְ
וּמן־הַ לְ וִיִּ ם ְשׁ ַמﬠְ יָה בֶ ן־חַ שּׁוּב בֶּ ן־ﬠַ זְ ִר ָ
ִ 9:14
ן־מיכָא בֶּ ן־זִ כְ ִרי בֶּ ן־אָ סָ ף:
וּמ ַתּנְ יָה בֶּ ִ
9:15וּבַ ְקבַּ ַקּר חֶ ֶרשׁ ְוגָלָ ל ַ
יּוֹשׁב ְבּחַ צְ ֵרי נְטוֹפָ ִתי:
ן־שׁ ַמ ְﬠיָה בֶּ ן־גָּלָ ל בֶּ ן־יְדוּתוּן וּבֶ ֶרכְ יָה בֶ ן־אָ סָ א בֶּ ן־אֶ ְל ָקנָה הַ ֵ
9:16וְעֹבַ ְד ָיה בֶּ ְ
שּׁﬠ ֲִרים ַשׁלּוּם וְﬠַ קּוּב ְו טַ לְ מֹן וַאֲ ִחימָ ן וַאֲ ִחיהֶ ם ַשׁלּוּם הָ ר ֹאשׁ:
9:17וְהַ ֹ
שּׁﬠ ֲִרים לְ מַ חֲ נוֹת ְבּנֵי לֵ וִי:
9:18וְﬠַ ד־הֵ נָּה ְבּ ַשׁﬠַ ר הַ מֶּ לֶ ִמזְ ָרחָ ה הֵ מָּ ה הַ ֹ
ֲבוֹדה שׁ ְֹמ ֵרי הַ ִסּ ִפּים לָ אֹהֶ ל
ן־קוֹרא בֶּ ן־אֲ ְביָסָ ף 4בֶּ ן־קֹ ַרח וְאֶ חָ יו לְ בֵ ית־אָ ִביו הַ ָקּ ְר ִחים ﬠַ ל ְמלֶ אכֶת הָ ﬠ ָ
ֵ
ְשׁלּוּם בֶּ
9:19ו ַ
שׁ ְמ ֵרי הַ מָּ בוֹא:
ֹתיהֶ ם ﬠַ ל־מַ חֲ נֵה יְהוָה ֹ
וַאֲ ב ֵ
9:20וּפִ י ְנחָ ס בֶּ ן־אֶ לְ ﬠָ זָר נָגִ יד הָ יָה ﬠֲלֵ יהֶ ם לְ פָ נִים יְהוָה ﬠִ מּוֹ:
9:21זְ כ ְַריָה בֶּ ן ְמ ֶשׁלֶ ְמיָה שֹׁﬠֵ ר פֶּ תַ ח לְ אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד:
וּשׁמוּאֵ ל
וּשׁנֵים ﬠָ ָשׂר הֵ מָּ ה ְבחַ צְ ֵריהֶ ם ִה ְתי ְַח ָשׂם הֵ ָמּה יִסַּ ד ָדּוִיד ְ
שׁﬠ ֲִרים בַּ ִסּפִּ ים ָמאתַ יִם ְ
רוּרים ְל ֹ
9:22כֻּלָּ ם הַ ְבּ ִ
הָ רֹאֶ ה בֶּ אֱ מוּנָתָ ם:
וּבנֵיהֶ ם ﬠַ ל־הַ ְשּׁﬠָ ִרים לְ בֵ ית־יְהוָה ְלבֵ ית־הָ אֹהֶ ל ְל ִמ ְשׁ ָמרוֹת:
9:23וְהֵ ם ְ
שּׁﬠ ֲִרים ִמזְ ָרח יָמָּ ה צָפוֹנָה וָנֶגְ בָּ ה:
ְ 9:24לאַ ְרבַּ ע רוּחוֹת י ְִהיוּ הַ ֹ
9:25וַאֲ חֵ יהֶ ם ְבּחַ צְ ֵריהֶ ם לָ בוֹא ְל ִשׁ ְבﬠַ ת הַ יּ ִָמים מֵ ﬠֵ ת אֶ ל־ﬠֵ ת ִﬠם־אֵ לֶּ ה:
שּׁﬠ ֲִרים הֵ ם הַ ְלוִיִּ ם וְהָ יוּ ﬠַ ל־הַ ְלּ ָשׁכוֹת וְﬠַ ל הָ אֹ צְ רוֹת בֵּ ית הָ אֱ ִהים:
9:26כִּ י בֶ אֱ מוּנָה הֵ ָמּה אַ ְרבַּ ﬠַ ת גִּ בּ ֵֹרי הַ ֹ
וּס ִביבוֹת בֵּ ית־הָ אֱ ִהים י ִָלינוּ כִּ י־ﬠֲלֵ יהֶ ם ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ  5וְהֵ ם ﬠַ ל־הַ ַמּפְ תֵּ חַ וְלַ בּ ֶֹקר לַ ֹבּ ֶקר:
ְ 9:27
וּב ִמ ְספָּ ר יוֹצִ יאוּם:
י־ב ִמ ְספָּ ר י ְִביאוּם ְ
ֲבוֹדה כִּ ְ
9:28וּמֵ הֶ ם ﬠַ ל־כְּ לֵ י הָ ﬠ ָ
קֹּדשׁ ְוﬠַ ל־הַ סֹּלֶ ת וְהַ ַיּיִן וְהַ ֶשּׁמֶ ן וְהַ ְלּבוֹנָה וְהַ ְבּ ָשׂ ִמים:
9:29וּמֵ הֶ ם ְממֻ נִּ ים ﬠַ ל־הַ כֵּלִ ים וְﬠַ ל כָּל־כְּ לֵ י הַ ֶ
ן־בּנֵי הַ כֹּהֲ ִנים ר ְֹקחֵ י הַ ִמּ ְר ַקחַ ת לַ ְבּ ָשׂ ִמים:
וּמ ְ
ִ 9:30
ֲשׂה הַ חֲ ִב ִתּים:
9:31וּמַ ִתּ ְתיָה ִמן־הַ לְ וִיִּ ם הוּא הַ ְבּכוֹר לְ ַשׁלֻּם הַ ָקּ ְר ִחי בֶּ אֱ מוּנָה ﬠַ ל מַ ﬠ ֵ
ן־בּ ֵני הַ ְקּהָ ִתי ִמן־אֲ חֵ יהֶ ם ﬠַ ל־לֶ חֶ ם הַ ַמּﬠ ֲָרכֶת לְ הָ כִ ין ַשׁבַּ ת ַשׁבָּ ת:
וּמ ְ
ִ 9:32
6
אשׁי אָ בוֹת לַ לְ וִיִּ ם בַּ לְּ ָשׁכֹת פְּ ִ
9:33וְאֵ לֶּ ה הַ ְמשׁ ְֹר ִרים ָר ֵ
טוּרים כִּ י־יוֹמָ ם וָלַ יְלָ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם בַּ ְמּלָ אכָה:
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
אשׁים אֵ לֶּ ה י ְָשׁבוּ ִב
אשׁי הָ אָ בוֹת לַ לְ וִיִּ ם לְ תֹלְ דוֹתָ ם ָר ִ
9:34אֵ לֶּ ה ָר ֵ
ְשׁם ִא ְשׁתּוֹ מַ ֲﬠכָה:
וּבגִ ְבעוֹן י ְָשׁבוּ אֲ ִבי־גִ ְבעוֹן יְﬠִ יאֵ ל  7ו ֵ
ְ 9:35
וּבנוֹ הַ ְבּכוֹר ﬠַ ְבדּוֹן וְצוּר ו ְִקישׁ וּבַ ﬠַ ל ְונֵר ְונ ָָדב:
ְ 9:36
וּמ ְקלוֹת:
9:37וּגְ דוֹר וְאַ ְחיוֹ וּזְ כ ְַריָה ִ
ירוּשׁלַ ִם ִﬠם־אֲ חֵ יהֶ ם:
ָ
ת־שׁ ְמאָ ה 8וְאַ ף־הֵ ם ֶנגֶד אֲ חֵ יהֶ ם י ְָשׁבוּ ִב
ִ
וּמ ְקלוֹת הוֹלִ יד אֶ
ִ 9:38
ת־מ ְלכִּ י־שׁוּﬠַ וְאֶ ת־אֲ ִבינ ָָדב
ַ
ְשׁאוּל הוֹלִ יד אֶ ת־יְהוֹנ ָָתן וְאֶ
ת־שׁאוּל ו ָ
ָ
ת־קישׁ ְו ִקישׁ הוֹלִ יד אֶ
הוֹליד אֶ ִ
ְ 9:39ונֵר ִ
וְאֶ ת־ ִאישׁ־בָּ ﬠַ ל :9
שּׁלָ נִי 5
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ת־מיכָה:
ִ
הוֹליד אֶ
וּמפִּ י־בָּ ﬠַ ל ִ 2
9:40וּבֶ ן־יְהוֹנָתָ ן ִמפִּ י־בָּ ﬠַ ל ִ 1
וּבנֵי ִמיכָה פִּ יתוֹן וָמֶ לֶ וְתַ ְח ֵרﬠַ וְאָ חָ ז:3
ְ 9:41
הוֹליד אֶ ת־מוֹצָ א:
9:42וְאָ חָ ז הוֹלִ יד אֶ ת־יַﬠְ ָדה ְויַﬠְ ָדה 4הוֹלִ יד אֶ ת־ﬠָ לֶ מֶ ת וְאֶ ת־ﬠַ זְ מָ וֶת וְאֶ ת־זִ ְמ ִרי וְזִ ְמ ִרי ִ
ת־בּ ְנﬠָ א ְוּרפָ יָה ְבנוֹ אֶ ְלﬠָ ָשׂה ְבנוֹ אָ צֵל ְבּנוֹ:
ִ
9:43וּמוֹצָא הוֹלִ יד אֶ
וּשׁﬠַ ְריָה וַ ֲﬠז ְַריָה 5וְעֹבַ ְדיָה וְחָ נָן אֵ לֶּ ה ְבּנֵי אָ צַל:
יקם בֹּכְ רוּ ְוי ְִשׁמָ ﬠֵ אל ְ
9:44וּלְ אָ ֵצל ִשׁ ָשּׁה בָ נִים וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹתָ ם ﬠַ זְ ִר ָ
10:1וּפְ לִ ְשׁ ִתּים נִלְ חֲ מוּ ְבי ְִשׂ ָראֵ ל וַ ָיּנָס ִאישׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמפְּ נֵי פְ לִ ְשׁ ִתּים וַיִּ ְפּלוּ חֲ לָ ִלים ְבּהַ ר גִּ לְ בֹּﬠַ :
ת־מ ְלכִּ י־שׁוּﬠַ ְבּנֵי ָשׁאוּל:
ַ
10:2וַיּ ְַד ְבּקוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים אַ חֲ ֵרי ָשׁאוּל וְאַ חֲ ֵרי בָ נָיו וַיַּכּוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים אֶ ת־יוֹנ ָָתן וְאֶ ת־אֲ ִבינ ָָדב וְאֶ
יּוֹרים:
מּוֹרים בַּ ָקּ ֶשׁת וַיָּחֶ ל ִמן־הַ ִ
ל־שׁאוּל וַיִּ ְמצָ אֻ הוּ הַ ִ
10:3ו ִַתּכְ בַּ ד הַ ִמּ ְלחָ מָ ה ﬠַ ָ
ֹשׂא
לוּ־בי ְול ֹא אָ בָ ה נ ֵ
ֹשׂא כֵלָ יו ְשׁ ף חַ ְר ְבּ ו ְָד ְק ֵרנִי בָ הּ פֶּ ן־ ָיבֹאוּ הָ ﬠ ֲֵר ִלים הָ אֵ לֶּ ה ו ְִה ְתﬠַ ְלּ ִ
ֹאמר ָשׁאוּל אֶ ל־נ ֵ
ַ 10:4ויּ ֶ
כֵלָ יו כִּ י י ֵָרא ְמאֹד וַיִּ ַקּח ָשׁאוּל אֶ ת־הַ חֶ ֶרב וַיִּ פֹּ ל ﬠָ לֶ יהָ :
ֹשׂא־כֵלָ יו כִּ י ֵמת ָשׁאוּל וַיִּ פֹּ ל גַּם־הוּא ﬠַ ל־חַ ְרבּוֹ 6וַ ָיּמֹת:
10:5וַיּ ְַרא נ ֵ
וּשׁ ֶשׁת בָּ נָיו ְוכָל־בֵּ יתוֹ י ְַח ָדּו ֵמתוּ:
10:6וַיּ ָָמת ָשׁאוּל ְ
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־בָּ ﬠֵ מֶ ק כִּ י נָסוּ וְכִ י־מֵ תוּ ָשׁאוּל וּבָ נָיו וַיַּﬠַ זְ בוּ ﬠָ ֵריהֶ ם ַו ָיּנֻסוּ וַ ָיּבֹאוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ְֵשׁבוּ
10:7וַיִּ ְראוּ כּ ִ
בָּ הֶ ם:
ת־שׁאוּל וְאֶ ת־בָּ נָיו נ ְֹפ ִלים ְבּהַ ר גִּ לְ בֹּﬠַ :
ָ
10:8וַי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת וַ ָיּבֹאוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים לְ פַ ֵשּׁט אֶ ת־הַ חֲ לָ לִ ים וַיִּ ְמצְ אוּ אֶ
ְשׁ ְלּחוּ ְבאֶ ֶרץ־פְ לִ ְשׁ ִתּים סָ ִביב ְלבַ ֵשּׂר אֶ ת־ﬠֲצַבֵּ יהֶ ם ְואֶ ת־הָ ﬠָ ם:
10:9וַיַּפְ ִשׁיטֻ הוּ וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־ ר ֹאשׁוֹ וְאֶ ת־כֵּלָ יו ַוי ַ
ַ 10:10ויּ ִָשׂימוּ אֶ ת־כֵּלָ יו בֵּ ית אֱ הֵ יהֶ ם וְאֶ ת־גּ ְֻלגּ ְָלתּוֹ ָת ְקעוּ בֵּ ית ָדּגוֹן:
 10:11וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כֹּל יֹ ְשׁבֵ י  7יָבֵ ישׁ גִּ ְלﬠָ ד אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְל ָשׁאוּל:
מוֹתיהֶ ם ַתּחַ ת
ישׁה וַיִּ ְק ְבּ רוּ אֶ ת־ﬠַ צְ ֵ
ָל־אישׁ חַ יִל וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־גּוּפַ ת ָשׁאוּל וְאֵ ת גּוּפֹת בָּ נָיו ַוי ְִביאוּם יָבֵ ָ
10:12וַיָּקוּמוּ כּ ִ
הָ אֵ לָ ה ְבּיָבֵ שׁ וַיָּצוּמוּ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
ַם־ל ְשׁאוֹל בָּ אוֹב לִ ְדרוֹשׁ:
ֹא־שׁ ָמר ְוג ִ
ל־דּבַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁר ל ָ
ַ 10:13ויָּמָ ת ָשׁאוּל ְבּמַ ﬠֲלוֹ אֲ ֶשׁר מָ ﬠַ ל בַּ יהוָה ﬠַ ְ
ִשׁי:
ֹא־ד ַרשׁ בַּ יהוָה ַוי ְִמיתֵ הוּ ַויַּסֵּ ב אֶ ת־הַ ְמּלוּכָה לְ ָדוִיד בֶּ ן־י ָ
ְ 10:14ול ָ
וּב ָשׂ ְר אֲ נ ְָחנוּ:
מ ר ִהנֵּה ﬠַ צְ ְמ ְ
ל־דּוִיד חֶ ְברוֹנָה לֵ א ֹ
11:1וַיִּ ָקּ ְבצוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ָ
ֹאמר יְהוָה אֱ הֶ י ְל
ַם־שׁלְ שׁוֹם גַּם ִבּ ְהיוֹת ָשׁאוּל מֶ לֶ אַ תָּ ה הַ מּוֹצִ יא וְהַ ֵמּ ִביא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֶ
ַם־תּמוֹל גּ ִ
11:2גּ ְ
אַ תָּ ה ִת ְרﬠֶ ה אֶ ת־ﬠַ ִמּי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל וְאַ תָּ ה ִתּ ְהיֶה נָגִ יד ﬠַ ל ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־דּוִיד
11:3וַ ָיּבֹאוּ כָּל־זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הַ מֶּ לֶ חֶ ְב רוֹנָה וַיִּ כְ רֹת לָ הֶ ם ָדּוִיד ְבּ ִרית ְבּחֶ ְב רוֹן ִל ְפנֵי יְהוָה וַיִּ ְמ ְשׁחוּ אֶ ָ
ַד־שׁמוּאֵ ל:
לְ ֶמלֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ ְדבַ ר יְהוָה ְבּי ְ
ְבוּסי יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ:
ְשׁם הַ י ִ
ְרוּשׁלַ ִם ִהיא יְבוּס ו ָ
11:4וַיֵּלֶ ָדּוִיד ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל י ָ
ת־מצ ַֻדת צִ יּוֹן ִהיא ﬠִ יר ָדּוִיד:
ְ
ֹאמרוּ יֹ ְשׁבֵ י יְבוּס לְ ָדוִיד ל ֹא תָ בוֹא הֵ נָּה וַיִּ לְ כֹּד ָדּוִיד אֶ
11:5וַיּ ְ
ְבוּסי בָּ ִראשׁוֹנָה י ְִהיֶה לְ ר ֹאשׁ וּלְ ָשׂר ַויַּﬠַ ל בָּ ִראשׁוֹנָה יוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּיָה ַו ְי ִהי ְלר ֹאשׁ:
11:6וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִיד כָּל־מַ כֵּה י ִ
ֵשׁב ָדּוִיד בַּ ְמ ָצד ﬠַ ל־כֵּן ָק ְראוּ־לוֹ ﬠִ יר ָדּוִיד:
11:7וַיּ ֶ
ת־שׁאָ ר הָ ﬠִ יר:
ְ
11:8וַיִּ בֶ ן הָ ִﬠיר ִמסָּ ִביב ִמן־הַ ִמּלּוֹא וְﬠַ ד־הַ סָּ ִביב וְיוֹאָ ב יְחַ יֶּה אֶ
11:9וַיֵּלֶ ָדּוִיד הָ לוֹ ְוגָדוֹל וַיהוָה צְ בָ אוֹת ﬠִ מּוֹ:
בּוֹרים אֲ ֶשׁר ְל ָדוִיד הַ ִמּ ְתחַ זְּ ִקים ִﬠמּוֹ ְבמַ לְ כוּתוֹ ִﬠם־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְלהַ ְמ ִליכוֹ כִּ ְדבַ ר יְהוָה
אשׁי הַ גִּ ִ
11:10וְאֵ לֶּ ה ָר ֵ
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
1
9
מנֶה
ל־שׁ ֹ
הוּא־עוֹרר אֶ ת־חֲ נִיתוֹ ﬠַ ְ
ֵ
11:11וְאֵ לֶּ ה ִמ ְספַּ ר הַ גִּ בּ ִֹרים אֲ ֶשׁר לְ ָדוִיד י ְִשׁבַּ ﬠַ ל  8בֶּ ן־חַ כְ מוֹ ִני ר ֹאשׁ הַ ְשּׁ ָשׁה
מֵ אוֹת חָ לָ ל ְבּפַ ﬠַ ם אֶ חָ ת:
ְ MT Tg Syr Vgמ ִריב בָּ ﬠַ ל ִ LXX(19-93 56 121) Mss //מפִּ י־בָּ ﬠַ ל 40
וּמפִּ י־בָּ ﬠַ ל 40
וּמ ִרי בַּ ﬠַ ל ִ LXX(19-93 56 121) Mss //
ְ MT Tg Syr Vg

1
2

)וְאָ חָ זוְאָ חָ ז(  LXX // omit MT Tg Syr Vgוְאָ חָ ז 41

3

) strophaד(  MT Vgיַﬠְ ָרה ְוי ְַﬠ ָרה  Hebrew Mss LXX Tg //י ְַﬠ ָדה ְויַﬠְ ָדה 42

4

ﬠז ְַריָה 44
)וַ ֲﬠז ְַריָה וְעֹבַ ְדיָה(  LXX(19-93 = L; 121) // omit MTוַ ֲ

5

 MTהַ חֶ ֶרב  LXX and I Samuel 31:5 //חַ ְרבּוֹ 5

6

)יֹ ְשׁבֵ ייָבֵ ישׁ(  Hebrew Ms Syr cf LXX // omit MTיֹ ְשׁבֵ י 11

7



ִשׁבַּ ﬠַ ל 11
 MT Vgי ָָשׁ ְבﬠָ ם  LXX //י ְ
שׁה 11
לוֹשׁים  LXX(19-93) Mss and II Samuel 23:8 LXX(L) //הַ ְשּׁ ָ
 MT LXX Syr Vgהַ ְשּׁ ִ

8
9

לוֹשׁה הַ גִּ בּ ִֹרים:
חוֹחי הוּא ִבּ ְשׁ ָ
11:12וְאַ חֲ ָריו אֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן־דּוֹדוֹ הָ אֲ ִ
פוּ־שׁם לַ ִמּ ְלחָ ָמה ו ְַתּ ִהי חֶ ְל ַקת הַ ָשּׂ ֶדה ְמלֵ אָ ה ְשׂע ִוֹרים
ָ
ם־דּוִיד בַּ פַּ ס ַדּ ִמּים וְהַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים נֶאֱ ְס
11:13הוּא־הָ יָה ִﬠ ָ
וְהָ ﬠָ ם נָסוּ ִמפְּ נֵי פְ לִ ְשׁ ִתּים:
ַיּוֹשׁע יְהוָה ְתּשׁוּﬠָ ה גְ דוֹלָ ה:
 11:14וַיִּ ְתיַצְּ בְ 2בתוֹ ־הַ חֶ לְ ָקה וַיַּצִּ ילֶ הָ וַיַּכּוּ אֶ ת־פְּ לִ ְשׁ ִתּים ו ַ
ל־מﬠָ ַרת ﬠֲדֻ לָּ ם וּמַ חֲ נֵה פְ לִ ְשׁ ִתּים חֹ נָה ְבּﬠֵ ֶמק
ל־דּ ִויד אֶ ְ
לוֹשׁים ר ֹאשׁ ﬠַ ל־הַ צֻּר אֶ ָ
לוֹשׁה ִמן־הַ ְשּׁ ִ
ַ 11:15ויּ ְֵרדוּ ְשׁ ָ
ְרפָ ִאים:
צוּדה וּנְ צִ יב פְּ לִ ְשׁ ִתּים אָ ז ְבּבֵ ית לָ חֶ ם:
11:16ו ְָדוִיד אָ ז בַּ ְמּ ָ
11:17וַיִּ ְתאָ ו ָדּוִיד וַיּ ֹאמַ ר ִמי י ְַשׁ ֵקנִי מַ יִם ִמבּוֹר בֵּ ית־לֶ חֶ ם אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׁﬠַ ר:
ל־דּוִיד
בוּ־מיִם ִמבּוֹר בֵּ ית־לֶ חֶ ם אֲ ֶשׁר בַּ ַשּׁﬠַ ר וַיִּ ְשׂאוּ ַויּ ִָבאוּ אֶ ָ
ַ
11:18וַיִּ ְב ְקעוּ הַ ְשּׁ ָשׁה ְבּמַ חֲ נֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ְשׁאֲ
אֹתם לַ יהוָה:
ָ
תּוֹתם ַו ְינַסֵּ
וְל ֹא־אָ בָ ה ָדוִיד לִ ְשׁ ָ
שׁוֹתם הֱ ִביאוּם
שׁוֹתם כִּ י ְבנ ְַפ ָ
ַ 11:19ויּ ֹאמֶ ר חָ לִ ילָ ה ִלּי ֵמאֱ הַ י מֵ ﬠֲשׂוֹת ז ֹאת הֲ ַדם הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ְשׁ ֶתּה ְבנ ְַפ ָ
בּוֹרים:
וְל ֹא אָ בָ ה לִ ְשׁתּוֹתָ ם אֵ לֶּ ה ﬠָ שׂוּ ְשׁ ֶשׁת הַ גִּ ִ
4
ְלוֹ־שׁם
ֵ
ל־שׁ שׁ ֵמאוֹת חָ לָ ל ו
עוֹרר אֶ ת־חֲ נִיתוֹ ﬠַ ְ
לוֹשׁים וְהוּא ֵ
ישׁי 3אֲ ִחי־יוֹאָ ב הוּא הָ יָה ר ֹאשׁ הַ ְשּׁ ִ
11:20וְאֲ ִב ַ
לוֹשׁה:
בַּ ְשּׁ ָ
5
לוֹשׁה ל ֹא־בָ א:
ִ 11:21מן־הַ ְשּׁ ָשׁים נִכְ בָּ ד וַי ְִהי לָ הֶ ם לְ ָשׂר וְﬠַ ד־הַ ְשּׁ ִ
ן־ק ְבצְ אֵ ל הוּא ִהכָּה אֵ ת ְשׁנֵי אֲ ִריאֵ ל מוֹאָ ב וְהוּא י ַָרד ו ְִהכָּה
ב־פּﬠָ לִ ים ִמ ַ
ְ 11:22בּ ָניָה בֶ ן־יְהוֹי ָָד עִ 6אישׁ־חַ יִל ַר ְ
אֶ ת־הָ אֲ ִרי ְבּתוֹ הַ בּוֹר ְבּיוֹם הַ ָשּׁלֶ ג:
וּביַד הַ ִמּצְ ִרי חֲ נִית כִּ ְמנוֹר אֹ ְרגִ ים ַויּ ֵֶרד אֵ לָ יו בַּ ָשּׁבֶ ט
ְהוּא־הכָּה אֶ ת־הָ ִאישׁ הַ ִמּצְ ִרי ִאישׁ ִמ ָדּה חָ ֵמשׁ בָּ אַ ָמּה ְ
ִ
11:23ו
וַיִּ גְ זֹל אֶ ת־הַ חֲ נִית ִמיַּד הַ ִמּצְ ִרי ַויַּהַ ְרגֵהוּ בַּ חֲ נִיתוֹ:
לוֹשׁה הַ גִּ בּ ִֹרים:
ְלוֹ־שׁם ִבּ ְשׁ ָ
ֵ
11:24אֵ לֶּ ה ﬠָ ָשׂה ְבּ ָניָהוּ בֶּ ן־יְהוֹ ָי ָד ע ו
ל־מ ְשׁ ַמﬠְ תּוֹ:
לוֹשׁה ל ֹא־בָ א ַוי ְִשׂימֵ הוּ ָדוִיד ﬠַ ִ
לוֹשׁים ִהנּוֹ נִכְ בָּ ד הוּא וְאֶ ל־הַ ְשּׁ ָ
ִ 11:25מן־הַ ְשּׁ ִ
ֲשׂה־אֵ ל אֲ ִחי יוֹאָ ב אֶ לְ חָ נָן בֶּ ן־דּוֹדוֹ ִמבֵּ ית לָ חֶ ם:
בּוֹרי הַ חֲ י ִָלים ﬠ ָ
11:26וְגִ ֵ
10
9
8
7
רוֹדי חֶ לֶ ץ הַ פַּ ְל ִטי :
יקא הַ חֲ ִ
רוֹדי אֱ ִל ָ
ַ 11:27שׁ ָמּה הַ חֲ ִ
ְתוֹתי:
11:28ﬠִ ָירא בֶ ן־ﬠִ ֵקּשׁ הַ ְתּקוֹﬠִ י אֲ ִביﬠֶ זֶר הָ ֲﬠנּ ִ
חוֹחי:
ִ 11:29ס ְבּכַי הַ חֻ ָשׁ ִתי צַלְ מוֹן 11הָ אֲ ִ
ַ 11:30מ ְה ַרי הַ נְּ טֹפָ ִתי חֵ לֶ ד בֶּ ן־בַּ ֲﬠנָה הַ ְנּטוֹפָ ִתי:
תנִי:
ן־ריבַ י ִמגִּ ְבﬠַ ת ְבּנֵי ִב ְני ִָמן ְבּ ָניָה הַ פִּ ְרﬠָ ֹ
ִ 11:31איתַ י בֶּ ִ
ִ 11:32ה ַדּיִ 12מנַּחֲ לֵ י גָﬠַ שׁ אֲ ִביאֵ ל הָ ﬠַ ְרבָ ִתי:
14
חוּר ִמי  13אֶ לְ י ְַחבָּ א הַ ַשּׁﬠַ לְ ִבּנִי :
11:33ﬠַ זְ מָ וֶת הַ בַּ ִ
16
ן־שׁמָּ א הַ הֲ ָר ִרי:
 11:34י ֵָשׁן 15הַ גִּ זוֹנִי יוֹנָתָ ן בֶּ ַ
מנֶה
ְ MTשׁ שׁ ְ II Samuel 23:8 //שׁ ֹ
 MTוַיִּ ְתיַצְּ בוּ  LXX and II Samuel 23:12 //וַיִּ ְתיַצְּ ב
3
ישׁי
 MTוְאַ ְב ַשׁי  LXX Tg Vg //וְאֲ ִב ַ
4
לוֹשׁים
לוֹשׁה  Syr //הַ ְשּׁ ִ
 MT LXX Vgהַ ְשּׁ ָ
5
 MT LXX Vgבַ ְשּׁ ַניִם  Syr and II Samuel 23:19 // addהַ ְשּׁ ָשׁים
6
 MT LXXבֶּ ן  Syr and II Samuel 23:20 // addיְהוֹי ָָדע
7
ַ MT LXXשׁמּוֹת ַ II Samuel 23:25 //שׁ ָמּה
8
רוֹדי
רוֹרי  II Samuel 23:25 //הַ חֲ ִ
 MT Tg Vgהַ הֲ ִ
9
רוֹדי 27
יקא הַ חֲ ִ
רוֹדי(  II Samuel 23:25 // omit MT Vgאֱ ִל ָ
רוֹדיהַ חֲ ִ
)הַ חֲ ִ
10
 MT LXX Tg Syr Vgהַ ְפּלוֹנִי  II Samuel 23:26 //הַ פַּ לְ ִטי 27
11
ִ MT LXX Tg Syr Vgﬠילַ י  II Samuel 23:28 //צ ְַלמוֹן 29
12
חוּרי ִ II Samuel 23:30 //ה ַדּי 32
ַ MT LXX Tg Vg
13
חוּר ִמי 33
רוּמי  II Samuel 19:16 //הַ בַּ ִ
 MTהַ בַּ חֲ ִ
14
שּׁﬠַ ְל ִבּנִי 33
 MT LXX Tg Syr Vgהַ ַשּׁﬠַ ְלבֹנִי  cf Joshua 19:42 //הַ ַ
15
ָשׁן 34
ְ MT Tg Vgבּנֵי הָ ֵשׁם  II Samuel 23:32 MT cf LXX Mss //י ֵ
16
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ן־שׂכָר הַ הֲ ָר ִרי אֱ לִ יפֶ לֶ ט 1בֶּ ן־אֲ חַ ְסבַּ י  2הַ מַּ ֲﬠכ ִָתי :3
11:35אֲ ִחיאָ ם בֶּ ָ
5
11:36אֱ ִליﬠָ ם בֶּ ן4־אֲ ִחיתֹפֶ ל הַ גִּ נִי :
8
11:37חֶ צְ ַרי 6הַ כּ ְַר ְמ ִלי פַּ ﬠ ֲַרי  7בֶּ ן־הָ אַ ְר ִבּי :
11:38יִגְ אָ ל 9בֶּ ן10־נ ָָתן ִמ ְבחָ רי ְ 11בּנֵי 12הַ גְ ִרי:
ֹשׂא כְּ לֵ י יוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּיָה:
11:39צֶלֶ ק הָ ﬠַ מּוֹנִי נ ְַח ַרי הַ ְבּאֵ ר ִֹתי  13נ ֵ
ִ 11:40ﬠ ָירא הַ יּ ִַת ִרי  14גּ ֵָרב הַ יּ ִַת ִרי:
אוּריָּה הַ ִח ִתּי זָבָ ד בֶּ ן־אַ ְחלָ י:
ִ 11:41
לוֹשׁים:
ן־שׁיזָא הָ ראוּבֵ ִני ר ֹאשׁ לָ ראוּבֵ ִני וְﬠָ לָ יו ְשׁ ִ
11:42ﬠ ֲִדינָא בֶ ִ
ְיוֹשׁפָ ט הַ ִמּ ְתנִי:
11:43חָ נָן בֶּ ן־מַ ֲﬠכָה ו ָ
11:44ﬠֻזִ יָּא הָ ﬠ ְֲשׁ ְתּ ָר ִתי ָשׁמָ ע וִיﬠִ יאֵ ל ְבּנֵי חוֹתָ ם הָ ֲﬠרֹﬠֵ ִרי:
ן־שׁ ְמ ִרי וְיֹ חָ א אָ ִחיו הַ ִתּיצִ י:
11:45י ְִדיﬠֲאֵ ל בֶּ ִ
ְיוֹשׁ ְויָה ְבּנֵי אֶ לְ נָﬠַ ם ְוי ְִתמָ ה הַ מּוֹאָ ִבי:
ִיריבַ י ו ַ
11:46אֱ לִ יאֵ ל הַ מַּ חֲ וִים ו ִ
11:47אֱ ִליאֵ ל וְעוֹבֵ ד ְו ַיﬠ ֲִשׂיאֵ ל הַ ְמּצֹבָ יָה:
בּוֹרים עֹזְ ֵרי הַ ִמּ ְלחָ מָ ה:
ן־קישׁ וְהֵ ָמּה בַּ גִּ ִ
ל־דּוִיד לְ צִ ְיקלַ ג עוֹד ﬠָ צוּר ִמפְּ נֵי ָשׁאוּל בֶּ ִ
12:1וְאֵ לֶּ ה הַ בָּ ִאים אֶ ָ
12:2נ ְֹשׁ ֵקי ֶק ֶשׁת ַמי ְִמינִים וּמַ ְשׂ ִמאלִ ים בָּ אֲ בָ נִים וּבַ ִחצִּ ים בַּ ָקּ ֶשׁת מֵ אֲ חֵ י ָשׁאוּל ִמ ִבּנְ י ִָמן:
וּב ָרכָה ְויֵהוּא הָ ֲﬠ ְנּת ִֹתי:
12:3הָ ר ֹאשׁ אֲ ִחיﬠֶ זֶר וְיוֹאָ שׁ ְבּנֵי הַ ְשּׁ ָמﬠָ ה הַ גִּ ְבﬠָ ִתי וִיזִ יאֵ ל וָפֶ לֶ ט ְבּנֵי ﬠַ זְ ָמוֶת ְ
ְ 12:4וי ְִשׁמַ ﬠְ יָה הַ גִּ ְבעוֹנִי גִּ בּוֹר בַּ ְשּׁ ִשׁים וְﬠַ ל־הַ ְשּׁ ִשׁים:
ְ 12:5וי ְִר ְמיָה ְויַחֲ זִ יאֵ ל וְיוֹחָ נָן וְיוֹזָבָ ד הַ גְּ ֵד ָר ִתי:
וּשׁפַ ְטיָהוּ הַ חֲ רוּפִ י:16
וּשׁמַ ְריָהוּ ְ
ִירימוֹת וּבַּ ﬠַ ְליָה ְ 15
12:6אֶ ְלעוּזַי ו ִ
12:7אֶ לְ ָקנָה ְוי ִִשּׁיָּהוּ וַ ֲﬠז ְַראֵ ל וְיוֹﬠֶ זֶר ְוי ָָשׁ ְבﬠָ ם הַ ָקּ ְר ִחים:
12:8וְיוֹﬠֵ אלָ ה וּזְ בַ ְדיָה ְבּנֵי ְירֹחָ ם ִמן־הַ גְּ דוֹר:
וּפנֵי אַ ְריֵה
ל־דּוִיד לַ ְמ ַצד ִמ ְדבָּ ָרה גִּ בּ ֵֹרי הַ חַ יִל אַ ְנ ֵשׁי צָבָ א לַ ִמּ ְלחָ ָמה עֹ ְרכֵי צִ נָּה וָ ר ַֹמח ְ
וּמן־הַ גּ ִָדי נ ְִב ְדּלוּ אֶ ָ
ִ 12:9
פְּ נֵיהֶ ם וְכִ צְ בָ איִם ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים ְל ַמהֵ ר:
12:10ﬠֵ זֶר הָ ר ֹאשׁ עֹבַ ְדיָה הַ ֵשּׁנִ י אֱ לִ יאָ ב הַ ְשּׁלִ ִשׁי:
ִ 12:11מ ְשׁ ַמנָּה הָ ְר ִביﬠִ י י ְִר ְמיָה הַ חֲ ִמ ִשׁי:
12:12ﬠַ תַּ י הַ ִשּׁ ִשּׁי אֱ ִליאֵ ל הַ ְשּׁ ִבﬠִ י:
יﬠי:
12:13יוֹחָ נָן הַ ְשּׁ ִמינִי אֶ ְלזָבָ ד הַ ְתּ ִשׁ ִ
12:14י ְִר ְמיָהוּ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי מַ כְ בַּ נַּי ﬠַ ְשׁתֵּ י ﬠָ ָשׂר:
אשׁי הַ צָּבָ א אֶ חָ ד לְ מֵ אָ ה הַ ָקּטָ ן וְהַ גָּדוֹל לְ אָ לֶ ף:
12:15אֵ לֶּ ה ִמ ְבּנֵי־גָד ָר ֵ

 MT LXX Tg Vgאֱ ִליפַ ל  cf LXX and II Samuel 23:34 //אֱ לִ יפֶ לֶ ט 35
 MT LXX Tg cf Syrבֶּ ן־אוּר חֵ פֶ ר  II Samuel 23:34 //אֲ חַ ְסבַּ י 35-36
ﬠכ ִָתי 35
 v.36 MT LXX Tg Vgהַ ְמּכ ֵָר ִתי  II Samuel 23:34 //הַ ַמּ ֲ
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 MT Tg Syrחֶ צְ רוֹ  LXX Vg cf II Samuel 23:35 MT Qere //חֶ צְ ַרי 37
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11
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13
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14
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12:16אֵ לֶּ ה הֵ ם אֲ ֶשׁר ﬠָ ְברוּ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵדּן בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן וְהוּא ְממַ לֵּ א ﬠַ ל־כָּל־גְּ דיֹ ָתיו ַויּ ְַב ִריחוּ אֶ ת־כָּל־הָ ֲﬠ ָמ ִקים
לַ ִמּזְ ָרח וְלַ מַּ ﬠ ֲָרב:
ִיהוּדה ﬠַ ד־לַ ְמ ָצד לְ ָדוִיד:
ן־בּנֵי ִב ְני ִָמן ו ָ
ַ 12:17ו ָיּבֹאוּ ִמ ְ
אתם אֵ לַ י ְלﬠָ זְ ֵרנִי י ְִהיֶה־לִּ י ﬠֲלֵ יכֶם לֵ בָ ב ְליָחַ ד
ם־ל ָשׁלוֹם בָּ ֶ
ַ 12:18ויֵּצֵא ָדוִיד לִ ְפנֵיהֶ ם ַויַּﬠַ ן ַויּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם ִא ְ
ו ְִאם־לְ ַרמּוֹתַ נִי לְ ָצ ַרי ְבּל ֹא חָ מָ ס ְבּכַפַּ י י ֵֶרא אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ ינוּ וְיוֹכַח:
ְשׁלוֹם ְלעֹזְ ֶר כִּ י
ִשׁי ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם ְל ו ָ
לוֹשׁים ַויּ ֹאמֶ רְ 1ל ָדוִיד ו ְִﬠ ְמּ בֶ ן־י ַ
12:19וְרוּחַ לָ ְב ָשׁה אֶ ת־ﬠֲמָ ַשׂי ר ֹאשׁ הַ ְשּׁ ִ
אשׁי הַ גְּ דוּד:
ֲﬠז ְָר אֱ הֶ י וַ ְי ַק ְבּלֵ ם ָדּוִיד וַיִּ ְתּנֵם ְבּ ָר ֵ
ל־שׁאוּל לַ ִמּלְ חָ ָמה ְול ֹא ֲﬠז ָֻרם כִּ י ְבﬠֵ ָצה ִשׁ ְלּחֻ הוּ סַ ְרנֵי
ל־דּוִיד ְבּבֹאוֹ ﬠִ ם־פְּ לִ ְשׁ ִתּים ﬠַ ָ
ַשּׁה נָפְ לוּ ﬠַ ָ
וּמ ְמּנ ֶ
ִ 12:20
אשׁינוּ יִפּוֹל אֶ ל־אֲ ֹדנָיו ָשׁאוּל:
פְ לִ ְשׁ ִתּים לֵ אמֹר ְבּ ָר ֵ
אשׁי
וּמיכָאֵ ל וְיוֹזָבָ ד וֶאֱ ִליהוּא וְצִ ְלּ ָתי ָר ֵ
ִידיﬠֲאֵ ל ִ
ַשּׁה ﬠַ ְדנָה 2וְיוֹזָבָ ד ו ִ
ְ 12:21בּלֶ כְ תּוֹ אֶ ל־צִ ְיקלַ ג נ ְָפלוּ ﬠָ לָ יו ִמ ְמּנ ֶ
ַשּׁה:
הָ אֲ לָ פִ ים אֲ ֶשׁר לִ ְמנ ֶ
בּוֹרי חַ יִל כֻּלָּ ם וַיִּ ְהיוּ ָשׂ ִרים בַּ צָּבָ א:
ם־דּוִיד ﬠַ ל־הַ גְּ דוּד כִּ י־גִ ֵ
12:22וְהֵ מָּ ה ﬠָ זְ רוּ ִﬠ ָ
ד־ל ַמחֲ נֶה גָדוֹל כְּ ַמחֲ נֵה אֱ ִהים:
ל־דּוִיד ְלﬠָ זְ רוֹ ﬠַ ְ
12:23כִּ י לְ ﬠֶ ת־יוֹם ְבּיוֹם ָיבֹאוּ ﬠַ ָ
ל־דּוִיד חֶ ְברוֹנָה לְ הָ סֵ ב ַמ ְלכוּת ָשׁאוּל אֵ לָ יו כְּ ִפי יְהוָה:
אשׁי הֶ חָ לוּץ לַ צָּבָ א בָּ אוּ ﬠַ ָ
12:24וְאֵ לֶּ ה ִמ ְספְּ ֵרי ָר ֵ
וּשׁמוֹנֶה ֵמאוֹת חֲ לוּצֵי צָבָ א:
ְהוּדה נ ְֹשׂאֵ י צִ נָּה וָרֹמַ ח ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ְ
ְ 12:25בּנֵי י ָ
וּמאָ ה:
בּוֹרי חַ יִל לַ צָּבָ א ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים ֵ
ן־בּנֵי ִשׁ ְמעוֹן גִּ ֵ
ִ 12:26מ ְ
ְשׁשׁ מֵ אוֹת:
ן־בּנֵי הַ לֵּ וִי אַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ ִפים ו ֵ
ִ 12:27מ ְ
וּשׁבַ ע מֵ אוֹת:
12:28וִיהוֹי ָָדע הַ נָּגִ יד לְ אַ הֲ רֹן ו ְִﬠמּוֹ ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים ְ
וּשׁ ָניִם:
ְ 12:29וצָדוֹק נַﬠַ ר גִּ בּוֹר חָ יִל וּבֵ ית־אָ ִביו ָשׂ ִרים ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
יתם שׁ ְֹמ ִרים ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת בֵּ ית ָשׁאוּל:
ן־בּנֵי ִבנְ י ִָמן אֲ חֵ י ָשׁאוּל ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים וְﬠַ ד־הֵ נָּה ַמ ְר ִבּ ָ
וּמ ְ
ִ 12:30
בוֹתם:
בּוֹרי חַ יִל אַ נְ ֵשׁי ֵשׁמוֹת ְלבֵ ית אֲ ָ
וּשׁמוֹנֶה מֵ אוֹת גִּ ֵ
ן־בּנֵי אֶ ְפ ַריִם ﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ְ
וּמ ְ
ִ 12:31
ת־דּוִיד:
ַשּׁה ְשׁמוֹנָה ﬠָ ָשׂר אָ לֶ ף אֲ ֶשׁר ִנ ְקּבוּ ְבּ ֵשׁמוֹת לָ בוֹא לְ הַ ְמלִ י אֶ ָ
12:32וּמֵ חֲ צִ י מַ טֵּ ה ְמנ ֶ
אתיִם ְוכָל־אֲ חֵ יהֶ ם
אשׁיהֶ ם מָ ַ
ֲשׂה י ְִשׂ ָראֵ ל ָר ֵ
יוֹדﬠֵ י ִבינָה לַ ִﬠ ִתּים לָ ַדﬠַ ת ַמה־ ַיּﬠ ֶ
ִשּׂשכָר ְ
וּמ ְבּנֵי י ָ
ִ 12:33
ל־פּיהֶ ם:
ﬠַ ִ
ִ 12:34מזְּ בֻלוּן יוֹצְ אֵ י צָבָ א עֹ ְרכֵי ִמ ְלחָ ָמה ְבּכָל־כְּ לֵ י ִמ ְלחָ ָמה חֲ ִמ ִשּׁים אָ לֶ ף וְלַ ֲﬠדֹר ָדּוִידְ 3בּל ֹא־לֵ ב וָלֵ ב:
וּמנַּפְ תָּ לִ י ָשׂ ִרים אָ לֶ ף וְﬠִ מָּ הֶ ם ְבּצִ נָּה וַחֲ נִית ְשׁ ִשׁים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה אָ לֶ ף:
ִ 12:35
ְשׁשׁ ֵמאוֹת:
ים־וּשׁמוֹנָה אֶ לֶ ף ו ֵ
ְ
וּמן־הַ ָדּ ִני עֹ ְרכֵי ִמלְ חָ מָ ה ﬠֶ ְשׂ ִר
ִ 12:36
12:37וּמֵ אָ ֵשׁר יוֹצְ אֵ י צָבָ א לַ ֲﬠ ֹר ִמ ְלחָ מָ ה אַ ְרבָּ ﬠִ ים אָ לֶ ף:
ַשּׁה ְבּכֹל כְּ לֵ יִ 4מ ְלחָ ָמה ֵמאָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף:
וּמﬠֵ בֶ ר לַ יּ ְַר ֵדּן ִמן־הָ ראוּבֵ נִי וְהַ גּ ִָדי וַחֲ צִ י ֵשׁבֶ ט ְמנ ֶ
ֵ 12:38
ת־דּוִיד ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְוגַם
12:39כָּל־אֵ לֶּ ה אַ ְנ ֵשׁי ִמלְ חָ מָ ה עֹ ְד ֵרי מַ ﬠ ֲָרכָה ְבּלֵ בָ ב ָשׁלֵ ם בָּ אוּ חֶ ְברוֹנָה ְלהַ ְמ ִלי אֶ ָ
ת־דּוִיד:
ָל־שׁ ִרית י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ ב אֶ חָ ד לְ הַ ְמלִ י אֶ ָ
כּ ֵ
ְשׁוֹתים כִּ י־הֵ כִ ינוּ לָ הֶ ם אֲ חֵ יהֶ ם:
לוֹשׁה אֹכְ לִ ים ו ִ
ם־דּוִיד י ִָמים ְשׁ ָ
יוּ־שׁם ﬠִ ָ
12:40וַיִּ ְה ָ
מוֹרים וּבַ גְּ מַ לִּ ים וּבַ פְּ ָר ִדים וּבַ בָּ ָקר
יאים לֶ חֶ ם בַּ חֲ ִ
ִשׂשכָר וּזְ ֻבלוּן ְונַפְ תָּ לִ י ְמ ִב ִ
רוֹבים־אֲ לֵ יהֶ ם ﬠַ ד־י ָ
ְ 12:41וגַם הַ ְקּ ִ
ְשׁ ֶמן וּבָ ָקר ְוצ ֹאן לָ רֹב כִּ י ִשׂ ְמחָ ה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
מּוּקים ְויַיִן־ו ֶ
ַמאֲ כָל ֶק ַמח ְדּבֵ ִלים וְצִ ִ
ם־שׂ ֵרי הָ אֲ לָ ִפים וְהַ ֵמּאוֹת לְ כָל־נָגִ יד:
ָ
13:1וַיִּ וָּﬠַ ץ ָדּוִיד ﬠִ
וּמן־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ נִפְ ְר ָצה ִנ ְשׁלְ חָ ה ﬠַ ל־אַ חֵ ינוּ הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים ְבּכֹל
ֹאמר ָדּוִיד ְלכֹל ְקהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ִאם־ﬠֲלֵ יכֶם טוֹב ִ
13:2וַיּ ֶ
אַ ְרצוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠִ מָּ הֶ ם הַ כֹּהֲ נִים ְוהַ לְ וִיִּ ם ְבּﬠָ ֵרי ִמגְ ְר ֵשׁיהֶ ם ְוי ִָקּ ְבצוּ אֵ לֵ ינוּ:
ימי ָשׁאוּל:
ְ 13:3ונָסֵ בָּ ה אֶ ת־אֲ רוֹן אֱ הֵ ינוּ אֵ לֵ ינוּ כִּ י־ל ֹא ְד ַר ְשׁנֻהוּ ִבּ ֵ
ֹאמרוּ כָל־הַ ָקּהָ ל לַ ﬠֲשׂוֹת כֵּן כִּ י־י ַָשׁר הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינֵי כָל־הָ ﬠָ ם:
13:4וַיּ ְ
ן־שׁיחוֹר ִמצְ ַריִם וְﬠַ ד־לְ בוֹא חֲ מָ ת לְ הָ ִביא אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ִמ ִקּ ְריַת יְﬠָ ִרים:
ַ 13:5ויּ ְַקהֵ ל ָדּוִיד אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִ
יהוּדה לְ הַ ﬠֲלוֹת ִמ ָשּׁם אֵ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים
ל־ק ְריַת יְﬠָ ִרים אֲ ֶשׁ ר ִל ָ
ַ 13:6ויַּﬠַ ל ָדּוִיד ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ﬠֲלָ ָתה אֶ ִ
רוּבים:
יוֹשׁב הַ כְּ ִ
אֲ ֶשׁר־נִ ְק ָרא ֵשׁם  5יְהוָה ֵ
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13:7וַיּ ְַרכִּ יבוּ אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ﬠַ ל־ ֲﬠגָלָ ה חֲ ָד ָשׁה ִמבֵּ ית אֲ ִבינ ָָדב ְו ֻﬠזָּא וְאַ ְחיוֹ נֹהֲ גִ ים בָּ ֲﬠגָלָ ה:
וּב ְמצִ ְלתַּ יִם
וּבתֻ ִפּים ִ
וּבנְבָ לִ ים ְ
וּבכִ נֹּרוֹת ִ
וּב ִשׁ ִירים ְ
13:8ו ְָדוִיד ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְמ ַשׂחֲ ִקים ִל ְפנֵי הָ אֱ ִהים ְבּכָל־עֹז ְ
וּבַ חֲ צֹצְ רוֹת:
1
נוֹדן וַיִּ ְשׁלַ ח ֻﬠזָּא אֶ ת־יָדוֹ לֶ אֱ חֹ ז אֶ ת־הָ אָ רוֹן כִּ י ָשׁ ְמטוּ הַ בָּ ָקר:
13:9וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־גֹּ ֶרן ָ
ר־שׁלַ ח יָדוֹ ﬠַ ל־הָ אָ רוֹן וַיָּמָ ת ָשׁם ִל ְפנֵי אֱ ִהים:
13:10וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּ ֻﬠזָּא וַ ַיּכֵּהוּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁ ָ
13:11וַיִּ חַ ר ְל ָדוִיד כִּ י־פָ ַרץ יְהוָה פֶּ ֶרץ ְבּﬠֻזָּא וַיִּ ְק ָרא לַ מָּ קוֹם הַ הוּא פֶּ ֶרץ ֻﬠזָּא ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
13:12וַיִּ ָירא ָדוִיד אֶ ת־הָ אֱ ִהים בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ אמֹר הֵ י אָ ִביא אֵ לַ י אֵ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים:
ְ 13:13ול ֹא־הֵ ִסיר ָדּוִיד אֶ ת־הָ אָ רוֹן אֵ לָ יו אֶ ל־ﬠִ יר ָדּוִיד ַויַּטֵּ הוּ אֶ ל־בֵּ ית עֹבֵ ד־אֱ דֹם הַ גִּ ִתּי:
ֵשׁב אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ﬠִ ם־בֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דֹם ְבּבֵ יתוֹ ְשׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים וַיְבָ ֶר יְהוָה אֶ ת־בֵּ ית עֹבֵ ד־אֱ דֹם
13:14וַיּ ֶ
וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ:
ל־דּוִיד ַו ֲﬠצֵי אֲ ָרזִ ים וְחָ ָר ֵשׁי ִקיר וְחָ ָר ֵשׁי ﬠֵ צִ ים ִל ְבנוֹת לוֹ בָּ ִית:
14:1וַיִּ ְשׁלַ ח ִח ָירם מֶ לֶ ־צֹר ַמלְ אָ כִ ים אֶ ָ
14:2וַיּ ֵַדע ָדּוִיד כִּ י־הֱ כִ ינוֹ יְהוָה לְ מֶ לֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י־ ִנ ֵשּׂאת לְ מַ ﬠְ לָ ה ַמ ְלכוּתוֹ בַּ ﬠֲבוּר ﬠַ מּוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ירוּשׁלָ ִם וַיּוֹלֶ ד ָדּוִיד עוֹד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ָ
14:3וַיִּ ַקּח ָדּוִיד עוֹד נ ִָשׁים ִבּ
וּשׁ מֹה:
ירוּשׁלָ ִם ַשׁמּוּﬠַ וְשׁוֹבָ ב נָתָ ן ְ
ָ
14:4וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת הַ יְלוּ ִדים אֲ ֶשׁר הָ יוּ־לוֹ ִבּ
ְ 14:5וי ְִבחָ ר וֶאֱ ִלישׁוּﬠַ וֶאֱ לִ יפָ לֶ ט:2
ְ 14:6ו ֹנגַהּ ְונֶפֶ ג ְויָפִ יﬠַ :
3
ישׁ ָמע וּבַ ﬠַ ְלי ָָד ע וֶאֱ ִליפָ לֶ ט:
14:7וֶאֱ ִל ָ
ת־דּ ִויד וַיִּ ְשׁ ַמע ָדּוִיד
ָל־פּ ִל ְשׁ ִתּים לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ָ
14:8וַיִּ ְשׁ ְמעוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים כִּ י־נ ְִמ ַשׁח ָדּוִיד לְ מֶ לֶ ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּﬠֲלוּ כ ְ
וַיֵּצֵא לִ פְ נֵיהֶ ם:
14:9וּפְ ִל ְשׁ ִתּים בָּ אוּ וַיִּ פְ ְשׁטוּ ְבּﬠֵ ֶמק ְרפָ ִאים:
14:10וַיִּ ְשׁאַ ל ָדּוִיד בֵּ א ִהים לֵ אמֹר הַ אֶ ﬠֱלֶ ה ﬠַ ל־פְּ ִל ְשׁ ִתּיים וּנְתַ תָּ ם ְבּי ִָדי וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ יְהוָה ﬠֲלֵ ה וּנְתַ ִתּים ְבּי ֶָד :
ַ 14:11ו ַיּﬠֲלוּ ְבּבַ ﬠַ ל־פְּ ָרצִ ים וַ ַיּכֵּם ָשׁם ָדּוִיד וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִיד פָּ ַרץ הָ אֱ ִהים אֶ ת־אוֹיְבַ י ְבּי ִָדי כְּ פֶ ֶרץ ָמיִם ﬠַ ל־כֵּן ָק ְראוּ
ֵשׁם־הַ ָמּקוֹם הַ הוּא בַּ ﬠַ ל פְּ ָרצִ ים:
בוּ־שׁם אֶ ת־אֱ הֵ יהֶ ם וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִיד וַיִּ ָשּׂ ְרפוּ בָּ אֵ שׁ:
ָ
14:12וַיַּﬠַ זְ
14:13וַיֹּ ִסיפוּ עוֹד פְּ לִ ְשׁ ִתּים וַיִּ פְ ְשׁטוּ בָּ ﬠֵ מֶ ק:
את לָ הֶ ם ִממּוּל
14:14וַיִּ ְשׁאַ ל עוֹד ָדּוִיד בֵּ א ִהים וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הָ אֱ ִהים ל ֹא תַ ﬠֲלֶ ה אַ חֲ ֵריהֶ ם הָ סֵ ב ֵמﬠֲלֵ יהֶ ם וּבָ ָ
הַ ְבּכ ִָאים:
אשׁי הַ ְבּכ ִָאים אָ ז ֵתּצֵא בַ ִמּ ְלחָ ָמה כִּ י־יָצָא הָ אֱ ִהים ְלפָ נֶי לְ הַ כּוֹת
ִיהי כְּ ָשׁ ְמ ֲﬠ אֶ ת־קוֹל הַ צְּ ﬠָ ָדה ְבּ ָר ֵ
14:15ו ִ
אֶ ת־מַ חֲ נֵה פְ לִ ְשׁ ִתּים:
14:16וַיַּﬠַ שׂ ָדּוִיד כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּהוּ הָ אֱ ִהים וַ ַיּ  4אֶ ת־מַ חֲ נֵה פְ לִ ְשׁ ִתּים ִמגִּ ְבעוֹן ְוﬠַ ד־גָּזְ ָרה:
ם־דּוִיד ְבּכָל־הָ אֲ ָרצוֹת וַיהוָה נ ַָתן אֶ ת־פַּ ְחדּוֹ ﬠַ ל־כָּל־הַ גּוֹיִם:
ַ 14:17ויֵּצֵ א ֵשׁ ָ
15:1וַיַּﬠַ שׂ־לוֹ בָ ִתּים ְבּ ִﬠיר ָדּוִיד וַ ָיּכֶן מָ קוֹם לַ אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וַיֶּט־לוֹ אֹהֶ ל:
15:2אָ ז אָ מַ ר ָדּוִיד ל ֹא לָ ֵשׂאת אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים כִּ י ִאם־הַ ְלוִיִּ ם כִּ י־בָ ם בָּ חַ ר יְהוָה לָ ֵשׂאת אֶ ת־אֲ רוֹן ְיהוָה וּלְ ָשׁ ְרתוֹ
ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ל־מקוֹמוֹ אֲ ֶשׁר־הֵ כִ ין לוֹ:
ְרוּשׁלָ ִם לְ הַ ﬠֲלוֹת אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה אֶ ְ
ַ 15:3ויּ ְַקהֵ ל ָדּוִיד אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־י ָ
ת־בּ ֵני אַ הֲ רֹן וְאֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם:
ְ
15:4וַיֶּאֱ סֹף ָדּוִיד אֶ
אוּריאֵ ל הַ ָשּׂר וְאֶ חָ יו מֵ אָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים:
15:5לִ ְבנֵי ְקהָ ת ִ
ֲשׂיָה הַ ָשּׂר וְאֶ חָ יו מָ אתַ יִם וְﬠֶ ְשׂ ִרים:
15:6לִ ְבנֵי ְמ ָר ִרי ﬠ ָ
וּשׁ ִשׁים:
15:7לִ ְבנֵי גּ ְֵרשׁוֹם יוֹאֵ ל הַ ָשּׂר וְאֶ חָ יו מֵ אָ ה ְ
15:8לִ ְבנֵי אֱ לִ יצָפָ ן ְשׁמַ ﬠְ יָה הַ ָשּׂר וְאֶ חָ יו מָ אתָ יִם:
15:9לִ ְבנֵי חֶ ְברוֹן אֱ לִ יאֵ ל הַ ָשּׂ ר וְאֶ חָ יו ְשׁמוֹנִים:
וּשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
15:10לִ ְבנֵי ﬠֻזִּ יאֵ ל ﬠַ ִמּינ ָָדב הַ ָשּׂר וְאֶ חָ יו מֵ אָ ה ְ
ֲשׂיָה וְיוֹאֵ ל ְשׁ ַמ ְﬠיָה וֶאֱ ִליאֵ ל וְﬠַ ִמּינ ָָדב:
אוּריאֵ ל ﬠ ָ
15:11וַיִּ ְק ָרא ָדוִיד לְ ָצדוֹק וּלְ אֶ ְביָתָ ר הַ כֹּהֲ נִים וְלַ לְ וִיִּ ם ְל ִ
נוֹדן 9
) strophaנו(  MTכִּ ידֹן ָ II Samuel 6:6 DSS(4QSam(a)) //
 MTוְאֶ ְלפָּ לֶ ט  Hebrew Mss LXX Syr Vg //וֶאֱ ִליפָ לֶ ט 5
וּבﬠֶ לְ י ָָדע  LXX(N 376 52 54 55 75 121) Mss Vg and II Samuel 5:16 LXX(93) Ms //וּבַ ﬠַ ְלי ָָדע 7
ְ MT
ַ MTויַּכּוּ  LXX Syr Vg cf II Samuel 5:25 //וַ ַיּ 16

1
2
3
4

יתם אֵ ת אֲ רוֹן יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל
אשׁי הָ אָ בוֹת לַ לְ וִיִּ ם ִה ְת ַק ְדּשׁוּ אַ תֶּ ם וַאֲ חֵ יכֶם וְהַ ﬠ ֲִל ֶ
15:12וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם אַ תֶּ ם ָר ֵ
ינוֹתי לוֹ:
אֶ ל־הֲ כִ ִ
15:13כִּ י לְ מַ בָּ ִראשׁוֹנָה ל ֹא אַ ֶתּם פָּ ַרץ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ בָּ נוּ כִּ י־ל ֹא ְד ַר ְשׁנֻהוּ כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט:
15:14וַיִּ ְת ַק ְדּשׁוּ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם ְלהַ ﬠֲלוֹת אֶ ת־אֲ רוֹן יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹשׁה כִּ ְדבַ ר יְהוָה ִבּכְ ֵתפָ ם בַּ מֹּטוֹת ﬠֲלֵ יהֶ ם:
15:15וַיִּ ְשׂאוּ ְבנֵי־הַ לְ ִויִּ ם אֵ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה מ ֶ
יﬠים
וּמצִ ְל ָתּ ִים מַ ְשׁ ִמ ִ
י־שׁיר נְבָ ִלים וְכִ ֹנּ רוֹת ְ
ֹאמר ָדּוִיד ְל ָשׂ ֵרי הַ ְלוִיִּ ם ְלהַ ﬠ ֲִמיד אֶ ת־אֲ חֵ יהֶ ם הַ ְמשׁ ְֹר ִרים ִבּכְ לֵ ִ
ַ 15:16ויּ ֶ
ים־בּ קוֹל לְ ִשׂ ְמחָ ה:
ְ
לְ הָ ִר
ן־קוּשׁיָהוּ:
ָ
יתן בֶּ
ן־בּנֵי ְמ ָר ִרי אֲ חֵ יהֶ ם אֵ ָ
וּמ ְ
וּמן־אֶ חָ יו אָ סָ ף בֶּ ן־בֶּ ֶרכְ יָהוּ ִ
ימן בֶּ ן־יוֹאֵ ל ִ
ַ 15:17ו ַיּﬠ ֲִמידוּ הַ לְ וִיִּ ם אֵ ת הֵ ָ
וּמ ִתּ ְתיָהוּ
ֲשׂיָהוּ ַ
וּמﬠ ֵ
וּב ָניָהוּ ַ
ִיחיאֵ ל ְו ֻﬠנִּי וֶאֱ ִליאָ ב ְ
וּשׁ ִמ ָירמוֹת ו ִ
15:18ו ְִﬠ ָמּהֶ ם אֲ חֵ יהֶ ם הַ ִמּ ְשׁנִים זְ כ ְַריָהוּ ְו ַיﬠֲזִ יאֵ ל ְ
שּׁﬠ ֲִרים:
וּמ ְק ֵניָהוּ ְו עֹבֵ ד אֱ דֹם וִיﬠִ יאֵ ל וַ ֲﬠזַזְ יָהוּ הַ ֹ
וֶאֱ לִ יפְ לֵ הוּ ִ
ימן אָ סָ ף וְאֵ יתָ ן ִבּ ְמצִ לְ תַּ יִם נְ חֹ ֶשׁת לְ הַ ְשׁ ִמיﬠַ :
15:19וְהַ ְמשׁ ְֹר ִרים הֵ ָ
וּב ָניָהוּ ִבּנְבָ לִ ים ﬠַ ל־ﬠֲלָ מוֹת:
ֲשׂיָהוּ ְ
ִיחיאֵ ל ְוﬠֻנִּי וֶאֱ ִליאָ ב וּמַ ﬠ ֵ
15:20וּזְ כ ְַריָה ְו ַיﬠֲזִ יאֵ ל וּ ְשׁ ִמ ָירמוֹת ו ִ
ִיﬠיאֵ ל ַו ֲﬠזַזְ יָהוּ ְבּכִ נֹּרוֹת ﬠַ ל־הַ ְשּׁ ִמינִית ְל ַנ ֵצּחַ :
וּמ ְק ֵניָהוּ וְעֹבֵ ד אֱ דֹם ו ִ
15:21וּמַ ִתּ ְתיָהוּ וֶאֱ לִ יפְ לֵ הוּ ִ
15:22וּכְ ַנ ְניָהוּ ַשׂר־הַ לְ ִויִּ ם ְבּמַ ָשּׂא יָ ֹסר בַּ מַּ ָשּׂא כִּ י מֵ ִבין הוּא:
שׁﬠ ֲִרים לָ אָ רוֹן:
15:23וּבֶ ֶרכְ יָה וְאֶ לְ ָקנָה ֹ
וּב ָניָהוּ וֶאֱ לִ יﬠֶ זֶר הַ כֹּהֲ נִים מַ ְחצְ ִרים בַּ חֲ צֹצְ רוֹת ִל ְפנֵי אֲ רוֹן
ְיוֹשׁפָ ט וּנְתַ נְאֵ ל וַﬠֲמָ ַשׂי וּזְ כ ְַריָהוּ ְ
וּשׁבַ ְניָהוּ ו ָ
ְ 15:24
שׁﬠ ֲִרים לָ אָ רוֹן:
ִיחיָּה ֹ
הָ אֱ ִהים וְעֹ בֵ ד אֱ דֹם ו ִ
ְשׂ ֵרי הָ אֲ לָ פִ ים הֹ לְ כִ ים ְלהַ ﬠֲלוֹת אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה ִמן־בֵּ ית עֹבֵ ד־אֱ דֹם
ַ 15:25וי ְִהי ָדוִיד וְזִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ְבּ ִשׂ ְמחָ ה:
ַ 15:26וי ְִהי בֶּ ﬠְ זֹר הָ אֱ ִהים אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה וַיִּ זְ ְבּחוּ ִשׁ ְבﬠָ ה־פָ ִרים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה אֵ ילִ ים:
15:27ו ְָדוִיד ְמכ ְֻרבָּ ל ִבּ ְמﬠִ יל בּוּץ ְוכָל־הַ לְ וִיִּ ם הַ נּ ְֹשׂ ִאים אֶ ת־הָ אָ רוֹן וְהַ ְמשׁ ְֹר ִרים וּכְ ַנ ְניָה הַ ַשּׂר הַ מַּ ָשּׂא הַ ְמשׁ ְֹר ִרים
ל־דּוִיד אֵ פוֹד בָּ ד:
וְﬠַ ָ
וּב ְמצִ לְ תָּ יִם מַ ְשׁ ִמﬠִ ים ִבּנְבָ ִלים
וּבקוֹל שׁוֹפָ ר וּבַ חֲ צֹצְ רוֹת ִ
ְ 15:28וכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל מַ ﬠֲלִ ים אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה ִבּ ְת רוּﬠָ ה ְ
וְכִ נֹּרוֹת:
ת־שׁאוּל ִנ ְשׁ ְקפָ ה ְבּﬠַ ד הַ חַ לּוֹן וַתֵּ ֶרא אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ָדּוִיד
ָ
וּמיכַל בַּ
15:29וַי ְִהי אֲ רוֹן ְבּ ִרית יְהוָה בָּ א ﬠַ ד־ﬠִ יר ָדּוִיד ִ
וּמ ַשׂחֵ ק ו ִַתּבֶ ז לוֹ ְבּלִ בָּ הּ:
ְמ ַר ֵקּד ְ
וּשׁלָ ִמים ִל ְפנֵי
16:1וַיּ ִָביאוּ אֶ ת־אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וַיַּצִּ יגוּ ֹאתוֹ ְבּתוֹ הָ אֹהֶ ל אֲ ֶשׁר נָטָ ה־לוֹ ָדּוִיד וַיּ ְַק ִריבוּ עֹלוֹת ְ
הָ אֱ ִהים:
16:2וַ ְיכַל ָדּוִיד מֵ הַ ﬠֲלוֹת הָ עֹ לָ ה וְהַ ְשּׁלָ ִמים וַיְבָ ֶר אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְבּ ֵשׁם יְהוָה:
ישׁה:
ד־א ָשּׁה לְ ִאישׁ כִּ כַּר־לֶ חֶ ם וְאֶ ְשׁפָּ ר וַאֲ ִשׁ ָ
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ִאישׁ וְﬠַ ִ
16:3וַיְחַ לֵּ ק לְ כ ִ
16:4וַיִּ תֵּ ן ִלפְ נֵי אֲ רוֹן יְהוָה ִמן־הַ ְלוִיִּ ם ְמ ָשׁ ְר ִתים וּלְ הַ זְ כִּ יר וּלְ הוֹדוֹת וּלְ הַ לֵּ ל לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
יﬠיאֵ ל ִבּכְ לֵ י
וּב ָניָהוּ ְו עֹבֵ ד אֱ דֹם ִו ִ
ִיחיאֵ ל וּמַ ִתּ ְתיָה וֶאֱ ִליאָ ב ְ
וּשׁ ִמ ָירמוֹת ו ִ
16:5אָ סָ ף הָ ר ֹאשׁ וְהַ ִמּ ְשׁנִים זְ כ ְַריָה יְﬠִ יאֵ ל ְ
וּבכִ נֹּרוֹת וְאָ סָ ף בַּ ְמצִ לְ ַתּיִם ַמ ְשׁ ִמיﬠַ :
נְבָ לִ ים ְ
וּב ָניָהוּ ְויַחֲ זִ יאֵ ל הַ כֹּהֲ נִים בַּ חֲ צֹצְ רוֹת תָּ ִמיד לִ פְ נֵי אֲ רוֹן ְבּ ִרית־הָ אֱ ִהים:
ְ 16:6
16:7בַּ יּוֹם הַ הוּא אָ ז נ ַָתן ָדּוִיד בָּ ר ֹאשׁ לְ הֹ דוֹת לַ יהוָה ְבּיַד־אָ סָ ף וְאֶ חָ יו:
הוֹדיעוּ בָ ﬠַ ִמּים ﬠֲלִ י תָ יו:
16:8הוֹדוּ לַ יהוָה ִק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ ִ
ִ 16:9שׁירוּ לוֹ ז ְַמּרוּ־לוֹ ִשׂיחוּ ְבּכָל־נִפְ לְ אֹתָ יו:
ִ 16:10ה ְתהַ ְללוּ ְבּ ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ י ְִשׂ ַמח לֵ ב ְמבַ ְק ֵשׁי יְהוָה:
ִ 16:11דּ ְרשׁוּ יְהוָה ְו ֻﬠזּוֹ בַּ ְקּשׁוּ פָ נָיו תָּ ִמיד:
וּמ ְשׁפְּ טֵ י־פִ יהוּ:
16:12זִ כְ רוּ נִפְ לְ אֹתָ יו אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה מֹפְ תָ יו ִ
יריו:
16:13ז ֶַרע י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ְבדּוֹ ְבּנֵי יַ ֲﬠ קֹב ְבּ ִח ָ
16:14הוּא יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ ִמ ְשׁפָּ טָ יו:
16:15זִ כְ רוּ לְ עוֹלָ ם ְבּ ִריתוֹ ָדּבָ ר צִ וָּה לְ אֶ לֶ ף דּוֹר:
וּשׁבוּﬠָ תוֹ לְ יִצְ חָ ק:
16:16אֲ ֶשׁר כּ ַָרת אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם ְ
ידהָ לְ ַיﬠֲקֹב לְ חֹ ק לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִרית עוֹלָ ם:
16:17וַ ַיּ ֲﬠ ִמ ֶ
16:18לֵ אמֹר לְ אֶ תֵּ ן אֶ ֶרץ־כְּ נָﬠַ ן חֶ בֶ ל נַחֲ לַ ְתכֶם:
יוֹתכֶם ְמ ֵתי ִמ ְספָּ ר כִּ ְמﬠַ ט ְוג ִָרים בָּ הּ:
ִ 16:19בּ ְה ְ
וּמ ַמּ ְמלָ כָה אֶ ל־ﬠַ ם אַ חֵ ר:
16:20וַיִּ ְתהַ לְּ כוּ ִמגּוֹי אֶ ל־גּוֹי ִ
ֹא־הנִּ יחַ לְ ִאישׁ לְ ﬠָ ְשׁ ָקם וַיּוֹכַח ﬠֲלֵ יהֶ ם ְמלָ כִ ים:
16:21ל ִ

וּבנ ְִביאַ י אַ ל־תָּ ֵרעוּ:
ל־תּגְּ עוּ ִבּ ְמ ִשׁיחָ י ִ
16:22אַ ִ
ִ 16:23שׁירוּ לַ יהוָה כָּל־הָ אָ ֶרץ בַּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם־אֶ ל־יוֹם יְשׁוּﬠָ תוֹ:
16:24סַ פְּ רוּ בַ גּוֹיִם אֶ ת־כְּ בוֹדוֹ ְבּכָל־הָ ﬠַ ִמּים נִפְ ְלאֹתָ יו:
ְנוֹרא הוּא ﬠַ ל־כָּל־אֱ ִהים:
וּמהֻ לָּ ל ְמאֹד ו ָ
16:25כִּ י גָדוֹל יְהוָה ְ
ילים וַיהוָה ָשׁמַ יִם ﬠָ ָשׂה:
16:26כִּ י כָּל־אֱ הֵ י הָ ﬠַ ִמּים אֱ ִל ִ
16:27הוֹד וְהָ ָדר לְ פָ נָיו עֹז וְחֶ ְדוָה ִבּ ְמ קֹמוֹ:
16:28הָ בוּ לַ יהוָה ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ﬠַ ִמּים הָ בוּ לַ יהוָה כָּבוֹד וָעֹז:
16:29הָ בוּ לַ יהוָה כְּ בוֹד ְשׁמוֹ ְשׂאוּ ִמנְ חָ ה וּבֹאוּ ְלפָ נָיו ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ לַ יהוָה ְבּהַ ְד ַרת־קֹ ֶדשׁ:
ל־תּמּוֹט:
ף־תּכּוֹן תֵּ בֵ ל בַּ ִ
ִ 16:30חילוּ ִמלְּ פָ נָיו כָּל־הָ אָ ֶרץ אַ ִ
ֹאמ רוּ בַ גּוֹיִם יְהוָה מָ לָ :
16:31י ְִשׂ ְמחוּ הַ ָשּׁמַ יִם וְתָ גֵל הָ אָ ֶרץ וְי ְ
וּמלוֹאוֹ יַ ֲﬠ ץ הַ ָשּׂ ֶדה ְוכָל־אֲ ֶשׁר־בּוֹ:
16:32י ְִרﬠַ ם הַ יָּם ְ
16:33אָ ז י ְַר ְנּנוּ ֲﬠצֵי הַ יָּﬠַ ר ִמלִּ פְ נֵי יְהוָה כִּ י־בָ א לִ ְשׁפּוֹט אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
16:34הוֹדוּ לַ יהוָה כִּ י טוֹב כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
הוֹשׁיﬠֵ נוּ אֱ הֵ י י ְִשׁﬠֵ נוּ ְו ַק ְבּ ֵצנוּ וְהַ צִּ ילֵ נוּ ִמן־הַ גּוֹיִם לְ הֹ דוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ְל ִה ְשׁ ַתּבֵּ חַ ִבּ ְת ִהלָּ ֶת :
ִ
16:35ו ְִא ְמרוּ
ֹאמרוּ כָל־הָ ﬠָ ם אָ ֵמן וְהַ לֵּ ל לַ יהוָה:
16:36בָּ רוּ יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִמן־הָ עוֹלָ ם וְﬠַ ד הָ עֹלָ ם וַיּ ְ
־שׁם לִ פְ נֵי אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה לְ אָ סָ ף וּלְ אֶ חָ יו לְ ָשׁ ֵרת לִ פְ נֵי הָ אָ רוֹן ָתּ ִמיד ִל ְדבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ:
16:37וַ ַיּ ֲﬠזָב ָ
שׁﬠ ֲִרים:
וּשׁמוֹנָה וְעֹבֵ ד אֱ דֹם בֶּ ן־יְדוּתוּן וְחֹ סָ ה ְל ֹ
16:38וְעֹבֵ ד אֱ דֹם וַאֲ חֵ יהֶ ם ִשׁ ִשּׁים ְ
16:39וְאֵ ת צָדוֹק הַ כֹּהֵ ן וְאֶ חָ יו הַ ֹכּהֲ נִים לִ פְ נֵי ִמ ְשׁכַּן יְהוָה בַּ בָּ מָ ה אֲ ֶשׁר ְבּגִ ְבעוֹן:
תוֹרת יְהוָה אֲ ֶשׁ ר צִ וָּה
ל־מזְ בַּ ח הָ עֹלָ ה ָתּ ִמיד לַ ֹבּ ֶקר וְלָ ﬠָ ֶרב וּלְ כָל־הַ כָּתוּב ְבּ ַ
16:40לְ הַ ﬠֲלוֹת עֹלוֹת לַ יהוָה ﬠַ ִ
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
רוּרים אֲ ֶשׁר ִנ ְקּבוּ ְבּ ֵשׁמוֹת ְלהֹ דוֹת לַ יהוָה כִּ י ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
וּשׁאָ ר הַ ְבּ ִ
16:41וְﬠִ מָּ הֶ ם הֵ ימָ ן וִידוּתוּן ְ
וּבנֵי יְדוּתוּן לַ ָשּׁﬠַ ר:
וּמצִ לְ תַּ יִם לְ מַ ְשׁ ִמיﬠִ ים וּכְ לֵ י ִשׁיר הָ אֱ ִהים ְ
16:42וְﬠִ מָּ הֶ ם הֵ ימָ ן וִידוּתוּן חֲ צֹצְ רוֹת ְ
ַ 16:43ויֵּלְ כוּ כָל־הָ ﬠָ ם ִאישׁ לְ בֵ יתוֹ וַיִּ ֹסּב ָדּוִיד לְ בָ ֵר אֶ ת־בֵּ יתוֹ:
יוֹשׁב ְבּבֵ ית הָ אֲ ָרזִ ים ַואֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה
ֹאמר ָדּוִיד אֶ ל־נ ָָתן הַ נּ ִָביא ִהנֵּה אָ נֹכִ י ֵ
ַ 17:1וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר י ַָשׁב ָדּוִיד ְבּבֵ יתוֹ וַיּ ֶ
תַּ חַ ת י ְִריעוֹת:
ֲשׂה כִּ י הָ אֱ ִהים ﬠִ מָּ :
ל־דּוִיד כֹּל אֲ ֶשׁר ִבּלְ בָ ְב ﬠ ֵ
17:2וַיּ ֹאמֶ ר נָתָ ן אֶ ָ
מ ר:
ַ 17:3וי ְִהי בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא ַוי ְִהי ְדּבַ ר־אֱ ִהים אֶ ל־נ ָָתן לֵ א ֹ
ֶה־לּי הַ בַּ יִת לָ ָשׁבֶ ת:
ל־דּוִיד ﬠַ ְב ִדּי כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ל ֹא אַ ָתּה ִתּ ְבנ ִ
17:4לֵ וְאָ מַ ְר ָתּ אֶ ָ
יתי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה וָאֶ ְהיֶה ִמ ְתהַ לֵּ ֵמאֹהֶ ל אֶ ל־אֹהֶ ל
17:5כִּ י ל ֹא י ַָשׁ ְב ִתּי ְבּבַ יִת ִמן־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלֵ ִ
וּמ ִמּ ְשׁכָּן:
ִ
יתי ִל ְרעוֹת אֶ ת־ﬠַ ִמּי
ר־ה ְתהַ לַּ כְ ִתּי ְבּכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל הֲ ָדבָ ר ִדּבַּ ְר ִתּי אֶ ת־אַ חַ ד שׁ ְֹפטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
ְ 17:6בּכֹל אֲ ֶשׁ ִ
ֹא־בנִיתֶ ם לִ י בֵּ ית אֲ ָרזִ ים:
לֵ אמֹר לָ מָּ ה ל ְ
17:7וְﬠַ תָּ ה כֹּה־ת ֹאמַ ר לְ ﬠַ ְב ִדּי לְ ָדוִיד כֹּה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֲ נִי לְ ַק ְח ִתּי ִמן־הַ ָנּוֶה ִמן־אַ חֲ ֵרי הַ צּ ֹאן לִ ְהיוֹת נָגִ יד
ﬠַ ל ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל:
יתי ְל ֵשׁם כְּ ֵשׁם הַ גְּ דוֹלִ ים אֲ ֶשׁ ר בָּ אָ ֶרץ:
17:8וָאֶ ְהיֶה ﬠִ ְמּ ְבּכֹל אֲ ֶשׁר הָ לַ כְ ָתּ וָאַ כְ ִרית אֶ ת־כָּל־אוֹיְבֶ י ִמפָּ נֶי וְﬠָ ִשׂ ִ
ֹא־יוֹסיפוּ ְבנֵי־ﬠַ וְלָ ה לְ בַ תוֹ כַּאֲ ֶשׁר
ִ
ְשׁכַן תַּ ְחתָּ יו ְול ֹא י ְִרגַּז עוֹד וְל
ְשׂ ְמ ִתּי מָ קוֹם לְ ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל וּ ְנטַ ﬠְ ִתּיהוּ ו ָ
17:9ו ַ
בָּ ִראשׁוֹנָה:
ה־לּ :
יתי שֹׁפְ ִטים ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִהכְ נַﬠְ ִתּי אֶ ת־כָּל־אוֹיְבֶ י וָאַ גִּ ד לָ וּבַ יִת י ְִב ֶנ ְ
17:10וּלְ ִמיּ ִָמים אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
ינוֹתי
ימוֹתי אֶ ת־ז ְַר ֲﬠ אַ חֲ ֶרי אֲ ֶשׁ ר י ְִהיֶה ִמבָּ נֶי וַהֲ כִ ִ
ֹתי וַהֲ ִק ִ
17:11וְהָ יָה כִּ י־י ְִמלְ אוּ יָמֶ י לָ לֶ כֶת ִﬠם־אֲ ב ֶ
ת־מ ְלכוּתוֹ:
ַ
אֶ
ֶה־לּי בָּ יִת ְו ֹכ ַננ ְִתּי אֶ ת־כִּ ְסאוֹ ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
17:12הוּא י ְִבנ ִ
ירוֹתי ֵמאֲ ֶשׁר הָ יָה ְלפָ נֶי :
ֶה־לּי ְלבֵ ן וְחַ ְס ִדּי ל ֹא־אָ ִסיר ֵמ ִﬠמּוֹ כַּאֲ ֶשׁר הֲ ִס ִ
17:13אֲ נִי אֶ ְהיֶה־לּוֹ ְלאָ ב וְהוּא י ְִהי ִ
כוּתי ﬠַ ד־הָ עוֹלָ ם וְכִ ְסאוֹ י ְִהיֶה נָכוֹן ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
וּבמַ לְ ִ
יתי ְ
17:14וְהַ ﬠֲמַ ְד ִתּיהוּ ְבּבֵ ִ
ל־דּוִיד:
17:15כְּ כֹל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וּכְ כֹל הֶ חָ זוֹן הַ זֶּה כֵּן ִדּבֶּ ר נָתָ ן אֶ ָ
יתי כִּ י הֲ ִביאֹ ַתנִ י ﬠַ ד־הֲ ם:
וּמי בֵ ִ
ֵשׁב לִ פְ נֵי יְהוָה ַויּ ֹאמֶ ר ִמי־אֲ נִי יְהוָה אֱ ִהים ִ
17:16וַ ָיּב ֹא הַ מֶּ לֶ ָדּוִיד וַיּ ֶ
17:17ו ִַתּ ְקטַ ן ז ֹאת ְבּﬠֵ ינֶי אֱ ִהים ו ְַתּ ַדבֵּ ר ﬠַ ל־בֵּ ית־ﬠַ ְב ְדּ לְ מֵ ָרחוֹק ו ַַתּ ְראֵ נִי ְבּתוֹר הָ אָ ָדם הַ ַמּﬠֲלָ ה יְהוָה אֱ ִהים:
ה־יּוֹסיף עוֹד ָדּוִיד אֵ לֶ י לְ כָבוֹד אֶ ת־ﬠַ ְב ֶדּ וְאַ ָתּה אֶ ת־ﬠַ ְב ְדּ י ָָד ְﬠ ָתּ יְהוָה:
ִ
ַ 17:18מ

 17:19בַּ ﬠֲבוּר ﬠַ ְב ְדּ וּכְ לִ ְבּ ﬠָ ִשׂיתָ אֵ ת כָּל־הַ גְּ דוּלָּ ה הַ זּ ֹאת לְ הֹ ִדיﬠַ אֶ ת־ﬠַ ְב ֶדּ  1אֶ ת־כָּל־הַ גְּ דֻ לּוֹת:
ר־שׁמַ ﬠְ נוּ ְבּאָ זְ נֵינוּ:
17:20יְהוָה אֵ ין כָּמוֹ וְאֵ ין אֱ ִהים זוּלָ תֶ כְּ כֹל אֲ ֶשׁ ָ
וּמי כְּ ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל גּוֹי אֶ חָ ד בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר הָ לַ הָ אֱ ִהים לִ פְ דּוֹת לוֹ ﬠָ ם לָ שׂוּם ְל ֵשׁם גְּ דֻ לּוֹת ְו ֹנ ָראוֹת ְלג ֵָרשׁ
ִ 17:21
ִמפְּ נֵי ﬠַ ְמּ אֲ ֶשׁר־פָּ ִדיתָ ִמ ִמּצְ ַריִם גּוֹי וֵא הָ יו:
ִית לָ הֶ ם לֵ א ִהים:
17:22ו ִַתּ ֵתּן אֶ ת־ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ְלﬠָ ם ﬠַ ד־עוֹלָ ם וְאַ ָתּה יְהוָה הָ י ָ
ֲשׂה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ:
17:23וְﬠַ תָּ ה יְהוָה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ ﬠַ ל־ﬠַ ְב ְדּ וְﬠַ ל־בֵּ יתוֹ יֵאָ מֵ ן ﬠַ ד־עוֹלָ ם וַﬠ ֵ
ית־דּוִיד ﬠַ ְב ְדּ נָכוֹן ְלפָ נֶי :
ָ
ְ 17:24ויֵאָ מֵ ן ְויִגְ ַדּל ִשׁ ְמ ﬠַ ד־עוֹלָ ם לֵ אמֹר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וּבֵ
17:25כִּ י אַ ָתּה גּ ִָליתָ אֶ ת־אֹ זֶן ﬠַ ְב ְדּ ִל ְבנוֹת לוֹ בָּ יִת ﬠַ ל־כֵּן ָמ ָצא ﬠַ ְב ְדּ ְל ִה ְתפַּ לֵּ ל לְ פָ נֶי :
17:26וְﬠַ תָּ ה יְהוָה אַ תָּ ה־הוּא הָ אֱ ִהים ו ְַתּ ַדבֵּ ר ﬠַ ל־ﬠַ ְב ְדּ הַ טּוֹבָ ה הַ זּ ֹאת:
וּמ ֹב ָר לְ עוֹלָ ם:
17:27וְﬠַ ָתּה הוֹאַ לְ תָּ לְ בָ ֵר אֶ ת־בֵּ ית ﬠַ ְב ְדּ לִ ְהיוֹת לְ עוֹלָ ם ְלפָ נֶי כִּ י־אַ ָתּה יְהוָה בֵּ ַרכְ תָּ ְ
ֹתיהָ ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:
וּבנ ֶ
ת־פּלִ ְשׁ ִתּים וַיַּכְ נִיﬠֵ ם וַיִּ ַקּח אֶ ת־גַּת ְ
ְ
18:1וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי־כֵן וַ ַיּ ָדּוִיד אֶ
18:2וַ ַיּ אֶ ת־מוֹאָ ב וַיִּ ְהיוּ מוֹאָ ב ﬠֲבָ ִדים לְ ָדוִיד נ ְֹשׂאֵ י ִמ ְנחָ ה:
ר־פּ ָרת:
ַ 18:3ו ַיּ ָדּוִיד אֶ ת־הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר מֶ לֶ ־צוֹבָ ה חֲ מָ תָ ה ְבּלֶ כְ תּוֹ לְ הַ צִּ יב יָדוֹ ִבּנְהַ ְ
18:4וַיִּ ְלכֹּד ָדּוִיד ִמ ֶמּנּוּ אֶ לֶ ף ֶרכֶב ו ְִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים פָּ ָר ִשׁים וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ִאישׁ ַרגְ ִלי וַיְﬠַ ֵקּר ָדּוִיד אֶ ת־כָּל־הָ ֶרכֶב
וַיּוֹתֵ ר ִממֶּ נּוּ מֵ אָ ה ָרכֶב:
ים־וּשׁ ַניִם אֶ לֶ ף ִאישׁ:
ְ
18:5וַיָּב ֹא אֲ ַרם ַדּ ְר ֶמ ֶשׂק לַ ְﬠזוֹר לַ הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר ֶמלֶ צוֹבָ ה וַ ַיּ ָדּוִיד בַּ אֲ ָרם ﬠֶ ְשׂ ִר
ַיּוֹשׁע יְהוָה ְל ָדוִיד ְבּכֹל אֲ ֶשׁר הָ לָ :
ָשׂם ָדּוִיד ְנצִ ִבים בַּ אֲ ַרם ַדּ ְרמֶ ֶשׂק וַי ְִהי אֲ ָרם לְ ָדוִיד ﬠֲבָ ִדים נ ְֹשׂאֵ י ִמ ְנחָ ה ו ַ
18:6וַיּ ֶ
ְרוּשׁלָ ִם:
18:7וַיִּ ַקּח ָדּוִיד אֵ ת ִשׁלְ ֵטי הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר הָ יוּ ﬠַ ל ﬠַ ְב ֵדי הֲ ַד ְדﬠָ זֶר וַי ְִביאֵ ם י ָ
מּוּדים
וּמכּוּן ﬠָ ֵרי הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר לָ ַקח ָדּוִיד נְ חֹ ֶשׁת ַרבָּ ה ְמאֹד בָּ הּ ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה אֶ ת־יָם הַ ְנּחֹ ֶשׁת וְאֶ ת־הָ ﬠַ ִ
וּמ ִטּ ְבחַ ת ִ
ִ 18:8
וְאֵ ת כְּ לֵ י הַ ְנּחֹ ֶשׁת:
18:9וַיִּ ְשׁמַ ע תֹּעוּ מֶ לֶ חֲ מָ ת כִּ י ִהכָּה ָדוִיד אֶ ת־כָּל־חֵ יל הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר ֶמלֶ ־צוֹבָ ה:
וּלבָ ֲרכוֹ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר נ ְִלחַ ם בַּ הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר וַ ַיּכֵּהוּ
־דּוִיד לִ ְשׁאָ ול־לוֹ ְל ָשׁלוֹם ְ
ם־בּנוֹ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ָ
דוֹר ְ
18:10וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ת־הֲ ָ
תּ עוּ הָ יָה הֲ ַד ְדﬠָ זֶר ְוכֹל כְּ לֵ י זָהָ ב וָכֶסֶ ף וּ ְנחֹ ֶשׁת:
י־אישׁ ִמלְ חֲ מוֹת ֹ
כִּ ִ
וּממּוֹאָ ב וּ ִמ ְבּנֵי
ָשׂא ִמכָּל־הַ גּוֹיִם ֵמאֱדוֹם ִ
18:11גַּם־אֹתָ ם ִה ְק ִדּישׁ הַ מֶּ לֶ ָדּוִיד לַ יהוָה ﬠִ ם־הַ כֶּסֶ ף וְהַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר נ ָ
וּמפְּ לִ ְשׁ ִתּים וּמֵ ﬠֲמָ לֵ ק:
ﬠַ מּוֹן ִ
ישׁי בֶּ ן־צְ רוּיָה ִהכָּה אֶ ת־אֱ דוֹם ְבּגֵיא הַ ֶמּלַ ח ְשׁמוֹנָה ﬠָ ָשׂר אָ לֶ ף:
18:12וְאֲ ִב ַ
ת־דּוִיד ְבּכֹל אֲ ֶשׁר הָ לָ :
ַיּוֹשׁע יְהוָה אֶ ָ
יבים וַיִּ ְהיוּ כָל־אֱ דוֹם ﬠֲבָ ִדים לְ ָדוִיד ו ַ
ָשׂם בֶּ אֱ דוֹם ְנצִ ִ
18:13וַיּ ֶ
18:14וַיִּ ְמ ָדּוִיד ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ַוי ְִהי עֹ ֶשׂה ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה ְלכָל־ﬠַ מּוֹ:
יהוֹשׁפָ ט בֶּ ן־אֲ ִחילוּד מַ זְ כִּ יר:
ָ
18:15וְיוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּיָה ﬠַ ל־הַ צָּבָ א ִו
ישׁא 2סוֹפֵ ר:
ְ 18:16ו ָצדוֹק בֶּ ן־אֲ ִחיטוּב וַאֲ ִחימֶ לֶ בֶּ ן־אֶ ְביָתָ ר כֹּהֲ ִנים ְו ִשׁ ָ
שׁנִים ְליַד הַ ֶמּלֶ :
ֵי־דוִיד הָ ִרא ֹ
וּבנ ָ
וּב ָניָהוּ בֶּ ן־יְהוֹי ָָדע ﬠַ ל־הַ כְּ ֵר ִתי וְהַ ְפּלֵ ִתי ְ
ְ 18:17
19:1וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי־כֵן וַיָּמָ ת נָחָ שׁ מֶ לֶ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן וַיִּ ְמ חָ נוּן ְ 3בּנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ֱשׂה־חֶ סֶ ד ִﬠם־חָ נוּן בֶּ ן־נָחָ שׁ כִּ י־ﬠָ ָשׂה אָ ִביו ﬠִ ִמּי חֶ סֶ ד וַיִּ ְשׁלַ ח ָדּוִיד ַמ ְלאָ כִ ים ְלנַחֲ מוֹ ﬠַ ל־אָ ִביו
ֹאמר ָדּוִיד אֶ ﬠ ֶ
19:2וַיּ ֶ
ַו ָיּבֹאוּ ﬠַ ְב ֵדי ָדוִיד אֶ ל־אֶ ֶרץ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן אֶ ל־חָ נוּן ְלנַחֲ מוֹ:
י־שׁלַ ח ְל ְמנַחֲ ִמים הֲ ל ֹא בַּ ﬠֲבוּר לַ ְח קֹ ר
ֹאמרוּ ָשׂ ֵרי ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן לְ חָ נוּן הַ ְמכַבֵּ ד ָדּוִיד אֶ ת־אָ ִבי ְבּﬠֵ ינֶי כִּ ָ
19:3וַיּ ְ
וְלַ הֲ פֹ וּלְ ַרגֵּל הָ אָ ֶרץ בָּ אוּ ﬠֲבָ ָדיו אֵ לֶ י :
ְשׁ ְלּחֵ ם:
19:4וַיִּ ַקּח חָ נוּן אֶ ת־ﬠַ ְב ֵדי ָדוִיד ַו ְיגַלְּ חֵ ם וַיִּ כְ רֹת אֶ ת־מַ ְדוֵיהֶ ם בַּ חֵ צִ י ﬠַ ד־הַ ִמּ ְפ ָשׂﬠָ ה ַוי ַ
ירחוֹ
ֹאמר הַ מֶּ לֶ ְשׁבוּ ִב ֵ
אתם כִּ י־הָ יוּ הָ אֲ נ ִָשׁים נִכְ לָ ִמים ְמאֹד וַיּ ֶ
ַ 19:5ויֵּלְ כוּ וַיַּגִּ ידוּ לְ ָדוִיד ﬠַ ל־הָ אֲ נ ִָשׁים וַיִּ ְשׁלַ ח לִ ְק ָר ָ
ְשׁ ְבתֶּ ם:
ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־ ְיצַמַּ ח זְ ַק ְנכֶם ו ַ
וּבנֵי ﬠַ מּוֹן אֶ לֶ ף כִּ כַּר־כֶּסֶ ף ִל ְשׂכֹּר לָ הֶ ם ִמן־אֲ ַרם נַהֲ ַריִם
ם־דּוִיד וַיִּ ְשׁלַ ח חָ נוּן ְ
19:6וַיִּ ְראוּ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן כִּ י ִה ְתבָּ אֲ שׁוּ ﬠִ ָ
וּמצּוֹבָ ה ֶרכֶב וּפָ ָר ִשׁים:
וּמן־אֲ ַרם מַ ֲﬠכָה ִ
ִ
וּבנֵי ﬠַ מּוֹן
וּשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף ֶרכֶב וְאֶ ת־מֶ לֶ מַ ֲﬠכָה וְאֶ ת־ﬠַ מּוֹ וַ ָיּבֹאוּ וַיַּחֲ נוּ ִל ְפנֵי ֵמ ְידבָ א ְ
19:7וַיִּ ְשׂכְּ רוּ לָ הֶ ם ְשׁ ַניִם ְ
נֶאֶ ְספוּ מֵ ﬠָ ֵריהֶ ם וַ ָיּבֹאוּ לַ ִמּלְ חָ מָ ה:
בּוֹרים:
19:8וַיִּ ְשׁ ַמע ָדּוִיד וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ת־יוֹאָ ב וְאֵ ת כָּל־צָבָ א הַ גִּ ִ
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19:9וַיֵּצְ אוּ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וַיַּﬠַ ְרכוּ ִמלְ חָ מָ ה פֶּ תַ ח הָ ﬠִ יר וְהַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ ְלבַ ָדּם בַּ ָשּׂ ֶדה:
ַ 19:10ויּ ְַרא יוֹאָ ב כִּ י־הָ יְתָ ה ְפנֵי־הַ ִמּלְ חָ מָ ה אֵ לָ יו פָּ נִים וְאָ חוֹר וַיִּ ְבחַ ר ִמכָּל־בָּ חוּר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ַו ַיּ ֲﬠ ֹר ִל ְק ַראת אֲ ָרם:
19:11וְאֵ ת יֶתֶ ר הָ ﬠָ ם נָתַ ן ְבּיַד אַ ְב ַשׁי אָ ִחיו וַיַּﬠַ ְרכוּ לִ ְק ַראת ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ְהוֹשׁ ְﬠ ִתּי :
ם־בּנֵי ﬠַ מּוֹן יֶחֶ זְ קוּ ִמ ְמּ ו ַ
ַ 19:12ויּ ֹאמֶ ר ִאם־תֶּ חֱ זַק ִממֶּ נִּי אֲ ָרם וְהָ יִיתָ לִּ י לִ ְתשׁוּﬠָ ה ו ְִא ְ
ֲשׂה:
וּבﬠַ ד ﬠָ ֵרי אֱ הֵ ינוּ וַיהוָה הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינָיו ַיﬠ ֶ
ְנִתחַ זְּ ָקה ְבּﬠַ ד־ﬠַ ֵמּנוּ ְ
19:13חֲ זַק ו ְ
19:14וַיִּ גַּשׁ יוֹאָ ב וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־ﬠִ מּוֹ לִ פְ נֵי אֲ ָרם לַ ִמּלְ חָ מָ ה וַיָּנוּסוּ ִמפָּ נָיו:
רוּשׁלָ ִם:
וּבנֵי ﬠַ מּוֹן ָראוּ כִּ י־נָס אֲ ָרם וַיָּנוּסוּ גַם־הֵ ם ִמפְּ נֵי אַ ְב ַשׁי אָ ִחיו וַ ָיּבֹאוּ הָ ִﬠ ָירה וַ ָיּב ֹא יוֹאָ ב ְי ָ
ְ 19:15
19:16וַיּ ְַרא אֲ ָרם כִּ י ִנגְּ פוּ לִ פְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְשׁלְ חוּ מַ לְ אָ כִ ים וַיּוֹצִ יאוּ אֶ ת־אֲ ָרם אֲ ֶשׁר ֵמﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וְשׁוֹבַ ַשׂר־צְ בָ א
הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר ִל ְפנֵיהֶ ם:
19:17וַיֻּגַּד לְ ָדוִיד וַיֶּאֱ סֹף אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּ ֲﬠ ֹב ר הַ יּ ְַר ֵדּן וַ ָיּב ֹא אֲ לֵ הֶ ם וַ ַיּ ֲﬠ ֹר אֲ לֵ הֶ ם וַ ַיּ ֲﬠ ֹר ָדּוִיד ִל ְק ַראת אֲ ָרם
ִמלְ חָ מָ ה וַיִּ לָּ חֲ מוּ ﬠִ מּוֹ:
19:18וַ ָיּנָס אֲ ָרם ִמלִּ פְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיַּהֲ רֹג ָדּוִיד מֵ אֲ ָרם ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ פִ ים ֶרכֶב וְאַ ְרבָּ ִﬠים אֶ לֶ ף ִאישׁ ַרגְ ִלי וְאֵ ת שׁוֹבַ
ַשׂר־הַ צָּבָ א הֵ ִמית:
הוֹשׁיﬠַ
ם־דּוִיד וַיַּﬠַ ְבדֻ הוּ ְול ֹא־אָ בָ ה אֲ ָרם ְל ִ
19:19וַיִּ ְראוּ ﬠַ ְב ֵדי הֲ ַד ְדﬠֶ זֶר כִּ י ִנגְּ פוּ לִ פְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְַשׁלִ ימוּ ﬠִ ָ
ת־בּנֵי־ﬠַ מּוֹן עוֹד:
אֶ ְ
ַ 20:1וי ְִהי ְלﬠֵ ת ְתּשׁוּבַ ת הַ ָשּׁנָה ְלﬠֵ ת צֵאת הַ ְמּלָ כִ ים וַיִּ נְהַ ג יוֹאָ ב אֶ ת־חֵ יל הַ צָּבָ א ַויּ ְַשׁחֵ ת אֶ ת־אֶ ֶרץ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן ַויָּב ֹא
ת־רבָּ ה ַויֶּהֶ ְרסֶ הָ :
ירוּשׁלָ ִם ַו ַיּ יוֹאָ ב אֶ ַ
ָ
ת־רבָּ ה ו ְָדוִיד יֹ ֵשׁב ִבּ
ַויָּצַ ר אֶ ַ
20:2וַיִּ ַקּח ָדּוִיד אֶ ת־ﬠֲטֶ ֶרת־מַ לְ כָּם מֵ ﬠַ ל ר ֹאשׁוֹ וַיִּ ְמצָאָ הּ ִמ ְשׁ ַקל כִּ כַּר־זָהָ ב וּבָ הּ אֶ בֶ ן ְי ָק ָרה ו ְַתּ ִהי ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ ָדּוִיד
וּשׁלַ ל הָ ﬠִ יר הוֹצִ יא הַ ְרבֵּ ה ְמ ֹאד:
ְ
ֲשׂה ָדוִיד ְלכֹל ﬠָ ֵרי ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן
וּב ַמגְ זְ רֹת ְוכֵן יַﬠ ֶ
ָשׂם בַּ ְמּג ֵָרה וּבַ חֲ ִריצֵי הַ בַּ ְרזֶל ְ
20:3וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־בָּ הּ הוֹצִ יא וַיּ ֶ
ְרוּשׁלָ ִם:
ָשׁב ָדּוִיד ְוכָל־הָ ﬠָ ם י ָ
וַיּ ָ
יל ֵדי הָ ְרפָ ִאים
ת־ספַּ י ִמ ִ
ִ
ם־פּ ִל ְשׁ ִתּים אָ ז ִהכָּה ִס ְבּכַי הַ חֻ ָשׁ ִתי אֶ
20:4וַי ְִהי אַ חֲ ֵריכֵן ו ְַתּ ִהי־עוֹד ִמ ְלחָ ָמה ְבּ ֶגזֶר ִﬠ ְ
וַיִּ ָכּנֵעוּ:
20:5ו ְַתּ ִהי־עוֹד ִמלְ חָ מָ ה אֶ ת־פְּ לִ ְשׁ ִתּים וַ ַיּ אֶ לְ חָ נָן בֶּ ן־י ִָﬠיר בֵּ ית הַ לַּ ְח ִמי אֲ ִחי גּ ְָליָת הַ גִּ ִתּי וְﬠֵ ץ חֲ נִיתוֹ כִּ ְמנוֹר אֹ ְרגִ ים:
20:6ו ְַתּ ִהי־עוֹד ִמלְ חָ מָ ה ְבּגַת ַוי ְִהי ִאישׁ ִמ ָדּה וְאֶ צְ ְבּעֹתָ יו ֵשׁשׁ־ו ֵָשׁשׁ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבַּ ע ְוגַם־הוּא נוֹלַ ד ְלהָ ָרפָ א:
ַ 20:7ויְחָ ֵרף אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ַיּכֵּהוּ יְהוֹנָתָ ן בֶּ ן־ ִשׁ ְמﬠָ ה  1אֲ ִחי ָדוִיד:
וּביַד־ﬠֲבָ ָדיו:
ַד־דּוִיד ְ
20:8אֵ ל נוּלְּ דוּ לְ הָ ָרפָ א ְבּגַת וַיִּ פְּ לוּ ְבי ָ
ת־דּוִיד ִל ְמנוֹת אֶ ת־ ִי ְשׂ ָראֵ ל:
ַ 21:1ו ַיּ ֲﬠמֹד ָשׂ ָטן ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ַויָּסֶ ת אֶ ָ
ד־דּן וְהָ ִביאוּ אֵ לַ י וְאֵ ְדﬠָ ה
ל־שׂ ֵרי הָ ﬠָ ם לְ כוּ ִס ְפרוּ אֶ ת־ ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמ ְבּאֵ ר ֶשׁבַ ע וְﬠַ ָ
ֹאמר ָדּוִיד אֶ ל־יוֹאָ ב וְאֶ ָ
ַ 21:2ויּ ֶ
ת־מ ְספָּ ָרם:
ִ
אֶ
ֹאמר יוֹאָ ב יוֹסֵ ף יְהוָה ﬠַ ל־ﬠַ מּוֹ כָּהֵ ם ֵמאָ ה ְפﬠָ ִמים הֲ ל ֹא אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ כֻּלָּ ם לַ אדֹנִי לַ ﬠֲבָ ִדים לָ מָּ ה ְיבַ ֵקּשׁ ז ֹאת
21:3וַיּ ֶ
אֲ ֹדנִי לָ מָּ ה י ְִהיֶה לְ אַ ְשׁמָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְרוּשׁלָ ִם:
ְ 21:4וּדבַ ר־הַ ֶמּלֶ חָ זַק ﬠַ ל־יוֹאָ ב וַ ֵיּ ֵצא יוֹאָ ב וַיִּ ְתהַ לֵּ ְבּכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ָיּב ֹא י ָ
וּמאָ ה אֶ לֶ ף ִאישׁ שֹׁלֵ ף חֶ ֶרב
ל־דּוִיד וַי ְִהי כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ לֶ ף אֲ לָ ִפים ֵ
ת־מ ְספַּ ר ִמ ְפ ַקד־הָ ﬠָ ם אֶ ָ
ִ
21:5וַיִּ ֵתּן יוֹאָ ב אֶ
ִיהוּדה אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת ו ְִשׁ ְב ִﬠים אֶ לֶ ף ִאישׁ שֹׁלֵ ף חָ ֶרב:
ו ָ
וּבנְ י ִָמן ל ֹא פָ ַקד ְבּתוֹכָם כִּ י־נ ְִתﬠַ ב ְדּבַ ר־הַ ֶמּלֶ אֶ ל־יוֹאָ ב:
21:6וְלֵ וִי ִ
ַ 21:7ויּ ֵַרע ְבּﬠֵ ינֵי הָ אֱ ִהים ﬠַ ל־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ַו ַיּ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
יתי אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וְﬠַ ָתּה הַ ﬠֲבֶ ר־נָא אֶ ת־ﬠֲווֹן ﬠַ ְב ְדּ כִּ י
אתי ְמאֹ ד אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
ֹאמר ָדּוִיד אֶ ל־הָ אֱ ִהים חָ ָט ִ
21:8וַיּ ֶ
נִ ְסכַּלְ ִתּי ְמאֹד:
21:9וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל־גָּד חֹ זֵה ָדוִיד לֵ אמֹר:
ֱשׂה־לָּ :
ר־ל אַ חַ ת ֵמהֵ נָּה וְאֶ ﬠ ֶ
ל־דּוִיד לֵ אמֹר כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ָשׁלוֹשׁ אֲ נִי נֹטֶ ה ﬠָ לֶ י ְבּחַ ְ
21:10לֵ ו ְִדבַּ ְרתָּ אֶ ָ
ל־דּוִיד וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ כֹּה־אָ ַמ ר יְהוָה ַקבֶּ ל־לָ :
21:11וַיָּב ֹא גָד אֶ ָ
ם־שׁ ֶשׁת יָ ִמים
ם־שׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים נ ְֻסכָה ִמפְּ נֵי־ ָצ ֶרי וְחֶ ֶרב אוֹיְבֶ ְל ַמ ֶשּׂגֶת ו ְִא ְ
ם־שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ָרﬠָ ב ו ְִא ְ
ִ 21:12א ָ
חֶ ֶרב ְיהוָה ו ְֶדבֶ ר בָּ אָ ֶרץ וּמַ לְ אַ יְהוָה מַ ְשׁ ִחית ְבּכָל־גְּ בוּל ִי ְשׂ ָראֵ ל וְﬠַ תָּ ה ְראֵ ה ָמה־אָ ִשׁיב אֶ ת־שׁ ְֹל ִחי ָדּבָ ר:
וּביַד־אָ ָדם אַ ל־אֶ פֹּ ל:
י־ר ִבּים ַרחֲ ָמיו ְמאֹ ד ְ
ֹאמר ָדּוִיד אֶ ל־גָּד צַ ר־לִ י ְמאֹ ד אֶ פְּ לָ ה־נָּא ְביַד־יְהוָה כִּ ַ
ַ 21:13ויּ ֶ
21:14וַיִּ תֵּ ן יְהוָה ֶדּבֶ ר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ פֹּל ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ִשׁ ְבﬠִ ים אֶ לֶ ף ִאישׁ:
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ֹאמ ר לַ מַּ לְ אָ
יתהּ וּכְ הַ ְשׁ ִחיתוֹ ָראָ ה יְהוָה וַיִּ נָּחֶ ם ﬠַ ל־הָ ָרﬠָ ה ַויּ ֶ
ירוּשׁלַ ִם לְ הַ ְשׁ ִח ָ
ָ
21:15וַיִּ ְשׁלַ ח הָ אֱ ִהים מַ ְלאָ לִ
ְבוּסי:
עֹמד ﬠִ ם־גֹּ ֶרן אָ ְרנָן הַ י ִ
הַ מַּ ְשׁ ִחית ַרב ﬠַ תָּ ה הֶ ֶרף י ֶָד וּמַ לְ אַ יְהוָה ֵ
עֹמד בֵּ ין הָ אָ ֶרץ וּבֵ ין הַ ָשּׁ ַמיִם וְחַ ְרבּוֹ ְשׁלוּפָ ה ְבּיָדוֹ נְ טוּיָה
21:16וַיִּ ָשּׂא ָדוִיד אֶ ת־ﬠֵ ינָיו וַיּ ְַרא אֶ ת־מַ לְ אַ יְהוָה ֵ
ְרוּשׁלָ ִם וַיִּ פֹּל ָדּוִיד וְהַ זְּ ֵקנִים ְמכ ִֻסּים בַּ ַשּׂ ִקּים ﬠַ ל־פְּ נֵיהֶ ם:
ﬠַ ל־י ָ
עוֹתי וְאֵ לֶּ ה
אתי וְהָ ֵרﬠַ הֲ ֵר ִ
ֹאמר ָדּוִיד אֶ ל־הָ אֱ ִהים הֲ ל ֹא אֲ נִי אָ מַ ְר ִתּי ִל ְמנוֹת בָּ ﬠָ ם וַאֲ נִי־הוּא אֲ ֶשׁר־חָ ָט ִ
ַ 21:17ויּ ֶ
וּבﬠַ ְמּ ל ֹא ְלמַ גֵּפָ ה:
וּבבֵ ית אָ ִבי ְ
הַ צּ ֹאן ֶמה ﬠָ שׂוּ יְהוָה אֱ הַ י ְתּ ִהי נָא י ְָד ִבּי ְ
מ ר ְל ָדוִיד כִּ י ַיﬠֲלֶ ה ָדוִיד ְלהָ ִקים ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה ְבּגֹ ֶרן אָ ְרנָן הַ יְבֻ ִסי:
וּמ ְלאַ יְהוָה אָ מַ ר אֶ ל־גָּד לֵ א ֹ
ַ 21:18
21:19וַיַּﬠַ ל ָדּוִיד ִבּ ְדבַ ר־גָּד אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּ ֵשׁם יְהוָה:
ָשׁב אָ ְרנָן וַיּ ְַרא אֶ ת־הַ ֶמּלֶ וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת בָּ נָיו ִﬠמּוֹ ִמ ְתחַ ְבּ ִאים וְאָ ְרנָן ָדּשׁ ִח ִטּים:
21:20וַיּ ָ
ת־דּוִיד וַ ֵיּ ֵצא ִמן־הַ גֹּ ֶרן וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָדוִיד אַ פַּ יִם אָ ְרצָה:
21:21וַ ָיּב ֹא ָדוִיד ﬠַ ד־אָ ְרנָן וַיַּבֵּ ט אָ ְרנָן וַיּ ְַרא אֶ ָ
ֹאמר ָדּוִיד אֶ ל־אָ ְרנָן ְתּנָה־לִּ י ְמקוֹם הַ גֹּ ֶרן וְאֶ ְבנֶה־בּוֹ ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה ְבּכֶסֶ ף ָמלֵ א ְתּנֵהוּ לִ י וְתֵ ﬠָ ַצר הַ מַּ גֵּפָ ה
21:22וַיּ ֶ
מֵ ﬠַ ל הָ ﬠָ ם:
מּוֹרגִּ ים לָ ﬠֵ צִ ים
ל־דּוִיד ַקח־לָ ְויַﬠַ שׂ אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ הַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינָיו ְראֵ ה נ ַָת ִתּי הַ בָּ ָקר לָ עֹלוֹת וְהַ ִ
ַ 21:23ויּ ֹאמֶ ר אָ ְרנָן אֶ ָ
וְהַ ִח ִטּים לַ ִמּנְ חָ ה הַ כֹּל נ ָָת ִתּי:
ר־ל לַ יהוָה וְהַ ﬠֲלוֹת עוֹלָ ה ִחנָּם:
י־קנֹה אֶ ְקנֶה ְבּכֶסֶ ף מָ לֵ א כִּ י ל ֹא־אֶ ָשּׂא אֲ ֶשׁ ְ
ַ 21:24ויּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ ָדּוִיד לְ אָ ְרנָן ל ֹא כִּ ָ
21:25וַיִּ תֵּ ן ָדּוִיד לְ אָ ְרנָן בַּ מָּ קוֹם ִשׁ ְקלֵ י זָהָ ב ִמ ְשׁ ָקל ֵשׁשׁ ֵמאוֹת:
וּשׁלָ ִמים וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־יְהוָה וַ ַיּ ֲﬠנֵהוּ בָ אֵ שׁ ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם ﬠַ ל ִמזְ בַּ ח
21:26וַיִּ בֶ ן ָשׁם ָדּוִיד ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה וַיַּﬠַ ל עֹ לוֹת ְ
הָ עֹלָ ה וַתּ ֹאכַל אֶ ת הָ עֹלָ ה:1
ָשׁב חַ ְרבּוֹ אֶ ל־ ְנ ָדנָהּ:
ֹאמר יְהוָה לַ מַּ ְלאָ וַיּ ֶ
21:27וַיּ ֶ
ְבוּסי וַיִּ זְ בַּ ח ָשׁם:
21:28בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ִבּ ְראוֹת ָדּוִיד כִּ י־ﬠָ נָהוּ יְהוָה ְבּגֹ ֶרן אָ ְרנָן הַ י ִ
וּמזְ בַּ ח הָ עוֹלָ ה בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא בַּ בָּ מָ ה ְבּגִ ְב עוֹן:
ֹשׁה בַ ִמּ ְדבָּ ר ִ
וּמ ְשׁכַּן יְהוָה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה מ ֶ
ִ 21:29
ְ 21:30ול ֹא־יָכֹל ָדּוִיד לָ לֶ כֶת לְ פָ נָיו לִ ְד רֹשׁ אֱ ִהים כִּ י נ ְִבﬠַ ת ִמפְּ נֵי חֶ ֶרב ַמ ְלאַ יְהוָה:
ֹאמר ָדּוִיד זֶה הוּא בֵּ ית יְהוָה הָ אֱ ִהים ְוזֶה־הַ ִמּזְ בֵּ חַ לְ עֹלָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל:
22:1וַיּ ֶ
ֹאמר ָדּוִיד לִ כְ נוֹס אֶ ת־הַ גּ ִֵרים אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ַיּﬠֲמֵ ד חֹ צְ ִבים לַ ְחצוֹב אַ ְבנֵי גָזִ ית לִ ְבנוֹת בֵּ ית הָ אֱ ִהים:
22:2וַיּ ֶ
22:3וּבַ ְרזֶל לָ רֹב לַ ִמּ ְס ְמ ִרים ְל ַד ְלתוֹת הַ ְשּׁﬠָ ִרים וְלַ ְמחַ ְבּ רוֹת הֵ כִין ָדּוִיד וּנְ חֹ ֶשׁת לָ רֹב אֵ ין ִמ ְשׁ ָקל:
22:4וַ ֲﬠצֵי אֲ ָרזִ ים לְ אֵ ין ִמ ְספָּ ר כִּ י הֵ ִביאוּ הַ צִּ י ֹדנִים וְהַ צּ ִֹרים ֲﬠצֵי אֲ ָרזִ ים לָ רֹב ְל ָדוִיד:
וּל ִת ְפאֶ ֶרת לְ כָל־הָ אֲ ָרצוֹת
22:5וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִיד ְשׁ מֹה ְב ִני נַﬠַ ר ו ָָר וְהַ בַּ יִת לִ ְבנוֹת לַ יהוָה לְ הַ גְ ִדּיל ְל ַמ ְﬠלָ ה ְל ֵשׁם ְ
אָ כִ ינָה נָּא לוֹ וַ ָיּכֶן ָדּוִיד לָ רֹב לִ פְ נֵי מוֹתוֹ:
22:6וַיִּ ְק ָרא לִ ְשׁ מֹה ְבנוֹ וַ ְי ַצוֵּהוּ לִ ְבנוֹת בַּ יִת לַ יהוָה אֱ הֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל:
ם־לבָ ִבי ִל ְבנוֹת בַּ יִת ְל ֵשׁם יְהוָה אֱ הָ י:
22:7וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִיד לִ ְשׁ מֹה ְבּנִי אֲ נִי הָ יָה ִﬠ ְ
ֹא־ת ְבנֶה בַ יִת לִ ְשׁ ִמי כִּ י ָדּ ִמים ַר ִבּים
וּמלְ חָ מוֹת גְּ דֹלוֹת ﬠָ ִשׂיתָ ל ִ
22:8וַי ְִהי ﬠָ לַ י ְדּבַ ר־יְהוָה לֵ אמֹר ָדּם לָ רֹב ָשׁפַ כְ תָּ ִ
ָשׁפַ כְ תָּ אַ ְרצָה לְ פָ נָי:
ְשׁלוֹם ו ֶָשׁ ֶקט
ִחוֹתי לוֹ ִמכָּל־אוֹיְבָ יו ִמסָּ ִביב כִּ י ְשׁ מֹה י ְִהיֶה ְשׁמוֹ ו ָ
ִ 22:9הנֵּה־בֵ ן נוֹלָ ד לָ הוּא י ְִהיֶה ִאישׁ ְמנוּחָ ה וַהֲ נ ִ
אֶ תֵּ ן ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּיָמָ יו:
ינוֹתי כִּ סֵּ א ַמ ְלכוּתוֹ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
22:10הוּא־י ְִבנֶה בַ יִת ִל ְשׁ ִמי וְהוּא י ְִהיֶה־לִּ י לְ בֵ ן וַאֲ נִי־לוֹ לְ אָ ב וַהֲ כִ ִ
22:11ﬠַ תָּ ה ְבנִי י ְִהי יְהוָה ﬠִ מָּ ו ְִהצְ לַ ְחתָּ וּבָ נִיתָ בֵּ ית יְהוָה אֱ הֶ י כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ﬠָ לֶ י :
ת־תּוֹרת יְהוָה אֱ הֶ י :
ַ
וּבינָה וִיצַוְּ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְלִ ְשׁמוֹר אֶ
22:12אַ יִתֶּ ן־לְּ יְהוָה ֵשׂכֶל ִ
ֹשׁה ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל חֲ זַק
ם־תּ ְשׁמוֹר לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־הַ חֻ ִקּים וְאֶ ת־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־מ ֶ
22:13אָ ז תַּ צְ לִ יחַ ִא ִ
ל־תּחָ ת:
ירא וְאַ ֵ
ל־תּ ָ
וֶאֱ ָמץ אַ ִ
ינוֹתי לְ בֵ ית־יְהוָה זָהָ ב כִּ כּ ִָרים מֵ אָ ה־אֶ לֶ ף ְוכֶסֶ ף אֶ לֶ ף אֲ לָ ִפים כִּ כּ ִָרים וְלַ ְנּחֹ ֶשׁת וְלַ בַּ ְרזֶל אֵ ין
22:14ו ְִהנֵּה ְבﬠָ ְניִי הֲ כִ ִ
תּוֹסיף:
ינוֹתי וַﬠֲלֵ יהֶ ם ִ
ִמ ְשׁ ָקל כִּ י לָ רֹב הָ יָה וְﬠֵ צִ ים וַאֲ בָ נִים הֲ כִ ִ
ָל־מלָ אכָה:
22:15וְﬠִ ְמּ לָ רֹב עֹ ֵשׂי ְמלָ אכָה חֹ צְ ִבים וְחָ ָר ֵשׁי אֶ בֶ ן וָﬠֵ ץ ְוכָל־חָ כָם ְבּכ ְ
ִיהי יְהוָה ִﬠ ָמּ :
ֲשׂה ו ִ
22:16לַ זָּהָ ב לַ כֶּסֶ ף וְלַ ְנּחֹ ֶשׁת וְלַ בַּ ְרזֶל אֵ ין ִמ ְספָּ ר קוּם וַﬠ ֵ
מ ר:
ָל־שׂ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ﬠְ זֹר לִ ְשׁ מֹה ְבנוֹ לֵ א ֹ
22:17וַ ְיצַו ָדּוִיד ְלכ ָ
22:18הֲ ל ֹא יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ִﬠ ָמּכֶם וְהֵ נִיחַ לָ כֶם ִמסָּ ִביב כִּ י נָתַ ן ְבּי ִָדי אֵ ת יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ ְונִכְ ְבּ ָשׁה הָ אָ ֶרץ ִל ְפנֵי יְהוָה
וְלִ פְ נֵי ﬠַ מּוֹ:
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ת־מ ְק ַדּשׁ יְהוָה הָ אֱ ִהים ְלהָ ִביא אֶ ת־אֲ רוֹן
ִ
וּבנוּ אֶ
22:19ﬠַ תָּ ה ְתּנוּ לְ בַ ְבכֶם ְונַפְ ְשׁכֶם לִ ְדרוֹשׁ לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם וְקוּמוּ ְ
נִּבנֶה לְ ֵשׁם־יְהוָה:
ְבּ ִרית־יְהוָה וּכְ לֵ י קֹ ֶדשׁ הָ אֱ ִהים לַ בַּ יִת הַ ְ
ת־שׁ מֹה ְבנוֹ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ
ְשׂבַ ע י ִָמים וַיּ ְַמלֵ אֶ
23:1ו ְָדוִיד ז ֵָקן ו ָ
ָל־שׂ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל וְהַ כֹּהֲ ִנים וְהַ לְ וִיִּ ם:
23:2וַיֶּאֱ סֹף אֶ ת־כּ ָ
וּשׁמוֹנָה אָ לֶ ף:
23:3וַיִּ סָּ ְפרוּ הַ לְ וִיִּ ם ִמבֶּ ן ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה וָמָ ﬠְ לָ ה וַי ְִהי ִמ ְספָּ ָרם לְ גֻלְ גְּ תָ ם ִלגְ בָ ִרים ְשׁ ִשׁים ְ
ל־מלֶ אכֶת בֵּ ית־יְהוָה ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף ְושׁ ְֹט ִרים ְושׁ ְֹפ ִטים ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים:
23:4מֵ אֵ לֶּ ה לְ ַנ ֵצּחַ ﬠַ ְ
יתי ְלהַ לֵּ ל:
שׁﬠ ֲִרים וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ ִפים ְמהַ לְ ִלים לַ יהוָה בַּ כּ ִֵלים אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
23:5וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ פִ ים ֹ
וּמ ָר ִרי:
23:6וַיֶּחָ לְ ֵקם ָדּוִיד מַ ְחלְ קוֹת לִ ְבנֵי לֵ וִי לְ ג ְֵרשׁוֹן ְקהָ ת ְ
23:7לַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי לַ ﬠְ ָדּן ו ְִשׁ ְמﬠִ י:
ְ 23:8בּנֵי לַ ְﬠ ָדּן הָ ר ֹאשׁ י ְִחיאֵ ל ְוזֵתָ ם וְיוֹאֵ ל ְשׁ ָשׁה:
אשׁי הָ אָ בוֹת לְ לַ ְﬠ ָדּן:
לוֹמוֹת וַחֲ זִ יאֵ ל וְהָ ָרן ְשׁ ָשׁה אֵ לֶּ ה ָר ֵ
ְ 23:9בּנֵי ִשׁ ְמﬠִ י ְשׁ ִ
ֵי־שׁ ְמ ִﬠי אַ ְרבָּ ﬠָ ה:
וּב ִריﬠָ ה אֵ לֶּ ה ְבנ ִ
וּבנֵי ִשׁ ְמﬠִ י יַחַ ת זִ יזָא וִיעוּשׁ ְ
ְ 23:10
ֹא־ה ְרבּוּ בָ נִים וַיִּ ְהיוּ ְלבֵ ית אָ ב ִל ְפ ֻק ָדּה אֶ חָ ת:
וּב ִריﬠָ ה ל ִ
23:11וַי ְִהי־יַחַ ת הָ ר ֹאשׁ וְזִ יזָה הַ ֵשּׁנִי וִיעוּשׁ ְ
ְ 23:12בּנֵי ְקהָ ת ﬠַ ְמ ָרם יִצְ הָ ר חֶ ְברוֹן ְוﬠֻזִּ יאֵ ל אַ ְרבָּ ﬠָ ה:
ֹשׁה וַיִּ בָּ ֵדל אַ הֲ רֹן לְ הַ ְק ִדּישׁוֹ קֹ ֶד שׁ ָק ָד ִשׁים הוּא־וּבָ נָיו ﬠַ ד־עוֹלָ ם ְלהַ ְק ִטיר ִל ְפנֵי יְהוָה
ְ 23:13בּנֵי ﬠַ ְמ ָרם אַ הֲ רֹן וּמ ֶ
לְ ָשׁ ְרתוֹ וּלְ בָ ֵר ִבּ ְשׁמוֹ ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ל־שׁבֶ ט הַ לֵּ וִי:
ֹשׁה ִאישׁ הָ אֱ ִהים בָּ נָיו י ִָקּ ְראוּ ﬠַ ֵ
23:14וּמ ֶ
ֹשׁה גּ ְֵרשֹׁם וֶאֱ לִ יﬠֶ זֶר:
ְ 23:15בּנֵי מ ֶ
ְ 23:16בּנֵי ג ְֵרשׁוֹם שׁוּבָ אֵ ל הָ ר ֹאשׁ:
וּבנֵי ְרחַ ְביָה ָרבוּ ְל ָמ ְﬠלָ ה:
23:17וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי־אֱ לִ יﬠֶ זֶר ְרחַ ְביָה הָ ר ֹאשׁ וְל ֹא־הָ יָה לֶ אֱ לִ יﬠֶ זֶר בָּ נִים אֲ חֵ ִרים ְ
לוֹמוֹת הָ ר ֹאשׁ:
ְ 23:18בּנֵי יִצְ הָ ר ְשׁ ִ
יﬠי:
ִיק ְמﬠָ ם הָ ְר ִב ִ
ישׁי ו ַ
ְ 23:19בּנֵי חֶ ְברוֹן י ְִריָּהוּ הָ ר ֹאשׁ אֲ מַ ְריָה הַ ֵשּׁ ִני יַחֲ זִ יאֵ ל הַ ְשּׁלִ ִ
ְ 23:20בּנֵי ﬠֻזִּ יאֵ ל ִמיכָה הָ ר ֹאשׁ ְוי ִִשּׁיָּה הַ ֵשּׁנִי:
וּמוּשׁי ְבּנֵי מַ ְח ִלי אֶ לְ ﬠָ זָר ְו ִקישׁ:
ִ
ְ 23:21בּנֵי ְמ ָר ִרי מַ ְחלִ י
ֵי־קישׁ אֲ חֵ יהֶ ם:
ַ 23:22ויּ ָָמת אֶ ְלﬠָ זָר ְול ֹא־הָ יוּ לוֹ בָּ נִים כִּ י ִאם־בָּ נוֹת וַיִּ ָשּׂאוּם ְבּנ ִ
ִירמוֹת ְשׁ ָשׁה:
מוּשׁי מַ ְחלִ י וְﬠֵ ֶדר ו ֵ
ִ
ְ 23:23בּנֵי
קוּדיהֶ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמוֹת ְלג ְֻלגְּ ָתם עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה לַ ֲﬠב ַֹדת
אשׁי הָ אָ בוֹת ִל ְפ ֵ
ֹתיהֶ ם ָר ֵ
23:24אֵ לֶּ ה ְבנֵי־לֵ וִי לְ בֵ ית אֲ ב ֵ
בֵּ ית יְהוָה ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָמָ ﬠְ לָ ה:
ד־ל עוֹלָ ם:
ירוּשׁלַ ִם ﬠַ ְ
ָ
23:25כִּ י אָ ַמר ָדּוִיד הֵ נִיחַ יְהוָה אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ﬠַ מּוֹ וַיִּ ְשׁכֹּן ִבּ
ְ 23:26וגַם לַ ְלוִיִּ ם אֵ ין־לָ ֵשׂאת אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁכָּן וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו לַ ֲﬠב ָֹדתוֹ:
וּל ָמ ְﬠלָ ה:
23:27כִּ י ְב ִד ְב ֵרי ָדוִיד הָ אַ חֲ ֹרנִים הֵ ָמּה ִמ ְספַּ ר ְבּנֵי־לֵ וִי ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְ
וּמ ֲﬠ ֵשׂה
ָל־קֹדשׁ ַ
ֶ
ל־טהֳ ַרת ְלכ
ַד־בּנֵי אַ הֲ רֹן לַ ֲﬠב ַֹדת בֵּ ית יְהוָה ﬠַ ל־הַ חֲ צֵ רוֹת וְﬠַ ל־הַ ְלּ ָשׁכוֹת וְﬠַ ָ
23:28כִּ י ַמﬠ ֲָמ ָדם ְלי ְ
ֲﬠב ַֹדת בֵּ ית הָ אֱ ִהים:
וּמ ָדּה:
שׂוּרה ִ
ָל־מ ָ
וּלכ ְ
יקי הַ מַּ צּוֹת וְלַ מַּ חֲ בַ ת וְלַ מֻּ ְרבָּ כֶת ְ
ְ 23:29ללֶ חֶ ם הַ מַּ ﬠ ֲֶרכֶת וּלְ סֹלֶ ת לְ ִמ ְנחָ ה וְלִ ְר ִק ֵ
23:30וְלַ ֲﬠמֹד בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר לְ הֹ דוֹת וּלְ הַ לֵּ ל לַ יהוָה ְוכֵן לָ ﬠָ ֶרב:
מּﬠ ֲִדים ְבּ ִמ ְספָּ ר כְּ ִמ ְשׁפָּ ט ﬠֲלֵ יהֶ ם ָתּ ִמיד ִל ְפנֵי יְהוָה:
23:31וּלְ כֹל הַ ﬠֲלוֹת עֹלוֹת לַ יהוָה לַ ַשּׁבָּ תוֹת לֶ חֳ ָד ִשׁים וְלַ ֹ
וּמ ְשׁמֶ ֶרת ְבּנֵי אַ הֲ רֹן אֲ חֵ יהֶ ם לַ ֲﬠב ַֹדת בֵּ ית יְהוָה:
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת אֹהֶ ל־מוֹﬠֵ ד וְאֵ ת ִמ ְשׁמֶ ֶרת הַ קֹּ ֶדשׁ ִ
ִ
ְשׁ ְמרוּ אֶ
23:32ו ָ
יתמָ ר:
24:1ו ְִל ְבנֵי אַ הֲ רֹן ַמ ְחלְ קוֹתָ ם ְבּנֵי אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא אֶ לְ ﬠָ זָר ו ְִא ָ
ַ 24:2ויָּמָ ת נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא לִ ְפנֵי אֲ ִביהֶ ם וּבָ נִים ל ֹא־הָ יוּ לָ הֶ ם ַו ְיכַהֲ נוּ אֶ לְ ﬠָ זָר ו ְִאיתָ מָ ר:
ן־בּנֵי ִאיתָ מָ ר ִל ְפ ֻק ָדּתָ ם בַּ ֲﬠב ָֹד ָתם:
ן־בּנֵי אֶ לְ ﬠָ זָר וַאֲ ִחימֶ לֶ ִמ ְ
ַ 24:3ויֶּחָ לְ ֵקם ָדּוִיד וְצָדוֹק ִמ ְ
בוֹתם
אשׁים ְלבֵ ית־אֲ ָ
ן־בּנֵי ִאיתָ ָמר וַיּ ְַחלְ קוּם לִ ְבנֵי אֶ לְ ﬠָ זָר ָר ִ
אשׁי הַ גְּ בָ ִרים ִמ ְ
24:4וַיִּ מָּ צְ אוּ ְבנֵי־אֶ לְ ﬠָ זָר ַר ִבּים לְ ָר ֵ
יתמָ ר לְ בֵ ית אֲ בוֹתָ ם ְשׁמוֹנָה:
ִשׁ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר וְלִ ְבנֵי ִא ָ
וּמ ְבּנֵי ִאיתָ ָמר:
ְשׂ ֵרי הָ אֱ ִהים ִמ ְבּנֵי אֶ ְלﬠָ זָר ִ
י־קֹדשׁ ו ָ
גוֹרלוֹת אֵ לֶּ ה ﬠִ ם־אֵ לֶּ ה כִּ י־הָ יוּ ָשׂ ֵר ֶ
ַ 24:5ויּ ְַח ְלקוּם ְבּ ָ
אשׁי
ימלֶ בֶּ ן־אֶ ְבי ָָתר ו ְָר ֵ
24:6וַיִּ כְ ְתּבֵ ם ְשׁמַ ְﬠיָה בֶ ן־נְתַ נְאֵ ל הַ סּוֹפֵ ר ִמן־הַ ְלוִיִּ ם לִ פְ נֵי הַ ֶמּלֶ וְהַ ָשּׂ ִרים ְוצָדוֹק הַ כֹּהֵ ן וַאֲ ִח ֶ
ית ָמ ר:
הָ אָ בוֹת לַ כֹּהֲ נִים וְלַ ְלוִיִּ ם בֵּ ית־אָ ב אֶ חָ ד אָ חֻ ז לְ אֶ לְ ﬠָ זָר וְאֶ חָ ד אָ חֻ ז לְ ִא ָ
ידﬠְ יָה הַ ֵשּׁנִי:
גּוֹרל הָ ִראשׁוֹן לִ יהוֹי ִָריב לִ ַ
24:7וַ ֵיּצֵא הַ ָ
ישׁי ִל ְשׂעֹ ִרים הָ ְר ִב ִﬠי:
ְ 24:8לחָ ִרם הַ ְשּׁ ִל ִ
ישׁי ְל ִמיּ ִָמן הַ ִשּׁ ִשּׁי:
24:9לְ ַמ ְלכִּ יָּה הַ חֲ ִמ ִ
ְ 24:10להַ קּוֹץ הַ ְשּׁ ִב ִﬠי לַ אֲ ִביָּה הַ ְשּׁ ִמינִי:

24:11לְ יֵשׁוּﬠַ הַ ְתּ ִשׁﬠִ י ִל ְשׁכַנְ יָהוּ הָ ﬠ ֲִשׂ ִרי:
24:12לְ אֶ לְ י ִָשׁיב ﬠַ ְשׁ ֵתּי ﬠָ ָשׂר לְ י ִָקים ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
ְ 24:13לחֻ פָּ ה ְשׁ ָשׁה ﬠָ ָשׂר ְלי ְֵשׁבַּ ﬠַ ל אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר:
24:14לְ ִבלְ גָּה חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר לְ ִאמֵּ ר ִשׁ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר:
24:15לְ חֵ זִ יר ִשׁ ְבﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְלהַ ִפּצֵּץ ְשׁמוֹנָה ﬠָ ָשׂר:
ִ 24:16לפְ ַת ְחיָה ִתּ ְשׁﬠָ ה ﬠָ ָשׂר לִ יחֶ זְ ֵקאל הָ ﬠֶ ְשׂ ִרים:
ְ 24:17ליָכִין אֶ חָ ד וְﬠֶ ְשׂ ִרים ְלגָמוּל ְשׁ ַניִם וְﬠֶ ְשׂ ִרים:
ִ 24:18ל ְדלָ יָהוּ ְשׁ ָשׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים לְ מַ ﬠַ זְ יָהוּ אַ ְרבָּ ﬠָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים:
24:19אֵ לֶּ ה פְ ֻק ָדּתָ ם לַ ֲﬠב ָֹדתָ ם לָ בוֹא ְלבֵ ית־יְהוָה כְּ ִמ ְשׁפָּ ָטם ְבּיַד אַ הֲ רֹן אֲ ִביהֶ ם כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּהוּ יְהוָה אֱ הֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל:
24:20וְלִ ְבנֵי לֵ וִי הַ נּוֹתָ ִרים ִל ְבנֵי ﬠַ ְמ ָרם שׁוּבָ אֵ ל לִ ְבנֵי שׁוּבָ אֵ ל י ְֶח ְדּיָהוּ:
ִ 24:21ל ְרחַ ְביָהוּ לִ ְבנֵי ְרחַ ְביָהוּ הָ ר ֹאשׁ י ִִשּׁיָּה:
24:22לַ יִּ צְ הָ ִרי ְשׁ מוֹת לִ ְבנֵי ְשׁ מוֹת יָחַ ת:
יﬠי:
ישׁי ְי ַק ְמﬠָ ם הָ ְר ִב ִ
וּבנֵי חֶ ְברוֹן י ְִריָּהוּ אֲ ַמ ְריָהוּ הַ ֵשּׁנִי יַחֲ זִ יאֵ ל הַ ְשּׁלִ ִ
ְ 24:23
ְ 24:24בּנֵי ﬠֻזִּ יאֵ ל ִמיכָה לִ ְבנֵי ִמיכָה ָשׁ ִמיר:
24:25אֲ ִחי ִמיכָה י ִִשּׁיָּה לִ ְבנֵי י ִִשּׁיָּה זְ כ ְַריָהוּ:
וּמוּשׁי ְבּנֵי יַﬠֲזִ יָּהוּ ְבנוֹ:
ִ
ְ 24:26בּנֵי ְמ ָר ִרי ַמ ְחלִ י
ְ 24:27בּנֵי ְמ ָר ִרי לְ יַﬠֲזִ יָּהוּ ְבנוֹ ְושֹׁהַ ם ְוזַכּוּר וְﬠִ ְב ִרי:
24:28לְ ַמ ְח ִלי אֶ לְ ﬠָ זָר וְל ֹא־הָ יָה לוֹ בָּ נִים:
ֵי־קישׁ י ְַר ְח ְמאֵ ל:
24:29לְ ִקישׁ ְבּנ ִ
ֹתיהֶ ם:
מוּשׁי ַמ ְח ִלי וְﬠֵ ֶדר ִו ִירימוֹת אֵ לֶּ ה ְבּנֵי הַ ְלוִיִּ ם ְלבֵ ית אֲ ב ֵ
ִ
וּבנֵי
ְ 24:30
אשׁי הָ אָ בוֹת לַ כֹּהֲ נִים
ימלֶ ְו ָר ֵ
גּוֹרלוֹת לְ ﬠֻמַּ ת אֲ חֵ יהֶ ם ְבּנֵי־אַ הֲ ֹרן לִ ְפנֵי ָדוִיד הַ מֶּ לֶ ְוצָדוֹק וַאֲ ִח ֶ
ַ 24:31ויַּפִּ ילוּ גַם־הֵ ם ָ
וְלַ ְלוִיִּ ם אָ בוֹת הָ ר ֹאשׁ ְלﬠ ַֻמּת אָ ִחיו הַ ָקּ ָטן:
וּב ְמצִ ְל ָתּיִם וַי ְִהי
ְשׂ ֵרי הַ צָּבָ א לַ ֲﬠב ָֹדה לִ ְבנֵי אָ סָ ף וְהֵ ימָ ן וִידוּתוּן הַ נּ ְִבּ ִאים ְבּכִ נֹּרוֹת ִבּנְבָ ִלים ִ
25:1וַיּ ְַב ֵדּל ָדּוִיד ו ָ
ִמ ְספָּ ָרם אַ ְנ ֵשׁי ְמלָ אכָה לַ ֲﬠב ָֹדתָ ם:
ִ 25:2ל ְבנֵי אָ סָ ף זַכּוּר וְיוֹסֵ ף וּנְתַ ְניָה וַאֲ ַשׂ ְראֵ לָ ה ְבּנֵי אָ סָ ף ﬠַ ל יַד־אָ סָ ף הַ נִּבָּ א ﬠַ ל־י ְֵדי הַ מֶּ לֶ :
וּמ ִתּ ְתיָהוּ ִשׁ ָשּׁה ﬠַ ל י ְֵדי אֲ ִביהֶ ם יְדוּתוּן הַ נִּבָּ א
ִישׁﬠְ יָהוּ ו ִִשׁ ְמ ִﬠי וַחֲ ַשׁ ְביָהוּ ַ
25:3לִ ידוּתוּן ְבּנֵי יְדוּתוּן גְּ ַדלְ יָהוּ וּצְ ִרי ו ַ
בַּ כִּ נּוֹר ﬠַ ל־הֹ דוֹת וְהַ לֵּ ל לַ יהוָה:
25:4לְ הֵ ימָ ן ְבּנֵי הֵ ימָ ן ֻבּ ִקּיָּהוּ ַמתַּ ְניָהוּ ﬠֻזִּ יאֵ ל שׁוּבָ אֵ ל ִו ִירימוֹת חֲ נַנְ יָה חֲ ָננִי אֱ ִליאָ תָ ה גִ ַדּלְ ִתּי ְור ַֹמ ְמ ִתּי ﬠֶ זֶר י ְָשׁ ְבּ ָק ָשׁה
הוֹתיר מַ חֲ זִ יאוֹת:
ִ
לּוֹתי
מַ ִ
ימן בָּ נִים אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר
ימן חֹ זֵה הַ ֶמּלֶ ְבּ ִד ְב ֵרי הָ אֱ ִהים ְלהָ ִרים ָק ֶרן וַיִּ תֵּ ן הָ אֱ ִהים ְלהֵ ָ
25:5כָּל־אֵ לֶּ ה בָ נִים ְלהֵ ָ
וּבָ נוֹת ָשׁלוֹשׁ:
ָ 25:6כּל־אֵ לֶּ ה ﬠַ ל־י ְֵדי אֲ ִביהֶ ם בַּ ִשּׁיר בֵּ ית יְהוָה ִבּ ְמצִ ְלתַּ יִם נְבָ ִלים וְכִ נֹּרוֹת לַ ֲﬠב ַֹדת בֵּ ית הָ אֱ ִהים ﬠַ ל י ְֵדי הַ ֶמּלֶ
אָ סָ ף וִידוּתוּן וְהֵ ימָ ן:
וּשׁמוֹנָה:
י־שׁיר לַ יהוָה כָּל־הַ מֵּ ִבין מָ אתַ יִם ְשׁמוֹנִים ְ
ַ 25:7וי ְִהי ִמ ְספָּ ָרם ﬠִ ם־אֲ חֵ יהֶ ם ְמל ְֻמּ ֵד ִ
גּוֹרלוֹת ִמ ְשׁמֶ ֶרת לְ ﬠֻמַּ ת כּ ַָקּטֹן ַכּגָּדוֹל מֵ ִבין ﬠִ ם־תַּ לְ ִמיד:
25:8וַיַּפִּ ילוּ ָ
גּוֹרל הָ ִראשׁוֹן לְ אָ סָ ף לְ יוֹסֵ ף בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר גְּ ַדלְ יָהוּ הַ ֵשּׁנִי הוּא־וְאֶ חָ יו וּבָ נָיו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:9וַ ֵיּצֵא הַ ָ
25:10הַ ְשּׁלִ ִשׁי זַכּוּר בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:11הָ ְר ִביﬠִ י לַ צְ ִרי בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
ישׁי נְתַ ְניָהוּ בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:12הַ חֲ ִמ ִ
25:13הַ ִשּׁ ִשּׁי ֻב ִקּיָּהוּ בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:14הַ ְשּׁ ִבﬠִ י אֲ ַשׂ ְראֵ לָ ה בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
ְשׁﬠְ יָהוּ בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:15הַ ְשּׁ ִמינִי י ַ
יﬠי ַמתַּ נְ יָהוּ בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:16הַ ְתּ ִשׁ ִ
25:17הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי ִשׁ ְמﬠִ י בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:18ﬠַ ְשׁתֵּ י־ﬠָ ָשׂר ﬠֻזִּ יאֵ ל בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:19הַ ְשּׁנֵים ﬠָ ָשׂר לַ חֲ ַשׁ ְביָה בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
ִ 25:20ל ְשׁ ָשׁה ﬠָ ָשׂר שׁוּבָ אֵ ל בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:21לְ אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר מַ ִתּ ְתיָהוּ בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:22לַ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר ִל ֵירמוֹת בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:

ְ 25:23ל ִשׁ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר לַ חֲ ַנ ְניָהוּ בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:24לְ ִשׁ ְבﬠָ ה ﬠָ ָשׂר לְ י ְָשׁ ְבּ ָק ָשׁה בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:25לִ ְשׁמוֹנָה ﬠָ ָשׂר לַ חֲ ָננִי בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
לּוֹתי בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:26לְ ִת ְשׁﬠָ ה ﬠָ ָשׂר לְ מַ ִ
25:27לְ ﬠֶ ְשׂ ִרים לֶ אֱ לִ יאָ תָ ה בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
הוֹתיר בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:28לְ אֶ חָ ד וְﬠֶ ְשׂ ִרים לְ ִ
25:29לִ ְשׁ ַניִם וְﬠֶ ְשׂ ִרים ְלגִ ַדּ ְל ִתּי בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:30לִ ְשׁ ָשׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים לְ מַ חֲ זִיאוֹת בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
25:31לְ אַ ְרבָּ ﬠָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים לְ רוֹמַ ְמ ִתּי ﬠָ זֶר בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
ן־בּנֵי אֲ ְביָסָ ף:
שׁﬠ ֲִרים לַ ָקּ ְר ִחים ְמ ֶשׁלֶ ְמיָהוּ בֶ ן־קֹ ֵרא ִמ ְ
26:1לְ מַ ְחלְ קוֹת לַ ֹ
יﬠי:
ישׁי י ְַתנִיאֵ ל הָ ְר ִב ִ
26:2ו ְִל ְמ ֶשׁלֶ ְמיָהוּ בָּ נִים זְ כ ְַריָהוּ הַ ְבּכוֹר י ְִדיﬠֲאֵ ל הַ ֵשּׁנִי זְ בַ ְדיָהוּ הַ ְשּׁ ִל ִ
ישׁי יְהוֹחָ נָן הַ ִשּׁ ִשּׁי אֶ לְ יְהוֹﬠֵ ינַי הַ ְשּׁ ִביﬠִ י:
26:3ﬠֵ ילָ ם הַ חֲ ִמ ִ
ְשׂכָר הָ ְר ִביﬠִ י וּנְתַ נְאֵ ל הַ חֲ ִמי ִשׁי:
26:4וּלְ עֹבֵ ד אֱ דֹם בָּ ִנים ְשׁמַ ְﬠיָה הַ ְבּכוֹר יְהוֹזָבָ ד הַ ֵשּׁנִי יוֹאָ ח הַ ְשּׁלִ ִשׁי ו ָ
ִשׂשכָר הַ ְשּׁ ִביﬠִ י פְּ ﬠֻלְּ תַ י הַ ְשּׁ ִמינִי כִּ י בֵ ֲרכוֹ אֱ ִהים:
26:5ﬠַ ִמּיאֵ ל הַ ִשּׁ ִשּׁי י ָ
בּוֹרי חַ יִל הֵ ָמּה:
26:6וְלִ ְשׁמַ ﬠְ יָה ְבנוֹ נוֹלַ ד בָּ נִים הַ ִמּ ְמ ָשׁ ִלים ְלבֵ ית אֲ ִביהֶ ם כִּ י־גִ ֵ
וּס ַמכְ יָהוּ:
ְ 26:7בּנֵי ְשׁמַ ﬠְ יָה ﬠָ ְתנִי ְוּרפָ אֵ ל וְעוֹבֵ ד וְאֶ ְלזָבָ ד וְאֶ חָ יו ְבּנֵי־חָ יִל אֱ לִ יהוּ ְ
וּשׁ ַניִם ְלעֹבֵ ד אֱ דֹם:
וּבנֵיהֶ ם וַאֲ חֵ יהֶ ם ִאישׁ־חַ יִל בַּ כֹּחַ לַ ֲﬠב ָֹדה ִשׁ ִשּׁים ְ
26:8כָּל־אֵ לֶּ ה ִמ ְבּנֵי עֹבֵ ד אֱ דֹם הֵ מָּ ה ְ
26:9וְלִ ְמ ֶשׁלֶ ְמיָהוּ בָּ נִים וְאַ ִחים ְבּנֵי־חָ ִיל ְשׁמוֹנָה ﬠָ ָשׂר:
ימהוּ אָ ִביהוּ ְלר ֹאשׁ:
ֵי־מ ָר ִרי בָּ נִים ִשׁ ְמ ִרי הָ ר ֹאשׁ כִּ י ל ֹא־הָ יָה ְבכוֹר וַי ְִשׂ ֵ
ן־בּנ ְ
26:10וּלְ חֹ סָ ה ִמ ְ
ִ 26:11ח ְל ִקיָּהוּ הַ ֵשּׁנִ י ְטבַ ְליָהוּ הַ ְשּׁ ִל ִשׁי זְ כ ְַריָהוּ הָ ְר ִב ִﬠי כָּל־בָּ נִים וְאַ ִחים ְלחֹ סָ ה ְשׁ ָשׁה ﬠָ ָשׂר:
אשׁי הַ גְּ בָ ִרים ִמ ְשׁמָ רוֹת לְ ﬠֻמַּ ת אֲ חֵ יהֶ ם ְל ָשׁ ֵרת ְבּבֵ ית יְהוָה:
שּׁﬠ ֲִרים לְ ָר ֵ
26:12לְ אֵ לֶּ ה מַ ְחלְ קוֹת הַ ֹ
גוֹרלוֹת כּ ַָקּטֹן ַכּגָּדוֹל לְ בֵ ית אֲ בוֹתָ ם לְ ַשׁﬠַ ר ו ָָשׁﬠַ ר:
26:13וַיַּפִּ ילוּ ָ
גוֹרלוֹ ָצפוֹנָה:
גּוֹרלוֹת ַויֵּצֵא ָ
גּוֹרל ִמזְ ָרחָ ה לְ ֶשׁלֶ ְמיָהוּ וּזְ כ ְַריָהוּ ְבנוֹ יוֹﬠֵ ץ ְבּ ֶשׂכֶל ִהפִּ ילוּ ָ
26:14וַיִּ ֹפּל הַ ָ
וּלבָ נָיו בֵּ ית הָ אֲ סֻ פִּ ים:
ְ 26:15לעֹבֵ ד אֱ דֹם נֶגְ בָּ ה ְ
 26:16לְ חֹ סָ ה לַ מַּ ﬠ ֲָרב ﬠִ ם ַשׁﬠַ ר לִ ְשׁכַּת בַּ ְמ ִסלָּ ה הָ עוֹלָ ה ִמ ְשׁמָ ר לְ ﬠ ַֻמּת ִמ ְשׁ ָמר:
 26:17לַ ִמּזְ ָרחָ ה לַ יּוֹם ִשׁ ָשּׁה לַ צָּפוֹנָה לַ יּוֹם אַ ְרבָּ ﬠָ ה לַ נֶּגְ בָּ ה לַ יּוֹם אַ ְרבָּ ﬠָ ה וְלָ אֲ סֻ ִפּים ְשׁ ַניִם ְשׁ ָניִם:
26:18לַ פַּ ְרבָּ ר לַ ַמּﬠ ֲָרב אַ ְרבָּ ﬠָ ה לַ ְמ ִסלָּ ה ְשׁ ַניִם לַ פַּ ְרבָּ ר:
שּׁﬠ ֲִרים לִ ְבנֵי הַ ָקּ ְר ִחי וְלִ ְבנֵי ְמ ָר ִרי:
26:19אֵ לֶּ ה מַ ְחלְ קוֹת הַ ֹ
וּלאֹ צְ רוֹת הַ ֳקּ ָד ִשׁים:
26:20וְהַ לְ וִיִּ ם אֲ חֵ יהֶ ם ﬠַ ל־אוֹצְ רוֹת בֵּ ית הָ אֱ ִהים ְ
אשׁי הָ אָ בוֹת לְ לַ ﬠְ ָדּן הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי י ְִחיאֵ ִלי:
ְ 26:21בּנֵי לַ ﬠְ ָדּן ְבּ ֵני הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי לְ לַ ﬠְ ָדּן ָר ֵ
ֵתם וְיוֹאֵ ל אָ ִחיו ﬠַ ל־ ֹאצְ רוֹת בֵּ ית יְהוָה:
ְ 26:22בּנֵי י ְִחיאֵ ִלי ז ָ
26:23לַ ﬠַ ְמ ָר ִמי לַ יִּ צְ הָ ִרי לַ חֶ ְב רוֹנִי לָ ﬠָ זִּ יאֵ ִלי:
ֹשׁה נָגִ יד ﬠַ ל־הָ ֹא ָצ רוֹת:
 26:24וּשׁוּבָ אֵ ל בֶּ ן־גּ ְֵרשׁוֹם בֶּ ן־מ ֶ
לוֹמוֹת ְבּנוֹ:
ִישׁﬠְ יָהוּ ְבנוֹ וְיֹ ָרם ְבּנוֹ וְזִ כְ ִרי ְבנוֹ ְשׁ ִ
26:25וְאֶ חָ יו לֶ אֱ לִ יﬠֶ זֶר ְרחַ ְביָהוּ ְבנוֹ ו ַ
ְשׂ ֵרי־הָ אֲ לָ פִ ים
אשׁי הָ אָ בוֹת ו ָ
26:26הוּא ְשׁ מוֹת וְאֶ חָ יו ﬠַ ל כָּל־ ֹאצְ רוֹת הַ ֳקּ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ ָדּוִיד הַ ֶמּלֶ ְו ָר ֵ
ְשׂ ֵרי הַ צָּבָ א:
וְהַ מֵּ אוֹת ו ָ
וּמן־הַ ָשּׁלָ ל ִה ְק ִדּישׁוּ לְ חַ זֵּ ק לְ בֵ ית יְהוָה:
ִ 26:27מן־הַ ִמּלְ חָ מוֹת ִ
ַד־שׁ ִמית
ן־קישׁ וְאַ ְבנֵר בֶּ ן־נֵר וְיוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּיָה כֹּל הַ ְמ ֻק ָדּשׁ ﬠַ ל י ְ
ְשׁאוּל בֶּ ִ
ְ 26:28וכֹל הַ ִה ְק ִדּישׁ ְשׁמוּאֵ ל הָ רֹאֶ ה ו ָ
וְאֶ חָ יו:
וּלשֹׁפְ ִטים:
26:29לַ יִּ צְ הָ ִרי כְּ ַנ ְניָהוּ וּבָ נָיו לַ ְמּלָ אכָה הַ ִחיצוֹנָה ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְלשׁ ְֹט ִרים ְ
ע־מאוֹת ﬠַ ל ְפּ ֻק ַדּת י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמﬠֵ בֶ ר לַ יּ ְַר ֵדּן ַמ ְﬠ ָרבָ ה ְלכֹל ְמלֶ אכֶת
וּשׁבַ ֵ
26:30לַ חֶ ְברוֹנִי חֲ ַשׁ ְביָהוּ וְאֶ חָ יו ְבּנֵי־חַ יִל אֶ לֶ ף ְ
יְהוָה וְלַ ֲﬠב ַֹדת הַ מֶּ לֶ :
נִד ָרשׁוּ וַיִּ מָּ צֵ א בָ הֶ ם
26:31לַ חֶ ְברוֹנִי י ְִריָּה הָ ר ֹאשׁ לַ חֶ ְברוֹנִי לְ תֹלְ דֹתָ יו לְ אָ בוֹת ִבּ ְשׁנַת הָ אַ ְרבָּ ִﬠים ְל ַמ ְלכוּת ָדּוִיד ְ
בּוֹרי חַ יִל ְבּי ְַﬠזֵיר גִּ לְ ﬠָ ד:
גִּ ֵ
ידם ָדּוִיד הַ ֶמּלֶ ﬠַ ל־הָ ראוּבֵ נִי וְהַ גּ ִָדי וַחֲ צִ י ֵשׁבֶ ט
אשׁי הָ אָ בוֹת ַויּ ְַפ ִק ֵ
וּשׁבַ ע מֵ אוֹת ָר ֵ
26:32וְאֶ חָ יו ְבּנֵי־חַ יִל אַ ְלפַּ יִם ְ
ָל־דּבַ ר הָ אֱ ִהים ְוּדבַ ר הַ מֶּ לֶ :
הַ ְמנ ִַשּׁי ְלכ ְ
שׁ ְט ֵריהֶ ם הַ ְמ ָשׁ ְר ִתים אֶ ת־הַ מֶּ לֶ לְ כֹל ְדּבַ ר
ְשׂ ֵרי הָ אֲ לָ ִפים וְהַ ֵמּאוֹת ְו ֹ
אשׁי הָ אָ בוֹת ו ָ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ִמ ְספָּ ָרם ָר ֵ
ְ 27:1
הַ ַמּ ְח ְלקוֹת הַ בָּ אָ ה וְהַ יֹּ צֵאת חֹ ֶדשׁ ְבּחֹ ֶדשׁ לְ כֹל חָ ְד ֵשׁי הַ ָשּׁנָה הַ מַּ חֲ ֶקת הָ אַ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:
27:2ﬠַ ל הַ ַמּחֲ ֶקת הָ ִראשׁוֹנָה לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן י ְִשׁבַּ ﬠַ ל בֶּ ן־ז ְַב ִדּיאֵ ל וְﬠַ ל ַמחֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:

ָל־שׂ ֵרי הַ צְּ בָ אוֹת לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן:
ן־בּנֵי־פֶ ֶרץ הָ ר ֹאשׁ ְלכ ָ
ִ 27:3מ ְ
וּמ ְקלוֹת הַ נָּגִ יד וְﬠַ ל ַמחֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה
וּמחֲ ל ְֻקתּוֹ ִ
חוֹחי ַ
דּוֹדי הָ אֲ ִ
27:4וְﬠַ ל ַמחֲ ֶקת הַ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי ַ
אָ לֶ ף:
ישׁי ְבּ ָניָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ָָד ע הַ כֹּהֵ ן הָ ר ֹאשׁ וְﬠַ ל מַ חֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים ְואַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:
ישׁי לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁלִ ִ
ַ 27:5שׂר הַ צָּבָ א הַ ְשּׁלִ ִ
27:6הוּא ְב ָניָהוּ גִּ בּוֹר הַ ְשּׁ ִשׁים וְﬠַ ל־הַ ְשּׁ ִשׁים וּמַ חֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠַ ִמּיזָבָ ד ְבּנוֹ:
ֲשׂה־אֵ ל אֲ ִחי יוֹאָ ב וּזְ בַ ְדיָה ְבנוֹ אַ חֲ ָריו וְﬠַ ל ַמחֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:
יﬠי ﬠ ָ
יﬠי לַ חֹ ֶדשׁ הָ ְר ִב ִ
27:7הָ ְר ִב ִ
ישׁי הַ ַשּׂר ַשׁ ְמהוּת הַ יִּ זְ ָרח וְﬠַ ל ַמחֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:
ישׁי לַ חֹ ֶדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
27:8הַ חֲ ִמ ִ
קוֹﬠי וְﬠַ ל ַמחֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:
ן־ﬠ ֵקּשׁ הַ ְתּ ִ
27:9הַ ִשּׁ ִשּׁי לַ חֹ ֶדשׁ הַ ִשּׁ ִשּׁי ִﬠ ָירא בֶ ִ
ן־בּנֵי אֶ פְ ָריִם וְﬠַ ל מַ חֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:
יﬠי חֶ לֶ ץ הַ ְפּלוֹנִי ִמ ְ
יﬠי לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
27:10הַ ְשּׁ ִב ִ
27:11הַ ְשּׁ ִמינִי לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִמינִי ִס ְבּכַי הַ חֻ ָשׁ ִתי לַ ַזּ ְר ִחי וְﬠַ ל מַ חֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:
27:12הַ ְתּ ִשׁיﬠִ י לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְתּ ִשׁיﬠִ י אֲ ִביﬠֶ זֶר הָ ﬠַ ְנּת ִֹתי לַ בֵּ ן י ְִמינִי וְﬠַ ל ַמחֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:
27:13הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי לַ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי מַ ְה ַרי הַ נְּטוֹפָ ִתי לַ ַזּ ְר ִחי וְﬠַ ל מַ חֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:
ן־בּנֵי אֶ ְפ ָריִם וְﬠַ ל ַמחֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה
27:14ﬠַ ְשׁתֵּ י־ﬠָ ָשׂר לְ ﬠַ ְשׁ ֵתּי־ﬠָ ָשׂר הַ חֹ ֶדשׁ ְבּ ָניָה הַ ִפּ ְרﬠָ תוֹנִי ִמ ְ
אָ לֶ ף:
27:15הַ ְשּׁנֵים ﬠָ ָשׂר לִ ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר הַ חֹ ֶדשׁ חֶ ְל ַדּי הַ ְנּטוֹפָ ִתי ְלﬠָ ְתנִיאֵ ל וְﬠַ ל ַמחֲ ל ְֻקתּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה אָ לֶ ף:
ן־מ ֲﬠכָה:
27:16וְﬠַ ל ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לָ ראוּבֵ ִני נָגִ יד אֱ לִ יﬠֶ זֶר בֶּ ן־זִ כְ ִרי לַ ִשּׁ ְמעוֹנִ י ְשׁפַ ְטיָהוּ בֶּ ַ
ן־קמוּאֵ ל ְלאַ הֲ רֹן צָדוֹק:
27:17לְ לֵ וִי חֲ ַשׁ ְביָה בֶ ְ
ן־מיכָאֵ ל:
ִשׂשכָר ﬠָ ְמ ִרי בֶּ ִ
יהוּדה אֱ לִ יהוּ מֵ אֲ חֵ י ָדוִיד לְ י ָ
ָ
27:18לִ
27:19לִ זְ בוּלֻן י ְִשׁמַ ְﬠיָהוּ בֶּ ן־עֹבַ ְדיָהוּ לְ נ ְַפתָּ לִ י י ְִרימוֹת בֶּ ן־ﬠַ זְ ִריאֵ ל:
ַשּׁה יוֹאֵ ל בֶּ ן־פְּ ָדיָהוּ:
הוֹשׁﬠַ בֶּ ן־ ֲﬠזַזְ יָהוּ לַ חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט ְמנ ֶ
ֵ
27:20לִ ְבנֵי אֶ פְ ַריִם
ַשּׁה גִּ ְלﬠָ ָדה יִדּוֹ בֶּ ן־זְ כ ְַריָהוּ ְל ִבנְ י ִָמן יַﬠ ֲִשׂיאֵ ל בֶּ ן־אַ ְבנֵר:
27:21לַ חֲ צִ י ֵשׁבֶ ט הַ ְמנ ֶ
27:22לְ ָדן ֲﬠז ְַראֵ ל בֶּ ן־ ְי רֹחָ ם אֵ לֶּ ה ָשׂ ֵרי ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָשׂא ָדוִיד ִמ ְספָּ ָרם לְ ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וּלְ ָמטָּ ה כִּ י אָ ַמר יְהוָה ְלהַ ְרבּוֹת אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ כוֹכְ בֵ י הַ ָשּׁמָ יִם:
27:23וְל ֹא־נ ָ
27:24יוֹאָ ב בֶּ ן־צְ רוּיָה הֵ חֵ ל ִל ְמנוֹת וְל ֹא כִ לָּ ה ַוי ְִהי בָ ז ֹאת ֶק ֶצף ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא ﬠָ לָ ה הַ ִמּ ְספָּ ר בַּ סֵּ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי־הַ יּ ִָמים
לַ מֶּ לֶ ָדּוִיד:
27:25וְﬠַ ל ֹאצְ רוֹת הַ מֶּ לֶ ﬠַ זְ מָ וֶת בֶּ ן־ﬠ ֲִדיאֵ ל וְﬠַ ל הָ ֹאצָ רוֹת בַּ ָשּׂ ֶדה בֶּ ﬠָ ִרים וּבַ כְּ פָ ִרים וּבַ ִמּגְ ָדּלוֹת יְהוֹנָתָ ן
בֶּ ן־ﬠֻזִּ יָּהוּ:
27:26וְﬠַ ל עֹ ֵשׂי ְמלֶ אכֶת הַ ָשּׂ ֶדה לַ ֲﬠב ַֹדת הָ אֲ ָד ָמה ﬠֶ זְ ִרי בֶּ ן־כְּ לוּב:
27:27וְﬠַ ל־הַ כּ ְֹר ִמים ִשׁ ְמ ִﬠי הָ ָרמָ ִתי וְﬠַ ל ֶשׁבַּ כְּ ָר ִמים לְ ֹאצְ רוֹת הַ ַיּיִן ז ְַב ִדּי הַ ִשּׁ ְפ ִמי:
ֵיתים וְהַ ִשּׁ ְק ִמים אֲ ֶשׁר בַּ ְשּׁפֵ לָ ה בַּ ﬠַ ל חָ נָן הַ גְּ ֵד ִרי וְﬠַ ל־ ֹאצְ רוֹת הַ ֶשּׁ ֶמן יוֹﬠָ שׁ:
27:28וְﬠַ ל־הַ זּ ִ
27:29וְﬠַ ל־הַ בָּ ָקר הָ ר ִֹﬠים בַּ ָשּׁרוֹן שטרי ִשׁ ְר ַטי הַ ָשּׁרוֹנִי וְﬠַ ל־הַ בָּ ָקר בָּ ﬠ ֲָמ ִקים ָשׁפָ ט בֶּ ן־ﬠַ ְדלָ י:
אוֹביל הַ יִּ ְשׁ ְמﬠֵ אלִ י וְﬠַ ל־הָ אֲ תֹנוֹת י ְֶח ְדּיָהוּ הַ מֵּ ֹרנ ִֹתי:
27:30וְﬠַ ל־הַ גְּ מַ לִּ ים ִ
27:31וְﬠַ ל־הַ צּ ֹאן יָזִ יז הַ הַ גְ ִרי כָּל־אֵ לֶּ ה ָשׂ ֵרי הָ ְרכוּשׁ אֲ ֶשׁר לַ מֶּ לֶ ָדּוִיד:
ם־בּנֵי הַ ֶמּלֶ :
ִיחיאֵ ל בֶּ ן־חַ כְ מוֹנִ י ִﬠ ְ
דּוֹד־דּוִיד יוֹﬠֵ ץ ִאישׁ־מֵ ִבין וְסוֹפֵ ר הוּא ו ִ
ָ
27:32וִיהוֹנָתָ ן
ְחוּשׁי הָ אַ ְרכִּ י ֵרﬠַ הַ מֶּ לֶ :
27:33וַאֲ ִחיתֹפֶ ל יוֹﬠֵ ץ לַ מֶּ לֶ ו ַ
ְשׂר־צָבָ א לַ מֶּ לֶ יוֹאָ ב:
ן־בּ ָנ ָיהוּ וְאֶ ְביָתָ ר ו ַ
27:34וְאַ חֲ ֵרי אֲ ִחיתֹפֶ ל ְיהוֹי ָָדע בֶּ ְ
ְשׂ ֵרי
ְשׂ ֵרי הָ אֲ לָ ִפים ו ָ
ְשׂ ֵרי הַ ַמּ ְחלְ קוֹת הַ ְמ ָשׁ ְר ִתים אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ו ָ
ָל־שׂ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ָשׂ ֵרי הַ ְשּׁבָ ִטים ו ָ
28:1וַיּ ְַקהֵ ל ָדּוִיד אֶ ת־כּ ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
בּוֹרים וּלְ כָל־גִּ בּוֹר חָ יִל אֶ ל־י ָ
יסים וְהַ גִּ ִ
כוּשׁ־וּמ ְקנֶה לַ מֶּ לֶ וּלְ בָ ָניו ﬠִ ם־הַ סָּ ִר ִ
ִ
ָל־ר
ְשׂ ֵרי כ ְ
הַ מֵּ אוֹת ו ָ
ל־רגְ לָ יו וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמָ עוּנִי אַ חַ י וְﬠַ ִמּי אֲ נִי ִﬠם־לְ בָ ִבי ִל ְבנוֹת בֵּ ית ְמנוּחָ ה לַ אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה
28:2וַיּ ָָקם ָדּוִיד הַ מֶּ לֶ ﬠַ ַ
ינוֹתי ִל ְבנוֹת:
וְלַ הֲ דֹם ַרגְ לֵ י אֱ הֵ ינוּ וַהֲ כִ ִ
ֹא־ת ְבנֶה בַ יִת ִל ְשׁ ִמי כִּ י ִאישׁ ִמלְ חָ מוֹת אַ תָּ ה ו ְָד ִמים ָשׁפָ כְ ָתּ:
28:3וְהָ אֱ ִהים אָ מַ ר לִ י ל ִ
וּבבֵ ית
יהוּדה בָּ חַ ר ְלנָגִ יד ְ
28:4וַיִּ ְבחַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּי ִמכֹּל בֵּ ית־אָ ִבי לִ ְהיוֹת לְ מֶ לֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְלעוֹלָ ם כִּ י ִב ָ
וּב ְבנֵי אָ ִבי ִבּי ָרצָה לְ הַ ְמלִ י ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוּדה בֵּ ית אָ ִבי ִ
י ָ
וּמכָּל־בָּ נַי כִּ י ַר ִבּים בָּ ִנים נָתַ ן לִ י יְהוָה וַיִּ ְבחַ ר ִבּ ְשׁ מֹה ְבנִי לָ ֶשׁבֶ ת ﬠַ ל־כִּ סֵּ א מַ לְ כוּת יְהוָה ﬠַ ל־ ִי ְשׂ ָראֵ ל:
ִ 28:5
יתי וַחֲ ֵצרוֹתָ י כִּ י־בָ חַ ְר ִתּי בוֹ ִלי ְלבֵ ן וַאֲ נִי אֶ ְהיֶה־לּוֹ ְלאָ ב:
28:6וַיּ ֹאמֶ ר לִ י ְשׁ מֹה ִב ְנ הוּא־י ְִבנֶה בֵ ִ
וּמ ְשׁפָּ ַטי כַּיּוֹם הַ זֶּ ה:
ת־מלְ כוּתוֹ ﬠַ ד־לְ עוֹלָ ם ִאם־יֶחֱ זַק לַ ﬠֲשׂוֹת ִמצְ ותַ י ִ
ַ
ינוֹתי אֶ
28:7וַהֲ כִ ִ
ָל־מצְ ות יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְל ַמﬠַ ן ִתּ ְירשׁוּ
וּבאָ זְ נֵי אֱ הֵ ינוּ ִשׁ ְמרוּ ו ְִד ְרשׁוּ כּ ִ
28:8וְﬠַ ָתּה ְלﬠֵ ינֵי כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְקהַ ל־יְהוָה ְ
אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ טּוֹבָ ה ו ְִה ְנחַ לְ תֶּ ם לִ ְבנֵיכֶם אַ חֲ ֵריכֶם ﬠַ ד־עוֹלָ ם:

דּוֹרשׁ יְהוָה ְוכָל־יֵצֶ ר
ָל־לבָ בוֹת ֵ
וּבנֶפֶ שׁ חֲ פֵ צָה כִּ י כ ְ
ֹה־בנִי ַדּע אֶ ת־אֱ הֵ י אָ ִבי וְﬠָ ְב ֵדהוּ ְבּלֵ ב ָשׁלֵ ם ְ
28:9וְאַ תָּ ה ְשׁ מ ְ
ם־תּ ְד ְר ֶשׁנּוּ יִמָּ צֵא לָ ו ְִאם־תַּ ﬠַ זְ בֶ נּוּ יַזְ נִיחֲ לָ ﬠַ ד:
מַ חֲ ָשׁבוֹת מֵ ִבין ִא ִ
ֲשׂה:
ְ 28:10ראֵ ה ﬠַ ָתּה כִּ י־יְהוָה בָּ חַ ר ְבּ לִ ְבנוֹת־בַּ יִת לּוֹ 1לַ ִמּ ְק ָדּשׁ חֲ זַק וַﬠ ֵ
נִימים וּבֵ ית הַ כַּפֹּ ֶרת:
28:11וַיִּ ֵתּן ָדּוִיד לִ ְשׁ מֹה ְבנוֹ אֶ ת־תַּ ְבנִית הָ אוּלָ ם וְאֶ ת־בָּ ָתּיו ְוגַנְ ַזכָּיו ַוﬠ ֲִליֹּ ָתיו וַחֲ ָד ָריו הַ ְפּ ִ
ְת ְבנִית כֹּל אֲ ֶשׁר הָ יָה בָ רוּחַ ִﬠמּוֹ ְלחַ צְ רוֹת בֵּ ית־יְהוָה וּלְ כָל־הַ ְלּ ָשׁכוֹת סָ ִביב ְלאֹ צְ רוֹת בֵּ ית הָ אֱ ִהים
28:12ו ַ
וּלְ אֹ צְ רוֹת הַ ֳקּ ָד ִשׁים:
ֲבוֹדת בֵּ ית־יְהוָה:
וּלכָל־כְּ לֵ י ﬠ ַ
ֲבוֹדת בֵּ ית־יְהוָה ְ
ָל־מלֶ אכֶת ﬠ ַ
וּלכ ְ
וּלמַ ְחלְ קוֹת הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְלוִיִּ ם ְ
ְ 28:13
וֹדה:
ֲבוֹדה וַﬠֲב ָ
ֲבוֹדה לְ כֹל כְּ לֵ י הַ כֶּסֶ ף ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ְלכָל־כְּ לֵ י ﬠ ָ
ֲבוֹדה וַﬠ ָ
28:14לַ זָּהָ ב בַּ ִמּ ְשׁ ָקל לַ זָּהָ ב לְ כָל־כְּ לֵ י ﬠ ָ
נוֹרה
נוֹרה ְו ֵנרֹתֶ יהָ וְלִ ְמנֹרוֹת הַ כֶּסֶ ף ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ִל ְמ ָ
וּמ ָ
נוֹרה ְ
ל־מ ָ
וּמ ְשׁ ָקל ִל ְמנֹרוֹת הַ זָּהָ ב ְו ֵנר ֵֹתיהֶ ם זָהָ ב ְבּ ִמ ְשׁ ַק ְ
ִ 28:15
נוֹרה:
וּמ ָ
נוֹרה ְ
ֲבוֹדת ְמ ָ
ְו ֵנרֹתֶ יהָ ַכּﬠ ַ
28:16וְאֶ ת־הַ זָּהָ ב ְבּ ִמ ְשׁ ָקל לְ שֻׁ לְ חֲ נוֹת הַ ַמּﬠ ֲֶרכֶת ְלשֻׁ ְלחַ ן ְושֻׁ ְלחָ ן ְוכֶסֶ ף ְלשֻׁ ְלחֲ נוֹת הַ כָּסֶ ף:
פוֹרי הַ כֶּסֶ ף ְבּ ִמ ְשׁ ָקל
פוֹרי הַ זָּהָ ב ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ִלכְ פוֹר וּכְ פוֹר ו ְִלכְ ֵ
28:17וְהַ ִמּזְ לָ גוֹת וְהַ ִמּזְ ָרקוֹת וְהַ ְקּ ָשׂות זָהָ ב טָ הוֹר וְלִ כְ ֵ
לִ כְ פוֹר וּכְ פוֹר:
וּלתַ ְבנִית הַ ֶמּ ְרכָּבָ ה הַ כְּ ֻר ִבים זָהָ ב לְ פֹ ְר ִשׂים כְּ נָפַ יִםְ 2וסֹכְ כִ ים
וּל ִמזְ בַּ ח הַ ְקּטֹ ֶרת זָהָ ב ְמז ָֻקּק בַּ ִמּ ְשׁ ָקל ְ
ְ 28:18
ﬠַ ל־אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה:
28:19הַ כֹּל ִבּכְ תָ ב ִמיַּד יְהוָה ﬠָ לַ י ִה ְשׂכִּ יל כֹּל מַ ְלאֲ כוֹת הַ תַּ ְבנִית:
ירא וְאַ ל־תֵּ חָ ת כִּ י יְהוָה אֱ ִהים אֱ הַ י ﬠִ מָּ ל ֹא י ְַרפְּ וְל ֹא
ל־תּ ָ
ֲשׂה אַ ִ
28:20וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִיד ִל ְשׁ מֹה ְבנוֹ חֲ זַק וֶאֱ ַמץ ַוﬠ ֵ
ֲבוֹדת בֵּ ית־יְהוָה:
ָל־מלֶ אכֶת ﬠ ַ
יַﬠַ זְ בֶ ָךּ ﬠַ ד־לִ כְ לוֹת כּ ְ
ָל־מלָ אכָה לְ כָל־נ ִָדיב בַּ חָ כְ מָ ה
ֲבוֹדת בֵּ ית הָ אֱ ִהים ו ְִﬠ ְמּ ְבכ ְ
28:21ו ְִהנֵּה מַ ְחלְ קוֹת הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם לְ כָל־ﬠ ַ
ָל־דּבָ ֶרי :
ֲבוֹדה וְהַ ָשּׂ ִרים ְוכָל־הָ ﬠָ ם לְ כ ְ
לְ כָל־ﬠ ָ
ֹאמר ָדּוִיד הַ ֶמּלֶ ְלכָל־הַ ָקּהָ ל ְשׁ מֹה ְבנִי אֶ חָ ד בָּ חַ ר־בּוֹ אֱ ִהים נַﬠַ ר ו ָָר וְהַ ְמּלָ אכָה גְ דוֹלָ ה כִּ י ל ֹא ְלאָ ָדם
ַ 29:1ויּ ֶ
הַ ִבּ ָירה כִּ י לַ יהוָה אֱ ִהים:
ינוֹתי ְלבֵ ית־אֱ הַ י הַ זָּהָ ב לַ זָּהָ ב וְהַ כֶּסֶ ף לַ כֶּסֶ ף וְהַ נְּ חֹ ֶשׁת לַ נְּ חֹ ֶשׁת הַ בַּ ְרזֶל לַ בַּ ְר ֶזל וְהָ ﬠֵ צִ ים
29:2וּכְ כָל־כּ ִֹחי הֲ כִ ִ
ֵי־שׁיִשׁ לָ רֹב:
לּוּאים אַ ְבנֵי־פוּ ו ְִר ְקמָ ה ְוכֹל אֶ בֶ ן ְי ָק ָרה וְאַ ְבנ ַ
וּמ ִ
לָ ﬠֵ צִ ים אַ ְבנֵי־שֹׁהַ ם ִ
קֹּדשׁ:
ינוֹתי לְ בֵ ית הַ ֶ
צוֹתי ְבּבֵ ית אֱ הַ י יֶשׁ־לִ י ְסגֻלָּ ה זָהָ ב וָכָסֶ ף נָתַ ִתּי לְ בֵ ית־אֱ הַ י לְ מַ ﬠְ לָ ה ִמכָּל־הֲ כִ ִ
29:3וְעוֹד ִבּ ְר ִ
אוֹפיר ו ְִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ פִ ים כִּ כַּר־כֶּסֶ ף ְמז ָֻקּק לָ טוּחַ ִקירוֹת הַ בָּ ִתּים:
ְ 29:4שׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים כִּ כְּ ֵרי זָהָ ב ִמזְּ הַ ב ִ
וּמי ִמ ְתנ ֵַדּב ְלמַ לּ ֹאות יָדוֹ הַ יּוֹם לַ יהוָה:
ָל־מלָ אכָה ְבּיַד חָ ָר ִשׁים ִ
וּלכ ְ
29:5לַ זָּהָ ב לַ זָּהָ ב וְלַ כֶּסֶ ף לַ כֶּסֶ ף ְ
וּל ָשׂ ֵרי ְמלֶ אכֶת הַ ֶמּלֶ :
ְשׂ ֵרי הָ אֲ לָ פִ ים וְהַ מֵּ אוֹת ְ
ְשׂ ֵרי ִשׁ ְב טֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
29:6וַיִּ ְתנ ְַדּבוּ ָשׂ ֵרי הָ אָ בוֹת ו ָ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים
ֲבוֹדת בֵּ ית־הָ אֱ ִהים זָהָ ב כִּ כּ ִָרים חֲ מֵ ֶשׁת־אֲ לָ פִ ים וַאֲ ַד ְר ֹכ ִנים ִרבּוֹ ְוכֶסֶ ף כִּ כּ ִָרים ﬠ ֶ
29:7וַיִּ ְתּנוּ לַ ﬠ ַ
וּשׁמוֹנַת אֲ לָ ִפים כִּ כּ ִָרים וּבַ ְרזֶל ֵמאָ ה־אֶ לֶ ף כִּ כּ ִָרים:
וּנְ חֹ ֶשׁת ִרבּוֹ ְ
29:8וְהַ נּ ְִמצָא ִאתּוֹ אֲ בָ נִ ים נ ְָתנוּ ְלאוֹ ַצר בֵּ ית־יְהוָה ﬠַ ל יַד־ ְי ִחיאֵ ל הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי:
ל־ה ְתנ ְַדּבָ ם כִּ י ְבּלֵ ב ָשׁלֵ ם ִה ְתנ ְַדּבוּ לַ יהוָה ְוגַם ָדּוִיד הַ מֶּ לֶ ָשׂ ַמח ִשׂ ְמחָ ה גְ דוֹלָ ה:
29:9וַיִּ ְשׂ ְמחוּ הָ ﬠָ ם ﬠַ ִ
29:10וַיְבָ ֶר ָדּוִיד אֶ ת־יְהוָה לְ ﬠֵ ינֵי כָּל־הַ ָקּהָ ל וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִיד בָּ רוּ אַ תָּ ה יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אָ ִבינוּ מֵ עוֹלָ ם
וְﬠַ ד־עוֹלָ ם:
בוּרה וְהַ ִתּפְ אֶ ֶרת וְהַ ֵנּצַח וְהַ הוֹד כִּ י־כֹל בַּ ָשּׁ ַמיִם וּבָ אָ ֶרץ ְל יְהוָה הַ ַמּ ְמלָ כָה וְהַ ִמּ ְת ַנ ֵשּׂא
29:11לְ יְהוָה הַ גְּ דֻ לָּ ה וְהַ גְּ ָ
לְ כֹל לְ ר ֹאשׁ:
וּלחַ זֵּ ק לַ ֹכּל:
וּבי ְָד ְלג ֵַדּל ְ
בוּרה ְ
וּבי ְָד ֹכּחַ וּגְ ָ
מוֹשׁל בַּ כֹּל ְ
ֵ
29:12וְהָ עֹ ֶשׁר וְהַ כָּבוֹד ִמלְּ פָ נֶי וְאַ תָּ ה
וּמהַ לְ לִ ים לְ ֵשׁם ִתּפְ אַ ְרתֶּ :
ְ
מוֹדים אֲ נ ְַחנוּ לָ
29:13וְﬠַ תָּ ה אֱ הֵ ינוּ ִ
וּמיּ ְָד נָתַ נּוּ לָ :
י־מ ְמּ הַ כֹּל ִ
וּמי ﬠַ ִמּי כִּ י־נַﬠְ צֹר כֹּחַ לְ ִה ְתנ ֵַדּב כָּז ֹאת כִּ ִ
29:14וְכִ י ִמי אֲ נִי ִ
ֹתינוּ כַּצֵּל י ֵָמינוּ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וְאֵ ין ִמ ְקוֶה:
ְתוֹשׁ ִבים כְּ כָל־אֲ ב ֵ
29:15כִּ י־ג ִֵרים אֲ נ ְַחנוּ ְלפָ נֶי ו ָ
וּל הַ כֹּל:
29:16יְהוָה אֱ הֵ ינוּ כֹל הֶ הָ מוֹן הַ זֶּה אֲ ֶשׁר הֲ כִ ינֹנוּ לִ ְבנוֹת־לְ בַ יִת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ִמיּ ְָד הוּא ְ
ישׁ ִרים ִתּ ְרצֶה אֲ נִי ְבּיֹ ֶשׁר לְ בָ ִבי ִה ְתנ ַַדּ ְב ִתּי כָל־אֵ לֶּ ה וְﬠַ תָּ ה ﬠַ ְמּ
ְ 29:17וי ַָדﬠְ ִתּי אֱ הַ י כִּ י אַ ָתּה בֹּחֵ ן לֵ בָ ב וּמֵ ָ
יתי ְב ִשׂ ְמחָ ה ְל ִה ְתנ ֶַדּב־לָ :
נִּמצְ אוּ־פֹה ָר ִא ִ
הַ ְ
29:18יְהוָה אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק ְוי ְִשׂ ָראֵ ל אֲ בֹתֵ ינוּ שֳׁ ְמ ָרה־זּ ֹאת ְלעוֹלָ ם ְליֵ ֶצ ר ַמ ְח ְשׁבוֹת ְלבַ ב ﬠַ ֶמּ וְהָ כֵן ְלבָ בָ ם
אֵ לֶ י :
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ינוֹתי:
ירה אֲ ֶשׁר־הֲ כִ ִ
ותי וְחֻ ֶקּי וְלַ ﬠֲשׂוֹת הַ כֹּל וְלִ ְבנוֹת הַ ִבּ ָ
ותי ﬠֵ ְד ֶ
29:19ו ְִל ְשׁ מֹה ְבנִי ֵתּן לֵ בָ ב ָשׁלֵ ם לִ ְשׁמוֹר ִמצְ ֶ
29:20וַיּ ֹאמֶ ר ָדּוִיד לְ כָל־הַ ָקּהָ ל בָּ ְרכוּ־נָא אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם וַיְבָ רֲ כוּ כָל־הַ ָקּהָ ל לַ יהוָה אֱ הֵ י אֲ בֹתֵ יהֶ ם וַיִּ ְקּדוּ
וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ לַ יהוָה וְלַ ֶמּלֶ :
29:21וַיִּ זְ ְבּחוּ לַ יהוָה זְ בָ ִחים וַ ַיּﬠֲלוּ עֹלוֹת לַ יהוָה ְלמָ חֳ ַרת הַ יּוֹם הַ הוּא פָּ ִרים אֶ לֶ ף אֵ ילִ ים אֶ לֶ ף כְּ בָ ִשׂים אֶ לֶ ף
וְנִ ְסכֵּיהֶ ם וּזְ בָ ִחים לָ רֹב לְ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
1
ן־דּוִיד וַיִּ ְמ ְשׁחוּהוּ לַ יהוָה
29:22וַיּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ לִ פְ נֵי יְהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ְבּ ִשׂ ְמחָ ה גְ דוֹלָ ה וַיּ ְַמ ִליכוּ ֵשׁנִית ִל ְשׁ מֹה בֶ ָ
לְ נָגִ יד וּלְ צָדוֹק לְ כֹהֵ ן:
ת־דּוִיד אָ ִביו וַיַּצְ לַ ח וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֵ לָ יו כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֵשׁב ְשׁ מֹה ﬠַ ל־כִּ סֵּ א יְהוָה לְ ֶמלֶ ַתּחַ ָ
29:23וַיּ ֶ
ָל־בּנֵי הַ ֶמּלֶ ָדּוִיד נ ְָתנוּ יָד ַתּחַ ת ְשׁ מֹה הַ מֶּ לֶ :
ְ 29:24וכָל־הַ ָשּׂ ִרים וְהַ גִּ בּ ִֹרים ְוגַם כּ ְ
ָל־מלֶ ְלפָ נָיו
ת־שׁ מֹה לְ מַ ﬠְ לָ ה לְ ﬠֵ ינֵי כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ תֵּ ן ﬠָ לָ יו הוֹד ַמ ְלכוּת אֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ יָה ﬠַ ל־כּ ֶ
ְ
ַ 29:25ו ְיג ֵַדּל יְהוָה אֶ
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִשׁי מָ לַ ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
29:26ו ְָדוִיד בֶּ ן־י ָ
ְשׁלוֹשׁ
וּבירוּ ָשׁלַ ִם ָמלַ ְשׁ ִשׁים ו ָ
29:27וְהַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר מָ לַ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה ְבּחֶ ְב רוֹן מָ לַ ֶשׁבַ ע ָשׁנִים ִ
ָשׁנִים:
ְשׁ מֹה ְבנוֹ ַתּ ְחתָּ יו:
29:28וַיּ ָָמת ְבּ ֵשׂיבָ ה טוֹבָ ה ְשׂבַ ע י ִָמים עֹ ֶשׁר ְוכָבוֹד וַיִּ ְמ
ל־דּ ְב ֵרי נָתָ ן הַ נּ ִָביא
ל־דּ ְב ֵרי ְשׁמוּאֵ ל הָ רֹאֶ ה וְﬠַ ִ
תוּבים ﬠַ ִ
שׁנִים וְהָ אֲ ח ֹרנִים ִהנָּם כְּ ִ
29:29ו ְִד ְב ֵרי ָדּוִיד הַ מֶּ לֶ הָ ִרא ֹ
ל־דּ ְב ֵרי גָּד הַ חֹ זֶה:
וְﬠַ ִ
ָל־מ ְמ ְלכוֹת הָ אֲ ָרצוֹת:
בוּרתוֹ וְהָ ִﬠ ִתּים אֲ ֶשׁר ﬠָ ְב רוּ ﬠָ לָ יו וְﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ל כּ ַ
ִ 29:30ﬠם כָּל־מַ ְלכוּתוֹ וּגְ ָ
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ן־דּוִיד ﬠַ ל־מַ לְ כוּתוֹ וַיהוָה אֱ הָ יו ﬠִ מּוֹ וַ ְיג ְַדּלֵ הוּ לְ ָמ ְﬠלָ ה:
1:1וַיִּ ְתחַ זֵּק ְשׁ מֹה בֶ ָ
אשׁי הָ אָ בוֹת:
וּלכֹל נ ִָשׂיא לְ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ָר ֵ
ֹאמר ְשׁ מֹה לְ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ָשׂ ֵרי הָ אֲ לָ ִפים וְהַ מֵּ אוֹת וְלַ שֹּׁפְ ִטים ְ
1:2וַיּ ֶ
ֹשׁה
י־שׁם הָ יָה אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה מ ֶ
1:3וַיֵּלְ כוּ ְשׁ מֹה ְוכָל־הַ ָקּהָ ל ﬠִ מּוֹ לַ בָּ מָ ה אֲ ֶשׁ ר ְבּגִ ְבעוֹן כִּ ָ
ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
1:4אֲ בָ ל אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים הֶ ﬠֱלָ ה ָדוִיד ִמ ִקּ ְריַת יְﬠָ ִרים בַּ הֵ כִ ין לוֹ ָדּוִיד כִּ י נ ָָטה־לוֹ אֹהֶ ל ִבּ
ן־אוּרי בֶ ן־חוּר ָשׁם לִ פְ נֵי ִמ ְשׁכַּן יְהוָה וַיִּ ְד ְר ֵשׁהוּ ְשׁ מֹה וְהַ ָקּהָ ל:
ִ
וּמזְ בַּ ח הַ נְּ חֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְבּצַלְ אֵ ל בֶּ
ִ 1:5
ל־מזְ בַּ ח הַ נְּחֹ ֶשׁת ִלפְ נֵי יְהוָה אֲ ֶשׁר ְלאֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וַיַּﬠַ ל ﬠָ לָ יו עֹ לוֹת אָ לֶ ף:
1:6וַיַּﬠַ ל ְשׁ מֹה ָשׁם ﬠַ ִ
1:7בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא ִנ ְראָ ה אֱ ִהים ִל ְשׁ מֹה וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ְשׁאַ ל מָ ה אֶ תֶּ ן־לָ :
ם־דּוִיד אָ ִבי חֶ סֶ ד גָּדוֹל ו ְִה ְמלַ כְ תַּ נִי תַּ ְחתָּ יו:
ֹאמר ְשׁ מֹה לֵ א ִהים אַ תָּ ה ﬠָ ִשׂיתָ ﬠִ ָ
ַ 1:8ויּ ֶ
1:9ﬠַ תָּ ה יְהוָה אֱ ִהים יֵאָ ֵמן ְדּבָ ְר ִﬠם ָדּוִיד אָ ִבי כִּ י אַ ָתּה ִה ְמלַ כְ ַתּנִי ﬠַ ל־ﬠַ ם ַרב ַכּﬠֲפַ ר הָ אָ ֶרץ:
י־מי י ְִשׁפֹּ ט אֶ ת־ﬠַ ְמּ הַ זֶּה הַ גָּדוֹל:
וּמ ָדּע ֶתּן־לִ י וְאֵ צְ אָ ה ִלפְ נֵי הָ ﬠָ ם־הַ זֶּה וְאָ בוֹאָ ה כִּ ִ
1:10ﬠַ תָּ ה חָ כְ מָ ה ַ
ֹא־שׁאַ ְל ָתּ עֹ ֶשׁר נְ כ ִָסים ְוכָבוֹד וְאֵ ת נֶפֶ שׁ שֹׂנְאֶ י
1:11וַיּ ֹאמֶ ר־אֱ ִהים לִ ְשׁ מֹה יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר הָ יְתָ ה ז ֹאת ﬠִ ם־לְ בָ בֶ ְול ָ
ְוגַם־י ִָמים ַר ִבּים ל ֹא ָשׁאָ לְ תָּ ו ִַתּ ְשׁאַ ל־לְ חָ כְ מָ ה וּמַ ָדּע אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁפּוֹט אֶ ת־ﬠַ ִמּי אֲ ֶשׁ ר ִה ְמלַ כְ ִתּי ﬠָ לָ יו:
1:12הַ חָ כְ מָ ה וְהַ מַּ ָדּע נָתוּן לָ וְעֹ ֶשׁר וּ ְנכ ִָסים ְוכָבוֹד אֶ תֶּ ן־לָ אֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ יָה כֵן לַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר ְלפָ נֶי וְאַ חֲ ֶרי ל ֹא
י ְִהיֶה־כֵּן:
רוּשׁלַ ִם ִמלִּ פְ נֵי ֹאהֶ ל מוֹﬠֵ ד וַיִּ ְמ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ר־בּגִ ְבעוֹן ְי ָ
1:13וַ ָיּב ֹא ְשׁ מֹה לַ בָּ מָ ה אֲ ֶשׁ ְ
וּשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף פָּ ָר ִשׁים וַ ַיּנִּיחֵ ם ְבּﬠָ ֵרי הָ ֶרכֶב
ע־מאוֹת ֶרכֶב ְ
1:14וַיֶּאֱ סֹ ף ְשׁ מֹה ֶרכֶב וּפָ ָר ִשׁים וַ ְי ִהי־לוֹ אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַּ ֵ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וְﬠִ ם־הַ ֶמּלֶ ִבּ
ירוּשׁלַ ִם כָּאֲ בָ ִנים וְאֵ ת הָ אֲ ָרזִ ים נ ַָתן כּ ִַשּׁ ְק ִמים אֲ ֶשׁר־בַּ ְשּׁפֵ לָ ה לָ רֹב:
ָ
1:15וַיִּ תֵּ ן הַ מֶּ לֶ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף וְאֶ ת־הַ זָּהָ ב ִבּ
וּמ ֻקּוֵּא סֹ חֲ ֵרי הַ מֶּ לֶ ִמ ֻקּוֵּא ִי ְקחוּ ִבּ ְמ ִחיר:
סּוּסים אֲ ֶשׁר לִ ְשׁ מֹה ִמ ִמּצְ ָריִם ִ
1:16וּמוֹצָא הַ ִ
וּמלְ כֵי אֲ ָרם
ָל־מלְ כֵי הַ חַ ִתּים ַ
וּמאָ ה ְוכֵן ְלכ ַ
1:17וַ ַיּﬠֲלוּ וַיּוֹצִ יאוּ ִמ ִמּצְ ַריִם מֶ ְרכָּבָ ה ְבּ ֵשׁשׁ מֵ אוֹת כֶּסֶ ף וְסוּס בַּ חֲ ִמ ִשּׁים ֵ
ְבּי ָָדם יוֹצִ יאוּ:
ֹאמר ְשׁ מֹה ִל ְבנוֹת בַּ יִת ְל ֵשׁם יְהוָה וּבַ יִת ְל ַמ ְלכוּתוֹ:
ַ 1:18ויּ ֶ
ְשׁשׁ
וּמנַצְּ ִחים ﬠֲלֵ יהֶ ם ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ו ֵ
וּשׁמוֹנִים אֶ לֶ ף ִאישׁ חֹ צֵב בָּ הָ ר ְ
2:1וַיִּ ְספֹּ ר ְשׁ מֹה ִשׁ ְב ִﬠים אֶ לֶ ף ִאישׁ סַ בָּ ל ְ
מֵ אוֹת:
ם־דּוִיד אָ ִבי ו ִַתּ ְשׁלַ ח־לוֹ אֲ ָרזִ ים ִל ְבנוֹת־לוֹ בַ יִת לָ ֶשׁבֶ ת
ל־ח ָירם מֶ לֶ ־צֹר לֵ אמֹר כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂיתָ ﬠִ ָ
2:2וַיִּ ְשׁלַ ח ְשׁ מֹה אֶ ִ
בּוֹ:
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וּמ ֲﬠ ֶרכֶת ָתּ ִמיד וְעֹ לוֹת לַ ֹבּ ֶקר
ִ 2:3הנֵּה אֲ נִי בוֹנֶה־בַּ יִת לְ ֵשׁם יְהוָה אֱ הָ י לְ הַ ְק ִדּישׁ לוֹ לְ הַ ְק ִטיר לְ פָ נָיו ְקטֹ ֶרת־סַ ִמּים ַ
וְלָ ﬠֶ ֶרב לַ ַשּׁבָּ תוֹת וְלֶ חֳ ָד ִשׁים וּלְ מוֹﬠ ֲֵדי יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ְלעוֹלָ ם ז ֹאת ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
2:4וְהַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר־אֲ נִי בוֹנֶה גָּדוֹל כִּ י־גָדוֹל אֱ הֵ ינוּ ִמכָּל־הָ אֱ ִהים:
וּמי אֲ נִי אֲ ֶשׁר אֶ ְבנֶה־לּוֹ בַ ִית כִּ י
וּשׁמֵ י הַ ָשּׁמַ ִים ל ֹא ְיכַלְ כְּ לֻהוּ ִ
וּמי ַי ֲﬠ ָצר־כֹּחַ לִ ְבנוֹת־לוֹ בַ יִת כִּ י הַ ָשּׁ ַמיִם ְ
ִ 2:5
ִאם־לְ הַ ְק ִטיר לְ פָ נָיו:
וּתכֵלֶ ת וְיֹ ֵדﬠַ ְלפַ ֵתּחַ
2:6וְﬠַ תָּ ה ְשׁלַ ח־לִ י ִאישׁ־חָ כָם לַ ﬠֲשׂוֹת בַּ זָּהָ ב וּבַ כֶּסֶ ף וּבַ ְנּחֹ ֶשׁת וּבַ בַּ ְרזֶל וּבָ אַ ְרגְּ וָן ְוכ ְַר ִמיל ְ
ירוּשׁלַ ִם אֲ ֶשׁ ר הֵ כִין ָדּוִיד אָ ִבי:
ָ
וּב
יהוּדה ִ
תּוּחים ﬠִ ם־הַ חֲ כ ִָמים אֲ ֶשׁר ﬠִ ִמּי ִבּ ָ
פִּ ִ
יוֹד ִﬠים ִלכְ רוֹת ﬠֲצֵי ְלבָ נוֹן ו ְִהנֵּה
גּוּמּים מֵ הַ לְּ בָ נוֹן כִּ י אֲ נִי י ַָדﬠְ ִתּי אֲ ֶשׁר ﬠֲבָ ֶדי ְ
רוֹשׁים וְאַ לְ ִ
וּשׁלַ ח־לִ י ֲﬠצֵי אֲ ָרזִ ים ְבּ ִ
ְ 2:7
ﬠֲבָ ַדי ִﬠם־ﬠֲבָ ֶדי :
2:8וּלְ הָ כִין לִ י ﬠֵ צִ ים לָ רֹב כִּ י הַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר־אֲ נִי בוֹנֶה גָּדוֹל וְהַ פְ לֵ א:
וּשׂעֹ ִרים כּ ִֹרים ﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף ְויַיִן
2:9ו ְִהנֵּה לַ חֹ ְט ִבים ְלכ ְֹרתֵ י הָ ﬠֵ צִ ים נָתַ ִתּי ִח ִטּים ַמכּוֹת לַ ﬠֲבָ ֶדי ֹכּ ִרים ﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ְ
ְשׁמֶ ן בַּ ִתּים ﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף:
בַּ ִתּים ﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ו ֶ
ְת ְנ ﬠֲלֵ יהֶ ם ֶמלֶ :
ל־שׁ מֹה ְבּאַ הֲ בַ ת יְהוָה אֶ ת־ﬠַ מּוֹ נ ָ
2:10וַיּ ֹאמֶ ר ִח ָירם מֶ לֶ ־צֹר ִבּכְ תָ ב וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ְ
ֹאמר ִח ָירם בָּ רוּ יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אֶ ת־הַ ָשּׁ ַמיִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נָתַ ן לְ ָדוִיד הַ ֶמּלֶ בֵּ ן חָ כָם
2:11וַיּ ֶ
וּבינָה אֲ ֶשׁר י ְִבנֶה־בַּ יִת לַ יהוָה וּבַ יִת לְ מַ ְלכוּתוֹ:
יוֹדﬠַ ֵשׂכֶל ִ
ֵ
ירם אָ ִבי:
יוֹדﬠַ ִבּינָה לְ ִח ָ
2:12וְﬠַ תָּ ה ָשׁלַ ְח ִתּי ִאישׁ־חָ כָם ֵ
יוֹדﬠַ לַ ﬠֲשׂוֹת בַּ זָּהָ ב־וּבַ כֶּסֶ ף בַּ ְנּחֹ ֶשׁת בַּ בַּ ְרזֶל בָּ אֲ בָ נִים וּבָ ﬠֵ צִ ים בָּ אַ ְרגּ ָָמן
ן־בּנוֹת ָדּן וְאָ ִביו ִאישׁ־צ ִֹרי ֵ
ן־א ָשּׁה ִמ ְ
2:13בֶּ ִ
ָל־מחֲ ָשׁבֶ ת אֲ ֶשׁר ִינּ ֶָתן־לוֹ ִﬠם־חֲ כ ֶָמי וְחַ כְ ֵמי אֲ דֹנִי ָדּוִיד
בַּ ְתּכֵלֶ ת וּבַ בּוּץ וּבַ כּ ְַר ִמיל וּלְ פַ תֵּ חַ כָּל־פִּ תּוּחַ וְלַ ְחשֹׁב כּ ַ
אָ ִבי :
2:14וְﬠַ תָּ ה הַ ִח ִטּים וְהַ ְשּׂעֹ ִרים הַ ֶשּׁמֶ ן וְהַ ַיּיִן אֲ ֶשׁר אָ מַ ר אֲ ֹדנִי י ְִשׁלַ ח לַ ﬠֲבָ ָדיו:
ְרוּשׁלָ ִם:
2:15וַאֲ נ ְַחנוּ נִכְ רֹת ﬠֵ צִ ים ִמן־הַ לְּ בָ נוֹן כְּ כָל־צָ ְר ֶכּ וּנ ְִביאֵ ם לְ ַר ְפ ֹסדוֹת ﬠַ ל־יָם יָפוֹ וְאַ ָתּה ַתּﬠֲלֶ ה ֹא ָתם י ָ
2:16וַיִּ ְספֹּר ְשׁ מֹה כָּל־הָ אֲ נ ִָשׁים הַ גּ ִֵירים אֲ ֶשׁ ר ְבּאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל אַ חֲ ֵרי הַ ְסּפָ ר אֲ ֶשׁר ְספָ ָרם ָדּוִיד אָ ִביו וַיִּ ָמּצְ אוּ ֵמאָ ה
ְשׁשׁ ֵמאוֹת:
וּשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ו ֵ
וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶ ף ְ
ְשׁשׁ מֵ אוֹת ְמנַצְּ ִחים ְלהַ ﬠ ֲִביד
וּשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ו ֵ
מנִים אֶ לֶ ף חֹ צֵב בָּ הָ ר ְ
וּשׁ ֹ
2:17וַיַּﬠַ שׂ מֵ הֶ ם ִשׁ ְבﬠִ ים אֶ לֶ ף סַ בָּ ל ְ
אֶ ת־הָ ﬠָ ם:
מּוֹריָּה אֲ ֶשׁר נִ ְראָ ה לְ ָדוִיד אָ ִביהוּ ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר הֵ כִ ין ָדּוִיד
ירוּשׁלַ ִם ְבּהַ ר הַ ִ
ָ
ַ 3:1ויָּחֶ ל ְשׁ מֹה לִ ְבנוֹת אֶ ת־בֵּ ית־יְהוָה ִבּ
ְבוּסי:
ְבּגֹ ֶרן אָ ְרנָן הַ י ִ
3:2וַיָּחֶ ל לִ ְבנוֹת בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי בַּ ֵשּׁנִי ִבּ ְשׁנַת אַ ְרבַּ ע לְ מַ לְ כוּתוֹ:
3:3וְאֵ לֶּ ה הוּסַ ד ְשׁ מֹה ִל ְבנוֹת אֶ ת־בֵּ ית הָ אֱ ִהים הָ אֹ ֶר אַ מּוֹת בַּ ִמּ ָדּה הָ ִראשׁוֹ ָנה אַ מּוֹת ִשׁ ִשּׁים ְורֹחַ ב אַ מּוֹת
ﬠֶ ְשׂ ִרים וְהַ גֹּ בַ הּ אַ מּוֹת ְשׁ ִשׁים:
נִימה
ל־פּנֵי רֹחַ ב־הַ בַּ יִת אַ מּוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים וְהַ גֹּ בַ הּ אַ מּוֹת ﬠֶ ֶשׂר וַיְצַפֵּ הוּ ִמ ְפּ ָ
3:4וְהָ אוּלָ ם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ בַּ יִת הָ ֹא ֶר ﬠַ ְ
זָהָ ב טָ הוֹר:
ְשׁ ְר ְשׁרוֹת:
מ ִרים ו ַ
רוֹשׁים וַיְחַ פֵּ הוּ זָהָ ב טוֹב וַיַּﬠַ ל ﬠָ לָ יו ִתּ ֹ
3:5וְאֵ ת הַ בַּ ִית הַ גָּדוֹל ִחפָּ ה ﬠֵ ץ ְבּ ִ
3:6וַיְצַף אֶ ת־הַ בַּ יִת אֶ בֶ ן ְי ָק ָרה לְ ִתפְ אָ ֶרת וְהַ זָּהָ ב זְ הַ ב פַּ ְרוָיִם:
רוּבים ﬠַ ל־הַ ִקּירוֹת:
ַ 3:7ויְחַ ף אֶ ת־הַ בַּ יִת הַ קֹּ רוֹת הַ ִסּפִּ ים ְו ִקירוֹתָ יו ו ְַדלְ תוֹתָ יו ָזהָ ב וּפִ תַּ ח כְּ ִ
ל־פּנֵי רֹחַ ב־הַ בַּ יִת אַ מּוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים ְו ָר ְחבּוֹ אַ מּוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים ַו ְיחַ פֵּ הוּ זָהָ ב
ַ 3:8ויַּﬠַ שׂ אֶ ת־בֵּ ית־קֹ ֶדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים אָ ְרכּוֹ ﬠַ ְ
טוֹב ְלכִ כּ ִָרים ֵשׁשׁ מֵ אוֹת:
וּמ ְשׁ ָקל לְ ִמ ְס ְמרוֹת לִ ְשׁ ָקלִ ים חֲ ִמ ִשּׁים זָהָ ב וְהָ ﬠ ֲִליּוֹת ִחפָּ ה זָהָ ב:
ִ 3:9
ֹתם זָהָ ב:
ֲשׂה צַ ֲﬠצ ִֻﬠים וַיְצַף א ָ
רוּבים ְשׁ ַניִם ַמﬠ ֵ
ית־קֹדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים כְּ ִ
ֶ
3:10וַיַּﬠַ שׂ ְבּבֵ
רוּבים אָ ְרכָּם אַ מּוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים כְּ נַף הָ אֶ חָ ד ְלאַ מּוֹת חָ ֵמשׁ ַמגַּﬠַ ת ְל ִקיר הַ בַּ יִת וְהַ ָכּנָף הָ אַ חֶ ֶרת אַ מּוֹת
ְ 3:11וכַנְפֵ י הַ כְּ ִ
חָ מֵ שׁ מַ גִּ יﬠַ לִ כְ נַף הַ כְּ רוּב הָ אַ חֵ ר:
3:12וּכְ נַף הַ כְּ רוּב הָ אֶ חָ ד אַ מּוֹת חָ מֵ שׁ מַ גִּ יﬠַ לְ ִקיר הַ בָּ יִת וְהַ ָכּנָף הָ אַ חֶ ֶרת אַ מּוֹת חָ ֵמשׁ ְדּבֵ ָקה ִלכְ נַף הַ כְּ רוּב
הָ אַ חֵ ר:
ל־רגְ לֵ יהֶ ם וּפְ נֵיהֶ ם לַ בָּ יִת:
רוּבים הָ אֵ לֶּ ה ְפ רֻ ִשׁים אַ מּוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים וְהֵ ם עֹ ְמ ִדים ﬠַ ַ
ַ 3:13כּנְפֵ י הַ כְּ ִ
רוּבים:
3:14וַיַּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ פָּ ֹרכֶת ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן ְוכ ְַר ִמיל וּבוּץ וַיַּﬠַ ל ﬠָ לָ יו כְּ ִ
מּוּדים ְשׁ ַניִם אַ מּוֹת ְשׁ ִשׁים וְחָ מֵ שׁ ֹא ֶר וְהַ צֶּפֶ ת אֲ ֶשׁ ר־ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ אַ מּוֹת חָ מֵ שׁ:
3:15וַיַּﬠַ שׂ ִל ְפנֵי הַ בַּ יִת ﬠַ ִ
3:16וַיַּﬠַ שׂ ַשׁ ְר ְשׁרוֹת בַּ ְדּ ִביר וַיִּ תֵּ ן ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ הָ ﬠַ מֻּ ִדים וַיַּﬠַ שׂ ִרמּוֹנִים ֵמאָ ה וַיִּ תֵּ ן בַּ ַשּׁ ְר ְשׁרוֹת:
אלי
ְשׁם הַ ְשּׂ ָמ ִ
מּוּדים ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ הֵ יכָל אֶ חָ ד ִמיּ ִָמין וְאֶ חָ ד מֵ הַ ְשּׂמ ֹאול וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם־הַ י ְָמנִי יָכִ ין ו ֵ
ַ 3:17ויּ ֶָקם אֶ ת־הָ ﬠַ ִ
בֹּﬠַ ז:

קוֹמתוֹ:
4:1וַיַּﬠַ שׂ ִמזְ בַּ ח ְנחֹ ֶשׁת ﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה אָ ְרכּוֹ וְﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה ָר ְחבּוֹ וְﬠֶ ֶשׂר אַ מּוֹת ָ
ל־שׂפָ תוֹ ﬠָ גוֹל סָ ִביב וְחָ ֵמשׁ בָּ אַ מָּ ה קוֹמָ תוֹ ְו ָקו ְשׁ ִשׁים בָּ אַ ָמּה
4:2וַ ַיּﬠַ שׂ אֶ ת־הַ יָּם מוּצָק ﬠֶ ֶשׂר בָּ אַ ָמּה ִמ ְשּׂפָ תוֹ אֶ ְ
יָסֹב אֹתוֹ סָ ִביב:
טוּרים הַ בָּ ָקר
סוֹב ִבים אֹתוֹ ﬠֶ ֶשׂר בָּ אַ מָּ ה מַ ִקּיפִ ים אֶ ת־הַ ָיּם סָ ִביב ְשׁ ַניִם ִ
ְ 4:3וּדמוּת ְבּ ָק ִרים תַּ חַ ת לוֹ סָ ִביב סָ ִביב ְ
ְצוּקים ְבּמֻ ַצ ְקתּוֹ:
י ִ
וּשׁ ָשׁה ֹפּנִים
וּשׁ ָשׁה ֹפּנִ ים נֶגְ בָּ ה ְ
לוֹשׁה ֹפנִים י ָָמּה ְ
וּשׁ ָ
ל־שׁנֵים ﬠָ ָשׂר בָּ ָקר ְשׁ ָשׁה ֹפנִים צָפוֹנָה ְ
4:4עוֹמֵ ד ﬠַ ְ
ְתה:
ִמזְ ָרחָ ה וְהַ יָּם ﬠֲלֵ יהֶ ם ִמ ְלמָ ְﬠלָ ה ְוכָל־אֲ חֹ ֵריהֶ ם בָּ י ָ
שׁוֹשׁנָּה ַמחֲ זִ יק בַּ ִתּים ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים יָכִ יל:
ַ
ֲשׂה ְשׂפַ ת־כּוֹס פֶּ ַרח
וּשׂפָ תוֹ כְּ מַ ﬠ ֵ
4:5וְﬠָ ְביוֹ טֶ פַ ח ְ
ֲשׂה הָ עוֹלָ ה י ִָדיחוּ בָ ם וְהַ יָּם
ת־מﬠ ֵ
ַ
ֲשׂ ָרה וַיִּ ֵתּן חֲ ִמ ָשּׁה ִמיּ ִָמין וַחֲ ִמ ָשּׁה ִמ ְשּׂמ ֹאול ְל ָר ְחצָה בָ הֶ ם אֶ
יּוֹרים ﬠ ָ
4:6וַיַּﬠַ שׂ כִּ ִ
לְ ָר ְחצָה לַ כֹּהֲ נִים בּוֹ:
ת־מנֹרוֹת הַ זָּהָ ב ﬠֶ ֶשׂר כְּ ִמ ְשׁפָּ ָטם וַיִּ תֵּ ן בַּ הֵ יכָל חָ ֵמשׁ ִמיּ ִָמין וְחָ ֵמשׁ ִמ ְשּׂמ ֹאול:
ְ
4:7וַיַּﬠַ שׂ אֶ
ֲשׂ ָרה וַ ַיּנַּח בַּ הֵ יכָל חֲ ִמ ָשּׁה ִמיּ ִָמין וַחֲ ִמ ָשּׁה ִמ ְשּׂמ ֹאול וַיַּﬠַ שׂ ִמזְ ְר ֵקי זָהָ ב ֵמאָ ה:
4:8וַיַּﬠַ שׂ שֻׁ לְ חָ נוֹת ﬠ ָ
4:9וַיַּﬠַ שׂ חֲ ַצר הַ כֹּהֲ נִים וְהָ ֲﬠז ָָרה הַ גְּ דוֹלָ ה ְוּדלָ תוֹת לָ ֲﬠז ָָרה ו ְַדלְ תוֹתֵ יהֶ ם צִ פָּ ה ְנחֹ ֶשׁת:
ֶתף הַ בַּ יִת 1הַ יְמָ נִ ית ֵק ְד ָמה ִממּוּל נֶגְ בָּ ה:
4:10וְאֶ ת־הַ יָּם נ ַָתן ִמכּ ֶ
ירם לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־הַ ְמּלָ אכָה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לַ מֶּ לֶ
ַ 4:11ויַּﬠַ שׂ ִח ָירם אֶ ת־הַ ִסּירוֹת וְאֶ ת־הַ יָּﬠִ ים וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ָרקוֹת ַו ְיכַל ִח ָ
ְשׁ מֹה ְבּבֵ ית הָ אֱ ִהים:
ת־שׁ ֵתּי גֻּלּוֹת
ְ
מּוּדים ְשׁ ָתּיִם וְהַ ְשּׂבָ כוֹת ְשׁ ַתּיִם ְלכַסּוֹת אֶ
ֹתרוֹת ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ ﬠַ ִ
מּוּדים ְשׁ ַניִם ְוגֻּלּוֹת וְהַ כּ ָ
4:12ﬠַ ִ
מּוּדים:
הַ כֹּתָ רוֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ הָ ﬠַ ִ
ת־שׁ ֵתּי גֻּלּוֹת
ְ
טוּרים ִרמּוֹנִים לַ ְשּׂבָ כָה הָ אֶ חָ ת לְ כַסּוֹת אֶ
4:13וְאֶ ת־הָ ִרמּוֹ ִנים אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת לִ ְשׁ ֵתּי הַ ְשּׂבָ כוֹת ְשׁ ַניִם ִ
מּוּדים:
ל־פּנֵי הָ ﬠַ ִ
הַ כֹּתָ רוֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
4:14וְאֶ ת־הַ ְמּכֹנוֹת ﬠָ ָשׂה וְאֶ ת־הַ כִּ יֹּ רוֹת ﬠָ ָשׂה ﬠַ ל־הַ ְמּכֹנוֹת:
4:15אֶ ת־הַ יָּם אֶ חָ ד וְאֶ ת־הַ בָּ ָקר ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר ַתּ ְח ָתּיו:
4:16וְאֶ ת־הַ ִסּירוֹת וְאֶ ת־הַ יָּﬠִ ים וְאֶ ת־הַ ִמּזְ לָ גוֹת וְאֶ ת־כָּל־כְּ לֵ יהֶ ם ﬠָ ָשׂה ִח ָירם אָ ִביו לַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה ְלבֵ ית יְהוָה
נְ חֹ ֶשׁת מָ רוּק:
ְ 4:17בּכִ כַּר הַ יּ ְַר ֵדּן ְי ָצ ָקם הַ מֶּ לֶ בַּ ﬠ ֲִבי הָ אֲ ָדמָ ה בֵּ ין סֻ כּוֹת וּבֵ ין צְ ֵר ָדתָ ה:
4:18וַיַּﬠַ שׂ ְשׁ מֹה כָּל־הַ כֵּלִ ים הָ אֵ לֶּ ה לָ רֹב ְמ ֹאד כִּ י ל ֹא נ ְֶח ַקר ִמ ְשׁ ַקל הַ נְּ חֹ ֶשׁת:
ַ 4:19ויַּﬠַ שׂ ְשׁ מֹה אֵ ת כָּל־הַ כֵּלִ ים אֲ ֶשׁר בֵּ ית הָ אֱ ִהים וְאֵ ת ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב וְאֶ ת־הַ שֻּׁ לְ חָ נוֹת ַוﬠֲלֵ יהֶ ם לֶ חֶ ם הַ פָּ נִ ים:
4:20וְאֶ ת־הַ ְמּנֹרוֹת ְו ֵנר ֵֹתיהֶ ם ְלבַ ﬠ ֲָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט ִלפְ נֵי הַ ְדּ ִביר זָהָ ב סָ גוּר:
4:21וְהַ פֶּ ַרח וְהַ נֵּרוֹת וְהַ ֶמּ ְל ַקחַ יִם זָהָ ב הוּא ִמכְ לוֹת זָהָ ב:
נִימיּוֹת ְלקֹ ֶדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים
תוֹתיו הַ פְּ ִ
4:22וְהַ ְמז ְַמּרוֹת וְהַ ִמּזְ ָרקוֹת וְהַ כַּפּוֹת וְהַ ַמּ ְחתּוֹת זָהָ ב סָ גוּר וּפֶ ַתח הַ בַּ יִת ַדּ ְל ָ
ו ְַדלְ תֵ י הַ בַּ יִת לַ הֵ יכָל זָהָ ב:
ת־ק ְד ֵשׁי ָדּוִיד אָ ִביו אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף
ָ
5:1ו ִַתּ ְשׁלַ ם כָּל־הַ ְמּלָ אכָה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה לְ בֵ ית יְהוָה וַיָּבֵ א ְשׁ מֹה אֶ
וְאֶ ת־הַ זָּהָ ב וְאֶ ת־כָּל־הַ כּ ִֵלים נָתַ ן ְבּאֹ צְ רוֹת בֵּ ית הָ אֱ ִהים:
רוּשׁלָ ִם לְ הַ ﬠֲלוֹת
אשׁי הַ ַמּטּוֹת נְ ִשׂיאֵ י הָ אָ בוֹת לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־ ְי ָ
ָל־ר ֵ
5:2אָ ז י ְַקהֵ יל ְשׁ מֹה אֶ ת־זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־כּ ָ
אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה מֵ ﬠִ יר ָדּוִיד ִהיא צִ יּוֹן:
ָל־אישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל בֶּ חָ ג הוּא הַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִבﬠִ י:
5:3וַיִּ ָקּהֲ לוּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ כּ ִ
5:4וַ ָיּבֹאוּ כֹּל זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְשׂאוּ הַ לְ וִיִּ ם אֶ ת־הָ אָ רוֹן:
אֹתם הַ ֹכּהֲ נִים הַ ְלוִיִּ ם:
קֹּדשׁ אֲ ֶשׁר בָּ אֹהֶ ל הֶ ﬠֱלוּ ָ
ַ 5:5ו ַיּﬠֲלוּ אֶ ת־הָ אָ רוֹן וְאֶ ת־אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד וְאֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י הַ ֶ
5:6וְהַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ְוכָל־ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל הַ נּוֹﬠָ ִדים ﬠָ לָ יו ִלפְ נֵי הָ אָ רוֹן ְמז ְַבּ ִחים צ ֹאן וּבָ ָקר אֲ ֶשׁ ר ל ֹא־יִסָּ ְפ רוּ וְל ֹא י ִָמּנוּ
מֵ רֹב:
ל־קֹדשׁ הַ ְקּ ָד ִשׁים אֶ ל־תַּ חַ ת ַכּנְפֵ י
ֶ
ל־דּ ִביר הַ בַּ יִת אֶ
ל־מקוֹמוֹ אֶ ְ
ַ 5:7ויּ ִָביאוּ הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת־אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה אֶ ְ
רוּבים:
הַ כְּ ִ
רוּבים ﬠַ ל־הָ אָ רוֹן וְﬠַ ל־בַּ ָדּיו ִמ ְל ָמ ְﬠלָ ה:
ל־מקוֹם הָ אָ רוֹן וַ ְיכַסּוּ הַ כְּ ִ
רוּבים ֹפּ ְר ִשׂים כְּ נָפַ יִם ﬠַ ְ
5:8וַיִּ ְהיוּ הַ כְּ ִ
ל־פּנֵי הַ ְדּ ִביר וְל ֹא י ֵָראוּ הַ חוּצָה וַיִּ ְהיוּ ָשׁם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
אשׁי הַ בַּ ִדּים ִמן־הַ קֹּ ֶדשׁ ﬠַ ְ
5:9וַיַּאֲ ִריכוּ הַ בַּ ִדּים וַיּ ֵָראוּ ָר ֵ
ם־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּצֵאתָ ם ִמ ִמּצְ ָריִם:
ֹשׁה ְבּחֹ ֵרב אֲ ֶשׁר כּ ַָרת יְהוָה ִﬠ ְ
5:10אֵ ין בָּ אָ רוֹן ַרק ְשׁנֵי הַ לֻּחוֹת אֲ ֶשׁ ר־נ ַָתן מ ֶ
נִּמצְ ִאים ִה ְת ַק ָדּשׁוּ אֵ ין לִ ְשׁמוֹר לַ מַ ְחלְ קוֹת:
קֹּדשׁ כִּ י כָּל־הַ כֹּהֲ נִים הַ ְ
ַ 5:11וי ְִהי ְבּצֵאת הַ כֹּהֲ נִים ִמן־הַ ֶ
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ימן ִלידֻ תוּן וְלִ ְבנֵיהֶ ם וְלַ אֲ חֵ יהֶ ם ְמלֻבָּ ִשׁים בּוּץ ִבּ ְמצִ ְל ַתּיִם וּ ִבנְבָ לִ ים
5:12וְהַ ְלוִיִּ ם הַ ְמשׁ ֲֹר ִרים לְ כֻלָּ ם לְ אָ סָ ף לְ הֵ ָ
עֹמ ִדים ִמזְ ָרח לַ ִמּזְ בֵּ חַ וְﬠִ ָמּהֶ ם כֹּהֲ נִים ְל ֵמאָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים מַ ְחצְ ִרים בַּ חֲ צֹצְ רוֹת:
וְכִ נֹּרוֹת ְ
5:13וַי ְִהי כְ אֶ חָ ד לַ ְמחַ צְּ ִרים וְלַ ְמשֹׁרֲ ִרים לְ הַ ְשׁ ִמיﬠַ קוֹל־אֶ חָ ד לְ הַ לֵּ ל וּלְ הֹ דוֹת לַ יהוָה וּכְ הָ ִרים קוֹל בַּ חֲ צֹצְ רוֹת
וּבהַ לֵּ ל לַ יהוָה כִּ י טוֹב כִּ י ְל עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ וְהַ בַּ יִת ָמלֵ א ﬠָ נָן בֵּ ית יְהוָה:
וּבכְ לֵ י הַ ִשּׁיר ְ
וּב ְמצִ לְ תַּ יִם ִ
ִ
י־מלֵ א כְ בוֹד־יְהוָה אֶ ת־בֵּ ית הָ אֱ ִהים:
5:14וְל ֹא־יָכְ לוּ הַ כֹּהֲ נִים לַ ﬠֲמוֹד ְל ָשׁ ֵרת ִמפְּ נֵי הֶ ﬠָ נָן כִּ ָ
6:1אָ ז אָ מַ ר ְשׁ מֹה יְהוָה אָ ַמר לִ ְשׁכּוֹן בָּ ﬠ ֲָרפֶ ל:
וּמכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ עוֹלָ ִמים:
ָ
ִיתי בֵ ית־זְ בֻל לָ
6:2וַאֲ נִי בָּ נ ִ
עוֹמד:
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ֵ
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכ ְ
6:3וַיַּסֵּ ב הַ מֶּ לֶ אֶ ת־פָּ נָיו וַיְבָ ֶר אֵ ת כּ ְ
מ ר:
וּבי ָָדיו ִמלֵּ א לֵ א ֹ
6:4וַיּ ֹאמֶ ר בָּ רוּ יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּפִ יו אֵ ת ָדּוִיד אָ ִבי ְ
הוֹצֵאתי אֶ ת־ﬠַ ִמּי ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם 1ל ֹא־בָ חַ ְר ִתּי ְבﬠִ יר ִמ ֹכּל ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְבנוֹת בַּ יִת ִל ְהיוֹת ְשׁ ִמי
ִ
ִ 6:5מן־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר
ָשׁם וְל ֹא־בָ חַ ְר ִתּי ְב ִאישׁ ִל ְהיוֹת נָגִ יד ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ירוּשׁלַ ִם לִ ְהיוֹת ְשׁ ִמי ָשׁם וָאֶ ְבחַ ר ְבּ ָדוִיד לִ ְהיוֹת ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָ
6:6וָאֶ ְבחַ ר ִבּ
ם־לבַ ב ָדּוִיד אָ ִבי ִל ְבנוֹת בַּ יִת לְ ֵשׁם ְיהוָה אֱ הֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל:
ַ 6:7וי ְִהי ִﬠ ְ
יבוֹת כִּ י הָ יָה ִﬠם־לְ בָ בֶ :
ל־דּוִיד אָ ִבי יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר הָ יָה ﬠִ ם־לְ בָ ְב לִ ְבנוֹת בַּ יִת ִל ְשׁ ִמי הֱ ִט ָ
6:8וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ָ
ַ 6:9רק אַ תָּ ה ל ֹא ִת ְבנֶה הַ בָּ יִת כִּ י ִב ְנ הַ יּוֹ ֵצא מֵ חֲ לָ ֶצי הוּא־י ְִבנֶה הַ בַּ יִת ִל ְשׁ ִמי:
ת־דּבָ רוֹ אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר וָאָ קוּם תַּ חַ ת ָדּוִיד אָ ִבי וָאֵ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְיהוָה וָאֶ ְבנֶה
6:10וַיּ ֶָקם יְהוָה אֶ ְ
הַ בַּ יִת ְל ֵשׁם יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ם־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ
ר־שׁם ְבּ ִרית יְהוָה אֲ ֶשׁר כּ ַָרת ﬠִ
6:11וָאָ ִשׂים ָשׁם אֶ ת־הָ אָ רוֹן אֲ ֶשׁ ָ
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ פְ רֹשׂ כַּפָּ יו:
6:12וַ ַיּ ֲﬠמֹד לִ פְ נֵי ִמזְ בַּ ח יְהוָה ֶנגֶד כּ ְ
6:13כִּ י־ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה כִּ יּוֹר ְנחֹ ֶשׁת וַיִּ ְתּנֵהוּ ְבּתוֹ הָ ֲﬠז ָָרה חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת אָ ְרכּוֹ וְחָ ֵמשׁ אַ מּוֹת ָר ְחבּוֹ וְאַ מּוֹת ָשׁלוֹשׁ
ָל־קהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ פְ רֹשׂ כַּפָּ יו הַ ָשּׁ ָמי ְָמה:
ל־בּ ְרכָּיו ֶנגֶד כּ ְ
קוֹמָ תוֹ וַ ַיּ ֲﬠמֹד ﬠָ לָ יו וַיִּ ְב ַר ﬠַ ִ
6:14וַיּ ֹאמַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ין־כָּמוֹ אֱ ִהים בַּ ָשּׁמַ יִם וְﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ שׁ ֵֹמר הַ ְבּ ִרית וְהַ חֶ סֶ ד לַ ﬠֲבָ ֶדי הַ הֹ ְלכִ ים
ְלפָ נֶי ְבּכָל־לִ בָּ ם:
את כַּיּוֹם הַ ֶזּה:
וּבי ְָד ִמלֵּ ָ
ר־דּבַּ ְרתָּ לוֹ ו ְַתּ ַדבֵּ ר ְבּפִ י ְ
6:15אֲ ֶשׁר ָשׁמַ ְרתָּ לְ ﬠַ ְב ְדּ ָדּוִיד אָ ִבי אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
יוֹשׁב
6:16וְﬠַ תָּ ה יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁמֹר לְ ﬠַ ְב ְדּ ָדוִיד אָ ִבי אֵ ת אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְרתָּ לּוֹ לֵ אמֹר ל ֹא־ ִיכּ ֵָרת ְל ִאישׁ ִמלְּ פָ נַי ֵ
תוֹר ִתי כַּאֲ ֶשׁר הָ לַ כְ ָתּ ְלפָ נָי:
ת־דּ ְרכָּם לָ לֶ כֶת ְבּ ָ
ﬠַ ל־כִּ סֵּ א י ְִשׂ ָראֵ ל ַרק ִאם־י ְִשׁ ְמרוּ בָ נֶי אֶ ַ
6:17וְﬠַ ָתּה יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל יֵאָ מֵ ן ְדּבָ ְר אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְרתָּ לְ ﬠַ ְב ְדּ ְל ָדוִיד:
וּשׁמֵ י הַ ָשּׁ ַמיִם ל ֹא ְיכ ְַלכְּ לוּ אַ ף כִּ י־הַ בַּ יִת הַ זֶּה
6:18כִּ י הַ אֻ ְמנָם י ֵֵשׁב אֱ ִהים אֶ ת־הָ אָ ָדם ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ִהנֵּה ָשׁ ַמיִם ְ
ִיתי:
אֲ ֶשׁר בָּ נ ִ
ל־תּ ִחנָּתוֹ יְהוָה אֱ הָ י לִ ְשׁמֹﬠַ אֶ ל־הָ ִרנָּה וְאֶ ל־הַ ְתּפִ לָּ ה אֲ ֶשׁר ﬠַ ְב ְדּ ִמ ְתפַּ לֵּ ל
ל־תּפִ לַּ ת ﬠַ ְב ְדּ וְאֶ ְ
6:19וּפָ נִיתָ אֶ ְ
לְ פָ נֶי :
6:20לִ ְהיוֹת ﬠֵ ינֶי פְ תֻ חוֹת אֶ ל־הַ בַּ יִת הַ זֶּה יוֹמָ ם וָלַ יְלָ ה אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר אָ מַ ְרתָּ לָ שׂוּם ִשׁ ְמ ָשׁם לִ ְשׁמוֹﬠַ
אֶ ל־הַ ְתּ ִפלָּ ה אֲ ֶשׁר י ְִתפַּ לֵּ ל ﬠַ ְב ְדּ אֶ ל־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה:
ל־תּחֲ נוּנֵי ﬠַ ְב ְדּ וְﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ר י ְִתפַּ ְללוּ אֶ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה וְאַ תָּ ה ִתּ ְשׁמַ ע ִמ ְמּ קוֹם ִשׁ ְב ְתּ
ְשׁמַ ﬠְ תָּ אֶ ַ
6:21ו ָ
ְשׁמַ ﬠְ תָּ וְסָ לָ ְחתָּ :
ִמן־הַ ָשּׁ ַמיִם ו ָ
ָשׂא־בוֹ אָ לָ ה ְלהַ אֲ תוֹ וּבָ א אָ לָ ה ִל ְפנֵי ִמזְ בַּ חֲ בַּ בַּ יִת הַ זֶּ ה:
ִ 6:22אם־יֶחֱ טָ א ִאישׁ לְ ֵרﬠֵ הוּ ְונ ָ
צַדּיק
וּלהַ צְ ִדּיק ִ
ְשׁפַ ְטתָּ אֶ ת־ﬠֲבָ ֶדי ְלהָ ִשׁיב ְל ָר ָשׁע לָ ֵתת ַדּ ְרכּוֹ ְבּר ֹאשׁוֹ ְ
6:23וְאַ תָּ ה ִתּ ְשׁמַ ע ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם וְﬠָ ִשׂיתָ ו ָ
לָ תֶ ת לוֹ כְּ צִ ְד ָקתוֹ:
ת־שׁ ֶמ ו ְִה ְתפַּ ְללוּ ו ְִה ְתחַ ְנּנוּ ְלפָ נֶי בַּ בַּ יִת
ְ
ְשׁבוּ וְהוֹדוּ אֶ
6:24ו ְִאם־ ִי ָנּגֵף ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל לִ פְ נֵי אוֹיֵב כִּ י יֶחֶ ְטאוּ־לָ ו ָ
הַ זֶּה:
6:25וְאַ ָתּה ִתּ ְשׁמַ ע ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם וְסָ לַ ְחתָּ לְ חַ ַטּאת ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל וַהֲ ֵשׁיבוֹתָ ם אֶ ל־הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר־נ ַָת ָתּה לָ הֶ ם
וְלַ אֲ בֹתֵ יהֶ ם:
ת־שׁמֶ וּמֵ חַ טָּ אתָ ם
ְ
ְ 6:26בּהֵ ﬠָ ֵצר הַ ָשּׁ ַמיִם וְל ֹא־י ְִהיֶה מָ טָ ר כִּ י יֶחֶ ְטאוּ־לָ ו ְִה ְתפַּ לְ לוּ אֶ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה וְהוֹדוּ אֶ
יְשׁוּבוּן כִּ י ְתﬠַ נֵּם:
תוֹרם אֶ ל־הַ ֶדּ ֶר הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר י ְֵלכוּ־בָ הּ
6:27וְאַ תָּ ה ִתּ ְשׁמַ ע הַ ָשּׁמַ יִם וְסָ לַ ְחתָּ לְ חַ טַּ את ﬠֲבָ ֶדי וְﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ֵ
ְונָתַ תָּ ה מָ טָ ר ﬠַ ל־אַ ְרצְ אֲ ֶשׁר־נָתַ תָּ ה ְלﬠַ ְמּ ְלנַחֲ לָ ה:
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ָ 6:28רﬠָ ב כִּ י־י ְִהיֶה בָ אָ ֶרץ ֶדּבֶ ר כִּ י־י ְִהיֶה ִשׁ ָדּפוֹן ְוי ֵָרקוֹן אַ ְרבֶּ ה וְחָ ִסיל כִּ י י ְִהיֶה כִּ י יָ ַצ ר־לוֹ אוֹיְבָ יו ְבּאֶ ֶרץ ְשׁﬠָ ָריו
כָּל־ ֶנגַע ְוכָל־מַ חֲ לָ ה:
ָל־תּ ִחנָּה אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה לְ כָל־הָ אָ ָדם וּלְ כֹל ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְֵדעוּ ִאישׁ נִ גְ עוֹ וּמַ כְ אֹבוֹ וּפָ ַרשׂ כַּפָּ יו
ָל־תּפִ לָּ ה כ ְ
6:29כּ ְ
אֶ ל־הַ בַּ יִת הַ זֶּה:
ָל־דּ ָרכָיו אֲ ֶשׁר תֵּ ַדע אֶ ת־לְ בָ בוֹ כִּ י אַ ָתּה
6:30וְאַ תָּ ה ִתּ ְשׁ ַמע ִמן־הַ ָשּׁ ַמיִם ְמכוֹן ִשׁ ְבתֶּ וְסָ לַ ְחתָּ ְונָתַ תָּ ה לָ ִאישׁ כְּ כ ְ
לְ בַ ְדּ י ַָד ְﬠ ָתּ אֶ ת־לְ בַ ב ְבּנֵי הָ אָ ָדם:
ִיראוּ לָ לֶ כֶת ִבּ ְד ָרכֶי כָּל־הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר־הֵ ם חַ יִּ ים ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נָתַ ָתּה לַ אֲ בֹתֵ ינוּ:
ְ 6:31למַ ﬠַ ן י ָ
ת־שׁ ְמ  1הַ גָּדוֹל
ִ
חוֹקה לְ ַמﬠַ ן ְשׁמֶ כִּ י י ְִשׁ ְמעוּן אֶ
ְ 6:32וגַם אֶ ל־הַ נָּכְ ִרי אֲ ֶשׁר ל ֹא מֵ ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא וּבָ א מֵ אֶ ֶרץ ְר ָ
ְוי ְָד הַ חֲ ז ָָקה וּזְ רוֹ ֲﬠ הַ ְנּטוּיָה וּבָ אוּ ו ְִה ְתפַּ ְללוּ אֶ ל־הַ בַּ יִת הַ ֶזּה:
6:33וְאַ תָּ ה ִתּ ְשׁמַ ע ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם ִמ ְמּכוֹן ִשׁ ְב ֶתּ וְﬠָ ִשׂיתָ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־י ְִק ָרא אֵ לֶ י הַ נָּכְ ִרי ְל ַמﬠַ ן י ְֵדעוּ כָל־ﬠַ ֵמּי הָ אָ ֶרץ
ִיתי:
י־שׁ ְמ נִ ְק ָרא ﬠַ ל־הַ בַּ יִת הַ זֶּה אֲ ֶשׁר בָּ נ ִ
אֹת כְּ ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל וְלָ ַדﬠַ ת כִּ ִ
וּל ִי ְראָ ה ְ
ְ
ת־שׁמֶ
ְ
אֶ
6:34כִּ י־יֵצֵא ﬠַ ְמּ לַ ִמּלְ חָ ָמה ﬠַ ל־אוֹיְבָ יו בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁלָ חֵ ם ו ְִה ְתפַּ לְ לוּ אֵ לֶ י ֶדּ ֶר הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְר ָתּ בָּ הּ
ִיתי ִל ְשׁ ֶמ :
וְהַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר־בָּ נ ִ
ת־תּ ִחנָּתָ ם וְﬠָ ִשׂיתָ ִמ ְשׁפָּ טָ ם:
ְ
ת־תּפִ לָּ תָ ם וְאֶ
ְ
ְשׁמַ ﬠְ תָּ ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם אֶ
6:35ו ָ
חוֹקה
ְשׁבוּם שׁוֹבֵ יהֶ ם אֶ ל־אֶ ֶרץ ְר ָ
6:36כִּ י יֶחֶ ְטאוּ־לָ כִּ י אֵ ין אָ ָדם אֲ ֶשׁר ל ֹא־יֶחֱ טָ א וְאָ נַפְ תָּ בָ ם וּנְתַ תָּ ם לִ פְ נֵי אוֹיֵב ו ָ
אוֹ ְקרוֹבָ ה:
מ ר חָ ָטאנוּ הֶ ֱﬠוִינוּ ו ְָר ָשׁ ְﬠנוּ:
ְשׁבוּ ו ְִה ְתחַ נְּנוּ אֵ לֶ י ְבּאֶ ֶרץ ִשׁ ְביָם לֵ א ֹ
בּוּ־שׁם ו ָ
ָ
ל־לבָ בָ ם בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁ
6:37וְהֵ ִשׁיבוּ אֶ ְ
אֹתם ו ְִה ְתפַּ ְללוּ ֶדּ ֶר אַ ְרצָם אֲ ֶשׁר ָנ ַת ָתּה
ר־שׁבוּ ָ
וּבכָל־נַפְ ָשׁם ְבּאֶ ֶרץ ִשׁ ְביָם אֲ ֶשׁ ָ
ְשׁבוּ אֵ לֶ י ְבּכָל־לִ בָּ ם ְ
6:38ו ָ
ִיתי לִ ְשׁ ֶמ :
לַ אֲ בוֹתָ ם וְהָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְרתָּ וְלַ בַּ יִת אֲ ֶשׁ ר־בָּ נ ִ
ית ִמ ְשׁפָּ ָטם וְסָ לַ ְח ָתּ ְלﬠַ ְמּ אֲ ֶשׁר
ת־תּ ִחנֹּתֵ יהֶ ם וְﬠָ ִשׂ ָ
ְ
ת־תּפִ לָּ תָ ם וְאֶ
ְ
ְשׁמַ ﬠְ תָּ ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם ִמ ְמּכוֹן ִשׁ ְב ְתּ אֶ
6:39ו ָ
חָ ְטאוּ־לָ :
6:40ﬠַ ָתּה אֱ הַ י י ְִהיוּ־נָא ﬠֵ ינֶי ְפּתֻ חוֹת וְאָ זְ נֶי ַקשֻּׁ בוֹת לִ ְתפִ לַּ ת הַ מָּ קוֹם הַ ֶזּה:
ידי ִי ְשׂ ְמחוּ
6:41וְﬠַ תָּ ה קוּמָ ה יְהוָה אֱ ִהים לְ נוּחֶ אַ תָּ ה וַאֲ רוֹן ֻﬠ ֶזּ כֹּהֲ נֶי יְהוָה אֱ ִהים י ְִל ְבּשׁוּ ְתשׁוּﬠָ ה וַחֲ ִס ֶ
בַ טּוֹב:
ל־תּ ֵשׁב פְּ נֵי ְמ ִשׁיחֶ זָכְ ָרה לְ חַ ְס ֵדי ָדּוִיד ﬠַ ְב ֶדּ :
6:42יְהוָה אֱ ִהים אַ ָ
7:1וּכְ כַלּוֹת ְשׁ מֹה ְל ִה ְתפַּ לֵּ ל וְהָ אֵ שׁ י ְָר ָדה מֵ הַ ָשּׁ ַמיִם וַתּ ֹאכַל הָ עֹלָ ה וְהַ זְּ בָ ִחים וּכְ בוֹד יְהוָה ָמלֵ א אֶ ת־הַ בָּ יִת:
7:2וְל ֹא יָכְ לוּ הַ כֹּהֲ נִים לָ בוֹא אֶ ל־בֵּ ית יְהוָה כִּ י־מָ לֵ א כְ בוֹד־יְהוָה אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה:
ְ 7:3וכֹל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ר ִֹאים ְבּ ֶר ֶדת הָ אֵ שׁ וּכְ בוֹד יְהוָה ﬠַ ל־הַ בָּ יִת וַיִּ כְ ְרעוּ אַ פַּ יִם אַ ְר ָצה ﬠַ ל־הָ ִרצְ פָ ה וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ וְהוֹדוֹת
לַ יהוָה כִּ י טוֹב כִּ י ְל עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
7:4וְהַ מֶּ לֶ ְוכָל־הָ ﬠָ ם ז ְֹב ִחים זֶבַ ח ִל ְפנֵי יְהוָה:
וּשׁ ַניִם אֶ לֶ ף וְצ ֹאן מֵ אָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף וַיּ ְַחנְכוּ אֶ ת־בֵּ ית הָ אֱ ִהים
7:5וַיִּ זְ בַּ ח הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה אֶ ת־זֶבַ ח הַ בָּ ָקר ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
הַ מֶּ לֶ ְוכָל־הָ ﬠָ ם:
י־לעוֹלָ ם
י־שׁיר יְהוָה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ָדּוִיד הַ ֶמּלֶ ְלהֹ דוֹת לַ יה ָוה כִּ ְ
עֹמ ִדים וְהַ ְלוִיִּ ם ִבּכְ לֵ ִ
רוֹתם ְ
ל־מ ְשׁ ְמ ָ
7:6וְהַ כֹּהֲ ִנים ﬠַ ִ
עֹמ ִדים:
חַ ְסדּוֹ ְבּהַ לֵּ ל ָדּוִיד ְבּי ָָדם וְהַ כֹּהֲ נִים ַמ ְחצְ ִרים נֶגְ ָדּם ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
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ַ 7:7וי ְַק ֵדּשׁ ְשׁ מֹה אֶ ת־תּוֹ הֶ חָ צֵ ר אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי בֵ ית־יְהוָה כִּ י־ﬠָ ָשׂה ָשׁם הָ עֹלוֹת וְאֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה וְאֵ ת חֶ לְ בֵ י הַ ְשּׁלָ ִמים
י־מזְ בַּ ח הַ ְנּחֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה ל ֹא יָכוֹל לְ הָ כִ יל אֶ ת־הָ עֹלָ ה וְאֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה וְאֶ ת־הַ חֲ לָ ִבים:
כִּ ִ
7:8וַיַּﬠַ שׂ ְשׁ מֹה אֶ ת־הֶ חָ ג בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְוכָל־ ִי ְשׂ ָראֵ ל ﬠִ מּוֹ ָקהָ ל גָּדוֹל ְמאֹד ִמלְּ בוֹא חֲ מָ ת ﬠַ ד־נַחַ ל
ִמצְ ָריִם:
7:9וַ ַיּﬠֲשׂוּ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי ֲﬠ ָצ ֶרת כִּ י חֲ נֻכַּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ ﬠָ שׂוּ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים וְהֶ חָ ג ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
יﬠי ִשׁלַּ ח אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְלאָ הֳ לֵ יהֶ ם ְשׂמֵ ִחים וְטוֹבֵ י לֵ ב ﬠַ ל־הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה
וּשׁ ָשׁה לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
וּביוֹם ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ְ 7:10
יְהוָה לְ ָדוִיד וְלִ ְשׁ מֹה וּלְ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ מּוֹ:
וּבבֵ יתוֹ
ַ 7:11ו ְיכַל ְשׁ מֹה אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה וְאֶ ת־בֵּ ית הַ ֶמּלֶ וְאֵ ת כָּל־הַ בָּ א ﬠַ ל־לֵ ב ְשׁ מֹה לַ ﬠֲשׂוֹת ְבּבֵ ית־יְהוָה ְ
ִהצְ לִ יחַ :
ת־תּ ִפלָּ ֶת וּבָ חַ ְר ִתּי בַּ ָמּקוֹם הַ זֶּה ִלי ְלבֵ ית זָבַ ח:
ְ
ֹאמ ר לוֹ ָשׁמַ ְﬠ ִתּי אֶ
ל־שׁ מֹה בַּ לָּ יְלָ ה וַיּ ֶ
ַ 7:12ויּ ֵָרא יְהוָה אֶ ְ
7:13הֵ ן אֶ ֱﬠצֹר הַ ָשּׁמַ יִם וְל ֹא־י ְִהיֶה מָ טָ ר וְהֵ ן־אֲ ַצוֶּה ﬠַ ל־חָ גָב לֶ אֱ כוֹל הָ אָ ֶרץ ו ְִאם־אֲ ַשׁלַּ ח ֶדּבֶ ר ְבּﬠַ ִמּי:
ת־שׁ ְמ 32
ִ
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א־שׁ ִמי ﬠֲלֵ יהֶ ם ְוי ְִתפַּ לְ לוּ וִיבַ ְקשׁוּ פָ נַי ְויָשֻׁ בוּ ִמ ַדּ ְרכֵיהֶ ם הָ ָר ִﬠים וַאֲ נִי אֶ ְשׁ ַמע ִמן־הַ ָשּׁ ַמיִם
ְ 7:14ו ִי ָכּ ְנעוּ ﬠַ ִמּי אֲ ֶשׁר ִנ ְק ָר ְ
וְאֶ ְסלַ ח לְ חַ טָּ אתָ ם וְאֶ ְרפָּ א אֶ ת־אַ ְר ָצם:
7:15ﬠַ תָּ ה ﬠֵ ינַי י ְִהיוּ פְ תֻ חוֹת וְאָ זְ נַי ַקשֻּׁ בוֹת לִ ְתפִ לַּ ת הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה:
יוֹת־שׁ ִמי ָשׁם ﬠַ ד־עוֹלָ ם וְהָ יוּ ﬠֵ ינַי ו ְִל ִבּי ָשׁם כָּל־הַ יּ ִָמים:
ְ
7:16וְﬠַ ָתּה בָּ חַ ְר ִתּי ו ְִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי אֶ ת־הַ בַּ יִת הַ זֶּה לִ ְה
וּמ ְשׁפָּ ַטי ִתּ ְשׁמוֹר:
יתי וְחֻ ַקּי ִ
7:17וְאַ ָתּה ִאם־תֵּ לֵ לְ פָ נַי כַּאֲ ֶשׁר הָ לַ ָדּוִיד אָ ִבי וְלַ ﬠֲשׂוֹת כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
מוֹשׁל ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ֵ
כוּת כַּאֲ ֶשׁר כּ ַָר ִתּי לְ ָדוִיד אָ ִבי לֵ אמֹר ל ֹא־ ִיכּ ֵָרת לְ ִאישׁ
ימוֹתי אֵ ת כִּ סֵּ א ַמלְ ֶ
7:18וַהֲ ִק ִ
ותי אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לִ ְפנֵיכֶם וַהֲ לַ כְ ֶתּם וַﬠֲבַ ְדתֶּ ם אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים
וּמצְ ַ
ם־תּשׁוּבוּן אַ תֶּ ם וַ ֲﬠז ְַבתֶּ ם חֻ קּוֹתַ י ִ
7:19ו ְִא ְ
ִיתם לָ הֶ ם:
ו ְִה ְשׁתַּ חֲ ו ֶ
7:20וּנְתַ ְשׁ ִתּים מֵ ﬠַ ל אַ ְדמָ ִתי אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לָ הֶ ם וְאֶ ת־הַ בַּ יִת הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ִל ְשׁ ִמי אַ ְשׁ ִלי ֵמﬠַ ל פָּ נָי וְאֶ ְתּנֶנּוּ
ְלמָ ָשׁל וְלִ ְשׁ ִנינָה ְבּכָל־הָ ﬠַ ִמּים:
1
7:21וְהַ בַּ יִת הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר הָ יָה ﬠֶ ְליוֹן י ְִהיֶה ְל ִﬠיִּ יּן לְ כָל־עֹבֵ ר ﬠָ לָ יו ִישֹּׁם וְאָ ַמ ר בַּ ֶמּה ﬠָ ָשׂה יְהוָה ָכּכָה לָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת
וְלַ בַּ יִת הַ זֶּה:
ֹתיהֶ ם אֲ ֶשׁ ר הוֹצִ יאָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וַיַּחֲ זִ יקוּ בֵּ א ִהים אֲ חֵ ִרים
7:22וְאָ ְמרוּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ זְ בוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ֵ
וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ לָ הֶ ם ַויַּﬠַ ְבדוּם ﬠַ ל־כֵּן הֵ ִביא ﬠֲלֵ יהֶ ם אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת:
ַ 8:1וי ְִהי ִמ ֵקּץ ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה אֲ ֶשׁר בָּ נָה ְשׁ מֹה אֶ ת־בֵּ ית ְיהוָה וְאֶ ת־בֵּ יתוֹ:
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ
ַיּוֹשׁב ָשׁם אֶ
מה אֹתָ ם ו ֶ
8:2וְהֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר נ ַָתן ִח ָירם לִ ְשׁ מֹה בָּ נָה ְשׁ ֹ
8:3וַיֵּלֶ ְשׁ מֹה חֲ מָ ת צוֹבָ ה וַיֶּחֱ זַק ﬠָ לֶ יהָ :
8:4וַיִּ בֶ ן אֶ ת־תַּ ְדמֹר בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְאֵ ת כָּל־ﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְסכְּ נוֹת אֲ ֶשׁר בָּ נָה בַּ חֲ מָ ת:
וּב ִריחַ :
8:5וַיִּ בֶ ן אֶ ת־בֵּ ית חוֹרוֹן הָ ﬠֶ לְ יוֹן וְאֶ ת־בֵּ ית חוֹרוֹן הַ תַּ ְחתּוֹן ﬠָ ֵרי מָ צוֹר חוֹמוֹת ְדּלָ ַתיִם ְ
8:6וְאֶ ת־בַּ ﬠֲלָ ת וְאֵ ת כָּל־ﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְסכְּ נוֹת אֲ ֶשׁר הָ יוּ לִ ְשׁ מֹה וְאֵ ת כָּל־ﬠָ ֵרי הָ ֶרכֶב וְאֵ ת ﬠָ ֵרי הַ פָּ ָר ִשׁים וְאֵ ת כָּל־חֵ ֶשׁק
וּבכֹל אֶ ֶרץ מֶ ְמ ַשׁלְ תּוֹ:
ירוּשׁלַ ִם וּבַ לְּ בָ נוֹן ְ
ָ
ְשׁ מֹה אֲ ֶשׁר חָ ַשׁק לִ ְבנוֹת ִבּ
ְבוּסי אֲ ֶשׁר ל ֹא ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל הֵ מָּ ה:
נּוֹתר ִמן־הַ ִח ִתּי וְהָ אֱ מ ִֹרי וְהַ ְפּ ִרזִּ י וְהַ ִחוִּ י וְהַ י ִ
8:7כָּל־הָ ﬠָ ם הַ ָ
נוֹתרוּ אַ חֲ ֵריהֶ ם בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ל ֹא־כִ לּוּם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּﬠֲלֵ ם ְשׁ מֹה ְל ַמס־עֹבֵ ד 2ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ן־בּנֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר ְ
ִ 8:8מ ְ
ְשׂ ֵרי ִרכְ בּוֹ
ישׁיו ו ָ
ְשׂ ֵרי ָשׁ ִל ָ
ן־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־נָתַ ן ְשׁ מֹה לַ ﬠֲבָ ִדים ִל ְמלַ אכְ תּוֹ כִּ י־הֵ מָּ ה אַ נְ ֵשׁי ִמ ְלחָ ָמה ו ָ
וּמ ְ
ִ 8:9
וּפָ ָר ָשׁיו:
8:10וְאֵ לֶּ ה ָשׂ ֵרי הַ ִנּצּ ִָבים אֲ ֶשׁר־לַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה חֲ ִמ ִשּׁים וַחֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת 3הָ ר ִֹדים בָּ ﬠָ ם:
ֹא־ת ֵשׁב ִא ָשּׁה ִלי ְבּבֵ ית ָדּוִיד
8:11וְאֶ ת־בַּ ת־פַּ ְרעֹה הֶ ﬠֱלָ ה ְשׁ מֹה מֵ ﬠִ יר ָדּוִיד לַ בַּ יִת אֲ ֶשׁ ר בָּ נָה־לָ הּ כִּ י אָ ַמר ל ֵ
מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י־קֹ ֶדשׁ הֵ ָמּה אֲ ֶשׁר־בָּ אָ ה אֲ לֵ יהֶ ם אֲ רוֹן יְהוָה:
8:12אָ ז הֶ ﬠֱלָ ה ְשׁ מֹה עֹלוֹת לַ יהוָה ﬠַ ל ִמזְ בַּ ח יְהוָה אֲ ֶשׁר בָּ נָה ִל ְפנֵי הָ אוּלָ ם:
ֹשׁה לַ ַשּׁבָּ תוֹת וְלֶ חֳ ָד ִשׁים וְלַ מּוֹﬠֲדוֹת ָשׁלוֹשׁ ְפּﬠָ ִמים בַּ ָשּׁנָה ְבּחַ ג הַ מַּ צּוֹת
וּב ְדבַ ר־יוֹם ְבּיוֹם לְ הַ ﬠֲלוֹת כְּ ִמצְ וַת מ ֶ
ִ 8:13
וּבחַ ג הַ סֻּ כּוֹת:
וּבחַ ג הַ ָשּׁ ֻבעוֹת ְ
ְ
וּל ָשׁ ֵרת ֶנגֶד
ל־מ ְשׁ ְמרוֹתָ ם ְלהַ לֵּ ל ְ
ת־מ ְחלְ קוֹת הַ כֹּהֲ ִנים ﬠַ ל־ ֲﬠב ָֹד ָתם וְהַ ְלוִיִּ ם ﬠַ ִ
ַ
ַ 8:14ו ַיּﬠֲמֵ ד כְּ ִמ ְשׁפַּ ט ָדּוִיד־אָ ִביו אֶ
ָשׁﬠַ ר כִּ י כֵן ִמצְ וַת ָדּוִיד ִאישׁ־הָ אֱ ִהים:
קוֹתם לְ ַשׁﬠַ ר ו ָ
הַ כֹּהֲ נִים ִל ְדבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ וְהַ שּׁוֹ ֲﬠ ִרים ְבּמַ ְח ְל ָ
ָל־דּבָ ר וְלָ ֹא ָצרוֹת:
8:15וְל ֹא סָ רוּ ִמ ִמּצְ ות הַ ֶמּלֶ ﬠַ ל־הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם ְלכ ָ
ָל־מלֶ אכֶת ְשׁ מֹה ִמיּוֹם מוּסַ ד בֵּ ית־יְהוָה וְﬠַ ד־כְּ תוֹ ָשׁלֵ ם בֵּ ית יְהוָה:
8:16ו ִַתּכֹּן כּ ְ
ל־שׂפַ ת הַ יָּם ְבּאֶ ֶרץ אֱ דוֹם:
8:17אָ ז הָ לַ ְשׁ מֹה לְ ﬠֶ צְ יוֹן־גֶּבֶ ר וְאֶ ל־אֵ ילַ ת ﬠַ ְ
אוֹפ ָירה וַיִּ ְקחוּ ִמ ָשּׁם
יוֹדﬠֵ י יָם וַ ָיּבֹאוּ ִﬠם־ﬠַ ְב ֵדי ְשׁ מֹה ִ
8:18וַיִּ ְשׁלַ ח־לוֹ ִח ָירם ְבּיַד־ﬠֲבָ ָדיו אֳ נִיּוֹת וַﬠֲבָ ִדים ְ
אַ ְרבַּ ע־מֵ אוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים כִּ כַּר זָהָ ב וַיּ ִָביאוּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה:
ירוּשׁלַ ִם ְבּחַ יִל כָּבֵ ד ְמ ֹאד וּגְ מַ ִלּים
ָ
ת־שׁ מֹה ְב ִחידוֹת ִבּ
ְ
ת־שׁמַ ע ְשׁ מֹה ו ַָתּבוֹא לְ נַסּוֹת אֶ
ֵ
ַת־שׁבָ א ָשׁ ְמﬠָ ה אֶ
9:1וּמַ לְ כּ ְ
ם־לבָ בָ הּ:
ל־שׁ מֹה ו ְַתּ ַדבֵּ ר ﬠִ מּוֹ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר הָ יָה ִﬠ ְ
נ ְֹשׂ ִאים ְבּ ָשׂ ִמים ְוזָהָ ב לָ רֹב וְאֶ בֶ ן י ְָק ָרה ו ַָתּבוֹא אֶ ְ
ָל־דּבָ ֶריהָ וְל ֹא־נֶﬠְ לַ ם ָדּבָ ר ִמ ְשּׁ מֹה אֲ ֶשׁר ל ֹא ִהגִּ יד לָ הּ:
ַ 9:2ו ַיּגֶּד־לָ הּ ְשׁ מֹה אֶ ת־כּ ְ
ַת־שׁבָ א אֵ ת חָ כְ מַ ת ְשׁ מֹה וְהַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר בָּ נָה:
9:3וַתֵּ ֶרא מַ לְ כּ ְ
בּוּשׁיהֶ ם וַﬠ ֲִליָּתוֹ אֲ ֶשׁר יַﬠֲלֶ ה בֵּ ית
וּמ ְל ֵ
וּמ ְשׁ ָקיו ַ
בּוּשׁיהֶ ם ַ
ֵ
וּמלְ
וּמﬠ ֲַמד ְמ ָשׁ ְר ָתיו ַ
וּמוֹשׁב ﬠֲבָ ָדיו ַ
ַ
9:4וּמַ אֲ כַל שֻׁ ְלחָ נוֹ
יְהוָה וְל ֹא־הָ יָה עוֹד בָּ הּ רוּחַ :
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ל־דּבָ ֶרי וְﬠַ ל־חָ כְ מָ ֶת :
ֹאמר אֶ ל־הַ מֶּ לֶ אֱ ֶמת הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ָשׁמַ ﬠְ ִתּי ְבּאַ ְרצִ י ﬠַ ְ
ַ 9:5ותּ ֶ
ַד־לי חֲ צִ י ַמ ְר ִבּית חָ כְ מָ ֶת יָסַ ְפתָּ
אתי ו ִַתּ ְראֶ ינָה ﬠֵ ינַי ו ְִהנֵּה ל ֹא הֻ גּ ִ
ְ 9:6ול ֹא־הֶ אֱ מַ נ ְִתּי ְל ִד ְב ֵריהֶ ם ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־בָּ ִ
ﬠַ ל־הַ ְשּׁמוּﬠָ ה אֲ ֶשׁר ָשׁמָ ְﬠ ִתּי:
ָשׁי  1וְאַ ְשׁ ֵרי ﬠֲבָ ֶדי אֵ לֶּ ה הָ עֹ ְמ ִדים לְ פָ נֶי תָּ ִמיד ְושׁ ְֹמﬠִ ים אֶ ת־חָ כְ ָמתֶ :
9:7אַ ְשׁ ֵרי נ ֶ
9:8י ְִהי יְהוָה אֱ הֶ י בָּ רוּ אֲ ֶשׁר חָ פֵ ץ ְבּ לְ ִת ְתּ ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ לְ ֶמלֶ לַ יהוָה אֱ הֶ י ְבּאַ הֲ בַ ת אֱ הֶ י אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל
ְלהַ ﬠ ֲִמידוֹ ְל עוֹלָ ם וַיִּ ֶתּנְ ﬠֲלֵ יהֶ ם לְ ֶמלֶ לַ ﬠֲשׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה:
ֹשׂם הַ הוּא אֲ ֶשׁר־נ ְָתנָה
וּב ָשׂ ִמים לָ רֹב ְמאֹד וְאֶ בֶ ן י ְָק ָרה ְול ֹא הָ יָה ַכּבּ ֶ
9:9ו ִַתּ ֵתּן לַ ֶמּלֶ ֵמאָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים כִּ כַּר זָהָ ב ְ
ַת־שׁבָ א לַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה:
מַ לְ כּ ְ
גּוּמּים וְאֶ בֶ ן ְי ָק ָרה:
ְ 9:10וגַם־ﬠַ ְב ֵדי חירם ִח ָירם וְﬠַ ְב ֵדי ְשׁ מֹה אֲ ֶשׁר־הֵ ִביאוּ זָהָ ב מֵ אוֹפִ יר הֵ ִביאוּ ֲﬠצֵי אַ ְל ִ
גּוּמּים ְמ ִסלּוֹת לְ בֵ ית־יְהוָה וּלְ בֵ ית הַ מֶּ לֶ וְכִ נֹּרוֹת וּנְבָ ִלים לַ ָשּׁ ִרים ְול ֹא־נִ ְראוּ כָהֵ ם
ַ 9:11ויַּﬠַ שׂ הַ מֶּ לֶ אֶ ת־ ֲﬠצֵי הָ אַ לְ ִ
ְהוּדה:
לְ פָ נִים ְבּאֶ ֶרץ י ָ
ַת־שׁבָ א אֶ ת־כָּל־חֶ ְפצָהּ אֲ ֶשׁר ָשׁאָ לָ ה ִמלְּ בַ ד אֲ ֶשׁר־הֵ ִביאָ ה אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ו ַַתּהֲ ֹפ וַתֵּ לֶ
9:12וְהַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה נ ַָתן לְ ַמלְ כּ ְ
לְ אַ ְרצָהּ ִהיא וַﬠֲבָ ֶדיהָ :
9:13וַי ְִהי ִמ ְשׁ ַקל הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר־בָּ א ִל ְשׁ מֹה ְבּ ָשׁנָה אֶ חָ ת ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ו ְִשׁ ִשּׁים ו ֵָשׁשׁ כִּ כְּ ֵרי זָהָ ב:
יאים זָהָ ב וָכֶסֶ ף ִל ְשׁ מֹה:
יאים ְוכָל־מַ לְ כֵי ֲﬠ ַרב וּפַ חוֹת הָ אָ ֶרץ ְמ ִב ִ
ְ 9:14לבַ ד מֵ אַ ְנ ֵשׁי הַ תָּ ִרים וְהַ ֹסּחֲ ִרים ְמ ִב ִ
9:15וַיַּﬠַ שׂ הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ָמאתַ יִם צִ נָּה זָהָ ב ָשׁחוּט ֵשׁשׁ מֵ אוֹת זָהָ ב ָשׁחוּט יַﬠֲלֶ ה ﬠַ ל־הַ צִּ נָּה הָ אֶ חָ ת:
שׁ־מאוֹת ָמגִ נִּים זָהָ ב ָשׁחוּט ְשׁ שׁ ֵמאוֹת זָהָ ב ַיﬠֲלֶ ה ﬠַ ל־הַ ָמּגֵן הָ אֶ חָ ת וַיִּ ְתּנֵם הַ ֶמּלֶ ְבּבֵ ית יַﬠַ ר הַ ְלּבָ נוֹן:
ֵ
וּשׁ
ְ 9:16
א־שׁן גָּדוֹל וַיְצַ פֵּ הוּ זָהָ ב ָטהוֹר:
ֵ
9:17וַיַּﬠַ שׂ הַ ֶמּלֶ כִּ סֵּ
עֹמ ִדים
וּשׁ ַניִם אֲ ָריוֹת ְ
ל־מקוֹם הַ ָשּׁבֶ ת ְ
וּמ ֶזּה ﬠַ ְ
ְ 9:18ו ֵשׁשׁ מַ ﬠֲלוֹת לַ כִּ סֵּ א ְוכֶבֶ שׁ בַּ זָּהָ ב לַ כִּ סֵּ א מָ אֳ חָ זִ ים ְויָדוֹת ִמזֶּה ִ
אֵ צֶל הַ יָּדוֹת:
ֲשׂה ֵכן לְ כָל־מַ ְמלָ כָה:
וּמזֶּה ל ֹא־ ַנﬠ ָ
ל־שׁשׁ הַ מַּ ﬠֲלוֹת ִמזֶּה ִ
עֹמ ִדים ָשׁם ﬠַ ֵ
וּשׁנֵים ﬠָ ָשׂר אֲ ָריוֹת ְ
ְ 9:19
ימי ְשׁ מֹה
ְ 9:20וכֹל כְּ לֵ י ַמ ְשׁ ֵקה הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה זָהָ ב ְוכֹל כְּ לֵ י בֵּ ית־יַﬠַ ר הַ לְּ בָ נוֹן זָהָ ב סָ גוּר אֵ ין כֶּסֶ ף נ ְֶח ָשׁב ִבּ ֵ
לִ ְמאוּמָ ה:
ירם אַ חַ ת לְ ָשׁלוֹשׁ ָשׁנִים תָּ בוֹאנָה אֳ נִיּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ נ ְֹשׂאוֹת זָהָ ב
9:21כִּ י־אֳ נִיּוֹת לַ מֶּ לֶ הֹ לְ כוֹת תַּ ְר ִשׁישׁ ﬠִ ם ﬠַ ְב ֵדי ִח ָ
וָכֶסֶ ף ֶשׁנְהַ ִבּים וְקוֹפִ ים וְתוּכִּ יִּ ים:
9:22וַיִּ גְ ַדּל הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה ִמכֹּל מַ לְ כֵי הָ אָ ֶרץ לְ עֹ ֶשׁר וְחָ כְ ָמה:
ְ 9:23וכֹל ַמ ְלכֵי הָ אָ ֶרץ ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ת־פְּ נֵי ְשׁ מֹה ִל ְשׁמֹﬠַ אֶ ת־חָ כְ ָמתוֹ אֲ ֶשׁר־נ ַָתן הָ אֱ ִהים ְבּ ִלבּוֹ:
ר־שׁנָה ְבּ ָשׁנָה:
ָ
סוּסים וּפְ ָר ִדים ְדּבַ
וּב ָשׂ ִמים ִ
ֵשׁק ְ
וּשׂלָ מוֹת נ ֶ
יאים ִאישׁ ִמנְ חָ תוֹ כְּ לֵ י כֶסֶ ף וּכְ לֵ י זָהָ ב ְ
9:24וְהֵ ם ְמ ִב ִ
וּשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף פָּ ָר ִשׁים וַיַּנִּיחֵ ם ְבּﬠָ ֵרי הָ ֶרכֶב
וּמ ְר ָכּבוֹת ְ
סוּסים ַ
9:25וַי ְִהי לִ ְשׁ מֹה אַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ פִ ים אֻ ְריוֹת ִ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וְﬠִ ם־הַ ֶמּלֶ ִבּ
מוֹשׁל ְבּכָל־הַ ְמּלָ כִ ים ִמן־הַ נָּהָ ר וְﬠַ ד־אֶ ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְﬠַ ד גְּ בוּל ִמצְ ָריִם:
ֵ
ַ 9:26וי ְִהי
ירוּשׁלַ ִם כָּאֲ בָ נִים וְאֵ ת הָ אֲ ָרזִ ים נ ַָתן כּ ִַשּׁ ְק ִמים אֲ ֶשׁר־בַּ ְשּׁפֵ לָ ה לָ רֹב:
ָ
9:27וַיִּ ֵתּן הַ ֶמּלֶ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף ִבּ
וּמכָּל־הָ אֲ ָרצוֹת:
סוּסים ִמ ִמּצְ ַריִם ִל ְשׁ מֹה ִ
יאים ִ
9:28וּמוֹצִ ִ
ל־דּ ְב ֵרי נָתָ ן הַ נּ ִָביא וְﬠַ ל־נְבוּאַ ת אֲ ִחיָּה
תוּבים ﬠַ ִ
שׁנִים וְהָ אֲ חֲ רוֹנִים הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
וּשׁאָ ר ִדּ ְב ֵרי ְשׁ מֹה הָ ִרא ֹ
ְ 9:29
הַ ִשּׁילוֹנִי וּבַ חֲ זוֹת י ְֶﬠדּוֹ הַ חֹ זֶה ﬠַ ל־י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט:
ירוּשׁלַ ִם ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה:
ָ
ְשׁ מֹה ִב
9:30וַיִּ ְמ
ֹתיו וַיִּ ְק ְבּרֻ הוּ ְבּ ִﬠיר ָדּוִיד אָ ִביו וַיִּ ְמ ְרחַ ְבﬠָ ם ְבּנוֹ תַּ ְח ָתּיו:
9:31וַיִּ ְשׁכַּב ְשׁ מֹה ִﬠם־אֲ ב ָ
10:1וַיֵּלֶ ְרחַ ְבﬠָ ם ְשׁכֶמָ ה כִּ י ְשׁכֶם בָּ אוּ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְמלִ י אֹתוֹ:
ָשׁב י ָָר ְבﬠָ ם ִמ ִמּצְ ָריִם:
10:2וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט וְהוּא ְב ִמצְ ַריִם אֲ ֶשׁר בָּ ַרח ִמפְּ נֵי ְשׁ מֹה הַ ֶמּלֶ וַיּ ָ
ל־רחַ ְבﬠָ ם לֵ אמֹר:
10:3וַיִּ ְשׁלְ חוּ וַיִּ ְק ְראוּ־לוֹ ַו ָיּב ֹא י ָָר ְבﬠָ ם ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ַוי ְַד ְבּרוּ אֶ ְ
10:4אָ ִבי ִה ְק ָשׁה אֶ ת־ﬠֻלֵּ נוּ וְﬠַ תָּ ה הָ ֵקל מֵ ֲﬠב ַֹדת אָ ִבי הַ ָקּ ָשׁה וּמֵ ﬠֻלּוֹ הַ כָּבֵ ד אֲ ֶשׁ ר־נ ַָתן ﬠָ לֵ ינוּ ְונַﬠַ ְב ֶדךָּ:
10:5וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם עוֹד ְשׁ ֶשׁת י ִָמים וְשׁוּבוּ אֵ לָ י וַיֵּלֶ הָ ﬠָ ם:
מ ר אֵ י אַ ֶתּם נוֹﬠָ צִ ים
עֹמ ִדים ִל ְפנֵי ְשׁ מֹה אָ ִביו ִבּ ְהיֹ תוֹ חַ י לֵ א ֹ
10:6וַיִּ וָּﬠַ ץ הַ ֶמּלֶ ְרחַ ְבﬠָ ם אֶ ת־הַ זְּ ֵקנִים אֲ ֶשׁר־הָ יוּ ְ
ְלהָ ִשׁיב לָ ﬠָ ם־הַ זֶּה ָדּבָ ר:
טוֹבים וְהָ יוּ ְל ﬠֲבָ ִדים
יתם ו ְִדבַּ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם ְדּבָ ִרים ִ
ם־תּ ְהיֶה ְלטוֹב ְלהָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה ְוּרצִ ָ
מ ר ִא ִ
ַ 10:7וי ְַד ְבּרוּ אֵ לָ יו לֵ א ֹ
כָּל־הַ יּ ִָמים:
עֹמ ִדים ְלפָ נָיו:
ַ 10:8ו ַיּ ֲﬠזֹב אֶ ת־ﬠֲצַת הַ זְּ ֵקנִים אֲ ֶשׁר יְﬠָ צֻהוּ וַיִּ וָּﬠַ ץ אֶ ת־הַ יְלָ ִדים אֲ ֶשׁר גּ ְָדלוּ ִאתּוֹ הָ ְ
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ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ָמה אַ ֶתּם נוֹﬠָ צִ ים ְונ ִָשׁיב ָדּבָ ר אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ אֵ לַ י לֵ אמֹר הָ ֵקל ִמן־הָ עֹל אֲ ֶשׁר־נָתַ ן
ַ 10:9ויּ ֶ
אָ ִבי ﬠָ לֵ ינוּ:
מ ר אָ ִבי ִהכְ ִבּיד
ר־דּ ְבּ רוּ אֵ לֶ י לֵ א ֹ
מ ר כֹּה־ת ֹאמַ ר לָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ִ
ַ 10:10וי ְַד ְבּרוּ ִאתּוֹ הַ יְלָ ִדים אֲ ֶשׁר גּ ְָדלוּ ִאתּוֹ לֵ א ֹ
אֶ ת־ﬠֻלֵּ נוּ וְאַ תָּ ה הָ ֵקל מֵ ﬠָ לֵ ינוּ כֹּה תּ ֹאמַ ר אֲ לֵ הֶ ם ָקטָ נִּי ﬠָ בָ ה ִממָּ ְתנֵי אָ ִבי:
שּׁוֹטים וַאֲ נִי בָּ ﬠַ ְק ַר ִבּים:
10:11וְﬠַ תָּ ה אָ ִבי הֶ ﬠְ ִמיס ﬠֲלֵ יכֶם עֹל כָּבֵ ד וַאֲ נִי ֹא ִסיף ﬠַ ל־ﬠֻלְּ כֶם אָ ִבי יִסַּ ר אֶ ְתכֶם בַּ ִ
ל־רחַ ְבﬠָ ם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִשׁי כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר הַ ֶמּלֶ לֵ אמֹר שׁוּבוּ אֵ לַ י בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִשׁי:
ַ 10:12ו ָיּב ֹא י ָָר ְבﬠָ ם ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֶ ְ
10:13וַ ַיּ ֲﬠנֵם הַ מֶּ לֶ ָק ָשׁה וַ ַיּ ֲﬠזֹב הַ ֶמּלֶ ְרחַ ְבﬠָ ם אֵ ת ֲﬠצַת הַ זְּ ֵקנִים:
מ ר אָ ִבי ִהכְ ִבּיד אֶ ת־ﬠֻלְּ כֶם וַאֲ נִי ֹא ִסיף ﬠָ לָ יו אָ ִבי יִסַּ ר אֶ ְתכֶם בַּ שּׁוֹ ִטים וַאֲ נִי
10:14וַי ְַדבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם ַכּ ֲﬠצַת הַ יְלָ ִדים לֵ א ֹ
בָּ ﬠ ְֲק ַר ִבּים:
ת־דּבָ רוֹ אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּיַד
ְתה נְ ִסבָּ ה ֵמ ִﬠם הָ אֱ ִהים לְ ַמﬠַ ן הָ ִקים יְהוָה אֶ ְ
ֹא־שׁ ַמע הַ ֶמּלֶ אֶ ל־הָ ﬠָ ם כִּ י־הָ י ָ
ְ 10:15ול ָ
אֲ ִחיָּהוּ הַ ִשּׁלוֹנִי אֶ ל־י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט:
ֹא־שׁ ַמע הַ מֶּ לֶ לָ הֶ ם ַויּ ִָשׁיבוּ הָ ﬠָ ם אֶ ת־הַ מֶּ לֶ לֵ אמֹר ַמה־לָּ נוּ חֵ לֶ ק ְבּ ָדוִיד ְול ֹא־נַחֲ לָ ה
ְ 10:16וכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ל ָ
ית ָדּוִיד וַיֵּלֶ כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ אֹהָ לָ יו:
ִשׁי ִאישׁ ְלאֹהָ לֶ י י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ תָּ ה ְראֵ ה בֵ ְ
ְבּבֶ ן־י ַ
ְהוּדה וַיִּ ְמ ﬠֲלֵ יהֶ ם ְרחַ ְבﬠָ ם:
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּﬠָ ֵרי י ָ
ְ 10:17
10:18וַיִּ ְשׁלַ ח הַ ֶמּלֶ ְרחַ ְבﬠָ ם אֶ ת־הֲ ד ָֹרם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ מַּ ס וַיִּ ְרגְּ מוּ־בוֹ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ בֶ ן וַ ָיּמֹת וְהַ מֶּ לֶ ְרחַ ְבﬠָ ם
ְרוּשׁלָ ִם:
ִה ְתאַ מֵּ ץ לַ ﬠֲלוֹת בַּ מֶּ ְרכָּבָ ה לָ נוּס י ָ
10:19וַיִּ פְ ְשׁעוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּבֵ ית ָדּוִיד ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה:
וּשׁמוֹנִים אֶ לֶ ף בָּ חוּר עֹ ֵשׂה ִמ ְלחָ מָ ה ְל ִהלָּ חֵ ם
וּב ְני ִָמן ֵמאָ ה ְ
ְהוּדה ִ
11:1וַ ָיּב ֹא ְרחַ ְבﬠָ ם יְרוּ ָשׁלַ ִם וַיּ ְַקהֵ ל אֶ ת־בֵּ ית י ָ
ִﬠם־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הָ ִשׁיב אֶ ת־הַ מַּ ְמלָ כָה ִל ְרחַ ְבﬠָ ם:
מ ר:
ל־שׁ ַמﬠְ יָהוּ ִאישׁ־הָ אֱ ִהים לֵ א ֹ
ַ 11:2וי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ְ
וּב ְני ִָמן לֵ אמֹר:
יהוּדה ִ
ְהוּדה וְאֶ ל כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ָ
ן־שׁ מֹה מֶ לֶ י ָ
ל־רחַ ְבﬠָ ם בֶּ ְ
11:3אֱ מֹר אֶ ְ
ֹא־תלָּ חֲ מוּ ﬠִ ם־אֲ חֵ יכֶם שׁוּבוּ ִאישׁ לְ בֵ יתוֹ כִּ י מֵ ִא ִתּי נ ְִהיָה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וַיִּ ְשׁ ְמעוּ
11:4כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ל ֹא־תַ ﬠֲלוּ וְל ִ
ת־דּ ְב ֵרי יְהוָה וַיָּשֻׁ בוּ ִמלֶּ כֶת אֶ ל־י ָָר ְבﬠָ ם:
אֶ ִ
יהוּדה:
ירוּשׁלָ ִם וַיִּ בֶ ן ﬠָ ִרים לְ מָ צוֹר ִבּ ָ
ָ
ֵשׁב ְרחַ ְבﬠָ ם ִבּ
11:5וַיּ ֶ
ת־תּקוֹﬠַ :
ְ
יטם וְאֶ
11:6וַיִּ בֶ ן אֶ ת־בֵּ ית־לֶ חֶ ם וְאֶ ת־ﬠֵ ָ
11:7וְאֶ ת־בֵּ ית־צוּר וְאֶ ת־שׂוֹכוֹ וְאֶ ת־ﬠֲדֻ לָּ ם:
11:8וְאֶ ת־גַּת וְאֶ ת־מָ ֵר ָשׁה וְאֶ ת־זִ יף:
דוֹריִם וְאֶ ת־לָ כִ ישׁ וְאֶ ת־ ֲﬠז ֵָקה:
11:9וְאֶ ת־אֲ ַ
וּב ִבנְ י ִָמן ﬠָ ֵרי ְמצֻרוֹת:
יהוּדה ְ
11:10וְאֶ ת־ ָצ ְרﬠָ ה וְאֶ ת־אַ יָּלוֹן וְאֶ ת־חֶ ְברוֹן אֲ ֶשׁר ִבּ ָ
ְשׁ ֶמן ָו ָייִן:
ַ 11:11ויְחַ זֵּ ק אֶ ת־הַ ְמּצֻרוֹת וַיִּ ֵתּן בָּ הֶ ם נְ גִ ִידים וְאֹ צְ רוֹת ַמאֲ כָל ו ֶ
וּבנְ י ִָמן:
ְהוּדה ִ
וּבכָל־ﬠִ יר וָﬠִ יר צִ נּוֹת ְוּרמָ ִחים וַיְחַ זְּ ֵקם לְ הַ ְרבֵּ ה ְמ ֹאד וַי ְִהי־לוֹ י ָ
ְ 11:12
11:13וְהַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְלוִיִּ ם אֲ ֶשׁר ְבּכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְתיַצְּ בוּ ﬠָ לָ יו ִמכָּל־גְּ בוּלָ ם:
י־הזְ נִיחָ ם י ָָר ְבﬠָ ם וּבָ נָיו ִמכַּהֵ ן לַ יהוָה:
ירוּשׁלָ ִם כִּ ִ
ָ
יהוּדה ו ְִל
ָ
זָּתם וַיּ ְֵלכוּ לִ
ת־מגְ ְר ֵשׁיהֶ ם וַאֲ חֻ ָ
ִ
11:14כִּ י־ﬠָ זְ בוּ הַ לְ וִיִּ ם אֶ
11:15וַ ַיּﬠֲמֶ ד־לוֹ כֹּהֲ נִים לַ בָּ מוֹת וְלַ ְשּׂﬠִ ִירים וְלָ ֲﬠגָלִ ים אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה:
ְרוּשׁלַ ִם ִלזְ בּוֹחַ
ת־לבָ בָ ם לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ אוּ י ָ
11:16וְאַ חֲ ֵריהֶ ם ִמכֹּל ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הַ נּ ְֹת ִנים אֶ ְ
לַ יהוָה אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם:
וּשׁ מֹה
ן־שׁ מֹה לְ ָשׁנִים ָשׁלוֹשׁ כִּ י הָ ְלכוּ ְבּ ֶד ֶר ָדּוִיד ְ
ת־רחַ ְבﬠָ ם בֶּ ְ
ְהוּדה וַיְאַ ְמּצוּ אֶ ְ
11:17וַיְחַ זְּ קוּ אֶ ת־מַ לְ כוּת י ָ
לְ ָשׁנִים ָשׁלוֹשׁ:
ִשׁי:
ן־דּוִיד וַאֲ ִביהַ יִל בַּ ת־אֱ לִ יאָ ב בֶּ ן־י ָ
ת־מחֲ לַ ת בַּ ת־י ְִרימוֹת בֶּ ָ
ָ
11:18וַיִּ ַקּח־לוֹ ְרחַ ְבﬠָ ם ִא ָשּׁה אֶ
ת־שׁמַ ְריָה וְאֶ ת־זָהַ ם:
ְ
11:19וַתֵּ לֶ ד לוֹ בָּ נִים אֶ ת־ ְי עוּשׁ וְאֶ
ת־שׁ ִמית:
ְ
ת־מ ֲﬠכָה בַּ ת־אַ ְב ָשׁלוֹם ו ֵַתּלֶ ד לוֹ אֶ ת־אֲ ִביָּה וְאֶ ת־ﬠַ ַתּי וְאֶ ת־זִ יזָא וְאֶ
ַ
11:20וְאַ חֲ ֶריהָ לָ ַקח אֶ
וּפילַ גְ ִשׁים
ָשׂא ִ
ָשׁיו וּפִ ילַ גְ ָשׁיו כִּ י נ ִָשׁים ְשׁמוֹנֶה־ﬠֶ ְשׂ ֵרה נ ָ
11:21וַיֶּאֱ הַ ב ְרחַ ְבﬠָ ם אֶ ת־מַ ֲﬠכָה בַ ת־אַ ְב ָשׁלוֹם ִמכָּל־נ ָ
וּשׁמוֹנָה בָּ נִים ו ְִשׁ ִשּׁים בָּ נוֹת:
ִשׁ ִשּׁים וַיּוֹלֶ ד ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ן־מ ֲﬠכָה ְלנָגִ יד ְבּאֶ חָ יו כִּ י ְלהַ ְמ ִליכוֹ:
ַ 11:22ו ַיּﬠ ֲֵמד לָ ר ֹאשׁ ְרחַ ְבﬠָ ם אֶ ת־אֲ ִביָּה בֶ ַ
וּב ְני ִָמן לְ כֹל ﬠָ ֵרי הַ ְמּצֻרוֹת וַיִּ ֵתּן לָ הֶ ם הַ ָמּזוֹן לָ ֹרב וַיִּ ְשׁאַ ל הֲ מוֹן
ְהוּדה ִ
11:23וַיָּבֶ ן וַיִּ פְ רֹץ ִמכָּל־בָּ נָיו לְ כָל־אַ ְרצוֹת י ָ
נ ִָשׁים:
ת־תּוֹרת יְהוָה ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִﬠמּוֹ:
ַ
12:1וַי ְִהי כְּ הָ כִ ין מַ לְ כוּת ְרחַ ְבﬠָ ם וּכְ חֶ זְ ָקתוֹ ﬠָ זַב אֶ
ְרוּשׁלָ ִם כִּ י ָמﬠֲלוּ בַּ יהוָה:
־מצְ ַריִם ﬠַ ל־י ָ
ישׁק מֶ לֶ ִ
ישׁית לַ מֶּ לֶ ְרחַ ְבﬠָ ם ﬠָ לָ ה ִשׁ ַ
12:2וַי ְִהי בַּ ָשּׁנָה הַ חֲ ִמ ִ
ְכוּשׁים:
לוּבים סֻ כִּ יִּ ים ו ִ
וּב ִשׁ ִשּׁים אֶ לֶ ף פָּ ָר ִשׁים וְאֵ ין ִמ ְספָּ ר לָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ ִﬠמּוֹ ִמ ִמּצְ ַריִם ִ
ְ 12:3בּאֶ לֶ ף וּמָ אתַ יִם ֶרכֶב ְ

רוּשׁלָ ִם:
יהוּדה ַויָּב ֹא ﬠַ ד־ ְי ָ
12:4וַיִּ ְלכֹּד אֶ ת־ﬠָ ֵרי הַ ְמּצֻרוֹת אֲ ֶשׁ ר ִל ָ
ֹאמר לָ הֶ ם כֹּה־אָ מַ ר
ישׁק וַיּ ֶ
ְרוּשׁלַ ִם ִמפְּ נֵי ִשׁ ָ
ְהוּדה אֲ ֶשׁ ר־נֶאֶ ְספוּ אֶ ל־י ָ
ְשׂ ֵרי י ָ
ל־רחַ ְבﬠָ ם ו ָ
וּשׁמַ ﬠְ יָה הַ נּ ִָביא בָּ א אֶ ְ
ְ 12:5
ישׁ ק:
ַד־שׁ ָ
אֹתי וְאַ ף־אֲ נִ י ﬠָ ז ְַב ִתּי אֶ ְתכֶם ְבּי ִ
יְהוָה אַ ֶתּם ֲﬠז ְַב ֶתּם ִ
ֹאמרוּ ַצ ִדּיק יְהוָה:
12:6וַיִּ ָכּ ְנעוּ ָשׂ ֵרי־י ְִשׂ ָראֵ ל וְהַ מֶּ לֶ וַיּ ְ
יטה
ל־שׁמַ ְﬠיָה לֵ אמֹר נִכְ ְנעוּ ל ֹא אַ ְשׁ ִחיתֵ ם ְונָתַ ִתּי לָ הֶ ם כִּ ְמﬠַ ט ִל ְפלֵ ָ
וּב ְראוֹת יְהוָה כִּ י נִכְ נָעוּ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ְ
ִ 12:7
ישׁק:
ַד־שׁ ָ
ירוּשׁלַ ִם ְבּי ִ
ָ
ֹא־ת ַתּ חֲ מָ ִתי ִבּ
וְל ִ
ֲבוֹדת מַ ְמלְ כוֹת הָ אֲ ָרצוֹת:
ֲבוֹד ִתי וַﬠ ַ
12:8כִּ י י ְִהיוּ־לוֹ לַ ﬠֲבָ ִדים ְוי ְֵדעוּ ﬠ ָ
ְרוּשׁלַ ִם וַיִּ ַקּח אֶ ת־ ֹאצְ רוֹת בֵּ ית־יְהוָה וְאֶ ת־אֹצְ רוֹת בֵּ ית הַ ֶמּלֶ אֶ ת־הַ כֹּל לָ ָקח
־מצְ ַריִם ﬠַ ל־י ָ
ישׁק מֶ לֶ ִ
12:9וַיַּﬠַ ל ִשׁ ַ
וַיִּ ַקּח אֶ ת־מָ גִ נֵּי הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְשׁ מֹה:
12:10וַיַּﬠַ שׂ הַ ֶמּלֶ ְרחַ ְבﬠָ ם ַתּ ְח ֵתּיהֶ ם ָמגִ נֵּי נְ חֹ ֶשׁת ו ְִה ְפ ִקיד ﬠַ ל־יַד ָשׂ ֵרי הָ ָרצִ ים הַ שּׁ ְֹמ ִרים פֶּ תַ ח בֵּ ית הַ ֶמּלֶ :
ל־תּא הָ ָרצִ ים:
12:11וַי ְִהי ִמ ֵדּי־בוֹא הַ מֶּ לֶ בֵּ ית יְהוָה בָּ אוּ הָ ָרצִ ים וּ ְנ ָשׂאוּם וֶהֱ ִשׁבוּם אֶ ָ
טוֹבים:
יהוּדה הָ יָה ְדּבָ ִרים ִ
וּב ִהכָּנְ עוֹ ָשׁב ִמ ֶמּנּוּ אַ ף־יְהוָה וְל ֹא לְ הַ ְשׁ ִחית ְלכָלָ ה ְוגַם ִבּ ָ
ְ 12:12
ירוּשׁלַ ִם וַיִּ ְמ כִּ י בֶ ן־אַ ְרבָּ ִﬠים וְאַ חַ ת ָשׁנָה ְרחַ ְבﬠָ ם ְבּ ָמלְ כוֹ וּשֲׁ בַ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה
ָ
12:13וַיִּ ְתחַ ֵזּק הַ מֶּ לֶ ְרחַ ְבﬠָ ם ִבּ
ְשׁם ִאמּוֹ ַנﬠֲמָ ה הָ ﬠַ מֹּנִית:
ת־שׁמוֹ ָשׁם ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ֵ
ְ
ירוּשׁלַ ִם הָ ִﬠיר אֲ ֶשׁר־בָּ חַ ר יְהוָה לָ שׂוּם אֶ
ָ
מָ לַ ִבּ
12:14וַיַּﬠַ שׂ הָ ָרע כִּ י ל ֹא הֵ כִ ין ִלבּוֹ לִ ְד רוֹשׁ אֶ ת־יְהוָה:
תוּבים ְבּ ִד ְב ֵרי ְשׁ ַמ ְﬠיָה הַ נּ ִָביא ו ְִﬠדּוֹ הַ חֹ זֶה ְל ִה ְתיַחֵ שׂ
שׁנִים וְהָ אַ הֲ רוֹנִים הֲ ל ֹא־הֵ ם כְּ ִ
12:15ו ְִד ְב ֵרי ְרחַ ְבﬠָ ם הָ ִרא ֹ
וּמ ְלחֲ מוֹת ְרחַ ְבﬠָ ם ְוי ָָר ְבﬠָ ם כָּל־הַ יּ ִָמים:
ִ
12:16וַיִּ ְשׁכַּב ְרחַ ְבﬠָ ם ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו 1וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּﬠִ יר ָדּוִיד וַיִּ ְמ אֲ ִביָּה ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ְהוּדה:
ִ 13:1בּ ְשׁנַת ְשׁמוֹנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה לַ מֶּ לֶ י ָָר ְבﬠָ ם וַיִּ ְמ אֲ ִביָּה ﬠַ ל־י ָ
ְתה בֵּ ין אֲ ִביָּה וּבֵ ין יָ ָר ְבﬠָ ם:
וּמ ְלחָ ָמה הָ י ָ
ת־אוּריאֵ ל ִמן־גִּ ְבﬠָ ה ִ
ִ
ְשׁם ִאמּוֹ מַ ֲﬠכָה בַ
ירוּשׁלַ ִם ו ֵ
ָ
ָ 13:2שׁלוֹשׁ ָשׁנִים מָ לַ ִבּ
ע־מאוֹת אֶ לֶ ף ִאישׁ בָּ חוּר ְוי ָָר ְבﬠָ ם ﬠָ ַר ִﬠמּוֹ ִמ ְלחָ ָמה
בּוֹרי ִמלְ חָ ָמה אַ ְרבַּ ֵ
ַ 13:3ויּ ְֶא ֹסר אֲ ִביָּה אֶ ת־הַ ִמּ ְלחָ מָ ה ְבּחַ יִל גִּ ֵ
ִבּ ְשׁמוֹנֶה מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ִאישׁ בָּ חוּר גִּ בּוֹר חָ יִל:
13:4וַיּ ָָקם אֲ ִביָּה מֵ ﬠַ ל לְ הַ ר צְ מָ ַריִם אֲ ֶשׁר ְבּהַ ר אֶ פְ ָריִם וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמָ עוּנִי י ָָר ְבﬠָ ם ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּלבָ נָיו ְבּ ִרית ֶמלַ ח:
13:5הֲ ל ֹא לָ כֶם לָ ַדﬠַ ת כִּ י יְהוָה אֱ הֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל נָתַ ן מַ ְמלָ כָה לְ ָדוִיד ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְל עוֹלָ ם לוֹ ְ
ן־דּוִיד וַיִּ ְמ רֹד ﬠַ ל־אֲ ֹדנָיו:
13:6וַיּ ָָקם י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־נְבָ ט ﬠֶ בֶ ד ְשׁ מֹה בֶ ָ
ן־שׁ מֹה ְוּרחַ ְבﬠָ ם הָ יָה נַﬠַ ר ו ְַר ־לֵ בָ ב וְל ֹא
ל־רחַ ְבﬠָ ם בֶּ ְ
13:7וַיִּ ָקּ ְבצוּ ﬠָ לָ יו אֲ נ ִָשׁים ֵר ִקים ְבּנֵי ְבלִ יַּﬠַ ל וַיִּ ְתאַ ְמּצוּ ﬠַ ְ
ִה ְתחַ זַּ ק לִ פְ נֵיהֶ ם:
13:8וְﬠַ תָּ ה אַ תֶּ ם א ְֹמ ִרים לְ ִה ְתחַ ֵזּק לִ פְ נֵי מַ ְמלֶ כֶת יְהוָה ְבּיַד ְבּנֵי ָדוִיד וְאַ ֶתּם הָ מוֹן ָרב ו ְִﬠ ָמּכֶם ﬠֶ גְ לֵ י ָזהָ ב אֲ ֶשׁר
ﬠָ ָשׂה לָ כֶם יָ ָר ְבﬠָ ם לֵ א ִהים:
ת־בּנֵי אַ הֲ רֹן וְהַ לְ וִיִּ ם וַתַּ ﬠֲשׂוּ לָ כֶם כֹּהֲ נִים כְּ ﬠַ מֵּ י הָ אֲ ָרצוֹת כָּל־הַ בָּ א ְל ַמלֵּ א יָדוֹ
ְ
13:9הֲ ל ֹא ִה ַדּ ְחתֶּ ם אֶ ת־כֹּהֲ נֵי יְהוָה אֶ
ילם ִשׁ ְבﬠָ ה וְהָ יָה כֹהֵ ן ְלל ֹא אֱ ִהים:
ְבּפַ ר בֶּ ן־בָּ ָקר וְאֵ ִ
13:10וַאֲ נ ְַחנוּ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ְול ֹא ֲﬠז ְַבנֻהוּ ְוכֹהֲ נִים ְמ ָשׁ ְר ִתים לַ יהוָה ְבּנֵי אַ הֲ רֹן וְהַ ְלוִיִּ ם בַּ ְמלָ אכֶת:
וּקטֹ ֶרת־סַ ִמּים וּמַ ֲﬠ ֶרכֶת לֶ חֶ ם ﬠַ ל־הַ שֻּׁ לְ חָ ן הַ טָּ הוֹר
13:11וּמַ ְק ִט ִרים לַ יהוָה עֹ לוֹת בַּ ֹבּ ֶקר־בַּ ֹבּ ֶקר וּבָ ﬠֶ ֶרב־בָּ ﬠֶ ֶרב ְ
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת יְהוָה אֱ הֵ ינוּ וְאַ תֶּ ם ֲﬠ ַז ְב ֶתּם אֹתוֹ:
ִ
נוֹרת הַ זָּהָ ב ְו ֵנר ֶֹתיהָ לְ בָ ﬠֵ ר בָּ ﬠֶ ֶרב בָּ ﬠֶ ֶרב כִּ י־שׁ ְֹמ ִרים אֲ נ ְַחנוּ אֶ
וּמ ַ
ְ
ל־תּלָּ חֲ מוּ ִﬠם־יְהוָה
13:12ו ְִהנֵּה ﬠִ מָּ נוּ בָ ר ֹאשׁ הָ אֱ ִהים ְוכֹהֲ נָיו וַחֲ צֹצְ רוֹת הַ ְתּרוּﬠָ ה לְ הָ ִריﬠַ ﬠֲלֵ יכֶם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ִ
אֱ הֵ י־אֲ בֹתֵ יכֶם כִּ י־ל ֹא ַתצְ ִליחוּ:
ְהוּדה וְהַ מַּ ְא ָרב מֵ אַ חֲ ֵריהֶ ם:
ְ 13:13וי ָָר ְבﬠָ ם הֵ סֵ ב אֶ ת־הַ מַּ ְא ָרב לָ בוֹא מֵ אַ חֲ ֵריהֶ ם וַיִּ ְהיוּ לִ פְ נֵי י ָ
ְהוּדה ו ְִהנֵּה לָ הֶ ם הַ ִמּלְ חָ מָ ה פָּ נִים וְאָ חוֹר וַיִּ צְ ﬠֲקוּ לַ יהוָה וְהַ כֹּהֲ נִים מַ ְחצְ ִרים בַּ חֲ צֹצְ רוֹת:
13:14וַיִּ פְ נוּ י ָ
ִיהוּדה:
ְהוּדה וְהָ אֱ ִהים ָנגַף אֶ ת־י ָָר ְבﬠָ ם ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִל ְפנֵי אֲ ִב ָיּה ו ָ
ְהוּדה וַי ְִהי ְבּהָ ִריﬠַ ִאישׁ י ָ
13:15וַיּ ִָריעוּ ִאישׁ י ָ
ְהוּדה ַויִּ ְתּנֵם אֱ ִהים ְבּי ָָדם:
13:16וַיָּנוּסוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמפְּ נֵי י ָ
שׁ־מאוֹת אֶ לֶ ף ִאישׁ בָּ חוּר:
ֵ
13:17וַיַּכּוּ בָ הֶ ם אֲ ִביָּה וְﬠַ מּוֹ מַ כָּה ַרבָּ ה וַיִּ פְּ לוּ חֲ לָ לִ ים ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל חֲ מֵ
ְהוּדה כִּ י ִנ ְשׁﬠֲנוּ ﬠַ ל־ ְיהוָה אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם:
13:18וַיִּ ָכּ ְנעוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא וַיֶּאֶ ְמצוּ ְבּנֵי י ָ
ת־בּנוֹתֶ יהָ
ְ
ְשׁנָה וְאֶ
נוֹתיהָ וְאֶ ת־י ָ
ת־בּ ֶ
ְ
13:19וַיִּ ְרדֹּף אֲ ִביָּה אַ חֲ ֵרי י ָָר ְבﬠָ ם וַיִּ ְלכֹּד ִממֶּ נּוּ ﬠָ ִרים אֶ ת־בֵּ ית־אֵ ל וְאֶ
ֹתיהָ :
וּבנ ֶ
וְאֶ ת־ﬠֶ פְ רוֹן ְ
13:20וְל ֹא־ﬠָ ַצר כֹּחַ ־י ָָר ְבﬠָ ם עוֹד ִבּימֵ י אֲ ִביָּהוּ וַיִּ גְּ פֵ הוּ יְהוָה ַו ָיּמֹת:
ְשׁשׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה בָּ נוֹת:
וּשׁ ַניִם בָּ נִים ו ֵ
13:21וַיִּ ְתחַ זֵּ ק אֲ ִביָּהוּ וַיִּ ָשּׂא־לוֹ נ ִָשׁים אַ ְרבַּ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה וַיּוֹלֶ ד ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ֹתיו 16
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תוּבים ְבּ ִמ ְד ַרשׁ הַ נּ ִָביא ﬠִ דּוֹ:
ְ 13:22ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי אֲ ִביָּה ְוּד ָרכָיו ְוּדבָ ָריו כְּ ִ
13:23וַיִּ ְשׁכַּב אֲ ִביָּה ִﬠם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְק ְבּ רוּ ֹאתוֹ ְבּﬠִ יר ָדּוִיד וַיִּ ְמ אָ סָ א ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו ְבּי ָָמיו ָשׁ ְק ָטה הָ אָ ֶרץ ﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִים:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה אֱ הָ יו:
14:1וַיַּﬠַ שׂ אָ סָ א הַ טּוֹב וְהַ יּ ָ
ְשׁבֵּ ר אֶ ת־הַ מַּ ֵצּבוֹת ַו ְיג ַַדּע אֶ ת־הָ אֲ ֵשׁ ִרים:
ת־מזְ ְבּחוֹת הַ ֵנּכָר וְהַ בָּ מוֹת וַי ַ
ִ
14:2וַיָּסַ ר אֶ
תּוֹרה וְהַ ִמּצְ וָה:
יהוּדה לִ ְד רוֹשׁ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם וְלַ ﬠֲשׂוֹת הַ ָ
ָ
14:3וַיּ ֹאמֶ ר לִ
ְהוּדה אֶ ת־הַ בָּ מוֹת וְאֶ ת־הַ חַ מָּ נִים ו ִַתּ ְשׁקֹ ט הַ מַּ ְמלָ כָה לְ פָ נָיו:
ַ 14:4ויָּסַ ר ִמכָּל־ﬠָ ֵרי י ָ
ין־ﬠמּוֹ ִמ ְלחָ ָמה בַּ ָשּׁנִים הָ אֵ לֶּ ה כִּ י־הֵ נִיחַ יְהוָה לוֹ:
י־שׁ ְק ָטה הָ אָ ֶרץ וְאֵ ִ
יהוּדה כִּ ָ
צוּרה ִבּ ָ
14:5וַיִּ בֶ ן ﬠָ ֵרי ְמ ָ
עוֹדנּוּ הָ אָ ֶרץ לְ פָ נֵינוּ כִּ י
יחים ֶ
וּב ִר ִ
וּמגְ ָדּ ִלים ְדּלָ ַתיִם ְ
חוֹמה ִ
ָ
נִבנֶה אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְונָסֵ ב
יהוּדה ְ
14:6וַיּ ֹאמֶ ר ִל ָ
ָד ַר ְשׁנוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ְדּ ָר ָשׁנוּ וַ ָיּנַח לָ נוּ ִמסָּ ִביב וַיִּ ְבנוּ וַיַּצְ לִ יחוּ:
אתיִם
וּמ ִבּ ְני ִָמן נ ְֹשׂאֵ י מָ ֵגן ְוד ְֹרכֵי ֶק ֶשׁת ָמ ַ
יהוּדה ְשׁ שׁ מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ִ
ֹשׂא צִ נָּה וָרֹמַ ח ִמ ָ
14:7וַי ְִהי לְ אָ סָ א חַ יִל נ ֵ
בּוֹרי חָ יִל:
וּשׁמוֹנִים אָ לֶ ף כָּל־אֵ לֶּ ה גִּ ֵ
ְ
כּוּשׁי ְבּחַ יִל אֶ לֶ ף אֲ לָ פִ ים וּמַ ְרכָּבוֹת ְשׁ שׁ מֵ אוֹת וַיָּב ֹא ﬠַ ד־מָ ֵר ָשׁה:
14:8וַ ֵיּצֵא אֲ לֵ יהֶ ם ז ֶַרח הַ ִ
14:9וַ ֵיּצֵא אָ סָ א לְ פָ נָיו וַיַּﬠַ ְרכוּ ִמלְ חָ מָ ה ְבּגֵיא צְ פַ ָתה לְ מָ ֵר ָשׁה:
14:10וַיִּ ְק ָרא אָ סָ א אֶ ל־יְהוָה אֱ הָ יו וַיּ ֹאמַ ר יְהוָה אֵ ין־ﬠִ ְמּ לַ ﬠְ זוֹר בֵּ ין ַרב ְלאֵ ין כֹּחַ ﬠָ זְ ֵרנוּ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ כִּ י־ﬠָ לֶ י
וּב ִשׁ ְמ בָ אנוּ ﬠַ ל־הֶ הָ מוֹן הַ זֶּה יְהוָה אֱ הֵ ינוּ אַ תָּ ה אַ ל־י ְַﬠצֹר ﬠִ ְמּ אֱ נוֹשׁ:
נִ ְשׁﬠַ נּוּ ְ
כּוּשׁים:
ְהוּדה ַו ָיּנֻסוּ הַ ִ
כּוּשׁים ִלפְ נֵי אָ סָ א ו ְִלפְ נֵי י ָ
14:11וַיִּ גֹּ ף יְהוָה אֶ ת־הַ ִ
כּוּשׁים לְ אֵ ין לָ הֶ ם ִמ ְחיָה כִּ י־נִ ְשׁ ְבּרוּ לִ פְ נֵי־יְהוָה ְו ִל ְפנֵי
ד־לגְ ָרר וַיִּ פֹּל ִמ ִ
14:12וַיִּ ְר ְדּפֵ ם אָ סָ א וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־ﬠִ מּוֹ ﬠַ ִ
מַ חֲ נֵהוּ וַיִּ ְשׂאוּ ָשׁלָ ל הַ ְרבֵּ ה ְמ ֹאד:
ְתה
י־בזָּה ַרבָּ ה הָ י ָ
ַ 14:13ויַּכּוּ אֵ ת כָּל־הֶ ﬠָ ִרים ְס ִביבוֹת גְּ ָרר כִּ י־הָ יָה פַ חַ ד־יְהוָה ﬠֲלֵ יהֶ ם ַו ָיּבֹזּוּ אֶ ת־כָּל־הֶ ﬠָ ִרים כִּ ִ
בָ הֶ ם:
ְרוּשׁלָ ִם:
ְ 14:14וגַם־אָ הֳ לֵ י ִמ ְקנֶה ִהכּוּ וַיִּ ְשׁבּוּ צ ֹאן לָ רֹב וּגְ ַמ ִלּים וַיָּשֻׁ בוּ י ָ
ן־עוֹדד הָ יְתָ ה ﬠָ לָ יו רוּחַ אֱ ִהים:
ֵ
15:1וַ ֲﬠז ְַריָהוּ בֶּ
יוֹתכֶם ִﬠמּוֹ ו ְִאם־ ִתּ ְד ְרשֻׁ הוּ יִמָּ צֵא
וּבנְ י ִָמן יְהוָה ִﬠ ָמּכֶם ִבּ ְה ְ
ְהוּדה ִ
ֹאמ ר לוֹ ְשׁ ָמעוּנִי אָ סָ א ְוכָל־י ָ
ַ 15:2ויֵּצֵא ִל ְפנֵי אָ סָ א ַויּ ֶ
לָ כֶם ו ְִאם־תַּ ﬠַ זְ בֻהוּ יַ ֲﬠזֹב אֶ ְתכֶם:
תוֹרה:
מוֹרה וּלְ ל ֹא ָ
ְ 15:3וי ִָמים ַר ִבּים לְ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ל ֹא אֱ הֵ י אֱ מֶ ת וּלְ ל ֹא כֹּהֵ ן ֶ
ָשׁב בַּ ַצּר־לוֹ ﬠַ ל־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וַיְבַ ְקשֻׁ הוּ וַיִּ מָּ ֵצא לָ הֶ ם:
15:4וַיּ ָ
ָל־יוֹשׁבֵ י הָ אֲ ָרצוֹת:
ְ
15:5וּבָ ﬠִ ִתּים הָ הֵ ם אֵ ין ָשׁלוֹם לַ יּוֹצֵ א וְלַ בָּ א כִּ י ְמהוּמֹת ַרבּוֹת ﬠַ ל כּ
גוֹי־בּגוֹי וְﬠִ יר ְבּﬠִ יר כִּ י־אֱ ִהים הֲ ָממָ ם ְבּכָל־ ָצ ָרה:
ְ
ְ 15:6וכ ְֻתּתוּ
15:7וְאַ תֶּ ם ִחזְ קוּ וְאַ ל־י ְִרפּוּ י ְֵדיכֶם כִּ י יֵשׁ ָשׂכָר לִ פְ ﬠֻלַּ ְתכֶם:
ְהוּדה
־עֹדד הַ נּ ִָביא ִה ְתחַ זַּ ק ַו ַיּﬠֲבֵ ר הַ ִשּׁ קּוּצִ ים ִמכָּל־אֶ ֶרץ י ָ
15:8וְכִ ְשׁמֹﬠַ אָ סָ א הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְהַ נְּבוּאָ ה ֲﬠז ְַריָהוּ בֶּ ןֵ 1
ת־מזְ בַּ ח יְהוָה אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי אוּלָ ם יְהוָה:
ִ
וּמן־הֶ ﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר לָ כַד מֵ הַ ר אֶ פְ ָריִם ַויְחַ ֵדּשׁ אֶ
וּב ְני ִָמן ִ
ִ
וּמ ִשּׁ ְמעוֹן כִּ י־נ ְָפלוּ ﬠָ לָ יו ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל לָ רֹב
ַשּׁה ִ
וּמנ ֶ
וּבנְ י ִָמן וְהַ גּ ִָרים ִﬠ ָמּהֶ ם ֵמאֶ ְפ ַריִם ְ
ְהוּדה ִ
15:9וַיִּ ְקבֹּץ אֶ ת־כָּל־י ָ
אֹתם כִּ י־יְהוָה אֱ הָ יו ﬠִ מּוֹ:
ִבּ ְר ָ
ישׁי ִל ְשׁנַת חֲ מֵ שׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה לְ ַמלְ כוּת אָ סָ א:
ְרוּשׁלַ ִם בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁלִ ִ
15:10וַיִּ ָקּ ְבצוּ י ָ
15:11וַיִּ זְ ְבּחוּ לַ יהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ִמן־הַ ָשּׁלָ ל הֵ ִביאוּ בָּ ָקר ְשׁבַ ע ֵמאוֹת וְצ ֹאן ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים:
וּבכָל־נ ְַפ ָשׁם:
בוֹתיהֶ ם ְבּכָל־לְ בָ בָ ם ְ
ַ 15:12ו ָיּבֹאוּ בַ ְבּ ִרית ִל ְדרוֹשׁ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ֵ
ד־א ָשּׁה:
ן־קטֹן וְﬠַ ד־גָּדוֹל לְ מֵ ִאישׁ וְﬠַ ִ
יוּמת לְ ִמ ָ
ְ 15:13וכֹל אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְִדרֹשׁ לַ יהוָה אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל ָ
וּבשׁוֹפָ רוֹת:
וּב ְת רוּﬠָ ה וּבַ חֲ צֹצְ רוֹת ְ
15:14וַיִּ ָשּׁ ְבעוּ לַ יהוָה ְבּ קוֹל גָּדוֹל ִ
ָל־רצוֹנָם ִבּ ְקשֻׁ הוּ וַיִּ ָמּצֵא לָ הֶ ם ַו ָיּנַח יְהוָה לָ הֶ ם
וּבכ ְ
ְהוּדה ﬠַ ל־הַ ְשּׁבוּﬠָ ה כִּ י ְבכָל־לְ בָ בָ ם ִנ ְשׁבָּ עוּ ְ
15:15וַיִּ ְשׂ ְמחוּ כָל־י ָ
ִמסָּ ִביב:
ת־מ ְפלַ צְ ָתּהּ
ִ
ְ 15:16וגַם־מַ ֲﬠכָה אֵ ם אָ סָ א הַ מֶּ לֶ הֱ ִס ָירהּ ִמגְּ ִב ָירה אֲ ֶשׁ ר־ﬠָ ְשׂתָ ה לַ אֲ ֵשׁ ָרה ִמ ְפלָ צֶת וַיִּ כְ רֹת אָ סָ א אֶ
וַיּ ֶָד ק וַיִּ ְשׂרֹף ְבּנַחַ ל ִק ְד רוֹן:
15:17וְהַ בָּ מוֹת ל ֹא־סָ רוּ ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ַרק לְ בַ ב־אָ סָ א הָ יָה ָשׁלֵ ם כָּל־יָמָ יו:
ת־ק ְד ֵשׁי אָ ִביו ְו ָק ָד ָשׁיו בֵּ ית הָ אֱ ִהים כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב ְוכ ִֵלים:
ָ
15:18וַיָּבֵ א אֶ
ַת־שׁ ִשׁים וְחָ ֵמשׁ ְל ַמ ְלכוּת אָ סָ א:
וּמ ְלחָ ָמה ל ֹא הָ י ָָתה ﬠַ ד ְשׁנ ְ
ִ 15:19
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ְהוּדה וַיִּ בֶ ן אֶ ת־הָ ָרמָ ה ְל ִב ְל ִתּי ֵתּת יוֹצֵא
ִ 16:1בּ ְשׁנַת ְשׁ ִשׁים ו ֵָשׁשׁ לְ מַ לְ כוּת אָ סָ א ﬠָ לָ ה בַּ ﬠְ ָשׁא מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־י ָ
ְהוּדה:
וָבָ א לְ אָ סָ א מֶ לֶ י ָ
יּוֹשׁב ְבּ ַד ְר ֶמ ֶשׂק
16:2וַיֹּ צֵא אָ סָ א כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב ֵמאֹ צְ רוֹת בֵּ ית יְהוָה וּבֵ ית הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ל־בֶּ ן־הֲ ַדד ֶמלֶ אֲ ָרם הַ ֵ
לֵ אמֹר:
ית אֶ ת־בַּ ְﬠ ָשׁא ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל
ְ 16:3בּ ִרית בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ וּבֵ ין אָ ִבי וּבֵ ין אָ ִבי ִהנֵּה ָשׁלַ ְח ִתּי לְ כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב לֵ הָ פֵ ר ְבּ ִר ְ
ְויַﬠֲלֶ ה מֵ ﬠָ לָ י:
ת־דּן
ת־שׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים אֲ ֶשׁר־לוֹ אֶ ל־ﬠָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ַויַּכּוּ אֶ ת־ﬠִ יּוֹן וְאֶ ָ
ָ
16:4וַיִּ ְשׁמַ ע בֶּ ן הֲ ַדד אֶ ל־הַ ֶמּלֶ אָ סָ א וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ
ָל־מ ְסכְּ נוֹת ﬠָ ֵרי נַפְ תָּ לִ י:
וְאֵ ת אָ בֵ ל מָ יִם וְאֵ ת כּ ִ
ת־מלַ אכְ תּוֹ:
ְ
ַ 16:5וי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ בַּ ְﬠ ָשׁא ַויּ ְֶח ַדּל ִמ ְבּנוֹת אֶ ת־הָ ָרמָ ה ַויּ ְַשׁבֵּ ת אֶ
ְהוּדה וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־אַ ְבנֵי הָ ָרמָ ה וְאֶ ת־ﬠֵ צֶיהָ אֲ ֶשׁ ר בָּ נָה בַּ ﬠְ ָשׁא וַיִּ בֶ ן בָּ הֶ ם אֶ ת־גֶּבַ ע
16:6וְאָ סָ א הַ מֶּ לֶ לָ ַקח אֶ ת־כָּל־י ָ
וְאֶ ת־הַ ִמּצְ פָּ ה:
ְתּ
ְהוּדה וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ְבּ ִה ָשּׁﬠֶ נְ ﬠַ ל־מֶ לֶ אֲ ָרם ְול ֹא ִנ ְשׁﬠַ נ ָ
16:7וּבָ ﬠֵ ת הַ ִהיא בָּ א חֲ נָנִי הָ רֹאֶ ה אֶ ל־אָ סָ א ֶמלֶ י ָ
ﬠַ ל־יְהוָה אֱ הֶ י ﬠַ ל־כֵּן נ ְִמלַ ט חֵ יל מֶ לֶ ־אֲ ָרם ִמיּ ֶָד :
וּב ִה ָשּׁﬠֶ ְנ ﬠַ ל־יְהוָה נְתָ נָם ְבּי ֶָד :
לּוּבים הָ יוּ לְ חַ יִל לָ רֹב ְל ֶרכֶב וּלְ פָ ָר ִשׁים לְ הַ ְרבֵּ ה ְמ ֹאד ְ
כּוּשׁים וְהַ ִ
16:8הֲ ל ֹא הַ ִ
16:9כִּ י יְהוָה ﬠֵ ינָיו ְמשׁ ְֹטטוֹת ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ לְ ִה ְתחַ זֵּק ﬠִ ם־לְ בָ בָ ם ָשׁלֵ ם אֵ לָ יו ִנ ְסכּ ְַל ָתּ ﬠַ ל־ז ֹאת כִּ י ֵמﬠַ ָתּה יֵשׁ ִﬠ ְמּ
ִמלְ חָ מוֹת:
י־בזַﬠַ ף ִﬠמּוֹ ﬠַ ל־ז ֹאת ַו ְי ַרצֵּץ אָ סָ א ִמן־הָ ﬠָ ם בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא:
16:10וַיִּ כְ ﬠַ ס אָ סָ א אֶ ל־הָ רֹאֶ ה וַיִּ ְתּנֵהוּ בֵּ ית הַ מַּ ְהפֶּ כֶת כִּ ְ
יהוּדה ְוי ְִשׂ ָראֵ ל:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר הַ ְמּלָ כִ ים ִל ָ
16:11ו ְִהנֵּה ִדּ ְב ֵרי אָ סָ א הָ ִראשׁוֹנִים וְהָ אַ חֲ רוֹנִים ִהנָּם כְּ ִ
ֹא־ד ַרשׁ אֶ ת־יְהוָה כִּ י
ַם־בּחָ ְליוֹ ל ָ
ד־למַ ְﬠלָ ה חָ ְליוֹ ְוג ְ
לוֹשׁים ו ֵָת ַשׁע ְל ַמלְ כוּתוֹ ְבּ ַרגְ לָ יו ﬠַ ְ
ַ 16:12ויֶּחֱ לֶ א אָ סָ א ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ִ
בָּ רֹפְ ִאים:
16:13וַיִּ ְשׁכַּב אָ סָ א ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיָּמָ ת ִבּ ְשׁנַת אַ ְרבָּ ﬠִ ים וְאַ חַ ת לְ מָ לְ כוֹ:
1
16:14וַיִּ ְק ְבּרֻ הוּ ְב ִק ְבר ָֹתיו אֲ ֶשׁר כּ ָָרה־לוֹ ְבּﬠִ יר ָדּוִיד וַיּ ְַשׁכִּ יבֻהוּ בַּ ִמּ ְשׁכָּב אֲ ֶשׁר ִמלֵּ א ְבּ ָשׂ ִמים וּזְ ִנים ֶמ ְר ָק ִחים
ד־ל ְמאֹד:
ֲשׂה וַיִּ ְשׂ ְרפוּ־לוֹ ְשׂ ֵרפָ ה גְּ דוֹלָ ה ﬠַ ִ
ְמ ֻר ָקּ ִחים ְבּ ִמ ְר ַקחַ ת ַמﬠ ֶ
ְהוֹשׁפָ ט ְבּנוֹ תַּ ְחתָּ יו וַיִּ ְתחַ ֵזּק ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
17:1וַיִּ ְמ י ָ
וּבﬠָ ֵרי אֶ ְפ ַריִם אֲ ֶשׁר לָ כַד אָ סָ א אָ ִביו:
ְהוּדה ְ
יבים ְבּאֶ ֶרץ י ָ
ְהוּדה הַ ְבּצֻרוֹת וַיִּ ֵתּן ְנצִ ִ
17:2וַיִּ תֶּ ן־חַ יִל ְבּכָל־ﬠָ ֵרי י ָ
שׁנִים ְול ֹא ָד ַרשׁ לַ ְבּﬠָ ִלים:
ְהוֹשׁפָ ט כִּ י הָ לַ ְבּ ַד ְרכֵי ָדּוִיד אָ ִביו הָ ִרא ֹ
17:3וַי ְִהי יְהוָה ﬠִ ם־י ָ
ֲשׂה ִי ְשׂ ָראֵ ל:
וּב ִמצְ ותָ יו הָ לָ ְול ֹא כְּ מַ ﬠ ֵ
17:4כִּ י לֵ א הֵ י אָ ִביו ָדּ ָרשׁ ְ
יהוֹשׁפָ ט ַוי ְִהי־לוֹ עֹ ֶשׁ ר־ ְוכָבוֹד לָ רֹב:
ָ
ְהוּדה ִמ ְנחָ ה לִ
ַ 17:5ו ָיּכֶן יְהוָה אֶ ת־הַ מַּ ְמלָ כָה ְבּיָדוֹ וַיִּ ְתּנוּ כָל־י ָ
יהוּדה:
17:6וַיִּ גְ בַּ הּ לִ בּוֹ ְבּ ַד ְרכֵי יְהוָה וְעוֹד הֵ ִסיר אֶ ת־הַ בָּ מוֹת וְאֶ ת־הָ אֲ ֵשׁ ִרים ִמ ָ
ְהוּדה:
וּל ִמי ָכיָהוּ ְללַ ֵמּד ְבּﬠָ ֵרי י ָ
ְתנְאֵ ל ְ
וּב ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ לְ מָ לְ כוֹ ָשׁלַ ח לְ ָשׂ ָריו לְ בֶ ן־חַ יִל וּלְ עֹבַ ְדיָה וְלִ זְ כ ְַריָה ו ְִלנ ַ
ִ 17:7
ְטוֹביָּהוּ וְטוֹב אֲ דוֹנִ יָּה
וּשׁ ִמ ָירמוֹת וִיהוֹנ ָָתן וַאֲ דֹנִ יָּהוּ ו ִ
ֲשׂהאֵ ל ְ
וּנְתנְ יָהוּ וּזְ בַ ְדיָהוּ וַﬠ ָ
17:8ו ְִﬠ ָמּהֶ ם הַ ְלוִיִּ ם ְשׁ ַמ ְﬠיָהוּ ַ
ִיהוֹרם הַ כֹּהֲ נִים:
ישׁמָ ע ו ָ
הַ לְ וִיִּ ם וְﬠִ מָּ הֶ ם אֱ לִ ָ
ְהוּדה ַויְלַ ְמּדוּ בָּ ﬠָ ם:
תּוֹרת יְהוָה וַ ָיּסֹבּוּ ְבּכָל־ﬠָ ֵרי י ָ
יהוּדה ו ְִﬠ ָמּהֶ ם סֵ פֶ ר ַ
ַ 17:9ויְלַ ְמּדוּ ִבּ ָ
ְהוֹשׁפָ ט:
נִלחֲ מוּ ִﬠם־י ָ
ְהוּדה ְול ֹא ְ
ַ 17:10וי ְִהי פַּ חַ ד יְהוָה ﬠַ ל כָּל־מַ ְמלְ כוֹת הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁ ר ְס ִביבוֹת י ָ
ילים ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים
יאים לוֹ צ ֹאן אֵ ִ
יאים ְמ ִב ִ
יהוֹשׁפָ ט ִמנְ חָ ה ְוכֶסֶ ף ַמ ָשּׂא גַּם הָ ﬠַ ְר ִב ִ
ָ
יאים ִל
ן־פּלִ ְשׁ ִתּים ְמ ִב ִ
וּמ ְ
ִ 17:11
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת:
וּתי ִָשׁים ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ פִ ים ְ
וּשׁבַ ע ֵמאוֹת ְ
ְ
יהוּדה ִבּ ָירנִיּוֹת וְﬠָ ֵרי ִמ ְסכְּ נוֹת:
ְהוֹשׁפָ ט הֹ לֵ ְוג ֵָדל ﬠַ ד־לְ מָ ﬠְ לָ ה וַיִּ בֶ ן ִבּ ָ
17:12וַי ְִהי י ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה וְאַ נְ ֵשׁי ִמ ְלחָ ָמה גִּ בּ ֵוֹרי חַ יִל ִבּ
וּמלָ אכָה ַרבָּ ה הָ יָה לוֹ ְבּﬠָ ֵרי י ָ
ְ 17:13
בּוֹרי חַ יִל ְשׁ שׁ ֵמאוֹת
יהוּדה ָשׂ ֵרי אֲ לָ ִפים ﬠַ ְדנָה הַ ָשּׂר ו ְִﬠמּוֹ גִּ ֵ
בוֹתיהֶ ם ִל ָ
17:14וְאֵ לֶּ ה ְפ ֻק ָדּ ָתם ְלבֵ ית אֲ ֵ
אָ לֶ ף:
וּשׁמוֹנִים אָ לֶ ף:
17:15וְﬠַ ל־יָדוֹ יְהוֹחָ נָן הַ ָשּׂר וְﬠִ מּוֹ מָ אתַ יִם ְ
17:16וְﬠַ ל־יָדוֹ ﬠ ֲַמ ְסיָה בֶ ן־זִ כְ ִרי הַ ִמּ ְתנ ֵַדּב לַ יהוָה ו ְִﬠמּוֹ ָמאתַ יִם אֶ לֶ ף גִּ בּוֹר חָ יִל:
י־ק ֶשׁת וּמָ גֵן מָ אתַ יִם אָ לֶ ף:
ן־בּ ְני ִָמן גִּ בּוֹר חַ יִל אֶ לְ י ָָד ע וְﬠִ מּוֹ נ ְֹשׁ ֵק ֶ
וּמ ִ
ִ 17:17
ה־וּשׁמוֹנִים אֶ לֶ ף חֲ לוּצֵי צָ בָ א:
ְ
17:18וְﬠַ ל־יָדוֹ יְהוֹזָבָ ד וְﬠִ מּוֹ מֵ אָ
ְהוּדה:
17:19אֵ לֶּ ה הַ ְמ ָשׁ ְר ִתים אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ִמלְּ בַ ד אֲ ֶשׁר־נָתַ ן הַ מֶּ לֶ ְבּﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְב ָצ ר ְבּכָל־י ָ
יהוֹשׁפָ ט עֹ ֶשׁר ְוכָבוֹד לָ רֹב וַיִּ ְתחַ תֵּ ן לְ אַ ְחאָ ב:
ָ
ַ 18:1וי ְִהי לִ
)מֶ ְר ָק ִחיםְ מרֻ ָקּ ִחים(  Tg Vg // omit MT LXX Syrמֶ ְר ָק ִחים 14

1

18:2וַיּ ֵֶרד לְ ֵקץ ָשׁנִים אֶ ל־אַ ְחאָ ב לְ שׁ ְֹמרוֹן וַיִּ זְ בַּ ח־לוֹ אַ ְחאָ ב צ ֹאן וּבָ ָקר לָ רֹב וְלָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִﬠמּוֹ וַי ְִסיתֵ הוּ לַ ﬠֲלוֹת
ל־רמוֹת גִּ ְלﬠָ ד:
אֶ ָ
ֹאמר לוֹ כָּמוֹנִי כָמוֹ וּכְ ﬠַ ְמּ
ְהוּדה הֲ תֵ לֵ ִﬠ ִמּי ָרמֹת גִּ לְ ﬠָ ד וַיּ ֶ
ְהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ י ָ
18:3וַיּ ֹאמֶ ר אַ ְחאָ ב מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־י ָ
ﬠַ ִמּי וְﬠִ ְמּ בַּ ִמּלְ חָ ָמה:
ת־דּבַ ר יְהוָה:
ְהוֹשׁפָ ט אֶ ל־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ְדּ ָרשׁ־נָא כַיּוֹם אֶ ְ
18:4וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
ל־רמֹת גִּ ְלﬠָ ד לַ ִמּ ְלחָ ָמה
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם הֲ נֵלֵ אֶ ָ
נְּב ִאים אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ִאישׁ ַויּ ֶ
18:5וַיִּ ְקבֹּץ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ִ
ִתּן הָ אֱ ִהים ְבּיַד הַ מֶּ לֶ :
ֹאמרוּ ﬠֲלֵ ה ְוי ֵ
ִאם־אֶ ְח ָדּל וַיּ ְ
ְהוֹשׁפָ ט הַ אֵ ין ֹפּה נ ִָביא לַ יהוָה עוֹד ְונ ְִד ְר ָשׁה מֵ אֹתוֹ:
18:6וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
ֵאתיהוּ כִּ י־אֵ ינֶנּוּ ִמ ְתנַבֵּ א
ְהוֹשׁפָ ט עוֹד ִאישׁ־אֶ חָ ד ִל ְדרוֹשׁ אֶ ת־יְהוָה מֵ אֹתוֹ וַאֲ נִ י ְשׂנ ִ
18:7וַיּ ֹאמֶ ר מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־י ָ
ֹאמ ר הַ ֶמּלֶ כֵּן:
ְהוֹשׁפָ ט אַ ל־י ַ
ֹאמ ר י ָ
ﬠָ לַ י לְ טוֹבָ ה כִּ י כָל־י ָָמיו ְל ָרﬠָ ה הוּא ִמי ָכיְהוּ בֶ ן־י ְִמלָ א ַויּ ֶ
18:8וַיִּ ְק ָרא מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־סָ ִריס אֶ חָ ד וַיּ ֹאמֶ ר מַ הֵ ר ִמי ָכ ְיהוּ בֶ ן־י ְִמלָ א:
יוֹשׁ ִבים ִאישׁ ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ ְמלֻבָּ ִשׁים ְבּג ִָדים וְיֹ ְשׁ ִבים ְבּגֹ ֶרן פֶּ ַתח ַשׁﬠַ ר
ְהוּדה ְ
ִיהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ ־י ָ
ָ
18:9וּמֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ו
יאים ִמ ְתנ ְַבּ ִאים לִ פְ נֵיהֶ ם:
שׁ ְֹמרוֹן ְוכָל־הַ נּ ְִב ִ
18:10וַיַּﬠַ שׂ לוֹ צִ ְד ִקיָּהוּ בֶ ן־כְּ ַנ ֲﬠנָה ַק ְרנֵי בַ ְרזֶל וַיּ ֹאמֶ ר כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה ְבּאֵ לֶּ ה ְתּ ַנגַּח אֶ ת־אֲ ָרם ﬠַ ד־כַּלּוֹתָ ם:
ְ 18:11וכָל־הַ נּ ְִב ִאים נ ְִבּ ִאים כֵּן לֵ אמֹר ﬠֲלֵ ה ָרמֹת גִּ לְ ﬠָ ד וְהַ צְ לַ ח ְונ ַָתן יְהוָה ְבּיַד הַ ֶמּלֶ :
נְּב ִאים פֶּ ה־אֶ חָ ד טוֹב אֶ ל־הַ ֶמּלֶ
18:12וְהַ מַּ לְ אָ אֲ ֶשׁר־הָ לַ ִל ְקר ֹא לְ ִמי ָכיְהוּ ִדּבֶּ ר אֵ לָ יו לֵ אמֹר ִהנֵּה ִדּ ְב ֵרי הַ ִ
ִיהי־נָא ְדבָ ְר כְּ אַ חַ ד מֵ הֶ ם ו ְִדבַּ ְרתָּ טּוֹב:
ו ִ
ַ 18:13ויּ ֹאמֶ ר ִמי ָכיְהוּ חַ י־יְהוָה כִּ י אֶ ת־אֲ ֶשׁר־י ֹאמַ ר אֱ הַ י אֵ לַ י אֹתוֹ אֲ ַדבֵּ ר:
ֹאמר ﬠֲלוּ וְהַ צְ לִ יחוּ
ל־רמֹת גִּ לְ ﬠָ ד לַ ִמּ ְלחָ ָמה ִאם־אֶ ְח ָדּל וַיּ ֶ
ַ 18:14ויָּב ֹא אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֵ לָ יו ִמיכָה הֲ נֵלֵ אֶ ָ
ְו ִינּ ְָתנוּ ְבּי ְֶדכֶם:
ֹא־ת ַדבֵּ ר אֵ לַ י ַרק־אֱ מֶ ת ְבּ ֵשׁם יְהוָה:
ֹאמר אֵ לָ יו הַ מֶּ לֶ ﬠַ ד־כַּמֶּ ה פְ ﬠָ ִמים אֲ נִי ַמ ְשׁ ִבּיﬠֶ אֲ ֶשׁר ל ְ
18:15וַיּ ֶ
ֹאמ ר יְהוָה ל ֹא־אֲ דֹנִים לָ אֵ לֶּ ה
יתי אֶ ת־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל נְפוֹצִ ים ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים כַּצּ ֹאן אֲ ֶשׁר אֵ ין־לָ הֶ ן רֹﬠֶ ה ַויּ ֶ
ַ 18:16ויּ ֹאמֶ ר ָר ִא ִ
יָשׁוּבוּ ִאישׁ־לְ בֵ יתוֹ ְבּ ָשׁלוֹם:
ם־ל ָרע:
ְהוֹשׁפָ ט הֲ ל ֹא אָ ַמ ְר ִתּי אֵ לֶ י ל ֹא־י ְִתנַבֵּ א ﬠָ לַ י טוֹב כִּ י ִא ְ
ֹאמר מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־י ָ
ַ 18:17ויּ ֶ
וּשׂמ ֹאלוֹ:
עֹמ ִדים ﬠַ ל־י ְִמינוֹ ְ
יוֹשׁב ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ ְוכָל־צְ בָ א הַ ָשּׁ ַמיִם ְ
יתי אֶ ת־יְהוָה ֵ
18:18וַיּ ֹאמֶ ר לָ כֵן ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה ָר ִא ִ
אֹמר
ֹאמ ר זֶה א ֵֹמר ָכּכָה ְוזֶה ֵ
18:19וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ִמי יְפַ ֶתּה אֶ ת־אַ ְחאָ ב מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ְויַﬠַ ל ְו ִיפֹּל ְבּ ָרמוֹת גִּ ְלﬠָ ד וַיּ ֶ
ָכּכָה:
18:20וַ ֵיּצֵא הָ רוּחַ וַ ַיּ ֲﬠמֹד לִ פְ נֵי יְהוָה וַיּ ֹאמֶ ר אֲ נִי אֲ פַ תֶּ נּוּ וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לָ יו בַּ מָּ ה:
ֲשׂה־כֵן:
ָל־נְביאָ יו וַיּ ֹאמֶ ר ְתּפַ תֶּ ה ְוגַם־תּוּכָל צֵא ַוﬠ ֵ
ִ
ִיתי לְ רוּחַ ֶשׁ ֶקר ְבּ ִפי כּ
18:21וַיּ ֹאמֶ ר אֵ צֵא וְהָ י ִ
18:22וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּה נָתַ ן יְהוָה רוּחַ ֶשׁ ֶקר ְבּפִ י נ ְִביאֶ י אֵ לֶּ ה וַיהוָה ִדּבֶּ ר ﬠָ לֶ י ָרﬠָ ה:
אֹת :
ת־מי ָכ ְיהוּ ﬠַ ל־הַ לֶּ ִחי וַיּ ֹאמֶ ר אֵ י זֶה הַ ֶדּ ֶר ﬠָ בַ ר רוּחַ ־יְהוָה ֵמ ִא ִתּי ְל ַדבֵּ ר ָ
ִ
18:23וַיִּ גַּשׁ צִ ְד ִקיָּהוּ בֶ ן־כְּ ַנ ֲﬠנָה ַו ַיּ אֶ
ֹאמר ִמי ָכיְהוּ ִה ְנּ רֹאֶ ה בַּ יּוֹם הַ הוּא אֲ ֶשׁ ר תָּ בוֹא חֶ ֶדר ְבּחֶ ֶד ר לְ הֵ חָ בֵ א:
18:24וַיּ ֶ
ת־מי ָכיְהוּ וַהֲ ִשׁי ֻבהוּ אֶ ל־אָ מוֹן ַשׂר־הָ ִﬠיר וְאֶ ל־יוֹאָ שׁ בֶּ ן־הַ ֶמּלֶ :
ִ
18:25וַיּ ֹאמֶ ר ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ְקחוּ אֶ
שׁוּבי ְב ָשׁלוֹם:
ִ
וּמיִם לַ חַ ץ ﬠַ ד
18:26וַאֲ מַ ְר ֶתּם כֹּה אָ מַ ר הַ ֶמּלֶ ִשׂימוּ זֶה בֵּ ית הַ כֶּלֶ א וְהַ אֲ כִ לֻהוּ לֶ חֶ ם לַ חַ ץ ַ
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ ﬠַ ִמּים כֻּלָּ ם:
ֹא־דבֶּ ר יְהוָה ִבּי וַיּ ֶ
ֹאמר ִמי ָכיְהוּ ִאם־שׁוֹב ָתּשׁוּב ְבּ ָשׁלוֹם ל ִ
ַ 18:27ויּ ֶ
ל־רמֹת גִּ לְ ﬠָ ד:
ְהוּדה אֶ ָ
ִיהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ ־י ָ
ָ
18:28וַיַּﬠַ ל מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ו
ְהוֹשׁפָ ט ִה ְתחַ פֵּ שׂ וָבוֹא בַ ִמּלְ חָ מָ ה וְאַ ָתּה ְלבַ שׁ ְבּג ֶָדי וַיִּ ְתחַ פֵּ שׂ ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ָיּבֹאוּ
ַ 18:29ויּ ֹאמֶ ר מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־י ָ
בַּ ִמּלְ חָ מָ ה:
ת־מלֶ
ֶ
מ ר ל ֹא ִתּלָּ חֲ מוּ אֶ ת־הַ ָקּטֹן וְאֶ ת־הַ גָּדוֹל כִּ י ִאם־אֶ
ת־שׂ ֵרי הָ ֶרכֶב אֲ ֶשׁר־לוֹ לֵ א ֹ
ָ
18:30וּמֶ לֶ אֲ ָרם צִ וָּה אֶ
י ְִשׂ ָראֵ ל לְ בַ דּוֹ:
ְהוֹשׁפָ ט
ְהוֹשׁפָ ט וְהֵ מָּ ה אָ ְמרוּ מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא ַויָּסֹבּוּ ﬠָ לָ יו ְל ִהלָּ חֵ ם וַיִּ זְ ﬠַ ק י ָ
18:31וַי ְִהי כִּ ְראוֹת ָשׂ ֵרי הָ ֶרכֶב אֶ ת־י ָ
וַיהוָה ֲﬠזָרוֹ וַי ְִסיתֵ ם אֱ ִהים ִממֶּ נּוּ:
18:32וַי ְִהי כִּ ְראוֹת ָשׂ ֵרי הָ ֶרכֶב כִּ י ל ֹא־הָ יָה מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל וַיָּשֻׁ בוּ ֵמאַ חֲ ָריו:
אתנִ י
ֹאמר לָ ַרכָּב הֲ פֹ י ְָד וְהוֹצֵ ַ
18:33ו ְִאישׁ מָ ַשׁ בַּ ֶקּ ֶשׁת לְ תֻ מּוֹ ַו ַיּ אֶ ת־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל בֵּ ין הַ ְדּבָ ִקים וּבֵ ין הַ ִשּׁ ְריָן ַויּ ֶ
יתי:
ִמן־הַ מַּ חֲ נֶה כִּ י הָ חֳ לֵ ִ
18:34וַתַּ ﬠַ ל הַ ִמּ ְלחָ ָמה בַּ יּוֹם הַ הוּא וּמֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יָה מַ ﬠ ֲִמיד בַּ מֶּ ְרכָּבָ ה ֹנכַח אֲ ָרם ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב וַיּ ָָמת ְלﬠֵ ת בּוֹא
הַ ָשּׁ ֶמשׁ:
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה אֶ ל־בֵּ יתוֹ ְבּ ָשׁלוֹם לִ
ְהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ ־י ָ
ָשׁב י ָ
19:1וַיּ ָ

שׂנְאֵ י ְיהוָה תֶּ אֱ הָ ב וּבָ ז ֹאת
ְהוֹשׁפָ ט הֲ לָ ָר ָשׁע לַ ְﬠזֹר וּלְ ֹ
ַ 19:2ויֵּצֵא אֶ ל־פָּ נָיו יֵהוּא בֶ ן־חֲ ָננִי הַ חֹ זֶה וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הַ מֶּ לֶ י ָ
ﬠָ לֶ י ֶקּצֶף ִמלִּ פְ נֵי יְהוָה:
ינוֹת לְ בָ ְב ִל ְד רֹשׁ הָ אֱ ִהים:
י־בﬠַ ְרתָּ הָ אֲ ֵשׁרוֹת ִמן־הָ אָ ֶרץ וַהֲ כִ ָ
טוֹבים נ ְִמצְ אוּ ﬠִ מָּ כִּ ִ
19:3אֲ בָ ל ְדּבָ ִרים ִ
ָשׁב וַ ֵיּצֵא בָ ﬠָ ם ִמ ְבּאֵ ר ֶשׁבַ ע ﬠַ ד־הַ ר אֶ ְפ ַריִם ַוי ְִשׁיבֵ ם אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם:
ירוּשׁלָ ִם וַיּ ָ
ָ
ְהוֹשׁפָ ט ִבּ
ֵשׁב י ָ
9:41וַיּ ֶ
ְהוּדה הַ ְבּצֻרוֹת לְ ﬠִ יר וָﬠִ יר:
19:5וַ ַיּﬠֲמֵ ד שֹׁפְ ִטים בָּ אָ ֶרץ ְבּכָל־ﬠָ ֵרי י ָ
19:6וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הַ שֹּׁפְ ִטים ְראוּ מָ ה־אַ תֶּ ם עֹ ִשׂים כִּ י ל ֹא לְ אָ ָדם ִתּ ְשׁפְּ טוּ כִּ י לַ יה ָוה ו ְִﬠ ָמּכֶם ִבּ ְדבַ ר ִמ ְשׁפָּ ט:
וּמ ַקּח־שֹׁחַ ד:
19:7וְﬠַ תָּ ה י ְִהי פַ חַ ד־יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם ִשׁ ְמרוּ ַוﬠֲשׂוּ כִּ י־אֵ ין ִﬠם־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ﬠַ וְלָ ה וּמַ שּׂ ֹא פָ נִים ִ
אשׁי הָ אָ בוֹת ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ְל ִמ ְשׁפַּ ט יְהוָה וְלָ ִריב וַיָּשֻׁ בוּ
וּמ ָר ֵ
ְהוֹשׁפָ ט ִמן־הַ ְלוִיִּ ם וְהַ כֹּהֲ נִים ֵ
ירוּשׁלַ ִם הֶ ﬠ ֱִמיד י ָ
ְ 19:8וגַם ִבּ ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
י ָ
וּבלֵ בָ ב ָשׁלֵ ם:
19:9וַ ְיצַו ﬠֲלֵ יהֶ ם לֵ אמֹר כֹּה תַ ﬠֲשׂוּן ְבּי ְִראַ ת יְהוָה בֶּ אֱ מוּנָה ְ
וּל ִמ ְשׁפָּ ִטים
ין־תּוֹרה לְ ִמצְ וָה ְלחֻ ִקּים ְ
ָ
ין־דּם ְל ָדם בֵּ
ָל־ריב אֲ ֶשׁר־יָבוֹא ﬠֲלֵ יכֶם מֵ אֲ חֵ יכֶם הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּﬠָ ֵריהֶ ם בֵּ ָ
ְ 19:10וכ ִ
ָה־קצֶ ף ﬠֲלֵ יכֶם וְﬠַ ל־אֲ חֵ יכֶם כֹּה ַתﬠֲשׂוּן ְול ֹא ֶת ְא ָשׁמוּ:
ו ְִהזְ הַ ְרתֶּ ם אֹתָ ם וְל ֹא י ְֶא ְשׁמוּ לַ יהוָה וְהָ י ֶ
ְהוּדה לְ ֹכל
19:11ו ְִהנֵּה אֲ ַמ ְריָהוּ כֹהֵ ן הָ ר ֹאשׁ ﬠֲלֵ יכֶם לְ כֹל ְדּבַ ר־יְהוָה וּזְ בַ ְדיָהוּ בֶ ן־י ְִשׁמָ ﬠֵ אל הַ נָּגִ יד לְ בֵ ית־י ָ
ִיהי יְהוָה ִﬠם־הַ טּוֹב:
ְדּבַ ר־הַ ֶמּלֶ ְושׁ ְֹט ִרים הַ ְלוִיִּ ם לִ ְפנֵיכֶם ִחזְ קוּ ַוﬠֲשׂוּ ו ִ
1
ְהוֹשׁפָ ט לַ ִמּ ְלחָ ָמה:
וּבנֵי ﬠַ מּוֹן ו ְִﬠ ָמּהֶ ם וְהַ ְמּעוּנִים ﬠַ ל־י ָ
ַ 20:1וי ְִהי אַ חֲ ֵריכֵן בָּ אוּ ְבנֵי־מוֹאָ ב ְ
יהוֹשׁפָ ט לֵ אמֹר בָּ א ﬠָ לֶ י הָ מוֹן ָרב מֵ ﬠֵ בֶ ר לַ יָּם מֵ אֱ דֹם ו ְִהנָּם ְבּחַ צְ צוֹן ָתּ ָמר ִהיא ﬠֵ ין גּ ִֶדי:
ָ
20:2וַ ָיּבֹאוּ וַיַּגִּ ידוּ לִ
ְהוּדה:
ְהוֹשׁפָ ט אֶ ת־פָּ נָיו לִ ְד רוֹשׁ לַ יהוָה וַיִּ ְק ָרא־צוֹם ﬠַ ל־כָּל־י ָ
20:3וַיִּ ָרא וַיִּ תֵּ ן י ָ
ְהוּדה בָּ אוּ לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת־יְהוָה:
ְהוּדה לְ בַ ֵקּשׁ מֵ יְהוָה גַּם ִמכָּל־ﬠָ ֵרי י ָ
20:4וַיִּ ָקּ ְבצוּ י ָ
ִירוּשׁלַ ִם ְבּבֵ ית יְהוָה לִ פְ נֵי הֶ חָ ֵצר הַ חֲ ָד ָשׁה:
ָ
ְהוּדה ו
ְהוֹשׁפָ ט ִבּ ְקהַ ל י ָ
20:5וַ ַיּ ֲﬠמֹד י ָ
וּבי ְָד כֹּחַ
מוֹשׁל ְבּכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת הַ גּוֹיִם ְ
ֵ
ֹתינוּ הֲ ל ֹא אַ ָתּה־הוּא אֱ ִהים בַּ ָשּׁ ַמיִם וְאַ ָתּה
אמר יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ֵ
20:6וַיּ ֹ ַ
בוּרה וְאֵ ין ִﬠ ְמּ ְל ִה ְתיַצֵּב:
וּגְ ָ
הוֹר ְשׁתָּ אֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ִמלִּ ְפנֵי ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל ו ִַתּ ְתּנָהּ ְלז ֶַרע אַ ְב ָרהָ ם אֹהַ ְב
20:7הֲ ל ֹא אַ תָּ ה אֱ הֵ ינוּ ַ
לְ עוֹלָ ם:
20:8וַיּ ְֵשׁבוּ־בָ הּ וַיִּ ְבנוּ ְל בָּ הּ ִמ ְק ָדּשׁ לְ ִשׁ ְמ לֵ אמֹר:
וּלפָ נֶי כִּ י ִשׁ ְמ בַּ בַּ יִת הַ זֶּה וְנִזְ ﬠַ ק
ם־תּבוֹא ﬠָ לֵ ינוּ ָרﬠָ ה חֶ ֶרב ְשׁפוֹט ו ְֶדבֶ ר ְו ָרﬠָ ב נַﬠַ ְמ ָדה לִ ְפנֵי הַ בַּ יִת הַ זֶּה ְ
ִ 20:9א ָ
תוֹשׁיﬠַ :
אֵ לֶ י ִמ ָצּ ָרתֵ נוּ ו ְִת ְשׁמַ ע ְו ִ
ר־שׂ ִﬠיר אֲ ֶשׁר ל ֹא־נָתַ ָתּה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל לָ בוֹא בָ הֶ ם ְבּבֹאָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם כִּ י סָ רוּ
ֵ
20:10וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּה ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן וּמוֹאָ ב וְהַ
מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם ְול ֹא ִה ְשׁ ִמידוּם:
הוֹר ְשׁתָּ נוּ:
20:11ו ְִהנֵּה־הֵ ם גֹּ ְמ ִלים ﬠָ לֵ ינוּ לָ בוֹא לְ ג ְָר ֵשׁנוּ ִמיְּ רֻ ָשּׁ ְת אֲ ֶשׁר ַ
ֲשׂה כִּ י
20:12אֱ הֵ ינוּ הֲ ל ֹא ִת ְשׁפָּ ט־בָּ ם כִּ י אֵ ין בָּ נוּ כֹּחַ לִ פְ נֵי הֶ הָ מוֹן הָ ָרב הַ זֶּה הַ בָּ א ﬠָ לֵ ינוּ וַאֲ נ ְַחנוּ ל ֹא נ ֵַדע מַ ה־ ַנּﬠ ֶ
ﬠָ לֶ י ﬠֵ י ֵנינוּ:
וּבנֵיהֶ ם:
ַם־טפָּ ם נְ ֵשׁיהֶ ם ְ
עֹמ ִדים לִ פְ נֵי יְהוָה גּ ַ
ְהוּדה ְ
ְ 20:13וכָל־י ָ
ְתה ﬠָ לָ יו רוּחַ יְה ָוה ְבּתוֹ הַ ָקּהָ ל:
ן־בּנֵי אָ סָ ף הָ י ָ
ן־מ ַתּ ְניָה הַ לֵּ וִי ִמ ְ
ן־בּ ָניָה בֶּ ן־י ְִﬠיאֵ ל בֶּ ַ
ְ 20:14ויַחֲ זִ יאֵ ל בֶּ ן־זְ כ ְַריָהוּ בֶּ ְ
ל־תּ ְיראוּ
ְהוֹשׁפָ ט כֹּה־אָ ַמ ר יְהוָה לָ כֶם אַ ֶתּם אַ ִ
ְרוּשׁלַ ִם וְהַ מֶּ לֶ י ָ
ְהוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י י ָ
20:15וַיּ ֹאמֶ ר הַ ְק ִשׁיבוּ כָל־י ָ
וְאַ ל־תֵּ חַ תּוּ ִמפְּ נֵי הֶ הָ מוֹן הָ ָרב הַ זֶּה כִּ י ל ֹא לָ כֶם הַ ִמּלְ חָ ָמה כִּ י לֵ א ִהים:
וּמצָאתֶ ם אֹתָ ם ְבּסוֹף הַ נַּחַ ל פְּ נֵי ִמ ְדבַּ ר ְי רוּאֵ ל:
עֹלים ְבּמַ ֲﬠלֵ ה הַ צִּ יץ ְ
ָ 20:16מחָ ר ְרדוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ִהנָּם ִ
ל־תּ ְיראוּ
ִירוּשׁלַ ִם אַ ִ
ָ
ְהוּדה ו
20:17ל ֹא לָ כֶם לְ ִהלָּ חֵ ם בָּ ז ֹאת ִה ְתיַצְּ בוּ ﬠִ ְמדוּ ְוּראוּ אֶ ת־יְשׁוּﬠַ ת יְהוָה ִﬠ ָמּכֶם י ָ
וְאַ ל־תֵּ חַ תּוּ מָ חָ ר צְ אוּ לִ פְ נֵיהֶ ם וַיהוָה ﬠִ מָּ ֶכם:
ְרוּשׁלַ ִם נָפְ לוּ לִ ְפנֵי יְהוָה ְל ִה ְשׁ ַתּחֲ ות לַ יהוָה:
ְהוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י י ָ
ְהוֹשׁפָ ט אַ פַּ יִם אָ ְרצָה ְוכָל־י ָ
20:18וַיִּ קֹּד י ָ
ן־בּנֵי הַ ָקּ ְר ִחים ְלהַ לֵּ ל לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּקוֹל ָגּדוֹל ְל ָמ ְﬠלָ ה:
וּמ ְ
ן־בּנֵי הַ ְקּהָ ִתים ִ
ַ 20:19ויּ ָֻקמוּ הַ ְלוִיִּ ם ִמ ְ
ְרוּשׁלַ ִם הַ אֲ ִמינוּ
ְהוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י י ָ
ֹאמר ְשׁמָ עוּנִי י ָ
ְהוֹשׁפָ ט וַיּ ֶ
צֵאתם ﬠָ ַמד י ָ
ָ
וּב
ַ 20:20ויּ ְַשׁכִּ ימוּ בַ בּ ֶֹקר ַויֵּצְ אוּ לְ ִמ ְדבַּ ר ְתּקוֹﬠַ ְ
נְביאָ יו וְהַ צְ ִליחוּ:
ְתאָ ֵמנוּ הַ אֲ ִמינוּ ִב ִ
בַּ יהוָה אֱ הֵ יכֶם ו ֵ
ְאֹמ ִרים הוֹדוּ לַ יהוָה
ת־קֹדשׁ ְבּצֵאת ִל ְפנֵי הֶ חָ לוּץ ו ְ
ֶ
וּמהַ ְל ִלים לְ הַ ְד ַר
20:21וַיִּ ָוּﬠַ ץ אֶ ל־הָ ﬠָ ם וַ ַיּﬠ ֲֵמד ְמשׁ ֲֹר ִרים לַ יהוָה ְ
כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
יהוּדה וַיִּ ָנּגֵפוּ:
ר־שׂ ִﬠיר הַ בָּ ִאים ִל ָ
ֵ
ל־בּנֵי ﬠַ מּוֹן מוֹאָ ב וְהַ
וּת ִהלָּ ה נָתַ ן יְהוָה ְמאָ ְר ִבים ﬠַ ְ
וּבﬠֵ ת הֵ חֵ לּוּ ְב ִרנָּה ְ
ְ 20:22
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יוֹשׁבֵ י ֵשׂ ִﬠיר ﬠָ זְ רוּ
ַלּוֹתם ְבּ ְ
ר־שׂﬠִ יר לְ הַ חֲ ִרים וּלְ הַ ְשׁ ִמיד וּכְ כ ָ
ֵ
20:23וַיַּﬠַ ְמדוּ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וּמוֹאָ ב ﬠַ ל־יֹ ְשׁבֵ י הַ
ישׁ־בּ ֵרﬠֵ הוּ לְ מַ ְשׁ ִחית:
ְ
ִא
יטה:
ִיהוּדה בָּ א ﬠַ ל־הַ ִמּצְ פֶּ ה לַ ִמּ ְדבָּ ר וַיִּ ְפנוּ אֶ ל־הֶ הָ מוֹן ו ְִהנָּם ְפּג ִָרים נ ְֹפ ִלים אַ ְרצָ ה וְאֵ ין ְפּלֵ ָ
20:24ו ָ
וּפג ִָרים וּכְ לֵ י חֲ מֻ דוֹת וַ ְינַצְּ לוּ לָ הֶ ם ְלאֵ ין ַמ ָשּׂא
ת־שׁלָ לָ ם וַיִּ ְמצְ אוּ בָ הֶ ם לָ רֹב ְוּרכוּשׁ ְ
ְ
ְהוֹשׁפָ ט וְﬠַ מּוֹ לָ בֹז אֶ
20:25וַ ָיּב ֹא י ָ
לוֹשׁה בֹּזְ זִ ים אֶ ת־הַ ָשּׁלָ ל כִּ י ַרב־הוּא:
וַיִּ ְהיוּ י ִָמים ְשׁ ָ
ת־שׁם הַ ָמּקוֹם הַ הוּא ﬠֵ ֶמק
ֵ
י־שׁם בֵּ ֲרכוּ אֶ ת־יְהוָה ﬠַ ל־כֵּן ָק ְראוּ אֶ
20:26וּבַ יּוֹם הָ ְר ִב ִﬠי נִ ְקהֲ לוּ לְ ﬠֵ מֶ ק ְבּ ָרכָה כִּ ָ
ְבּ ָרכָה ﬠַ ד־הַ יּוֹם:
י־שׂ ְמּחָ ם יְהוָה
ְרוּשׁלַ ִם ְבּ ִשׂ ְמחָ ה כִּ ִ
ֹאשׁם לָ שׁוּב אֶ ל־י ָ
ִיהוֹשׁפָ ט ְבּ ר ָ
ָ
ִירוּשׁלַ ִם ו
ָ
ְהוּדה ו
ָל־אישׁ י ָ
20:27וַיָּשֻׁ בוּ כּ ִ
מֵ אוֹיְבֵ יהֶ ם:
וּבכִ נֹּרוֹת וּבַ חֲ צֹצְ רוֹת אֶ ל־בֵּ ית יְהוָה:
ְרוּשׁלַ ִם ִבּנְבָ לִ ים ְ
ַ 20:28ו ָיּבֹאוּ י ָ
ַ 20:29וי ְִהי פַּ חַ ד אֱ ִהים ﬠַ ל כָּל־מַ ְמלְ כוֹת הָ אֲ ָרצוֹת ְבּ ָשׁ ְמﬠָ ם כִּ י ִנלְ חַ ם יְהוָה ִﬠם אוֹיְבֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוֹשׁפָ ט וַ ָיּנַח לוֹ אֱ הָ יו ִמסָּ ִביב:
20:30ו ִַתּ ְשׁקֹ ט מַ לְ כוּת י ָ
ְשׁם ִאמּוֹ
ירוּשׁלַ ִם ו ֵ
ָ
ן־שׁ ִשׁים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה ְבּמָ לְ כוֹ וְﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ ֵמשׁ ָשׁנָה ָמלַ ִבּ
ְהוּדה בֶּ ְ
ְהוֹשׁפָ ט ﬠַ ל־י ָ
20:31וַיִּ ְמ י ָ
ת־שׁלְ ִחי:
ִ
ﬠֲזוּבָ ה בַּ
ָשׁ ר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה:
20:32וַיֵּלֶ ְבּ ֶד ֶר אָ ִביו אָ סָ א ְול ֹא־סָ ר ִממֶּ נָּה לַ ﬠֲשׂוֹת הַ יּ ָ
20:33אַ הַ בָּ מוֹת ל ֹא־סָ רוּ ְו עוֹד הָ ﬠָ ם ל ֹא־הֵ כִ ינוּ ְלבָ בָ ם לֵ א הֵ י אֲ בֹתֵ יהֶ ם:
תוּבים ְבּ ִד ְב ֵרי יֵהוּא בֶ ן־חֲ ָננִי אֲ ֶשׁר הֹ ﬠֲלָ ה ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ַמ ְלכֵי
שׁ ִנים וְהָ אַ חֲ ֹרנִים ִהנָּם כְּ ִ
ְהוֹשׁפָ ט הָ ִרא ֹ
ְ 20:34ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי י ָ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוּדה ﬠִ ם אֲ חַ זְ יָה מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא ִה ְר ִשׁיﬠַ לַ ﬠֲשׂוֹת:
ְהוֹשׁפָ ט מֶ לֶ ־י ָ
20:35וְאַ חֲ ֵריכֵן אֶ ְתחַ בַּ ר י ָ
ַ 20:36ויְחַ ְבּ ֵרהוּ ﬠִ מּוֹ לַ ﬠֲשׂוֹת אֳ נִיּוֹת לָ לֶ כֶת תַּ ְר ִשׁישׁ ַו ַיּﬠֲשׂוּ אֳ נִיּוֹת ְבּﬠֶ צְ יוֹן גָּבֶ ר:
ֲשׂי
ת־מﬠ ֶ
ַ
ְהוֹשׁפָ ט לֵ אמֹר כְּ ִה ְתחַ בֶּ ְר ִﬠם־אֲ חַ זְ יָהוּ פָּ ַרץ יְהוָה אֶ
20:37וַיִּ ְתנַבֵּ א אֱ לִ יﬠֶ זֶר בֶּ ן־דּ ָֹדוָהוּ ִממָּ ֵר ָשׁה ﬠַ ל־י ָ
ל־תּ ְר ִשׁישׁ:
וַיִּ ָשּׁ ְברוּ אֳ נִיּוֹת ְול ֹא ﬠָ צְ רוּ לָ לֶ כֶת אֶ ַ
ְהוֹרם ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ְהוֹשׁפָ ט ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ָקּבֵ ר ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו ְבּﬠִ יר ָדּוִיד וַיִּ ְמ י ָ
21:1וַיִּ ְשׁכַּב י ָ
ְהוֹשׁפָ ט
וּמיכָאֵ ל וּ ְשׁפַ ְטיָהוּ כָּל־אֵ לֶּ ה ְבּנֵי י ָ
ִיחיאֵ ל וּזְ כ ְַריָהוּ וַ ֲﬠז ְַריָהוּ ִ
ְהוֹשׁפָ ט ֲﬠז ְַריָה ו ִ
21:2וְלוֹ־אַ ִחים ְבּנֵי י ָ
מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל:
יהוּדה וְאֶ ת־הַ ַמּ ְמלָ כָה נָתַ ן
21:3וַיִּ ֵתּן לָ הֶ ם אֲ ִביהֶ ם ַמ ָתּנוֹת ַרבּוֹת ְלכֶסֶ ף וּלְ זָהָ ב וּלְ ִמגְ ָדּנוֹת ﬠִ ם־ﬠָ ֵרי ְמצֻרוֹת ִבּ ָ
יהוֹרם כִּ י־הוּא הַ ְבּכוֹר:
ָ
לִ
ל־מ ְמלֶ כַת אָ ִביו וַיִּ ְתחַ זַּק ַויַּהֲ רֹג אֶ ת־כָּל־אֶ חָ יו בֶּ חָ ֶרב ְוגַם ִמ ָשּׂ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוֹרם ﬠַ ַ
21:4וַיּ ָָקם י ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וּשׁמוֹנֶה ָשׁנִ ים מָ לַ ִבּ
ְהוֹרם ְבּ ָמלְ כוֹ ְ
וּשׁתַּ יִם ָשׁנָה י ָ
ן־שׁ ִשׁים ְ
21:5בֶּ ְ
ְתה לּוֹ ִא ָשּׁה וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה:
21:6וַיֵּלֶ ְבּ ֶד ֶר מַ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ בֵּ ית אַ ְחאָ ב כִּ י בַּ ת־אַ ְחאָ ב הָ י ָ
ְ 21:7ול ֹא־אָ בָ ה יְהוָה לְ הַ ְשׁ ִחית אֶ ת־בֵּ ית ָדּוִיד לְ מַ ﬠַ ן הַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר כּ ַָרת לְ ָדוִיד ְוכַאֲ ֶשׁר אָ מַ ר לָ תֵ ת לוֹ נִיר וּלְ בָ נָיו
כָּל־הַ יּ ִָמים:
ְהוּדה וַיּ ְַמלִ יכוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם מֶ לֶ :
ְ 21:8בּיָמָ יו פָּ ַשׁע אֱ דוֹם ִמתַּ חַ ת יַד־י ָ
ם־שׂ ָריו ְוכָל־הָ ֶרכֶב ﬠִ מּוֹ וַי ְִהי ָקם לַ יְלָ ה וַ ַיּ אֶ ת־אֱ דוֹם הַ סּוֹבֵ ב אֵ לָ יו וְאֵ ת ָשׂ ֵרי הָ ָרכֶב:
ָ
ְהוֹרם ﬠִ
21:9וַ ַיּ ֲﬠבֹר י ָ
ְהוּדה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה אָ ז ִתּפְ ַשׁע ִל ְבנָה בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ִמ ַתּחַ ת יָדוֹ כִּ י ﬠָ זַב אֶ ת־יְהוָה
21:10וַיִּ ְפ ַשׁע אֱ דוֹם ִמתַּ חַ ת יַד־י ָ
אֱ הֵ י אֲ בֹתָ יו:
ְהוּדה:
רוּשׁלַ ִם ַויּ ַַדּח אֶ ת־י ָ
ְהוּדה וַ ֶיּזֶן אֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
21:11גַּם־הוּא ﬠָ ָשׂה־בָ מוֹת ְבּהָ ֵרי י ָ
21:12וַ ָיּב ֹא אֵ לָ יו ִמכְ תָּ ב מֵ אֵ לִ ָיּהוּ הַ נּ ִָביא לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמ ר יְהוָה אֱ הֵ י ָדּוִיד אָ ִבי תַּ חַ ת אֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ לַ כְ ָתּ ְבּ ַד ְרכֵי
ְהוּדה:
וּב ַד ְרכֵי אָ סָ א מֶ לֶ ־י ָ
ְהוֹשׁפָ ט אָ ִבי ְ
י ָ
ְרוּשׁלַ ִם כְּ הַ זְ נוֹת בֵּ ית אַ ְחאָ ב ְוגַם אֶ ת־אַ חֶ י
ְהוּדה וְאֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י י ָ
21:13וַתֵּ לֶ ְבּ ֶד ֶר מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַתַּ זְ נֶה אֶ ת־י ָ
טּוֹבים ִמ ְמּ הָ ָרגְ ָתּ:
בֵ ית־אָ ִבי הַ ִ
כוּשׁ :
ָל־ר ֶ
וּבכ ְ
ָשׁי ְ
וּבנ ֶ
וּבבָ נֶי ְ
ְ
ִ 21:14הנֵּה יְהוָה ֹנגֵף מַ גֵּפָ ה גְ דוֹלָ ה ְבּﬠַ מֶּ
21:15וְאַ ָתּה בָּ חֳ לָ יִים ַר ִבּים ְבּ ַמחֲ לֵ ה מֵ ﬠֶ י ﬠַ ד־יֵצְ אוּ מֵ ﬠֶ י ִמן־הַ חֹ ִלי י ִָמים ﬠַ ל־י ִָמים:
כּוּשׁים:
ְהוֹרם אֵ ת רוּחַ הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּים וְהָ ﬠַ ְר ִבים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־יַד ִ
21:16וַיָּﬠַ ר יְהוָה ﬠַ ל־י ָ
יהוּדה וַיִּ ְב ָקעוּהָ וַיִּ ְשׁבּוּ אֵ ת כָּל־הָ ְרכוּשׁ הַ ִנּ ְמצָא לְ בֵ ית־הַ מֶּ לֶ ְוגַם־בָּ נָיו ְו ָנ ָשׁיו ְול ֹא נִ ְשׁאַ ר־לוֹ בֵּ ן כִּ י
ַ 21:17ו ַיּﬠֲלוּ ִב ָ
ִאם־יְהוֹאָ חָ ז ְקטֹן בָּ נָיו:
21:18וְאַ חֲ ֵרי כָּל־ז ֹאת ְנגָפוֹ יְהוָה ְבּמֵ ﬠָ יו לָ חֳ לִ י לְ אֵ ין מַ ְרפֵּ א:
21:19וַי ְִהי ְלי ִָמים ִמיּ ִָמים וּכְ ﬠֵ ת צֵאת הַ ֵקּץ ְלי ִָמים ְשׁ ַניִם יָצְ אוּ ֵמﬠָ יו ﬠִ ם־חָ לְ יוֹ וַיּ ָָמת ְבּתַ חֲ ל ִֻאים ָר ִﬠים וְל ֹא־ﬠָ שׂוּ לוֹ
ﬠַ מּוֹ ְשׂ ֵרפָ ה כִּ ְשׂ ֵרפַ ת אֲ בֹתָ יו:

ירוּשׁלָ ִם וַיֵּלֶ ְבּל ֹא חֶ ְמ ָדּה וַיִּ ְק ְבּ ֻרהוּ ְבּ ִﬠיר ָדּוִיד וְל ֹא
ָ
וּשׁמוֹנֶה ָשׁנִים מָ לַ ִבּ
וּשׁתַּ יִם הָ יָה ְבמָ ְלכוֹ ְ
ן־שׁ ִשׁים ְ
21:20בֶּ ְ
ְבּ ִק ְברוֹת הַ ְמּלָ כִ ים:
ְרוּשׁלַ ִם אֶ ת־אֲ חַ זְ יָהוּ ְבנוֹ הַ ָקּטֹן ַתּ ְח ָתּיו כִּ י כָל־הָ ִראשֹׁנִים הָ ַרג הַ גְּ דוּד הַ בָּ א בָ ﬠַ ְר ִבים לַ ַמּחֲ נֶה
יוֹשׁבֵ י י ָ
22:1וַיּ ְַמלִ יכוּ ְ
ְהוּדה:
ְהוֹרם מֶ לֶ י ָ
וַיִּ ְמ אֲ חַ זְ יָהוּ בֶ ן־י ָ
ְשׁם ִאמּוֹ ﬠֲתַ לְ יָהוּ בַּ ת־ﬠָ ְמ ִרי:
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
ְשׁנָה אַ חַ ת מָ לַ ִבּ
וּשׁתַּ יִם ָשׁנָה אֲ חַ זְ יָהוּ ְבמָ ְלכוֹ ו ָ
 22:2בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִריםְ 1
ְתה יוֹﬠַ צְ תּוֹ ְלהַ ְר ִשׁיﬠַ :
22:3גַּם־הוּא הָ לַ ְבּ ַד ְרכֵי בֵּ ית אַ ְחאָ ב כִּ י ִאמּוֹ הָ י ָ
22:4וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ בֵ ית אַ ְחאָ ב כִּ י־הֵ ָמּה הָ יוּ־לוֹ יוֹﬠֲצִ ים אַ חֲ ֵרי מוֹת אָ ִביו ְל ַמ ְשׁ ִחית לוֹ:
ְהוֹרם בֶּ ן־אַ ְחאָ ב מֶ לֶ ִי ְשׂ ָראֵ ל לַ ִמּ ְלחָ מָ ה ﬠַ ל־חֲ זָאֵ ל מֶ לֶ ־אֲ ָרם ְבּ ָרמוֹת גִּ ְלﬠָ ד וַיַּכּוּ
ָתם הָ לַ ַויֵּלֶ אֶ ת־י ָ
22:5גַּם בַּ ֲﬠצ ָ
ת־יוֹרם:
ָ
הָ ַר ִמּים אֶ
ָשׁב לְ ִה ְת ַרפֵּ א ְביִזְ ְרﬠֶ אל ִמן־הַ ַמּכִּ ים אֲ ֶשׁר ִהכֻּהוּ בָ ָר ָמה ְבּ ִהלָּ חֲ מוֹ אֶ ת־חֲ זָהאֵ ל ֶמלֶ אֲ ָרם וַאֲ חַ זְ ָיהוּ
ַ 22:6ויּ ָ
ְהוֹרם בֶּ ן־אַ ְחאָ ב ְבּיִזְ ְרﬠֶ אל כִּ י־חֹ לֶ ה הוּא:
ְהוּדה י ַָרד לִ ְראוֹת אֶ ת־י ָ
ְהוֹרם מֶ לֶ י ָ
בֶ ן־י ָ
ְהוֹרם אֶ ל־יֵהוּא בֶ ן־נ ְִמ ִשׁי אֲ ֶשׁר ְמ ָשׁחוֹ
וּבבֹאוֹ ָי ָצא ﬠִ ם־י ָ
ל־יוֹרם ְ
ָ
ְתה ְתּבוּסַ ת אֲ חַ זְ יָהוּ לָ בוֹא אֶ
22:7וּמֵ אֱ ִהים הָ י ָ
יְהוָה לְ הַ כְ ִרית אֶ ת־בֵּ ית אַ ְחאָ ב:
וּבנֵי אֲ חֵ י אֲ חַ זְ יָהוּ ְמ ָשׁ ְר ִתים לַ אֲ חַ זְ יָהוּ וַיַּהַ ְרגֵם:
ְהוּדה ְ
ת־שׂ ֵרי י ָ
ָ
ַ 22:8וי ְִהי כְּ ִה ָשּׁפֵ ט יֵהוּא ִﬠם־בֵּ ית אַ ְחאָ ב וַיִּ ְמצָא אֶ
ַ 22:9ויְבַ ֵקּשׁ אֶ ת־אֲ חַ זְ יָהוּ וַיִּ לְ כְּ דֻ הוּ ְוהוּא ִמ ְתחַ בֵּ א ְבשׁ ְֹמרוֹן ַוי ְִבאֻ הוּ אֶ ל־יֵהוּא וַי ְִמתֻ הוּ וַיִּ ְק ְבּ ֻרהוּ כִּ י אָ ְמ רוּ
ָל־לבָ בוֹ וְאֵ ין לְ בֵ ית אֲ חַ זְ יָהוּ לַ ﬠְ צֹר כֹּחַ ְלמַ ְמלָ כָה:
ר־דּ ַרשׁ אֶ ת־יְהוָה ְבּכ ְ
ְהוֹשׁפָ ט הוּא אֲ ֶשׁ ָ
בֶּ ן־י ָ
ְהוּדה:
ֲת ְליָהוּ אֵ ם אֲ חַ זְ יָהוּ ָראֲ תָ ה כִּ י ֵמת ְבּנָהּ ו ַָתּ ָקם ו ְַתּאַ בֵּ ד אֶ ת־כָּל־ז ֶַרע הַ ַמּ ְמלָ כָה ְלבֵ ית י ָ
ַ 22:10וﬠ ַ
מּוּמ ִתים ו ִַתּתֵּ ן אֹתוֹ
ְהוֹשׁבַ ע 2בַּ ת־הַ ֶמּלֶ אֶ ת־יוֹאָ שׁ בֶּ ן־אֲ חַ זְ יָהוּ ו ִַתּגְ נֹב ֹאתוֹ ִמתּוֹ ְבּנֵי־הַ ֶמּלֶ הַ ָ
22:11ו ִַתּ ַקּח י ֶ
ְתה אֲ חוֹת
ְהוֹרם אֵ ֶשׁת יְהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן כִּ י ִהיא הָ י ָ
ְהוֹשׁבַ ע 3בַּ ת־הַ ֶמּלֶ י ָ
ירהוּ י ֶ
ת־מי ִנ ְקתּוֹ בַּ חֲ ַדר הַ ִמּטּוֹת וַתַּ ְס ִתּ ֵ
ֵ
וְאֶ
אֲ חַ זְ יָהוּ ִמפְּ נֵי ﬠֲתַ לְ יָהוּ ְול ֹא הֱ ִמיתָ ְתהוּ:
22:12וַי ְִהי ִאתָּ ם ְבּבֵ ית הָ אֱ ִהים ִמ ְתחַ בֵּ א ֵשׁשׁ ָשׁנִים וַﬠֲתַ לְ יָה מֹלֶ כֶת ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
וּלי ְִשׁ ָמﬠֵ אל בֶּ ן־יְהוֹחָ נָן
ת־שׂ ֵרי הַ מֵּ אוֹת לַ ֲﬠז ְַריָהוּ בֶ ן־ ְירֹחָ ם ְ
ָ
23:1וּבַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִב ִﬠית ִה ְתחַ זַּ ק יְהוֹי ָָדע וַיִּ ַקּח אֶ
ישׁפָ ט בֶּ ן־זִ כְ ִרי ﬠִ מּוֹ בַ ְבּ ִרית:
ֲשׂיָהוּ בֶ ן־ﬠ ֲָדיָהוּ וְאֶ ת־אֱ ִל ָ
ת־מﬠ ֵ
ַ
וְלַ ֲﬠז ְַריָהוּ בֶ ן־עוֹבֵ ד וְאֶ
ְרוּשׁלָ ִם:
אשׁי הָ אָ בוֹת ְלי ְִשׂ ָראֵ ל וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־י ָ
ְהוּדה ְו ָר ֵ
יהוּדה וַיִּ ְק ְבּצוּ אֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם ִמכָּל־ﬠָ ֵרי י ָ
ַ 23:2ויָּסֹ בּוּ ִבּ ָ
ֹתם אֶ ת־בֶּ ן־הַ מֶּ לֶ  4וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם ִהנֵּה בֶ ן־הַ ֶמּלֶ
23:3וַיִּ כְ רֹת כָּל־הַ ָקּהָ ל ְבּ ִרית ְבּבֵ ית הָ אֱ ִהים ﬠִ ם־הַ מֶּ לֶ וַיּ ְַרא א ָ
ל־בּנֵי ָדוִיד:
י ְִמ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ﬠַ ְ
שׁﬠ ֲֵרי הַ ִסּ ִפּים:
23:4זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר תַּ ﬠֲשׂוּ הַ ְשּׁ ִל ִשׁית ִמכֶּם בָּ אֵ י הַ ַשּׁבָּ ת לַ כֹּהֲ נִים וְלַ ְלוִיִּ ם לְ ֹ
23:5וְהַ ְשּׁלִ ִשׁית ְבּבֵ ית הַ מֶּ לֶ וְהַ ְשּׁלִ ִשׁית ְבּ ַשׁﬠַ ר הַ יְסוֹד ְוכָל־הָ ﬠָ ם ְבּחַ צְ רוֹת בֵּ ית יְהוָה:
י־קֹדשׁ הֵ ָמּה ְוכָל־הָ ﬠָ ם י ְִשׁ ְמ רוּ
ֶ
23:6וְאַ ל־יָבוֹא בֵ ית־יְהוָה כִּ י ִאם־הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְמ ָשׁ ְר ִתים לַ ְלוִיִּ ם הֵ ָמּה יָבֹאוּ כִּ
ִמ ְשׁמֶ ֶרת יְהוָה:
וּבצֵאתוֹ:
יוּמת ו ְִהיוּ אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ְבּבֹאוֹ ְ
23:7ו ְִה ִקּיפוּ הַ ְלוִיִּ ם אֶ ת־הַ מֶּ לֶ סָ ִביב ִאישׁ ְוכֵלָ יו ְבּיָדוֹ וְהַ בָּ א אֶ ל־הַ בַּ יִת ָ
ָשׁיו בָּ אֵ י הַ ַשּׁבָּ ת ִﬠם יוֹצְ אֵ י הַ ַשּׁבָּ ת
ְהוּדה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוֹי ָָדע הַ ֹכּהֵ ן וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ אֶ ת־אֲ נ ָ
23:8וַ ַיּﬠֲשׂוּ הַ לְ וִיִּ ם ְוכָל־י ָ
כִּ י ל ֹא פָ טַ ר יְהוֹי ָָד ע הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ מַּ ְחלְ קוֹת:
נִיתים וְאֶ ת־הַ ָמּגִ נּוֹת וְאֶ ת־הַ ְשּׁלָ ִטים אֲ ֶשׁר לַ מֶּ לֶ ָדּוִיד אֲ ֶשׁר בֵּ ית
23:9וַיִּ ֵתּן יְהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן ְל ָשׂ ֵרי הַ מֵּ אוֹת אֶ ת־הַ חֲ ִ
הָ אֱ ִהים:
ַ 23:10ו ַיּﬠ ֲֵמד אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם ו ְִאישׁ ִשׁ ְלחוֹ ְביָדוֹ ִמכֶּתֶ ף הַ בַּ יִת הַ יְמָ נִית ﬠַ ד־כּ ֶֶתף הַ בַּ יִת הַ ְשּׂמָ אלִ ית לַ ִמּזְ בֵּ חַ וְלַ בָּ יִת
ﬠַ ל־הַ ֶמּלֶ סָ ִביב:
ֹאמרוּ י ְִחי
 23:11וַיּוֹצִ א אֶ ת־בֶּ ן־הַ מֶּ לֶ וַיִּ תֵּ ן ﬠָ לָ יו אֶ ת־הַ ֵנּזֶר וְאֶ ת־הָ ﬠֵ דוּת וַיּ ְַמלִ יכוּ אֹ תוֹ וַיִּ ְמ ָשׁחֻ הוּ יְהוֹי ָָד ע וּבָ נָיו וַיּ ְ
הַ מֶּ לֶ :
ֲתלְ יָהוּ אֶ ת־קוֹל הָ ﬠָ ם הָ ָרצִ ים וְהַ ְמהַ לְ ִלים אֶ ת־הַ מֶּ לֶ וַתָּ בוֹא אֶ ל־הָ ﬠָ ם בֵּ ית יְהוָה:
23:12ו ִַתּ ְשׁ ַמע ﬠ ַ
ְתוֹקﬠַ
23:13וַתֵּ ֶרא ו ְִהנֵּה הַ מֶּ לֶ עוֹמֵ ד ﬠַ ל־ﬠַ מּוּדוֹ בַּ מָּ בוֹא וְהַ ָשּׂ ִרים וְהַ חֲ צֹצְ רוֹת ﬠַ ל־הַ ֶמּלֶ ְוכָל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ ָשׂמֵ חַ ו ֵ
ת־בּג ֶָדיהָ וַתּ ֹאמֶ ר ֶק ֶשׁר ָק ֶשׁר:
ְ
וּמוֹדיﬠִ ים לְ הַ לֵּ ל ו ִַתּ ְק ַרע ﬠֲתַ לְ יָהוּ אֶ
ִ
שׁוֹר ִרים ִבּכְ לֵ י הַ ִשּׁיר
בַּ חֲ צֹצְ רוֹת וְהַ ְמ ֲ

 MTאַ ְרבָּ ִﬠים  LXX(L 107-120-130-321 554) Syr //ﬠֶ ְשׂ ִרים 2
ְהוֹשׁבַ ע 11
ְהוֹשׁ ְבﬠַ ת  LXX(BL) //י ֶ
 MTי ַ
ְהוֹשׁבַ ע 11
ְהוֹשׁ ְבﬠַ ת  LXX(BL) //י ֶ
 MTי ַ

ֹתם אֶ ת־בֶּ ן־הַ ֶמּלֶ
)הַ ֶמּלֶ הַ ֶמּלֶ (  LXX // omit MT Tg Syr Vgוַיּ ְַרא א ָ

3

1
2
3
4

ל־מבֵּ ית הַ ְשּׂ ֵדרוֹת ְוהַ בָּ א
קוּדי הַ חַ יִל וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם הוֹצִ יאוּהָ אֶ ִ
ת־שׂ ֵרי הַ מֵּ אוֹת פְּ ֵ
ָ
23:14וַיּוֹצֵ א יְהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן אֶ
אַ חֲ ֶריהָ יוּמַ ת בֶּ חָ ֶרב כִּ י אָ מַ ר הַ כֹּהֵ ן ל ֹא ְת ִמיתוּהָ בֵּ ית יְהוָה:
סּוּסים בֵּ ית הַ ֶמּלֶ וַי ְִמיתוּהָ ָשׁם:
ל־מבוֹא ַשׁﬠַ ר־הַ ִ
23:15וַיּ ִָשׂימוּ לָ הּ י ַָדיִם ו ַָתּבוֹא אֶ ְ
23:16וַיִּ כְ רֹת יְהוֹי ָָדע ְבּ ִרית בֵּ ינוֹ וּבֵ ין כָּל־הָ ﬠָ ם וּבֵ ין הַ מֶּ לֶ לִ ְהיוֹת לְ ﬠָ ם לַ יהוָה:
ת־מזְ ְבּחֹ ָתיו וְאֶ ת־צְ לָ מָ יו ִשׁבֵּ רוּ וְאֵ ת ַמ ָתּן כֹּהֵ ן הַ בַּ ﬠַ ל הָ ְרגוּ ִל ְפנֵי
ִ
ַ 23:17ו ָיּבֹאוּ כָל־הָ ﬠָ ם בֵּ ית־הַ בַּ ﬠַ ל וַיִּ ְתּצֻהוּ וְאֶ
הַ ִמּזְ ְבּחוֹת:
ת־מ ְח ְלקוֹת הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְלוִיִּ ם 1אֲ ֶשׁר חָ לַ ק ָדּוִיד
ַ
ָשׂם יְהוֹי ָָדע ְפּ ֻקדֹּת בֵּ ית יְהוָה ְבּיַד הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְלוִיִּ ם ַו ַיּﬠ ֲֵמד אֶ
ַ 23:18ויּ ֶ
וּב ִשׁיר ﬠַ ל י ְֵדי ָדוִיד:
ֹשׁה ְבּ ִשׂ ְמחָ ה ְ
תוֹרת מ ֶ
ﬠַ ל־בֵּ ית יְהוָה לְ הַ ﬠֲלוֹת עֹ לוֹת לַ יהוָה ַכּכָּתוּב ְבּ ַ
ָל־דּבָ ר:
ל־שׁﬠ ֲֵרי בֵּ ית יְהוָה ְול ֹא־ ָיב ֹא טָ ֵמא לְ כ ָ
23:19וַ ַיּﬠֲמֵ ד הַ שּׁוֹﬠ ֲִרים ﬠַ ַ
מּוֹשׁלִ ים בָּ ﬠָ ם וְאֵ ת כָּל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ וַיֹּ ִרידוּ אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ִמבֵּ ית
ת־שׂ ֵרי הַ מֵּ אוֹת וְאֶ ת־הָ אַ ִדּ ִירים וְאֶ ת־הַ ְ
ָ
23:20וַיִּ ַקּח אֶ
ַיּוֹשׁיבוּ אֶ ת־הַ ֶמּלֶ ﬠַ ל כִּ סֵּ א הַ ַמּ ְמלָ כָה:
־שׁﬠַ ר הָ ﬠֶ לְ יוֹן בֵּ ית הַ ֶמּלֶ ו ִ
יְהוָה ַו ָיּבֹאוּ ְבּתוֹ ַ
23:21וַיִּ ְשׂ ְמחוּ כָל־ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ וְהָ ﬠִ יר ָשׁ ָקטָ ה וְאֶ ת־ﬠֲתַ ְליָהוּ הֵ ִמיתוּ בֶ חָ ֶרב:
ְשׁם ִאמּוֹ צִ ְביָה ִמ ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע:
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
ן־שׁבַ ע ָשׁנִים יֹ אָ שׁ ְבּמָ לְ כוֹ וְאַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
24:1בֶּ ֶ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כָּל־יְמֵ י יְהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן:
ַ 24:2ויַּﬠַ שׂ יוֹאָ שׁ הַ יּ ָ
24:3וַיִּ ָשּׂא־לוֹ יְהוֹי ָָדע נ ִָשׁים ְשׁתָּ יִם וַיּוֹלֶ ד בָּ נִים וּבָ נוֹת:
ַ 24:4וי ְִהי אַ חֲ ֵריכֵן הָ יָה ﬠִ ם־לֵ ב יוֹאָ שׁ ְלחַ ֵדּשׁ אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה:
ְהוּדה ְו ִק ְבצוּ ִמכָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל כֶּסֶ ף ְלחַ זֵּ ק אֶ ת־בֵּ ית אֱ הֵ יכֶם
ֹאמר לָ הֶ ם צְ אוּ ְלﬠָ ֵרי י ָ
24:5וַיִּ ְקבֹּץ אֶ ת־הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם וַיּ ֶ
ִמ ֵדּי ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה וְאַ תֶּ ם ְתּמַ הֲ רוּ לַ ָדּבָ ר ְול ֹא ִמהֲ רוּ הַ לְ וִיִּ ם:
ירוּשׁלַ ִם
ָ
וּמ
יהוּדה ִ
ֹא־ד ַר ְשׁתָּ ﬠַ ל־הַ ְלוִיִּ ם ְלהָ ִביא ִמ ָ
24:6וַיִּ ְק ָרא הַ מֶּ לֶ לִ יהוֹי ָָד ע הָ ר ֹאשׁ וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ מַ דּוּﬠַ ל ָ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה וְהַ ָקּהָ ל ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ְל ֹאהֶ ל הָ ﬠֵ דוּת:
אֶ ת־מַ ְשׂאַ ת מ ֶ
ָל־ק ְד ֵשׁי בֵ ית־יְהוָה ﬠָ שׂוּ לַ ְבּﬠָ לִ ים:
24:7כִּ י ﬠֲתַ לְ יָהוּ הַ ִמּ ְר ַשׁﬠַ ת בָּ נֶיהָ פָ ְרצוּ אֶ ת־בֵּ ית הָ אֱ ִהים ְוגַם כּ ָ
24:8וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ וַ ַיּﬠֲשׂוּ אֲ רוֹן אֶ חָ ד וַיִּ ְתּנֻהוּ ְבּ ַשׁﬠַ ר בֵּ ית־יְהוָה חוּ ָצה:
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־הָ אֱ ִהים ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ירוּשׁלַ ִם לְ הָ ִביא לַ יהוָה ַמ ְשׂאַ ת מ ֶ
ָ
וּב
יהוּדה ִ
24:9וַיִּ ְתּנוּ־קוֹל ִבּ ָ
24:10וַיִּ ְשׂ ְמחוּ כָל־הַ ָשּׂ ִרים ְוכָל־הָ ﬠָ ם וַיּ ִָביאוּ וַיּ ְַשׁלִ יכוּ לָ אָ רוֹן ﬠַ ד־לְ כַלֵּ ה:
י־רב הַ כֶּסֶ ף וּבָ א סוֹפֵ ר הַ ֶמּלֶ וּפְ ִקיד
אוֹתם כִּ ַ
ל־פּ ֻק ַדּת הַ ֶמּלֶ ְבּיַד הַ ְלוִיִּ ם וְכִ ְר ָ
ַ 24:11וי ְִהי ְבּﬠֵ ת י ִָביא אֶ ת־הָ אָ רוֹן אֶ ְ
ל־מ קֹמוֹ כֹּה ﬠָ שׂוּ לְ יוֹם ְבּיוֹם וַיַּאַ ְספוּ־כֶסֶ ף לָ ֹרב:
ִישׁי ֻבהוּ אֶ ְ
ִשּׂאֻ הוּ ו ִ
כֹּהֵ ן הָ ר ֹאשׁ וִיﬠָ רוּ אֶ ת־הָ אָ רוֹן ְוי ָ
ֲבוֹדת בֵּ ית־יְהוָה וַיִּ ְהיוּ שֹׂכְ ִרים חֹ צְ ִבים וְחָ ָר ִשׁים ְלחַ ֵדּשׁ בֵּ ית
ל־עוֹשׂה ְמלֶ אכֶת ﬠ ַ
ֵ
24:12וַיִּ ְתּנֵהוּ הַ מֶּ לֶ וִיהוֹי ָָד ע אֶ
יְהוָה ְוגַם לְ חָ ָר ֵשׁי בַ ְרזֶל וּ ְנחֹ ֶשׁת לְ חַ ֵזּק אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה:
ל־מ ְתכֻּנְ תּוֹ וַיְאַ ְמּצֻהוּ:
24:13וַ ַיּﬠֲשׂוּ עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה וַתַּ ﬠַ ל אֲ רוּכָה לַ ְמּלָ אכָה ְבּי ָָדם וַ ַיּﬠ ֲִמידוּ אֶ ת־בֵּ ית הָ אֱ ִהים ﬠַ ַ
ֲשׂהוּ כ ִֵלים ְלבֵ ית־יְהוָה כְּ לֵ י ָשׁ ֵרת וְהַ ﬠֲלוֹת ְוכַפּוֹת
ת־שׁאָ ר הַ כֶּסֶ ף ַו ַיּﬠ ֵ
ְ
ַלּוֹתם הֵ ִביאוּ ִל ְפנֵי הַ ֶמּלֶ וִיהוֹי ָָדע אֶ
24:14וּכְ כ ָ
וּכְ לֵ י זָהָ ב וָכָסֶ ף וַיִּ ְהיוּ מַ ﬠֲלִ ים עֹלוֹת ְבּבֵ ית־יְהוָה תָּ ִמיד כֹּל יְמֵ י יְהוֹי ָָד ע:
וּשׁ ִשׁים ָשׁנָה ְבּמוֹתוֹ:
24:15וַיִּ זְ ַקן יְהוֹי ָָד ע וַיִּ ְשׂבַּ ע י ִָמים וַ ָיּמֹת בֶּ ן־מֵ אָ ה ְ
יר־דּוִיד ִﬠם־הַ ְמּלָ כִ ים כִּ י־ﬠָ ָשׂה טוֹבָ ה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִﬠם הָ אֱ ִהים וּבֵ יתוֹ:
24:16וַיִּ ְק ְבּ ֻרהוּ ְב ִﬠ ָ
הוּדה וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ לַ מֶּ לֶ אָ ז ָשׁמַ ע הַ ֶמּלֶ אֲ לֵ יהֶ ם:
24:17וְאַ חֲ ֵרי מוֹת יְהוֹי ָָד ע בָּ אוּ ָשׂ ֵרי ְי ָ
ירוּשׁלַ ִם
ָ
ְהוּדה ִו
י־ק ֶצף ﬠַ ל־י ָ
ֲצַבּים וַי ְִה ֶ
24:18וַיַּﬠַ זְ בוּ אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם וַיַּﬠַ ְבדוּ אֶ ת־הָ אֲ ֵשׁ ִרים וְאֶ ת־הָ ﬠ ִ
ְבּאַ ְשׁמָ תָ ם ז ֹאת:
24:19וַיִּ ְשׁלַ ח בָּ הֶ ם ְנ ִב ִאים לַ הֲ ִשׁיבָ ם אֶ ל־יְהוָה וַיָּﬠִ ידוּ בָ ם ְול ֹא הֶ אֱ זִ ינוּ:
ֹאמר לָ הֶ ם כֹּה אָ ַמ ר הָ אֱ ִהים לָ מָ ה
24:20וְרוּחַ אֱ ִהים לָ ְב ָשׁה אֶ ת־זְ כ ְַריָה בֶּ ן־יְהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן וַ ַיּ ֲﬠמֹד מֵ ﬠַ ל לָ ﬠָ ם וַיּ ֶ
ת־מצְ ות יְהוָה ְול ֹא תַ צְ לִ יחוּ כִּ י־ ֲﬠז ְַבתֶּ ם אֶ ת־יְהוָה וַ ַיּ ֲﬠזֹב אֶ ְתכֶם:
ִ
עֹב ִרים אֶ
אַ תֶּ ם ְ
24:21וַיִּ ְק ְשׁרוּ ﬠָ לָ יו וַיִּ ְרגְּ מֻ הוּ אֶ בֶ ן ְבּ ִמצְ וַת הַ ֶמּלֶ בַּ חֲ ַצ ר בֵּ ית יְהוָה:
ת־בּנוֹ וּכְ מוֹתוֹ אָ ַמר י ֵֶרא יְהוָה ְוי ְִדרֹשׁ:
ְ 24:22ול ֹא־ ָזכַר יוֹאָ שׁ הַ מֶּ לֶ הַ חֶ סֶ ד אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה יְהוֹי ָָדע אָ ִביו ﬠִ מּוֹ ַויַּהֲ רֹג אֶ ְ
ָל־שׂ ֵרי הָ ﬠָ ם ֵמﬠָ ם
ִירוּשׁלַ ִם וַיּ ְַשׁ ִחיתוּ אֶ ת־כּ ָ
ָ
ְהוּדה ו
24:23וַי ְִהי לִ ְתקוּפַ ת הַ ָשּׁנָה ﬠָ לָ ה ﬠָ לָ יו חֵ יל אֲ ָרם וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל־י ָ
ָל־שׁלָ לָ ם ִשׁלְּ חוּ לַ מֶ לֶ ַדּ ְרמָ ֶשׂק:
ְוכ ְ
בוֹתיהֶ ם
24:24כִּ י ְב ִמצְ ﬠַ ר אֲ נ ִָשׁים בָּ אוּ חֵ יל אֲ ָרם וַיהוָה נ ַָתן ְבּי ָָדם חַ יִל לָ רֹב ְמאֹ ד כִּ י ﬠָ זְ בוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ֵ
וְאֶ ת־יוֹאָ שׁ ﬠָ שׂוּ ְשׁפָ ִטים:
וּבלֶ כְ תָּ ם ִמ ֶמּנּוּ כִּ י־ﬠָ זְ בוּ אֹתוֹ ְבּמַ חֲ ליִּ ים ַר ִבּים ִה ְת ַק ְשּׁרוּ ﬠָ לָ יו ﬠֲבָ ָדיו ִבּ ְדמֵ י ְבּנֵי יְהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן וַיַּהַ ְרגֻהוּ
ְ 24:25
ל־מטָּ תוֹ וַ ָיּמֹת וַיִּ ְק ְבּרֻ הוּ ְבּﬠִ יר ָדּוִיד ְול ֹא ְקבָ רֻ הוּ ְבּ ִק ְב רוֹת הַ ְמּלָ כִ ים:
ﬠַ ִ
ת־מ ְח ְלקוֹת הַ ֹכּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם 18
ַ
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ן־שׁ ְמ ִרית הַ מּוֹאָ ִבית:
ן־שׁ ְמﬠָ ת הָ ﬠַ מּוֹנִית וִיהוֹזָבָ ד בֶּ ִ
24:26וְאֵ לֶּ ה הַ ִמּ ְת ַק ְשּׁ ִרים ﬠָ לָ יו זָבָ ד בֶּ ִ
ל־מ ְד ַרשׁ סֵ פֶ ר הַ ְמּלָ כִ ים וַיִּ ְמ אֲ ַמצְ יָהוּ ְבנוֹ
תוּבים ﬠַ ִ
24:27וּבָ נָיו ְורֹב הַ מַּ ָשּׂא ﬠָ לָ יו וִיסוֹד בֵּ ית הָ אֱ ִהים ִהנָּם כְּ ִ
תַּ ְחתָּ יו:
ירוּשׁלָ יִם:
ָ
ירוּשׁלָ ִם ְו ֵשׁם ִאמּוֹ יְהוֹﬠַ ָדּן ִמ
ָ
25:1בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה מָ לַ אֲ מַ צְ יָהוּ וְﬠֶ ְשׂ ִרים ו ֵָת ַשׁ ע ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה ַרק ל ֹא ְבּלֵ בָ ב ָשׁלֵ ם:
25:2וַיַּﬠַ שׂ הַ יּ ָ
25:3וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר חָ זְ ָקה הַ מַּ ְמלָ כָה ְבּיָדוֹ וַיַּהֲ רֹג אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו הַ מַּ כִּ ים אֶ ת־הַ ֶמּלֶ אָ ִביו:
ֹשׁה אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה לֵ אמֹר ל ֹא־יָמוּתוּ אָ בוֹת ﬠַ ל־בָּ נִים
תּוֹרה ְבּסֵ פֶ ר מ ֶ
ת־בּנֵיהֶ ם ל ֹא הֵ ִמית כִּ י ַככָּתוּב בַּ ָ
ְ
25:4וְאֶ
וּבָ נִים ל ֹא־יָמוּתוּ ﬠַ ל־אָ בוֹת כִּ י ִאישׁ ְבּחֶ ְטאוֹ יָמוּתוּ:
וּבנְ י ִָמן וַיִּ ְפ ְק ֵדם
ְהוּדה ִ
ידם לְ בֵ ית־אָ בוֹת ְל ָשׂ ֵרי הָ אֲ לָ ִפים וּלְ ָשׂ ֵרי הַ ֵמּאוֹת ְלכָל־י ָ
ְהוּדה וַ ַיּﬠ ֲִמ ֵ
25:5וַיִּ ְקבֹּץ אֲ מַ צְ יָהוּ אֶ ת־י ָ
לְ ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָמַ ﬠְ לָ ה וַיִּ ְמצָאֵ ם ְשׁ שׁ־מֵ אוֹת אֶ לֶ ף בָּ חוּר יוֹצֵא צָבָ א ֹאחֵ ז ר ַֹמח וְצִ נָּה:
25:6וַיִּ ְשׂכֹּר ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל מֵ אָ ה אֶ לֶ ף גִּ בּוֹר חָ יִל ְבּ ֵמאָ ה כִ כַּר־כָּסֶ ף:
25:7ו ְִאישׁ הָ אֱ ִהים בָּ א אֵ לָ יו לֵ אמֹר הַ ֶמּלֶ אַ ל־יָב ֹא ִﬠ ְמּ צְ בָ א י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י אֵ ין יְהוָה ִﬠם־י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּל ְבּ ֵני אֶ ְפ ָריִם:
וּלהַ כְ ִשׁיל:
יל הָ אֱ ִהים ִל ְפנֵי אוֹיֵב כִּ י יֶשׁ־כֹּחַ בֵּ א ִהים לַ ְﬠזוֹר ְ
ֲשׂה חֲ זַק לַ ִמּ ְלחָ מָ ה יַכְ ִשׁ ְ
25:8כִּ י ִאם־בּ ֹא אַ תָּ ה ﬠ ֵ
25:9וַיּ ֹאמֶ ר אֲ מַ צְ יָהוּ לְ ִאישׁ הָ אֱ ִהים וּמַ ה־לַּ ﬠֲשׂוֹת לִ ְמאַ ת הַ כִּ כָּר אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי ִלגְ דוּד י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר ִאישׁ הָ אֱ ִהים
יֵשׁ לַ יהוָה לָ תֶ ת לְ הַ ְרבֵּ ה ִמזֶּ ה:
יהוּדה וַיָּשׁוּבוּ
קוֹמם וַיִּ חַ ר אַ פָּ ם ְמאֹד ִבּ ָ
ַ 25:10ויּ ְַב ִדּילֵ ם אֲ מַ צְ יָהוּ ְלהַ גְּ דוּד אֲ ֶשׁר־בָּ א אֵ לָ יו ֵמאֶ ְפ ַריִם לָ לֶ כֶת ִל ְמ ָ
לִ ְמקוֹמָ ם בָּ חֳ ִרי־אָ ף:
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים:
ֵי־שׂ ִﬠיר ﬠ ֶ
ת־בּנ ֵ
ְ
25:11וַאֲ מַ צְ יָהוּ ִה ְתחַ זַּ ק וַיִּ נְהַ ג אֶ ת־ﬠַ מּוֹ ַויֵּלֶ גֵּיא הַ ֶמּלַ ח ַו ַיּ אֶ
נִב ָקעוּ:
ְהוּדה וַי ְִביאוּם לְ ר ֹאשׁ הַ סָּ לַ ע וַיּ ְַשׁ ִליכוּם ֵמר ֹאשׁ־הַ סֶּ לַ ע ְוכֻלָּ ם ְ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים חַ יִּ ים ָשׁבוּ ְבּנֵי י ָ
25:12וַﬠ ֶ
ְהוּדה ִמשּׁ ְֹמרוֹן וְﬠַ ד־בֵּ ית חוֹרוֹן ַויַּכּוּ
וּבנֵי הַ גְּ דוּד אֲ ֶשׁר הֵ ִשׁיב אֲ מַ צְ יָהוּ ִמלֶּ כֶת ﬠִ מּוֹ לַ ִמּלְ חָ מָ ה וַיִּ פְ ְשׁטוּ ְבּﬠָ ֵרי י ָ
ְ 25:13
מֵ הֶ ם ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים וַ ָיּבֹזּוּ ִבּ ָזּה ַרבָּ ה:
ידם לוֹ לֵ א ִהים ו ְִל ְפנֵיהֶ ם
דוֹמים וַיָּבֵ א אֶ ת־אֱ הֵ י ְבּנֵי ֵשׂ ִﬠיר וַ ַיּﬠ ֲִמ ֵ
25:14וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי בוֹא אֲ מַ צְ יָהוּ מֵ הַ כּוֹת אֶ ת־אֲ ִ
י ְִשׁתַּ חֲ וֶה וְלָ הֶ ם ְי ַקטֵּ ר:
ֹא־הצִּ ילוּ
25:15וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה בַּ אֲ מַ צְ יָהוּ וַיִּ ְשׁלַ ח אֵ לָ יו נ ִָביא וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ לָ מָּ ה ָד ַר ְשׁ ָתּ אֶ ת־אֱ הֵ י הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ל ִ
אֶ ת־ﬠַ מָּ ם ִמיּ ֶָד :
ֹאמר י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י־יָﬠַ ץ
25:16וַי ְִהי ְבּ ַד ְבּרוֹ אֵ לָ יו וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הַ לְ יוֹﬠֵ ץ לַ מֶּ לֶ נְתַ נּוּ חֲ ַדל־לְ לָ מָּ ה יַכּוּ וַיּ ְֶח ַדּל הַ נּ ִָביא וַיּ ֶ
ֲצָתי:
ית כִּ י־ﬠָ ִשׂיתָ זּ ֹאת וְל ֹא ָשׁמַ ﬠְ תָּ לַ ﬠ ִ
אֱ ִהים לְ הַ ְשׁ ִח ֶ
נִת ָראֶ ה
ְהוּדה וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ל־יוֹאָ שׁ בֶּ ן־יְהוֹאָ חָ ז בֶּ ן־יֵהוּא ֶמלֶ ִי ְשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר לך ְלכָה ְ
25:17וַיִּ וָּﬠַ ץ אֲ מַ צְ יָהוּ מֶ לֶ י ָ
פָ נִים:
ְהוּדה לֵ אמֹר הַ חוֹחַ אֲ ֶשׁר בַּ ְלּבָ נוֹן ָשׁלַ ח אֶ ל־הָ אֶ ֶרז אֲ ֶשׁר
25:18וַיִּ ְשׁלַ ח יוֹאָ שׁ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־אֲ מַ צְ יָהוּ מֶ לֶ ־י ָ
ת־בּ ְתּ לִ ְבנִ י ְל ִא ָשּׁה וַתַּ ֲﬠבֹר חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁר בַּ ְלּבָ נוֹן ו ִַתּ ְרמֹס אֶ ת־הַ חוֹחַ :
ִ
בַּ ְלּבָ נוֹן לֵ אמֹר ְתּנָה־אֶ
ית לָ ָמּה ִת ְתגּ ֶָרה ְבּ ָרﬠָ ה ְו ָנפַ ְל ָתּ אַ ָתּה
25:19אָ מַ ְרתָּ ִהנֵּה ִהכִּ יתָ אֶ ת־אֱ דוֹם וּ ְנ ָשׂאֲ לִ ְבּ לְ הַ כְ ִבּיד ﬠַ תָּ ה ְשׁבָ ה ְבּבֵ ֶ
ִיהוּדה ﬠִ מָּ :
ו ָ
ֹא־שׁמַ ע אֲ ַמצְ יָהוּ כִּ י מֵ הָ אֱ ִהים ִהיא לְ מַ ﬠַ ן ִתּתָּ ם ְבּיָד כִּ י ָד ְרשׁוּ אֵ ת אֱ הֵ י אֱ דוֹם:
ְ 25:20ול ָ
יהוּדה:
ְהוּדה ְבּבֵ ית ֶשׁ ֶמשׁ אֲ ֶשׁר ִל ָ
25:21וַיַּﬠַ ל יוֹאָ שׁ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְת ָראוּ פָ נִים הוּא וַאֲ מַ צְ יָהוּ מֶ לֶ ־י ָ
ְהוּדה לִ פְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַו ָיּנֻסוּ ִאישׁ לְ אֹהָ לָ יו:
25:22וַיִּ ָנּגֶף י ָ
רוּשׁלַ ִם
ְהוּדה בֶּ ן־יוֹאָ שׁ בֶּ ן־יְהוֹאָ חָ ז תָּ פַ שׂ יוֹאָ שׁ מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּבֵ ית ָשׁ ֶמשׁ ַוי ְִביאֵ הוּ ְי ָ
25:23וְאֵ ת אֲ ַמצְ יָהוּ מֶ לֶ ־י ָ
ד־שׁﬠַ ר הַ פּוֹנֶה אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת אַ ָמּה:
ַ
רוּשׁלַ ִם ִמ ַשּׁﬠַ ר אֶ ְפ ַריִם ﬠַ
וַיִּ ְפרֹץ ְבּחוֹמַ ת ְי ָ
ְ 25:24וכָל־הַ זָּהָ ב וְהַ כֶּסֶ ף וְאֵ ת כָּל־הַ כּ ִֵלים הַ נּ ְִמצְ ִאים ְבּבֵ ית־הָ אֱ ִהים ﬠִ ם־עֹבֵ ד אֱ דוֹם וְאֶ ת־אֹ צְ רוֹת בֵּ ית הַ ֶמּלֶ
ָשׁב שׁ ְֹמרוֹן:
וְאֵ ת ְבּנֵי הַ תַּ ﬠֲרֻ בוֹת וַיּ ָ
ְהוּדה אַ חֲ ֵרי מוֹת יוֹאָ שׁ בֶּ ן־יְהוֹאָ חָ ז ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל חֲ ֵמשׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה:
25:25וַי ְִחי אֲ מַ צְ יָהוּ בֶ ן־יוֹאָ שׁ מֶ לֶ י ָ
ְהוּדה ְוי ְִשׂ ָראֵ ל:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ַמ ְלכֵי־י ָ
שׁנִים וְהָ אַ חֲ רוֹנִים הֲ ל ֹא ִהנָּם כְּ ִ
ְ 25:26ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי אֲ מַ צְ יָהוּ הָ ִרא ֹ
ישׁה
ישׁה וַיִּ ְשׁ ְלחוּ אַ חֲ ָריו לָ כִ ָ
ירוּשׁלַ ִם וַ ָיּנָס לָ כִ ָ
ָ
25:27וּמֵ ﬠֵ ת אֲ ֶשׁר־סָ ר אֲ מַ צְ יָהוּ ֵמאַ חֲ ֵרי יְהוָה וַיִּ ְק ְשׁרוּ ﬠָ לָ יו ֶק ֶשׁר ִבּ
וַי ְִמיתֻ הוּ ָשׁם:
ְהוּדה:
סּוּסים וַיִּ ְק ְבּ רוּ ֹאתוֹ ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו ְבּﬠִ יר י ָ
25:28וַיִּ ָשּׂאֻ הוּ ﬠַ ל־הַ ִ
ן־שׁשׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה וַיּ ְַמ ִליכוּ אֹתוֹ ַתּחַ ת אָ ִביו אֲ ַמצְ יָהוּ:
ְהוּדה אֶ ת־ﬠֻזִּ יָּהוּ וְהוּא בֶּ ֵ
26:1וַיִּ ְקחוּ כָּל־ﬠַ ם י ָ
ֹתיו:
יהוּדה אַ חֲ ֵרי ְשׁכַב־הַ מֶּ לֶ ִﬠם־אֲ ב ָ
ָ
26:2הוּא בָּ נָה אֶ ת־אֵ ילַ ת וַי ְִשׁיבֶ הָ לִ
ְרוּשׁלָ ִם:
ְשׁם ִאמּוֹ ְיכ ְָליָה ִמן־י ָ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
וּשׁתַּ יִם ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
ן־שׁשׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ﬠֻזִּ יָּהוּ ְבמָ לְ כוֹ וַחֲ ִמ ִשּׁים ְ
26:3בֶּ ֵ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה אֲ ַמצְ יָהוּ אָ ִביו:
26:4וַיַּﬠַ שׂ הַ יּ ָ

ימי ָדּ ְרשׁוֹ אֶ ת־יְהוָה ִהצְ ִליחוֹ הָ אֱ ִהים:
וּב ֵ
ימי זְ כ ְַריָהוּ הַ ֵמּ ִבין ְבּי ְִראַ ת הָ אֱ ִהים ִ
ַ 26:5וי ְִהי ִל ְדרֹשׁ אֱ ִהים ִבּ ֵ
חוֹמת אַ ְשׁדּוֹד וַיִּ ְבנֶה ﬠָ ִרים ְבּאַ ְשׁדּוֹד
ַ
חוֹמת י ְַבנֵה וְאֵ ת
ַ
26:6וַיֵּצֵא וַיִּ לָּ חֶ ם בַּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ְפ רֹץ אֶ ת־חוֹמַ ת גַּת וְאֵ ת
וּבַ פְּ לִ ְשׁ ִתּים:
ל־פּלִ ְשׁ ִתּים וְﬠַ ל־הָ ﬠַ ְר ִביִּ ים הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּגוּר־בָּ ﬠַ ל וְהַ ְמּעוּנִים:
26:7וַיַּﬠְ זְ ֵרהוּ הָ אֱ ִהים ﬠַ ְ
ד־ל ָמﬠְ לָ ה:
26:8וַיִּ ְתּנוּ הַ ְמּעוּנִים ִמ ְנחָ ה לְ ﬠֻזִּ יָּהוּ וַיֵּלֶ ְשׁמוֹ ﬠַ ד־לְ בוֹא ִמצְ ַריִם כִּ י הֶ חֱ זִ יק ﬠַ ְ
ל־שׁﬠַ ר הַ ַגּיְא וְﬠַ ל־הַ ִמּ ְקצוֹﬠַ וַיְחַ זְּ ֵקם:
ל־שׁﬠַ ר הַ ִפּנָּה וְﬠַ ַ
ירוּשׁלַ ִם ﬠַ ַ
ָ
26:9וַיִּ בֶ ן ﬠֻזִּ יָּהוּ ִמגְ ָדּ ִלים ִבּ
ֶה־רּב הָ יָה לוֹ וּבַ ְשּׁפֵ לָ ה וּבַ ִמּישׁוֹר ִאכּ ִָרים ְו ֹכ ְר ִמים בֶּ הָ ִרים
26:10וַיִּ בֶ ן ִמגְ ָדּ ִלים בַּ ִמּ ְדבָּ ר וַיּ ְַחצֹב בֹּרוֹת ַר ִבּים כִּ י ִמ ְקנ ַ
וּבַ כּ ְַר ֶמל כִּ י־אֹהֵ ב אֲ ָד ָמה הָ יָה:
שּׁוֹטר
ֵ
וּמ ֲﬠ ֵשׂיָהוּ הַ
26:11וַי ְִהי לְ ﬠֻזִּ יָּהוּ חַ יִל עֹ ֵשׂה ִמלְ חָ מָ ה יוֹצְ אֵ י צָבָ א לִ גְ דוּד ְבּ ִמ ְספַּ ר פְּ ֻק ָדּ ָתם ְבּיַד י ְִﬠיאֵ ל הַ סּוֹפֵ ר ַ
ﬠַ ל יַד־חֲ נַנְ יָהוּ ִמ ָשּׂ ֵרי הַ מֶּ לֶ :
ְשׁשׁ מֵ אוֹת:
בּוֹרי חָ יִל אַ לְ פַּ יִם ו ֵ
אשׁי הָ אָ בוֹת לְ גִ ֵ
26:12כֹּל ִמ ְספַּ ר ָר ֵ
עוֹשׂי ִמלְ חָ מָ ה ְבּכֹחַ חָ יִל לַ ﬠְ זֹר לַ מֶּ לֶ
ֵ
26:13וְﬠַ ל־י ָָדם חֵ יל צָבָ א ְשׁ שׁ מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ו ְִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים וַחֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת
ﬠַ ל־הָ אוֹיֵב:
וּלאַ ְבנֵי ְקלָ ﬠִ ים:
וּק ָשׁתוֹת ְ
26:14וַ ָיּכֶן לָ הֶ ם ﬠֻזִּ יָּהוּ לְ כָל־הַ צָּבָ א מָ גִ נִּים ְוּרמָ ִחים וְכוֹבָ ﬠִ ים ו ְִשׁ ְריֹ נוֹת ְ
חוֹשׁב לִ ְהיוֹת ﬠַ ל־הַ ִמּגְ ָדּלִ ים וְﬠַ ל־הַ פִּ נּוֹת לִ ירוֹא בַּ ִחצִּ ים וּבַ אֲ בָ נִים גְּ דֹלוֹת
ֵ
ירוּשׁלַ ִם ִח ְשּׁבֹנוֹת מַ חֲ ֶשׁבֶ ת
ַ 26:15ויַּﬠַ שׂ ִבּ ָ
י־הפְ לִ יא ְלהֵ ﬠָ זֵר ﬠַ ד כִּ י־חָ זָק:
ַויֵּצֵ א ְשׁמוֹ ﬠַ ד־לְ מֵ ָרחוֹק כִּ ִ
ל־מזְ בַּ ח הַ ְקּטֹ ֶרת:
26:16וּכְ חֶ זְ ָקתוֹ גָּבַ הּ לִ בּוֹ ﬠַ ד־לְ הַ ְשׁ ִחית וַיִּ ְמﬠַ ל בַּ יהוָה אֱ הָ יו וַ ָיּב ֹא אֶ ל־הֵ יכַל יְהוָה ְלהַ ְק ִטיר ﬠַ ִ
26:17וַיָּב ֹא אַ חֲ ָריו ֲﬠז ְַריָהוּ הַ כֹּהֵ ן וְﬠִ מּוֹ כֹּהֲ נִים לַ יהוָה ְשׁמוֹנִים ְבּנֵי־חָ יִל:
ֹא־ל ﬠֻזִּ יָּהוּ לְ הַ ְק ִטיר לַ יהוָה כִּ י לַ כֹּהֲ נִים ְבּנֵי־אַ הֲ רֹן הַ ְמ ֻק ָדּ ִשׁים
ֹאמרוּ לוֹ ל ְ
26:18וַיַּﬠַ ְמדוּ ﬠַ ל־ﬠֻזִּ יָּהוּ הַ מֶּ לֶ וַיּ ְ
לְ הַ ְק ִטיר צֵא ִמן־הַ ִמּ ְק ָדּשׁ כִּ י מָ ﬠַ לְ תָּ ְול ֹא־לְ לְ כָבוֹד מֵ יְהוָה אֱ ִהים:
וּבזַﬠְ פּוֹ ﬠִ ם־הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ָצּ ַרﬠַ ת ז ְָרחָ ה ְב ִמצְ חוֹ לִ פְ נֵי הַ כֹּהֲ נִים ְבּבֵ ית
וּביָדוֹ ִמ ְק ֶט ֶרת לְ הַ ְק ִטיר ְ
26:19וַיִּ זְ ﬠַ ף ﬠֻזִּ יָּהוּ ְ
יְהוָה מֵ ﬠַ ל לְ ִמזְ בַּ ח הַ ְקּטֹ ֶרת:
נִדחַ ף
26:20וַיִּ פֶ ן אֵ לָ יו ֲﬠז ְַריָהוּ כֹהֵ ן הָ ר ֹאשׁ ְוכָל־הַ כֹּהֲ נִים ו ְִהנֵּה־הוּא ְמצ ָֹרע ְבּ ִמצְ חוֹ ַויּ ְַב ִהלוּהוּ ִמ ָשּׁם ְוגַם־הוּא ְ
לָ צֵאת כִּ י ִנגְּ עוֹ יְהוָה:
ֵשׁב בֵּ ית הַ חָ פְ ִשׁית ְמצ ָֹרע כִּ י ִנגְ זַר ִמבֵּ ית יְהוָה וְיוֹתָ ם ְבּנוֹ ﬠַ ל־בֵּ ית
26:21וַי ְִהי ﬠֻזִּ יָּהוּ הַ מֶּ לֶ ְמצ ָֹרע ﬠַ ד־יוֹם מוֹתוֹ וַיּ ֶ
הַ מֶּ לֶ שׁוֹפֵ ט אֶ ת־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ:
ְשׁﬠְ יָהוּ בֶ ן־אָ מוֹץ הַ נּ ִָביא:
שׁנִים וְהָ אֲ חֲ ֹרנִים כָּתַ ב י ַ
ְ 26:22ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי ﬠֻזִּ יָּהוּ הָ ִרא ֹ
צוֹרע הוּא
בוּרה אֲ ֶשׁר לַ ְמּלָ כִ ים כִּ י אָ ְמרוּ ְמ ָ
26:23וַיִּ ְשׁכַּב ﬠֻזִּ יָּהוּ ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְק ְבּרוּ ֹאתוֹ ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו ִבּ ְשׂ ֵדה הַ ְקּ ָ
וַיִּ ְמ יוֹתָ ם ְבּנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ְרוּשׁה בַּ ת־צָ דוֹק:
ְשׁם ִאמּוֹ י ָ
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
ְשׁשׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
27:1בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה יוֹתָ ם ְבּמָ לְ כוֹ ו ֵ
יתים:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ﬠֻזִּ יָּהוּ אָ ִביו ַרק ל ֹא־בָ א אֶ ל־הֵ יכַל יְהוָה ְו עוֹד הָ ﬠָ ם ַמ ְשׁ ִח ִ
27:2וַיַּﬠַ שׂ הַ יּ ָ
חוֹמת הָ עֹפֶ ל בָּ נָה לָ רֹב:
וּב ַ
ת־שׁﬠַ ר בֵּ ית־יְהוָה הָ ﬠֶ ְליוֹן ְ
ַ
27:3הוּא בָּ נָה אֶ
וּמגְ ָדּלִ ים:
ְהוּדה וּבֶ חֳ ָר ִשׁים בָּ נָה ִבּ ָירנִיּוֹת ִ
27:4וְﬠָ ִרים בָּ נָה ְבּהַ ר־י ָ
ֲשׂ ֶרת
27:5וְהוּא נִלְ חַ ם ﬠִ ם־מֶ לֶ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן ַויֶּחֱ זַק ﬠֲלֵ יהֶ ם וַיִּ ְתּנוּ־לוֹ ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן בַּ ָשּׁנָה הַ ִהיא ֵמאָ ה כִּ כַּר־כֶּסֶ ף וַﬠ ֶ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ ִפים ז ֹאת הֵ ִשׁיבוּ לוֹ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וּבַ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁנִית וְהַ ְשּׁ ִל ִשׁית:
עוֹרים ﬠ ֶ
וּשׂ ִ
אֲ לָ פִ ים כּ ִֹרים ִח ִטּים ְ
27:6וַיִּ ְתחַ זֵּק יוֹ ָתם כִּ י הֵ כִ ין ְדּ ָרכָיו ִלפְ נֵי יְהוָה אֱ הָ יו:
ִיהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ַמ ְלכֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ָל־מלְ חֲ מֹתָ יו ְוּד ָרכָיו ִהנָּם כְּ ִ
ְ 27:7ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי יוֹתָ ם ְוכ ִ
רוּשׁלָ ִם:
ְשׁשׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ לַ ִבּי ָ
27:8בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה הָ יָה ְבמָ לְ כוֹ ו ֵ
27:9וַיִּ ְשׁכַּב יוֹתָ ם ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְק ְבּ רוּ ֹאתוֹ ְבּﬠִ יר ָדּוִיד וַיִּ ְמ אָ חָ ז ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ ָדוִיד אָ ִביו:
ירוּשׁלָ ִם ְול ֹא־ﬠָ ָשׂה הַ יּ ָ
ָ
ְשׁשׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
28:1בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה אָ חָ ז ְבּמָ ְלכוֹ ו ֵ
28:2וַיֵּלֶ ְבּ ַד ְרכֵי מַ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְוגַם מַ סֵּ כוֹת ﬠָ ָשׂה לַ ְבּﬠָ ִלים:
תﬠֲבוֹת הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר הֹ ִרישׁ יְהוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ן־הנֹּם ַו ַיּﬠֲבֵ ר אֶ ת־בָּ נָיו בָּ אֵ שׁ כְּ ֹ
28:3וְהוּא ִה ְק ִטיר ְבּגֵיא בֶ ִ
ְתחַ ת כָּל־ﬠֵ ץ ַר ֲﬠנָן:
28:4וַ ְיזַבֵּ חַ וַי ְַקטֵּ ר בַּ בָּ מוֹת וְﬠַ ל־הַ גְּ בָ עוֹת ו ַ
28:5וַיִּ ְתּנֵהוּ יְהוָה אֱ הָ יו ְבּיַד מֶ לֶ אֲ ָרם וַיַּכּוּ־בוֹ וַיִּ ְשׁבּוּ ִממֶּ נּוּ ִשׁ ְביָה גְ דוֹלָ ה וַיּ ִָביאוּ ַדּ ְר ָמ ֶשׂק ְוגַם ְבּיַד־מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל
נִתָּ ן וַ ַיּ ־בּוֹ ַמ ָכּה גְ דוֹלָ ה:
יהוּדה מֵ אָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ְבּיוֹם אֶ חָ ד הַ כֹּל ְבּנֵי־חָ יִל ְבּﬠָ זְ בָ ם אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י
ן־רמַ לְ יָהוּ ִבּ ָ
ַ 28:6ויַּהֲ רֹג פֶּ ַקח בֶּ ְ
אֲ בוֹתָ ם:
יקם ְנגִ יד הַ בָּ יִת וְאֶ ת־אֶ ְל ָקנָה ִמ ְשׁנֵה
ֲשׂיָהוּ בֶּ ן־הַ מֶּ לֶ וְאֶ ת־ﬠַ זְ ִר ָ
28:7וַיַּהֲ רֹג זִ כְ ִרי גִּ בּוֹר אֶ ְפ ַריִם אֶ ת־מַ ﬠ ֵ
הַ מֶּ לֶ :

ַם־שׁלָ ל ָרב בָּ זְ זוּ ֵמהֶ ם וַיּ ִָביאוּ אֶ ת־הַ ָשּׁלָ ל
28:8וַיִּ ְשׁבּוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֲ חֵ יהֶ ם מָ אתַ יִם אֶ לֶ ף נ ִָשׁים בָּ נִים וּבָ נוֹת ְוג ָ
לְ שׁ ְֹמרוֹן:
ֹאמר לָ הֶ ם ִהנֵּה בַּ חֲ ַמת יְהוָה
ְשׁם הָ יָה ָנ ִביא לַ יהוָה עֹ ֵדד ְשׁמוֹ ַו ֵיּ ֵצא לִ ְפנֵי הַ צָּבָ א הַ בָּ א ְלשׁ ְֹמרוֹן ַויּ ֶ
28:9ו ָ
ְהוּדה נְתָ נָם ְבּי ְֶדכֶם וַתַּ הַ ְרגוּ־בָ ם ְבזַﬠַ ף ﬠַ ד לַ ָשּׁ ַמיִם ִהגִּ יﬠַ :
אֱ הֵ י־אֲ בוֹתֵ יכֶם ﬠַ ל־י ָ
ִירוּשׁלַ ִם אַ תֶּ ם א ְֹמ ִרים לִ כְ בֹּשׁ לַ ﬠֲבָ ִדים וְלִ ְשׁפָ חוֹת לָ כֶם הֲ ל ֹא ַרק־אַ ֶתּם ִﬠ ָמּכֶם אֲ ָשׁמוֹת
ָ
ְהוּדה ו
28:10וְﬠַ תָּ ה ְבּנֵי־י ָ
לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם:
28:11וְﬠַ תָּ ה ְשׁ ָמעוּנִי וְהָ ִשׁיבוּ הַ ִשּׁ ְביָה אֲ ֶשׁר ְשׁ ִביתֶ ם מֵ אֲ חֵ יכֶם כִּ י חֲ רוֹן אַ ף־יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם:
ן־שׁלֻּם ַוﬠ ֲָמ ָשׂא
ִיחזְ ִקיָּהוּ בֶּ ַ
ן־מ ִשׁלֵּ מוֹת ו ִ
אשׁי ְבנֵי־אֶ ְפ ַריִם ֲﬠז ְַריָהוּ בֶ ן־יְהוֹחָ נָן בֶּ ֶרכְ יָהוּ בֶ ְ
ַ 28:12ויּ ָֻקמוּ אֲ נ ִָשׁים ֵמ ָר ֵ
בֶּ ן־חַ ְדלָ י ﬠַ ל־הַ בָּ ִאים ִמן־הַ צָּבָ א:
ֹאתינוּ
ֹא־ת ִביאוּ אֶ ת־הַ ִשּׁ ְביָה הֵ נָּה כִּ י ְלאַ ְשׁ ַמת יְהוָה ﬠָ לֵ ינוּ אַ ֶתּם א ְֹמ ִרים ְלהֹ ִסיף ﬠַ ל־חַ טּ ֵ
ֹאמרוּ לָ הֶ ם ל ָ
ַ 28:13ויּ ְ
י־רבָּ ה אַ ְשׁמָ ה לָ נוּ וַחֲ רוֹן אָ ף ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
וְﬠַ ל־אַ ְשׁ ָמ ֵתינוּ כִּ ַ
ַ 28:14ו ַיּ ֲﬠזֹב הֶ חָ לוּץ אֶ ת־הַ ִשּׁ ְביָה וְאֶ ת־הַ ִבּזָּה ִלפְ נֵי הַ ָשּׂ ִרים ְוכָל־הַ ָקּהָ ל:
ַ 28:15ויּ ָֻקמוּ הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־ ִנ ְקּבוּ ְב ֵשׁמוֹת ַויַּחֲ זִ יקוּ בַ ִשּׁ ְביָה ְוכָל־מַ ﬠ ֲֻר ֵמּיהֶ ם ִה ְל ִבּישׁוּ ִמן־הַ ָשּׁלָ ל וַיַּלְ ִבּשׁוּם ַויַּנְ ﬠִ לוּם
ָל־כּוֹשׁל וַי ְִביאוּם י ְֵרחוֹ ִﬠיר־הַ ְתּ ָמ ִרים אֵ צֶל אֲ חֵ יהֶ ם וַיָּשׁוּבוּ שׁ ְֹמרוֹן:
ֵ
וַיַּאֲ כִ לוּם וַיּ ְַשׁקוּם וַיְסֻ כוּם וַ ְינַהֲ לוּם בַּ חֲ מ ִֹרים לְ כ
ל־מ ְלכֵי אַ שּׁוּר לַ ﬠְ ֹז ר לוֹ:
28:16בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ָשׁלַ ח הַ ֶמּלֶ אָ חָ ז ﬠַ ַ
בּוּ־שׁ ִבי:
ֶ
יהוּדה וַיִּ ְשׁ
אֲדוֹמים בָּ אוּ וַיַּכּוּ ִב ָ
ִ
28:17וְעוֹד
ית־שׁ ֶמשׁ וְאֶ ת־אַ יָּלוֹן וְאֶ ת־הַ גְּ ֵד רוֹת וְאֶ ת־שׂוֹכוֹ
ֶ
יהוּדה וַיִּ לְ כְּ דוּ אֶ ת־בֵּ
ָ
28:18וּפְ לִ ְשׁ ִתּים פָּ ְשׁטוּ ְבּﬠָ ֵרי הַ ְשּׁפֵ לָ ה וְהַ ֶנּגֶב לִ
ת־בּנֹתֶ יהָ ַויּ ְֵשׁבוּ ָשׁם:
נוֹתיהָ וְאֶ ת־גִּ ְמזוֹ וְאֶ ְ
וּב ֶ
ת־תּ ְמנָה ְ
ִ
וּבנוֹתֶ יהָ וְאֶ
ְ
יהוּדה וּמָ עוֹל מַ ﬠַ ל בַּ יהוָה:
ְהוּדה בַּ ﬠֲבוּר אָ חָ ז ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִהפְ ִריﬠַ ִבּ ָ
י־הכְ נִיﬠַ יְהוָה אֶ ת־י ָ
28:19כִּ ִ
28:20וַ ָיּב ֹא ﬠָ לָ יו ִתּלְּ גַת פִּ לְ נְאֶ סֶ ר מֶ לֶ אַ שּׁוּר וַ ָיּ ַצר לוֹ ְול ֹא חֲ זָקוֹ:
28:21כִּ י־חָ לַ ק אָ חָ ז אֶ ת־בֵּ ית ְיהוָה וְאֶ ת־בֵּ ית הַ ֶמּלֶ וְהַ ָשּׂ ִרים וַיִּ ֵתּן לְ מֶ לֶ אַ שּׁוּר ְול ֹא ְלﬠֶ זְ ָרה לוֹ:
וּבﬠֵ ת הָ ֵצר לוֹ וַיּוֹסֶ ף לִ ְמ עוֹל בַּ יהוָה הוּא הַ ֶמּלֶ אָ חָ ז:
ְ 28:22
אוֹתם לָ הֶ ם אֲ זַבֵּ חַ ְוי ְַﬠזְ רוּנִי וְהֵ ם
ָ
28:23וַיִּ זְ בַּ ח לֵ א הֵ י ַד ְרמֶ ֶשׂ ק הַ מַּ כִּ ים בּוֹ וַיּ ֹאמֶ ר כִּ י אֱ הֵ י מַ לְ כֵי־אֲ ָרם הֵ ם ַמ ְﬠזְ ִרים
הָ יוּ־לוֹ לְ הַ כְ ִשׁילוֹ וּלְ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־דּ ְלתוֹת בֵּ ית־יְהוָה וַ ַיּﬠַ שׂ לוֹ
28:24וַיֶּאֱ סֹף אָ חָ ז אֶ ת־כְּ לֵ י בֵ ית־הָ אֱ ִהים וַי ְַקצֵּץ אֶ ת־כְּ לֵ י בֵ ית־הָ אֱ ִהים וַיִּ ְסגֹּ ר אֶ ַ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ִמזְ ְבּחוֹת ְבּכָל־פִּ נָּה ִבּ
ֹתיו:
יהוּדה ﬠָ ָשׂה בָ מוֹת לְ ַק ֵטּר לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים וַיַּכְ ﬠֵ ס אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ָ
ָ
וּבכָל־ﬠִ יר וָﬠִ יר לִ
ְ 28:25
ְהוּדה ְוי ְִשׂ ָראֵ ל:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ַמ ְלכֵי־י ָ
שׁנִים וְהָ אַ חֲ רוֹנִים ִהנָּם כְּ ִ
ָל־דּ ָרכָיו הָ ִרא ֹ
ְ 28:26ויֶתֶ ר ְדּבָ ָריו ְוכ ְ
ירוּשׁלַ ִם כִּ י ל ֹא הֱ ִביאֻ הוּ ְל ִק ְב ֵרי ַמ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְמ י ְִחזְ ִקיָּהוּ ְבנוֹ
ָ
28:27וַיִּ ְשׁכַּב אָ חָ ז ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְק ְבּרֻ הוּ בָ ﬠִ יר ִבּ
תַּ ְחתָּ יו:
ְשׁם ִאמּוֹ אֲ ִביָּה בַּ ת־זְ כ ְַריָהוּ:
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
29:1י ְִחזְ ִקיָּהוּ מָ לַ בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה וְﬠֶ ְשׂ ִרים וָתֵ ַשׁע ָשׁנָה ָמלַ ִבּ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ָדּוִיד אָ ִביו:
29:2וַיַּﬠַ שׂ הַ יּ ָ
ת־דּלְ תוֹת בֵּ ית־יְהוָה וַיְחַ זְּ ֵקם:
29:3הוּא בַ ָשּׁנָה הָ ִראשׁוֹנָה לְ מָ לְ כוֹ בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן פָּ תַ ח אֶ ַ
ַ 29:4ויָּבֵ א אֶ ת־הַ כֹּהֲ נִים וְאֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם ַויַּאַ ְספֵ ם ִל ְרחוֹב הַ ִמּזְ ָרח:
נִּדּה
ֹתיכֶם וְהוֹצִ יאוּ אֶ ת־הַ ָ
29:5וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם ְשׁמָ עוּנִי הַ לְ וִיִּ ם ﬠַ תָּ ה ִה ְת ַק ְדּשׁוּ ְו ַק ְדּשׁוּ אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ֵ
ִמן־הַ קֹּ ֶדשׁ:
29:6כִּ י־מָ ﬠֲלוּ אֲ בֹתֵ ינוּ וְﬠָ שׂוּ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה־אֱ הֵ ינוּ וַיַּﬠַ זְ בֻהוּ וַיַּסֵּ בּוּ ְפנֵיהֶ ם ִמ ִמּ ְשׁכַּן יְהוָה וַיִּ ְתּנוּ־עֹ ֶרף:
וּקטֹ ֶרת ל ֹא ִה ְק ִטירוּ וְעֹלָ ה ל ֹא־הֶ ﬠֱלוּ בַ קֹּ ֶדשׁ לֵ א הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
29:7גַּם סָ גְ רוּ ַדּלְ תוֹת הָ אוּלָ ם וַ ְיכַבּוּ אֶ ת־הַ נֵּרוֹת ְ
ירוּשׁלָ ִם וַיִּ ְתּנֵם לְ ַז ֲﬠוָה לְ ַשׁמָּ ה וְלִ ְשׁ ֵר ָקה כַּאֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ר ִֹאים ְבּﬠֵ ינֵיכֶם:
ָ
ְהוּדה ִו
29:8וַי ְִהי ֶקצֶף יְהוָה ﬠַ ל־י ָ
ָשׁינוּ בַּ ְשּׁ ִבי ﬠַ ל־ז ֹאת:
נוֹתינוּ ְונ ֵ
וּב ֵ
בוֹתינוּ בֶּ חָ ֶרב וּבָ נֵינוּ ְ
29:9ו ְִהנֵּה נ ְָפלוּ אֲ ֵ
ם־לבָ ִבי לִ כְ רוֹת ְבּ ִרית לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ָישֹׁב ִמ ֶמּנּוּ חֲ רוֹן אַ פּוֹ:
29:10ﬠַ ָתּה ﬠִ ְ
ל־תּ ָשּׁלוּ כִּ י־בָ כֶם בָּ חַ ר יְהוָה לַ ֲﬠמֹד לְ פָ נָיו לְ ָשׁ ְרתוֹ וְלִ ְהיוֹת לוֹ ְמ ָשׁ ְר ִתים וּמַ ְק ִט ִרים:
29:11בָּ נַי ﬠַ תָּ ה אַ ִ
וּמן־ ְבּנֵי ְמ ָר ִרי ִקישׁ בֶּ ן־ﬠַ ְב ִדּי ַו ֲﬠז ְַריָהוּ
ן־בּנֵי הַ ְקּהָ ִתי ִ
29:12וַיּ ָֻקמוּ הַ לְ וִיִּ ם מַ חַ ת בֶּ ן־ﬠֲמָ ַשׂי וְיוֹאֵ ל בֶּ ן־ ֲﬠז ְַריָהוּ ִמ ְ
וּמן־הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי יוֹאָ ח בֶּ ן־זִ מָּ ה וְﬠֵ ֶדן בֶּ ן־יוֹאָ ח:
בֶּ ן־יְהַ לֶּ לְ אֵ ל ִ
ן־בּנֵי אָ סָ ף זְ כ ְַריָהוּ וּמַ תַּ ְניָהוּ:
וּמ ְ
ן־בּנֵי אֱ לִ יצָפָ ן ִשׁ ְמ ִרי וִיעוּאֵ ל ִ
וּמ ְ
ִ 29:13
ן־בּנֵי יְדוּתוּן ְשׁמַ ﬠְ יָה ְוﬠֻזִּ יאֵ ל:
וּמ ְ
ן־בּנֵי הֵ ימָ ן י ְִחוּאֵ ל ו ְִשׁ ְמﬠִ י ִ
וּמ ְ
ִ 29:14
ַ 29:15ויַּאַ ְספוּ אֶ ת־אֲ חֵ יהֶ ם וַיִּ ְת ַק ְדּשׁוּ ַו ָיּבֹאוּ כְ ִמצְ וַת־הַ מֶּ לֶ ְבּ ִד ְב ֵרי יְהוָה ְל ַטהֵ ר בֵּ ית יְהוָה:
29:16וַ ָיּבֹאוּ הַ כֹּהֲ נִים לִ פְ נִימָ ה בֵ ית־יְהוָה לְ טַ הֵ ר וַיּוֹצִ יאוּ אֵ ת כָּל־הַ טֻּ ְמאָ ה אֲ ֶשׁר ָמצְ אוּ ְבּהֵ יכַל יְהוָה לַ חֲ ַצר בֵּ ית
ל־ק ְד רוֹן חוּצָה:
יְהוָה וַ ְי ַק ְבּלוּ הַ לְ וִיִּ ם לְ הוֹצִ יא לְ נַחַ ִ

וּביוֹם ְשׁמוֹנָה לַ חֹ ֶדשׁ בָּ אוּ ְלאוּלָ ם יְהוָה וַי ְַק ְדּשׁוּ אֶ ת־בֵּ ית־יְהוָה ְלי ִָמים
29:17וַיָּחֵ לּוּ ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן לְ ַק ֵדּשׁ ְ
וּביוֹם ִשׁ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן כִּ לּוּ:
ְשׁמוֹנָה ְ
ת־מזְ בַּ ח הָ עוֹלָ ה וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו
ִ
ֹאמרוּ ִטהַ ְרנוּ אֶ ת־כָּל־בֵּ ית יְהוָה אֶ
ל־חזְ ִקיָּהוּ הַ ֶמּלֶ וַיּ ְ
נִימה אֶ ִ
ַ 29:18ויָּבוֹאוּ ְפ ָ
וְאֶ ת־שֻׁ לְ חַ ן הַ מַּ ﬠ ֲֶרכֶת וְאֶ ת־כָּל־כֵּלָ יו:
29:19וְאֵ ת כָּל־הַ כּ ִֵלים אֲ ֶשׁר ִהזְ נִיחַ הַ מֶּ לֶ אָ חָ ז ְבּ ַמלְ כוּתוֹ ְבּ ַמﬠֲלוֹ הֵ כַנּוּ ו ְִה ְק ָדּ ְשׁנוּ ו ְִהנָּם לִ ְפנֵי ִמזְ בַּ ח יְהוָה:
ַ 29:20ויּ ְַשׁכֵּם י ְִחזְ ִקיָּהוּ הַ מֶּ לֶ ַויֶּאֱ ֹסף אֵ ת ָשׂ ֵרי הָ ﬠִ יר וַיַּﬠַ ל בֵּ ית יְהוָה:
ילים ִשׁ ְבﬠָ ה וּכְ בָ ִשׂים ִשׁ ְבﬠָ ה וּצְ ִפ ֵירי ִﬠזִּ ים ִשׁ ְבﬠָ ה לְ חַ ָטּאת ﬠַ ל־הַ ַמּ ְמלָ כָה
ים־שׁ ְבﬠָ ה וְאֵ ִ
ִ
29:21וַיּ ִָביאוּ פָ ִר
ל־מזְ בַּ ח יְהוָה:
ֹאמ ר לִ ְבנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים ְלהַ ﬠֲלוֹת ﬠַ ִ
ְהוּדה וַיּ ֶ
וְﬠַ ל־הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְﬠַ ל־י ָ
29:22וַיִּ ְשׁחֲ טוּ הַ בָּ ָקר וַי ְַק ְבּלוּ הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת־הַ ָדּם וַיִּ זְ ְרקוּ הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה וַיִּ ְשׁחֲ טוּ הָ אֵ ִלים וַיִּ זְ ְרקוּ הַ ָדּם הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה
וַיִּ ְשׁחֲ טוּ הַ כְּ בָ ִשׂים וַיִּ זְ ְרקוּ הַ ָדּם הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה:
ת־שׂﬠִ ֵירי הַ חַ ָטּאת ִל ְפנֵי הַ ֶמּלֶ וְהַ ָקּהָ ל וַיִּ ְס ְמכוּ י ְֵדיהֶ ם ﬠֲלֵ יהֶ ם:
ְ
29:23וַיַּגִּ ישׁוּ אֶ
ת־דּ ָמם הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה לְ כַפֵּ ר ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י לְ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל אָ מַ ר הַ מֶּ לֶ הָ עוֹלָ ה
29:24וַיִּ ְשׁחָ טוּם הַ כֹּהֲ נִים וַיְחַ ְטּאוּ אֶ ָ
וְהַ חַ טָּ את:
וּבכִ נֹּרוֹת ְבּ ִמצְ וַת ָדּוִיד ְוגָד חֹ זֵה־הַ ֶמּלֶ ְונ ָָתן הַ נּ ִָביא כִּ י
ַ 29:25ו ַיּﬠ ֲֵמד אֶ ת־הַ ְל ִויִּ ם בֵּ ית יְהוָה ִבּ ְמצִ ְל ַתּיִם ִבּנְבָ ִלים ְ
ְביַד־יְהוָה הַ ִמּצְ וָה ְבּיַד־נ ְִביאָ יו:
29:26וַיַּﬠַ ְמדוּ הַ לְ וִיִּ ם ִבּכְ לֵ י ָדוִיד וְהַ כֹּהֲ נִים בַּ חֲ צֹצְ רוֹת:
וּבﬠֵ ת הֵ חֵ ל הָ עוֹלָ ה הֵ חֵ ל ִשׁיר־יְהוָה וְהַ חֲ צֹצְ רוֹת וְﬠַ ל־י ְֵדי כְּ לֵ י ָדּ ִויד
ַ 29:27ויּ ֹאמֶ ר ִחזְ ִקיָּהוּ לְ הַ ﬠֲלוֹת הָ עֹלָ ה ְלהַ ִמּזְ בֵּ חַ ְ
מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל:
שׁוֹרר וְהַ חֲ צֹצְ רוֹת מַ חֲ צֹצְ ִרים הַ כֹּל ﬠַ ד ִלכְ לוֹת הָ עֹלָ ה:
ְ 29:28וכָל־הַ ָקּהָ ל ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִים וְהַ ִשּׁיר ְמ ֵ
29:29וּכְ כַלּוֹת ְלהַ ﬠֲלוֹת כּ ְָרעוּ הַ ֶמּלֶ ְוכָל־הַ נּ ְִמצְ ִאים ִאתּוֹ וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ:
29:30וַיּ ֹאמֶ ר י ְִחזְ ִקיָּהוּ הַ מֶּ לֶ וְהַ ָשּׂ ִרים לַ לְ וִיִּ ם לְ הַ לֵּ ל לַ יהוָה ְבּ ִד ְב ֵרי ָדוִיד וְאָ סָ ף הַ חֹ זֶה וַיְהַ ְללוּ ﬠַ ד־ ְל ִשׂ ְמחָ ה וַיִּ ְקּדוּ
וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ:
ַ 29:31ויַּﬠַ ן י ְִחזְ ִקיָּהוּ ַויּ ֹאמֶ ר ﬠַ תָּ ה ִמלֵּ אתֶ ם י ְֶדכֶם לַ יהוָה גֹּ שׁוּ וְהָ ִביאוּ זְ בָ ִחים וְתוֹדוֹת ְלבֵ ית יְהוָה ַויּ ִָביאוּ הַ ָקּהָ ל
זְ בָ ִחים וְתוֹדוֹת ְוכָל־נ ְִדיב לֵ ב עֹלוֹת:
אתיִם ְלעֹלָ ה לַ יהוָה כָּל־אֵ לֶּ ה:
29:32וַי ְִהי ִמ ְספַּ ר הָ עֹלָ ה אֲ ֶשׁר הֵ ִביאוּ הַ ָקּהָ ל בָּ ָקר ִשׁ ְבﬠִ ים אֵ ילִ ים ֵמאָ ה כְּ בָ ִשׂים מָ ָ
29:33וְהַ ֳקּ ָד ִשׁים בָּ ָקר ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ְוצ ֹאן ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים:
ַ 29:34רק הַ כֹּהֲ ִנים הָ יוּ לִ ְמﬠָ ט וְל ֹא יָכְ לוּ ְלהַ ְפ ִשׁיט אֶ ת־כָּל־הָ עֹלוֹת וַיְּ חַ זְּ קוּם אֲ חֵ יהֶ ם הַ ְלוִיִּ ם ﬠַ ד־כְּ לוֹת הַ ְמּלָ אכָה
וְﬠַ ד י ְִת ַק ְדּשׁוּ הַ כֹּהֲ נִים כִּ י הַ לְ וִיִּ ם י ְִשׁ ֵרי לֵ בָ ב לְ ִה ְת ַק ֵדּשׁ מֵ הַ כֹּהֲ נִים:
ֲבוֹדת בֵּ ית־יְהוָה:
ְ 29:35וגַם־עֹלָ ה לָ רֹב ְבּחֶ לְ בֵ י הַ ְשּׁלָ ִמים וּבַ ְנּסָ כִ ים לָ עֹלָ ה ו ִַתּכּוֹן ﬠ ַ
29:36וַיִּ ְשׂמַ ח י ְִחזְ ִקיָּהוּ ְוכָל־הָ ﬠָ ם ﬠַ ל הַ הֵ כִ ין הָ אֱ ִהים לָ ﬠָ ם כִּ י ְבּפִ ְת ֹאם הָ יָה הַ ָדּבָ ר:
ירוּשׁלָ ִם
ָ
ַשּׁה לָ בוֹא לְ בֵ ית־יְה ָוה ִבּ
וּמנ ֶ
ַם־אגְּ רוֹת כּ ַָתב ﬠַ ל־אֶ פְ ַריִם ְ
ִיהוּדה ְוג ִ
30:1וַיִּ ְשׁלַ ח י ְִחזְ ִקיָּהוּ ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
לַ ﬠֲשׂוֹת פֶּ סַ ח לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ירוּשׁלָ ִם לַ ﬠֲשׂוֹת הַ פֶּ סַ ח בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי:
ָ
ְשׂ ָריו ְוכָל־הַ ָקּהָ ל ִבּ
30:2וַיִּ וָּﬠַ ץ הַ מֶּ לֶ ו ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ֹא־ה ְת ַק ְדּשׁוּ ְל ַמ ַדּי וְהָ ﬠָ ם ל ֹא־ ֶנאֶ ְספו ִל
30:3כִּ י ל ֹא יָכְ לוּ לַ ֲﬠשֹׂתוֹ בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא כִּ י הַ כֹּהֲ נִים ל ִ
וּבﬠֵ ינֵי כָּל־הַ ָקּהָ ל:
ְ
ישׁר הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינֵי הַ ֶמּלֶ
30:4וַיִּ ַ
ד־דּן לָ בוֹא לַ ﬠֲשׂוֹת פֶּ סַ ח לַ יהוָה אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל
ר־שׁבַ ע וְﬠַ ָ
ֶ
30:5וַ ַיּﬠ ֲִמידוּ ָדבָ ר לְ הַ ﬠ ֲִביר קוֹל ְבּכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְבּאֵ
ירוּשׁלָ ִם כִּ י ל ֹא לָ רֹב ﬠָ שׂוּ ַכּכָּתוּב:
ָ
ִבּ
מ ר ְבּנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל שׁוּבו
ִיהוּדה וּכְ ִמצְ וַת הַ ֶמּלֶ לֵ א ֹ
ְשׂ ָריו ְבּכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ַ 30:6ויּ ְֵלכוּ הָ ָרצִ ים בָּ ִאגְּ רוֹת ִמיַּד הַ ֶמּלֶ ו ָ
אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ְו ָישֹׁב אֶ ל־הַ ְפּלֵ יטָ ה הַ ִנּ ְשׁאֶ ֶרת לָ כֶם ִמכַּף ַמ ְלכֵי אַ שּׁוּר:
ל־תּ ְהיוּ כַּאֲ בוֹתֵ יכֶם ְוכַאֲ חֵ יכֶם אֲ ֶשׁר מָ ﬠֲלוּ בַּ יהוָה אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם וַיִּ ְתּנֵם לְ ַשׁמָּ ה כַּאֲ ֶשׁר אַ תֶּ ם ר ִֹאים:
30:7וְאַ ִ
בוֹתיכֶם ְתּנוּ־יָד לַ יהוָה וּבֹאוּ לְ ִמ ְק ָדּשׁוֹ אֲ ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ ְלעוֹלָ ם וְﬠִ ְבדוּ אֶ ת־יְהוָה
30:8ﬠַ תָּ ה אַ ל־תַּ ְקשׁוּ ﬠָ ְר ְפּכֶם כַּאֲ ֵ
אֱ הֵ יכֶם ְויָשֹׁב ִמכֶּם חֲ רוֹן אַ פּוֹ:
וּבנֵיכֶם לְ ַרחֲ ִמים ִל ְפנֵי שׁוֹבֵ יהֶ ם וְלָ שׁוּב לָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת כִּ י־חַ נּוּן ו ְַרחוּם יְהוָה
שׁוּבכֶם ﬠַ ל־יְהוָה י ְִהיוּ אֲ חֵ יכֶם ְ
30:9כִּ י ְב ְ
ם־תּשׁוּבוּ אֵ לָ יו:
אֱ הֵ י ֶכם ְול ֹא־י ִָסיר פָ נָיו ִמכֶּם ִא ָ
יקים ﬠֲלֵ יהֶ ם וּמַ ְל ִﬠגִ ים בָּ ם:
ַשּׁה וְﬠַ ד־זְ בֻלוּן וַיִּ ְהיוּ ַמ ְשׂ ִח ִ
וּמנ ֶ
עֹב ִרים ֵמﬠִ יר לָ ﬠִ יר ְבּאֶ ֶרץ־אֶ ְפ ַריִם ְ
30:10וַיִּ ְהיוּ הָ ָרצִ ים ְ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וּמזְּ בֻלוּן נִכְ ְנעוּ וַ ָיּבֹאוּ לִ
ַשּׁה ִ
וּמ ְמּנ ֶ
30:11אַ ־אֲ נ ִָשׁים מֵ אָ ֵשׁר ִ
ְתה יַד הָ אֱ ִהים לָ ֵתת לָ הֶ ם לֵ ב אֶ חָ ד לַ ﬠֲשׂוֹת ִמצְ וַת הַ ֶמּלֶ וְהַ ָשּׂ ִרים ִבּ ְדבַ ר יְהוָה:
יהוּדה הָ י ָ
30:12גַּם ִבּ ָ
ם־רב לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־חַ ג הַ מַּ צּוֹת בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁ ִני ָקהָ ל לָ רֹב ְמאֹד:
ְרוּשׁלַ ִם ﬠַ ָ
ַ 30:13ויֵּאָ ְספוּ י ָ
ירוּשׁלָ ִם וְאֵ ת כָּל־הַ ְמ ַק ְטּרוֹת הֵ ִסירוּ ַויּ ְַשׁ ִליכוּ לְ נַחַ ל ִק ְדרוֹן:
ָ
ַ 30:14ויּ ָֻקמוּ ַויּ ִָסירוּ אֶ ת־הַ ִמּזְ ְבּחוֹת אֲ ֶשׁר ִבּ

30:15וַיִּ ְשׁחֲ טוּ הַ פֶּ סַ ח ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר לַ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי וְהַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם נִכְ ְלמוּ וַיִּ ְת ַק ְדּשׁוּ ַויּ ִָביאוּ עֹלוֹת בֵּ ית יְהוָה:
ֹשׁה ִאישׁ־הָ אֱ ִהים הַ כֹּהֲ נִים ז ְֹר ִקים אֶ ת־הַ ָדּם ִמיַּד הַ ְלוִיִּ ם:
תוֹרת מ ֶ
30:16וַיַּﬠַ ְמדוּ ﬠַ ל־ﬠָ ְמ ָדם כְּ ִמ ְשׁפָּ טָ ם כְּ ַ
יטת הַ ְפּסָ ִחים ְלכֹל ל ֹא ָטהוֹר ְלהַ ְק ִדּישׁ לַ יהוָה:
ל־שׁ ִח ַ
ֹא־ה ְת ַק ָדּשׁוּ וְהַ לְ וִיִּ ם ﬠַ ְ
י־רבַּ ת בַּ ָקּהָ ל אֲ ֶשׁר ל ִ
30:17כִּ ַ
ִשּׂשכָר וּזְ בֻלוּן ל ֹא ִה טֶּ הָ רוּ כִּ י־אָ כְ לוּ אֶ ת־הַ פֶּ סַ ח ְבּל ֹא ַכ ָכּתוּב כִּ י
ַשּׁה י ָ
וּמנ ֶ
30:18כִּ י מַ ְר ִבּית הָ ﬠָ ם ַרבַּ ת מֵ אֶ פְ ַריִם ְ
ִה ְתפַּ לֵּ ל י ְִחזְ ִקיָּהוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם לֵ אמֹר יְהוָה הַ טּוֹב ְיכַפֵּ ר ְבּﬠַ ד:
30:19כָּל־לְ בָ בוֹ הֵ כִ ין לִ ְד רוֹשׁ הָ אֱ ִהים יְהוָה אֱ הֵ י אֲ בוֹתָ יו וְל ֹא כְּ טָ הֳ ַרת הַ קֹּ ֶדשׁ:
30:20וַיִּ ְשׁמַ ע יְהוָה אֶ ל־י ְִחזְ ִקיָּהוּ וַיִּ ְרפָּ א אֶ ת־הָ ﬠָ ם:
וּמהַ ְל ִלים לַ יהוָה יוֹם
ירוּשׁלַ ִם אֶ ת־חַ ג הַ ַמּצּוֹת ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְבּ ִשׂ ְמחָ ה גְ דוֹלָ ה ְ
ָ
ַ 30:21ו ַיּﬠֲשׂוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ נּ ְִמצְ ִאים ִבּ
ְבּיוֹם הַ ְלוִיִּ ם וְהַ כֹּהֲ נִים ִבּכְ לֵ י־עֹז לַ יהוָה:
30:22וַי ְַדבֵּ ר י ְִחזְ ִקיָּהוּ ﬠַ ל־לֵ ב כָּל־הַ לְ וִיִּ ם הַ מַּ ְשׂכִּ ילִ ים ֵשׂכֶל־טוֹב לַ יהוָה וַ ְיכֻלּוּ אֶ ת־הַ מּוֹﬠֵ ד ִשׁ ְבﬠַ ת הַ יּ ִָמים ְמז ְַבּ ִחים
בוֹתיהֶ ם:
וּמ ְתו ִַדּים לַ יהוָה אֱ הֵ י אֲ ֵ
זִ ְבחֵ י ְשׁלָ ִמים ִ
30:23וַיִּ ָוּﬠֲצוּ כָּל־הַ ָקּהָ ל לַ ﬠֲשׂוֹת ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים אֲ חֵ ִרים וַ ַיּﬠֲשׂוּ ִשׁ ְבﬠַ ת־י ִָמים ִשׂ ְמחָ ה:
ְהוּדה הֵ ִרים לַ ָקּהָ ל אֶ לֶ ף פָּ ִרים ְו ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ פִ ים צ ֹאן וְהַ ָשּׂ ִרים הֵ ִרימוּ לַ ָקּהָ ל פָּ ִרים אֶ לֶ ף
30:24כִּ י ִחזְ ִקיָּהוּ מֶ לֶ ־י ָ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים וַיִּ ְת ַק ְדּשׁוּ כֹהֲ נִים לָ רֹב:
וְצ ֹאן ﬠ ֶ
ְהוּדה וְהַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם ְוכָל־הַ ָקּהָ ל הַ בָּ ִאים ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל וְהַ גּ ִֵרים הַ בָּ ִאים מֵ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל
ָל־קהַ ל י ָ
30:25וַיִּ ְשׂ ְמחוּ כּ ְ
יהוּדה:
יּוֹשׁ ִבים ִבּ ָ
וְהַ ְ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ן־דּוִיד ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא ָכז ֹאת ִבּ
ימי ְשׁ מֹה בֶ ָ
ירוּשׁלָ ִם כִּ י ִמ ֵ
ָ
30:26ו ְַתּ ִהי ִשׂ ְמחָ ה־גְ דוֹלָ ה ִבּ
ַ 30:27ויּ ָֻקמוּ הַ כֹּהֲ ִנים הַ ְלוִיִּ ם ַויְבָ ֲרכוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם וַיִּ ָשּׁמַ ע ְבּקוֹלָ ם ו ַָתּבוֹא ְת ִפלָּ ָתם לִ ְמ עוֹן ָק ְדשׁוֹ לַ ָשּׁ ָמיִם:
ְשׁ ְבּרוּ הַ ַמּ ֵצּבוֹת וַ ְיג ְַדּעוּ הָ אֲ ֵשׁ ִרים וַ ְינ ְַתּצוּ
ְהוּדה וַי ַ
31:1וּכְ כַלּוֹת כָּל־ז ֹאת יָצְ אוּ כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ נּ ְִמצְ ִאים לְ ﬠָ ֵרי י ָ
ָל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ לַ אֲ חֻ זָּתוֹ
ד־לכַלֵּ ה ַויָּשׁוּבוּ כּ ְ
ַשּׁה ﬠַ ְ
וּמנ ֶ
וּבאֶ ְפ ַריִם ְ
וּבנְ י ִָמן ְ
ְהוּדה ִ
אֶ ת־הַ בָּ מוֹת וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ְבּחֹ ת ִמכָּל־י ָ
ְלﬠָ ֵריהֶ ם:
ַ 31:2ו ַיּﬠֲמֵ ד י ְִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ת־מַ ְחלְ קוֹת הַ כֹּהֲ ִנים וְהַ לְ וִיִּ ם ﬠַ ל־מַ ְחלְ קוֹתָ ם ִאישׁ כְּ ִפי ֲﬠב ָֹדתוֹ לַ כֹּהֲ נִים וְלַ ְלוִיִּ ם ְלעֹלָ ה
וְלִ ְשׁלָ ִמים לְ ָשׁ ֵרת וּלְ הֹ דוֹת וּלְ הַ לֵּ ל ְבּ ַשׁﬠ ֲֵרי מַ חֲ נוֹת יְהוָה:
תוֹרת
מּﬠ ֲִדים ַכּכָּתוּב ְבּ ַ
ן־רכוּשׁוֹ לָ עֹלוֹת לְ עֹ לוֹת הַ בּ ֶֹקר וְהָ ﬠֶ ֶרב וְהָ עֹלוֹת לַ ַשּׁבָּ תוֹת וְלֶ חֳ ָד ִשׁים וְלַ ֹ
וּמנָת הַ מֶּ לֶ ִמ ְ
ְ 31:3
יְהוָה:
תוֹרת יְהוָה:
רוּשׁלַ ִם לָ תֵ ת ְמנָת הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְלוִיִּ ם ְל ַמﬠַ ן יֶחֶ זְ קוּ ְבּ ַ
יוֹשׁבֵ י ְי ָ
ֹאמר לָ ﬠָ ם ְל ְ
31:4וַיּ ֶ
וּמ ְﬠ ַשׂר הַ כֹּל לָ רֹב
אשׁית ָדּגָן ִתּירוֹשׁ ְויִצְ הָ ר ְוּדבַ שׁ ְוכֹל ְתּבוּאַ ת ָשׂ ֶדה ַ
31:5וְכִ פְ רֹץ הַ ָדּבָ ר ִה ְרבּוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ֵר ִ
הֵ ִביאוּ:
וּמ ְﬠ ַשׂר ָק ָד ִשׁים הַ ְמ ֻק ָדּ ִשׁים לַ יהוָה
ְהוּדה גַּם־הֵ ם מַ ﬠְ ַשׂר בָּ ָקר וָצ ֹאן ַ
יּוֹשׁ ִבים ְבּﬠָ ֵרי י ָ
ִיהוּדה הַ ְ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ְ 31:6
אֱ הֵ יהֶ ם הֵ ִביאוּ וַיִּ ְתּנוּ ֲﬠ ֵרמוֹת ﬠ ֲֵרמוֹת:
31:7בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִל ִשׁי הֵ חֵ לּוּ הָ ﬠ ֲֵרמוֹת לְ יִסּוֹד וּבַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ י כִּ לּוּ:
ַ 31:8ו ָיּבֹאוּ י ְִחזְ ִקיָּהוּ וְהַ ָשּׂ ִרים וַיִּ ְראוּ אֶ ת־הָ ﬠ ֲֵרמוֹת ַויְבָ רֲ כוּ אֶ ת־יְהוָה וְאֵ ת ﬠַ מּוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל:
31:9וַיִּ ְדרֹשׁ י ְִחזְ ִקיָּהוּ ﬠַ ל־הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם ﬠַ ל־הָ ֲﬠ ֵרמוֹת:
ְהוֹת ר
ְשׂבוֹﬠַ ו ֵ
רוּמה לָ ִביא בֵ ית־יְהוָה אָ כוֹל ו ָ
ֹאמר ֵמהָ חֵ ל הַ ְתּ ָ
ַ 31:10ויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ֲﬠז ְַריָהוּ הַ כֹּהֵ ן הָ ר ֹאשׁ ְלבֵ ית צָדוֹק וַיּ ֶ
נּוֹתר אֶ ת־הֶ הָ מוֹן הַ זֶּה:
ﬠַ ד־לָ רוֹב כִּ י יְהוָה בֵּ ַר אֶ ת־ﬠַ מּוֹ וְהַ ָ
31:11וַיּ ֹאמֶ ר י ְִחזְ ִקיָּהוּ לְ הָ כִ ין לְ ָשׁכוֹת ְבּבֵ ית יְהוָה וַיָּכִ ינוּ:
ֲשׂר וְהַ ֳקּ ָד ִשׁים בֶּ אֱ מוּנָה וַﬠֲלֵ יהֶ ם נָגִ יד כָּו ַנ ְניָהו הַ לֵּ וִי ו ְִשׁ ְמ ִﬠי אָ ִחיהוּ ִמ ְשׁנֶה:
31:12וַיּ ִָביאוּ אֶ ת־הַ ְתּ רוּמָ ה וְהַ מַּ ﬠ ֵ
וּב ָניָהוּ ְפּ ִק ִידים ִמיַּד כָּו ַנ ְניָהו
וּמחַ ת ְ
ֲשׂהאֵ ל ו ִִירימוֹת וְיוֹזָבָ ד וֶאֱ לִ יאֵ ל ְוי ְִסמַ כְ יָהוּ ַ
ִיחיאֵ ל וַ ֲﬠזַזְ יָהוּ ְונַחַ ת וַﬠ ָ
31:13ו ִ
ו ְִשׁ ְמﬠִ י אָ ִחיו ְבּ ִמפְ ַקד י ְִחזְ ִקיָּהוּ הַ מֶּ לֶ וַ ֲﬠז ְַריָהוּ ְנגִ יד בֵּ ית־הָ אֱ ִהים:
ְקוֹרא בֶ ן־י ְִמנָה הַ לֵּ וִי הַ שּׁוֹﬠֵ ר לַ ִמּזְ ָרחָ ה ﬠַ ל נ ְִדבוֹת הָ אֱ ִהים לָ תֵ ת ְתּ רוּמַ ת יְהוָה ְו ָק ְד ֵשׁי הַ ֳקּ ָד ִשׁים:
31:14ו ֵ
וּשׁכַנְ יָהוּ ﬠַ ל־יַד הַ כֹּהֲ נִים בֶּ אֱ מוּנָה לָ ֵתת לַ אֲ חֵ יהֶ ם ְבּמַ ְח ְלקוֹת
וּשׁ ַמ ְﬠיָהוּ אֲ מַ ְריָהוּ ְ
וּמנְ י ִָמן ְויֵשׁוּﬠַ ְ
31:15וְﬠַ ל־יָדוֹ ﬠֵ ֶדן ִ
ַכּגָּדוֹל כּ ַָקּטָ ן:
ִ 31:16מ ְלּבַ ד ִה ְתי ְַח ָשׂם ִלזְ כ ִָרים ִמבֶּ ן ָשׁלוֹשׁ ָשׁנִים וּלְ ַמﬠְ לָ ה ְלכָל־הַ בָּ א ְלבֵ ית־יְהוָה לִ ְדבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ לַ ﬠֲבוֹ ָד ָתם
ְבּ ִמ ְשׁ ְמרוֹתָ ם כְּ מַ ְחלְ קוֹתֵ יהֶ ם:
רוֹתיהֶ ם
וּל ָמ ְﬠלָ ה ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ֵ
 31:17ז ֹאת ִה ְתיַחֵ שׂ הַ כֹּהֲ נִים לְ בֵ ית אֲ בוֹתֵ יהֶ ם וְהַ לְ וִיִּ ם ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְ
ְבּמַ ְחלְ קוֹתֵ יהֶ ם:
שׁוּ־קֹדשׁ:
ֶ
ָל־קהָ ל כִּ י בֶ אֱ מוּנ ָָתם י ְִת ַק ְדּ
נוֹתיהֶ ם ְלכ ָ
וּב ֵ
וּבנֵיהֶ ם ְ
וּל ִה ְתיַחֵ שׂ ְבּכָל־טַ פָּ ם נְ ֵשׁיהֶ ם ְ
ְ 31:18
31:19ו ְִל ְבנֵי אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֲ ִנים ִבּ ְשׂ ֵדי ִמגְ ַרשׁ ﬠָ ֵריהֶ ם ְבּכָל־ﬠִ יר וָﬠִ יר אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִנ ְקּבוּ ְבּ ֵשׁמוֹת לָ ֵתת מָ נוֹת לְ כָל־ ָזכָר
ָל־ה ְתיַחֵ שׂ בַּ ְלוִיִּ ם:
וּלכ ִ
בַּ כֹּהֲ נִים ְ

ָשׁר וְהָ אֱ מֶ ת ִל ְפנֵי יְהוָה אֱ הָ יו:
ְהוּדה וַיַּﬠַ שׂ הַ טּוֹב וְהַ יּ ָ
31:20וַיַּﬠַ שׂ ָכּז ֹאת י ְִחזְ ִקיָּהוּ ְבּכָל־י ָ
ָל־לבָ בוֹ ﬠָ ָשׂה
תּוֹרה וּבַ ִמּצְ וָה לִ ְד רֹשׁ לֵ א הָ יו ְבּכ ְ
ֲבוֹדת בֵּ ית־הָ אֱ ִהים וּבַ ָ
ֲשׂה אֲ ֶשׁר־הֵ חֵ ל בַּ ﬠ ַ
וּבכָל־מַ ﬠ ֶ
ְ 31:21
ו ְִהצְ לִ יחַ :
ֹאמר
יהוּדה וַיִּ חַ ן ﬠַ ל־הֶ ﬠָ ִרים הַ ְבּצֻרוֹת וַיּ ֶ
32:1אַ חֲ ֵרי הַ ְדּבָ ִרים וְהָ אֱ מֶ ת הָ אֵ לֶּ ה בָּ א סַ ְנחֵ ִריב ֶמלֶ ־אַ שּׁוּר וַ ָיּב ֹא ִב ָ
לְ ִב ְקﬠָ ם אֵ לָ יו:
רוּשׁלָ ִם:
32:2וַיּ ְַרא י ְִחזְ ִקיָּהוּ כִּ י־בָ א סַ ְנחֵ ִריב וּפָ נָיו לַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠַ ל־ ְי ָ
ם־שׂ ָריו וְגִ בּ ָֹריו לִ ְסתּוֹם אֶ ת־מֵ ימֵ י הָ ֲﬠיָנוֹת אֲ ֶשׁר ִמחוּץ לָ ִﬠיר וַיּ ְַﬠזְ רוּהוּ:
ָ
32:3וַיִּ וָּﬠַ ץ ﬠִ
ם־רב וַיִּ ְס ְתּמוּ אֶ ת־כָּל־הַ מַּ ﬠְ יָנוֹת וְאֶ ת־הַ נַּחַ ל הַ שּׁוֹטֵ ף ְבּתוֹ ־הָ אָ ֶרץ לֵ אמֹר לָ ָמּה יָבוֹאוּ ַמלְ כֵי אַ שּׁוּר
32:4וַיִּ ָקּ ְבצוּ ﬠַ ָ
וּמצְ אוּ ַמיִם ַר ִבּים:
ָ
חוֹמה אַ חֶ ֶרת וַיְחַ זֵּ ק אֶ ת־הַ ִמּלּוֹא ִﬠיר
חוֹמה הַ ְפּרוּצָ ה ַויַּﬠַ ל ﬠָ לֶ יהָ ִמגְ ְדּלוֹת וְלַ חוּצָה הַ ָ
32:5וַיִּ ְתחַ זַּ ק וַיִּ בֶ ן אֶ ת־כָּל־הַ ָ
ָדּוִיד וַיַּﬠַ שׂ ֶשׁלַ ח לָ רֹב וּמָ גִ נִּים:
מ ר:
ל־רחוֹב ַשׁﬠַ ר הָ ﬠִ יר וַי ְַדבֵּ ר ﬠַ ל־לְ בָ בָ ם לֵ א ֹ
32:6וַיִּ תֵּ ן ָשׂ ֵרי ִמלְ חָ מוֹת ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם וַיִּ ְק ְבּ ֵצם אֵ לָ יו אֶ ְ
י־ﬠ ָמּנוּ ַרב ֵמ ִﬠמּוֹ:
ר־ﬠמּוֹ כִּ ִ
וּמלִּ פְ נֵי כָּל־הֶ הָ מוֹן אֲ ֶשׁ ִ
ל־תּ ְיראוּ וְאַ ל־תֵּ חַ תּוּ ִמפְּ נֵי מֶ לֶ אַ שּׁוּר ִ
ִ 32:7חזְ קוּ ו ְִא ְמצוּ אַ ִ
ל־דּ ְב ֵרי ְי ִחזְ ִקיָּהוּ
32:8ﬠִ מּוֹ זְ רוֹﬠַ בָּ ָשׂר וְﬠִ מָּ נוּ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ לְ ﬠָ זְ ֵרנוּ וּלְ ִהלָּ חֵ ם ִמלְ חֲ מֹתֵ נוּ וַיִּ סָּ ְמכוּ הָ ﬠָ ם ﬠַ ִ
ְהוּדה:
מֶ לֶ ־י ָ
ָל־מ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ ִﬠמּוֹ ﬠַ ל־י ְִחזְ ִקיָּהוּ מֶ לֶ
ְרוּשׁלַ י ְָמה וְהוּא ﬠַ ל־לָ כִ ישׁ ְוכ ֶ
32:9אַ חַ ר זֶה ָשׁלַ ח סַ נְ חֵ ִריב מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ﬠֲבָ ָדיו י ָ
ירוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר:
ָ
ְהוּדה אֲ ֶשׁר ִבּ
ְהוּדה וְﬠַ ל־כָּל־י ָ
י ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
32:10כֹּה אָ ַמר סַ נְ חֵ ִריב מֶ לֶ אַ שּׁוּר ﬠַ ל־מָ ה אַ תֶּ ם ֹבּ ְט ִחים וְיֹ ְשׁ ִבים ְבּ ָמצוֹר ִבּ
צָמא לֵ אמֹר יְהוָה אֱ הֵ ינוּ יַצִּ ילֵ נוּ ִמכַּף ֶמלֶ
וּב ָ
32:11הֲ ל ֹא י ְִחזְ ִקיָּהוּ ַמ ִסּית אֶ ְתכֶם לָ תֵ ת אֶ ְתכֶם לָ מוּת ְבּ ָרﬠָ ב ְ
אַ שּׁוּר:
ירוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר ִל ְפנֵי ִמזְ בֵּ חַ אֶ חָ ד
ָ
יהוּדה ו ְִל
ָ
ת־מזְ ְבּחֹ תָ יו וַיּ ֹאמֶ ר לִ
ִ
32:12הֲ ל ֹא־הוּא י ְִחזְ ִקיָּהוּ הֵ ִסיר אֶ ת־בָּ מֹתָ יו וְאֶ
ִתּ ְשׁתַּ חֲ ווּ וְﬠָ לָ יו תַּ ְק ִטירוּ:
יתי אֲ נִי וַאֲ בוֹתַ י ְל ֹכל ﬠַ מֵּ י הָ אֲ ָרצוֹת הֲ יָכוֹל יָכְ לוּ אֱ הֵ י גּוֹ ֵי הָ אֲ ָרצוֹת ְלהַ צִּ יל אֶ ת־אַ ְרצָ ם
32:13הֲ ל ֹא ֵת ְדעוּ ֶמה ﬠָ ִשׂ ִ
ִמיּ ִָדי:
בוֹתי אֲ ֶשׁר יָכוֹל לְ הַ צִּ יל אֶ ת־ﬠַ מּוֹ ִמיּ ִָדי כִּ י יוּכַל אֱ הֵ יכֶם ְלהַ צִּ יל
ִ 32:14מי ְבּכָל־אֱ הֵ י הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ִרימוּ אֲ ַ
אֶ ְתכֶם ִמיּ ִָדי:
ל־תּאֲ ִמינוּ לוֹ כִּ י־ל ֹא יוּכַל כָּל־אֱ לוֹהַ כָּל־גּוֹי
32:15וְﬠַ תָּ ה אַ ל־י ִַשּׁיא אֶ ְתכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ ְואַ ל־י ִַסּית אֶ ְתכֶם כָּז ֹאת וְאַ ַ
בוֹתי אַ ף כִּ י אֱ הֵ יכֶם ל ֹא־יַצִּ ילוּ אֶ ְתכֶם ִמיּ ִָדי:
וּמיַּד אֲ ָ
וּמ ְמלָ כָה ְלהַ צִּ יל ﬠַ מּוֹ ִמיּ ִָדי ִ
ַ
32:16וְעוֹד ִדּ ְבּרוּ ﬠֲבָ ָדיו ﬠַ ל־יְהוָה הָ אֱ ִהים וְﬠַ ל י ְִחזְ ִקיָּהוּ ﬠַ ְבדּוֹ:
ֹא־הצִּ ילוּ ﬠַ מָּ ם
מ ר כֵּא הֵ י גּוֹיֵ הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר ל ִ
וּספָ ִרים כָּתַ ב לְ חָ ֵרף לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וְלֵ אמֹר ﬠָ לָ יו לֵ א ֹ
ְ 32:17
ִמיּ ִָדי כֵּן ל ֹא־יַצִּ יל אֱ הֵ י י ְִחזְ ִקיָּהוּ ﬠַ מּוֹ ִמיּ ִָדי:
וּלבַ הֲ לָ ם ְל ַמﬠַ ן יִלְ כְּ דוּ אֶ ת־הָ ﬠִ יר:
ְרוּשׁלַ ִם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ חוֹמָ ה לְ י ְָראָ ם ְ
ְהוּדית ﬠַ ל־ﬠַ ם י ָ
32:18וַיִּ ְק ְראוּ ְב קוֹל־גָּדוֹל י ִ
ֲשׂה י ְֵדי הָ אָ ָדם:
רוּשׁלָ ִם כְּ ﬠַ ל אֱ הֵ י ﬠַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ מַ ﬠ ֵ
32:19וַי ְַד ְבּרוּ אֶ ל־אֱ הֵ י ְי ָ
ִישׁ ְﬠיָהוּ בֶ ן־אָ מוֹץ הַ נּ ִָביא ﬠַ ל־ז ֹאת וַיִּ זְ ﬠֲקוּ הַ ָשּׁ ָמיִם:
32:20וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל י ְִחזְ ִקיָּהוּ הַ ֶמּלֶ ו ַ
ֹשׁת פָּ נִים ְלאַ ְרצוֹ וַיָּב ֹא
ָשׁב ְבּב ֶ
ְשׂר ְבּמַ חֲ נֵה מֶ לֶ אַ שּׁוּר וַיּ ָ
32:21וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוָה מַ לְ אָ וַיַּכְ חֵ ד כָּל־גִּ בּוֹר חַ יִל ְונָגִ יד ו ָ
וּמיצִ יאֵ י מֵ ﬠָ יו ָשׁם ִהפִּ ילֻהוּ בֶ חָ ֶרב:
בֵּ ית אֱ הָ יו ִ
וּמיַּד־כֹּל וַ ָיּנַח לָ הֶ ם ִמסָּ ִביב:
רוּשׁלַ ִם ִמיַּד סַ ְנחֵ ִריב מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ִ
ַיּוֹשׁע יְהוָה אֶ ת־י ְִחזְ ִקיָּהוּ וְאֵ ת יֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
32:22ו ַ
ַשּׂא ְלﬠֵ ינֵי כָל־הַ גּוֹיִם
ְהוּדה וַיִּ נּ ֵ
יחזְ ִקיָּהוּ מֶ לֶ י ָ
וּמגְ ָדּנוֹת לִ ִ
ירוּשׁלַ ִם ִ
ָ
יאים ִמנְ חָ ה לַ יהוָה לִ
32:23ו ְַר ִבּים ְמ ִב ִ
ֵמאַ חֲ ֵרי־כֵן:
32:24בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם חָ לָ ה י ְִחזְ ִקיָּהוּ ﬠַ ד־לָ מוּת וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־יְהוָה וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ וּמוֹפֵ ת נ ַָתן לוֹ:
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ִו
ְ 32:25ול ֹא־כִ גְ מֻ ל ﬠָ לָ יו הֵ ִשׁיב י ְִחזְ ִקיָּהוּ כִּ י גָבַ הּ לִ בּוֹ וַי ְִהי ﬠָ לָ יו ֶק ֶצף וְﬠַ ל־י ָ
ימי י ְִחזְ ִקיָּהוּ:
ְרוּשׁלָ ִם ְול ֹא־בָ א ﬠֲלֵ יהֶ ם ֶקצֶ ף יְהוָה ִבּ ֵ
32:26וַיִּ ָכּנַע י ְִחזְ ִקיָּהוּ ְבּגֹ בַ הּ לִ בּוֹ הוּא וְיֹ ְשׁבֵ י י ָ
וּל ָמגִ נִּים
וּלאֶ בֶ ן ְי ָק ָרה ו ְִל ְב ָשׂ ִמים ְ
וּלזָהָ ב ְ
יחזְ ִקיָּהוּ עֹ ֶשׁר ְוכָבוֹד הַ ְרבֵּ ה ְמאֹ ד ְו ֹאצָ רוֹת ﬠָ ָשׂה־לוֹ ְלכֶסֶ ף ְ
32:27וַי ְִהי לִ ִ
וּלְ כֹל כְּ לֵ י חֶ ְמ ָדּה:
וּבהֵ ָמה וַﬠ ֲָד ִרים לָ אֲ וֵרוֹת:
ָל־בּהֵ מָ ה ְ
וּמ ְסכְּ נוֹת לִ ְתבוּאַ ת ָדּגָן ו ְִתירוֹשׁ ְויִצְ הָ ר וְאֻ ָרות לְ כ ְ
ִ 32:28
וּמ ְקנֵה־צ ֹאן וּבָ ָקר לָ רֹב כִּ י נ ַָתן־לוֹ אֱ ִהים ְרכוּשׁ ַרב ְמאֹד:
32:29וְﬠָ ִרים ﬠָ ָשׂה לוֹ ִ
ה־מּ ְﬠ ָרבָ ה ְל ִﬠיר ָדּוִיד וַיַּצְ לַ ח ְי ִחזְ ִקיָּהוּ
32:30וְהוּא י ְִחזְ ִקיָּהוּ סָ תַ ם אֶ ת־מוֹצָא מֵ ימֵ י גִ יחוֹן הָ ﬠֶ לְ יוֹן וַיּ ְַשּׁ ֵרם לְ מַ ָטּ ַ
ֲשׂהוּ:
ְבּכָל־מַ ﬠ ֵ

ְ 32:31ו ֵכן ִבּ ְמלִ י ֵצי ָשׂ ֵרי בָּ בֶ ל הַ ְמשֻׁ לָּ ִחים ﬠָ לָ יו לִ ְד רֹשׁ הַ מּוֹפֵ ת אֲ ֶשׁר הָ יָה בָ אָ ֶרץ ֲﬠזָבוֹ הָ אֱ ִהים לְ נַסּוֹתוֹ לָ ַדﬠַ ת
ָל־בּלְ בָ בוֹ:
כּ ִ
ְהוּדה ְוי ְִשׂ ָראֵ ל:
תוּבים בַּ חֲ זוֹן ְי ַשׁﬠְ יָהוּ בֶ ן־אָ מוֹץ הַ נּ ִָביא ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ַמ ְלכֵי־י ָ
ְ 32:32ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי י ְִחזְ ִקיָּהוּ וַחֲ סָ ָדיו ִהנָּם כְּ ִ
הוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י
ֵי־דוִיד ְוכָבוֹד ﬠָ שׂוּ־לוֹ ְבמוֹתוֹ כָּל־ ְי ָ
32:33וַיִּ ְשׁכַּב י ְִחזְ ִקיָּהוּ ִﬠם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְק ְבּ ֻרהוּ ְבּ ַמﬠֲלֵ ה ִק ְב ֵרי ְבנ ָ
ַשּׁה ְבנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ְמנ ֶ
ְרוּשׁלָ ִם וַיִּ ְמ
י ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ן־שׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְמנ ֶַשּׁה ְבמָ לְ כוֹ וַחֲ ִמ ִשּׁים וְחָ ֵמ שׁ ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
33:1בֶּ ְ
הוֹרישׁ יְהוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ַ 33:2ויַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ תוֹﬠֲבוֹת הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִ
ָשׁב וַיִּ בֶ ן אֶ ת־הַ בָּ מוֹת אֲ ֶשׁר נִתַּ ץ י ְִחזְ ִקיָּהוּ אָ ִביו וַיּ ֶָקם ִמזְ ְבּחוֹת לַ ְבּﬠָ לִ ים וַיַּﬠַ שׂ אֲ ֵשׁרוֹת וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ לְ כָל־צְ בָ א
ַ 33:3ויּ ָ
הַ ָשּׁ ַמיִם וַ ַיּ ֲﬠבֹד אֹתָ ם:
ֶה־שּׁ ִמי ְלעוֹלָ ם:
ירוּשׁלַ ִם י ְִהי ְ
ָ
33:4וּבָ נָה ִמזְ ְבּחוֹת ְבּבֵ ית יְהוָה אֲ ֶשׁר אָ מַ ר יְהוָה ִבּ
33:5וַיִּ בֶ ן ִמזְ ְבּחוֹת לְ כָל־צְ בָ א הַ ָשּׁמָ יִם ִבּ ְשׁתֵּ י חַ צְ רוֹת בֵּ ית־יְהוָה:
ן־הנֹּם ְו עוֹנֵן ְו ִנחֵ שׁ וְכִ ֵשּׁף וְﬠָ ָשׂה אוֹב ְוי ְִדּעוֹנִי ִה ְרבָּ ה לַ ﬠֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי
33:6וְהוּא הֶ ﬠ ֱִביר אֶ ת־בָּ נָיו בָּ אֵ שׁ ְבּגֵי בֶ ִ
יְהוָה לְ הַ כְ ﬠִ יסוֹ:
ל־שׁ מֹה ְבנוֹ בַּ בַּ יִת הַ זֶּה
ל־דּוִיד וְאֶ ְ
ָשׂם אֶ ת־פֶּ סֶ ל הַ סֶּ מֶ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְבּבֵ ית הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר אָ ַמר אֱ ִהים אֶ ָ
ַ 33:7ויּ ֶ
ת־שׁ ִמי ְלעוֹלָ ם:
ְ
ירוּשׁלַ ִם אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְר ִתּי ִמ ֹכּל ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אָ ִשׂים אֶ
ָ
וּב
ִ
ת־רגֶל י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ﬠַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱמַ ְד ִתּי לַ אֲ בֹתֵ יכֶם ַרק ִאם־י ְִשׁ ְמרוּ לַ ﬠֲשׂוֹת אֵ ת
אוֹסיף לְ הָ ִסיר אֶ ֶ
ְ 33:8ול ֹא ִ
ֹשׁה:
תּוֹרה וְהַ חֻ ִקּים וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים ְבּיַד־מ ֶ
יתים לְ כָל־הַ ָ
כָּל־אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
ְרוּשׁלָ ִם לַ ﬠֲשׂוֹת ָרע ִמן־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד יְהוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י י ָ
ַשּׁה אֶ ת־י ָ
ַ 33:9ויּ ֶַתע ְמנ ֶ
ַשּׁה וְאֶ ל־ﬠַ מּוֹ ְול ֹא ִה ְק ִשׁיבוּ:
ל־מנ ֶ
33:10וַי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ְ
ַשּׁה בַּ חֹ ִחים וַיַּאַ ְס ֻרהוּ בַּ ְנחֻ ְשׁ ַתּיִם
ת־מנ ֶ
ְ
ת־שׂ ֵרי הַ צָּבָ א אֲ ֶשׁר לְ מֶ לֶ אַ שּׁוּר וַיִּ ְלכְּ דוּ אֶ
ָ
33:11וַיָּבֵ א יְהוָה ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ
וַיּוֹלִ יכֻהוּ בָּ בֶ לָ ה:
ֹתיו:
33:12וּכְ הָ ֵצר לוֹ ִחלָּ ה אֶ ת־פְּ נֵי יְהוָה אֱ הָ יו וַיִּ ָכּנַע ְמאֹד ִמ ִלּפְ נֵי אֱ הֵ י אֲ ב ָ
ַשּׁה כִּ י יְהוָה הוּא הָ אֱ ִהים:
ְרוּשׁלַ ִם לְ מַ לְ כוּתוֹ ַויּ ֵַדע ְמנ ֶ
33:13וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל אֵ לָ יו ַויֵּﬠָ תֶ ר לוֹ וַיִּ ְשׁמַ ע ְתּ ִחנָּתוֹ וַי ְִשׁיבֵ הוּ י ָ
יר־דּוִיד מַ ﬠְ ָרבָ ה לְ גִ יחוֹן בַּ נַּחַ ל וְלָ בוֹא ְב ַשׁﬠַ ר הַ ָדּגִ ים וְסָ בַ ב לָ עֹפֶ ל וַיַּגְ ִבּיהֶ הָ
ָ
33:14וְאַ חֲ ֵרי־כֵן בָּ נָה חוֹמָ ה ִחיצוֹנָה לְ ﬠִ
יהוּדה:
ָשׂם ָשׂ ֵרי־חַ יִל ְבּכָל־הֶ ﬠָ ִרים הַ ְבּצֻרוֹת ִבּ ָ
ְמאֹד ַויּ ֶ
ירוּשׁלָ ִם
ָ
וּב
ַ 33:15ויָּסַ ר אֶ ת־אֱ הֵ י הַ ֵנּכָר וְאֶ ת־הַ סֶּ ֶמל ִמבֵּ ית יְהוָה ְוכָל־הַ ִמּזְ ְבּחוֹת אֲ ֶשׁר בָּ נָה ְבּהַ ר בֵּ ית־יְהוָה ִ
וַיּ ְַשׁלֵ חוּצָה לָ ﬠִ יר:
יהוּדה לַ ﬠֲבוֹד אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹאמ ר ִל ָ
תוֹדה וַיּ ֶ
ת־מזְ בַּ ח יְהוָה וַיִּ זְ בַּ ח ﬠָ לָ יו זִ ְבחֵ י ְשׁלָ ִמים ְו ָ
ִ
33:16וַ ָיּכֶן אֶ
33:17אֲ בָ ל עוֹד הָ ﬠָ ם ז ְֹב ִחים בַּ בָּ מוֹת ַרק לַ יהוָה אֱ הֵ יהֶ ם:
וּת ִפלָּ תוֹ אֶ ל־אֱ הָ יו ו ְִד ְב ֵרי הַ חֹ זִ ים הַ ְמ ַד ְבּ ִרים אֵ לָ יו ְבּ ֵשׁם יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ָנּם
ַשּׁה ְ
ְ 33:18וי ֶֶתר ִדּ ְב ֵרי ְמנ ֶ
ל־דּ ְב ֵרי מַ לְ כֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ﬠַ ִ
וּתפִ לָּ תוֹ וְהֵ ﬠָ תֶ ר־לוֹ ְוכָל־חַ טָּ אתוֹ וּמַ ﬠְ לוֹ וְהַ ְמּ קֹ מוֹת אֲ ֶשׁר בָּ נָה בָ הֶ ם בָּ מוֹת וְהֶ ﬠ ֱִמיד הָ אֲ ֵשׁ ִרים וְהַ ְפּ ִס ִלים לִ פְ נֵי
ְ 33:19
תוּבים ﬠַ ל ִדּ ְב ֵרי חוֹזָי:
ִה ָכּ ְנעוֹ ִהנָּם כְּ ִ
33:20וַיִּ ְשׁכַּב ְמ ַנ ֶשּׁה ﬠִ ם־אֲ בֹתָ יו וַיִּ ְק ְבּרֻ הוּ ְבגַן בֵּ יתוֹ וַיִּ ְמ אָ מוֹן ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וּשׁ ַתּיִם ָשׁנִים מָ לַ ִבּ
וּשׁתַּ יִם ָשׁנָה אָ מוֹן ְבּמָ לְ כוֹ ְ
33:21בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ַשּׁה אָ ִביו זִ בַּ ח אָ מוֹן
וּלכָל־הַ ְפּ ִסילִ ים אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְמנ ֶ
ַשּׁה אָ ִביו ְ
ַ 33:22ויַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְמנ ֶ
וַיַּﬠַ ְב ֵדם:
ַשּׁה אָ ִביו כִּ י הוּא אָ מוֹן ִה ְרבָּ ה אַ ְשׁ ָמה:
ְ 33:23ול ֹא נִכְ נַע ִמלִּ פְ נֵי יְהוָה כְּ ִה ָכּנַע ְמנ ֶ
33:24וַיִּ ְק ְשׁרוּ ﬠָ לָ יו ﬠֲבָ ָדיו וַי ְִמיתֻ הוּ ְבּבֵ יתוֹ:
ֹאשׁיָּהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
33:25וַיַּכּוּ ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ אֵ ת כָּל־הַ קֹּ ְשׁ ִרים ﬠַ ל־הַ ֶמּלֶ אָ מוֹן וַיּ ְַמ ִליכוּ ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ אֶ ת־י ִ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וּשׁ ִשׁים וְאַ חַ ת ָשׁנָה ָמלַ ִבּ
ֹאשׁיָּהוּ ְבמָ לְ כוֹ ְ
ן־שׁמוֹנֶה ָשׁנִים י ִ
34:1בֶּ ְ
וּשׂמ ֹאול:
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וַיֵּלֶ ְבּ ַד ְרכֵי ָדּוִיד אָ ִביו ְול ֹא־סָ ר י ִָמין ְ
34:2וַיַּﬠַ שׂ הַ יּ ָ
וּב ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה הֵ חֵ ל ְלטַ הֵ ר
עוֹדנּוּ נַﬠַ ר הֵ חֵ ל לִ ְדרוֹשׁ לֵ א הֵ י ָדּוִיד אָ ִביו ִ
וּב ְשׁמוֹנֶה ָשׁנִים לְ מָ לְ כוֹ וְהוּא ֶ
ִ 34:3
ִירוּשׁלַ ִם ִמן־הַ בָּ מוֹת וְהָ אֲ ֵשׁ ִרים וְהַ פְּ ִסלִ ים וְהַ מַּ סֵּ כוֹת:
ָ
ְהוּדה ו
אֶ ת־י ָ
34:4וַ ְינ ְַתּצוּ לְ פָ נָיו אֵ ת ִמזְ ְבּחוֹת הַ ְבּﬠָ לִ ים וְהַ חַ מָּ נִים אֲ ֶשׁר־לְ מַ ﬠְ לָ ה מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם גִּ ֵדּﬠַ וְהָ אֲ ֵשׁ ִרים וְהַ ְפּ ִס ִלים וְהַ ַמּסֵּ כוֹת
ל־פּנֵי הַ ְקּבָ ִרים הַ זֹּ ְב ִחים לָ הֶ ם:
ִשׁבַּ ר וְהֵ ַדק וַיִּ זְ רֹק ﬠַ ְ
ְרוּשׁלָ ִם:
ְהוּדה וְאֶ ת־י ָ
חוֹתם ַו ְי ַטהֵ ר אֶ ת־י ָ
ל־מזְ ְבּ ָ
34:5וְﬠַ צְ מוֹת כֹּהֲ נִים ָשׂ ַרף ﬠַ ִ
ַשּׁה וְאֶ פְ ַריִם ו ְִשׁ ְמעוֹן וְﬠַ ד־נַפְ תָּ לִ י ְבּחַ ְרבֹתֵ יהֶ ם סָ ִביב:
וּבﬠָ ֵרי ְמנ ֶ
ְ 34:6

ָשׁב
ַ 34:7ו ְינַתֵּ ץ אֶ ת־הַ ִמּזְ ְבּחוֹת וְאֶ ת־הָ אֲ ֵשׁ ִרים וְהַ פְּ ִסלִ ים כִּ תַּ ת ְלהֵ ַדק ְוכָל־הַ חַ ָמּנִים גִּ ַדּע ְבּכָל־אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
לִ
ֲשׂיָהוּ ַשׂר־הָ ﬠִ יר וְאֵ ת
ת־שׁפָ ן בֶּ ן־אֲ צַלְ יָהוּ וְאֶ ת־מַ ﬠ ֵ
ָ
וּב ְשׁנַת ְשׁמוֹנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה לְ מָ ְלכוֹ לְ טַ הֵ ר הָ אָ ֶרץ וְהַ בָּ יִת ָשׁלַ ח אֶ
ִ 34:8
יוֹאָ ח בֶּ ן־יוֹאָ חָ ז הַ מַּ זְ כִּ יר לְ חַ ֵזּק אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה אֱ הָ יו:
שׁ ְמ ֵרי הַ סַּ ף ִמיַּד
ל־ח ְל ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל וַיִּ ְתּנוּ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף הַ מּוּבָ א בֵ ית־אֱ ִהים אֲ ֶשׁר אָ ְספוּ־הַ ְלוִיִּ ם ֹ
ַ 34:9ו ָיּבֹאוּ אֶ ִ
רוּשׁלָ ִם:
וּב ְני ִָמן וְיֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
ְהוּדה ִ
וּמכָּל־י ָ
וּמכֹּל ְשׁאֵ ִרית י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
ַשּׁה וְאֶ פְ ַריִם ִ
ְמנ ֶ
עוֹשׂי הַ ְמּלָ אכָה אֲ ֶשׁר עֹ ִשׂים ְבּבֵ ית יְהוָה
ֵ
34:10וַיִּ ְתּנוּ ﬠַ ל־יַד עֹ ֵשׂי  1הַ ְמּלָ אכָה הַ מֻּ פְ ָק ִדים ְבּבֵ ית יְהוָה וַיִּ ְתּנוּ אֹתוֹ
לִ ְבדּוֹק וּלְ חַ ֵזּק הַ בָּ יִת:
וּל ָקרוֹת אֶ ת־הַ בָּ ִתּים אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִחיתוּ ַמ ְלכֵי
34:11וַיִּ ְתּנוּ לֶ חָ ָר ִשׁים וְלַ ֹבּנִים ִל ְקנוֹת אַ ְבנֵי ַמ ְחצֵב וְﬠֵ צִ ים לַ ְמחַ ְבּרוֹת ְ
ְהוּדה:
י ָ
וּמשֻׁ לָּ ם
ן־בּנֵי ְמ ָר ִרי וּזְ כ ְַריָה ְ
34:12וְהָ אֲ נ ִָשׁים עֹ ִשׂים בֶּ אֱ מוּנָה בַּ ְמּלָ אכָה וַﬠֲלֵ יהֶ ם מֻ פְ ָק ִדים יַחַ ת וְעֹבַ ְדיָהוּ הַ ְלוִיִּ ם ִמ ְ
י־שׁיר:
ָל־מ ִבין ִבּכְ לֵ ִ
ן־בּנֵי הַ ְקּהָ ִתים לְ ַנ ֵצּחַ וְהַ לְ וִיִּ ם כּ ֵ
ִמ ְ
שׁ ְט ִרים וְשׁוֹﬠ ֲִרים:
סוֹפ ִרים ְו ֹ
וּמהַ ְלוִיִּ ם ְ
ֲבוֹדה ֵ
ֲבוֹדה וַﬠ ָ
וּמנַצְּ ִחים לְ כֹל עֹ ֵשׂה ְמלָ אכָה לַ ﬠ ָ
34:13וְﬠַ ל הַ סַּ בָּ לִ ים ְ
ֹשׁה:
תּוֹרת־יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
וּבהוֹצִ יאָ ם אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף הַ מּוּבָ א בֵּ ית יְהוָה מָ ָצא ִחלְ ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־סֵ פֶ ר ַ
ְ 34:14
ל־שׁפָ ן:
ָ
ָאתי ְבּבֵ ית יְהוָה וַיִּ ֵתּן ִחלְ ִקיָּהוּ אֶ ת־הַ סֵּ פֶ ר אֶ
תּוֹרה מָ צ ִ
ל־שׁפָ ן הַ סּוֹפֵ ר סֵ פֶ ר הַ ָ
ָ
ַ 34:15ויַּﬠַ ן ִח ְל ִקיָּהוּ וַיּ ֹאמֶ ר אֶ
ָשׁב עוֹד אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ָדּבָ ר לֵ אמֹר כֹּל אֲ ֶשׁר־נִתַּ ן ְבּיַד־ﬠֲבָ ֶדי הֵ ם עֹ ִשׂים:
34:16וַיָּבֵ א ָשׁפָ ן אֶ ת־הַ סֵּ פֶ ר אֶ ל־הַ מֶּ לֶ וַיּ ֶ
עוֹשׂי הַ ְמּלָ אכָה:
ֵ
נִּמצָ א ְבּבֵ ית־יְהוָה וַיִּ ְתּנוּהוּ ﬠַ ל־יַד הַ מֻּ פְ ָק ִדים וְﬠַ ל־יַד
ַ 34:17ויּ ִַתּיכוּ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף הַ ְ
34:18וַ ַיּגֵּד ָשׁפָ ן הַ סּוֹפֵ ר לַ מֶּ לֶ לֵ אמֹר סֵ פֶ ר נ ַָתן ִלי ִחלְ ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן וַיִּ ְק ָרא־בוֹ ָשׁפָ ן ִל ְפנֵי הַ ֶמּלֶ :
ת־בּג ָָדיו:
תּוֹרה וַיִּ ְק ַרע אֶ ְ
ַ 34:19וי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ הַ מֶּ לֶ אֵ ת ִדּ ְב ֵרי הַ ָ
ֲשׂיָה
ן־מי ָכיָה וְאֵ ת ָשׁפָ ן הַ סּוֹפֵ ר וְאֵ ת ﬠ ָ
ן־שׁפָ ן וְאֶ ת־ﬠַ כְ בּוֹר בֶּ ִ
יקם בֶּ ָ
ת־חלְ ִקיָּהוּ וְאֶ ת־אֲ ִח ָ
ִ
ַ 34:20ו ְיצַו הַ מֶּ לֶ אֶ
ﬠֶ בֶ ד־הַ ֶמּלֶ לֵ אמֹר:
נִמ ָצא כִּ י־גְ דוֹלָ ה
ל־דּ ְב ֵרי הַ סֵּ פֶ ר אֲ ֶשׁר ְ
יהוּדה ﬠַ ִ
וּב ָ
וּבﬠַ ד הַ נִּ ְשׁאָ ר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ִ
ְ 34:21לכוּ ִד ְרשׁוּ אֶ ת־יְהוָה בַּ ﬠ ֲִדי ְ
ת־דּבַ ר יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת כְּ כָל־הַ כָּתוּב ﬠַ ל־הַ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה:
בוֹתינוּ אֶ ְ
ֹא־שׁ ְמ רוּ אֲ ֵ
נִתּכָה בָ נוּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ל ָ
חֲ מַ ת־יְהוָה אֲ ֶשׁר ְ
שׁוֹמר הַ ְבּג ִָדים ו ְִהיא
ֵ
ן־תּ ְקוָה בֶּ ן־חַ ְרחַ ס
ַ 34:22ויֵּלֶ ִח ְל ִקיָּהוּ וַאֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח הַ ֶמּלֶ אֶ ל־חֻ ְל ָדּה הַ נּ ְִביאָ ה אֵ ֶשׁת ַשׁלֻּם בֶּ ִ
ירוּשׁלַ ִם בַּ ִמּ ְשׁנֶה וַי ְַד ְבּ רוּ אֵ לֶ יהָ ָכּז ֹאת:
ָ
יוֹשׁבֶ ת ִבּ
ֶ
ר־שׁלַ ח אֶ ְתכֶם אֵ לָ י:
34:23וַתּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִא ְמ רוּ לָ ִאישׁ אֲ ֶשׁ ָ
ל־יוֹשׁבָ יו אֵ ת כָּל־הָ אָ לוֹת הַ כְּ תוּבוֹת ﬠַ ל־הַ סֵּ פֶ ר אֲ ֶשׁר
ְ
34:24כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְננִי מֵ ִביא ָרﬠָ ה ﬠַ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה ְוﬠַ
ְהוּדה:
ָק ְראוּ לִ פְ נֵי מֶ לֶ י ָ
ֲשׂי י ְֵדיהֶ ם ו ְִת ַתּ חֲ מָ ִתי בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה
34:25תַּ חַ ת אֲ ֶשׁר ֲﬠזָבוּנִי ַוי ְַק ְטּרו לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים לְ ַמﬠַ ן הַ כְ ִﬠיסֵ נִי ְבּכֹל ַמﬠ ֵ
וְל ֹא ִתכְ בֶּ ה:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו כֹּה־אָ ַמ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְדּבָ ִרים
ְהוּדה הַ שֹּׁלֵ חַ אֶ ְתכֶם לִ ְדרוֹשׁ בַּ יהוָה כֹּה ת ְ
34:26וְאֶ ל־מֶ לֶ י ָ
אֲ ֶשׁר ָשׁמָ ﬠְ תָּ :
ת־דּבָ ָריו ﬠַ ל־הַ מָּ קוֹם הַ ֶזּה וְﬠַ ל־יֹ ְשׁבָ יו ו ִַתּ ָכּנַע ְלפָ נַי ו ִַתּ ְק ַרע
־לבָ ְב ו ִַתּ ָכּנַע ִמלִּ פְ נֵי אֱ ִהים ְבּ ָשׁ ְמ ֲﬠ אֶ ְ
34:27יַﬠַ ן ַר ְ
ת־בּג ֶָדי וַתֵּ ְב ךְּ לְ פָ נָי ְוגַם־אֲ נִי ָשׁמַ ﬠְ ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה:
ְ
אֶ
ֹא־ת ְראֶ ינָה ﬠֵ ינֶי ְבּכֹל הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר אֲ נִי ֵמ ִביא
ל־ק ְברֹתֶ י ְבּ ָשׁלוֹם ְול ִ
ִ 34:28ה ְננִי ֹא ִספְ אֶ ל־אֲ בֹתֶ י ְונֶאֱ סַ פְ תָּ אֶ ִ
ﬠַ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה וְﬠַ ל־יֹ ְשׁבָ יו וַיּ ִָשׁיבוּ אֶ ת־הַ מֶּ לֶ ָדּבָ ר:
ִירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ו
34:29וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ ַויֶּאֱ ֹסף אֶ ת־כָּל־זִ ְקנֵי י ָ
ד־ק ָטן וַיִּ ְק ָרא
ְרוּשׁלַ ִם וְהַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְלוִיִּ ם ְוכָל־הָ ﬠָ ם ִמגָּדוֹל ְוﬠַ ָ
ְהוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י י ָ
ָל־אישׁ י ָ
34:30וַ ַיּﬠַ ל הַ מֶּ לֶ בֵּ ית־יְהוָה ְוכ ִ
ָל־דּ ְב ֵרי סֵ פֶ ר הַ ְבּ ִרית הַ נּ ְִמצָא בֵּ ית יְהוָה:
ְבאָ זְ נֵיהֶ ם אֶ ת־כּ ִ
ותיו
ותיו וְﬠֵ ְד ָ
ת־מצְ ָ
ִ
34:31וַ ַיּ ֲﬠמֹד הַ מֶּ לֶ ﬠַ ל־ﬠָ ְמדוֹ וַיִּ כְ רֹת אֶ ת־הַ ְבּ ִרית לִ פְ נֵי יְהוָה לָ לֶ כֶת אַ חֲ ֵרי יְהוָה וְלִ ְשׁמוֹר אֶ
תוּבים ﬠַ ל־הַ סֵּ פֶ ר הַ זֶּ ה:
ת־דּ ְב ֵרי הַ ְבּ ִרית הַ כְּ ִ
וּבכָל־נַפְ שׁוֹ לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ִ
ָל־לבָ בוֹ ְ
וְחֻ ָקּיו ְבּכ ְ
ְרוּשׁלַ ִם כִּ ְב ִרית אֱ ִהים אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם:
וּב ְני ִָמן וַ ַיּﬠֲשׂוּ יֹ ְשׁבֵ י י ָ
ירוּשׁלַ ִם ִ
ָ
34:32וַ ַיּﬠֲמֵ ד אֵ ת כָּל־הַ נּ ְִמצָא ִב
ֹאשׁיָּהוּ אֶ ת־כָּל־הַ תּוֹﬠֵ בוֹת ִמכָּל־הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ַיּﬠֲבֵ ד אֵ ת כָּל־הַ נּ ְִמצָא ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל לַ ﬠֲבוֹד
ַ 34:33ויָּסַ ר י ִ
אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם כָּל־יָמָ יו ל ֹא סָ רוּ ֵמאַ חֲ ֵרי יְהוָה אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם:
ירוּשׁלַ ִם פֶּ סַ ח לַ יהוָה וַיִּ ְשׁחֲ טוּ הַ פֶּ סַ ח ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן:
ָ
ֹאשׁיָּהוּ ִב
35:1וַיַּﬠַ שׂ י ִ
ֲבוֹדת בֵּ ית יְהוָה:
רוֹתם ַויְחַ זְּ ֵקם לַ ﬠ ַ
ל־מ ְשׁ ְמ ָ
ַ 35:2ו ַיּﬠֲמֵ ד הַ כֹּהֲ ִנים ﬠַ ִ
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דוֹשׁים לַ יהוָה ְתּנוּ אֶ ת־אֲ רוֹן־הַ קֹּ ֶדשׁ בַּ בַּ יִת אֲ ֶשׁר בָּ נָה ְשׁ מֹה
35:3וַיּ ֹאמֶ ר לַ לְ וִיִּ ם הַ ְמּ ִבינִים לְ כָל־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְקּ ִ
ן־דּוִיד ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ין־לָ כֶם ַמ ָשּׂא בַּ כּ ֵָתף ﬠַ ָתּה ﬠִ ְבדוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם וְאֵ ת ﬠַ מּוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל:
בֶ ָ
וּב ִמכְ ַתּב ְשׁ מֹה ְבנוֹ:
35:4וְהָ כִ ונו לְ בֵ ית־אֲ בוֹתֵ יכֶם וּכְ מַ ְחלְ קוֹתֵ יכֶם ִבּכְ תָ ב ָדּוִיד מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
קֹּדשׁ לִ ְפלֻגּוֹת בֵּ ית הָ אָ בוֹת לַ אֲ חֵ יכֶם ְבּנֵי הָ ﬠָ ם וַחֲ ל ַֻקּת בֵּ ית־אָ ב לַ ְלוִיִּ ם:
35:5וְﬠִ ְמדוּ בַ ֶ
ֹשׁה:
ְשׁחֲ טוּ הַ פָּ סַ ח ו ְִה ְת ַק ְדּשׁוּ וְהָ כִ ינוּ לַ אֲ חֵ יכֶם לַ ﬠֲשׂוֹת כִּ ְדבַ ר־יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
35:6ו ַ
וּבנֵי־ﬠִ זִּ ים הַ כֹּל לַ פְּ סָ ִחים ְלכָל־הַ נּ ְִמצָא ְל ִמ ְספַּ ר ְשׁ ִשׁים אֶ לֶ ף וּבָ ָקר
ֹאשׁיָּהוּ לִ ְבנֵי הָ ﬠָ ם צ ֹאן כְּ בָ ִשׂים ְ
35:7וַיּ ֶָרם י ִ
ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים אֵ לֶּ ה מֵ ְרכוּשׁ הַ מֶּ לֶ :
ידי בֵּ ית הָ אֱ ִהים לַ כֹּהֲ נִים נ ְָתנוּ
ִיחיאֵ ל ְנגִ ֵ
ְשׂ ָריו לִ נ ְָדבָ ה לָ ﬠָ ם לַ כֹּהֲ נִים וְלַ לְ וִיִּ ם הֵ ִרימוּ ו ְִחלְ ִקיָּה וּזְ כ ְַריָהוּ ו ִ
35:8ו ָ
ְשׁשׁ מֵ אוֹת וּבָ ָקר ְשׁ שׁ מֵ אוֹת:
לַ פְּ סָ ִחים אַ לְ פַּ יִם ו ֵ
ְתנְאֵ ל אֶ חָ יו וַחֲ ַשׁ ְביָהוּ וִיﬠִ יאֵ ל ְויוֹזָבָ ד ָשׂ ֵרי הַ לְ וִיִּ ם הֵ ִרימוּ לַ לְ וִיִּ ם לַ פְּ סָ ִחים חֲ ֵמ ֶשׁת אֲ לָ ִפים
וּשׁ ַמﬠְ יָהוּ וּנ ַ
ְ 35:9וכָו ַנ ְניָהוּ ְ
וּבָ ָקר חֲ מֵ שׁ ֵמאוֹת:
ל־מ ְחלְ קוֹתָ ם כְּ ִמצְ וַת הַ ֶמּלֶ :
ֲבוֹדה וַיַּﬠַ ְמדוּ הַ כֹּהֲ נִים ﬠַ ל־ﬠָ ְמ ָדם וְהַ לְ וִיִּ ם ﬠַ ַ
35:10ו ִַתּכּוֹן הָ ﬠ ָ
יטים:
35:11וַיִּ ְשׁחֲ טוּ הַ פָּ סַ ח וַיִּ זְ ְרקוּ הַ כֹּהֲ נִים הַ ָדּם ִמיּ ָָדם וְהַ ְלוִיִּ ם מַ ְפ ִשׁ ִ
ֹשׁה ְוכֵן לַ בָּ ָקר:
ַ 35:12ויּ ִָסירוּ הָ עֹלָ ה לְ ִתתָּ ם לְ ִמפְ לַ גּוֹת לְ בֵ ית־אָ בוֹת לִ ְבנֵי הָ ﬠָ ם לְ הַ ְק ִריב לַ יהוָה ַכּכָּתוּב ְבּסֵ פֶ ר מ ֶ
ָל־בּנֵי הָ ﬠָ ם:
ַ 35:13ויְבַ ְשּׁלוּ הַ פֶּ סַ ח בָּ אֵ שׁ כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט וְהַ ֳקּ ָד ִשׁים ִבּ ְשּׁלוּ בַּ ִסּירוֹת וּבַ ְדּו ִָדים וּבַ צֵּלָ חוֹת וַיּ ִָריצוּ ְלכ ְ
35:14וְאַ חַ ר הֵ כִ ינוּ לָ הֶ ם וְלַ כֹּהֲ נִים כִּ י הַ כֹּהֲ נִים ְבּנֵי אַ הֲ רֹן ְבּהַ ﬠֲלוֹת הָ עוֹלָ ה וְהַ חֲ לָ ִבים ﬠַ ד־לָ יְלָ ה וְהַ ְלוִיִּ ם הֵ כִ ינוּ לָ הֶ ם
וְלַ כֹּהֲ נִים ְבּנֵי אַ הֲ רֹן:
שּׁﬠ ֲִרים ְל ַשׁﬠַ ר ו ָָשׁﬠַ ר
ימן וִידֻ תוּן חוֹזֵה הַ ֶמּלֶ וְהַ ֹ
35:15וְהַ ְמשֹׁרֲ ִרים ְבּנֵי־אָ סָ ף ﬠַ ל־מַ ﬠֲמָ ָדם כְּ ִמצְ וַת ָדּוִיד וְאָ סָ ף וְהֵ ָ
אֵ ין לָ הֶ ם לָ סוּר ֵמﬠַ ל ֲﬠב ָֹדתָ ם כִּ י־אֲ חֵ יהֶ ם הַ לְ וִיִּ ם הֵ כִ ינוּ לָ הֶ ם:
ֹאשׁיָּהוּ:
ֲבוֹדת יְהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא לַ ﬠֲשׂוֹת הַ פֶּ סַ ח וְהַ ﬠֲלוֹת עֹלוֹת ﬠַ ל ִמזְ בַּ ח יְהוָה כְּ ִמצְ וַת הַ מֶּ לֶ י ִ
35:16ו ִַתּכּוֹן כָּל־ﬠ ַ
נִּמצְ ִאים אֶ ת־הַ פֶּ סַ ח בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא וְאֶ ת־חַ ג הַ ַמּצּוֹת ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים:
ַ 35:17ו ַיּﬠֲשׂוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְ
ָל־מ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא־ﬠָ שׂוּ כַּפֶּ סַ ח אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה
ימי ְשׁמוּאֵ ל הַ נּ ִָביא ְוכ ַ
ֲשׂה פֶ סַ ח ָכּמֹהוּ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ֵ
ְ 35:18ול ֹא־ ַנﬠ ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
ְיוֹשׁבֵ י י ָ
ְהוּדה ְוי ְִשׂ ָראֵ ל הַ נּ ְִמצָא ו ְ
ֹאשׁיָּהוּ וְהַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם ְוכָל־י ָ
י ִ
ֲשׂה הַ פֶּ סַ ח הַ ֶזּה:
ֹאשׁיָּהוּ ַנﬠ ָ
ִ 35:19בּ ְשׁמוֹנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לְ מַ לְ כוּת י ִ
־מצְ ַריִם ְל ִהלָּ חֵ ם ְבּכ ְַרכְּ ִמישׁ ﬠַ ל־פְּ ָרת וַ ֵיּצֵא
ֹאשׁיָּהוּ אֶ ת־הַ בַּ יִת ﬠָ לָ ה נְכוֹ ֶמלֶ ִ
35:20אַ חֲ ֵרי כָל־ז ֹאת אֲ ֶשׁר הֵ כִ ין י ִ
ֹאשׁיָּהוּ:
לִ ְק ָראתוֹ י ִ
ְהוּדה ל ֹא־ﬠָ לֶ י אַ תָּ ה הַ יּוֹם כִּ י אֶ ל־בֵּ ית ִמ ְלחַ ְמ ִתּי ֵוא ִהים
ה־לּי וָלָ ֶמלֶ י ָ
מ ר ַמ ִ
35:21וַיִּ ְשׁלַ ח אֵ לָ יו ַמ ְלאָ כִ ים לֵ א ֹ
אָ מַ ר לְ בַ הֲ לֵ נִי חֲ ַדל־לְ מֵ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר־ﬠִ ִמּי וְאַ ל־י ְַשׁ ִחיתֶ :
ל־דּ ְב ֵרי נְכוֹ ִמ ִפּי אֱ ִהים ַויָּב ֹא ְל ִהלָּ חֵ ם
ֹאשׁיָּהוּ פָ נָיו ִמ ֶמּנּוּ כִּ י ְל ִהלָּ חֵ ם־בּוֹ ִה ְתחַ פֵּ שׂ ְול ֹא ָשׁ ַמע אֶ ִ
ְ 35:22ול ֹא־הֵ סֵ ב י ִ
ְבּ ִב ְקﬠַ ת ְמגִ דּוֹ:
יתי ְמ ֹאד:
ֹאמר הַ מֶּ לֶ לַ ﬠֲבָ ָדיו הַ ﬠ ֲִבירוּנִי כִּ י הָ חֳ לֵ ִ
ֹאשׁיָּהוּ וַיּ ֶ
35:23וַיֹּ רוּ הַ יֹּ ִרים לַ מֶּ לֶ י ִ
רוּשׁלַ ִם וַ ָיּ ָמת וַיִּ ָקּבֵ ר ְבּ ִק ְברוֹת
ַיּוֹליכֻהוּ ְי ָ
35:24וַ ַיּﬠ ֲִבירֻ הוּ ﬠֲבָ ָדיו ִמן־הַ מֶּ ְרכָּבָ ה וַיּ ְַרכִּ י ֻבהוּ ﬠַ ל ֶרכֶב הַ ִמּ ְשׁנֶה אֲ ֶשׁר־לוֹ ו ִ
ֹאשׁיָּהוּ:
ירוּשׁלַ ִם ִמ ְתאַ ְבּלִ ים ﬠַ ל־י ִ
ָ
ְהוּדה ִו
אֲ בֹתָ יו ְוכָל־י ָ
ֹאשׁיָּהוּ ﬠַ ד־הַ יּוֹם וַיִּ ְתּנוּם לְ חֹ ק
ֹאמרוּ כָל־הַ ָשּׁ ִרים וְהַ ָשּׁרוֹת ְבּ ִקינוֹתֵ יהֶ ם ﬠַ ל־י ִ
ֹאשׁיָּהוּ וַיּ ְ
ַ 35:25ויְקוֹנֵן י ְִר ְמיָהוּ ﬠַ ל־י ִ
תוּבים ﬠַ ל־הַ ִקּינוֹת:
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִהנָּם כְּ ִ
תוֹרת יְהוָה:
ֹאשׁיָּהוּ וַחֲ סָ ָדיו ַכּכָּתוּב ְבּ ַ
ְ 35:26ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי י ִ
ִיהוּדה:
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר מַ לְ כֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
שׁנִים וְהָ אַ חֲ ֹרנִים ִהנָּם כְּ ִ
ְ 35:27וּדבָ ָריו הָ ִרא ֹ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ֹאשׁיָּהוּ וַיִּ ְמ ְשׁחוּ אֹ תוֹ 1וַיּ ְַמלִ יכֻהוּ תַ חַ ת־אָ ִביו ִבּ
36:1וַיִּ ְקחוּ ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ אֶ ת־יְהוֹאָ חָ ז בֶּ ן־י ִ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וּשׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים מָ לַ ִבּ
ן־שׁלוֹשׁ וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה יוֹאָ חָ ז ְבּמָ לְ כוֹ ְ
36:2בֶּ ָ
ירוּשׁלָ ִם וַ ַיּ ֲﬠנֹשׁ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ מֵ אָ ה כִ כַּר־כֶּסֶ ף וְכִ כַּר זָהָ ב:
ָ
־מצְ ַר ִים ִבּ
ַ 36:3וי ְִס ֵירהוּ מֶ לֶ ִ
ת־שׁמוֹ יְהוֹי ִָקים וְאֶ ת־יוֹאָ חָ ז אָ ִחיו לָ ַקח
ְ
ִירוּשׁלַ ִם וַיַּסֵּ ב אֶ
ָ
ְהוּדה ו
־מצְ ַריִם אֶ ת־אֶ לְ י ִָקים אָ ִחיו ﬠַ ל־י ָ
36:4וַיּ ְַמלֵ מֶ לֶ ִ
נְכוֹ וַי ְִביאֵ הוּ ִמצְ ָריְמָ ה:
ירוּשׁלָ ִם וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה אֱ הָ יו:
ָ
36:5בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה יְהוֹי ִָקים ְבּמָ לְ כוֹ וְאַ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
36:6ﬠָ לָ יו ﬠָ לָ ה נְבוּכ ְַדנֶאצַּ ר ֶמלֶ בָּ בֶ ל וַיַּאַ ְס ֵרהוּ בַּ ְנחֻ ְשׁתַּ יִם לְ הֹ לִ יכוֹ בָּ בֶ לָ ה:
36:7וּ ִמכְּ לֵ י בֵּ ית יְהוָה הֵ ִביא נְבוּכ ְַדנֶאצַּ ר ְלבָ בֶ ל וַיִּ ְתּנֵם ְבּהֵ יכָלוֹ ְבּבָ בֶ ל:
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יהוּדה וַיִּ ְמ
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ַמ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִו ָ
ת ֲﬠבֹתָ יו אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה וְהַ נּ ְִמצָא ﬠָ לָ יו ִהנָּם כְּ ִ
ְ 36:8ויֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי יְהוֹי ִָקים ְו ֹ
יְהוֹיָכִ ין ְבּנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ירוּשׁלָ ִם וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי
ָ
ֲשׂ ֶרת י ִָמים מָ לַ ִבּ
וּשׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים וַﬠ ֶ
ן־שׁמוֹנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנִים יְהוֹיָכִ ין ְבּמָ ְלכוֹ ְ
36:9בֶּ ְ
יְהוָה:
36:10וְלִ ְתשׁוּבַ ת הַ ָשּׁנָה ָשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ נְבוּכ ְַדנֶא ַצּר וַי ְִבאֵ הוּ בָ בֶ לָ ה ﬠִ ם־כְּ לֵ י חֶ ְמ ַדּת בֵּ ית־יְהוָה ַויּ ְַמלֵ אֶ ת־צִ ְד ִקיָּהוּ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ִו
אָ ִחיו ﬠַ ל־י ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
36:11בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ חַ ת ָשׁנָה צִ ְד ִקיָּהוּ ְבמָ ְלכוֹ וְאַ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
ַ 36:12ויַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה אֱ הָ יו ל ֹא נִכְ נַע ִמלִּ פְ נֵי ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא ִמ ִפּי יְהוָה:
ת־לבָ בוֹ ִמשּׁוּב אֶ ל־יְהוָה
ְ 36:13וגַם בַּ מֶּ לֶ נְבוּכ ְַדנֶא ַצּר מָ ָרד אֲ ֶשׁ ר ִה ְשׁ ִבּיעוֹ בֵּ א ִהים וַיּ ֶֶקשׁ אֶ ת־ﬠָ ְרפּוֹ וַיְאַ ֵמּץ אֶ ְ
אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
תּﬠֲבוֹת הַ גּוֹיִם וַי ְַט ְמּאוּ אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה אֲ ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ
ָל־שׂ ֵרי הַ כֹּהֲ נִים וְהָ ﬠָ ם ִה ְרבּוּ ִל ְמﬠָ ול־מַ ﬠַ ל כְּ כֹל ֹ
36:14גַּם כּ ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ִבּ ָ
ל־מ עוֹנוֹ:
ְשׁלוֹחַ כִּ י־חָ ַמל ﬠַ ל־ﬠַ מּוֹ וְﬠַ ְ
36:15וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוָה אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם ﬠֲלֵ יהֶ ם ְבּיַד מַ לְ אָ כָיו הַ ְשׁכֵּם ו ָ
וּמתַּ ְﬠ ְתּﬠִ ים ִבּנ ְִבאָ יו ﬠַ ד ﬠֲלוֹת חֲ ַמת־יְהוָה ְבּﬠַ מּוֹ ﬠַ ד־לְ אֵ ין
36:16וַיִּ ְהיוּ מַ לְ ﬠִ ִבים ְבּמַ לְ אֲ כֵי הָ אֱ ִהים וּבוֹזִ ים ְדּבָ ָריו ִ
מַ ְרפֵּ א:
וּבתוּלָ ה ז ֵָקן
חוּריהֶ ם בַּ חֶ ֶרב ְבּבֵ ית ִמ ְק ָדּ ָשׁם ְול ֹא חָ ַמל ﬠַ ל־בָּ חוּר ְ
36:17וַיַּﬠַ ל ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ ת־מֶ לֶ כּ ְַשׂ ִדּים וַיַּהֲ רֹג בַּ ֵ
ְוי ֵָשׁשׁ הַ כֹּל נ ַָתן ְבּיָדוֹ:
ְשׂ ָריו הַ כֹּל הֵ ִביא בָ בֶ ל:
ְ 36:18וכֹל כְּ לֵ י בֵּ ית הָ אֱ ִהים הַ גְּ ד ִֹלים וְהַ ְקּ ַטנִּים וְאֹ צְ רוֹת בֵּ ית יְהוָה ְו ֹאצְ רוֹת הַ ֶמּלֶ ו ָ
נוֹתיהָ ָשׂ ְרפוּ בָ אֵ שׁ ְוכָל־כְּ לֵ י מַ חֲ ַמ ֶדּיהָ
ְרוּשׁלָ ִם ְוכָל־אַ ְר ְמ ֶ
36:19וַיִּ ְשׂ ְרפוּ אֶ ת־בֵּ ית הָ אֱ ִהים ַו ְינ ְַתּצוּ אֵ ת חוֹמַ ת י ָ
ְלהַ ְשׁ ִחית:
ַמ ְלכוּת פָּ ָרס:
ד־מ
וּלבָ נָיו לַ ﬠֲבָ ִדים ﬠַ ְ
36:20וַ ֶיּגֶל הַ ְשּׁאֵ ִרית ִמן־הַ חֶ ֶרב אֶ ל־בָּ בֶ ל וַיִּ ְהיוּ־לוֹ ְ
תוֹתיהָ כָּל־י ְֵמי הָ ַשּׁמָּ ה ָשׁבָ תָ ה לְ ַמלּ ֹאות ִשׁ ְב ִﬠים
ת־שׁ ְבּ ֶ
ַ
ד־רצְ תָ ה הָ אָ ֶרץ אֶ
36:21לְ מַ לּ ֹאות ְדּבַ ר־יְהוָה ְבּ ִפי י ְִר ְמיָהוּ ﬠַ ָ
ָשׁנָה:
1
כוֹרשׁ מֶ לֶ פָּ ַרס ִלכְ לוֹת ְדּבַ ר־יְהוָה ְבּפִ י י ְִר ְמיָהוּ הֵ ִﬠיר יְהוָה אֶ ת־רוּחַ כּוּרֻ שׁ מֶ לֶ ־פָּ ַרס
וּב ְשׁנַת אַ חַ ת לְ ֶ
ִ 36:22
ַם־בּ ִמכְ ָתּב לֵ אמֹר:
ַו ַיּﬠֲבֶ ר־קוֹל ְבּכָל־מַ לְ כוּתוֹ ְוג ְ
ָל־מ ְמלְ כוֹת הָ אָ ֶרץ נָתַ ן לִ י יְהוָה אֱ הֵ י הַ ָשּׁ ַמיִם וְהוּא־פָ ַקד ﬠָ לַ י ִל ְבנוֹת־לוֹ בַ יִת
כּוֹרשׁ 2מֶ לֶ פָּ ַרס כּ ַ
36:23כֹּה־אָ מַ ר ֶ
יהוּדה ִמי־בָ כֶם ִמכָּל־ﬠַ מּוֹ יְהוָה אֱ הָ יו ﬠִ מּוֹ ְויָﬠַ ל:
ירוּשׁלַ ִם אֲ ֶשׁר ִבּ ָ
ָ
ִבּ
 Ezraעזרא
כוֹרשׁ 3מֶ לֶ פָּ ַרס לִ כְ לוֹת ְדּבַ ר־יְהוָה ְבּ ִפי י ְִר ְמיָה הֵ ﬠִ יר יְהוָה אֶ ת־רוּחַ כּ ֶֹרשׁ מֶ לֶ ־פָּ ַרס
וּב ְשׁנַת אַ חַ ת לְ ֶ
ִ 1:1
ַם־בּ ִמכְ תָּ ב לֵ אמֹר:
ָל־מ ְלכוּתוֹ ְוג ְ
ַו ַיּﬠֲבֶ ר־קוֹל ְבּכ ַ
1:2כֹּה אָ ַמר כּ ֶֹרשׁ מֶ לֶ פָּ ַרס כֹּל מַ ְמ ְלכוֹת הָ אָ ֶרץ נָתַ ן לִ י יְהוָה אֱ הֵ י הַ ָשּׁ ָמיִם וְהוּא־פָ ַקד ﬠָ לַ י ִל ְבנוֹת־לוֹ בַ יִת
יהוּדה:
ירוּשׁלַ ִם אֲ ֶשׁר ִבּ ָ
ָ
ִבּ
יהוּדה ְויִבֶ ן אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא
ירוּשׁלַ ִם אֲ ֶשׁר ִבּ ָ
ָ
ִ 1:3מי־בָ כֶם ִמכָּל־ﬠַ מּוֹ י ְִהי אֱ הָ יו ﬠִ מּוֹ ְויַﬠַ ל ִל
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ִבּ
וּב ְבהֵ ָמה
וּב ְרכוּשׁ ִ
וּבזָהָ ב ִ
ָר־שׁם ְינ ְַשּׂאוּהוּ אַ נְ ֵשׁי ְמקֹמוֹ ְבּכֶסֶ ף ְ
ְ 1:4וכָל־הַ ִנּ ְשׁאָ ר ִמכָּל־הַ ְמּקֹ מוֹת אֲ ֶשׁר הוּא ג ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
נְּדבָ ה לְ בֵ ית הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ִבּ
ִﬠם־הַ ָ
וּבנְ י ִָמן וְהַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם לְ כֹל הֵ ִﬠיר הָ אֱ ִהים אֶ ת־רוּחוֹ לַ ﬠֲלוֹת לִ ְבנוֹת אֶ ת־בֵּ ית
יהוּדה ִ
ָ
אשׁי הָ אָ בוֹת לִ
ַ 1:5ויָּקוּמוּ ָר ֵ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
יְהוָה אֲ ֶשׁר ִבּ
ָל־ה ְת ַנ ֵדּב:
ידיהֶ ם ִבּכְ לֵ י־כֶסֶ ף בַּ זָּהָ ב בָּ ְרכוּשׁ וּבַ ְבּהֵ ָמה וּבַ ִמּגְ ָדּנוֹת ְלבַ ד ﬠַ ל־כּ ִ
ֹתיהֶ ם ִחזְּ קוּ ִב ֵ
ָל־ס ִביב ֵ
ְ 1:6וכ ְ
ירוּשׁלַ ִם וַיִּ ְתּנֵם ְבּבֵ ית אֱ הָ יו:
ָ
1:7וְהַ מֶּ לֶ כּוּרֻ שׁ הוֹצִ יא אֶ ת־כְּ לֵ י בֵ ית־יְהוָה אֲ ֶשׁר הוֹצִ יא ְנבוּכ ְַד ֶנ ַצּר ִמ
יהוּדה:
1:8וַיּוֹצִ יאֵ ם כּוּרֻ שׁ מֶ לֶ פָּ ַרס ﬠַ ל־יַד ִמ ְת ְר ָדת הַ גִּ זְ בָּ ר וַיִּ ְספְּ ֵרם לְ ֵשׁ ְשׁבַּ ַצּר הַ נּ ִָשׂיא ִל ָ
1:9וְאֵ לֶּ ה ִמ ְספָּ ָרם אֲ ג ְַר ְטלֵ י זָהָ ב ְשׁ ִשׁים אֲ ג ְַר ְטלֵ י־כֶסֶ ף אָ לֶ ף מַ חֲ לָ ִפים ִתּ ְשׁﬠָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים:
ֲשׂ ָרה כּ ִֵלים אֲ חֵ ִרים אָ לֶ ף:
פוֹרי כֶסֶ ף ִמ ְשׁנִים אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת וַﬠ ָ
פוֹרי זָהָ ב ְשׁ ִשׁים כְּ ֵ
1:10כְּ ֵ
1:11כָּל־ ֵכּלִ ים לַ זָּהָ ב וְלַ כֶּסֶ ף חֲ ֵמ ֶשׁת אֲ לָ ִפים וְאַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת הַ כֹּל הֶ ﬠֱלָ ה ֵשׁ ְשׁבַּ צַּר ִﬠם הֵ ﬠָ לוֹת הַ גּוֹלָ ה ִמבָּ בֶ ל
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
לִ
כוֹרשׁ 22
כוּרשׁ ְ MT //ל ֶ
ְ Old Persian vowelizationל ֻ
כּוֹרשׁ 23
כּוּרשׁ ֶ MT //
ֻ
Old Persian vowelization
כוֹרשׁ 1
כוּרשׁ ְ MTל ֶ
ְ Old Persian vowelizationל ֻ
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ִיהוּדה
ירוּשׁלַ ִם ו ָ
ָ
2:1וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי הַ ְמּ ִדינָה הָ עֹלִ ים ִמ ְשּׁ ִבי הַ גּוֹלָ ה אֲ ֶשׁר הֶ גְ לָ ה נְבוּכ ְַדנֶצּוֹר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ְלבָ בֶ ל וַיָּשׁוּבוּ ִל
ִאישׁ לְ ﬠִ ירוֹ:
2:2אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ ﬠִ ם־זְ רֻ בָּ בֶ ל יֵשׁוּﬠַ ְנחֶ ְמיָה ְשׂ ָריָה ְרﬠֵ לָ יָה מָ ְרדֳּ כַי ִבּלְ ָשׁן ִמ ְספָּ ר ִבּגְ וַי ְרחוּם בַּ ֲﬠנָה ִמ ְספַּ ר אַ נְ ֵשׁי ﬠַ ם
י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּשׁ ָניִם:
ְ 2:3בּנֵי פַ ְרעֹ שׁ אַ לְ פַּ יִם מֵ אָ ה ִשׁ ְבﬠִ ים ְ
וּשׁ ָניִם:
ְ 2:4בּנֵי ְשׁפַ ְטיָה ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ִשׁ ְבﬠִ ים ְ
ְ 2:5בּנֵי אָ ַרח ְשׁבַ ע מֵ אוֹת חֲ ִמ ָשּׁה ו ְִשׁ ְב ִﬠים:
וּשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
מנֶה מֵ אוֹת ְ
ְ 2:6בּנֵי־פַ חַ ת מוֹאָ ב ִל ְבנֵי יֵשׁוּﬠַ וְיוֹאָ ב אַ לְ פַּ יִם ְשׁ ֹ
ְ 2:7בּנֵי ﬠֵ ילָ ם אֶ לֶ ף מָ אתַ יִם חֲ ִמ ִשּׁים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה:
ְ 2:8בּנֵי זַתּוּא ְתּ ַשׁע מֵ אוֹת וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
ְ 2:9בּנֵי ַזכָּי ְשׁבַ ע מֵ אוֹת ו ְִשׁ ִשּׁים:
וּשׁ ָניִם:
ְ 2:10בּנֵי בָ נִי ֵשׁשׁ ֵמאוֹת אַ ְרבָּ ﬠִ ים ְ
וּשׁ ָשׁה:
ְ 2:11בּנֵי בֵ בָ י ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
וּשׁ ָניִם:
אתיִם ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ְ 2:12בּנֵי ﬠַ זְ גָּד אֶ לֶ ף ָמ ַ
יקם ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ִשׁ ִשּׁים ו ְִשׁ ָשּׁה:
ְ 2:13בּנֵי אֲ ֹד ִנ ָ
ְ 2:14בּנֵי ִבגְ וָי אַ ְלפַּ יִם חֲ ִמ ִשּׁים ו ְִשׁ ָשּׁה:
ְ 2:15בּנֵי ﬠָ ִדין אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת חֲ ִמ ִשּׁים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה:
מנָה:
וּשׁ ֹ
יחזְ ִקיָּה ִתּ ְשׁﬠִ ים ְ
ְ 2:16בּנֵי־אָ ֵטר ִל ִ
וּשׁ ָשׁה:
ְ 2:17בּנֵי בֵ ָצי ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
יוֹרה מֵ אָ ה וּ ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
ְ 2:18בּנֵי ָ
וּשׁ ָשׁה:
אתיִם ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ְ 2:19בּנֵי חָ שֻׁ ם ָמ ַ
ְ 2:20בּנֵי גִ בָּ ר ִתּ ְשׁﬠִ ים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
וּשׁ ָשׁה:
ְ 2:21בּנֵי בֵ ית־לָ חֶ ם ֵמאָ ה ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
2:22אַ נְ ֵשׁי נְ טֹפָ ה חֲ ִמ ִשּׁים ו ְִשׁ ָשּׁה:
מנָה:
וּשׁ ֹ
2:23אַ ְנ ֵשׁי ֲﬠנָתוֹת מֵ אָ ה ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
וּשׁ ָניִם:
ְ 2:24בּנֵי ﬠַ זְ מָ וֶת אַ ְרבָּ ﬠִ ים ְ
וּשׁ ָשׁה:
וּבאֵ רוֹת ְשׁבַ ע ֵמאוֹת וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים ְ
ְ 2:25בּנֵי ִק ְריַת יְﬠָ ִרים כְּ פִ ָירה ְ
ְ 2:26בּנֵי הָ ָרמָ ה וָגָבַ ע ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאֶ חָ ד:
וּשׁ ָניִם:
2:27אַ נְ ֵשׁי ִמכְ ָמס מֵ אָ ה ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
וּשׁ ָשׁה:
אתיִם ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
2:28אַ ְנ ֵשׁי בֵ ית־אֵ ל וְהָ ﬠָ י ָמ ַ
וּשׁ ָניִם:
ְ 2:29בּנֵי נְבוֹ חֲ ִמ ִשּׁים ְ
ְ 2:30בּנֵי מַ גְ ִבּישׁ מֵ אָ ה חֲ ִמ ִשּׁים ו ְִשׁ ָשּׁה:
אתיִם חֲ ִמ ִשּׁים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה:
ְ 2:31בּנֵי ﬠֵ ילָ ם אַ חֵ ר אֶ לֶ ף מָ ַ
ְ 2:32בּנֵי חָ ִרם ְשׁ שׁ ֵמאוֹת וְﬠֶ ְשׂ ִרים:
ְ 2:33בּנֵי־ ד חָ ִדיד וְאוֹנוֹ ְשׁבַ ע מֵ אוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
ְ 2:34בּנֵי י ְֵרחוֹ ְשׁ שׁ מֵ אוֹת אַ ְרבָּ ﬠִ ים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
וּשׁ ִשׁים:
ְשׁשׁ ֵמאוֹת ְ
ְ 2:35בּנֵי ְסנָאָ ה ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ו ֵ
וּשׁ ָשׁה:
2:36הַ כֹּהֲ נִים ְבּנֵי י ְַד ְﬠיָה ְלבֵ ית יֵשׁוּﬠַ ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִﬠים ְ
וּשׁ ָניִם:
ְ 2:37בּנֵי ִאמֵּ ר אֶ לֶ ף חֲ ִמ ִשּׁים ְ
ְ 2:38בּנֵי פַ ְשׁחוּר אֶ לֶ ף מָ אתַ יִם אַ ְרבָּ ﬠִ ים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה:
ְ 2:39בּנֵי חָ ִרם אֶ לֶ ף ו ְִשׁ ְבﬠָ ה ﬠָ ָשׂר:
הוֹד ְויָה ִשׁ ְבﬠִ ים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה:
2:40הַ לְ וִיִּ ם ְבּנֵי־יֵשׁוּﬠַ ו ְַק ְד ִמיאֵ ל לִ ְבנֵי ַ
מנָה:
וּשׁ ֹ
2:41הַ ְמשׁ ְֹר ִרים ְבּנֵי אָ סָ ף מֵ אָ ה ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
יטא ְבּנֵי שֹׁבָ י הַ כֹּל ֵמאָ ה ְשׁ ִשׁים ו ְִת ְשׁﬠָ ה:
ֵי־ט ְלמוֹן ְבּנֵי־ﬠַ קּוּב ְבּנֵי חֲ ִט ָ
ֵי־שׁלּוּם ְבּנֵי־אָ ֵטר ְבּנ ַ
שּׁﬠ ֲִרים ְבּנ ַ
ְ 2:42בּנֵי הַ ֹ
2:43הַ נּ ְִתינִים ְבּנֵי־צִ יחָ א ְבנֵי־חֲ שׂוּפָ א ְבּנֵי ַטבָּ עוֹת:
ֵי־סיﬠֲהָ א ְבּנֵי פָ דוֹן:
ֵי־קרֹס ְבּנ ִ
ְ 2:44בּנ ֵ
ְ 2:45בּנֵי־לְ בָ נָה ְבנֵי־חֲ גָבָ ה ְבּנֵי ﬠַ קּוּב:
ֵי־שׁלְ ַמי ְבּנֵי חָ נָן:
ְ 2:46בּנֵי־חָ גָב ְבּנ ַ
ְ 2:47בּנֵי־גִ ֵדּל ְבּנֵי־גַחַ ר ְבּנֵי ְראָ יָה:

קוֹדא ְבּנֵי ַג ָזּם:
ֵי־רצִ ין ְבּנֵי־ ְנ ָ
ְ 2:48בּנ ְ
ְ 2:49בּנֵי־ ֻﬠזָּא ְבנֵי־פָ סֵ חַ ְבּנֵי בֵ סָ י:
ְפוּסים:
ֵי־מעוּנִים ְבּנֵי נ ִ
ְ 2:50בּנֵי־אַ ְסנָה ְבנ ְ
ְ 2:51בּנֵי־בַ ְקבּוּק ְבּנֵי־חֲ קוּפָ א ְבּנֵי חַ ְרחוּר:
ידא ְבּנֵי חַ ְר ָשׁא:
ֵי־מ ִח ָ
ְ 2:52בּנֵי־בַ צְ לוּת ְבּנ ְ
ֵי־תמַ ח:
יס ָרא ְבּנ ָ
ֵי־ס ְ
ְ 2:53בּנֵי־בַ ְרקוֹס ְבּנ ִ
ְ 2:54בּנֵי נְ צִ יחַ ְבּנֵי חֲ ִטיפָ א:
רוּדא:
ְ 2:55בּנֵי ﬠַ ְב ֵדי ְשׁ מֹה ְבּנֵי־סֹ ַטי ְבּנֵי־הַ סֹּפֶ ֶרת ְבּנֵי ְפ ָ
ֵי־ד ְרקוֹן ְבּנֵי גִ ֵדּל:
ְ 2:56בּנֵי־יַﬠְ לָ ה ְבנ ַ
ְ 2:57בּנֵי ְשׁפַ ְטיָה ְבנֵי־חַ ִטּיל ְבּנֵי ֹפּכ ֶֶרת הַ צְּ בָ יִים ְבּנֵי אָ ִמי:
וּשׁ ָניִם:
וּבנֵי ﬠַ ְב ֵדי ְשׁ מֹה ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ִתּ ְשׁﬠִ ים ְ
2:58כָּל־הַ נּ ְִתינִים ְ
עֹלים ִמתֵּ ל מֶ לַ ח תֵּ ל חַ ְר ָשׁא כְּ רוּב אַ ָדּן ִאמֵּ ר וְל ֹא יָכְ לוּ ְלהַ גִּ יד בֵּ ית־אֲ בוֹתָ ם ְוז ְַרﬠָ ם ִאם ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל הֵ ם:
2:59וְאֵ לֶּ ה הָ ִ
וּשׁ ָניִם:
קוֹדא ֵשׁשׁ מֵ אוֹת חֲ ִמ ִשּׁים ְ
ֵי־טוֹב ָיּה ְבּנֵי ְנ ָ
ִ
ֵי־דלָ יָה ְבנ
ְ 2:60בּנ ְ
ל־שׁמָ ם:
וּמ ְבּנֵי הַ כֹּהֲ נִים ְבּנֵי חֳ בַ יָּה ְבּנֵי הַ קּוֹץ ְבּנֵי בַ ְרזִ לַּ י אֲ ֶשׁר לָ ַקח ִמ ְבּנוֹת בַּ ְרזִ לַּ י הַ גִּ ְלﬠָ ִדי ִא ָשּׁה וַיִּ ָקּ ֵרא ﬠַ ְ
ִ 2:61
2:62אֵ לֶּ ה ִבּ ְקשׁוּ כְ ָתבָ ם הַ ִמּ ְתי ְַח ִשׂים ְול ֹא נ ְִמצָאוּ וַיְגֹ אֲ לוּ ִמן־הַ כְּ הֻ נָּה:
אוּרים וּלְ תֻ ִמּים:
2:63וַיּ ֹאמֶ ר הַ ִתּ ְר ָשׁתָ א לָ הֶ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ֹאכְ לוּ ִמקֹּ ֶדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים ﬠַ ד ֲﬠמֹד כֹּהֵ ן לְ ִ
שׁ־מאוֹת ִשׁ ִשּׁים:
ֵ
2:64כָּל־הַ ָקּהָ ל כְּ אֶ חָ ד אַ ְרבַּ ע ִרבּוֹא אַ לְ פַּ יִם ְשׁ
וּמשׁ ְֹררוֹת
ִ 2:65מ ְלּבַ ד ﬠַ ְב ֵדיהֶ ם וְאַ ְמהֹ תֵ יהֶ ם אֵ לֶּ ה ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים ְשׁ שׁ ֵמאוֹת ְשׁ ִשׁים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה וְלָ הֶ ם ְמשׁ ְֹר ִרים ְ
מָ אתָ יִם:
אתיִם אַ ְרבָּ ִﬠים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
2:66סוּסֵ יהֶ ם ְשׁבַ ע ֵמאוֹת ְשׁ ִשׁים ו ְִשׁ ָשּׁה ִפּ ְר ֵדיהֶ ם ָמ ַ
2:67גְּ ַמלֵּ יהֶ ם אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ְשׁ ִשׁים וַחֲ ִמ ָשּׁה חֲ מ ִֹרים ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ְשׁבַ ע מֵ אוֹת וְﬠֶ ְשׂ ִרים:
ל־מכוֹנוֹ:
ירוּשׁלָ ִם ִה ְתנ ְַדּבוּ ְלבֵ ית הָ אֱ ִהים ְלהַ ﬠ ֲִמידוֹ ﬠַ ְ
ָ
אשׁי הָ אָ בוֹת ְבּבוֹאָ ם לְ בֵ ית יְהוָה אֲ ֶשׁר ִבּ
2:68וּמֵ ָר ֵ
שׁ־רבּ ֹאות וָאֶ לֶ ף ְוכֶסֶ ף ָמנִים חֲ ֵמ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ְוכ ְָתנֹת כֹּהֲ נִים
2:69כְּ כֹחָ ם נ ְָתנוּ לְ אוֹ ַצר הַ ְמּלָ אכָה זָהָ ב ַדּ ְרכְּ מוֹנִ ים ֵשׁ ִ
מֵ אָ ה:
נְּתינִים ְבּﬠָ ֵריהֶ ם ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠָ ֵריהֶ ם:
וּמן־הָ ﬠָ ם וְהַ ְמשׁ ְֹר ִרים וְהַ שּׁוֹﬠ ֲִרים וְהַ ִ
2:70וַיּ ְֵשׁבוּ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם ִ
ְרוּשׁלָ ִם:
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠָ ֵריהֶ ם וַיֵּאָ ְספוּ הָ ﬠָ ם כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד אֶ ל־י ָ
יﬠי ְ
3:1וַיִּ גַּע הַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
ת־מזְ בַּ ח אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְלהַ ﬠֲלוֹת
ִ
ן־שׁאַ ְל ִתּיאֵ ל וְאֶ חָ יו וַיִּ ְבנוּ אֶ
3:2וַיּ ָָקם יֵשׁוּﬠַ בֶּ ן־יוֹצ ָָד ק וְאֶ חָ יו הַ כֹּהֲ נִים וּזְ ֻרבָּ בֶ ל בֶּ ְ
ֹשׁה ִאישׁ־הָ אֱ ִהים:
תוֹרת מ ֶ
ﬠָ לָ יו עֹלוֹת ַכּכָּתוּב ְבּ ַ
ל־מכוֹנֹתָ יו כִּ י ְבּאֵ ימָ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם ֵמﬠַ ֵמּי הָ אֲ ָרצוֹת ַו ַיּﬠֲלו ﬠָ לָ יו עֹלוֹת לַ יהוָה עֹלוֹת לַ ֹבּ ֶקר וְלָ ﬠָ ֶרב:
ַ 3:3ויָּכִ ינוּ הַ ִמּזְ בֵּ חַ ﬠַ ְ
ַ 3:4ו ַיּﬠֲשׂוּ אֶ ת־חַ ג הַ סֻּ כּוֹת ַכּכָּתוּב ְו עֹלַ ת יוֹם ְבּיוֹם ְבּ ִמ ְספָּ ר כְּ ִמ ְשׁפַּ ט ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ:
נְדבָ ה לַ יהוָה:
וּלכֹל ִמ ְתנ ֵַדּב ָ
3:5וְאַ חֲ ֵריכֵן עֹ לַ ת ָתּ ִמיד וְלֶ חֳ ָד ִשׁים וּלְ כָל־מוֹﬠ ֲֵדי יְהוָה הַ ְמ ֻק ָדּ ִשׁים ְ
ִ 3:6מיּוֹם אֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ י הֵ חֵ לּוּ ְלהַ ﬠֲלוֹת עֹ לוֹת לַ יהוָה וְהֵ יכַל יְהוָה ל ֹא יֻסָּ ד:
וּמ ְשׁתֶּ ה ו ֶָשׁ ֶמן לַ צִּ ֹדנִים וְלַ צּ ִֹרים ְלהָ ִביא ֲﬠצֵי אֲ ָרזִ ים ִמן־הַ ְלּבָ נוֹן אֶ ל־יָם
וּמאֲ כָל ִ
3:7וַיִּ ְתּנוּ־כֶסֶ ף לַ חֹ צְ ִבים וְלֶ חָ ָר ִשׁים ַ
כּוּרשׁ מֶ לֶ ־פָּ ַרס ﬠֲלֵ יהֶ ם:
יָפוֹא כְּ ִר ְשׁיוֹן ֻ
ן־יוֹצָדק
ָ
ן־שׁאַ ְל ִתּיאֵ ל ְויֵשׁוּﬠַ בֶּ
ירוּשׁלַ ִם בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ֵשּׁנִי הֵ חֵ לּוּ זְ ֻרבָּ בֶ ל בֶּ ְ
ָ
3:8וּבַ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁנִית ְלבוֹאָ ם אֶ ל־בֵּ ית הָ אֱ ִהים לִ
ְרוּשׁלַ ִם וַ ַיּﬠ ֲִמידוּ אֶ ת־הַ ְלוִיִּ ם ִמבֶּ ן ﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְﬠלָ ה ְלנַצֵּ חַ
וּשׁאָ ר אֲ חֵ יהֶ ם הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם ְוכָל־הַ בָּ ִאים מֵ הַ ְשּׁ ִבי י ָ
ְ
ל־מלֶ אכֶת בֵּ ית־יְהוָה:
ﬠַ ְ
הוֹד ְויָה  1כְּ אֶ חָ ד ְלנַצֵּ חַ ﬠַ ל־עֹ ֵשׂה הַ ְמּלָ אכָה ְבּבֵ ית הָ אֱ ִהים ְבּנֵי
3:9וַ ַיּ ֲﬠמֹד יֵשׁוּﬠַ בָּ נָיו וְאֶ חָ יו ַק ְד ִמיאֵ ל וּבָ נָיו ְבּנֵי־ ַ
חֵ נ ָָדד ְבּנֵיהֶ ם וַאֲ חֵ יהֶ ם הַ לְ וִיִּ ם:
ְ 3:10וי ְִסּדוּ הַ בֹּנִים אֶ ת־הֵ יכַל יְהוָה ַו ַיּﬠ ֲִמידוּ הַ כֹּהֲ נִים ְמלֻבָּ ִשׁים בַּ חֲ צֹצְ רוֹת וְהַ לְ וִיִּ ם ְבּנֵי־אָ סָ ף בַּ ְמצִ ְל ַתּיִם ְלהַ לֵּ ל
אֶ ת־יְהוָה ﬠַ ל־ ְי ֵדי ָדּוִיד מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל:
י־ל עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכָל־הָ ﬠָ ם הֵ ִריעוּ ְתרוּﬠָ ה גְ דוֹלָ ה ְבהַ לֵּ ל
וּבהוֹדֹת לַ יהוָה כִּ י טוֹב כִּ ְ
ַ 3:11ו ַיּﬠֲנוּ ְבּהַ לֵּ ל ְ
לַ יהוָה ﬠַ ל הוּסַ ד בֵּ ית־יְהוָה:
אשׁי הָ אָ בוֹת הַ זְּ ֵקנִים אֲ ֶשׁר ָראוּ אֶ ת־הַ בַּ יִת הָ ִראשׁוֹן ְבּי ְָסדוֹ זֶה הַ בַּ יִת ְבּﬠֵ ינֵיהֶ ם
3:12ו ְַר ִבּים מֵ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם ו ְָר ֵ
בֹּכִ ים ְבּקוֹל גָּדוֹל ְו ַר ִבּים ִבּ ְת רוּﬠָ ה ְב ִשׂ ְמחָ ה ְלהָ ִרים קוֹל:
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יﬠים ְתּרוּﬠָ ה גְ דוֹלָ ה וְהַ קּוֹל ִנ ְשׁמַ ע
3:13וְאֵ ין הָ ﬠָ ם מַ כִּ ִירים קוֹל ְתּ רוּﬠַ ת הַ ִשּׂ ְמחָ ה לְ קוֹל ְבּכִ י הָ ﬠָ ם כִּ י הָ ﬠָ ם ְמ ִר ִ
ﬠַ ד־לְ מֵ ָרחוֹק:
י־בנֵי הַ גּוֹלָ ה בּוֹנִים הֵ יכָל לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּב ְני ִָמן כִּ ְ
ְהוּדה ִ
4:1וַיִּ ְשׁ ְמעוּ צָ ֵרי י ָ
ֹאמ רוּ לָ הֶ ם נ ְִבנֶה ﬠִ מָּ כֶם כִּ י ָככֶם נ ְִדרוֹשׁ לֵ א הֵ יכֶם וְלוֹ אֲ נ ְַחנוּ ז ְֹב ִחים
אשׁי הָ אָ בוֹת ַויּ ְ
ל־ר ֵ
4:2וַיִּ גְּ שׁוּ אֶ ל־זְ רֻ בָּ בֶ ל וְאֶ ָ
ִמימֵ י אֵ סַ ר חַ דֹּן מֶ לֶ אַ שּׁוּר הַ מַּ ﬠֲלֶ ה אֹתָ נוּ ֹפּה:
אשׁי הָ אָ בוֹת ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא־לָ כֶם וָלָ נוּ ִל ְבנוֹת בַּ יִת לֵ א הֵ ינוּ כִּ י אֲ נ ְַחנוּ יַחַ ד
וּשׁאָ ר ָר ֵ
ֹאמר לָ הֶ ם זְ ֻרבָּ בֶ ל ְויֵשׁוּﬠַ ְ
ַ 4:3ויּ ֶ
נ ְִבנֶה לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּנוּ הַ ֶמּלֶ כּוּרֻ שׁ ֶמלֶ ־פָּ ָרס:
אוֹתם לִ ְבנוֹת:
ָ
וּמבַ לַ ִהים
ְהוּדה ְ
4:4וַי ְִהי ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ ְמ ַרפִּ ים י ְֵדי ﬠַ ם־י ָ
2
1
ד־מ ְלכוּת ָדּ ְריָוֶשׁ ֶמלֶ ־פָּ ָרס:
כּוֹרשׁ מֶ לֶ פָּ ַרס וְﬠַ ַ
ָתם כָּל־ ְי ֵמי ֶ
4:5וְסֹכְ ִרים ﬠֲלֵ יהֶ ם יוֹﬠֲצִ ים ְלהָ פֵ ר ֲﬠצ ָ
ִירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ו
וּבמַ לְ כוּת אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ ִ 3בּ ְת ִחלַּ ת מַ לְ כוּתוֹ כּ ְָתבוּ ִשׂ ְטנָה ﬠַ ל־יֹ ְשׁבֵ י י ָ
ְ 4:6
ָותיו ﬠַ ל־אַ ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ָתּא ֶמלֶ פָּ ָרס וּכְ ָתב הַ נִּ ְשׁ ְתּוָן
וּשׁאָ ר כְּ נ ָ
וּבימֵ י אַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְשׂתָּ א כָּתַ ב ִבּ ְשׁלָ ם ִמ ְת ְר ָדת טָ ְבאֵ ל ְ
ִ 4:7
וּמתֻ ְרגָּם אֲ ָר ִמית:
כָּתוּב אֲ ָר ִמית ְ
ְרוּשׁלֶ ם ְלאַ ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ָתּא ַמ ְלכָּא כְּ נ ֵָמא:
ל־טﬠֵ ם ו ְִשׁ ְמ ַשׁי סָ פְ ָרא כְּ תַ בוּ ִאגְּ ָרה חֲ ָדה ﬠַ ל־י ְ
ְ 4:8רחוּם ְבּﬠֵ ְ
וּשׁאָ ר כְּ ָנו ְָתהוֹן ִדּי ָניֵא וַאֲ פַ ְרסַ ְת ָכיֵא ַט ְר ְפּלָ יֵא אֲ פָ ְרסָ יֵא ארכוי אַ ְרכְּ וָיֵא
ל־טﬠֵ ם ו ְִשׁ ְמ ַשׁי סָ ְפ ָרא ְ
4:9אֱ ַדיִן ְרחוּם ְבּﬠֵ ְ
שׁוּשׁנְ ָכיֵא דּהוּא ﬠֵ ְל ָמיֵא:
ַ
בָ ְבלָ יֵא
וּשׁאָ ר ﬠֲבַ ר־נַהֲ ָרה וּכְ ﬠֶ נֶת:
וּשׁאָ ר אֻ ַמּיָּא ִדּי הַ גְ לִ י אָ ְסנַפַּ ר ַרבָּ א ְוי ִַקּ ָירא וְהוֹתֵ ב ִהמּוֹ ְבּ ֻק ְריַהּ ִדּי ָשׁ ְמ ָריִן ְ
ְ 4:10
ֲלוֹהי ﬠַ ל־אַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְשׂתָּ א מַ לְ כָּא ﬠַ ְב ָדי אֱ נָשׁ ﬠֲבַ ר־נַהֲ ָרה וּכְ ﬠֶ ֶנת:
ְ 4:11דּנָה פַּ ְר ֶשׁגֶן ִאגּ ְַרתָּ א ִדּי ְשׁלַ חוּ ﬠ ִ
אישׁתָּ א
וּב ְ
ירוּשׁלֶ ם ִק ְריְתָ א מָ ָר ְדתָּ א ִ
ְ
ְהוּדיֵא ִדּי ְס ִלקוּ ִמן־לְ וָתָ ﬠֲלֶ ינָא אֲ תוֹ לִ
4:12י ְִדיﬠַ לֶ הֱ וֵא ְל ַמ ְלכָּא ִדּי י ָ
ְשׁוּר ָיּ אֲ ַשׁכְ לְ לוּ וְאֻ ַשּׁיָּא י ִַחיטוּ:
בָּ ַניִן ו ַ
ה־בלוֹ וַהֲ לָ לָ א ִינ ְְתּנוּן וְאַ ְפּתֹם
ְשׁוּריָּה י ְִשׁתַּ כְ ְללוּן ִמנ ְָדּ ְ
4:13כְּ ﬠַ ן י ְִדיﬠַ לֶ הֱ וֵא לְ מַ לְ כָּא ִדּי הֵ ן ִק ְריְתָ א ָד ִתּ ְת ְבּנֵא ו ַ
מַ לְ כִ ים ְתּהַ נְזִ ק:
ְהוֹדﬠְ נָא
ל־דּנָה ְשׁלַ ְחנָא ו ַ
י־מלַ ח הֵ יכְ לָ א ְמלַ ְחנָא וְﬠַ ְרוַת מַ לְ כָּא לָ א אֲ ִרי לַ נָא ְל ֶמחֱ זֵא ﬠַ ְ
ָל־קבֵ ל ִדּ ְ
4:14כְּ ﬠַ ן כּ ֳ
לְ מַ לְ כָּא:
וּמהַ נְזְ ַקת
ְתא ָד ִק ְריָא ָמ ָר ָדא ְ
וּתהַ ְשׁכַּח ִבּ ְספַ ר ָדּכְ ָר ַניָּא ו ְִתנ ְַדּע ִדּי ִק ְרי ָ
ְ
ר־דּכְ ָר ַניָּא ִדּי אֲ בָ הָ תָ
ִ 4:15דּי יְבַ ַקּר ִבּ ְספַ ָ
ל־דּנָה ִק ְריְתָ א ָד הָ חָ ְרבַ ת:
וּמ ִדנָן וְאֶ ְשׁתַּ דּוּר ﬠָ ְב ִדין ְבּ ַגוַּהּ ִמן־יוֹמָ ת ﬠָ לְ מָ א ﬠַ ְ
מַ לְ כִ ין ְ
שׁוּריָּה י ְִשׁ ַתּכְ ְללוּן לָ ֳקבֵ ל ְדּנָה חֲ לָ ק בַּ ﬠֲבַ ר נַהֲ ָרא לָ א
ְתא ָד ִתּ ְת ְבּנֵא ְו ַ
הוֹדﬠִ ין אֲ נ ְַחנָה לְ מַ לְ כָּא ִדּי הֵ ן ִק ְרי ָ
ְ 4:16מ ְ
ִאיתַ י לָ :
וּשׁאָ ר
וּשׁאָ ר כְּ ָנו ְָתהוֹן ִדּי י ְָת ִבין ְבּ ָשׁ ְמ ָריִן ְ
ל־טﬠֵ ם ו ְִשׁ ְמ ַשׁי סָ פְ ָרא ְ
ל־רחוּם ְבּﬠֵ ְ
4:17פִּ ְתגָמָ א ְשׁלַ ח מַ לְ כָּא ﬠַ ְ
ﬠֲבַ ר־נַהֲ ָרה ְשׁלָ ם וּכְ ﬠֶ ת:
4:18נִ ְשׁ ְתּוָנָא ִדּי ְשׁלַ ְחתּוּן ﬠֲלֶ ינָא ְמפָ ַרשׁ ֱק ִרי ָק ָדמָ י:
וּמ ַרד וְאֶ ְשׁ ַתּדּוּר
ל־מ ְלכִ ין ִמ ְתנ ְַשּׂאָ ה ְ
וּמנִּי ִשׂים ְטﬠֵ ם וּבַ ַקּרוּ וְהַ ְשׁכַּחוּ ִדּי ִק ְריְתָ א ָד ִמן־יוֹמָ ת ﬠָ לְ מָ א ﬠַ ַ
ִ 4:19
ִמ ְתﬠֲבֶ ד־בַּ הּ:
וּמ ָדּה ְבלוֹ וַהֲ לָ ִמ ְתיְהֵ ב ְלהוֹן:
יטין ְבּכֹל ﬠֲבַ ר נַהֲ ָרה ִ
ְשׁלִּ ִ
רוּשׁלֶ ם ו ַ
4:20וּמַ לְ כִ ין תַּ ִקּיפִ ין הֲ ווֹ ﬠַ ל־ ְי ְ
ד־מ ִנּי ַט ְﬠ ָמא י ְִתּ ָשׂם:
4:21כְּ ﬠַ ן ִשׂימוּ ְטּﬠֵ ם לְ בַ טָּ לָ א גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ו ְִק ְריְתָ א ָד לָ א ִת ְת ְבּנֵא ﬠַ ִ
ל־דּנָה ְל ָמה י ְִשׂגֵּא חֲ בָ לָ א ְלהַ נְ ז ַָקת ַמ ְלכִ ין:
4:22וּזְ ִה ִירין הֱ ווֹ ָשׁלוּ ְלמֶ ְﬠבַּ ד ﬠַ ְ
ם־רחוּם ו ְִשׁ ְמ ַשׁי סָ ְפ ָרא וּכְ ָנו ְָתהוֹן אֲ זַלוּ ִב ְב ִהילוּ
ן־דּי פַּ ְר ֶשׁגֶן ִנ ְשׁ ְתּוָנָא ִדּי אַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְשׂתָּ א מַ לְ כָּא ֱק ִרי ֳק ָד ְ
4:23אֱ ַדיִן ִמ ִ
ְהוּדיֵא וּבַ ִטּלוּ ִהמּוֹ ְבּאֶ ְד ָרע וְחָ ִיל:
ירוּשׁלֶ ם ﬠַ ל־י ָ
ְ
לִ
ירוּשׁלֶ ם וַהֲ וָת בָּ ְטלָ א ﬠַ ד ְשׁנַת ַתּ ְרתֵּ ין ְל ַמלְ כוּת ָדּ ְריָוֶשֶׁ 4מלֶ ־פָּ ָרס:
ידת בֵּ ית־אֱ לָ הָ א ִדּי ִבּ ְ
אדיִן ְבּ ֵטלַ ת ﬠ ֲִב ַ
4:24בֵּ ַ
ירוּשׁלֶ ם ְבּשֻׁ ם אֱ לָ הּ ִי ְשׂ ָראֵ ל
וּב ְ
ְהוּדיֵא ִדּי ִביהוּד ִ
ר־ﬠדּוֹא נ ְִביאַ יָּא ﬠַ ל־י ָ
נְביאָ ה וּזְ כ ְַריָה בַ ִ
5:1ו ְִה ְתנ ִַבּי חַ גַּי ִ
ﬠֲלֵ יהוֹן:
נְביאַ יָּא
ירוּשׁלֶ ם ו ְִﬠ ְמּהוֹן ִ
ר־שׁאַ לְ ִתּיאֵ ל ְויֵשׁוּﬠַ בַּ ר־יוֹ ָצ ָדק ְו ָשׁ ִריו ְל ִמ ְבנֵא בֵּ ית אֱ לָ הָ א ִדּי ִב ְ
אדיִן ָקמוּ זְ רֻ בָּ בֶ ל בַּ ְ
5:2בֵּ ַ
ִדי־אֱ לָ הָ א ְמסָ ﬠ ֲִדין לְ הוֹן:
ן־שׂם ְלכֹם ְטﬠֵ ם
וּשׁתַ ר בּוֹזְ נַי וּכְ ָנו ְָתהוֹן ְוכֵן אָ ְמ ִרין ְלהֹ ם ַמ ָ
5:3בֵּ הּ־זִ ְמנָא אֲ תָ א ﬠֲלֵ יהוֹן תַּ ְתּנַי פַּ חַ ת ﬠֲבַ ר־נַהֲ ָרה ְ
בַּ יְתָ א ְדנָה לִ ְבּנֵא וְאֻ ַשּׁ ְרנָא ְדנָה לְ ַשׁכְ לָ לָ ה:
כּוֹרשׁ 5
כּוּרשׁ ֶ MT
ֻ
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י־דנָה ִבנְ יָנָא בָּ ַניִן:
ן־אנּוּן ְשׁ ָמהָ ת גּ ְֻב ַריָּא ִדּ ְ
5:4אֱ ַדיִן כְּ נ ֵָמא אֲ ַמ ְרוֹ ְלּהֹ ם ַמ ִ
ל־דּנָה:
ְהוּדיֵא וְלָ א־בַ ִטּלוּ ִהמּוֹ ﬠַ ד־טַ ﬠְ מָ א ְל ָד ְריָוֶשׁ יְהָ וֶאֱ ַדיִן י ְִתיבוּן ִנ ְשׁ ְתּוָנָא ﬠַ ְ
ל־שׂבֵ י י ָ
5:5וְﬠֵ ין אֱ לָ הֲ הֹ ם הֲ וָת ﬠַ ָ
2
וּשׁ ַת ר בּוֹזְ נַי וּכְ ָנוָתֵ הּ אֲ פַ ְר ְס ָכיֵא ִדּי בַּ ﬠֲבַ ר נַהֲ ָרה ﬠַ ל־ ָדּ ְריָוֶשׁ
י־שׁלַ ח ַתּ ְתּנַי פַּ חַ ת ﬠֲבַ ר־נַהֲ ָרה ְ
5:6פַּ ְר ֶשׁגֶן ִאגּ ְַר ָתּא ִדּ ְ
מַ לְ כָּא:
ֲלוֹהי וְכִ ְדנָה כְּ ִתיב ְבּ ַגוֵּהּ לְ ָד ְריָוֶשׁ 3מַ לְ כָּא ְשׁלָ מָ א כֹלָּ א:
5:7פִּ ְתגָמָ א ְשׁלַ חוּ ﬠ ִ
5:8י ְִדיﬠַ לֶ הֱ וֵא לְ מַ לְ כָּא ִדּי־אֲ זַלְ נָא לִ יהוּד ְמ ִדינְתָּ א לְ בֵ ית אֱ לָ הָ א ַרבָּ א וְהוּא ִמ ְת ְבּנֵא אֶ בֶ ן גְּ לָ ל וְאָ ע ִמ ְתּ ָשׂם ְבּכ ְֻתלַ יָּא
וַﬠ ֲִב ְידתָּ א ָד אָ ְספַּ ְר ָנא ִמ ְתﬠַ ְב ָדא וּמַ צְ לַ ח ְבּי ְֶדהֹ ם:
ן־שׂם לְ כֹם ְטﬠֵ ם בַּ יְתָ א ְדנָה ְל ִמ ְב ְניָה וְאֻ ַשּׁ ְר ָנא ְדנָה ְל ַשׁכְ לָ לָ ה:
5:9אֱ ַדיִן ְשׁאֵ ְלנָא לְ ָשׂבַ יָּא ִאלֵּ כְּ נֵמָ א אֲ ַמ ְרנָא ְלּהֹ ם מַ ָ
אשׁיהֹ ם:
הוֹדעוּתָ ִדּי נִכְ תֻּ ב שֻׁ ם־גּ ְֻב ַריָּא ִדּי ְב ָר ֵ
5:10וְאַ ף ְשׁמָ הָ ְתהֹ ם ְשׁאֵ לְ נָא לְּ הֹ ם לְ ָ
ְתא ִדּי־הֲ וָא ְבנֵה
דוֹהי ִדי־אֱ לָ הּ ְשׁ ַמיָּא וְאַ ְרﬠָ א וּבָ ַניִן בַּ י ָ
5:11וּכְ נ ֵָמא ִפ ְתג ָָמא הֲ ִתיבוּנָא לְ ֵממַ ר אֲ נ ְַחנָא ִהמּוֹ ﬠַ ְב ִ
ְשׁכְ לְ לֵ הּ:
ִמ ַקּ ְדמַ ת ְדּנָה ְשׁנִין ַשׂגִּ יאָ ן וּמֶ לֶ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ַרב ְבּנ ִָהי ו ַ
ן־דּי הַ ְרגִּ זוּ אֲ בָ הֳ תַ נָא לֶ אֱ לָ הּ ְשׁ ַמיָּא יְהַ ב ִהמּוֹ ְבּיַד נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל כּ ְַס ָדּיָא וּבַ ְי ָתה ְדנָה סַ ְת ֵרהּ
5:12לָ הֵ ן ִמ ִ
וְﬠַ מָּ ה הַ גְ לִ י לְ בָ בֶ ל:
כוּרשׁ ַמלְ כָּא ִדּי בָ בֶ ל כּוּרֻ שׁ מַ לְ כָּא ָשׂם ְטﬠֵ ם בֵּ ית־אֱ לָ הָ א ְדנָה ִל ְבּנֵא:
ְ 5:13בּ ַרם ִבּ ְשׁנַת חֲ ָדה לְ ֻ
ירוּשׁלֶ ם וְהֵ יבֵ ל ִהמּוֹ
5:14וְאַ ף מָ א ַניָּא ִדי־בֵ ית־אֱ לָ הָ א ִדּי ַדהֲ בָ ה ְוכ ְַספָּ א ִדּי נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר הַ נְפֵּ ק ִמן־הֵ יכְ לָ א ִדּי ִב ְ
ִיהיבוּ ְל ֵשׁ ְשׁבַּ צַּר ְשׁ ֵמהּ ִדּי פֶ חָ ה ָשׂ ֵמהּ:
לְ הֵ יכְ לָ א ִדּי בָ בֶ ל הַ נְפֵּ ק ִהמּוֹ כּוּרֻ שׁ ַמלְ כָּא ִמן־הֵ יכְ לָ א ִדּי בָ בֶ ל ו ִ
ירוּשׁלֶ ם וּבֵ ית אֱ לָ הָ א י ְִת ְבּנֵא ﬠַ ל־אַ ְת ֵרהּ:
5:15וַאֲ ַמר־לֵ הּ אֵ לֶּ ה ָמא ַניָּא ֵשׂא אֵ זֶל־אֲ חֵ ת ִהמּוֹ ְבּהֵ יכְ לָ א ִדּי ִב ְ
וּמן־אֱ ַדיִן וְﬠַ ד־כְּ ﬠַ ן ִמ ְת ְבּנֵא וְלָ א ְשׁ ִלם:
ירוּשׁלֶ ם ִ
5:16אֱ ַדיִן ֵשׁ ְשׁבַּ ַצּר ֵדּ אֲ ָתא יְהַ ב אֻ ַשּׁיָּא ִדּי־בֵ ית אֱ לָ הָ א ִדּי ִב ְ
ן־כּוּרשׁ ַמ ְל ָכּא ִשׂים ְטﬠֵ ם
ֻ
י־מ
יתי ִדּ ִ
ל־מ ְלכָּא ָטב י ְִתבַּ ַקּר ְבּבֵ ית גִּ ְנ ַזיָּא ִדּי־מַ לְ כָּא תַ מָּ ה ִדּי ְבּבָ בֶ ל הֵ ן ִא ַ
5:17וּכְ ﬠַ ן הֵ ן ﬠַ ַ
ל־דּנָה ִי ְשׁלַ ח ﬠֲלֶ ינָא:
ירוּשׁלֶ ם ְוּרעוּת מַ ְלכָּא ﬠַ ְ
לְ ִמ ְבנֵא בֵּ ית־אֱ לָ הָ א ֵד ִבּ ְ
אדיִן ָדּ ְריָוֶשׁ  4מַ ְלכָּא ָשׂם ְטﬠֵ ם וּבַ ַקּרוּ ְבּבֵ ית ִספְ ַריָּא ִדּי גִ ְנ ַזיָּא ְמהַ חֲ ִתין ַתּ ָמּה ְבּבָ בֶ ל:
6:1בֵּ ַ
6:2ו ְִה ְשׁ ְתּכַח ְבּאַ ְח ְמ ָתא ִב ְירתָ א ִדּי ְבּ ָמ ַדי ְמ ִדינְתָּ ה ְמגִ לָּ ה חֲ ָדה ְוכֵן־כְּ ִתיב ְבּ ַגוַּהּ ִדּכְ רוֹנָה:
י־ד ְב ִחין ִדּ ְב ִחין
ְתא י ְִת ְבּנֵא אֲ ַתר ִדּ ָ
ירוּשׁלֶ ם בַּ י ָ
ִ 6:3בּ ְשׁנַת חֲ ָדה לְ כוּרֻ שׁ מַ לְ כָּא כּוּרֻ שׁ מַ לְ כָּא ָשׂם ְטﬠֵ ם בֵּ ית־אֱ לָ הָ א ִב ְ
סוֹבלִ ין רוּמֵ הּ אַ ִמּין ִשׁ ִתּין פְּ תָ יֵהּ אַ ִמּין ִשׁ ִתּין:
שּׁוֹהי ְמ ְ
וְאֻ ִ
נִדבָּ כִ ין ִדּי־אֶ בֶ ן גְּ לָ ל ְתּלָ תָ א ְונ ְִדבָּ ִדּי־אָ ע חַ ד וְנִפְ ְק ָתא ִמן־בֵּ ית ַמ ְלכָּא ִתּ ְתי ְִהב:
ְ 6:4
ירוּשׁלֶ ם וְהֵ יבֵ ל ְלבָ בֶ ל יַהֲ ִתיבוּן
י־ב ְ
6:5וְאַ ף מָ אנֵי בֵ ית־אֱ לָ הָ א ִדּי ַדהֲ בָ ה ְוכ ְַספָּ א ִדּי נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר הַ נְפֵּ ק ִמן־הֵ יכְ לָ א ִד ִ
ְתחֵ ת ְבּבֵ ית אֱ לָ הָ א:
ירוּשׁלֶ ם ְלאַ ְת ֵרהּ ו ַ
י־ב ְ
וִיהָ לְ הֵ יכְ לָ א ִד ִ
ן־תּ ָמּה:
יקין הֲ ווֹ ִמ ַ
6:6כְּ ﬠַ ן תַּ ְתּנַי פַּ חַ ת ﬠֲבַ ר־נַהֲ ָרה ְשׁתַ ר בּוֹזְ נַי וּכְ ָנו ְָתהוֹן אֲ פַ ְר ְס ָכיֵא ִדּי בַּ ﬠֲבַ ר נַהֲ ָרה ַר ִח ִ
ְהוּדיֵא בֵּ ית־אֱ לָ הָ א ֵד י ְִבנוֹן ﬠַ ל־אַ ְת ֵרהּ:
וּל ָשׂבֵ י י ָ
ְהוּדיֵא ְ
ידת בֵּ ית־אֱ לָ הָ א ֵד פַּ חַ ת י ָ
ְ 6:7שׁבֻ קוּ לַ ﬠ ֲִב ַ
וּמנִּכְ סֵ י ַמ ְלכָּא ִדּי ִמ ַדּת ﬠֲבַ ר
ְהוּדיֵא ִאלֵּ לְ ִמ ְבנֵא בֵּ ית־אֱ לָ הָ א ֵד ִ
ם־שׂבֵ י י ָ
ָ
וּמנִּי ִשׂים ְטﬠֵ ם לְ מָ א ִדי־תַ ﬠַ ְבדוּן ﬠִ
ִ 6:8
נַהֲ ָרה אָ ְספַּ ְרנָא נִפְ ְק ָתא תֶּ הֱ וֵא ִמ ְתיַהֲ בָ א ְלג ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ִדּי־לָ א לְ בַ ָטּלָ א:
אמר כָּהֲ ַניָּא
וּמ ַשׁח כְּ ֵמ ַ
תוֹרין ו ְִדכְ ִרין ו ְִא ְמּ ִרין לַ ﬠֲלָ וָן לֶ אֱ לָ הּ ְשׁמַ יָּא ִח ְנ ִטין ְמלַ ח חֲ ַמ ר ְ
וּבנֵי ִ
וּמה חַ ְשׁחָ ן ְ
ָ 6:9
ירוּשׁלֶ ם לֶ הֱ וֵא ִמ ְתיְהֵ ב ְלהֹ ם יוֹם ְבּיוֹם ִדּי־לָ א ָשׁלוּ:
י־ב ְ
ִד ִ
נוֹהי:
וּב ִ
וּמצַלַּ יִן לְ חַ יֵּי מַ לְ ָכּא ְ
ִיחוֹחין לֶ אֱ לָ הּ ְשׁמַ יָּא ְ
ִ 6:10דּי־לֶ הֱ ון ְמהַ ְק ְר ִבין נ ִ
ְתהּ נְ וָלוּ
ְתהּ וּזְ ִקיף י ְִת ְמחֵ א ֲﬠ ִהי וּבַ י ֵ
וּמנִּי ִשׂים ְטﬠֵ ם ִדּי כָל־אֱ נָשׁ ִדּי יְהַ ְשׁנֵא פִּ ְתגָמָ א ְדנָה י ְִת ְנסַ ח אָ ע ִמן־בַּ י ֵ
ִ 6:11
ל־דּנָה:
י ְִתﬠֲבֵ ד ﬠַ ְ
ירוּשׁלֶ ם
6:12וֵאלָ הָ א ִדּי ַשׁכִּ ן ְשׁמֵ הּ תַּ מָּ ה יְמַ גַּר כָּל־מֶ לֶ וְﬠַ ם ִדּי ִי ְשׁלַ ח י ְֵדהּ לְ הַ ְשׁ ָניָה ְלחַ בָּ לָ ה בֵּ ית־אֱ לָ הָ א ֵד ִדּי ִב ְ
אֲ נָה ָדּ ְריָוֶשׁ ָ 5שׂמֶ ת ְטﬠֵ ם אָ ְספַּ ְרנָא י ְִתﬠ ֲִבד:
6
י־שׁלַ ח ָדּ ְריָוֶשׁ ַמ ְלכָּא כְּ נ ֵָמא אָ ְספַּ ְרנָא ﬠֲבַ דוּ:
6:13אֱ ַדיִן תַּ ְתּנַי פַּ חַ ת ﬠֲבַ ר־נַהֲ ָרה ְשׁתַ ר בּוֹזְ נַי וּכְ ָנו ְָתהוֹן לָ ֳקבֵ ל ִדּ ְ
1

ְ Vowelization according to Old Persianל ָד ַריָוֻשׁ  MT //לְ ָד ְריָוֶשׁ 5
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ָ Vowelization according to Old Persianדּ ַריָוֻשׁ ָ MT //דּ ְריָוֶשׁ 6
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ָ Vowelization according to Old Persianדּ ַריָוֻשׁ ָ MT //דּ ְריָוֶשׁ 1
ָ Vowelization according to Old Persianדּ ַריָוֻשׁ ָ MT //דּ ְריָוֶשׁ 12
ָ Vowelization according to Old Persianדּ ַריָוֻשׁ ָ MT //דּ ְריָוֶשׁ 13
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ן־טﬠַ ם אֱ לָ הּ י ְִשׂ ָראֵ ל
ְשׁכְ ִללוּ ִמ ַ
וּבנוֹ ו ַ
ר־ﬠדּוֹא ְ
ְהוּדיֵא בָּ ַניִן וּמַ צְ לְ ִחין ִבּנְבוּאַ ת חַ גַּי נ ְִביאָ ה וּזְ כ ְַריָה בַּ ִ
ְשׂבֵ י י ָ
6:14ו ָ
1
וּמ ְטּﬠֵ ם כּוּרֻ שׁ ו ְָד ְריָוֶשׁ וְאַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְשׂתָּ א ֶמלֶ פָּ ָרס:
ִ
ַת־שׁת לְ ַמלְ כוּת ָדּ ְריָוֶשַׁ 2מ ְלכָּא:
י־היא ְשׁנ ֵ
ירח אֲ ָדר ִדּ ִ
ְשׁיצִ יא בַּ יְתָ ה ְדנָה ﬠַ ד יוֹם ְתּלָ תָ ה לִ ַ
6:15ו ֵ
וּשׁאָ ר ְבּנֵי־גָלוּתָ א חֲ ֻנכַּת בֵּ ית־אֱ לָ הָ א ְדנָה ְבּחֶ ְדוָה:
ַ 6:16וﬠֲבַ דוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל כָּהֲ ַניָּא וְלֵ ָויֵא ְ
ירי ִﬠזִּ ין ְלחַ טָּ יָא
אתיִן ִא ְמּ ִרין אַ ְרבַּ ע ְמאָ ה וּצְ ִפ ֵ
תּוֹרין ְמאָ ה ִדּכְ ִרין ָמ ַ
6:17וְהַ ְק ִרבוּ לַ חֲ ֻנכַּת בֵּ ית־אֱ לָ הָ א ְדנָה ִ
ֲשׂר לְ ִמ ְניָן ִשׁ ְב טֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְתּ ֵרי־ﬠ ַ
ֹשׁה:
ירוּשׁלֶ ם כִּ כְ ָתב ְספַ ר מ ֶ
ידת אֱ לָ הָ א ִדּי ִב ְ
6:18וַהֲ ִקימוּ כָהֲ ַניָּא ִבּ ְפ ֻלגּ ְָתהוֹן וְלֵ וָיֵא ְבּמַ ְחלְ ָק ְתהוֹן ﬠַ ל־ﬠ ֲִב ַ
ַ 6:19ו ַיּﬠֲשׂוּ ְבנֵי־הַ גּוֹלָ ה אֶ ת־הַ פָּ סַ ח ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן:
ָל־בּנֵי הַ גּוֹלָ ה וְלַ אֲ חֵ יהֶ ם הַ כֹּהֲ נִים וְלָ הֶ ם:
6:20כִּ י ִהטַּ הֲ רוּ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם כְּ אֶ חָ ד כֻּלָּ ם ְטה ִוֹרים וַיִּ ְשׁחֲ טוּ הַ פֶּ סַ ח ְלכ ְ
נִּב ָדּל ִמטֻּ ְמאַ ת גּוֹיֵ־הָ אָ ֶרץ אֲ לֵ הֶ ם ִל ְד רֹשׁ לַ יהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
6:21וַיּ ֹאכְ לוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ָשּׁ ִבים ֵמהַ גּוֹלָ ה ְוכֹל הַ ְ
6:22וַ ַיּﬠֲשׂוּ חַ ג־מַ צּוֹת ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְבּ ִשׂ ְמחָ ה כִּ י ִשׂ ְמּחָ ם יְהוָה וְהֵ סֵ ב לֵ ב ֶמלֶ ־אַ שּׁוּר ﬠֲלֵ יהֶ ם ְלחַ ֵזּק י ְֵדיהֶ ם
ִבּ ְמלֶ אכֶת בֵּ ית־הָ אֱ ִהים אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ן־חלְ ִקיָּה:
ן־שׂ ָריָה בֶּ ן־ ֲﬠז ְַריָה בֶּ ִ
7:1וְאַ חַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְבּ ַמלְ כוּת אַ ְר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא ֶמלֶ ־פָּ ָרס ﬠֶ זְ ָרא בֶּ ְ
ן־שׁלּוּם בֶּ ן־צָדוֹק בֶּ ן־אֲ ִחיטוּב:
7:2בֶּ ַ
ן־מ ָריוֹת:
7:3בֶּ ן־אֲ מַ ְריָה בֶ ן־ ֲﬠז ְַריָה בֶּ ְ
7:4בֶּ ן־זְ ַר ְחיָה בֶ ן־ﬠֻזִּ י בֶּ ן־ ֻבּ ִקּי:
ן־פּינְ חָ ס בֶּ ן־אֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן־אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן הָ ר ֹאשׁ:
7:5בֶּ ן־אֲ ִבישׁוּﬠַ בֶּ ִ
ֹשׁה אֲ ֶשׁר־נ ַָתן יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ֶתּן־לוֹ הַ ֶמּלֶ
תוֹרת מ ֶ
7:6הוּא ﬠֶ זְ ָרא ﬠָ לָ ה ִמבָּ בֶ ל וְהוּא־סֹפֵ ר מָ ִהיר ְבּ ַ
כְּ יַד־יְהוָה אֱ הָ יו ﬠָ לָ יו כֹּל בַּ ָקּ ָשׁתוֹ:
ַת־שׁבַ ע
ֶ
רוּשׁלָ ִם ִבּ ְשׁנ
שּׁﬠ ֲִרים וְהַ נּ ְִתינִים אֶ ל־ ְי ָ
שׁ ְר ִרים וְהַ ֹ
וּמן־הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם וְהַ ְמ ֹ
7:7וַ ַיּﬠֲלוּ ִמ ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
לְ אַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְס ְתּא הַ ֶמּלֶ :
ישׁי ִהיא ְשׁנַת הַ ְשּׁ ִביﬠִ ית לַ מֶּ לֶ :
ְרוּשׁלַ ִם בַּ חֹ ֶדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
7:8וַיָּב ֹא י ָ
ְרוּשׁלַ ִם כְּ יַד־אֱ הָ יו
ישׁי בָּ א אֶ ל־י ָ
וּבאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
7:9כִּ י ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן הוּא יְסֻ ד הַ ַמּﬠֲלָ ה ִמבָּ בֶ ל ְ
הַ טּוֹבָ ה ﬠָ לָ יו:
וּמ ְשׁפָּ ט:
ת־תּוֹרת יְהוָה וְלַ ֲﬠשֹׂת וּלְ לַ מֵּ ד ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל חֹ ק ִ
ַ
7:10כִּ י ﬠֶ זְ ָרא הֵ כִ ין לְ בָ בוֹ לִ ְדרוֹשׁ אֶ
ְ 7:11וזֶה פַּ ְר ֶשׁגֶן הַ ִנּ ְשׁ ְתּוָן אֲ ֶשׁר נָתַ ן הַ מֶּ לֶ אַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְס ְתּא לְ ﬠֶ זְ ָרא הַ כֹּהֵ ן הַ סֹּפֵ ר סֹפֵ ר ִדּ ְב ֵרי ִמצְ ות־יְהוָה וְחֻ ָקּיו
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
7:12אַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְס ְתּא מֶ לֶ מַ לְ ַכיָּא לְ ﬠֶ זְ ָרא כָהֲ נָא סָ פַ ר ָדּתָ א ִדּי־אֱ לָ הּ ְשׁ ַמיָּא גְּ ִמיר וּכְ ﬠֶ נֶת:
ירוּשׁלֶ ם ﬠִ ָמּ יְהָ :
נוֹהי וְלֵ ָויֵא לִ ְמהָ ִל ְ
כוּתי ִמן־ﬠַ מָּ ה י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכָהֲ ִ
ָל־מ ְתנ ַַדּב ְבּ ַמלְ ִ
ִ 7:13מנִּי ִשׂים ְטﬠֵ ם ִדּי כ ִ
יד :
ירוּשׁלֶ ם ְבּ ָדת אֱ לָ הָ ִדּי ִב ָ
ֲטֹהי ְשׁלִ יחַ לְ בַ ָקּ ָרא ﬠַ ל־יְהוּד ו ְִל ְ
ן־ק ָדם מַ לְ כָּא ו ְִשׁ ְבﬠַ ת יָﬠ ִ
ָל־קבֵ ל ִדּי ִמ ֳ
7:14כּ ֳ
ירוּשׁלֶ ם ִמ ְשׁכְּ נֵהּ:
ֲטוֹהי ִה ְתנ ַַדּבוּ לֶ אֱ לָ הּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִדּי ִב ְ
7:15וּלְ הֵ יבָ לָ ה כְּ סַ ף ְוּדהַ ב ִדּי־מַ לְ כָּא ְויָﬠ ִ
ְ 7:16וכֹל כְּ סַ ף ְוּדהַ ב ִדּי ְתהַ ְשׁכַּח ְבּכֹל ְמ ִדינַת בָּ בֶ ל ﬠִ ם ִה ְתנ ַָדּבוּת ﬠַ ָמּא ְוכָהֲ ַניָּא ִמ ְתנ ְַדּ ִבין ְלבֵ ית אֱ לָ הֲ הֹ ם ִדּי
ירוּשׁלֶ ם:
ִב ְ
וּת ָק ֵרב ִהמּוֹ
וּמ ְנחָ ְתהוֹן ְו ִנ ְסכֵּיהוֹן ְ
תּוֹרין ִדּכְ ִרין ִא ְמּ ִרין ִ
ָל־קבֵ ל ְדּנָה אָ ְספַּ ְרנָא ִת ְקנֵא ְבּכ ְַספָּ א ְדנָה ִ
7:17כּ ֳ
ירוּשׁלֶ ם:
ﬠַ ל־מַ ְד ְבּחָ ה ִדּי בֵּ ית אֱ לָ הֲ כֹם ִדּי ִב ְ
7:18וּמָ ה ִדי ﬠֲלַ ִי וְﬠַ ל־אֶ חַ ִי יֵיטַ ב ִבּ ְשׁאָ ר כּ ְַספָּ א ו ְַדהֲ בָ ה לְ מֶ ﬠְ בַּ ד כִּ ְרעוּת אֱ לָ הֲ כֹם ַתּﬠַ ְבדוּן:
רוּשׁלֶ ם:
י־מ ְתיַהֲ ִבין לָ לְ פָ לְ חָ ן בֵּ ית אֱ לָ הָ הַ ְשׁלֵ ם ֳק ָדם אֱ לָ הּ ְי ְ
7:19וּמָ א ַניָּא ִדּ ִ
ְתּן ִתּנְתֵּ ן ִמן־בֵּ ית גִּ נְ זֵי ַמ ְלכָּא:
וּשׁאָ ר חַ ְשׁחוּת בֵּ ית אֱ לָ הָ ִדּי יִפֶּ ל־לָ לְ ִמנ ַ
ְ 7:20
ָל־דּי י ְִשׁאֲ לֶ נְכוֹן ﬠֶ זְ ָרא כָהֲ נָה
וּמנִּי אֲ נָה אַ ְר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא ַמ ְלכָּא ִשׂים ְטﬠֵ ם ְלכֹל גִּ זּ ְַב ַריָּא ִדּי בַּ ﬠֲבַ ר נַהֲ ָרה ִדּי כ ִ
ִ 7:21
סָ פַ ר ָדּתָ א ִדּי־אֱ לָ הּ ְשׁמַ יָּא אָ ְספַּ ְרנָא י ְִתﬠ ֲִבד:
וּמלַ ח ִדּי־לָ א כְ ָתב:
ד־חנְ ִטין ֹכּ ִרין ְמאָ ה וְﬠַ ד־חֲ מַ ר בַּ ִתּין ְמאָ ה וְﬠַ ד־בַּ ִתּין ְמ ַשׁח ְמאָ ה ְ
7:22ﬠַ ד־כְּ סַ ף כַּכְּ ִרין ְמאָ ה וְﬠַ ִ
ל־מלְ כוּת ַמלְ כָּא
י־למָ ה לֶ הֱ וֵא ְקצַ ף ﬠַ ַ
ָל־דּי ִמן־טַ ﬠַ ם אֱ לָ הּ ְשׁמַ יָּא י ְִתﬠֲבֵ ד אַ ְד ַרזְ ָדּא לְ בֵ ית אֱ לָ הּ ְשׁמַ יָּא ִדּ ְ
7:23כּ ִ
נוֹהי:
וּב ִ
ְ
הוֹדﬠִ ין ִדּי כָל־כָּהֲ ַניָּא וְלֵ וָיֵא זַמָּ ַריָּא תָ ָרﬠַ יָּא ְנ ִתי ַניָּא וּפָ לְ חֵ י בֵּ ית אֱ לָ הָ א ְדנָה ִמנ ְָדּה ְבלוֹ וַהֲ לָ לָ א ַשׁ ִלּיט
7:24וּלְ כֹם ְמ ְ
לְ ִמ ְרמֵ א ﬠֲלֵ יהֹ ם:
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יד מֶ ִנּי ָשׁפְ ִטין ו ְַד ָיּנִין ִדּי־לֶ הֱ ון ָדּאֲ נִין ְלכָל־ﬠַ ָמּה ִדּי בַּ ﬠֲבַ ר נַהֲ ָרה ְלכָל־י ְָדﬠֵ י
י־ב ָ
נְתּ ﬠֶ זְ ָרא כְּ חָ כְ מַ ת אֱ לָ הָ ִדּ ִ
7:25וְאַ ְ
הוֹדעוּן:
ָדּ ֵתי אֱ לָ הָ ו ְִדי לָ א י ַָד ע ְתּ ְ
ָל־דּי־לָ א לֶ הֱ וֵא ﬠָ בֵ ד ָדּתָ א ִדי־אֱ לָ הָ ו ְָדתָ א ִדּי מַ ְלכָּא אָ ְספַּ ְרנָא ִדּינָה לֶ הֱ וֵא ִמ ְתﬠֲבֵ ד ִמנֵּהּ הֵ ן ְלמוֹת הֵ ן
ְ 7:26וכ ִ
סוּרין:
לִ ְשׁר ִֹשׁוּ הֵ ן־לַ ֲﬠנָשׁ נִכְ ִסין וְלֶ אֱ ִ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
בוֹתינוּ אֲ ֶשׁר נ ַָתן ָכּז ֹאת ְבּלֵ ב הַ מֶּ לֶ לְ פָ אֵ ר אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה אֲ ֶשׁר ִבּ
7:27בָּ רוּ יְהוָה אֱ הֵ י אֲ ֵ
ָל־שׂ ֵרי הַ ֶמּלֶ הַ גִּ בּ ִֹרים וַאֲ נִי ִה ְתחַ זַּ ְק ִתּי כְּ יַד־יְהוָה אֱ הַ י ﬠָ לַ י
7:28וְﬠָ לַ י ִה ָטּה־חֶ סֶ ד לִ ְפנֵי הַ מֶּ לֶ וְיוֹ ֲﬠצָיו וּלְ כ ָ
אשׁים לַ ﬠֲלוֹת ִﬠ ִמּי:
וָאֶ ְק ְבּצָה ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ָר ִ
עֹלים ﬠִ ִמּי ְבּמַ לְ כוּת אַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְס ְתּא הַ מֶּ לֶ ִמבָּ בֶ ל:
אשׁי אֲ בֹתֵ יהֶ ם ו ְִה ְתי ְַח ָשׂם הָ ִ
8:1וְאֵ לֶּ ה ָר ֵ
ִ 8:2מ ְבּנֵי ִפי ְנחָ ס גּ ְֵרשֹׁם ִמ ְבּנֵי ִאיתָ מָ ר ָדּ ִניֵּאל ִמ ְבּנֵי ָדוִיד חַ טּוּשׁ:
ן־שׁכַנְ יָה ִמ ְבּנֵי פַ ְרעֹ שׁ זְ כ ְַריָה ו ְִﬠמּוֹ ִה ְתיַחֵ שׂ ִלזְ כ ִָרים מֵ אָ ה וַחֲ ִמ ִשּׁים:
 8:3בֶּ ְ
אתיִם הַ זְּ כ ִָרים:
ִ 8:4מ ְבּנֵי פַּ חַ ת מוֹאָ ב אֶ לְ יְהוֹﬠֵ ינַי בֶּ ן־זְ ַר ְחיָה ו ְִﬠמּוֹ ָמ ַ
ִ 8:5מ ְבּנֵי זַתּוּא ְשׁ ַכ ְניָה בֶּ ן־יַחֲ זִ יאֵ ל וְﬠִ מּוֹ ְשׁ שׁ מֵ אוֹת הַ זְּ כ ִָרים:
וּמ ְבּנֵי ﬠָ ִדין ﬠֶ בֶ ד בֶּ ן־יוֹנ ָָתן ו ְִﬠמּוֹ חֲ ִמ ִשּׁים הַ זְּ כ ִָרים:
ִ 8:6
ְשׁﬠְ יָה בֶּ ן־ﬠֲתַ לְ יָה וְﬠִ מּוֹ ִשׁ ְבﬠִ ים הַ זְּ כ ִָרים:
וּמ ְבּנֵי ﬠֵ ילָ ם י ַ
ִ 8:7
ן־מיכָאֵ ל וְﬠִ מּוֹ ְשׁמֹנִים הַ זְּ כ ִָרים:
וּמ ְבּנֵי ְשׁפַ ְטיָה זְ בַ ְדיָה בֶּ ִ
ִ 8:8
מנָה ﬠָ ָשׂר הַ זְּ כ ִָרים:
וּשׁ ֹ
אתיִם ְ
ִ 8:9מ ְבּנֵי יוֹאָ ב עֹבַ ְדיָה בֶּ ן־י ְִחיאֵ ל ו ְִﬠמּוֹ מָ ַ
ן־יוֹספְ יָה וְﬠִ מּוֹ מֵ אָ ה ו ְִשׁ ִשּׁים הַ זְּ כ ִָרים:
ִ
וּמ ְבּנֵי בָ נִיְ 1שׁלוֹמוֹת 2בֶּ
ִ 8:10
מנָה הַ זְּ כ ִָרים:
וּשׁ ֹ
וּמ ְבּנֵי בֵ בַ י זְ כ ְַריָה בֶּ ן־בֵּ בָ י וְﬠִ מּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ִ 8:11
ֲשׂ ָרה הַ זְּ כ ִָרים:
וּמ ְבּנֵי ﬠַ זְ גָּד יוֹחָ נָן בֶּ ן־הַ ָקּטָ ן וְﬠִ מּוֹ מֵ אָ ה וַﬠ ָ
ִ 8:12
וּשׁמַ ﬠְ יָה ו ְִﬠ ָמּהֶ ם ִשׁ ִשּׁים הַ זְּ כ ִָרים:
יקם אַ חֲ ֹרנִים וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹתָ ם אֱ לִ יפֶ לֶ ט יְﬠִ יאֵ ל ְ
וּמ ְבּנֵי אֲ ֹד ִנ ָ
ִ 8:13
עוּתי ְוזַכּוּר וְﬠִ מּוֹ ִשׁ ְב ִﬠים הַ זְּ כ ִָרים:
ַ
וּמ ְבּנֵי ִבגְ וַי
ִ 8:14
צָאתי
ֹא־מ ִ
וּמ ְבּנֵי לֵ וִי ל ָ
8:15וָאֶ ְק ְבּצֵם אֶ ל־הַ נָּהָ ר הַ בָּ א אֶ ל־אַ הֲ וָא ַונַּחֲ נֶה ָשׁם י ִָמים ְשׁ ָשׁה וָאָ ִבינָה בָ ﬠָ ם וּבַ כֹּהֲ נִים ִ
ָשׁם:
וּליוֹי ִָריב
אשׁים ְ
וּלנ ָָתן ו ְִלזְ כ ְַריָה ו ְִל ְמשֻׁ לָּ ם ָר ִ
8:16וָאֶ ְשׁלְ חָ ה לֶ אֱ לִ יﬠֶ זֶר לַ אֲ ִריאֵ ל לִ ְשׁמַ ﬠְ יָה וּלְ אֶ לְ נָתָ ן וּלְ י ִָריב וּלְ אֶ לְ נָתָ ן ְ
וּלְ אֶ לְ נָתָ ן ְמ ִבינִים:
ל־אדּוֹ וְאֱ חָ יו הַ נְּתוּנִים
ימה ְבּ ִפיהֶ ם ְדּבָ ִרים לְ ַדבֵּ ר אֶ ִ
ל־אדּוֹ הָ ר ֹאשׁ ְבּכ ִָס ְפיָא הַ ָמּקוֹם וָאָ ִשׂ ָ
8:17וָאוֹצִ אָ ה אוֹתָ ם ﬠַ ִ
ְבּכ ִָס ְפיָא הַ מָּ קוֹם ְלהָ ִביא־לָ נוּ ְמ ָשׁ ְר ִתים ְלבֵ ית אֱ הֵ ינוּ:
מנָה
ְשׁ ֵר ְביָה וּבָ נָיו וְאֶ חָ יו ְשׁ ֹ
8:18וַיּ ִָביאוּ לָ נוּ כְּ יַד־אֱ הֵ ינוּ הַ טּוֹבָ ה ﬠָ לֵ ינוּ ִאישׁ ֶשׂכֶל ִמ ְבּנֵי ַמ ְחלִ י בֶּ ן־לֵ וִי בֶּ ן־י ְִשׂ ָראֵ ל ו ֵ
ﬠָ ָשׂר:
וּבנֵיהֶ ם ﬠֶ ְשׂ ִרים:
ְשׁﬠְ יָה ִמ ְבּנֵי ְמ ָר ִרי אֶ חָ יו ְ
8:19וְאֶ ת־חֲ ַשׁ ְביָה ו ְִאתּוֹ י ַ
אתיִם וְﬠֶ ְשׂ ִרים כֻּלָּ ם נִ ְקּבוּ ְב ֵשׁמוֹת:
נְּתינִים ֶשׁנָּתַ ן ָדּוִיד וְהַ ָשּׂ ִרים לַ ֲﬠב ַֹדת הַ ְלוִיִּ ם נ ְִתינִים ָמ ַ
וּמן־הַ ִ
ִ 8:20
ְשׁ ָרה לָ נוּ וּלְ ַטפֵּ נוּ
8:21וָאֶ ְק ָרא ָשׁם צוֹם ﬠַ ל־הַ נָּהָ ר אַ הֲ וָא לְ ִה ְתﬠַ נּוֹת לִ ְפנֵי אֱ הֵ ינוּ לְ בַ ֵקּשׁ ִממֶּ נּוּ ֶדּ ֶר י ָ
כוּשׁנוּ:
ָל־ר ֵ
וּלְ כ ְ
8:22כִּ י ב ְֹשׁ ִתּי ִל ְשׁאוֹל ִמן־הַ ֶמּלֶ חַ יִל וּפָ ָר ִשׁים ְלﬠָ זְ ֵרנוּ ֵמאוֹיֵב בַּ ָדּ ֶר כִּ י־אָ ַמ ְרנוּ לַ ֶמּלֶ לֵ אמֹר יַד־אֱ הֵ ינוּ
ָל־מבַ ְק ָשׁיו ְלטוֹבָ ה ְוﬠֻזּוֹ וְאַ פּוֹ ﬠַ ל כָּל־עֹזְ בָ יו:
ﬠַ ל־כּ ְ
8:23וַנָּצוּמָ ה וַנְּבַ ְק ָשׁה ֵמאֱ הֵ ינוּ ﬠַ ל־ז ֹאת וַיֵּﬠָ תֵ ר לָ נוּ:
ֲשׂ ָרה:
8:24וָאַ ְב ִדּילָ ה ִמ ָשּׂ ֵרי הַ כֹּהֲ נִים ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר לְ ֵשׁ ֵר ְביָה חֲ ַשׁ ְביָה וְﬠִ מָּ הֶ ם ֵמאֲ חֵ יהֶ ם ﬠ ָ
8:25וָאֶ ְשׁקוֹלָ ה לָ הֶ ם אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף וְאֶ ת־הַ זָּהָ ב וְאֶ ת־הַ כּ ִֵלים ְתּרוּמַ ת בֵּ ית־אֱ הֵ ינוּ הַ הֵ ִרימוּ הַ ֶמּלֶ וְיֹ ﬠֲצָ יו ְו ָשׂ ָריו
ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ נּ ְִמצ ִָאים:
8:26וָאֶ ְשׁ ֲקלָ ה ﬠַ ל־י ָָדם כֶּסֶ ף כִּ כּ ִָרים ֵשׁשׁ־מֵ אוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים וּכְ לֵ י־כֶסֶ ף ֵמאָ ה ְלכִ כּ ִָרים זָהָ ב ֵמאָ ה כִ כָּר:
8:27וּכְ פֹ ֵרי זָהָ ב ﬠֶ ְשׂ ִרים לַ אֲ ַד ְרכֹנִים אָ לֶ ף וּכְ לֵ י נְ חֹ ֶשׁת מֻ צְ הָ ב טוֹבָ ה ְשׁ ַניִם חֲ מוּדֹת ַכּזָּהָ ב:
ֹתיכֶם:
ָאֹמ ָרה אֲ לֵ הֶ ם אַ תֶּ ם קֹ ֶדשׁ לַ יהוָה וְהַ כֵּלִ ים קֹ ֶדשׁ וְהַ כֶּסֶ ף וְהַ זָּהָ ב נ ְָדבָ ה לַ יהוָה אֱ הֵ י אֲ ב ֵ
8:28ו ְ
ירוּשׁלָ ִם הַ לִּ ְשׁכוֹת בֵּ ית ְיהוָה:
ָ
ְשׂ ֵרי־הָ אָ בוֹת לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ
ד־תּ ְשׁ ְקלוּ לִ פְ נֵי ָשׂ ֵרי הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם ו ָ
ִ 8:29שׁ ְקדוּ ו ְִשׁ ְמרוּ ﬠַ ִ
ירוּשׁלַ ִם ְלבֵ ית אֱ הֵ ינוּ:
ָ
8:30ו ְִק ְבּלוּ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם ִמ ְשׁ ַקל הַ כֶּסֶ ף וְהַ זָּהָ ב וְהַ כֵּלִ ים לְ הָ ִביא לִ
ְתה ﬠָ לֵ ינוּ ַויַּצִּ ילֵ נוּ ִמכַּף אוֹיֵב
ְרוּשׁלָ ִם ְויַד־אֱ הֵ ינוּ הָ י ָ
8:31וַנִּ ְסﬠָ ה ִמנְּהַ ר אַ הֲ וָא ִבּ ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן לָ לֶ כֶת י ָ
ְאוֹרב ﬠַ ל־הַ ָדּ ֶר :
ו ֵ
וּמ ְבּנֵיבָ נִי(  LXX // omit MT Tg Syr Vgבָ נִי 10
) ִ

1
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ֵשׁב ָשׁם י ִָמים ְשׁ ָשׁה:
ְרוּשׁלָ ִם וַנּ ֶ
8:32וַנָּבוֹא י ָ
ן־אוּריָּה הַ כֹּהֵ ן ו ְִﬠמּוֹ אֶ ְלﬠָ זָר
ִ
ַד־מ ֵרמוֹת בֶּ
יﬠי נִ ְשׁ ַקל הַ כֶּסֶ ף וְהַ זָּהָ ב וְהַ כּ ִֵלים ְבּבֵ ית אֱ הֵ ינוּ ﬠַ ל י ְ
8:33וּבַ יּוֹם הָ ְר ִב ִ
ן־בּנּוּי הַ לְ וִיִּ ם:
בֶּ ן־פִּ י ְנחָ ס וְﬠִ ָמּהֶ ם יוֹזָבָ ד בֶּ ן־יֵשׁוּﬠַ וְנוֹﬠַ ְדיָה בֶ ִ
ְ 8:34בּ ִמ ְספָּ ר ְבּ ִמ ְשׁ ָקל לַ כֹּל וַיִּ כָּתֵ ב כָּל־הַ ִמּ ְשׁ ָקל בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא:
8:35הַ בָּ ִאים מֵ הַ ְשּׁ ִבי ְבנֵי־הַ גּוֹלָ ה ִה ְק ִריבוּ עֹלוֹת לֵ א הֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל פָּ ִרים ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ילִ ים ִתּ ְשׁﬠִ ים
ו ְִשׁ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים ִשׁ ְב ִﬠים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה צְ ִפ ֵירי חַ טָּ את ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר הַ כֹּל עוֹלָ ה לַ יהוָה:
ת־דּתֵ י הַ מֶּ לֶ לַ אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ נֵי הַ ֶמּלֶ וּפַ חֲ ווֹת ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר ְו ִנ ְשּׂאוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם וְאֶ ת־בֵּ ית־הָ אֱ ִהים:
8:36וַיִּ ְתּנוּ אֶ ָ
9:1וּכְ כַלּוֹת אֵ לֶּ ה ִנגְּ שׁוּ אֵ לַ י הַ ָשּׂ ִרים לֵ אמֹר ל ֹא־נ ְִב ְדּלוּ הָ ﬠָ ם י ְִשׂ ָראֵ ל וְהַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְלוִיִּ ם ֵמﬠַ ֵמּי הָ אֲ ָרצוֹת כְּ תוֹ ֲﬠבֹתֵ יהֶ ם
מּנִי הַ מֹּאָ ִבי הַ ִמּצְ ִרי וְהָ אֱ מ ִֹרי:
ְבוּסי הָ ﬠַ ֹ
לַ כְּ ַנ ֲﬠנִי הַ ִח ִתּי הַ ְפּ ִרזִּ י הַ י ִ
ְתה בַּ ַמּﬠַ ל
9:2כִּ י־נ ְָשׂאוּ ִמ ְבּנֹתֵ יהֶ ם לָ הֶ ם וְלִ ְבנֵיהֶ ם ו ְִה ְתﬠָ ְרבוּ ז ֶַרע הַ קֹּ ֶדשׁ ְבּﬠַ ֵמּי הָ אֲ ָרצוֹת ְויַד הַ ָשּׂ ִרים וְהַ ְסּ ָג ִנים הָ י ָ
הַ זֶּ ה ִראשׁוֹנָה:
שׁוֹמם:
ֹאשׁי וּזְ ָקנִי וָאֵ ְשׁבָ ה ְמ ֵ
וּמﬠִ ילִ י וָאֶ ְמ ְרטָ ה ִמ ְשּׂﬠַ ר ר ִ
ת־בּגְ ִדי ְ
ִ
9:3וּכְ ָשׁ ְמ ִﬠי אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה ָק ַרﬠְ ִתּי אֶ
שׁוֹמם ﬠַ ד לְ ִמנְחַ ת הָ ﬠָ ֶרב:
9:4וְאֵ לַ י יֵאָ ְספוּ כֹּל חָ ֵרד ְבּ ִד ְב ֵרי אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל מַ ﬠַ ל הַ גּוֹלָ ה וַאֲ נִי יֹ ֵשׁב ְמ ֵ
ל־בּ ְרכַּי וָאֶ ְפ ְר ָשׂה כַפַּ י אֶ ל־יְהוָה אֱ הָ י:
וּמﬠִ ילִ י וָאֶ כְ ְרﬠָ ה ﬠַ ִ
וּב ָק ְרﬠִ י ִבגְ ִדי ְ
ִיתי ְ
וּב ִמנְחַ ת הָ ﬠֶ ֶרב ַק ְמ ִתּי ִמתַּ ֲﬠנ ִ
ְ 9:5
ָאֹמ ָרה אֱ הַ י בּ ְֹשׁ ִתּי ְונִכְ לַ ְמ ִתּי לְ הָ ִרים אֱ הַ י פָּ נַי אֵ לֶ י כִּ י ﬠֲונֹתֵ ינוּ ָרבוּ ְל ַמ ְﬠלָ ה רּ ֹאשׁ וְאַ ְשׁ ָמ ֵתנוּ ג ְָדלָ ה ﬠַ ד
9:6ו ְ
לַ ָשּׁמָ יִם:
ִתּנּוּ אֲ נ ְַחנוּ ְמלָ כֵינוּ ְוכֹהֲ נֵינוּ ְבּיַד ַמלְ כֵי הָ אֲ ָרצוֹת
ִ 9:7מימֵ י אֲ בֹתֵ ינוּ אֲ נ ְַחנוּ ְבּאַ ְשׁמָ ה גְ דֹלָ ה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה וּבַ ﬠֲונֹתֵ ינוּ נ ַ
ֹשׁת פָּ נִים כְּ הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
וּבב ֶ
בַּ חֶ ֶרב בַּ ְשּׁ ִבי וּבַ ִבּזָּה ְ
ט־רגַע הָ יְתָ ה ְת ִחנָּה מֵ אֵ ת יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ְלהַ ְשׁ ִאיר לָ נוּ ְפּלֵ יטָ ה וְלָ תֶ ת־לָ נוּ י ֵָתד ִבּ ְמקוֹם ָק ְדשׁוֹ
9:8וְﬠַ ָתּה כִּ ְמﬠַ ֶ
לְ הָ ִאיר ﬠֵ ינֵינוּ אֱ הֵ ינוּ וּלְ ִתתֵּ נוּ ִמ ְחיָה ְמﬠַ ט ְבּﬠַ ְבדֻ תֵ נוּ:
רוֹמם
וּבﬠַ ְבדֻ תֵ נו ל ֹא ֲﬠזָבָ נוּ אֱ הֵ ינוּ וַיַּט־ﬠָ לֵ ינוּ חֶ סֶ ד לִ ְפנֵי ַמ ְלכֵי פָ ַרס לָ ֶתת־לָ נוּ ִמ ְחיָה ְל ֵ
9:9כִּ י־ﬠֲבָ ִדים אֲ נ ְַחנוּ ְ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וּב
יהוּדה ִ
אֶ ת־בֵּ ית אֱ הֵ ינוּ וּלְ הַ ﬠ ֲִמיד אֶ ת־חָ ְרבֹתָ יו וְלָ תֶ ת־לָ נוּ ג ֵָדר ִבּ ָ
9:10וְﬠַ תָּ ה מַ ה־נּ ֹאמַ ר אֱ הֵ ינוּ אַ חֲ ֵרי־ז ֹאת כִּ י ﬠָ ז ְַבנוּ ִמצְ ותֶ י :
יאים לֵ אמֹר הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם בָּ ִאים לְ ִר ְשׁתָּ הּ אֶ ֶרץ נ ִָדּה ִהיא ְבּנ ִַדּת ﬠַ מֵּ י
9:11אֲ ֶשׁר צִ וִּ יתָ ְבּיַד ﬠֲבָ ֶדי הַ נּ ְִב ִ
ֹתיהֶ ם אֲ ֶשׁר ִמלְ אוּהָ ִמפֶּ ה אֶ ל־פֶּ ה ְבּטֻ ְמאָ ָתם:
הָ אֲ ָרצוֹת ְבּתוֹ ֲﬠב ֵ
ֹא־ת ְד ְרשׁוּ ְשׁ ָמם וְטוֹבָ תָ ם ﬠַ ד־עוֹלָ ם
ל־תּ ְשׂאוּ לִ ְבנֵיכֶם ְול ִ
וּבנֹתֵ יהֶ ם אַ ִ
־תּ ְתּנוּ לִ ְבנֵיהֶ ם ְ
נוֹתיכֶם אַ ל ִ
9:12וְﬠַ ָתּה ְבּ ֵ
ְהוֹר ְשׁ ֶתּם ִל ְבנֵיכֶם ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ְל ַמﬠַ ן ֶתּחֶ זְ קוּ וַאֲ כַלְ ֶתּם אֶ ת־טוּב הָ אָ ֶרץ ו ַ
ֲשׂינוּ הָ ָר ִﬠים וּ ְבאַ ְשׁ ָמ ֵתנוּ הַ גְּ דֹלָ ה כִּ י אַ ָתּה אֱ הֵ ינוּ חָ ַשׂכְ ָתּ ְל ַמטָּ ה ֵמﬠֲונֵנוּ ְונָתַ ָתּה
9:13וְאַ חֲ ֵרי כָּל־הַ בָּ א ﬠָ לֵ ינוּ ְבּ ַמﬠ ֵ
לָּ נוּ פְּ לֵ יטָ ה ָכּז ֹאת:
9:14הֲ נָשׁוּב ְלהָ פֵ ר ִמצְ ותֶ י וּלְ ִה ְתחַ ֵתּן ְבּﬠַ מֵּ י הַ תֹּﬠֵ בוֹת הָ אֵ לֶּ ה הֲ לוֹא ֶתאֱ נַף־בָּ נוּ ﬠַ ד־כַּלֵּ ה לְ אֵ ין ְשׁאֵ ִרית וּפְ לֵ י ָטה:
9:15יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ַצ ִדּיק אַ תָּ ה כִּ י־ ִנ ְשׁאַ ְרנוּ פְ לֵ יטָ ה כְּ הַ יּוֹם הַ זֶּה ִהנְנוּ לְ פָ נֶי ְבּאַ ְשׁמָ תֵ ינוּ כִּ י אֵ ין לַ ﬠֲמוֹד ְלפָ נֶי
ﬠַ ל־ז ֹאת:
ב־מ ֹאד אֲ נ ִָשׁים
וּמ ְתנַפֵּ ל לִ פְ נֵי בֵּ ית הָ אֱ ִהים ִנ ְק ְבּצוּ אֵ לָ יו ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ָקהָ ל ַר ְ
10:1וּכְ ִה ְתפַּ לֵּ ל ﬠֶ זְ ָרא וּכְ ִה ְתוַדֹּתוֹ ֹבּכֶה ִ
ְונ ִָשׁים וִילָ ִדים כִּ י־בָ כוּ הָ ﬠָ ם הַ ְרבֵּ ה־בֶ כֶה:
ֹשׁב נ ִָשׁים נָכְ ִריּוֹת מֵ ﬠַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ
10:2וַיַּﬠַ ן ְשׁ ַכ ְניָה בֶ ן־י ְִחיאֵ ל ִמ ְבּנֵי ﬠֵ ילָ ם וַיּ ֹאמֶ ר לְ ﬠֶ זְ ָרא אֲ נ ְַחנוּ ָמﬠַ ְלנוּ בֵ א הֵ ינוּ וַנּ ֶ
ֵשׁ־מ ְקוֶה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־ז ֹאת:
וְﬠַ תָּ ה י ִ
ַתּוֹרה
ת־בּ ִרית לֵ א הֵ ינוּ לְ הוֹצִ יא כָל־נ ִָשׁים וְהַ נּוֹלָ ד ֵמהֶ ם בַּ ֲﬠצַת אֲ ֹדנָי וְהַ חֲ ֵר ִדים ְבּ ִמצְ וַת אֱ הֵ ינוּ ְוכ ָ
10:3וְﬠַ ָתּה נִכְ ָר ְ
יֵﬠָ ֶשׂה:
ֲשׂה:
10:4קוּם כִּ י־ﬠָ לֶ י הַ ָדּבָ ר וַאֲ נ ְַחנוּ ﬠִ מָּ חֲ זַק וַﬠ ֵ
ת־שׂ ֵרי הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִיִּ ם ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ﬠֲשׂוֹת כּ ַָדּבָ ר הַ ֶזּה וַיִּ ָשּׁבֵ עוּ:
ָ
10:5וַיּ ָָקם ﬠֶ זְ ָרא וַיּ ְַשׁבַּ ע אֶ
ֹא־שׁתָ ה
ַ 10:6ויּ ָָקם ﬠֶ זְ ָרא ִמ ִלּפְ נֵי בֵּ ית הָ אֱ ִהים ַויֵּלֶ אֶ ל־לִ ְשׁכַּת יְהוֹחָ נָן בֶּ ן־אֶ לְ י ִָשׁיב ַויָּלֶ ן ָשׁם לֶ חֶ ם ל ֹא־אָ כַל וּמַ יִם ל ָ
כִּ י ִמ ְתאַ בֵּ ל ﬠַ ל־מַ ﬠַ ל הַ גּוֹלָ ה:
ְרוּשׁלָ ִם:
ִירוּשׁלַ ִם לְ כֹל ְבּנֵי הַ גּוֹלָ ה לְ ִה ָקּבֵ ץ י ָ
ָ
יהוּדה ו
10:7וַ ַיּﬠ ֲִבירוּ קוֹל ִבּ ָ
ָל־רכוּשׁוֹ וְהוּא יִבָּ ֵדל ִמ ְקּהַ ל
ְ 10:8וכֹל אֲ ֶשׁר ל ֹא־יָבוֹא ִל ְשׁ ֶשׁת הַ יּ ִָמים ַכּ ֲﬠצַת הַ ָשּׂ ִרים וְהַ זְּ ֵקנִים יָחֳ ַרם כּ ְ
הַ גּוֹלָ ה:
יﬠי ְבּﬠֶ ְשׂ ִרים בַּ חֹ ֶדשׁ וַיּ ְֵשׁבוּ
רוּשׁלַ ִם ִל ְשׁ ֶשׁת הַ יּ ִָמים הוּא חֹ ֶדשׁ הַ ְתּ ִשׁ ִ
וּב ְני ִָמן ְי ָ
ְהוּדה ִ
10:9וַיִּ ָקּ ְבצוּ כָל־אַ נְ ֵשׁי־י ָ
כָל־הָ ﬠָ ם ִבּ ְרחוֹב בֵּ ית הָ אֱ ִהים ַמ ְר ִﬠ ִידים ﬠַ ל־הַ ָדּבָ ר וּמֵ הַ גְּ ָשׁ ִמים:
הוֹסיף ﬠַ ל־אַ ְשׁמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל:
תּ ִשׁיבוּ נ ִָשׁים נָכְ ִריּוֹת לְ ִ
10:10וַיּ ָָקם ﬠֶ זְ ָרא הַ כֹּהֵ ן וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם אַ תֶּ ם ְמﬠַ ְלתֶּ ם וַ ֹ
וּמן־הַ נּ ִָשׁים הַ נָּכְ ִריּוֹת:
ֹתיכֶם וַﬠֲשׂוּ ְרצוֹנוֹ ו ְִהבָּ ְדלוּ ֵמﬠַ ֵמּי הָ אָ ֶרץ ִ
תוֹדה לַ יהוָה אֱ הֵ י־אֲ ב ֵ
10:11וְﬠַ ָתּה ְתּנוּ ָ

ֹאמ רוּ קוֹל גָּדוֹל כֵּן כִּ ְדבָ ֶרי ﬠָ לֵ ינוּ לַ ﬠֲשׂוֹת:
10:12וַיַּﬠְ נוּ כָל־הַ ָקּהָ ל וַיּ ְ
י־ה ְר ִבּינוּ ִל ְפשֹׁﬠַ
ֹא־ליוֹם אֶ חָ ד ְול ֹא ִל ְשׁ ַניִם כִּ ִ
10:13אֲ בָ ל הָ ﬠָ ם ָרב וְהָ ﬠֵ ת גְּ ָשׁ ִמים וְאֵ ין כֹּחַ לַ ﬠֲמוֹד בַּ חוּץ וְהַ ְמּלָ אכָה ל ְ
בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה:
10:14יַﬠ ְֲמדוּ־נָא ָשׂ ֵרינוּ לְ כָל־הַ ָקּהָ ל ְוכֹל אֲ ֶשׁר בֶּ ﬠָ ֵרינוּ הַ הֹ ִשׁיב נ ִָשׁים נָכְ ִריּוֹת יָב ֹא לְ ﬠִ ִתּים ְמזֻמָּ נִים וְﬠִ מָּ הֶ ם
שׁ ְפטֶ יהָ ﬠַ ד ְלהָ ִשׁיב חֲ רוֹן אַ ף־אֱ הֵ ינוּ ִמ ֶמּנּוּ ﬠַ ד לַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה:
ֵי־ﬠיר וָﬠִ יר ְו ֹ
זִ ְקנ ִ
ְשׁ ְבּ ַתי הַ לֵּ ִוי ֲﬠז ָֻרם:
וּמשֻׁ לָּ ם ו ַ
ן־תּ ְקוָה ﬠָ ְמדוּ ﬠַ ל־ז ֹאת ְ
ֲשׂהאֵ ל ְוי ְַחזְ יָה בֶ ִ
10:15אַ יוֹנ ָָתן בֶּ ן־ﬠ ָ
ֹתם ְוכֻלָּ ם ְבּ ֵשׁמוֹת וַיּ ְֵשׁבוּ ְבּיוֹם
אשׁי הָ אָ בוֹת ְלבֵ ית אֲ ב ָ
10:16וַ ַיּﬠֲשׂוּ־כֵן ְבּנֵי הַ גּוֹלָ ה וַיּ ְַב ֵדּל לוּ ﬠֶ זְ ָרא הַ כֹּהֵ ן אֲ נ ִָשׁים ָר ֵ
אֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי לְ ַד ְריָוֶשׁ הַ ָדּבָ ר:
10:17וַ ְיכַלּוּ בַ כֹּל אֲ נ ִָשׁים הַ הֹ ִשׁיבוּ נ ִָשׁים נָכְ ִריּוֹת ﬠַ ד יוֹם אֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן:
ֲשׂיָה וֶאֱ ִליﬠֶ זֶר ְוי ִָריב
10:18וַיִּ מָּ צֵא ִמ ְבּנֵי הַ כֹּהֲ נִים אֲ ֶשׁר הֹ ִשׁיבוּ נ ִָשׁים נָכְ ִריּוֹת ִמ ְבּנֵי יֵשׁוּﬠַ בֶּ ן־יוֹצָ ָדק וְאֶ חָ יו ַמﬠ ֵ
וּגְ ַדלְ יָה:
10:19וַיִּ ְתּנוּ י ָָדם לְ הוֹצִ יא ְנ ֵשׁיהֶ ם וַאֲ ֵשׁ ִמים אֵ יל־צ ֹאן ﬠַ ל־אַ ְשׁמָ תָ ם:
וּמ ְבּנֵי ִאמֵּ ר חֲ ָננִי וּזְ בַ ְדיָה:
ִ 10:20
ִיחיאֵ ל ְוﬠֻזִ יָּה:
וּשׁמַ ﬠְ יָה ו ִ
ֲשׂיָה וְאֵ לִ יָּה ְ
וּמ ְבּנֵי חָ ִרם מַ ﬠ ֵ
ִ 10:21
ֲשׂיָה י ְִשׁמָ ﬠֵ אל נְתַ נְאֵ ל יוֹזָבָ ד וְאֶ לְ ﬠָ ָשׂה:
וּמ ְבּנֵי פַּ ְשׁחוּר אֶ לְ יוֹﬠֵ ינַי ַמﬠ ֵ
ִ 10:22
ְהוּדה וֶאֱ ִליﬠֶ זֶר:
וּמן־הַ לְ וִיִּ ם יוֹזָבָ ד ו ְִשׁ ְמﬠִ י ְו ֵקלָ יָה הוּא ְקלִ יטָ א פְּ תַ ְחיָה י ָ
ִ 10:23
ְאוּרי:
שּׁﬠ ֲִרים ַשׁלֻּם ו ֶָטלֶ ם ו ִ
וּמן־הַ ֹ
וּמן־הַ ְמשׁ ְֹר ִרים אֶ ְלי ִָשׁיב ִ
ִ 10:24
וּב ָניָה:
וּמ ְלכִּ יָּה ְ
וּמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ְבּנֵי פַ ְרעֹ שׁ ַר ְמיָה ְויִזִּ יָּה וּמַ לְ כִּ יָּה וּ ִמיּ ִָמן וְאֶ לְ ﬠָ זָר ַ
ִ 10:25
ִירמוֹת וְאֵ לִ יָּה:
ִיחיאֵ ל וְﬠַ ְב ִדּי ו ֵ
וּמ ְבּנֵי ﬠֵ ילָ ם מַ תַּ ְניָה זְ כ ְַריָה ו ִ
ִ 10:26
ִירמוֹת ְוזָבָ ד וַﬠֲזִ יזָא:
וּמ ְבּנֵי זַתּוּא אֶ לְ יוֹﬠֵ נַי אֶ לְ י ִָשׁיב מַ ַתּ ְניָה ו ֵ
ִ 10:27
וּמ ְבּנֵי בֵּ בָ י יְהוֹחָ נָן חֲ נַנְ יָה זַבַּ י ﬠַ ְתלָ י:
ִ 10:28
ִירמוֹת:
וּשׁאָ ל ו ֵ
וּמ ְבּנֵי בָּ נִי ְמשֻׁ לָּ ם ַמלּוּ וַﬠ ֲָדיָה יָשׁוּב ְ
ִ 10:29
ַשּׁה:
וּמנ ֶ
וּבנּוּי ְ
ֲשׂיָה מַ תַּ ְניָה ְבצַלְ אֵ ל ִ
וּמ ְבּנֵי פַּ חַ ת מוֹאָ ב ﬠַ ְדנָא וּכְ לָ ל ְבּ ָניָה מַ ﬠ ֵ
ִ 10:30
וּמ ְבּנֵי חָ ִרם אֱ לִ יﬠֶ זֶר י ִִשּׁיָּה מַ לְ כִּ יָּה ְשׁמַ ﬠְ יָה ִשׁ ְמעוֹן:
ִ 10:31
ְ 10:32בּ ְני ִָמן מַ לּוּ ְשׁמַ ְריָה:
ַשּׁה ִשׁ ְמﬠִ י:
ִ 10:33מ ְבּנֵי חָ שֻׁ ם מַ ְתּנַי מַ תַּ תָּ ה זָבָ ד אֱ לִ יפֶ לֶ ט ְי ֵרמַ י ְמנ ֶ
ִ 10:34מ ְבּנֵי בָ נִי מַ ﬠ ֲַדי ﬠַ ְמ ָרם וְאוּאֵ ל:
ְ 10:35בּ ָניָה בֵ ְדיָה כְּ ל ִֻהי:
10:36וַ ְניָה ְמ ֵרמוֹת אֶ לְ י ִָשׁיב:
10:37מַ תַּ ְניָה מַ ְתּנַי ְויַﬠֲשׂו:
וּמ ְבּני ִבנּוּי ִשׁ ְמﬠִ י:
ִ 10:38
ְשׁלֶ ְמיָה ְונָתָ ן וַﬠ ֲָדיָה:
10:39ו ֶ
10:40מַ כְ נ ְַדבַ י ָשׁ ַשׁי ָשׁ ָרי:
ְשׁלֶ ְמיָהוּ ְשׁמַ ְריָה:
ֲ 10:41ﬠז ְַראֵ ל ו ֶ
ַ 10:42שׁלּוּם אֲ מַ ְריָה יוֹסֵ ף:
ִ 10:43מ ְבּנֵי נְבוֹ י ְִﬠיאֵ ל ַמ ִתּ ְתיָה זָבָ ד זְ ִבינָא י ַַדּי וְיוֹאֵ ל ְבּ ָניָה:
10:44כָּל־אֵ לֶּ ה נ ְָשׂאוּ נ ִָשׁים נָכְ ִריּוֹת ְויֵשׁ מֵ הֶ ם נ ִָשׁים וַיּ ִָשׂימוּ בָּ נִים:
 Nehemiahנחמיה
שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה:
ִיתי ְבּ ַ
ִ 1:1דּ ְב ֵרי ְנחֶ ְמיָה בֶּ ן־חֲ כַלְ יָה וַי ְִהי ְבחֹ ֶדשׁ־כִּ ְסלֵ ו ְשׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים וַאֲ נִי הָ י ִ
יטה אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁאֲ רוּ ִמן־הַ ֶשּׁ ִבי
הוּדים הַ פְּ לֵ ָ
יהוּדה וָאֶ ְשׁאָ לֵ ם ﬠַ ל־הַ יְּ ִ
1:2וַ ָיּב ֹא חֲ נָנִי אֶ חָ ד ֵמאַ חַ י הוּא וַאֲ נ ִָשׁים ִמ ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
וְﬠַ ל־י ָ
ְחוֹמת ְי רוּ ָשׁלַ ִם ְמפֹ ָרצֶת
וּבחֶ ְרפָּ ה ו ַ
ֹאמרוּ ִלי הַ נִּ ְשׁאָ ִרים אֲ ֶשׁר־נִ ְשׁאֲ רוּ ִמן־הַ ְשּׁ ִבי ָשׁם בַּ ְמּ ִדינָה ְבּ ָרﬠָ ה גְ דֹלָ ה ְ
1:3וַיּ ְ
וּשׁﬠָ ֶריהָ ִנצְּ תוּ בָ אֵ שׁ:
ְ
וּמ ְתפַּ לֵּ ל ִלפְ נֵי אֱ הֵ י הַ ָשּׁמָ יִם:
1:4וַי ְִהי כְּ ָשׁ ְמ ִﬠי אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה י ַָשׁ ְב ִתּי וָאֶ ְבכֶּה וָאֶ ְתאַ ְבּלָ ה י ִָמים וָאֱ ִהי צָם ִ
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמצְ ותָ יו:
נּוֹרא שֹׁמֵ ר הַ ְבּ ִרית וָחֶ סֶ ד ְלאֹהֲ בָ יו ְ
ָ 1:5ואֹמַ ר אָ נָּא יְהוָה אֱ הֵ י הַ ָשּׁמַ יִם הָ אֵ ל הַ גָּדוֹל וְהַ ָ
יוֹמם וָלַ יְלָ ה
ל־תּפִ לַּ ת ﬠַ ְב ְדּ אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ִמ ְתפַּ לֵּ ל ְלפָ נֶי הַ יּוֹם ָ
־ק ֶשּׁבֶ ת וְﬠֵ ינֶי פְ תֻ וּחוֹת לִ ְשׁמֹﬠַ אֶ ְ
ְ 1:6תּ ִהי נָא אָ זְ ְנ ַ
וּמ ְתו ֶַדּה ﬠַ ל־חַ טּ ֹאות ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר חָ טָ אנוּ לָ וַאֲ נִי וּבֵ ית־אָ ִבי חָ טָ אנוּ:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֲבָ ֶדי ִ
ﬠַ ְ
ֹשׁה ﬠַ ְב ֶדּ :
ית אֶ ת־מ ֶ
ֹא־שׁמַ ְרנוּ אֶ ת־הַ ִמּצְ ות וְאֶ ת־הַ חֻ ִקּים וְאֶ ת־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר צִ וִּ ָ
1:7חֲ בֹל חָ בַ לְ נוּ לָ ְול ָ
מ ר אַ תֶּ ם ִתּ ְמﬠָ לוּ אֲ נִי אָ פִ יץ אֶ ְתכֶם בָּ ﬠַ ִמּים:
ֹשׁה ﬠַ ְב ְדּ לֵ א ֹ
1:8זְ כָר־נָא אֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁ ר צִ וִּ יתָ אֶ ת־מ ֶ

בוֹאֹתים
ִ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם ִמצְ ותַ י וַﬠ ֲִשׂיתֶ ם אֹתָ ם ִאם־י ְִהיֶה נ ִַדּחֲ כֶם ִבּ ְקצֵה הַ ָשּׁ ַמיִם ִמ ָשּׁם אֲ ַק ְבּ ֵצם וַהֲ
ְשׁ ְבתֶּ ם אֵ לַ י ְ
1:9ו ַ
ת־שׁ ִמי ָשׁם:
ְ
אֶ ל־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁ ר בָּ חַ ְר ִתּי לְ ַשׁכֵּן אֶ
וּבי ְָד הַ חֲ ז ָָקה:
1:10וְהֵ ם ﬠֲבָ ֶדי וְﬠַ מֶּ אֲ ֶשׁר פָּ ִדיתָ ְבּכֹחֲ הַ גָּדוֹל ְ
ת־שׁ ֶמ
ְ
ל־תּ ִפלַּ ת ﬠֲבָ ֶדי הַ חֲ פֵ צִ ים לְ י ְִראָ ה אֶ
ל־תּפִ לַּ ת ﬠַ ְב ְדּ וְאֶ ְ
־ק ֶשּׁבֶ ת אֶ ְ
1:11אָ נָּא אֲ ֹדנָי ְתּ ִהי נָא אָ זְ ְנ ַ
ִיתי ַמ ְשׁ ֶקה לַ ֶמּלֶ :
וּתנֵהוּ לְ ַרחֲ ִמים ִלפְ נֵי הָ ִאישׁ הַ זֶּה וַאֲ נִי הָ י ִ
וְהַ צְ לִ יחָ ה־נָּא לְ ﬠַ ְב ְדּ הַ יּוֹם ְ
ִיתי ַרע
2:1וַי ְִהי ְבּחֹ ֶדשׁ נִיסָ ן ְשׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים לְ אַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְס ְתּא הַ מֶּ לֶ ְויַיִן לְ פָ נַי וָאֶ ָשּׂא אֶ ת־הַ ַיּיִן וָאֶ ְתּנָה לַ ֶמּלֶ ְול ֹא־הָ י ִ
לְ פָ נָיו:
ירא הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד:
י־אם רֹﬠַ לֵ ב ו ִָא ָ
ֹאמר לִ י הַ מֶּ לֶ מַ דּוּﬠַ פָּ ֶני ָרﬠִ ים וְאַ תָּ ה אֵ י ְנ חוֹלֶ ה אֵ ין זֶה כִּ ִ
2:2וַיּ ֶ
וּשׁﬠָ ֶריהָ אֻ כְּ לוּ
ית־ק ְברוֹת אֲ בֹתַ י חֲ ֵרבָ ה ְ
ִ
2:3וָאֹמַ ר לַ מֶּ לֶ הַ מֶּ לֶ לְ עוֹלָ ם י ְִחיֶה מַ דּוּﬠַ ל ֹא־י ְֵרעוּ פָ נַי אֲ ֶשׁר הָ ﬠִ יר בֵּ
בָ אֵ שׁ:
ל־מה־זֶּה אַ תָּ ה ְמבַ ֵקּשׁ וָאֶ ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־אֱ הֵ י הַ ָשּׁמָ יִם:
אמר ִלי הַ מֶּ לֶ ﬠַ ַ
2:4וַיּ ֹ ֶ
ל־ﬠיר ִק ְברוֹת אֲ בֹתַ י
ְהוּדה אֶ ִ
ָ 2:5ואֹמַ ר לַ מֶּ לֶ ִאם־ﬠַ ל־הַ מֶּ לֶ טוֹב ו ְִאם־יִיטַ ב ﬠַ ְב ְדּ לְ פָ נֶי אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁלָ חֵ נִי אֶ ל־י ָ
וְאֶ ְב ֶננָּה:
יטב ִל ְפנֵי־הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְשׁלָ חֵ נִי וָאֶ ְתּנָה
וּמ ַתי ָתּשׁוּב וַיִּ ַ
ד־מתַ י י ְִהיֶה מַ הֲ לָ ֲכ ָ
יוֹשׁבֶ ת אֶ צְ לוֹ ﬠַ ָ
ֹאמר ִלי הַ ֶמּלֶ וְהַ ֵשּׁגַל ֶ
2:6וַיּ ֶ
לוֹ זְ מָ ן:
ָאוֹמר לַ ֶמּלֶ ִאם־ﬠַ ל־הַ מֶּ לֶ טוֹב ִאגְּ רוֹת י ְִתּנוּ־לִ י ﬠַ ל־פַּ חֲ ווֹת ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר אֲ ֶשׁ ר ַיﬠ ֲִבירוּ ִני ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־אָ בוֹא
2:7ו ַ
ְהוּדה:
אֶ ל־י ָ
ת־שׁﬠ ֲֵרי הַ ִבּ ָירה אֲ ֶשׁ ר־לַ בַּ יִת
ַ
2:8ו ְִאגּ ֶֶרת אֶ ל־אָ סָ ף שֹׁמֵ ר הַ פַּ ְר ֵדּס אֲ ֶשׁר לַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר יִתֶּ ן־לִ י ﬠֵ צִ ים לְ ָקרוֹת אֶ
ן־לי הַ ֶמּלֶ כְּ יַד־אֱ הַ י הַ טּוֹבָ ה ﬠָ לָ י:
חוֹמת הָ ִﬠיר וְלַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר־אָ בוֹא אֵ לָ יו וַיִּ ֶתּ ִ
וּל ַ
ְ
2:9וָאָ בוֹא אֶ ל־פַּ חֲ ווֹת ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וָאֶ ְתּנָה לָ הֶ ם אֵ ת ִאגְּ רוֹת הַ ֶמּלֶ וַיִּ ְשׁלַ ח ִﬠ ִמּי הַ ֶמּלֶ ָשׂ ֵרי חַ יִל וּפָ ָר ִשׁים:
מּנִי וַיּ ֵַרע לָ הֶ ם ָרﬠָ ה גְ דֹלָ ה אֲ ֶשׁר־בָּ א אָ ָדם ְלבַ ֵקּשׁ טוֹבָ ה ִל ְבנֵי
ְטוֹביָּה הָ ﬠֶ בֶ ד הָ ﬠַ ֹ
2:10וַיִּ ְשׁמַ ע סַ נְבַ לַּ ט הַ חֹ ֹרנִי ו ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
י־שׁם י ִָמים ְשׁ ָשׁה:
ְרוּשׁלָ ִם וָאֱ ִה ָ
2:11וָאָ בוֹא אֶ ל־י ָ
וּבהֵ ָמה אֵ ין
ֹא־הגּ ְַד ִתּי לְ אָ ָדם מָ ה אֱ הַ י נֹתֵ ן אֶ ל־לִ ִבּי לַ ﬠֲשׂוֹת לִ ירוּ ָשׁלָ ִם ְ
2:12וָאָ קוּם לַ יְלָ ה אֲ נִי וַאֲ נ ִָשׁים ְמﬠַ ט ﬠִ ִמּי וְל ִ
ﬠִ ִמּי כִּ י ִאם־הַ ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר אֲ נִי ֹרכֵב בָּ הּ:
ְרוּשׁלַ ִם
חוֹמת י ָ
ל־שׁﬠַ ר הָ אַ ְשׁפֹּת וָאֱ ִהי שֹׂבֵ ר ְבּ ַ
ַ
2:13וָאֵ צְ אָ ה ְב ַשׁﬠַ ר־הַ גַּיא לַ יְלָ ה וְאֶ ל־פְּ נֵי ﬠֵ ין הַ ַתּנִּין וְאֶ
וּשׁﬠָ ֶריהָ אֻ כְּ לוּ בָ אֵ שׁ:
אֲ ֶשׁר־הֵ מפְּ רוּצִ ים ְ
ל־בּ ֵרכַת הַ מֶּ לֶ וְאֵ ין־מָ קוֹם לַ ְבּהֵ מָ ה לַ ֲﬠבֹר תַּ ְחתָּ י:
ל־שׁﬠַ ר הָ ﬠַ יִן וְאֶ ְ
2:14וָאֶ ֱﬠבֹר אֶ ַ
2:15וָאֱ ִהי עֹלֶ ה בַ נַּחַ ל לַ יְלָ ה וָאֱ ִהי שֹׂבֵ ר בַּ חוֹמָ ה וָאָ שׁוּב וָאָ בוֹא ְבּ ַשׁﬠַ ר הַ ַגּיְא וָאָ שׁוּב:
וּלי ֶֶתר עֹ ֵשׂה הַ ְמּלָ אכָה
הוּדים וְלַ כֹּהֲ נִים וְלַ חֹ ִרים וְלַ ְסּ ָגנִים ְ
2:16וְהַ ְסּ ָגנִים ל ֹא י ְָדעוּ אָ נָה הָ לַ כְ ִתּי וּמָ ה אֲ ִני עֹ ֶשׂה וְלַ יְּ ִ
ﬠַ ד־כֵּן ל ֹא ִהגּ ְַד ִתּי:
ְנִבנֶה
וּשׁﬠָ ֶריהָ נִ צְּ תוּ בָ אֵ שׁ ְלכוּ ו ְ
ְרוּשׁלַ ִם חֲ ֵרבָ ה ְ
ָאוֹמר אֲ לֵ הֶ ם אַ ֶתּם ר ִֹאים הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר אֲ נ ְַחנוּ בָ הּ אֲ ֶשׁר י ָ
2:17ו ַ
ֹא־נִהיֶה עוֹד חֶ ְרפָּ ה:
ְ
רוּשׁלַ ִם ְול
אֶ ת־חוֹמַ ת ְי ָ
ֹאמרוּ נָקוּם וּבָ נִינוּ וַיְחַ זְּ קוּ
ר־לי ַויּ ְ
ף־דּ ְב ֵרי הַ ֶמּלֶ אֲ ֶשׁר אָ ַמ ִ
ר־היא טוֹבָ ה ﬠָ לַ י וְאַ ִ
2:18וָאַ גִּ יד לָ הֶ ם אֶ ת־יַד אֱ הַ י אֲ ֶשׁ ִ
י ְֵדיהֶ ם לַ טּוֹבָ ה:
ֹאמרוּ ָמה־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה
ֶשׁם הָ ﬠַ ְר ִבי וַיַּלְ ִﬠגוּ לָ נוּ וַיִּ ְבזוּ ﬠָ לֵ ינוּ וַיּ ְ
ְטֹביָּה הָ ﬠֶ בֶ ד הָ ﬠַ מּוֹנִי ְוג ֶ
2:19וַיִּ ְשׁמַ ע סַ נְבַ לַּ ט הַ חֹ ֹרנִי ו ִ
מ ְר ִדים:
אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם עֹ ִשׂים הַ ﬠַ ל הַ מֶּ לֶ אַ ֶתּם ֹ
2:20וָאָ ִשׁיב אוֹתָ ם ָדּבָ ר וָאוֹמַ ר לָ הֶ ם אֱ הֵ י הַ ָשּׁמַ יִם הוּא יַצְ לִ יחַ לָ נוּ וַאֲ נ ְַחנוּ ﬠֲבָ ָדיו נָקוּם וּבָ נִינוּ וְלָ כֶם אֵ ין־חֵ לֶ ק
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וּצְ ָד ָקה וְזִ כָּרוֹן ִבּ
ד־מגְ ַדּל
ֹתיו וְﬠַ ִ
ת־שׁﬠַ ר הַ צּ ֹאן הֵ ָמּה ִק ְדּשׁוּהוּ וַ ַיּﬠ ֲִמידוּ ַדּ ְלת ָ
ַ
3:1וַיּ ָָקם אֶ לְ י ִָשׁיב הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל וְאֶ חָ יו הַ כֹּהֲ נִים וַיִּ ְבנוּ אֶ
הַ מֵּ אָ ה ִק ְדּשׁוּהוּ ﬠַ ד ִמגְ ַדּל חֲ ַננְאֵ ל:
ן־א ְמ ִרי:
3:2וְﬠַ ל־יָדוֹ בָ נוּ אַ ְנ ֵשׁי י ְֵרחוֹ וְﬠַ ל־יָדוֹ בָ נָה זַכּוּר בֶּ ִ
וּב ִריחָ יו:
ת ָתיו ַמנְעוּלָ יו ְ
3:3וְאֵ ת ַשׁﬠַ ר הַ ָדּגִ ים בָּ נוּ ְבּנֵי הַ ְסּנָאָ ה הֵ ָמּה ֵקרוּהוּ וַ ַיּﬠ ֲִמידוּ ַדּ ְל ֹ
ן־מ ֵשׁיז ְַבאֵ ל וְﬠַ ל־י ָָדם
ן־אוּריָּה בֶּ ן־הַ קּוֹץ וְﬠַ ל־י ָָדם הֶ חֱ זִ יק ְמשֻׁ לָּ ם בֶּ ן־בֶּ ֶרכְ יָה בֶּ ְ
ִ
3:4וְﬠַ ל־י ָָדם הֶ חֱ זִ יק ְמ ֵרמוֹת בֶּ
הֶ חֱ זִ יק צָדוֹק בֶּ ן־בַּ ֲﬠנָא:
3:5וְﬠַ ל־י ָָדם הֶ חֱ זִ יקוּ הַ ְתּקוֹ ִﬠים וְאַ ִדּ ֵיריהֶ ם ל ֹא־הֵ ִביאוּ ַצוּ ָָרם בַּ ֲﬠב ַֹדת אֲ ֹדנֵיהֶ ם:
וּמנְ ﬠֻלָ יו
סוֹדיָה הֵ מָּ ה ֵקרוּהוּ וַ ַיּﬠ ֲִמידוּ ַדּלְ תֹתָ יו ַ
ן־בּ ְ
וּמשֻׁ לָּ ם בֶּ ְ
ְשׁנָה הֶ חֱ זִ יקוּ יוֹי ָָד ע בֶּ ן־פָּ סֵ חַ ְ
3:6וְאֵ ת ַשׁﬠַ ר הַ י ָ
וּב ִריחָ יו:
ְ
3:7וְﬠַ ל־י ָָדם הֶ חֱ זִ יק ְמלַ ְטיָה הַ גִּ ְב עֹ נִי ְויָדוֹן הַ מֵּ ֹרנ ִֹתי אַ ְנ ֵשׁי גִ ְבעוֹן וְהַ ִמּצְ פָּ ה ְלכִ סֵּ א פַּ חַ ת ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר:

חוֹמה
רוּשׁלַ ִם ﬠַ ד הַ ָ
צוֹר ִפים וְﬠַ ל־יָדוֹ הֶ חֱ זִ יק חֲ נַנְ יָה בֶּ ן־הָ ַר ָקּ ִחים וַיַּﬠַ זְ בוּ ְי ָ
3:8ﬠַ ל־יָדוֹ הֶ חֱ זִ יק ﬠֻזִּ יאֵ ל בֶּ ן־חַ ְרהֲ יָה ְ
הָ ְרחָ בָ ה:
ְרוּשׁלָ ִם:
3:9וְﬠַ ל־י ָָדם הֶ חֱ זִ יק ְרפָ יָה בֶ ן־חוּר ַשׂר חֲ צִ י פֶּ לֶ י ָ
3:10וְﬠַ ל־י ָָדם הֶ חֱ זִ יק י ְָדיָה בֶ ן־חֲ רוּמַ ף ֶנגֶד בֵּ יתוֹ וְﬠַ ל־יָדוֹ הֶ חֱ זִ יק חַ טּוּשׁ בֶּ ן־חֲ ַשׁ ְב ְניָה:
נּוּרים:
ִ 3:11מ ָדּה ֵשׁנִית הֶ חֱ זִ יק ַמ ְלכִּ יָּה בֶ ן־חָ ִרם וְחַ שּׁוּב בֶּ ן־פַּ חַ ת מוֹאָ ב וְאֵ ת ִמגְ ַדּל הַ ַתּ ִ
נוֹתיו:
וּב ָ
ְרוּשׁלָ ִם הוּא ְ
3:12וְﬠַ ל־יָדוֹ הֶ חֱ זִ יק ַשׁלּוּם בֶּ ן־הַ לּוֹחֵ שׁ ַשׂר חֲ צִ י פֶּ לֶ י ָ
חוֹמה
וּב ִריחָ יו וְאֶ לֶ ף אַ ָמּה בַּ ָ
ֹתיו ַמנְ ﬠֻלָ יו ְ
3:13אֵ ת ַשׁﬠַ ר הַ ַגּיְא הֶ חֱ זִ יק חָ נוּן וְיֹ ְשׁבֵ י ָזנוֹחַ הֵ מָּ ה בָ נוּהוּ ַו ַיּﬠ ֲִמידוּ ַדּ ְלת ָ
ﬠַ ד ַשׁﬠַ ר הָ אַ ְשׁפּוֹת:
ן־רכָב ַשׂר פֶּ לֶ בֵּ ית־הַ כּ ֶָרם הוּא י ְִבנֶנּוּ ְו ַיﬠ ֲִמיד ַדּלְ תֹתָ יו מַ ְנ ֻﬠלָ יו
3:14וְאֵ ת ַשׁﬠַ ר הָ אַ ְשׁפּוֹת הֶ חֱ זִ יק מַ ְלכִּ יָּה בֶ ֵ
וּב ִריחָ יו:
ְ
ֹתיו
יט ְללֶ נּוּ ויעמידו ְויַﬠ ֲִמיד ַדּ ְלת ָ
3:15וְאֵ ת ַשׁﬠַ ר הָ ﬠַ יִן הֶ חֱ זִ יק ַשׁלּוּם בֶּ ן־כָּל־חֹ זֶה ַשׂר פֶּ לֶ הַ ִמּצְ פָּ ה הוּא י ְִבנֶנּוּ ִו ַ
יּוֹרדוֹת ֵמ ִﬠיר ָדּוִיד:
וּב ִריחָ יו וְאֵ ת חוֹמַ ת ְבּ ֵרכַת הַ ִשּׁ חַ לְ גַן־הַ מֶּ לֶ וְﬠַ ד־הַ מַּ ﬠֲלוֹת הַ ְ
מַ ְנﬠֻלָ יו ְ
3:16אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק ְנחֶ ְמיָה בֶ ן־ﬠַ זְ בּוּק ַשׂר חֲ צִ י פֶּ לֶ בֵּ ית־צוּר ﬠַ ד־ ֶנגֶד ִק ְב ֵרי ָדוִיד וְﬠַ ד־הַ ְבּ ֵרכָה הָ ﬠֲשׂוּיָה וְﬠַ ד בֵּ ית
הַ גִּ בּ ִֹרים3:17 :אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יקוּ הַ לְ וִיִּ ם ְרחוּם בֶּ ן־בָּ נִי וְﬠַ ל־יָדוֹ הֶ חֱ זִ יק חֲ ַשׁ ְביָה ַשׂר־חֲ צִ י־פֶ לֶ ְקﬠִ ילָ ה לְ ִפלְ כּוֹ:
3:18אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יקוּ אֲ חֵ יהֶ ם ִבּנֻּי בֶּ ן־חֵ נ ָָדד ַשׂר חֲ צִ י פֶּ לֶ ְקﬠִ ילָ ה:
ֶשׁק הַ ִמּ ְקצֹﬠַ :
3:19וַיְחַ זֵּק ﬠַ ל־יָדוֹ ﬠֵ זֶר בֶּ ן־יֵשׁוּﬠַ ַשׂר הַ ִמּצְ פָּ ה ִמ ָדּה ֵשׁנִית ִמ ֶנּגֶד ֲﬠ ת הַ נּ ֶ
3:20אַ חֲ ָריו הֶ חֱ ָרה הֶ חֱ זִ יק בָּ רוּ בֶּ ן־זבי ַזכַּי ִמ ָדּה ֵשׁנִית ִמן־הַ ִמּ ְקצוֹﬠַ ﬠַ ד־פֶּ תַ ח בֵּ ית אֶ ְלי ִָשׁיב הַ כֹּהֵ ן
הַ גָּדוֹל:
ן־אוּריָּה בֶּ ן־הַ קּוֹץ ִמ ָדּה ֵשׁנִית ִמפֶּ ַתח בֵּ ית אֶ לְ י ִָשׁיב וְﬠַ ד־תַּ כְ לִ ית בֵּ ית
ִ
3:21אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק ְמ ֵרמוֹת בֶּ
אֶ לְ י ִָשׁיב:
3:22וְאַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יקוּ הַ כֹּהֲ נִים אַ ְנ ֵשׁי הַ כִּ כָּר:
ֲשׂיָה בֶּ ן־ ֲﬠ ָנ ְניָה אֵ צֶל בֵּ יתוֹ:
ן־מﬠ ֵ
יתם אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק ֲﬠז ְַריָה בֶ ַ
3:23אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק ִבּנְ י ִָמן וְחַ שּׁוּב ֶנגֶד בֵּ ָ
3:24אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק ִבּנּוּי בֶּ ן־חֵ נ ָָדד ִמ ָדּה ֵשׁנִית ִמבֵּ ית ֲﬠז ְַריָה ﬠַ ד־הַ ִמּ ְקצוֹﬠַ וְﬠַ ד־הַ פִּ נָּה:
3:25פָּ לָ ל בֶּ ן־אוּזַי ִמ ֶנּגֶד הַ ִמּ ְקצוֹﬠַ וְהַ ִמּגְ ָדּל הַ יּוֹצֵא ִמבֵּ ית הַ מֶּ לֶ הָ ﬠֶ לְ יוֹן אֲ ֶשׁר לַ חֲ ַצר הַ ַמּ ָטּ ָרה וְאַ חֲ ָריו ְפּ ָדיָה
נְּתינִים הָ יוּ יֹ ְשׁ ִבים בָּ עֹפֶ ל ﬠַ ד ֶנגֶד ַשׁﬠַ ר הַ מַּ יִם לַ ִמּזְ ָרח וְהַ ִמּגְ ָדּל הַ יּוֹצֵא:
בֶ ן־פַּ ְרעֹ שׁ3:26 :וְהַ ִ
חוֹמת הָ עֹפֶ ל:
ַ
3:27אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יקוּ הַ ְתּקֹ ִﬠים ִמ ָדּה ֵשׁנִית ִמ ֶנּגֶד הַ ִמּגְ ָדּל הַ גָּדוֹל הַ יּוֹצֵ א וְﬠַ ד
סּוּסים הֶ חֱ זִ יקוּ הַ כֹּהֲ נִים ִאישׁ לְ ֶנגֶד בֵּ יתוֹ:
3:28מֵ ﬠַ ל ַשׁﬠַ ר הַ ִ
ן־שׁ ַכ ְניָה שׁ ֵֹמר ַשׁﬠַ ר הַ ִמּזְ ָרח:
ן־אמֵּ ר ֶנגֶד בֵּ יתוֹ וְאַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק ְשׁ ַמﬠְ יָה בֶ ְ
3:29אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק ָצדוֹק בֶּ ִ
ן־שׁלֶ ְמיָה וְחָ נוּן בֶּ ן־צָלָ ף הַ ִשּׁ ִשּׁי ִמ ָדּה ֵשׁנִי אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק ְמשֻׁ לָּ ם בֶּ ן־בֶּ ֶרכְ יָה ֶנגֶד
 3:30אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק חֲ נַנְ יָה בֶ ֶ
נְּתינִים וְהָ רֹכְ ִלים ֶנגֶד ַשׁﬠַ ר הַ ִמּ ְפ ָקד וְﬠַ ד ﬠ ֲִליַּת
נִ ְשׁכָּתוֹ3:31 :אחרי אַ חֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק מַ ְלכִּ יָּה בֶּ ן־הַ צּ ְֹר ִפי ﬠַ ד־בֵּ ית הַ ִ
הַ פִּ נָּה:
3:32וּבֵ ין ﬠ ֲִליַּת הַ ִפּנָּה ְל ַשׁﬠַ ר הַ צּ ֹאן הֶ חֱ זִ יקוּ הַ צּ ְֹר ִפים וְהָ רֹכְ ִלים:
הוּדים:
ַ 3:33וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָשׁמַ ע סַ נְבַ לַּ ט כִּ י־אֲ נ ְַחנוּ בוֹנִ ים אֶ ת־הַ חוֹמָ ה וַיִּ חַ ר לוֹ וַיִּ כְ ﬠַ ס הַ ְרבֵּ ה וַיּ ְַלﬠֵ ג ﬠַ ל־הַ יְּ ִ
הוּדים הָ אֵ לֶּ ה 1הָ אֲ ֵמלָ ִלים עֹ ִשׂים הֲ יַﬠַ זְ בוּ לָ הֶ ם הֲ יִזְ בָּ חוּ הַ ְיכַלּוּ
ֹאמר ָמה הַ יְּ ִ
ֹאמר לִ ְפנֵי אֶ חָ יו וְחֵ יל שׁ ְֹמרוֹן וַיּ ֶ
3:34וַיּ ֶ
בַ יּוֹם הַ ְיחַ יּוּ אֶ ת־הָ אֲ בָ נִים ֵמﬠ ֲֵרמוֹת הֶ ﬠָ פָ ר וְהֵ מָּ ה ְשׂרוּפוֹת:
חוֹמת אַ ְבנֵיהֶ ם:
ַ
ְטוֹביָּה הָ ﬠַ מֹּנִי אֶ צְ לוֹ וַיּ ֹאמֶ ר גַּם אֲ ֶשׁר־הֵ ם בּוֹנִים ִאם־ ַיﬠֲלֶ ה שׁוּﬠָ ל וּפָ ַרץ
3:35ו ִ
וּתנֵם לְ ִבזָּה ְבּאֶ ֶרץ ִשׁ ְביָה:
ֹאשׁם ְ
ְ 3:36שׁמַ ע אֱ הֵ ינוּ כִּ י־הָ יִינוּ בוּזָה וְהָ ֵשׁב חֶ ְרפָּ תָ ם אֶ ל־ר ָ
ל־תּמָּ חֶ ה כִּ י ִהכְ ﬠִ יסוּ לְ ֶנגֶד הַ בּוֹנִים:
ל־תּכַס ﬠַ ל־ﬠֲונָם וְחַ טָּ אתָ ם ִמלְּ פָ נֶי אַ ִ
3:37וְאַ ְ
ַ 3:38ונּ ְִבנֶה אֶ ת־הַ חוֹמָ ה ו ִַתּ ָקּ ֵשׁר כָּל־הַ חוֹמָ ה ﬠַ ד־חֶ צְ יָהּ ַוי ְִהי לֵ ב לָ ﬠָ ם לַ ﬠֲשׂוֹת:
רוּשׁלַ ִם כִּ י־הֵ חֵ לּוּ
דּוֹדים כִּ י־ﬠָ ְל ָתה אֲ רוּכָה ְלחֹ מוֹת ְי ָ
מּנִים וְהָ אַ ְשׁ ִ
טוֹביָּה וְהָ ﬠַ ְר ִבים וְהָ ﬠַ ֹ
ַ 4:1וי ְִהי כַאֲ ֶשׁר ָשׁמַ ע סַ נְבַ לַּ ט ְו ִ
הַ פְּ רֻ צִ ים ְל ִהסָּ ֵתם וַיִּ חַ ר לָ הֶ ם ְמאֹ ד:
ירוּשׁלָ ִם וְלַ ﬠֲשׂוֹת לוֹ תּוֹﬠָ ה:
ָ
4:2וַיִּ ְק ְשׁרוּ כֻלָּ ם י ְַח ָדּו לָ בוֹא ְל ִהלָּ חֵ ם ִבּ
יוֹמם וָלַ יְלָ ה ִמפְּ נֵיהֶ ם:
ַ 4:3ונּ ְִתפַּ לֵּ ל אֶ ל־אֱ הֵ ינוּ ַו ַנּﬠ ֲִמיד ִמ ְשׁמָ ר ﬠֲלֵ יהֶ ם ָ
ָשׁל כֹּחַ הַ סַּ בָּ ל וְהֶ ﬠָ פָ ר הַ ְרבֵּ ה וַאֲ נ ְַחנוּ ל ֹא נוּכַל לִ ְבנוֹת בַּ חוֹמָ ה:
ְהוּדה כּ ַ
4:4וַיּ ֹאמֶ ר י ָ
ֹאמרוּ ָצ ֵרינוּ ל ֹא י ְֵדעוּ וְל ֹא ִי ְראוּ ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־נָבוֹא אֶ ל־תּוֹכָם וַהֲ ַרגְ נוּם ו ְִה ְשׁבַּ ְתנוּ אֶ ת־הַ ְמּלָ אכָה:
4:5וַיּ ְ
ר־תּשׁוּבוּ ﬠָ לֵ ינוּ:
ֹאמ רוּ לָ נוּ ﬠֶ ֶשׂר ְפּﬠָ ִמים ִמכָּל־הַ ְמּקֹ מוֹת אֲ ֶשׁ ָ
הוּדים הַ יֹּ ְשׁ ִבים אֶ צְ לָ ם וַיּ ְ
4:6וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר־בָּ אוּ הַ יְּ ִ
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ֹתיהֶ ם ָר ְמחֵ יהֶ ם
יחים וָאַ ﬠ ֲִמיד אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְל ִמ ְשׁפָּ חוֹת ִﬠם־חַ ְרב ֵ
חוֹמה בַּ צְּ ִח ִ
4:7וָאַ ﬠ ֲִמיד ִמתַּ ְח ִתּיּוֹת לַ מָּ קוֹם ֵמאַ חֲ ֵרי לַ ָ
ֹתיהֶ ם:
ו ְַק ְשּׁת ֵ
נּוֹרא
ל־תּ ְיראוּ ִמ ְפּנֵיהֶ ם אֶ ת־אֲ ֹדנָי הַ ָגּדוֹל וְהַ ָ
4:8וָאֵ ֶרא וָאָ קוּם ָוא ַֹמ ר אֶ ל־הַ חֹ ִרים וְאֶ ל־הַ ְסּ ָגנִים וְאֶ ל־י ֶֶת ר הָ ﬠָ ם אַ ִ
וּבנֹתֵ יכֶם ְנ ֵשׁיכֶם וּבָ ֵתּיכֶם:
זְ כֹרוּ ו ְִהלָּ חֲ מוּ ﬠַ ל־אֲ חֵ יכֶם ְבּנֵיכֶם ְ
ָשׁב כֻּלָּ נוּ אֶ ל־הַ חוֹמָ ה ִאישׁ
י־נוֹדע לָ נוּ וַיָּפֶ ר הָ אֱ ִהים אֶ ת־ ֲﬠצָתָ ם ונשוב וַנּ ָ
ַ
ר־שׁ ְמעוּ אוֹיְבֵ ינוּ כִּ
4:9וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁ ָ
ל־מלַ אכְ תּוֹ:
אֶ ְ
4:10וַי ְִהי ִמן־הַ יּוֹם הַ הוּא חֲ צִ י נְ ﬠָ ַרי עֹ ִשׂים בַּ ְמּלָ אכָה וְחֶ צְ יָם ַמחֲ זִ ִיקים הָ ְר ָמ ִחים וְהַ מָּ גִ נִּים וְהַ ְקּ ָשׁתוֹת וְהַ ִשּׁ ְריֹ נִים
ְהוּדה:
וְהַ ָשּׂ ִרים אַ חֲ ֵרי כָּל־בֵּ ית י ָ
עֹמ ִשׂים ְבּאַ חַ ת יָדוֹ עֹ ֶשׂה בַ ְמּלָ אכָה וְאַ חַ ת ַמחֲ ז ֶֶקת הַ ָשּׁלַ ח:
4:11הַ בּוֹנִים בַּ חוֹמָ ה וְהַ נּ ְֹשׂ ִאים בַּ סֶּ בֶ ל ְ
תּוֹקﬠַ בַּ שּׁוֹפָ ר אֶ צְ ִלי:
סוּרים ﬠַ ל־מָ ְתנָיו וּבוֹנִים וְהַ ֵ
4:12וְהַ בּוֹנִים ִאישׁ חַ ְרבּוֹ אֲ ִ
חוֹמה
ָ 4:13ואֹמַ ר אֶ ל־הַ חֹ ִרים וְאֶ ל־הַ ְסּ ָגנִים וְאֶ ל־יֶתֶ ר הָ ﬠָ ם הַ ְמּלָ אכָה הַ ְרבֵּ ה ְוּרחָ בָ ה וַאֲ נ ְַחנוּ נ ְִפ ָר ִדים ﬠַ ל־הַ ָ
חוֹקים ִאישׁ מֵ אָ ִחיו:
ְר ִ
ִ 4:14בּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ת־קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר ָשׁמָּ ה ִתּ ָקּ ְבצוּ אֵ לֵ ינוּ אֱ הֵ ינוּ יִלָּ חֶ ם לָ נוּ:
4:15וַאֲ נ ְַחנוּ עֹ ִשׂים בַּ ְמּלָ אכָה וְחֶ צְ יָם ַמחֲ זִ ִיקים בָּ ְרמָ ִחים מֵ ﬠֲלוֹת הַ ַשּׁחַ ר ﬠַ ד צֵאת הַ כּוֹכ ִָבים:
ְרוּשׁלָ ִם וְהָ יוּ־לָ נוּ הַ לַּ יְלָ ה ִמ ְשׁ ָמר וְהַ יּוֹם ְמלָ אכָה:
4:16גַּם בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא אָ מַ ְר ִתּי לָ ﬠָ ם ִאישׁ ְו ַנﬠֲרוֹ יָלִ ינוּ ְבּתוֹ י ָ
4:17וְאֵ ין אֲ נִי וְאַ חַ י וּ ְנﬠָ ַרי וְאַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁמָ ר אֲ ֶשׁר אַ חֲ ַרי אֵ ין־אֲ נ ְַחנוּ ֹפ ְשׁ ִטים ְבּג ֵָדינוּ ִאישׁ ִשׁ ְלחוֹ הַ מָּ יִם:
הוּדים:
5:1ו ְַתּ ִהי צַ ﬠ ֲַקת הָ ﬠָ ם וּנְ ֵשׁיהֶ ם גְּ דוֹלָ ה אֶ ל־אֲ חֵ יהֶ ם הַ יְּ ִ
וּבנֹתֵ ינוּ אֲ נ ְַחנוּ ַר ִבּים ְו ִנ ְקחָ ה ָדגָן ְונ ֹאכְ לָ ה ְו ִנ ְחיֶה:
ְ 5:2ויֵשׁ אֲ ֶשׁר א ְֹמ ִרים בָּ נֵינוּ ְ
ְ 5:3ויֵשׁ אֲ ֶשׁר ֹא ְמ ִרים ְשׂד ֵֹתינוּ וּכְ ָר ֵמינוּ וּבָ ֵתּינוּ אֲ נ ְַחנוּ עֹ ְר ִבים וְנִ ְקחָ ה ָדגָן בָּ ָרﬠָ ב:
ְ 5:4ויֵשׁ אֲ ֶשׁר א ְֹמ ִרים לָ וִינוּ כֶסֶ ף לְ ִמ ַדּת הַ מֶּ לֶ ְשׂדֹתֵ ינוּ וּכְ ָרמֵ ינוּ:
ֹתינוּ
ֹתינוּ לַ ﬠֲבָ ִדים ְויֵשׁ ִמ ְבּנ ֵ
ת־בּנ ֵ
ְ
5:5וְﬠַ ָתּה כִּ ְב ַשׂר אַ חֵ ינוּ ְבּ ָשׂ ֵרנוּ כִּ ְבנֵיהֶ ם בָּ נֵינוּ ו ְִהנֵּה אֲ ַנ ְחנוּ כ ְֹב ִשׁים אֶ ת־בָּ נֵינוּ וְאֶ
ֹתינוּ וּכְ ָרמֵ ינוּ לַ אֲ חֵ ִרים:
וּשׂד ֵ
נִכְ בָּ שׁוֹת וְאֵ ין לְ אֵ ל י ֵָדנוּ ְ
5:6וַיִּ חַ ר לִ י ְמאֹד כַּאֲ ֶשׁר ָשׁמַ ﬠְ ִתּי אֶ ת־ ַזﬠ ֲָקתָ ם וְאֵ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
ישׁ־בּאָ ִחיו אַ ֶתּם נשאים נ ִֹשׁים וָאֶ ֵתּן
ְ
5:7וַיִּ מָּ לֵ ִל ִבּי ﬠָ לַ י וָאָ ִריבָ ה אֶ ת־הַ חֹ ִרים וְאֶ ת־הַ ְסּגָנִים וָאֹ ְמ ָרה לָ הֶ ם ַמ ָשּׁא ִא
ﬠֲלֵ יהֶ ם ְק ִהלָּ ה גְ דוֹלָ ה:
הוּדים הַ נּ ְִמכּ ִָרים לַ גּוֹיִם כְּ ֵדי בָ נוּ ְוגַם־אַ ֶתּם ִתּ ְמכְּ רוּ אֶ ת־אֲ חֵ יכֶם
ָאֹמ ָרה לָ הֶ ם אֲ נ ְַחנוּ ָקנִינוּ אֶ ת־אַ חֵ ינוּ הַ יְּ ִ
5:8ו ְ
ְנִמכְּ רוּ־לָ נוּ וַיַּחֲ ִרישׁוּ ְול ֹא מָ צְ אוּ ָדּבָ ר:
ו ְ
 5:9וָאוֹמַ ר ל ֹא־טוֹב הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־אַ תֶּ ם עֹ ִשׂים הֲ לוֹא ְבּי ְִראַ ת אֱ הֵ ינוּ ֵתּלֵ כוּ ֵמחֶ ְרפַּ ת הַ גּוֹיִם אוֹיְבֵ ינוּ:
ְ 5:10וגַם־אֲ נִי אַ חַ י וּ ְנﬠָ ַרי נ ִֹשׁים בָּ הֶ ם כֶּסֶ ף ו ְָדגָן נַﬠַ זְ בָ ה־נָּא אֶ ת־הַ מַּ ָשּׁא הַ זֶּ ה:
וּמאַ ת הַ כֶּסֶ ף וְהַ ָדּגָן הַ ִתּירוֹשׁ וְהַ יִּ צְ הָ ר אֲ ֶשׁ ר
5:11הָ ִשׁיבוּ נָא לָ הֶ ם כְּ הַ יּוֹם ְשׂדֹתֵ יהֶ ם כּ ְַרמֵ יהֶ ם זֵיתֵ יהֶ ם וּבָ תֵּ יהֶ ם ְ
אַ ֶתּם נ ִֹשׁים בָּ הֶ ם:
אוֹמר וָאֶ ְק ָרא אֶ ת־הַ כֹּהֲ נִים וָאַ ְשׁ ִבּיﬠֵ ם לַ ﬠֲשׂוֹת כּ ַָדּבָ ר
ֲשׂה כַּאֲ ֶשׁר אַ תָּ ה ֵ
ֹאמרוּ נ ִָשׁיב וּמֵ הֶ ם ל ֹא נְבַ ֵקּשׁ כֵּן ַנﬠ ֶ
5:12וַיּ ְ
הַ זֶּה:
וּמיגִ יעוֹ
ָאֹמ ָרה ָכּכָה ְינַﬠֵ ר הָ אֱ ִהים אֶ ת־כָּל־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ִָקים אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה ִמבֵּ יתוֹ ִ
5:13גַּם־חָ צְ נִ י נָﬠַ ְר ִתּי ו ְ
ֹאמ רוּ כָל־הַ ָקּהָ ל אָ ֵמן וַיְהַ ְללוּ אֶ ת־יְהוָה וַיַּﬠַ שׂ הָ ﬠָ ם כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה:
ְו ָככָה י ְִהיֶה נָעוּר ו ֵָרק וַיּ ְ
וּשׁ ַתּיִם
ְהוּדה ִמ ְשּׁנַת ﬠֶ ְשׂ ִרים וְﬠַ ד ְשׁנַת ְשׁ ִשׁים ְ
אֹתי ִל ְהיוֹת פֶּ חָ ם ְבּאֶ ֶרץ י ָ
5:14גַּם ִמיּוֹם אֲ ֶשׁר־צִ וָּה ִ
לְ אַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְס ְתּא הַ מֶּ לֶ ָשׁ ִנים ְשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה אֲ נִי וְאַ חַ י לֶ חֶ ם הַ פֶּ חָ ה ל ֹא אָ כ ְַל ִתּי:
ף־שׁ ָק ִלים אַ ְרבָּ ﬠִ ים גַּם
ְ
שׁנִים אֲ ֶשׁר־לְ פָ נַי ִהכְ ִבּידוּ ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם וַיִּ ְקחוּ מֵ הֶ ם ְבּלֶ חֶ ם וָיַיִן אַ חַ ר כֶּסֶ
5:15וְהַ פַּ חוֹת הָ ִרא ֹ
יתי כֵן ִמפְּ נֵי ִי ְראַ ת אֱ ִהים:
ַנﬠ ֲֵריהֶ ם ָשׁלְ טוּ ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם וַאֲ נִי ל ֹא־ﬠָ ִשׂ ִ
ְשׂ ֶדה ל ֹא ָק ִנינוּ ְוכָל־ ְנﬠָ ַרי ְקבוּצִ ים ָשׁם ﬠַ ל־הַ ְמּלָ אכָה:
חוֹמה הַ זּ ֹאת הֶ חֱ ז ְַק ִתּי ו ָ
ְ 5:16וגַם ִבּ ְמלֶ אכֶת הַ ָ
ר־ס ִביבֹתֵ ינוּ ﬠַ ל־שֻׁ לְ חָ נִי:
הוּדים וְהַ ְסּגָנִים מֵ אָ ה וַחֲ ִמ ִשּׁים ִאישׁ וְהַ בָּ ִאים אֵ לֵ ינוּ ִמן־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ ְ
5:17וְהַ יְּ ִ
ֲשׂ ֶרת י ִָמים ְבּכָל־יַיִן ְלהַ ְרבֵּ ה
שׁ־בּרֻ רוֹת וְצִ ֳפּ ִרים ַנﬠֲשׂוּ־לִ י וּבֵ ין ﬠ ֶ
ֲשׂה לְ יוֹם אֶ חָ ד שׁוֹר אֶ חָ ד צ ֹאן ֵשׁ ְ
5:18וַאֲ ֶשׁר הָ יָה ַנﬠ ֶ
וְﬠִ ם־זֶה לֶ חֶ ם הַ פֶּ חָ ה ל ֹא ִב ַקּ ְשׁ ִתּי כִּ י־כ ְָב ָדה הָ ֲﬠב ָֹדה ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם הַ ֶזּה:
יתי ﬠַ ל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה:
ה־לּי אֱ הַ י לְ טוֹבָ ה כֹּל אֲ ֶשׁ ר־ﬠָ ִשׂ ִ
5:19זָכְ ָר ִ
חוֹמה ְול ֹא־נוֹתַ ר בָּ הּ פָּ ֶרץ
נִיתי אֶ ת־הַ ָ
ֶשׁם הָ ﬠַ ְר ִבי וּלְ יֶתֶ ר ֹאיְבֵ ינוּ כִּ י בָ ִ
ְטוֹביָּה וּלְ ג ֶ
ַ 6:1וי ְִהי כַאֲ ֶשׁר ִנ ְשׁמַ ע לְ סַ נְבַ לַּ ט ו ִ
גַּם ﬠַ ד־הָ ﬠֵ ת הַ ִהיא ְדּלָ תוֹת ל ֹא־הֶ ﬠ ֱַמ ְד ִתּי בַ ְשּׁﬠָ ִרים:
ֶשׁם אֵ לַ י לֵ אמֹר לְ כָה ְו ִנ ָוּﬠ ֲָדה י ְַח ָדּו בַּ כְּ פִ ִירים ְבּ ִב ְקﬠַ ת אוֹנוֹ וְהֵ ָמּה חֹ ְשׁ ִבים לַ ﬠֲשׂוֹת ִלי ָרﬠָ ה:
6:2וַיִּ ְשׁלַ ח סַ נְבַ לַּ ט ְוג ֶ
6:3וָאֶ ְשׁ ְלחָ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם ַמ ְלאָ כִ ים לֵ אמֹר ְמלָ אכָה גְ דוֹלָ ה אֲ נִ י עֹ ֶשׂה ְול ֹא אוּכַל לָ ֶר ֶדת לָ ָמּה ִת ְשׁבַּ ת הַ ְמּלָ אכָה כַּאֲ ֶשׁר
אַ ְרפֶּ הָ ְוי ַָר ְד ִתּי אֲ לֵ יכֶם:

אוֹתם כּ ַָדּבָ ר הַ ֶזּה:
ָ
6:4וַיִּ ְשׁלְ חוּ אֵ לַ י כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה אַ ְרבַּ ע פְּ ﬠָ ִמים וָאָ ִשׁיב
ישׁית אֶ ת־ ַנﬠֲרוֹ ו ְִאגּ ֶֶרת ְפּתוּחָ ה ְבּיָדוֹ:
6:5וַיִּ ְשׁלַ ח אֵ לַ י סַ נְבַ לַּ ט כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה פַּ ﬠַ ם חֲ ִמ ִ
חוֹמה ְואַ ָתּה הֹ וֶה
הוּדים חֹ ְשׁ ִבים לִ ְמרוֹד ﬠַ ל־כֵּן אַ ָתּה בוֹנֶה הַ ָ
6:6כָּתוּב בָּ הּ בַּ גּוֹיִם ִנ ְשׁמָ ע ְוג ְַשׁמוּ אֹמֵ ר אַ תָּ ה וְהַ יְּ ִ
לָ הֶ ם לְ מֶ לֶ כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
ִשּׁ ַמ ע לַ ֶמּלֶ כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְﬠַ תָּ ה
יהוּדה וְﬠַ ָתּה י ָ
ירוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר מֶ לֶ ִבּ ָ
ָ
יאים הֶ ﬠֱמַ ְדתָּ לִ ְקר ֹא ﬠָ לֶ י ִב
ְ 6:7וגַם־נ ְִב ִ
לְ כָה וְנִ ָוּ ֲﬠצָה י ְַח ָדּו:
בוֹדאם:
6:8וָאֶ ְשׁלְ חָ ה אֵ לָ יו לֵ אמֹר ל ֹא נ ְִהיָה כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר אַ תָּ ה אוֹמֵ ר כִּ י ִמ ִלּ ְבּ אַ ָתּה ָ
אוֹתנוּ לֵ אמֹר י ְִרפּוּ י ְֵדיהֶ ם ִמן־הַ ְמּלָ אכָה ְול ֹא ֵתﬠָ ֶשׂה וְﬠַ ָתּה חַ זֵּ ק אֶ ת־י ָָדי:
ָ
6:9כִּ י כֻלָּ ם ְמי ְָר ִאים
יט ְבאֵ ל וְהוּא ﬠָ צוּר ַויּ ֹאמֶ ר נִ וָּﬠֵ ד אֶ ל־בֵּ ית הָ אֱ ִהים אֶ ל־תּוֹ הַ הֵ יכָל
ן־מהֵ ַ
ן־דּלָ יָה בֶּ ְ
אתי בֵּ ית ְשׁ ַמ ְﬠיָה בֶ ְ
6:10וַאֲ נִי־בָ ִ
וְנִ ְסגְּ ָרה ַדּלְ תוֹת הַ הֵ יכָל כִּ י בָּ ִאים לְ הָ ְר ֶג וְלַ יְלָ ה בָּ ִאים ְלהָ ְר ֶג :
וּמי כָמוֹנִי אֲ ֶשׁר־יָבוֹא אֶ ל־הַ הֵ יכָל וָחָ י ל ֹא אָ בוֹא:
ָאֹמ ָרה הַ ִאישׁ כָּמוֹנִי י ְִב ָרח ִ
6:11ו ְ
ְטוֹביָּה וְסַ נְבַ לַּ ט ְשׂכָרוֹ:
6:12וָאַ כִּ ָירה ו ְִהנֵּה ל ֹא־אֱ ִהים ְשׁלָ חוֹ כִּ י הַ נְּבוּאָ ה ִדּבֶּ ר ﬠָ לַ י ו ִ
אתי וְהָ יָה לָ הֶ ם לְ ֵשׁם ָרע לְ מַ ﬠַ ן יְחָ ְרפוּנִי:
ֱשׂה־כֵּן וְחָ טָ ִ
ירא וְאֶ ﬠ ֶ
ן־א ָ
6:13לְ מַ ﬠַ ן ָשׂכוּר הוּא לְ מַ ﬠַ ִ
יאים אֲ ֶשׁר הָ יוּ ְמי ְָר ִאים
ֲשׂיו אֵ לֶּ ה ְוגַם ְלנוֹﬠַ ְדיָה הַ נּ ְִביאָ ה וּלְ י ֶֶתר הַ נּ ְִב ִ
טוֹביָּה וּלְ סַ נְבַ לַּ ט כְּ מַ ﬠ ָ
6:14זָכְ ָרה אֱ הַ י לְ ִ
אוֹתי:
ִ
וּשׁ ַניִם יוֹם:
חוֹמה ְבּﬠֶ ְשׂ ִרים וַחֲ ִמ ָשּׁה לֶ אֱ לוּל לַ חֲ ִמ ִשּׁים ְ
6:15ו ִַתּ ְשׁלַ ם הַ ָ
ֹתינוּ וַיִּ פְּ לוּ ְמאֹ ד ְבּﬠֵ ינֵיהֶ ם ַויּ ְֵדעוּ כִּ י מֵ אֵ ת אֱ הֵ ינוּ
6:16וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ כָּל־אוֹיְבֵ ינוּ וַיִּ ְראוּ כָּל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ְס ִביב ֵ
נֶﬠֶ ְשׂתָ ה הַ ְמּלָ אכָה הַ זּ ֹאת:
טוֹביָּה בָּ אוֹת אֲ לֵ יהֶ ם:
ל־טוֹב ָיּה וַאֲ ֶשׁר ְל ִ
ִ
הוֹלכוֹת ﬠַ
ְהוּדה ִאגְּ ר ֵֹתיהֶ ם ְ
6:17גַּם בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם מַ ְר ִבּים חֹ ֵרי י ָ
ת־משֻׁ לָּ ם בֶּ ן
ְ
יהוּדה בַּ ﬠֲלֵ י ְשׁבוּﬠָ ה לוֹ כִּ י־חָ תָ ן הוּא לִ ְשׁ ַכ ְניָה בֶ ן־אָ ַרח וִיהוֹחָ נָן ְבּנוֹ לָ ַקח אֶ ת־בַּ
י־ר ִבּים ִבּ ָ
6:18כִּ ַ
בֶּ ֶרכְ יָה:
טוֹביָּה ְלי ְָראֵ נִי:
יאים לוֹ ִאגְּ רוֹת ָשׁלַ ח ִ
6:19גַּם טוֹבֹתָ יו הָ יוּ א ְֹמ ִרים לְ פָ נַי ְוּדבָ ַרי הָ יוּ מוֹצִ ִ
7:1וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר נ ְִבנְתָ ה הַ חוֹמָ ה וָאַ ﬠ ֲִמיד הַ ְדּלָ תוֹת וַיִּ פָּ ְקדוּ הַ שּׁוֹﬠ ֲִרים וְהַ ְמשׁ ְֹר ִרים וְהַ ְלוִיִּ ם:
רוּשׁלָ ִם כִּ י־הוּא כְּ ִאישׁ אֱ מֶ ת ְוי ֵָרא אֶ ת־הָ אֱ ִהים ֵמ ַר ִבּים:
ירה ﬠַ ל־ ְי ָ
7:2וָאֲ צַ וֶּה אֶ ת־חֲ נָנִי אָ ִחי וְאֶ ת־חֲ ַנ ְניָה ַשׂר הַ ִבּ ָ
עֹמ ִדים יָגִ יפוּ הַ ְדּלָ תוֹת וֶאֱ חֹ זוּ וְהַ ֲﬠמֵ יד
ְרוּשׁלַ ִם ﬠַ ד־חֹ ם הַ ֶשּׁמֶ שׁ וְﬠַ ד הֵ ם ְ
 7:3וָאֹמַ ר לָ הֶ ם ל ֹא יִפָּ ְתחוּ ַשׁﬠ ֲֵרי י ָ
רוּשׁלַ ִם ִאישׁ ְבּ ִמ ְשׁ ָמרוֹ ו ְִאישׁ ֶנגֶד בֵּ יתוֹ:
ִמ ְשׁ ְמרוֹת יֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
7:4וְהָ ﬠִ יר ַרחֲ בַ ת י ַָדיִם וּגְ דוֹלָ ה וְהָ ﬠָ ם ְמﬠַ ט ְבּתוֹכָהּ וְאֵ ין בָּ ִתּים ְבּנוּיִם:
עוֹלים
7:5וַיִּ תֵּ ן אֱ הַ י אֶ ל־לִ ִבּי וָאֶ ְק ְבּצָה אֶ ת־הַ חֹ ִרים וְאֶ ת־הַ ְסּ ָגנִים וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם ְל ִה ְתיַחֵ שׂ וָאֶ ְמצָ א סֵ פֶ ר הַ יַּחַ שׂ הָ ִ
בָּ ִראשׁוֹנָה וָאֶ ְמצָא כָּתוּב בּוֹ:
יהוּדה ִאישׁ
ירוּשׁלַ ִם ו ְִל ָ
ָ
7:6אֵ לֶּ ה ְבּנֵי הַ ְמּ ִדינָה הָ עֹלִ ים ִמ ְשּׁ ִבי הַ גּוֹלָ ה אֲ ֶשׁר הֶ גְ לָ ה ְנבוּכ ְַד ֶנ ַצּר מֶ לֶ בָּ בֶ ל וַיָּשׁוּבוּ לִ
לְ ﬠִ ירוֹ:
7:7הַ בָּ ִאים ﬠִ ם־זְ רֻ בָּ בֶ ל יֵשׁוּﬠַ ְנחֶ ְמיָה ְשׂ ָריָהְ 1רﬠֵ לָ יָה  2נַחֲ מָ נִי מָ ְרדֳּ כַי ִבּ ְל ָשׁן ִמ ְספָּ רִ 3בּגְ וַי ְרחוּם 4בַּ ֲﬠנָה ִמ ְספַּ ר אַ נְ ֵשׁי
ﬠַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּשׁ ָניִם:
ְ 7:8בּנֵי פַ ְרעֹ שׁ אַ לְ פַּ יִם מֵ אָ ה ו ְִשׁ ְבﬠִ ים ְ
וּשׁ ָניִם:
ְ 7:9בּנֵי ְשׁפַ ְטיָה ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ִשׁ ְבﬠִ ים ְ
וּשׁ ָניִם:
ְ 7:10בּנֵי אָ ַרח ֵשׁשׁ ֵמאוֹת חֲ ִמ ִשּׁים ְ
מנָה ﬠָ ָשׂר:
מנֶה מֵ אוֹת ְשׁ ֹ
וּשׁ ֹ
ְ 7:11בּנֵי־פַ חַ ת מוֹאָ ב ִל ְבנֵי יֵשׁוּﬠַ וְיוֹאָ ב אַ לְ פַּ יִם ְ
ְ 7:12בּנֵי ﬠֵ ילָ ם אֶ לֶ ף מָ אתַ יִם חֲ ִמ ִשּׁים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה:
מנֶה מֵ אוֹת אַ ְרבָּ ִﬠים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
ְ 7:13בּנֵי זַתּוּא ְשׁ ֹ
ְ 7:14בּנֵי ַזכָּי ְשׁבַ ע מֵ אוֹת ו ְִשׁ ִשּׁים:
מנָה:
וּשׁ ֹ
ְ 7:15בּנֵי בָ נִיֵ 5שׁשׁ מֵ אוֹת אַ ְרבָּ ִﬠים ְ
מנָה:
וּשׁ ֹ
ְ 7:16בּנֵי בֵ בָ י ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ﬠז ְַריָה ְ Ezra 2:2 //שׂ ָריָה 7
ֲ MT
ַ MTרﬠַ ְמיָה ְ Ezra 2:2 //רﬠֵ לָ יָה 7
ִ MTמ ְספֶּ ֶרת ִ Ezra 2:2 //מ ְספָּ ר 7
 MTנְחוּם ְ Ezra 2:2 //רחוּם 7
ִ MTבנּוּי  Ezra 2:10 //בָ נִי 15
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וּשׁ ָניִם:
ְ 7:17בּנֵי ﬠַ זְ גָּד אַ לְ פַּ יִם ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
יקם ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִשׁ ִשּׁים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה:
ְ 7:18בּנֵי אֲ ֹד ִנ ָ
ְ 7:19בּנֵי ִבגְ וָי אַ לְ פַּ יִם ִשׁ ִשּׁים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה:
ְ 7:20בּנֵי ﬠָ ִדין ֵשׁשׁ ֵמאוֹת חֲ ִמ ִשּׁים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
מנָה:
וּשׁ ֹ
ְ 7:21בּנֵי־אָ טֵ ר לְ ִחזְ ִקיָּה ִתּ ְשׁﬠִ ים ְ
מנָה:
וּשׁ ֹ
ְ 7:22בּנֵי חָ שֻׁ ם ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ְ 7:23בּנֵי בֵ צָי ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה:
ְ 7:24בּנֵי חָ ִריף מֵ אָ ה ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר:
ְ 7:25בּנֵי גִ בָּ רִ 1תּ ְשׁﬠִ ים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
מנָה:
וּשׁ ֹ
מנִים ְ
7:26אַ ְנ ֵשׁי בֵ ית־לֶ חֶ ם וּ ְנטֹפָ ה ֵמאָ ה ְשׁ ֹ
מנָה:
וּשׁ ֹ
7:27אַ נְ ֵשׁי ֲﬠנָתוֹת מֵ אָ ה ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
וּשׁ ָניִם:
7:28אַ נְ ֵשׁי בֵ ית־ﬠַ זְ ָמוֶת אַ ְרבָּ ִﬠים ְ
וּשׁ ָשׁה:
וּבאֵ רוֹת ְשׁבַ ע מֵ אוֹת אַ ְרבָּ ִﬠים ְ
7:29אַ ְנ ֵשׁי ִק ְריַת יְﬠָ ִרים כְּ פִ ָירה ְ
7:30אַ ְנ ֵשׁי הָ ָרמָ ה וָגָבַ ע ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאֶ חָ ד:
וּשׁ ָניִם:
7:31אַ נְ ֵשׁי ִמכְ מָ ס ֵמאָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
וּשׁ ָשׁה:
7:32אַ נְ ֵשׁי בֵ ית־אֵ ל וְהָ ﬠָ י ֵמאָ ה ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
וּשׁ ָניִם:
7:33אַ נְ ֵשׁי נְבוֹ אַ חֵ ר חֲ ִמ ִשּׁים ְ
אתיִם חֲ ִמ ִשּׁים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה:
ְ 7:34בּנֵי ﬠֵ ילָ ם אַ חֵ ר אֶ לֶ ף מָ ַ
ְ 7:35בּנֵי חָ ִרם ְשׁ שׁ ֵמאוֹת וְﬠֶ ְשׂ ִרים:
ְ 7:36בּנֵי י ְֵרחוֹ ְשׁ שׁ מֵ אוֹת אַ ְרבָּ ﬠִ ים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
ְ 7:37בּנֵי־ ד חָ ִדיד וְאוֹנוֹ ְשׁבַ ע מֵ אוֹת וְﬠֶ ְשׂ ִרים וְאֶ חָ ד:
וּשׁ ִשׁים:
ְ 7:38בּנֵי ְסנָאָ ה ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ְ
וּשׁ ָשׁה:
7:39הַ כֹּהֲ נִים ְבּנֵי י ְַד ְﬠיָה ְלבֵ ית יֵשׁוּﬠַ ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִﬠים ְ
וּשׁ ָניִם:
ְ 7:40בּנֵי ִא ֵמּר אֶ לֶ ף חֲ ִמ ִשּׁים ְ
ְ 7:41בּנֵי פַ ְשׁחוּר אֶ לֶ ף מָ אתַ יִם אַ ְרבָּ ﬠִ ים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה:
ְ 7:42בּנֵי חָ ִרם אֶ לֶ ף ִשׁ ְבﬠָ ה ﬠָ ָשׂר:
הוֹד ְויָהִ 2שׁ ְבﬠִ ים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה:
7:43הַ לְ וִיִּ ם ְבּנֵי־יֵשׁוּﬠַ ְל ַק ְד ִמיאֵ ל לִ ְבנֵי לְ ַ
מנָה:
וּשׁ ֹ
7:44הַ ְמשׁ ְֹר ִרים ְבּנֵי אָ סָ ף מֵ אָ ה אַ ְרבָּ ﬠִ ים ְ
מנָה:
וּשׁ ֹ
ֵי־שׁלּוּם ְבּנֵי־אָ טֵ ר ְבּנֵי־טַ לְ מֹן ְבּנֵי־ﬠַ קּוּב ְבּנֵי חֲ ִטיטָ א ְבּנֵי שֹׁבָ י ֵמאָ ה ְשׁ ִשׁים ְ
שּׁﬠ ֲִרים ְבּנ ַ
7:45הַ ֹ
נְּתינִים ְבּנֵי־צִ חָ א ְבנֵי־חֲ שֻׂ פָ א ְבּנֵי ַטבָּ עוֹת:
7:46הַ ִ
ֵי־סיﬠֲהָ א ְ 3בּנֵי פָ דוֹן:
ֵי־קירֹס ְבּנ ִ
ְ 7:47בּנ ֵ
ְ 7:48בּנֵי־לְ בָ נָה ְבנֵי־חֲ גָבָ ה ְבּנֵי ַשׁלְ מָ י:
ְ 7:49בּנֵי־חָ נָן ְבּנֵי־גִ ֵדּל ְבּנֵי־ ָגחַ ר:
קוֹדא:
ֵי־רצִ ין ְבּנֵי ְנ ָ
ֵי־ראָ יָה ְבנ ְ
ְ 7:50בּנ ְ
ְ 7:51בּנֵי־ ַג ָזּם ְבּנֵי־ ֻﬠזָּא ְבּנֵי פָ סֵ חַ :
נְפוּסים :4
ִ
ֵי־מעוּ ִנים ְבּנֵי
ְ 7:52בּנֵי־בֵ סַ י ְבּנ ְ
ְ 7:53בּנֵי־בַ ְקבּוּק ְבּנֵי־חֲ קוּפָ א ְבּנֵי חַ ְרחוּר:
ידא ְבּנֵי חַ ְר ָשׁא:
ֵי־מ ִח ָ
ְ 7:54בּנֵי־]בַ צְ לוּת[ ְבּנ ְ
ֵי־תמַ ח:
יס ָרא ְבּנ ָ
ֵי־ס ְ
ְ 7:55בּנֵי־בַ ְרקוֹס ְבּנ ִ
ְ 7:56בּנֵי נְ צִ יחַ ְבּנֵי חֲ ִטיפָ א:
רוּדא :6
ְ 7:57בּנֵי ﬠַ ְב ֵדי ְשׁ מֹה ְבּנֵי־סוֹטַ י נֵי־הַ סֹּפֶ ֶרת ְ 5בּנֵי פְ ָ
 MTגִ ְבעוֹן  Ezra 2:20 //גִ בָּ ר 25
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ֵי־ד ְרקוֹן ְבּנֵי גִ ֵדּל:
ְ 7:58בּנֵי־יַﬠְ לָ הְ 1בנ ַ
ְ 7:59בּנֵי ְשׁפַ ְטיָה ְבנֵי־חַ ִטּיל ְבּנֵי ֹפּכ ֶֶרת הַ צְּ בָ ִיים ְבּנֵי אָ מוֹן:
וּשׁ ָניִם:
וּבנֵי ﬠַ ְב ֵדי ְשׁ מֹה ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ִתּ ְשׁﬠִ ים ְ
7:60כָּל־הַ נּ ְִתינִים ְ
2
7:61וְאֵ לֶּ ה הָ עוֹלִ ים ִמתֵּ ל מֶ לַ ח תֵּ ל חַ ְר ָשׁא כְּ רוּב אַ ָדּן ו ְִא ֵמּ ר ְול ֹא יָכְ לוּ לְ הַ גִּ יד בֵּ ית־אֲ בוֹתָ ם ְוז ְַרﬠָ ם ִאם ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל
הֵ ם:
וּשׁ ָניִם:
קוֹדא ֵשׁשׁ מֵ אוֹת וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים ְ
ֵי־טוֹביָּה ְבּנֵי ְנ ָ
ִ
ֵי־דלָ יָה ְבנ
ְ 7:62בּנ ְ
ל־שׁמָ ם:
וּמן־הַ כֹּהֲ נִים ְבּנֵי חֳ בַ יָּה ְבּנֵי הַ קּוֹץ ְבּנֵי בַ ְרזִ לַּ י אֲ ֶשׁר לָ ַקח ִמ ְבּנוֹת בַּ ְרזִ לַּ י הַ גִּ לְ ﬠָ ִדי ִא ָשּׁה וַיִּ ָקּ ֵרא ﬠַ ְ
ִ 7:63
7:64אֵ לֶּ ה ִבּ ְקשׁוּ כְ תָ בָ ם הַ ִמּ ְתי ְַח ִשׂים ְול ֹא נ ְִמצָא וַיְגֹ אֲ לוּ ִמן־הַ כְּ הֻ נָּה:
ְתוּמּים:
אוּרים ו ִ
ֹאמר הַ ִתּ ְר ָשׁ ָתא לָ הֶ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ֹאכְ לוּ ִמקֹּ ֶדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים ﬠַ ד ֲﬠמֹד הַ כֹּהֵ ן ְל ִ
7:65וַיּ ֶ
שׁ־מאוֹת ְו ִשׁ ִשּׁים:
ֵ
7:66כָּל־הַ ָקּהָ ל כְּ אֶ חָ ד אַ ְרבַּ ע ִרבּוֹא אַ ְלפַּ יִם ְשׁ
וּמשׁ ֲֹררוֹת
ִ 7:67מ ְלּבַ ד ﬠַ ְב ֵדיהֶ ם וְאַ ְמהֹ תֵ יהֶ ם אֵ לֶּ ה ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים ְשׁ שׁ ֵמאוֹת ְשׁ ִשׁים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה וְלָ הֶ ם ְמשׁ ֲֹר ִרים ְ
מָ אתַ יִם וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
7:68גְּ ַמלִּ ים אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ְשׁ ִשׁים וַחֲ ִמ ָשּׁה חֲ מ ִֹרים ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים ְשׁבַ ע מֵ אוֹת וְﬠֶ ְשׂ ִרים:
אשׁי הָ אָ בוֹת נ ְָתנוּ לַ ְמּלָ אכָה הַ ִתּ ְר ָשׁ ָתא נ ַָתן לָ אוֹצָ ר זָהָ ב ַדּ ְרכְּ מֹנִים אֶ לֶ ף ִמזְ ָרקוֹת חֲ ִמ ִשּׁים כּ ְָתנוֹת
וּמ ְקצָ ת ָר ֵ
ִ 7:69
כֹּהֲ נִ ים ְשׁ ִשׁים וַחֲ ֵמשׁ מֵ אוֹת:
אשׁי הָ אָ בוֹת נ ְָתנוּ ְלאוֹ ַצ ר הַ ְמּלָ אכָה זָהָ ב ַדּ ְרכְּ מוֹ ִנים ְשׁתֵּ י ִרבּוֹת ְוכֶסֶ ף ָמנִים אַ לְ פַּ יִם וּמָ אתָ יִם:
וּמ ָר ֵ
ֵ 7:70
7:71וַאֲ ֶשׁר נ ְָתנוּ ְשׁאֵ ִרית הָ ﬠָ ם זָהָ ב ַדּ ְרכְּ מוֹנִים ְשׁ ֵתּי ִרבּוֹא ְוכֶסֶ ף מָ נִים אַ לְ פָּ יִם ְוכ ְָתנֹת כֹּהֲ נִים ִשׁ ִשּׁים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה:
וּמן־הָ ﬠָ ם וְהַ נּ ְִתינִים ְוכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠָ ֵריהֶ ם וַיִּ גַּע הַ חֹ ֶדשׁ
ַ 7:72ויּ ְֵשׁבוּ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם וְהַ שּׁוֹﬠ ֲִרים וְהַ ְמשׁ ְֹר ִרים ִ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠָ ֵריהֶ ם:
הַ ְשּׁ ִביﬠִ י ְ
ֹאמ רוּ לְ ﬠֶ זְ ָרא הַ סֹּפֵ ר לְ הָ ִביא אֶ ת־סֵ פֶ ר
ַ 8:1ויֵּאָ ְספוּ כָל־הָ ﬠָ ם כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד אֶ ל־הָ ְרחוֹב אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי ַשׁﬠַ ר־הַ מָּ יִם וַיּ ְ
ֹשׁה אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
תּוֹרת מ ֶ
ַ
ד־א ָשּׁה ְו ֹכל מֵ ִבין לִ ְשׁמֹﬠַ ְבּיוֹם אֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ י:
תּוֹרה לִ ְפנֵי הַ ָקּהָ ל מֵ ִאישׁ וְﬠַ ִ
ַ 8:2ויּ ִָביא ﬠֶ זְ ָרא הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ ָ
8:3וַיִּ ְק ָרא־בוֹ לִ ְפנֵי הָ ְרחוֹב אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי ַשׁﬠַ ר־הַ ַמּיִם ִמן־הָ אוֹר ﬠַ ד־מַ חֲ צִ ית הַ יּוֹם ֶנגֶד הָ אֲ נ ִָשׁים וְהַ נּ ִָשׁים וְהַ ְמּ ִבינִים
תּוֹרה:
וְאָ זְ נֵי כָל־הָ ﬠָ ם אֶ ל־סֵ פֶ ר הַ ָ
ְאוּריָּה ו ְִחלְ ִקיָּה
ְשׁמַ ע ַו ֲﬠ ָניָה ו ִ
ל־מגְ ַדּל־ﬠֵ ץ אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ לַ ָדּבָ ר ַו ַיּ ֲﬠמֹד אֶ צְ לוֹ ַמ ִתּ ְתיָה ו ֶ
8:4וַ ַיּ ֲﬠמֹד ﬠֶ זְ ָרא הַ סֹּפֵ ר ﬠַ ִ
וּמ ְלכִּ יָּה וְחָ שֻׁ ם וְחַ ְשׁבַּ ָדּנָה זְ כ ְַריָה ְמשֻׁ לָּ ם:
ישׁאֵ ל ַ
וּמ ָ
וּמ ְשּׂמ ֹאלוֹ ְפּ ָדיָה ִ
ֲשׂיָה ﬠַ ל־י ְִמינוֹ ִ
וּמﬠ ֵ
ַ
י־מﬠַ ל כָּל־הָ ﬠָ ם הָ יָה וּכְ ִפ ְתחוֹ ﬠָ ְמדוּ כָל־הָ ﬠָ ם:
8:5וַיִּ ְפתַּ ח ﬠֶ זְ ָרא הַ סֵּ פֶ ר ְלﬠֵ ינֵי כָל־הָ ﬠָ ם כִּ ֵ
8:6וַיְבָ ֶר ﬠֶ זְ ָרא אֶ ת־יְהוָה הָ אֱ ִהים הַ גָּדוֹל וַ ַיּﬠֲנוּ כָל־הָ ﬠָ ם אָ מֵ ן אָ מֵ ן ְבּמֹﬠַ ל י ְֵדיהֶ ם וַיִּ ְקּדוּ וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ וֻּ לַ יהוָה אַ פַּ יִם
אָ ְרצָה:
ֲשׂיָה ְק ִליטָ א ֲﬠז ְַריָה יוֹזָבָ ד חָ נָן פְּ לָ איָה הַ לְ וִיִּ ם ְמ ִבינִים
הוֹדיָּה ַמﬠ ֵ
ְשׁ ֵר ְביָה י ִָמין ﬠַ קּוּב ַשׁ ְבּ ַתי ִ
ְ 8:7ויֵשׁוּﬠַ וּבָ נִי ו ֵ
תּוֹרה וְהָ ﬠָ ם ﬠַ ל־ﬠָ ְמ ָדם:
אֶ ת־הָ ﬠָ ם לַ ָ
תוֹרת הָ אֱ ִהים ְמ ֹפ ָרשׁ וְשׂוֹם ֶשׂכֶל וַיּ ִָבינוּ בַּ ִמּ ְק ָרא:
8:8וַיִּ ְק ְראוּ בַ סֵּ פֶ ר ְבּ ַ
ֹאמר נְ חֶ ְמיָה הוּא הַ ִתּ ְר ָשׁתָ א וְﬠֶ זְ ָרא הַ כֹּהֵ ן הַ סֹּפֵ ר וְהַ ְלוִיִּ ם הַ ְמּ ִבינִים אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְלכָל־הָ ﬠָ ם הַ יּוֹם ָקדֹשׁ־הוּא
ַ 8:9ויּ ֶ
תּוֹרה:
ת־דּ ְב ֵרי הַ ָ
ל־תּ ְבכּוּ כִּ י בוֹכִ ים כָּל־הָ ﬠָ ם כְּ ָשׁ ְמﬠָ ם אֶ ִ
ל־תּ ְתאַ ְבּלוּ וְאַ ִ
לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם אַ ִ
י־קדוֹשׁ הַ יּוֹם לַ אֲ ֹדנֵינוּ
וּשׁתוּ מַ ְמתַ ִקּים ו ְִשׁלְ חוּ מָ נוֹת לְ אֵ ין נָכוֹן לוֹ כִּ ָ
8:10וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם לְ כוּ ִאכְ לוּ מַ ְשׁמַ נִּים ְ
ל־תּﬠָ צֵבוּ כִּ י־חֶ ְדוַת יְהוָה ִהיא ָמﬠֻזְּ כֶם:
וְאַ ֵ
ל־תּﬠָ צֵבוּ:
8:11וְהַ לְ וִיִּ ם ַמ ְח ִשׁים ְלכָל־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר הַ סּוּ כִּ י הַ יּוֹם ָקדֹשׁ וְאַ ֵ
הוֹדיעוּ
ַ 8:12ויֵּלְ כוּ כָל־הָ ﬠָ ם לֶ אֱ כֹל וְלִ ְשׁתּוֹת וּלְ ַשׁלַּ ח מָ נוֹת וְלַ ﬠֲשׂוֹת ִשׂ ְמחָ ה גְ דוֹלָ ה כִּ י הֵ ִבינוּ בַּ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ִ
לָ הֶ ם:
תּוֹרה:
ל־דּ ְב ֵרי הַ ָ
וּלהַ ְשׂכִּ יל אֶ ִ
אשׁי הָ אָ בוֹת ְלכָל־הָ ﬠָ ם הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם אֶ ל־ﬠֶ זְ ָרא הַ סֹּפֵ ר ְ
8:13וּבַ יּוֹם הַ ֵשּׁנִ י נֶאֶ ְספוּ ָר ֵ
יﬠי:
ֹשׁה אֲ ֶשׁר י ְֵשׁבוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ סֻּ כּוֹת בֶּ חָ ג בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
תּוֹרה אֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה ְבּיַד־מ ֶ
8:14וַיִּ ְמצְ אוּ כָּתוּב בַּ ָ
ירוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר צְ אוּ הָ הָ ר וְהָ ִביאוּ ﬠֲלֵ י־ ַזיִת ַוﬠֲלֵ י־ﬠֵ ץ ֶשׁ ֶמן וַﬠֲלֵ י
ָ
וּב
8:15וַאֲ ֶשׁר י ְַשׁ ִמיעוּ ְו ַיﬠ ֲִבירוּ קוֹל ְבּכָל־ﬠָ ֵריהֶ ם ִ
הֲ ַדס וַﬠֲלֵ י ְת ָמ ִרים וַﬠֲלֵ י ﬠֵ ץ ﬠָ בֹת לַ ֲﬠשֹׂת סֻ כֹּת ַכּכָּתוּב:
וּב ְרחוֹב ַשׁﬠַ ר
וּבחַ צְ רוֹת בֵּ ית הָ אֱ ִהים ִ
וּבחַ צְ רֹתֵ יהֶ ם ְ
ַ 8:16ויֵּצְ אוּ הָ ﬠָ ם ַויּ ִָביאוּ ַו ַיּﬠֲשׂוּ לָ הֶ ם סֻ כּוֹת ִאישׁ ﬠַ ל־גַּגּוֹ ְ
וּב ְרחוֹב ַשׁﬠַ ר אֶ פְ ָריִם:
הַ מַּ יִם ִ
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ימי יֵשׁוּﬠַ ִבּן־נוּן כֵּן ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד
ַ 8:17ו ַיּﬠֲשׂוּ כָל־הַ ָקּהָ ל הַ ָשּׁ ִבים ִמן־הַ ְשּׁ ִבי סֻ כּוֹת ַויּ ְֵשׁבוּ בַ סֻּ כּוֹת כִּ י ל ֹא־ﬠָ שׂוּ ִמ ֵ
הַ יּוֹם הַ הוּא ו ְַתּ ִהי ִשׂ ְמחָ ה גְּ דוֹלָ ה ְמאֹד:
תּוֹרת הָ אֱ ִהים יוֹם ְבּיוֹם ִמן־הַ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ﬠַ ד הַ יּוֹם הָ אַ חֲ רוֹן וַ ַיּﬠֲשׂוּ־חָ ג ִשׁ ְבﬠַ ת יָ ִמים וּבַ יּוֹם
8:18וַיִּ ְק ָרא ְבּסֵ פֶ ר ַ
הַ ְשּׁ ִמינִי ֲﬠ ֶצ ֶרת כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט:
וּב ַשׂ ִקּים וַאֲ ָד ָמה ﬠֲלֵ יהֶ ם:
וּביוֹם ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ הַ ֶזּה נֶאֶ ְספוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּצוֹם ְ
ְ 9:1
ֹתיהֶ ם:
9:2וַיִּ בָּ ְדלוּ ז ֶַרע י ְִשׂ ָראֵ ל ִמכֹּל ְבּנֵי ֵנכָר וַיַּﬠַ ְמדוּ וַיִּ ְתוַדּוּ ﬠַ ל־חַ טּ ֹאתֵ יהֶ ם וַ ֲﬠונוֹת אֲ ב ֵ
וּמ ְשׁ ַתּחֲ ִוים לַ יהוָה
תּוֹרת יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם ְר ִב ִﬠית הַ יּוֹם ְוּר ִב ִﬠית ִמ ְתו ִַדּים ִ
9:3וַיָּקוּמוּ ﬠַ ל־ﬠָ ְמ ָדם וַיִּ ְק ְראוּ ְבּסֵ פֶ ר ַ
אֱ הֵ יהֶ ם:
9:4וַיּ ָָקם ﬠַ ל־מַ ﬠֲלֵ ה הַ ְלוִיִּ ם יֵשׁוּﬠַ וּבָ נִ י ַק ְד ִמיאֵ ל ְשׁבַ ְניָה ֻבּנִּ י ֵשׁ ֵר ְביָה בָּ נִי כְ ָננִי וַיִּ זְ ﬠֲקוּ ְבּקוֹל גָּדוֹל אֶ ל־יְהוָה
אֱ הֵ יהֶ ם:
הוֹדיָּה ְשׁבַ נְ יָה פְ ַת ְחיָה קוּמוּ בָּ ֲרכוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם
ֹאמרוּ הַ ְלוִיִּ ם יֵשׁוּﬠַ ְו ַק ְד ִמיאֵ ל בָּ נִי חֲ ַשׁ ְבנְ יָה ֵשׁ ֵר ְביָה ִ
9:5וַיּ ְ
וּת ִהלָּ ה:
ָל־בּ ָרכָה ְ
וּמ רוֹמַ ם ﬠַ ל־כּ ְ
בוֹד ְ
ִמן־הָ עוֹלָ ם ﬠַ ד־הָ עוֹלָ ם וִיבָ ְרכוּ ֵשׁם כְּ ֶ
9:6אַ תָּ ה־הוּא יְהוָה ְלבַ ֶדּ את אַ תָּ ה ﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־הַ ָשּׁמַ יִם ְשׁמֵ י הַ ָשּׁמַ יִם ְוכָל־צְ בָ אָ ם הָ אָ ֶרץ ְוכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ לֶ יהָ הַ יּ ִַמּים
ְוכָל־אֲ ֶשׁר בָּ הֶ ם וְאַ ָתּה ְמחַ יֶּה אֶ ת־כֻּלָּ ם וּצְ בָ א הַ ָשּׁמַ יִם לְ ִמ ְשׁתַּ חֲ וִים:
ְשׂ ְמתָּ ְשּׁמוֹ אַ ְב ָרהָ ם:
9:7אַ ָתּה־הוּא יְהוָה הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְרתָּ ְבּאַ ְב ָרם וְהוֹ ֵצאתוֹ ֵמאוּר כּ ְַשׂ ִדּים ו ַ
ְבוּסי
מ ִרי וְהַ ְפּ ִרזִּ י וְהַ י ִ
ָאת אֶ ת־לְ בָ בוֹ נֶאֱ ָמן לְ פָ נֶי ְוכָרוֹת ﬠִ מּוֹ הַ ְבּ ִרית לָ תֵ ת אֶ ת־אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנﬠֲנִי הַ ִח ִתּי הָ אֱ ֹ
9:8וּמָ צ ָ
ת־דּבָ ֶרי כִּ י צ ִַדּיק אָ תָּ ה:
וְהַ גִּ ְרגּ ִָשׁי לָ תֵ ת ְלז ְַרעוֹ וַתָּ ֶקם אֶ ְ
9:9וַתֵּ ֶרא אֶ ת־ ֳﬠנִי אֲ בֹתֵ ינוּ ְבּ ִמצְ ָריִם וְאֶ ת־ ַזﬠ ֲָקתָ ם ָשׁמַ ﬠְ תָּ ﬠַ ל־יַם־סּוֹף:1
וּבכָל־ﬠַ ם אַ ְרצוֹ כִּ י י ַָדﬠְ תָּ כִּ י הֵ זִ ידוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם וַתַּ ﬠַ שׂ־לְ ֵשׁם כְּ הַ יּוֹם
וּבכָל־ﬠֲבָ ָדיו ְ
9:10ו ִַתּתֵּ ן ֹאתֹת וּמ ְֹפ ִתים ְבּפַ ְרעֹה ְ
הַ זֶּה:
9:11וְהַ יָּם בָּ ַקﬠְ ָתּ ִל ְפנֵיהֶ ם ַויַּﬠַ ְב רוּ ְבתוֹ ־הַ יָּם בַּ יַּבָּ ָשׁה וְאֶ ת־ר ְֹדפֵ יהֶ ם ִה ְשׁלַ כְ תָּ ִב ְמצוֹ ת כְּ מוֹ־אֶ בֶ ן ְבּ ַמיִם ﬠַ זִּ ים:
וּבﬠַ מּוּד אֵ שׁ לַ יְלָ ה ְלהָ ִאיר לָ הֶ ם אֶ ת־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר י ְֵלכוּ־בָ הּ:
יוֹמם ְ
יתם ָ
וּבﬠַ מּוּד ﬠָ נָן ִהנְ ִח ָ
ְ 9:12
טוֹבים:
וּמצְ ות ִ
ְשׁ ִרים וְתוֹרוֹת אֱ ֶמת חֻ ִקּים ִ
ר־סינַי י ַָר ְדתָּ ו ְַדבֵּ ר ﬠִ מָּ הֶ ם ִמ ָשּׁמָ יִם ו ִַתּתֵּ ן לָ הֶ ם ִמ ְשׁפָּ ִטים י ָ
9:13וְﬠַ ל הַ ִ
ֹשׁה ﬠַ ְב ֶדּ :
ְתוֹרה צִ וִּ יתָ לָ הֶ ם ְבּיַד מ ֶ
וּמצְ ווֹת וְחֻ ִקּים ו ָ
הוֹדﬠַ ָת לָ הֶ ם ִ
ַ
ת־שׁבַּ ת ָק ְד ְשׁ
ַ
9:14וְאֶ
9:15וְלֶ חֶ ם ִמ ָשּׁמַ יִם נָתַ תָּ ה לָ הֶ ם לִ ְרﬠָ בָ ם וּמַ יִם ִמסֶּ לַ ע הוֹ ֵצאתָ לָ הֶ ם לִ צְ ָמאָ ם וַתּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם לָ בוֹא לָ ֶר ֶשׁת אֶ ת־הָ אָ ֶרץ
ָשׂאתָ אֶ ת־י ְָד לָ תֵ ת לָ הֶ ם:
אֲ ֶשׁר־נ ָ
ותי :
ל־מצְ ֶ
9:16וְהֵ ם וַאֲ בֹתֵ ינוּ הֵ זִ ידוּ וַיּ ְַקשׁוּ אֶ ת־ﬠָ ְרפָּ ם ְול ֹא ָשׁ ְמעוּ אֶ ִ
ַ 9:17ויְמָ אֲ נוּ לִ ְשׁמֹﬠַ וְל ֹא־זָכְ רוּ נִפְ ְל ֹאתֶ י אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂיתָ ﬠִ מָּ הֶ ם ַויּ ְַקשׁוּ אֶ ת־ﬠָ ְרפָּ ם וַיִּ ְתּנוּ־ר ֹאשׁ לָ שׁוּב ְלﬠַ ְבדֻ ָתם
ְבּ ִמצְ ָריִם וְאַ תָּ ה אֱ לוֹהַּ ְסלִ יחוֹת חַ נּוּן ו ְַרחוּם אֶ ֶר ־אַ פַּ יִם ו ְַרב־חֶ סֶ ד ְול ֹא ֲﬠז ְַב ָתּם:
ֹאמרוּ זֶה אֱ הֶ י אֲ ֶשׁ ר הֶ ﬠֶ לְ ִמ ִמּצְ ָריִם וַ ַיּﬠֲשׂוּ נֶאָ צוֹת גְּ דֹלוֹת:
9:18אַ ף כִּ י־ﬠָ שׂוּ לָ הֶ ם ﬠֵ גֶל מַ סֵּ כָה ַויּ ְ
יוֹמם ְלהַ ְנחֹ ָתם ְבּהַ ֶדּ ֶר
9:19וְאַ ָתּה ְבּ ַרחֲ מֶ י הָ ַר ִבּים ל ֹא ֲﬠז ְַבתָּ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר אֶ ת־ﬠַ מּוּד הֶ ﬠָ נָן ל ֹא־סָ ר ֵמﬠֲלֵ יהֶ ם ְבּ ָ
וְאֶ ת־ﬠַ מּוּד הָ אֵ שׁ ְבּלַ יְלָ ה לְ הָ ִאיר לָ הֶ ם וְאֶ ת־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר יֵלְ כוּ־בָ הּ:
וּמיִם נ ַָת ָתּה לָ הֶ ם ִלצְ ָמאָ ם:
9:20וְרוּחֲ הַ טּוֹבָ ה נָתַ תָּ לְ הַ ְשׂכִּ ילָ ם וּמַ ְנ ל ֹא־מָ נַﬠְ תָּ ִמ ִפּיהֶ ם ַ
9:21וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה כִּ לְ כַּלְ תָּ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ל ֹא חָ סֵ רוּ ַשׂלְ מֹתֵ יהֶ ם ל ֹא בָ לוּ ו ְַרגְ לֵ יהֶ ם ל ֹא בָ ֵצ קוּ:
9:22ו ִַתּתֵּ ן לָ הֶ ם מַ ְמלָ כוֹת וַﬠֲמָ ִמים וַתַּ ְחלְ ֵקם לְ פֵ אָ ה וַיִּ ְירשׁוּ אֶ ת־אֶ ֶרץ ִסיחוֹן ֶמלֶ חֶ ְשׁבּוֹן וְאֶ ת־אֶ ֶרץ עוֹג
מֶ לֶ ־הַ בָּ ָשׁן:
וּבנֵיהֶ ם ִה ְר ִבּיתָ כְּ כֹכְ בֵ י הַ ָשּׁמָ יִם ו ְַתּ ִביאֵ ם אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־אָ ַמ ְר ָתּ לַ אֲ בֹתֵ יהֶ ם לָ בוֹא לָ ָר ֶשׁת:
ְ 9:23
ת־מ ְלכֵיהֶ ם
ַ
ַ 9:24ו ָיּבֹאוּ הַ בָּ נִים וַיִּ ְירשׁוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וַתַּ כְ נַע ִל ְפנֵיהֶ ם אֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ הַ כְּ ַנﬠֲנִים ו ִַתּ ְתּנֵם ְבּי ָָדם ְואֶ
וְאֶ ת־ﬠַ ְמ ֵמי הָ אָ ֶרץ לַ ﬠֲשׂוֹת בָּ הֶ ם כִּ ְרצוֹנָם:
ֵיתים וְﬠֵ ץ ַמאֲ כָל
צוּבים כְּ ָר ִמים ְוז ִ
9:25וַיִּ לְ כְּ דוּ ﬠָ ִרים ְבּצֻרוֹת וַאֲ ָדמָ ה ְשׁמֵ נָה וַיִּ ְירשׁוּ בָּ ִתּים ְמלֵ ִאים־כָּל־טוּב בֹּרוֹת חֲ ִ
טוּב הַ גָּדוֹל:
לָ רֹב וַיּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׂ ְבּעוּ וַיּ ְַשׁ ִמינוּ וַיִּ ְתﬠַ ְדּנוּ ְבּ ְ
ת־תּוֹר ְת אַ חֲ ֵרי ַג ָוּם וְאֶ ת־נ ְִביאֶ י הָ ָרגוּ אֲ ֶשׁר־הֵ ִﬠידוּ בָ ם לַ הֲ ִשׁיבָ ם אֵ לֶ י ַו ַיּﬠֲשׂוּ
ָ
9:26וַיּ ְַמרוּ וַיִּ ְמ ְרדוּ בָּ וַיּ ְַשׁלִ כוּ אֶ
נֶאָ צוֹת גְּ דוֹ ת:
וּבﬠֵ ת ָצ ָרתָ ם יִצְ ﬠֲקוּ אֵ לֶ י וְאַ תָּ ה ִמ ָשּׁ ַמיִם ִתּ ְשׁ ָמע וּכְ ַרחֲ ֶמי הָ ַר ִבּים ִתּ ֵתּן
9:27ו ִַתּ ְתּנֵם ְבּיַד ָצ ֵריהֶ ם וַ ָיּ ֵצרוּ לָ הֶ ם ְ
ְיוֹשׁיעוּם ִמיַּד צָ ֵריהֶ ם:
יﬠים ו ִ
לָ הֶ ם מוֹ ִשׁ ִ
9:28וּכְ נוֹחַ לָ הֶ ם יָשׁוּבוּ לַ ﬠֲשׂוֹת ַרע לְ פָ נֶי וַתַּ ﬠַ זְ בֵ ם ְבּיַד ֹאיְבֵ יהֶ ם וַיִּ ְרדּוּ בָ הֶ ם וַיָּשׁוּבוּ וַיִּ זְ ﬠָ קוּ וְאַ ָתּה ִמ ָשּׁ ַמיִם
ִתּ ְשׁמַ ע וְתַ צִּ ילֵ ם כְּ ַרחֲ מֶ י ַרבּוֹת ﬠִ ִתּים:
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ֲשׂה
וּב ִמ ְשׁפָּ ֶטי חָ ְטאוּ־בָ ם אֲ ֶשׁר־ ַיﬠ ֶ
ותי ְ
ֹא־שׁ ְמעוּ לְ ִמצְ ֶ
ל־תּוֹרתֶ וְהֵ ָמּה הֵ זִ ידוּ ְול ָ
ָ
9:29וַתָּ ﬠַ ד בָּ הֶ ם לַ הֲ ִשׁיבָ ם אֶ
סוֹר ֶרת וְﬠָ ְרפָּ ם ִה ְקשׁוּ ְול ֹא ָשׁמֵ עוּ:
אָ ָדם וְחָ יָה בָ הֶ ם וַיִּ ְתּנוּ כָתֵ ף ֶ
שׁ ﬠֲלֵ יהֶ ם ָשׁנִים ַרבּוֹת ַו ָתּﬠַ ד בָּ ם ְבּ רוּחֲ ְבּיַד־נְ ִביאֶ י ְול ֹא הֶ אֱ זִ ינוּ ו ִַתּ ְתּנֵם ְבּיַד ﬠַ ֵמּי הָ אֲ ָרצֹת:
9:30ו ִַתּ ְמ ֹ
וּב ַרחֲ ֶמי הָ ַר ִבּים ל ֹא־ﬠ ֲִשׂיתָ ם כָּלָ ה וְל ֹא ֲﬠז ְַבתָּ ם כִּ י אֵ ל־חַ נּוּן ו ְַרחוּם אָ תָּ ה:
ְ 9:31
9:32וְﬠַ ָתּה אֱ הֵ ינוּ הָ אֵ ל הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר וְהַ נּ ָוֹרא שׁוֹמֵ ר הַ ְבּ ִרית וְהַ חֶ סֶ ד אַ ל־י ְִמﬠַ ט לְ פָ נֶי אֵ ת כָּל־הַ ְתּלָ אָ ה
ימי ַמ ְלכֵי אַ שּׁוּר ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה:
ֹתינוּ וּלְ כָל־ﬠַ ֶמּ ִמ ֵ
ר־מצָאַ ְתנוּ לִ ְמלָ כֵינוּ לְ ָשׂ ֵרינוּ וּלְ כֹהֲ נֵינוּ וְלִ נ ְִביאֵ נוּ וְלַ אֲ ב ֵ
אֲ ֶשׁ ְ
ית וַאֲ נ ְַחנוּ ִה ְר ָשׁ ְﬠנוּ:
9:33וְאַ תָּ ה צ ִַדּיק ﬠַ ל כָּל־הַ בָּ א ﬠָ לֵ ינוּ כִּ י־אֱ ֶמת ﬠָ ִשׂ ָ
ל־מצְ ותֶ י וּלְ ﬠֵ ְדותֶ י אֲ ֶשׁר הַ ִﬠיד ָֹת
תּוֹרתֶ וְל ֹא ִה ְק ִשׁיבוּ אֶ ִ
ת־מלָ כֵינוּ ָשׂ ֵרינוּ כֹּהֲ נֵינוּ וַאֲ בֹתֵ ינוּ ל ֹא ﬠָ שׂוּ ָ
ְ
9:34וְאֶ
בָּ הֶ ם:
וּבאֶ ֶרץ הָ ְרחָ בָ ה וְהַ ְשּׁ ֵמנָה אֲ ֶשׁר־נ ַָת ָתּ ִל ְפנֵיהֶ ם ל ֹא ﬠֲבָ דוּ
טוּב הָ ָרב אֲ ֶשׁר־נָתַ תָּ לָ הֶ ם ְ
וּב ְ
כוּתם ְ
9:35וְהֵ ם ְבּ ַמלְ ָ
ֹא־שׁבוּ ִמ ַמּﬠַ ְללֵ יהֶ ם הָ ָרﬠִ ים:
ְול ָ
ת־פּ ְריָהּ וְאֶ ת־טוּבָ הּ ִהנֵּה אֲ נ ְַחנוּ ﬠֲבָ ִדים
ִ
ֹתינוּ לֶ אֱ כֹל אֶ
ִ 9:36הנֵּה אֲ נ ְַחנוּ הַ יּוֹם ﬠֲבָ ִדים וְהָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־נ ַָת ָתּה לַ אֲ ב ֵ
ﬠָ לֶ יהָ :
וּבצָ ָרה
וּב ְבהֶ ְמ ֵתּנוּ כִּ ְרצוֹנָם ְ
ֹאותינוּ וְﬠַ ל גְּ וִיֹּ ֵתינוּ מ ְֹשׁ ִלים ִ
וּתבוּאָ תָ הּ ַמ ְרבָּ ה לַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר־נ ַָת ָתּה ﬠָ לֵ ינוּ ְבּחַ טּ ֵ
ְ 9:37
גְ דוֹלָ ה אֲ נ ְָחנוּ:
וּבכָל־ז ֹאת אֲ נ ְַחנוּ כּ ְֹר ִתים אֲ מָ נָה ְוכ ְֹת ִבים וְﬠַ ל הֶ חָ תוּם ָשׂ ֵרינוּ לְ ִויֵּנוּ כֹּהֲ נֵינוּ:
ְ 10:1
תוּמים נְ חֶ ְמיָה הַ ִתּ ְר ָשׁ ָתא בֶּ ן־חֲ כ ְַליָה וְצִ ְד ִקיָּה:
10:2וְﬠַ ל הַ חֲ ִ
ְ 10:3שׂ ָריָה ֲﬠז ְַריָה י ְִר ְמיָה:
10:4פַּ ְשׁחוּר אֲ ַמ ְריָה ַמלְ כִּ יָּה:
10:5חַ טּוּשׁ ְשׁבַ ְניָה מַ לּוּ :
10:6חָ ִרם ְמ ֵרמוֹת עֹ בַ ְדיָה:
ָ 10:7דּנִ יֵּאל גִּ נְּתוֹן בָּ רוּ :
ְ 10:8משֻׁ לָּ ם אֲ ִביָּה ִמיּ ִָמן:
10:9מַ ﬠַ זְ יָה ִבלְ גַּי ְשׁמַ ﬠְ יָה אֵ לֶּ ה הַ כֹּהֲ נִים:
10:10וְהַ ְלוִיִּ ם יֵשׁוּﬠַ בֶּ ן־אֲ ַז ְניָה ִבּנּוּי ִמ ְבּנֵי חֵ נ ָָדד ַק ְד ִמיאֵ ל:
יטא פְּ לָ איָה חָ נָן:
10:11וַאֲ חֵ יהֶ ם ְשׁבַ נְ יָה ה ִוֹדיָּה ְק ִל ָ
ִ 10:12מיכָא ְרחוֹב חֲ ַשׁ ְביָה:
10:13זַכּוּר ֵשׁ ֵר ְביָה ְשׁבַ ְניָה:
הוֹדיָּה בָ נִי ְבּנִינוּ:
ִ 10:14
אשׁי הָ ﬠָ ם פַּ ְרעֹשׁ פַּ חַ ת מוֹאָ ב ﬠֵ ילָ ם זַתּוּא בָּ נִי:
ָ 10:15ר ֵ
ֻ 10:16בּנִּי ﬠַ זְ גָּד בֵּ בָ י:
10:17אֲ ֹד ִניָּה ִבגְ וַי ﬠָ ִדין:
10:18אָ טֵ ר ִחזְ ִקיָּה ﬠַ זּוּר:
הוֹדיָּה חָ שֻׁ ם בֵּ צָי:
ִ 10:19
10:20חָ ִריף ֲﬠנָתוֹת נובי נֵיבָ י:
10:21מַ גְ פִּ יﬠָ שׁ ְמשֻׁ לָּ ם חֵ זִ יר:
ְ 10:22מ ֵשׁיז ְַבאֵ ל צָדוֹק יַדּוּﬠַ :
10:23פְּ לַ ְטיָה חָ נָן ֲﬠ ָניָה:
הוֹשׁﬠַ חֲ ַנ ְניָה חַ שּׁוּב:
ֵ 10:24
10:25הַ לּוֹחֵ שׁ פִּ לְ חָ א שׁוֹבֵ ק:
ֲשׂיָה:
ְ 10:26רחוּם חֲ ַשׁ ְבנָה ַמﬠ ֵ
10:27וַאֲ ִחיָּה חָ נָן ﬠָ נָן:
10:28מַ לּוּ חָ ִרם בַּ ֲﬠנָה:
ל־תּוֹרת
ַ
נִּב ָדּל ֵמﬠַ ֵמּי הָ אֲ ָרצוֹת אֶ
נְּתינִים ְוכָל־הַ ְ
וּשׁאָ ר הָ ﬠָ ם הַ כֹּהֲ נִים הַ ְלוִיִּ ם הַ שּׁוֹﬠ ֲִרים הַ ְמשׁ ְֹר ִרים הַ ִ
ְ 10:29
יוֹדﬠַ מֵ ִבין:
וּבנֹתֵ יהֶ ם כֹּל ֵ
הָ אֱ ִהים נְ ֵשׁיהֶ ם ְבּנֵיהֶ ם ְ
ֹשׁה
תוֹרת הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר נ ְִתּנָה ְבּיַד מ ֶ
וּב ְשׁבוּﬠָ ה לָ לֶ כֶת ְבּ ַ
10:30מַ חֲ זִ ִיקים ﬠַ ל־אֲ חֵ יהֶ ם אַ ִדּ ֵיריהֶ ם וּבָ ִאים ְבּאָ לָ ה ִ
וּמ ְשׁפָּ ָטיו וְחֻ ָקּיו:
ָל־מצְ ות יְהוָה אֲ ֹדנֵינוּ ִ
ﬠֶ בֶ ד־הָ אֱ ִהים וְלִ ְשׁמוֹר וְלַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־כּ ִ
ֹתיהֶ ם ל ֹא ִנ ַקּח ְלבָ נֵינוּ:
ת־בּנ ֵ
ְ
ֹתינוּ ְלﬠַ ֵמּי הָ אָ ֶרץ וְאֶ
ֹא־נִתּן ְבּנ ֵ
ֵ
10:31וַאֲ ֶשׁר ל

קֹדשׁ
וּביוֹם ֶ
ָל־שׁבֶ ר ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת לִ ְמכּוֹר ל ֹא־נִ ַקּח ֵמהֶ ם בַּ ַשּׁבָּ ת ְ
יאים אֶ ת־הַ מַּ ָקּחוֹת ְוכ ֶ
10:32וְﬠַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ הַ ְמ ִב ִ
וּמ ָשּׁא כָל־יָד:
יﬠית ַ
וְנִ טֹּ שׁ אֶ ת־הַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִב ִ
10:33וְהֶ ﬠֱמַ ְדנוּ ﬠָ לֵ ינוּ ִמצְ ות לָ תֵ ת ﬠָ לֵ ינוּ ְשׁלִ ִשׁית הַ ֶשּׁ ֶקל בַּ ָשּׁנָה לַ ֲﬠב ַֹדת בֵּ ית אֱ הֵ ינוּ:
וּמנְ חַ ת הַ ָתּ ִמיד וּלְ עוֹלַ ת הַ תָּ ִמיד הַ ַשּׁבָּ תוֹת הֶ חֳ ָד ִשׁים לַ מּוֹﬠ ֲִדים וְלַ ֳקּ ָד ִשׁים וְלַ חַ ָטּאוֹת ְלכַפֵּ ר
ְ 10:34ללֶ חֶ ם הַ ַמּﬠ ֲֶרכֶת ִ
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכֹל ְמלֶ אכֶת בֵּ ית־אֱ הֵ ינוּ:
ֹתינוּ ְל ִﬠ ִתּים
ל־ק ְרבַּ ן הָ ﬠֵ צִ ים הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִיִּ ם וְהָ ﬠָ ם לְ הָ ִביא ְלבֵ ית אֱ הֵ ינוּ ְלבֵ ית־אֲ ב ֵ
גּוֹרלוֹת ִהפַּ לְ נוּ ﬠַ ֻ
10:35וְהַ ָ
תּוֹרה:
ל־מזְ בַּ ח יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ַכּכָּתוּב בַּ ָ
ְמזֻמָּ ִנים ָשׁנָה ְב ָשׁנָה לְ בַ ﬠֵ ר ﬠַ ִ
ָל־פּ ִרי כָל־ﬠֵ ץ ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ְלבֵ ית יְהוָה:
כּוּרי כּ ְ
וּב ֵ
כּוּרי אַ ְד ָמתֵ נוּ ִ
ת־בּ ֵ
וּלהָ ִביא אֶ ִ
ְ 10:36
כוֹרי ְב ָק ֵרינוּ וְצ ֹאנֵינוּ לְ הָ ִביא ְלבֵ ית אֱ הֵ ינוּ לַ כֹּהֲ נִים
ת־בּ ֵ
ְ
תּוֹרה וְאֶ
וּבהֶ ְמתֵּ ינוּ ַכּכָּתוּב בַּ ָ
ת־בּכֹרוֹת בָּ נֵינוּ ְ
ְ
10:37וְאֶ
הַ ְמ ָשׁ ְר ִתים ְבּבֵ ית אֱ הֵ ינוּ:
וּתרוּמֹתֵ ינוּ וּפְ ִרי כָל־ﬠֵ ץ ִתּירוֹשׁ ְויִצְ הָ ר נ ִָביא לַ כֹּהֲ נִ ים אֶ ל־לִ ְשׁכוֹת בֵּ ית־אֱ הֵ ינוּ
אשׁית ﬠ ֲִריסֹתֵ ינוּ ְ
ת־ר ִ
10:38וְאֶ ֵ
וּמ ְﬠ ַשׂר אַ ְד ָמ ֵתנוּ לַ ְלוִיִּ ם וְהֵ ם הַ לְ וִיִּ ם הַ ְמﬠַ ְשּׂ ִרים ְבּכֹל ﬠָ ֵרי ֲﬠב ָֹדתֵ נוּ:
ַ
ֲשׂר ְלבֵ ית אֱ הֵ ינוּ
ֲשׂר הַ מַּ ﬠ ֵ
10:39וְהָ יָה הַ כֹּהֵ ן בֶּ ן־אַ הֲ רֹן ﬠִ ם־הַ ְלוִיִּ ם בַּ ְﬠ ֵשׂר הַ לְ וִיִּ ם וְהַ לְ וִיִּ ם ַיﬠֲלוּ אֶ ת־מַ ﬠ ַ
אֶ ל־הַ לְּ ָשׁכוֹת לְ בֵ ית הָ אוֹצָ ר:
ְשׁם כְּ לֵ י הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
רוּמת הַ ָדּגָן הַ ִתּירוֹשׁ וְהַ יִּ צְ הָ ר ו ָ
ת־תּ ַ
ְ
וּבנֵי הַ לֵּ וִי אֶ
10:40כִּ י אֶ ל־הַ לְּ ָשׁכוֹת י ִָביאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
שׁ ְר ִרים ְול ֹא ַנ ֲﬠזֹב אֶ ת־בֵּ ית אֱ הֵ ינוּ:
וְהַ כֹּהֲ נִים הַ ְמ ָשׁ ְר ִתים וְהַ שּׁוֹﬠ ֲִרים וְהַ ְמ ֹ
ירוּשׁלַ ִם ﬠִ יר
ָ
ֲשׂ ָרה לָ ֶשׁבֶ ת ִבּ
גוֹרלוֹת לְ הָ ִביא אֶ חָ ד ִמן־הָ ﬠ ָ
וּשׁאָ ר הָ ﬠָ ם ִהפִּ ילוּ ָ
ירוּשׁלָ ִם ְ
ָ
ַ 11:1ויּ ְֵשׁבוּ ָשׂ ֵרי־הָ ﬠָ ם ִבּ
ְת ַשׁע הַ יָּדוֹת בֶּ ﬠָ ִרים:
קֹּדשׁ ו ֵ
הַ ֶ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
11:2וַיְבָ רֲ כוּ הָ ﬠָ ם לְ כֹל הָ אֲ נ ִָשׁים הַ ִמּ ְתנ ְַדּ ִבים לָ ֶשׁבֶ ת ִבּ
ְהוּדה י ְָשׁבוּ ִאישׁ בַּ אֲ חֻ זָּתוֹ ְבּﬠָ ֵריהֶ ם י ְִשׂ ָראֵ ל הַ כֹּהֲ נִים
וּבﬠָ ֵרי י ָ
ירוּשׁלָ ִם ְ
ָ
אשׁי הַ ְמּ ִדינָה אֲ ֶשׁר י ְָשׁבוּ ִבּ
11:3וְאֵ לֶּ ה ָר ֵ
וּבנֵי ﬠַ ְב ֵדי ְשׁ מֹה:
וְהַ לְ וִיִּ ם וְהַ נּ ְִתינִים ְ
ן־שׁפַ ְטיָה
ְהוּדה ﬠֲתָ יָה בֶ ן־ﬠֻזִּ יָּה בֶּ ן־זְ כ ְַריָה בֶ ן־אֲ ַמ ְריָה בֶּ ְ
וּמ ְבּנֵי ִבנְ י ִָמן ִמ ְבּנֵי י ָ
ְהוּדה ִ
וּשׁלַ ִם י ְָשׁבוּ ִמ ְבּנֵי י ָ
וּביר ָ
ִ 11:4
בֶ ן־מַ הֲ לַ לְ אֵ ל ִמ ְבּנֵי־פָ ֶרץ:
ֲשׂיָה בֶ ן־בָּ רוּ בֶּ ן־כָּל־חֹ זֶה בֶּ ן־חֲ ָזיָה בֶ ן־ﬠ ֲָדיָה בֶ ן־יוֹ ָי ִריב בֶּ ן־זְ כ ְַריָה בֶּ ן־הַ ֵשּׁלָ נִי:1
וּמﬠ ֵ
ַ 11:5
מנָה אַ ְנ ֵשׁי־חָ יִל:
וּשׁ ֹ
ירוּשׁלָ ִם אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ִשׁ ִשּׁים ְ
ָ
ָל־בּנֵי־פֶ ֶרץ הַ יֹּ ְשׁ ִבים ִבּ
11:6כּ ְ
ְשׁﬠְ יָה:
יתיאֵ ל בֶּ ן־י ַ
ן־א ִ
ֲשׂיָה בֶּ ִ
ן־מﬠ ֵ
ן־משֻׁ לָּ ם בֶּ ן־יוֹﬠֵ ד בֶּ ן־פְּ ָדיָה בֶ ן־קוֹלָ יָה בֶ ַ
11:7וְאֵ לֶּ ה ְבּנֵי ִבנְ י ִָמן סַ לֻּא בֶּ ְ
מנָה:
וּשׁ ֹ
11:8וְאַ חֲ ָריו גַּבַּ י סַ לָּ י ְתּ ַשׁע מֵ אוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ִיהוּדה בֶ ן־הַ ְסּנוּאָ ה ﬠַ ל־הָ ִﬠיר ִמ ְשׁנֶה:
11:9וְיוֹאֵ ל בֶּ ן־זִ כְ ִרי פָּ ִקיד ﬠֲלֵ יהֶ ם ו ָ
ִ 11:10מן־הַ כֹּהֲ נִים י ְַד ְﬠיָה בֶ ן־יוֹי ִָריב יָכִ ין:
ן־מ ָריוֹת בֶּ ן־אֲ ִחיטוּב ְנגִ ד בֵּ ית הָ אֱ ִהים:
ן־משֻׁ לָּ ם בֶּ ן־צָדוֹק בֶּ ְ
ן־חלְ ִקיָּה בֶּ ְ
ֲ 11:11ﬠז ְַריָה 2בֶ ִ
וּשׁ ָניִם ַוﬠ ֲָדיָה בֶּ ן־ ְי רֹחָ ם בֶּ ן־פְּ לַ ְליָה בֶּ ן־אַ ְמצִ י בֶ ן־זְ כ ְַריָה
מנֶה מֵ אוֹת ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
11:12וַאֲ חֵ יהֶ ם עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה לַ בַּ יִת ְשׁ ֹ
בֶּ ן־פַּ ְשׁחוּר בֶּ ן־מַ לְ כִּ יָּה:
ן־א ֵמּר:
ן־מ ִשׁלֵּ מוֹת בֶּ ִ
וּשׁ ָניִם וַﬠֲמַ ְשׁסַ י בֶּ ן־ ֲﬠז ְַראֵ ל בֶּ ן־אַ ְחזַי בֶּ ְ
אשׁים לְ אָ בוֹת מָ אתַ יִם אַ ְרבָּ ﬠִ ים ְ
11:13וְאֶ חָ יו ָר ִ
דוֹלים:
מנָה וּפָ ִקיד ﬠֲלֵ יהֶ ם ז ְַב ִדּיאֵ ל בֶּ ן־הַ גְּ ִ
וּשׁ ֹ
בּוֹרי חַ יִל ֵמאָ ה ﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
 11:14וְאֶ חָ יו גִּ ֵ
יקם בֶּ ן־חֲ ַשׁ ְביָה בֶּ ן־בּוּנִּי:
וּמן־הַ ְלוִיִּ ם ְשׁמַ ְﬠיָה בֶ ן־חַ שּׁוּב בֶּ ן־ﬠַ זְ ִר ָ
ִ 11:15
אשׁי הַ לְ וִיִּ ם:
ְשׁ ְבּתַ י וְיוֹזָבָ ד ﬠַ ל־הַ ְמּלָ אכָה הַ ִחי ֹצנָה לְ בֵ ית הָ אֱ ִהים מֵ ָר ֵ
11:16ו ַ
ְהוֹדה לַ ְתּפִ לָּ ה וּבַ ְקבֻּ ְקיָה ִמ ְשׁנֶה מֵ אֶ חָ יו וְﬠַ ְב ָדּא
ן־מיכָה בֶּ ן־זִ כְ ִרי בֶ ן־אָ סָ ף ר ֹאשׁ הַ ְתּ ִהלָ ה י ֶ
וּמתַּ ְניָה בֶ ִ
ַ 11:17
ן־שׁמּוּﬠַ בֶּ ן־גָּלָ ל בֶּ ן־ידיתון יְדוּתוּן:
בֶּ ַ
מנִים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה:
11:18כָּל־הַ לְ וִיִּ ם ְבּﬠִ יר הַ קֹּ ֶדשׁ מָ אתַ יִם ְשׁ ֹ
וּשׁ ָניִם:
11:19וְהַ שּׁוֹﬠ ֲִרים ﬠַ קּוּב ַט ְלמוֹן וַאֲ חֵ יהֶ ם הַ שּׁ ְֹמ ִרים בַּ ְשּׁﬠָ ִרים מֵ אָ ה ִשׁ ְב ִﬠים ְ
ְהוּדה ִאישׁ ְבּנַחֲ לָ תוֹ:
וּשׁאָ ר י ְִשׂ ָראֵ ל הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִיִּ ם ְבּכָל־ﬠָ ֵרי י ָ
ְ 11:20
11:21וְהַ נּ ְִתינִים יֹ ְשׁ ִבים בָּ עֹפֶ ל וְצִ יחָ א וְגִ ְשׁפָּ א ﬠַ ל־הַ נּ ְִתינִים:
שׁ ְר ִרים ְל ֶנגֶד ְמלֶ אכֶת
ן־מיכָא ִמ ְבּנֵי אָ סָ ף הַ ְמ ֹ
ן־מ ַתּ ְניָה בֶּ ִ
ירוּשׁלַ ִם ﬠֻזִּ י בֶ ן־בָּ נִי בֶּ ן־חֲ ַשׁ ְביָה בֶּ ַ
ָ
וּפ ִקיד הַ ְלוִיִּ ם ִבּ
ְ 11:22
בֵּ ית־הָ אֱ ִהים:
י־מצְ וַת הַ מֶּ לֶ ﬠֲלֵ יהֶ ם וַאֲ מָ נָה ﬠַ ל־הַ ְמשׁ ְֹר ִרים ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ:
11:23כִּ ִ
ָל־דּבָ ר לָ ﬠָ ם:
ְהוּדה ְליַד הַ מֶּ לֶ לְ כ ָ
ן־מ ֵשׁיז ְַבאֵ ל ִמ ְבּנֵי־ז ֶַרח בֶּ ן־י ָ
וּפתַ ְחיָה בֶּ ְ
ְ 11:24
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יקּ ְבצְ אֵ ל וַחֲ צֵ ֶריהָ :
וּב ַ
ֹתיהָ ִ
וּבנ ֶ
וּב ִדיבֹן ְ
ֹתיהָ ְ
וּבנ ֶ
ְהוּדה י ְָשׁבוּ ְבּ ִק ְריַת הָ אַ ְרבַּ ע ְ
11:25וְאֶ ל־הַ חֲ צֵ ִרים ִבּ ְשׂ ֹדתָ ם ִמ ְבּנֵי י ָ
וּבבֵ ית פָּ לֶ ט:
וּבמוֹלָ ָדה ְ
וּביֵשׁוּﬠַ ְ
ְ 11:26
וּבנֹתֶ יהָ :
וּב ְבאֵ ר ֶשׁבַ ע ְ
11:27וּבַ חֲ צַר שׁוּﬠָ ל ִ
ֹתיהָ :
וּב ְבנ ֶ
וּב ְמ ֹכנָה ִ
וּבצִ ְקלַ ג ִ
ְ 11:28
וּבי ְַרמוּת:
וּב ָצ ְרﬠָ ה ְ
וּבﬠֵ ין ִרמּוֹן ְ
ְ 11:29
ֵיא־הנֹּם:
ִ
ר־שׁבַ ע ﬠַ ד־גּ
ֶ
וּבנֹתֶ יהָ וַיַּחֲ נוּ ִמ ְבּאֵ
וּשׂדֹתֶ יהָ ֲﬠז ֵָקה ְ
ָ 11:30זנֹחַ ﬠֲדֻ לָּ ם וְחַ צְ ֵריהֶ ם לָ כִ ישׁ ְ
וּבנֹתֶ יהָ :
וּמ ְבּנֵי ִב ְני ִָמן ִמגָּבַ ע ִמכְ מָ שׂ וְﬠַ יָּה וּבֵ ית־אֵ ל ְ
ִ 11:31
ֲ 11:32ﬠנָתוֹת נֹב ֲﬠ ָנ ְניָה:
11:33חָ צוֹר ָרמָ ה גִּ תָּ יִם:
11:34חָ ִדיד צְ ב ִֹﬠים נְבַ לָּ ט:
 11:35ד וְאוֹנוֹ גֵּי הַ חֲ ָר ִשׁים:
ְהוּדה ְל ִב ְני ִָמין:
וּמן־הַ לְ וִיִּ ם ַמ ְחלְ קוֹת י ָ
ִ 11:36
ן־שׁאַ לְ ִתּיאֵ ל ְויֵשׁוּﬠַ ְשׂ ָריָה י ְִר ְמיָה ﬠֶ זְ ָרא:
12:1וְאֵ לֶּ ה הַ כֹּהֲ נִים וְהַ לְ וִיִּ ם אֲ ֶשׁר ﬠָ לוּ ﬠִ ם־זְ רֻ בָּ בֶ ל בֶּ ְ
12:2אֲ מַ ְריָה מַ לּוּ חַ טּוּשׁ:
ְ 12:3שׁ ַכ ְניָה ְרחֻ ם ְמ ֵרמֹת:
ִ 12:4ﬠדּוֹא גִ נְּתוֹן אֲ ִביָּה:
ִ 12:5מיּ ִָמין מַ ﬠַ ְדיָה ִבּלְ גָּה:
ְ 12:6שׁמַ ﬠְ יָה וְיוֹי ִָריב י ְַדﬠְ יָה:
אשׁי הַ כֹּהֲ נִים וַאֲ חֵ יהֶ ם ִבּימֵ י יֵשׁוּﬠַ :
12:7סַ לּוּ ﬠָ מוֹק ִחלְ ִקיָּה י ְַדﬠְ יָה אֵ לֶּ ה ָר ֵ
ְהוּדה מַ תַּ ְניָה ﬠַ ל־הֻ יְּ דוֹת הוּא וְאֶ חָ יו:
12:8וְהַ לְ וִיִּ ם יֵשׁוּﬠַ ִבּנּוּי ַק ְד ִמיאֵ ל ֵשׁ ֵר ְביָה י ָ
12:9וּבַ ְקבֻּ ְקיָה ְוﬠֻנִּי אֲ חֵ יהֶ ם לְ נֶגְ ָדּם לְ ִמ ְשׁמָ רוֹת:
ְ 12:10ויֵשׁוּﬠַ הוֹלִ יד אֶ ת־יוֹי ִָקים וְיוֹי ִָקים הוֹלִ יד אֶ ת־אֶ לְ י ִָשׁיב וְאֶ לְ י ִָשׁיב אֶ ת־יוֹי ָָדע:
12:11וְיוֹי ָָדע הוֹלִ יד אֶ ת־יוֹנָתָ ן וְיוֹנָתָ ן הוֹלִ יד אֶ ת־יַדּוּﬠַ :
אשׁי הָ אָ בוֹת לִ ְשׂ ָריָה ְמ ָריָה לְ י ְִר ְמיָה חֲ ַנ ְניָה:
וּבימֵ י יוֹי ִָקים הָ יוּ כֹהֲ ִנים ָר ֵ
ִ 12:12
12:13לְ ﬠֶ זְ ָרא ְמשֻׁ לָּ ם לַ אֲ מַ ְריָה יְהוֹחָ נָן:
ְ 12:14ל ַמלּוּ יוֹנָתָ ן לִ ְשׁבַ ְניָה יוֹסֵ ף:
12:15לְ חָ ִרם ﬠַ ְדנָא לִ ְמ ֵרמוֹת חֶ לְ ָקי:
12:16לְ ﬠִ דּוֹא זְ כ ְַריָה לְ גִ נְּתוֹן ְמשֻׁ לָּ ם:
12:17לַ אֲ ִביָּה זִ כְ ִרי לְ ִמ ְני ִָמין לְ מוֹﬠַ ְדיָה פִּ לְ טָ י:
12:18לְ ִבלְ גָּה ַשׁמּוּﬠַ לִ ְשׁמַ ﬠְ יָה יְהוֹנָתָ ן:
ידﬠְ יָה ﬠֻזִּ י:
12:19וּלְ יוֹי ִָריב מַ ְתּנַי לִ ַ
ְ 12:20לסַ לַּ י ַקלָּ י לְ ﬠָ מוֹק ﬠֵ בֶ ר:
ידﬠְ יָה נְתַ נְאֵ ל:
12:21לְ ִחלְ ִקיָּה חֲ ַשׁ ְביָה לִ ַ
אשׁי אָ בוֹת וְהַ כֹּהֲ ִנים ﬠַ ל־מַ לְ כוּת ָדּ ְריָוֶשׁ 1הַ פָּ ְר ִסי:
תוּבים ָר ֵ
12:22הַ לְ וִיִּ ם ִבּימֵ י אֶ לְ י ִָשׁיב יוֹי ָָדע ְויוֹחָ נָן ְויַדּוּﬠַ כְּ ִ
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים וְﬠַ ד־יְמֵ י יוֹחָ נָן בֶּ ן־אֶ ְלי ִָשׁיב:
אשׁי הָ אָ בוֹת כְּ ִ
ְ 12:23בּנֵי לֵ וִי ָר ֵ
ן־ק ְד ִמיאֵ ל וַאֲ חֵ יהֶ ם ְלנֶגְ ָדּם ְלהַ לֵּ ל ְלהוֹדוֹת ְבּ ִמצְ וַת ָדּוִיד
אשׁי הַ ְלוִיִּ ם חֲ ַשׁ ְביָה ֵשׁ ֵר ְביָה ְויֵשׁוּﬠַ בֶּ ַ
12:24ו ְָר ֵ
ִאישׁ־הָ אֱ ִהים ִמ ְשׁמָ ר לְ ﬠֻמַּ ת ִמ ְשׁמָ ר:
ַ 12:25מתַּ נְ יָה וּבַ ְק ֻבּ ְקיָה עֹבַ ְדיָה ְמשֻׁ לָּ ם טַ לְ מוֹן ﬠַ קּוּב שׁ ְֹמ ִרים שׁוֹﬠ ֲִרים ִמ ְשׁ ָמר בַּ אֲ סֻ פֵּ י הַ ְשּׁﬠָ ִרים:
ימי נְ חֶ ְמיָה הַ פֶּ חָ ה וְﬠֶ זְ ָרא הַ כֹּהֵ ן הַ סּוֹפֵ ר:
וּב ֵ
ן־יוֹצָד ק ִ
ָ
ימי יוֹי ִָקים בֶּ ן־יֵשׁוּﬠַ בֶּ
12:26אֵ לֶּ ה ִבּ ֵ
ירוּשׁלָ ִם לַ ֲﬠשֹׂת חֲ נֻכָּה ו ְִשׂ ְמחָ ה
ָ
ֹתם לַ הֲ ִביאָ ם ִל
ָל־מקוֹמ ָ
ְרוּשׁלַ ִם ִבּ ְקשׁוּ אֶ ת־הַ ְלוִיִּ ם ִמכּ ְ
חוֹמת י ָ
ַ
12:27וּבַ חֲ נֻכַּת
וּבכִ נֹּרוֹת:
וּב ִשׁיר ְמצִ ְל ַתּיִם נְבָ ִלים ְ
וּבתוֹדוֹת ְ
ְ
וּמן־חַ צְ ֵרי ְנ טֹפָ ִתי:
רוּשׁלַ ִם ִ
וּמן־הַ כִּ כָּר ְס ִביבוֹת ְי ָ
12:28וַיֵּאָ ְספוּ ְבּנֵי הַ ְמשׁ ְֹר ִרים ִ
רוּשׁלָ ִם:
וּמ ְשּׂדוֹת גֶּבַ ע וְﬠַ זְ ָמוֶת כִּ י חֲ צֵ ִרים בָּ נוּ לָ הֶ ם הַ ְמשׁ ֲֹר ִרים ְס ִביבוֹת ְי ָ
וּמבֵּ ית הַ גִּ לְ גָּל ִ
ִ 12:29
חוֹמה:
12:30וַיִּ ַטּהֲ רוּ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְלוִיִּ ם ַוי ְַטהֲ רוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם וְאֶ ת־הַ ְשּׁﬠָ ִרים וְאֶ ת־הַ ָ
חוֹמה ְל ַשׁﬠַ ר
ְתהֲ ֻלכֹת לַ יּ ִָמין ֵמﬠַ ל לַ ָ
ידה ְשׁ ֵתּי תוֹדֹת גְּ דוֹ ת ו ַ
ְהוּדה מֵ ﬠַ ל לַ חוֹמָ ה וָאַ ﬠ ֲִמ ָ
ת־שׂ ֵרי י ָ
ָ
12:31וָאַ ﬠֲלֶ ה אֶ
הָ אַ ְשׁפֹּת:
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ְהוּדה:
הוֹשׁ ְﬠיָה וַחֲ צִ י ָשׂ ֵרי י ָ
ַ
12:32וַיֵּלֶ אַ חֲ ֵריהֶ ם
וּמשֻׁ לָּ ם:
12:33וַ ֲﬠז ְַריָה ﬠֶ זְ ָרא ְ
וּשׁמַ ְﬠיָה ְוי ְִר ְמיָה:
וּב ְני ִָמן ְ
ְהוּדה ִ
12:34י ָ
ן־מי ָכיָה בֶּ ן־זַכּוּר בֶּ ן־אָ סָ ף:
ן־מ ַתּנְ יָה בֶּ ִ
ן־שׁ ַמ ְﬠיָה בֶּ ַ
וּמ ְבּנֵי הַ כֹּהֲ ִנים בַּ חֲ צֹצְ רוֹת זְ כ ְַריָה בֶ ן־יוֹנ ָָתן בֶּ ְ
ִ 12:35
י־שׁיר ָדּוִיד ִאישׁ הָ אֱ ִהים וְﬠֶ זְ ָרא הַ סּוֹפֵ ר
ִיהוּדה חֲ נָנִי ִבּכְ לֵ ִ
נְתנְאֵ ל ו ָ
12:36וְאֶ חָ יו ְשׁ ַמ ְﬠיָה וַ ֲﬠז ְַראֵ ל ִמלֲלַ י גִּ לֲלַ י ָמﬠַ י ַ
לִ פְ נֵיהֶ ם:
חוֹמה ֵמﬠַ ל ְלבֵ ית ָדּוִיד וְﬠַ ד ַשׁﬠַ ר הַ ַמּ ִים ִמזְ ָרח:
12:37וְﬠַ ל ַשׁﬠַ ר הָ ﬠַ יִן ְונֶגְ ָדּם ﬠָ לוּ ﬠַ ל־מַ ﬠֲלוֹת ﬠִ יר ָדּוִיד בַּ מַּ ﬠֲלֶ ה לַ ָ
נּוּרים וְﬠַ ד
תּוֹדה הַ ֵשּׁנִית הַ הוֹלֶ כֶת לְ מוֹאל וַאֲ נִי אַ חֲ ֶריהָ וַחֲ צִ י הָ ﬠָ ם מֵ ﬠַ ל ְלהַ חוֹמָ ה ֵמﬠַ ל ְל ִמגְ ַדּל הַ ַתּ ִ
12:38וְהַ ָ
הַ חוֹמָ ה הָ ְרחָ בָ ה:
וּמגְ ַדּל הַ ֵמּאָ ה וְﬠַ ד ַשׁﬠַ ר הַ צּ ֹאן
וּמגְ ַדּל חֲ נַנְאֵ ל ִ
ל־שׁﬠַ ר הַ ָדּגִ ים ִ
ְשׁנָה וְﬠַ ַ
ל־שׁﬠַ ר הַ י ָ
וּמﬠַ ל ְל ַשׁﬠַ ר־אֶ ְפ ַריִם וְﬠַ ַ
ֵ 12:39
וְﬠָ ְמדוּ ְבּ ַשׁﬠַ ר הַ ַמּטָּ ָרה:
12:40וַתַּ ֲﬠמ ְֹדנָה ְשׁתֵּ י הַ תּוֹדֹת ְבּבֵ ית הָ אֱ ִהים וַאֲ נִי וַחֲ צִ י הַ ְסּ ָג ִנים ﬠִ ִמּי:
ֲשׂיָה ִמנְ י ִָמין ִמי ָכיָה אֶ ְליוֹﬠֵ ינַי זְ כ ְַריָה חֲ ַנ ְניָה בַּ חֲ צֹצְ רוֹת:
12:41וְהַ כֹּהֲ נִים אֶ לְ י ִָקים ַמﬠ ֵ
שׁ ְר ִרים ְויִזְ ַר ְחיָה הַ פָּ ִקיד:
וּשׁ ַמﬠְ יָה וְאֶ ְלﬠָ זָר ְוﬠֻזִּ י וִיהוֹחָ נָן וּמַ לְ כִּ יָּה וְﬠֵ ילָ ם וָﬠָ זֶר וַיּ ְַשׁ ִמיעוּ הַ ְמ ֹ
ֲשׂיָה ְ
12:42וּמַ ﬠ ֵ
12:43וַיִּ זְ ְבּחוּ בַ יּוֹם־הַ הוּא זְ בָ ִחים גְּ דוֹלִ ים וַיִּ ְשׂ ָמחוּ כִּ י הָ אֱ ִהים ִשׂ ְמּחָ ם ִשׂ ְמחָ ה גְ דוֹלָ ה ְוגַם הַ נּ ִָשׁים ְוהַ יְלָ ִדים ָשׂ ֵמחוּ
ְרוּשׁלַ ִם מֵ ָרחוֹק:
ו ִַתּ ָשּׁמַ ע ִשׂ ְמחַ ת י ָ
אשׁית וְלַ מַּ ﬠַ ְשׂרוֹת ִלכְ נוֹס בָּ הֶ ם ִמ ְשּׂ ֵדי
12:44וַיִּ פָּ ְקדוּ בַ יּוֹם הַ הוּא אֲ נ ִָשׁים ﬠַ ל־הַ ְנּ ָשׁכוֹת לָ אוֹ ָצרוֹת לַ ְתּרוּמוֹת לָ ֵר ִ
עֹמ ִדים:
ְהוּדה ﬠַ ל־הַ כֹּהֲ נִים וְﬠַ ל־הַ ְלוִיִּ ם הָ ְ
תּוֹרה לַ כֹּהֲ נִים וְלַ לְ וִיִּ ם כִּ י ִשׂ ְמחַ ת י ָ
הֶ ﬠָ ִרים ְמנָאוֹת הַ ָ
וּשׁ מֹה ְבנוֹ:
שּׁﬠ ֲִרים כְּ ִמצְ וַת ָדּוִיד ְ
וּמ ְשׁמֶ ֶרת הַ טָּ הֳ ָרה וְהַ ְמשׁ ְֹר ִרים וְהַ ֹ
12:45וַיִּ ְשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁמֶ ֶרת אֱ הֵ יהֶ ם ִ
יר־תּ ִהלָּ ה וְהֹ דוֹת לֵ א ִהים:
אשׁי הַ ְמשׁ ְֹר ִרים ו ְִשׁ ְ
י־בימֵ י ָדוִיד וְאָ סָ ף ִמ ֶקּ ֶדם ראש ָר ֵ
12:46כִּ ִ
שּׁﬠ ֲִרים ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ וּמַ ְק ִדּ ִשׁים
וּבימֵ י ְנחֶ ְמיָה נ ְֹתנִים ְמנָיוֹת הַ ְמשׁ ְֹר ִרים וְהַ ֹ
ְ 12:47וכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּימֵ י זְ רֻ בָּ בֶ ל ִ
לַ לְ וִיִּ ם וְהַ לְ וִיִּ ם מַ ְק ִדּ ִשׁים לִ ְבנֵי אַ הֲ רֹן:
מּנִי וּמֹאָ ִבי ִבּ ְקהַ ל הָ אֱ ִהים
ֹשׁה ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם ְונ ְִמצָא כָּתוּב בּוֹ אֲ ֶשׁר ל ֹא־יָבוֹא ﬠַ ֹ
13:1בַּ יּוֹם הַ הוּא ִנ ְק ָרא ְבּסֵ פֶ ר מ ֶ
ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ת־בּלְ ﬠָ ם לְ ַקלְ לוֹ וַיַּהֲ ֹפ אֱ הֵ ינוּ הַ ְקּלָ לָ ה ִל ְב ָרכָה:
ִ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ לֶּ חֶ ם וּבַ ָמּיִם וַיִּ ְשׂכֹּר ﬠָ לָ יו אֶ
ְ
13:2כִּ י ל ֹא ִק ְדּמוּ אֶ
תּוֹרה וַיּ ְַב ִדּילוּ כָל־ﬠֵ ֶרב ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל:
13:3וַי ְִהי כְּ ָשׁ ְמﬠָ ם אֶ ת־הַ ָ
טוֹביָּה:
13:4ו ְִלפְ נֵי ִמזֶּה אֶ לְ י ִָשׁיב הַ כֹּהֵ ן נָתוּן ְבּלִ ְשׁכַּת בֵּ ית־אֱ הֵ ינוּ ָקרוֹב לְ ִ
וּמ ְﬠ ַשׂר הַ ָדּגָן הַ ִתּירוֹשׁ וְהַ יִּ צְ הָ ר
ְשׁם הָ יוּ לְ פָ ִנים נ ְֹתנִים אֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה הַ לְּ בוֹנָה וְהַ כּ ִֵלים ַ
13:5וַיַּﬠַ שׂ לוֹ לִ ְשׁכָּה גְ דוֹלָ ה ו ָ
וּת רוּמַ ת הַ כֹּהֲ נִים:
שּׁﬠ ֲִרים ְ
ִמצְ וַת הַ לְ וִיִּ ם וְהַ ְמשׁ ְֹר ִרים וְהַ ֹ
אתי אֶ ל־הַ ֶמּלֶ וּלְ ֵקץ
וּשׁתַּ ִים לְ אַ ְרתַּ ְח ַשׁ ְס ְתּא מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל בָּ ִ
ירוּשׁלָ ִם כִּ י ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ִשׁים ְ
ָ
ִיתי ִבּ
וּבכָל־זֶה ל ֹא הָ י ִ
ְ 13:6
י ִָמים נִ ְשׁאַ לְ ִתּי ִמן־הַ מֶּ לֶ :
טוֹביָּה לַ ﬠֲשׂוֹת לוֹ נִ ְשׁכָּה ְבּחַ צְ ֵרי בֵּ ית הָ אֱ ִהים:
ירוּשׁלָ ִם וָאָ ִבינָה בָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אֶ לְ י ִָשׁיב לְ ִ
ָ
13:7וָאָ בוֹא לִ
ית־טוֹביָּה הַ חוּץ ִמן־הַ לִּ ְשׁכָּה:
ִ
13:8וַיּ ֵַרע לִ י ְמ ֹאד וָאַ ְשׁלִ יכָה אֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י בֵ
ָאֹמ ָרה ַוי ְַטהֲ רוּ הַ לְּ ָשׁכוֹת וָאָ ִשׁיבָ ה ָשּׁם כְּ לֵ י בֵּ ית הָ אֱ ִהים אֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה וְהַ לְּ בוֹנָה:
13:9ו ְ
נִתּנָה וַיִּ ְב ְרחוּ ִאישׁ־לְ ָשׂ ֵדהוּ הַ ְלוִיִּ ם וְהַ ְמשׁ ְֹר ִרים עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה:
י־מנָיוֹת הַ ְלוִיִּ ם ל ֹא ָ
13:10וָאֵ ְדﬠָ ה כִּ ְ
13:11וָאָ ִריבָ ה אֶ ת־הַ ְסּ ָגנִים ָוא ְֹמ ָרה מַ דּוּﬠַ ֶנ ֱﬠזַב בֵּ ית־הָ אֱ ִהים וָאֶ ְק ְבּצֵם וָאַ ﬠ ֲִמ ֵדם ﬠַ ל־ﬠָ ְמ ָדם:
ְהוּדה הֵ ִביאוּ מַ ﬠְ ַשׂר הַ ָדּגָן וְהַ ִתּירוֹשׁ וְהַ יִּ צְ הָ ר לָ אוֹ ָצרוֹת:
ְ 13:12וכָל־י ָ
13:13וָאוֹצְ ָרה ﬠַ ל־אוֹצָ רוֹת ֶשׁלֶ ְמיָה הַ כֹּהֵ ן וְצָדוֹק הַ סּוֹפֵ ר וּפְ ָדיָה ִמן־הַ ְלוִיִּ ם וְﬠַ ל־י ָָדם חָ נָן בֶּ ן־זַכּוּר בֶּ ן־מַ ַתּ ְניָה כִּ י
נֶאֱ מָ נִ ים נ ְֶח ָשׁבוּ וַﬠֲלֵ יהֶ ם לַ חֲ ק לַ אֲ חֵ יהֶ ם:
וּב ִמ ְשׁ ָמ ָריו:
יתי ְבּבֵ ית אֱ הַ י ְ
13:14זָכְ ָרה־לִּ י אֱ הַ י ﬠַ ל־ז ֹאת וְאַ ל־תֶּ מַ ח חֲ סָ ַדי אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
עֹמ ִסים ﬠַ ל־הַ חֲ מ ִֹרים וְאַ ף־יַיִן
יאים הָ ﬠ ֲֵרמוֹת ְו ְ
וּמ ִב ִ
יהוּדה דּ ְֹרכִ ים־גִּ תּוֹת בַּ ַשּׁבָּ ת ְ
יתי ִב ָ
13:15בַּ יּ ִָמים הָ הֵ מָּ ה ָר ִא ִ
רוּשׁלַ ִם ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת וָאָ ﬠִ יד ְבּיוֹם ִמכְ ָרם ָציִד:
יאים ְי ָ
וּמ ִב ִ
וּתאֵ נִים ְוכָל־מַ ָשּׂא ְ
ֲﬠנ ִָבים ְ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וּב
ְהוּדה ִ
ָל־מכֶר וּמֹכְ ִרים בַּ ַשּׁבָּ ת ִל ְבנֵי י ָ
יאים ָדּאג ְוכ ֶ
13:16וְהַ צּ ִֹרים י ְָשׁבוּ בָ הּ ְמ ִב ִ
וּמחַ לְּ ִלים אֶ ת־יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת:
ְהוּדה וָא ְֹמ ָרה לָ הֶ ם ָמה־הַ ָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה אֲ ֶשׁר אַ תֶּ ם עֹ ִשׂים ְ
13:17וָאָ ִריבָ ה אֵ ת חֹ ֵרי י ָ
מוֹסיפִ ים חָ רוֹן
13:18הֲ לוֹא כֹה ﬠָ שׂוּ אֲ בֹתֵ יכֶם וַיָּבֵ א אֱ הֵ ינוּ ﬠָ לֵ ינוּ אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת וְﬠַ ל הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת וְאַ תֶּ ם ִ
ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ חַ לֵּ ל אֶ ת־הַ ַשּׁבָּ ת:
ָאֹמ ָרה אֲ ֶשׁר ל ֹא י ְִפ ָתּחוּם ﬠַ ד אַ חַ ר
ָאֹמ ָרה וַיִּ סָּ גְ רוּ הַ ְדּלָ תוֹת ו ְ
רוּשׁלַ ִם ִלפְ נֵי הַ ַשּׁבָּ ת ו ְ
13:19וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָצ ֲללוּ ַשׁﬠ ֲֵרי ְי ָ
וּמנְּ ﬠָ ַרי הֶ ﬠ ֱַמ ְד ִתּי ﬠַ ל־הַ ְשּׁﬠָ ִרים ל ֹא־יָבוֹא מַ ָשּׂא ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת:
הַ ַשּׁבָּ ת ִ
וּשׁתָּ יִם:
ירוּשׁלָ ִם פַּ ﬠַ ם ְ
ָ
ָל־מ ְמכָּר ִמחוּץ לִ
13:20וַיָּלִ ינוּ הָ רֹכְ לִ ים וּמֹכְ ֵרי כ ִ

ם־תּ ְשׁנוּ יָד אֶ ְשׁלַ ח בָּ כֶם ִמן־הָ ﬠֵ ת הַ ִהיא
ָאֹמ ָרה אֲ לֵ יהֶ ם ַמדּוּﬠַ אַ תֶּ ם לֵ נִ ים ֶנגֶד הַ חוֹמָ ה ִא ִ
ידה בָ הֶ ם ו ְ
13:21וָאָ ﬠִ ָ
ל ֹא־בָ אוּ בַּ ַשּׁבָּ ת:
ָ 13:22וא ְֹמ ָרה לַ לְ וִיִּ ם אֲ ֶשׁר י ְִהיוּ ִמ ַטּהֲ ִרים וּבָ ִאים שׁ ְֹמ ִרים הַ ְשּׁﬠָ ִרים ְל ַק ֵדּשׁ אֶ ת־יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת גַּם־ז ֹאת זָכְ ָרה־לִּ י
אֱ הַ י וְחוּסָ ה ﬠָ לַ י כְּ רֹב חַ ְס ֶדּ :
הוּדים הֹ ִשׁיבוּ נ ִָשׁים אשדודיות אַ ְשׁדֳּ ִדיּוֹת עמוניות ﬠַ מֳּ נִיּוֹת מוֹאֲ ִביּוֹת:
יתי אֶ ת־הַ יְּ ִ
13:23גַּם בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ָר ִא ִ
ְהוּדית וְכִ ְלשׁוֹן ﬠַ ם וָﬠָ ם:
דּוֹדית וְאֵ ינָם מַ כִּ ִירים לְ ַדבֵּ ר י ִ
וּבנֵיהֶ ם חֲ צִ י ְמ ַדבֵּ ר אַ ְשׁ ִ
ְ 13:24
ֹתיכֶם ִל ְבנֵיהֶ ם
ם־תּ ְתּנוּ ְבנ ֵ
13:25וָאָ ִריב ﬠִ מָּ ם וָאֲ ַקלְ לֵ ם וָאַ כֶּה מֵ הֶ ם אֲ נ ִָשׁים וָאֶ ְמ ְרטֵ ם וָאַ ְשׁ ִבּיﬠֵ ם בֵּ א ִהים ִא ִ
ם־תּ ְשׂאוּ ִמ ְבּנֹתֵ יהֶ ם לִ ְבנֵיכֶם וְלָ כֶם:
ו ְִא ִ
א־שׁ מֹה מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל וּבַ גּוֹיִם הָ ַר ִבּים ל ֹא־הָ יָה מֶ לֶ ָכּמֹהוּ וְאָ הוּב לֵ א הָ יו הָ יָה ַויִּ ְתּנֵהוּ
13:26הֲ לוֹא ﬠַ ל־אֵ לֶּ ה חָ ָט ְ
אֱ ִהים מֶ לֶ ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל גַּם־אוֹתוֹ הֶ חֱ ִטיאוּ הַ נּ ִָשׁים הַ נָּכְ ִריּוֹת:
13:27וְלָ כֶם הֲ ִנ ְשׁ ַמע לַ ֲﬠשֹׂת אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה הַ גְּ דוֹלָ ה הַ זּ ֹאת ִל ְמעֹל בֵּ א הֵ ינוּ לְ הֹ ִשׁיב נ ִָשׁים נָכְ ִריּוֹת:
וּמ ְבּנֵי יוֹי ָָדע בֶּ ן־אֶ לְ י ִָשׁיב הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל חָ תָ ן לְ סַ נְבַ לַּ ט הַ חֹ רֹנִי וָאַ ְב ִריחֵ הוּ ֵמﬠָ לָ י:
ִ 13:28
וּב ִרית )הַ כֹּהֲ נִים( וְהַ לְ וִיִּ ם:
13:29זָכְ ָרה לָ הֶ ם אֱ הָ י ﬠַ ל גָּאֳ לֵ י הַ כְּ הֻ נָּה ְ
ידה ִמ ְשׁמָ רוֹת לַ כֹּהֲ נִים וְלַ לְ וִיִּ ם ִאישׁ ִבּ ְמלַ אכְ תּוֹ:
13:30ו ְִטהַ ְר ִתּים ִמכָּל־ ֵנכָר וָאַ ﬠ ֲִמ ָ
כּוּרים זָכְ ָרה־לִּ י אֱ הַ י לְ טוֹבָ ה:
13:31וּלְ ֻק ְרבַּ ן הָ ﬠֵ צִ ים ְבּ ִﬠ ִתּים ְמז ָֻמּנוֹת וְלַ ִבּ ִ
 Estherאסתר
1
וּמאָ ה ְמ ִדינָה:
ַ 1:1וי ְִהי ִבּימֵ י אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ הוּא אַ ְח ָשׁיָרשׁ הַ מֹּלֵ ֵמהֹ דּוּ וְﬠַ ד־כּוּשׁ ֶשׁבַ ע וְﬠֶ ְשׂ ִרים ֵ
שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה:
1:2בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם כְּ ֶשׁבֶ ת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ ﬠַ ל כִּ סֵּ א מַ ְלכוּתוֹ אֲ ֶשׁר ְבּ ַ
ְשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת ְלפָ נָיו:
וּמ ַדי הַ פַּ ְר ְתּ ִמים ו ָ
ָל־שׂ ָריו וַﬠֲבָ ָדיו חֵ יל פָּ ַרס ָ
ִ 1:3בּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ לְ מָ לְ כוֹ ﬠָ ָשׂה ִמ ְשׁתֶּ ה לְ כ ָ
וּמאַ ת יוֹם:
ְ 1:4בּהַ ְראֹתוֹ אֶ ת־עֹ ֶשׁר כְּ בוֹד מַ ְלכוּתוֹ וְאֶ ת־ ְי ָקר ִתּ ְפאֶ ֶרת גְּ דוּלָּ תוֹ י ִָמים ַר ִבּים ְשׁמוֹנִים ְ
ד־ק ָטן ִמ ְשׁ ֶתּה ִשׁ ְבﬠַ ת
שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה ְל ִמגָּדוֹל וְﬠַ ָ
נִּמצְ ִאים ְבּ ַ
וּב ְמלוֹאת הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּ ה ﬠָ ָשׂה הַ ֶמּלֶ ְלכָל־הָ ﬠָ ם הַ ְ
ִ 1:5
יתן הַ ֶמּלֶ :
י ִָמים בַּ חֲ צַ ר גִּ נַּת ִבּ ַ
מּוּדי ֵשׁשׁ ִמטּוֹת זָהָ ב וָכֶסֶ ף ﬠַ ל ִרצְ פַ ת
וּתכֵלֶ ת אָ חוּז ְבּחַ ְבלֵ י־בוּץ וְאַ ְרגָּמָ ן ﬠַ ל־גְּ לִ ילֵ י כֶסֶ ף וְﬠַ ֵ
1:6חוּר כּ ְַרפַּ ס ְ
בַּ הַ ט־ו ֵָשׁשׁ ו ְַדר ְו ֹסחָ ֶרת:
1:7וְהַ ְשׁקוֹת ִבּכְ לֵ י זָהָ ב ְוכֵלִ ים ִמכֵּלִ ים שׁוֹנִים ְויֵין מַ לְ כוּת ָרב כְּ יַד הַ ֶמּלֶ :
ָל־רב בֵּ יתוֹ לַ ﬠֲשׂוֹת כִּ ְרצוֹן ִאישׁ־ו ִָאישׁ:
1:8וְהַ ְשּׁ ִתיָּה כ ַָדּת אֵ ין אֹ נֵס כִּ י־כֵן יִסַּ ד הַ ֶמּלֶ ﬠַ ל כּ ַ
1:9גַּם ו ְַשׁ ִתּי הַ מַּ לְ כָּה ﬠָ ְשׂתָ ה ִמ ְשׁתֵּ ה נ ִָשׁים בֵּ ית הַ מַּ לְ כוּת אֲ ֶשׁר לַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ:
הוּמן ִבּזְּ תָ א חַ ְרבוֹנָא ִבּגְ תָ א וַאֲ בַ גְ תָ א זֵתַ ר ְוכ ְַרכַּס ִשׁ ְבﬠַ ת
יﬠי כְּ טוֹב לֵ ב־הַ מֶּ לֶ בַּ ָיּיִן אָ מַ ר ִל ְמ ָ
1:10בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
ת־פּנֵי הַ ֶמּלֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ:
ְ
יסים הַ ְמ ָשׁ ְר ִתים אֶ
הַ סָּ ִר ִ
ֶת ר ַמ ְלכוּת ְלהַ ְראוֹת הָ ﬠַ ִמּים וְהַ ָשּׂ ִרים אֶ ת־י ְָפיָהּ כִּ י־טוֹבַ ת ַמ ְראֶ ה
ְ 1:11להָ ִביא אֶ ת־ו ְַשׁ ִתּי הַ ַמּ ְלכָּה ִל ְפנֵי הַ ֶמּלֶ ְבּכ ֶ
ִהיא:
יסים וַיִּ ְקצֹף הַ מֶּ לֶ ְמאֹד וַחֲ ָמתוֹ בָּ ﬠ ֲָרה בוֹ:
1:12ו ְַתּמָ אֵ ן הַ מַּ לְ כָּה ו ְַשׁ ִתּי לָ בוֹא ִבּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר ְבּיַד הַ סָּ ִר ִ
1:13וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לַ חֲ כ ִָמים יֹ ְדﬠֵ י הָ ﬠִ ִתּים כִּ י־כֵן ְדּבַ ר הַ מֶּ לֶ לִ פְ נֵי כָּל־יֹ ְדﬠֵ י ָדּת ו ִָדין:
וּמ ַדי רֹאֵ י ְפּנֵי הַ ֶמּלֶ
1:14וְהַ ָקּרֹב אֵ לָ יו כּ ְַר ְשׁנָא ֵשׁתָ ר אַ ְדמָ תָ א תַ ְר ִשׁישׁ מֶ ֶרס מַ ְר ְסנָא ְממוּכָן ִשׁ ְבﬠַ ת ָשׂ ֵרי פָּ ַרס ָ
שׁנָה בַּ מַּ לְ כוּת:
הַ יֹּ ְשׁ ִבים ִרא ֹ
יסים:
1:15כְּ ָדת מַ ה־לַּ ﬠֲשׂוֹת בַּ מַּ לְ כָּה ו ְַשׁ ִתּי ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ ְשׂתָ ה אֶ ת־מַ אֲ מַ ר הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ ְבּיַד הַ סָּ ִר ִ
1:16וַיּ ֹאמֶ ר מומכן ְממוּכָן לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ וְהַ ָשּׂ ִרים ל ֹא ﬠַ ל־הַ מֶּ לֶ לְ בַ דּוֹ ﬠָ וְתָ ה ו ְַשׁ ִתּי הַ מַּ לְ כָּה כִּ י ﬠַ ל־כָּל־הַ ָשּׂ ִרים
ָל־מ ִדינוֹת הַ ֶמּלֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ:
וְﬠַ ל־כָּל־הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר ְבּכ ְ
1:17כִּ י־יֵצֵא ְדבַ ר־הַ ַמּלְ כָּה ﬠַ ל־כָּל־הַ נּ ִָשׁים לְ הַ ְבזוֹת בַּ ﬠְ לֵ יהֶ ן ְבּﬠֵ ינֵיהֶ ן ְבּאָ ְמ ָרם הַ ֶמּלֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ אָ ַמר ְלהָ ִביא
אֶ ת־ו ְַשׁ ִתּי הַ ַמּלְ כָּה ְלפָ נָיו ְול ֹא־בָ אָ ה:
ת־דּבַ ר הַ מַּ ְלכָּה לְ כֹל ָשׂ ֵרי הַ מֶּ לֶ וּכְ ַדי ִבּזָּיוֹן ו ָָקצֶ ף:
1:18וְהַ יּוֹם הַ זֶּה תּ ֹאמַ ְרנָה ָשׂרוֹת פָּ ַרס־וּמָ ַדי אֲ ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ אֶ ְ
ֹא־תבוֹא ו ְַשׁ ִתּי ִל ְפנֵי
ס־וּמ ַדי ְול ֹא יַﬠֲבוֹר אֲ ֶשׁר ל ָ
ָ
ִ 1:19אם־ﬠַ ל־הַ מֶּ לֶ טוֹב יֵ ֵצא ְדבַ ר־מַ לְ כוּת ִמלְּ פָ נָיו ְו ִיכָּתֵ ב ְבּ ָדתֵ י פָ ַר
עוּתהּ הַ טּוֹבָ ה ִממֶּ נָּה:
ִתּן הַ ֶמּלֶ ִל ְר ָ
כוּתהּ י ֵ
וּמלְ ָ
הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ ַ
ֲשׂה ְבּכָל־מַ לְ כוּתוֹ כִּ י ַרבָּ ה ִהיא ְוכָל־הַ נּ ִָשׁים י ְִתּנוּ י ְָקר ְלבַ ﬠְ לֵ יהֶ ן ְל ִמגָּדוֹל
ְ 1:20ו ִנ ְשׁמַ ע פִּ ְתגָם הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר־יַﬠ ֶ
ד־קטָ ן:
וְﬠַ ָ
1:21וַיִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינֵי הַ מֶּ לֶ וְהַ ָשּׂ ִרים וַיַּﬠַ שׂ הַ מֶּ לֶ כִּ ְדבַ ר ְממוּכָן:
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ָל־אישׁ שׂ ֵֹרר
וּמ ִדינָה כִּ כְ תָ בָ הּ וְאֶ ל־ﬠַ ם וָﬠָ ם כִּ ְלשׁוֹנוֹ ִל ְהיוֹת כּ ִ
ל־מ ִדינָה ְ
ָל־מ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ אֶ ְ
1:22וַיִּ ְשׁלַ ח ְספָ ִרים אֶ ל־כּ ְ
וּמ ַדבֵּ ר כִּ לְ שׁוֹן ﬠַ מּוֹ:
ְבּבֵ יתוֹ ְ
שׁ חֲ מַ ת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ ָזכַר אֶ ת־ו ְַשׁ ִתּי וְאֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂ ָתה וְאֵ ת אֲ ֶשׁ ר־נִ גְ זַר ﬠָ לֶ יהָ :
2:1אַ חַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה כְּ ֹ
ֹאמרוּ ַנﬠ ֲֵרי־הַ ֶמּלֶ ְמ ָשׁ ְר ָתיו יְבַ ְקשׁוּ לַ ֶמּלֶ נְ ﬠָ רוֹת ְבּתוּלוֹת טוֹבוֹת מַ ְראֶ ה:
ַ 2:2ויּ ְ
ל־שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה
ַ
ה־בתוּלָ ה טוֹבַ ת ַמ ְראֶ ה אֶ
ָל־מ ִדינוֹת מַ לְ כוּתוֹ ְוי ְִק ְבּצוּ אֶ ת־כָּל־ ַנﬠ ֲָר ְ
ְ 2:3ויַפְ ֵקד הַ מֶּ לֶ פְּ ִק ִידים ְבּכ ְ
רוּקיהֶ ן:
אֶ ל־בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים אֶ ל־יַד הֵ גֶא ְס ִריס הַ ֶמּלֶ שׁ ֵֹמר הַ נּ ִָשׁים ְונָתוֹן תַּ ְמ ֵ
יטב ְבּﬠֵ ינֵי הַ ֶמּלֶ ִתּ ְמ תַּ חַ ת ו ְַשׁ ִתּי וַיִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר ְבּﬠֵ ינֵי הַ ֶמּלֶ ַויַּﬠַ שׂ ֵכּן:
2:4וְהַ ַנּﬠ ֲָרה אֲ ֶשׁר ִתּ ַ
ן־קישׁ ִאישׁ י ְִמינִי:
ן־שׁ ְמﬠִ י בֶּ ִ
וּשׁמוֹ מָ ְרדֳּ כַי בֶּ ן י ִָאיר בֶּ ִ
שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה ְ
ְהוּדי הָ יָה ְבּ ַ
ִ 2:5אישׁ י ִ
ְהוּדה אֲ ֶשׁר הֶ גְ לָ ה נְבוּכ ְַדנֶאצַּ ר מֶ לֶ בָּ בֶ ל:
ירוּשׁלַ יִם ִﬠם־הַ גֹּ לָ ה אֲ ֶשׁר הָ גְ לְ ָתה ﬠִ ם ְיכָנְ יָה ֶמלֶ ־י ָ
ָ
2:6אֲ ֶשׁר הָ גְ לָ ה ִמ
וּבמוֹת אָ ִביהָ
ַ 2:7וי ְִהי א ֵֹמן אֶ ת־הֲ ַדסָּ ה ִהיא אֶ ְסתֵּ ר בַּ ת־דֹּדוֹ כִּ י אֵ ין לָ הּ אָ ב וָאֵ ם וְהַ ַנּﬠ ֲָרה יְפַ ת־תֹּאַ ר וְטוֹבַ ת מַ ְראֶ ה ְ
ו ְִאמָּ הּ לְ ָקחָ הּ מָ ְרדֳּ כַי לוֹ לְ בַ ת:
ל־שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה אֶ ל־יַד הֵ גָי ו ִַתּלָּ ַקח אֶ ְסתֵּ ר אֶ ל־בֵּ ית
ַ
וּב ִה ָקּבֵ ץ ְנﬠָ רוֹת ַרבּוֹת אֶ
2:8וַי ְִהי ְבּ ִה ָשּׁמַ ע ְדּבַ ר־הַ מֶּ לֶ ו ְָדתוֹ ְ
הַ מֶּ לֶ אֶ ל־יַד הֵ גַי שׁ ֵֹמר הַ נּ ִָשׁים:
רוּקיהָ וְאֶ ת־מָ נוֹתֶ הָ לָ ֵתת לָ הּ וְאֵ ת ֶשׁבַ ע הַ נְּ ﬠָ רוֹת
יטב הַ ַנּﬠ ֲָרה ְבﬠֵ ינָיו ו ִַתּ ָשּׂא חֶ סֶ ד לְ פָ נָיו ַויְבַ הֵ ל אֶ ת־תַּ ְמ ֶ
2:9ו ִַתּ ַ
ְשׁנֶּהָ וְאֶ ת־ ַנﬠֲרוֹתֶ יהָ לְ טוֹב בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים:
הָ ְראֻ יוֹת לָ ֶתת־לָ הּ ִמבֵּ ית הַ מֶּ לֶ ַוי ַ
ֹא־תגִּ יד:
ידה אֶ ְס ֵתּר אֶ ת־ﬠַ מָּ הּ וְאֶ ת־מוֹלַ ְדתָּ הּ כִּ י מָ ְרדֳּ כַי צִ וָּה ﬠָ לֶ יהָ אֲ ֶשׁר ל ַ
ֹא־הגִּ ָ
2:10ל ִ
ת־שׁלוֹם אֶ ְסתֵּ ר וּמַ ה־יֵּﬠָ ֶשׂה בָּ הּ:
ְ
וּבכָל־יוֹם וָיוֹם מָ ְרדֳּ כַי ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית־הַ נּ ִָשׁים לָ ַדﬠַ ת אֶ
ְ 2:11
וּבהַ גִּ יﬠַ תֹּר ַנﬠ ֲָרה ְו ַנﬠ ֲָרה לָ בוֹא אֶ ל־הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ ִמ ֵקּץ הֱ יוֹת לָ הּ כְּ ָדת הַ נּ ִָשׁים ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר חֹ ֶדשׁ כִּ י כֵּן
ְ 2:12
רוּקי הַ נּ ִָשׁים:
וּב ַת ְמ ֵ
רוּקיהֶ ן ִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים ְבּ ֶשׁ ֶמן הַ מֹּר ו ְִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים בַּ ְבּ ָשׂ ִמים ְ
י ְִמ ְלאוּ ְי ֵמי ְמ ֵ
2:13וּבָ זֶה הַ ַנּﬠ ֲָרה בָּ אָ ה אֶ ל־הַ ֶמּלֶ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר תּ ֹאמַ ר ִינָּתֵ ן לָ הּ לָ בוֹא ﬠִ מָּ הּ ִמבֵּ ית הַ נּ ִָשׁים ﬠַ ד־בֵּ ית הַ מֶּ לֶ :
2:14בָּ ﬠֶ ֶרב ִהיא בָ אָ ה וּבַ בּ ֶֹקר ִהיא ָשׁבָ ה אֶ ל־בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים הַ ֵשּׁנִי אֶ ל־יַד ַשׁﬠ ְֲשׁגַז ְס ִריס הַ ֶמּלֶ שֹׁמֵ ר הַ פִּ ילַ גְ ִשׁים
ל ֹא־תָ בוֹא עוֹד אֶ ל־הַ מֶּ לֶ כִּ י ִאם־חָ פֵ ץ בָּ הּ הַ מֶּ לֶ ְו ִנ ְק ְראָ ה ְב ֵשׁם:
וּבהַ גִּ יﬠַ תֹּר־אֶ ְס ֵתּר בַּ ת־אֲ ִביחַ יִל דֹּד מָ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר לָ ַקח־לוֹ לְ בַ ת לָ בוֹא אֶ ל־הַ ֶמּלֶ ל ֹא ִב ְק ָשׁה ָדּבָ ר כִּ י ִאם
ְ 2:15
ֹשׂאת חֵ ן ְבּﬠֵ ינֵי כָּל־רֹאֶ יהָ :
אֶ ת־אֲ ֶשׁר י ֹאמַ ר הֵ גַי ְס ִריס־הַ מֶּ לֶ שׁ ֵֹמר הַ נּ ִָשׁים ו ְַתּ ִהי אֶ ְסתֵּ ר נ ֵ
ַת־שׁבַ ע
ֶ
2:16ו ִַתּלָּ ַקח אֶ ְסתֵּ ר אֶ ל־הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ אֶ ל־בֵּ ית מַ לְ כוּתוֹ בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי הוּא־חֹ ֶדשׁ ֵטבֵ ת ִבּ ְשׁנ
לְ מַ לְ כוּתוֹ:
ֹאשׁהּ
ר־מ ְלכוּת ְבּר ָ
ָשׂם כֶּתֶ ַ
ַ 2:17ויֶּאֱ הַ ב הַ ֶמּלֶ אֶ ת־אֶ ְס ֵתּ ר ִמכָּל־הַ נּ ִָשׁים ו ִַתּ ָשּׂא־חֵ ן וָחֶ סֶ ד לְ פָ נָיו ִמכָּל־הַ ְבּתוּ ת ַויּ ֶ
וַיּ ְַמלִ יכֶהָ תַּ חַ ת ו ְַשׁ ִתּי:
ָל־שׂ ָריו וַﬠֲבָ ָדיו אֵ ת ִמ ְשׁתֵּ ה אֶ ְסתֵּ ר וַהֲ נָחָ ה לַ ְמּ ִדינוֹת ﬠָ ָשׂה וַיִּ ֵתּן ַמ ְשׂאֵ ת כְּ יַד
2:18וַיַּﬠַ שׂ הַ מֶּ לֶ ִמ ְשׁתֶּ ה גָדוֹל לְ כ ָ
הַ מֶּ לֶ :
וּב ִה ָקּבֵ ץ ְבּתוּלוֹת ֵשׁנִית וּמָ ְרדֳּ כַי יֹ ֵשׁב ְבּ ַשׁﬠַ ר־הַ מֶּ לֶ :
ְ 2:19
2:20אֵ ין אֶ ְסתֵּ ר ַמגּ ֶֶדת מוֹלַ ְדתָּ הּ וְאֶ ת־ﬠַ מָּ הּ כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה ﬠָ לֶ יהָ ָמ ְרדֳּ כָי וְאֶ ת־מַ אֲ ַמר ָמ ְרדֳּ כַי אֶ ְס ֵתּר עֹ ָשׂה כַּאֲ ֶשׁר
הָ יְתָ ה ְבאָ ְמנָה ִאתּוֹ:
וּמ ְרדֳּ כַי יֹ ֵשׁב ְבּ ַשׁﬠַ ר־הַ מֶּ לֶ ָקצַף ִבּגְ תָ ן ו ֶָת ֶרשׁ ְשׁנֵי־סָ ִריסֵ י הַ מֶּ לֶ ִמשּׁ ְֹמ ֵרי הַ סַּ ף ַויְבַ ְקשׁוּ ִל ְשׁ חַ
2:21בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ָ
יָד בַּ ֶמּלֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ:
2:22וַיִּ וּ ַָדע הַ ָדּבָ ר לְ מָ ְרדֳּ כַי וַ ַיּגֵּד לְ אֶ ְסתֵּ ר הַ מַּ לְ כָּה וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר לַ מֶּ לֶ ְבּ ֵשׁם ָמ ְרדֳּ כָי:
2:23וַיְבֻ ַקּשׁ הַ ָדּבָ ר וַיִּ מָּ ֵצא וַיִּ תָּ לוּ ְשׁנֵיהֶ ם ﬠַ ל־ﬠֵ ץ וַיִּ כָּתֵ ב ְבּסֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ִל ְפנֵי הַ ֶמּלֶ :
ָשׂם אֶ ת־כִּ ְסאוֹ ֵמﬠַ ל
3:1אַ חַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה גִּ ַדּל הַ ֶמּלֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ אֶ ת־הָ מָ ן בֶּ ן־הַ ְמּ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י ַו ְינ ְַשּׂאֵ הוּ ַויּ ֶ
כָּל־הַ ָשּׂ ִרים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ:
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִים ְלהָ מָ ן כִּ י־כֵן צִ וָּה־לוֹ הַ ֶמּלֶ וּמָ ְרדֳּ כַי ל ֹא יִכְ ַרע וְל ֹא
ר־בּ ַשׁﬠַ ר הַ מֶּ לֶ ֹכּ ְר ִﬠים ִ
ְ 3:2וכָל־ﬠַ ְב ֵדי הַ ֶמּלֶ אֲ ֶשׁ ְ
י ְִשׁתַּ חֲ וֶה:
ר־בּ ַשׁﬠַ ר הַ מֶּ לֶ לְ מָ ְרדֳּ כָי מַ דּוּﬠַ אַ תָּ ה עוֹבֵ ר אֵ ת ִמצְ וַת הַ מֶּ לֶ :
ֹאמרוּ ﬠַ ְב ֵדי הַ ֶמּלֶ אֲ ֶשׁ ְ
3:3וַיּ ְ
י־הגִּ יד לָ הֶ ם
3:4וַי ְִהי באמרם כְּ אָ ְמ ָרם אֵ לָ יו יוֹם וָיוֹם ְול ֹא ָשׁמַ ע אֲ לֵ יהֶ ם וַיַּגִּ ידוּ לְ הָ ָמן ִל ְראוֹת הֲ יַﬠַ ְמדוּ ִדּ ְב ֵרי ָמ ְרדֳּ ַכי כִּ ִ
ְהוּדי:
אֲ ֶשׁר־הוּא י ִ
וּמ ְשׁתַּ חֲ וֶה לוֹ וַיִּ מָּ לֵ א הָ מָ ן חֵ מָ ה:
3:5וַיּ ְַרא הָ ָמן כִּ י־אֵ ין מָ ְרדֳּ כַי כּ ֵֹרﬠַ ִ
הוּדים
י־הגִּ ידוּ לוֹ אֶ ת־ﬠַ ם מָ ְרדֳּ כָי וַיְבַ ֵקּשׁ הָ ָמן ְלהַ ְשׁ ִמיד אֶ ת־כָּל־הַ יְּ ִ
3:6וַיִּ בֶ ז ְבּﬠֵ ינָיו לִ ְשׁ ח יָד ְבּמָ ְרדֳּ כַי לְ בַ דּוֹ כִּ ִ
אֲ ֶשׁר ְבּכָל־מַ לְ כוּת אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ ﬠַ ם ָמ ְרדֳּ כָי:
גּוֹרל ִלפְ נֵי הָ ָמן ִמיּוֹם
3:7בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן הוּא־חֹ ֶדשׁ נִיסָ ן ִבּ ְשׁנַת ְשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה לַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ ִה ִפּיל פּוּר הוּא הַ ָ
וּמחֹ ֶדשׁ ְלחֹ ֶדשׁ ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר הוּא־חֹ ֶדשׁ אֲ ָדר:
לְ יוֹם ֵ

וּמפֹ ָרד בֵּ ין הָ ﬠַ ִמּים ְבּכֹל ְמ ִדינוֹת מַ ְלכוּתֶ ו ְָד ֵתיהֶ ם שֹׁנוֹת
ֹאמר הָ ָמן לַ ֶמּלֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ י ְֶשׁנוֹ ﬠַ ם־אֶ חָ ד ְמ ֻפ ָזּר ְ
3:8וַיּ ֶ
שׁוֶה ְלהַ נִּיחָ ם:
ת־דּ ֵתי הַ ֶמּלֶ אֵ ינָם עֹ ִשׂים וְלַ ֶמּלֶ אֵ ין־ ֹ
ִמכָּל־ﬠָ ם וְאֶ ָ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים כִּ כַּר־כֶּסֶ ף אֶ ְשׁקוֹל ﬠַ ל־י ְֵדי עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה ְלהָ ִביא אֶ ל־גִּ נְ זֵי
ָתב ְלאַ ְבּ ָדם ַוﬠ ֶ
ִ 3:9אם־ﬠַ ל־הַ ֶמּלֶ טוֹב ִיכּ ֵ
הַ מֶּ לֶ :
הוּדים:
ַ 3:10ויָּסַ ר הַ ֶמּלֶ אֶ ת־טַ בַּ ﬠְ תּוֹ ֵמﬠַ ל יָדוֹ וַיִּ ְתּנָהּ ְלהָ ָמן בֶּ ן־הַ ְמּ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י צ ֵֹרר הַ יְּ ִ
3:11וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לְ הָ מָ ן הַ ֶכּסֶ ף נָתוּן לָ וְהָ ﬠָ ם לַ ﬠֲשׂוֹת בּוֹ כַּטּוֹב ְבּﬠֵ ינֶי :
ָתב כְּ כָל־אֲ ֶשׁר־צִ וָּה הָ מָ ן אֶ ל
לוֹשׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם בּוֹ וַיִּ כּ ֵ
3:12וַיִּ ָקּ ְראוּ סֹפְ ֵרי הַ מֶּ לֶ בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן ִבּ ְשׁ ָ
וּמ ִדינָה כִּ כְ ָתבָ הּ וְﬠַ ם וָﬠָ ם
ל־שׂ ֵרי ﬠַ ם וָﬠָ ם ְמ ִדינָה ְ
וּמ ִדינָה וְאֶ ָ
ל־מ ִדי ָנה ְ
אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ נֵי־הַ מֶּ לֶ וְאֶ ל־הַ פַּ חוֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
כִּ ְלשׁוֹנוֹ ְבּ ֵשׁם הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ נִכְ ָתּב ְונ ְֶח ָתּם ְבּטַ בַּ ﬠַ ת הַ מֶּ לֶ :
הוּדים ִמנַּﬠַ ר וְﬠַ ד־ז ֵָקן
ָל־מ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ ְלהַ ְשׁ ִמיד לַ הֲ רֹג וּלְ אַ בֵּ ד אֶ ת־כָּל־הַ יְּ ִ
3:13וְנִ ְשׁלוֹחַ ְספָ ִרים ְבּיַד הָ ָרצִ ים אֶ ל־כּ ְ
וּשׁלָ לָ ם לָ בוֹז:
לוֹשׁה ﬠָ ָשׂר לְ חֹ ֶדשׁ ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר הוּא־חֹ ֶדשׁ אֲ ָד ר ְ
טַ ף ְונ ִָשׁים ְבּיוֹם אֶ חָ ד ִבּ ְשׁ ָ
וּמ ִדינָה גָּלוּי ְלכָל־הָ ﬠַ ִמּים ִל ְהיוֹת ﬠ ֲִת ִדים לַ יּוֹם הַ זֶּה:
ָל־מ ִדינָה ְ
3:14פַּ ְת ֶשׁגֶן הַ כְּ ָתב ְל ִהנּ ֵָתן ָדּת ְבּכ ְ
שׁוּשׁן
ָ
שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה וְהַ ֶמּלֶ וְהָ ָמן י ְָשׁבוּ ִל ְשׁתּוֹת וְהָ ִﬠיר
3:15הָ ָרצִ ים יָצְ אוּ ְדחוּפִ ים ִבּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ וְהַ ָדּת נ ְִתּנָה ְבּ ַ
נָבוֹכָה:
ת־בּג ָָדיו וַיִּ לְ בַּ שׁ ַשׂק וָאֵ פֶ ר וַ ֵיּצֵא ְבּתוֹ הָ ִﬠיר וַיִּ זְ ﬠַ ק זְ ﬠָ ָקה
ְ
ֲשׂה וַיִּ ְק ַרע מָ ְרדֳּ כַי אֶ
4:1וּמָ ְרדֳּ כַי י ַָדע אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר ַנﬠ ָ
גְ דֹלָ ה וּמָ ָרה:
ל־שׁﬠַ ר הַ מֶּ לֶ ִבּלְ בוּשׁ ָשׂק:
4:2וַיָּבוֹא ﬠַ ד לִ ְפנֵי ַשׁﬠַ ר־הַ מֶּ לֶ כִּ י אֵ ין לָ בוֹא אֶ ַ
וּמ ְספֵּ ד ַשׂק וָאֵ פֶ ר
וּבכִ י ִ
הוּדים וְצוֹם ְ
וּמ ִדינָה ְמקוֹם אֲ ֶשׁר ְדּבַ ר־הַ מֶּ לֶ ו ְָדתוֹ מַ גִּ יﬠַ אֵ בֶ ל גָּדוֹל לַ יְּ ִ
ָל־מ ִדינָה ְ
וּבכ ְ
ְ 4:3
יֻצַּ ע לָ ַר ִבּים:
ת־מ ְרדֳּ כַי
ָ
4:4ו ַָתּבוֹאינָה ַנﬠֲרוֹת אֶ ְסתֵּ ר וְסָ ִריסֶ יהָ ַויַּגִּ ידוּ לָ הּ ו ִַתּ ְתחַ ְלחַ ל הַ ַמּ ְלכָּה ְמאֹד ו ִַתּ ְשׁלַ ח ְבּג ִָדים לְ הַ לְ ִבּישׁ אֶ
וּלְ הָ ִסיר ַשׂקּוֹ מֵ ﬠָ לָ יו ְול ֹא ִקבֵּ ל:
ל־מה־זֶּ ה:
4:5ו ִַתּ ְק ָרא אֶ ְס ֵתּר לַ הֲ ָת ִמסָּ ִריסֵ י הַ ֶמּלֶ אֲ ֶשׁר הֶ ﬠ ֱִמיד ְלפָ נֶיהָ ו ְַתּצַ וֵּהוּ ﬠַ ל־מָ ְרדֳּ כָי לָ ַדﬠַ ת ַמה־זֶּה ְוﬠַ ַ
ל־רחוֹב הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי ַשׁﬠַ ר־הַ מֶּ לֶ :
4:6וַיֵּצֵא הֲ תָ אֶ ל־מָ ְרדֳּ כָי אֶ ְ
ַ 4:7ו ַיּגֶּד־לוֹ מָ ְרדֳּ כַי אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ָק ָרהוּ וְאֵ ת פָּ ָר ַשׁת הַ כֶּסֶ ף אֲ ֶשׁר אָ ַמר הָ ָמן לִ ְשׁקוֹל ﬠַ ל־גִּ נְ זֵי הַ מֶּ לֶ ביהודיים
הוּדים לְ אַ ְבּ ָדם:
בַּ יְּ ִ
וּלצַוּוֹת ﬠָ לֶ יהָ
וּלהַ גִּ יד לָ הּ ְ
ידם נָתַ ן לוֹ לְ הַ ְראוֹת אֶ ת־אֶ ְס ֵתּר ְ
שׁוּשׁן לְ הַ ְשׁ ִמ ָ
4:8וְאֶ ת־פַּ ְת ֶשׁגֶן כְּ תָ ב־הַ ָדּת אֲ ֶשׁר־נִתַּ ן ְבּ ָ
וּלבַ ֵקּשׁ ִמלְּ פָ נָיו ﬠַ ל־ﬠַ מָּ הּ:
לָ בוֹא אֶ ל־הַ מֶּ לֶ לְ ִה ְתחַ נֶּן־לוֹ ְ
4:9וַיָּבוֹא הֲ תָ וַ ַיּגֵּד ְלאֶ ְסתֵּ ר אֵ ת ִדּ ְב ֵרי מָ ְרדֳּ כָי:
ל־מ ְרדֳּ כָי:
4:10וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ְסתֵּ ר לַ הֲ תָ ו ְַתּ ַצוֵּהוּ אֶ ָ
ָל־אישׁ ו ְִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר יָבוֹא־אֶ ל־הַ ֶמּלֶ אֶ ל־הֶ חָ צֵ ר
יוֹד ִﬠים אֲ ֶשׁר כּ ִ
ְ
ם־מ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ
4:11כָּל־ﬠַ ְב ֵדי הַ ֶמּלֶ וְﬠַ ְ
ת־שׁ ְר ִביט הַ זָּהָ ב וְחָ יָה וַאֲ נִי ל ֹא
ַ
יוֹשׁיט־לוֹ הַ ֶמּלֶ אֶ
נִימית אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ִָקּ ֵרא אַ חַ ת ָדּתוֹ ְלהָ ִמית לְ בַ ד מֵ אֲ ֶשׁר ִ
הַ פְּ ִ
לוֹשׁים יוֹם:
נִ ְק ֵראתי לָ בוֹא אֶ ל־הַ ֶמּלֶ זֶה ְשׁ ִ
4:12וַיַּגִּ ידוּ לְ מָ ְרדֳּ כָי אֵ ת ִדּ ְב ֵרי אֶ ְסתֵּ ר:
הוּדים:
ל־תּ ַד ִמּי ְבנ ְַפ ֵשׁ ְל ִה ָמּלֵ ט בֵּ ית־הַ ֶמּלֶ ִמכָּל־הַ יְּ ִ
ֹאמר מָ ְרדֳּ כַי ְלהָ ִשׁיב אֶ ל־אֶ ְס ֵתּר אַ ְ
ַ 4:13ויּ ֶ
וּמי
הוּדים ִמ ָמּקוֹם אַ חֵ ר וְאַ ְתּ וּבֵ ית־אָ ִבי תּ ֹאבֵ דוּ ִ
ישׁי בָּ ﬠֵ ת הַ זּ ֹאת ֶרוַח וְהַ צָּ לָ ה ַיﬠֲמוֹד לַ יְּ ִ
4:14כִּ י ִאם־הַ חֲ ֵרשׁ תַּ חֲ ִר ִ
יוֹדﬠַ ִאם־לְ ﬠֵ ת ָכּז ֹאת ִהגַּﬠַ ְתּ לַ ַמּלְ כוּת:
ֵ
4:15וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ְסתֵּ ר לְ הָ ִשׁיב אֶ ל־מָ ְרדֳּ כָי:
ל־תּ ְשׁתּוּ ְשׁ ֶשׁת י ִָמים לַ יְלָ ה וָיוֹם
שׁוּשׁן וְצוּמוּ ﬠָ לַ י וְאַ ל־תּ ֹאכְ לוּ וְאַ ִ
הוּדים הַ נּ ְִמצְ ִאים ְבּ ָ
4:16לֵ כְּ נוֹס אֶ ת־כָּל־הַ יְּ ִ
וּבכֵן אָ בוֹא אֶ ל־הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר ל ֹא־כ ַָדּת ְוכַאֲ ֶשׁר אָ בַ ְד ִתּי אָ בָ ְד ִתּי:
ֹתי אָ צוּם כֵּן ְ
גַּם־אֲ נִי ְו ַנ ֲﬠר ַ
4:17וַ ַיּ ֲﬠבֹר מָ ְרדֳּ כָי וַיַּﬠַ שׂ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וְּ תָ ה ﬠָ לָ יו אֶ ְסתֵּ ר:
יוֹשׁב
ֵ
נִימית ֹנכַח בֵּ ית הַ מֶּ לֶ וְהַ ֶמּלֶ
ישׁי ו ִַתּ ְלבַּ שׁ אֶ ְסתֵּ ר ַמ ְלכוּת ו ַַתּ ֲﬠמֹד בַּ חֲ צַ ר בֵּ ית־הַ ֶמּלֶ הַ ְפּ ִ
ַ 5:1וי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
ﬠַ ל־כִּ סֵּ א ַמלְ כוּתוֹ ְבּבֵ ית הַ ַמּלְ כוּת ֹנכַח פֶּ תַ ח הַ בָּ ִית:
ת־שׁ ְר ִביט
ַ
ַיּוֹשׁט הַ מֶּ לֶ ְלאֶ ְסתֵּ ר אֶ
עֹמ ֶדת בֶּ חָ צֵ ר נ ְָשׂאָ ה חֵ ן ְבּﬠֵ ינָיו ו ֶ
5:2וַי ְִהי כִ ְראוֹת הַ מֶּ לֶ אֶ ת־אֶ ְסתֵּ ר הַ מַּ ְלכָּה ֶ
הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר ְבּיָדוֹ ו ִַתּ ְק ַרב אֶ ְסתֵּ ר ו ִַתּגַּע ְבּר ֹאשׁ הַ ַשּׁ ְר ִביט:
ֹאמר לָ הּ הַ ֶמּלֶ ַמה־לָּ אֶ ְס ֵתּ ר הַ ַמּ ְלכָּה וּמַ ה־בַּ ָקּ ָשׁתֵ ﬠַ ד־חֲ צִ י הַ מַּ לְ כוּת ְו ִינָּתֵ ן לָ :
5:3וַיּ ֶ
יתי לוֹ:
5:4וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר ִאם־ﬠַ ל־הַ ֶמּלֶ טוֹב יָבוֹא הַ ֶמּלֶ וְהָ ָמן הַ יּוֹם אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂ ִ
ת־דּבַ ר אֶ ְסתֵּ ר ַויָּב ֹא הַ מֶּ לֶ וְהָ מָ ן אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁתֶּ ה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ְשׂתָ ה אֶ ְס ֵתּר:
ַ 5:5ויּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ מַ הֲ רוּ אֶ ת־הָ מָ ן לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ְ
ְתﬠָ שׂ:
וּמה־בַּ ָקּ ָשׁתֵ ﬠַ ד־חֲ צִ י הַ מַּ ְלכוּת ו ֵ
ַ
ָתן לָ
ה־שּׁאֵ לָ תֵ ְו ִינּ ֵ
ְ
ֹאמר הַ מֶּ לֶ ְלאֶ ְסתֵּ ר ְבּ ִמ ְשׁתֵּ ה הַ ַיּיִן מַ
5:6וַיּ ֶ
5:7וַתַּ ﬠַ ן אֶ ְס ֵתּר וַתּ ֹאמַ ר ְשׁאֵ לָ ִתי וּבַ ָקּ ָשׁ ִתי:

ת־שׁאֵ לָ ִתי וְלַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת־בַּ ָקּ ָשׁ ִתי יָבוֹא הַ מֶּ לֶ וְהָ ָמן
ְ
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֵי הַ מֶּ לֶ ו ְִאם־ﬠַ ל־הַ מֶּ לֶ טוֹב לָ תֵ ת אֶ
ִ 5:8אם־מָ צ ִ
ֱשׂה כִּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ :
ֱשׂה לָ הֶ ם וּמָ חָ ר אֶ ﬠ ֶ
אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁתֶּ ה אֲ ֶשׁר אֶ ﬠ ֶ
ֹא־קם וְל ֹא־זָע ִממֶּ נּוּ וַיִּ ָמּלֵ א
ַ 5:9ויֵּצֵא הָ ָמן בַּ יּוֹם הַ הוּא ָשׂ ֵמחַ וְטוֹב לֵ ב וְכִ ְראוֹת הָ מָ ן אֶ ת־מָ ְרדֳּ כַי ְבּ ַשׁﬠַ ר הַ מֶּ לֶ וְל ָ
הָ מָ ן ﬠַ ל־מָ ְרדֳּ כַי חֵ מָ ה:
5:10וַיִּ ְתאַ פַּ ק הָ מָ ן ַויָּבוֹא אֶ ל־בֵּ יתוֹ וַיִּ ְשׁלַ ח ַויָּבֵ א אֶ ת־אֹהֲ בָ יו וְאֶ ת־ז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ:
ַ 5:11ויְסַ פֵּ ר לָ הֶ ם הָ מָ ן אֶ ת־כְּ בוֹד ﬠָ ְשׁרוֹ ְו רֹב בָּ נָיו וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר גִּ ְדּלוֹ הַ מֶּ לֶ וְאֵ ת אֲ ֶשׁר נִ ְשּׂאוֹ ﬠַ ל־הַ ָשּׂ ִרים וְﬠַ ְב ֵדי
הַ מֶּ לֶ :
ם־אוֹתי ְוגַם־לְ מָ חָ ר
ִ
5:12וַיּ ֹאמֶ ר הָ מָ ן אַ ף ל ֹא־הֵ ִביאָ ה אֶ ְסתֵּ ר הַ מַּ לְ כָּה ﬠִ ם־הַ מֶּ לֶ אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁתֶּ ה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂתָ ה כִּ י ִא
אֲ ִני ָקרוּא־לָ הּ ﬠִ ם־הַ מֶּ לֶ :
יוֹשׁב ְבּ ַשׁﬠַ ר הַ ֶמּלֶ :
הוּדי ֵ
שׁוֶה לִ י ְבּכָל־ﬠֵ ת אֲ ֶשׁר אֲ ִני רֹאֶ ה אֶ ת־מָ ְרדֳּ כַי הַ יְּ ִ
ְ 5:13וכָל־זֶה אֵ ינֶנּוּ ֹ
ת־מ ְרדֳּ כַי ﬠָ לָ יו
ָ
5:14וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ ז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ ְוכָל־אֹהֲ בָ יו יַﬠֲשׂוּ־ﬠֵ ץ ָגּבֹהַּ חֲ ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה וּבַ בּ ֶֹקר אֱ מֹר לַ ֶמּלֶ ְוי ְִתלוּ אֶ
יטב הַ ָדּבָ ר ִל ְפ ֵני הָ ָמן וַיַּﬠַ שׂ הָ ﬠֵ ץ:
וּב ֹא־ﬠִ ם־הַ ֶמּלֶ אֶ ל הַ ִמּ ְשׁתֶּ ה ָשׂ ֵמחַ וַיִּ ַ
ֹאמ ר ְלהָ ִביא אֶ ת־סֵ פֶ ר הַ זִּ כְ רֹנוֹת ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים וַיִּ ְהיוּ ִנ ְק ָר ִאים ִל ְפנֵי הַ ֶמּלֶ :
6:1בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא נ ְָד ָדה ְשׁנַת הַ מֶּ לֶ וַיּ ֶ
ל־בּגְ ָתנָא ו ֶָת ֶרשׁ ְשׁנֵי סָ ִריסֵ י הַ ֶמּלֶ ִמשּׁ ְֹמ ֵרי הַ סַּ ף אֲ ֶשׁר ִבּ ְקשׁוּ ִל ְשׁ חַ יָד
6:2וַיִּ מָּ ֵצא כָתוּב אֲ ֶשׁר ִהגִּ יד ָמ ְרדֳּ כַי ﬠַ ִ
בַּ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ:
ֲשׂה ִﬠמּוֹ ָדּבָ ר:
ֹאמרוּ ַנﬠ ֲֵרי הַ ֶמּלֶ ְמ ָשׁ ְר ָתיו ל ֹא־ ַנﬠ ָ
ֲשׂה י ְָקר וּגְ דוּלָּ ה לְ מָ ְרדֳּ כַי ﬠַ ל־זֶה ַויּ ְ
6:3וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ מַ ה־ ַנּﬠ ָ
ת־מ ְרדֳּ כַי ﬠַ ל־הָ ﬠֵ ץ
ָ
ֹאמר הַ ֶמּלֶ ִמי בֶ חָ צֵ ר וְהָ ָמן בָּ א לַ חֲ צַ ר בֵּ ית־הַ ֶמּלֶ הַ ִחיצוֹנָה לֵ אמֹר לַ ֶמּלֶ ִל ְתלוֹת אֶ
6:4וַיּ ֶ
אֲ ֶשׁר־הֵ כִ ין לוֹ:
עֹמד בֶּ חָ צֵר וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ יָבוֹא:
ֹאמרוּ ַנﬠ ֲֵרי הַ מֶּ לֶ אֵ לָ יו ִהנֵּה הָ מָ ן ֵ
6:5וַיּ ְ
ֹאמ ר הָ ָמן ְבּ ִלבּוֹ ְל ִמי י ְַחפֹּץ הַ מֶּ לֶ
יקרוֹ וַיּ ֶ
ַ 6:6ויָּבוֹא הָ ָמן וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הַ מֶּ לֶ מַ ה־לַ ﬠֲשׂוֹת בָּ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ ִבּ ָ
לַ ﬠֲשׂוֹת י ְָקר יוֹתֵ ר ִממֶּ נִּי:
יקרוֹ:
6:7וַיּ ֹאמֶ ר הָ מָ ן אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ ִבּ ָ
ִתּן כּ ֶֶתר ַמ ְלכוּת ְבּ ר ֹאשׁוֹ:
6:8י ִָביאוּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת אֲ ֶשׁר לָ בַ שׁ־בּוֹ הַ מֶּ לֶ וְסוּס אֲ ֶשׁר ָרכַב ﬠָ לָ יו הַ ֶמּלֶ וַאֲ ֶשׁר נ ַ
יקרוֹ
ַד־אישׁ ִמ ָשּׂ ֵרי הַ מֶּ לֶ הַ פַּ ְר ְתּ ִמים ו ְִהלְ ִבּישׁוּ אֶ ת־הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הַ ֶמּלֶ חָ פֵ ץ ִבּ ָ
ְ 6:9ונָתוֹן הַ לְּ בוּשׁ וְהַ סּוּס ﬠַ ל־י ִ
יקרוֹ:
ו ְִה ְרכִּ יבֻהוּ ﬠַ ל־הַ סּוּס ִבּ ְרחוֹב הָ ﬠִ יר ְו ָק ְראוּ לְ פָ נָיו ָכּכָה יֵﬠָ ֶשׂה לָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ ִבּ ָ
יּוֹשׁב
הוּדי הַ ֵ
ֲשׂה־כֵן ְל ָמ ְרדֳּ כַי הַ יְּ ִ
6:10וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לְ הָ מָ ן מַ הֵ ר ַקח אֶ ת־הַ לְּ בוּשׁ וְאֶ ת־הַ סּוּס כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ וַﬠ ֵ
ְבּ ַשׁﬠַ ר הַ מֶּ לֶ אַ ל־תַּ פֵּ ל ָדּבָ ר ִמכֹּל אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְרתָּ :
6:11וַיִּ ַקּח הָ מָ ן אֶ ת־הַ לְּ בוּשׁ וְאֶ ת־הַ סּוּס וַיַּלְ בֵּ שׁ אֶ ת־מָ ְרדֳּ כָי ַויּ ְַרכִּ יבֵ הוּ ִבּ ְרחוֹב הָ ִﬠיר וַיִּ ְק ָרא ְלפָ נָיו ָכּכָה יֵﬠָ ֶשׂה לָ ִאישׁ
יקרוֹ:
אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ ִבּ ָ
ל־שׁﬠַ ר הַ מֶּ לֶ וְהָ מָ ן נ ְִדחַ ף אֶ ל־בֵּ יתוֹ אָ בֵ ל וַחֲ פוּי ר ֹאשׁ:
ָשׁב מָ ְרדֳּ כַי אֶ ַ
6:12וַיּ ָ
ֹאמ רו לוֹ חֲ כ ָָמיו ְוז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ ִאם ִמזֶּ ַרע
6:13וַיְסַ פֵּ ר הָ מָ ן לְ ז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ וּלְ כָל־אֹהֲ בָ יו אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ָק ָרהוּ וַיּ ְ
לּוֹת ִלנְפֹּל לְ פָ נָיו ל ֹא־תוּכַל לוֹ כִּ י־נָפוֹל ִתּפּוֹל ְלפָ נָיו:
הוּדים ָמ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר הַ ִח ָ
הַ יְּ ִ
עוֹדם ְמ ַד ְבּ ִרים ﬠִ מּוֹ וְסָ ִריסֵ י הַ מֶּ לֶ ִהגִּ יעוּ וַיּ ְַב ִהלוּ לְ הָ ִביא אֶ ת־הָ ָמן אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ְשׂ ָתה אֶ ְס ֵתּר:
ָ 6:14
7:1וַיָּב ֹא הַ מֶּ לֶ וְהָ מָ ן לִ ְשׁתּוֹת ﬠִ ם־אֶ ְסתֵּ ר הַ מַּ לְ כָּה:
וּמה־בַּ ָקּ ָשׁ ֵת
ַ
ה־שּׁאֵ לָ ֵת אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה ו ְִתנּ ֵָתן לָ
ְ
ֹאמר הַ מֶּ לֶ לְ אֶ ְסתֵּ ר גַּם בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי ְבּ ִמ ְשׁ ֵתּה הַ ַיּיִן מַ
7:2וַיּ ֶ
ְתﬠָ שׂ:
ﬠַ ד־חֲ צִ י הַ ַמּלְ כוּת ו ֵ
ן־לי נ ְַפ ִשׁי ִבּ ְשׁאֵ לָ ִתי
ָאתי חֵ ן ְבּﬠֵ ינֶי הַ ֶמּלֶ ו ְִאם־ﬠַ ל־הַ ֶמּלֶ טוֹב ִתּנָּתֶ ִ
ם־מצ ִ
7:3וַתַּ ﬠַ ן אֶ ְסתֵּ ר הַ ַמּ ְלכָּה ַותּ ֹאמַ ר ִא ָ
וְﬠַ ִמּי ְבּבַ ָקּ ָשׁ ִתי:
שׁוֶה
נִמכּ ְַרנוּ אֲ נִי וְﬠַ ִמּי לְ הַ ְשׁ ִמיד לַ הֲ רוֹג וּלְ אַ בֵּ ד ו ְִאלּוּ לַ ﬠֲבָ ִדים וְלִ ְשׁפָ חוֹת נ ְִמכּ ְַרנוּ הֶ חֱ ַר ְשׁ ִתּי כִּ י אֵ ין הַ צָּ ר ֹ
7:4כִּ י ְ
ְבּ ֵנזֶק הַ ֶמּלֶ :
ר־מלָ אוֹ ִלבּוֹ לַ ﬠֲשׂוֹת כֵּן:
ֹאמר הַ ֶמּלֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ ַויּ ֹאמֶ ר לְ אֶ ְסתֵּ ר הַ מַּ לְ כָּה ִמי הוּא זֶה וְאֵ י־זֶה הוּא אֲ ֶשׁ ְ
7:5וַיּ ֶ
7:6וַתּ ֹאמֶ ר־אֶ ְסתֵּ ר ִאישׁ ַצר וְאוֹיֵב הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶּה וְהָ ָמן ִנ ְבﬠַ ת ִמלִּ פְ נֵי הַ ֶמּלֶ וְהַ מַּ ְלכָּה:
7:7וְהַ מֶּ לֶ ָקם בַּ חֲ מָ תוֹ ִמ ִמּ ְשׁתֵּ ה הַ ַיּיִן אֶ ל־גִּ נַּת הַ ִבּיתָ ן וְהָ מָ ן ﬠָ מַ ד לְ בַ ֵקּשׁ ﬠַ ל־נ ְַפשׁוֹ ֵמאֶ ְס ֵתּר הַ ַמּ ְלכָּה כִּ י ָראָ ה
כִּ י־כָלְ תָ ה אֵ לָ יו הָ ָרﬠָ ה מֵ אֵ ת הַ מֶּ לֶ :
ֹאמר הַ ֶמּלֶ הֲ גַם
7:8וְהַ מֶּ לֶ ָשׁב ִמגִּ נַּת הַ ִבּיתָ ן אֶ ל־בֵּ ית ִמ ְשׁתֵּ ה הַ ַיּיִן וְהָ מָ ן נֹפֵ ל ﬠַ ל־הַ ִמּ ָטּה אֲ ֶשׁר אֶ ְס ֵתּר ﬠָ לֶ יהָ וַיּ ֶ
לִ כְ בּוֹשׁ אֶ ת־הַ מַּ לְ כָּה ﬠִ ִמּי בַּ בָּ יִת הַ ָדּבָ ר יָצָא ִמפִּ י הַ ֶמּלֶ וּפְ נֵי הָ מָ ן חָ פוּ:
יסים ִלפְ נֵי הַ מֶּ לֶ גַּם ִהנֵּה־הָ ﬠֵ ץ אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה הָ מָ ן לְ ָמ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר־טוֹב
ֹאמר חַ ְרבוֹנָה אֶ חָ ד ִמן־הַ סָּ ִר ִ
7:9וַיּ ֶ
ֹאמ ר הַ ֶמּלֶ ְתּלֻהוּ ﬠָ לָ יו:
עֹמד ְבּבֵ ית הָ ָמן ָגּבֹהַּ חֲ ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה ַויּ ֶ
ֵ
ﬠַ ל־הַ ֶמּלֶ
7:10וַיִּ ְתלוּ אֶ ת־הָ מָ ן ﬠַ ל־הָ ﬠֵ ץ אֲ ֶשׁר־הֵ כִ ין לְ מָ ְרדֳּ כָי וַחֲ מַ ת הַ מֶּ לֶ ָשׁ ָככָה:

הוּדים וּמָ ְרדֳּ כַי בָּ א לִ ְפנֵי
8:1בַּ יּוֹם הַ הוּא נָתַ ן הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ ְלאֶ ְס ֵתּר הַ ַמּלְ כָּה אֶ ת־בֵּ ית הָ מָ ן צ ֵֹרר היהודיים הַ יְּ ִ
ידה אֶ ְס ֵתּר ַמה הוּא־לָ הּ:
י־הגִּ ָ
הַ מֶּ לֶ כִּ ִ
ת־מ ְרדֳּ כַי ﬠַ ל־בֵּ ית הָ ָמן:
ָ
8:2וַיָּסַ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ת־טַ בַּ ﬠְ תּוֹ אֲ ֶשׁר הֶ ﬠ ֱִביר מֵ הָ ָמן וַיִּ ְתּנָהּ לְ ָמ ְרדֳּ כָי וַתָּ ֶשׂם אֶ ְס ֵתּר אֶ
ת־רﬠַ ת הָ ָמן הָ אֲ גָגִ י וְאֵ ת
8:3וַתּוֹסֶ ף אֶ ְסתֵּ ר ו ְַתּ ַדבֵּ ר לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ ו ִַתּפֹּל ִלפְ נֵי ַרגְ לָ יו וַתֵּ ְבךְּ ו ִַתּ ְתחַ נֶּן־לוֹ ְלהַ ﬠ ֲִביר אֶ ָ
הוּדים:
מַ חֲ ַשׁ ְבתּוֹ אֲ ֶשׁר חָ ַשׁב ﬠַ ל־הַ יְּ ִ
ַיּוֹשׁט הַ ֶמּלֶ לְ אֶ ְס ֵתּר אֵ ת ַשׁ ְר ִבט הַ זָּהָ ב וַתָּ ָקם אֶ ְס ֵתּר וַתַּ ֲﬠמֹד לִ ְפנֵי הַ ֶמּלֶ :
8:4ו ֶ
ָשׁר הַ ָדּבָ ר ִלפְ נֵי הַ ֶמּלֶ ְוטוֹבָ ה אֲ נִי ְבּﬠֵ ינָיו ִיכָּתֵ ב ְלהָ ִשׁיב
אתי חֵ ן ְלפָ נָיו ְוכ ֵ
ם־מצָ ִ
ֹאמר ִאם־ﬠַ ל־הַ ֶמּלֶ טוֹב ו ְִא ָ
ַ 8:5ותּ ֶ
ָל־מ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ :
הוּדים אֲ ֶשׁר ְבּכ ְ
אֶ ת־הַ ְסּפָ ִרים ַמחֲ ֶשׁבֶ ת הָ ָמן בֶּ ן־הַ ְמּ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י אֲ ֶשׁר כּ ַָתב ְלאַ בֵּ ד אֶ ת־הַ יְּ ִ
יתי ְבּאָ ְב ַדן מוֹלַ ְד ִתּי:
יתי בָּ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר־י ְִמצָא אֶ ת־ﬠַ ִמּי וְאֵ י ָככָה אוּכַל ו ְָר ִא ִ
8:6כִּ י אֵ י ָככָה אוּ ַכל ְו ָר ִא ִ
הוּדי ִהנֵּה בֵ ית־הָ מָ ן נ ַָת ִתּי לְ אֶ ְס ֵתּ ר ְו ֹאתוֹ תָּ לוּ ﬠַ ל־הָ ﬠֵ ץ
וּלמָ ְרדֳּ כַי הַ יְּ ִ
ֹאמר הַ ֶמּלֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ ְלאֶ ְסתֵּ ר הַ ַמּ ְלכָּה ְ
8:7וַיּ ֶ
הוּדים:
ר־שׁלַ ח יָדוֹ ביהודיים בַּ יְּ ִ
ﬠַ ל אֲ ֶשׁ ָ
הוּדים כַּטּוֹב ְבּﬠֵ ינֵיכֶם ְבּ ֵשׁם הַ ֶמּלֶ ו ְִח ְתמוּ ְבּטַ בַּ ﬠַ ת הַ מֶּ לֶ כִּ י־כְ תָ ב אֲ ֶשׁר־נִכְ תָּ ב
8:8וְאַ ֶתּם כִּ ְתבוּ ﬠַ ל־הַ יְּ ִ
ְבּ ֵשׁם־הַ מֶּ לֶ ְונ ְַחתּוֹם ְבּטַ בַּ ﬠַ ת הַ מֶּ לֶ אֵ ין לְ הָ ִשׁיב:
לוֹשׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים בּוֹ וַיִּ כָּתֵ ב
ישׁי הוּא־חֹ ֶדשׁ ִסיוָן ִבּ ְשׁ ָ
סֹפ ֵרי־הַ ֶמּלֶ בָּ ﬠֵ ת־הַ ִהיא בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִל ִ
8:9וַיִּ ָקּ ְראוּ ְ
ְשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת אֲ ֶשׁר ֵמהֹ דּוּ וְﬠַ ד־כּוּשׁ ֶשׁבַ ע
הוּדים וְאֶ ל הָ אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְר ְפּנִים־וְהַ פַּ חוֹת ו ָ
כְּ כָל־אֲ ֶשׁר־צִ וָּה ָמ ְרדֳּ כַי אֶ ל־הַ יְּ ִ
הוּדים כִּ כְ ָתבָ ם וְכִ ְלשׁוֹנָם:
וּמ ִדינָה כִּ כְ תָ בָ הּ וְﬠַ ם וָﬠָ ם כִּ לְ שֹׁנוֹ וְאֶ ל־הַ יְּ ִ
וְﬠֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָ ה ְמ ִדינָה ְמ ִדינָה ְ
סּוּסים רֹכְ בֵ י הָ ֶרכֶשׁ
8:10וַיִּ כְ תֹּב ְבּ ֵשׁם הַ ֶמּלֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ וַיּ ְַחתֹּם ְבּ ַטבַּ ﬠַ ת הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְשׁלַ ח ְספָ ִרים ְבּיַד הָ ָרצִ ים בַּ ִ
הָ אֲ חַ ְשׁ ְתּ ָרנִים ְבּנֵי הָ ַרמָּ כִ ים:
וּלאַ בֵּ ד
הוּדים אֲ ֶשׁר ְבּכָל־ﬠִ יר־וָﬠִ יר לְ ִה ָקּהֵ ל וְלַ ֲﬠמֹד ﬠַ ל־נ ְַפ ָשׁם ְלהַ ְשׁ ִמיד וְלַ הֲ רֹג ְ
8:11אֲ ֶשׁר נָתַ ן הַ מֶּ לֶ לַ יְּ ִ
וּשׁלָ לָ ם לָ בוֹז:
וּמ ִדינָה הַ ָצּ ִרים אֹתָ ם טַ ף ְונ ִָשׁים ְ
אֶ ת־כָּל־חֵ יל ﬠַ ם ְ
לוֹשׁה ﬠָ ָשׂר ְלחֹ ֶדשׁ ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר הוּא־חֹ ֶדשׁ אֲ ָדר:
ָל־מ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ ִבּ ְשׁ ָ
ְ 8:12בּיוֹם אֶ חָ ד ְבּכ ְ
הוּדים עתודים
וּמ ִדינָה גָּלוּי לְ כָל־הָ ﬠַ ִמּים ו ְִל ְהיוֹת היהודיים הַ יְּ ִ
ָל־מ ִדינָה ְ
8:13פַּ ְת ֶשׁגֶן הַ כְּ ָתב לְ ִהנָּתֵ ן ָדּת ְבּכ ְ
ﬠ ֲִת ִידים לַ יּוֹם הַ זֶּה לְ ִהנּ ֵָקם מֵ ֹאיְבֵ יהֶ ם:
ירה:
שׁוּשׁן הַ ִבּ ָ
8:14הָ ָרצִ ים רֹכְ בֵ י הָ ֶרכֶשׁ הָ אֲ חַ ְשׁ ְתּ ָרנִים יָצְ אוּ ְמבֹהָ לִ ים ְוּדחוּפִ ים ִבּ ְדבַ ר הַ ֶמּלֶ וְהַ ָדּת נ ְִתּנָה ְבּ ַ
ְתכְ ִרי בּוּץ וְאַ ְרגּ ָָמן ְוהָ ִﬠיר
8:15וּמָ ְרדֳּ ַכי יָצָא ִמלִּ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ ִבּלְ בוּשׁ מַ לְ כוּת ְתּכֵלֶ ת וָחוּר וַﬠֲטֶ ֶרת זָהָ ב גְּ דוֹלָ ה ו ַ
ְשׂמֵ חָ ה:
שׁוּשׁן צָהֲ לָ ה ו ָ
ָ
ִיקר:
ְשׂשֹׂן ו ָ
אוֹרה ו ְִשׂ ְמחָ ה ו ָ
הוּדים הָ יְתָ ה ָ
8:16לַ יְּ ִ
הוּדים ִמ ְשׁ ֶתּה
ְשׂשׂוֹן לַ יְּ ִ
ָל־ﬠיר וָﬠִ יר ְמקוֹם אֲ ֶשׁר ְדּבַ ר־הַ ֶמּלֶ ו ְָדתוֹ מַ גִּ יﬠַ ִשׂ ְמחָ ה ו ָ
וּבכ ִ
וּמ ִדינָה ְ
ָל־מ ִדינָה ְ
וּבכ ְ
ְ 8:17
הוּדים ﬠֲלֵ יהֶ ם:
וְיוֹם טוֹב ְו ַר ִבּים מֵ ﬠַ ֵמּי הָ אָ ֶרץ ִמ ְתיַהֲ ִדים כִּ י־נָפַ ל פַּ חַ ד־הַ יְּ ִ
לוֹשׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם בּוֹ אֲ ֶשׁר ִהגִּ יﬠַ ְדּבַ ר־הַ ֶמּלֶ ו ְָדתוֹ ְלהֵ ﬠָ שׂוֹת בַּ יּוֹם אֲ ֶשׁר
וּב ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר חֹ ֶדשׁ הוּא־חֹ ֶדשׁ אֲ ָדר ִבּ ְשׁ ָ
ִ 9:1
הוּדים הֵ ָמּה ְבּשֹׂנְאֵ יהֶ ם:
הוּדים לִ ְשׁלוֹט בָּ הֶ ם ְונַהֲ פוֹ הוּא אֲ ֶשׁר י ְִשׁלְ טוּ הַ יְּ ִ
ִשׂ ְבּרוּ ֹאיְבֵ י הַ יְּ ִ
ָל־מ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ לִ ְשׁ חַ יָד ִבּ ְמבַ ְק ֵשׁי ָרﬠָ ָתם ו ְִאישׁ ל ֹא־ﬠָ ַמד ִלפְ נֵיהֶ ם
הוּדים ְבּﬠָ ֵריהֶ ם ְבּכ ְ
9:2נִ ְקהֲ לוּ הַ יְּ ִ
כִּ י־נָפַ ל פַּ ְח ָדּם ﬠַ ל־כָּל־הָ ﬠַ ִמּים:
הוּדים כִּ י־נָפַ ל
ָל־שׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת וְהָ אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ נִים וְהַ פַּ חוֹת ְו עֹ ֵשׂי הַ ְמּלָ אכָה אֲ ֶשׁר לַ ֶמּלֶ ְמנ ְַשּׂ ִאים אֶ ת־הַ יְּ ִ
ְ 9:3וכ ָ
פַּ חַ ד־מָ ְרדֳּ כַי ﬠֲלֵ יהֶ ם:
ְשׁ ְמ עוֹ הוֹלֵ ְבּכָל־הַ ְמּ ִדינוֹת כִּ י־הָ ִאישׁ ָמ ְרדֳּ כַי הוֹלֵ ְוגָדוֹל:
9:4כִּ י־גָדוֹל ָמ ְרדֳּ כַי ְבּבֵ ית הַ מֶּ לֶ ו ָ
הוּדים ְבּכָל־אֹ יְבֵ יהֶ ם מַ כַּת־חֶ ֶרב וְהֶ ֶרג ְואַ ְב ָדן וַ ַיּﬠֲשׂוּ ְבשֹׂנְאֵ יהֶ ם כִּ ְרצוֹנָם:
ַ 9:5ויַּכּוּ הַ יְּ ִ
הוּדים וְאַ בֵּ ד חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ִאישׁ:
שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה הָ ְרגוּ הַ יְּ ִ
וּב ַ
ְ 9:6
9:7וְאֵ ת פַּ ְר ַשׁנ ְָדּתָ א וְאֵ ת ַדּלְ פוֹן וְאֵ ת אַ ְספָּ תָ א:
ידתָ א:
פּוֹרתָ א וְאֵ ת אֲ ַדלְ יָא וְאֵ ת אֲ ִר ָ
9:8וְאֵ ת ָ
9:9וְאֵ ת פַּ ְרמַ ְשׁתָּ א וְאֵ ת אֲ ִריסַ י וְאֵ ת אֲ ִר ַדי וְאֵ ת וַ ְיזָתָ א:
הוּדים הָ ָרגוּ וּבַ ִבּזָּה ל ֹא ָשׁ ְלחוּ אֶ ת־י ָָדם:
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי הָ מָ ן בֶּ ן־הַ ְמּ ָדתָ א צ ֵֹרר הַ יְּ ִ
9:10ﬠ ֶ
שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה ִל ְפנֵי הַ מֶּ לֶ :
9:11בַּ יּוֹם הַ הוּא בָּ א ִמ ְספַּ ר הַ הֲ רוּגִ ים ְבּ ַ
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי־הָ ָמן
הוּדים וְאַ בֵּ ד חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ִאישׁ וְאֵ ת ﬠ ֶ
שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה הָ ְרגוּ הַ יְּ ִ
ֹאמר הַ ֶמּלֶ ְלאֶ ְס ֵתּ ר הַ ַמּלְ כָּה ְבּ ַ
9:12וַיּ ֶ
וּמה־בַּ ָקּ ָשׁתֵ עוֹד ְו ֵתﬠָ שׂ:
ַ
ה־שּׁאֵ לָ תֵ ְו ִינָּתֵ ן לָ
ְ
ִבּ ְשׁאָ ר ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ מֶ ה ﬠָ שׂוּ וּמַ
ֲשׂ ֶרת
שׁוּשׁן לַ ﬠֲשׂוֹת כְּ ָדת הַ יּוֹם וְאֵ ת ﬠ ֶ
הוּדים אֲ ֶשׁר ְבּ ָ
9:13וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ְסתֵּ ר ִאם־ﬠַ ל־הַ מֶּ לֶ טוֹב ִינָּתֵ ן גַּם־מָ חָ ר לַ יְּ ִ
ְבּנֵי־הָ מָ ן י ְִתלוּ ﬠַ ל־הָ ﬠֵ ץ:
שׁוּשׁן וְאֵ ת ֲﬠ ֶשׂ ֶרת ְבּנֵי־הָ ָמן תָּ לוּ:
ֹאמר הַ ֶמּלֶ ְלהֵ ﬠָ שׂוֹת כֵּן ו ִַתּנּ ֵָתן ָדּת ְבּ ָ
9:14וַיּ ֶ

שׁוּשׁן ְשׁ שׁ ֵמאוֹת
שׁוּשׁן גַּם ְבּיוֹם אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְלחֹ ֶדשׁ אֲ ָדר וַיַּהַ ְרגוּ ְב ָ
ר־בּ ָ
הוּדים אֲ ֶשׁ ְ
9:15וַיִּ ָקּהֲ לוּ היהודיים הַ יְּ ִ
ִאישׁ וּבַ ִבּזָּה ל ֹא ָשׁלְ חוּ אֶ ת־י ָָדם:
הוּדים אֲ ֶשׁ ר ִבּ ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ ִנ ְקהֲ לוּ וְﬠָ מֹד ﬠַ ל־נַפְ ָשׁם וְנוֹחַ ֵמ ֹאיְבֵ יהֶ ם וְהָ רֹג ְבּשֹׂנְאֵ יהֶ ם חֲ ִמ ָשּׁה
וּשׁאָ ר הַ יְּ ִ
ְ 9:16
ו ְִשׁ ְב ִﬠים אָ לֶ ף וּבַ ִבּזָּה ל ֹא ָשׁ ְלחוּ אֶ ת־י ָָדם:
יוֹם־שׁ ָשׁה ﬠָ ָשׂר לְ חֹ ֶדשׁ אֲ ָדר וְנוֹחַ ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר בּוֹ וְﬠָ שֹׂה אֹתוֹ יוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה ו ְִשׂ ְמחָ ה:
ְ
ְ 9:17בּ
וּבאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר בּוֹ וְנוֹחַ בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר בּוֹ
שׁוּשׁן ִנ ְקהֲ לוּ ִבּ ְשׁ ָשׁה ﬠָ ָשׂר בּוֹ ְ
ר־בּ ָ
הוּדים אֲ ֶשׁ ְ
9:18והיהודיים וְהַ יְּ ִ
וְﬠָ שֹׂה אֹתוֹ יוֹם ִמ ְשׁתֶּ ה ו ְִשׂ ְמחָ ה:
הוּדים הפרוזים הַ ְפּ ָרזִ ים הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּﬠָ ֵרי הַ פְּ ָרזוֹת עֹ ִשׂים אֵ ת יוֹם אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְלחֹ ֶדשׁ אֲ ָד ר ִשׂ ְמחָ ה
9:19ﬠַ ל־כֵּן הַ יְּ ִ
וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרﬠֵ הוּ:
וּמ ְשׁתֶּ ה וְיוֹם טוֹב ִ
ִ
ָל־מ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ
הוּדים אֲ ֶשׁר ְבּכ ְ
9:20וַיִּ כְ תֹּב ָמ ְרדֳּ כַי אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַיִּ ְשׁלַ ח ְספָ ִרים אֶ ל־כָּל־הַ יְּ ִ
חוֹקים:
רוֹבים וְהָ ְר ִ
הַ ְקּ ִ
ָל־שׁנָה ְו ָשׁנָה:
ְ 9:21ל ַקיֵּם ﬠֲלֵ יהֶ ם ִל ְהיוֹת עֹ ִשׂים אֵ ת יוֹם אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר ְלחֹ ֶדשׁ אֲ ָדר וְאֵ ת יוֹם־חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר בּוֹ ְבּכ ָ
וּמאֵ בֶ ל ְליוֹם טוֹב
הוּדים מֵ אוֹיְבֵ יהֶ ם וְהַ חֹ ֶדשׁ אֲ ֶשׁר נ ְֶהפַּ לָ הֶ ם ִמיָּגוֹן לְ ִשׂ ְמחָ ה ֵ
ַ 9:22כּיּ ִָמים אֲ ֶשׁר־נָחוּ בָ הֶ ם הַ יְּ ִ
וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרﬠֵ הוּ וּמַ תָּ נוֹת לָ אֶ ְביוֹנִים:
לַ ﬠֲשׂוֹת אוֹתָ ם יְמֵ י ִמ ְשׁתֶּ ה ו ְִשׂ ְמחָ ה ִ
הוּדים אֵ ת אֲ ֶשׁר־הֵ חֵ לּוּ לַ ﬠֲשׂוֹת ְואֵ ת אֲ ֶשׁ ר־כָּתַ ב מָ ְרדֳּ כַי אֲ לֵ יהֶ ם:
9:23ו ְִקבֵּ ל הַ יְּ ִ
גּוֹרל ְלהֻ ָמּם
הוּדים ְלאַ ְבּ ָדם ו ְִה ִפּיל פּוּר הוּא הַ ָ
הוּדים חָ ַשׁב ﬠַ ל־הַ יְּ ִ
9:24כִּ י הָ ָמן בֶּ ן־הַ ְמּ ָד ָתא הָ אֲ גָגִ י צ ֵֹרר כָּל־הַ יְּ ִ
וּלְ אַ ְבּ ָדם:
ְתלוּ אֹתוֹ
הוּדים ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ ו ָ
וּבבֹאָ הּ לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ אָ ַמר ﬠִ ם־הַ סֵּ פֶ ר יָשׁוּב מַ חֲ ַשׁ ְבתּוֹ הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר־חָ ַשׁב ﬠַ ל־הַ יְּ ִ
ְ 9:25
וְאֶ ת־בָּ נָיו ﬠַ ל־הָ ﬠֵ ץ:
וּמה
ה־ראוּ ﬠַ ל־ ָכּכָה ָ
וּמ ָ
ָל־דּ ְב ֵרי הָ ִאגּ ֶֶרת הַ זּ ֹאת ָ
ל־שׁם הַ פּוּר ﬠַ ל־כֵּן ﬠַ ל־כּ ִ
פוּרים ﬠַ ֵ
9:26ﬠַ ל־כֵּן ָק ְראוּ לַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּ ה ִ
ִהגִּ יﬠַ אֲ לֵ יהֶ ם:
הוּדים ﬠֲלֵ יהֶ ם וְﬠַ ל־ז ְַרﬠָ ם וְﬠַ ל כָּל־הַ נִּלְ וִים ﬠֲלֵ יהֶ ם ְול ֹא יַﬠֲבוֹר ִל ְהיוֹת עֹ ִשׂים אֵ ת ְשׁנֵי
ִ 9:27קיְּ מוּ וקבל ו ְִק ְבּלוּ הַ יְּ ִ
ְשׁנָה:
ָל־שׁנָה ו ָ
הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּ ה כִּ כְ תָ בָ ם וְכִ זְ מַ נָּם ְבּכ ָ
פּוּרים
ִימי הַ ִ
וּמ ִדינָה ו ְִﬠיר וָﬠִ יר ו ֵ
וּמ ְשׁפָּ חָ ה ְמ ִדינָה ְ
9:28וְהַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּ ה נִזְ כּ ִָרים ְו ַנﬠ ֲִשׂים ְבּכָל־דּוֹר וָדוֹר ִמ ְשׁפָּ חָ ה ִ
הוּדים וְזִ כְ ָרם ל ֹא־יָסוּף ִמ ַזּ ְרﬠָ ם:
הָ אֵ לֶּ ה ל ֹא יַﬠַ ְברוּ ִמתּוֹ הַ יְּ ִ
פּוּרים הַ זּ ֹאת הַ ֵשּׁנִית:
הוּדי אֶ ת־כָּל־תּ ֶֹקף לְ ַקיֵּם אֵ ת ִאגּ ֶֶרת הַ ִ
9:29ו ִַתּכְ תֹּב אֶ ְסתֵּ ר הַ מַּ לְ כָּה בַ ת־אֲ ִביחַ יִל וּמָ ְרדֳּ כַי הַ יְּ ִ
ל־שׁבַ ע וְﬠֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָ ה ְמ ִדינָה מַ לְ כוּת אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ ִדּ ְב ֵרי ָשׁלוֹם וֶאֱ ֶמת:
הוּדים אֶ ֶ
9:30וַיִּ ְשׁלַ ח ְספָ ִרים אֶ ל־כָּל־הַ יְּ ִ
הוּדי וְאֶ ְסתֵּ ר הַ מַּ לְ כָּה ְוכַאֲ ֶשׁר ִקיְּ מוּ
9:31לְ ַקיֵּם אֵ ת־י ְֵמי הַ פּ ִֻרים הָ אֵ לֶּ ה ִבּזְ מַ נֵּיהֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ִקיַּם ﬠֲלֵ יהֶ ם מָ ְרדֳּ כַי הַ יְּ ִ
ﬠַ ל־נ ְַפ ָשׁם וְﬠַ ל־ז ְַרﬠָ ם ִדּ ְב ֵרי הַ צֹּמוֹת ְו ַזﬠ ֲָקתָ ם:
9:32וּמַ אֲ מַ ר אֶ ְסתֵּ ר ִקיַּם ִדּ ְב ֵרי הַ פּ ִֻרים הָ אֵ לֶּ ה ְונִכְ תָּ ב בַּ סֵּ פֶ ר:
ָשׂם הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁיֵרֹשׁ מַ ס ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ו ְִאיֵּי הַ יָּם:
10:1וַיּ ֶ
תוּבים ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי
בוּרתוֹ וּפָ ָר ַשׁת גְּ דֻ לַּ ת מָ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר גִּ ְדּלוֹ הַ ֶמּלֶ הֲ לוֹא־הֵ ם כְּ ִ
ֲשׂה תָ ְקפּוֹ וּגְ ָ
ְ 10:2וכָל־מַ ﬠ ֵ
הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵי מָ ַדי וּפָ ָרס:
הוּדים ְו ָרצוּי ְל רֹב אֶ חָ יו דּ ֵֹרשׁ טוֹב ְלﬠַ מּוֹ ְודֹבֵ ר ָשׁלוֹם
הוּדי ִמ ְשׁנֶה לַ ֶמּלֶ אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ ְוגָדוֹל לַ יְּ ִ
10:3כִּ י ָמ ְרדֳּ כַי הַ יְּ ִ
לְ כָל־ז ְַרעוֹ:
 Jobאיוב
ִירא אֱ ִהים וְסָ ר מֵ ָרע:
ִ 1:1אישׁ הָ יָה ְבאֶ ֶרץ־עוּץ ִאיּוֹב ְשׁמוֹ וְהָ יָה הָ ִאישׁ הַ הוּא תָּ ם ְוי ָָשׁר ו ֵ
ְשׁלוֹשׁ בָּ נוֹת:
1:2וַיִּ וָּלְ דוּ לוֹ ִשׁ ְבﬠָ ה בָ נִים ו ָ
ֲבֻדּה
וּשׁ ֶשׁת אַ לְ פֵ י גְ מַ לִּ ים וַחֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת צֶמֶ ד־בָּ ָקר וַחֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת אֲ תוֹנוֹת וַﬠ ָ
1:3וַי ְִהי ִמ ְקנֵהוּ ִשׁ ְבﬠַ ת אַ לְ פֵ י־צ ֹאן ְ
ֵי־ק ֶדם:
ָל־בּנ ֶ
ַרבָּ ה ְמאֹד וַי ְִהי הָ ִאישׁ הַ הוּא גָּדוֹל ִמכּ ְ
יוֹתיהֶ ם לֶ אֱ כֹל וְלִ ְשׁתּוֹת ִﬠ ָמּהֶ ם:
ְשׁלְ חוּ ו ְָק ְראוּ לִ ְשׁ ֶשׁת אחיתיהם אַ ְח ֵ
1:4וְהָ לְ כוּ בָ נָיו וְﬠָ שׂוּ ִמ ְשׁתֶּ ה בֵּ ית ִאישׁ יוֹמוֹ ו ָ
1:5וַי ְִהי כִּ י ִה ִקּיפוּ יְמֵ י הַ ִמּ ְשׁתֶּ ה וַיִּ ְשׁלַ ח ִאיּוֹב וַי ְַק ְדּ ֵשׁם ְו ִה ְשׁכִּ ים בַּ בּ ֶֹקר וְהֶ ﬠֱלָ ה עֹלוֹת ִמ ְספַּ ר כֻּלָּ ם כִּ י אָ ַמ ר ִאיּוֹב
ֲשׂה ִאיּוֹב כָּל־הַ יּ ִָמים:
אוּלַ י חָ ְטאוּ בָ נַי ְו ִקלְ לוּ אֱ ִהים ִבּ ְלבָ בָ ם ָכּכָה יַﬠ ֶ
1:6וַי ְִהי הַ יּוֹם וַ ָיּבֹאוּ ְבּנֵי הָ אֱ ִהים ְל ִה ְתיַ ֵצּב ﬠַ ל־יְהוָה וַיָּבוֹא גַם־הַ ָשּׂטָ ן ְבּתוֹכָם:
וּמ ִה ְתהַ לֵּ בָּ הּ:
1:7וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־הַ ָשּׂטָ ן מֵ אַ יִן תָּ ב ֹא וַיַּﬠַ ן הַ ָשּׂטָ ן אֶ ת־יְהוָה וַיּ ֹאמַ ר ִמשּׁוּט בָּ אָ ֶרץ ֵ
1:8וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־הַ ָשּׂטָ ן הֲ ַשׂ ְמתָּ לִ ְבּ ﬠַ ל־ﬠַ ְב ִדּי ִאיּוֹב כִּ י אֵ ין ָכּמֹהוּ בָּ אָ ֶרץ ִאישׁ ָתּם ְוי ָָשׁ ר י ְֵרא אֱ ִהים וְסָ ר ֵמ ָרע:
ֹאמר הַ ִחנָּם י ֵָרא ִאיּוֹב אֱ ִהים:
ַ 1:9ויַּﬠַ ן הַ ָשּׂ ָטן אֶ ת־יְהוָה וַיּ ַ
וּמ ְקנֵהוּ פָּ ַרץ בָּ אָ ֶרץ:
ֲשׂה י ָָדיו בֵּ ַרכְ תָּ ִ
וּבﬠַ ד כָּל־אֲ ֶשׁר־לוֹ ִמסָּ ִביב ַמﬠ ֵ
וּבﬠַ ד־בֵּ יתוֹ ְ
1:10הֲ ל ֹא־את אַ ָתּה ַשׂכְ תָּ בַ ﬠֲדוֹ ְ
1:11וְאוּלָ ם ְשׁלַ ח־נָא י ְָד ְוגַע ְבּכָל־אֲ ֶשׁר־לוֹ ִאם־ל ֹא ﬠַ ל־פָּ נֶי י ְַקלֶּ לְ :

ל־תּ ְשׁלַ ח י ֶָד ַויֵּצֵא הַ ָשּׂטָ ן ֵמ ִﬠם פְּ ֵני יְהוָה:
1:12וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־הַ ָשּׂטָ ן ִהנֵּה כָל־אֲ ֶשׁ ר־לוֹ ְבּי ֶָד ַרק אֵ לָ יו אַ ִ
ֹתיו אֹכְ ִלים ְושׁ ִֹתים יַיִן ְבּבֵ ית אֲ ִחיהֶ ם הַ ְבּכוֹר:
וּבנ ָ
1:13וַי ְִהי הַ יּוֹם וּבָ נָיו ְ
ל־איּוֹב וַיּ ֹאמַ ר הַ בָּ ָקר הָ יוּ חֹ ְרשׁוֹת וְהָ אֲ תֹנוֹת רֹעוֹת ﬠַ ל־י ְֵדיהֶ ם:
1:14וּמַ לְ אָ בָּ א אֶ ִ
1:15ו ִַתּ ֹפּל ְשׁבָ א ו ִַתּ ָקּחֵ ם וְאֶ ת־הַ נְּ ﬠָ ִרים ִהכּוּ לְ פִ י־חָ ֶרב ו ִָאמָּ לְ טָ ה ַרק־אֲ נִי לְ בַ ִדּי לְ הַ גִּ יד לָ :
1:16עוֹד זֶה ְמ ַדבֵּ ר ְוזֶה בָּ א וַיּ ֹאמַ ר אֵ שׁ אֱ ִהים נ ְָפלָ ה ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם ו ִַתּ ְבﬠַ ר בַּ צּ ֹאן וּבַ ְנּﬠָ ִרים וַתּ ֹאכְ לֵ ם וָ ִא ָמּ ְל ָטה
ַרק־אֲ נִי לְ בַ ִדּי ְלהַ גִּ יד לָ :
אשׁים וַיִּ ְפ ְשׁטוּ ﬠַ ל־הַ גְּ ַמלִּ ים וַיִּ ָקּחוּם וְאֶ ת־הַ נְּ ﬠָ ִרים ִהכּוּ
אמר כּ ְַשׂ ִדּים ָשׂמוּ ְשׁ ָשׁה ָר ִ
1:17עוֹד זֶה ְמ ַדבֵּ ר ְוזֶה בָּ א וַיּ ֹ ַ
לְ פִ י־חָ ֶרב ו ִָאמָּ לְ טָ ה ַרק־אֲ נִי לְ בַ ִדּי לְ הַ גִּ יד לָ :
וּבנוֹתֶ י אֹכְ לִ ים ְושׁ ִֹתים ַייִן ְבּבֵ ית אֲ ִחיהֶ ם הַ ְבּכוֹר:
ֹאמר בָּ נֶי ְ
1:18ﬠַ ד זֶה ְמ ַדבֵּ ר ְוזֶה בָּ א וַיּ ַ
1:19ו ְִהנֵּה רוּחַ גְּ דוֹלָ ה בָּ אָ ה מֵ ﬠֵ בֶ ר הַ ִמּ ְדבָּ ר וַיִּ גַּע ְבּאַ ְרבַּ ע פִּ נּוֹת הַ בַּ יִת וַיִּ פֹּל ﬠַ ל־הַ ְנּﬠָ ִרים וַיָּמוּתוּ ו ִָא ָמּ ְל ָטה ַרק־אֲ נִי
לְ בַ ִדּי לְ הַ גִּ יד לָ :
ַ 1:20ויּ ָָקם ִאיּוֹב וַיִּ ְק ַרע אֶ ת־ ְמﬠִ לוֹ וַ ָיּגָז אֶ ת־ר ֹאשׁוֹ וַיִּ פֹּל אַ ְרצָה וַיִּ ְשׁתָּ חוּ:
ָצָאתי ִמבֶּ ֶטן ִא ִמּי וְﬠָ רֹם אָ שׁוּב ָשׁ ָמה יְהוָה נ ַָתן וַיהוָה לָ ָקח י ְִהי ֵשׁם יְהוָה ְמב ָֹר :
ֹאמר ﬠָ רֹם יצתי י ִ
1:21וַיּ ֶ
ְ 1:22בּכָל־ז ֹאת ל ֹא־חָ טָ א ִאיּוֹב וְל ֹא־נָתַ ן ִתּפְ לָ ה לֵ א ִהים:
תכָם ְל ִה ְתיַצֵּ ב ﬠַ ל־יְהוָה:
2:1וַי ְִהי הַ יּוֹם וַ ָיּבֹאוּ ְבּנֵי הָ אֱ ִהים ְל ִה ְתיַ ֵצּב ﬠַ ל־יְהוָה וַיָּבוֹא גַם־הַ ָשּׂ ָטן ְבּ ֹ
וּמ ִה ְתהַ לֵּ בָּ הּ:
ֹאמר ִמשֻּׁ ט בָּ אָ ֶרץ ֵ
2:2וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־הַ ָשּׂטָ ן אֵ י ִמזֶּה תָּ ב ֹא ַויַּﬠַ ן הַ ָשּׂטָ ן אֶ ת־יְהוָה ַויּ ַ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־הַ ָשּׂטָ ן הֲ ַשׂ ְמתָּ לִ ְבּ אֶ ל־ﬠַ ְב ִדּי ִאיּוֹב כִּ י אֵ ין ָכּמֹהוּ בָּ אָ ֶרץ ִאישׁ תָּ ם ְוי ָָשׁ ר י ְֵרא אֱ ִהים וְסָ ר ֵמ ָרע
2:3וַיּ ֶ
יתנִי בוֹ ְלבַ ְלּעוֹ ִחנָּם:
ְעֹדנּוּ מַ חֲ זִ יק ְבּתֻ ָמּתוֹ ו ְַתּ ִס ֵ
ו ֶ
ַ 2:4ויַּﬠַ ן הַ ָשּׂ ָטן אֶ ת־יְהוָה וַיּ ֹאמַ ר עוֹר ְבּﬠַ ד־עוֹר ְוכֹל אֲ ֶשׁר לָ ִאישׁ יִתֵּ ן ְבּﬠַ ד נַפְ שׁוֹ:
ל־בּ ָשׂרוֹ ִאם־ל ֹא אֶ ל־פָּ נֶי ְי ַקלֶּ ְל :
2:5אוּלָ ם ְשׁלַ ח־נָא י ְָד ְוגַע אֶ ל־ﬠַ צְ מוֹ וְאֶ ְ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־הַ ָשּׂטָ ן ִהנּוֹ ְבי ֶָד אַ אֶ ת־נַפְ שׁוֹ ְשׁמֹר:
2:6וַיּ ֶ
ת־איּוֹב ִבּ ְשׁ ִחין ָרע ִמכַּף ַרגְ לוֹ עד וְﬠַ ד ָק ְד ֳקדוֹ:
ִ
2:7וַיֵּצֵא הַ ָשּׂטָ ן מֵ אֵ ת פְּ נֵי יְהוָה וַ ַיּ אֶ
2:8וַיִּ ַקּח־לוֹ חֶ ֶרשׂ ְל ִה ְתגּ ֵָרד בּוֹ וְהוּא יֹ ֵשׁב ְבּתוֹ ־הָ אֵ פֶ ר:
עֹד מַ חֲ זִ יק ְבּתֻ מָּ תֶ ַקלֵּ ל אֱ ִהים וָמֻ ת:
2:9וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ ִא ְשׁתּוֹ ְ
ֹאמר אֵ לֶ יהָ כְּ ַדבֵּ ר אַ חַ ת הַ נְּבָ לוֹת ְתּ ַדבֵּ ִרי גַּם אֶ ת־הַ טּוֹב נְ ַקבֵּ ל ֵמאֵ ת הָ אֱ ִהים וְאֶ ת־הָ ָרע ל ֹא נְ ַקבֵּ ל
ַ 2:10ויּ ֶ
ְבּכָל־ז ֹאת ל ֹא־חָ טָ א ִאיּוֹב ִבּ ְשׂפָ ָתיו:
וּב ְל ַדּד
ימנִ י ִ
2:11וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְשׁ ֶשׁת ֵרﬠֵ י ִאיּוֹב אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת הַ בָּ אָ ה ﬠָ לָ יו וַ ָיּבֹאוּ ִאישׁ ִמ ְמּקֹ מוֹ אֱ ִליפַ ז הַ ֵתּ ָ
שּׁוּחי וְצוֹפַ ר הַ ַנּﬠֲמָ ִתי וַיִּ ָוּﬠֲדוּ י ְַח ָדּו לָ בוֹא לָ נוּד־לוֹ וּלְ נַחֲ מוֹ:
ִ
הַ
אשׁיהֶ ם
ל־ר ֵ
2:12וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־ﬠֵ ינֵיהֶ ם מֵ ָרחוֹק ְול ֹא ִהכִּ ירֻ הוּ וַיִּ ְשׂאוּ קוֹלָ ם וַיִּ ְבכּוּ וַיִּ ְק ְרעוּ ִאישׁ ְמ ִﬠלוֹ וַיִּ זְ ְרקוּ ﬠָ פָ ר ﬠַ ָ
הַ ָשּׁמָ יְמָ ה:
ַ 2:13ויּ ְֵשׁבוּ ִאתּוֹ לָ אָ ֶרץ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ו ְִשׁ ְבﬠַ ת לֵ ילוֹת וְאֵ ין־דֹּבֵ ר אֵ לָ יו ָדּבָ ר כִּ י ָראוּ כִּ י־ג ַָדל הַ כְּ אֵ ב ְמאֹ ד:
3:1אַ חֲ ֵרי־כֵן פָּ ַתח ִאיּוֹב אֶ ת־פִּ יהוּ ַו ְי ַקלֵּ ל אֶ ת־יוֹמוֹ:
3:2וַיַּﬠַ ן ִאיּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
3:3י ֹאבַ ד יוֹם ִאוָּלֶ ד בּוֹ וְהַ לַּ יְלָ ה אָ ַמ ר הֹ ָרה גָבֶ ר:
3:4הַ יּוֹם הַ הוּא י ְִהי חֹ ֶשׁ אַ ל־י ְִד ְר ֵשׁהוּ אֱ לוֹהַּ ִממָּ ﬠַ ל וְאַ ל־תּוֹפַ ע ﬠָ לָ יו נְהָ ָרה:
3:5יִגְ אָ לֻהוּ חֹ ֶשׁ ְוצ ְַל ָמוֶת ִתּ ְשׁכָּן־ﬠָ לָ יו ֲﬠ ָננָה יְבַ ﬠֲתֻ הוּ כִּ ְמ ִר ֵירי יוֹם:
3:6הַ לַּ יְלָ ה הַ הוּא ִי ָקּחֵ הוּ אֹפֶ ל אַ ל־יִחַ ְדּ ִבּימֵ י ָשׁנָה ְבּ ִמ ְספַּ ר י ְָר ִחים אַ ל־יָב ֹא:
ל־תּב ֹא ְר ָננָה בוֹ:
ִ 3:7הנֵּה הַ לַּ יְלָ ה הַ הוּא י ְִהי ג ְַלמוּד אַ ָ
3:8י ְִקּבֻהוּ ֹא ְר ֵרי־יוֹם הָ ﬠ ֲִת ִידים עֹ ֵרר ִל ְויָתָ ן:
י־שׁחַ ר:
3:9י ְֶח ְשׁכוּ כּוֹכְ בֵ י ִנ ְשׁפּוֹ י ְַקו־לְ אוֹר וָאַ יִן וְאַ ל־י ְִראֶ ה ְבּﬠַ פְ ﬠַ פֵּ ָ
3:10כִּ י ל ֹא סָ גַר ַדּלְ תֵ י ִב ְטנִי וַיּ ְַסתֵּ ר ﬠָ מָ ל מֵ ﬠֵ ינָי:
ָאתי וְאֶ גְ וָע:
3:11לָ מָּ ה לּ ֹא מֵ ֶרחֶ ם אָ מוּת ִמבֶּ טֶ ן ָיצ ִ
ה־שּׁ ַדיִם כִּ י ִאינָק:
ָ
3:12מַ דּוּﬠַ ִק ְדּמוּ ִני ִב ְר ָכּיִם וּמַ
3:13כִּ י־ﬠַ תָּ ה ָשׁכ ְַב ִתּי וְאֶ ְשׁקוֹט י ַָשׁנ ְִתּי אָ ז יָנוּחַ לִ י:
ם־מלָ כִ ים וְיֹ ֲﬠצֵי אָ ֶרץ הַ בֹּנִים חֳ ָרבוֹת לָ מוֹ:
ִ 3:14ﬠ ְ
ם־שׂ ִרים זָהָ ב לָ הֶ ם הַ ְממַ ְל ִאים בָּ ֵתּיהֶ ם כָּסֶ ף:
3:15אוֹ ִﬠ ָ
ֹא־ראוּ אוֹר:
3:16אוֹ כְ נֵפֶ ל טָ מוּן ל ֹא אֶ ְהיֶה כְּ עֹלְ ִלים ל ָ
ְשׁם יָנוּחוּ יְגִ יﬠֵ י כֹחַ :
ָ 3:17שׁם ְר ָשׁ ִﬠים חָ ְדלוּ ֹרגֶז ו ָ
3:18יַחַ ד אֲ ִס ִירים ַשׁאֲ נָנוּ ל ֹא ָשׁ ְמעוּ קוֹל ֹנגֵשׂ:

ָ 3:19קטֹן ְוגָדוֹל ָשׁם הוּא וְﬠֶ בֶ ד חָ ְפ ִשׁי ֵמאֲ ֹדנָיו:
3:20לָ מָּ ה יִתֵּ ן לְ ﬠָ מֵ ל אוֹר ְוחַ יִּ ים לְ מָ ֵרי נָפֶ שׁ:
3:21הַ ְמחַ כִּ ים לַ מָּ וֶת וְאֵ ינֶנּוּ וַיּ ְַחפְּ רֻ הוּ ִממַּ ְטמוֹנִים:
אוּ־קבֶ ר:
ָ
3:22הַ ְשּׂמֵ ִחים אֱ לֵ י־גִ יל י ִָשׂישׂוּ כִּ י י ְִמצְ
ר־דּ ְרכּוֹ ִנ ְסתָּ ָרה וַיָּסֶ אֱ לוֹהַּ בַּ ﬠֲדוֹ:
ְ 3:23לגֶבֶ ר אֲ ֶשׁ ַ
3:24כִּ י־לִ פְ נֵי לַ ְח ִמי אַ ְנחָ ִתי תָ ב ֹא וַיִּ ְתּכוּ כַמַּ יִם ַשׁאֲ גֹ תָ י:
3:25כִּ י פַ חַ ד פָּ חַ ְד ִתּי וַיֶּאֱ ָתיֵנִ י וַאֲ ֶשׁר יָגֹ ְר ִתּי יָב ֹא ִלי:
3:26ל ֹא ָשׁלַ ו ְִתּי ְול ֹא ָשׁ ַק ְט ִתּי ְול ֹא־נ ְָח ִתּי וַ ָיּב ֹא ֹרגֶז:
4:1וַיַּﬠַ ן אֱ לִ יפַ ז הַ תֵּ ימָ נִי וַיּ ֹאמַ ר:
4:2הֲ ִנסָּ ה ָדבָ ר אֵ לֶ י ִתּ ְלאֶ ה ו ְַﬠצֹר ְבּ ִמ ִלּין ִמי יוּכָל:
ִ 4:3הנֵּה יִסַּ ְר ָתּ ַר ִבּים ְוי ַָדיִם ָרפוֹת ְתּחַ זֵּ ק:
וּב ְר ַכּיִם כּ ְֹרעוֹת ְתּאַ מֵּ ץ:
כּוֹשׁל י ְִקימוּן ִמלֶּ י ִ
ֵ 4:4
4:5כִּ י ﬠַ ָתּה ָתּבוֹא אֵ לֶ י ו ֵַתּלֶ א ִתּגַּע ﬠָ ֶדי ו ִַתּבָּ הֵ ל:
4:6הֲ ל ֹא י ְִראָ ְת כִּ ְסלָ תֶ ִתּ ְקו ְָת ְותֹם ְדּ ָרכֶי :
ְשׁ ִרים נִכְ חָ דוּ:
4:7זְ כָר־נָא ִמי הוּא נ ִָקי אָ בָ ד וְאֵ יפֹה י ָ
יתי חֹ ְר ֵשׁי אָ וֶן ְוז ְֹרﬠֵ י ﬠָ מָ ל ִי ְקצְ רֻ הוּ:
4:8כַּאֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
ִ 4:9מנִּ ְשׁמַ ת אֱ לוֹהַּ י ֹאבֵ דוּ וּמֵ רוּחַ אַ פּוֹ יִכְ לוּ:
ַ 4:10שׁאֲ גַת אַ ְריֵה וְקוֹל ָשׁחַ ל ו ְִשׁנֵּי כְ פִ ִירים נִתָּ עוּ:
וּבנֵי לָ ִביא י ְִתפָּ ָרדוּ:
4:11לַ יִשׁ אֹבֵ ד ִמ ְבּלִ י־טָ ֶרף ְ
4:12וְאֵ לַ י ָדּבָ ר ְי ֻגנָּב ו ִַתּ ַקּח אָ זְ נִי ֵשׁמֶ ץ מֶ נְהוּ:
ִ 4:13בּ ְשׂ ִﬠ ִפּים מֵ חֶ זְ יֹ נוֹת לָ יְלָ ה ִבּנְפֹל ַתּ ְר ֵדּ ָמה ﬠַ ל־אֲ נ ִָשׁים:
4:14פַּ חַ ד ְק ָראַ נִי ְוּרﬠָ ָדה ְו רֹב ﬠַ צְ מוֹתַ י ִהפְ ִחיד:
4:15וְרוּחַ ﬠַ ל־פָּ נַי יַחֲ ף ְתּסַ מֵּ ר ַשׂﬠ ֲַרת ְבּ ָשׂ ִרי:
4:16יַ ֲﬠמֹד ְול ֹא־אַ כִּ יר מַ ְראֵ הוּ ְתּמוּנָה לְ ֶנגֶד ﬠֵ ינָי ְדּמָ מָ ה וָקוֹל אֶ ְשׁמָ ע:
4:17הַ אֱ נוֹשׁ מֵ אֱ לוֹהַ יִצְ ָדּק ִאם מֵ עֹ ֵשׂהוּ י ְִטהַ ר־גָּבֶ ר:
וּבמַ לְ אָ כָיו י ִָשׂים תָּ הֳ לָ ה:
4:18הֵ ן בַּ ﬠֲבָ ָדיו ל ֹא יַאֲ ִמין ְ
ְסוֹדם י ְַדכְּ אוּם ִל ְפנֵי־ﬠָ שׁ:
4:19אַ ף שֹׁכְ נֵי בָ ֵתּי־חֹ ֶמר אֲ ֶשׁר־בֶּ ﬠָ פָ ר י ָ
ִ 4:20מבּ ֶֹקר לָ ﬠֶ ֶרב יֻכַּתּוּ ִמ ְבּלִ י מֵ ִשׂים לָ ֶנצַח י ֹאבֵ דוּ:
4:21הֲ ל ֹא־נִ סַּ ע י ְִת ָרם בָּ ם יָמוּתוּ ְול ֹא ְבחָ כְ מָ ה:
ל־מי ִמ ְקּד ִֹשׁים ִתּפְ נֶה:
ְ 5:1ק ָרא־נָא הֲ יֵשׁ עוֹ ֶנ ָךּ וְאֶ ִ
5:2כִּ י־לֶ אֱ וִיל יַהֲ ָרג־כָּﬠַ שׂ וּפֹתֶ ה תָּ ִמית ִקנְאָ ה:
יתי אֱ וִיל מַ ְשׁ ִרישׁ וָאֶ קּוֹב ָנוֵהוּ פִ ְת ֹאם:
נִי־ר ִא ִ
5:3אֲ ָ
ֶשׁע ְוי ִַדּכְּ אוּ בַ ַשּׁﬠַ ר וְאֵ ין מַ צִּ יל:
5:4י ְִרחֲ קוּ בָ נָיו ִמיּ ַ
ְשׁאַ ף צְ מֵ ים חֵ ילָ ם:
ל־מצִּ נִּים י ִָקּחֵ הוּ ו ָ
5:5אֲ ֶשׁר ְקצִ ירוֹ ָרﬠֵ ב י ֹאכֵל וְאֶ ִ
5:6כִּ י ל ֹא־יֵצֵא מֵ ﬠָ פָ ר אָ וֶן וּמֵ אֲ ָדמָ ה ל ֹא־יִצְ מַ ח ﬠָ מָ ל:
ֵי־ר ֶשׁף יַגְ ִבּיהוּ עוּף:
וּבנ ֶ
5:7כִּ י־אָ ָדם ְלﬠָ ָמל יוּלָּ ד ְ
5:8אוּלָ ם אֲ נִי אֶ ְדרֹשׁ אֶ ל־אֵ ל וְאֶ ל־אֱ ִהים אָ ִשׂים ִדּ ְב ָר ִתי:
נִפלָ אוֹת ﬠַ ד־אֵ ין ִמ ְספָּ ר:
5:9עֹ ֶשׂה גְ דֹלוֹת וְאֵ ין חֵ ֶקר ְ
5:10הַ נֹּתֵ ן מָ טָ ר ﬠַ ל־פְּ נֵי־אָ ֶרץ ְושֹׁלֵ חַ מַ יִם ﬠַ ל־פְּ נֵי חוּצוֹת:
5:11לָ שׂוּם ְשׁפָ ִלים ְל ָמרוֹם וְקֹ ְד ִרים ָשׂגְ בוּ י ֶַשׁע:
תּוּשׁיָּה:
ִ
ֲשׂינָה י ְֵדיהֶ ם
ֹא־תﬠ ֶ
ֲרוּמים וְל ַ
5:12מֵ פֵ ר מַ ְח ְשׁבוֹת ﬠ ִ
נִמהָ ָרה:
נִפתָּ ִלים ְ
 5:13כֵד חֲ כ ִָמים ְבּﬠָ ְר ָמם וַﬠֲצַ ת ְ
5:14יוֹמָ ם יְפַ גְּ שׁוּ־חֹ ֶשׁ ְוכַלַּ יְלָ ה יְמַ ְשׁשׁוּ בַ צָּהֳ ָריִם:
וּמיַּד חָ זָק אֶ ְביוֹן:
5:15וַיֹּ ַשׁע ֵמחֶ ֶרב ִמפִּ יהֶ ם ִ
5:16ו ְַתּ ִהי לַ ַדּל ִתּ ְקוָה וְעֹ לָ תָ ה ָק ְפצָה פִּ יהָ :
ל־תּ ְמאָ ס:
ִ 5:17הנֵּה אַ ְשׁ ֵרי אֱ נוֹשׁ יוֹכִ חֶ נּוּ אֱ לוֹהַּ וּמוּסַ ר ַשׁ ַדּי אַ ִ
5:18כִּ י הוּא יַכְ ִאיב ְוי ְֶחבָּ שׁ י ְִמחַ ץ וידו ְוי ָָדיו ִתּ ְרפֶּ ינָה:
וּב ֶשׁבַ ע ל ֹא־ ִיגַּע ְבּ ָרע:
ְ 5:19בּ ֵשׁשׁ ָצרוֹת יַצִּ ילֶ ָךּ ְ
ידי חָ ֶרב:
וּב ִמלְ חָ מָ ה ִמ ֵ
ְ 5:20בּ ָרﬠָ ב פָּ ְד ִממָּ וֶת ְ

ֹא־ת ָירא ִמשֹּׁד כִּ י יָבוֹא:
ְ 5:21בּשׁוֹט לָ שׁוֹן תֵּ חָ בֵ א ְול ִ
ל־תּ ָירא:
5:22לְ שֹׁד וּלְ כָפָ ן ִתּ ְשׂחָ ק וּמֵ חַ יַּת הָ אָ ֶרץ אַ ִ
ית ְוחַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה הָ ְשׁ ְלמָ ה־לָ :
5:23כִּ י ﬠִ ם־אַ ְבנֵי הַ ָשּׂ ֶדה ְב ִר ֶ
י־שׁלוֹם אָ הֳ לֶ וּפָ ַק ְדתָּ ָנ ְו וְל ֹא תֶ חֱ ָטא:
ְ 5:24וי ַָדﬠְ תָּ כִּ ָ
י־רב ז ְַרﬠֶ וְצֶאֱ צָאֶ י כְּ ﬠֵ ֶשׂב הָ אָ ֶרץ:
ְ 5:25וי ַָד ְﬠ ָתּ כִּ ַ
י־קבֶ ר ַכּﬠֲלוֹת גּ ִָדישׁ ְבּ ִﬠתּוֹ:
5:26תָּ בוֹא ְבכֶלַ ח אֱ לֵ ָ
ֶן־היא ְשׁ ָמﬠֶ נָּה וְאַ ָתּה ַדע־לָ :
ִ 5:27הנֵּה־ז ֹאת חֲ ַק ְרנוּהָ כּ ִ
6:1וַיַּﬠַ ן ִאיּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
ִשּׁ ֵקל כַּﬠְ ִשׂי והיתי וְהַ וּ ִָתי ְבּמ ֹאזְ ַניִם י ְִשׂאוּ־יָחַ ד:
6:2לוּ ָשׁקוֹל י ָ
6:3כִּ י־ﬠַ תָּ ה מֵ חוֹל י ִַמּים יִכְ בָּ ד ﬠַ ל־כֵּן ְדּבָ ַרי לָ עוּ:
רוּחי ִבּעוּתֵ י אֱ לוֹהַּ יַﬠַ ְרכוּנִי:
6:4כִּ י ִחצֵּי ַשׁ ַדּי ﬠִ מָּ ִדי אֲ ֶשׁר חֲ מָ תָ ם שֹׁתָ ה ִ
ל־בּלִ ילוֹ:
י־ד ֶשׁא ִאם יִגְ ﬠֶ ה־שּׁוֹר ﬠַ ְ
6:5הֲ ִינְהַ ק־פֶּ ֶרא ﬠֲלֵ ֶ
י־מלַ ח ִאם־יֶשׁ־טַ ﬠַ ם ְבּ ִריר חַ לָּ מוּת:
6:6הֲ יֵאָ כֵל תָּ פֵ ל ִמ ְבּלִ ֶ
6:7מֵ אֲ נָה לִ נְגּוֹﬠַ נַפְ ִשׁי הֵ מָּ ה כִּ ְדוֵי לַ ְח ִמי:
ִ 6:8מי־יִתֵּ ן תָּ בוֹא ֶשׁאֱ לָ ִתי ו ְִת ְקו ִָתי יִתֵּ ן אֱ לוֹהַּ :
ִידכְּ אֵ ִני יַתֵּ ר יָדוֹ וִיבַ צְּ ﬠֵ נִי:
6:9וְיֹ אֵ ל אֱ לוֹהַּ ו ַ
וּת ִהי עוֹד נֶחָ מָ ִתי וַאֲ סַ לְּ ָדה ְב ִחילָ ה ל ֹא י ְַחמוֹל כִּ י־ל ֹא כִ חַ ְד ִתּי ִא ְמ ֵרי ָקדוֹשׁ:
ְ 6:10
ה־קּצִּ י כִּ י־אַ אֲ ִרי נַפְ ִשׁי:
וּמ ִ
6:11מַ ה־כּ ִֹחי כִ י־אֲ יַחֵ ל ַ
ם־בּ ָשׂ ִרי נָחוּשׁ:
ִ 6:12אם־כֹּחַ אֲ בָ נִים כּ ִֹחי ִא ְ
6:13הַ ִאם אֵ ין ﬠֶ זְ ָר ִתי ִבי וְתֻ ִשׁיָּה נ ְִדּחָ ה ִממֶּ נִּי:
6:14לַ מָּ ס מֵ ֵרﬠֵ הוּ חָ סֶ ד ְוי ְִראַ ת ַשׁ ַדּי יַﬠֲזוֹב:
6:15אַ חַ י בָּ גְ דוּ כְ מוֹ־נָחַ ל כַּאֲ ִפיק נְ חָ ִלים יַ ֲﬠבֹרוּ:
ם־שׁלֶ ג:
ָ
ִי־ק ַרח ﬠָ לֵ ימוֹ י ְִתﬠַ לֶּ
קֹּד ִרים ִמנּ ָ
6:16הַ ְ
ְ 6:17בּﬠֵ ת ְיז ְֹרבוּ ִנצְ מָ תוּ ְבּחֻ מּוֹ נ ְִדﬠֲכוּ ִמ ְמּקוֹמָ ם:
6:18יִלָּ פְ תוּ אָ ְרחוֹת ַדּ ְרכָּם יַﬠֲלוּ בַ תֹּהוּ ְוי ֹאבֵ דוּ:
ִ 6:19ה ִבּיטוּ אָ ְרחוֹת תֵּ מָ א הֲ לִ יכֹת ְשׁבָ א ִקוּוּ־לָ מוֹ:
6:20בֹּשׁוּ כִּ י־בָ טָ ח בָּ או ﬠָ ֶדיהָ ַויּ ְֶחפָּ רוּ:
ִיתם לא לוֹ ִתּ ְראוּ חֲ ַתת ו ִַתּ ָיראוּ:
6:21כִּ י־ﬠַ ָתּה הֱ י ֶ
וּמכֹּחֲ כֶם ִשׁחֲ דוּ בַ ﬠ ֲִדי:
6:22הֲ כִ י־אָ מַ ְר ִתּי הָ בוּ ִלי ִ
וּמיַּד ﬠָ ִריצִ ים ִתּפְ דּוּ ִני:
וּמ ְלּטוּנִי ִמיַּד־צָ ר ִ
ַ 6:23
יתי הָ ִבינוּ לִ י:
ה־שּׁגִ ִ
ָ
6:24הוֹרוּנִי וַאֲ נִי אַ חֲ ִרישׁ וּמַ
6:25מַ ה־נּ ְִמ ְרצוּ ִא ְמ ֵרי־יֹ ֶשׁ ר וּמַ ה־יּוֹכִ יחַ הוֹכֵחַ ִמכֶּם:
6:26הַ לְ הוֹכַח ִמלִּ ים תַּ ְחשֹׁבוּ וּלְ רוּחַ ִא ְמ ֵרי נֹאָ שׁ:
ל־רי ֲﬠכֶם:
6:27אַ ף־ﬠַ ל־יָתוֹם תַּ ִפּילוּ ו ְִתכְ רוּ ﬠַ ֵ
נוּ־בי וְﬠַ ל־פְּ נֵיכֶם ִאם־אֲ ַכ ֵזּב:
הוֹאילוּ ְפ ִ
6:28וְﬠַ ָתּה ִ
ל־תּ ִהי ﬠַ וְלָ ה ושבי וְשׁוּבו עוֹד צִ ְד ִקי־בָ הּ:
6:29שֻׁ בוּ־נָא אַ ְ
ם־חכִּ י ל ֹא־י ִָבין הַ וּוֹת:
ֵשׁ־בּ ְלשׁוֹ ִני ﬠַ וְלָ ה ִא ִ
6:30הֲ י ִ
7:1הֲ ל ֹא־צָבָ א לֶ אֱ נוֹשׁ על־ﬠֲלֵ י־אָ ֶרץ וְכִ ימֵ י ָשׂכִ יר יָמָ יו:
7:2כְּ ﬠֶ בֶ ד י ְִשׁאַ ף־צֵל וּכְ ָשׂכִ יר ְי ַקוֶּה פָ ﬠֳלוֹ:
נּוּ־לי:
י־שׁוְא וְלֵ ילוֹת ﬠָ מָ ל ִמ ִ
7:3כֵּן הָ נְ חַ ְל ִתּי ִלי י ְַרחֵ ָ
ָשׁף:
ְשׂבַ ְﬠ ִתּי נְדֻ ִדים ﬠ ֲֵדי־נ ֶ
וּמ ַדּד־ﬠָ ֶרב ו ָ
ם־שׁכ ְַב ִתּי וְאָ ַמ ְר ִתּי ָמ ַתי אָ קוּם ִ
ִ 7:4א ָ
עוֹרי ָרגַע וַיִּ מָּ אֵ ס:
7:5לָ בַ שׁ ְבּ ָשׂ ִרי ִרמָּ ה וגיש וְגוּשׁ ﬠָ פָ ר ִ
7:6י ַָמי ַקלּוּ ִמנִּי־אָ ֶרג וַיִּ כְ לוּ ְבּאֶ פֶ ס ִתּ ְקוָה:
ֹא־תשׁוּב ﬠֵ ינִי ִל ְראוֹת טוֹב:
7:7זְ כֹר כִּ י־רוּחַ חַ יָּי ל ָ
שׁוּרנִי ﬠֵ ין ר ִֹאי ﬠֵ ינֶי ִבּי וְאֵ י ֶננִּי:
ֹא־ת ֵ
7:8ל ְ
7:9כָּלָ ה ﬠָ נָן ַויֵּלַ כֵּן יוֹ ֵרד ְשׁאוֹל ל ֹא יַﬠֲלֶ ה:
7:10ל ֹא־יָשׁוּב עוֹד לְ בֵ יתוֹ ְול ֹא־יַכִּ ֶירנּוּ עוֹד ְמ קֹמוֹ:
רוּחי אָ ִשׂיחָ ה ְבּמַ ר נַפְ ִשׁי:
7:11גַּם־אֲ נִי ל ֹא אֶ חֱ ָשׂ ִפּי אֲ ַד ְבּ ָרה ְבּצַ ר ִ
7:12הֲ יָם־אָ נִי ִאם־תַּ נִּין כִּ י־תָ ִשׂים ﬠָ לַ י ִמ ְשׁמָ ר:

יחי ִמ ְשׁכּ ִָבי:
ִשּׂא ְב ִשׂ ִ
7:13כִּ י־אָ מַ ְר ִתּי ְתּנַחֲ מֵ נִי ﬠַ ְר ִשׂי י ָ
ֲתנִּי:
וּמחֶ זְ יֹ נוֹת ְתּבַ ﬠ ַ
7:14ו ְִח ַתּ ַתּנִי בַ חֲ מוֹת ֵ
7:15ו ִַתּ ְבחַ ר ַמחֲ נָק נַפְ ִשׁי ָמוֶת מֵ ﬠַ צְ מוֹתָ י:
7:16מָ אַ ְס ִתּי ל ֹא־לְ עֹלָ ם אֶ ְחיֶה חֲ ַדל ִממֶּ נִּי כִּ י־הֶ בֶ ל יָמָ י:
י־ת ִשׁית אֵ לָ יו ִלבֶּ :
7:17מָ ה־אֱ נוֹשׁ כִּ י ְתג ְַדּלֶ נּוּ וְכִ ָ
7:18ו ִַתּפְ ְק ֶדנּוּ ִל ְב ָק ִרים ִל ְרג ִָﬠים ִתּ ְבחָ נֶנּוּ:
ד־בּלְ ﬠִ י רֻ ִקּי:
ֹא־ת ְשׁﬠֶ ה ִממֶּ נִּי ל ֹא־תַ ְרפֵּ ִני ﬠַ ִ
7:19כַּמָּ ה ל ִ
אתי מָ ה אֶ פְ ﬠַ ל לָ ֹנ ֵצר הָ אָ ָדם לָ מָ ה ַשׂ ְמתַּ נִי לְ ִמפְ גָּע לָ וָאֶ ְהיֶה ﬠָ לַ י ְל ַמ ָשּׂא:
7:20חָ טָ ִ
ֹא־ת ָשּׂא פִ ְשׁﬠִ י וְתַ ﬠ ֲִביר אֶ ת־ﬠֲונִי כִּ י־ﬠַ תָּ ה לֶ ﬠָ פָ ר אֶ ְשׁכָּב ו ְִשׁחֲ ְר ַתּנִי וְאֵ י ֶננִּי:
7:21וּמֶ ה ל ִ
שּׁוּחי וַי ֹאמַ ר:
ִ
8:1וַיַּﬠַ ן ִבּ ְל ַדּד הַ
8:2ﬠַ ד־אָ ן ְתּמַ לֶּ ל־אֵ לֶּ ה ְו רוּחַ כּ ִַבּיר ִא ְמ ֵרי־פִ י :
ם־שׁ ַדּי יְﬠַ וֵּת־ ֶצ ֶדק:
8:3הַ אֵ ל ְיﬠַ וֵּת ִמ ְשׁפָּ ט ו ְִא ַ
ְשׁלְּ חֵ ם ְבּיַד־פִּ ְשׁﬠָ ם:
ִ 8:4אם־בָּ נֶי חָ ְטאוּ־לוֹ ַוי ַ
ל־שׁ ַדּי ִתּ ְתחַ נָּן:
ַ
ִ 8:5אם־אַ תָּ ה ְתּ ַשׁחֵ ר אֶ ל־אֵ ל וְאֶ
ִ 8:6אם־ ַז ְוי ָָשׁר אָ תָּ ה כִּ י־ﬠַ תָּ ה י ִָﬠיר ﬠָ לֶ י ו ְִשׁלַּ ם ְנוַת צִ ְד ֶק :
ית י ְִשׂגֶּה ְמאֹד:
ית ִמצְ ﬠָ ר וְאַ חֲ ִר ְ
אשׁ ְ
ְ 8:7והָ יָה ֵר ִ
בוֹתם:
י־שׁאַ ל־נָא לְ דֹר ִרישׁוֹן וְכוֹנֵן ְלחֵ ֶקר אֲ ָ
8:8כִּ ְ
י־תמוֹל אֲ נ ְַחנוּ ְול ֹא נ ֵָדע כִּ י צֵל יָמֵ ינוּ ﬠֲלֵ י־אָ ֶרץ:
8:9כִּ ְ
וּמ ִלּבָּ ם יוֹצִ אוּ ִמלִּ ים:
ִ
ֹאמ רוּ לָ
8:10הֲ ל ֹא־הֵ ם יוֹרוּ י ְ
י־מיִם:
8:11הֲ יִגְ אֶ ה־גֹּ ֶמא ְבּל ֹא ִבצָּה י ְִשׂגֶּה־אָ חוּ ְב ִל ָ
עֹדנּוּ ְב ִאבּוֹ ל ֹא ִי ָקּטֵ ף ו ְִלפְ נֵי כָל־חָ צִ יר יִיבָ שׁ:
ֶ 8:12
8:13כֵּן אָ ְרחוֹת כָּל־שֹׁכְ חֵ י אֵ ל ו ְִת ְקוַת חָ נֵף תּ ֹאבֵ ד:
8:14אֲ ֶשׁר־יָקוֹט כִּ ְסלוֹ וּבֵ ית ﬠַ כּ ִָבישׁ ִמ ְב טַ חוֹ:
ִשּׁﬠֵ ן ﬠַ ל־בֵּ יתוֹ ְול ֹא יַ ֲﬠמֹד יַחֲ זִ יק בּוֹ ְול ֹא יָקוּם:
8:15י ָ
ֵי־שׁמֶ שׁ וְﬠַ ל ַגּנָּתוֹ יֹ נ ְַקתּוֹ תֵ צֵא:
ָ 8:16רטֹב הוּא לִ פְ נ ָ
8:17ﬠַ ל־גַּל ָשׁ ָר ָשׁיו יְסֻ בָּ כוּ בֵּ ית אֲ בָ נִים יֶחֱ זֶה:
יתי :
ִ 8:18אם־יְבַ לְּ ﬠֶ נּוּ ִמ ְמּקוֹמוֹ וְכִ חֶ שׁ בּוֹ ל ֹא ְר ִא ִ
וּמﬠָ פָ ר אַ חֵ ר יִצְ מָ חוּ:
8:19הֶ ן־הוּא ְמשׂוֹשׂ ַדּ ְרכּוֹ ֵ
ַד־מ ֵרﬠִ ים:
ס־תּם ְול ֹא־יַחֲ זִ יק ְבּי ְ
ָ
8:20הֶ ן־אֵ ל ל ֹא י ְִמאַ
וּשׂפָ תֶ י ְתרוּﬠָ ה:
8:21ﬠַ ד־י ְַמלֵּ ה ְשׂחוֹק פִּ י ְ
ֹשׁת ְואֹהֶ ל ְר ָשׁﬠִ ים אֵ ינֶנּוּ:
8:22שֹׂנְאֶ י יִלְ ְבּשׁוּ־ב ֶ
9:1וַיַּﬠַ ן ִאיּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
וּמה־יִּ צְ ַדּק אֱ נוֹשׁ ִﬠם־אֵ ל:
9:2אָ ְמנָם י ַָד ְﬠ ִתּי כִ י־כֵן ַ
ִ 9:3אם־י ְַחפֹּץ לָ ִריב ﬠִ מּוֹ ל ֹא־יַ ֲﬠנֶנּוּ אַ חַ ת ִמנִּי־אָ לֶ ף:
י־ה ְק ָשׁה אֵ לָ יו וַיִּ ְשׁלָ ם:
9:4חֲ כַם לֵ בָ ב וְאַ ִמּיץ כֹּחַ ִמ ִ
9:5הַ מַּ ﬠְ ִתּיק הָ ִרים ְול ֹא י ָָד עוּ אֲ ֶשׁר הֲ פָ כָם ְבּאַ פּוֹ:
מּוּדיהָ י ְִתפַ לָּ צוּן:
9:6הַ מַּ ְרגִּ יז אֶ ֶרץ ִמ ְמּקוֹמָ הּ וְﬠַ ֶ
וּבﬠַ ד כּוֹכ ִָבים י ְַחתֹּם:
9:7הָ אֹמֵ ר לַ חֶ ֶרס ְול ֹא יִזְ ָרח ְ
ְדוֹר ﬠַ ל־בָּ מֳ תֵ י יָם:
9:8נֹטֶ ה ָשׁמַ יִם לְ בַ דּוֹ ו ֵ
9:9עֹ ֶשׂה־ﬠָ שׁ כְּ ִסיל וְכִ ימָ ה וְחַ ְד ֵרי תֵ מָ ן:
ְנִפלָ אוֹת ﬠַ ד־אֵ ין ִמ ְספָּ ר:
9:10עֹ ֶשׂה גְ דֹלוֹת ﬠַ ד־אֵ ין חֵ ֶקר ו ְ
9:11הֵ ן יַ ֲﬠבֹר ﬠָ לַ י ְול ֹא אֶ ְראֶ ה ְויַחֲ ף ְול ֹא־אָ ִבין לוֹ:
ֲשׂה:
ה־תּﬠ ֶ
ַ
9:12הֵ ן י ְַחתֹּף ִמי י ְִשׁיבֶ נּוּ ִמי־י ֹאמַ ר אֵ לָ יו מַ
9:13אֱ לוֹהַּ ל ֹא־י ִָשׁיב אַ פּוֹ תחתו תַּ ְח ָתּיו ָשׁחֲ חוּ עֹזְ ֵרי ָרהַ ב:
9:14אַ ף כִּ י־אָ נֹכִ י אֶ ֱﬠנֶנּוּ אֶ ְבחֲ ָרה ְדבָ ַרי ﬠִ מּוֹ:
ם־צָד ְק ִתּי ל ֹא אֶ ֱﬠנֶה ִל ְמשׁ ְֹפ ִטי אֶ ְתחַ נָּן:
ַ
9:15אֲ ֶשׁר ִא
קוֹלי:
אתי ַו ַיּ ֲﬠנֵנִי ל ֹא־אַ אֲ ִמין כִּ י־יַאֲ זִ ין ִ
ם־ק ָר ִ
ִ 9:16א ָ
ר־בּ ְשׂﬠָ ָרה יְשׁוּפֵ ִני ו ְִה ְרבָּ ה ְפצָ ﬠַ י ִחנָּם:
9:17אֲ ֶשׁ ִ
רוּחי כִּ י י ְַשׂ ִבּﬠַ נִי ַמ ְמּר ִֹרים:
9:18ל ֹא־י ְִתּנֵנִי הָ ֵשׁב ִ

ידנִי:
יוֹﬠ ֵ
ם־ל ִמ ְשׁפָּ ט ִמי ִ
ם־לכֹחַ אַ ִמּיץ ִהנֵּה ו ְִא ְ
ִ 9:19א ְ
ִ 9:20אם־אֶ צְ ָדּק ִפּי י ְַר ִשׁיﬠֵ נִי תָּ ם־אָ נִי ַויּ ְַﬠ ְק ֵשׁנִי:
9:21תָּ ם־אָ נִי ל ֹא־אֵ ַדע נַפְ ִשׁי אֶ ְמאַ ס חַ יָּי:
9:22אַ חַ ת ִהיא ﬠַ ל־כֵּן אָ מַ ְר ִתּי תָּ ם ו ְָר ָשׁע הוּא ְמכַלֶּ ה:
ִ 9:23אם־שׁוֹט י ִָמית פִּ ְתאֹם לְ מַ סַּ ת ְנ ִקיִּ ם יִלְ ﬠָ ג:
ַד־ר ָשׁע ְפּנֵי־שׁ ְֹפ ֶטיהָ ְיכַסֶּ ה ִאם־ל ֹא אֵ פוֹא ִמי־הוּא:
נִתּנָה ְבי ָ
9:24אֶ ֶרץ ְ
ֹא־ראוּ טוֹבָ ה:
ִי־רץ בָּ ְרחוּ ל ָ
ְ 9:25וי ַָמי ַקלּוּ ִמנּ ָ
ֶשׁר יָטוּשׂ ﬠֲלֵ י־ ֹאכֶל:
9:26חָ לְ פוּ ﬠִ ם־אֳ נִיּוֹת אֵ בֶ ה כְּ נ ֶ
יחי אֶ ﬠֶ זְ בָ ה פָ נַי וְאַ ְב ִליגָה:
ִ 9:27אם־אָ ְמ ִרי אֶ ְשׁכְּ חָ ה ִשׂ ִ
ֹתי י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י־ל ֹא ְתנ ֵַקּנִי:
9:28יָגֹ ְר ִתּי כָל־ﬠַ צְּ ב ָ
9:29אָ נֹכִ י אֶ ְר ָשׁע לָ מָּ ה־זֶּה הֶ בֶ ל ִאיגָע:
כּוֹתי ְבּבֹר כַּפָּ י:
י־שׁלֶ ג וַהֲ זִ ִ
במו־במֵ ָ
ְ
ם־ה ְת ָרחַ צְ ִתּי
ִ 9:30א ִ
9:31אָ ז בַּ ַשּׁחַ ת ִתּ ְט ְבּלֵ נִי ו ְִתﬠֲבוּנִי ַשׂלְ מוֹתָ י:
מנִי אֶ ֱﬠנֶנּוּ נָבוֹא י ְַח ָדּו בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט:
ֹא־אישׁ ָכּ ֹ
9:32כִּ י־ל ִ
ל־שׁנֵינוּ:
9:33ל ֹא יֵשׁ־בֵּ ינֵינוּ מוֹכִ יחַ י ֵָשׁת יָדוֹ ﬠַ ְ
ל־תּבַ ﬠֲתַ נִּי:
9:34יָסֵ ר מֵ ﬠָ לַ י ִשׁ ְבטוֹ וְאֵ מָ תוֹ אַ ְ
יראֶ נּוּ כִּ י ל ֹא־כֵן אָ נֹכִ י ﬠִ מָּ ִדי:
9:35אַ ַד ְבּ ָרה ְול ֹא ִא ָ
יחי אֲ ַד ְבּ ָרה ְבּמַ ר נַפְ ִשׁי:
10:1נ ְָקטָ ה נַפְ ִשׁי ְבּחַ יָּי אֶ ﬠֶ זְ בָ ה ﬠָ לַ י ִשׂ ִ
ה־תּ ִריבֵ נִי:
ְ
הוֹדיﬠֵ נִ י ﬠַ ל מַ
10:2א ַֹמר אֶ ל־אֱ לוֹהַּ אַ ל־תַּ ְר ִשׁיﬠֵ נִי ִ
י־ת ְמאַ ס יְגִ יﬠַ כַּפֶּ י וְﬠַ ל־ ֲﬠ ַצת ְר ָשׁﬠִ ים הוֹפָ ﬠְ תָּ :
10:3הֲ טוֹב לְ כִּ י־תַ ֲﬠשֹׁק כִּ ִ
10:4הַ ﬠֵ ינֵי בָ ָשׂר לָ ִאם־כִּ ְראוֹת אֱ נוֹשׁ ִתּ ְראֶ ה:
ימי גָבֶ ר:
ם־שׁנוֹתֶ י כִּ ֵ
ימי אֱ נוֹשׁ יָמֶ י ִא ְ
10:5הֲ כִ ֵ
אתי ִת ְד רוֹשׁ:
וּלחַ ָטּ ִ
י־תבַ ֵקּשׁ לַ ﬠֲונִי ְ
10:6כִּ ְ
ל־דּ ְﬠ ְתּ כִּ י־ל ֹא אֶ ְר ָשׁע וְאֵ ין ִמיּ ְָד מַ צִּ יל:
10:7ﬠַ ַ
10:8י ֶָדי ﬠִ צְּ בוּנִי וַ ַיּﬠֲשׂוּנִי יַחַ ד סָ ִביב ו ְַתּבַ ְלּﬠֵ נִי:
יתנִי וְאֶ ל־ﬠָ פָ ר ְתּ ִשׁיבֵ נִי:
10:9זְ כָר־נָא כִּ י־כַחֹ מֶ ר ﬠ ֲִשׂ ָ
10:10הֲ ל ֹא כֶחָ לָ ב תַּ ִתּי ֵכנִי ְוכַגְּ ִבנָּה תַּ ְקפִּ יאֵ נִי:
ישׁנִי וּבַ ﬠֲצָ מוֹת וְגִ ִידים ְתּסֹכְ כֵנִי:
10:11עוֹר וּבָ ָשׂר ַתּ ְל ִבּ ֵ
רוּחי:
10:12חַ יִּ ים וָחֶ סֶ ד ﬠָ ִשׂיתָ ﬠִ מָּ ִדי וּפְ ֻק ָדּ ְת ָשׁ ְמ ָרה ִ
10:13וְאֵ לֶּ ה צָפַ נְתָּ ִבלְ בָ בֶ י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י־ז ֹאת ִﬠ ָמּ :
וּשׁמַ ְרתָּ נִי וּמֵ ﬠֲונִי ל ֹא ְתנ ֵַקּנִי:
אתי ְ
ִ 10:14אם־חָ טָ ִ
ֹאשׁי ְשׂבַ ע ָקלוֹן ְוּראֵ ה ﬠָ ְניִי:
ם־ר ַשׁﬠְ ִתּי אַ לְ לַ י לִ י ְוצ ַָד ְק ִתּי ל ֹא־אֶ ָשּׂא ר ִ
ִ 10:15א ָ
א־בי:
צוּדנִי וְתָ שֹׁב ִתּ ְתפַּ לָּ ִ
ַשּׁחַ ל ְתּ ֵ
ְ 10:16ויִגְ אֶ ה כּ ַ
ְ 10:17תּחַ ֵדּשׁ ﬠֵ ֶדי נֶגְ ִדּי וְתֶ ֶרב כַּﬠַ ְשׂ ﬠִ מָּ ִדי חֲ לִ יפוֹת ְוצָבָ א ﬠִ ִמּי:
ֹא־ת ְראֵ נִי:
צֵאתנִי אֶ גְ וַע וְﬠַ יִן ל ִ
ָ
10:18וְלָ מָּ ה מֵ ֶרחֶ ם הֹ
ִיתי אֶ ְהיֶה ִמבֶּ טֶ ן לַ ֶקּבֶ ר אוּבָ ל:
10:19כַּאֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ י ִ
ֹא־מﬠַ ט י ַָמי יחדל וַחֲ ָדל ישית ו ְִשׁית ִמ ֶמּנִּי וְאַ ְבלִ יגָה ְמּﬠָ ט:
10:20הֲ ל ְ
ְצַל ָמוֶת:
ְ 10:21בּ ֶט ֶרם אֵ לֵ ְול ֹא אָ שׁוּב אֶ ל־אֶ ֶרץ חֹ ֶשׁ ו ְ
10:22אֶ ֶרץ ﬠֵ יפָ תָ ה כְּ מוֹ אֹפֶ ל צַלְ מָ וֶת ְול ֹא ְס ָד ִרים וַתֹּפַ ע כְּ מוֹ־אֹפֶ ל:
11:1וַיַּﬠַ ן צֹפַ ר הַ ַנּﬠֲמָ ִתי וַיּ ֹאמַ ר:
ם־אישׁ ְשׂפָ תַ יִם יִצְ ָדּק:
11:2הֲ רֹב ְדּבָ ִרים ל ֹא יֵﬠָ נֶה ו ְִא ִ
11:3בַּ ֶדּי ְמ ִתים יַחֲ ִרישׁו ו ִַתּלְ ﬠַ ג וְאֵ ין ַמכְ ִלם:
ִיתי ְבﬠֵ ינֶי :
11:4וַתּ ֹאמֶ ר ַז ִל ְק ִחי וּבַ ר הָ י ִ
11:5וְאוּלָ ם ִמי־יִתֵּ ן אֱ לוֹהַּ ַדּבֵּ ר ְויִפְ תַּ ח ְשׂפָ תָ יו ﬠִ מָּ :
תוּשׁיָּה ו ְַד ע כִּ י־י ֶַשּׁה לְ אֱ לוֹהַ ֵמﬠֲו ֶנ :
ִ
ֶד־ל תַּ ֲﬠלֻמוֹת חָ כְ מָ ה כִּ י־כִ פְ לַ יִם לְ
ְ 11:6ו ַיגּ ְ
11:7הַ חֵ ֶקר אֱ לוֹהַ ִתּ ְמצָא ִאם ﬠַ ד־תַּ כְ לִ ית ַשׁ ַדּי ִתּ ְמ ָצא:
ה־תּפְ ﬠָ ל ﬠֲמֻ ָקּה ִמ ְשּׁאוֹל מַ ה־תֵּ ָדע:
ִ
11:8גּ ְָבהֵ י ָשׁמַ יִם מַ
11:9אֲ ֻרכָּה ֵמאֶ ֶרץ ִמ ָדּהּ ְוּרחָ בָ ה ִמנִּי־יָם:
וּמי י ְִשׁיבֶ נּוּ:
ִ 11:10אם־יַחֲ ף ְוי ְַסגִּ יר ְוי ְַק ִהיל ִ

י־שׁוְא וַיּ ְַרא־אָ וֶן ְול ֹא י ְִתבּוֹנָן:
11:11כִּ י־הוּא י ַָדע ְמ ֵת ָ
11:12ו ְִאישׁ נָבוּב יִלָּ בֵ ב וְﬠַ יִר פֶּ ֶרא אָ ָדם ִיוָּלֵ ד:
ִ 11:13אם־אַ תָּ ה הֲ כִ ינוֹתָ לִ בֶּ וּפָ ַר ְשׂתָּ אֵ לָ יו כַּפֶּ :
יקהוּ וְאַ ל־תַּ ְשׁכֵּן ְבּאֹהָ לֶ י ﬠַ וְלָ ה:
ִ 11:14אם־אָ וֶן ְבּי ְָד הַ ְר ִח ֵ
ירא:
11:15כִּ י־אָ ז ִתּ ָשּׂא פָ נֶי ִממּוּם וְהָ יִיתָ מֻ צָ ק ְול ֹא ִת ָ
11:16כִּ י־אַ ָתּה ﬠָ ָמל ִתּ ְשׁכָּח כְּ מַ יִם ﬠָ ְברוּ ִתזְ כֹּר:
וּמצָּהֳ ַריִם יָקוּם חָ לֶ ד ָתּﬠֻפָ ה ַכּבּ ֶֹקר ִתּ ְהיֶה:
ִ 11:17
11:18וּבָ ַט ְח ָתּ כִּ י־יֵשׁ ִתּ ְקוָה וְחָ פַ ְר ָתּ לָ בֶ ַטח ִתּ ְשׁכָּב:
11:19ו ְָרבַ צְ תָּ וְאֵ ין ַמחֲ ִריד ו ְִחלּוּ פָ נֶי ַר ִבּים:
11:20וְﬠֵ ינֵי ְר ָשׁ ִﬠים ִתּכְ לֶ ינָה וּמָ נוֹס אָ בַ ד ִמנְהֶ ם ו ְִת ְקו ָָתם מַ פַּ ח־נָפֶ שׁ:
ַ 12:1ויַּﬠַ ן ִאיּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
12:2אָ ְמנָם כִּ י אַ תֶּ ם־ﬠָ ם וְﬠִ מָּ כֶם תָּ מוּת חָ כְ מָ ה:
ת־מי־אֵ ין כְּ מוֹ־אֵ לֶּ ה:
ִ
12:3גַּם־לִ י לֵ בָ ב כְּ מוֹכֶם ל ֹא־נֹפֵ ל אָ נֹכִ י ִמכֶּם וְאֶ
ְ 12:4שׂחֹ ק לְ ֵרﬠֵ הוּ אֶ ְהיֶה קֹ ֵרא לֶ אֱ לוֹהַּ וַ ַיּ ֲﬠנֵהוּ ְשׂחוֹק צ ִַדּיק תָּ ִמים:
12:5לַ פִּ יד בּוּז לְ ﬠַ ְשׁתּוּת ַשׁאֲ נָן נָכוֹן לְ מוֹﬠ ֲֵדי ָרגֶל:
12:6י ְִשׁלָ יוּ אֹהָ ִלים לְ שׁ ְֹד ִדים וּבַ טֻּ חוֹת לְ מַ ְרגִּ יזֵי אֵ ל לַ אֲ ֶשׁ ר הֵ ִביא אֱ לוֹהַּ ְבּיָדוֹ:
12:7וְאוּלָ ם ְשׁאַ ל־נָא ְבהֵ מוֹת ְות ֶֹר ָךּ ְו עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם ְויַגֶּד־לָ :
12:8אוֹ ִשׂיחַ לָ אָ ֶרץ ְות ֶֹר ָךּ וִיסַ פְּ רוּ לְ ְדּגֵי הַ יָּם:
ִ 12:9מי ל ֹא־י ַָדע ְבּכָל־אֵ לֶּ ה כִּ י יַד־יְהוָה ﬠָ ְשׂ ָתה זּ ֹאת:
ר־אישׁ:
ָל־בּ ַשׂ ִ
12:10אֲ ֶשׁר ְבּיָדוֹ נֶפֶ שׁ כָּל־חָ י וְרוּחַ כּ ְ
12:11הֲ ל ֹא־ ֹאזֶן ִמלִּ ין ִתּ ְבחָ ן וְחֵ ֹאכֶל י ְִטﬠַ ם־לוֹ:
ישׁים חָ כְ מָ ה ְו ֹא ֶר י ִָמים ְתּבוּנָה:
ישׁ ִ
ִ 12:12בּ ִ
וּתבוּנָה:
בוּרה לוֹ ﬠֵ צָה ְ
12:13ﬠִ מּוֹ חָ כְ מָ ה וּגְ ָ
ל־אישׁ ְול ֹא יִפָּ תֵ חַ :
12:14הֵ ן יַהֲ רוֹס ְול ֹא יִבָּ נֶה י ְִסגֹּ ר ﬠַ ִ
ִישׁלְּ חֵ ם ְויַהַ פְ כוּ אָ ֶרץ:
12:15הֵ ן יַﬠְ צֹר בַּ מַּ יִם ְויִבָ שׁוּ ו ַ
שׁגֵג וּמַ ְשׁגֶּה:
ְתוּשׁיָּה לוֹ ֹ
12:16ﬠִ מּוֹ עֹ ז ו ִ
12:17מוֹלִ י יוֹﬠֲצִ ים שׁוֹלָ ל ְושׁ ְֹפ ִטים יְהוֹלֵ ל:
12:18מוּסַ ר ְמלָ כִ ים ִפּ ֵתּחַ וַיּ ְֶא ֹסר אֵ זוֹר ְבּמָ ְתנֵיהֶ ם:
12:19מוֹלִ י כֹּהֲ נִים שׁוֹלָ ל וְאֵ תָ נִים יְסַ לֵּ ף:
12:20מֵ ִסיר ָשׂפָ ה לְ נֶאֱ מָ נִים וְטַ ﬠַ ם זְ ֵקנִים י ִָקּח:
יקים ִרפָּ ה:
וּמזִ יחַ אֲ פִ ִ
יבים ְ
12:21שׁוֹפֵ בּוּז ﬠַ ל־נ ְִד ִ
צַל ָמוֶת:
ְ 12:22מגַלֶּ ה ﬠֲמֻ קוֹת ִמנִּי־חֹ ֶשׁ וַיֹּ צֵא לָ אוֹר ְ
12:23מַ ְשׂגִּ יא לַ גּוֹיִם ַויְאַ ְבּ ֵדם שֹׁטֵ חַ לַ גּוֹיִם ַו ַיּ ְנחֵ ם:
ֹא־ד ֶר :
אשׁי ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ וַיּ ְַתﬠֵ ם ְבּתֹהוּ ל ָ
12:24מֵ ִסיר לֵ ב ָר ֵ
12:25יְמַ ְשׁשׁוּ־חֹ ֶשׁ ְול ֹא־אוֹר ַויּ ְַתﬠֵ ם כּ ִַשּׁכּוֹר:
13:1הֶ ן־כֹּל ָראֲ תָ ה ﬠֵ ינִי ָשׁ ְמﬠָ ה אָ זְ נִי וַתָּ בֶ ן לָ הּ:
13:2כְּ ַד ְﬠ ְתּכֶם י ַָד ְﬠ ִתּי גַם־אָ נִי ל ֹא־נֹפֵ ל אָ נֹכִ י ִמכֶּם:
ל־שׁ ַדּי אֲ ַדבֵּ ר וְהוֹכֵחַ אֶ ל־אֵ ל אֶ ְחפָּ ץ:
13:3אוּלָ ם אֲ נִי אֶ ַ
י־שׁ ֶקר ר ְֹפאֵ י אֱ ִלל כֻּלְּ כֶם:
טֹפלֵ ָ
13:4וְאוּלָ ם אַ תֶּ ם ְ
וּת ִהי לָ כֶם לְ חָ כְ מָ ה:
ִ 13:5מי־יִתֵּ ן הַ חֲ ֵרשׁ תַּ חֲ ִרישׁוּן ְ
ִ 13:6שׁ ְמעוּ־נָא תוֹכ ְַח ִתּי ו ְִרבוֹת ְשׂפָ תַ י הַ ְק ִשׁיבוּ:
13:7הַ לְ אֵ ל ְתּ ַד ְבּרוּ ﬠַ וְלָ ה וְלוֹ ְתּ ַד ְבּרוּ ְר ִמ ָיּה:
13:8הֲ פָ נָיו ִתּ ָשּׂאוּן ִאם־לָ אֵ ל ְתּ ִריבוּן:
13:9הֲ טוֹב כִּ י־י ְַחקֹ ר אֶ ְתכֶם ִאם־כְּ הָ תֵ ל בֶּ אֱ נוֹשׁ ְתּהָ תֵ לּוּ בוֹ:
13:10הוֹכֵחַ יוֹכִ יחַ אֶ ְתכֶם ִאם־בַּ סֵּ תֶ ר פָּ נִים ִתּ ָשּׂאוּן:
13:11הֲ ל ֹא ְשׂאֵ תוֹ ְתּבַ ﬠֵ ת אֶ ְתכֶם וּפַ ְחדּוֹ ִיפֹּל ﬠֲלֵ י ֶכם:
13:12זִ כְ ֹרנֵיכֶם ִמ ְשׁלֵ י־אֵ פֶ ר לְ גַבֵּ י־חֹ מֶ ר גַּבֵּ יכֶם:
13:13הַ חֲ ִרישׁוּ ִממֶּ נִּי וַאֲ ַד ְבּ ָרה־אָ נִי ְויַ ֲﬠ ֹב ר ﬠָ לַ י מָ ה:
13:14ﬠַ ל־מָ ה אֶ ָשּׂא ְב ָשׂ ִרי ְב ִשׁנָּי ְונַפְ ִשׁי אָ ִשׂים ְבּכַפִּ י:

־דּ ָרכַי אֶ ל־פָּ נָיו אוֹכִ יחַ :
13:15הֵ ן י ְִק ְטלֵ נִי לוֹ אֲ יַחֵ ל אַ ְ
13:16גַּם־הוּא־לִ י לִ ישׁוּﬠָ ה כִּ י־ל ֹא לְ פָ נָיו חָ נֵף יָבוֹא:
ִ 13:17שׁ ְמעוּ ָשׁמוֹﬠַ ִמלָּ ִתי וְאַ חֲ ו ִָתי ְבּאָ זְ נֵיכֶם:
ִ 13:18הנֵּה־נָא ﬠָ ַרכְ ִתּי ִמ ְשׁפָּ ט י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י־אֲ נִי אֶ צְ ָדּק:
ִ 13:19מי־הוּא י ִָריב ִﬠ ָמּ ִדי כִּ י־ﬠַ ָתּה אַ חֲ ִרישׁ וְאֶ גְ וָע:
ל־תּﬠַ שׂ ִﬠ ָמּ ִדי אָ ז ִמפָּ נֶי ל ֹא אֶ סָּ תֵ ר:
־שׁ ַתּיִם אַ ַ
13:20אַ ְ
ל־תּבַ ﬠֲתַ נִּי:
13:21כַּפְּ מֵ ﬠָ לַ י הַ ְרחַ ק וְאֵ מָ ְת אַ ְ
וּק ָרא וְאָ נֹכִ י אֶ ֱﬠנֶה אוֹ־אֲ ַדבֵּ ר וַהֲ ִשׁיבֵ נִי:
ְ 13:22
אתי הֹ ִדיﬠֵ נִי:
13:23כַּמָּ ה לִ י ﬠֲונוֹת וְחַ טָּ אוֹת פִּ ְשׁﬠִ י וְחַ טָּ ִ
13:24לָ ָמּה־פָ נֶי ַת ְס ִתּיר וְתַ ְח ְשׁבֵ נִי לְ אוֹיֵב לָ :
ת־קשׁ יָבֵ שׁ ִתּ ְרדֹּף:
ַ
13:25הֶ ﬠָ לֶ ה נ ִָדּף תַּ ﬠֲרוֹץ וְאֶ
עוּרי:
ישׁנִי ﬠֲונוֹת ְנ ָ
ְתוֹר ֵ
י־תכְ תֹּב ﬠָ לַ י ְמרֹרוֹת ו ִ
13:26כִּ ִ
ל־שׁ ְר ֵשׁי ַרגְ לַ י ִתּ ְתחַ ֶקּה:
ְת ֵשׂם בַּ סַּ ד ַרגְ לַ י ו ְִת ְשׁמוֹר כָּל־אָ ְרחוֹתָ י ﬠַ ָ
13:27ו ָ
13:28וְהוּא כְּ ָר ָקב י ְִבלֶ ה כְּ בֶ גֶד אֲ כָלוֹ ﬠָ שׁ:
וּשׂבַ ע־ ֹרגֶז:
14:1אָ ָדם יְלוּד ִא ָשּׁה ְק ַצ ר י ִָמים ְ
14:2כְּ צִ יץ יָצָא וַיִּ ָמּל וַיִּ ְב ַרח כַּצֵּל ְול ֹא יַﬠֲמוֹד:
14:3אַ ף־ﬠַ ל־זֶה פָּ ַק ְחתָּ ﬠֵ י ֶנ ְוא ִֹתי תָ ִביא ְב ִמ ְשׁפָּ ט ﬠִ מָּ :
ִ 14:4מי־יִתֵּ ן טָ הוֹר ִמטָּ מֵ א ל ֹא אֶ חָ ד:
ִ 14:5אם חֲ רוּצִ ים י ָָמיו ִמ ְספַּ ר־חֳ ָד ָשׁיו ִאתָּ חקו חֻ ָקּיו ﬠָ ִשׂיתָ וְל ֹא יַﬠֲבוֹר:
ְ 14:6שׁﬠֵ ה מֵ ﬠָ לָ יו ְוי ְֶח ָדּל ﬠַ ד־י ְִרצֶה כְּ ָשׂכִ יר יוֹמוֹ:
14:7כִּ י יֵשׁ לָ ﬠֵ ץ ִתּ ְקוָה ִאם־ ִיכּ ֵָרת וְעוֹד יַחֲ ִליף וְיֹ נ ְַקתּוֹ ל ֹא תֶ ְח ָדּל:
ִ 14:8אם־יַזְ ִקין בָּ אָ ֶרץ ָשׁ ְרשׁוֹ וּבֶ ﬠָ פָ ר יָמוּת גִּ זְ עוֹ:
14:9מֵ ֵריחַ מַ יִם יַפְ ִרחַ וְﬠָ ָשׂה ָקצִ יר כְּ מוֹ־נָטַ ע:
ְ 14:10וגֶבֶ ר יָמוּת וַיֶּחֱ לָ שׁ וַיִּ גְ וַע אָ ָדם וְאַ יּוֹ:
14:11אָ זְ לוּ־מַ יִם ִמנִּי־יָם ְונָהָ ר יֶחֱ ַרב ְויָבֵ שׁ:
ד־בּלְ ִתּי ָשׁמַ יִם ל ֹא י ִָקיצוּ ְול ֹא־יֵעֹ רוּ ִמ ְשּׁנ ָָתם:
14:12ו ְִאישׁ ָשׁכַב ְול ֹא־יָקוּם ﬠַ ִ
ִתּן ִבּ ְשׁאוֹל ַתּצְ ִפּנֵנִי ַתּ ְס ִתּ ֵירנִי ﬠַ ד־שׁוּב אַ פֶּ ָתּ ִשׁית ִלי חֹ ק ו ְִתזְ כְּ ֵרנִי:
ִ 14:13מי י ֵ
ִ 14:14אם־יָמוּת גֶּבֶ ר הֲ י ְִחיֶה כָּל־י ְֵמי צְ בָ ִאי אֲ יַחֵ ל ﬠַ ד־בּוֹא חֲ ִליפָ ִתי:
ֲשׂה י ֶָדי ִתכְ סֹף:
ִ 14:15תּ ְק ָרא וְאָ נֹכִ י אֶ ֱﬠ ֶנ ָךּ לְ ַמﬠ ֵ
אתי:
ֹא־ת ְשׁמוֹר ﬠַ ל־חַ טָּ ִ
14:16כִּ י־ﬠַ תָּ ה צְ ﬠָ ַדי ִתּ ְספּוֹר ל ִ
14:17חָ תֻ ם ִבּצְ רוֹר פִּ ְשׁﬠִ י ו ִַתּ ְט ֹפּל ﬠַ ל־ﬠֲונִי:
14:18וְאוּלָ ם הַ ר־נוֹפֵ ל יִבּוֹל וְצוּר יֶﬠְ תַּ ק ִמ ְמּ קֹמוֹ:
טֹף־ס ִפיחֶ יהָ ﬠֲפַ ר־אָ ֶרץ ו ְִת ְקוַת אֱ נוֹשׁ הֶ אֱ בַ ְד ָתּ:
ְ
14:19אֲ בָ נִ ים ָשׁחֲ קוּ ַמיִם ִתּ ְשׁ
ְמ ַשׁנֶּה פָ נָיו ו ְַתּ ַשׁ ְלּחֵ הוּ:
ִ 14:20תּ ְת ְקפֵ הוּ לָ ֶנצַח וַיַּהֲ
14:21יִכְ ְבּדוּ בָ נָיו ְול ֹא י ֵָדע ְויִצְ ﬠֲרוּ וְל ֹא־י ִָבין לָ מוֹ:
־בּ ָשׂרוֹ ﬠָ לָ יו יִכְ אָ ב ְונַפְ שׁוֹ ﬠָ לָ יו תֶּ אֱ בָ ל:
14:22אַ ְ
15:1וַיַּﬠַ ן אֱ לִ יפַ ז הַ תֵּ ימָ נִי וַיּ ֹאמַ ר:
15:2הֶ חָ כָם יַ ֲﬠנֶה ַדﬠַ ת־רוּחַ וִימַ לֵּ א ָק ִדים ִבּ ְטנוֹ:
וּמלִּ ים ל ֹא־יוֹﬠִ יל בָּ ם:
15:3הוֹכֵחַ ְבּ ָדבָ ר ל ֹא י ְִסכּוֹן ִ
15:4אַ ף־אַ תָּ ה תָּ פֵ ר ִי ְראָ ה ו ְִתגְ ַרע ִשׂיחָ ה לִ פְ נֵי־אֵ ל:
ֲרוּמים:
15:5כִּ י יְאַ לֵּ ף ﬠֲו ְנ פִ י ו ְִת ְבחַ ר לְ שׁוֹן ﬠ ִ
וּשׂפָ תֶ י יַﬠֲנוּ־בָ :
15:6י ְַר ִשׁי ֲﬠ פִ י ְול ֹא־אָ נִי ְ
15:7הֲ ִראישׁוֹן אָ ָדם ִתּוָּלֵ ד ְולִ פְ נֵי גְ בָ עוֹת חוֹלָ לְ תָּ :
15:8הַ ְבסוֹד אֱ לוֹהַ ִתּ ְשׁמָ ע ו ְִתגְ ַרע אֵ לֶ י חָ כְ מָ ה:
15:9מַ ה־יּ ַָדﬠְ תָּ וְל ֹא נ ֵָדע תָּ ִבין וְל ֹא־ﬠִ מָּ נוּ הוּא:
ַם־שׂב גַּם־י ִָשׁישׁ בָּ נוּ כּ ִַבּיר ֵמאָ ִבי י ִָמים:
15:10גּ ָ
15:11הַ ְמﬠַ ט ִמ ְמּ תַּ נְ חֻ מוֹת אֵ ל ו ְָדבָ ר לָ אַ ט ﬠִ ָמּ :
15:12מַ ה־יִּ ָקּחֲ לִ בֶּ וּמַ ה־יִּ ְרזְ מוּן ﬠֵ ינֶי :
15:13כִּ י־תָ ִשׁיב אֶ ל־אֵ ל רוּחֶ וְהֹ צֵאתָ ִמ ִפּי ִמלִּ ין:

15:14מָ ה־אֱ נוֹשׁ כִּי־יִזְ כֶּה וְכִי־יִצְ ַדּק יְלוּד ִא ָשּׁה:
ְשׁמַ יִם ל ֹא־זַכּוּ ְבﬠֵ ינָיו:
ֹשׁיו ל ֹא יַאֲ ִמין ו ָ
15:15הֵ ן בקדשו ִבּ ְקד ָ
15:16אַ ף כִּ י־נ ְִתﬠָ ב ְונֶאֱ לָ ח ִאישׁ־שֹׁתֶ ה כַמַּ יִם ﬠַ וְלָ ה:
יתי וַאֲ סַ פֵּ ָרה:
15:17אֲ חַ ְו ְשׁמַ ע־לִ י ְוזֶה־חָ זִ ִ
15:18אֲ ֶשׁר־חֲ כ ִָמים יַגִּ ידוּ ְול ֹא כִ חֲ דוּ מֵ אֲ בוֹתָ ם:
15:19לָ הֶ ם לְ בַ ָדּם נ ְִתּנָה הָ אָ ֶרץ ְול ֹא־ﬠָ בַ ר זָר ְבּתוֹכָם:
וּמ ְספַּ ר ָשׁנִים ִנצְ פְּ נוּ לֶ ﬠָ ִריץ:
15:20כָּל־יְמֵ י ָר ָשׁע הוּא ִמ ְתחוֹלֵ ל ִ
שׁוֹדד יְבוֹאֶ נּוּ:
15:21קוֹל־פְּ חָ ִדים ְבּאָ זְ נָיו בַּ ָשּׁלוֹם ֵ
15:22ל ֹא־יַאֲ ִמין שׁוּב ִמנִּי־חֹ ֶשׁ וצפו ְו ָצפוּי הוּא אֱ לֵ י־חָ ֶרב:
15:23נ ֵֹדד הוּא לַ לֶּ חֶ ם אַ יֵּה י ַָדע כִּ י־נָכוֹן ְבּיָדוֹ יוֹם־חֹ ֶשׁ :
צוּקה ִתּ ְת ְקפֵ הוּ כְּ מֶ לֶ ﬠָ ִתיד לַ כִּ ידוֹר:
וּמ ָ
15:24יְבַ ﬠֲתֻ הוּ ַצר ְ
ל־שׁ ַדּי י ְִתגַּבָּ ר:
15:25כִּ י־נָטָ ה אֶ ל־אֵ ל יָדוֹ וְאֶ ַ
15:26יָרוּץ אֵ לָ יו ְבּצַ וָּאר בַּ ﬠ ֲִבי גַּבֵּ י ָמגִ נָּיו:
ימה ﬠֲלֵ י־כָסֶ ל:
15:27כִּ י־כִ סָּ ה פָ ָניו ְבּחֶ לְ בּוֹ וַיַּﬠַ שׂ ִפּ ָ
15:28וַיִּ ְשׁכּוֹן ﬠָ ִרים נִכְ חָ דוֹת בָּ ִתּים ל ֹא־י ְֵשׁבוּ לָ מוֹ אֲ ֶשׁר ִה ְתﬠַ ְתּדוּ ְלגַלִּ ים:
15:29ל ֹא־יֶﬠְ ַשׁר ְול ֹא־יָקוּם חֵ ילוֹ ְול ֹא־ ִי טֶּ ה לָ אָ ֶרץ ִמנְלָ ם:
15:30ל ֹא־יָסוּר ִמנִּ י־חֹ ֶשׁ יֹ נ ְַקתּוֹ ְתּיַבֵּ שׁ ַשׁ ְלהָ בֶ ת ְויָסוּר ְבּ רוּחַ ִפּיו:
מוּרתוֹ:
י־שׁוְא ִתּ ְהיֶה ְת ָ
15:31אַ ל־יַאֲ מֵ ן בשו בַּ ָשּׁיו נ ְִתﬠָ ה כִּ ָ
ְ 15:32בּל ֹא־יוֹמוֹ ִתּמָּ לֵ א וְכִ פָּ תוֹ ל ֹא ַר ֲﬠ ָננָה:
15:33י ְַחמֹס ַכּגֶּפֶ ן ִבּ ְסרוֹ ְוי ְַשׁלֵ כַּזַּ יִת נִ צָּתוֹ:
15:34כִּ י־ﬠ ֲַדת חָ נֵף גַּלְ מוּד וְאֵ שׁ אָ כְ לָ ה אָ הֳ לֵ י־שֹׁחַ ד:
וּב ְטנָם ָתּכִ ין ִמ ְרמָ ה:
15:35הָ רֹה ﬠָ מָ ל ְויָ ד אָ וֶן ִ
16:1וַיַּﬠַ ן ִאיּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
ָ 16:2שׁמַ ﬠְ ִתּי כְ אֵ לֶּ ה ַרבּוֹת ְמנַחֲ מֵ י ﬠָ מָ ל כֻּלְּ כֶם:
16:3הֲ ֵקץ לְ ִד ְב ֵרי־רוּחַ אוֹ מַ ה־יּ ְַמ ִריצְ כִּ י תַ ֲﬠנֶה:
ֹאשׁי:
16:4גַּם אָ נֹכִ י ָכּכֶם אֲ ַדבֵּ ָרה לוּ־יֵשׁ נַפְ ְשׁכֶם תַּ חַ ת נַפְ ִשׁי אַ ְח ִבּ ָירה ﬠֲלֵ יכֶם ְבּ ִמ ִלּים וְאָ נִיﬠָ ה ﬠֲלֵ יכֶם ְבּמוֹ ר ִ
16:5אֲ אַ ִמּצְ כֶם ְבּמוֹ־פִ י ְונִיד ְשׂפָ תַ י י ְַחשֹׂ :
ה־מנִּי יַהֲ :
ִ
ִ 16:6אם־אֲ ַד ְבּ ָרה ל ֹא־יֵחָ ֵשׂ כְּ אֵ ִבי וְאַ ְח ְדּלָ ה מַ
16:7אַ ־ﬠַ תָּ ה הֶ ְלאָ נִי הֲ ִשׁמּוֹתָ כָּל־ﬠ ֲָד ִתי:
16:8ו ִַתּ ְק ְמטֵ נִי ְלﬠֵ ד הָ יָה וַיּ ָָקם ִבּי כַחֲ ִשׁי ְבּפָ נַי יַ ֲﬠנֶה:
16:9אַ פּוֹ ָט ַרף וַיִּ ְשׂ ְט ֵמנִי חָ ַרק ﬠָ לַ י ְבּ ִשׁנָּיו צָ ִרי י ְִלטוֹשׁ ﬠֵ ינָיו ִלי:
16:10פָּ ﬠֲרוּ ﬠָ לַ י ְבּפִ יהֶ ם ְבּחֶ ְרפָּ ה ִהכּוּ לְ חָ יָי יַחַ ד ﬠָ לַ י י ְִתמַ לָּ אוּן:
16:11י ְַסגִּ ֵירנִי אֵ ל אֶ ל ֲﬠוִיל וְﬠַ ל־י ְֵדי ְר ָשׁﬠִ ים ִי ְרטֵ נִי:
ִיתי וַיְפַ ְרפְּ ֵרנִי וְאָ חַ ז ְבּﬠָ ְרפִּ י וַיְפַ צְ פְּ ֵצנִי וַ ְי ִקימֵ ִני לוֹ לְ מַ טָּ ָרה:
ָ 16:12שׁלֵ ו הָ י ִ
16:13יָסֹבּוּ ﬠָ לַ י ַרבָּ יו יְפַ לַּ ח כִּ לְ יוֹתַ י ְול ֹא י ְַחמוֹל י ְִשׁ ֹפּ לָ אָ ֶרץ ְמ ֵר ָר ִתי:
16:14י ְִפ ְר ֵצנִי פֶ ֶרץ ﬠַ ל־פְּ נֵי־פָ ֶרץ יָרֻ ץ ﬠָ לַ י כְּ גִ בּוֹר:
ַ 16:15שׂק תָּ פַ ְר ִתּי ﬠֲלֵ י גִ לְ ִדּי וְעֹלַ לְ ִתּי בֶ ﬠָ פָ ר ַק ְרנִי:
16:16פָּ נַי חמרמרה חֳ מַ ְר ְמרוּ ִמ ִנּי־בֶ כִ י וְﬠַ ל ﬠַ פְ ﬠַ פַּ י צַלְ מָ וֶת:
וּתפִ לָּ ִתי ַזכָּה:
16:17ﬠַ ל ל ֹא־חָ מָ ס ְבּכַפָּ י ְ
ל־תּכ ִַסּי ָד ִמי וְאַ ל־י ְִהי מָ קוֹם לְ ַז ֲﬠ ָק ִתי:
16:18אֶ ֶרץ אַ ְ
רוֹמים:
ְשׂהֲ ִדי בַּ ְמּ ִ
16:19גַּם־ﬠַ ָתּה ִהנֵּה־בַ ָשּׁמַ יִם ﬠֵ ִדי ו ָ
ְ 16:20מלִ יצַי ֵרﬠָ י אֶ ל־אֱ לוֹהַ ָדּלְ פָ ה ﬠֵ ינִי:
16:21וְיוֹכַח לְ גֶבֶ ר ﬠִ ם־אֱ לוֹהַּ וּבֶ ן־אָ ָדם לְ ֵרﬠֵ הוּ:
י־שׁנוֹת ִמ ְספָּ ר יֶאֱ ָתיוּ ְו ֹא ַרח ל ֹא־אָ שׁוּב אֶ הֱ :
16:22כִּ ְ
רוּחי חֻ בָּ לָ ה י ַָמי נִזְ ﬠָ כוּ ְקבָ ִרים ִלי:
ִ 17:1
וּבהַ ְמּ רוֹתָ ם ָתּלַ ן ﬠֵ ינִי:
ִ 17:2אם־ל ֹא הֲ תֻ ִלים ִﬠמָּ ִדי ְ
ִ 17:3שׂימָ ה־נָּא ﬠָ ְרבֵ נִי ﬠִ מָּ ִמי הוּא ְלי ִָדי יִתָּ ֵקﬠַ :
17:4כִּ י־לִ בָּ ם צָפַ נְתָּ ִמּ ָשּׂכֶל ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא ְתרֹמֵ ם:
17:5לְ חֵ לֶ ק יַגִּ יד ֵרﬠִ ים וְﬠֵ ינֵי בָ נָיו ִתּכְ לֶ נָה:

17:6ו ְִהצִּ ַגנִי לִ ְמשֹׁל ﬠַ ִמּים ְותֹפֶ ת לְ פָ נִים אֶ ְהיֶה:
17:7וַתֵּ כַהּ ִמכַּﬠַ שׂ ﬠֵ ינִי וִיצ ַֻרי ַכּצֵּל כֻּלָּ ם:
ְשׁ ִרים ﬠַ ל־ז ֹאת ְונ ִָקי ﬠַ ל־חָ נֵף י ְִתעֹ ָרר:
17:8יָשֹׁמּוּ י ָ
צַדּיק ַדּ ְרכּוֹ וּטֳ הָ ר־י ַָדיִם יֹ ִסיף אֹ מֶ ץ:
ְ 17:9וי ֹאחֵ ז ִ
17:10וְאוּלָ ם כֻּלָּ ם תָּ שֻׁ בוּ וּבֹאוּ נָא ְול ֹא־אֶ ְמצָא בָ כֶם חָ כָם:
מוֹר ֵשׁי לְ בָ ִבי:
17:11יָמַ י ﬠָ ְברוּ זִ מֹּתַ י נ ְִתּקוּ ָ
17:12לַ יְלָ ה לְ יוֹם י ִָשׂימוּ אוֹר ָקרוֹב ִמפְּ נֵי־חֹ ֶשׁ :
יתי בַּ חֹ ֶשׁ ִרפַּ ְד ִתּי יְצוּﬠָ י:
ִ 17:13אם־אֲ ַקוֶּה ְשׁאוֹל בֵּ ִ
אתי אָ ִבי אָ תָּ ה ִא ִמּי וַאֲ חֹ ִתי לָ ִרמָּ ה:
17:14לַ ַשּׁחַ ת ָק ָר ִ
ְשׁוּרנָּה:
ְ 17:15ואַ יֵּה אֵ פוֹ ִת ְקו ִָתי ו ְִת ְקו ִָתי ִמי י ֶ
17:16בַּ ֵדּי ְשׁאֹל ֵתּ ַר ְדנָה ִאם־יַחַ ד ﬠַ ל־ﬠָ פָ ר נָחַ ת:
18:1וַיַּﬠַ ן ִבּ ְל ַדּד הַ שֻּׁ ִחי וַיּ ֹאמַ ר:
18:2ﬠַ ד־אָ נָה ְתּ ִשׂימוּן ִק ְנצֵי לְ ִמ ִלּין תָּ ִבינוּ וְאַ חַ ר נ ְַדבֵּ ר:
18:3מַ דּוּﬠַ ֶנ ְח ַשׁ ְבנוּ כ ְַבּהֵ ָמה ִנ ְט ִמינוּ ְבּﬠֵ ינֵיכֶם:
18:4טֹ ֵרף נַפְ שׁוֹ ְבּאַ פּוֹ הַ לְ מַ ﬠַ ְנ תֵּ ﬠָ זַב אָ ֶרץ ְויֶﬠְ תַּ ק־צוּר ִמ ְמּקֹמוֹ:
18:5גַּם אוֹר ְר ָשׁﬠִ ים י ְִדﬠָ ְול ֹא־ ִיגַּהּ ְשׁ ִביב ִאשּׁוֹ:
18:6אוֹר חָ ַשׁ ְבּאָ הֳ לוֹ ְונֵרוֹ ﬠָ לָ יו י ְִדﬠָ :
18:7יֵצְ רוּ ַצﬠ ֲֵדי אוֹנוֹ וְתַ ְשׁלִ יכֵהוּ ֲﬠצָתוֹ:
ל־שׂבָ כָה י ְִתהַ לָּ :
18:8כִּ י־שֻׁ לַּ ח ְבּ ֶר ֶשׁת ְבּ ַרגְ לָ יו וְﬠַ ְ
18:9י ֹאחֵ ז ְבּﬠָ ֵקב פָּ ח יַחֲ זֵק ﬠָ לָ יו צ ִַמּים:
18:10טָ מוּן בָּ אָ ֶרץ חַ ְבלוֹ וּמַ לְ כּ ְֻדתּוֹ ﬠֲלֵ י נ ִָתיב:
18:11סָ ִביב ִבּﬠֲתֻ הוּ בַ לָּ הוֹת וֶהֱ ִפיצֻהוּ ְל ַרגְ לָ יו:
י־רﬠֵ ב אֹנוֹ וְאֵ יד נָכוֹן לְ צַלְ עוֹ:
18:12י ְִה ָ
18:13י ֹאכַל בַּ ֵדּי עוֹרוֹ י ֹאכַל בַּ ָדּיו ְבּכוֹר מָ וֶת:
ִ 18:14ינָּתֵ ק מֵ אָ הֳ לוֹ ִמ ְבטַ חוֹ וְתַ צְ ִﬠ ֵדהוּ ְלמֶ לֶ בַּ לָּ הוֹת:
ִ 18:15תּ ְשׁכּוֹן ְבּאָ הֳ לוֹ ִמ ְבּ ִלי־לוֹ ְי ֹז ֶרה ﬠַ ל־ ָנוֵהוּ גָפְ ִרית:
וּממַּ ﬠַ ל יִמַּ ל ְקצִ ירוֹ:
ִ 18:16מתַּ חַ ת ָשׁ ָר ָשׁיו יִבָ שׁוּ ִ
ֹא־שׁם לוֹ ﬠַ ל־פְּ נֵי־חוּץ:
18:17זִ כְ רוֹ־אָ בַ ד ִמנִּי־אָ ֶרץ וְל ֵ
וּמ ֵתּבֵ ל ְינִדֻּ הוּ:
18:18י ְֶה ְדּפֻהוּ ֵמאוֹר אֶ ל־חֹ ֶשׁ ִ
גוּריו:
18:19ל ֹא נִין לוֹ ְול ֹא־ ֶנכֶד ְבּﬠַ מּוֹ וְאֵ ין ָשׂ ִריד ִבּ ְמ ָ
מנִים אָ חֲ זוּ ָשׂﬠַ ר:
ָשׁמּוּ אַ חֲ ֹרנִים ו ְַק ְד ֹ
18:20ﬠַ ל־יוֹמוֹ נ ַ
18:21אַ ־אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁכְּ נוֹת ﬠַ וָּל ְוזֶה ְמקוֹם ל ֹא־י ַָד ע־אֵ ל:
19:1וַיַּﬠַ ן ִאיּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
וּת ַדכְּ אוּ ַנ ִני ְב ִמלִּ ים:
19:2ﬠַ ד־אָ נָה תּוֹגְ יוּן נַפְ ִשׁי ְ
רוּ־לי:
ִ
ֹא־תבֹשׁוּ ַתּ ְהכְּ
19:3זֶה ﬠֶ ֶשׂר ְפּﬠָ ִמים ַתּכְ ִלימוּנִי ל ֵ
יתי ִא ִתּי תָּ לִ ין ְמשׁוּג ִָתי:
19:4וְאַ ף־אָ ְמנָם ָשׁגִ ִ
ִ 19:5אם־אָ ְמנָם ﬠָ לַ י ַתּגְ ִדּילוּ וְתוֹכִ יחוּ ﬠָ לַ י חֶ ְרפָּ ִתּי:
וּמצוּדוֹ ﬠָ לַ י ִה ִקּיף:
ְ 19:6דּעוּ־אֵ פוֹ כִּ י־אֱ לוֹהַּ ﬠִ וְּ תָ ִני ְ
19:7הֵ ן אֶ צְ ﬠַ ק חָ מָ ס ְול ֹא אֵ ﬠָ נֶה אֲ ַשׁוַּע וְאֵ ין ִמ ְשׁפָּ ט:
יבוֹתי חֹ ֶשׁ י ִָשׂים:
נְת ַ
19:8אָ ְר ִחי ג ַָדר ְול ֹא אֶ ﬠֱבוֹר וְﬠַ ל ִ
ֹאשׁי:
בוֹדי מֵ ﬠָ לַ י ִהפְ ִשׁיט וַיָּסַ ר ﬠֲטֶ ֶרת ר ִ
19:9כְּ ִ
19:10י ְִתּ ֵצ ִני סָ ִביב וָאֵ לַ וַיַּסַּ ע כָּﬠֵ ץ ִתּ ְקו ִָתי:
19:11וַיַּחַ ר ﬠָ לַ י אַ פּוֹ וַיּ ְַח ְשׁבֵ נִי לוֹ כְ ָצ ָריו:
דוּדיו וַיָּסֹלּוּ ﬠָ לַ י ַדּ ְרכָּם וַיַּחֲ נוּ סָ ִביב ְלאָ הֳ ִלי:
19:12יַחַ ד יָבֹאוּ גְ ָ
19:13אַ חַ י מֵ ﬠָ לַ י ִה ְר ִחיק וְיֹ ְדﬠַ י אַ ־זָרוּ ִמ ֶמּנִּי:
וּמי ָֻדּﬠַ י ְשׁכֵחוּנִי:
19:14חָ ְדלוּ ְקרוֹבָ י ְ
ִיתי ְבﬠֵ ינֵיהֶ ם:
יתי וְאַ ְמהֹ תַ י לְ זָר תַּ ְח ְשׁ ֻבנִי נָכְ ִרי הָ י ִ
19:15גּ ֵָרי בֵ ִ
מוֹ־פי אֶ ְתחַ נֶּן־לוֹ:
ִ
אתי ְול ֹא יַ ֲﬠנֶה ְבּ
19:16לְ ﬠַ ְב ִדּי ָק ָר ִ
רוּחי ז ָָרה לְ ִא ְשׁ ִתּי וְחַ נּ ִֹתי לִ ְבנֵי ִב ְטנִי:
ִ 19:17

רוּ־בי:
ִ
19:18גַּם־ ֲﬠוִילִ ים ָמאֲ סוּ ִבי אָ קוּמָ ה וַי ְַד ְבּ
כוּ־בי:
סוֹדי ְוזֶה־אָ הַ ְב ִתּי נ ְֶה ְפּ ִ
ָל־מ ֵתי ִ
ִ 19:19תּﬠֲבוּנִי כּ ְ
וּב ְב ָשׂ ִרי ָדּ ְב ָקה ﬠַ צְ ִמי וָאֶ ְתמַ לְּ טָ ה ְבּעוֹר ִשׁנָּי:
עוֹרי ִ
ְ 19:20בּ ִ
19:21חָ נֻּנִי חָ נֻּנִי אַ תֶּ ם ֵרﬠָ י כִּ י יַד־אֱ לוֹהַּ נָגְ ﬠָ ה ִבּי:
וּמ ְבּ ָשׂ ִרי ל ֹא ִת ְשׂבָּ עוּ:
19:22לָ מָּ ה ִתּ ְר ְדּ ֻפנִי כְ מוֹ־אֵ ל ִ
ִ 19:23מי־יִתֵּ ן אֵ פוֹ ְו ִיכּ ְָתבוּן ִמלָּ י ִמי־יִתֵּ ן בַּ סֵּ פֶ ר ְויֻחָ קוּ:
ְ 19:24בּﬠֵ ט־בַּ ְרזֶל וְעֹפָ ֶרת לָ ﬠַ ד בַּ צּוּר יֵחָ צְ בוּן:
19:25וַאֲ נִי י ַָדﬠְ ִתּי גֹּ אֲ לִ י חָ י וְאַ חֲ רוֹן ﬠַ ל־ﬠָ פָ ר יָקוּם:
וּמ ְבּ ָשׂ ִרי אֶ חֱ זֶה אֱ לוֹהַּ :
עוֹרי ִנ ְקּפוּ־ז ֹאת ִ
19:26וְאַ חַ ר ִ
19:27אֲ ֶשׁר אֲ נִי אֶ חֱ זֶה־לִּ י וְﬠֵ ינַי ָראוּ וְל ֹא־זָר כָּלוּ כִ ְליֹ ַתי ְבּחֵ ִקי:
ָא־בוֹ:
נִמצ ִ
ֹאמרו מַ ה־נִּ ְר ָדּף־לוֹ ְושׁ ֶֹרשׁ ָדּבָ ר ְ
19:28כִּ י ת ְ
19:29גּוּרוּ לָ כֶם ִמפְּ נֵי־חֶ ֶרב כִּ י־חֵ מָ ה ﬠֲונוֹת חָ ֶרב לְ מַ ﬠַ ן תֵּ ְדעוּן שדין ַשׁדּוּן:
20:1וַיַּﬠַ ן צֹפַ ר הַ ַנּﬠֲמָ ִתי וַיּ ֹאמַ ר:
חוּשׁי ִבי:
ִ
20:2לָ כֵן ְשׂﬠִ פַּ י י ְִשׁיבוּנִי וּבַ ﬠֲבוּר
20:3מוּסַ ר כְּ לִ מָּ ִתי אֶ ְשׁמָ ע וְרוּחַ ִמ ִבּינ ִָתי יַ ֲﬠנֵנִי:
20:4הֲ ז ֹאת י ַָדﬠְ תָּ ִמנִּי־ﬠַ ד ִמנִּי ִשׂים אָ ָדם ﬠֲלֵ י־אָ ֶרץ:
י־רגַע:
20:5כִּ י ִר ְננַת ְר ָשׁﬠִ ים ִמ ָקּרוֹב ו ְִשׂ ְמחַ ת חָ נֵף ﬠ ֲֵד ָ
ִ 20:6אם־יַﬠֲלֶ ה לַ ָשּׁמַ יִם ִשׂיאוֹ ְור ֹאשׁוֹ לָ ﬠָ ב יַגִּ יﬠַ :
ֹאמרוּ אַ יּוֹ:
20:7כְּ ֶגלֲלוֹ לָ ֶנצַח י ֹאבֵ ד רֹאָ יו י ְ
20:8כַּחֲ לוֹם ָיעוּף ְול ֹא י ְִמצָאוּהוּ ְוי ַֻדּד כְּ חֶ זְ יוֹן לָ יְלָ ה:
שׁוּרנּוּ ְמקוֹמוֹ:
תוֹסיף ְול ֹא־עוֹד ְתּ ֶ
20:9ﬠַ יִן ְשׁזָפַ תּוּ ְול ֹא ִ
20:10בָּ נָיו י ְַרצּוּ ַדלִּ ים ְוי ָָדיו תָּ ֵשׁ ְבנָה אוֹנוֹ:
ֲלוּמיו וְﬠִ מּוֹ ﬠַ ל־ﬠָ פָ ר ִתּ ְשׁ ָכּב:
20:11ﬠַ צְ מוֹתָ יו מָ לְ אוּ עלומו ﬠ ָ
ידנָּה ַתּחַ ת ְלשׁוֹנוֹ:
ִ 20:12אם־תַּ ְמ ִתּיק ְבּ ִפיו ָרﬠָ ה יַכְ ִח ֶ
20:13י ְַחמֹל ﬠָ לֶ יהָ ְול ֹא יַﬠַ זְ בֶ נָּה ְוי ְִמנָﬠֶ נָּה ְבּתוֹ ִחכּוֹ:
רוֹרת פְּ תָ נִים ְבּ ִק ְרבּוֹ:
20:14לַ ְחמוֹ ְבּמֵ ﬠָ יו נ ְֶהפָּ ְמ ַ
20:15חַ יִל בָּ לַ ע ַוי ְִקאֶ נּוּ ִמ ִבּ ְטנוֹ יוֹ ִר ֶשׁנּוּ אֵ ל:
20:16ר ֹאשׁ־פְּ תָ נִים יִינָק תַּ הַ ְרגֵהוּ לְ שׁוֹן אֶ פְ ﬠֶ ה:
20:17אַ ל־י ֵֶרא ִבפְ לַ גּוֹת נַהֲ ֵרי נַחֲ לֵ י ְדּבַ שׁ וְחֶ ְמאָ ה:
מוּרתוֹ וְל ֹא יַ ֲﬠ ס:
20:18מֵ ִשׁיב יָגָע ְול ֹא י ְִבלָ ע כְּ חֵ יל ְתּ ָ
י־ר ַצּץ ﬠָ זַב ַדּלִּ ים בַּ יִת ָגּזַל ְול ֹא יִבֶ נֵהוּ:
20:19כִּ ִ
20:20כִּ י ל ֹא־י ַָדע ָשׁלֵ ו ְבּ ִב ְטנוֹ בַּ חֲ מוּדוֹ ל ֹא י ְַמלֵּ ט:
ין־שׂ ִריד ְלאָ כְ לוֹ ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא־י ִָחיל טוּבוֹ:
ָ
20:21אֵ
ִ 20:22בּ ְמל ֹאות ִשׂ ְפקוֹ יֵצֶ ר לוֹ כָּל־יַד ﬠָ ֵמל ְתּבוֹאֶ נּוּ:
ְשׁלַּ ח־בּוֹ חֲ רוֹן אַ פּוֹ ְוי ְַמטֵ ר ﬠָ לֵ ימוֹ ִבּ ְלחוּמוֹ:
20:23י ְִהי לְ מַ לֵּ א ִב ְטנוֹ י ַ
נְחוּשׁה:
ָ
ֵשׁק בַּ ְרזֶל תַּ ְחלְ פֵ הוּ ֶק ֶשׁת
20:24י ְִב ַרח ִמנּ ֶ
ָ 20:25שׁלַ ף וַ ֵיּצֵא ִמ ֵגּוָה וּבָ ָרק ִמ ְמּר ָֹרתוֹ יַהֲ ﬠָ לָ יו אֵ ִמים:
20:26כָּל־חֹ ֶשׁ טָ מוּן לִ צְ פּוּנָיו ְתּאָ כְ לֵ הוּ אֵ שׁ ל ֹא־נֻפָּ ח י ֵַרע ָשׂ ִריד ְבּאָ הֳ לוֹ:
ְ 20:27יגַלּוּ ָשׁמַ יִם ﬠֲונוֹ וְאֶ ֶרץ ִמ ְתקוֹמָ מָ ה לוֹ:
ִ 20:28יגֶל יְבוּל בֵּ יתוֹ ִנגָּרוֹת ְבּיוֹם אַ פּוֹ:
20:29זֶה חֵ לֶ ק־אָ ָדם ָר ָשׁע מֵ אֱ ִהים ְונַחֲ לַ ת ִא ְמרוֹ מֵ אֵ ל:
21:1וַיַּﬠַ ן ִאיּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
ִ 21:2שׁ ְמעוּ ָשׁמוֹﬠַ ִמלָּ ִתי וּ ְת ִהי־ז ֹאת ַתּנְחוּמֹתֵ יכֶם:
ָ 21:3שׂאוּנִי וְאָ נֹכִ י אֲ ַדבֵּ ר וְאַ חַ ר ַדּ ְבּ ִרי ַתלְ ִﬠיג:
רוּחי:
ֹא־ת ְק ַצר ִ
יחי ו ְִאם־מַ דּוּﬠַ ל ִ
21:4הֶ אָ נֹכִ י לְ אָ ָדם ִשׂ ִ
ְ 21:5פּנוּ־אֵ לַ י וְהָ ַשׁמּוּ ו ְִשׂימוּ יָד ﬠַ ל־פֶּ ה:
ְנִבהָ ְל ִתּי וְאָ חַ ז ְבּ ָשׂ ִרי פַּ לָּ צוּת:
21:6ו ְִאם־ ָזכ ְַר ִתּי ו ְ
ַ 21:7מדּוּﬠַ ְר ָשׁﬠִ ים י ְִחיוּ ﬠָ ְתקוּ גַּם־גּ ְָב רוּ חָ יִל:
21:8ז ְַרﬠָ ם נָכוֹן לִ פְ נֵיהֶ ם ﬠִ מָּ ם ְוצֶאֱ צָאֵ יהֶ ם לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם:

21:9בָּ תֵּ יהֶ ם ָשׁלוֹם ִמפָּ חַ ד ְול ֹא ֵשׁבֶ ט אֱ לוֹהַּ ﬠֲלֵ יהֶ ם:
21:10שׁוֹרוֹ ﬠִ בַּ ר ְול ֹא יַגְ ﬠִ ל ְתּפַ לֵּ ט פָּ ָרתוֹ ְול ֹא ְת ַשׁכֵּל:
ְשׁלְּ חוּ ַכצּ ֹאן ֲﬠוִילֵ יהֶ ם ְויַלְ ֵדיהֶ ם י ְַר ֵקּדוּן:
21:11י ַ
21:12י ְִשׂאוּ כְּ תֹף וְכִ נּוֹר ְוי ְִשׂ ְמחוּ לְ קוֹל עוּגָב:
וּב ֶרגַע ְשׁאוֹל יֵחָ תּוּ:
21:13יבלו ְיכַלּוּ בַ טּוֹב יְמֵ יהֶ ם ְ
ֹאמרוּ לָ אֵ ל סוּר ִממֶּ נּוּ ו ְַדﬠַ ת ְדּ ָרכֶי ל ֹא חָ פָ צְ נוּ:
21:14וַיּ ְ
ה־שׁ ַדּי כִּ י־נַﬠַ ְב ֶדנּוּ וּמַ ה־נּוֹﬠִ יל כִּ י נִפְ גַּע־בּוֹ:
ַ
21:15מַ
21:16הֵ ן ל ֹא ְבי ָָדם טוּבָ ם ֲﬠ ַצת ְר ָשׁﬠִ ים ָרחֲ ָקה מֶ נִּי:
ידם חֲ בָ לִ ים יְחַ לֵּ ק ְבּאַ פּוֹ:
ֵר־ר ָשׁﬠִ ים י ְִדﬠָ ְויָב ֹא ﬠָ לֵ ימוֹ אֵ ָ
21:17כַּמָּ ה נ ְ
21:18י ְִהיוּ כְּ תֶ בֶ ן לִ פְ נֵי־רוּחַ וּכְ מֹץ גְּ נָבַ תּוּ סוּפָ ה:
ְשׁלֵּ ם אֵ לָ יו ְוי ֵָדע:
21:19אֱ לוֹהַּ יִצְ ֹפּן־לְ בָ נָיו אוֹנוֹ י ַ
21:20י ְִראוּ עינו ﬠֵ ינָיו כִּ ידוֹ וּמֵ חֲ מַ ת ַשׁ ַדּי י ְִשׁתֶּ ה:
וּמ ְספַּ ר חֳ ָד ָשׁיו חֻ צָּצוּ:
21:21כִּ י ַמה־חֶ ְפצוֹ ְבּבֵ יתוֹ אַ חֲ ָריו ִ
ד־דּﬠַ ת וְהוּא ָר ִמים י ְִשׁפּוֹט:
21:22הַ לְ אֵ ל יְלַ מֶּ ָ
ְשׁלֵ יו:
21:23זֶה יָמוּת ְבּﬠֶ צֶם תֻּ מּוֹ כֻּלּוֹ ַשׁלְ אֲ נַן ו ָ
21:24ﬠ ֲִטינָיו מָ לְ אוּ חָ לָ ב וּמֹחַ ﬠַ צְ מוֹתָ יו יְשֻׁ ֶקּה:
ְ 21:25וזֶה יָמוּת ְבּנֶפֶ שׁ מָ ָרה ְול ֹא־אָ כַל בַּ טּוֹבָ ה:
21:26יַחַ ד ﬠַ ל־ﬠָ פָ ר י ְִשׁכָּבוּ ו ְִרמָּ ה ְתּכַסֶּ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם:
וּמזִ מּוֹת ﬠָ לַ י תַּ ְחמֹסוּ:
21:27הֵ ן י ַָדﬠְ ִתּי מַ ְח ְשׁבוֹתֵ יכֶם ְ
ֹאמרוּ אַ יֵּה בֵ ית־נ ִָדיב וְאַ יֵּה אֹהֶ ל ִמ ְשׁכְּ נוֹת ְר ָשׁﬠִ ים:
21:28כִּ י ת ְ
עוֹב ֵרי ָד ֶר ְו ֹאתֹתָ ם ל ֹא ְת ַנכֵּרוּ:
21:29הֲ ל ֹא ְשׁאֶ לְ תֶּ ם ְ
21:30כִּ י לְ יוֹם אֵ יד יֵחָ ֶשׂ ָרע ְליוֹם ﬠֲבָ רוֹת יוּבָ לוּ:
ְשׁלֶּ ם־לוֹ:
ִ 21:31מי־יַגִּ יד ﬠַ ל־פָּ נָיו ַדּ ְרכּוֹ וְהוּא־ﬠָ ָשׂה ִמי י ַ
21:32וְהוּא ִל ְקבָ רוֹת יוּבָ ל וְﬠַ ל־גּ ִָדישׁ י ְִשׁ קוֹד:
21:33מָ ְתקוּ־לוֹ ִרגְ בֵ י נָחַ ל וְאַ חֲ ָריו ָכּל־אָ ָדם י ְִמשׁוֹ וּלְ פָ נָיו אֵ ין ִמ ְספָּ ר:
ר־מﬠַ ל:
וּתשׁוּבֹתֵ יכֶם ִנ ְשׁאַ ָ
21:34וְאֵ י ְתּנַחֲ מוּנִי הָ בֶ ל ְ
22:1וַיַּﬠַ ן אֱ לִ יפַ ז הַ ֵתּמָ נִי וַיּ ֹאמַ ר:
22:2הַ ְלאֵ ל י ְִסכָּן־גָּבֶ ר כִּ י־י ְִסכֹּן ﬠָ לֵ ימוֹ ַמ ְשׂכִּ יל:
22:3הַ חֵ פֶ ץ לְ ַשׁ ַדּי כִּ י ִתצְ ָדּק ו ְִאם־בֶּ ַצע כִּ י־תַ תֵּ ם ְדּ ָרכֶי :
22:4הֲ ִמיִּ ְראָ ְת יֹ כִ יחֶ יָבוֹא ﬠִ ְמּ בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט:
ין־קץ לַ ﬠֲונֹתֶ י :
22:5הֲ ל ֹא ָרﬠָ ְת ַרבָּ ה וְאֵ ֵ
ֲרוּמּים ַתּ ְפ ִשׁיט:
וּבגְ ֵדי ﬠ ִ
י־ת ְחבֹּל אַ חֶ י ִחנָּם ִ
22:6כִּ ַ
22:7ל ֹא־מַ יִם ﬠָ יֵף תַּ ְשׁ ֶקה וּמֵ ָרﬠֵ ב ִתּ ְמנַע־לָ חֶ ם:
22:8ו ְִאישׁ זְ רוֹﬠַ לוֹ הָ אָ ֶרץ וּנְשׂוּא פָ נִים י ֵֶשׁב בָּ הּ:
יקם וּזְ רֹעוֹת ְית ִֹמים יְדֻ כָּא:
22:9אַ לְ מָ נוֹת ִשׁלַּ ְחתָּ ֵר ָ
יבוֹתי פַ ִחים וִיבַ הֶ לְ פַּ חַ ד ִפּ ְתאֹ ם:
22:10ﬠַ ל־כֵּן ְס ִב ֶ
ֹא־ת ְראֶ ה ְו ִשׁפְ ﬠַ ת־מַ יִם ְתּכַסֶּ ךָּ:
22:11אוֹ־חֹ ֶשׁ ל ִ
י־רמּוּ:
22:12הֲ ל ֹא־אֱ לוֹהַּ גֹּ בַ הּ ָשׁמָ יִם ְוּראֵ ה ר ֹאש כּוֹכ ִָבים כִּ ָ
22:13וְאָ מַ ְרתָּ מַ ה־יּ ַָד ע אֵ ל הַ ְבﬠַ ד ﬠ ֲָרפֶ ל י ְִשׁפּוֹט:
22:14ﬠָ ִבים סֵ תֶ ר־לוֹ ְול ֹא י ְִראֶ ה וְחוּג ָשׁמַ יִם י ְִתהַ לָּ :
22:15הַ ֹא ַרח עוֹלָ ם ִתּ ְשׁמֹר אֲ ֶשׁר ָדּ ְרכוּ ְמתֵ י־אָ וֶן:
ְסוֹדם:
ר־ק ְמּטוּ ְול ֹא־ﬠֵ ת נָהָ ר יוּ ַצ ק י ָ
22:16אֲ ֶשׁ ֻ
וּמה־יִּ ְפﬠַ ל ַשׁ ַדּי לָ מוֹ:
אֹמ ִרים לָ אֵ ל סוּר ִממֶּ נּוּ ַ
22:17הָ ְ
22:18וְהוּא ִמלֵּ א בָ ֵתּיהֶ ם טוֹב וַ ֲﬠ ַצת ְר ָשׁ ִﬠים ָרחֲ ָקה ֶמנִּי:
22:19י ְִראוּ צ ִַדּ ִיקים ְו ִי ְשׂמָ חוּ ְונ ִָקי יִלְ ﬠַ ג־לָ מוֹ:
ימנוּ ְוי ְִת ָרם אָ כְ לָ ה אֵ שׁ:
ִ 22:20אם־ל ֹא נִכְ חַ ד ִק ָ
וּשׁלם בָּ הֶ ם ְתּבוֹאַ ְת טוֹבָ ה:
22:21הַ ְסכֶּן־נָא ִﬠמּוֹ ְ
תּוֹרה ו ְִשׂים אֲ מָ ָריו ִבּלְ בָ בֶ :
ַ 22:22קח־נָא ִמפִּ יו ָ
ד־שׁ ַדּי ִתּבָּ נֶה תַּ ְר ִחיק ﬠַ וְלָ ה ֵמאָ הֳ לֶ :
ַ
ִ 22:23אם־תָּ שׁוּב ﬠַ

וּבצוּר נְ חָ ִלים אוֹפִ יר:
22:24ו ְִשׁית־ﬠַ ל־ﬠָ פָ ר בָּ צֶר ְ
22:25וְהָ יָה ַשׁ ַדּי ְבּ ָצ ֶרי ְוכֶסֶ ף תּוֹﬠָ פוֹת לָ :
ל־שׁ ַדּי ִתּ ְתﬠַ נָּג ו ְִת ָשּׂא אֶ ל־אֱ לוֹהַּ פָּ נֶי :
22:26כִּ י־אָ ז ﬠַ ַ
22:27תַּ ְﬠ ִתּיר אֵ לָ יו ְוי ְִשׁ ָמﬠֶ ָךּ וּ ְנ ָד ֶרי ְת ַשׁלֵּ ם:
ל־דּ ָרכֶי ָנגַהּ אוֹר:
22:28ו ְִתגְ זַר־אוֹמֶ ר ְוי ָָקם לָ וְﬠַ ְ
יוֹשׁﬠַ :
ְשׁח ﬠֵ י ַניִם ִ
י־ה ְשׁפִּ ילוּ וַתּ ֹאמֶ ר ֵגּוָה ו ַ
22:29כִּ ִ
22:30יְמַ לֵּ ט ִאי־נ ִָקי ְונ ְִמלַ ט ְבּבֹר כַּפֶּ י :
23:1וַיַּﬠַ ן ִאיּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
23:2גַּם־הַ יּוֹם ְמ ִרי ִשׂ ִחי י ִָדי כּ ְָב ָדה ﬠַ ל־אַ ְנחָ ִתי:
ד־תּכוּנָתוֹ:
ִתּן י ַָד ְﬠ ִתּי וְאֶ ְמצָאֵ הוּ אָ בוֹא ﬠַ ְ
ִ 23:3מי־י ֵ
23:4אֶ ﬠֶ ְרכָה לְ פָ נָיו ִמ ְשׁפָּ ט וּפִ י אֲ מַ לֵּ א תוֹכָחוֹת:
23:5אֵ ְדﬠָ ה ִמלִּ ים יַ ֲﬠ ֵננִי וְאָ ִבינָה מַ ה־יּ ֹאמַ ר לִ י:
23:6הַ ְבּ ָרב־כֹּחַ י ִָריב ִﬠמָּ ִדי ל ֹא אַ ־הוּא י ִָשׂם ִבּי:
ָ 23:7שׁם י ָָשׁר נוֹכָח ﬠִ מּוֹ וַאֲ פַ לְּ טָ ה לָ ֶנצַח ִמשֹּׁפְ ִטי:
23:8הֵ ן ֶק ֶדם אֶ הֱ וְאֵ ינֶנּוּ וְאָ חוֹר ְול ֹא־אָ ִבין לוֹ:
ְ 23:9שׂמ ֹאול בַּ ֲﬠשֹׂתוֹ ְול ֹא־אָ חַ ז יַﬠְ טֹף י ִָמין ְול ֹא אֶ ְראֶ ה:
23:10כִּ י־י ַָדע ֶדּ ֶר ִﬠ ָמּ ִדי ְבּחָ נַנִי כַּזָּהָ ב אֵ צֵא:
23:11בַּ אֲ שֻׁ רוֹ אָ חֲ זָה ַרגְ לִ י ַדּ ְרכּוֹ ָשׁמַ ְר ִתּי ְול ֹא־אָ ט:
ִ 23:12מצְ וַת ְשׂפָ תָ יו ְול ֹא אָ ִמישׁ מֵ חֻ ִקּי צָפַ נ ְִתּי ִא ְמ ֵרי־פִ יו:
וּמי י ְִשׁיבֶ נּוּ ְונַפְ שׁוֹ ִאוְּ תָ ה וַיָּﬠַ שׂ:
23:13וְהוּא ְבאֶ חָ ד ִ
23:14כִּ י י ְַשׁלִ ים חֻ ִקּי ְוכָהֵ נָּה ַרבּוֹת ִﬠמּוֹ:
23:15ﬠַ ל־כֵּן ִמפָּ נָיו אֶ בָּ הֵ ל אֶ ְתבּוֹנֵן וְאֶ פְ חַ ד ִממֶּ נּוּ:
ְשׁ ַדּי ִה ְב ִהילָ נִי:
23:16וְאֵ ל הֵ ַר לִ ִבּי ו ַ
וּמפָּ נַי כִּ סָּ ה־אֹפֶ ל:
23:17כִּ י־ל ֹא ִנצְ מַ ִתּי ִמפְּ נֵי־חֹ ֶשׁ ִ
24:1מַ דּוּﬠַ ִמ ַשּׁ ַדּי ל ֹא־ ִנצְ פְּ נוּ ﬠִ ִתּים וידעו וְיֹ ְדﬠָ יו ל ֹא־חָ זוּ יָמָ יו:
24:2גְּ בֻלוֹת י ִַשּׂיגוּ ﬠֵ ֶדר גָּזְ לוּ וַיִּ ְרעוּ:
ְתוֹמים ִינְהָ גוּ י ְַח ְבּלוּ שׁוֹר אַ לְ מָ נָה:
24:3חֲ מוֹר י ִ
24:4יַטּוּ אֶ ְביוֹנִים ִמ ָדּ ֶר יַחַ ד חֻ ְבּאוּ ֲﬠ ִניֵּי־אָ ֶרץ:
24:5הֵ ן פְּ ָר ִאים בַּ ִמּ ְדבָּ ר יָצְ אוּ ְבּפָ ﬠֳלָ ם ְמ ַשׁחֲ ֵרי לַ טָּ ֶרף ﬠ ֲָרבָ ה לוֹ לֶ חֶ ם לַ ְנּﬠָ ִרים:
24:6בַּ ָשּׂ ֶדה ְבּלִ ילוֹ יקצירו י ְִקצוֹרוּ ְוכ ֶֶרם ָר ָשׁע יְלַ ֵקּשׁוּ:
24:7ﬠָ רוֹם יָלִ ינוּ ִמ ְבּלִ י לְ בוּשׁ וְאֵ ין כְּ סוּת בַּ ָקּ ָרה:
וּמ ְבּלִ י מַ ְחסֶ ה ִח ְבּקוּ־צוּר:
ִ 24:8מ ֶזּ ֶרם הָ ִרים י ְִרטָ בוּ ִ
24:9יִגְ זְ לוּ ִמשֹּׁד יָתוֹם וְﬠַ ל־ﬠָ נִי י ְַחבֹּלוּ:
24:10ﬠָ רוֹם ִהלְּ כוּ ְבּלִ י לְ בוּשׁ ְוּרﬠֵ ִבים נ ְָשׂאוּ עֹמֶ ר:
24:11בֵּ ין־שׁוּרֹתָ ם יַצְ ִהירוּ ְי ָק ִבים ָדּ ְרכוּ וַיִּ צְ מָ אוּ:
ֵ 24:12מﬠִ יר ְמ ִתים ִינְאָ קוּ ְונֶפֶ שׁ־חֲ לָ לִ ים ְתּ ַשׁוֵּﬠַ וֶאֱ לוֹהַּ ל ֹא־י ִָשׂים ִתּ ְפלָ ה:
ֹא־הכִּ ירוּ ְד ָרכָיו וְל ֹא י ְָשׁבוּ ִבּנ ְִתיבֹתָ יו:
24:13הֵ מָּ ה הָ יוּ ְבּמ ְֹר ֵדי־אוֹר ל ִ
24:14לָ אוֹר יָקוּם רוֹ ֵצחַ ִי ְק ָטל־ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן וּבַ לַּ יְלָ ה י ְִהי ַכ ַגּנָּב:
שׁוּרנִי ﬠָ יִן וְסֵ תֶ ר פָּ נִים י ִָשׂים:
ֹא־ת ֵ
ֶשׁף לֵ אמֹר ל ְ
24:15וְﬠֵ ין נֹאֵ ף ָשׁ ְמ ָרה נ ֶ
24:16חָ תַ ר בַּ חֹ ֶשׁ בָּ ִתּים יוֹמָ ם ִח ְתּמוּ־לָ מוֹ ל ֹא־י ְָדעוּ אוֹר:
24:17כִּ י י ְַח ָדּו בּ ֶֹקר לָ מוֹ צַלְ ָמוֶת כִּ י־יַכִּ יר בַּ לְ הוֹת צַלְ מָ וֶת:
ל־פּנֵי־מַ יִם ְתּ ֻקלַּ ל חֶ לְ ָקתָ ם בָּ אָ ֶרץ ל ֹא־יִפְ נֶה ֶדּ ֶר כְּ ָר ִמים:
ַ 24:18קל־הוּא ﬠַ ְ
י־שׁלֶ ג ְשׁאוֹל חָ טָ אוּ:
24:19צִ יָּה גַם־חֹ ם יִגְ זְ לוּ מֵ ימֵ ֶ
24:20י ְִשׁכָּחֵ הוּ ֶרחֶ ם ְמתָ קוֹ ִרמָּ ה עוֹד ל ֹא־ ִי ָזּכֵר ו ִַתּ ָשּׁבֵ ר כָּﬠֵ ץ ﬠַ וְלָ ה:
24:21רֹﬠֶ ה ﬠ ֲָק ָרה ל ֹא תֵ לֵ ד וְאַ לְ מָ נָה ל ֹא ְיי ִֵטיב:
24:22וּמָ ַשׁ אַ ִבּ ִירים ְבּכֹחוֹ יָקוּם ְול ֹא־יַאֲ ִמין בַּ חַ יִּ ין:
ל־דּ ְרכֵיהֶ ם:
ִשּׁﬠֵ ן וְﬠֵ ינֵיהוּ ﬠַ ַ
24:23יִתֶּ ן־לוֹ לָ בֶ טַ ח ְוי ָ
24:24רוֹמּוּ ְמּﬠַ ט וְאֵ ינֶנּוּ וְהֻ ְמּכוּ ַכּכֹּל י ִָקּפְ צוּן וּכְ ר ֹאשׁ ִשׁבֹּלֶ ת יִמָּ לוּ:
24:25ו ְִאם־ל ֹא אֵ פוֹ ִמי יַכְ זִ יבֵ ִני ְוי ֵָשׂם לְ אַ ל ִמלָּ ִתי:

25:1וַיַּﬠַ ן ִבּ ְל ַדּד הַ שֻּׁ ִחי וַיּ ֹאמַ ר:
25:2הַ ְמ ֵשׁל וָפַ חַ ד ﬠִ מּוֹ עֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמרוֹמָ יו:
אוֹרהוּ:
ל־מי ל ֹא־יָקוּם ֵ
דוּדיו וְﬠַ ִ
25:3הֲ יֵשׁ ִמ ְספָּ ר לִ גְ ָ
25:4וּמַ ה־יִּ צְ ַדּק אֱ נוֹשׁ ﬠִ ם־אֵ ל וּמַ ה־יִּ זְ ֶכּה יְלוּד ִא ָשּׁה:
25:5הֵ ן ﬠַ ד־י ֵָרחַ ְול ֹא יַאֲ ִהיל וְכוֹכ ִָבים ל ֹא־זַכּוּ ְבﬠֵ ינָיו:
25:6אַ ף כִּ י־אֱ נוֹשׁ ִרמָּ ה וּבֶ ן־אָ ָדם תּוֹלֵ ﬠָ ה:
26:1וַיַּﬠַ ן ִאיּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
הוֹשׁﬠְ ָתּ זְ רוֹﬠַ ל ֹא־עֹ ז:
ַ
ֶ 26:2מה־ﬠָ ז ְַרתָּ לְ ל ֹא־כֹחַ
הוֹדﬠְ תָּ :
ְתוּשׁיָּה לָ רֹב ָ
26:3מַ ה־יָּﬠַ צְ תָּ ְלל ֹא חָ כְ מָ ה ו ִ
ת־מי יָצְ אָ ה ִממֶּ ךָּ:
ִ
ת־מי ִהגּ ְַדתָּ ִמלִּ ין ְו ִנ ְשׁמַ
ִ
26:4אֶ
26:5הָ ְרפָ ִאים יְחוֹלָ לוּ ִמתַּ חַ ת מַ יִם ְושֹׁכְ נֵיהֶ ם:
26:6ﬠָ רוֹם ְשׁאוֹל נֶגְ דּוֹ וְאֵ ין כְּ סוּת לָ אֲ בַ דּוֹן:
ל־בּלִ י־מָ ה:
26:7נ ֶֹטה צָפוֹן ﬠַ ל־תֹּהוּ תֹּלֶ ה אֶ ֶרץ ﬠַ ְ
26:8צ ֵֹרר־מַ יִם ְבּﬠָ בָ יו ְול ֹא־נ ְִב ַקע ﬠָ נָן תַּ ְחתָּ ם:
ְ 26:9מאַ חֵ ז פְּ נֵי־כִ סֵּ ה פַּ ְר ֵשׁז ﬠָ לָ יו ֲﬠנָנוֹ:
ד־תּכְ ִלית אוֹר ﬠִ ם־חֹ ֶשׁ :
ל־פּנֵי־מָ יִם ﬠַ ַ
26:10חֹ ק־חָ ג ﬠַ ְ
מּוּדי ָשׁמַ יִם יְרוֹפָ פוּ ְוי ְִת ְמהוּ ִמ ַגּﬠ ֲָרתוֹ:
26:11ﬠַ ֵ
וּב ְתבוּנָתוֹ מָ חַ ץ ָרהַ ב:
ְ 26:12בּכֹחוֹ ָרגַע הַ יָּם ובתובנתו ִ
ְ 26:13בּרוּחוֹ ָשׁ ַמיִם ִשׁ ְפ ָרה חֹ לֲלָ ה יָדוֹ נָחָ שׁ בָּ ִריחַ :
בוּרוֹתיו ִמי י ְִתבּוֹנָן:
ָ
ה־שּׁמֶ ץ ָדּבָ ר ִנ ְשׁמַ ע־בּוֹ ו ְַרﬠַ ם גבורתו גְּ
ֵ
26:14הֶ ן־אֵ לֶּ ה ְקצוֹת דרכו ְדּ ָרכָיו וּמַ
27:1וַיֹּ סֶ ף ִאיּוֹב ְשׂאֵ ת ְמ ָשׁלוֹ וַיּ ֹאמַ ר:
ְשׁ ַדּי הֵ ַמר נ ְַפ ִשׁי:
27:2חַ י־אֵ ל הֵ ִסיר ִמ ְשׁפָּ ִטי ו ַ
27:3כִּ י־כָל־עוֹד נִ ְשׁ ָמ ִתי ִבי וְרוּחַ אֱ לוֹהַּ ְבּאַ ִפּי:
ם־תּ ַדבֵּ ְרנָה ְשׂפָ תַ י ﬠַ וְלָ ה וּלְ שׁוֹנִי ִאם־י ְֶהגֶּה ְר ִמיָּה:
ִ 27:4א ְ
27:5חָ לִ ילָ ה לִּ י ִאם־אַ צְ ִדּיק אֶ ְתכֶם ﬠַ ד־אֶ גְ וָע ל ֹא־אָ ִסיר תֻּ מָּ ִתי ִממֶּ נִּי:
ְ 27:6בּצִ ְד ָק ִתי הֶ חֱ ז ְַק ִתּי וְל ֹא אַ ְרפֶּ הָ ל ֹא־יֶחֱ ַרף ְלבָ ִבי ִמיּ ָָמי:
קוֹמ ִמי כְ ﬠַ וָּל:
וּמ ְת ְ
27:7י ְִהי כְ ָר ָשׁע ֹאי ְִבי ִ
ה־תּ ְקוַת חָ נֵף כִּ י י ְִב ָצ ע כִּ י י ֵֶשׁל אֱ לוֹהַּ נ ְַפשׁוֹ:
ִ
27:8כִּ י מַ
27:9הַ צַ ﬠ ֲָקתוֹ י ְִשׁמַ ע אֵ ל כִּ י־תָ בוֹא ﬠָ לָ יו ָצ ָרה:
ל־שׁ ַדּי י ְִתﬠַ נָּג י ְִק ָרא אֱ לוֹהַּ ְבּכָל־ﬠֵ ת:
ִ 27:10אם־ﬠַ ַ
ם־שׁ ַדּי ל ֹא אֲ כַחֵ ד:
אוֹרה אֶ ְתכֶם ְבּיַד־אֵ ל אֲ ֶשׁר ִﬠ ַ
ֶ 27:11
27:12הֵ ן־אַ ֶתּם כּ ְֻלּכֶם חֲ זִ יתֶ ם וְלָ מָּ ה־ ֶזּה הֶ בֶ ל תֶּ ְהבָּ לוּ:
27:13זֶה חֵ לֶ ק־אָ ָדם ָר ָשׁע ﬠִ ם־אֵ ל ְונַחֲ לַ ת ﬠָ ִריצִ ים ִמ ַשּׁ ַדּי י ִָקּחוּ:
ִ 27:14אם־י ְִרבּוּ בָ נָיו ְלמוֹ־חָ ֶרב וְצֶאֱ צָאָ יו ל ֹא י ְִשׂ ְבּעוּ־לָ חֶ ם:
ידיו בַּ מָּ וֶת י ִָקּבֵ רוּ וְאַ לְ ְמנֹתָ יו ל ֹא ִת ְבכֶּינָה:
27:15שרידו ְשׂ ִר ָ
ִ 27:16אם־יִצְ בֹּר כֶּﬠָ פָ ר כָּסֶ ף ְוכַחֹ מֶ ר יָכִ ין מַ לְ בּוּשׁ:
ְצַדּיק י ְִלבָּ שׁ ְוכֶסֶ ף נ ִָקי יַחֲ ק:
27:17יָכִ ין ו ִ
27:18בָּ נָה כָﬠָ שׁ בֵּ יתוֹ וּכְ סֻ כָּה ﬠָ ָשׂה ֹנ ֵצר:
27:19ﬠָ ִשׁיר י ְִשׁכַּב ְול ֹא יֵאָ סֵ ף ﬠֵ ינָיו פָּ ַקח וְאֵ ינֶנּוּ:
27:20תַּ ִשּׂיגֵהוּ כַמַּ יִם בַּ לָּ הוֹת לַ יְלָ ה גְּ נָבַ תּוּ סוּפָ ה:
ִישׂﬠ ֲֵרהוּ ִמ ְמּקֹ מוֹ:
ִשּׂאֵ הוּ ָק ִדים ְויֵלַ ו ָ
27:21י ָ
ְ 27:22וי ְַשׁלֵ ﬠָ לָ יו ְול ֹא י ְַחמֹל ִמיָּדוֹ בָּ רוֹחַ י ְִב ָרח:
27:23י ְִשׂפֹּק ﬠָ לֵ ימוֹ כַפֵּ ימוֹ ְוי ְִשׁרֹק ﬠָ לָ יו ִמ ְמּקֹמוֹ:
28:1כִּ י יֵשׁ לַ ֶכּסֶ ף מוֹצָא וּמָ קוֹם לַ זָּהָ ב יָ ֹז קּוּ:
ְחוּשׁה:
28:2בַּ ְרזֶל מֵ ﬠָ פָ ר י ָֻקּח וְאֶ בֶ ן יָצוּק נ ָ
חוֹקר אֶ בֶ ן אֹפֶ ל וְצַ לְ מָ וֶת:
ָל־תּכְ לִ ית הוּא ֵ
וּלכ ַ
ֵ 28:3קץ ָשׂם לַ חֹ ֶשׁ ְ
ִי־רגֶל ַדּלּוּ מֵ אֱ נוֹשׁ נָעוּ:
28:4פָּ ַרץ נַחַ ל מֵ ﬠִ ם־גָּר הַ ִנּ ְשׁכּ ִָחים ִמנּ ָ
ְת ְחתֶּ יהָ נ ְֶהפַּ כְּ מוֹ־אֵ שׁ:
28:5אֶ ֶרץ ִממֶּ נָּה יֵצֵא־לָ חֶ ם ו ַ
ְ 28:6מקוֹם־סַ פִּ יר אֲ בָ נֶיהָ וְﬠַ פְ רֹת זָהָ ב לוֹ:

28:7נ ִָתיב ל ֹא־י ְָדעוֹ ﬠָ ִיט וְל ֹא ְשׁזָפַ תּוּ ﬠֵ ין אַ יָּה:
ֵי־שׁחַ ץ ל ֹא־ﬠָ ָדה ﬠָ לָ יו ָשׁחַ ל:
ֹא־ה ְד ִריכֻהוּ ְבנ ָ
28:8ל ִ
28:9בַּ חַ לָּ ִמישׁ ָשׁלַ ח יָדוֹ הָ פַ ִמשּׁ ֶֹרשׁ הָ ִרים:
28:10בַּ צּוּרוֹת ְי ֹא ִרים ִבּ ֵקּﬠַ ְוכָל־י ְָקר ָראֲ תָ ה ﬠֵ ינוֹ:
ְת ֲﬠל ָֻמה יֹ צִ א אוֹר:
ִ 28:11מ ְבּכִ י נְהָ רוֹת ִחבֵּ שׁ ו ַ
28:12וְהַ חָ כְ מָ ה ֵמאַ יִן ִתּ ָמּצֵא וְאֵ י זֶה ְמקוֹם ִבּינָה:
28:13ל ֹא־י ַָדע אֱ נוֹשׁ ﬠֶ ְר ָכּהּ ְול ֹא ִתמָּ צֵא ְבּאֶ ֶרץ הַ חַ יִּ ים:
י־היא ְויָם אָ ַמר אֵ ין ִﬠ ָמּ ִדי:
ְ 28:14תּהוֹם אָ ַמר ל ֹא ִב ִ
ִשּׁ ֵקל כֶּסֶ ף ְמ ִח ָירהּ:
28:15ל ֹא־יֻתַּ ן ְסגוֹר תַּ ְחתֶּ יהָ ְול ֹא י ָ
ֹא־תסֻ לֶּ ה ְבּכֶתֶ ם אוֹפִ יר ְבּשֹׁהַ ם י ָָקר וְסַ ִפּיר:
28:16ל ְ
מוּר ָתהּ כְּ ִלי־פָ ז:
וּת ָ
28:17ל ֹא־יַﬠַ ְר ֶכנָּה זָהָ ב וּזְ כוֹכִ ית ְ
וּמ ֶשׁ חָ כְ ָמה ִמ ְפּנִינִים:
ָ 28:18ראמוֹת ְוג ִָבישׁ ל ֹא יִזָּ כֵר ֶ
28:19ל ֹא־יַﬠַ ְר ֶכנָּה פִּ ְט ַדת־כּוּשׁ ְבּכֶתֶ ם טָ הוֹר ל ֹא ְתסֻ לֶּ ה:
28:20וְהַ חָ כְ ָמה ֵמאַ יִן תָּ בוֹא וְאֵ י זֶה ְמקוֹם ִבּינָה:
ְ 28:21ונֶﬠֶ לְ מָ ה ֵמﬠֵ ינֵי כָל־חָ י וּמֵ עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם נִ ְס ָתּ ָרה:
28:22אֲ בַ דּוֹן וָמָ וֶת אָ ְמ רוּ ְבּאָ זְ נֵינוּ ָשׁ ַמﬠְ נוּ ִשׁ ְמﬠָ הּ:
ת־מקוֹמָ הּ:
ְ
28:23אֱ ִהים הֵ ִבין ַדּ ְרכָּהּ וְהוּא י ַָדע אֶ
28:24כִּ י־הוּא לִ ְקצוֹת־הָ אָ ֶרץ י ִַבּיט תַּ חַ ת כָּל־הַ ָשּׁמַ יִם י ְִראֶ ה:
28:25לַ ﬠֲשׂוֹת לָ רוּחַ ִמ ְשׁ ָקל וּמַ יִם ִתּכֵּן ְבּ ִמ ָדּה:
28:26בַּ ֲﬠשֹׂתוֹ לַ מָּ טָ ר חֹ ק ו ְֶד ֶר לַ חֲ זִ יז קֹ לוֹת:
28:27אָ ז ָראָ הּ וַיְסַ פְּ ָרהּ הֱ כִ ינָהּ ְוגַם־חֲ ָק ָרהּ:
ֹאמר לָ אָ ָדם הֵ ן י ְִראַ ת אֲ ֹדנָי ִהיא חָ כְ ָמה וְסוּר מֵ ָרע ִבּינָה:
28:28וַיּ ֶ
29:1וַיֹּ סֶ ף ִאיּוֹב ְשׂאֵ ת ְמ ָשׁלוֹ וַיּ ֹאמַ ר:
י־ק ֶדם כִּ ימֵ י אֱ לוֹהַּ י ְִשׁ ְמ ֵרנִי:
ִ 29:2מי־י ְִתּ ֵננִי כְ י ְַרחֵ ֶ
ֹאשׁי ְלאוֹרוֹ אֵ לֶ חֹ ֶשׁ :
ְ 29:3בּ ִהלּוֹ נֵרוֹ ﬠֲלֵ י ר ִ
ימי חָ ְר ִפּי ְבּסוֹד אֱ לוֹהַּ ﬠֲלֵ י אָ הֳ ִלי:
ִיתי ִבּ ֵ
29:4כַּאֲ ֶשׁר הָ י ִ
ְ 29:5בּעוֹד ַשׁ ַדּי ﬠִ מָּ ִדי ְס ִביבוֹתַ י ְנﬠָ ָרי:
ֵי־שׁמֶ ן:
ִ 29:6בּ ְרחֹ ץ הֲ לִ יכַי ְבּחֵ מָ ה וְצוּר יָצוּק ﬠִ מָּ ִדי פַּ לְ ג ָ
מוֹשׁ ִבי:
ָ
י־ק ֶרת בָּ ְרחוֹב אָ כִ ין
ֵאתי ַשׁﬠַ ר ﬠֲלֵ ָ
ְ 29:7בּצ ִ
ישׁים ָקמוּ ﬠָ מָ דוּ:
ִישׁ ִ
ָ 29:8ראוּנִי ְנﬠָ ִרים ְונ ְֶחבָּ אוּ ו ִ
ָ 29:9שׂ ִרים ﬠָ צְ רוּ ְב ִמלִּ ים ְוכַף י ִָשׂימוּ לְ פִ יהֶ ם:
וּלשׁוֹנָם ְל ִחכָּם ָדּבֵ ָקה:
29:10קוֹל־נְ גִ ִידים נ ְֶחבָּ אוּ ְ
ידנִי:
29:11כִּ י ֹאזֶן ָשׁ ְמﬠָ ה ו ְַתּאַ ְשּׁ ֵרנִי וְﬠַ יִן ָראֲ תָ ה ו ְַתּﬠִ ֵ
29:12כִּ י־אֲ ַמלֵּ ט ﬠָ נִי ְמ ַשׁוֵּﬠַ ְויָתוֹם ְול ֹא־עֹ זֵר לוֹ:
ִ 29:13בּ ְרכַּת אֹבֵ ד ﬠָ לַ י תָּ ב ֹא וְלֵ ב אַ לְ ָמנָה אַ ְרנִן:
29:14צ ֶֶדק לָ בַ ְשׁ ִתּי וַיִּ לְ בָּ ֵשׁנִי כִּ ְמﬠִ יל ְו ָצנִיף ִמ ְשׁפָּ ִטי:
ִיתי לַ ִﬠוֵּר ְו ַרגְ לַ יִם לַ ִפּסֵּ חַ אָ נִי:
29:15ﬠֵ י ַניִם הָ י ִ
29:16אָ ב אָ נֹכִ י לָ אֶ ְביוֹנִים ו ְִרב ל ֹא־י ַָדﬠְ ִתּי אֶ ְח ְק ֵרהוּ:
וּמ ִשּׁנָּיו אַ ְשׁלִ י טָ ֶרף:
29:17וָאֲ ַשׁ ְבּ ָרה ְמתַ לְּ עוֹת ﬠַ וָּל ִ
ם־קנִּי אֶ גְ וָע ְוכַחוֹל אַ ְרבֶּ ה י ִָמים:
29:18וָאֹמַ ר ִﬠ ִ
ָ 29:19שׁ ְר ִשׁי פָ תוּחַ אֱ לֵ י־מָ יִם ְו טַ ל יָלִ ין ִבּ ְקצִ ִירי:
בוֹדי חָ ָדשׁ ﬠִ מָּ ִדי ו ְַק ְשׁ ִתּי ְבּי ִָדי תַ חֲ לִ יף:
29:20כְּ ִ
י־שׁ ְמעוּ ְויִחֵ לּוּ ְוי ְִדּמוּ לְ מוֹ ֲﬠצ ִָתי:
29:21לִ ָ
29:22אַ חֲ ֵרי ְדבָ ִרי ל ֹא י ְִשׁנוּ וְﬠָ לֵ ימוֹ ִתּ טֹּף ִמלָּ ִתי:
ְ 29:23ויִחֲ לוּ כַמָּ טָ ר לִ י וּפִ יהֶ ם פָּ ﬠֲרוּ לְ מַ לְ קוֹשׁ:
29:24אֶ ְשׂחַ ק אֲ לֵ הֶ ם ל ֹא יַאֲ ִמינוּ וְאוֹר פָּ נַי ל ֹא יַפִּ ילוּן:
29:25אֶ ֲבחַ ר ַדּ ְרכָּם וְאֵ ֵשׁב ר ֹאשׁ וְאֶ ְשׁכּוֹן כְּ מֶ לֶ בַּ גְּ דוּד כַּאֲ ֶשׁר אֲ בֵ ִלים ְינַחֵ ם:
בוֹתם לָ ִשׁית ִﬠם־כּ ְַלבֵ י צ ֹאנִי:
ר־מאַ ְס ִתּי אֲ ָ
30:1וְﬠַ ָתּה ָשׂחֲ קוּ ﬠָ לַ י צְ ִﬠ ִירים ִמ ֶמּנִּי ְלי ִָמים אֲ ֶשׁ ָ
30:2גַּם־כֹּחַ י ְֵדיהֶ ם לָ מָּ ה ִלּי ﬠָ לֵ ימוֹ אָ בַ ד כָּלַ ח:

וּמשֹׁאָ ה:
וּבכָפָ ן גּ ְַלמוּד הַ עֹ ְר ִקים צִ יָּה אֶ ֶמשׁ שׁוֹאָ ה ְ
ְ 30:3בּחֶ סֶ ר ְ
י־שׂיחַ ְושׁ ֶֹרשׁ ְרתָ ִמים לַ ְח ָמם:
30:4הַ קֹּ ְט ִפים מַ לּוּחַ ﬠֲלֵ ִ
ִ 30:5מן־גֵּו יְגֹ ָרשׁוּ י ִָריעוּ ﬠָ לֵ ימוֹ ַכּ ַגּנָּב:
30:6בַּ ﬠֲרוּץ נְ חָ לִ ים לִ ְשׁכֹּן חֹ ֵרי ﬠָ פָ ר ְוכֵפִ ים:
יחים יִנְהָ קוּ ַתּחַ ת חָ רוּל יְסֻ פָּ חוּ:
ין־שׂ ִ
30:7בֵּ ִ
י־שׁם נִכְּ אוּ ִמן־הָ אָ ֶרץ:
ַם־בּנֵי ְב ִל ֵ
ְ 30:8בּנֵי־נָבָ ל גּ ְ
ִיתי וָאֱ ִהי לָ הֶ ם לְ ִמלָּ ה:
30:9וְﬠַ תָּ ה ְנגִ ינָתָ ם הָ י ִ
וּמפָּ נַי ל ֹא־חָ ְשׂכוּ רֹק:
ִ 30:10תּﬠֲבוּ ִני ָרחֲ קוּ מֶ נִּי ִ
30:11כִּ י־יתרו י ְִת ִרי פִ תַּ ח וַיְﬠַ ֵנּנִי ו ְֶרסֶ ן ִמפָּ נַי ִשׁלֵּ חוּ:
ידם:
30:12ﬠַ ל־י ִָמין פִּ ְרחַ ח יָקוּמוּ ַרגְ לַ י ִשׁלֵּ חוּ וַ ָיּסֹלּוּ ﬠָ לַ י אָ ְרחוֹת אֵ ָ
30:13נ ְָתסוּ נ ְִתיבָ ִתי לְ הַ וּ ִָתי יֹ ﬠִ ילוּ ל ֹא עֹ זֵר לָ מוֹ:
30:14כְּ פֶ ֶרץ ָרחָ ב יֶאֱ ָתיוּ תַּ חַ ת שֹׁאָ ה ִה ְתגַּלְ גָּלוּ:
30:15הָ ְהפַּ ﬠָ לַ י בַּ לָּ הוֹת ִתּ ְרדֹּף כָּרוּחַ נ ְִדבָ ִתי וּכְ ﬠָ ב ﬠָ ְב ָרה יְשֻׁ ﬠָ ִתי:
30:16וְﬠַ תָּ ה ﬠָ לַ י ִתּ ְשׁ ַתּפֵּ נַפְ ִשׁי י ֹאחֲ זוּנִי יְמֵ י־עֹ נִי:
30:17לַ יְלָ ה ֲﬠצָמַ י ִנ ַקּר מֵ ﬠָ לָ י וְעֹ ְר ַקי ל ֹא י ְִשׁכָּבוּן:
בוּשׁי כְּ פִ י כֻתָּ נ ְִתּי יַאַ זְ ֵרנִי:
ְ 30:18בּ ָרב־כֹּחַ י ְִתחַ פֵּ שׂ לְ ִ
30:19הֹ ָרנִי לַ חֹ ֶמר וָאֶ ְת ַמ ֵשּׁל כֶּﬠָ פָ ר וָאֵ פֶ ר:
30:20אֲ ַשׁוַּע אֵ לֶ י ְול ֹא תַ ֲﬠ ֵננִי ﬠָ מַ ְד ִתּי ו ִַתּ ְת ֹבּנֶן ִבּי:
30:21תֵּ הָ פֵ לְ אַ כְ זָר לִ י ְבּ עֹ ֶצם י ְָד ִת ְשׂ ְטמֵ נִי:
תּוּשׁיָּה:
ִ
וּתמֹגְ ֵגנִי תשוה
ִ 30:22תּ ָשּׂאֵ נִי אֶ ל־רוּחַ תַּ ְרכִּ יבֵ נִי ְ
30:23כִּ י־י ַָדﬠְ ִתּי מָ וֶת ְתּ ִשׁיבֵ נִי וּבֵ ית מוֹﬠֵ ד ְלכָל־חָ י:
ם־בּ ִפידוֹ לָ הֶ ן שׁוּﬠַ :
ֹא־בﬠִ י י ְִשׁלַ ח־יָד ִא ְ
30:24אַ ל ְ
יתי ִל ְק ֵשׁה־יוֹם ﬠָ גְ מָ ה נ ְַפ ִשׁי לָ אֶ ְביוֹן:
ִ 30:25אם־ל ֹא בָ כִ ִ
יתי וַיָּב ֹא ָרע וַאֲ יַחֲ לָ ה לְ אוֹר וַיָּב ֹא ֹאפֶ ל:
30:26כִּ י טוֹב ִקוִּ ִ
ֹא־דמּוּ ִק ְדּמֻ ִני יְמֵ י־עֹ נִי:
30:27מֵ ﬠַ י רֻ ְתּחוּ ְול ָ
קֹדר ִהלַּ כְ ִתּי ְבּל ֹא חַ מָּ ה ַק ְמ ִתּי בַ ָקּהָ ל אֲ ַשׁוֵּﬠַ :
ֵ 30:28
ִיתי לְ תַ נִּים ו ְֵרﬠַ לִ ְבנוֹת יַ ֲﬠנָה:
30:29אָ ח הָ י ִ
עוֹרי ָשׁחַ ר מֵ ﬠָ לָ י וְﬠַ צְ ִמי־חָ ָרה ִמנִּי־חֹ ֶרב:
ִ 30:30
30:31וַי ְִהי ְלאֵ בֶ ל כִּ נּ ִֹרי ְו ֻﬠג ִָבי ְלקוֹל בֹּכִ ים:
ל־בּתוּלָ ה:
ְ 31:1בּ ִרית כּ ַָר ִתּי לְ ﬠֵ ינָי וּמָ ה אֶ ְתבּוֹנֵן ﬠַ ְ
31:2וּמֶ ה חֵ לֶ ק אֱ לוֹהַּ ִממָּ ﬠַ ל ְונַחֲ לַ ת ַשׁ ַדּי ִמ ְמּ ר ִֹמים:
31:3הֲ ל ֹא־אֵ יד לְ ﬠַ וָּל ְו ֵנכֶר לְ ֹפﬠֲלֵ י אָ וֶן:
31:4הֲ ל ֹא־הוּא י ְִראֶ ה ְד ָרכָי ְוכָל־צְ ﬠָ ַדי י ְִספּוֹר:
ל־מ ְר ָמה ַרגְ לִ י:
ם־שׁוְא וַתַּ חַ שׁ ﬠַ ִ
ָ
ִ 31:5אם־הָ לַ כְ ִתּי ﬠִ
31:6י ְִשׁ ְקלֵ נִי ְבמ ֹאזְ נֵי־צ ֶֶדק ְוי ֵַד ע אֱ לוֹהַּ תֻּ מָּ ִתי:
וּבכַפַּ י ָדּבַ ק מֻ אוּם:
ִ 31:7אם ִתּטֶּ ה אַ שֻּׁ ִרי ִמנִּי הַ ָדּ ֶר וְאַ חַ ר ﬠֵ ינַי הָ לַ לִ ִבּי ְ
31:8אֶ זְ ְרﬠָ ה וְאַ חֵ ר י ֹאכֵל ְו ֶצאֱ צָאַ י ְישׁ ָֹרשׁוּ:
ל־א ָשּׁה וְﬠַ ל־פֶּ תַ ח ֵרﬠִ י אָ ָר ְב ִתּי:
ִ 31:9אם־נִפְ תָּ ה לִ ִבּי ﬠַ ִ
ִ 31:10תּ ְטחַ ן ְלאַ חֵ ר ִא ְשׁ ִתּי וְﬠָ לֶ יהָ יִכְ ְרעוּן אֲ חֵ ִרין:
ילים:
31:11כִּי־הוא ִהיא זִ ָמּה והיא וְהוּא ﬠָ ון ְפּ ִל ִ
ָל־תּבוּאָ ִתי ְת ָשׁ ֵרשׁ:
וּבכ ְ
31:12כִּ י אֵ שׁ ִהיא ﬠַ ד־אֲ בַ דּוֹן תּ ֹאכֵל ְ
ִ 31:13אם־אֶ ְמאַ ס ִמ ְשׁפַּ ט ﬠַ ְב ִדּי וַאֲ מָ ִתי ְבּ ִרבָ ם ﬠִ מָּ ִדי:
ֱשׂה כִּ י־יָקוּם אֵ ל וְכִ י־י ְִפקֹ ד מָ ה אֲ ִשׁיבֶ נּוּ:
וּמה אֶ ﬠ ֶ
ָ 31:14
31:15הֲ ל ֹא־בַ בֶּ טֶ ן עֹ ֵשׂנִי ﬠָ ָשׂהוּ וַ ְי ֻכנֶנּוּ בָּ ֶרחֶ ם אֶ חָ ד:
ִ 31:16אם־אֶ ְמנַע מֵ חֵ פֶ ץ ַדּלִּ ים וְﬠֵ ינֵי אַ לְ מָ נָה אֲ כַלֶּ ה:
ְ 31:17ו ֹאכַל פִּ ִתּי לְ בַ ִדּי וְל ֹא־אָ כַל יָתוֹם ִממֶּ נָּה:
וּמבֶּ טֶ ן ִא ִמּי אַ ְנחֶ נָּה:
עוּרי גְּ ֵדלַ נִי כְ אָ ב ִ
31:18כִּ י ִמנְּ ַ
ִ 31:19אם־אֶ ְראֶ ה אוֹבֵ ד ִמ ְבּלִ י לְ בוּשׁ וְאֵ ין כְּ סוּת לָ אֶ ְביוֹן:
וּמגֵּז כְּ בָ ַשׂי י ְִתחַ מָּ ם:
ִ 31:20אם־ל ֹא בֵ רֲ כוּנִי חלצו חֲ לָ צָיו ִ

ִיפוֹתי ﬠַ ל־יָתוֹם י ִָדי כִּ י־אֶ ְראֶ ה בַ ַשּׁﬠַ ר ﬠֶ זְ ָר ִתי:
ִ 31:21אם־הֲ נ ִ
31:22כְּ תֵ ִפי ִמ ִשּׁכְ מָ ה ִתפּוֹל וְאֶ זְ ר ִֹﬠי ִמ ָקּנָה ִת ָשּׁבֵ ר:
וּמ ְשּׂאֵ תוֹ ל ֹא אוּכָל:
31:23כִּ י פַ חַ ד אֵ לַ י אֵ יד אֵ ל ִ
ם־שׂ ְמ ִתּי זָהָ ב כִּ ְס ִלי וְלַ כּ ֶֶתם אָ ַמ ְר ִתּי ִמ ְב ַט ִחי:
ִ 31:24א ַ
ילי וְכִ י־כ ִַבּיר ָמצְ אָ ה י ִָדי:
י־רב חֵ ִ
ִ 31:25אם־אֶ ְשׂ ַמח כִּ ַ
ִ 31:26אם־אֶ ְראֶ ה אוֹר כִּ י יָהֵ ל ְוי ֵָרחַ י ָָקר הֹ לֵ :
31:27וַיִּ פְ ְתּ בַּ סֵּ תֶ ר לִ ִבּי ו ִַתּ ַשּׁ ק י ִָדי לְ פִ י:
31:28גַּם־הוּא ﬠָ ון פְּ ִלילִ י כִּ י־כִ חַ ְשׁ ִתּי לָ אֵ ל ִממָּ ﬠַ ל:
י־מצָאוֹ ָרע:
נְאי ו ְִה ְתעֹ ַר ְר ִתּי כִּ ְ
ִ 31:29אם־אֶ ְשׂמַ ח ְבּ ִפיד ְמ ַשׂ ִ
ְ 31:30ול ֹא־נָתַ ִתּי לַ חֲ ט ֹא ִחכִּ י לִ ְשׁאֹל ְבּאָ לָ ה נ ְַפשׁוֹ:
ִ 31:31אם־ל ֹא אָ ְמרוּ ְמתֵ י אָ הֳ לִ י ִמי־יִתֵּ ן ִמ ְבּ ָשׂרוֹ ל ֹא ִנ ְשׂבָּ ע:
31:32בַּ חוּץ ל ֹא־יָלִ ין גֵּר ְדּלָ תַ י לָ ֹא ַרח אֶ פְ תָּ ח:
יתי כְ אָ ָדם פְּ ָשׁﬠָ י לִ ְטמוֹן ְבּחֻ ִבּי ﬠֲונִי:
ִ 31:33אם־כִּ ִסּ ִ
וּבוּז־מ ְשׁפָּ חוֹת י ְִח ֵתּנִי וָאֶ דֹּם ל ֹא־אֵ צֵא פָ ַתח:
ִ
31:34כִּ י אֶ ֱﬠרוֹץ הָ מוֹן ַרבָּ ה
יבי:
ן־תּוִי ַשׁ ַדּי יַ ֲﬠ ֵננִי וְסֵ פֶ ר כָּתַ ב ִאישׁ ִר ִ
ִ 31:35מי יִתֶּ ן־לִ י שֹׁמֵ ﬠַ ִלי הֶ ָ
נְדנּוּ ﬠֲטָ רוֹת לִ י:
ל־שׁכְ ִמי אֶ ָשּׂאֶ נּוּ אֶ ﬠֶ ֶ
ִ 31:36אם־ל ֹא ﬠַ ִ
ידנּוּ כְּ מוֹ־נָגִ יד אֲ ָקרֲ בֶ נּוּ:
ִ 31:37מ ְספַּ ר צְ ﬠָ ַדי אַ גִּ ֶ
ִ 31:38אם־ﬠָ לַ י אַ ְדמָ ִתי ִתזְ ﬠָ ק ְויַחַ ד ְתּלָ מֶ יהָ י ְִבכָּיוּן:
ִ 31:39אם־כֹּחָ ה אָ כ ְַל ִתּי ְבלִ י־כָסֶ ף ְונֶפֶ שׁ ְבּﬠָ לֶ יהָ ִהפָּ ְח ִתּי:
ת־שׂעֹ ָרה בָ ְא ָשׁה ַתּמּוּ ִדּ ְב ֵרי ִאיּוֹב:
ְ
ְתחַ
ַ 31:40תּחַ ת ִח ָטּה יֵצֵא חוֹחַ ו ַ
צַדּיק ְבּﬠֵ ינָיו:
ת־איּוֹב כִּ י הוּא ִ
ִ
32:1וַיִּ ְשׁ ְבּתוּ ְשׁ ֶשׁת הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה ֵמﬠֲנוֹת אֶ
32:2וַיִּ חַ ר אַ ף אֱ ִליהוּא בֶ ן־בַּ ַרכְ אֵ ל הַ בּוּזִ י ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת ָרם ְבּ ִאיּוֹב חָ ָרה אַ פּוֹ ﬠַ ל־צ ְַדּ קוֹ נַפְ שׁוֹ מֵ אֱ ִהים:
ת־איּוֹב:
ִ
וּב ְשׁ ֶשׁת ֵרﬠָ יו חָ ָרה אַ פּוֹ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־מָ צְ אוּ מַ ֲﬠנֶה וַיּ ְַר ִשׁיעוּ אֶ
ִ 32:3
ת־איּוֹב ִבּ ְדבָ ִרים כִּ י זְ ֵקנִים־הֵ מָּ ה ִממֶּ נּוּ לְ י ִָמים:
ִ
32:4וֶאֱ לִ יהוּ ִחכָּה אֶ
32:5וַיּ ְַרא אֱ לִ יהוּא כִּ י אֵ ין ַמ ֲﬠנֶה ְבּ ִפי ְשׁ ֶשׁת הָ אֲ נ ִָשׁים וַיִּ חַ ר אַ פּוֹ:
ירא ֵמחַ וּת ֵדּ ִﬠי
ישׁים ﬠַ ל־כֵּן זָחַ ְל ִתּי ו ִָא ָ
ֹאמ ר צָ ִﬠיר אֲ נִי ְלי ִָמים וְאַ ֶתּם י ְִשׁ ִ
ַ 32:6ויַּﬠַ ן אֱ ִליהוּא בֶ ן־בַּ ַרכְ אֵ ל הַ בּוּזִ י וַיּ ַ
אֶ ְתכֶם:
32:7אָ ַמ ְר ִתּי י ִָמים י ְַדבֵּ רוּ ְורֹב ָשׁנִים יֹ ִדיעוּ חָ כְ ָמה:
־היא בֶ אֱ נוֹשׁ ְו ִנ ְשׁמַ ת ַשׁ ַדּי ְתּ ִבינֵם:
32:8אָ כֵן רוּחַ ִ
ֹא־ר ִבּים י ְֶחכָּמוּ וּזְ ֵקנִים י ִָבינוּ ִמ ְשׁפָּ ט:
32:9ל ַ
32:10לָ כֵן אָ מַ ְר ִתּי ִשׁ ְמﬠָ ה־לִּ י אֲ חַ וֶּה ֵדּﬠִ י אַ ף־אָ נִי:
ד־תּ ְח ְקרוּן ִמלִּ ין:
ד־תּבוּנֹתֵ יכֶם ﬠַ ַ
32:11הֵ ן הוֹחַ לְ ִתּי לְ ִד ְב ֵריכֶם אָ זִ ין ﬠַ ְ
32:12וְﬠָ ֵדיכֶם אֶ ְתבּוֹנָן ו ְִהנֵּה אֵ ין לְ ִאיּוֹב מוֹכִ יחַ עוֹנֶה אֲ מָ ָריו ִמכֶּם:
ֹא־אישׁ:
ֹאמרוּ מָ צָ אנוּ חָ כְ מָ ה אֵ ל י ְִדּפֶ נּוּ ל ִ
32:13פֶּ ן־תּ ְ
וּב ִא ְמ ֵריכֶם ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ:
ְ 32:14ול ֹא־ﬠָ ַר אֵ לַ י ִמלִּ ין ְ
32:15חַ תּוּ ל ֹא־ﬠָ נוּ עוֹד הֶ ﬠְ ִתּיקוּ מֵ הֶ ם ִמלִּ ים:
32:16וְהוֹחַ לְ ִתּי כִּ י־ל ֹא י ְַדבֵּ רוּ כִּ י ﬠָ ְמדוּ ל ֹא־ﬠָ נוּ עוֹד:
32:17אַ ֲﬠנֶה אַ ף־אֲ נִי חֶ ְל ִקי אֲ חַ וֶּה ֵד ִﬠי אַ ף־אָ נִי:
יק ְתנִי רוּחַ ִבּ ְטנִי:
32:18כִּ י מָ לֵ ִתי ִמלִּ ים הֱ צִ ַ
ֵה־ב ְטנִי כְּ ַייִן ל ֹא־יִפָּ ֵתחַ כְּ אֹבוֹת חֲ ָד ִשׁים יִבָּ ֵקﬠַ :
ִ 32:19הנּ ִ
32:20אֲ ַד ְבּ ָרה ְוי ְִרוַח־לִ י אֶ פְ תַּ ח ְשׂפָ תַ י וְאֶ ֱﬠנֶה:
ֵי־אישׁ וְאֶ ל־אָ ָדם ל ֹא אֲ ַכנֶּה:
32:21אַ ל־נָא אֶ ָשּׂא פְ נ ִ
ִשּׂאֵ ִני עֹ ֵשׂנִי:
32:22כִּ י ל ֹא י ַָדﬠְ ִתּי אֲ ַכנֶּה כִּ ְמﬠַ ט י ָ
ָל־דּבָ ַרי הַ אֲ זִ ינָה:
33:1וְאוּלָ ם ְשׁמַ ע־נָא ִאיּוֹב ִמלָּ י ְוכ ְ
ִ 33:2הנֵּה־נָא פָּ תַ ְח ִתּי פִ י ִדּ ְבּ ָרה לְ שׁוֹנִי ְב ִחכִּ י:
ר־ל ִבּי אֲ מָ ָרי ו ְַדﬠַ ת ְשׂפָ תַ י בָּ רוּר ִמלֵּ לוּ:
33:3יֹ ֶשׁ ִ
33:4רוּחַ ־אֵ ל ﬠָ ָשׂ ְתנִי ְו ִנ ְשׁ ַמת ַשׁ ַדּי ְתּחַ יֵּנִי:
ִ 33:5אם־תּוּכַל הֲ ִשׁיבֵ נִי ﬠֶ ְרכָה ְלפָ נַי ִה ְתיַצָּבָ ה:
33:6הֵ ן־אֲ נִי כְ פִ י לָ אֵ ל מֵ חֹ מֶ ר קֹ ַרצְ ִתּי גַם־אָ נִי:

ִ 33:7הנֵּה אֵ מָ ִתי ל ֹא ְתבַ ﬠֲתֶ ָךּ וְאַ כְ פִּ י ﬠָ לֶ י ל ֹא־יִכְ בָּ ד:
33:8אַ אָ ַמ ְר ָתּ ְבאָ זְ נָי ְוקוֹל ִמ ִלּין אֶ ְשׁ ָמע:
ַ 33:9ז אֲ נִי ְבּלִ י פָ ַשׁע חַ ף אָ נֹכִ י ְול ֹא ﬠָ ון לִ י:
33:10הֵ ן ְתּנוּאוֹת ﬠָ לַ י ִי ְמצָא י ְַח ְשׁבֵ נִי לְ אוֹיֵב לוֹ:
33:11י ֵָשׂם בַּ סַּ ד ַרגְ לָ י י ְִשׁמֹר כָּל־אָ ְרחֹ ָתי:
33:12הֶ ן־ז ֹאת ל ֹא־צ ַָד ְקתָּ אֶ ֱﬠ ֶנ ָךּ כִּ י־י ְִרבֶּ ה אֱ לוֹהַ ֵמאֱ נוֹשׁ:
ָל־דּבָ ָריו ל ֹא־ ַי ֲﬠנֶה:
יבוֹת כִּ י כ ְ
33:13מַ דּוּﬠַ אֵ לָ יו ִר ָ
ְשׁוּרנָּה:
י־באַ חַ ת י ְַדבֶּ ר־אֵ ל וּ ִב ְשׁתַּ יִם ל ֹא י ֶ
33:14כִּ ְ
33:15בַּ חֲ לוֹם חֶ זְ יוֹן לַ יְלָ ה ִבּ ְנפֹל תַּ ְר ֵדּמָ ה ﬠַ ל־אֲ נ ִָשׁים ִבּ ְתנוּמוֹת ﬠֲלֵ י ִמ ְשׁכָּב:
וּבמֹסָ ָרם י ְַחתֹּם:
33:16אָ ז יִגְ לֶ ה ֹאזֶן אֲ נ ִָשׁים ְ
ֲשׂה ְו ֵגוָה ִמגֶּבֶ ר ְיכַסֶּ ה:
ְ 33:17להָ ִסיר אָ ָדם מַ ﬠ ֶ
ִי־שׁחַ ת וְחַ יָּתוֹ מֵ ֲﬠבֹר בַּ ָשּׁלַ ח:
33:18י ְַחשֹׂ נ ְַפשׁוֹ ִמנּ ָ
ל־מ ְשׁכָּבוֹ וריב ְו רוֹב ֲﬠצָמָ יו אֵ תָ ן:
33:19וְהוּכַח ְבּמַ כְ אוֹב ﬠַ ִ
33:20וְזִ הֲ מַ תּוּ חַ יָּתוֹ לָ חֶ ם ְונַפְ שׁוֹ מַ אֲ כַל תַּ אֲ וָה:
ִ 33:21יכֶל ְבּ ָשׂרוֹ מֵ ר ִֹאי ושפי וְשֻׁ פּוּ ﬠַ צְ מוֹתָ יו ל ֹא רֻ אוּ:
33:22ו ִַתּ ְק ַרב לַ ַשּׁחַ ת נַפְ שׁוֹ וְחַ יָּתוֹ לַ ְמ ִמ ִתים:
ִ 33:23אם־יֵשׁ ﬠָ לָ יו ַמ ְלאָ ֵמלִ יץ אֶ חָ ד ִמנִּי־אָ לֶ ף ְלהַ גִּ יד ְלאָ ָדם י ְָשׁרוֹ:
אתי כֹפֶ ר:
ַ 33:24ויְחֻ נֶּנּוּ וַיּ ֹאמֶ ר פְּ ָדﬠֵ הוּ מֵ ֶר ֶדת ָשׁחַ ת מָ ָצ ִ
ֻ 33:25רטֲ פַ שׁ ְבּ ָשׂרוֹ ִמנֹּﬠַ ר יָשׁוּב לִ ימֵ י ﬠֲלוּמָ יו:
ָשׁב לֶ אֱ נוֹשׁ צִ ְד ָקתוֹ:
33:26יֶﬠְ תַּ ר אֶ ל־אֱ לוֹהַּ וַיִּ ְרצֵהוּ וַיּ ְַרא פָּ נָיו ִבּ ְתרוּﬠָ ה ַויּ ֶ
ֹא־שׁוָה לִ י:
ֵיתי וְל ָ
אתי ְוי ָָשׁר הֶ ֱﬠו ִ
ֹאמר חָ טָ ִ
ָ 33:27ישֹׁר ﬠַ ל־אֲ נ ִָשׁים ַויּ ֶ
33:28פָּ ָדה נפשי נַפְ שׁוֹ מֵ ֲﬠבֹר בַּ ָשּׁחַ ת וחיתי וְחַ יָּתוֹ בָּ אוֹר ִתּ ְראֶ ה:
33:29הֶ ן־כָּל־אֵ לֶּ ה י ְִפﬠַ ל־אֵ ל פַּ ﬠֲמַ יִם ָשׁלוֹשׁ ﬠִ ם־גָּבֶ ר:
ִי־שׁחַ ת לֵ אוֹר ְבּאוֹר הַ חַ יִּ ים:
ְ 33:30להָ ִשׁיב נַפְ שׁוֹ ִמנּ ָ
33:31הַ ְק ֵשׁב ִאיּוֹב ְשׁמַ ע־לִ י הַ חֲ ֵרשׁ וְאָ נֹכִ י אֲ ַדבֵּ ר:
ֵשׁ־מלִּ ין הֲ ִשׁיבֵ נִי ַדּבֵּ ר כִּ י־חָ פַ צְ ִתּי ַצ ְדּ ֶקךָּ:
ִ 33:32אם־י ִ
ִ 33:33אם־אַ יִן אַ ָתּה ְשׁמַ ע־לִ י הַ חֲ ֵרשׁ וַאֲ אַ לֶּ פְ חָ כְ מָ ה:
ֹאמר:
ַ 34:1ויַּﬠַ ן אֱ לִ יהוּא וַיּ ַ
ִ 34:2שׁ ְמעוּ חֲ כ ִָמים ִמלָּ י וְיֹ ְד ִﬠים הַ אֲ זִ ינוּ ִלי:
34:3כִּ י־אֹ זֶן ִמ ִלּין ִתּ ְבחָ ן וְחֵ י ְִטﬠַ ם לֶ אֱ כֹל:
ִ 34:4מ ְשׁפָּ ט נ ְִבחֲ ָרה־לָּ נוּ נ ְֵדﬠָ ה בֵ ינֵינוּ מַ ה־טּוֹב:
34:5כִּ י־אָ ַמר ִאיּוֹב צָ ַד ְק ִתּי וְאֵ ל הֵ ִסיר ִמ ְשׁפָּ ִטי:
ל־מ ְשׁפָּ ִטי אֲ כַזֵּב אָ נוּשׁ ִחצִּ י ְב ִלי־פָ ַשׁע:
34:6ﬠַ ִ
ִ 34:7מי־גֶבֶ ר כְּ ִאיּוֹב י ְִשׁתֶּ ה־לַּ ﬠַ ג כַּמָּ יִם:
י־ר ַשׁע:
34:8וְאָ ַרח לְ חֶ ְב ָרה ﬠִ ם־ ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן וְלָ לֶ כֶת ﬠִ ם־אַ ְנ ֵשׁ ֶ
34:9כִּ י־אָ מַ ר ל ֹא י ְִסכָּן־גָּבֶ ר ִבּ ְרצֹתוֹ ﬠִ ם־אֱ ִהים:
ְשׁ ַדּי מֵ ﬠָ וֶל:
34:10לָ כֵן אַ נ ֲֵשׁי לֵ בָ ב ִשׁ ְמעוּ לִ י חָ לִ לָ ה לָ אֵ ל מֵ ֶר ַשׁע ו ַ
ְשׁלֶּ ם־לוֹ וּכְ ֹא ַרח ִאישׁ י ְַמצִ אֶ נּוּ:
34:11כִּ י ֹפﬠַ ל אָ ָדם י ַ
ְשׁ ַדּי ל ֹא־יְﬠַ וֵּת ִמ ְשׁפָּ ט:
34:12אַ ף־אָ ְמנָם אֵ ל ל ֹא־י ְַר ִשׁיﬠַ ו ַ
וּמי ָשׂם תֵּ בֵ ל כֻּלָּ הּ:
ִ 34:13מי־פָ ַקד ﬠָ לָ יו אָ ְרצָה ִ
ִ 34:14אם־י ִָשׂים אֵ לָ יו לִ בּוֹ רוּחוֹ ְו ִנ ְשׁמָ תוֹ אֵ לָ יו יֶאֱ סֹף:
34:15יִגְ וַע כָּל־בָּ ָשׂר יָחַ ד וְאָ ָדם ﬠַ ל־ﬠָ פָ ר יָשׁוּב:
ם־בּינָה ִשׁ ְמﬠָ ה־זּ ֹאת הַ אֲ זִ ינָה ְלקוֹל ִמלָּ י:
34:16ו ְִא ִ
34:17הַ אַ ף שׂוֹנֵא ִמ ְשׁפָּ ט יַחֲ בוֹשׁ ו ְִאם־צ ִַדּיק כּ ִַבּיר תַּ ְר ִשׁיﬠַ :
יבים:
34:18הַ אֲ מֹר לְ מֶ לֶ ְבּלִ יָּﬠַ ל ָר ָשׁע אֶ ל־נ ְִד ִ
ֲשׂה י ָָדיו כֻּלָּ ם:
י־מﬠ ֵ
ֵי־דל כִּ ַ
ָשׂא פְּ נֵי ָשׂ ִרים ְול ֹא ִנכַּר־שׁוֹﬠַ ִל ְפנ ָ
34:19אֲ ֶשׁר ל ֹא־נ ָ
ֶ 34:20רגַע יָמֻ תוּ וַחֲ צוֹת לָ יְלָ ה יְגֹ ﬠֲשׁוּ ﬠָ ם ְויַ ֲﬠבֹרוּ ְוי ִָסירוּ אַ ִבּיר ל ֹא ְביָד:
ֵי־אישׁ ְוכָל־צְ ﬠָ ָדיו ִי ְראֶ ה:
ל־דּ ְרכ ִ
34:21כִּ י־ﬠֵ ינָיו ﬠַ ַ
34:22אֵ ין־חֹ ֶשׁ וְאֵ ין צַלְ מָ וֶת לְ ִהסָּ תֶ ר ָשׁם ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן:

ל־אישׁ י ִָשׂים עוֹד לַ הֲ אֶ ל־אֵ ל בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט:
34:23כִּ י ל ֹא ﬠַ ִ
34:24יָרֹﬠַ כּ ִַבּ ִירים ל ֹא־חֵ ֶקר וַ ַיּﬠ ֲֵמד אֲ חֵ ִרים תַּ ְח ָתּם:
34:25לָ כֵן יַכִּ יר מַ ﬠְ בָּ ֵדיהֶ ם וְהָ פַ לַ יְלָ ה ְוי ִַדּכָּאוּ:
ת־ר ָשׁ ִﬠים ְספָ ָקם ִבּ ְמקוֹם ר ִֹאים:
ַ 34:26תּחַ ְ
ָל־דּ ָרכָיו ל ֹא ִה ְשׂכִּ ילוּ:
34:27אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־כֵּן סָ רוּ ֵמאַ חֲ ָריו ְוכ ְ
ת־דּל ְו ַצﬠ ֲַקת ֲﬠנִיִּ ים י ְִשׁמָ ע:
34:28לְ הָ ִביא ﬠָ לָ יו ַצﬠ ֲַק ָ
ְשׁוּרנּוּ וְﬠַ ל־גּוֹי וְﬠַ ל־אָ ָדם יָחַ ד:
וּמי י ֶ
וּמי י ְַר ִשׁﬠַ ְוי ְַסתֵּ ר פָּ ִנים ִ
34:29וְהוּא י ְַשׁ ִקט ִ
ִ 34:30מ ְמּ אָ ָדם חָ נֵף ִממּ ְֹק ֵשׁי ﬠָ ם:
אתי ל ֹא אֶ ְחבֹּל:
ָשׂ ִ
34:31כִּ י־אֶ ל־אֵ ל הֶ אָ מַ ר נ ָ
ִ 34:32בּ ְלﬠ ֲֵדי אֶ חֱ זֶה אַ ָתּה הֹ ֵרנִי ִאם־ﬠָ וֶל פָּ ﬠַ ְל ִתּי ל ֹא אֹ ִסיף:
וּמה־י ַָד ְﬠ ָתּ ַדבֵּ ר:
ְשׁלְ מֶ נָּה כִּ י־מָ אַ ְס ָתּ כִּ י־אַ תָּ ה ִת ְבחַ ר ְול ֹא־אָ נִי ַ
34:33הַ מֵ ﬠִ ְמּ י ַ
ֹאמרוּ לִ י ְוגֶבֶ ר חָ כָם שֹׁמֵ ﬠַ לִ י:
34:34אַ ְנ ֵשׁי לֵ בָ ב י ְ
ֹא־ב ַדﬠַ ת י ְַדבֵּ ר ְוּדבָ ָריו ל ֹא ְבהַ ְשׂכֵּיל:
ִ 34:35איּוֹב ל ְ
ל־תּשֻׁ בֹת ְבּאַ ְנ ֵשׁי־אָ וֶן:
34:36אָ ִבי יִבָּ חֵ ן ִאיּוֹב ﬠַ ד־נֶצַ ח ﬠַ ְ
34:37כִּ י יֹ ִסיף ﬠַ ל־חַ טָּ אתוֹ פֶ ַשׁע בֵּ ינֵינוּ י ְִספּוֹק ְוי ֶֶרב אֲ מָ ָריו לָ אֵ ל:
35:1וַיַּﬠַ ן אֱ לִ יהוּ וַיּ ֹאמַ ר:
35:2הֲ ז ֹאת חָ ַשׁ ְבתָּ לְ ִמ ְשׁפָּ ט אָ מַ ְרתָּ צִ ְד ִקי מֵ אֵ ל:
אתי:
ֹאמר ַמה־יִּ ְסכָּן־לָ ָמה־אֹ ִﬠיל ֵמחַ ָטּ ִ
35:3כִּ י־ת ַ
ת־רﬠֶ י ִﬠ ָמּ :
יב ִמלִּ ין וְאֶ ֵ
35:4אֲ נִי אֲ ִשׁ ְ
35:5הַ בֵּ ט ָשׁמַ יִם ְוּראֵ ה וְשׁוּר ְשׁחָ ִקים גּ ְָבהוּ ִממֶּ ךָּ:
ֲשׂה־לּוֹ:
ה־תּפְ ﬠָ ל־בּוֹ ו ְַרבּוּ פְ ָשׁﬠֶ י מַ ה־תַּ ﬠ ֶ
ִ
ִ 35:6אם־חָ טָ אתָ מַ
ה־מיּ ְָד ִי ָקּח:
ִ
ה־תּתֶּ ן־לוֹ אוֹ מַ
ִ
ִ 35:7אם־צ ַָד ְקתָּ מַ
ְ 35:8ל ִאישׁ־כָּמוֹ ִר ְשׁﬠֶ וּלְ בֶ ן־אָ ָדם צִ ְד ָק ֶת :
ְשׁוְּ עוּ ִמזְּ רוֹﬠַ ַר ִבּים:
ֲשׁוּקים יַזְ ִﬠיקוּ י ַ
35:9מֵ רֹב ﬠ ִ
ֹתן זְ ִמ רוֹת בַּ לָּ יְלָ ה:
ְ 35:10ול ֹא־אָ מַ ר אַ יֵּה אֱ לוֹהַּ עֹ ָשׂי נ ֵ
וּמעוֹף הַ ָשּׁמַ יִם יְחַ כְּ מֵ נוּ:
35:11מַ לְּ פֵ נוּ ִמבַּ הֲ מוֹת אָ ֶרץ ֵ
ָ 35:12שׁם יִצְ ﬠֲקוּ ְול ֹא יַ ֲﬠ ֶנה ִמ ְפּנֵי גְּ אוֹן ָרﬠִ ים:
ְשׁוּרנָּה:
ְשׁ ַדּי ל ֹא י ֶ
־שׁוְא ל ֹא־י ְִשׁמַ ע אֵ ל ו ַ
ָ
35:13אַ
וּתחוֹלֵ ל לוֹ:
שׁוּרנּוּ ִדּין לְ פָ נָיו ְ
35:14אַ ף כִּ י־ת ֹאמַ ר ל ֹא ְת ֶ
35:15וְﬠַ ָתּה כִּ י־אַ יִן פָּ ַקד אַ פּוֹ ְול ֹא־י ַָדע בַּ פַּ שׁ ְמאֹד:
י־דﬠַ ת ִמלִּ ין יַכְ ִבּר:
35:16ו ְִאיּוֹב הֶ בֶ ל יִפְ ֶצה־פִּ יהוּ ִבּ ְבלִ ַ
ֹאמר:
36:1וַיֹּ סֶ ף אֱ ִליהוּא ַויּ ַ
36:2כַּתַּ ר־לִ י זְ ﬠֵ יר וַאֲ חַ ֶוּ ָךּ כִּ י עוֹד לֶ אֱ לוֹהַּ ִמלִּ ים:
36:3אֶ ָשּׂא ֵדﬠִ י לְ מֵ ָרחוֹק וּלְ ֹפﬠֲלִ י אֶ תֵּ ן־צ ֶֶדק:
ֹא־שׁ ֶקר ִמלָּ י ְתּ ִמים ֵדּעוֹת ִﬠ ָמּ :
36:4כִּ י־אָ ְמנָם ל ֶ
36:5הֶ ן־אֵ ל כּ ִַבּיר וְל ֹא י ְִמאָ ס כּ ִַבּיר כֹּחַ לֵ ב:
וּמ ְשׁפַּ ט ֲﬠנִיִּ ים יִתֵּ ן:
36:6ל ֹא־יְחַ יֶּה ָר ָשׁע ִ
ת־מלָ כִ ים לַ כִּ סֵּ א וַיֹּ ִשׁיבֵ ם לָ ֶנ ַצח וַיִּ גְ בָּ הוּ:
ְ
36:7ל ֹא־יִגְ ַרע ִמצּ ִַדּיק ﬠֵ ינָיו וְאֶ
סוּרים בַּ זִּ ִקּים יִלָּ כְ דוּן ְבּחַ ְבלֵ י־עֹ נִי:
36:8ו ְִאם־אֲ ִ
36:9וַ ַיּגֵּד לָ הֶ ם פָּ ﬠֳלָ ם וּפִ ְשׁﬠֵ יהֶ ם כִּ י י ְִתגַּבָּ רוּ:
36:10וַיִּ גֶל אָ זְ נָם לַ מּוּסָ ר וַיּ ֹאמֶ ר כִּ י־יְשֻׁ בוּן ֵמאָ וֶן:
ימים:
וּשׁנֵיהֶ ם בַּ ְנּﬠִ ִ
ִ 36:11אם־י ְִשׁ ְמעוּ ְויַ ֲﬠבֹדוּ ְיכַלּוּ יְמֵ יהֶ ם בַּ טּוֹב ְ
י־דﬠַ ת:
36:12ו ְִאם־ל ֹא י ְִשׁ ְמעוּ ְבּ ֶשׁלַ ח יַ ֲﬠבֹרוּ ְויִגְ ְו עוּ כִּ ְבלִ ָ
ְשׁוְּ עוּ כִּ י אֲ סָ ָרם:
36:13וְחַ נְפֵ י־לֵ ב י ִָשׂימוּ אָ ף ל ֹא י ַ
36:14תָּ מֹת בַּ נֹּﬠַ ר נַפְ ָשׁם וְחַ יָּתָ ם בַּ ְקּ ֵד ִשׁים:
36:15יְחַ לֵּ ץ ﬠָ נִי ְבﬠָ נְיוֹ ְו ִיגֶל בַּ לַּ חַ ץ אָ זְ נָם:
ית ִמפִּ י־צָ ר ַרחַ ב ל ֹא־מוּ ָצק ַתּ ְחתֶּ יהָ ְונַחַ ת שֻׁ לְ חָ נְ ָמלֵ א ָד ֶשׁן:
36:16וְאַ ף הֲ ִס ְ
וּמ ְשׁפָּ ט י ְִתמֹכוּ:
ין־ר ָשׁע מָ לֵ אתָ ִדּין ִ
36:17ו ְִד ָ
ית ְבסָ פֶ ק ְו ָרב־כֹּפֶ ר אַ ל־יַטֶּ ךָּ:
36:18כִּ י־חֵ ָמה פֶּ ן־י ְִס ְ

36:19הֲ יַ ֲﬠ ֹר שׁוּ ֲﬠ ל ֹא ְב ָצר ְוכֹל מַ אֲ מַ ֵצּי־כֹחַ :
ל־תּ ְשׁאַ ף הַ לָּ יְלָ ה לַ ﬠֲלוֹת ﬠַ ִמּים ַתּ ְח ָתּם:
36:20אַ ִ
ל־תּפֶ ן אֶ ל־אָ וֶן כִּ י־ﬠַ ל־זֶה בָּ חַ ְרתָּ מֵ עֹ נִ י:
ִ 36:21ה ָשּׁמֶ ר אַ ֵ
מוֹרה:
36:22הֶ ן־אֵ ל י ְַשׂגִּ יב ְבּכֹחוֹ ִמי ָכמֹהוּ ֶ
וּמי־אָ מַ ר פָּ ﬠַ ְל ָתּ ﬠַ וְלָ ה:
ִ 36:23מי־פָ ַקד ﬠָ לָ יו ַדּ ְרכּוֹ ִ
36:24זְ כֹר כִּ י־תַ ְשׂגִּ יא פָ ﬠֳלוֹ אֲ ֶשׁר שׁ ְֹררוּ אֲ נ ִָשׁים:
36:25כָּל־אָ ָדם חָ זוּ־בוֹ אֱ נוֹשׁ י ִַבּיט מֵ ָרחוֹק:
36:26הֶ ן־אֵ ל ַשׂגִּ יא וְל ֹא נ ֵָדע ִמ ְספַּ ר ָשׁנָיו ְול ֹא־חֵ ֶקר:
י־מיִם יָ ֹזקּוּ מָ ָטר לְ אֵ דוֹ:
36:27כִּ י ְיג ַָרע ִנ ְטפֵ ָ
36:28אֲ ֶשׁר־יִזְּ לוּ ְשׁחָ ִקים י ְִרﬠֲפוּ ﬠֲלֵ י אָ ָדם ָרב:
36:29אַ ף ִאם־י ִָבין ִמפְ ְר ֵשׂי־ﬠָ ב ְתּשֻׁ אוֹת סֻ כָּתוֹ:
ְשׁ ְר ֵשׁי הַ יָּם כִּ סָּ ה:
36:30הֵ ן־פָּ ַרשׂ ﬠָ לָ יו אוֹרוֹ ו ָ
36:31כִּ י־בָ ם י ִָדין ﬠַ ִמּים יִתֶּ ן־ ֹאכֶל ְלמַ כְ ִבּיר:
36:32ﬠַ ל־כַּפַּ יִם כִּ סָּ ה־אוֹר ַויְצַ ו ﬠָ לֶ יהָ ְב ַמ ְפגִּ יﬠַ :
36:33יַגִּ יד ﬠָ לָ יו ֵרעוֹ ִמ ְקנֶה אַ ף ﬠַ ל־עוֹלֶ ה:
37:1אַ ף־לְ ז ֹאת יֶחֱ ַרד לִ ִבּי ְויִתַּ ר ִמ ְמּ קוֹמוֹ:
ִ 37:2שׁ ְמעוּ ָשׁמוֹﬠַ ְבּ ֹרגֶז קֹלוֹ וְהֶ גֶה ִמפִּ יו יֵ ֵצא:
37:3תַּ חַ ת־כָּל־הַ ָשּׁמַ יִם י ְִשׁ ֵרהוּ וְאוֹרוֹ ﬠַ ל־ ַכּ ְנפוֹת הָ אָ ֶרץ:
37:4אַ חֲ ָריו י ְִשׁאַ ג־קוֹל י ְַרﬠֵ ם ְבּ קוֹל גְּ אוֹנוֹ ְול ֹא יְﬠַ ְקּבֵ ם כִּ י־ ִי ָשּׁמַ ע קוֹלוֹ:
37:5י ְַרﬠֵ ם אֵ ל ְבּקוֹלוֹ נִפְ לָ אוֹת עֹ ֶשׂה גְ דֹלוֹת ְול ֹא נ ֵָד ע:
ֶשׁם ִמ ְטרוֹת ﬠֻזּוֹ:
ֶשׁם מָ טָ ר ְוג ֶ
37:6כִּ י לַ ֶשּׁלַ ג י ֹאמַ ר הֱ וֵא אָ ֶרץ ְוג ֶ
ֲשׂהוּ:
ְ 37:7בּיַד־ ָכּל־אָ ָדם י ְַחתּוֹם לָ ַדﬠַ ת כָּל־אַ ְנ ֵשׁי מַ ﬠ ֵ
ֹתיהָ ִת ְשׁכֹּן:
וּב ְמעוֹנ ֶ
37:8וַתָּ ב ֹא חַ יָּה ְבמוֹ־אָ ֶרב ִ
וּמ ְמּז ִָרים ָק ָרה:
ִ 37:9מן־הַ חֶ ֶדר תָּ בוֹא סוּפָ ה ִ
ן־ק ַרח ְו רֹחַ ב מַ יִם ְבּמוּ ָצ ק:
ִ 37:10מנּ ְִשׁמַ ת־אֵ ל יִתֶּ ָ
ף־בּ ִרי י ְַט ִריחַ ﬠָ ב יָפִ יץ ֲﬠנַן אוֹרוֹ:
37:11אַ ְ
37:12וְהוּא ְמ ִסבּוֹת ִמ ְתהַ פֵּ בתחבולתו ְבּ ַת ְחבּוּ ָתיו ְלפָ ﬠֳלָ ם כֹּל אֲ ֶשׁר יְצַ וֵּם ﬠַ ל־פְּ נֵי ֵתבֵ ל אָ ְרצָ ה:
ִ 37:13אם־לְ ֵשׁבֶ ט ִאם־לְ אַ ְרצוֹ ִאם־לְ חֶ סֶ ד י ְַמצִ אֵ הוּ:
37:14הַ אֲ זִ ינָה זּ ֹאת ִאיּוֹב ֲﬠמֹד ו ְִה ְתבּוֹנֵן נִפְ ְלאוֹת אֵ ל:
37:15הֲ תֵ ַדע ְבּשׂוּם־אֱ לוֹהַּ ﬠֲלֵ יהֶ ם וְהוֹפִ יﬠַ אוֹר ֲﬠנָנוֹ:
ל־מפְ לְ ֵשׂי־ﬠָ ב ִמפְ לְ אוֹת ְתּ ִמים ֵדּﬠִ ים:
37:16הֲ תֵ ַדע ﬠַ ִ
ר־בּג ֶָדי חַ ִמּים ְבּהַ ְשׁ ִקט אֶ ֶרץ ִמ ָדּרוֹם:
37:17אֲ ֶשׁ ְ
37:18תַּ ְר ִקיﬠַ ﬠִ מּוֹ לִ ְשׁחָ ִקים חֲ ז ִָקים כִּ ְר ִאי מוּ ָצק:
הוֹדיﬠֵ נו מַ ה־נּ ֹאמַ ר לוֹ ל ֹא־ ַנ ֲﬠ ֹר ִמפְּ נֵי־חֹ ֶשׁ :
ִ 37:19
37:20הַ יְסֻ פַּ ר־לוֹ כִּ י אֲ ַדבֵּ ר ִאם־אָ מַ ר ִאישׁ כִּ י ְיבֻלָּ ע:
37:21וְﬠַ תָּ ה ל ֹא ָראוּ אוֹר בָּ ִהיר הוּא בַּ ְשּׁחָ ִקים ְו רוּחַ ﬠָ ְב ָרה ו ְַתּטַ הֲ ֵרם:
נוֹרא הוֹד:
ִ 37:22מצָּפוֹן זָהָ ב יֶאֱ תֶ ה ﬠַ ל־אֱ לוֹהַּ ָ
וּמ ְשׁפָּ ט ְו רֹב־צְ ָד ָקה ל ֹא יְﬠַ נֶּה:
ֹא־מ ָצאנֻהוּ ַשׂגִּ יא־כֹחַ ִ
ַ 37:23שׁ ַדּי ל ְ
37:24לָ כֵן י ְֵראוּהוּ אֲ נ ִָשׁים ל ֹא־י ְִראֶ ה כָּל־חַ כְ ֵמי־לֵ ב:
ת־איּוֹב מנ הסערה ִמן הַ ְסּﬠָ ָרה וַיּ ֹאמַ ר:
ִ
38:1וַיַּﬠַ ן־יְהוָה אֶ
י־דﬠַ ת:
ִ 38:2מי זֶה מַ ְח ִשׁי ﬠֵ צָה ְב ִמלִּ ין ְבּלִ ָ
ְהוֹדיﬠֵ נִי:
38:3אֱ זָר־נָא כְ גֶבֶ ר חֲ לָ ֶצי וְאֶ ְשׁאָ לְ ו ִ
38:4אֵ י ֹפה הָ יִיתָ ְבּי ְָס ִדי־אָ ֶרץ הַ גֵּד ִאם־י ַָדﬠְ תָּ ִבינָה:
י־שׂם ְמ ַמ ֶדּיהָ כִּ י ֵת ָדע אוֹ ִמי־נ ָָטה ﬠָ לֶ יהָ ָקּו:
ִ 38:5מ ָ
ל־מה אֲ ָדנֶיהָ הָ ְטבָּ עוּ אוֹ ִמי־י ָָרה אֶ בֶ ן פִּ נָּתָ הּ:
38:6ﬠַ ָ
ָל־בּנֵי אֱ ִהים:
ְ 38:7בּ ָרן־יַחַ ד כּוֹכְ בֵ י ב ֶֹקר וַיּ ִָריעוּ כּ ְ
38:8וַיָּסֶ ִבּ ְדלָ תַ יִם יָם ְבּגִ יחוֹ מֵ ֶרחֶ ם יֵצֵא:
שׂוּמי ﬠָ נָן ְלבֻשׁוֹ וַﬠ ֲָרפֶ ל חֲ תֻ לָּ תוֹ:
ְ 38:9בּ ִ
38:10וָאֶ ְשׁבֹּר ﬠָ לָ יו חֻ ִקּי וָאָ ִשׂים ְבּ ִריחַ ְוּדלָ תָ יִם:

38:11וָאֹמַ ר ﬠַ ד־פֹּה תָ בוֹא ְול ֹא ת ִֹסיף וּפ ֹא־י ִָשׁית ִבּגְ אוֹן גַּלֶּ י :
ְ 38:12ה ִמיָּמֶ י צִ וִּ יתָ ֹבּ ֶקר ידעתה שחר י ִַדּﬠְ תָּ ה הַ ַשּׁחַ ר ְמ קֹמוֹ:
38:13לֶ אֱ חֹ ז ְבּ ַכנְפוֹת הָ אָ ֶרץ ְו ִי ָנּﬠֲרוּ ְר ָשׁﬠִ ים ִממֶּ נָּה:
ִ 38:14תּ ְתהַ פֵּ כְּ חֹ מֶ ר חוֹתָ ם ְוי ְִתיַצְּ בוּ כְּ מוֹ לְ בוּשׁ:
אוֹרם וּזְ רוֹﬠַ ָרמָ ה ִתּ ָשּׁבֵ ר:
ְ 38:15ויִמָּ נַע מֵ ְר ָשׁﬠִ ים ָ
וּבחֵ ֶקר ְתּהוֹם ִה ְתהַ לָּ כְ תָּ :
38:16הֲ בָ אתָ ﬠַ ד־נ ְִבכֵי־יָם ְ
צַלמָ וֶת ִתּ ְראֶ ה:
ְשׁﬠ ֲֵרי ְ
י־מוֶת ו ַ
38:17הֲ נִ גְ לוּ ְל ַשׁﬠ ֲֵר ָ
ד־רחֲ בֵ י־אָ ֶרץ הַ גֵּד ִאם־י ַָדﬠְ ָתּ כֻלָּ הּ:
ַנְתּ ﬠַ ַ
ִ 38:18ה ְת ֹבּנ ָ
38:19אֵ י־זֶה הַ ֶדּ ֶר י ְִשׁכָּן־אוֹר וְחֹ ֶשׁ אֵ י־זֶה ְמקֹ מוֹ:
נְתיבוֹת בֵּ יתוֹ:
38:20כִּ י ִת ָקּחֶ נּוּ אֶ ל־גְּ בוּלוֹ וְכִ י־תָ ִבין ִ
וּמ ְספַּ ר ָימֶ י ַר ִבּים:
38:21י ַָדﬠְ תָּ כִּ י־אָ ז ִתּוָּלֵ ד ִ
38:22הֲ בָ אתָ אֶ ל־ ֹאצְ רוֹת ָשׁלֶ ג ְו ֹאצְ רוֹת בָּ ָרד ִתּ ְראֶ ה:
וּמ ְלחָ מָ ה:
38:23אֲ ֶשׁר־חָ ַשׂכְ ִתּי לְ ﬠֶ ת־צָ ר לְ יוֹם ְק ָרב ִ
38:24אֵ י־זֶה הַ ֶדּ ֶר יֵחָ לֶ ק אוֹר יָפֵ ץ ָק ִדים ﬠֲלֵ י־אָ ֶרץ:
ִ 38:25מי־פִ לַּ ג לַ ֶשּׁטֶ ף ְתּﬠָ לָ ה ו ְֶד ֶר לַ חֲ זִ יז קֹ לוֹת:
ֹא־אישׁ ִמ ְדבָּ ר ל ֹא־אָ ָדם בּוֹ:
ְ 38:26להַ ְמ ִטיר ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ל ִ
מצָא ֶד ֶשׁא:
וּמשֹׁאָ ה וּלְ הַ צְ ִמיחַ ֹ
38:27לְ הַ ְשׂ ִבּיﬠַ שֹׁאָ ה ְ
י־טל:
38:28הֲ יֵשׁ־לַ ָמּ ָטר אָ ב אוֹ ִמי־הוֹלִ יד אֶ גְ לֵ ָ
ִ 38:29מבֶּ טֶ ן ִמי יָצָא הַ ָקּ ַרח וּכְ ֹפ ר ָשׁמַ יִם ִמי יְלָ דוֹ:
38:30כָּאֶ בֶ ן מַ יִם י ְִתחַ בָּ אוּ וּפְ נֵי ְתהוֹם י ְִתלַ כָּדוּ:
ימה אוֹ־מ ְֹשׁכוֹת כְּ ִסיל ְתּפַ ֵתּחַ :
38:31הַ ְת ַק ֵשּׁר ַמﬠ ֲַדנּוֹת כִּ ָ
38:32הֲ תֹצִ יא ַמזָּ רוֹת ְבּ ִﬠתּוֹ וְﬠַ יִשׁ ﬠַ ל־בָּ נֶיהָ ַת ְנחֵ ם:
38:33הֲ י ַָדﬠְ תָּ חֻ קּוֹת ָשׁמָ יִם ִאם־תָּ ִשׂים ִמ ְשׁטָ רוֹ בָ אָ ֶרץ:
38:34הֲ ָת ִרים לָ ﬠָ ב קוֹלֶ ו ְִשׁ ְפﬠַ ת־מַ יִם ְתּכַסֶּ ךָּ:
ֹאמ רוּ ְל ִהנֵּנוּ:
38:35הַ ְת ַשׁלַּ ח ְבּ ָר ִקים ְויֵלֵ כוּ ְוי ְ
י־שׁת בַּ טֻּ חוֹת חָ כְ מָ ה אוֹ ִמי־נ ַָתן לַ ֶשּׂכְ וִי ִבינָה:
ִ 38:36מ ָ
ִ 38:37מי־יְסַ פֵּ ר ְשׁחָ ִקים ְבּחָ כְ מָ ה ְונ ְִבלֵ י ָשׁ ַמיִם ִמי י ְַשׁכִּ יב:
ְ 38:38בּ ֶצ ֶקת ﬠָ פָ ר לַ מּוּ ָצק ְוּרג ִָבים יְדֻ בָּ קוּ:
38:39הֲ תָ צוּד לְ לָ ִביא טָ ֶרף וְחַ יַּת כְּ פִ ִירים ְתּמַ לֵּ א:
38:40כִּ י־ ָישֹׁחוּ בַ ְמּעוֹנוֹת י ְֵשׁבוּ בַ סֻּ כָּה לְ מוֹ־אָ ֶרב:
ְשׁוֵּעוּ י ְִתעוּ ִל ְב ִלי־אֹ כֶל:
ִ 38:41מי יָכִ ין לָ עֹ ֵרב ֵצידוֹ כִּ י־ילדו יְלָ ָדיו אֶ ל־אֵ ל י ַ
39:1הֲ י ַָדﬠְ תָּ ﬠֵ ת לֶ ֶדת יַﬠֲלֵ י־סָ לַ ע חֹ לֵ ל אַ יָּלוֹת ִתּ ְשׁמֹר:
ִ 39:2תּ ְס ֹפּר י ְָר ִחים ְתּמַ לֶּ אנָה ְוי ַָדﬠְ תָּ ﬠֵ ת לִ ְדתָּ נָה:
ִ 39:3תּכְ ַרﬠְ נָה יַלְ ֵדיהֶ ן ְתּפַ לַּ ְחנָה חֶ ְבלֵ יהֶ ם ְתּ ַשׁלַּ ְחנָה:
ֹא־שׁבוּ לָ מוֹ:
39:4י ְַחלְ מוּ ְבנֵיהֶ ם י ְִרבּוּ בַ בָּ ר יָצְ אוּ ְול ָ
י־שׁלַּ ח פֶּ ֶרא חָ פְ ִשׁי וּמ ְֹסרוֹת ﬠָ רוֹד ִמי פִ תֵּ חַ :
ִ 39:5מ ִ
נוֹתיו ְמלֵ חָ ה:
וּמ ְשׁכְּ ָ
ר־שׂ ְמ ִתּי ﬠ ֲָרבָ ה בֵ יתוֹ ִ
39:6אֲ ֶשׁ ַ
39:7י ְִשׂחַ ק לַ הֲ מוֹן ִק ְריָה ְתּשֻׁ אוֹת נוֹגֵשׂ ל ֹא י ְִשׁמָ ע:
39:8יְתוּר הָ ִרים ִמ ְרﬠֵ הוּ וְאַ חַ ר כָּל־יָרוֹק י ְִד רוֹשׁ:
39:9הֲ י ֹאבֶ ה ֵרּים ﬠָ ְב ֶד ִאם־יָלִ ין ﬠַ ל־אֲ בוּסֶ :
ְשׂ ֵדּד ﬠֲמָ ִקים אַ חֲ ֶרי :
ר־רים ְבּתֶ לֶ ם ֲﬠבֹתוֹ ִאם־י ַ
39:10הֲ ִת ְק ָשׁ ֵ
ְת ֲﬠזֹב אֵ לָ יו יְגִ יﬠֶ :
י־רב כֹּחוֹ ו ַ
39:11הֲ ִת ְבטַ ח־בּוֹ כִּ ַ
39:12הֲ ַתאֲ ִמין בּוֹ כִּ י־י ִָשׁיב ז ְַרﬠֶ ְוג ְָר ְנ יֶאֱ סֹף:
ידה ְו ֹנ ָצה:
ַף־ר ָנ ִנים ֶנﬠֱלָ סָ ה ִאם־אֶ ְב ָרה חֲ ִס ָ
39:13כְּ נ ְ
39:14כִּ י־תַ ֲﬠזֹב לָ אָ ֶרץ בֵּ צֶיהָ וְﬠַ ל־ﬠָ פָ ר ְתּחַ מֵּ ם:
דוּשׁהָ :
זוּרהָ וְחַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ְתּ ֶ
י־רגֶל ְתּ ֶ
39:15ו ִַתּ ְשׁכַּח כִּ ֶ
ִ 39:16ה ְק ִשׁיחַ בָּ נֶיהָ ְלּל ֹא־לָ הּ ְל ִריק יְגִ יﬠָ הּ ְבּלִ י־פָ חַ ד:
י־ה ָשּׁהּ אֱ לוֹהַּ חָ כְ ָמה ְול ֹא־חָ לַ ק לָ הּ בַּ ִבּינָה:
39:17כִּ ִ
39:18כָּﬠֵ ת בַּ מָּ רוֹם תַּ ְמ ִריא ִתּ ְשׂחַ ק לַ סּוּס וּלְ רֹכְ בוֹ:

בוּרה הֲ תַ לְ ִבּישׁ ַצוָּארוֹ ַרﬠְ מָ ה:
39:19הֲ ִתתֵּ ן לַ סּוּס גְּ ָ
ישׁנּוּ כָּאַ ְרבֶּ ה הוֹד נ ְַחרוֹ אֵ ימָ ה:
ְ 39:20התַ ְרﬠִ ֶ
ָשׁק:
39:21י ְַח ְפּרוּ בָ ﬠֵ ֶמק ְוי ִָשׂישׂ ְבּכֹחַ יֵצֵא ִל ְק ַראת־נ ֶ
39:22י ְִשׂחַ ק לְ פַ חַ ד ְול ֹא יֵחָ ת ְול ֹא־יָשׁוּב ִמפְּ נֵי־חָ ֶרב:
39:23ﬠָ לָ יו ִתּ ְרנֶה אַ ְשׁפָּ ה לַ הַ ב חֲ נִית וְכִ ידוֹן:
ְ 39:24בּ ַרﬠַ שׁ ְו ֹרגֶז ְיגַמֶּ א־אָ ֶרץ ְול ֹא־יַאֲ ִמין כִּ י־קוֹל שׁוֹפָ ר:
וּתרוּﬠָ ה:
ְ 39:25בּ ֵדי שֹׁפָ ר י ֹאמַ ר הֶ אָ ח וּמֵ ָרחוֹק י ִָריחַ ִמלְ חָ מָ ה ַרﬠַ ם ָשׂ ִרים ְ
ימן:
39:26הֲ ִמ ִבּינ ְָת יַאֲ בֶ ר־נֵץ יִפְ רֹשׂ כנפו כְּ נָפָ יו ְל ֵת ָ
ָשׁר וְכִ י י ִָרים ִקנּוֹ:
ִ 39:27אם־ﬠַ ל־פִּ י יַגְ ִבּיהַּ נ ֶ
צוּדה:
וּמ ָ
ל־שׁן־סֶ לַ ע ְ
39:28סֶ לַ ע י ְִשׁכֹּן ְוי ְִת נָן ﬠַ ֶ
ִ 39:29מ ָשּׁם חָ פַ ר־ ֹאכֶל לְ מֵ ָרחוֹק ﬠֵ ינָיו י ִַבּיטוּ:
עוּ־דם וּבַ אֲ ֶשׁר חֲ לָ לִ ים ָשׁם הוּא:
39:30ואפרחו וְאֶ ְפ רֹחָ יו יְﬠַ ְל ָ
ת־איּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
ִ
40:1וַיַּﬠַ ן יְהוָה אֶ
ם־שׁ ַדּי יִסּוֹר מוֹכִ יחַ אֱ לוֹהַּ יַ ֲﬠ ֶננָּה:
40:2הֲ רֹב ִﬠ ַ
ֹאמר:
ַ 40:3ויַּﬠַ ן ִאיּוֹב אֶ ת־יְהוָה וַיּ ַ
40:4הֵ ן ַק ִתי ָמה אֲ ִשׁיבֶ ָךּ י ִָדי ַשׂ ְמ ִתּי לְ מוֹ־פִ י:
אוֹסיף:
וּשׁתַּ יִם ְול ֹא ִ
40:5אַ חַ ת ִדּבַּ ְר ִתּי ְול ֹא אֶ ֱﬠנֶה ְ
ֹאמ ר:
ת־איּוֹב מנ סערה ִמן ְסﬠָ ָרה וַיּ ַ
ִ
ַ 40:6ויַּﬠַ ן־יְהוָה אֶ
ְהוֹדיﬠֵ נִי:
40:7אֱ זָר־נָא כְ גֶבֶ ר חֲ לָ ֶצי אֶ ְשׁאָ לְ ו ִ
40:8הַ אַ ף ָתּפֵ ר ִמ ְשׁפָּ ִטי ַתּ ְר ִשׁיﬠֵ נִי לְ מַ ﬠַ ן ִתּצְ ָדּ ק:
וּבקוֹל ָכּמֹהוּ ַת ְרﬠֵ ם:
ְ
40:9ו ְִאם־זְ רוֹﬠַ כָּאֵ ל לָ
40:10ﬠ ֲֵדה נָא גָאוֹן וָגֹ בַ הּ וְהוֹד וְהָ ָדר ִתּלְ בָּ שׁ:
40:11הָ פֵ ץ ﬠֶ ְברוֹת אַ פֶּ ְוּראֵ ה כָל־גֵּאֶ ה וְהַ ְשׁ ִפּילֵ הוּ:
ְ 40:12ראֵ ה כָל־גֵּאֶ ה הַ כְ נִיﬠֵ הוּ וַהֲ ֹד ְר ָשׁ ִﬠים תַּ ְח ָתּם:
40:13טָ ְמנֵם בֶּ ﬠָ פָ ר יָחַ ד פְּ נֵיהֶ ם חֲ בֹשׁ בַּ ָטּמוּן:
י־תוֹשׁﬠַ לְ י ְִמי ֶנ :
ִ
אוֹד ָךּ כִּ
ְ 40:14וגַם־אֲ נִי ֶ
יתי ִﬠ ָמּ חָ צִ יר כַּבָּ ָקר י ֹאכֵל:
ִ 40:15הנֵּה־נָא ְבהֵ מוֹת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂ ִ
ִ 40:16הנֵּה־נָא כֹחוֹ ְבמָ ְתנָיו ְואֹנוֹ ִבּ ְשׁ ִר ֵירי ִב ְטנוֹ:
ידי פחדו פַ חֲ ָדיו ְישׂ ָֹרגוּ:
40:17י ְַחפֹּץ זְ נָבוֹ כְ מוֹ־אָ ֶרז גִּ ֵ
נְחוּשׁה גְּ ָרמָ יו כִּ ְמ ִטיל בַּ ְרזֶל:
ָ
יקי
ֲ 40:18ﬠצָמָ יו אֲ פִ ֵ
אשׁית ַדּ ְרכֵי־אֵ ל הָ עֹ שׂוֹ יַגֵּשׁ חַ ְרבּוֹ:
40:19הוּא ֵר ִ
קוּ־שׁם:
ָ
ְשׂחֲ
40:20כִּ י־בוּל הָ ִרים י ְִשׂאוּ־לוֹ ְוכָל־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה י ַ
וּבצָּה:
ַ 40:21תּחַ ת־צֶאֱ ִלים י ְִשׁכָּב ְבּסֵ ֶתר ָקנֶה ִ
40:22יְסֻ כֻּהוּ צֶאֱ לִ ים צִ לֲלוֹ יְסֻ בּוּהוּ ﬠַ ְרבֵ י־נָחַ ל:
40:23הֵ ן יַ ֲﬠשֹׁק נָהָ ר ל ֹא י ְַחפּוֹז י ְִב טַ ח כִּ י־יָגִ יחַ י ְַר ֵדּן אֶ ל־פִּ יהוּ:
מוֹק ִשׁים יִנְ ָקב־אָ ף:
ְ 40:24בּﬠֵ ינָיו י ִָקּחֶ נּוּ ְבּ ְ
וּבחֶ בֶ ל תַּ ְשׁ ִקיﬠַ ְלשֹׁנוֹ:
שׁ ִל ְוי ָָתן ְבּחַ כָּה ְ
ִ 40:25תּ ְמ ֹ
וּבחוֹחַ ִתּ קּוֹב לֶ חֱ יוֹ:
40:26הֲ ָת ִשׂים אַ גְ מוֹן ְבּאַ פּוֹ ְ
40:27הֲ י ְַרבֶּ ה אֵ לֶ י ַתּחֲ נוּנִים ִאם־י ְַדבֵּ ר אֵ לֶ י ַרכּוֹת:
40:28הֲ יִכְ רֹת ְבּ ִרית ﬠִ מָּ ִתּ ָקּחֶ נּוּ לְ ﬠֶ בֶ ד עוֹלָ ם:
ֲרוֹתי :
40:29הַ ְת ַשׂחֶ ק־בּוֹ כַּצִּ פּוֹר ו ְִת ְק ְשׁ ֶרנּוּ לְ ַנﬠ ֶ
40:30יִכְ רוּ ﬠָ לָ יו חַ בָּ ִרים יֶחֱ צוּהוּ בֵּ ין כְּ ַנ ֲﬠנִים:
וּבצִ לְ צַל ָדּגִ ים ר ֹאשׁוֹ:
40:31הַ ְתמַ לֵּ א ְבשֻׂ כּוֹת עוֹרוֹ ְ
ִ 40:32שׂים־ﬠָ לָ יו כַּפֶּ זְ כֹר ִמ ְלחָ ָמה אַ ל־תּוֹסַ ף:
ל־מ ְראָ יו י ֻטָ ל:
41:1הֵ ן־תֹּחַ לְ תּוֹ נִכְ זָבָ ה הֲ גַם אֶ ַ
וּמי הוּא ְלפָ נַי י ְִתיַצָּ ב:
ְעוּרנּוּ ִ
41:2ל ֹא־אַ כְ זָר כִּ י י ֶ
ִ 41:3מי ִה ְק ִדּימַ נִי וַאֲ ַשׁלֵּ ם ַתּחַ ת כָּל־הַ ָשּׁמַ יִם לִ י־הוּא:
41:4לא־לוֹ־אַ חֲ ִרישׁ בַּ ָדּיו ְוּדבַ ר־גְּ בוּרוֹת ו ְִחין ﬠֶ ְרכּוֹ:
ִ 41:5מי־גִ לָּ ה פְּ נֵי לְ בוּשׁוֹ ְבּכֶפֶ ל ִר ְסנוֹ ִמי יָבוֹא:

ַ 41:6דּלְ תֵ י פָ נָיו ִמי פִ תֵּ חַ ְס ִביבוֹת ִשׁנָּיו אֵ ימָ ה:
חוֹתם ָצר:
ָ
יקי ָמגִ נִּים סָ גוּר
41:7גַּאֲ וָה אֲ ִפ ֵ
41:8אֶ חָ ד ְבּאֶ חָ ד ִיגַּשׁוּ וְרוּחַ ל ֹא־יָבוֹא בֵ ינֵיהֶ ם:
ישׁ־בּאָ ִחיהוּ יְדֻ בָּ קוּ י ְִתלַ כְּ דוּ ְול ֹא י ְִתפָּ ָרדוּ:
ְ
ִ 41:9א
י־שׁחַ ר:
41:10ﬠ ֲִטישֹׁתָ יו תָּ הֶ ל אוֹר וְﬠֵ ינָיו כְּ ﬠַ ְפﬠַ פֵּ ָ
ידוֹדי אֵ שׁ י ְִתמַ לָּ טוּ:
ִ 41:11מפִּ יו לַ פִּ ִידים יַהֲ כוּ כִּ ֵ
ִ 41:12מנְּ ִח ָיריו יֵצֵא ﬠָ ָשׁן כְּדוּד נָפוּחַ וְאַ גְ מֹן:
41:13נ ְַפשׁוֹ גֶּחָ ִלים ְתּלַ הֵ ט וְלַ הַ ב ִמפִּ יו יֵצֵא:
ְ 41:14בּ ַצוָּארוֹ יָלִ ין עֹז וּלְ פָ נָיו תָּ דוּץ ְדּאָ בָ ה:
41:15מַ פְּ לֵ י ְב ָשׂרוֹ ָדבֵ קוּ יָצוּק ﬠָ לָ יו בַּ ל־יִמּוֹט:
41:16לִ בּוֹ יָצוּק כְּ מוֹ־אָ בֶ ן ְויָצוּק כְּ פֶ לַ ח תַּ ְח ִתּית:
ִ 41:17מ ֵשּׂתוֹ יָגוּרוּ אֵ לִ ים ִמ ְשּׁבָ ִרים י ְִתחַ טָּ אוּ:
ַ 41:18מ ִשּׂיגֵהוּ חֶ ֶרב ְבּ ִלי תָ קוּם חֲ נִית ַמסָּ ע ו ְִשׁ ְריָה:
נְחוּשׁה:
ָ
41:19י ְַחשֹׁב ְל ֶתבֶ ן בַּ ְרזֶל ְלﬠֵ ץ ִר ָקּבוֹן
ֵי־קלַ ע:
ן־ק ֶשׁת לְ ַקשׁ נ ְֶהפְּ כוּ־לוֹ אַ ְבנ ָ
41:20ל ֹא־י ְַב ִריחֶ נּוּ בֶ ָ
41:21כְּ ַקשׁ נ ְֶח ְשׁבוּ תוֹתָ ח ְוי ְִשׂחַ ק לְ ַרﬠַ שׁ כִּ ידוֹן:
י־טיט:
דּוּדי חָ ֶרשׂ י ְִרפַּ ד חָ רוּץ ﬠֲלֵ ִ
ַ 41:22תּ ְחתָּ יו חַ ֵ
41:23י ְַר ִתּיחַ כּ ִַסּיר ְמצוּלָ ה יָם י ִָשׂים כַּמֶּ ְר ָקחָ ה:
41:24אַ חֲ ָריו י ִָאיר נ ִָתיב י ְַחשֹׁב ְתּהוֹם לְ ֵשׂיבָ ה:
41:25אֵ ין־ﬠַ ל־ﬠָ פָ ר מָ ְשׁלוֹ הֶ ﬠָ שׂוּ לִ ְבלִ י־חָ ת:
ֵי־שׁחַ ץ:
ָל־בּנ ָ
41:26אֵ ת־כָּל־ ָגּבֹהַּ י ְִראֶ ה הוּא מֶ לֶ ﬠַ ל־כּ ְ
ֹאמר:
42:1וַ ַיּﬠַ ן ִאיּוֹב אֶ ת־יְהוָה וַיּ ַ
42:2ידעת י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י־כֹל תּוּכָל ְול ֹא־יִבָּ ֵצר ִמ ְמּ ְמזִ מָּ ה:
ִ 42:3מי זֶה מַ ﬠְ לִ ים ﬠֵ צָה ְבּלִ י ָדﬠַ ת לָ כֵן ִהגּ ְַד ִתּי ְול ֹא אָ ִבין נִפְ לָ אוֹת ִמ ֶמּנִּי ְול ֹא אֵ ָדע:
ְהוֹדיﬠֵ נִי:
ְ 42:4שׁמַ ע־נָא וְאָ נֹכִ י אֲ ַדבֵּ ר אֶ ְשׁאָ ְל ו ִ
42:5לְ ֵשׁמַ ע־ ֹאזֶן ְשׁמַ ﬠְ ִתּי וְﬠַ תָּ ה ﬠֵ י ִני ָראָ ְת :
42:6ﬠַ ל־כֵּן אֶ ְמאַ ס ְו ִנחַ ְמ ִתּי ﬠַ ל־ﬠָ פָ ר וָאֵ פֶ ר:
וּב ְשׁנֵי
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־אֱ לִ יפַ ז הַ ֵתּימָ נִי חָ ָרה אַ ִפּי ְב ִ
ל־איּוֹב וַיּ ֶ
ַ 42:7וי ְִהי אַ חַ ר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ִ
ֵרﬠֶ י כִּ י ל ֹא ִדבַּ ְרתֶּ ם אֵ לַ י נְכוֹנָה כְּ ﬠַ ְב ִדּי ִאיּוֹב:
יתם עוֹלָ ה בַּ ﬠַ ְדכֶם ו ְִאיּוֹב ﬠַ ְב ִדּי
ילים וּלְ כוּ אֶ ל־ﬠַ ְב ִדּי ִאיּוֹב וְהַ ﬠֲלִ ֶ
42:8וְﬠַ ָתּה ְקחוּ־לָ כֶם ִשׁ ְבﬠָ ה־פָ ִרים ו ְִשׁ ְבﬠָ ה אֵ ִ
י ְִתפַּ לֵּ ל ﬠֲלֵ יכֶם כִּ י ִאם־פָּ נָיו אֶ ָשּׂא לְ ִבלְ ִתּי ﬠֲשׂוֹת ﬠִ מָּ כֶם נְבָ לָ ה כִּ י ל ֹא ִדבַּ ְר ֶתּם אֵ לַ י נְכוֹנָה כְּ ﬠַ ְב ִדּי ִאיּוֹב:
ת־פּ ֵני
ְ
שּׁוּחי צֹפַ ר הַ ַנּﬠֲמָ ִתי וַ ַיּﬠֲשׂוּ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֲ לֵ יהֶ ם יְהוָה וַיִּ ָשּׂא יְהוָה אֶ
ִ
וּבלְ ַדּד הַ
42:9וַיֵּלְ כוּ אֱ לִ יפַ ז הַ תֵּ ימָ נִי ִ
ִאיּוֹב:
42:10וַיהוָה ָשׁב אֶ ת־שבית ְשׁבוּת ִאיּוֹב ְבּ ִה ְתפַּ ְללוֹ ְבּﬠַ ד ֵרﬠֵ הוּ וַיֹּ סֶ ף יְהוָה אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר ְל ִאיּוֹב ְל ִמ ְשׁנֶה:
42:11וַ ָיּבֹאוּ אֵ לָ יו כָּל־אֶ חָ יו ְוכָל־אחיתיו אַ ְחיוֹתָ יו ְוכָל־יֹ ְדﬠָ יו לְ פָ נִים וַיּ ֹאכְ לוּ ִﬠמּוֹ לֶ חֶ ם ְבּבֵ יתוֹ וַ ָיּנֻדוּ לוֹ וַ ְינַחֲ מוּ אֹתוֹ
ﬠַ ל כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר־הֵ ִביא יְהוָה ﬠָ לָ יו וַיִּ ְתּנוּ־לוֹ ִאישׁ ְק ִשׂיטָ ה אֶ חָ ת ו ְִאישׁ ֶנזֶם זָהָ ב אֶ חָ ד:
ף־צֶמד
ֶ
אשׁתוֹ וַי ְִהי־לוֹ אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר אֶ לֶ ף צ ֹאן ְו ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָ ִפים גְּ ַמ ִלּים וְאֶ לֶ
42:12וַיהוָה בֵּ ַר אֶ ת־אַ חֲ ִרית ִאיּוֹב מֵ ֵר ִ
בָּ ָקר וְאֶ לֶ ף אֲ תוֹנוֹת:
ְשׁלוֹשׁ בָּ נוֹת:
42:13וַי ְִהי־לוֹ ִשׁ ְבﬠָ נָה בָ נִים ו ָ
ישׁית ֶק ֶרן הַ פּוּ :
ְשׁם הַ ְשּׁלִ ִ
ְשׁם הַ ֵשּׁ ִנית ְקצִ יﬠָ ה ו ֵ
42:14וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם־הָ אַ חַ ת י ְִמימָ ה ו ֵ
נִמצָא נ ִָשׁים יָפוֹת כִּ ְבנוֹת ִאיּוֹב ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ וַיִּ ֵתּן לָ הֶ ם אֲ ִביהֶ ם נַחֲ לָ ה ְבּתוֹ אֲ חֵ יהֶ ם:
ְ 42:15ול ֹא ְ
ת־בּנֵי בָ נָיו אַ ְרבָּ ﬠָ ה דֹּרוֹת:
ַ 42:16וי ְִחי ִאיּוֹב אַ חֲ ֵרי־ז ֹאת מֵ אָ ה וְאַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה וירא וַיִּ ְראֶ ה אֶ ת־בָּ נָיו וְאֶ ְ
וּשׂבַ ע י ִָמים:
42:17וַיָּמָ ת ִאיּוֹב ז ֵָקן ְ
 Psalmsתהלים
מוֹשׁב לֵ צִ ים ל ֹא י ָָשׁב:
וּב ַ
וּב ֶד ֶר חַ ָטּ ִאים ל ֹא ﬠָ מָ ד ְ
1:1אַ ְשׁ ֵרי־הָ ִאיש אֲ ֶשׁר ל ֹא הָ לַ בַּ ﬠֲצַ ת ְר ָשׁﬠִ ים ְ
תוֹרתוֹ י ְֶהגֶּה יוֹמָ ם וָלָ יְלָ ה:
וּב ָ
תוֹרת יְהוָה חֶ פְ צוֹ ְ
1:2כִּ י ִאם ְבּ ַ
ֲשׂה יַצְ ִליחַ :
1:3וְהָ יָה כְּ ﬠֵ ץ ָשׁתוּל ﬠַ ל־פַּ לְ גֵי מָ יִם אֲ ֶשׁר פִּ ְריוֹ יִתֵּ ן ְבּﬠִ תּוֹ ְוﬠָ לֵ הוּ ל ֹא־יִבּוֹל ְוכֹל אֲ ֶשׁר־יַﬠ ֶ

ר־תּ ְדּפֶ נּוּ רוּחַ מֵ ﬠַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה:1
 1:4ל ֹא־כֵן הָ ְר ָשׁ ִﬠים ל ֹא־כֵן כִּ י ִאם־ ַכּמֹּץ אֲ ֶשׁ ִ
יקים:
1:5ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא־י ָֻקמוּ ְר ָשׁ ִﬠים בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט וְחַ טָּ ִאים בַּ ﬠ ֲַדת ַצ ִדּ ִ
יקים ו ְֶד ֶר ְר ָשׁﬠִ ים תּ ֹאבֵ ד:
י־יוֹדﬠַ יְהוָה ֶדּ ֶר צ ִַדּ ִ
1:6כִּ ֵ
גּוּ־ריק:
וּלאֻ ִמּים י ְֶה ִ
2:1לָ ָמּה ָרגְ שׁוּ גוֹיִם ְ
ל־מ ִשׁיחוֹ:
נוֹסדוּ־יָחַ ד ﬠַ ל־יְהוָה וְﬠַ ְ
2:2י ְִתיַצְּ בוּ מַ לְ כֵי־אֶ ֶרץ ְו רוֹזְ ִנים ְ
ת־מוֹסרוֹתֵ ימוֹ ְונ ְַשׁלִ יכָה ִממֶּ נּוּ ֲﬠבֹתֵ ימוֹ:
ְ
2:3נְ נ ְַתּ ָקה אֶ
יוֹשׁב בַּ ָשּׁמַ יִם י ְִשׂחָ ק יְהוָה יִלְ ﬠַ ג־לָ מוֹ:
ֵ 2:4
2:5אָ ז י ְַדבֵּ ר אֵ לֵ ימוֹ ְבאַ פּוֹ וּבַ חֲ רוֹנוֹ יְבַ הֲ לֵ מוֹ:
ר־ק ְד ִשׁי:
2:6וַאֲ נִי נָסַ כְ ִתּי מַ לְ כִּ י ﬠַ ל־צִ יּוֹן הַ ָ
2:7אֲ סַ פְּ ָרה אֶ ל חֹ ק יְהוָה אָ ַמר אֵ לַ י ְבּנִי אַ תָּ ה אֲ נִי הַ יּוֹם י ְִל ְד ִתּי :
ְ 2:8שׁאַ ל ִממֶּ נִּי וְאֶ ְתּנָה גוֹיִם נַחֲ לָ ֶת וַאֲ חֻ זּ ְָת אַ ְפסֵ י־אָ ֶרץ:
ִ 2:9תּ ְרﬠֵ םְ 2בּ ֵשׁבֶ ט בַּ ְרזֶל כִּ כְ לִ י יוֹ ֵצר ְתּנַפְּ ֵצם:
2:10וְﬠַ ָתּה ְמלָ כִ ים הַ ְשׂכִּ ילוּ ִהוּ ְָסרוּ שֹׁפְ ֵטי אָ ֶרץ:
2:11ﬠִ ְבדוּ אֶ ת־יְהוָה ְבּ ִי ְראָ ה וְגִ ילוּ ִבּ ְרﬠָ ָדה:
ֹאבדוּ ֶד ֶר כִּ י־י ְִבﬠַ ר כִּ ְמﬠַ ט אַ פּוֹ אַ ְשׁ ֵרי כָּל־חוֹסֵ י בוֹ:
2:12נ ְַשּׁקוּ־בַ ר פֶּ ן־יֶאֱ נַף ְות ְ
ִ 3:1מזְ מוֹר לְ ָדוִד ְבּבָ ְרחוֹ ִמפְּ נֵי אַ ְב ָשׁלוֹם ְבּנוֹ:
ה־רבּוּ צָ ָרי ַר ִבּים ָק ִמים ﬠָ לָ י:
3:2יְהוָה ָמ ַ
ַ 3:3ר ִבּים א ְֹמ ִרים ְלנ ְַפ ִשׁי אֵ ין יְשׁוּﬠָ תָ ה לּוֹ בֵ א ִהים סֶ לָ ה:
ֹאשׁי:
בוֹדי וּמֵ ִרים ר ִ
3:4וְאַ תָּ ה יְהוָה מָ גֵן בַּ ﬠ ֲִדי כְּ ִ
קוֹלי אֶ ל־יְהוָה אֶ ְק ָרא ַו ַיּ ֲﬠ ֵננִי ֵמהַ ר ָק ְדשׁוֹ סֶ לָ ה:
ִ 3:5
יצוֹתי כִּ י יְהוָה י ְִס ְמ ֵכנִי:
ישׁנָה הֱ ִק ִ
3:6אֲ נִי ָשׁכ ְַב ִתּי ו ִָא ָ
ֹא־א ָירא מֵ ִר ְבבוֹת ﬠָ ם אֲ ֶשׁר סָ ִביב ָשׁתוּ ﬠָ לָ י:
3:7ל ִ
י־הכִּ יתָ אֶ ת־כָּל־ ֹאיְבַ י לֶ ִחי ִשׁנֵּי ְר ָשׁﬠִ ים ִשׁבַּ ְר ָתּ:
הוֹשׁיﬠֵ נִי אֱ הַ י כִּ ִ
ִ
3:8קוּמָ ה יְהוָה
ָת סֶּ לָ ה:
3:9לַ יהוָה הַ יְשׁוּﬠָ ה ﬠַ ל־ﬠַ ְמּ ִב ְרכ ֶ
4:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִבּ ְנגִ ינוֹת ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
וּשׁמַ ע ְתּפִ לָּ ִתי:
ְ 4:2בּ ָק ְר ִאי ֲﬠ ֵננִי אֱ הֵ י צִ ְד ִקי בַּ ָצּר ִה ְרחַ ְבתָּ לִּ י חָ ֵנּנִי ְ
בוֹדי לִ כְ לִ מָּ ה תֶּ אֱ הָ בוּן ִריק ְתּבַ ְקשׁוּ ָכזָב סֶ לָ ה:
ְ 4:3בּנֵי ִאישׁ ﬠַ ד־מֶ ה כְ ִ
ְ 4:4וּדעוּ כִּ י־הַ ְפלֵ א יְהוָה חֲ ִסידוֹ יְהוָה י ְִשׁמַ ע ְבּ ָק ְר ִאי אֵ לָ יו:
ל־מ ְשׁכּ ְַבכֶם דֹמּוּ סֶ לָ ה:
ל־תּחֱ ָטאוּ ִא ְמ רוּ ִב ְלבַ ְבכֶם וְﬠַ ִ
ִ 4:5רגְ זוּ וְאַ ֶ
וּב ְטחוּ אֶ ל־יְהוָה:
י־צֶדק ִ
ֶ
4:6זִ ְבחוּ זִ ְבחֵ
ַ 4:7ר ִבּים א ְֹמ ִרים ִמי־י ְַראֵ נו טוֹב ְנסָ ה־ﬠָ לֵ ינוּ אוֹר פָּ נֶי יְהוָה:
ירוֹשׁם ְויִצְ הָ ָרםָ 3רבּוּ:
4:8נָתַ תָּ ה ִשׂ ְמחָ ה ְבלִ ִבּי מֵ ﬠֵ ת ְדּ ָגנָם ו ְִת ָ
תּוֹשׁיבֵ נִי:
ִ
ישׁן כִּ י־אַ תָּ ה יְהוָה לְ בָ ָדד לָ בֶ טַ ח
ְ 4:9בּ ָשׁלוֹם י ְַח ָדּו אֶ ְשׁכְּ בָ ה ו ְִא ָ
5:1לַ ְמנַצֵּ חַ אֶ ל־הַ ְנּ ִחילוֹת ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
5:2אֲ מָ ַרי הַ אֲ זִ ינָה ְיהוָה ִבּינָה הֲ גִ יגִ י:
5:3הַ ְק ִשׁיבָ ה לְ קוֹל ַשׁוְﬠִ י מַ לְ כִּ י וֵא הָ י כִּ י־אֵ לֶ י אֶ ְתפַּ לָּ ל:
5:4יְהוָה בּ ֶֹקר ִתּ ְשׁמַ ע קוֹלִ י בּ ֶֹקר אֶ ﬠ ֱָר ־לְ וַאֲ צַפֶּ ה:
5:5כִּ י ל ֹא אֵ ל־חָ פֵ ץ ֶר ַשׁע אָ תָּ ה ל ֹא ְיג ְֻר ָרע:
5:6ל ֹא־י ְִתיַצְּ בוּ הוֹלְ לִ ים לְ ֶנגֶד ﬠֵ ינֶי ָשׂנֵאתָ כָּל־ ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן:
וּמ ְר ָמה יְתָ ﬠֵ ב יְהוָה:
ישׁ־דּ ִמים ִ
ָ
ְ 5:7תּאַ בֵּ ד דּ ְֹב ֵרי ָכזָב ִא
ַל־ק ְד ְשׁ ְבּי ְִראָ תֶ :
5:8וַאֲ נִי ְבּרֹב חַ ְס ְדּ אָ בוֹא בֵ יתֶ אֶ ְשׁתַּ חֲ וֶה אֶ ל־הֵ יכ ָ
ְשׁ ר לְ פָ נַי ַדּ ְר ֶכּ :
שׁוֹר ָרי הושר הַ י ַ
5:9יְהוָה ְנחֵ נִי ְבצִ ְד ָק ֶת ְל ַמﬠַ ן ְ
5:10כִּ י אֵ ין ְבּ ִפיהֶ ם נְכוֹנָה ִק ְרבָּ ם הַ וּוֹת ֶקבֶ ר־פָּ תוּחַ גְּ רוֹנָם ְלשׁוֹנָם יַחֲ ִל ְיקוּן:
ֲצוֹתיהֶ ם ְבּרֹב פִּ ְשׁﬠֵ יהֶ ם הַ ִדּיחֵ מוֹ כִּ י־מָ רוּ בָ :
מּﬠ ֵ
5:11הַ אֲ ִשׁימֵ ם אֱ ִהים יִפְּ לוּ ִמ ֹ
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ְ 5:12וי ְִשׂ ְמחוּ כָל־חוֹסֵ י בָ לְ עוֹלָ ם ְי ַרנֵּנוּ וְתָ סֵ ﬠָ לֵ ימוֹ ְויַﬠְ לְ צוּ ְב אֹהֲ בֵ י ְשׁמֶ :
5:13כִּ י־אַ תָּ ה ְתּבָ ֵר צ ִַדּיק יְהוָה כַּצִּ נָּה ָרצוֹן ַתּﬠְ ְט ֶרנּוּ:
6:1לַ ְמנַצֵּ חַ ִבּ ְנגִ ינוֹת ﬠַ ל־הַ ְשּׁ ִמינִית ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
ל־בּאַ ְפּ תוֹכִ יחֵ נִי וְאַ ל־בַּ חֲ מָ ְת ְתי ְַסּ ֵרנִי:
6:2יְהוָה אַ ְ
נִבהֲ לוּ ﬠֲצָמָ י:
6:3חָ נֵּנִי יְהוָה כִּ י אֻ ְמלַ ל אָ נִ י ְרפָ אֵ ִני יְהוָה כִּ י ְ
ד־מ ָתי:
נִבהֲ לָ ה ְמאֹד ואת וְאַ ָתּה יְהוָה ﬠַ ָ
ְ 6:4ונ ְַפ ִשׁי ְ
הוֹשׁיﬠֵ נִי ְלמַ ﬠַ ן חַ ְס ֶדּ :
ִ
6:5שׁוּבָ ה יְהוָה חַ לְּ ָצה נַפְ ִשׁי
יוֹדה־לָּ :
6:6כִּ י אֵ ין בַּ ָמּוֶת זִ כְ ֶר ִבּ ְשׁאוֹל ִמי ֶ
6:7יָגַﬠְ ִתּי ְבּאַ ְנחָ ִתי אַ ְשׂחֶ ה ְבכָל־לַ יְלָ ה ִמ טָּ ִתי ְבּ ִד ְמﬠָ ִתי ﬠַ ְר ִשׂי אַ ְמסֶ ה:
ָל־צוֹר ָרי:
ְ
6:8ﬠָ ְשׁ ָשׁה ִמכַּﬠַ ס ﬠֵ ינִי ﬠָ ְת ָקה ְבּכ
י־שׁמַ ע יְהוָה קוֹל ִבּכְ יִי:
6:9סוּרוּ ִממֶּ נִּי כָּל־ ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן כִּ ָ
ָ 6:10שׁמַ ע יְהוָה ְתּ ִחנּ ִָתי יְהוָה ְתּפִ לָּ ִתי ִי ָקּח:
ֵ 6:11יבֹשׁוּ ְויִבָּ הֲ לוּ ְמ ֹאד כָּל־ ֹאיְבָ י יָשֻׁ בוּ יֵבֹשׁוּ ָרגַע:
ל־דּ ְב ֵרי־כוּשׁ בֶּ ן־י ְִמינִי:
ר־שׁר לַ יהוָה ﬠַ ִ
ִ 7:1שׁגָּיוֹן ְל ָדוִד אֲ ֶשׁ ָ
הוֹשׁיﬠֵ נִי ִמכָּל־ ר ְֹדפַ י וְהַ צִּ ילֵ נִי:
ִ
יתי
7:2יְהוָה אֱ הַ י ְבּ חָ ִס ִ
7:3פֶּ ן־י ְִטרֹף כְּ אַ ְריֵה נַפְ ִשׁי פֹּ ֵרק וְאֵ ין מַ צִּ יל:
יתי ז ֹאת ִאם־יֶשׁ־ﬠָ וֶל ְבּכַפָּ י:
7:4יְהוָה אֱ הַ י ִאם־ﬠָ ִשׂ ִ
יקם:
צוֹר ִרי ֵר ָ
שׁוֹל ִמי ָרע וָאֲ חַ ְלּצָה ְ
ִ 7:5אם־גּ ַָמ ְל ִתּי ְ
בוֹדי לֶ ﬠָ פָ ר י ְַשׁכֵּן סֶ לָ ה:
7:6י ִַרדֹּף אוֹיֵב נ ְַפ ִשׁי ְוי ֵַשּׂג ְוי ְִרמֹס לָ אָ ֶרץ חַ יָּי וּכְ ִ
ית:
עוּרה אֵ לַ י ִמ ְשׁפָּ ט צִ וִּ ָ
צוֹר ָרי ָ
ָשׂא ְבּﬠַ ְברוֹת ְ
קוּמה יְהוָה ְבּאַ פֶּ ִהנּ ֵ
ָ 7:7
סוֹבבֶ ָךּ וְﬠָ לֶ יהָ לַ ָמּרוֹם שׁוּבָ ה:
ַ 7:8וﬠ ֲַדת ְלאֻ ִמּים ְתּ ְ
7:9יְהוָה י ִָדין ﬠַ ִמּים ָשׁ ְפ ֵטנִי יְהוָה כְּ צִ ְד ִקי וּכְ תֻ ִמּי ﬠָ לָ י:
צַדּיק וּבֹחֵ ן ִלבּוֹת וּכְ לָ יוֹת אֱ ִהים צ ִַדּיק:
וּתכוֹנֵן ִ
7:10יִגְ ָמר־נָא ַרע ְר ָשׁﬠִ ים ְ
מוֹשׁיﬠַ י ְִשׁ ֵרי־לֵ ב:
ִ
ָ 7:11מגִ נִּ י ﬠַ ל־אֱ ִהים
7:12אֱ ִהים שׁוֹפֵ ט צ ִַדּיק וְאֵ ל זֹﬠֵ ם ְבּכָל־יוֹם:
ִ 7:13אם־ל ֹא יָשׁוּב חַ ְרבּוֹ יִלְ טוֹשׁ ַק ְשׁתּוֹ ָד ַר וַיְכוֹ ְננֶהָ :
7:14וְלוֹ הֵ כִ ין כְּ לֵ י־מָ וֶת ִחצָּיו לְ דֹלְ ִקים יִפְ ﬠָ ל:
ִ 7:15הנֵּה יְחַ בֶּ ל־אָ וֶן וְהָ ָרה ﬠָ מָ ל ְויָלַ ד ָשׁ ֶקר:
7:16בּוֹר כּ ָָרה ַויּ ְַחפְּ ֵרהוּ וַיִּ ֹפּל ְבּ ַשׁחַ ת יִפְ ﬠָ ל:
7:17יָשׁוּב ﬠֲמָ לוֹ ְבר ֹאשׁוֹ וְﬠַ ל ָק ְד ֳקדוֹ חֲ מָ סוֹ י ֵֵרד:
אוֹדה יְהוָה כְּ צִ ְדקוֹ וַאֲ ז ְַמּ ָרה ֵשׁם־יְהוָה ﬠֶ לְ יוֹן:
ֶ 7:18
8:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ ל־הַ גִּ ִתּית ִמזְ מוֹר לְ ָד ִוד:
הוֹד ﬠַ ל־הַ ָשּׁ ָמיִם:
8:2יְהוָה אֲ ֹדנֵינוּ ָמה־אַ ִדּיר ִשׁ ְמ ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נָתַ תָּ ה ְ 1
וּמ ְתנ ֵַקּם:
צוֹר ֶרי לְ הַ ְשׁ ִבּית אוֹיֵב ִ
ִ 8:3מפִּ י עוֹלְ לִ ים וְיֹ ְנ ִקים יִסַּ ְדתָּ לְ הַ לֵּ ל 2לְ ַמﬠַ ן ְ
ֲשׂי אֶ צְ ְבּ עֹתֶ י י ֵָרחַ וְכוֹכ ִָבים אֲ ֶשׁר כּוֹ ָננְתָּ ה:
8:4כִּ י־אֶ ְראֶ ה ָשׁמֶ י מַ ﬠ ֵ
י־תזְ כְּ ֶרנּוּ וּבֶ ן־אָ ָדם כִּ י ִתפְ ְק ֶדנּוּ:
8:5מָ ה־אֱ נוֹשׁ כִּ ִ
3
8:6ו ְַתּחַ ְסּ ֵרהוּ ְמּﬠַ ט ַמ ְלאֲ כֵי כָבוֹד וְהָ ָדר ְתּﬠַ ְטּ ֵרהוּ:
ת־רגְ לָ יו:
ֲשׂי י ֶָדי כֹּל ַשׁתָּ ה תַ חַ ַ
 8:7וַתַּ ְמ ִשׁילֵ הוּ ְ 4בּמַ ﬠ ֵ
ֹ 8:8צנֶה וַאֲ לָ פִ ים כֻּלָּ ם ְוגַם בַּ הֲ מוֹת ָשׂ ָדי:
8:9צִ פּוֹר ָשׁמַ יִם ְוּדגֵי הַ יָּם עֹבֵ ר אָ ְרחוֹת י ִַמּים:
8:10יְהוָה אֲ ֹדנֵינוּ ָמה־אַ ִדּיר ִשׁ ְמ ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ:
9:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ לְ מוּת לַ בֵּ ן ִמזְ מוֹר ְל ָדוִד:
אוֹתי :
ָל־נִפלְ ֶ
ְ
אוֹדה יְהוָה ְבּכָל־לִ ִבּי אֲ סַ ְפּ ָרה כּ
ֶ 9:2
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9:3אֶ ְשׂ ְמחָ ה וְאֶ ﬠֶ לְ צָה בָ אֲ ז ְַמּ ָרה ִשׁ ְמ ﬠֶ לְ יוֹן:
ֹאבדוּ ִמפָּ נֶי :
ְ 9:4בּשׁוּב־אוֹיְבַ י אָ חוֹר ִיכּ ְָשׁלוּ ְוי ְ
ית ִמ ְשׁפָּ ִטי ו ְִדינִי י ַָשׁ ְב ָתּ ְלכִ סֵּ א שׁוֹפֵ ט צ ֶֶדק:
9:5כִּ י־ﬠָ ִשׂ ָ
9:6גָּﬠַ ְרתָּ גוֹיִם ִאבַּ ְדתָּ ָר ָשׁע ְשׁ ָמם ָמ ִחיתָ לְ עוֹלָ ם וָﬠֶ ד:
9:7הָ אוֹיֵב תַּ מּוּ חֳ ָרבוֹת לָ ֶנצַח וְﬠָ ִרים נָתַ ְשׁתָּ אָ בַ ד זִ כְ ָרם הֵ מָּ ה:
9:8וַיהוָה לְ עוֹלָ ם י ֵֵשׁב כּוֹנֵן לַ ִמּ ְשׁפָּ ט כִּ ְסאוֹ:
ישׁ ִרים:
9:9וְהוּא י ְִשׁ ֹפּט־תֵּ בֵ ל ְבּצ ֶֶדק י ִָדין ְלאֻ ִמּים ְבּמֵ ָ
ִיהי יְהוָה ִמ ְשׂגָּב לַ ָדּ ִמ ְשׂגָּב לְ ִﬠתּוֹת בַּ ָצּ ָרה:
9:10ו ִ
יוֹדﬠֵ י ְשׁמֶ כִּ י ל ֹא־ﬠָ ז ְַבתָּ ד ְֹר ֶשׁי יְהוָה:
ְ 9:11וי ְִב ְטחוּ ְב ְ
ילוֹתיו:
ָ
9:12ז ְַמּרוּ לַ יהוָה יֹ ֵשׁב צִ יּוֹן הַ גִּ ידוּ בָ ﬠַ ִמּים ﬠֲלִ
ֹא־שׁכַח צַ ﬠ ֲַקת עניים ֲﬠ ָנוִים:
אוֹתם ָזכָר ל ָ
ָ
9:13כִּ י־ד ֵֹרשׁ ָדּ ִמים
רוֹמ ִמי ִמ ַשּׁﬠ ֲֵרי ָמוֶת:
9:14חָ נְ נֵנִי יְהוָה ְראֵ ה ﬠָ נְ יִי ִמשֹּׂנְאָ י ְמ ְ
ָל־תּ ִהלָּ תֶ י ְבּ ַשׁﬠ ֲֵרי בַ ת־צִ יּוֹן אָ גִ ילָ ה ִבּישׁוּﬠָ תֶ :
ְ 9:15למַ ﬠַ ן אֲ סַ פְּ ָרה כּ ְ
9:16טָ ְבעוּ גוֹיִם ְבּ ַשׁחַ ת ﬠָ שׂוּ ְבּ ֶר ֶשׁת־זוּ טָ מָ נוּ נִלְ כְּ ָדה ַרגְ לָ ם:
נוֹקשׁ ָ 1ר ָשׁע ִהגָּיוֹן סֶ לָ ה:
נוֹדע יְהוָה ִמ ְשׁפָּ ט ﬠָ ָשׂה ְבּ ֹפﬠַ ל כַּפָּ יו ַ
ַ 9:17
9:18יָשׁוּבוּ ְר ָשׁﬠִ ים לִ ְשׁאוֹלָ ה כָּל־גּוֹיִם ְשׁכֵחֵ י אֱ ִהים:
ִשּׁכַח אֶ ְביוֹן ִתּ ְקוַת ֲﬠנִיִּ ים ל ֹא תּ ֹאבַ ד לָ ﬠַ ד:
9:19כִּ י ל ֹא לָ ֶנצַח י ָ
ִשּׁפְ טוּ גוֹיִם ﬠַ ל־פָּ נֶי :
9:20קוּמָ ה יְהוָה אַ ל־יָעֹז אֱ נוֹשׁ י ָ
מוֹרה לָ הֶ ם י ְֵדעוּ גוֹיִם אֱ נוֹשׁ הֵ מָּ ה סֶּ לָ ה:
ִ 9:21שׁיתָ ה ְיהוָה ָ
10:1לָ ָמה יְהוָה תַּ ֲﬠמֹד ְבּ ָרחוֹק ַתּﬠְ ִלים ְלﬠִ תּוֹת בַּ צָּ ָרה:
ְ 10:2בּגַאֲ וַת ָר ָשׁע י ְִדלַ ק ﬠָ נִי יִתָּ פְ שׂוּ ִבּ ְמזִ מּוֹת זוּ חָ ָשׁבוּ:
י־הלֵּ ל ָר ָשׁע ﬠַ ל־תַּ אֲ וַת נ ְַפשׁוֹ וּבֹצֵ ﬠַ בֵּ ֵר נִאֵ ץ יְהוָה:
10:3כִּ ִ
מּוֹתיו:
ָל־מזִ ָ
ָ 10:4ר ָשׁע כְּ גֹ בַ הּ אַ פּוֹ בַּ ל־י ְִדרֹשׁ אֵ ין אֱ ִהים כּ ְ
ָל־צוֹר ָריו יָפִ יחַ בָּ הֶ ם:
ְ
10:5י ִָחילוּ ְד ָרכָיו ְבּכָל־ﬠֵ ת סָ רוִּ 2מ ְשׁפָּ ֶטי ִמנֶּגְ דּוֹ כּ
ֹא־ב ָרע:
10:6אָ מַ ר ְבּלִ בּוֹ בַּ ל־אֶ מּוֹט לְ דֹר ָודֹר אֲ ֶשׁר ל ְ
ת תַּ חַ ת לְ שׁוֹנוֹ ﬠָ מָ ל וָאָ וֶן:
וּמ רֹרוֹת 3וָ ֹ
10:7אָ לָ ה פִּ יהוּ מָ לֵ א ְ
10:8י ֵֵשׁב ְבּ ַמ ְא ַרב חֲ ֵצ ִרים בַּ ִמּ ְס ָתּ ִרים יַהֲ רֹג נ ִָקי ﬠֵ ינָיו לְ חֵ לְ כָה יִצְ פֹּנוּ:
10:9יֶאֱ רֹב בַּ ִמּ ְסתָּ ר כְּ אַ ְריֵה ְבסֻ כֹּה יֶאֱ רֹב לַ חֲ טוֹף ﬠָ נִי י ְַחטֹ ף ﬠָ נִי ְבּמָ ְשׁכוֹ ְב ִר ְשׁתּוֹ:
 10:10י ִָדּכֶה 4יָשֹׁחַ ְונָפַ ל בַּ ﬠֲצוּמָ יו חֶ ְלכּ ִָאים:
ל־ראָ ה לָ ֶנ ַצח:
10:11אָ ַמר ְבּלִ בּוֹ ָשׁכַח אֵ ל ִה ְס ִתּיר פָּ נָיו בַּ ָ
ל־תּ ְשׁכַּח עניים ֲﬠ ָנוִים:
10:12קוּמָ ה יְהוָה אֵ ל ְנ ָשׂא י ֶָד אַ ִ
10:13ﬠַ ל־מֶ ה נִאֵ ץ ָר ָשׁע אֱ ִהים אָ מַ ר ְבּלִ בּוֹ ל ֹא ִתּ ְדרֹשׁ:
ָ 10:14ר ִאתָ ה כִּ י־אַ תָּ ה ﬠָ מָ ל ָוכַﬠַ ס תַּ ִבּיט לָ תֵ ת ְבּי ֶָד ﬠָ לֶ י יַ ֲﬠזֹב חֵ לֶ כָה יָתוֹם אַ ָתּה הָ יִיתָ עוֹזֵר:
ל־תּ ְמ ָצא:
רוֹשׁ־ר ְשׁעוֹ בַ ִ
ִ
ְ 10:15שׁבֹר זְ רוֹﬠַ ָר ָשׁע ו ָָרע ִתּ ְד
10:16יְהוָה מֶ לֶ עוֹלָ ם וָﬠֶ ד אָ ְבדוּ גוֹיִם מֵ אַ ְרצוֹ:
10:17תַּ אֲ וַת ֲﬠ ָנוִים ָשׁמַ ﬠְ תָּ יְהוָה תָּ כִ ין לִ בָּ ם תַּ ְק ִשׁיב אָ זְ ֶנ :
ל־יוֹסיף עוֹד לַ ֲﬠרֹץ אֱ נוֹשׁ ִמן־הָ אָ ֶרץ:
ִ
ִ 10:18ל ְשׁפֹּ ט יָתוֹם ו ָָד בַּ
נוּדי הַ ר כְ מוֹ צִ פּוֹר:
ֹאמרוּ לְ נַפְ ִשׁי ִ
יתי אֵ י תּ ְ
11:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לְ ָדוִד בַּ יהוָה חָ ִס ִ
11:2כִּ י ִהנֵּה הָ ְר ָשׁﬠִ ים י ְִד ְרכוּן ֶק ֶשׁת כּוֹנְנוּ ִח ָצּם ﬠַ ל־יֶתֶ ר לִ ירוֹת ְבּמוֹ־אֹפֶ ל ְלי ְִשׁ ֵרי־לֵ ב:
צַדּיק מַ ה־פָּ ﬠָ ל:
11:3כִּ י הַ ָשּׁתוֹת יֵהָ ֵרסוּן ִ
ל־דּל 5ﬠַ פְ ﬠַ פָּ יו י ְִבחֲ נוּ ְבּנֵי אָ ָדם:
11:4יְהוָה ְבּהֵ יכַל ָק ְדשׁוֹ יְהוָה בַּ ָשּׁמַ יִם כִּ ְסאוֹ ﬠֵ ינָיו יֶחֱ זוּ ﬠַ ַ
11:5יְהוָה צ ִַדּיק י ְִבחָ ן ְו ָר ָשׁע ְואֹהֵ ב חָ מָ ס ָשׂנְאָ ה נַפְ שׁוֹ:
נוֹקשׁ 17
נוֹקשׁ ַ //
ֵ MT

1

) strophaס  dittg,ם(  MTמָ רוֹם  cf LXX Syr //סָ רוּ 5
וּמרֹרוֹת 7
וּמ ְרמוֹת ְ LXX and Romans 3:14 //
ִ MT
 MT Kethibו ְָדכָה  Tg MT Qere //י ְִדכֶּה 10
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ל־דּל 4
)ﬠַ ל ﬠַ ְפﬠַ פָּ יו(  LXX Vg // omit MT Tg Syrﬠַ ַ

3
4
5

ל־ר ָשׁ ִﬠים פַּ חֲ ֵמי 1אֵ שׁ ְוגָפְ ִרית וְרוּחַ זִ לְ ﬠָ פוֹת ְמנָת כּוֹסָ ם:
11:6י ְַמ ֵטר ﬠַ ְ
11:7כִּ י־צ ִַדּיק יְהוָה צְ ָד קוֹת אָ הֵ ב י ָָשׁ ר יֶחֱ זוּ פָ נָיו:
12:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ ל־הַ ְשּׁ ִמינִית ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
הוֹשׁיﬠָ ה יְהוָה כִּ י־גָמַ ר חָ ִסיד כִּ י־פַ סּוּ אֱ מוּנִים ִמ ְבּנֵי אָ ָדם:
ִ 12:2
ת־רﬠֵ הוּ ְשׂפַ ת חֲ לָ קוֹת ְבּלֵ ב וָלֵ ב י ְַדבֵּ רוּ:
ָ 12:3שׁוְא י ְַד ְבּרוּ ִאישׁ אֶ ֵ
ָל־שׂפְ תֵ י חֲ לָ קוֹת וְלָ שׁוֹן ְמ ַדבֶּ ֶרת גְּ דֹלוֹת:
12:4יַכְ ֵרת יְהוָה כּ ִ
שׁנֵנוּ נַגְ ִבּיר ְשׂפָ תֵ ינוּ ִאתָּ נוּ ִמי אָ דוֹן לָ נוּ:
12:5אֲ ֶשׁר אָ ְמרוּ לְ ֹ
ִ 12:6משֹּׁד ֲﬠנִיִּ ים מֵ אַ ְנ ַקת אֶ ְביוֹנִים ﬠַ תָּ ה אָ קוּם י ֹאמַ ר יְהוָה אָ ִשׁית ְבּי ֵַשׁע י ִָפיחַ לוֹ:
ִ 12:7אמֲ רוֹת יְהוָה אֲ מָ רוֹת ְטהֹ רוֹת כֶּסֶ ף צָרוּף בַּ ﬠֲלִ יל לָ אָ ֶרץ ְמז ָֻקּק ִשׁ ְבﬠָ ָתיִם:
12:8אַ תָּ ה־יְהוָה ִתּ ְשׁ ְמ ֵרנוִּ 2תּצְּ ֵרנוִּ 3מן־הַ דּוֹר זוּ ְל עוֹלָ ם:
12:9סָ ִביב ְר ָשׁ ִﬠים י ְִתהַ לָּ כוּן כְּ רֻ ם זֻלּוּת ִל ְבנֵי אָ ָדם:
13:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
13:2ﬠַ ד־אָ נָה יְהוָה ִתּ ְשׁכָּחֵ ִני ֶנ ַצח ﬠַ ד־אָ נָה תַּ ְס ִתּיר אֶ ת־פָּ נֶי ִממֶּ נִּי:
13:3ﬠַ ד־אָ נָה אָ ִשׁית ﬠֵ צוֹת ְבּנ ְַפ ִשׁי יָגוֹן ִבּלְ בָ ִבי יוֹמָ ם ﬠַ ד־אָ נָה יָרוּם ֹאי ְִבי ﬠָ לָ י:
ישׁן הַ ָמּוֶת:
ן־א ַ
יטה ֲﬠנֵנִי יְהוָה אֱ הָ י הָ ִא ָירה ﬠֵ ינַי פֶּ ִ
13:4הַ ִבּ ָ
13:5פֶּ ן־י ֹאמַ ר אֹ י ְִבי ְיכ ְָל ִתּיו ְו ָצ ָרי 4יָגִ ילוּ כִּ י אֶ מּוֹט:
13:6וַאֲ נִי ְבּחַ ְס ְדּ בָ טַ ְח ִתּי יָגֵל לִ ִבּי ִבּישׁוּﬠָ תֶ אָ ִשׁ ָירה לַ יהוָה כִּ י גָמַ ל ﬠָ לָ י וַאֲ ז ְַמּ ָרה ֵשׁם־יְהוָה ﬠֶ ְליוֹן :5
14:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לְ ָדוִד אָ מַ ר נָבָ ל ְבּלִ בּוֹ אֵ ין אֱ ִהים ִה ְשׁ ִחיתוּ ִה ְתﬠִ יבוּ ﬠֲלִ ילָ ה אֵ ין עֹ ֵשׂה־טוֹב:
ל־בּנֵי־אָ ָדם לִ ְראוֹת הֲ יֵשׁ מַ ְשׂכִּ יל דּ ֵֹרשׁ אֶ ת־אֱ ִהים:
14:2יְהוָה ִמ ָשּׁ ַמיִם ִה ְשׁ ִקיף ﬠַ ְ
14:3הַ כֹּל סָ ר י ְַח ָדּו נֶאֱ לָ חוּ אֵ ין עֹ ֵשׂה־טוֹב אֵ ין גַּם־אֶ חָ ד:
14:4הֲ ל ֹא י ְָדעוּ כָּל־פֹּ ﬠֲלֵ י אָ וֶן אֹכְ לֵ י ﬠַ ִמּי אָ כְ לוּ לֶ חֶ ם יְהוָה ל ֹא ָק ָראוּ:
צַדּיק:
ָ 14:5שׁם פָּ חֲ דוּ פָ חַ ד כִּ י־אֱ ִהים ְבּדוֹר ִ
ֲ 14:6ﬠצַת־ﬠָ נִי תָ ִבישׁוּ כִּ י יְהוָה מַ ְחסֵ הוּ:
ִ 14:7מי יִתֵּ ן ִמצִּ יּוֹן יְשׁוּﬠַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁוּב ְיהוָה ְשׁבוּת ﬠַ מּוֹ יָגֵל יַﬠֲקֹב י ְִשׂ ַמח י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִ 15:1מזְ מוֹר לְ ָדוִד יְהֹ וָה ִמי־יָגוּר ְבּאָ הֳ לֶ ִמי־י ְִשׁכֹּן ְבּהַ ר ָק ְד ֶשׁ :
צֶד ק ְודֹבֵ ר אֱ מֶ ת ִבּ ְלבָ בוֹ:
15:2הוֹלֵ תָּ ִמים וּ ֹפﬠֵ ל ֶ
ל־קרֹבוֹ:
ָשׂא ﬠַ ְ
ֹא־רגַל ﬠַ ל־לְ שֹׁנוֹ ל ֹא־ﬠָ ָשׂה לְ ֵרﬠֵ הוּ ָרﬠָ ה וְחֶ ְרפָּ ה ל ֹא־נ ָ
15:3ל ָ
נִבזֶה ְבּﬠֵ ינָיו נ ְִמאָ ס וְאֶ ת־י ְִראֵ י יְהוָה ְיכַבֵּ ד ִנ ְשׁבַּ ע לְ הָ ַרע ְול ֹא י ִָמר:
ְ 15:4
ֶשׁ ְושֹׁחַ ד ﬠַ ל־נ ִָקי ל ֹא לָ ָקח עֹ ֵשׂה־אֵ לֶּ ה ל ֹא יִמּוֹט ְלעוֹלָ ם:
15:5כּ ְַספּוֹ ל ֹא־נָתַ ן ְבּנ ֶ
יתי בָ :
ִ 16:1מכְ תָּ ם לְ ָדוִד ָשׁ ְמ ֵרנִי אֵ ל כִּ י־חָ ִס ִ
 16:2אָ ַמ ְר ִתּי 6לַ יהוָה אֲ ֹדנָי אָ ָתּה טוֹבָ ִתי בַּ ל־ﬠָ לֶ י :
דוֹשׁים אֲ ֶשׁר־בָּ אָ ֶרץ הֵ מָּ ה וְאַ ִדּ ֵירי כָּל־חֶ ְפצִ י־בָ ם:
ִ 16:3ל ְק ִ
ל־שׂפָ ָתי:
מוֹתם ﬠַ ְ
ת־שׁ ָ
ְ
16:4י ְִרבּוּ ﬠַ צְּ בוֹתָ ם אַ חֵ ר מָ הָ רוּ בַּ ל־אַ ִסּי ִנ ְסכֵּיהֶ ם ִמ ָדּם וּבַ ל־אֶ ָשּׂא אֶ
גּוֹרלִ י:
ְכוֹסי אַ ָתּה תוֹמֵ ָ 7
16:5יְהוָה ְמנָת־חֶ ְל ִקי ו ִ
16:6חֲ בָ לִ ים נָפְ לוּ־לִ י בַּ ְנּﬠִ ִמים אַ ף־נַחֲ לָ ת ָשׁ ְפ ָרה ﬠָ לָ י:
יוֹתי:
16:7אֲ בָ ֵר אֶ ת־יְהוָה אֲ ֶשׁר יְﬠָ צָ נִי אַ ף־לֵ ילוֹת י ְִסּרוּנִי כִ ְל ָ
ימינִי הוּא 8בַּ ל־אֶ מּוֹט:
יתי יְהוָה לְ נֶגְ ִדּי ָת ִמיד כִּ י ִמ ִ
ִ 16:8שׁוִּ ִ
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ף־בּ ָשׂ ִרי י ְִשׁכֹּן לָ בֶ טַ ח:
16:9לָ כֵן ָשׂמַ ח לִ ִבּי ַו ָיּגֶל לְ שׁוֹנִי 1אַ ְ
ֹא־ת ֵתּן חֲ ִס ְיד לִ ְראוֹת ַשׁחֵ ת:2
ֹא־ת ֲﬠזֹב נַפְ ִשׁי לִ ְשׁאוֹל ל ִ
16:10כִּ י ל ַ
ימינְ נֶצַח:
תּוֹדיﬠֵ נִי אֹ ַרח חַ יִּ ים שֹׂבַ ע ְשׂמָ חוֹת אֶ ת־פָּ נֶי נְ ִﬠמוֹת ִבּ ִ
ִ 16:11
ְ 17:1תּפִ לָּ ה לְ ָדוִד ִשׁ ְמﬠָ ה יְהוָה ֶצ ֶדק הַ ְק ִשׁיבָ ה ִרנּ ִָתי הַ אֲ זִ ינָה ְתפִ לָּ ִתי ְבּל ֹא ִשׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה:
ישׁ ִרים:
ִ 17:2מלְּ פָ נֶי ִמ ְשׁפָּ ִטי יֵצֵא ﬠֵ ינֶי תֶּ חֱ זֶינָה מֵ ָ
ל־תּ ְמצָא ַזמּ ִֹתי בַּ ל־יַﬠֲבָ ר־פִּ י:
ְתּ ִל ִבּי פָּ ַק ְד ָתּ לַּ יְלָ ה צְ ַרפְ תַּ נִי בַ ִ
17:3בָּ חַ נ ָ
ִ 17:4לפְ ﬠֻלּוֹת אָ ָדם ִבּ ְדבַ ר ְשׂפָ ֶתי אֲ נִ י ָשׁ ַמ ְר ִתּי אָ ְרחוֹת פָּ ִריץ:
מ אֲ שֻׁ ַרי ְבּמַ ﬠְ גְּ לוֹתֶ י בַּ ל־נָמוֹטּוּ פְ ﬠָ מָ י:
17:5תָּ ֹ
אתי כִ י־תַ ֲﬠ ֵננִי אֵ ל הַ ט־אָ זְ ְנ לִ י ְשׁמַ ע ִא ְמ ָר ִתי:
י־ק ָר ִ
17:6אֲ ִנ ְ
ימי ֶנ :
קוֹמ ִמים ִבּ ִ
חוֹסים ִמ ִמּ ְת ְ
ִ
מוֹשׁיﬠַ
ִ
17:7הַ ְפלֵ ה חֲ סָ ֶדי
ָ 17:8שׁ ְמ ֵרנִי כְּ ִאישׁוֹן בַּ ת־ﬠָ יִן ְבּצֵל כְּ נָפֶ י ַתּ ְס ִתּ ֵירנִי:
ִ 17:9מפְּ נֵי ְר ָשׁﬠִ ים זוּ ַשׁדּוּנִי ֹאיְבַ י ְבּנֶפֶ שׁ י ִַקּיפוּ ﬠָ לָ י:
17:10חֶ ְלבָּ מוֹ סָּ גְ רוּ ִפּימוֹ ִדּ ְבּ רוּ ְבגֵאוּת:
ִ 17:11א ְשּׁרוּנִי 3ﬠַ ָתּה ְסבָ בוּנִי ﬠֵ ינֵיהֶ ם י ִָשׁיתוּ לִ ְנטוֹת בָּ אָ ֶרץ:
ִ 17:12דּ ְמיֹ נוֹ כְּ אַ ְריֵה יִכְ סוֹף לִ ְטרוֹף וְכִ כְ פִ יר יֹ ֵשׁב ְבּ ִמ ְסתָּ ִרים:
17:13קוּמָ ה יְהוָה ַק ְדּמָ ה פָ נָיו הַ כְ ִריﬠֵ הוּ פַּ לְּ טָ ה נַפְ ִשׁי מֵ ָר ָשׁע חַ ְרבֶּ :
ִ 17:14מ ְמ ִתים י ְָד יְהוָה ִמ ְמ ִתים מֵ חֶ לֶ ד חֶ לְ ָקם בַּ חַ יִּ ים וּצְ פוּנְ ְתּמַ לֵּ א ִב ְטנָם י ְִשׂ ְבּעוּ בָ נִים ו ְִהנִּיחוּ י ְִת ָרם
לְ עוֹלְ לֵ יהֶ ם:
צֶדק אֶ חֱ זֶה פָ נֶי אֶ ְשׂ ְבּﬠָ ה ְבהָ ִקיץ ְתּמוּנ ֶָת :
17:15אֲ נִי ְבּ ֶ
ת־דּ ְב ֵרי הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאת ְבּיוֹם ִהצִּ יל־יְהוָה אוֹתוֹ ִמ ַכּף כָּל־אֹ יְבָ יו
18:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לְ ﬠֶ בֶ ד יְהוָה לְ ָדוִד אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר לַ יהוָה אֶ ִ
וּמכַּף ָשׁאוּל:
ִ
ֹאמר אֶ ְרחָ ְמ יְהוָה ִחזְ ִקי:
ַ 18:2ויּ ַ
צוּרי אֶ חֱ סֶ ה־בּוֹ מָ גִ נִּי ו ְֶק ֶרן־י ְִשׁ ִﬠי ִמ ְשׂגּ ִַבּי:
וּמפַ לְ ִטי אֵ לִ י ִ
צוּד ִתי ְ
וּמ ָ
18:3יְהוָה סַ לְ ﬠִ י ְ
ָשׁﬠַ :
וּמן־ ֹאיְבַ י ִאוּ ֵ
ְ 18:4מהֻ לָּ ל אֶ ְק ָרא יְהוָה ִ
18:5אֲ פָ פוּנִי ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי 4־מָ וֶת ְונַחֲ לֵ י ְבלִ יַּﬠַ ל יְבַ ﬠֲתוּנִי:
מוֹק ֵשׁי מָ וֶת:
18:6חֶ ְבלֵ י ְשׁאוֹל ְסבָ בוּ ִני ִק ְדּמוּנִי ְ
ְשׁוְﬠָ ִתי ְלפָ נָיו ָתּבוֹא ְבאָ זְ נָיו:
18:7בַּ ַצּר־לִ י אֶ ְק ָרא יְהוָה וְאֶ ל־אֱ הַ י אֲ ַשׁוֵּﬠַ י ְִשׁמַ ע מֵ הֵ יכָלוֹ קוֹלִ י ו ַ
וּמוֹס ֵדי הָ ִרים ִי ְרגָּזוּ וַיִּ ְת ָגּﬠֲשׁוּ כִּ י־חָ ָרה לוֹ:
ְ
18:8ו ִַתּגְ ﬠַ שׁ וַ ִתּ ְרﬠַ שׁ הָ אָ ֶרץ
שׁ־מ ִפּיו תּ ֹאכֵל גֶּחָ ִלים בָּ ﬠֲרוּ ִמ ֶמּנּוּ:
ִ
18:9ﬠָ לָ ה ﬠָ ָשׁן ְבּאַ פּוֹ וְאֵ
18:10וַיֵּט ָשׁמַ יִם וַיּ ֵַרד וַﬠ ֲָרפֶ ל תַּ חַ ת ַרגְ לָ יו:
18:11וַיִּ ְרכַּב ﬠַ ל־כְּ רוּב וַיָּעֹ ף ַויּ ֵֶדא ﬠַ ל־ ַכּנְפֵ י־רוּחַ :
ַת־מיִם ﬠָ בֵ י ְשׁחָ ִקים:
יבוֹתיו סֻ כָּתוֹ חֶ ְשׁכ ַ
18:12י ֶָשׁת חֹ ֶשׁ ִס ְתרוֹ ְס ִב ָ
ִ 18:13מ ֹנּגַהּ נֶגְ דּוֹ ﬠָ בָ יו ﬠָ ְברוּ בָּ ָרד ְוגַחֲ לֵ י־אֵ שׁ:
ַ 18:14ויּ ְַרﬠֵ ם בַּ ָשּׁמַ יִם יְהוָה וְﬠֶ לְ יוֹן יִתֵּ ן קֹ לוֹ:5
וּב ָר ִקים ָרב ַויְהֻ מֵּ ם:
18:15וַיִּ ְשׁלַ ח ִחצִּ יםַ 6ויְפִ י ֵצם ְ
מוֹסדוֹת ֵתּבֵ ל ִמ ַגּﬠ ֲָר ְת יְהוָה ִמנִּ ְשׁ ַמת רוּחַ אַ פֶּ :
יקי־ם יָם  7וַיִּ גָּלוּ ְ
18:16וַיּ ֵָראוּ אֲ פִ ֵ
18:17י ְִשׁלַ ח ִממָּ רוֹם י ִָקּחֵ נִי י ְַמ ֵשׁנִי ִממַּ יִם ַר ִבּים:
וּמשֹּׂנְאַ י כִּ י־אָ ְמצוּ ִמ ֶמּנִּי:
18:18יַצִּ ילֵ נִי ֵמאֹ י ְִבי ﬠָ ז ִ
18:19י ְַק ְדּמוּנִי ְביוֹם־אֵ ִידי וַי ְִהי־יְהוָה לְ ִמ ְשׁﬠָ ן לִ י:
18:20וַיּוֹצִ יאֵ נִי לַ מֶּ ְרחָ ב יְחַ לְּ ֵצנִי כִּ י חָ פֵ ץ ִבּי:
בוֹדי ְ LXX and Acts 2:26 //לשׁוֹנִי 9
 MTכְּ ִ
שׁחֵ ת 10
ֽ ָ MTשׁחַ ת ַ LXX and Acts 2:27, 13:35 //
 MTאַ שֻּׁ ֵרינוּ  LXX //אשדוני ִ Hebrew Ms //א ְשּׁרוּנִי 11
 (cf v.6) MTחֶ ְבלֵ י ִ II Samuel 22:5 //מ ְשׁ ְבּ ֵרי 5
) MT (dttg v.13בָּ ָרד ְוגַחֲ לֵ י־אֵ שׁ  Hebrew Mss LXX // addקֹלוֹ 14
ִ MTחצָּיו ִ LXX Vg and II Samuel 22:15 //חצִּ ים 15
) encl.מ( ַ MTמיִם  Hebrew Mss and II Samuel 22:16 //יָם 16
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18:21יִגְ ְמלֵ נִי יְהוָה כְּ צִ ְד ִקי כְּ בֹר י ַָדי י ִָשׁיב לִ י:
ֹא־ר ַשׁﬠְ ִתּי מֵ אֱ הָ י:
י־שׁמַ ְר ִתּי ַדּ ְרכֵי יְהוָה ְול ָ
18:22כִּ ָ
ָל־מ ְשׁפָּ טָ יו לְ נֶגְ ִדּי וְחֻ קֹּתָ יו ל ֹא־אָ ִסיר מֶ נִּי:
18:23כִּ י כ ִ
18:24וָאֱ ִהי תָ ִמים ﬠִ מּוֹ וָאֶ ְשׁתַּ מֵּ ר מֵ ﬠֲונִי:
ָשׁב־יְהוָה לִ י כְ צִ ְד ִקי כְּ ֹב ר י ַָדי לְ ֶנגֶד ﬠֵ ינָיו:
18:25וַיּ ֶ
1
ִ 18:26ﬠם־חָ ִסיד ִתּ ְתחַ סָּ ד ﬠִ ם־נ ִָקי ִתּנּ ֶָקה :
18:27ﬠִ ם־נָבָ ר ִתּ ְתבָּ ָרר וְﬠִ ם־ﬠִ ֵקּשׁ ִתּ ְתפַּ תָּ ל:
תוֹשׁיﬠַ וְﬠֵ י ַניִם ָרמוֹת תַּ ְשׁפִּ יל:
ִ
18:28כִּ י־אַ תָּ ה ﬠַ ם־ﬠָ ִני
18:29כִּ י־אַ תָּ ה תָּ ִאיר נ ִֵרי יְהוָה אֱ הַ י יַגִּ יהַּ חָ ְשׁכִּ י:
י־ב אָ רֻ ץ גְּ דוּד וּבֵ א הַ י אֲ ַדלֶּ ג־שׁוּר:
18:30כִּ ְ
18:31הָ אֵ ל ָתּ ִמים ַדּ ְרכּוֹ ִא ְמ ַרת־יְהוָה צְ רוּפָ ה מָ גֵן הוּא לְ כֹל הַ חֹ ִסים בּוֹ:
וּמי צוּר זוּלָ ִתי אֱ הֵ ינוּ:
18:32כִּ י ִמי אֱ לוֹהַּ ִמבַּ ְלﬠ ֲֵדי יְהוָה ִ
18:33הָ אֵ ל הַ ְמאַ זְּ ֵרנִי חָ ִיל וַיִּ תֵּ ן תָּ ִמים ַדּ ְרכִּ י:
ידנִי:
ְ 18:34מ ַשׁוֶּה ַרגְ לַ י כָּאַ יָּלוֹת וְﬠַ ל בָּ מֹתַ י יַﬠ ֲִמ ֵ
ְחוּשׁה זְ רוֹעֹ תָ י:
ְ 18:35מלַ מֵּ ד י ַָדי לַ ִמּלְ חָ מָ ה ְו ִנחֲ תָ ה ֶק ֶשׁת־נ ָ
ִימי ְנ ִת ְסﬠָ ֵדנִי וְﬠַ ְנו ְַת תַ ְרבֵּ נִי:
18:36ו ִַתּתֶּ ן־לִ י מָ גֵן י ְִשׁﬠֶ ו ִ
18:37תַּ ְר ִחיב ַצﬠ ֲִדי תַ ְחתָּ י ְול ֹא מָ ﬠֲדוּ ַק ְרסֻ לָּ י:
18:38אֶ ְרדּוֹף אוֹיְבַ י וְאַ ִשּׂיגֵם ְול ֹא־אָ שׁוּב ﬠַ ד־כַּלּוֹתָ ם:
18:39אֶ ְמחָ צֵם ְול ֹא־יֻכְ לוּ קוּם יִפְּ לוּ תַּ חַ ת ַרגְ לָ י:
18:40ו ְַתּאַ זְּ ֵרנִי חַ יִל לַ ִמּלְ חָ מָ ה תַּ כְ ִריﬠַ ָקמַ י תַּ ְחתָּ י:
וּמ ַשׂנְאַ י אַ צְ ִמיתֵ ם:
ְ 18:41ו ֹאיְבַ י נָתַ תָּ ה לִּ י עֹ ֶרף ְ
ין־מוֹשׁיﬠַ ﬠַ ל־יְהוָה ְול ֹא ﬠָ נָם:
ִ
ְשׁוְּ עוּ וְאֵ
18:42י ַ
ל־פּנֵי אֹ ַרח  2כְּ ִטיט־חוּצוֹת אֶ ְר ָקﬠֵ ם:3
18:43וְאֶ ְשׁחָ ֵקם ַכּﬠֲפַ ר ﬠַ ְ
ְ 18:44תּפַ לְּ טֵ נִי מֵ ִריבֵ י ﬠָ ם ְתּ ִשׂימֵ נִי לְ ר ֹאשׁ גּוֹיִם ﬠַ ם ל ֹא־י ַָדﬠְ ִתּי יַﬠַ ְבדוּנִי:
ִשּׁ ְמעוּ לִ י ְבּנֵי־ ֵנכָר ְיכַחֲ שׁוּ־לִ י:
18:45לְ ֵשׁמַ ע ֹאזֶן י ָ
4
18:46ל ֹא י ְַחגְּ רוּ ִממ ְֹסרוֹתם :
צוּרי ְויָרוּם אֱ לוֹהֵ י י ְִשׁﬠִ י:
ִ
18:47חַ י־יְהוָה וּבָ רוּ
18:48הָ אֵ ל הַ נּוֹתֵ ן ְנ ָקמוֹת לִ י וַיּ ְַדבֵּ ר ﬠַ ִמּים תַּ ְח ָתּי:
רוֹממֵ נִי מֵ ִאישׁ חָ מָ ס תַּ צִּ ילֵ נִי:
ן־קמַ י ְתּ ְ
ְ 18:49מפַ לְּ ִטי מֵ ֹאיְבָ י אַ ף ִמ ָ
אוֹד בַ גּוֹיִם יְהוָה וּלְ ִשׁ ְמ אֲ זַמֵּ ָרה:
18:50ﬠַ ל־כֵּן ְ
18:51מגדל מַ גְ ִדּיל יְשׁוּעוֹת ַמלְ כּוֹ ְו עֹ ֶשׂה חֶ סֶ ד לִ ְמ ִשׁיחוֹ לְ ָדוִד וּלְ ז ְַרעוֹ ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
19:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
ֲשׂה י ָָדיו ַמגִּ יד הָ ָר ִקיﬠַ :
וּמﬠ ֵ
19:2הַ ָשּׁמַ יִם ְמסַ ְפּ ִרים כְּ בוֹד־אֵ ל ַ
ֶה־דּﬠַ ת:
19:3יוֹם לְ יוֹם י ִַבּיﬠַ א ֶֹמ ר וְלַ יְלָ ה ְלּלַ יְלָ ה יְחַ וּ ָ
ין־אֹמר וְאֵ ין ְדּבָ ִרים ְבּ ִלי ִנ ְשׁ ָמע קוֹלָ ם:
ֶ
19:4אֵ
וּב ְקצֵה ֵתבֵ ל ִמלֵּ יהֶ ם לַ ֶשּׁ ֶמשׁ ָשׂם־אֹהֶ ל בָּ הֶ ם:
ְ 19:5בּכָל־הָ אָ ֶרץ יָצָא קוֹלָ ם ִ 5
19:6וְהוּא כְּ חָ ָתן יֹ צֵא מֵ חֻ פָּ תוֹ י ִָשׂישׂ כְּ גִ בּוֹר לָ רוּץ ֹא ַרח:
ל־קצוֹתָ ם וְאֵ ין ִנ ְסתָּ ר מֵ חַ מָּ תוֹ:
וּתקוּפָ תוֹ ﬠַ ְ
ִ 19:7מ ְק ֵצה הַ ָשּׁמַ יִם מוֹ ָצאוֹ ְ
ימה ְמ ִשׁיבַ ת נָפֶ שׁ ﬠֵ דוּת יְהוָה נֶאֱ ָמנָה ַמ ְחכִּ ימַ ת פֶּ ִתי:
תּוֹרת יְהוָה ְתּ ִמ ָ
ַ 19:8
ְשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּחֵ י־לֵ ב ִמצְ וַת יְהוָה בָּ ָרה ְמ ִא ַירת ﬠֵ י ָניִם:
קּוּדי יְהוָה י ָ
ִ 19:9פּ ֵ
הוֹרה עוֹמֶ ֶדת לָ ﬠַ ד ִמ ְשׁפְּ טֵ י־יְהוָה אֱ מֶ ת צ ְָדקוּ י ְַח ָדּו:
19:10י ְִראַ ת יְהוָה ְט ָ
תּמָּ ם  LXX and II Samuel 22:26 LXX(L) //נ ִָקי ִתּ ָנּ ֶקה 26
 MTגְּ בַ ר ָתּ ִמים ִתּ ַ
א ַרח 43
 II Samuel 22:43 MT LXX Tg Vgאָ ֶרץ  MT LXX Syr Vg //רוּחַ ֹ II Samuel 22:43 DSS(4QSam(a)) //
3
יקם  Syr Vg and II Samuel 22:43 DSS(4QSam(a)) Syr //אֶ ְר ָקﬠֵ ם 43
 II Samuel 22:43 MTאֲ ִד ֵקּם אֶ ְר ָקﬠֵ ם  MT //אֲ ִר ֵ
Tg
4
ֹסרוֹתם 46
ְ MTבּנֵי־ ֵנכָר ִיבֹּלוּ ְוי ְַח ְרגוּ ִמ ִמּ ְסגְּ רוֹתֵ יהֶ ם  II Samuel 22:46 DSS(4QSam(a)) LXX(L) //ל ֹא י ְַחגְּ רוּ ִממ ְ
dttg
5
ַ MTקוָּם  LXX Symmachus Vg Hier and Romans 10:18//קוֹלָ ם 5
1

2

תוּקים ִמ ְדּבַ שׁ ְונֹפֶ ת צוּפִ ים:
וּמ ִ
וּמפַּ ז ָרב ְ
19:11הַ נֶּחֱ מָ ִדים ִמזָּהָ ב ִ
19:12גַּם־ﬠַ ְב ְדּ נִזְ הָ ר בָּ הֶ ם ְבּ ָשׁ ְמ ָרם ﬠֵ ֶקב ָרב:
ְ 19:13שׁגִ יאוֹת ִמי־י ִָבין ִמנִּ ְס ָתּרוֹת נ ֵַקּנִי:
1
יתי ִמפֶּ ַשׁע ָרב:
לוּ־בי אָ ז אֶ תָּ ם וְנִ ֵקּ ִ
19:14גַּם ִמזּ ִֵדים חֲ שֹׂ ﬠַ ְב ֶדּ אַ ל־י ְִמ ְשׁ ִ
צוּרי וְגֹ אֲ לִ י:
19:15י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי־פִ י וְהֶ גְ יוֹן לִ ִבּי לְ פָ נֶי תָ ִמיד 2יְהוָה ִ
20:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
ְשׂגּ ְֶב ֵשׁם אֱ הֵ י יַﬠֲקֹב:
20:2יַﬠַ ְנ יְהוָה ְבּיוֹם ָצ ָרה י ַ
וּמצִּ יּוֹן י ְִסﬠָ ֶד ךָּ:
קֹּדשׁ ִ
20:3י ְִשׁלַ ח־ﬠֶ זְ ְר ִמ ֶ
ָל־מ ְנחֹ תֶ וְעוֹלָ ְת י ְַד ְשּׁנֶה סֶ לָ ה:
20:4יִזְ כֹּר כּ ִ
20:5יִתֶּ ן־לְ כִ לְ בָ בֶ ְוכָל־ ֲﬠצ ְָת י ְַמלֵּ א:
ָל־מ ְשׁאֲ לוֹתֶ י :
נִדגֹּ ל י ְַמלֵּ א יְהוָה כּ ִ
וּב ֵשׁם־אֱ הֵ ינוּ ְ
ְ 20:6נ ַרנְּ נָה ִבּישׁוּﬠָ ֶת ְ
ֻוּרת 3י ֵַשׁע י ְִמינוֹ:
הוֹשׁיﬠַ יְהוָה ְמ ִשׁיחוֹ יַ ֲﬠנֵהוּ ִמ ְשּׁמֵ י ָק ְדשׁוֹ ִבּגְ ב ֵ
ִ
20:7ﬠַ תָּ ה י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י
20:8אֵ לֶּ ה בָ ֶרכֶב וְאֵ לֶּ ה בַ סּוּ ִסים וַאֲ נ ְַחנוּ ְבּ ֵשׁם־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ נַזְ כִּ יר:
עוֹדד:
20:9הֵ מָּ ה כּ ְָרעוּ ְונָפָ לוּ וַאֲ נ ְַחנוּ ַק ְמנוּ 4וַנּ ְִת ָ
יוֹם־ק ְראֵ נוּ:
ָ
הוֹשׁיﬠָ ה הַ מֶּ לֶ יַ ֲﬠנֵנוּ ְב
ִ
20:10יְהוָה
21:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
וּבישׁוּﬠָ ְת ַמה־יגיל ָיּגֶל ְמאֹ ד:
ִ
21:2יְהוָה ְבּﬠָ זְּ י ְִשׂמַ ח־מֶ לֶ
21:3תַּ אֲ וַת לִ בּוֹ נָתַ תָּ ה לּוֹ וַאֲ ֶר ֶשׁת ְשׂפָ תָ יו בַּ ל־מָ נַﬠְ תָּ סֶּ לָ ה:
י־ת ַק ְדּ ֶמנּוּ ִבּ ְרכוֹת טוֹב ָתּ ִשׁית ְלר ֹאשׁוֹ ﬠ ֲֶט ֶרת פָּ ז:
21:4כִּ ְ
21:5חַ יִּ ים ָשׁאַ ל ִמ ְמּ נָתַ ָתּה לּוֹ ֹא ֶר י ִָמים עוֹלָ ם וָﬠֶ ד:
21:6גָּדוֹל כְּ בוֹדוֹ ִבּישׁוּﬠָ תֶ הוֹד וְהָ ָד ר ְתּ ַשׁוֶּה ﬠָ לָ יו:
י־ת ִשׁיתֵ הוּ ְב ָרכוֹת לָ ﬠַ ד ְתּחַ ֵדּהוּ ְב ִשׂ ְמחָ ה אֶ ת־פָּ נֶי :
21:7כִּ ְ
וּבחֶ סֶ ד ﬠֶ לְ יוֹן בַּ ל־יִמּוֹ ט:
21:8כִּ י־הַ מֶּ לֶ בֹּטֵ חַ בַּ יהוָה ְ
ִ 21:9תּ ְמצָא י ְָד לְ כָל־ ֹאיְבֶ י י ְִמי ְנ ִתּ ְמצָא ְלכָל 5־שֹׂנְאֶ י :
ְ 21:10תּ ִשׁיתֵ מוֹ כְּ תַ נּוּר אֵ שׁ לְ ﬠֵ ת פָּ נֶי יְהוָה ְבּאַ פּוֹ יְבַ לְּ ﬠֵ ם ְות ֹאכְ לֵ ם אֵ שׁ:
ִ 21:11פּ ְריָמוֹ מֵ אֶ ֶרץ ְתּאַ בֵּ ד ְוז ְַרﬠָ ם ִמ ְבּנֵי אָ ָדם:
21:12כִּ י־נָטוּ ﬠָ לֶ י ָרﬠָ ה חָ ְשׁבוּ ְמזִ ָמּה בַּ ל־יוּכָלוּ:
21:13כִּ י ְתּ ִשׁיתֵ מוֹ ֶשׁכֶם ְבּמֵ יתָ ֶרי ְתּכוֹנֵן ﬠַ ל־פְּ נֵיהֶ ם:
בוּר ֶת :
21:14רוּמָ ה יְהוָה ְבּ ֻﬠ ֶזּ נ ִָשׁ ָירה וּנְ ז ְַמּ ָרה גְּ ָ
22:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ ל־אַ יֶּלֶ ת הַ ַשּׁחַ ר ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
22:2אֵ לִ י אֵ לִ י לָ מָ ה ֲﬠז ְַבתָּ ִני ָרחוֹק ִמישׁוּﬠָ ִתי ִדּ ְב ֵרי ַשׁאֲ ג ִָתי:
ֹא־דוּמיָּה לִ י:
ִ
22:3אֱ הַ י אֶ ְק ָרא יוֹמָ ם וְל ֹא תַ ֲﬠנֶה וְלַ יְלָ ה וְל
יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל:
22:4וְאַ תָּ ה ָקדוֹשׁ ֵ
ְ 22:5בּ בָּ ְטחוּ אֲ בֹתֵ ינוּ בָּ ְטחוּ ו ְַתּפַ לְּ טֵ מוֹ:
ְנִמלָ טוּ ְבּ בָ ְטחוּ ְול ֹא־בוֹשׁוּ:
22:6אֵ לֶ י ָזﬠֲקוּ ו ְ
וּבזוּי ﬠָ ם:
ֹא־אישׁ חֶ ְרפַּ ת אָ ָדם ְ
22:7וְאָ נֹכִ י תוֹלַ ﬠַ ת וְל ִ
22:8כָּל־רֹאַ י יַלְ ﬠִ גוּ לִ י יַפְ ִטירוּ ְב ָשׂפָ ה יָ ִניעוּ ר ֹאשׁ:
 22:9גֹּ ל אֶ ל־יְהוָה יְפַ ְלּ ֵטהוּ ַיצִּ ילֵ הוּ כִּ י חָ פֵ ץ בּוֹ:
ל־שׁ ֵדי ִא ִמּי:
יחי ﬠַ ְ
22:10כִּ י־אַ תָּ ה גֹ ִחי ִמבָּ טֶ ן מַ ְב ִט ִ
22:11ﬠָ לֶ י הָ ְשׁלַ כְ ִתּי מֵ ָרחֶ ם ִמבֶּ טֶ ן ִא ִמּי אֵ לִ י אָ תָּ ה:
ל־תּ ְרחַ ק ִממֶּ נִּי כִּ י־צָ ָרה ְקרוֹבָ ה כִּ י־אֵ ין עוֹזֵר:
22:12אַ ִ
ירי בָ ָשׁן כִּ ְתּ רוּנִי:
ְ 22:13סבָ בוּנִי פָּ ִרים ַר ִבּים אַ ִבּ ֵ
יתם  Hebrew Mss //אֶ תָּ ם 14
 MTאֵ ָ

1

ת ִמיד 15
ָת ִמיד( ָ LXX // omit MT Tg Syr Vg

2

בֻוּרת 7
ִ MTבּגְ ֻברוֹת ִ Hebrew Mss Aquila Symmachus Syr Hier //בּגְ ֵ
ַ MTקּ ְמנוּ ַ Hebrew Mss //ק ְמנוּ 9
 Hebrew Mss LXX Tg // omit MTלְ כָל 9

3

) ְלפָ נֶי



4
5

22:14פָּ צוּ ﬠָ לַ י פִּ יהֶ ם כְּ אַ ְריֵה  1טֹ ֵרף ְושֹׁאֵ ג:
מוֹתי הָ יָה לִ ִבּי כַּדּוֹנָג נָמֵ ס ְבּתוֹ ֵמﬠָ י:
22:15כַּמַּ יִם ִנ ְשׁפַּ כְ ִתּי ו ְִה ְתפָּ ְרדוּ כָּל־ﬠַ צְ ָ
22:16יָבֵ שׁ כַּחֶ ֶרשׂ כּ ִֹחי וּלְ שׁוֹנִי מֻ ְדבָּ ק מַ לְ קוֹחָ י וְלַ ﬠֲפַ ר־מָ וֶת ִתּ ְשׁפְּ תֵ נִי:
22:17כִּ י ְסבָ בוּנִי כְּ לָ ִבים ַר ִבּים 2ﬠ ֲַדת ְמ ֵר ִﬠים ִה ִקּיפוּנִי כָּאֲ ִרוּ 3י ַָדי ו ְַרגְ לָ י:
אוּ־בי:
ִ
22:18אֲ סַ פֵּ ר כָּל־ﬠַ צְ מוֹתָ י הֵ ָמּה י ִַבּיטוּ ִי ְר
גוֹרל:
בוּשׁי יַפִּ ילוּ ָ
22:19יְחַ לְּ קוּ ְבג ַָדי לָ הֶ ם ְוﬠַ ל־לְ ִ
חוּשׁה:
ָ
ָלוּתי לְ ﬠֶ זְ ָר ִתי
ל־תּ ְרחָ ק אֱ י ִ
22:20וְאַ תָּ ה יְהוָה אַ ִ
יד ִתי:
22:21הַ צִּ ילָ ה ֵמחֶ ֶרב נ ְַפ ִשׁי ִמיַּד־כֶּלֶ ב י ְִח ָ
ֲנִיתנִי:
וּמ ַקּ ְרנֵי ֵר ִמים ﬠ ָ
הוֹשׁיﬠֵ נִי ִמ ִפּי אַ ְריֵה ִ
ִ 22:22
22:23אֲ סַ ְפּ ָרה ִשׁ ְמ לְ אֶ חָ י ְבּתוֹ ָקהָ ל אֲ הַ לְ לֶ ךָּ:
22:24י ְִראֵ י יְהוָה הַ לְ לוּהוּ כָּל־ז ֶַרע יַﬠֲקֹב כּ ְַבּדוּהוּ וְגוּרוּ ִממֶּ נּוּ כָּל־ז ֶַרע י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּב ַשׁוְּ עוֹ אֵ לָ יו ָשׁמֵ ﬠַ :
ֹא־ה ְס ִתּיר פָּ נָיו ִממֶּ נּוּ ְ
22:25כִּ י ל ֹא־בָ זָה וְל ֹא ִשׁ ַקּץ ﬠֱנוּת ﬠָ נִי וְל ִ
22:26מֵ ִא ְתּ ְת ִהלָּ ִתי ְבּ ָקהָ ל ָרב נ ְָד ַרי אֲ ַשׁלֵּ ם ֶנגֶד י ְֵראָ יו:
22:27י ֹאכְ לוּ ֲﬠ ָנוִים ְוי ְִשׂבָּ עוּ יְהַ לְ לוּ יְהוָה דּ ְֹר ָשׁיו י ְִחי לְ בַ ְבכֶם לָ ﬠַ ד:
ָל־מ ְשׁ ְפּחוֹת גּוֹיִם:
22:28יִזְ כְּ רוּ ְויָשֻׁ בוּ אֶ ל־יְהוָה כָּל־אַ פְ סֵ י־אָ ֶרץ ְוי ְִשׁ ַתּחֲ ווּ לְ פָ נֶי כּ ִ
ֹשׁל בַּ גּוֹיִם:
22:29כִּ י לַ יהוָה הַ ְמּלוּכָה וּמ ֵ
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ָל־יוֹר ֵדי ﬠָ פָ ר ְונַפְ ִשׁי לוֹ חַ יָּה :
ְ
ָל־דּ ְשׁנֵי־אֶ ֶרץ לְ פָ נָיו יִכְ ְרעוּ כּ
22:30אָ כְ לוּ וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ  4כּ ִ
22:31ז ֶַרע יַﬠַ ְב ֶדנּוּ יְסֻ פַּ ר לַ א ֹדנָי לַ דּוֹר:
22:32יָבֹאוּ ְויַגִּ ידוּ צִ ְד ָקתוֹ לְ ﬠַ ם נוֹלָ ד כִּ י ﬠָ ָשׂה:
ִ 23:1מזְ מוֹר לְ ָדוִד יְהוָה רֹﬠִ י ל ֹא אֶ ְחסָ ר:
ל־מי ְמנֻחוֹת ְינַהֲ לֵ נִי:
ִ 23:2בּנְאוֹת ֶדּ ֶשׁא י ְַר ִבּי ֵצנִי ﬠַ ֵ
23:3נַפְ ִשׁי יְשׁוֹבֵ ב יַ ְנחֵ נִי ְבמַ ﬠְ גְּ לֵ י־צ ֶֶדק לְ מַ ﬠַ ן ְשׁמוֹ:
וּמ ְשׁﬠַ נְתֶּ הֵ ָמּה ְינַחֲ מֻ נִי:
ירא ָרע כִּ י־אַ תָּ ה ִﬠמָּ ִדי ִשׁ ְב ְט ִ
ֹא־א ָ
23:4גַּם כִּ י־אֵ לֵ ְבּגֵיא צַלְ מָ וֶת ל ִ
כּוֹסי ְרוָיָה:
ֹאשׁי ִ
נְתּ בַ ֶשּׁ ֶמן ר ִ
23:5תַּ ֲﬠ ֹר לְ פָ נַי שֻׁ לְ חָ ן ֶנגֶד צ ְֹר ָרי ִדּ ַשּׁ ָ
ְשׁ ְב ִתּי ְבּבֵ ית־יְהוָה לְ ֹא ֶר י ִָמים:
23:6אַ טוֹב וָחֶ סֶ ד ִי ְר ְדּפוּנִי כָּל־יְמֵ י חַ יָּי ו ְִשׁ ְב ִתּי 6ו ַ
וּמלוֹאָ הּ תֵּ בֵ ל וְיֹ ְשׁבֵ י בָ הּ:
24:1לְ ָדוִד ִמזְ מוֹר לַ יהוָה הָ אָ ֶרץ ְ
24:2כִּ י־הוּא ﬠַ ל־י ִַמּים יְסָ ָדהּ וְﬠַ ל־נְהָ רוֹת יְכוֹנְ נֶהָ :
וּמי־יָקוּם ִבּ ְמקוֹם ָק ְדשׁוֹ:
ִ 24:3מי־יַﬠֲלֶ ה ְבהַ ר־יְהוָה ִ
ָשׂא לַ ָשּׁוְא נ ְַפ ִשׁוְֹ 7ול ֹא ִנ ְשׁבַּ ע לְ ִמ ְר ָמה:
24:4נְ ִקי כַפַּ יִם וּבַ ר־לֵ בָ ב אֲ ֶשׁר ל ֹא־נ ָ
ִשּׂא ְב ָרכָה ֵמאֵ ת יְהוָה וּצְ ָד ָקה ֵמאֱ הֵ י י ְִשׁעוֹ:
24:5י ָ
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24:6זֶה דּוֹר דרשו דּ ְֹר ָשׁיו ְמבַ ְק ֵשׁי פָ נֶי אֱ הֵ י יַﬠֲקֹב סֶ לָ ה:
אשׁיכֶם ו ְִהנּ ְָשׂאוּ פִּ ְתחֵ י עוֹלָ ם ְויָבוֹא מֶ לֶ הַ כָּבוֹד:
ְ 24:7שׂאוּ ְשׁﬠָ ִרים ָר ֵ
ִ 24:8מי זֶה מֶ לֶ הַ כָּבוֹד יְהוָה ִﬠזּוּז וְגִ בּוֹר יְהוָה גִּ בּוֹר ִמלְ חָ מָ ה:
וּשׂאוּ פִּ ְתחֵ י עוֹלָ ם ְויָב ֹא ֶמלֶ הַ כָּבוֹד:
אשׁיכֶם ְ
ְ 24:9שׂאוּ ְשׁﬠָ ִרים ָר ֵ
ִ 24:10מי הוּא זֶה ֶמלֶ הַ כָּבוֹד יְהוָה צְ בָ אוֹת הוּא מֶ לֶ הַ כָּבוֹד סֶ לָ ה:
25:1לְ ָדוִד אֵ לֶ י יְהוָה נַפְ ִשׁי אֶ ָשּׂא:
בוֹשׁה אַ ל־יַﬠַ לְ צוּ אֹ יְבַ י ִלי:
25:2אֱ הַ י ְבּ בָ ַט ְח ִתּי אַ ל־אֵ ָ
יקם:
25:3גַּם כָּל־קֹ וֶי ל ֹא יֵבֹשׁוּ יֵבֹשׁוּ הַ בּוֹגְ ִדים ֵר ָ
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חוֹתי לַ ְמּ ֵדנִי:
הוֹדיﬠֵ נִי ֹא ְר ֶ
ְ 25:4דּ ָרכֶי יְהוָה ִ
יתי כָּל־הַ יּוֹם:
אוֹת ִקוִּ ִ
25:5הַ ְד ִרי ֵכנִי בַ אֲ ִמתֶּ וְלַ ְמּ ֵדנִי כִּ י־אַ תָּ ה אֱ הֵ י י ְִשׁﬠִ י ְ
ֹר־רחֲ מֶ י יְהוָה וַחֲ סָ ֶדי כִּ י מֵ עוֹלָ ם הֵ מָּ ה:
25:6זְ כ ַ
טוּב יְהוָה:
ָר־לי־אַ תָּ ה לְ מַ ﬠַ ן ְ
ל־תּזְ ֹכּ ר כְּ חַ ְס ְדּ זְ כ ִ
וּרי וּפְ ָשׁﬠַ י אַ ִ
25:7חַ טּ ֹאות נְ ע ַ
יוֹרה חַ טָּ ִאים בַּ ָדּ ֶר :
25:8טוֹב־ ְוי ָָשׁר יְהוָה ﬠַ ל־כֵּן ֶ
25:9י ְַד ֵר ֲﬠ ָנוִים בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט וִילַ מֵּ ד ֲﬠ ָנוִים ַדּ ְרכּוֹ:
25:10כָּל־אָ ְרחוֹת יְהוָה חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת לְ נֹצְ ֵרי ְב ִריתוֹ וְﬠֵ דֹתָ יו:
ן־שׁ ְמ יְהוָה וְסָ לַ ְח ָתּ לַ ﬠֲונִי כִּ י ַרב־הוּא:
25:11לְ ַמﬠַ ִ
יוֹרנּוּ ְבּ ֶד ֶר י ְִבחָ ר:
ִ 25:12מי־זֶה הָ ִאישׁ י ְֵרא יְהוָה ֶ
ִירשׁ אָ ֶרץ:
25:13נַפְ שׁוֹ ְבּטוֹב ָתּלִ ין ְוז ְַרעוֹ י ַ
הוֹדיﬠָ ם:
וּב ִריתוֹ ְל ִ
25:14סוֹד יְהוָה לִ ֵיראָ יו ְ
25:15ﬠֵ ינַי תָּ ִמיד אֶ ל־יְהוָה כִּ י הוּא־יוֹצִ יא מֵ ֶר ֶשׁת ַרגְ לָ י:
25:16פְּ נֵה־אֵ לַ י וְחָ ֵנּנִי כִּ י־י ִָחיד וְﬠָ נִי אָ נִי:
וּמ ְמּצוּקוֹתַ י 1הוֹצִ יאֵ נִי:
ָ 25:17צרוֹת לְ בָ ִבי הַ ְרחֵ יב ִ
ְשׂא לְ כָל־חַ טּ ֹאותָ י:
ְ 25:18ראֵ ה ﬠָ ְניִי וַﬠֲמָ לִ י ו ָ
י־רבּוּ ו ְִשׂנְאַ ת חָ מָ ס ְשׂנֵאוּנִי:
ְ 25:19ראֵ ה־אוֹיְבַ י כִּ ָ
יתי בָ :
ָ 25:20שׁ ְמ ָרה נ ְַפ ִשׁי וְהַ צִּ ילֵ נִי אַ ל־אֵ בוֹשׁ כִּ י־חָ ִס ִ
יתי יְהוָה:2
25:21תֹּם־וָיֹ ֶשׁר יִצְּ רוּנִ י כִּ י ִקוִּ ִ
ְ 25:22פּ ֵדה אֱ ִהים אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמכֹּל צָ רוֹתָ יו:
ְ 26:1ל ָדוִד ָשׁ ְפ ֵטנִי יְהוָה כִּ י־אֲ נִי ְבּתֻ ִמּי הָ לַ כְ ִתּי וּבַ יהוָה בָּ ַט ְח ִתּי ל ֹא אֶ ְמﬠָ ד:
ְ 26:2בּחָ ֵננִי יְהוָה ְונַסֵּ ִני צרופה ָצ ְרפָ ה כִ לְ יוֹתַ י וְלִ ִבּי:
26:3כִּ י־חַ ְס ְדּ לְ ֶנגֶד ﬠֵ ינָי ו ְִה ְתהַ לַּ כְ ִתּי בַּ אֲ ִמתֶּ :
י־שׁוְא וְﬠִ ם ַנﬠֲלָ ִמים ל ֹא אָ בוֹא:
ם־מתֵ ָ
ְ
26:4ל ֹא־י ַָשׁ ְב ִתּי ﬠִ
ם־ר ָשׁ ִﬠים ל ֹא אֵ ֵשׁב:
ֵאתי ְקהַ ל ְמ ֵר ִﬠים ו ְִﬠ ְ
ָ 26:5שׂנ ִ
ת־מזְ בַּ חֲ יְהוָה:
ִ
26:6אֶ ְרחַ ץ ְבּ ִנ ָקּיוֹן כַּפָּ י וַאֲ ס ְֹבבָ ה אֶ
תּוֹדה וּלְ סַ פֵּ ר כָּל־נִפְ לְ אוֹתֶ י :
26:7לַ ְשׁ ִמﬠַ ְבּקוֹל ָ
בוֹד :
וּמ קוֹם ִמ ְשׁכַּן כְּ ֶ
ית ְ
26:8יְהוָה אָ הַ ְב ִתּי ְמעוֹן בֵּ ֶ
26:9אַ ל־תֶּ אֱ סֹף ﬠִ ם־חַ טָּ ִאים נַפְ ִשׁי וְﬠִ ם־אַ ְנ ֵשׁי ָד ִמים חַ יָּי:
ִימי ָנם מָ לְ אָ ה שֹּׁחַ ד:
ידיהֶ ם זִ מָּ ה ו ִ
ר־בּ ֵ
26:10אֲ ֶשׁ ִ
26:11וַאֲ נִי ְבּתֻ ִמּי אֵ לֵ פְּ ֵד ִני וְחָ ֵנּנִי:
ַ 26:12רגְ לִ י ﬠָ ְמ ָדה ְב ִמישׁוֹר ְבּמַ ְקהֵ לִ ים אֲ בָ ֵר יְהוָה:
אוֹרי ְוי ְִשׁ ִﬠי ִמ ִמּי ִא ָירא יְהוָה ָמעוֹז־חַ יַּי ִמ ִמּי אֶ ְפחָ ד:
ְ 27:1ל ָדוִד יְהוָה ִ
ת־בּ ָשׂ ִרי ָצ ַרי ְו ֹאיְבַ י לִ י הֵ מָּ ה כ ְָשׁלוּ ְונָפָ לוּ:
ְ
ִ 27:2בּ ְקרֹב ﬠָ לַ י ְמ ֵרﬠִ ים לֶ אֱ כֹל אֶ
ם־תּקוּם ﬠָ לַ י ִמלְ חָ ָמה ְבּז ֹאת אֲ נִי בוֹטֵ חַ :
ִירא לִ ִבּי ִא ָ
ִ 27:3אם־תַּ חֲ נֶה ﬠָ לַ י מַ חֲ נֶה ל ֹא־י ָ
וּלבַ ֵקּר ְבּהֵ יכָלוֹ:
27:4אַ חַ ת ָשׁאַ לְ ִתּי מֵ אֵ ת־יְהוָה אוֹתָ הּ אֲ בַ ֵקּשׁ ִשׁ ְב ִתּי ְבּבֵ ית־יְהוָה כָּל־י ְֵמי חַ יַּי לַ חֲ זוֹת ְבּנֹﬠַ ם־יְהוָה ְ
ְרוֹממֵ נִי:
27:5כִּ י יִצְ פְּ נֵנִי ְבּסֻ כֹּה ְבּיוֹם ָרﬠָ ה י ְַס ִתּ ֵרנִי ְבּסֵ תֶ ר אָ הֳ לוֹ ְבּצוּר י ְ
ֹאשׁי ﬠַ ל ֹאיְבַ י ְס ִביבוֹתַ י וְאֶ זְ ְבּחָ ה ְבאָ הֳ לוֹ זִ ְבחֵ י ְתרוּﬠָ ה אָ ִשׁי ָרה וַאֲ ז ְַמּ ָרה לַ יהוָה:
27:6וְﬠַ תָּ ה יָרוּם ר ִ
קוֹלי אֶ ְק ָרא וְחָ ֵנּנִי וַ ֲﬠנֵנִי:
ְ 27:7שׁמַ ע־יְהוָה ִ
27:8לְ אָ מַ ר לִ ִבּי ִבּ ַק ְשׁ ִתּי פָ נֶי  3אֶ ת־פָּ נֶי יְהוָה אֲ בַ ֵקּשׁ:
ל־תּﬠַ זְ בֵ נִי אֱ הֵ י י ְִשׁﬠִ י:
ל־תּ ְטּ ֵשׁנִי וְאַ ַ
ט־בּאַ ף ﬠַ ְב ֶדּ ﬠֶ זְ ָר ִתי הָ יִיתָ אַ ִ
27:9אַ ל־תַּ ְסתֵּ ר פָּ נֶי ִממֶּ נִּי אַ ל־תַּ ְ
27:10כִּ י־אָ ִבי ו ְִא ִמּי ֲﬠזָבוּנִי וַיהוָה יַאַ ְספֵ נִי:
שׁוֹר ָרי:
הוֹרנִי יְהוָה ַדּ ְר ֶכּ וּ ְנחֵ נִי ְבּ ֹא ַרח ִמישׁוֹר לְ מַ ﬠַ ן ְ
ֵ 27:11
י־שׁ ֶקר וִיפֵ חַ חָ מָ ס:
מוּ־בי ﬠֵ ֵד ֶ
ִ
ל־תּ ְתּ ֵננִי ְבּ ֶנפֶ שׁ ָצ ָרי כִּ י ָק
27:12אַ ִ
נְתּי ִל ְראוֹת ְבּ טוּב־יְהוָה ְבּאֶ ֶרץ חַ יִּ ים:
27:13לוּלֵ א הֶ אֱ ַמ ִ
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ַ 27:14קוֵּה אֶ ל־יְהוָה חֲ זַק ְויַאֲ מֵ ץ לִ בֶּ ְו ַקוֵּה אֶ ל־יְהוָה:
ם־יוֹר ֵדי בוֹר:
ְ
ְנִמ ַשׁ ְל ִתּי ִﬠ
ן־תּחֱ ֶשׁה ִמ ֶמּנִּי ו ְ
צוּרי אַ ל־תֶּ חֱ ַרשׁ ִמ ֶמּ ִנּי פֶּ ֶ
28:1לְ ָדוִד אֵ לֶ י יְהוָה אֶ ְק ָרא ִ
ל־דּ ִביר ָק ְד ֶשׁ :
ְ 28:2שׁמַ ע קוֹל תַּ חֲ נוּנַי ְבּ ַשׁוְּ ﬠִ י אֵ לֶ י ְבּנ ְָשׂ ִאי י ַָדי אֶ ְ
ם־רﬠֵ יהֶ ם ו ְָרﬠָ ה ִבּלְ בָ בָ ם:
ם־ר ָשׁ ִﬠים וְﬠִ ם־ ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן דּ ְֹב ֵרי ָשׁלוֹם ﬠִ ֵ
ל־תּ ְמ ְשׁכֵנִ י ﬠִ ְ
28:3אַ ִ
ֲשׂה י ְֵדיהֶ ם ֵתּן לָ הֶ ם הָ ֵשׁב גְּ מוּלָ ם לָ הֶ ם:
28:4תֶּ ן־לָ הֶ ם כְּ פָ ﬠֳלָ ם וּכְ רֹﬠַ ַמﬠַ ְללֵ יהֶ ם כְּ ַמﬠ ֵ
ֲשׂה י ָָדיו יֶהֶ ְרסֵ ם ְול ֹא י ְִבנֵם:
28:5כִּ י ל ֹא י ִָבינוּ אֶ ל־פְּ ֻﬠ ת יְהוָה וְאֶ ל־מַ ﬠ ֵ
י־שׁמַ ע קוֹל תַּ חֲ נוּנָי:
28:6בָּ רוּ יְהוָה כִּ ָ
הוֹדנּוּ:
וּמ ִשּׁ ִירי אֲ ֶ
28:7יְהוָה ﬠֻזִּ י וּמָ גִ נִּי בּוֹ בָ טַ ח לִ ִבּי ְו ֶנ ֱﬠז ְָר ִתּי וַ ַיּ ֲﬠ ז ִל ִבּי ִ
וּמעוֹז יְשׁוּעוֹת ְמ ִשׁיחוֹ הוּא:
28:8יְהוָה עֹ ז־לְ ﬠַ מּוֹ ָ 1
הוֹשׁיﬠָ ה אֶ ת־ﬠַ מֶּ וּבָ ֵר אֶ ת־נַחֲ לָ תֶ ְוּרﬠֵ ם ְונ ְַשּׂאֵ ם ﬠַ ד־הָ עוֹלָ ם:
ִ 28:9
ִ 29:1מזְ מוֹר לְ ָדוִד הָ בוּ לַ יהוָה ְבּנֵי אֵ ִלים הָ בוּ לַ יהוָה כָּבוֹד וָעֹ ז:
ת־קֹד שׁ:
ֶ
29:2הָ בוּ לַ יהוָה כְּ בוֹד ְשׁמוֹ ִה ְשׁתַּ חֲ ווּ לַ יהוָה ְבּהַ ְד ַר
29:3קוֹל יְהוָה ﬠַ ל־הַ ָמּיִם אֵ ל־הַ כָּבוֹד ִה ְרﬠִ ים ְיהוָה ﬠַ ל־מַ ִי ם ַר ִבּים:
29:4קוֹל־יְהוָה בַּ כֹּחַ קוֹל יְהוָה בֶּ הָ ָד ר:
ְשׁבֵּ ר יְהוָה אֶ ת־אַ ְרזֵי הַ לְּ בָ נוֹן:
29:5קוֹל יְהוָה שֹׁבֵ ר אֲ ָרזִ ים ַוי ַ
ן־ראֵ ִמים:
ידם כְּ מוֹ־ﬠֵ גֶל ְלבָ נוֹן ו ְִשׂ ְריֹ ן כְּ מוֹ בֶ ְ
ַ 29:6ויּ ְַר ִק ֵ
29:7קוֹל־יְהוָה חֹ צֵב לַ הֲ בוֹת אֵ שׁ:
29:8קוֹל יְהוָה י ִָחיל ִמ ְדבָּ ר י ִָחיל יְהוָה ִמ ְדבַּ ר ָק ֵדשׁ:
וּבהֵ יכָלוֹ כֻּלּוֹ אֹ מֵ ר כָּבוֹד:
29:9קוֹל יְהוָה יְחוֹלֵ ל אֵ ילוֹת 2וַיֶּחֱ שֹׂף יְﬠָ רוֹת ְ
ֵשׁב יְהוָה מֶ לֶ לְ עוֹלָ ם:
29:10יְהוָה לַ מַּ בּוּל י ָָשׁב וַיּ ֶ
29:11יְהוָה עֹז לְ ﬠַ מּוֹ יִתֵּ ן יְהוָה יְבָ ֵר אֶ ת־ﬠַ מּוֹ בַ ָשּׁלוֹם:
ִ 30:1מזְ מוֹר ִשׁיר־חֲ נֻכַּת הַ בַּ יִת לְ ָדוִד:
ֹא־שׂמַּ ְחתָּ ֹאיְבַ י לִ י:
רוֹמ ְמ יְהוָה כִּ י ִדלִּ יתָ נִי ְול ִ
30:2אֲ ִ
30:3יְהוָה אֱ הָ י ִשׁוַּﬠְ ִתּי אֵ לֶ י ו ִַתּ ְרפָּ אֵ נִי:
מיורדי־מיּ ְָר ִדי־בוֹר:
ִ
יתנִי
ן־שׁאוֹל נַפְ ִשׁי ִחיִּ ַ
30:4יְהוָה הֶ ﬠֱלִ יתָ ִמ ְ
ידיו וְהוֹדוּ לְ ֵזכֶר ָק ְדשׁוֹ:
30:5ז ְַמּרוּ לַ יהוָה חֲ ִס ָ
30:6כִּ י ֶרגַע ְבּאַ פּוֹ חַ יִּ ים ִבּ ְרצוֹנוֹ בָּ ﬠֶ ֶרב יָלִ ין בֶּ כִ י וְלַ בּ ֶֹקר ִרנָּה:
30:7וַאֲ נִי אָ מַ ְר ִתּי ְב ַשׁלְ וִי בַּ ל־אֶ מּוֹט לְ עוֹלָ ם:
ִיתי נ ְִבהָ ל:
30:8יְהוָה ִבּ ְרצוֹ ְנ הֶ ﬠֱמַ ְד ָתּה לְ הַ ְר ִרי עֹז ִה ְס ַתּ ְר ָתּ פָ נֶי הָ י ִ
30:9אֵ לֶ י יְהוָה אֶ ְק ָרא וְאֶ ל־אֲ ֹדנָי אֶ ְתחַ נָּן:
יוֹד ﬠָ פָ ר הֲ יַגִּ יד אֲ ִמ ֶתּ :
ל־שׁחַ ת הֲ ְ
ַ 30:10מה־בֶּ ַצע ְבּ ָד ִמי ְבּ ִר ְד ִתּי אֶ ָ
ְ 30:11שׁמַ ע־יְהוָה וְחָ ֵנּנִי יְהוָה הֱ יֵה־עֹ זֵר ִלי:
30:12הָ פַ כְ תָּ ִמ ְספְּ ִדי לְ ָמחוֹל לִ י פִּ תַּ ְחתָּ ַשׂ ִקּי ו ְַתּאַ זְּ ֵרנִי ִשׂ ְמחָ ה:
אוֹד ךָּ:
30:13לְ מַ ﬠַ ן ְיזַמֶּ ְר כָבוֹד ְול ֹא ִידֹּם יְהוָה אֱ הַ י לְ עוֹלָ ם ֶ
31:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
בוֹשׁה לְ עוֹלָ ם ְבּצִ ְד ָק ְת פַ ְלּטֵ נִי:
יתי אַ ל־אֵ ָ
ְ 31:2בּ יְהוָה חָ ִס ִ
הוֹשׁיﬠֵ נִי:
31:3הַ טֵּ ה אֵ לַ י אָ זְ ְנ ְמהֵ ָרה הַ צִּ ילֵ נִי הֱ יֵה לִ י לְ צוּר־מָ עוֹז לְ בֵ ית ְמצוּדוֹת לְ ִ
וּתנַהֲ לֵ נִי:
צוּד ִתי אָ תָּ ה וּלְ מַ ﬠַ ן ִשׁ ְמ תַּ ְנחֵ נִי ְ
וּמ ָ
31:4כִּ י־סַ לְ ﬠִ י ְ
31:5תּוֹצִ יאֵ נִי מֵ ֶר ֶשׁת זוּ טָ ְמנוּ לִ י כִּ י־אַ תָּ ה מָ עוּזִּ י:
אוֹתי יְהוָה אֵ ל אֱ ֶמת:
רוּחי פָּ ִדיתָ ה ִ
ְ 31:6בּי ְָד אַ ְפ ִקיד ִ
י־שׁוְא וַאֲ נִי אֶ ל־יְהוָה בָּ טָ ְח ִתּי:
ֵאתי הַ שּׁ ְֹמ ִרים הַ ְבלֵ ָ
ָ 31:7שׂנ ִ
ית אֶ ת־ﬠָ נְ יִי י ַָד ְﬠ ָתּ ְבּ ָצרוֹת נ ְַפ ִשׁי:
31:8אָ גִ ילָ ה וְאֶ ְשׂ ְמחָ ה ְבּחַ ְס ֶדּ אֲ ֶשׁר ָר ִא ָ
ְ 31:9ול ֹא ִה ְסגּ ְַר ַתּנִי ְבּיַד־אוֹיֵב הֶ ﬠ ֱַמ ְד ָתּ בַ מֶּ ְרחָ ב ַרגְ לָ י:
וּב ְטנִי:
31:10חָ ֵנּנִי יְהוָה כִּ י ַצר־לִ י ﬠָ ְשׁ ָשׁה ְבכַﬠַ ס ﬠֵ ינִי נַפְ ִשׁי ִ
ָשׁל בָּ ֳﬠנִי 3כ ִֹחי וַﬠֲצָמַ י ﬠָ ֵשׁשׁוּ:
וּשׁנוֹתַ י בַּ אֲ ָנחָ ה כּ ַ
31:11כִּ י כָלוּ ְביָגוֹן חַ יַּי ְ
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ִיתי חֶ ְרפָּ ה וְלִ שֲׁ ֵכנַי ְמאֹד 1וּפַ חַ ד לִ ְמי ָֻדּﬠָ י רֹאַ י בַּ חוּץ נ ְָדדוּ ִמ ֶמּנִּי:
ִ 31:12מכָּל־צ ְֹר ַרי הָ י ִ
ִיתי כִּ כְ לִ י אֹבֵ ד:
31:13נ ְִשׁכּ ְַח ִתּי כְּ מֵ ת ִמלֵּ ב הָ י ִ
31:14כִּ י ָשׁמַ ﬠְ ִתּי ִדּבַּ ת ַר ִבּים מָ גוֹר ִמסָּ ִביב ְבּ ִהוּ ְָס ָדם יַחַ ד ﬠָ לַ י לָ ַקחַ ת נ ְַפ ִשׁי ז ָָממוּ:
31:15וַאֲ ִני ﬠָ לֶ י בָ טַ ְח ִתּי יְהוָה אָ מַ ְר ִתּי אֱ הַ י אָ תָּ ה:
תּתָ י הַ צִּ ילֵ נִי ִמיַּד־אוֹיְבַ י וּמֵ ר ְֹדפָ י:
ְ 31:16בּי ְָד ﬠִ ֹ
הוֹשׁיﬠֵ נִי ְבחַ ְס ֶדּ :
ִ
31:17הָ ִא ָירה פָ נֶי ﬠַ ל־ﬠַ ְב ֶדּ
אתי יֵבֹשׁוּ ְר ָשׁﬠִ ים י ְִדּמוּ לִ ְשׁאוֹל:
בוֹשׁה כִּ י ְק ָר ִ
31:18יְהוָה אַ ל־אֵ ָ
31:19תֵּ אָ לַ ְמנָה ִשׂפְ תֵ י ָשׁ ֶקר הַ דּ ְֹברוֹת ﬠַ ל־צ ִַדּיק ﬠָ תָ ק ְבּגַאֲ וָה וָבוּז:
ב־טוּב אֲ ֶשׁר־צָפַ נְתָּ לִּ ֵיראֶ י פָּ ﬠַ לְ תָּ לַ חֹ ִסים בָּ ֶנגֶד ְבּנֵי אָ ָדם:
ְ
31:20מָ ה ַר
31:21תַּ ְס ִתּ ֵירם ְבּסֵ תֶ ר פָּ נֶי מֵ רֻ כְ סֵ י ִאישׁ ִתּצְ פְּ נֵם ְבּסֻ כָּה מֵ ִריב לְ שֹׁנוֹת:
31:22בָּ רוּ יְהוָה כִּ י ִה ְפ ִליא חַ ְסדּוֹ ִלי ְבּﬠִ יר מָ צוֹר:
31:23וַאֲ נִי אָ מַ ְר ִתּי ְבחָ פְ זִ י ִנגְ ַרזְ ִתּי ִמ ֶנּגֶד ﬠֵ ינֶי אָ כֵן ָשׁמַ ﬠְ תָּ קוֹל תַּ חֲ נוּנַי ְבּ ַשׁוְּ ִﬠי אֵ לֶ י :
וּמ ַשׁלֵּ ם ﬠַ ל־יֶתֶ ר עֹ ֵשׂה גַאֲ וָה:
ידיו אֱ מוּנִים ֹנ ֵצר יְהוָה ְ
31:24אֶ הֱ בוּ אֶ ת־יְהוָה כָּל־חֲ ִס ָ
ִ 31:25חזְ קוּ ְויַאֲ ֵמץ לְ בַ ְבכֶם כָּל־הַ ְמיַחֲ ִלים לַ יהוָה:
32:1לְ ָדוִד מַ ְשׂכִּ יל אַ ְשׁ ֵרי ְנשׂוּי־פֶּ ַשׁע כְּ סוּי חֲ טָ אָ ה:
32:2אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם ל ֹא י ְַחשֹׁב יְהוָה לוֹ ﬠָ ון וְאֵ ין ְבּ רוּחוֹ ְר ִמיָּה:
ֲצָמי ְבּ ַשׁאֲ ג ִָתי כָּל־הַ יּוֹם:
32:3כִּ י־הֶ חֱ ַר ְשׁ ִתּי בָּ לוּ ﬠ ָ
32:4כִּ י יוֹמָ ם וָלַ יְלָ ה ִתּכְ בַּ ד ﬠָ לַ י י ֶָד נ ְֶהפַּ לְ שֻׁ ִדּי ְ 2בּחַ ְר ֹבנֵי ַקיִץ סֶ לָ ה:
אתי סֶ לָ ה:
את ﬠֲון חַ טָּ ִ
ָשׂ ָ
אוֹדה ﬠֲלֵ י פְ ָשׁﬠַ י לַ יהוָה וְאַ תָּ ה נ ָ
יתי אָ מַ ְר ִתּי ֶ
אוֹדי ֲﬠ ַוﬠֲונִי ל ֹא־כִ ִסּ ִ
אתי ִ
32:5חַ טָּ ִ
32:6ﬠַ ל־ז ֹאת י ְִתפַּ לֵּ ל כָּל־חָ ִסיד אֵ לֶ י ְלﬠֵ ת ְמצ ֹא ַרק ְל ֵשׁטֶ ף ַמיִם ַר ִבּים אֵ לָ יו ל ֹא יַגִּ יעוּ:
סוֹבבֵ נִי סֶ לָ ה:
32:7אַ תָּ ה סֵ תֶ ר לִ י ִמ ַצּר ִתּצְּ ֵר ִני ָרנֵּי פַ לֵּ ט ְתּ ְ
ְאוֹר ְבּ ֶד ֶר ־זוּ תֵ לֵ ִאי ֲﬠ ָצה ﬠָ לֶ י ﬠֵ ינִי:
32:8אַ ְשׂכִּ ילְ ו ְ
ל־תּ ְהיוּ כְּ סוּס כְּ פֶ ֶרד אֵ ין הָ ִבין ְבּמֶ תֶ ג־ו ֶָרסֶ ן ﬠֶ ְדיוֹ לִ ְבלוֹם בַּ ל ְקרֹב אֵ לֶ י :
32:9אַ ִ
ְסוֹבבֶ נּוּ:
אוֹבים לָ ָר ָשׁע וְהַ בּוֹטֵ חַ בַּ יהוָה חֶ סֶ ד י ְ
ַ 32:10ר ִבּים מַ כְ ִ
ִ 32:11שׂ ְמחוּ בַ יהוָה וְגִ ילוּ צ ִַדּ ִיקים וְהַ ְרנִינוּ כָּל־ ִי ְשׁ ֵרי־לֵ ב:
ְשׁ ִרים נָאוָה ְת ִהלָּ ה:
ַ 33:1ר ְנּנוּ צ ִַדּ ִיקים בַּ יהוָה לַ י ָ
33:2הוֹדוּ לַ יהוָה ְבּכִ נּוֹר ְבּנֵבֶ ל ﬠָ שׂוֹר ז ְַמּרוּ־לוֹ:
יטיבוּ ַנגֵּן ִבּ ְתרוּﬠָ ה:
ִ 33:3שׁירוּ־לוֹ ִשׁיר חָ ָדשׁ הֵ ִ
ֲשׂהוּ בֶּ אֱ מוּנָה:
33:4כִּ י־י ָָשׁר ְדּבַ ר־יְהוָה ְוכָל־מַ ﬠ ֵ
וּמ ְשׁפָּ ט חֶ סֶ ד יְהוָה ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ:
33:5אֹהֵ ב צְ ָד ָקה ִ
וּברוּחַ פִּ יו כָּל־צְ בָ אָ ם:
ִ 33:6בּ ְדבַ ר יְהוָה ָשׁמַ יִם ַנﬠֲשׂוּ ְ
ֹ 33:7כּנֵס ַכּנֵּד מֵ י הַ יָּם נֹתֵ ן ְבּ ֹא ָצרוֹת ְתּהוֹמוֹת:
33:8י ְִיראוּ מֵ יְהוָה כָּל־הָ אָ ֶרץ ִמ ֶמּנּוּ יָגוּרוּ כָּל־יֹ ְשׁבֵ י תֵ בֵ ל:
33:9כִּ י הוּא אָ ַמר ַויּ ִֶהי הוּא־צִ וָּה ַו ַיּ ֲﬠמֹד:
33:10יְהוָה הֵ פִ יר ֲﬠ ַצת־גּוֹיִם הֵ נִיא מַ ְח ְשׁבוֹת ﬠַ ִמּים:
33:11ﬠֲצַת יְהוָה ְלעוֹלָ ם תַּ ֲﬠמֹד ַמ ְח ְשׁבוֹת ִלבּוֹ ְלדֹר ָודֹר:
33:12אַ ְשׁ ֵרי הַ גּוֹי אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֱ הָ יו הָ ﬠָ ם בָּ חַ ר לְ נַחֲ לָ ה לוֹ:
ָל־בּנֵי הָ אָ ָדם:
ִ 33:13מ ָשּׁמַ יִם ִה ִבּיט יְהוָה ָראָ ה אֶ ת־כּ ְ
כוֹן־שׁ ְבתּוֹ ִה ְשׁגִּ יחַ אֶ ל כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ:
ִ
ִ 33:14מ ְמּ
ֲשׂיהֶ ם:
33:15הַ יֹּ ֵצר יַחַ ד לִ בָּ ם הַ ֵמּ ִבין אֶ ל־כָּל־מַ ﬠ ֵ
נוֹשׁע ְבּ ָרב־חָ יִל גִּ בּוֹר ל ֹא־ ִי ָנּצֵל ְבּ ָרב־כֹּחַ :
ָ
33:16אֵ ין־הַ מֶּ לֶ
וּברֹב חֵ ילוֹ ל ֹא יְמַ לֵּ ט:
ֶ 33:17שׁ ֶקר הַ סּוּס לִ ְתשׁוּﬠָ ה ְ
ִ 33:18הנֵּה ﬠֵ ין יְהוָה אֶ ל־י ְֵראָ יו לַ ְמיַחֲ לִ ים לְ חַ ְסדּוֹ:
33:19לְ הַ צִּ יל ִממָּ וֶת נַפְ ָשׁם וּלְ חַ יּוֹתָ ם בָּ ָרﬠָ ב:
33:20נ ְַפ ֵשׁנוּ ִחכְּ ָתה לַ יהוָה ﬠֶ זְ ֵרנוּ וּ ָמגִ נֵּנוּ הוּא:
33:21כִּ י־בוֹ י ְִשׂמַ ח לִ בֵּ נוּ כִּ י ְב ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ בָ טָ ְחנוּ:
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33:22י ְִהי־חַ ְס ְדּ יְהוָה ﬠָ לֵ ינוּ כַּאֲ ֶשׁ ר יִחַ לְ נוּ לָ :
34:1לְ ָדוִד ְבּ ַשׁנּוֹתוֹ אֶ ת־טַ ﬠְ מוֹ ִלפְ נֵי אֲ ִבימֶ לֶ וַ ְיגָרֲ ֵשׁהוּ וַיֵּלַ :
34:2אֲ בָ רֲ כָה אֶ ת־יְה ָוה ְבּכָל־ﬠֵ ת תָּ ִמיד ְתּ ִהלָּ תוֹ ְבּפִ י:
34:3בַּ יהוָה ִתּ ְתהַ לֵּ ל נַפְ ִשׁי י ְִשׁ ְמעוּ ֲﬠ ָנוִים ְוי ְִשׂמָ חוּ:
רוֹממָ ה ְשׁמוֹ י ְַח ָדּו:
34:4גּ ְַדּלוּ לַ יהוָה ִא ִתּי וּ ְנ ְ
גוּרוֹתי ִהצִּ ילָ נִי:
ַ
ָל־מ
וּמכּ ְ
ָ 34:5דּ ַר ְשׁ ִתּי אֶ ת־יְהוָה וְﬠָ ָננִי ִ
ִ 34:6ה ִבּיטוּ אֵ לָ יו ְונָהָ רוּ וּפְ נֵיהֶ ם אַ ל־י ְֶחפָּ רוּ:
הוֹשׁיעוֹ:
ִ
וּמכָּל־ ָצ רוֹתָ יו
34:7זֶה ﬠָ ִני ָק ָרא וַיהוָה ָשׁמֵ ﬠַ ִ
יראָ יו וַיְחַ לְּ צֵ ם:
34:8חֹ נֶה ַמלְ אַ ־יְהוָה סָ ִביב ִל ֵ
ַ 34:9טﬠֲמוּ ְוּראוּ כִּ י־טוֹב יְהוָה אַ ְשׁ ֵרי הַ גֶּבֶ ר יֶחֱ סֶ ה־בּוֹ:
ֹשׁיו כִּ י־אֵ ין מַ ְחסוֹר לִ ֵיראָ יו:
34:10יְראוּ אֶ ת־יְהוָה ְקד ָ
34:11כְּ פִ ִירים ָרשׁוּ ְו ָרﬠֵ בוּ ְוד ְֹר ֵשׁי יְהוָה ל ֹא־י ְַח ְסרוּ כָל־טוֹב:
עוּ־לי ִי ְראַ ת יְהוָה אֲ לַ מֶּ ְדכֶם:
34:12לְ כוּ־בָ נִ ים ִשׁ ְמ ִ
ִ 34:13מי־הָ ִאישׁ הֶ חָ פֵ ץ חַ יִּ ים אֹהֵ ב י ִָמים ִל ְראוֹת טוֹב:
וּשׂפָ ֶתי ִמ ַדּבֵּ ר ִמ ְרמָ ה:
ְ 34:14נצֹר ְלשׁוֹ ְנ מֵ ָרע ְ
ֲשׂה־טוֹב בַּ ֵקּשׁ ָשׁלוֹם ו ְָר ְדפֵ הוּ:
34:15סוּר מֵ ָרע וַﬠ ֵ
ל־שׁוְﬠָ ָתם:
34:16ﬠֵ ינֵי יְהוָה אֶ ל־צ ִַדּ ִיקים וְאָ זְ נָיו אֶ ַ
34:17פְּ נֵי יְהוָה ְבּעֹ ֵשׂי ָרע ְלהַ כְ ִרית מֵ אֶ ֶרץ זִ כְ ָרם:
וּמכָּל־ ָצ רוֹתָ ם ִהצִּ ילָ ם:
ָ 34:18צﬠֲקוּ ַצ ִדּ ִיקים 1וַיהוָה ָשׁמֵ ﬠַ ִ
יוֹשׁיﬠַ :
ת־דּכְּ אֵ י־רוּחַ ִ
ָ 34:19קרוֹב יְהוָה לְ נִ ְשׁ ְבּ ֵרי־לֵ ב וְאֶ ַ
וּמ ֻכּלָּ ם יַצִּ ילֶ נּוּ יְהוָה:
ַ 34:20רבּוֹת ָרעוֹת ַצ ִדּיק ִ
34:21שֹׁמֵ ר כָּל־ﬠַ צְ מוֹתָ יו אַ חַ ת מֵ הֵ נָּה ל ֹא ִנ ְשׁבָּ ָרה:
ְ 34:22תּמוֹתֵ ת ָר ָשׁע ָרﬠָ ה ְושֹׂנְאֵ י צ ִַדּיק י ְֶא ָשׁמוּ:
פּוֹדה יְהוָה נֶפֶ שׁ ﬠֲבָ ָדיו ְול ֹא י ְֶא ְשׁמוּ כָּל־הַ חֹ ִסים בּוֹ:
ֶ 34:23
35:1לְ ָדוִד ִריבָ ה יְהוָה אֶ ת־ ְי ִריבַ י לְ חַ ם אֶ ת־ חֲ ָמי:
35:2הַ חֲ זֵק מָ גֵן וְצִ נָּה וְקוּמָ ה ְבּﬠֶ זְ ָר ִתי:
וּסגֹ ר לִ ְק ַראת ר ְֹדפָ י אֱ מֹר לְ נַפְ ִשׁי יְשֻׁ ﬠָ תֵ אָ נִי:
35:3וְהָ ֵרק חֲ נִית ְ
35:4יֵבֹשׁוּ ְו ִיכָּלְ מוּ ְמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ִשׁי ִיסֹּגוּ אָ חוֹר ְוי ְַחפְּ רוּ חֹ ְשׁבֵ י ָרﬠָ ִתי:
35:5י ְִהיוּ כְּ מֹץ לִ פְ נֵי־רוּחַ וּמַ לְ אַ יְהוָה דּוֹחֶ ה:
י־ד ְרכָּם חֹ ֶשׁ וַחֲ לַ ְקלַ קּוֹת וּמַ ְלאַ יְהוָה ר ְֹדפָ ם:
35:6י ְִה ַ
י־חנָּם ָט ְמנוּ־לִ י ַשׁחַ ת ִר ְשׁ ָתּם ִחנָּם חָ ְפרוּ ְלנ ְַפ ִשׁי:
35:7כִּ ִ
ר־ט ַמן ִתּ ְלכְּ דוֹ ְבּשׁוֹאָ ה יִפָּ ל־בָּ הּ:
ְ 35:8תּבוֹאֵ הוּ שׁוֹאָ ה ל ֹא־י ֵָדע ְו ִר ְשׁתּוֹ אֲ ֶשׁ ָ
ְ 35:9ונ ְַפ ִשׁי ָתּגִ יל בַּ יהוָה תָּ ִשׂישׂ ִבּישׁוּﬠָ תוֹ:
ֹאמ ְרנָה יְהוָה ִמי כָמוֹ ַמצִּ יל ﬠָ נִי מֵ חָ זָק ִמ ֶמּנּוּ וְﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן ִמגֹּ זְ לוֹ:
מוֹתי תּ ַ
35:10כָּל ﬠַ צְ ַ
35:11יְקוּמוּן ﬠֵ ֵדי חָ מָ ס אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ַָד ְﬠ ִתּי י ְִשׁאָ לוּנִי:
ְשׁ ְלּמוּ ִני ָרﬠָ ה ַתּחַ ת טוֹבָ ה ְשׁכוֹל ְלנ ְַפ ִשׁי:
35:12י ַ
וּת ִפלָּ ִתי ﬠַ ל־חֵ ִיקי ָתשׁוּב:
ֵיתי בַ צּוֹם נ ְַפ ִשׁי ְ
בוּשׁי ָשׂק ﬠִ נּ ִ
35:13וַאֲ נִי בַּ חֲ לוֹתָ ם לְ ִ
קֹד ר ַשׁחוֹ ִתי:
35:14כְּ ֵרﬠַ ־כְּ אָ ח לִ י ִה ְתהַ לָּ כְ ִתּי כַּאֲ בֶ ל־אֵ ם ֵ
ֹא־דמּוּ:
וּבצַלְ ﬠִ י ָשׂ ְמחוּ ְונֶאֱ סָ פוּ נֶאֶ ְספוּ ﬠָ לַ י נֵכִ ים ְול ֹא י ַָדﬠְ ִתּי ָק ְרעוּ ְול ָ
ְ 35:15
2
ְ 35:16בּחָ נֻנִי לָ ﬠֲגוּ לַ ﬠַ ג חָ רֹק ﬠָ לַ י ִשׁנֵּימוֹ:
יד ִתי:
35:17אֲ ֹדנָי כַּמָּ ה ִתּ ְראֶ ה הָ ִשׁיבָ ה נ ְַפ ִשׁי ִמשֹּׁאֵ יהֶ ם ִמכְּ פִ ִירים י ְִח ָ
אוֹד ְבּ ָקהָ ל ָרב ְבּﬠַ ם ﬠָ צוּם אֲ הַ לְ לֶ ךָּ:
ְ 35:18
35:19אַ ל־י ְִשׂ ְמחוּ־לִ י ֹאיְבַ י ֶשׁ ֶקר שֹׂנְאַ י ִחנָּם י ְִק ְרצוּ־ﬠָ יִן:
35:20כִּ י ל ֹא ָשׁלוֹם י ְַדבֵּ רוּ וְﬠַ ל ִרגְ ﬠֵ י־אֶ ֶרץ ִדּ ְב ֵרי ִמ ְרמוֹת יַחֲ שֹׁבוּן:
35:21וַיּ ְַר ִחיבוּ ﬠָ לַ י פִּ יהֶ ם אָ ְמרוּ הֶ אָ ח הֶ אָ ח ָראֲ תָ ה ﬠֵ ינֵינוּ:
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ל־תּ ְרחַ ק ִמ ֶמּנִּי:
ל־תּחֱ ַרשׁ אֲ ֹדנָי אַ ִ
יתה יְהוָה אַ ֶ
ָ 35:22ר ִא ָ
יבי:
35:23הָ ﬠִ ָירה וְהָ ִקיצָה ְל ִמ ְשׁפָּ ִטי אֱ הַ י וַא ֹדנָי לְ ִר ִ
ָ 35:24שׁפְ ֵטנִי כְ צִ ְד ְק ְיהוָה אֱ הָ י וְאַ ל־י ְִשׂ ְמחוּ־לִ י:
ֹאמרוּ ִבּלַּ ﬠֲנוּהוּ:
ֹאמרוּ ְבלִ בָּ ם הֶ אָ ח הֶ אָ ח 1נַפְ ֵשׁנוּ אַ ל־י ְ
35:25אַ ל־י ְ
ֹשׁת וּכְ ִל ָמּה הַ ַמּגְ ִדּילִ ים ﬠָ לָ י:
35:26יֵבֹשׁוּ ְוי ְַחפְּ רוּ י ְַח ָדּו ְשׂמֵ חֵ י ָרﬠָ ִתי יִלְ ְבּשׁוּ־ב ֶ
ֹאמרוּ תָ ִמיד יִגְ ַדּל יְהוָה הֶ חָ פֵ ץ ְשׁלוֹם ﬠַ ְבדּוֹ:
35:27יָרֹנּוּ ְוי ְִשׂ ְמחוּ חֲ פֵ צֵי צִ ְד ִקי ְוי ְ
35:28וּלְ שׁוֹנִי תֶּ ְהגֶּה צִ ְד ֶק כָּל־הַ יּוֹם ְתּ ִהלָּ תֶ :
36:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לְ ﬠֶ בֶ ד־יְהוָה לְ ָדוִד:
2
36:2נְאֻ ם־פֶּ ַשׁע לָ ָר ָשׁע ְבּ ֶק ֶרב ִלבּוֹ אֵ ין־פַּ חַ ד אֱ ִהים לְ ֶנגֶד ﬠֵ ינָיו:
36:3כִּ י־הֶ חֱ ִליק אֵ לָ יו ְבּﬠֵ ינָיו לִ ְמצ ֹא ﬠֲונוֹ לִ ְשׂנ ֹא:
יטיב:
וּמ ְר ָמה חָ ַדל ְלהַ ְשׂכִּ יל לְ הֵ ִ
י־פיו אָ וֶן ִ
ִ 36:4דּ ְב ֵר ִ
ל־דּ ֶר ל ֹא־טוֹב ָרע ל ֹא י ְִמאָ ס:
ל־מ ְשׁכָּבוֹ י ְִתיַ ֵצּב ﬠַ ֶ
36:5אָ וֶן י ְַחשֹׁב ﬠַ ִ
ד־שׁחָ ִקים:
36:6יְהוָה ְבּהַ ָשּׁמַ יִם חַ ְס ֶדּ אֱ מוּנ ְָת ﬠַ ְ
תוֹשׁיﬠַ יְהוָה:
ִ
ם־וּבהֵ ָמה
ְ
36:7צִ ְד ָק ְת כְּ הַ ְר ֵרי־אֵ ל ִמ ְשׁפָּ ֶט כִּ ְתהוֹם ַ 3רבָּ ה אָ ָד
וּבנֵי אָ ָדם ְבּצֵל כְּ נָפֶ י יֶחֱ סָ יוּן:
36:8מַ ה־יּ ָָקר חַ ְס ְדּ אֱ ִהים ְ
36:9י ְִר ְויֻן ִמ ֶדּ ֶשׁן בֵּ יתֶ ְונַחַ ל ﬠ ֲָדנֶי תַ ְשׁ ֵקם:
אוֹר ִנ ְראֶ ה־אוֹר:
36:10כִּ י־ﬠִ ְמּ ְמקוֹר חַ יִּ ים ְבּ ְ
שׁ חַ ְס ְדּ לְ יֹ ְדﬠֶ י וְצִ ְד ָק ְת לְ י ְִשׁ ֵרי־לֵ ב:
ְ 36:11מ ֹ
ל־תּנ ִֵדנִי:
ַד־ר ָשׁﬠִ ים אַ ְ
ל־תּבוֹאֵ נִי ֶרגֶל גַּאֲ וָה ְוי ְ
36:12אַ ְ
ָ 36:13שׁם נ ְָפלוּ ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן דֹּחוּ ְול ֹא־יָכְ לוּ קוּם:
ל־תּ ַקנֵּא ְבּעֹ ֵשׂי ﬠַ וְלָ ה:
ל־תּ ְתחַ ר בַּ ְמּ ֵר ִﬠים אַ ְ
ְ 37:1ל ָדוִד אַ ִ
37:2כִּ י כֶחָ צִ יר ְמהֵ ָרה יִמָּ לוּ וּכְ י ֶֶרק ֶדּ ֶשׁא יִבּוֹלוּן:
ֲשׂה־טוֹב ְשׁכָן־אֶ ֶרץ ְוּרﬠֵ ה אֱ מוּנָה:
ְ 37:3בּטַ ח בַּ יהוָה ַוﬠ ֵ
ִתּן־לְ ִמ ְשׁאֲ ת ִלבֶּ :
37:4ו ְִה ְתﬠַ נַּג ﬠַ ל־יְהוָה ְוי ֶ
ֲשׂה:
וּב טַ ח ﬠָ לָ יו וְהוּא יַﬠ ֶ
37:5גּוֹל ﬠַ ל־יְהוָה ַדּ ְר ֶכּ ְ
וּמ ְשׁפָּ טֶ ַכּצָּהֳ ָריִם:
37:6וְהוֹצִ יא כָאוֹר צִ ְד ֶק ִ
ל־תּ ְתחַ ר ְבּ ַמצְ לִ יחַ ַדּ ְרכּוֹ ְבּ ִאישׁ עֹ ֶשׂה ְמזִ מּוֹת:
37:7דּוֹם לַ יהוָה ו ְִה ְתחוֹלֵ ל לוֹ אַ ִ
־להָ ֵרﬠַ :
ל־תּ ְתחַ ר אַ ְ
37:8הֶ ֶרף ֵמאַ ף ַו ֲﬠזֹב חֵ ָמה אַ ִ
י־מ ֵרﬠִ ים ִיכּ ֵָרתוּן ְו קֹ וֵי יְהוָה הֵ מָּ ה י ְִירשׁוּ־אָ ֶרץ:
37:9כִּ ְ
ל־מקוֹמוֹ וְאֵ ינֶנּוּ:
37:10וְעוֹד ְמﬠַ ט וְאֵ ין ָר ָשׁע ו ְִה ְתבּוֹ ַננְתָּ ﬠַ ְ
37:11וַ ֲﬠ ָנוִים י ְִירשׁוּ־אָ ֶרץ ו ְִה ְתﬠַ ְנּגוּ ﬠַ ל־רֹב ָשׁלוֹם:
37:12ז ֵֹמם ָר ָשׁע לַ צּ ִַדּיק וְחֹ ֵרק ﬠָ לָ יו ִשׁנָּיו:
י־ראָ ה כִּ י־יָב ֹא יוֹמוֹ:
37:13אֲ ֹדנָי ִי ְשׂחַ ק־לוֹ כִּ ָ
י־ד ֶר :
37:14חֶ ֶרב פָּ ְתחוּ ְר ָשׁﬠִ ים ו ְָד ְרכוּ ַק ְשׁתָּ ם לְ הַ פִּ יל ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן לִ ְטבוֹחַ י ְִשׁ ֵר ָ
37:15חַ ְרבָּ ם תָּ בוֹא ְבלִ בָּ ם ו ְַק ְשּׁתוֹתָ ם ִתּ ָשּׁבַ ְרנָה:
טוֹב־מﬠַ ט לַ צּ ִַדּיק ֵמהֲ מוֹן ְר ָשׁ ִﬠים ָרב:4
ְ
37:16
צַדּ ִיקים יְהוָה:
ְסוֹמ ִ
37:17כִּ י זְ רוֹעוֹת ְר ָשׁ ִﬠים ִתּ ָשּׁבַ ְרנָה ו ֵ
ימם ְונַחֲ לָ תָ ם לְ עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶה:
יוֹדﬠַ יְהוָה יְמֵ י ְת ִמ ִ
ֵ 37:18
וּבימֵ י ְרﬠָ בוֹן י ְִשׂבָּ עוּ:
37:19ל ֹא־יֵבֹשׁוּ ְבּﬠֵ ת ָרﬠָ ה ִ
יקר כּ ִָרים כָּלוּ בֶ ﬠָ ָשׁן כָּלוּ:
37:20כִּ י ְר ָשׁ ִﬠים י ֹאבֵ דוּ וְאֹ יְבֵ י יְהוָה כִּ ַ
ְנוֹתן:
ְשׁלֵּ ם ְוצ ִַדּיק חוֹנֵן ו ֵ
 37:21וֶה ָר ָשׁע ְול ֹא י ַ
וּמ ֻקלָּ לָ יו ִיכּ ֵָרתוּ:
37:22כִּ י ְמב ָֹרכָיו י ְִירשׁוּ אָ ֶרץ ְ
37:23מֵ יְהוָה ִמצְ ﬠ ֲֵדי־גֶבֶ ר כּוֹנָנוּ ו ְַד ְרכּוֹ י ְֶחפָּ ץ:
37:24כִּ י־ ִיפֹּל ל ֹא־יוּטָ ל כִּ י־יְהוָה סוֹמֵ יָדוֹ:
)הֶ אָ חהֶ אָ ח(  LXX // omit MT Tg Syr Vgהֶ אָ ח 25
 MTלִ ִבּי  Hebrew Mss Syr Hier cf LXX //לִ בּוֹ 2
) hpgrכ( ְ MTתּהוֹם  cf Syr Tg //כִּ ְתהוֹם 7
ַ MTר ִבּים ָ LXX Syr Hier //רב 16
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יתי צ ִַדּיק ֶנ ֱﬠזָב ְוז ְַרעוֹ ְמבַ ֶקּשׁ־לָ חֶ ם:
ֹא־ר ִא ִ
ִיתי גַּם־ז ַָקנ ְִתּי ְול ָ
37:25נַﬠַ ר הָ י ִ
37:26כָּל־הַ יּוֹם חוֹנֵן וּמַ לְ וֶה ְוז ְַרעוֹ לִ ְב ָרכָה:
וּשׁכֹן לְ עוֹלָ ם:
ֲשׂה־טוֹב ְ
37:27סוּר ֵמ ָרע וַﬠ ֵ
ידיו לְ עוֹלָ ם ִנ ְשׁמָ רוּ ְוז ֶַרע ְר ָשׁ ִﬠים נִכְ ָרת:
37:28כִּ י יְהוָה אֹהֵ ב ִמ ְשׁפָּ ט ְול ֹא־יַ ֲﬠזֹב אֶ ת־חֲ ִס ָ
ִירשׁוּ־אָ ֶרץ ְוי ְִשׁכְּ נוּ לָ ﬠַ ד ﬠָ לֶ יהָ :
37:29צ ִַדּ ִיקים י ְ
ִ 37:30פּי־צ ִַדּיק י ְֶהגֶּה חָ כְ ָמה וּלְ שׁוֹנוֹ ְתּ ַדבֵּ ר ִמ ְשׁפָּ ט:
תּוֹרת אֱ הָ יו ְבּלִ בּוֹ ל ֹא ִת ְמﬠַ ד אֲ שֻׁ ָריו:
ַ 37:31
וּמבַ ֵקּשׁ לַ הֲ ִמיתוֹ:
37:32צוֹפֶ ה ָר ָשׁע לַ צּ ִַדּיק ְ
37:33יְהוָה ל ֹא־יַﬠַ זְ בֶ נּוּ ְביָדוֹ ְול ֹא י ְַר ִשׁיﬠֶ נּוּ ְבּ ִה ָשּׁפְ טוֹ:
ִירוֹמ ְמ לָ ֶר ֶשׁת אָ ֶרץ ְבּ ִהכּ ֵָרת ְר ָשׁ ִﬠים ִתּ ְראֶ ה:
מ ר ַדּ ְרכּוֹ ו ִ
וּשׁ ֹ
ַ 37:34קוֵּה אֶ ל־יְהוָה ְ
1
וּמ ְתﬠַ לֶּ ה כְּ אַ ְרזֵי הַ ְלּבָ נֹן :
יתי ָר ָשׁע ﬠָ ִריץ ִ
ָ 37:35ר ִא ִ
37:36וָאֶ ֱﬠבֹר 2ו ְִהנֵּה אֵ ינֶנּוּ וָאֲ בַ ְק ֵשׁהוּ ְול ֹא נ ְִמצָא:
ְ 37:37שׁמָ ר־תָּ ם ְוּראֵ ה י ָָשׁר כִּ י־אַ חֲ ִרית לְ ִאישׁ ָשׁלוֹם:
37:38וּ ֹפ ְשׁ ִﬠים ִנ ְשׁ ְמדוּ י ְַח ָדּו אַ חֲ ִרית ְר ָשׁﬠִ ים נִכְ ָר ָתה:
צַדּ ִיקים ֵמיְהוָה מָ עוּזָּם ְבּﬠֵ ת ָצ ָרה:
ְ 37:39תשׁוּﬠַ תִ 3
ְיוֹשׁיﬠֵ ם כִּ י־חָ סוּ בוֹ:
37:40וַיַּﬠְ זְ ֵרם יְהוָה וַיְפַ לְּ טֵ ם יְפַ לְּ טֵ ם מֵ ְר ָשׁﬠִ ים ו ִ
ִ 38:1מזְ מוֹר לְ ָדוִד לְ הַ זְ כִּ יר:
ל־בּ ֶקצְ פְּ תוֹכִ יחֵ נִי וְאַ ל־בַּ חֲ ָמ ְת ְ 4תי ְַסּ ֵרנִי:
38:2יְהוָה אַ ְ
י־חצֶּי ִנחֲ תוּ ִבי ו ַָתּנַח  5ﬠָ לַ י י ֶָד :
38:3כִּ ִ
אתי:
ין־שׁלוֹם בַּ ֲﬠצָמַ י ִמפְּ נֵי חַ טָּ ִ
ָ
ין־מתֹם ִבּ ְב ָשׂ ִרי ִמפְּ נֵי זַﬠְ מֶ אֵ
38:4אֵ ְ
ֹאשׁי כְּ מַ ָשּׂא כָבֵ ד יִכְ ְבּדוּ ִממֶּ נִּי:
38:5כִּ י ﬠֲונֹתַ י ﬠָ ְברוּ ר ִ
ִ 38:6ה ְב ִאישׁוּ נָמַ קּוּ חַ בּוּרֹתָ י ִמפְּ נֵי ִאוַּלְ ִתּי:
קֹד ר ִהלָּ כְ ִתּי:
ד־מאֹד כָּל־הַ יּוֹם ֵ
ֵיתי ַשׁחֹ ִתי ﬠַ ְ
ַ 38:7נ ֲﬠו ִ
38:8כִּ י־כְ סָ לַ י ָמ ְלאוּ ִנ ְקלֶ ה וְאֵ ין ְמתֹם ִבּ ְב ָשׂ ִרי:
ד־מאֹד ָשׁאַ גְ ִתּי ִמנַּהֲ מַ ת לִ ִבּי:
ֵיתי ﬠַ ְ
פוּגוֹתי ְונ ְִדכּ ִ
ִ
ְ 38:9נ
38:10אֲ ֹדנָי נֶגְ ְדּ כָל־תַּ אֲ ו ִָתי וְאַ ְנחָ ִתי ִמ ְמּ ל ֹא־ ִנ ְסתָּ ָרה:
ִ 38:11ל ִבּי ְסחַ ְרחַ ר ֲﬠזָבַ נִי כ ִֹחי וְאוֹר־ﬠֵ ינַי גַּם־הֵ ם אֵ ין ִא ִתּי:
וּקרוֹבַ י מֵ ָרחֹ ק ﬠָ מָ דוּ:
38:12אֹהֲ בַ י ו ְֵרﬠַ י ִמ ֶנּגֶד ִנגְ ﬠִ י יַ ֲﬠמֹדוּ ְ
וּמ ְרמוֹת כָּל־הַ יּוֹם י ְֶהגּוּ:
38:13וַ ְינ ְַקשׁוּ ְמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ִשׁי ְוד ְֹר ֵשׁי ָרﬠָ ִתי ִדּ ְבּרוּ הַ וּוֹת ִ
38:14וַאֲ נִי כְ חֵ ֵרשׁ ל ֹא אֶ ְשׁמָ ע וּכְ ִאלֵּ ם ל ֹא יִפְ תַּ ח־פִּ יו:
38:15וָאֱ ִהי כְּ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ל ֹא־שֹׁמֵ ﬠַ וְאֵ ין ְבּפִ יו תּוֹכָחוֹת:
38:16כִּ י־לְ יְהוָה הוֹחָ ְל ִתּי אַ תָּ ה ַת ֲﬠנֶה אֲ ֹדנָי אֱ הָ י:
38:17כִּ י־אָ מַ ְר ִתּי פֶּ ן־י ְִשׂ ְמחוּ־לִ י ְבּמוֹט ַרגְ לִ י ﬠָ לַ י ִהגְ ִדּילוּ:
אוֹבי נֶגְ ִדּי תָ ִמיד:
38:18כִּ י־אֲ נִי לְ צֶלַ ע נָכוֹן וּמַ כְ ִ
אתי:
38:19כִּ י־ﬠֲונִי אַ גִּ יד אֶ ְדאַ ג מֵ חַ טָּ ִ
ְ 38:20ו ֹאיְבַ י ִחנָּם 6ﬠָ צֵמוּ ו ְַרבּוּ שֹׂנְאַ י ָשׁ ֶקר:
רדופי־ר ְד ִפי־טוֹב:
ָ
וּמ ַשׁלְּ ֵמי ָרﬠָ ה תַּ חַ ת טוֹבָ ה י ְִשׂ ְטנוּנִי תַּ חַ ת
ְ 38:21
־תּ ְרחַ ק ִממֶּ נִּי:
ל־תּﬠַ זְ בֵ נִי יְהוָה אֱ הַ י אַ ל ִ
38:22אַ ַ
חוּשׁה לְ ﬠֶ זְ ָר ִתי אֲ ֹדנָי ְתּשׁוּﬠָ ִתי:
ָ 38:23
39:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לידיתון לִ ידוּתוּן ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
39:2אָ מַ ְר ִתּי אֶ ְשׁ ְמ ָרה ְד ָרכַי מֵ חֲ טוֹא ִבלְ שׁוֹנִי אֶ ְשׁ ְמ ָרה לְ פִ י מַ ְחסוֹם ְבּעֹ ד ָר ָשׁע ְלנֶגְ ִדּי:
יתי ִמטּוֹב וּכְ אֵ ִבי נֶﬠְ כָּר:
דוּמ ָיּה הֶ חֱ ֵשׁ ִ
39:3נֶאֱ לַ ְמ ִתּי ִ
וּמ ְתﬠַ לֶּ ה כְּ אַ ְרזֵי הַ לְּ בָ נֹן 35
וּמ ְתﬠָ ֶרה כְּ אֶ זְ ָרח ַר ֲﬠנָן ִ LXX cf Syr //
ִ MT
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39:4חַ ם־לִ ִבּי ְבּ ִק ְר ִבּי בַּ הֲ גִ יגִ י ִת ְבﬠַ ר־אֵ שׁ ִדּבַּ ְר ִתּי ִבּלְ שׁוֹנִי:
ה־היא אֵ ְדﬠָ ה מֶ ה־חָ ֵדל אָ נִי:
ִ
וּמ ַדּת יָמַ י מַ
הוֹדיﬠֵ נִי יְהוָה ִקצִּ י ִ
ִ 39:5
ִ 39:6הנֵּה ְטפָ חוֹת נָתַ תָּ ה יָמַ י וְחֶ לְ ִדּי כְ אַ ִין נֶגְ ֶדּ אַ כָּל־הֶ בֶ ל כָּל־אָ ָדם ִנצָּ ב סֶ לָ ה:
־אישׁ אַ ־הֶ ְבלֵ י הָ מוֹן  1יִצְ בֹּר ְול ֹא־י ֵַד ע ִמי־ ֹא ְספָ ם:
־בּצֶלֶ ם י ְִתהַ לֶּ ִ
39:7אַ ְ
יתי יְהוָה  2תּוֹחַ לְ ִתּי לְ ִהיא:
ה־קּוִּ ִ
39:8וְﬠַ ָתּה ַמ ִ
ימנִי:
ל־תּ ִשׂ ֵ
ָל־פּ ָשׁﬠַ י הַ צִּ ילֵ נִי חֶ ְרפַּ ת נָבָ ל אַ ְ
ִ 39:9מכּ ְ
39:10נֶאֱ לַ ְמ ִתּי ל ֹא אֶ פְ תַּ ח־פִּ י כִּ י אַ ָתּה ﬠָ ִשׂיתָ :
יתי:
39:11הָ סֵ ר מֵ ﬠָ לַ י ִנגְ ﬠֶ ִמ ִתּגְ ַרת י ְָד אֲ נִי כָלִ ִ
ְ 39:12בּתוֹכָחוֹת ﬠַ ל־ﬠָ ון יִסַּ ְרתָּ ִאישׁ וַתֶּ מֶ ס כָּﬠָ שׁ חֲ מוּדוֹ אַ הֶ בֶ ל כָּל־אָ ָדם סֶ לָ ה:
תּוֹשׁב כְּ כָל־אֲ בוֹ ָתי:
ָ
ל־תּחֱ ַרשׁ כִּ י גֵר אָ נֹכִ י ִﬠ ָמּ
ל־דּ ְמﬠָ ִתי אַ ֶ
ְשׁוְﬠָ ִתי הַ אֲ זִ ינָה אֶ ִ
ה־ת ִפלָּ ִתי יְהוָה ו ַ
ִ 39:13שׁ ְמﬠָ ְ
39:14הָ ַשׁע ִממֶּ נִּי וְאַ ְבלִ יגָה ְבּטֶ ֶרם אֵ לֵ וְאֵ י ֶננִּי:
40:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לְ ָדוִד ִמזְ מוֹר:
יתי יְהוָה ַויֵּט אֵ לַ י וַיִּ ְשׁמַ ע ַשׁוְﬠָ ִתי:
ַ 40:2קוּה ִקוִּ ִ
40:3וַ ַיּﬠֲלֵ נִי ִמבּוֹר ָשׁאוֹן ִמ ִטּיט הַ ָיּוֵן וַיּ ֶָקם ﬠַ ל־סֶ לַ ע ַרגְ לַ י כּוֹנֵן אֲ שֻׁ ָרי:
ִיראוּ ְוי ְִב ְטחוּ בַּ יהוָה:
40:4וַיִּ ֵתּן ְבּ ִפי ִשׁיר חָ ָדשׁ ְתּ ִהלָּ ה לֵ א הֵ ינוּ י ְִראוּ ַר ִבּים ְוי ָ
ְשׂ ֵטי ָכזָב:
ל־רהָ ִבים ו ָ
ר־שׂם יְהֹ וָה ִמ ְב ַטחוֹ ְול ֹא־פָ נָה אֶ ְ
40:5אַ ְשׁ ֵרי הַ גֶּבֶ ר אֲ ֶשׁ ָ
ידה וַאֲ ַדבֵּ ָרה ﬠָ צְ מוּ ִמסַּ פֵּ ר:
ַ 40:6רבּוֹת ﬠָ ִשׂיתָ אַ תָּ ה יְהוָה אֱ הַ י נִפְ לְ אֹתֶ י וּמַ ְח ְשׁבֹתֶ י אֵ לֵ ינוּ אֵ ין ֲﬠ ֹר אֵ לֶ י אַ גִּ ָ
וּמנְ חָ ה ל ֹא־חָ פַ צְ תָּ וּגְ ִויָּה  3כּוֹ ַננְתָּ ִ 4לּי עוֹלָ ה וַחֲ ָטאָ ה ל ֹא ָשׁאָ ְל ָתּ:
40:7זֶבַ ח ִ
אתי ִבּ ְמגִ לַּ ת־סֵ פֶ ר כָּתוּב ﬠָ לָ י:
40:8אָ ז אָ מַ ְר ִתּי ִהנֵּה־בָ ִ
ְתוֹר ְת ְבּתוֹ מֵ ﬠָ י:
ֲשׂוֹת־רצוֹנְ אֱ ִהים 5חָ פָ צְ ִתּי ו ָ
ְ
40:9לַ ﬠ
ִ 40:10בּ ַשּׂ ְר ִתּי צ ֶֶדק ְבּ ָקהָ ל ָרב ִהנֵּה ְשׂפָ תַ י ל ֹא אֶ כְ לָ א יְהוָה אַ תָּ ה י ָָד ְﬠ ָתּ:
וּתשׁוּﬠָ ְת אָ מָ ְר ִתּי ל ֹא־כִ חַ ְד ִתּי חַ ְס ְדּ וַאֲ ִמ ְתּ ְל ָקהָ ל ָרב:
יתי ְבּתוֹ לִ ִבּי אֱ מוּנ ְָת ְ
40:11צִ ְד ָק ְת ל ֹא־כִ ִסּ ִ
ֹא־תכְ לָ א ַרחֲ מֶ י ִממֶּ נִּי חַ ְס ְדּ וַאֲ ִמ ְתּ ָתּ ִמיד יִצְּ רוּנִי:
40:12אַ ָתּה יְהוָה ל ִ
ֹאשׁי ו ְִל ִבּי ֲﬠזָבָ נִי:
40:13כִּ י אָ פְ פוּ־ﬠָ לַ י ָרעוֹת ﬠַ ד־אֵ ין ִמ ְספָּ ר ִה ִשּׂיגוּנִי ﬠֲונֹתַ י ְול ֹא־יָכֹלְ ִתּי ִל ְראוֹת ﬠָ צְ מוּ ִמ ַשּׂﬠֲרוֹת ר ִ
חוּשׁה:
ָ
ְ 40:14רצֵה יְהוָה ְלהַ צִּ ילֵ נִי יְהוָה ְלﬠֶ זְ ָר ִתי
40:15יֵבֹשׁוּ ְוי ְַחפְּ רוּ יַחַ ד ְמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ִשׁי לִ ְספּוֹתָ הּ ִיסֹּגוּ אָ חוֹר ְו ִיכָּלְ מוּ חֲ פֵ ֵצי ָרﬠָ ִתי:
40:16יָשֹׁמּוּ ﬠַ ל־ﬠֵ ֶקב בָּ ְשׁתָּ ם הָ א ְֹמ ִרים לִ י הֶ אָ ח הֶ אָ ח:
ֹאמ רוּ תָ ִמיד יִגְ ַדּל יְהוָה אֹהֲ בֵ י ְתּשׁוּﬠָ ֶת :
ָל־מבַ ְק ֶשׁי י ְ
40:17י ִָשׂישׂוּ ְוי ְִשׂ ְמחוּ ְבּ כּ ְ
ל־תּאַ חַ ר:
וּמפַ לְ ִטי אַ ָתּה אֱ הַ י אַ ְ
40:18וַאֲ נִי ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן אֲ ֹדנָי יַחֲ ָשׁב לִ י ﬠֶ זְ ָר ִתי ְ
41:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
6
ל־דּל וְאֶ ְביוֹן ְבּיוֹם ָרﬠָ ה יְמַ לְּ טֵ הוּ יְהוָה:
41:2אַ ְשׁ ֵרי מַ ְשׂכִּ יל אֶ ָ
־תּ ְתּנֵהוּ ְבּנֶפֶ שׁ ֹאיְבָ יו:
41:3יְהוָה י ְִשׁ ְמ ֵרהוּ ִויחַ יֵּהוּ יאשר וְאֻ ַשּׁר בָּ אָ ֶרץ ְול ֹאִ 7
ָל־מ ְשׁכָּבוֹ הָ פַ כְ תָּ ְבחָ ְליוֹ:
41:4יְהוָה י ְִסﬠָ ֶדנּוּ ﬠַ ל־ﬠֶ ֶרשׂ ְדּוָי כּ ִ
אתי לָ :
41:5אֲ נִי־אָ מַ ְר ִתּי יְהוָה חָ ֵנּנִי ְרפָ אָ ה נַפְ ִשׁי כִּ י־חָ טָ ִ
ֹאמרוּ ַרע לִ י מָ תַ י יָמוּת וְאָ בַ ד ְשׁמוֹ:
41:6אוֹיְבַ י י ְ
41:7ו ְִאם־בָּ א לִ ְראוֹת ָשׁוְא י ְַדבֵּ ר לִ בּוֹ ִי ְקבָּ ץ־אָ וֶן לוֹ יֵ ֵצא לַ חוּץ י ְַדבֵּ ר:
41:8יַחַ ד ﬠָ לַ י י ְִתלַ חֲ שׁוּ ָכּל־שֹׂנְאָ י ﬠָ לַ י י ְַח ְשׁבוּ ָרﬠָ ה ִלי:
ֹא־יוֹסיף לָ קוּם:
ִ
ר־בּלִ יַּﬠַ ל יָצוּק בּוֹ וַאֲ ֶשׁר ָשׁכַב ל
ְ 41:9דּבַ ְ
לוֹמי אֲ ֶשׁר־בָּ טַ ְח ִתּי בוֹ אוֹכֵל לַ ְח ִמי ִהגְ ִדּיל ﬠָ לַ י ﬠָ ֵקב:
ַם־אישׁ ְשׁ ִ
41:10גּ ִ
41:11וְאַ ָתּה יְהוָה חָ נֵּנִי וַהֲ ִקימֵ נִ י וַאֲ ַשׁלְּ ָמה לָ הֶ ם:
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ְ 41:12בּז ֹאת י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י־חָ פַ צְ תָּ ִבּי כִּ י ל ֹא־י ִָריﬠַ ֹאי ְִבי ﬠָ לָ י:
41:13וַאֲ נִי ְבּתֻ ִמּי תָּ ַמכְ ָתּ ִבּי וַתַּ צִּ יבֵ נִי לְ פָ נֶי לְ עוֹלָ ם:
41:14בָּ רוּ יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ הָ עוֹלָ ם וְﬠַ ד הָ עוֹלָ ם אָ מֵ ן וְאָ מֵ ן:
42:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ מַ ְשׂכִּ יל לִ ְבנֵי־קֹ ַרח:
יקי־מָ יִם כֵּן נַפְ ִשׁי תַ ֲﬠרֹג אֵ לֶ י אֱ ִהים:
42:2כְּ אַ יֶּלֶ ת 1תַּ ֲﬠרֹג ﬠַ ל־אֲ פִ ֵ
צָמאָ ה נַפְ ִשׁי לֵ א ִהים לְ אֵ ל חָ י מָ תַ י אָ בוֹא וְאֵ ָראֶ ה פְּ נֵי אֱ ִהים:
ְ 42:3
ְתה־לִּ י ִד ְמﬠָ ִתי לֶ חֶ ם יוֹמָ ם וָלָ יְלָ ה בֶּ אֱ מֹר אֵ לַ י כָּל־הַ יּוֹם אַ יֵּה אֱ הֶ י :
42:4הָ י ָ
ְתוֹדה הָ מוֹן חוֹגֵג:
קוֹל־רנָּה ו ָ
ִ
42:5אֵ לֶּ ה אֶ זְ כְּ ָרה וְאֶ ְשׁפְּ כָה ﬠָ לַ י נַפְ ִשׁי כִּ י אֶ ֱﬠ ֹב ר ְבּ ֹס אַ ִדּיר 2ﬠַ ד־בֵּ ית אֱ ִהים ְבּ
אוֹדנּוּ יְשׁוּעֹת פָּ נַי וֵא הָ י :3
הוֹחילִ י לֵ א ִהים כִּ י־עוֹד ֶ
ה־תּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נ ְַפ ִשׁי וַתֶּ הֱ ִמי ﬠָ לָ י ִ
ַ 42:6מ ִ
 42:7ﬠָ לַ י נַפְ ִשׁי ִת ְשׁתּוֹחָ ח ﬠַ ל־כֵּן אֶ זְ כּ ְָר ֵמאֶ ֶרץ י ְַר ֵדּן וְחֶ ְרמוֹנִים מֵ הַ ר ִמצְ ﬠָ ר:
ָל־מ ְשׁבָּ ֶרי ְוגַלֶּ י ﬠָ לַ י ﬠָ בָ רוּ:
נּוֹרי כּ ִ
קוֹרא לְ קוֹל צִ ֶ
ל־תּהוֹם ֵ
ְ 42:8תּהוֹם־אֶ ְ
יוֹמם יְצַ וֶּה יְהוָה חַ ְסדּוֹ וּבַ לַּ יְלָ ה שירה ִשׁירוֹ ִﬠ ִמּי ְתּ ִפלָּ ה ְלאֵ ל חַ יָּי:
ָ 42:9
ה־קֹד ר אֵ לֵ ְבּלַ חַ ץ אוֹיֵב:
ֵ
אוֹמ ָרה לְ אֵ ל סַ לְ ﬠִ י לָ מָ ה ְשׁכ ְַחתָּ נִי לָ מָּ
ְ 42:10
צוֹר ָרי ְבּאָ ְמ ָרם אֵ לַ י כָּל־הַ יּוֹם אַ יֵּה אֱ הֶ י :
מוֹתי חֵ ְרפוּנִי ְ
ְ 42:11בּ ֶרצַ ח ְבּﬠַ צְ ַ
אוֹדנּוּ יְשׁוּעֹת פָּ נַי וֵא הָ י:
הוֹחילִ י לֵ א ִהים כִּ י־עוֹד ֶ
וּמה־תֶּ הֱ ִמי ﬠָ לָ י ִ
ה־תּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נַפְ ִשׁי ַ
ִ
42:12מַ
ישׁ־מ ְר ָמה וְﬠַ וְלָ ה ְתפַ ְלּ ֵטנִי:
ִ
יבי ִמגּוֹי ל ֹא־חָ ִסיד ֵמ ִא
ָ 43:1שׁ ְפטֵ נִי אֱ ִהים ו ְִריבָ ה ִר ִ
ה־קֹדר אֶ ְתהַ לֵּ ְבּלַ חַ ץ אוֹיֵב:
ֵ
43:2כִּ י־אַ תָּ ה אֱ ִהים ﬠֻוּזִּ י 4לָ מָ ה זְ נ ְַחתָּ נִי לָ מָּ
נוֹתי :
ל־מ ְשׁכְּ ֶ
ר־ק ְד ְשׁ וְאֶ ִ
ח־אוֹר וַאֲ ִמ ְתּ הֵ מָּ ה יַ ְנחוּנִי י ְִביאוּ ִני אֶ ל־הַ ָ
ְ
ְ 43:3שׁלַ
ְאוֹד ְבכִ נּוֹר אֱ ִהים אֱ הָ י:
ל־מזְ בַּ ח אֱ ִהים אֶ ל־אֵ ל ִשׂ ְמחַ ת גִּ ילִ י ו ְ
43:4וְאָ בוֹאָ ה אֶ ִ
אוֹדנּוּ יְשׁוּעֹת פָּ נַי וֵא הָ י:
הוֹחילִ י לֵ א ִהים כִּ י־עוֹד ֶ
ה־תּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נַפְ ִשׁי וּמַ ה־תֶּ הֱ ִמי ﬠָ לָ י ִ
ִ
43:5מַ
44:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִל ְבנֵי־קֹ ַרח ַמ ְשׂכִּ יל:
ימי ֶק ֶדם:
ימיהֶ ם ִבּ ֵ
בוֹתינוּ ִספְּ רוּ־לָ נוּ ֹפּﬠַ ל פָּ ﬠַ לְ תָּ ִב ֵ
44:2אֱ ִהים ְבּאָ זְ נֵינוּ ָשׁמַ ﬠְ נוּ אֲ ֵ
הוֹר ְשׁ ָתּ ו ִַתּ ָטּﬠֵ ם ָתּ ַרע ְלאֻ ִמּים ו ְַתּ ַשׁלְּ חֵ ם:
44:3אַ ָתּה י ְָד גּוֹיִם ַ
יתם:
ֹא־הוֹשׁיﬠָ ה לָּ מוֹ כִּי־י ְִמי ְנ וּזְ רוֹ ֲﬠ וְאוֹר פָּ נֶי כִּ י ְרצִ ָ
ִ
44:4כִּ י ל ֹא ְבחַ ְרבָּ ם י ְָרשׁוּ אָ ֶרץ וּזְ רוֹﬠָ ם ל
44:5אַ תָּ ה־הוּא ַמלְ כִּ י אֱ ִהי ְמצַ וֶּה 5יְשׁוּעוֹת יַ ֲﬠ קֹב:
ְ 44:6בּ ָצ ֵרינוּ ְנ ַנגֵּחַ ְבּ ִשׁ ְמ נָבוּס ָק ֵמינוּ:
תוֹשׁיﬠֵ נִי:
ִ
44:7כִּ י ל ֹא ְב ַק ְשׁ ִתּי אֶ ְב ָטח וְחַ ְר ִבּי ל ֹא
ישׁוֹת:
ָ
וּמ ַשׂנְאֵ ינוּ הֱ ִב
הוֹשׁﬠְ תָּ נוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ ְ
ַ
44:8כִּ י
נוֹדה סֶ לָ ה:
44:9בֵּ א ִהים ִהלַּ ְלנו כָל־הַ יּוֹם ו ְִשׁ ְמ לְ עוֹלָ ם ֶ
אוֹתינוּ:
44:10אַ ף־ ָזנ ְַחתָּ וַתַּ כְ לִ ימֵ נוּ ְול ֹא־תֵ ֵצא ְבּצִ ְב ֵ
וּמ ַשׂנְאֵ ינוּ ָשׁסוּ לָ מוֹ:
ְ 44:11תּ ִשׁיבֵ נוּ אָ חוֹר ִמנִּי־ ָצר ְ
יתנוּ:
ִ 44:12תּ ְתּ ֵננוּ כְּ צ ֹאן ַמאֲ כָל וּבַ גּוֹיִם ז ִֵר ָ
יריהֶ ם:
ֹא־ר ִבּיתָ ִבּ ְמ ִח ֵ
ִ 44:13תּ ְמכֹּר־ﬠַ ְמּ ְבל ֹא־הוֹן ְול ִ
ְ 44:14תּ ִשׂימֵ נוּ חֶ ְרפָּ ה ִל ְשׁ ֵכנֵינוּ לַ ﬠַ ג ו ֶָקלֶ ס לִ ְס ִביבוֹתֵ ינוּ:
ימנוּ מָ ָשׁל בַּ גּוֹיִם ְמנוֹד־ר ֹאשׁ בַּ ל־אֻ ִמּים:
ְ 44:15תּ ִשׂ ֵ
ֹשׁת פָּ נַי כִּ סָּ ְתנִי:
ָ 44:16כּל־הַ יּוֹם כְּ לִ מָּ ִתי נֶגְ ִדּי וּב ֶ
וּמ ְתנ ֵַקּם:
וּמג ֵַדּף ִמפְּ נֵי אוֹיֵב ִ
ִ 44:17מקּוֹל ְמחָ ֵרף ְ
ית :
ֹא־שׁ ַקּ ְרנוּ ִבּ ְב ִר ֶ
44:18כָּל־ז ֹאת בָּ אַ ְתנוּ ְול ֹא ְשׁכַחֲ נוּ ְול ִ
44:19ל ֹא־נָסוֹג אָ חוֹר לִ בֵּ נוּ וַתֵּ ט אֲ שֻׁ ֵרינוּ ִמנִּי אָ ְרחֶ :
יתנוּ ִבּ ְמקוֹם תַּ נִּים ו ְַתּכַס ﬠָ לֵ ינוּ ְבצַלְ מָ וֶת:
44:20כִּ י ִדכִּ ָ
ם־שׁכ ְַחנוּ ֵשׁם אֱ הֵ ינוּ וַנִּפְ רֹשׂ כַּפֵּ ינוּ לְ אֵ ל זָר:
ִ 44:21א ָ
44:22הֲ ל ֹא אֱ ִהים יַחֲ ָקר־ז ֹאת כִּ י־הוּא יֹ ֵדﬠַ תַּ ֲﬠלֻמוֹת לֵ ב:
44:23כִּ י־ﬠָ לֶ י הֹ ַרגְ נוּ כָל־הַ יּוֹם נ ְֶח ַשׁ ְבנוּ כְּ צ ֹאן ִט ְבחָ ה:
) hpgrת(  MTכְּ אַ יָּל  BHS //כְּ אַ יֶּלֶ ת 2
אֶ ַדּ ֵדּם ְ cf LXX Syr Vg //בּסֹ אַ ִדּיר 5

 MTבַּ סָּ
 MTפָּ נָיו :אֱ הַ י  Hebrew Mss LXX Syr //פָּ נַי וֵא הָ י 6
 MTאֱ הֵ י ָמעוּזִּ י  cf LXX Tg Hier //אֱ ִהים ﬠֻוּזִּ י 2
) hpgrמ(  MTאֱ ִהים ַצוֵּה  LXX Aquila Syr //אֱ ִהי ְמצַ וֶּה 5
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ל־תּזְ נַח לָ ֶנ ַצח:
ישׁן אֲ ֹדנָי הָ ִקיצָה אַ ִ
עוּרה לָ ָמּה ִת ַ
ָ 44:24
44:25לָ מָּ ה־פָ נֶי תַ ְס ִתּיר ִתּ ְשׁכַּח ﬠָ ְניֵנוּ וְלַ חֲ ֵצנוּ:
44:26כִּ י ָשׁחָ ה לֶ ﬠָ פָ ר נַפְ ֵשׁנוּ ָדּ ְב ָקה לָ אָ ֶרץ ִבּ ְטנֵנוּ:
קוּמה ﬠֶ זְ ָרתָ ה לָּ נוּ וּפְ ֵדנוּ לְ מַ ﬠַ ן חַ ְס ֶדּ :
ָ 44:27
ֹשׁנִּים ִל ְבנֵי־קֹ ַרח ַמ ְשׂכִּ יל ִשׁיר י ְִדידֹת:
45:1לַ ְמנַצֵּ חַ ﬠַ ל־שׁ ַ
ֲשׂי לְ מֶ לֶ לְ שׁוֹנִי ﬠֵ ט סוֹפֵ ר מָ ִהיר:
ָ 45:2רחַ שׁ לִ ִבּי ָדּבָ ר טוֹב אֹמֵ ר אָ נִי מַ ﬠ ַ
תוֹתי ﬠַ ל־כֵּן בֵּ ַרכְ אֱ ִהים ְלעוֹלָ ם:
45:3יָפִ יתָ ִ 1מ ְבּנֵי אָ ָדם הוּצַ ק חֵ ן ְבּ ִשׂ ְפ ֶ
הוֹד וַהֲ ָד ֶר :
45:4חֲ גוֹר־חַ ְר ְבּ ﬠַ ל־י ֵָר גִּ בּוֹר ְ
נוֹראוֹת י ְִמי ֶנ :
ָ
ְתוֹר
ל־דּבַ ר־אֱ מֶ ת וְﬠַ ְנוָה־צ ֶֶד ק ו ְ
45:5וַהֲ ָד ְר צְ לַ ח ְרכַב ﬠַ ְ
ִ 45:6חצֶּי ְשׁנוּ ִנים ﬠַ ִמּים תַּ ְחתֶּ י י ְִפּלוּ ְבּלֵ ב אוֹיְבֵ י הַ מֶּ לֶ :
45:7כִּ ְסאֲ אֱ ִהים עוֹלָ ם וָﬠֶ ד ֵשׁבֶ ט ִמישֹׁר ֵשׁבֶ ט מַ ְלכוּתֶ :
45:8אָ הַ ְבתָּ צּ ֶֶדק ו ִַתּ ְשׂנָא ֶר ַשׁע ﬠַ ל־כֵּן ְמ ָשׁחֲ אֱ ִהים אֱ הֶ י ֶשׁמֶ ן ָשׂשׂוֹן מֵ חֲ בֵ ֶרי :
ָל־בּגְ דֹתֶ י ִמן־הֵ יכְ לֵ י ֵשׁן ִמנִּי ִשׂ ְמּחוּ :
45:9מֹר־וַאֲ הָ לוֹת ְקצִ יעוֹת כּ ִ
ימי ְנ ְבּכֶתֶ ם אוֹפִ יר:
ְ 45:10בּנוֹת ְמלָ כִ ים ְבּי ְִקּרוֹתֶ י נִצְּ בָ ה ֵשׁגַל לִ ִ
ִ 45:11שׁ ְמﬠִ י־בַ ת ְוּר ִאי וְהַ ִטּי אָ זְ ֵנ ו ְִשׁכְ ִחי ﬠַ ֵמּ וּבֵ ית אָ ִבי :
ְ 45:12וי ְִתאָ ו הַ מֶּ לֶ יָפְ ֵי כִּ י־הוּא אֲ ֹד ַנ ִי ו ְִה ְשׁתַּ חֲ וִי־לוֹ:
 45:13וּבַ ת־צֹר ְבּ ִמ ְנחָ ה פָּ ַנ ִי יְחַ לּוּ ﬠ ֲִשׁ ֵירי ﬠָ ם:
בוּשׁהּ:
ָ
נִימה ִמ ִמּ ְשׁ ְבּצוֹת זָהָ ב לְ
בוּדּה בַ ת־מֶ לֶ ְפּ ָ
45:14כָּל־כְּ ָ
ִ 45:15ל ְר ָקמוֹת תּוּבַ ל לַ מֶּ לֶ ְבּתוּלוֹת אַ חֲ ֶריהָ ֵרעוֹתֶ יהָ מוּבָ אוֹת לָ :
45:16תּוּבַ לְ נָה ִבּ ְשׂ ָמחֹ ת וָגִ יל ְתּבֹאֶ ינָה ְבּהֵ יכַל ֶמלֶ :
45:17תַּ חַ ת אֲ בֹתֶ י י ְִהיוּ בָ נֶי ְתּ ִשׁיתֵ מוֹ לְ ָשׂ ִרים ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ:
45:18אַ זְ כִּ ָירה ִשׁ ְמ ְבּכָל־דֹּר וָדֹר ﬠַ ל־כֵּן ﬠַ ִמּים יְהוֹדֻ לְ עֹ לָ ם וָﬠֶ ד:
46:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִל ְבנֵי־קֹ ַרח ﬠַ ל־ﬠֲלָ מוֹת ִשׁיר:
46:2אֱ ִהים לָ נוּ מַ חֲ סֶ ה וָעֹ ז ﬠֶ זְ ָרה ְב ָצרוֹת נ ְִמצָא ְמאֹד:
וּבמוֹט הָ ִרים ְבּלֵ ב י ִַמּים:
46:3ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא־ ִנ ָירא ְבּהָ ִמיר אָ ֶרץ ְ
46:4יֶהֱ מוּ י ְֶח ְמרוּ ֵמימָ יו ִי ְרﬠֲשׁוּ־הָ ִרים ְבּ ַגאֲ וָתוֹ סֶ לָ ה:
ְשׂ ְמּחוּ ִﬠיר־אֱ ִהים ְקדֹשׁ ִמ ְשׁכְּ נֵי ﬠֶ לְ יוֹן:
46:5נָהָ ר פְּ לָ גָיו י ַ
ל־תּמּוֹט יַﬠְ זְ ֶרהָ אֱ ִהים לִ ְפנוֹת ֹבּ ֶקר:
46:6אֱ ִהים ְבּ ִק ְרבָּ הּ בַּ ִ
46:7הָ מוּ גוֹיִם ָמטוּ מַ ְמלָ כוֹת נָתַ ן ְבּקוֹלוֹ ָתּמוּג אָ ֶרץ:
46:8יְהוָה צְ בָ אוֹת ﬠִ מָּ נוּ ִמ ְשׂגָּב־לָ נוּ אֱ הֵ י יַ ֲﬠקֹ ב סֶ לָ ה:
ר־שׂם ַשׁמּוֹת בָּ אָ ֶרץ:
ְ 46:9לכוּ־חֲ זוּ ִמ ְפﬠֲלוֹת יְהוָה אֲ ֶשׁ ָ
ְשׁבֵּ ר ְו ִק ֵצּץ חֲ נִית ֲﬠגָלוֹת י ְִשׂרֹף בָּ אֵ שׁ:
ד־קצֵה הָ אָ ֶרץ ֶק ֶשׁת י ַ
46:10מַ ְשׁ ִבּית ִמלְ חָ מוֹת ﬠַ ְ
46:11הַ ְרפּוּ ְוּדעוּ כִּ י־אָ נֹכִ י אֱ ִהים אָ רוּם בַּ גּוֹיִם אָ רוּם בָּ אָ ֶרץ:
46:12יְהוָה צְ בָ אוֹת ﬠִ ָמּנוּ ִמ ְשׂגָּב־לָ נוּ אֱ הֵ י ַיﬠֲקֹ ב סֶ לָ ה:
47:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לִ ְבנֵי־קֹ ַרח ִמזְ מוֹר:
47:2כָּל־הָ ﬠַ ִמּים ִתּ ְקעוּ־כָף הָ ִריעוּ לֵ א ִהים ְבּקוֹל ִרנָּה:
נוֹרא מֶ לֶ גָּדוֹל ﬠַ ל־כָּל־הָ אָ ֶרץ:
47:3כִּ י־יְהוָה ﬠֶ לְ יוֹן ָ
47:4י ְַדבֵּ ר ﬠַ ִמּים תַּ ְחתֵּ ינוּ וּלְ אֻ ִמּים תַּ חַ ת ַרגְ לֵ ינוּ:
47:5י ְִבחַ ר־לָ נוּ אֶ ת־נַחֲ לָ תֵ נוּ אֶ ת גְּ אוֹן יַﬠֲקֹב אֲ ֶשׁר־אָ הֵ ב סֶ לָ ה:
47:6ﬠָ לָ ה אֱ ִהים ִבּ ְתרוּﬠָ ה יְהֹ וָה ְבּקוֹל שׁוֹפָ ר:
47:7ז ְַמּרוּ אֱ ִהים ַזמֵּ רוּ ז ְַמּרוּ לְ מַ לְ כֵּנוּ זַמֵּ רוּ:
47:8כִּ י ֶמלֶ כָּל־הָ אָ ֶרץ אֱ ִהים ז ְַמּרוּ ַמ ְשׂכִּ יל:
ָ 47:9מלַ אֱ ִהים ﬠַ ל־גּוֹיִם אֱ ִהים י ַָשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א ָק ְדשׁוֹ:
נְדיבֵ י ﬠַ ִמּים נֶאֱ סָ פוּ ﬠַ ם אֱ הֵ י אַ ְב ָרהָ ם כִּ י לֵ א ִהים מָ גִ נֵּי־אֶ ֶרץ ְמאֹד ַנﬠֲלָ ה:
ִ 47:10
ִ 48:1שׁיר ִמזְ מוֹר לִ ְבנֵי־קֹ ַרח:
ר־ק ְדשׁוֹ:
וּמהֻ לָּ ל ְמאֹד ְבּﬠִ יר אֱ הֵ ינוּ הַ ָ
48:2גָּדוֹל יְהוָה ְ
48:3יְפֵ ה נוֹף ְמשׂוֹשׂ כָּל־הָ אָ ֶרץ הַ ר־צִ יּוֹן י ְַרכְּ תֵ י צָפוֹן ִק ְריַת מֶ לֶ ָרב:
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נוֹד ע לְ ִמ ְשׂ ָגּב:
48:4אֱ ִהים ְבּאַ ְר ְמנוֹתֶ יהָ ַ
י־הנֵּה הַ ְמּלָ כִ ים נוֹﬠֲדוּ ﬠָ ְברוּ י ְַח ָדּו:
48:5כִּ ִ
48:6הֵ מָּ ה ָראוּ כֵּן תָּ מָ הוּ נ ְִבהֲ לוּ נ ְֶחפָּ זוּ:
ְ 48:7רﬠָ ָדה אֲ חָ זָתַ ם ָשׁם ִחיל כַּיּוֹלֵ ָדה:
ְ 48:8בּרוּחַ ָק ִדים ְתּ ַשׁבֵּ ר אֳ נִיּוֹת תַּ ְר ִשׁישׁ:
48:9כַּאֲ ֶשׁר ָשׁמַ ﬠְ נוּ כֵּן ָר ִאינוּ ְבּﬠִ יר־יְהוָה צְ בָ אוֹת ְבּﬠִ יר אֱ הֵ ינוּ אֱ ִהים יְכוֹנְ נֶהָ ﬠַ ד־עוֹלָ ם סֶ לָ ה:
ִ 48:10דּ ִמּינוּ אֱ ִהים חַ ְס ֶדּ ְבּ ֶק ֶרב הֵ יכָלֶ :
ל־קצְ וֵי־אֶ ֶרץ צ ֶֶדק מָ ְלאָ ה י ְִמי ֶנ :
48:11כְּ ִשׁ ְמ אֱ ִהים כֵּן ְתּ ִהלָּ ְת ﬠַ ַ
ְהוּדה לְ מַ ﬠַ ן ִמ ְשׁפָּ טֶ י :
48:12י ְִשׂמַ ח הַ ר־צִ יּוֹן ָתּגֵלְ נָה ְבּנוֹת י ָ
48:13סֹבּוּ צִ יּוֹן וְהַ ִקּיפוּהָ ִספְ רוּ ִמגְ ָדּלֶ יהָ :
ִ 48:14שׁיתוּ לִ ְבּכֶם לְ חֵ ילָ הּ 1פַּ ְסּגוּ אַ ְר ְמנוֹתֶ יהָ לְ מַ ﬠַ ן ְתּסַ פְּ רוּ לְ דוֹר אַ חֲ רוֹן:
48:15כִּ י זֶה אֱ ִהים אֱ הֵ ינוּ עוֹלָ ם וָﬠֶ ד הוּא ְינַהֲ גֵנוּ עֹלָ ִמים:2
49:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לִ ְבנֵי־קֹ ַרח ִמזְ מוֹר:
ִ 49:2שׁ ְמעוּ־ז ֹאת כָּל־הָ ﬠַ ִמּים הַ אֲ זִ ינוּ כָּל־יֹ ְשׁבֵ י חָ לֶ ד:
ֵי־אישׁ יַחַ ד ﬠָ ִשׁיר וְאֶ ְביוֹן:
ַם־בּנ ִ
ַם־בּנֵי אָ ָדם גּ ְ
49:3גּ ְ
49:4פִּ י י ְַדבֵּ ר חָ כְ מוֹת וְהָ גוּת לִ ִבּי ְתבוּנוֹת:
יד ִתי:
49:5אַ טֶּ ה לְ מָ ָשׁל אָ זְ נִי אֶ פְ תַּ ח ְבּכִ נּוֹר ִח ָ
49:6לָ מָּ ה ִא ָירא ִבּימֵ י ָרע ﬠֲון ֲﬠ ֻקבַּ י 3יְסוּבֵּ נִי:
וּברֹב ﬠָ ְשׁ ָרם י ְִתהַ לָּ לוּ:
49:7הַ בּ ְֹט ִחים ﬠַ ל־חֵ ילָ ם ְ
 49:8אַ  4ל ֹא־פָ דֹה יִפָּ ֶדהִ 5אישׁ ל ֹא־יִתֵּ ן לֵ א ִהים כּ ְָפ רוֹ:
ְ 49:9וי ֵַקר פִּ ְדיוֹן נַפְ ָשׁם וְחָ ַדל לְ עוֹלָ ם:
ִיחי־עוֹד לָ נֶצַח ל ֹא ִי ְראֶ ה הַ ָשּׁחַ ת:
49:10ו ִ
49:11כִּ י י ְִראֶ ה חֲ כ ִָמים יָמוּתוּ יַחַ ד כְּ ִסיל וָבַ ﬠַ ר י ֹאבֵ דוּ וְﬠָ זְ בוּ לַ אֲ חֵ ִרים חֵ ילָ ם:
ֹתם לְ דֹר וָדֹר ָק ְראוּ ִב ְשׁמוֹתָ ם ﬠֲלֵ י אֲ ָדמוֹת:
ִ 49:12ק ְב ָרם 6בָּ ֵתּימוֹ ְלעוֹלָ ם ִמ ְשׁכְּ נ ָ
נִדמוּ:
נִמ ַשׁל כּ ְַבּהֵ מוֹת ְ
יקר בַּ ל־יָלִ ין ְ
49:13וְאָ ָדם ִבּ ָ
49:14זֶה ַד ְרכָּם כֵּסֶ ל לָ מוֹ וְאַ חֲ ֵריהֶ ם ְבּ ִפיהֶ ם ִי ְרצוּ סֶ לָ ה:
ְצוּרם ְלבַ לּוֹת ְשׁאוֹל ִמזְּ בֻל לוֹ:
ְשׁ ִרים לַ ֹבּ ֶקר וצירם ו ָ
ַ 49:15כּצּ ֹאן לִ ְשׁאוֹל ַשׁתּוּ מָ וֶת י ְִרﬠֵ ם וַיִּ ְרדּוּ בָ ם י ָ
ַד־שׁאוֹל כִּ י ִי ָקּחֵ נִי סֶ לָ ה:
49:16אַ ־אֱ ִהים יִפְ ֶדּה נַפְ ִשׁי ִמיּ ְ
ל־תּ ָירא כִּ י־ ַיﬠ ֲִשׁר ִאישׁ כִּ י־ ִי ְרבֶּ ה כְּ בוֹד בֵּ יתוֹ:
49:17אַ ִ
49:18כִּ י ל ֹא ְבמוֹתוֹ י ִַקּח הַ כֹּל ל ֹא־י ֵֵרד אַ חֲ ָריו כְּ בוֹדוֹ:
יטיב לוֹ:7
49:19כִּ י־נַפְ שׁוֹ ְבּחַ יָּיו יְבָ ֵר וְיוֹדֻ כִּ י־תֵ ִ
בוֹתיו ﬠַ ד־ ֵנ ַצח ל ֹא י ְִראוּ־אוֹר:
49:20תָּ בוֹא ﬠַ ד־דּוֹר אֲ ָ
יקר ל ֹא  8י ִָבין ִנ ְמ ַשׁל כּ ְַבּהֵ מוֹת נ ְִדמוּ:
49:21אָ ָדם ִבּ ָ
ד־מבֹאוֹ:
ח־שׁ ֶמשׁ ﬠַ ְ
ִ 50:1מזְ מוֹר ְלאָ סָ ף אֵ ל אֱ ִהים יְהוָה ִדּבֶּ ר וַיִּ ְק ָרא־אָ ֶרץ ִמ ִמּזְ ַר ֶ
הוֹפיﬠַ :
ִ 50:2מצִּ יּוֹן ִמכְ לַ ל־יֹ ִפי אֱ ִהים ִ
וּס ִביבָ יו ִנ ְשׂ ֲﬠ ָרה ְמאֹד:
50:3יָב ֹא אֱ הֵ ינוּ וְאַ ל־יֶחֱ ַרשׁ אֵ שׁ־לְ פָ נָיו תּ ֹאכֵל ְ
50:4י ְִק ָרא אֶ ל־הַ ָשּׁ ַמיִם מֵ ﬠָ ל וְאֶ ל־הָ אָ ֶרץ לָ ִדין ﬠַ מּוֹ:
יתי ﬠֲלֵ י־זָבַ ח:
ידי כּ ְֹר ֵתי ְב ִר ִ
פוּ־לי חֲ ִס ָ
ִ 50:5א ְס ִ
50:6וַיַּגִּ ידוּ ָשׁ ַמיִם צִ ְדקוֹ כִּ י־אֱ ִהים שֹׁפֵ ט הוּא סֶ לָ ה:
ְ MTלחֵ ילָ ה  Hebrew Mss Vrs //לְ חֵ ילָ הּ 14
) strophaים(  Hebrew Mssעלמות  MT //ﬠַ ל־מוּת  LXX cf Psalm 61:4 //עֹלָ ִמים 15
 MTﬠ ֲֵקבַ י  Origin //ﬠ ֲֻקבַּ י 6
 MTאָ ח  Hebrew Mss cf v.16 //אַ 8
 MTי ְִפ ֶדּה  BHS //יִפָּ ֶדה 8
ִ MTק ְרבָּ ם ִ LXX Tg Syr //ק ְב ָרם 12
 MTלָ  Hebrew Mss LXX Syr //לוֹ 19
ְ MTול ֹא  2 Hebrew Mss Vrs //ל ֹא 21
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ידה בָּ אֱ ִהים אֱ הֶ י אָ נֹכִ י:
ִ 50:7שׁ ְמﬠָ ה ﬠַ ִמּי וַאֲ ַדבֵּ ָרה י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ ﬠִ ָ
50:8ל ֹא ﬠַ ל־זְ בָ חֶ י אוֹכִ יחֶ וְעוֹ תֶ י לְ נֶגְ ִדּי תָ ִמיד:
תּוּדים:
ית פָ ר ִמ ִמּכְ לְ אֹתֶ י ﬠַ ִ
50:9ל ֹא־אֶ ַקּח ִמבֵּ ְ
י־לי כָל־חַ יְתוֹ־יָﬠַ ר ְבּהֵ מוֹת ְבּהַ ְר ֵרי־אָ לֶ ף:
50:10כִּ ִ
50:11י ַָדﬠְ ִתּי כָּל־עוֹף הָ ִרים ְוזִ יז ָשׂ ַדי ﬠִ מָּ ִדי:
וּמ אָ הּ:
ִ 50:12אם־אֶ ְרﬠַ ב ל ֹא־אֹמַ ר לָ כִּ י־לִ י תֵ בֵ ל ְ
תּוּדים אֶ ְשׁתֶּ ה:
50:13הַ אוֹכַל ְבּ ַשׂר אַ ִבּ ִירים ו ְַדם ﬠַ ִ
ְשׁלֵּ ם לְ ﬠֶ לְ יוֹן נ ְָד ֶרי :
תּוֹדה ו ַ
50:14זְ בַ ח לֵ א ִהים ָ
וּתכ ְַבּ ֵדנִי:
ְ
וּק ָראֵ נִי ְבּיוֹם ָצ ָרה אֲ חַ לֶּ צְ
ְ 50:15
יתי ﬠֲלֵ י־פִ י :
50:16וְלָ ָר ָשׁע אָ מַ ר אֱ ִהים מַ ה־לְּ לְ סַ פֵּ ר חֻ ָקּי ו ִַתּ ָשּׂא ְב ִר ִ
50:17וְאַ ָתּה ָשׂנֵאתָ מוּסָ ר וַתַּ ְשׁלֵ ְדּבָ ַרי אַ חֲ ֶרי :
ם־ר ִאיתָ ַגנָּב ו ִַתּ ֶרץ ﬠִ מּוֹ וְﬠִ ם ְמנָאֲ ִפים חֶ לְ ֶק :
ִ 50:18א ָ
וּלשׁוֹ ְנ ַתּצְ ִמיד ִמ ְרמָ ה:
50:19פִּ י ָשׁלַ ְחתָּ ְב ָרﬠָ ה ְ
ן־א ְמּ ִתּתֶּ ן־דֹּפִ י:
50:20תֵּ ֵשׁב ְבּאָ ִחי ְת ַדבֵּ ר ְבּבֶ ִ
50:21אֵ לֶּ ה ﬠָ ִשׂיתָ וְהֶ חֱ ַר ְשׁ ִתּי ִדּ ִמּיתָ הֱ יוֹת־אֶ ְהיֶה כָמוֹ אוֹכִ יחֲ וְאֶ ﬠֶ ְרכָה ְלﬠֵ ינֶי :
ִ 50:22בּינוּ־נָא ז ֹאת שֹׁכְ חֵ י אֱ לוֹהַּ פֶּ ן־אֶ ְטרֹף וְאֵ ין מַ צִּ יל:
ְשׂם ֶדּ ֶר אַ ְראֶ נּוּ ְבּי ֵַשׁע אֱ ִהים:
תּוֹדה ְיכ ְַבּ ָד ְננִי ו ָ
ָ
50:23זֹבֵ חַ
51:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
ת־שׁבַ ע:
ָ
ְ 51:2בּבוֹא־אֵ לָ יו נ ָָתן הַ נּ ִָביא כַּאֲ ֶשׁ ר־בָּ א אֶ ל־בַּ
51:3חָ ֵנּנִי אֱ ִהים כְּ חַ ְס ֶדּ כְּ רֹב ַרחֲ ֶמי ְמחֵ ה פְ ָשׁﬠָ י:
אתי ַטהֲ ֵרנִי:
 51:4הַ ְרבֵּ ה כּ ְַבּסֵ נִי ֵמﬠֲונִי וּמֵ חַ טָּ ִ
אתי נֶגְ ִדּי תָ ִמיד:
51:5כִּ י־פְ ָשׁﬠַ י אֲ נִי אֵ ָדע וְחַ טָּ ִ
יתי לְ ַמﬠַ ן ִתּצְ ַדּ ק ְבּ ָד ְב ֶר ִתּזְ כֶּה ְב ָשׁ ְפטֶ :
אתי וְהָ ַרע ְבּﬠֵ ינֶי ﬠָ ִשׂ ִ
51:6לְ לְ בַ ְדּ חָ טָ ִ
וּבחֵ ְטא יֶחֱ מַ ְתנִי ִא ִמּי:
ן־בּﬠָ ווֹן חוֹלָ לְ ִתּי ְ
51:7הֵ ְ
תוֹדיﬠֵ נִי:
וּבסָ תֻ ם חָ כְ ָמה ִ
51:8הֵ ן־אֱ ֶמת חָ פַ צְ ָתּ בַ טֻּ חוֹת ְ
וּמ ֶשּׁלֶ ג אַ לְ ִבּין:
ְ 51:9תּחַ ְטּאֵ נִי ְבאֵ זוֹב וְאֶ ְטהָ ר ְתּכ ְַבּסֵ נִי ִ
51:10תַּ ְשׁ ִמיﬠֵ נִי ָשׂשׂוֹן ו ְִשׂ ְמחָ ה תָּ גֵלְ נָה ﬠֲצָמוֹת ִדּכִּ יתָ :
51:11הַ ְסתֵּ ר פָּ נֶי מֵ חֲ טָ אָ י ְוכָל־ﬠֲונֹתַ י ְמחֵ ה:
א־לי אֱ ִהים וְרוּחַ נָכוֹן חַ ֵדּשׁ ְבּ ִק ְר ִבּי:
51:12לֵ ב ָטהוֹר ְבּ ָר ִ
ל־תּ ַקּח ִממֶּ נִּי:
51:13אַ ל־תַּ ְשׁלִ יכֵנִי ִמלְּ פָ נֶי וְרוּחַ ָק ְד ְשׁ אַ ִ
51:14הָ ִשׁיבָ ה לִּ י ְשׂשׂוֹן י ְִשׁﬠֶ וְרוּחַ נ ְִדיבָ ה ִת ְס ְמ ֵכנִי:
51:15אֲ לַ ְמּ ָדה ֹפ ְשׁﬠִ ים ְדּ ָרכֶי וְחַ טָּ ִאים אֵ לֶ י יָשׁוּבוּ:
51:16הַ צִּ ילֵ נִי ִמ ָדּ ִמים אֱ ִהים אֱ הֵ י ְתּשׁוּﬠָ ִתי ְתּ ַרנֵּן ְלשׁוֹנִי צִ ְד ָק ֶת :
51:17אֲ ֹדנָי ְשׂפָ תַ י ִתּפְ תָּ ח וּפִ י יַגִּ יד ְתּ ִהלָּ ֶת :
51:18כִּ י ל ֹא־תַ ְחפֹּץ זֶבַ ח וְאֶ תֵּ נָה עוֹלָ ה ל ֹא ִת ְר ֶצה:
ְנִדכֶּה אֱ ִהים ל ֹא ִת ְבזֶה:
51:19זִ ְבחֵ י אֱ ִהים רוּחַ נִ ְשׁבָּ ָרה לֵ ב־ ִנ ְשׁבָּ ר ו ְ
ְרוּשׁלָ ִם:
יטיבָ ה ִב ְרצוֹנְ אֶ ת־צִ יּוֹן ִתּ ְבנֶה חוֹמוֹת י ָ
51:20הֵ ִ
ל־מזְ בַּ חֲ פָ ִרים:
51:21אָ ז ַתּ ְחפֹּץ זִ ְבחֵ י־צ ֶֶדק עוֹלָ ה ְוכָלִ יל אָ ז יַﬠֲלוּ ﬠַ ִ
52:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ מַ ְשׂכִּ יל לְ ָדוִד:
ימלֶ :
ְ 52:2בּבוֹא דּוֹאֵ ג הָ אֲ ד ִֹמי וַ ַיּגֵּד לְ ָשׁאוּל וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ בָּ א ָדוִד אֶ ל־בֵּ ית אֲ ִח ֶ
ה־תּ ְתהַ לֵּ ל ְבּ ָרﬠָ ה הַ גִּ בּוֹר חֶ סֶ ד אֵ ל כָּל־הַ יּוֹם:
ִ
52:3מַ
52:4הַ וּוֹת תַּ ְחשֹׁב ְלשׁוֹ ֶנ כְּ תַ ﬠַ ר ְמלֻטָּ שׁ עֹ ֵשׂה ְר ִמיָּה:
52:5אָ הַ ְב ָתּ ָרּע ִמטּוֹב ֶשׁ ֶקר ִמ ַדּבֵּ ר צ ֶֶד ק סֶ לָ ה:
ָל־דּ ְב ֵרי־בָ לַ ע לְ שׁוֹן ִמ ְרמָ ה:
52:6אָ הַ ְב ָתּ כ ִ
ְשׁ ֶר ְשׁ מֵ אֶ ֶרץ חַ יִּ ים סֶ לָ ה:
52:7גַּם־אֵ ל יִתָּ צְ לָ ֶנ ַצח י ְַח ְתּ ְויִסָּ חֲ מֵ אֹהֶ ל ו ֵ
ִיראוּ וְﬠָ לָ יו י ְִשׂחָ קוּ:
ְ 52:8וי ְִראוּ צ ִַדּ ִיקים ְוי ָ
ִ 52:9הנֵּה הַ גֶּבֶ ר ל ֹא י ִָשׂים אֱ ִהים מָ עוּזּוֹ וַיִּ ְבטַ ח ְבּ רֹב ﬠָ ְשׁרוֹ וַיָּﬠָ זְ 1בּהַ וָּתוֹ:
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52:10וַאֲ נִי כְּ ַזיִת ַר ֲﬠ ָנן ְבּבֵ ית אֱ ִהים בָּ טַ ְח ִתּי ְבחֶ סֶ ד־אֱ ִהים עוֹלָ ם וָﬠֶ ד:
ידי :
ית וַאֲ ַקוֶּה ִשׁ ְמ כִ י־טוֹב ֶנגֶד חֲ ִס ֶ
אוֹד ְלעוֹלָ ם כִּ י ﬠָ ִשׂ ָ
ְ 52:11
53:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ ל־מָ חֲ לַ ת מַ ְשׂכִּ יל לְ ָדוִד:
53:2אָ מַ ר נָבָ ל ְבּלִ בּוֹ אֵ ין אֱ ִהים ִה ְשׁ ִחיתוּ ו ְִה ְתﬠִ יבוּ ﬠָ וֶל אֵ ין עֹ ֵשׂה־טוֹב:
ל־בּנֵי אָ ָדם ִל ְראוֹת הֲ יֵשׁ ַמ ְשׂכִּ יל דּ ֵֹרשׁ אֶ ת־אֱ ִהים:
53:3אֱ ִהים ִמ ָשּׁמַ יִם ִה ְשׁ ִקיף ﬠַ ְ
53:4כֻּלּוֹ סָ ג י ְַח ָדּו נֶאֱ לָ חוּ אֵ ין עֹ ֵשׂה־טוֹב אֵ ין גַּם־אֶ חָ ד:
53:5הֲ ל ֹא י ְָדעוּ ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן אֹכְ לֵ י ﬠַ ִמּי אָ כְ לוּ לֶ חֶ ם אֱ ִהים ל ֹא ָק ָראוּ:
ֹתה כִּ י־אֱ ִהים ְמאָ סָ ם:
ָ 53:6שׁם פָּ חֲ דוּ־פַ חַ ד ל ֹא־הָ יָה פָ חַ ד כִּ י־אֱ ִהים ִפּ ַזּר ﬠַ צְ מוֹת חֹ ָנ הֱ ִבשׁ ָ
ִ 53:7מי יִתֵּ ן ִמצִּ יּוֹן יְשֻׁ עוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁוּב אֱ ִהים ְשׁבוּת ﬠַ מּוֹ יָגֵל יַﬠֲקֹ ב י ְִשׂ ַמח י ְִשׂ ָראֵ ל:
54:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִבּ ְנגִ ינֹת ַמ ְשׂכִּ יל לְ ָדוִד:
ֹאמ רוּ לְ ָשׁאוּל הֲ ל ֹא ָדוִד ִמ ְסתַּ תֵּ ר ﬠִ מָּ נוּ:
ְ 54:2בּבוֹא הַ זִּ יפִ ים וַיּ ְ
בוּר ְת ְת ִדינֵנִ י:
וּבגְ ָ
הוֹשׁיﬠֵ נִי ִ
ִ
54:3אֱ ִהים ְבּ ִשׁ ְמ
י־פי:
54:4אֱ ִהים ְשׁמַ ע ְתּ ִפלָּ ִתי הַ אֲ זִ ינָה ְל ִא ְמ ֵר ִ
54:5כִּ י ז ִָרים ָקמוּ ﬠָ לַ י וְﬠָ ִריצִ ים ִבּ ְקשׁוּ נַפְ ִשׁי ל ֹא ָשׂמוּ אֱ ִהים לְ נֶגְ ָדּם סֶ לָ ה:
ִ 54:6הנֵּה אֱ ִהים עֹ זֵר לִ י אֲ ֹדנָי ְבּס ְֹמכֵי נַפְ ִשׁי:
54:7יָשֹׁב 1הָ ַרע לְ שׁ ְֹר ָרי בַּ אֲ ִמ ְתּ הַ צְ ִמיתֵ ם:
אוֹדה ִשּׁ ְמ יְהוָה כִּ י־טוֹב:
ֶ
נְדבָ ה אֶ זְ ְבּחָ ה־לָּ
ִ 54:8בּ ָ
וּב ֹאיְבַ י ָראֲ תָ ה ﬠֵ ינִי:
54:9כִּ י ִמכָּל־צָ ָרה ִהצִּ ילָ נִי ְ
55:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִבּ ְנגִ ינֹת ַמ ְשׂכִּ יל לְ ָדוִד:
ל־תּ ְתﬠַ לַּ ם ִמ ְתּ ִחנּ ִָתי:
55:2הַ אֲ זִ ינָה אֱ ִהים ְתּפִ לָּ ִתי וְאַ ִ
יחי וְאָ ִהימָ ה:
55:3הַ ְק ִשׁיבָ ה לִּ י וַ ֲﬠ ֵננִי אָ ִריד ְבּ ִשׂ ִ
וּבאַ ף י ְִשׂ ְטמוּנִי:
ִ 55:4מקּוֹל אוֹיֵב ִמפְּ נֵי ﬠָ ַקת ָר ָשׁע כִּ י־י ִָמיטוּ ﬠָ לַ י אָ וֶן ְ
ִ 55:5ל ִבּי י ִָחיל ְבּ ִק ְר ִבּי וְאֵ ימוֹת מָ וֶת נָפְ לוּ ﬠָ לָ י:
55:6י ְִראָ ה ו ַָרﬠַ ד יָב ֹא ִבי ו ְַתּכַסֵּ נִי פַּ לָּ צוּת:
ָ 55:7ואֹמַ ר ִמי־יִתֶּ ן־לִּ י אֵ בֶ ר כַּיּוֹנָה אָ עוּפָ ה וְאֶ ְשׁ ֹכּנָה:
ִ 55:8הנֵּה אַ ְר ִחיק ְנדֹד אָ לִ ין בַּ ִמּ ְדבָּ ר סֶ לָ ה:
ישׁה ִמפְ לָ ט לִ י מֵ רוּחַ ֹסﬠָ ה ִמסָּ ﬠַ ר:
55:9אָ ִח ָ
יתי חָ מָ ס ו ְִריב בָּ ﬠִ יר:
י־ר ִא ִ
55:10בַּ לַּ ע אֲ ֹדנָי פַּ לַּ ג לְ שׁוֹנָם כִּ ָ
ְסוֹבבֻהָ ﬠַ ל־חוֹמֹתֶ יהָ וְאָ וֶן וְﬠָ מָ ל ְבּ ִק ְרבָּ הּ:
55:11יוֹמָ ם וָלַ יְלָ ה י ְ
וּמ ְרמָ ה:
תּ ִ
55:12הַ וּוֹת ְבּ ִק ְרבָּ הּ ְול ֹא־י ִָמישׁ ֵמ ְרחֹ בָ הּ ֹ
ֹא־מ ַשׂנ ְִאי ﬠָ לַ י ִהגְ ִדּיל וְאֶ סָּ תֵ ר ִממֶּ נּוּ:
55:13כִּ י ל ֹא־אוֹיֵב יְחָ ְרפֵ נִי וְאֶ ָשּׂא ל ְ
וּמי ָֻדּﬠִ י:
55:14וְאַ תָּ ה אֱ נוֹשׁ כְּ ﬠֶ ְרכִּ י אַ לּוּפִ י ְ
55:15אֲ ֶשׁר י ְַח ָדּו נ ְַמ ִתּיק סוֹד ְבּבֵ ית אֱ ִהים נְהַ לֵּ ְבּ ָרגֶשׁ:
גוּרם ְבּ ִק ְרבָּ ם:
י־רעוֹת ִבּ ְמ ָ
55:16י ִַשּׁיא מָ וֶֹת 2ﬠָ לֵ ימוֹ י ְֵרדוּ ְשׁאוֹל חַ יִּ ים כִּ ָ
יוֹשׁיﬠֵ נִי:
55:17אֲ נִי אֶ ל־אֱ ִהים אֶ ְק ָרא וַיהוָה ִ
55:18ﬠֶ ֶרב וָב ֶֹקר ְוצָהֳ ַריִם אָ ִשׂיחָ ה וְאֶ הֱ מֶ ה וַיִּ ְשׁמַ ע קוֹלִ י:
י־ב ַר ִבּים הָ יוּ ִﬠ ָמּ ִדי:
ב־לי כִּ ְ
55:19פָּ ָדה ְב ָשׁלוֹם נ ְַפ ִשׁי ִמ ֲקּ ָר ִ
55:20י ְִשׁמַ ע אֵ ל וַיְﬠַ נֵּם 3וְיֹ ֵשׁב ֶק ֶדם סֶ לָ ה אֲ ֶשׁר אֵ ין חֲ ִליפוֹת לָ מוֹ ְול ֹא י ְָראוּ אֱ ִהים:
ָ 55:21שׁלַ ח י ָָדיו ְבּשׁ ְֹל ָמיו ִ 4בּ ְשׁ ָמיו ִחלֵּ ל ְבּ ִריתוֹ:
וּק ָרב־לִ בּוֹ ַרכּוּ ְדבָ ָריו ִמ ֶשּׁמֶ ן וְהֵ מָּ ה פְ ִתחוֹת:
55:22חָ ְלקוּ ַמ ְח ָמאֹת פִּ יו ֲ
55:23הַ ְשׁלֵ ﬠַ ל־יְהוָה יְהָ ְב וְהוּא ְיכַלְ כְּ לֶ ל ֹא־יִתֵּ ן לְ עוֹלָ ם מוֹט לַ צּ ִַדּיק:
וּמ ְרמָ ה ל ֹא־יֶחֱ צוּ יְמֵ יהֶ ם וַאֲ נִי אֶ ְבטַ ח־בָּ :
תּוֹר ֵדם ִל ְבאֵ ר ַשׁחַ ת אַ ְנ ֵשׁי ָד ִמים ִ
55:24וְאַ תָּ ה אֱ ִהים ִ
56:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ ל־יוֹנַת אֵ לֶ ם ְרחֹ ִקים לְ ָדוִד ִמכְ תָּ ם בֶּ אֱ חֹ ז ֹאתוֹ פְ לִ ְשׁ ִתּים ְבּגַת:
י־שׁאָ פַ נִי אֱ נוֹשׁ כָּל־הַ יּוֹם חֵ ם יִלְ חָ ֵצנִי:
56:2חָ ֵנּנִי אֱ ִהים כִּ ְ
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י־ר ִבּים חֲ ִמים לִ י ָמרוֹם:
שׁוֹר ַרי כָּל־הַ יּוֹם כִּ ַ
ָ 56:3שׁאֲ פוּ ְ
56:4יוֹם ִא ָירא אֲ נִי אֵ לֶ י אֶ ְב טָ ח:
ֲשׂה בָ ָשׂר ִלי:
56:5בֵּ א ִהים אֲ הַ לֵּ ל ְדּבָ רוֹ בֵּ א ִהים בָּ טַ ְח ִתּי ל ֹא ִא ָירא מַ ה־ ַיּﬠ ֶ
ֹתם לָ ָרע:
ָל־מ ְח ְשׁב ָ
56:6כָּל־הַ יּוֹם ְדּבָ ַרי יְﬠַ צֵּבוּ ﬠָ לַ י כּ ַ
מ רוּ כַּאֲ ֶשׁר ִקוּוּ נַפְ ִשׁי:
56:7יָגוּרוּ יצפינו יִצְ פּוֹנוּ הֵ מָּ ה ﬠ ֲֵקבַ י י ְִשׁ ֹ
הוֹרד אֱ ִהים:
56:8ﬠַ ל־אָ וֶן פַּ לֶּ ט־לָ מוֹ ְבּאַ ף ﬠַ ִמּים ֵ
ֹאד הֲ ל ֹא ְבּ ִספְ ָרתֶ :
56:9נ ִֹדי סָ פַ ְרתָּ ה אָ תָּ ה ִשׂימָ ה ִד ְמﬠָ ִתי ְבנ ֶ
56:10אָ ז יָשׁוּבוּ אוֹיְבַ י אָ חוֹר ְבּיוֹם אֶ ְק ָרא זֶה־י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י־אֱ ִהים לִ י:
56:11בֵּ א ִהים אֲ הַ לֵּ ל ָדּבָ ר בַּ יהוָה אֲ הַ לֵּ ל ָדּבָ ר:
ֲשׂה אָ ָדם לִ י:
ירא מַ ה־ ַיּﬠ ֶ
56:12בֵּ א ִהים בָּ טַ ְח ִתּי ל ֹא ִא ָ
נְד ֶרי אֲ ַשׁלֵּ ם תּוֹדֹת לָ :
56:13ﬠָ לַ י אֱ ִהים ָ
56:14כִּ י ִהצַּלְ תָּ נַפְ ִשׁי ִממָּ וֶת הֲ ל ֹא ַרגְ לַ י ִמ ֶדּ ִחי לְ ִה ְתהַ לֵּ ִל ְפנֵי אֱ ִהים ְבּאוֹר הַ חַ יִּ ים:
ֵי־שׁאוּל בַּ ְמּﬠָ ָרה:
57:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ אַ ל־תַּ ְשׁחֵ ת ְל ָדוִד ִמכְ ָתּם ְבּבָ ְרחוֹ ִמ ְפּנ ָ
וּבצֵל־כְּ נָפֶ י אֶ ְחסֶ ה ﬠַ ד ַי ֲﬠבֹר הַ וּוֹת:
57:2חָ נֵּנִי אֱ ִהים חָ נֵּנִי כִּ י ְב חָ סָ יָה נ ְַפ ִשׁי ְ
57:3אֶ ְק ָרא לֵ א ִהים ﬠֶ ְליוֹן לָ אֵ ל גֹּ ֵמ ר ﬠָ לָ י:
ְיוֹשׁיﬠֵ נִי חֵ ֵרף שֹׁאֲ פִ י סֶ לָ ה י ְִשׁלַ ח אֱ ִהים חַ ְסדּוֹ וַאֲ ִמתּוֹ:
57:4י ְִשׁלַ ח ִמ ָשּׁמַ יִם ו ִ
וּלשׁוֹנָם חֶ ֶרב חַ ָדּה:
57:5נ ְַפ ִשׁי ְבּתוֹ ְלבָ ִאם אֶ ְשׁכְּ בָ ה הֲ ִטים ְבּנֵי־אָ ָדם ִשׁנֵּיהֶ ם חֲ נִית ו ְִחצִּ ים ְ
בוֹד :
רוּמה ﬠַ ל־הַ ָשּׁ ַמיִם אֱ ִהים ﬠַ ל כָּל־הָ אָ ֶרץ כְּ ֶ
ָ 57:6
ֶ 57:7ר ֶשׁת הֵ כִ ינוּ לִ פְ ﬠָ מַ י כָּפַ ף נַפְ ִשׁי כָּרוּ לְ פָ נַי ִשׁיחָ ה נָפְ לוּ ְבתוֹכָהּ סֶ לָ ה:
57:8נָכוֹן לִ ִבּי אֱ ִהים נָכוֹן ִל ִבּי אָ ִשׁ ָירה וַאֲ ז ֵַמּ ָרה:
עוּרה הַ ֵנּבֶ ל וְכִ נּוֹר אָ ﬠִ ָירה ָשּׁחַ ר:
בוֹדי ָ
עוּרה כְ ִ
ָ 57:9
אוֹד בָ ﬠַ ִמּים אֲ ֹדנָי אֲ זַמֶּ ְר בַּ ל־אֻ ִמּים:
ְ 57:10
ד־שׁחָ ִקים אֲ ִמתֶּ :
ד־שׁ ַמיִם חַ ְס ֶדּ וְﬠַ ְ
57:11כִּ י־ ָגדֹל ﬠַ ָ
בוֹד :
ל־שׁמַ יִם אֱ ִהים ﬠַ ל כָּל־הָ אָ ֶרץ כְּ ֶ
רוּמה ﬠַ ָ
ָ 57:12
58:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ אַ ל־תַּ ְשׁחֵ ת לְ ָדוִד ִמכְ תָּ ם:
ישׁ ִרים ִתּ ְשׁפְּ טוּ ְבּנֵי אָ ָדם:
58:2הַ אֻ ְמנָם אֵ ִלם 1צ ֶֶדק ְתּ ַדבֵּ רוּן מֵ ָ
ף־בּלֵ ב עוֹ ת ִתּפְ ﬠָ לוּן בָּ אָ ֶרץ חָ ָמס 2י ְֵדיכֶם ְתּפַ לֵּ סוּן:
58:3אַ ְ
58:4זֹרוּ ְר ָשׁ ִﬠים מֵ ָרחֶ ם תָּ עוּ ִמבֶּ טֶ ן דּ ְֹב ֵרי ָכזָב:
58:5חֲ ַמת־לָ מוֹ כִּ ְדמוּת חֲ מַ ת־נָחָ שׁ כְּ מוֹ־פֶ ֶתן חֵ ֵרשׁ י ְַא ֵטם אָ זְ נוֹ:
58:6אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְִשׁמַ ע לְ קוֹל ְמלַ חֲ ִשׁים חוֹבֵ ר חֲ בָ ִרים ְמחֻ כָּם:
ס־שׁנֵּימוֹ ְבּפִ ימוֹ מַ לְ ְתּעוֹת כְּ פִ ִירים ְנתֹץ יְהוָה:
58:7אֱ ִהים הֲ ָר ִ
58:8יִמָּ אֲ סוּ כְ מוֹ־מַ יִם י ְִתהַ ְלּכוּ־לָ מוֹ י ְִד ֹר חצו ִח ָצּיו כְּ מוֹ י ְִתמֹלָ לוּ:
58:9כְּ מוֹ ַשׁ ְבּלוּל ֶתּ ֶמס יַהֲ נֵפֶ ל אֵ ֶשׁת בַּ ל־חָ זוּ ָשׁ ֶמשׁ:
ְ 58:10בּטֶ ֶרם י ִָבינוּ ִסּירֹתֵ יכֶם אָ טָ ד כְּ מוֹ־חַ י כְּ מוֹ־חָ רוֹן י ְִשׂﬠָ ֶרנּוּ:
58:11י ְִשׂמַ ח צ ִַדּיק כִּ י־חָ זָה נ ָָקם פְּ ﬠָ מָ יו י ְִרחַ ץ ְבּ ַדם הָ ָר ָשׁ ע:
ֹאמר אָ ָדם אַ ־פְּ ִרי לַ צּ ִַדּיק אַ יֵשׁ־אֱ ִהים שׁ ְֹפ ִטים בָּ אָ ֶרץ:
ְ 58:12וי ַ
ל־תּ ְשׁחֵ ת ְל ָדוִד ִמכְ ָתּם ִבּ ְשׁ חַ ָשׁאוּל וַיִּ ְשׁ ְמ רוּ אֶ ת־הַ בַּ יִת לַ הֲ ִמיתוֹ:
59:1לַ ְמנַצֵּ חַ אַ ַ
קוֹמ ַמי ְתּ ַשׂגְּ בֵ נִי:
59:2הַ צִּ ילֵ נִי ֵמאֹ יְבַ י אֱ הָ י ִמ ִמּ ְת ְ
הוֹשׁיﬠֵ נִי:
ִ
וּמאַ נְ ֵשׁי ָד ִמים
59:3הַ צִּ ילֵ נִי ִמפֹּ ﬠֲלֵ י אָ וֶן ֵ
אתי יְהוָה:
59:4כִּ י ִהנֵּה אָ ְרבוּ לְ נַפְ ִשׁי יָגוּרוּ ﬠָ לַ י ﬠַ זִּ ים ל ֹא־פִ ְשׁﬠִ י ְול ֹא־חַ טָּ ִ
אתי ְוּראֵ ה:
עוּרה לִ ְק ָר ִ
ְ 59:5בּ ִלי־ﬠָ ון יְרוּצוּן ְויִכּוֹנָנוּ ָ
59:6וְאַ תָּ ה יְהוָה־אֱ ִהים צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הָ ִקיצָה לִ פְ קֹד כָּל־הַ גּוֹיִם אַ ל־תָּ חֹ ן כָּל־בֹּגְ ֵדי אָ וֶן סֶ לָ ה:
ִיסוֹבבוּ ﬠִ יר:
59:7יָשׁוּבוּ לָ ﬠֶ ֶרב יֶהֱ מוּ ַככָּלֶ ב ו ְ
י־מי שׁ ֵֹמﬠַ :
תוֹתיהֶ ם כִּ ִ
ִ 59:8הנֵּה י ִַבּיעוּן ְבּפִ יהֶ ם חֲ ָרבוֹת ְבּ ִשׂ ְפ ֵ
59:9וְאַ תָּ ה יְהוָה ִתּ ְשׂחַ ק־לָ מוֹ ִתּלְ ﬠַ ג ְלכָל־גּוֹיִם:
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מ ָרה כִּ י־אֱ ִהים ִמ ְשׂגּ ִַבּי:
 59:10עזִּ י 1אֵ לֶ י אֶ ְשׁ ֹ
59:11אֱ הֵ י חַ ְס ִדּי 2י ְַק ְדּמֵ נִי אֱ ִהים י ְַראֵ נִי ְבשׁ ְֹר ָרי:
ידמוֹ מָ גִ נֵּנוּ אֲ ֹדנָי:
ְהוֹר ֵ
59:12אַ ל־תַּ הַ ְרגֵם פֶּ ן־י ְִשׁכְּ חוּ ﬠַ ִמּי הֲ נִיﬠֵ מוֹ ְבחֵ ילְ ו ִ
וּמכַּחַ שׁ יְסַ פֵּ רוּ:
ר־שׂפָ ֵתימוֹ ְויִלָּ כְ דוּ ִבגְ אוֹנָם וּמֵ אָ לָ ה ִ
59:13חַ ַטּאת־פִּ ימוֹ ְדּבַ ְ
ֹשׁל ְבּיַﬠֲקֹב ְלאַ ְפסֵ י הָ אָ ֶרץ סֶ לָ ה:
59:14כַּלֵּ ה ְבחֵ ָמה כַּלֵּ ה וְאֵ ינֵמוֹ ְוי ְֵד עוּ כִּ י־אֱ ִהים מ ֵ
ִיסוֹבבוּ ﬠִ יר:
ְ 59:15ויָשׁוּבוּ לָ ﬠֶ ֶרב יֶהֱ מוּ ַככָּלֶ ב ו ְ
59:16הֵ מָּ ה ינועון ְינִיעוּן לֶ אֱ כֹל ִאם־ל ֹא ִי ְשׂ ְבּעוּ ַויָּלִ ינוּ:
וּמנוֹס ְבּיוֹם צַ ר־לִ י:
59:17וַאֲ נִי אָ ִשׁיר ﬠֻזֶּ וַאֲ ַרנֵּן לַ בּ ֶֹקר חַ ְס ֶדּ כִּ י־הָ יִיתָ ִמ ְשׂגָּב ִלי ָ
59:18ﬠֻזִּ י אֵ לֶ י אֲ זַמֵּ ָרה כִּ י־אֱ ִהים ִמ ְשׂגּ ִַבּי אֱ הֵ י חַ ְס ִדּי:
ל־שׁוּשׁן ﬠֵ דוּת ִמכְ ָתּם לְ ָדוִד לְ לַ מֵּ ד:
ַ
60:1לַ ְמנַצֵּ חַ ﬠַ
ֵיא־מלַ ח ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר אָ לֶ ף:
ֶ
ָשׁב יוֹאָ ב וַ ַיּ אֶ ת־אֱ דוֹם ְבּג
ְ 60:2בּהַ צּוֹתוֹ אֶ ת אֲ ַרם נַהֲ ַריִם וְאֶ ת־אֲ ַרם צוֹבָ ה וַיּ ָ
60:3אֱ ִהים זְ נ ְַחתָּ נוּ פְ ַרצְ תָּ נוּ אָ נַפְ תָּ ְתּשׁוֹבֵ ב לָ נוּ:
ִ 60:4ה ְרﬠַ ְשׁתָּ ה אֶ ֶרץ פְּ צ ְַמתָּ הּ ְרפָ ה ְשׁבָ ֶריהָ כִ י־מָ טָ ה:
ִ 60:5ה ְר ִאיתָ ה ﬠַ ְמּ ָק ָשׁה ִה ְשׁ ִקיתָ נוּ יַיִן תַּ ְרﬠֵ לָ ה:
60:6נָתַ תָּ ה לִּ ֵיראֶ י נֵּס לְ ִה ְתנוֹסֵ ס ִמ ְפּנֵי קֹ ֶשׁט סֶ לָ ה:
הוֹשׁיﬠָ ה י ְִמי ְנ וַ ֲﬠ ֵננִי:3
ִ
ידי
60:7לְ מַ ﬠַ ן יֵחָ לְ צוּן י ְִד ֶ
60:8אֱ ִהים ִדּבֶּ ר ְבּ ָק ְדשׁוֹ אֶ ﬠְ זָה אֲ חַ לְּ ָקה ְשׁכֶם וְﬠֵ מֶ ק סֻ כּוֹת אֲ מַ ֵדּד:
ְהוּדה ְמחֹ ְק ִקי:
ֹאשׁי י ָ
ַשּׁה וְאֶ ְפ ַריִם ָמעוֹז ר ִ
ִ 60:9לי גִ ְלﬠָ ד ו ְִלי ְמנ ֶ
60:10מוֹאָ ב ִסיר ַר ְחצִ י ﬠַ ל־אֱ דוֹם אַ ְשׁלִ י ַנﬠֲלִ י ﬠֲלֵ י ְ 4פּלֶ ֶשׁת אֶ ְתרוֹﬠָ ע:5
ִ 60:11מי יֹ ִבלֵ נִי ﬠִ יר מָ צוֹר ִמי יַ ְנחֵ נִי 6ﬠַ ד־אֱ דוֹם:
60:12הֲ ל ֹא־אַ תָּ ה אֱ ִהים זְ נ ְַחתָּ נוּ וְל ֹא־תֵ צֵא אֱ ִהים ְבּצִ ְבאוֹתֵ ינוּ:
ְשׁוְא ְתּשׁוּﬠַ ת אָ ָדם:
60:13הָ בָ ה־לָּ נוּ ﬠֶ זְ ָרת ִמ ָצּר ו ָ
ֲשׂה־חָ יִל וְהוּא יָבוּס ָצ ֵרינוּ:
60:14בֵּ א ִהים ַנﬠ ֶ
7
61:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ ל־ ְנגִ ינֹת לְ ָדוִד:
ִ 61:2שׁ ְמﬠָ ה אֱ ִהים ִרנּ ִָתי הַ ְק ִשׁיבָ ה ְתּפִ לָּ ִתי:
ִ 61:3מ ְקצֵה הָ אָ ֶרץ אֵ לֶ י אֶ ְק ָרא בַּ ﬠֲטֹף לִ ִבּי ְבּצוּר־יָרוּם ִממֶּ נִּי תַ ְנחֵ נִי:
61:4כִּ י־הָ יִיתָ ַמ ְחסֶ ה לִ י ִמגְ ַדּל־עֹז ִמ ְפּנֵי אוֹיֵב:
גוּרה ְבאָ הָ לְ עוֹלָ ִמים אֶ חֱ סֶ ה ְבסֵ תֶ ר כְּ נָפֶ י סֶּ לָ ה:
61:5אָ ָ
61:6כִּ י־אַ תָּ ה אֱ ִהים ָשׁמַ ְﬠ ָתּ לִ נ ְָד ָרי נָתַ תָּ ְי רֻ ַשּׁת י ְִראֵ י ְשׁמֶ :
נוֹתיו כְּ מוֹ־דֹר וָדֹר:
תּוֹסיף ְשׁ ָ
ִ
י־מלֶ
61:7י ִָמים ﬠַ ל־יְמֵ ֶ
61:8י ֵֵשׁב עוֹלָ ם לִ פְ נֵי אֱ ִהים חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת מַ ן ִי ְנצְ רֻ הוּ:
61:9כֵּן אֲ ז ְַמּ ָרה ִשׁ ְמ לָ ﬠַ ד לְ ַשׁלְּ ִמי נ ְָד ַרי יוֹם יוֹם:
62:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ ל־יְדוּתוּן ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
דּוּמיָּה נַפְ ִשׁי כִּ יִ 8ממֶּ נּוּ יְשׁוּﬠָ ִתי:
62:2אַ אֶ ל־אֱ ִהים ִ
צוּרי וִישׁוּﬠָ ִתי ִמ ְשׂגּ ִַבּי ל ֹא־אֶ מּוֹט ַרבָּ ה:
62:3אַ ־הוּא ִ
הוֹתתוּ ﬠַ ל ִאישׁ ְתּ ָרצְּ חוּ כ ְֻלּכֶם כְּ ִקיר נָטוּי גּ ֵָדר הַ ְדּחוּיָה:
62:4ﬠַ ד־אָ נָה ְתּ ְ
וּב ִק ְרבָּ ם י ְַקלְ לוּ־סֶ לָ ה:
62:5אַ ִמ ְשּׂאֵ תוֹ יָﬠֲצוּ לְ הַ ִדּיחַ י ְִרצוּ ָכזָב ְבּפִ יו יְבָ ֵרכוּ ְ
י־מ ֶמּנּוּ ִתּ ְקו ִָתי:
דּוֹמּי נ ְַפ ִשׁי כִּ ִ
62:6אַ לֵ א ִהים ִ
צוּרי וִישׁוּﬠָ ִתי ִמ ְשׂגּ ִַבּי ל ֹא אֶ מּוֹט:
62:7אַ ־הוּא ִ
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בוֹדי צוּר־ﬠֻזִּ י ַמ ְח ִסי בֵּ א ִהים:
62:8ﬠַ ל־אֱ ִהים י ְִשׁﬠִ י וּכְ ִ
ִ 62:9בּ ְטחוּ בוֹ ְבכָל־ﬠֵ ת ﬠָ ם ִשׁפְ כוּ־לְ פָ נָיו לְ בַ ְבכֶם אֱ ִהים ַמחֲ סֶ ה־לָּ נוּ סֶ לָ ה:
62:10אַ הֶ בֶ ל ְבּנֵי־אָ ָדם ָכּזָב ְבּנֵי ִאישׁ ְבּמ ֹאזְ ַניִם לַ ﬠֲלוֹת הֵ ָמּה מֵ הֶ בֶ ל יָחַ ד:
ל־תּ ְהבָּ לוּ חַ יִל כִּ י־יָנוּב אַ ל־תָּ ִשׁיתוּ לֵ ב:
וּב ָגזֵל אַ ֶ
ל־תּ ְב ְטחוּ ְבעֹ ֶשׁק ְ
62:11אַ ִ
62:12אַ חַ ת ִדּבֶּ ר אֱ ִהים ְשׁ ַתּיִם־זוּ ָשׁמָ ﬠְ ִתּי כִּ י עֹז לֵ א ִהים:
ֲשׂהוּ:
62:13וּלְ ־אֲ ֹדנָי חָ סֶ ד כִּ י־אַ תָּ ה ְת ַשׁלֵּ ם לְ ִאישׁ כְּ ַמﬠ ֵ
ְהוּדה:
ִ 63:1מזְ מוֹר לְ ָדוִד ִבּ ְהיוֹתוֹ ְבּ ִמ ְדבַּ ר י ָ
י־מיִם:
63:2אֱ ִהים אֵ לִ י אַ תָּ ה אֲ ַשׁחֲ ֶר ָךּ צ ְָמאָ ה לְ נַפְ ִשׁי כָּמַ הּ לְ ְב ָשׂ ִרי ְבּאֶ ֶרץ־צִ יָּה וְﬠָ יֵף ְבּ ִל ָ
בוֹד :
יתי לִ ְראוֹת ﬠֻזְּ וּכְ ֶ
קֹּדשׁ חֲ זִ ִ
63:3כֵּן בַּ ֶ
ְשׁ ְבּחוּנְ :
63:4כִּ י־טוֹב חַ ְס ְדּ ֵמחַ יִּ ים ְשׂפָ ַתי י ַ
63:5כֵּן אֲ בָ ֶרכְ ְבחַ יָּי ְבּ ִשׁ ְמ אֶ ָשּׂא כַפָּ י:
63:6כְּ מוֹ חֵ לֶ ב ו ֶָד ֶשׁן ִתּ ְשׂבַּ ע נַפְ ִשׁי ו ְִשׂפְ תֵ י ְרנָנוֹת יְהַ לֶּ ל־פִּ י:
ִ 63:7אם־זְ כ ְַר ִתּי ﬠַ ל־יְצוּﬠָ י ְבּאַ ְשׁמֻ רוֹת אֶ ְהגֶּה־בָּ :
וּבצֵל כְּ נָפֶ י אֲ ַרנֵּן:
63:8כִּ י־הָ יִיתָ ﬠֶ זְ ָרתָ ה לִּ י ְ
ָ 63:9דּ ְב ָקה נ ְַפ ִשׁי אַ חֲ ֶרי ִבּי תָּ ְמכָה י ְִמי ֶנ :
63:10וְהֵ ָמּה לְ שׁוֹאָ ה יְבַ ְקשׁוּ נַפְ ִשׁי יָבֹאוּ ְבּתַ ְח ִתּיּוֹת הָ אָ ֶרץ:
ירהוּ ﬠַ ל־י ְֵדי־חָ ֶרב ְמנָת שֻׁ ﬠָ ִלים י ְִהיוּ:
63:11יַגִּ ֻ
י־שׁ ֶקר:
דוֹב ֵר ָ
63:12וְהַ מֶּ לֶ י ְִשׂ ַמח בֵּ א ִהים י ְִתהַ לֵּ ל כָּל־הַ נִּ ְשׁבָּ ע בּוֹ כִּ י ִיסָּ כֵר ִפּי ְ
64:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
יחי ִמפַּ חַ ד אוֹיֵב ִתּצֹּר חַ יָּי:
קוֹלי ְב ִשׂ ִ
ְ 64:2שׁמַ ע־אֱ ִהים ִ
64:3תַּ ְס ִתּ ֵירנִי ִמסּוֹד ְמ ֵרﬠִ ים מֵ ִרגְ ַשׁת ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן:
64:4אֲ ֶשׁר ָשׁנְנוּ כַחֶ ֶרב לְ שׁוֹנָם ָדּ ְרכוּ ִח ָצּם ָדּבָ ר ָמר:
ִיראוּ:
64:5לִ ירוֹת בַּ ִמּ ְסתָּ ִרים תָּ ם פִּ ְתאֹם יֹ רֻ הוּ ְול ֹא י ָ
מוֹק ִשׁים אָ ְמ רוּ ִמי י ְִראֶ ה־לָּ מוֹ:
64:6יְחַ זְּ קוּ־לָ מוֹ ָדּבָ ר ָרע יְסַ פְּ רוּ לִ ְטמוֹן ְ
 64:7י ְַחפְּ שׂוּ־עוֹ ת טָ ְמנוּ  1חֵ פֶ שׂ ְמחֻ פָּ שׂ ו ְֶק ֶרב ִאישׁ וְלֵ ב ﬠָ מֹק:
כּוֹתם:
64:8וַיֹּ ֵרם אֱ ִהים חֵ ץ ִפּ ְתאוֹם הָ יוּ מַ ָ
64:9וַיַּכְ ִשׁילוּהוּ ﬠָ לֵ ימוֹ לְ שׁוֹנָם י ְִתנֹדֲ דוּ כָּל־רֹאֵ י בָ ם:
ֲשׂהוּ ִה ְשׂכִּ ילוּ:
64:10וַיִּ ְיראוּ כָּל־אָ ָדם וַיַּגִּ ידוּ ֹפּﬠַ ל אֱ ִהים וּמַ ﬠ ֵ
64:11י ְִשׂמַ ח צ ִַדּיק בַּ יהוָה וְחָ סָ ה בוֹ ְוי ְִתהַ לְ לוּ כָּל־י ְִשׁ ֵרי־לֵ ב:
65:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד ִשׁיר:
וּל יְשֻׁ לַּ ם־נ ֶֶדר:
ְ 65:2ל דֻ ִמיָּה ְת ִהלָּ ה אֱ ִהים ְבּצִ יּוֹן ְ
65:3שׁ ֵֹמﬠַ ְתּפִ לָּ ה ﬠָ ֶדי כָּל־בָּ ָשׂר ָיבֹאוּ:
ִ 65:4דּ ְב ֵרי ﬠֲונֹת גּ ְָברוּ מֶ נּוּ פְּ ָשׁﬠֵ ינוּ אַ תָּ ה ְתכַפְּ ֵרם:
ית ְקדֹשׁ הֵ יכָלֶ :
וּת ָק ֵרב י ְִשׁכֹּן חֲ ֵצ ֶרי ִנ ְשׂ ְבּﬠָ ה ְבּטוּב בֵּ ֶ
65:5אַ ְשׁ ֵרי ִתּ ְבחַ ר ְ
ָל־קצְ וֵי־אֶ ֶרץ ְויָם ְרחֹ ִקים:
נוֹראוֹת ְבּצ ֶֶדק תַּ ֲﬠנֵנוּ אֱ הֵ י י ְִשׁﬠֵ נוּ ִמ ְבטָ ח כּ ַ
ָ 65:6
בוּרה:
65:7מֵ כִ ין הָ ִרים ְבּכֹחוֹ נ ְֶאזָר ִבּגְ ָ
65:8מַ ְשׁ ִבּיחַ ְשׁאוֹן י ִַמּים ְשׁאוֹן גַּלֵּ יהֶ ם וַהֲ מוֹן לְ אֻ ִמּים:
65:9וַיִּ ְיראוּ יֹ ְשׁבֵ י ְקצָות ֵמאוֹתֹתֶ י מוֹצָאֵ י־ב ֶֹקר וָﬠֶ ֶרב ַתּ ְרנִ ין:
שׁ ְק ֶקהָ ַרבַּ ת תַּ ﬠְ ְשׁ ֶרנָּה פֶּ לֶ ג אֱ ִהים מָ לֵ א מָ יִם ָתּכִין ְדּ ָגנָם כִּ י־כֵן ְתּכִ ינֶהָ :
65:10פָּ ַק ְדתָּ הָ אָ ֶרץ ו ְַתּ ֹ
יבים ְתּמֹגְ ֶגנָּה צִ ְמחָ הּ ְתּבָ ֵר :
דוּדיהָ ִבּ ְר ִב ִ
ְ 65:11תּלָ ֶמיהָ ַרוֵּה נַחֵ ת גְּ ֶ
וּמ ְﬠגָּלֶ י י ְִרﬠֲפוּן ָדּ ֶשׁן:
ַ
65:12ﬠִ טַּ ְרתָּ ְשׁנַת טוֹבָ תֶ
65:13י ְִרﬠֲפוּ נְאוֹת ִמ ְדבָּ ר וְגִ יל גְּ בָ עוֹת תַּ ְחגֹּ ְרנָה:
65:14לָ ְבשׁוּ כ ִָרים הַ צּ ֹאן וַﬠֲמָ ִקים יַﬠַ ְטפוּ־בָ ר י ְִתרוֹﬠֲעוּ אַ ף־י ִָשׁירוּ:
66:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִשׁיר ִמזְ מוֹר הָ ִריעוּ לֵ א ִהים כָּל־הָ אָ ֶרץ:
בוֹד־שׁמוֹ ִשׂימוּ כְ בוֹד ְ 2תּ ִהלָּ תוֹ:
ְ
66:2ז ְַמּרוּ כְ
1
ֲשׂי ְבּרֹב ﬠֻזְּ ִיכָּחֲ שׁוּ ְל ֹאיְבֶ י :
ה־נּוֹרא ַמﬠ ֶ
ָ
ִ 66:3א ְמרוּ לֵ א ִהים מַ
תּ ְמנוּ ָ Hebrew Mss //ט ְמנוּ 7
ַ MT
 MTכָבוֹד  cf Tg Syr //כְ בוֹד 2

1
2

66:4כָּל־הָ אָ ֶרץ י ְִשׁ ַתּחֲ ווּ לְ וִיז ְַמּ רוּ־לָ ְיז ְַמּ רוּ ִשׁ ְמ סֶ לָ ה:
ל־בּנֵי אָ ָדם:
נוֹרא ﬠ ֲִלילָ וֹת ﬠַ ְ
66:5לְ כוּ ְוּראוּ ִמפְ ﬠֲלוֹת אֱ ִהים ָ
66:6הָ פַ יָם לְ יַבָּ ָשׁה בַּ נָּהָ ר יַﬠַ ְברוּ ְב ָרגֶל ָשׁם ִנ ְשׂ ְמחָ ה־בּוֹ:
סּוֹר ִרים אַ ל־ירימו יָרוּמוּ לָ מוֹ סֶ לָ ה:
בוּרתוֹ עוֹלָ ם ﬠֵ ינָיו בַּ גּוֹיִם ִתּצְ פֶּ ינָה הַ ְ
ֹשׁל ִבּגְ ָ
66:7מ ֵ
66:8בָּ ְרכוּ ﬠַ ִמּים אֱ הֵ ינוּ וְהַ ְשׁ ִמיעוּ קוֹל ְתּ ִהלָּ תוֹ:
66:9הַ ָשּׂם נַפְ ֵשׁנוּ בַּ חַ יִּ ים ְול ֹא־נָתַ ן לַ מּוֹט ַרגְ לֵ נוּ:
ְתּנוּ אֱ ִהים צְ ַר ְפ ָתּנוּ כִּ צְ ָרף־כָּסֶ ף:
י־בחַ נ ָ
66:10כִּ ְ
צוּדה ַשׂ ְמתָּ מוּﬠָ ָקה ְבמָ ְתנֵינוּ:
66:11הֲ בֵ אתָ נוּ בַ ְמּ ָ
ֹאשׁנוּ בָּ אנוּ־בָ אֵ שׁ וּבַ ַמּיִם וַתּוֹצִ יאֵ נוּ לָ ְרוָחָ ה:2
ִ 66:12ה ְרכּ ְַבתָּ אֱ נוֹשׁ לְ ר ֵ
ית ְבעוֹלוֹת אֲ ַשׁלֵּ ם לְ נ ְָד ָרי:
66:13אָ בוֹא בֵ ְ
66:14אֲ ֶשׁר־פָּ צוּ ְשׂפָ תָ י ו ְִדבֶּ ר־פִּ י בַּ ַצּ ר־לִ י:
תּוּדים סֶ לָ ה:
ֱשׂה לְ  3בָ ָקר ﬠִ ם־ﬠַ ִ
ם־קטֹ ֶרת אֵ ילִ ים אֶ ﬠ ֶ
66:15עֹלוֹת ֵמ ִחים אַ ﬠֲלֶ ה־לָּ ﬠִ ְ
כוּ־שׁ ְמעוּ וַאֲ סַ פְּ ָרה כָּל־י ְִראֵ י אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה לְ נַפְ ִשׁי:
ִ
66:16לְ
אתי וְרוֹמַ ם תַּ חַ ת לְ שׁוֹנִי:
י־ק ָר ִ
66:17אֵ לָ יו פִּ ָ
יתי ְבלִ ִבּי ל ֹא י ְִשׁמַ ע אֲ ֹדנָי:
ם־ר ִא ִ
66:18אָ וֶן ִא ָ
66:19אָ כֵן ָשׁ ַמע אֱ ִהים ִה ְק ִשׁיב ְבּקוֹל ְתּ ִפלָּ ִתי:
66:20בָּ רוּ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ל ֹא־הֵ ִסיר ְתּ ִפלָּ ִתי וְחַ ְסדּוֹ מֵ ִא ִתּי:
 67:1לַ ְמ ַנ ֵצחַ ִבּנְגִ ינֹת ִמזְ מוֹר ִשׁיר:
67:2אֱ ִהים יְחָ נֵּנוּ וִיבָ ְרכֵנוּ יָאֵ ר פָּ נָיו ִאתָּ נוּ סֶ לָ ה:
67:3לָ ַדﬠַ ת בָּ אָ ֶרץ ַדּ ְר ֶכּ ְבּכָל־גּוֹיִם יְשׁוּﬠָ תֶ :
67:4יוֹדוּ ﬠַ ִמּים אֱ ִהים יוֹדוּ ﬠַ ִמּים כֻּלָּ ם:
5
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וּלאֻ ִמּים בָּ אָ ֶרץ ַתּ ְנחֵ ם סֶ לָ ה:
י־ת ְשׁ ֹפּ ט ֵתּבֵ ל בַּ ֶצּ ֶדק ִת ְשׁ ֹפּט ﬠַ ִמּים ְבּ ִמישׁוֹר ְ
ִירנְּנוּ לְ אֻ ִמּים כִּ ִ
67:5י ְִשׂ ְמחוּ ו ַ
67:6יוֹדוּ ﬠַ ִמּים אֱ ִהים יוֹדוּ ﬠַ ִמּים כֻּלָּ ם:
67:7אֶ ֶרץ נ ְָתנָה יְבוּלָ הּ יְבָ ְרכֵנוּ אֱ ִהים אֱ הֵ ינוּ:
67:8יְבָ ְרכֵנוּ אֱ ִהים ְו ִי ְיראוּ אֹתוֹ כָּל־אַ פְ סֵ י־אָ ֶרץ:
68:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לְ ָדוִד ִמזְ מוֹר ִשׁיר:
68:2יָקוּם אֱ ִהים יָפוּצוּ אוֹיְבָ יו ְויָנוּסוּ ְמ ַשׂנְאָ יו ִמפָּ נָיו:
ֹאבדוּ ְר ָשׁﬠִ ים ִמפְּ נֵי אֱ ִהים:
68:3כְּ ִה ְנדֹּף ﬠָ ָשׁן ִינּ ֵָדפוּ 6כְּ ִהמֵּ ס דּוֹנַג ִמפְּ נֵי־אֵ שׁ י ְ
ְצַדּ ִיקים י ְִשׂ ְמחוּ יַﬠַ לְ צוּ לִ פְ נֵי אֱ ִהים ְוי ִָשׂישׂוּ ְב ִשׂ ְמחָ ה:
68:4ו ִ
ִ 68:5שׁירוּ לֵ א ִהים ז ְַמּרוּ ְשׁמוֹ סֹלּוּ לָ ֹרכֵב בָּ ֲﬠ ָרבוֹת ְבּיָהּ ְשׁמוֹ וְﬠִ לְ זוּ ְלפָ נָיו:
ְתוֹמים ו ְַדיַּן אַ לְ מָ נוֹת אֱ ִהים ִבּ ְמ עוֹן ָק ְדשׁוֹ:
68:6אֲ ִבי י ִ
סוֹר ִרים ָשׁכְ נוּ צְ ִחיחָ ה:
ֲ
כּוֹשׁרוֹת אַ
מוֹשׁיב י ְִח ִידים בַּ יְתָ ה מוֹצִ יא אֲ ִס ִירים בַּ ָ
ִ
68:7אֱ ִהים
ישׁימוֹן סֶ לָ ה:
צֵאת לִ פְ נֵי ﬠַ מֶּ ְבּ ַצﬠְ ְדּ ִב ִ
68:8אֱ ִהים ְבּ ְ
ף־שׁ ַמיִם נ ְָטפוּ ִמ ְפּנֵי אֱ ִהים זֶה ִסינַי ִמ ְפּנֵי אֱ ִהים אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָ
68:9אֶ ֶרץ ָרﬠָ ָשׁה אַ
ֶשׁם נ ְָדבוֹת תָּ נִיף אֱ ִהים נַחֲ לָ ְת ְונִלְ אָ ה אַ תָּ ה כוֹ ַננְתָּ הּ:
68:10גּ ֶ
68:11חַ יּ ְָת י ְָשׁבוּ־בָ הּ ָתּכִ ין ְבּטוֹבָ ְת לֶ ﬠָ נִי אֱ ִהים:
68:12אֲ ֹדנָי יִתֶּ ן־אֹמֶ ר הַ ְמבַ ְשּׂרוֹת צָבָ א ָרב:
68:13מַ לְ כֵי צְ בָ אוֹת ִידֹּדוּן ִידֹּדוּן וּ ְנוַת בַּ יִת ְתּחַ לֵּ ק ָשׁלָ ל:
רוֹתיהָ ִבּ ַיר ְק ַרק חָ רוּץ:
ם־תּ ְשׁכְּ בוּן בֵּ ין ְשׁפַ תָּ יִם ַכּנְפֵ י יוֹנָה נ ְֶחפָּ ה בַ ֶכּסֶ ף וְאֶ ְב ֶ
ִ 68:14א ִ
ְ 68:15בּפָ ֵרשׂ ַשׁ ַדּי ְמלָ כִ ים בָּ הּ תַּ ְשׁלֵ ג ְבּצַלְ מוֹן:
68:16הַ ר־אֱ ִהים הַ ר־בָּ ָשׁן הַ ר גּ ְַבנֻנִּים הַ ר־בָּ ָשׁן:
ְ MTיכַחֲ שׁוּ ִ cf LXX Syr //יכָּחֲ שׁוּ 3

1

 MTלָ ְרוָיָה  cf LXX Tg Syr //לָ ְרוָחָ ה 12
ְ Hebrew Mss LXX // omit MTל 15

2



3

פּט 5
צֶּדק ִת ְשׁ ֹ
) ִת ְשׁ ֹפּט ִת ְשׁ ֹפּט( ֵ LXX(S) Ms // omit MT LXX Tg Syr Vgתּבֵ ל בַּ ֶ

4

ִ MT Syr Vgמישׁוֹר ְ Hebrew Mss LXX Tg //בּ ִמישׁוֹר 5
ִ MTתּנְ דֹּף ִ Vrs //ינּ ֵָדפוּ 3

5
6

68:17לָ מָּ ה ְתּ ַרצְּ דוּן הָ ִרים גּ ְַבנֻנִּים הָ הָ ר חָ ַמד אֱ ִהים ְל ִשׁ ְבתּוֹ אַ ף־יְהוָה י ְִשׁכֹּן לָ ֶנ ַצח:
ֶ 68:18רכֶב אֱ ִהים ִרבֹּתַ יִם אַ לְ פֵ י ִשׁנְאָ ן אֲ ֹדנָי בָ ם ִסינַי בַּ קֹּ ֶדשׁ:
סוֹר ִרים ל ֹא י ְִשׁכְּ נוּ ִל ְפנֵי 3אֱ ִהים:
68:19ﬠָ לִ יתָ לַ מָּ רוֹם ָשׁ ִביתָ ֶשּׁ ִבי ו ִַתּנָתֵ ן  1מַ תָּ נוֹת לִ ְבנֵי אָ ָדם  2וְאַ ף ְ
68:20בָּ רוּ אֲ ֹדנָי יוֹם יוֹם יַﬠֲמָ ס־לָ נוּ הָ אֵ ל יְשׁוּﬠָ תֵ נוּ סֶ לָ ה:
מוֹשׁעוֹת וְלֵ יה ִוה אֲ ֹדנָי לַ מָּ וֶת תּוֹ ָצאוֹת:
ָ
68:21הָ אֵ ל לָ נוּ אֵ ל לְ
68:22אַ ־אֱ ִהים י ְִמחַ ץ ר ֹאשׁ ֹאיְבָ יו ָק ְדקֹ ד ֵשׂﬠָ ר ִמ ְתהַ לֵּ בַּ אֲ ָשׁמָ יו:
68:23אָ ַמר אֲ ֹדנָי ִמבָּ ָשׁן אָ ִשׁיב אָ ִשׁיב ִמ ְמּצֻלוֹת יָם:
68:24לְ מַ ﬠַ ן ִתּ ְמחַ ץ ַרגְ לְ ְבּ ָדם ְלשׁוֹן כְּ לָ בֶ י מֵ אֹ י ְִבים ִמנֵּהוּ:
קֹּדשׁ:
יכוֹתי אֱ ִהים הֲ ִליכוֹת אֵ ִלי מַ לְ כִּ י בַ ֶ
ָ 68:25ראוּ הֲ ִל ֶ
ִ 68:26ק ְדּמוּ ָשׁ ִרים אַ חַ ר נֹגְ נִים ְבּתוֹ ﬠֲלָ מוֹת תּוֹפֵ פוֹת:
ְ 68:27בּמַ ְקהֵ לוֹת בָּ ְרכוּ אֱ ִהים יְהוָה ִמ ְמּקוֹר י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְהוּדה ִרגְ מָ תָ ם ָשׂ ֵרי זְ ֻבלוּן ָשׂ ֵרי נַפְ ָתּ ִלי:
ָ 68:28שׁם ִבּ ְני ִָמן ָצﬠִ יר ר ֵֹדם ָשׂ ֵרי י ָ
68:29צִ וָּה אֱ הֶ י ﬠֻזֶּ עוּזָּה אֱ ִהים זוּ פָּ ﬠַ ְלתָּ לָּ נוּ:
יוֹבילוּ ְמלָ כִ ים ָשׁי:
ִ
ְרוּשׁלָ ִם לְ
68:30מֵ הֵ יכָלֶ ﬠַ ל־י ָ
68:31גְּ ﬠַ ר חַ יַּת ָקנֶה ﬠ ֲַדת אַ ִבּ ִירים ְבּﬠֶ גְ לֵ י ﬠַ ִמּים ִמ ְת ַרפֵּ ס ְבּ ַרצֵּי־כָסֶ ף ִבּזַּ ר ﬠַ ִמּים ְק ָרבוֹת י ְֶחפָּ צוּ:
68:32יֶאֱ ָתיוּ חַ ְשׁ ַמנִּים ִמנִּי ִמצְ ָריִם כּוּשׁ ָתּ ִריץ י ָָדיו לֵ א ִהים:
68:33מַ ְמ ְלכוֹת הָ אָ ֶרץ ִשׁירוּ לֵ א ִהים ז ְַמּרוּ אֲ ֹדנָי סֶ לָ ה:
י־ק ֶדם הֵ ן יִתֵּ ן ְבּקוֹלוֹ קוֹל עֹ ז:
68:34לָ ֹרכֵב ִבּ ְשׁמֵ י ְשׁמֵ ֶ
ְ 68:35תּנוּ עֹז לֵ א ִהים ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל גַּאֲ וָתוֹ ְוﬠֻזּוֹ בַּ ְשּׁחָ ִקים:
ְת ֲﬠצֻמוֹת לָ ﬠָ ם בָּ רוּ אֱ ִהים:
ֹתן עֹז ו ַ
נוֹרא אֱ ִהים ִמ ִמּ ְק ָדּ ֶשׁי אֵ ל י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא נ ֵ
ָ 68:36
ל־שׁוֹשׁנִּים ְל ָדוִד:
ַ
69:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ
הוֹשׁיﬠֵ נִי אֱ ִהים כִּ י בָ אוּ מַ יִם ﬠַ ד־נָפֶ שׁ:
ִ 69:2
אתי ְבמַ ﬠֲמַ ֵקּי־מַ יִם ו ְִשׁבֹּלֶ ת ְשׁ ָטפָ ְתנִי:
69:3טָ בַ ﬠְ ִתּי ִבּיוֵן ְמצוּלָ ה וְאֵ ין מָ ﬠֳמָ ד בָּ ִ
69:4יָג ְַﬠ ִתּי ְב ָק ְר ִאי ִנחַ ר גְּ רוֹנִי כָּלוּ ﬠֵ ינַי ִמיּחֵ ל לֵ א הָ י:
ֹאשׁי שֹׂנְאַ י ִחנָּם ﬠָ צְ מוּ ַמצְ ִמיתַ י ֹאיְבַ י ֶשׁ ֶקר אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ָגזַלְ ִתּי אָ ז אָ ִשׁיב:
ַ 69:5רבּוּ ִמ ַשּׂﬠֲרוֹת ר ִ
69:6אֱ ִהים אַ תָּ ה י ַָדﬠְ תָּ לְ ִאוַּלְ ִתּי וְאַ ְשׁמוֹתַ י ִמ ְמּ ל ֹא־נִכְ חָ דוּ:
69:7אַ ל־ ֵיבֹשׁוּ ִבי קֹ וֶי  4יְהוִה צְ בָ אוֹת אַ ל־ ִיכָּלְ מוּ ִבי ְמבַ ְק ֶשׁי אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
אתי חֶ ְרפָּ ה כִּ ְסּתָ ה כְ ִל ָמּה פָ נָי:
ָשׂ ִ
69:8כִּ י־ﬠָ לֶ י נ ָ
ִיתי ְלאֶ חָ י ְונָכְ ִרי ִל ְבנֵי ִא ִמּי:
69:9מוּזָר הָ י ִ
חוֹרפֶ י נ ְָפלוּ ﬠָ לָ י:
ית אֲ כָלָ ְתנִי וְחֶ ְרפּוֹת ְ
י־קנְאַ ת בֵּ ְ
69:10כִּ ִ
69:11וָאֶ ְבכֶּה בַ צּוֹם נ ְַפ ִשׁי ו ְַתּ ִהי לַ חֲ ָרפוֹת ִלי:
בוּשׁי ָשׂק וָאֱ ִהי לָ הֶ ם לְ מָ ָשׁל:
69:12וָאֶ ְתּנָה לְ ִ
69:13י ִָשׂיחוּ ִבי יֹ ְשׁבֵ י ָשׁﬠַ ר וּ ְנגִ ינוֹת שׁוֹתֵ י ֵשׁכָר:
י־ל יְהוָה ﬠֵ ת ָרצוֹן אֱ ִהים ְבּ ָרב־חַ ְס ֶדּ ֲﬠ ֵננִי בֶּ אֱ ֶמת י ְִשׁﬠֶ :
69:14וַאֲ נִי ְת ִפלָּ ִת ְ
וּממַּ ﬠֲמַ ֵקּי־מָ יִם:
69:15הַ צִּ ילֵ נִי ִמ ִטּיט וְאַ ל־אֶ ְטבָּ ﬠָ ה ִאנָּצְ לָ ה ִמשֹּׂנְאַ י ִ
ל־תּ ְבלָ ﬠֵ נִי ְמצוּלָ ה וְאַ ל־תֶּ ְאטַ ר־ﬠָ לַ י ְבּאֵ ר ִפּיהָ :
ל־תּ ְשׁ ְטפֵ ִני ִשׁבֹּלֶ ת מַ יִם וְאַ ִ
69:16אַ ִ
ֲ 69:17ﬠ ֵננִי יְהוָה כִּ י־טוֹב חַ ְס ֶדּ כְּ רֹב ַרחֲ ֶמי ְפּנֵה אֵ לָ י:
69:18וְאַ ל־תַּ ְסתֵּ ר פָּ נֶי מֵ ﬠַ ְב ֶדּ כִּ י־ ַצר־לִ י מַ הֵ ר ֲﬠ ֵנ ִני:
ָ 69:19ק ְרבָ ה אֶ ל־נ ְַפ ִשׁי גְ אָ לָ הּ לְ ַמﬠַ ן אֹ יְבַ י ְפּ ֵדנִי:
ָל־צוֹר ָרי:
ְ
69:20אַ ָתּה י ַָד ְﬠ ָתּ חֶ ְרפָּ ִתי וּבָ ְשׁ ִתּי וּכְ ִל ָמּ ִתי נֶגְ ְדּ כּ
ָאתי:
נוּשׁה וָאֲ ַקוֶּה לָ נוּד וָאַ יִן וְלַ ְמנַחֲ ִמים ְול ֹא ָמצ ִ
69:21חֶ ְרפָּ ה ָשׁ ְב ָרה לִ ִבּי וָאָ ָ
רוּתי ר ֹאשׁ וְלִ צְ מָ ִאי י ְַשׁקוּנִי חֹ מֶ ץ:
69:22וַיִּ ְתּנוּ ְבּבָ ִ
וּמכְ שׁוֹל:1
מוֹקשׁ ִ
וּל ֵ
לּוּמיםְ 5
69:23י ְִהי־שֻׁ לְ חָ נָם לִ פְ נֵיהֶ ם לְ פָ ח וּלְ ִשׁ ִ
ָתן 19
 MTלָ ַק ְח ָתּ  Syr cf Ephesians 4:8 //ו ִַתּנ ֵ
 MTבָּ אָ ָדם ִ Syr Tg cf Ephesians 4:8 //ל ְבנֵי אָ ָדם 19
ִשׁכְּ נוּ ִל ְפנֵי 19
ִ MTל ְשׁכֹּן יָהּ  Syr //ל ֹא י ְ
דנָי  LXX(B) // addקֹ וֶי 7
 MTאֲ ֹ
לּוּמים 23
לוֹמים  Vocalization LXX and Romans 11:9 //וּלְ ִשׁ ִ
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וּמ ְתנֵיהֶ ם ָתּ ִמיד הַ ְמﬠַ ד:
ֶ 69:24תּ ְח ַשׁכְ נָה ﬠֵ ינֵיהֶ ם ֵמ ְראוֹת ָ
ְ 69:25שׁפָ ־ﬠֲלֵ יהֶ ם זַﬠְ מֶ וַחֲ רוֹן אַ פְּ י ִַשּׂיגֵם:
וּבּאָ הֳ לֵ יהֶ ם  2אַ ל־י ְִהי יֹ ֵשׁב:
י־ט ָירתָ ם ְנ ַשׁ ָמּה ְ
ְ 69:26תּ ִה ִ
ר־הכִּ יתָ ָר ָדפוּ וְאֶ ל־מַ כְ אוֹב חֲ לָ לֶ י יְסַ פֵּ רוּ:
69:27כִּ י־אַ תָּ ה אֲ ֶשׁ ִ
ְ 69:28תּנָה־ﬠָ ון ﬠַ ל־ﬠֲונָם וְאַ ל־יָבֹאוּ ְבּצִ ְד ָק ֶת :
יקים אַ ל־ ִיכָּתֵ בוּ:
69:29י ִָמּחוּ ִמסֵּ פֶ ר חַ יִּ ים ו ְִﬠם צ ִַדּ ִ
69:30וַאֲ נִי ﬠָ נִי וְכוֹאֵ ב יְשׁוּﬠָ ְת אֱ ִהים ְתּ ַשׂגְּ בֵ נִי:
תוֹדה:
69:31אֲ הַ ְללָ ה ֵשׁם־אֱ ִהים ְבּ ִשׁיר וַאֲ ג ְַדּלֶ נּוּ ְב ָ
69:32ו ְִתיטַ ב לַ יהוָה ִמשּׁוֹר פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס:
ִיחי לְ בַ ְבכֶם:
 69:33י ְִראוֲּ 3ﬠ ָנוִים וַיִּ ְשׂמָ חוּ  4דּ ְֹר ֵשׁי אֱ ִהים ו ִ
69:34כִּ י־שֹׁמֵ ﬠַ אֶ ל־אֶ ְביוֹ ִנים יְהוָה וְאֶ ת־אֲ ִס ָיריו ל ֹא בָ זָה:
69:35יְהַ לְ לוּהוּ ָשׁמַ ִים וָאָ ֶרץ י ִַמּים ְוכָל־רֹמֵ שׂ בָּ ם:
ִירשׁוּהָ :
ְהוּדה ְוי ְָשׁבוּ ָשׁם ו ֵ
יוֹשׁיﬠַ צִ יּוֹן ְוי ְִבנֶה ﬠָ ֵרי י ָ
69:36כִּ י אֱ ִהים ִ
ְ 69:37וז ֶַרע ﬠֲבָ ָדיו ִי ְנחָ לוּהָ ְואֹהֲ בֵ י ְשׁמוֹ י ְִשׁכְּ נוּ־בָ הּ:
70:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לְ ָדוִד לְ הַ זְ כִּ יר:
חוּשׁה:
ָ
70:2אֱ ִהים לְ הַ צִּ ילֵ נִי יְהוָה ְלﬠֶ זְ ָר ִתי
70:3יֵבֹשׁוּ ְוי ְַחפְּ רוּ ְמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ִשׁי ִיסֹּגוּ אָ חוֹר ְו ִיכָּלְ מוּ חֲ פֵ צֵי ָרﬠָ ִתי:
70:4יָשׁוּבוּ ﬠַ ל־ﬠֵ ֶקב בָּ ְשׁתָּ ם הָ א ְֹמ ִרים לִ י  5הֶ אָ ח הֶ אָ ח:
ֹאמרוּ תָ ִמיד יִגְ ַדּל אֱ ִהים אֹהֲ בֵ י יְשׁוּﬠָ ֶת :
ָל־מבַ ְק ֶשׁי ְוי ְ
70:5י ִָשׂישׂוּ ְוי ְִשׂ ְמחוּ ְבּ כּ ְ
ל־תּאַ חַ ר:
וּמפַ לְ ִטי אַ תָּ ה יְהוָה אַ ְ
ה־לּי ﬠֶ זְ ִרי ְ
חוּשׁ ִ
ָ
70:6וַאֲ נִ י ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן אֱ ִהים
בוֹשׁה ְלעוֹלָ ם:
יתי אַ ל־אֵ ָ
ְ 71:1בּ ־יְהוָה חָ ִס ִ
ְהוֹשׁיﬠֵ נִי:
וּתפַ לְּ טֵ נִי הַ ֵטּה־אֵ לַ י אָ זְ ְנ ו ִ
ְ 71:2בּצִ ְד ָק ְת תַּ צִּ ילֵ ִני ְ
צוּד ִתי אָ ָתּה:
וּמ ָ
הוֹשׁיﬠֵ נִי כִּ י־סַ לְ ﬠִ י ְ
71:3הֱ יֵה לִ י לְ צוּר מָ עוֹז  6לָ בוֹא תָּ ִמיד צִ וִּ יתָ לְ ִ
71:4אֱ הַ י פַּ ְלּ ֵט ִני ִמיַּד ָר ָשׁע ִמכַּף ְמﬠַ וֵּל וְחוֹמֵ ץ:
עוּרי:
71:5כִּ י־אַ תָּ ה ִת ְקו ִָתי אֲ ֹדנָי יְהוִה ִמ ְבטַ ִחי ִמ ְנּ ָ
7
71:6ﬠָ לֶ י ִנ ְסמַ כְ ִתּי ִמבֶּ טֶ ן ִמ ְמּﬠֵ י ִא ִמּי אַ תָּ ה עוּזִּ י ְבּ ְת ִהלָּ ִתי תָ ִמיד:
ִיתי לְ ַר ִבּים וְאַ ָתּה ַמחֲ ִסי־עֹ ז:
71:7כְּ מוֹפֵ ת הָ י ִ
71:8יִמָּ לֵ א פִ י ְתּ ִהלָּ תֶ כָּל־הַ יּוֹם ִתּפְ אַ ְרתֶּ :
ל־תּ ְשׁ ִלי ֵכנִי ְלﬠֵ ת זִ ְקנָה כִּ כְ לוֹת כּ ִֹחי אַ ל־תַּ ﬠַ זְ בֵ נִי:
71:9אַ ַ
71:10כִּ י־אָ ְמרוּ אוֹיְבַ י לִ י ְושׁ ְֹמ ֵרי נַפְ ִשׁי נוֹﬠֲצוּ י ְַח ָדּו:
71:11לֵ אמֹר אֱ ִהים ֲﬠזָבוֹ ִר ְדפוּ ו ְִתפְ שׂוּהוּ כִּ י־אֵ ין מַ צִּ יל:
חוּשׁה:
ָ
ל־תּ ְרחַ ק ִממֶּ נִּי אֱ הַ י ְלﬠֶ זְ ָר ִתי חישה
71:12אֱ ִהים אַ ִ
71:13יֵבֹשׁוּ ְויָכְ לוּ 8שׂ ְֹטנֵי נַפְ ִשׁי יַﬠֲטוּ חֶ ְרפָּ ה וּכְ לִ מָּ ה ְמבַ ְק ֵשׁי ָרﬠָ ִתי:
ָל־תּ ִהלָּ ֶת :
71:14וַאֲ נִי תָּ ִמיד אֲ יַחֵ ל וְהוֹסַ ְפ ִתּי ﬠַ ל־כּ ְ
71:15פִּ י יְסַ פֵּ ר צִ ְד ָקתֶ כָּל־הַ יּוֹם ְתּשׁוּﬠָ ֶת כִּ י ל ֹא י ַָדﬠְ ִתּי ְס ֹפרוֹת:
71:16אָ בוֹא ִבּגְ ֻב ַרת אֲ ֹדנָי יְהוִה אַ זְ כִּ יר צִ ְד ָק ְת לְ בַ ֶדּ :
אוֹתי :
עוּרי וְﬠַ ד־הֵ נָּה אַ גִּ יד נִפְ לְ ֶ
71:17אֱ ִהים לִ מַּ ְדתַּ נִי ִמ ְנּ ָ
בוּר ֶת :
ל־תּﬠַ זְ בֵ נִי ﬠַ ד־אַ גִּ יד זְ רוֹ ֲﬠ ְלדוֹר ְלכָל־יָבוֹא גְּ ָ
ְשׂיבָ ה אֱ ִהים אַ ַ
ְ 71:18וגַם ﬠַ ד־זִ ְקנָה ו ֵ
ד־מרוֹם אֲ ֶשׁ ר־ﬠָ ִשׂיתָ גְ דֹלוֹת אֱ ִהים ִמי כָמוֹ :
71:19וְצִ ְד ָק ְת אֱ ִהים ﬠַ ָ
וּמכְ שׁוֹל 23
ִ LXX and Romans 11:9 // omit MT

1

וּבּאָ הֳ לֵ יהֶ ם 26
ְ MTבּאָ הֳ לֵ יהֶ ם ְ LXX Syr and Acts 1:20 //
ָ MTראוּ  Hebrew Mss LXX //י ְִראוּ 33

2

ִשׂ ָמחוּ  cf Syr //וַיִּ ְשׂ ָמחוּ 33
 MTי ְ
 Hebrew Mss LXX Syr Vg // omit MTלִ י 4
ָ MTמעוֹן ָ Hebrew Mss LXX Symmachus Tg 31:3 //מעוֹז 3
 MTגוֹזִ י  DSS(4QPs(a), frg. 9 ii) LXX //עוּזִּ י 6
 MT Tgיִכְ לוּ ְ DSS(4QPs(a), frg. 9 ii) Hebrew Mss LXX Vg //ויָכְ לוּ 13

3
4
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וּמ ְתּהֹ מוֹת הָ אָ ֶרץ ָתּשׁוּב ַתּﬠֲלֵ נִי:
יתנִי ָצרוֹת ַרבּוֹת ְו ָרעוֹת ָתּשׁוּב ְתּחַ יֵּינִי ִ
71:20אֲ ֶשׁר ִה ְר ִא ַ
ֶ 71:21תּ ֶרב גְּ דֻ לָּ ִתי ו ְִתסֹּב ְתּנַחֲ מֵ נִי:
אוֹד ִבכְ לִ י־נֶבֶ ל אֲ ִמ ְתּ אֱ הָ י אֲ ז ְַמּ ָרה לְ ְבכִ נּוֹר ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
71:22גַּם־אֲ נִי ְ
ְ 71:23תּ ַר ֵנּנָּה ְשׂפָ תַ י כִּ י אֲ ז ְַמּ ָרה־לָּ ְונַפְ ִשׁי אֲ ֶשׁ ר פָּ ִדיתָ :
71:24גַּם־לְ שׁוֹנִי כָּל־הַ יּוֹם ֶתּ ְהגֶּה צִ ְד ָקתֶ כִּ י־בֹשׁוּ כִ י־חָ פְ רוּ ְמבַ ְק ֵשׁי ָרﬠָ ִתי:
72:1לִ ְשׁ מֹה אֱ ִהים ִמ ְשׁפָּ טֶ י לְ מֶ לֶ תֵּ ן וְצִ ְד ָק ְת לְ בֶ ן־מֶ לֶ :
72:2י ִָדין ﬠַ ְמּ ְבצ ֶֶד ק וַ ֲﬠ ִניֶּי ְב ִמ ְשׁפָּ ט:
72:3י ְִשׂאוּ הָ ִרים ָשׁלוֹם לָ ﬠָ ם וּגְ בָ עוֹת ִבּצְ ָד ָקה:
עוֹשׁק:
ֵ
ִידכֵּא
יוֹשׁיﬠַ לִ ְבנֵי אֶ ְביוֹן ו ַ
72:4י ְִשׁ ֹפּט ֲﬠ ִניֵּי־ﬠָ ם ִ
דּוֹרים:
ם־שׁמֶ שׁ וְלִ פְ נֵי י ֵָרחַ דּוֹר ִ
ִיראוּ ִﬠ ָ
72:5י ָ
יבים ז ְַרזִ יף אָ ֶרץ:
72:6י ֵֵרד כְּ ָמטָ ר ﬠַ ל־גֵּז כִּ ְר ִב ִ
ד־בּ ִלי י ֵָרחַ :
צֶדק ְורֹב ָשׁלוֹם ﬠַ ְ
ח־בּי ָָמיו ֶ
72:7י ְִפ ַר ְ
וּמנָּהָ ר ﬠַ ד־אַ ְפסֵ י־אָ ֶרץ:
ְ 72:8וי ְֵר ְדּ ִמיָּם ﬠַ ד־יָם ִ
72:9לְ פָ נָיו יִכְ ְרעוּ צִ יִּ ים וְאֹ יְבָ יו ﬠָ פָ ר יְלַ חֵ כוּ:
וּסבָ א אֶ ְשׁכָּר י ְַק ִריבוּ:
72:10מַ לְ כֵי תַ ְר ִשׁישׁ ו ְִאיִּ ים ִמ ְנחָ ה י ִָשׁיבוּ מַ לְ כֵי ְשׁבָ א ְ
ָל־מלָ כִ ים כָּל־גּוֹיִם יַﬠַ ְבדוּהוּ:
ְ 72:11וי ְִשׁ ַתּחֲ ווּ־לוֹ כ ְ
72:12כִּ י־יַצִּ יל אֶ ְביוֹן ְמ ַשׁוֵּﬠַ וְﬠָ ִני וְאֵ ין־עֹ זֵר לוֹ:
יוֹשׁיﬠַ :
ל־דּל וְאֶ ְביוֹן ְונ ְַפשׁוֹת אֶ ְביוֹנִים ִ
72:13יָחֹ ס ﬠַ ַ
ֵיקר ָדּמָ ם ְבּﬠֵ ינָיו:
ִ 72:14מתּוֹ וּמֵ חָ מָ ס יִגְ אַ ל נַפְ ָשׁם ְוי ַ
ִיחי ְויִתֶּ ן־לוֹ ִמזְּ הַ ב ְשׁבָ א ְוי ְִתפַּ לֵּ ל בַּ ﬠֲדוֹ תָ ִמיד כָּל־הַ יּוֹם יְבָ רֲ ֶכנְהוּ:
72:15ו ִ
72:16י ְִהי פִ סַּ ת־בַּ ר בָּ אָ ֶרץ ְבּ ר ֹאשׁ הָ ִרים ִי ְרﬠַ שׁ כַּלְּ בָ נוֹן פִּ ְריוֹ ְויָצִ יצוּ ֵמﬠִ יר כְּ ﬠֵ ֶשׂב הָ אָ ֶרץ:
ֵי־שׁמֶ שׁ יָנִיןְ 1שׁמוֹ ְוי ְִתבָּ ְרכוּ בוֹ כָּל־גּוֹיִם יְאַ ְשּׁרוּהוּ:
72:17י ְִהי ְשׁמוֹ לְ עוֹלָ ם לִ פְ נ ֶ
72:18בָּ רוּ יְהוָה 2אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל עֹ ֵשׂה נִפְ לָ אוֹת לְ בַ דּוֹ:
72:19וּבָ רוּ ֵשׁם כְּ בוֹדוֹ לְ עוֹלָ ם ְויִמָּ לֵ א כְ בוֹדוֹ אֶ ת־כֹּל הָ אָ ֶרץ אָ מֵ ן וְאָ ֵמן:
ִשׁי:
72:20כָּלּוּ ְתפִ לּוֹת ָדּוִד בֶּ ן־י ָ
ִ 73:1מזְ מוֹר לְ אָ סָ ף אַ טוֹב לְ י ְִשׂ ָראֵ ל אֱ ִהים לְ בָ ֵרי לֵ בָ ב:
73:2וַאֲ נִי כִּ ְמﬠַ ט נָטָ יוּ ַרגְ לָ י כְּ אַ יִן שֻׁ פְּ כוּ אֲ שֻׁ ָרי:
הוֹל ִלים ְשׁלוֹם ְר ָשׁ ִﬠים אֶ ְראֶ ה:
ֵאתי בַּ ְ
י־קנּ ִ
73:3כִּ ִ
73:4כִּ י אֵ ין חַ ְרצֻבּוֹת ְלמוֹתָ ם וּבָ ִריא אוּלָ ם:
73:5בַּ ﬠ ֲַמל אֱ נוֹשׁ אֵ ינֵמוֹ וְﬠִ ם־אָ ָדם ל ֹא ְי ֻנגָּעוּ:
ף־שׁית חָ מָ ס לָ מוֹ:
ִ
73:6לָ כֵן ֲﬠנ ַָק ְתמוֹ גַאֲ וָה יַﬠֲטָ
73:7יָצָא ֵמחֵ לֶ ב ﬠֲוֹנָמוּ 3ﬠָ ְברוּ מַ ְשׂכִּ יּוֹת לֵ בָ ב:
ִיד ְבּרוּ ְב ָרע עֹ ֶשׁק ִמ ָמּ רוֹם י ְַדבֵּ רוּ:
73:8י ִָמיקוּ ו ַ
ַ 73:9שׁתּוּ בַ ָשּׁמַ יִם פִּ יהֶ ם וּלְ שׁוֹנָם ִתּהֲ לַ בָּ אָ ֶרץ:
73:10לָ כֵן יָשׁוּב 4ﬠַ ִמּי 5הֲ ם וּמֵ י מָ לֵ א יִמָּ צוּ לָ מוֹ:
73:11וְאָ ְמרוּ אֵ יכָה י ַָדע־אֵ ל ְויֵשׁ ֵדּﬠָ ה ְבﬠֶ לְ יוֹן:
ְשׁ ְלוֵי עוֹלָ ם ִה ְשׂגּוּ־חָ יִל:
ִ 73:12הנֵּה־אֵ לֶּ ה ְר ָשׁ ִﬠים ו ַ
יתי לְ בָ ִבי וָאֶ ְרחַ ץ ְבּנִ ָקּיוֹן כַּפָּ י:
־ריק זִ כִּ ִ
73:13אַ ִ
73:14וָאֱ ִהי נָגוּﬠַ כָּל־הַ יּוֹם וְתוֹכ ְַח ִתּי לַ ְבּ ָק ִרים:
ִ 73:15אם־אָ ַמ ְר ִתּי אֲ סַ ְפּ ָרה כְ מוֹ ִהנֵּה דוֹר בָּ נֶי בָ ג ְָד ִתּי:
73:16וָאֲ חַ ְשּׁבָ ה לָ ַדﬠַ ת ז ֹאת ﬠָ ָמל הוּא ְבﬠֵ ינָי:
ל־מ ְק ְדּ ֵשׁי־אֵ ל אָ ִבינָה לְ אַ חֲ ִריתָ ם:
73:17ﬠַ ד־אָ בוֹא אֶ ִ
73:18אַ בַּ חֲ לָ קוֹת תָּ ִשׁית לָ מוֹ ִהפַּ ְלתָּ ם ְלמַ שּׁוּאוֹת:
 Hebrew Msיִכּוֹן  MT Qere //יִנּוֹן  MT Kethib //יָנִין 17
 MTאֱ ִהים  Hebrew Mss LXX Mss Syr // addיְהוָה 18
 MTﬠֵ ינֵמוֹ  cf LXX Syr //ﬠֲוֹנָמוּ 7
 MTי ִָשׁיב  Hebrew Mss MT Qere Vrs //יָשׁוּב 10
 MTﬠַ מּוֹ  cf LXX Syr //ﬠַ ִמּי 10

1
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73:19אֵ י הָ יוּ ְל ַשׁמָּ ה כְ ָרגַע סָ פוּ תַ מּוּ ִמן־בַּ לָּ הוֹת:
צַל ָמם ִתּ ְבזֶה:
73:20כַּחֲ לוֹם ֵמהָ ִקיץ אֲ ֹדנָי בָּ ִﬠיר ְ
יוֹתי אֶ ְשׁתּוֹנָן:
73:21כִּ י י ְִתחַ מֵּ ץ לְ בָ ִבי וְכִ ְל ַ
1
ִיתי ﬠִ מָּ :
73:22וַאֲ נִי־בַ ﬠַ ר ְול ֹא אֵ ָדע כּ ְַבּהֵ ָמה הָ י ִ
73:23וַאֲ נִי תָ ִמיד ﬠִ מָּ אָ חַ זְ תָּ ְבּיַד־י ְִמינִי:
73:24בַּ ֲﬠצ ְָת תַ ְנחֵ נִי וְאַ חַ ר כָּבוֹד ִתּ ָקּחֵ נִי:
י־לי בַ ָשּׁמָ יִם ו ְִﬠ ְמּ ל ֹא־חָ פַ צְ ִתּי בָ אָ ֶרץ:
ִ 73:25מ ִ
צוּר־לבָ ִבי וְחֶ ְל ִקי אֱ ִהים ְל עוֹלָ ם:
ְ
וּלבָ ִבי
73:26כָּלָ ה ְשׁאֵ ִרי ְ
י־הנֵּה ְרחֵ ֶקי י ֹאבֵ דוּ ִהצְ מַ תָּ ה כָּל־זוֹנֶה ִמ ֶמּךָּ:
73:27כִּ ִ
73:28וַאֲ ִני ִקרֲ בַ ת אֱ ִהים לִ י־טוֹב ַשׁ ִתּי בַּ יהוָה  2מַ ְח ִסי לְ סַ פֵּ ר כָּל־מַ ְלאֲ כוֹתֶ י ְבּ ַשׁﬠ ֲֵרי בַ ת־צִ יּוֹן:3
ית :
74:1מַ ְשׂכִּ יל לְ אָ סָ ף לָ ָמה אֱ ִהים ָזנ ְַחתָּ לָ ֶנ ַצח יֶﬠְ ַשׁן אַ פְּ ְבּצ ֹאן מַ ְרﬠִ ֶ
74:2זְ כֹר ﬠ ֲָד ְת ָקנִיתָ ֶקּ ֶדם גָּאַ לְ תָּ ֵשׁבֶ ט נַחֲ לָ תֶ הַ ר־צִ יּוֹן זֶה ָשׁ ַכנְתָּ בּוֹ:
ימה ְפﬠָ מֶ י לְ מַ שֻּׁ אוֹת ֶנ ַצח כָּל־הֵ ַרע אוֹיֵב בַּ קֹּ ֶדשׁ:
74:3הָ ִר ָ
ָ 74:4שׁאֲ גוּ צ ְֹר ֶרי ְבּ ֶק ֶרב מוֹﬠ ֲֶד ָשׂמוּ אוֹתֹתָ ם אֹתוֹת:
ִ 74:5יוּ ַָדע כְּ מֵ ִביא לְ מָ ﬠְ לָ ה ִבּסֲ בָ ־ﬠֵ ץ ַק ְרדֻּ מּוֹת:
74:6ועת וְﬠַ תָּ ה פִּ תּוּחֶ יהָ יָּחַ ד ְבּכ ִַשּׁיל ְוכֵילַ ֹפּת יַהֲ מוּן:
ַן־שׁ ֶמ :
ִ 74:7שׁלְ חוּ בָ אֵ שׁ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ לָ אָ ֶרץ ִחלְּ לוּ ִמ ְשׁכּ ְ
74:8אָ ְמרוּ ְבלִ בָּ ם נִינָם יָחַ ד ָשׂ ְרפוּ כָל־מוֹﬠ ֲֵדי־אֵ ל בָּ אָ ֶרץ:
ֹא־אתָּ נוּ יֹ ֵדﬠַ ﬠַ ד־מָ ה:
74:9אוֹתֹתֵ ינוּ ל ֹא ָר ִאינוּ אֵ ין־עוֹד נ ִָביא ְול ִ
ד־מ ַתי אֱ ִהים יְחָ ֶרף צָ ר ְינָאֵ ץ אוֹיֵב ִשׁ ְמ לָ נֶצַ ח:
74:10ﬠַ ָ
ִימי ֶנ ִמ ֶקּ ֶרב חֵ ְיק  4כַלֵּ ה:
74:11לָ מָּ ה ָת ִשׁיב י ְָד ו ִ
74:12וֵא ִהים מַ לְ כִּ י ִמ ֶקּ ֶדם ֹפּﬠֵ ל יְשׁוּעוֹת ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ:
אשׁי תַ נִּי ִנים ﬠַ ל־הַ מָּ יִם:
פוֹר ְרתָּ ְבﬠָ זְּ יָם ִשׁבַּ ְרתָּ ָר ֵ
74:13אַ תָּ ה ַ
אשׁי לִ ְויָתָ ן ִתּ ְתּנֶנּוּ ַמאֲ כָל ְלﬠָ ם ְלצִ יִּ ים:
74:14אַ ָתּה ִר ַצּצְ ָתּ ָר ֵ
74:15אַ תָּ ה בָ ַקﬠְ תָּ מַ ﬠְ יָן וָנָחַ ל אַ תָּ ה הוֹבַ ְשׁ ָתּ נַהֲ רוֹת אֵ יתָ ן:
74:16לְ יוֹם אַ ף־לְ לָ יְלָ ה אַ תָּ ה הֲ כִ ינוֹתָ מָ אוֹר ו ָָשׁמֶ שׁ:
74:17אַ תָּ ה ִהצּ ְַב ָתּ כָּל־גְּ בוּלוֹת אָ ֶרץ ַקיִץ וָחֹ ֶרף אַ תָּ ה ְי ַצ ְרתָּ ם:
74:18זְ כָר־ז ֹאת אוֹיֵב חֵ ֵרף יְהוָה וְﬠַ ם נָבָ ל נִאֲ צוּ ְשׁ ֶמ :
ל־תּ ְשׁכַּח לָ נֶצַ ח:
תּוֹר חַ יַּת ﬠֲנִ יֶּי אַ ִ
ל־תּתֵּ ן ְלחַ יַּת נֶפֶ שׁ ֶ
74:19אַ ִ
74:20הַ בֵּ ט לַ ְבּ ִרית כִּ י ָמ ְלאוּ מַ חֲ ַשׁכֵּי־אֶ ֶרץ ְנאוֹת חָ מָ ס:
74:21אַ ל־יָשֹׁב ַדּ נִכְ לָ ם ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן יְהַ לְ לוּ ְשׁמֶ :
74:22קוּמָ ה אֱ ִהים ִריבָ ה ִריבֶ זְ כֹר חֶ ְרפָּ ְת ִמנִּי־נָבָ ל כָּל־הַ יּוֹם:
ל־תּ ְשׁכַּח קוֹל צ ְֹר ֶרי ְשׁאוֹן ָק ֶמי עֹלֶ ה תָ ִמיד:
74:23אַ ִ
75:1לַ ְמנַצֵּ חַ אַ ל־תַּ ְשׁחֵ ת ִמזְ מוֹר ְלאָ סָ ף ִשׁיר:
אוֹתי :
הוֹדינוּ ו ְָקרוֹב ְשׁמֶ ִספְּ רוּ נִפְ ְל ֶ
הוֹדינוּ לְּ אֱ ִהים ִ
ִ 75:2
ישׁ ִרים אֶ ְשׁ ֹפּ ט:
75:3כִּ י אֶ ַקּח מוֹﬠֵ ד אֲ נִי מֵ ָ
מּוּדיהָ סֶּ לָ ה:
ַנְתּי ﬠַ ֶ
75:4נְ מֹגִ ים אֶ ֶרץ ְוכָל־יֹ ְשׁבֶ יהָ אָ נֹכִ י ִתכּ ִ
75:5אָ מַ ְר ִתּי לַ הוֹלְ לִ ים אַ ל־תָּ הֹ לּוּ וְלָ ְר ָשׁﬠִ ים אַ ל־תָּ ִרימוּ ָק ֶרן:
75:6אַ ל־תָּ ִרימוּ לַ ָמּרוֹם ַק ְר ְנכֶם ְתּ ַד ְבּרוּ ְב ַצוָּאר ﬠָ תָ ק:
וּממַּ ﬠ ֲָרב ְול ֹא ִמ ִמּ ְדבַּ ר הָ ִרים:
75:7כִּ י ל ֹא ִממּוֹצָא ִ
75:8כִּ י־אֱ ִהים שֹׁפֵ ט זֶה י ְַשׁפִּ יל ְוזֶה י ִָרים:
־שׁמָ ֶריהָ י ְִמצוּ י ְִשׁתּוּ כֹּל ִר ְשׁﬠֵ י־אָ ֶרץ:
75:9כִּ י כוֹס ְבּיַד־יְהוָה ְויַיִן חָ מַ ר מָ לֵ א מֶ סֶ וַ ַיּגֵּר ִמזֶּה אַ ְ
75:10וַאֲ נִי אַ גִּ יד לְ עֹלָ ם אֲ ז ְַמּ ָרה לֵ א הֵ י יַﬠֲקֹב:
ְ MTבּהֵ מוֹת  Hebrew Ms //כּ ְַבּהֵ ָמה 22
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ָל־ק ְרנֵי ְר ָשׁﬠִ ים אֲ ג ֵַדּﬠַ ְתּרוֹמַ ְמנָה ַק ְרנוֹת צ ִַדּיק:
ְ 75:11וכ ַ
76:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִבּ ְנגִ ינֹת ִמזְ מוֹר לְ אָ סָ ף ִשׁיר:
יהוּדה אֱ ִהים ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל גָּדוֹל ְשׁמוֹ:
נוֹדע ִבּ ָ
ָ 76:2
וּמעוֹנָתוֹ ְבצִ יּוֹן:
ַ 76:3וי ְִהי ְב ָשׁלֵ ם סֻ כּוֹ ְ
וּמלְ חָ מָ ה סֶ לָ ה:
י־ק ֶשׁת מָ גֵן וְחֶ ֶרב ִ
ָ 76:4שׁמָּ ה ִשׁבַּ ר ִר ְשׁפֵ ָ
י־ט ֶרף:
76:5נָאוֹר אַ ָתּה אַ ִדּיר ֵמהַ ְר ֵר ָ
76:6אֶ ְשׁתּוֹלְ לוּ אַ ִבּ ֵירי לֵ ב נָמוּ ְשׁנָתָ ם ְול ֹא־מָ צְ אוּ כָל־אַ ְנ ֵשׁי־חַ יִל י ְֵדיהֶ ם:
ִ 76:7מ ַגּﬠ ֲָר ְת אֱ הֵ י יַﬠֲקֹ ב ִנ ְר ָדּם ו ְֶרכֶב וָסוּס:
וּמי־יַ ֲﬠמֹד לְ פָ נֶי מֵ אָ ז אַ פֶּ :
נוֹרא אַ תָּ ה ִ
76:8אַ תָּ ה ָ
ְשׁ ָקטָ ה:
ִ 76:9מ ָשּׁמַ יִם ִה ְשׁמַ ﬠְ תָּ ִדּין אֶ ֶרץ י ְָראָ ה ו ָ
הוֹשׁיﬠַ כָּל־ﬠַ ְנוֵי־אֶ ֶרץ סֶ לָ ה:
ְ 76:10בּקוּם־לַ ִמּ ְשׁפָּ ט אֱ ִהים לְ ִ
תּוֹד ָךּ ְשׁאֵ ִרית חֵ מֹת תַּ ְחגֹּ ר:
76:11כִּ י־חֲ מַ ת אָ ָדם ֶ
מּוֹרא:
יוֹבילוּ ַשׁי לַ ָ
ָל־ס ִביבָ יו ִ
ְשׁ ְלּמוּ לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם כּ ְ
76:12נִדֲ רוּ ו ַ
נוֹרא לְ מַ לְ כֵי־אָ ֶרץ:
76:13י ְִבצֹר רוּחַ ְנגִ ִידים ָ
77:1לַ ְמנַצֵּ חַ ﬠַ ל־ידיתון יְדוּתוּן ְלאָ סָ ף ִמזְ מוֹר:
קוֹלי אֶ ל־אֱ ִהים וְהַ אֲ זִ ין אֵ לָ י:
77:2קוֹלִ י אֶ ל־אֱ ִהים וְאֶ צְ ﬠָ ָקה ִ
ְ 77:3בּיוֹם ָצ ָר ִתי אֲ ֹדנָי ָדּ ָר ְשׁ ִתּי י ִָדי לַ יְלָ ה ִנגְּ ָרה ְול ֹא תָ פוּג מֵ אֲ נָה ִהנָּחֵ ם נ ְַפ ִשׁי:
רוּחי סֶ לָ ה:
77:4אֶ זְ כְּ ָרה אֱ ִהים וְאֶ הֱ ָמיָה אָ ִשׂיחָ ה ו ְִת ְתﬠַ ֵטּף ִ
77:5אָ חַ זְ ָתּ ְשׁמֻ רוֹת ﬠֵ ינָי נִפְ ﬠַ ְמ ִתּי וְל ֹא אֲ ַדבֵּ ר:
ִ 77:6ח ַשּׁ ְב ִתּי י ִָמים ִמ ֶקּ ֶדם ְשׁנוֹת עוֹלָ ִמים:
רוּחי:
ם־לבָ ִבי אָ ִשׂיחָ ה וַיְחַ פֵּ שׂ ִ
77:7אֶ זְ כְּ ָרה נְ גִ ינ ִָתי בַּ לָּ יְלָ ה ﬠִ ְ
77:8הַ לְ עוֹלָ ִמים יִזְ נַח אֲ ֹדנָי ְול ֹא־יֹ ִסיף לִ ְרצוֹת עוֹד:
אֹמר ְלדֹר ָודֹר:
77:9הֶ אָ פֵ ס לָ ֶנ ַצח חַ ְסדּוֹ גּ ַָמר ֶ
ם־קפַ ץ ְבּאַ ף ַרחֲ מָ יו סֶ לָ ה:
77:10הֲ ָשׁכַח חַ נּוֹת אֵ ל ִא ָ
לּוֹתי ִהיא ְשׁנוֹת י ְִמין ﬠֶ לְ יוֹן:
77:11וָאֹמַ ר חַ ִ
1
77:12אזכיר אֶ זְ כּוֹר ַמﬠַ ְללֵ י־יָהּ כִּ י־אֶ זְ כְּ ָרה ִמ ֶקּ ֶדם פְּ לָ אֶ י :
יתי ְבכָל־פָּ ﬠֳלֶ וּבַ ﬠֲלִ ילוֹתֶ י אָ ִשׂיחָ ה:
77:13וְהָ גִ ִ
קֹּדשׁ ַדּ ְר ֶכּ ִמי־אֵ ל גָּדוֹל כֵּא ִהים:
77:14אֱ ִהים בַּ ֶ
הוֹדﬠְ תָּ בָ ﬠַ ִמּים ֻﬠ ֶזּ :
77:15אַ תָּ ה הָ אֵ ל עֹ ֵשׂה פֶ לֶ א ַ
77:16גָּאַ לְ ָתּ ִבּזְ רוֹﬠַ ﬠַ ֶמּ ְבּנֵי־יַﬠֲקֹב וְיוֹסֵ ף סֶ לָ ה:
ָ 77:17ראוּ מַּ יִם אֱ ִהים ָראוּ מַּ יִם י ִָחילוּ אַ ף ִי ְרגְּ זוּ ְתהֹ מוֹת:
77:18ז ְֹרמוּ מַ יִם ﬠָ בוֹת קוֹל נ ְָתנוּ ְשׁחָ ִקים אַ ף־חֲ ָצצֶי י ְִתהַ לָּ כוּ:
77:19קוֹל ַרﬠַ ְמ בַּ גַּלְ גַּל הֵ ִאירוּ ְב ָר ִקים תֵּ בֵ ל ָרגְ זָה ו ִַתּ ְרﬠַ שׁ הָ אָ ֶרץ:
וּשׁ ִבילְ ְבּ ַמיִם ַר ִבּים וְﬠִ ְקּבוֹתֶ י ל ֹא נ ָֹדעוּ:
77:20בַּ יָּם ַדּ ְר ֶכּ ושביליך ְ
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן:
77:21נ ִָחיתָ ַכצּ ֹאן ﬠַ מֶּ ְבּ ַיד־מ ֶ
י־פי:
תּוֹר ִתי הַ טּוּ אָ זְ ְנכֶם ְל ִא ְמ ֵר ִ
ַ 78:1מ ְשׂכִּ יל ְלאָ סָ ף הַ אֲ זִ ינָה ﬠַ ִמּי ָ
78:2אֶ פְ ְתּחָ ה ְב ָמ ָשׁל 2פִּ י אַ ִבּיﬠָ ה ִחידוֹת ִמנִּי ֶק ֶדם ֵתּבֵ ל :3
78:3אֲ ֶשׁר ָשׁמַ ﬠְ נוּ וַנּ ֵָדﬠֵ ם וַאֲ בוֹתֵ ינוּ ִספְּ רוּ־לָ נוּ:
אוֹתיו אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה:
78:4ל ֹא ְנכַחֵ ד ִמ ְבּנֵיהֶ ם לְ דוֹר אַ חֲ רוֹן ְמסַ פְּ ִרים ְתּ ִהלּוֹת יְהוָה וֶﬠֱזוּזוֹ ְונ ְִפ ְל ָ
הוֹדיﬠָ ם ִל ְבנֵיהֶ ם:
ְתוֹרה ָשׂם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֶ ת־אֲ בוֹתֵ ינוּ לְ ִ
78:5וַיּ ֶָקם ﬠֵ דוּת ְבּיַ ֲﬠקֹב ו ָ
78:6לְ מַ ﬠַ ן י ְֵדעוּ דּוֹר אַ חֲ רוֹן בָּ נִים ִיוָּלֵ דוּ ְוי ָֻקמוּ 4וִיסַ פְּ רוּ לִ ְבנֵיהֶ ם:
ותיו ִי ְנצֹרוּ:
וּמצְ ָ
ְ 78:7וי ִָשׂימוּ בֵ א ִהים כִּ ְסלָ ם ְול ֹא י ְִשׁכְּ חוּ מַ ﬠַ לְ לֵ י־אֵ ל ִ
סוֹרר וּמ ֶֹרה דּוֹר ל ֹא־הֵ כִ ין ִלבּוֹ ְול ֹא־נֶאֶ ְמנָה אֶ ת־אֵ ל רוּחוֹ:
בוֹתם דּוֹר ֵ
ְ 78:8ול ֹא י ְִהיוּ כַּאֲ ָ
י־ק ֶשׁת הָ פְ כוּ ְבּיוֹם ְק ָרב:
נוֹשׁ ֵקי רוֹמֵ ָ
ְ 78:9בּנֵי־אֶ פְ ַריִם ְ
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תוֹרתוֹ ֵמאֲ נוּ לָ לֶ כֶת:
וּב ָ
78:10ל ֹא ָשׁ ְמרוּ ְבּ ִרית אֱ ִהים ְ
אוֹתיו אֲ ֶשׁר הֶ ְראָ ם:
ילוֹתיו ְונ ְִפ ְל ָ
ָ
78:11וַיִּ ְשׁכְּ חוּ ﬠֲלִ
ֶ 78:12נגֶד אֲ בוֹתָ ם ﬠָ ָשׂה פֶ לֶ א ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְשׂ ֵדה־צֹﬠַ ן:
ירם וַ ַיּצֶּב־מַ יִם כְּ מוֹ־נֵד:
78:13בָּ ַקע יָם וַ ַיּﬠ ֲִב ֵ
78:14וַ ַיּ ְנחֵ ם בֶּ ﬠָ ָנן יוֹמָ ם ְוכָל־הַ לַּ יְלָ ה ְבּאוֹר אֵ שׁ:
78:15יְבַ ַקּע צ ִֻרים בַּ ִמּ ְדבָּ ר וַיּ ְַשׁ ְק כִּ ְתהֹ מוֹת ַרבָּ ה:
ַיּוֹרד ַכּנְּהָ רוֹת מָ יִם:
78:16וַיּוֹצִ א נוֹזְ לִ ים ִמסָּ לַ ע ו ֶ
ַיּוֹסיפוּ עוֹד לַ חֲ ט ֹא־לוֹ לַ ְמ רוֹת ﬠֶ לְ יוֹן בַּ צִּ יָּה:
78:17ו ִ
78:18וַ ְינַסּוּ־אֵ ל ִבּלְ בָ בָ ם לִ ְשׁאָ ל־ ֹאכֶל לְ נַפְ ָשׁם:
78:19וַי ְַד ְבּרוּ בֵּ א ִהים אָ ְמרוּ הֲ יוּכַל אֵ ל לַ ֲﬠ ֹר שֻׁ לְ חָ ן בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
78:20הֵ ן ִהכָּה־צוּר וַיָּזוּבוּ מַ יִם וּ ְנחָ ִלים י ְִשׁטֹ פוּ הֲ גַם־לֶ חֶ ם יוּכַל תֵּ ת ִאם־יָכִ ין ְשׁאֵ ר ְלﬠַ מּוֹ:
78:21לָ כֵן ָשׁ ַמע יְהוָה וַיִּ ְתﬠַ בָּ ר וְאֵ שׁ ִנ ְשּׂ ָקה ְביַﬠֲקֹב ְוגַם־אַ ף ﬠָ לָ ה ְבי ְִשׂ ָראֵ ל:
78:22כִּ י ל ֹא הֶ אֱ ִמינוּ בֵּ א ִהים וְל ֹא בָ ְטחוּ ִבּישׁוּﬠָ תוֹ:
78:23וַ ְיצַו ְשׁחָ ִקים ִממָּ ﬠַ ל ו ְַדלְ תֵ י ָשׁמַ יִם פָּ תָ ח:
ַן־שׁמַ יִם נָתַ ן לָ מוֹ:
78:24וַיּ ְַמטֵ ר ﬠֲלֵ יהֶ ם מָ ן לֶ אֱ כֹל ְוּדג ָ
ֵידה ָשׁלַ ח לָ הֶ ם לָ שֹׂבַ ע:
78:25לֶ חֶ ם אַ ִבּ ִירים אָ כַל ִאישׁ צ ָ
78:26יַסַּ ע ָק ִדים בַּ ָשּׁמָ יִם וַ ְינַהֵ ג ְבּﬠֻזּוֹ תֵ ימָ ן:
78:27וַיּ ְַמטֵ ר ﬠֲלֵ יהֶ ם כֶּﬠָ פָ ר ְשׁאֵ ר וּכְ חוֹל י ִַמּים עוֹף ָכּנָף:
78:28וַיַּפֵּ לְ 1בּ ֶק ֶרב מַ חֲ נֵהוּ סָ ִביב לְ ִמ ְשׁכְּ נֹתָ יו:
78:29וַיּ ֹאכְ לוּ וַיִּ ְשׂ ְבּעוּ ְמאֹד וְתַ אֲ וָתָ ם י ִָבא לָ הֶ ם:
78:30ל ֹא־זָרוּ ִמתַּ אֲ וָתָ ם עוֹד אָ כְ לָ ם ְבּפִ יהֶ ם:
חוּרי י ְִשׂ ָראֵ ל ִהכְ ִריﬠַ :
78:31וְאַ ף אֱ ִהים ﬠָ לָ ה בָ הֶ ם ַויַּהֲ רֹג ְבּ ִמ ְשׁ ַמנֵּיהֶ ם וּבַ ֵ
ְ 78:32בּכָל־ז ֹאת חָ ְטאוּ־עוֹד וְל ֹא־הֶ אֱ ִמינוּ ְבּנִפְ ְלאוֹתָ יו:
וּשׁנוֹתָ ם בַּ בֶּ הָ לָ ה:
78:33וַ ְיכַל־בַּ הֶ בֶ ל יְמֵ יהֶ ם ְ
ְשׁבוּ ו ְִשׁחֲ רוּ־אֵ ל:
ִ 78:34אם־הֲ ָרגָם ְוּד ָרשׁוּהוּ ו ָ
צוּרם ְואֵ ל ﬠֶ ְליוֹן גֹּ אֲ לָ ם:
78:35וַיִּ זְ כְּ רוּ כִּ י־אֱ ִהים ָ
וּבלְ שׁוֹנָם ְיכַזְּ בוּ־לוֹ:
ַ 78:36ויְפַ תּוּהוּ ְבּ ִפיהֶ ם ִ
78:37וְלִ בָּ ם ל ֹא־נָכוֹן ﬠִ מּוֹ ְול ֹא נֶאֶ ְמנוּ ִבּ ְב ִריתוֹ:
78:38וְהוּא ַרחוּם ְיכַפֵּ ר ﬠָ ון ְול ֹא־י ְַשׁ ִחית ו ְִה ְרבָּ ה לְ הָ ִשׁיב אַ פּוֹ ְול ֹא־יָﬠִ יר כָּל־חֲ ָמתוֹ:
78:39וַיִּ זְ כֹּר כִּ י־בָ ָשׂר הֵ מָּ ה רוּחַ הוֹלֵ ְול ֹא יָשׁוּב:
ישׁימוֹן:
78:40כַּמָּ ה י ְַמרוּהוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר יַﬠֲצִ יבוּהוּ ִבּ ִ
וּקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְתווּ:
78:41וַיָּשׁוּבוּ וַ ְינַסּוּ אֵ ל ְ
78:42ל ֹא־זָכְ רוּ אֶ ת־יָדוֹ יוֹם אֲ ֶשׁ ר־פָּ ָדם ִמ ִנּי־ ָצר:
ר־שׂם ְבּ ִמצְ ַריִם אֹתוֹתָ יו וּמוֹפְ תָ יו ִבּ ְשׂ ֵדה־צֹﬠַ ן:
78:43אֲ ֶשׁ ָ
78:44וַיַּהֲ ֹפ לְ ָדם יְאֹ ֵריהֶ ם ְונֹזְ לֵ יהֶ ם בַּ ל־י ְִשׁ ָתּיוּן:
ְשׁלַּ ח בָּ הֶ ם ﬠָ רֹב וַיּ ֹאכְ לֵ ם וּצְ פַ ְר ֵדּﬠַ וַתַּ ְשׁ ִחיתֵ ם:
78:45י ַ
78:46וַיִּ תֵּ ן לֶ חָ ִסיל יְבוּלָ ם וִיגִ יﬠָ ם לָ אַ ְרבֶּ ה:
מוֹתם בַּ חֲ נ ַָמל:
78:47יַהֲ רֹג בַּ בָּ ָרד גּ ְַפנָם ו ְִשׁ ְק ָ
וּמ ְקנֵיהֶ ם לָ ְר ָשׁפִ ים:
78:48וַיּ ְַסגֵּר לַ בָּ ָרד ְבּﬠִ ָירם ִ
ְשׁלַּ ח־בָּ ם חֲ רוֹן אַ פּוֹ ﬠֶ ְב ָרה וָזַﬠַ ם ְו ָצ ָרה ִמ ְשׁלַ חַ ת מַ לְ אֲ כֵי ָרﬠִ ים:
78:49י ַ
78:50יְפַ לֵּ ס נ ִָתיב לְ אַ פּוֹ ל ֹא־חָ ַשׂ ִממָּ וֶת נ ְַפ ָשׁם וְחַ יּ ָָתם לַ ֶדּבֶ ר ִה ְסגִּ יר:
אשׁית אוֹנִים ְבּאָ הֳ לֵ י־חָ ם:
ָל־בּכוֹר ְבּ ִמצְ ָריִם ֵר ִ
78:51וַ ַיּ כּ ְ
78:52וַיַּסַּ ע ַכּצּ ֹאן ﬠַ מּוֹ וַ ְינַהֲ גֵם כַּﬠֵ ֶדר בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
78:53וַ ַיּנְחֵ ם לָ בֶ טַ ח וְל ֹא פָ חָ דוּ וְאֶ ת־אוֹיְבֵ יהֶ ם כִּ סָּ ה הַ יָּם:
ַ 78:54וי ְִביאֵ ם אֶ ל־גְּ בוּל ָק ְדשׁוֹ הַ ר־זֶה ָקנְתָ ה י ְִמינוֹ:
78:55וַ ְיג ֶָרשׁ ִמפְּ נֵיהֶ ם גּוֹיִם וַיַּפִּ ילֵ ם ְבּחֶ בֶ ל נַחֲ לָ ה וַיּ ְַשׁכֵּן ְבּאָ הֳ לֵ יהֶ ם ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל:
78:56וַ ְינַסּוּ וַיּ ְַמרוּ אֶ ת־אֱ ִהים ﬠֶ לְ יוֹן וְﬠֵ דוֹתָ יו ל ֹא ָשׁמָ רוּ:
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78:57וַיִּ סֹּגוּ וַיִּ ְבגְּ דוּ כַּאֲ בוֹתָ ם נ ְֶהפְּ כוּ כְּ ֶק ֶשׁת ְר ִמיָּה:
וּב ְפ ִסילֵ יהֶ ם י ְַקנִיאוּהוּ:
ַ 78:58ויַּכְ ִﬠיסוּהוּ ְבּבָ מוֹתָ ם ִ
ָ 78:59שׁמַ ע אֱ ִהים וַיִּ ְתﬠַ בָּ ר וַיִּ ְמאַ ס ְמאֹד ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
78:60וַיִּ טֹּ שׁ ִמ ְשׁכַּן ִשׁלוֹ אֹהֶ ל ִשׁכֵּן בָּ אָ ָדם:
78:61וַיִּ ֵתּן לַ ְשּׁ ִבי ﬠֻזּוֹ ו ְִת ְפאַ ְרתּוֹ ְביַד־צָ ר:
וּבנַחֲ לָ תוֹ ִה ְתﬠַ בָּ ר:
ַ 78:62ויּ ְַסגֵּר לַ חֶ ֶרב ﬠַ מּוֹ ְ
וּבתוּ ָתיו ל ֹא הוּלָּ לוּ:
חוּריו אָ כְ לָ ה־אֵ שׁ ְ
78:63בַּ ָ
78:64כֹּהֲ נָיו בַּ חֶ ֶרב נָפָ לוּ וְאַ לְ ְמנֹתָ יו ל ֹא ִת ְב ֶכּינָה:
78:65וַיִּ ַקץ כְּ י ֵָשׁן אֲ ֹדנָי כְּ גִ בּוֹר ִמ ְתרוֹנֵן ִמ ָיּיִן:
78:66וַ ַיּ ־ ָצ ָריו אָ חוֹר חֶ ְרפַּ ת עוֹלָ ם נָתַ ן לָ מוֹ:
וּב ֵשׁבֶ ט אֶ פְ ַריִם ל ֹא בָ חָ ר:
78:67וַיִּ ְמאַ ס ְבּאֹהֶ ל יוֹסֵ ף ְ
ְהוּדה אֶ ת־הַ ר צִ יּוֹן אֲ ֶשׁר אָ הֵ ב:
ת־שׁבֶ ט י ָ
ֵ
78:68וַיִּ ְבחַ ר אֶ
1
78:69וַיִּ בֶ ן כִּ ְמר ִֹמים ִמ ְק ָדּשׁוֹ כְּ אֶ ֶרץ יְסָ ָדהּ לְ עוֹלָ ם:
78:70וַיִּ ְבחַ ר ְבּ ָדוִד ﬠַ ְבדּוֹ וַיִּ ָקּחֵ הוּ ִמ ִמּכְ לְ אֹת צ ֹאן:
2
וּבי ְִשׂ ָראֵ ל נַחֲ לָ תוֹ:
ֵ 78:71מאַ חַ ר ﬠָ לוֹת הֱ ִביאוֹ לִ ְרעוֹת ְבּ ַיﬠֲקֹ ב ﬠַ ְבדּוֹ ְ
וּב ְתבוּנוֹת כַּפָּ יו יַ ְנחֵ ם:
78:72וַיִּ ְרﬠֵ ם כְּ תֹם לְ בָ בוֹ ִ
רוּשׁלַ ִם לְ ﬠִ יִּ ים:
ִ 79:1מזְ מוֹר ְלאָ סָ ף אֱ ִהים בָּ אוּ גוֹיִם ְבּנַחֲ לָ תֶ ִט ְמּאוּ אֶ ת־הֵ יכַל ָק ְד ֶשׁ ָשׂמוּ אֶ ת־ ְי ָ
ידי לְ חַ יְתוֹ־אָ ֶרץ:
79:2נ ְָתנוּ אֶ ת־נ ְִבלַ ת ﬠֲבָ ֶדי מַ אֲ כָל לְ עוֹף הַ ָשּׁמָ יִם ְבּ ַשׂר חֲ ִס ֶ
רוּשׁלָ ִם וְאֵ ין קוֹבֵ ר:
ָ 79:3שׁפְ כוּ ָדמָ ם כַּמַּ יִם ְס ִביבוֹת ְי ָ
יבוֹתינוּ:
79:4הָ יִינוּ חֶ ְרפָּ ה לִ ְשׁ ֵכנֵינוּ לַ ﬠַ ג ו ֶָקלֶ ס ִל ְס ִב ֵ
79:5ﬠַ ד־מָ ה יְהוָה תֶּ אֱ נַף לָ ֶנצַח ִתּ ְבﬠַ ר כְּ מוֹ־אֵ שׁ ִקנְאָ ֶת :
ְ 79:6שׁ ֹפ חֲ מָ ְת ﬠַ ל3־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָד עוּ וְﬠַ ל מַ ְמלָ כוֹת אֲ ֶשׁר ְבּ ִשׁ ְמ ל ֹא ָק ָראוּ:
79:7כִּ י אָ כְ לוּ 4אֶ ת־ ַיﬠֲקֹ ב וְאֶ ת־ ָנוֵהוּ הֵ ַשׁמּוּ:
שׁנִים מַ הֵ ר ְי ַק ְדּמוּנוּ ַרחֲ ֶמי כִּ י ַדלּוֹנוּ ְמ ֹאד:
ל־תּזְ כָּר־לָ נוּ ﬠֲונֹת ִרא ֹ
79:8אַ ִ
בוֹד־שׁמֶ וְהַ צִּ ילֵ נוּ ְוכַפֵּ ר ﬠַ ל־חַ טּ ֹאתֵ ינוּ ְל ַמﬠַ ן ְשׁ ֶמ :
ְ
ל־דּבַ ר כְּ
79:9ﬠָ זְ ֵרנוּ אֱ הֵ י י ְִשׁﬠֵ נוּ ﬠַ ְ
ֹאמרוּ הַ גּוֹיִם אַ יֵּה אֱ הֵ יהֶ ם ִיוּ ַָדע בגיים בַּ גּוֹ ִים ְלﬠֵ ינֵינוּ ִנ ְקמַ ת ַדּם־ﬠֲבָ ֶדי הַ ָשּׁפוּ :
79:10לָ מָּ ה י ְ
ָ 79:11תּבוֹא ְלפָ נֶי אֶ ְנ ַקת אָ ִסיר כְּ גֹ ֶדל זְ רוֹ ֲﬠ הַ ֵתּרְ 5בּנֵי ְתמוּתָ ה:
יקם חֶ ְרפָּ תָ ם אֲ ֶשׁר חֵ ְרפוּ אֲ ֹדנָי:
79:12וְהָ ֵשׁב לִ ְשׁ ֵכנֵינוּ ִשׁ ְבﬠָ תַ יִם אֶ ל־חֵ ָ
נוֹדה לְּ לְ עוֹלָ ם לְ דֹר וָדֹר ְנסַ פֵּ ר ְתּ ִהלָּ ֶת :
ֶ
79:13וַאֲ נ ְַחנוּ ﬠַ ְמּ ְוצ ֹאן מַ ְרﬠִ יתֶ
ֹשׁנִּים ﬠֵ דוּת ְלאָ סָ ף ִמזְ מוֹר:
80:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ אֶ ל־שׁ ַ
רוּבים הוֹפִ יﬠָ ה:
80:2רֹﬠֵ ה י ְִשׂ ָראֵ ל הַ אֲ זִ ינָה נֹהֵ ג ַכּצּ ֹאן יוֹסֵ ף יֹ ֵשׁב הַ כְּ ִ
וּלכָה לִ ישֻׁ ﬠָ תָ ה לָּ נוּ:
בוּר ֶת ְ
עוֹר ָרה אֶ ת־גְּ ָ
ַשּׁה ְ
וּמנ ֶ
וּב ְני ִָמן ְ
ִ 80:3לפְ נֵי אֶ פְ ַריִם ִ
ָשׁﬠָ ה:
80:4אֱ ִהים הֲ ִשׁיבֵ נוּ וְהָ אֵ ר פָּ נֶי ְו ִנוּ ֵ
80:5יְהוָה אֱ ִהים צְ בָ אוֹת ﬠַ ד־מָ תַ י ﬠָ ַשׁנְתָּ ִבּ ְתפִ לַּ ת ﬠַ מֶּ :
80:6הֶ אֱ כַלְ תָּ ם לֶ חֶ ם ִדּ ְמﬠָ ה וַתַּ ְשׁ ֵקמוֹ ִבּ ְדמָ עוֹת ָשׁלִ ישׁ:
ְ 80:7תּ ִשׂימֵ נוּ מָ דוֹן לִ ְשׁ ֵכנֵינוּ ְו ֹאיְבֵ ינוּ יִלְ ﬠֲגוּ־לָ מוֹ:
ָשׁﬠָ ה:
80:8אֱ ִהים צְ בָ אוֹת הֲ ִשׁיבֵ נוּ וְהָ אֵ ר פָּ נֶי ְו ִנוּ ֵ
80:9גֶּפֶ ן ִמ ִמּצְ ַריִם ַתּ ִסּיﬠַ ְתּג ֵָרשׁ גּוֹיִם ו ִַתּ ָטּﬠֶ הָ :
80:10פִּ נִּיתָ לְ פָ נֶיהָ וַתַּ ְשׁ ֵרשׁ ָשׁ ָר ֶשׁיהָ ו ְַתּמַ לֵּ א־אָ ֶרץ:
80:11כָּסּוּ הָ ִרים צִ לָּ הּ וַ ֲﬠנָפֶ יהָ אַ ְרזֵי־אֵ ל:
קוֹתיהָ :
ְ 80:12תּ ַשׁלַּ ח ְקצִ ֶירהָ ﬠַ ד־יָם וְאֶ ל־נָהָ ר יוֹנְ ֶ
ָל־עֹב ֵרי ָד ֶר :
ְ
80:13לָ ָמּה פָּ ַרצְ ָתּ גְ ֵד ֶריהָ וְאָ רוּהָ כּ
ְ 80:14יכ ְַר ְס ֶמנָּה חֲ זִ יר ִמיָּﬠַ ר וְזִ יז ָשׂ ַדי י ְִרﬠֶ נָּה:
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וּפקֹד גֶּפֶ ן ז ֹאת:
80:15אֱ ִהים צְ בָ אוֹת שׁוּב־נָא הַ בֵּ ט ִמ ָשּׁ ַמיִם ְוּראֵ ה ְ
ְ 80:16ו ַכנָּה אֲ ֶשׁר־נ ְָטﬠָ ה י ְִמי ֶנ וְﬠַ ל־בֵּ ן ִאמַּ צְ תָּ ה לָּ :
ְ 80:17שׂ ֻרפָ ה בָ אֵ שׁ כְּ סוּחָ ה ִמ ַגּﬠ ֲַרת פָּ נֶי י ֹאבֵ דוּ:
ל־אישׁ י ְִמי ֶנ ﬠַ ל־בֶּ ן־אָ ָדם ִאמַּ צְ תָּ לָּ :
ְ 80:18תּ ִהי־י ְָד ﬠַ ִ
וּב ִשׁ ְמ ִנ ְק ָרא:
ְ 80:19ול ֹא־נָסוֹג ִממֶּ ָךּ ְתּחַ יֵּנוּ ְ
ָשׁﬠָ ה:
80:20יְהוָה אֱ ִהים צְ בָ אוֹת הֲ ִשׁיבֵ נוּ הָ אֵ ר פָּ נֶי ְו ִנוּ ֵ
81:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ ל־הַ גִּ ִתּית לְ אָ סָ ף:
81:2הַ ְרנִינוּ לֵ א ִהים עוּזֵּנוּ הָ ִריעוּ לֵ א הֵ י יַ ֲﬠקֹ ב:
וּתנוּ־תֹף כִּ נּוֹר נ ִָﬠים ﬠִ ם־נָבֶ ל:
ְ 81:3שׂאוּ־זִ ְמ ָרה ְ
ִ 81:4תּ ְקעוּ בַ חֹ ֶדשׁ שׁוֹפָ ר בַּ כֵּסֶ ה לְ יוֹם חַ גֵּנוּ:
81:5כִּ י חֹ ק ְלי ְִשׂ ָראֵ ל הוּא ִמ ְשׁפָּ ט לֵ א הֵ י ַיﬠֲקֹ ב:
81:6ﬠֵ דוּת ִבּיהוֹסֵ ף ָשׂמוֹ ְבּצֵאתוֹ ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ְשׂפַ ת ל ֹא־י ַָד ְﬠ ִתּי אֶ ְשׁ ָמע:
ירוֹתי ִמסֵּ בֶ ל ִשׁכְ מוֹ כַּפָּ יו ִמדּוּד תַּ ֲﬠב ְֹרנָה:
81:7הֲ ִס ִ
ל־מי ְמ ִריבָ ה סֶ לָ ה:
81:8בַּ ָצּ ָרה ָק ָראתָ וָאֲ חַ לְּ ֶצ ָךּ אֶ ﬠֶ ְנ ְבּסֵ תֶ ר ַרﬠַ ם אֶ ְבחָ ְנ ﬠַ ֵ
ם־תּ ְשׁמַ ע־לִ י:
ידה בָּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִא ִ
ְ 81:9שׁ ַמע ﬠַ ִמּי וְאָ ִﬠ ָ
81:10ל ֹא־י ְִהיֶה ְב אֵ ל זָר ְול ֹא ִת ְשׁ ַתּחֲ וֶה ְלאֵ ל ֵנכָר:
ב־פּי וַאֲ מַ לְ אֵ הוּ:
81:11אָ נֹכִ י ְיהוָה אֱ הֶ י הַ מַּ ﬠַ לְ ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם הַ ְרחֶ ִ
ֹא־שׁמַ ע ﬠַ ִמּי לְ קוֹלִ י ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא־אָ בָ ה לִ י:
ְ 81:12ול ָ
ֲצוֹתיהֶ ם:
81:13וָאֲ ַשׁ ְלּחֵ הוּ ִבּ ְשׁ ִרירוּת לִ בָּ ם יֵלְ כוּ ְבּמוֹﬠ ֵ
81:14לוּ ﬠַ ִמּי י ְִשׁמַ ע 1לִ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ְד ָרכַי יְהַ לֵּ כוּ:
81:15כִּ ְמﬠַ ט אוֹיְבֵ יהֶ ם אַ כְ נִיﬠַ וְﬠַ ל צָ ֵריהֶ ם אָ ִשׁיב י ִָדי:
ִיהי ﬠִ תָּ ם לְ עוֹלָ ם:
ְ 81:16מ ַשׂנְאֵ י יְהוָה ְיכַחֲ שׁוּ־לוֹ ו ִ
וּמצּוּר ְדּבַ שׁ אַ ְשׂ ִבּיﬠֶ :
81:17וַיַּאֲ כִ ילֵ הוּ מֵ חֵ לֶ ב ִחטָּ ה ִ
ִ 82:1מזְ מוֹר לְ אָ סָ ף אֱ ִהים ִנצָּב בַּ ﬠ ֲַדת־אֵ ל ְבּ ֶק ֶרב אֱ ִהים י ְִשׁפֹּ ט:
82:2ﬠַ ד־מָ תַ י ִתּ ְשׁפְּ טוּ־ﬠָ וֶל וּפְ נֵי ְר ָשׁﬠִ ים ִתּ ְשׂאוּ־סֶ לָ ה:
טוּ־דל ְויָתוֹם ﬠָ נִי ו ָָרשׁ הַ צְ ִדּיקוּ:
ִ 82:3שׁ ְפ ַ
טוּ־דל וְאֶ ְביוֹן ִמיַּד ְר ָשׁ ִﬠים הַ צִּ ילוּ:
ַ
82:4פַּ לְּ
ָל־מוֹס ֵדי אָ ֶרץ:
ְ
82:5ל ֹא י ְָדעוּ ְול ֹא י ִָבינוּ בַּ חֲ ֵשׁכָה י ְִתהַ לָּ כוּ יִמּוֹטוּ כּ
וּבנֵי ﬠֶ לְ יוֹן כֻּלְּ כֶם:
82:6אֲ נִי־אָ מַ ְר ִתּי אֱ ִהים אַ תֶּ ם ְ
82:7אָ כֵן כְּ אָ ָדם ְתּמוּתוּן וּכְ אַ חַ ד הַ ָשּׂ ִרים ִתּפֹּלוּ:
82:8קוּמָ ה אֱ ִהים ָשׁפְ ָטה הָ אָ ֶרץ כִּ י־אַ תָּ ה ִתנְ חַ ל ְבּכָל־הַ גּוֹיִם:
ִ 83:1שׁיר ִמזְ מוֹר לְ אָ סָ ף:
ל־תּ ְשׁקֹ ט אֵ ל:
83:2אֱ ִהים אַ ל־דֳּ ִמי־לָ אַ ל־תֶּ חֱ ַרשׁ וְאַ ִ
וּמ ַשׂנְאֶ י נ ְָשׂאוּ ר ֹאשׁ:
י־הנֵּה אוֹיְבֶ י יֶהֱ מָ יוּן ְ
83:3כִּ ִ
83:4ﬠַ ל־ﬠַ ְמּ יַﬠ ֲִרימוּ סוֹד ְוי ְִתיָﬠֲצוּ ﬠַ ל־צְ פוּנֶי :
ידם ִמגּוֹי ְול ֹא־ ִי ָזּכֵר ֵשׁם־י ְִשׂ ָראֵ ל עוֹד:
83:5אָ ְמרוּ לְ כוּ ְונַכְ ִח ֵ
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83:6כִּ י נוֹﬠֲצוּ לֵ ב י ְַח ָדּו ﬠָ לֶ י ְבּ ִרית יִכְ רֹתוּ:
83:7אָ הֳ לֵ י אֱ דוֹם ְוי ְִשׁ ְמﬠֵ אלִ ים מוֹאָ ב וְהַ גְ ִרים:
83:8גְּ בָ ל וְﬠַ מּוֹן וַﬠֲמָ לֵ ק פְּ לֶ ֶשׁת ﬠִ ם־יֹ ְשׁבֵ י צוֹר:
83:9גַּם־אַ שּׁוּר נ ְִלוָה ִﬠ ָמּם הָ יוּ זְ רוֹﬠַ ִל ְבנֵי־לוֹט סֶ לָ ה:
יס ָרא כְ י ִָבין ְבּנַחַ ל ִקישׁוֹן:
ֲשׂה־לָ הֶ ם כְּ ִמ ְדיָן כְּ ִס ְ
83:10ﬠ ֵ
83:11נ ְִשׁ ְמדוּ ְבﬠֵ ין־דּ ֹאר הָ יוּ ֹדּמֶ ן לָ אֲ ָדמָ ה:
ִ 83:12שׁיתֵ מוֹ נ ְִדיבֵ מוֹ כְּ עֹ ֵרב וְכִ זְ אֵ ב וּכְ זֶבַ ח וּכְ צַלְ מֻ נָּע כָּל־ ְנ ִסיכֵמוֹ:
יר ָשׁה לָּ נוּ אֵ ת נְאוֹת אֱ ִהים:
83:13אֲ ֶשׁר אָ ְמרוּ ִנ ֲ
83:14אֱ הַ י ִשׁיתֵ מוֹ ַכגַּלְ גַּל כְּ ַקשׁ לִ פְ נֵי־רוּחַ :
83:15כְּ אֵ שׁ ִתּ ְבﬠַ ר־יָﬠַ ר וּכְ לֶ הָ בָ ה ְתּלַ הֵ ט הָ ִרים:
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וּבסוּפָ ְת ְתבַ הֲ לֵ ם:
83:16כֵּן ִתּ ְר ְדּפֵ ם ְבּסַ ﬠ ֲֶר ְ
83:17מַ לֵּ א פְ נֵיהֶ ם ָקלוֹן וִיבַ ְקשׁוּ ִשׁ ְמ יְהוָה:
83:18יֵבֹשׁוּ ְויִבָּ הֲ לוּ ﬠ ֲֵדי־ﬠַ ד ְוי ְַחפְּ רוּ ְוי ֹאבֵ דוּ:
ְ 83:19וי ְֵדעוּ כִּ י־אַ תָּ ה ִשׁ ְמ יְהוָה לְ בַ ֶדּ ﬠֶ ְליוֹן ﬠַ ל־כָּל־הָ אָ ֶרץ:
84:1לַ ְמנַצֵּ חַ ﬠַ ל־הַ גִּ ִתּית לִ ְבנֵי־קֹ ַרח ִמזְ מוֹר:
84:2מַ ה־יְּ ִדידוֹת ִמ ְשׁכְּ נוֹתֶ י יְהוָה צְ בָ אוֹת:
וּב ָשׂ ִרי י ְַרנְּנוּ אֶ ל אֵ ל־חָ י:
84:3נִכְ ְספָ ה ְוגַם־כָּלְ תָ ה נ ְַפ ִשׁי לְ חַ צְ רוֹת יְהוָה לִ ִבּי ְ
ת־מזְ ְבּחוֹתֶ י יְהוָה צְ בָ אוֹת ַמ ְלכִּ י וֵא הָ י:
ִ
ר־שׁתָ ה אֶ פְ רֹחֶ יהָ אֶ
84:4גַּם־צִ פּוֹר מָ צְ אָ ה בַ יִת ְוּדרוֹר ֵקן לָ הּ אֲ ֶשׁ ָ
יוֹשׁבֵ י בֵ יתֶ עוֹד יְהַ לְ לוּ סֶּ לָ ה:
84:5אַ ְשׁ ֵרי ְ
84:6אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם עוֹז־לוֹ בָ ְמ ִסלּוֹת ִבּלְ בָ בָ ם:
מוֹרה:
ַם־בּ ָרכוֹת יַﬠְ טֶ ה ֶ
עֹב ֵרי ְבּﬠֵ מֶ ק הַ בָּ כָא מַ ﬠְ יָן י ְִשׁיתֵ הוּ  1גּ ְ
ְ 84:7
84:8יֵלְ כוּ מֵ חַ יִל אֶ ל־חָ יִל י ֵָראֶ ה אֶ ל־אֱ ִהים ְבּצִ יּוֹן:
84:9יְהוָה אֱ ִהים צְ בָ אוֹת ִשׁ ְמﬠָ ה ְתפִ לָּ ִתי הַ אֲ זִ ינָה אֱ הֵ י יַﬠֲקֹ ב סֶ לָ ה:
84:10מָ גִ נֵּנוּ ְראֵ ה אֱ ִהים וְהַ בֵּ ט פְּ נֵי ְמ ִשׁיחֶ :
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י־ר ַשׁע:
84:11כִּ י טוֹב־יוֹם בַּ חֲ ֵצ ֶרי מֵ אָ לֶ ף בָּ חַ ְר ִתּי ִה ְסתּוֹפֵ ף ְבּבֵ ית אֱ ִהים ִמדּוּר ְבּאָ הֳ לֵ ֶ
ִתּן יְהוָה ל ֹא י ְִמנַע־טוֹב לַ הֹ ְלכִ ים ְבּ ָת ִמים:
84:12כִּ י ֶשׁמֶ שׁ וּמָ גֵן יְהוָה אֱ ִהים חֵ ן ְוכָבוֹד י ֵ
84:13יְהוָה צְ בָ אוֹת אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם בֹּטֵ חַ בָּ :
85:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לִ ְבנֵי־קֹ ַרח ִמזְ מוֹר:
ית יְהוָה אַ ְרצֶ ַשׁ ְב ָתּ שבות ְשׁ ִבית ַי ֲﬠ קֹ ב:
ָ 85:2רצִ ָ
את ﬠֲון ﬠַ מֶּ כִּ ִסּיתָ כָל־חַ ָטּאתָ ם סֶ לָ ה:
ָשׂ ָ
85:3נ ָ
יבוֹת ֵמחֲ רוֹן אַ פֶּ :
85:4אָ סַ פְ תָּ כָל־ﬠֶ ְב ָרתֶ הֱ ִשׁ ָ
85:5שׁוּבֵ נוּ אֱ הֵ י י ְִשׁﬠֵ נוּ וְהָ פֵ ר כַּﬠַ ְס ﬠִ ָמּנוּ:
שׁ אַ פְּ לְ דֹר וָדֹר:
85:6הַ לְ עוֹלָ ם תֶּ אֱ נַף־בָּ נוּ ִתּ ְמ ֹ
85:7הֲ ל ֹא־אַ תָּ ה תָּ שׁוּב ְתּחַ יֵּנוּ וְﬠַ ְמּ י ְִשׂ ְמחוּ־בָ :
85:8הַ ְראֵ נוּ יְהוָה חַ ְס ֶדּ ְוי ְֶשׁ ֲﬠ ִתּתֶּ ן־לָ נוּ:
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ידיו וְאַ ל־יָשׁוּבוּ ְלכִ ְסלָ ה :
85:9אֶ ְשׁ ְמﬠָ ה מַ ה־י ְַדבֵּ ר הָ אֵ ל יְהוָה כִּ י י ְַדבֵּ ר ָשׁלוֹם אֶ ל־ﬠַ מּוֹ וְאֶ ל־חֲ ִס ָ
יראָ יו י ְִשׁעוֹ לִ ְשׁכֹּן כָּבוֹד ְבּאַ ְרצֵנוּ:
85:10אַ ָקרוֹב לִ ֵ
ָשׁקוּ:
ְשׁלוֹם נ ָ
85:11חֶ סֶ ד־וֶאֱ מֶ ת נִפְ גָּשׁוּ צ ֶֶדק ו ָ
85:12אֱ מֶ ת מֵ אֶ ֶרץ ִתּצְ מָ ח ְוצ ֶֶדק ִמ ָשּׁמַ יִם ִנ ְשׁ ָקף:
85:13גַּם־יְהוָה יִתֵּ ן הַ טּוֹב וְאַ ְר ֵצנוּ ִתּתֵּ ן ְיבוּלָ הּ:
85:14צ ֶֶדק לְ פָ נָיו יְהַ לֵּ ְוי ֵָשׂם לְ ֶד ֶר פְּ ﬠָ מָ יו:
ְ 86:1תּפִ לָּ ה לְ ָדוִד הַ טֵּ ה־יְהוָה אָ זְ ְנ ֲﬠ ֵננִי כִּ י־ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן אָ ִני:
בּוֹטחַ אֵ לֶ י :
הוֹשׁע ﬠַ ְב ְדּ אַ תָּ ה אֱ הַ י הַ ֵ
ַ
ָ 86:2שׁ ְמ ָרה נַפְ ִשׁי כִּ י־חָ ִסיד אָ נִי
86:3חָ ֵנּנִי אֲ ֹדנָי כִּ י אֵ לֶ י אֶ ְק ָרא כָּל־הַ יּוֹם:
ַ 86:4שׂמֵּ חַ נֶפֶ שׁ ﬠַ ְב ֶדּ כִּ י אֵ לֶ י אֲ ֹדנָי נַפְ ִשׁי אֶ ָשּׂא:
86:5כִּ י־אַ ָתּה אֲ ֹדנָי טוֹב וְסַ לָּ ח ו ְַרב־חֶ סֶ ד ְלכָל־קֹ ְראֶ י :
86:6הַ אֲ זִ ינָה יְהוָה ְתּפִ לָּ ִתי וְהַ ְק ִשׁיבָ ה ְבּקוֹל תַּ חֲ נוּנוֹתָ י:
ְ 86:7בּיוֹם ָצ ָר ִתי אֶ ְק ָראֶ ָךּ כִּ י תַ ֲﬠ ֵננִי:
ֲשׂי :
86:8אֵ ין־כָּמוֹ בָ אֱ ִהים אֲ ֹדנָי וְאֵ ין כְּ מַ ﬠ ֶ
86:9כָּל־גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂיתָ יָבוֹאוּ ְוי ְִשׁתַּ חֲ ווּ לְ פָ נֶי אֲ ֹדנָי וִיכ ְַבּדוּ לִ ְשׁמֶ :
86:10כִּ י־גָדוֹל אַ תָּ ה וְעֹ ֵשׂה נִפְ לָ אוֹת אַ תָּ ה אֱ ִהים לְ בַ ֶדּ :
הוֹרנִי יְהוָה ַדּ ְר ֶכּ אֲ הַ לֵּ בַּ אֲ ִמתֶּ יַחֵ ד לְ בָ ִבי לְ י ְִראָ ה ְשׁמֶ :
ֵ 86:11
אוֹד אֲ ֹדנָי אֱ הַ י ְבּכָל־לְ בָ ִבי וַאֲ כ ְַבּ ָדה ִשׁ ְמ לְ עוֹלָ ם:
ְ 86:12
86:13כִּ י־חַ ְס ְדּ גָּדוֹל ﬠָ לָ י ו ְִהצַּלְ תָּ נַפְ ִשׁי ִמ ְשּׁאוֹל תַּ ְח ִתּיָּה:
86:14אֱ ִהים ז ִֵדים ָקמוּ־ﬠָ לַ י וַﬠ ֲַדת ﬠָ ִריצִ ים ִבּ ְקשׁוּ נ ְַפ ִשׁי ְול ֹא ָשׂמוּ ְלנֶגְ ָדּם:
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ל־רחוּם וְחַ נּוּן אֶ ֶר אַ פַּ יִם ו ְַרב־חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת:
86:15וְאַ ָתּה אֲ ֹדנָי 1אֵ ַ
ְהוֹשׁיﬠָ ה ְלבֶ ן־אֲ ָמ ֶת :
ְ 86:16פּנֵה אֵ לַ י וְחָ נֵּנִי ְתּנָה־ﬠֻזְּ ְלﬠַ ְב ֶדּ ו ִ
ֲשׂה־ﬠִ ִמּי אוֹת לְ טוֹבָ ה ְו ִי ְראוּ שֹׂנְאַ י ְויֵבֹשׁוּ כִּ י־אַ תָּ ה יְהוָה ֲﬠז ְַר ַתּנִי ְו ִנחַ ְמ ָתּנִי:
86:17ﬠ ֵ
י־קֹדשׁ:
ְסוּדתוֹ ְבּהַ ְר ֵר ֶ
87:1לִ ְבנֵי־קֹ ַרח ִמזְ מוֹר ִשׁיר י ָ
87:2אֹהֵ ב ְיהוָה ַשׁﬠ ֲֵרי צִ יּוֹן ִמכֹּל ִמ ְשׁכְּ נוֹת יַﬠֲקֹב:
87:3נִכְ בָּ דוֹת ְמדֻ בָּ ר בָּ ִﬠיר הָ אֱ ִהים סֶ לָ ה:
ד־שׁם:
ָ
87:4אַ זְ כִּ יר ַרהַ ב וּבָ בֶ ל לְ יֹ ְדﬠָ י ִהנֵּה פְ לֶ ֶשׁת וְצוֹר ﬠִ ם־כּוּשׁ זֶה יֻלַּ
87:5וּלֲצִ יּוֹן יֵאָ מַ ר ִאישׁ ו ְִאישׁ יֻלַּ ד־בָּ הּ וְהוּא יְכוֹ ְננֶהָ ﬠֶ לְ יוֹן:
ד־שׁם סֶ לָ ה:
ָ
87:6יְהוָה י ְִס ֹפּר ִבּכְ תוֹב ﬠַ ִמּים זֶה יֻלַּ
ָל־מ ְﬠ ָינַי בָּ :
ְשׁ ִרים כְּ חֹ לֲלִ ים 2כּ ַ
87:7ו ָ
ל־מחֲ לַ ת לְ ﬠַ נּוֹת מַ ְשׂכִּ יל ְלהֵ ימָ ן הָ אֶ זְ ָר ִחי:
ִ 88:1שׁיר ִמזְ מוֹר ִל ְבנֵי קֹ ַרח לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ﬠַ ָ
88:2יְהוָה אֱ הֵ י יְשׁוּﬠָ ִתי יוֹם־צָ ﬠַ ְק ִתּי בַ לַּ יְלָ ה נֶגְ ֶדּ :
88:3תָּ בוֹא לְ פָ נֶי ְתּפִ לָּ ִתי הַ טֵּ ה־אָ זְ ְנ לְ ִרנּ ִָתי:
י־שׂ ְבﬠָ ה ְב ָרעוֹת נַפְ ִשׁי וְחַ יַּי לִ ְשׁאוֹל ִהגִּ יעוּ:
88:4כִּ ָ
יתי כְּ גֶבֶ ר אֵ ין־אֱ יָל:
ם־יוֹר ֵדי בוֹר הָ ִי ִ
ְ
88:5נ ְֶח ַשׁ ְב ִתּי ﬠִ
88:6בַּ מֵּ ִתים חָ פְ ִשׁי כְּ מוֹ חֲ לָ לִ ים שֹׁכְ בֵ י ֶקבֶ ר אֲ ֶשׁר ל ֹא זְ כ ְַרתָּ ם עוֹד וְהֵ ָמּה ִמיּ ְָד ִנגְ זָרוּ:
ַ 88:7שׁ ַתּנִי ְבּבוֹר תַּ ְח ִתּיּוֹת ְבּ ַמחֲ ַשׁכִּ ים ִבּ ְמצֹלוֹת:
ִית סֶּ לָ ה:
ָל־מ ְשׁבָּ ֶרי ִﬠנּ ָ
88:8ﬠָ לַ י סָ ְמכָה חֲ מָ תֶ ְוכ ִ
ִ 88:9ה ְרחַ ְקתָּ ְמי ָֻדּﬠַ י ִממֶּ נִּי ַשׁתַּ נִי תוֹﬠֵ בוֹת לָ מוֹ ָכּלֻא ְול ֹא אֵ צֵא:
אתי יְהוָה ְבּכָל־יוֹם ִשׁטַּ ְח ִתּי אֵ לֶ י כַפָּ י:
88:10ﬠֵ ינִי ָדאֲ בָ ה ִמ ִנּי עֹ ִני ְק ָר ִ
ם־רפָ ִאים יָקוּמוּ יוֹדוּ סֶּ לָ ה:
ֲשׂה־פֶּ לֶ א ִא ְ
88:11הֲ לַ ֵמּ ִתים ַתּﬠ ֶ
88:12הַ יְסֻ פַּ ר בַּ ֶקּבֶ ר חַ ְס ֶדּ אֱ מוּנ ְָת בָּ אֲ בַ דּוֹן:
88:13הֲ ִיוּ ַָדע בַּ חֹ ֶשׁ ִפּ ְלאֶ וְצִ ְד ָק ְת ְבּאֶ ֶרץ ְנ ִשׁיָּה:
88:14וַאֲ נִי אֵ לֶ י יְהוָה ִשׁוַּﬠְ ִתּי וּבַ בּ ֶֹקר ְתּ ִפלָּ ִתי ְת ַק ְדּמֶ ךָּ:
88:15לָ מָ ה יְהוָה ִתּזְ נַח נַפְ ִשׁי תַּ ְס ִתּיר פָּ נֶי ִממֶּ נִּי:
אתי אֵ מֶ י אָ פוּנָה:
ָשׂ ִ
88:16ﬠָ נִי אֲ נִי וְגֹ וֵﬠַ ִמנֹּﬠַ ר נ ָ
88:17ﬠָ לַ י ﬠָ ְברוּ חֲ רוֹנֶי ִבּעוּתֶ י צִ ְמּתוּתֻ נִי:
88:18סַ בּוּנִי כ ַַמּיִם כָּל־הַ יּוֹם ִה ִקּיפוּ ﬠָ לַ י יָחַ ד:
ִ 88:19ה ְרחַ ְקתָּ ִממֶּ נִּי אֹהֵ ב וָ ֵרﬠַ ְמי ָֻדּﬠַ י ַמ ְח ָשׁ :
יתן הָ אֶ זְ ָר ִחי:
ַ 89:1מ ְשׂכִּ יל לְ אֵ ָ
אוֹדיﬠַ אֱ מוּנ ְָת ְבּפִ י:
ירה לְ דֹר ָודֹר ִ
89:2חַ ְס ֵדי יְהוָה עוֹלָ ם אָ ִשׁ ָ
89:3כִּ י־אָ מַ ְר ִתּי עוֹלָ ם חֶ סֶ ד יִבָּ נֶה ָשׁמַ יִם תָּ כִ ן אֱ מוּנ ְָת בָ הֶ ם:
89:4כּ ַָר ִתּי ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי לְ ָדוִד ﬠַ ְב ִדּי:
נִיתי ְלדֹר־וָדוֹר כִּ ְסאֲ סֶ לָ ה:
89:5ﬠַ ד־עוֹלָ ם אָ כִ ין ז ְַרﬠֶ וּבָ ִ
89:6וְיוֹדוּ ָשׁמַ יִם ִפּ ְלאֲ יְהוָה אַ ף־אֱ מוּנ ְָת ִבּ ְקהַ ל ְקד ִֹשׁים:
89:7כִּ י ִמי בַ ַשּׁחַ ק ַי ֲﬠ ֹר לַ יהוָה י ְִד ֶמה לַ יהוָה ִבּ ְבנֵי אֵ לִ ים:
ָל־ס ִביבָ יו:
ְנוֹרא ﬠַ ל־כּ ְ
סוֹד־קד ִֹשׁים ַרבָּ ה ו ָ
ְ
89:8אֵ ל ַנﬠ ֲָרץ ְבּ
89:9יְהוָה אֱ הֵ י צְ בָ אוֹת ִמי־כָמוֹ חֲ ִסין יָהּ וֶאֱ מוּנ ְָת ְס ִביבוֹתֶ י :
מוֹשׁל ְבּגֵאוּת הַ יָּם ְבּשׂוֹא גַלָּ יו אַ ָתּה ְת ַשׁ ְבּחֵ ם:
ֵ
89:10אַ ָתּה
89:11אַ תָּ ה ִדכִּ אתָ כֶחָ לָ ל ָרהַ ב ִבּזְ רוֹﬠַ ﬠֻזְּ פִּ ַזּ ְרתָּ אוֹיְבֶ י :
וּמ אָ הּ אַ תָּ ה יְסַ ְדתָּ ם:
89:12לְ ָשׁמַ יִם אַ ף־לְ אָ ֶרץ ֵתּבֵ ל ְ
ָ 89:13צפוֹן ְוי ִָמין אַ תָּ ה ְב ָראתָ ם תָּ בוֹר וְחֶ ְרמוֹן ְבּ ִשׁ ְמ י ְַרנֵּנוּ:
בוּרה ָתּעֹ ז י ְָד ָתּרוּם י ְִמי ֶנ :
89:14לְ זְ רוֹﬠַ ﬠִ ם־גְּ ָ
וּמ ְשׁפָּ ט ְמכוֹן כִּ ְסאֶ חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ְי ַק ְדּמוּ פָ נֶי :
89:15צ ֶֶדק ִ
יוֹדﬠֵ י ְתרוּﬠָ ה יְהוָה ְבּאוֹר־פָּ נֶי יְהַ לֵּ כוּן:
89:16אַ ְשׁ ֵרי הָ ﬠָ ם ְ
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וּבצִ ְד ָק ְת יָרוּמוּ:
ְ 89:17בּ ִשׁ ְמ יְגִ ילוּן כָּל־הַ יּוֹם ְ
וּב ְר ֹצ ְנ תרים תָּ רוּם ַק ְרנֵנוּ:
י־תפְ אֶ ֶרת ֻﬠזָּמוֹ אָ תָּ ה ִ
89:18כִּ ִ
89:19כִּ י לַ יהוָה ָמגִ נֵּנוּ וְלִ ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ַמ ְלכֵּנוּ:
ימוֹתי בָ חוּר ֵמﬠָ ם:
יתי ﬠֵ זֶר ﬠַ ל־גִּ בּוֹר הֲ ִר ִ
ידי וַתּ ֹאמֶ ר ִשׁוִּ ִ
־בחָ זוֹן לַ חֲ ִס ֶ
89:20אָ ז ִדּבַּ ְרתָּ ְ
ָאתי ָדּוִד ﬠַ ְב ִדּי ְבּ ֶשׁמֶ ן ָק ְד ִשׁי ְמ ַשׁ ְח ִתּיו:
89:21מָ צ ִ
89:22אֲ ֶשׁר י ִָדי ִתּכּוֹן ﬠִ מּוֹ אַ ף־זְ רוֹﬠִ י ְתאַ ְמּצֶנּוּ:
89:23ל ֹא־י ִַשּׁא אוֹיֵב בּוֹ וּבֶ ן־ﬠַ וְלָ ה ל ֹא יְﬠַ נֶּנּוּ:
וּמ ַשׂנְאָ יו אֶ גּוֹף:
ַתּוֹתי ִמפָּ נָיו ָצ ָריו ְ
ְ 89:24וכ ִ
1
וּב ְשׁ ִמי תָּ רוּם ַק ְרנוֹ:
 89:25וֶאֱ מוּנ ִָתי וְחַ ְס ִדּי ִﬠמּוֹ ִ
ְשׂ ְמ ִתּי בַ יָּם יָדוֹ וּבַ נְּהָ רוֹת י ְִמינוֹ:
89:26ו ַ
89:27הוּא י ְִק ָראֵ נִי אָ ִבי אָ תָּ ה אֵ לִ י וְצוּר יְשׁוּﬠָ ִתי:
89:28אַ ף־אָ נִי ְבּכוֹר אֶ ְתּנֵהוּ ﬠֶ לְ יוֹן לְ מַ לְ כֵי־אָ ֶרץ:
יתי נֶאֱ מֶ נֶת לוֹ:
וּב ִר ִ
89:29לְ עוֹלָ ם אשמור־אֶ ְשׁמָ ר־לוֹ חַ ְס ִדּי ְ
ְשׂ ְמ ִתּי לָ ﬠַ ד ז ְַרעוֹ וְכִ ְסאוֹ כִּ ימֵ י ָשׁמָ יִם:
89:30ו ַ
וּב ִמ ְשׁפָּ טַ י ל ֹא יֵלֵ כוּן:
תּוֹר ִתי ְ
ִ 89:31אם־יַﬠַ זְ בוּ בָ נָיו ָ
וּמצְ ותַ י ל ֹא י ְִשׁמֹרוּ:
ִ 89:32אם־חֻ קֹּתַ י יְחַ לֵּ לוּ ִ
וּב ְנגָﬠִ ים ﬠֲונָם:
89:33וּפָ ַק ְד ִתּי ְב ֵשׁבֶ ט פִּ ְשׁﬠָ ם ִ
89:34וְחַ ְס ִדּי ל ֹא־אָ ִפיר ֵמ ִﬠמּוֹ וְל ֹא־אֲ ַשׁ ֵקּר בֶּ אֱ מוּנ ִָתי:
יתי וּמוֹצָ א ְשׂפָ תַ י ל ֹא אֲ ַשׁנֶּה:
89:35ל ֹא־אֲ חַ לֵּ ל ְבּ ִר ִ
89:36אַ חַ ת ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי ְב ָק ְד ִשׁי ִאם־לְ ָדוִד אֲ ַכזֵּב:
ַשּׁמֶ שׁ נֶגְ ִדּי:
89:37ז ְַרעוֹ לְ עוֹלָ ם י ְִהיֶה וְכִ ְסאוֹ כ ֶ
89:38כְּ י ֵָרחַ יִכּוֹן עוֹלָ ם וְﬠֵ ד בַּ ַשּׁחַ ק נֶאֱ מָ ן סֶ לָ ה:
ם־מ ִשׁיחֶ :
ְ
89:39וְאַ ָתּה ָזנ ְַחתָּ ו ִַתּ ְמאָ ס ִה ְתﬠַ בַּ ְרתָּ ﬠִ
89:40נֵאַ ְרתָּ ה ְבּ ִרית ﬠַ ְב ֶדּ ִחלַּ לְ תָּ לָ אָ ֶרץ נִזְ רוֹ:
89:41פָּ ַרצְ תָּ כָל־גְּ ֵדרֹתָ יו ַשׂ ְמתָּ ִמ ְב ָצ ָריו ְמ ִחתָּ ה:
ָל־עֹב ֵרי ָד ֶר הָ יָה חֶ ְרפָּ ה ִל ְשׁ ֵכנָיו:
ְ
ַ 89:42שׁסֻּ הוּ כּ
89:43הֲ ִרימוֹתָ י ְִמין ָצ ָריו ִה ְשׂמַ ְחתָּ כָּל־אוֹיְבָ יו:
ף־תּ ִשׁיב צוּר חַ ְרבּוֹ ְול ֹא הֲ ֵקימֹתוֹ בַּ ִמּ ְלחָ ָמה:
ָ
89:44אַ
2
ִ 89:45ה ְשׁבַּ ָתּ ִמ ְטהָ רוֹ וְכִ ְסאוֹ לָ אָ ֶרץ ִמגּ ְַרתָּ ה:
בּוּשׁה סֶ לָ ה:
ָ
ִ 89:46ה ְק ַצ ְרתָּ יְמֵ י ﬠֲלוּמָ יו הֶ ﬠ ֱִטיתָ ﬠָ לָ יו
ד־מה יְהוָה ִתּסָּ תֵ ר לָ נֶצַ ח ִתּ ְבﬠַ ר כְּ מוֹ־אֵ שׁ חֲ מָ תֶ :
89:47ﬠַ ָ
ָל־בּנֵי־אָ ָדם:
ה־שּׁוְא בָּ ָראתָ כ ְ
ָ
89:48זְ כָר־אֲ נִי ֶמה־חָ לֶ ד ﬠַ ל־מַ
ַד־שׁאוֹל סֶ לָ ה:
ִ 89:49מי גֶבֶ ר י ְִחיֶה ְול ֹא ִי ְראֶ ה־מָּ וֶת יְמַ לֵּ ט נַפְ שׁוֹ ִמיּ ְ
שׁנִים אֲ ֹדנָי ִנ ְשׁבַּ ﬠְ תָּ לְ ָדוִד בֶּ אֱ מוּנָתֶ :
89:50אַ יֵּה חֲ סָ ֶדי הָ ִרא ֹ
3
ָל־ר ִבּים ﬠַ ִמּים:
יקי כּ ַ
89:51זְ כֹר אֲ ֹדנָי חֶ ְרפַּ ת ﬠֲבָ ֶדי ְשׂאֵ ִתי ְבחֵ ִ
89:52אֲ ֶשׁר חֵ ְרפוּ אוֹיְבֶ י יְהוָה אֲ ֶשׁר חֵ ְרפוּ ﬠִ ְקּבוֹת ְמ ִשׁיחֶ :
89:53בָּ רוּ יְהוָה לְ עוֹלָ ם אָ מֵ ן וְאָ מֵ ן:
ֹשׁה ִאישׁ־הָ אֱ ִהים אֲ ֹדנָי מָ עוֹן אַ תָּ ה הָ יִיתָ לָּ נוּ ְבּדֹר וָדֹר:
ְ 90:1תּפִ לָּ ה לְ מ ֶ
ְ 90:2בּטֶ ֶרם הָ ִרים יֻלָּ דוּ ו ְַתּחוֹלֵ ל אֶ ֶרץ וְתֵ בֵ ל וּמֵ עוֹלָ ם ﬠַ ד־עוֹלָ ם אַ תָּ ה אֵ ל:
ד־דּכָּא וַתּ ֹאמֶ ר שׁוּבוּ ְבנֵי־אָ ָדם:
90:3תָּ ֵשׁב אֱ נוֹשׁ ﬠַ ַ
מוּרה בַ לָּ יְלָ ה:
90:4כִּ י אֶ לֶ ף ָשׁנִים ְבּﬠֵ ינֶי כְּ יוֹם אֶ ְתמוֹל כִּ י ﬠָ בַ ר 4וְאַ ְשׁ ָ
90:5זְ ַר ְמתָּ ם ֵשׁנָה י ְִהיוּ בַּ בּ ֶֹקר כֶּחָ צִ יר יַחֲ ף:
90:6בַּ בּ ֶֹקר יָצִ יץ וְחָ לָ ף לָ ﬠֶ ֶרב יְמוֹלֵ ל ְויָבֵ שׁ:
נִבהָ ְלנוּ:
90:7כִּ י־כ ִָלינוּ ְבאַ פֶּ וּבַ חֲ ָמ ְת ְ
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ֹתינוּ ְלנֶגְ ֶדּ ֲﬠל ֵֻמנוּ לִ ְמאוֹר פָּ נֶי :
90:8שת ַשׁתָּ ה ﬠֲונ ֵ
90:9כִּ י כָל־י ֵָמינוּ פָּ נוּ ְבﬠֶ ְב ָר ֶת כִּ לִּ ינוּ ָשׁנֵינוּ כְ מוֹ־הֶ גֶה:
י־שׁנוֹתֵ ינוּ בָ הֶ ם ִשׁ ְבﬠִ ים ָשׁנָה ו ְִאם ִבּגְ בוּרֹת ְשׁמוֹנִים ָשׁנָה ו ְֻרבָּ ם 1ﬠָ ָמל וָאָ וֶן כִּ י־גָז ִחישׁ וַ ָנּﬠֻפָ ה:
90:10יְמֵ ְ
י־יוֹדﬠַ עֹז אַ פֶּ וּכְ ִי ְראָ ְת ﬠֶ ְב ָר ֶת :
ִ 90:11מ ֵ
הוֹד ע ְונ ִָבא לְ בַ ב חָ כְ מָ ה:
90:12לִ ְמנוֹת יָמֵ ינוּ כֵּן ַ
90:13שׁוּבָ ה יְהוָה ﬠַ ד־מָ תָ י ו ְִהנָּחֵ ם ﬠַ ל־ﬠֲבָ ֶדי :
ַ 90:14שׂ ְבּﬠֵ נוּ בַ בּ ֶֹקר חַ ְס ֶדּ וּ ְנ ַר ְנּנָה ְו ִנ ְשׂ ְמחָ ה ְבּכָל־יָמֵ ינוּ:
ַ 90:15שׂ ְמּחֵ נוּ כִּימוֹת ﬠִ נִּיתָ נוּ ְשׁנוֹת ָר ִאינוּ ָרﬠָ ה:
ל־בּנֵיהֶ ם:
90:16י ֵָראֶ ה אֶ ל־ﬠֲבָ ֶדי פָ ﬠֳלֶ וַהֲ ָד ְר ﬠַ ְ
ֲשׂה י ֵָדינוּ כּוֹנְ נֵהוּ:
ֲשׂה י ֵָדינוּ כּוֹ ְננָה ﬠָ לֵ ינוּ וּמַ ﬠ ֵ
ִיהי נֹﬠַ ם אֲ ֹדנָי אֱ הֵ ינוּ ﬠָ לֵ ינוּ וּמַ ﬠ ֵ
90:17ו ִ
91:1יֹ ֵשׁב ְבּסֵ תֶ ר ﬠֶ לְ יוֹן ְבּ ֵצל ַשׁ ַדּי י ְִתלוֹנָן:
צוּד ִתי אֱ הַ י אֶ ְבטַ ח־בּוֹ:
וּמ ָ
91:2א ַֹמר לַ יהוָה ַמ ְח ִסי ְ
יל ִמפַּ ח יָקוּשׁ ִמ ֶדּבֶ ר הַ וּוֹת:
91:3כִּ י הוּא יַצִּ ְ
ְ 91:4בּאֶ ְב ָרתוֹ יָסֶ לָ וְתַ חַ ת־כְּ נָפָ יו תֶּ ְחסֶ ה צִ נָּה ְו ֹסחֵ ָרה אֲ ִמתּוֹ:
ֹא־ת ָירא ִמפַּ חַ ד לָ יְלָ ה מֵ חֵ ץ יָעוּף יוֹמָ ם:
91:5ל ִ
ִמ ֶקּטֶ ב יָשׁוּד צָהֳ ָריִם:
ִ 91:6מ ֶדּבֶ ר בָּ אֹפֶ ל יַהֲ
ימי ֶנ אֵ לֶ י ל ֹא ִיגָּשׁ:
91:7יִפֹּל ִמצִּ ְדּ אֶ לֶ ף ְוּרבָ בָ ה ִמ ִ
ַ 91:8רק ְבּﬠֵ ינֶי תַ ִבּיט ו ְִשׁלֻּמַ ת ְר ָשׁﬠִ ים ִתּ ְראֶ ה:
91:9כִּ י־אַ ָתּה יְהוָה מַ ְח ִסי ﬠֶ לְ יוֹן ַשׂ ְמתָּ ְמעוֹ ֶנ :
ֹא־תאֻ נֶּה אֵ לֶ י ָרﬠָ ה ְו ֶנגַע ל ֹא־י ְִק ַרב ְבּאָ הֳ לֶ :
91:10ל ְ
ָל־דּ ָרכֶי :
91:11כִּ י ַמלְ אָ כָיו ְי ַצוֶּה־לָּ לִ ְשׁ ָמ ְר ְבּכ ְ
ן־תּגֹּ ף בָּ אֶ בֶ ן ַרגְ לֶ :
ִשּׂאוּ ְנ פֶּ ִ
91:12ﬠַ ל־ ַכּפַּ יִם י ָ
ל־שׁחַ ל וָפֶ ֶתן ִתּ ְד ֹר ִתּ ְרמֹס כְּ ִפיר וְתַ נִּין:
91:13ﬠַ ַ
91:14כִּ י ִבי חָ ַשׁק וַאֲ פַ לְּ טֵ הוּ אֲ ַשׂגְּ בֵ הוּ כִּ י־י ַָדע ְשׁ ִמי:
91:15י ְִק ָראֵ נִי וְאֶ ֱﬠנֵהוּ ﬠִ מּוֹ־אָ נֹכִ י ְב ָצ ָרה אֲ חַ לְּ צֵהוּ וַאֲ כ ְַבּ ֵדהוּ:
ֹ 91:16א ֶר י ִָמים אַ ְשׂ ִבּיﬠֵ הוּ וְאַ ְראֵ הוּ ִבּישׁוּﬠָ ִתי:
ִ 92:1מזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם הַ ַשּׁבָּ ת:
92:2טוֹב לְ הֹ דוֹת לַ יהוָה וּלְ זַמֵּ ר לְ ִשׁ ְמ ﬠֶ ְליוֹן:
ְ 92:3להַ גִּ יד בַּ בּ ֶֹקר חַ ְס ֶדּ וֶאֱ מוּנ ְָת בַּ לֵּ ילוֹת:
92:4ﬠֲלֵ י־ﬠָ שׂוֹר וַ ֲﬠלֵ י־נָבֶ ל ﬠֲלֵ י ִהגָּיוֹן ְבּכִ נּוֹר:
ֲשׂי י ֶָדי אֲ ַרנֵּן:
92:5כִּ י ִשׂ ַמּ ְח ַתּנִי יְהוָה ְבּפָ ﬠֳלֶ ְבּמַ ﬠ ֵ
ֲשׂי יְהוָה ְמ ֹאד ﬠָ ְמקוּ ַמ ְח ְשׁבֹתֶ י :
92:6מַ ה־גּ ְָדלוּ מַ ﬠ ֶ
ִ 92:7אישׁ־בַּ ﬠַ ר ל ֹא י ֵָדע וּכְ ִסיל ל ֹא־י ִָבין אֶ ת־ז ֹאת:
ִ 92:8בּפְ רֹחַ ְר ָשׁﬠִ ים כְּ מוֹ ﬠֵ ֶשׂב וַיָּצִ יצוּ כָּל־ ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן לְ ִה ָשּׁ ְמ ָדם ﬠ ֲֵדי־ﬠַ ד:
92:9וְאַ תָּ ה מָ רוֹם לְ עֹלָ ם יְהוָה:
י־הנֵּה ֹאיְבֶ י י ֹאבֵ דוּ י ְִתפָּ ְרדוּ כָּל־ ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן:
92:10כִּ י ִהנֵּה ֹאיְבֶ י יְהוָה כִּ ִ
92:11וַתָּ ֶרם כִּ ְראֵ ים ַק ְרנִי בַּ ִתי ְבּ ֶשׁמֶ ן ַר ֲﬠנָן:
שׁוֹר ָרי  2בַּ ָקּ ִמים ﬠָ לַ י ְמ ֵרﬠִ ים ִתּ ְשׁמַ ﬠְ נָה אָ זְ נָי:
92:12ו ַַתּבֵּ ט ﬠֵ ינִי ְבּ ְ
92:13צ ִַדּיק כַּתָּ מָ ר יִפְ ָרח כְּ אֶ ֶרז בַּ לְּ בָ נוֹן י ְִשׂגֶּה:
ְ 92:14שׁתוּלִ ים ְבּבֵ ית יְהוָה ְבּחַ צְ רוֹת אֱ הֵ ינוּ יַפְ ִריחוּ:
92:15עוֹד יְנוּבוּן ְבּ ֵשׂיבָ ה ְדּ ֵשׁנִים ו ְַר ֲﬠ ַננִּים י ְִהיוּ:
צוּרי וְל ֹא־עלתה ﬠַ וְלָ ָתה בּוֹ:
92:16לְ הַ גִּ יד כִּ י־י ָָשׁר יְהוָה ִ
ל־תּמּוֹט:
ף־תּכּוֹן תֵּ בֵ ל בַּ ִ
93:1יְהוָה ָמלָ גֵּאוּת לָ בֵ שׁ לָ בֵ שׁ יְהוָה עֹ ז ִה ְתאַ ָזּר אַ ִ
93:2נָכוֹן כִּ ְסאֲ מֵ אָ ז ֵמעוֹלָ ם אָ תָּ ה:
93:3נ ְָשׂאוּ נְהָ רוֹת יְהוָה נ ְָשׂאוּ נְהָ רוֹת קוֹלָ ם י ְִשׂאוּ נְהָ רוֹת ָדּכְ יָם:
מּשׁ ְבּ ֵרי1־יָם אַ ִדּיר בַּ מָּ רוֹם יְהוָה:
ִ 93:4מקֹּלוֹת מַ יִם ַר ִבּים אַ ִדּיר ִמ ְ
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ית נַאֲ וָה־קֹ ֶדשׁ יְהוָה ְלאֹ ֶר י ִָמים:
93:5ﬠֵ ד ֶֹתי נֶאֶ ְמנוּ ְמאֹד ְלבֵ ְ
2
94:1אֵ ל־ ְנ ָקמוֹת יְהוָה אֵ ל ְנ ָקמוֹת הוֹפִ יﬠָ ה :
ָשׂא שֹׁפֵ ט הָ אָ ֶרץ הָ ֵשׁב גְּ מוּל ﬠַ ל־גּ ִֵאים:
ִ 94:2הנּ ֵ
ד־מתַ י ְר ָשׁﬠִ ים יַ ֲﬠ זוּ:
94:3ﬠַ ד־מָ תַ י ְר ָשׁﬠִ ים יְהוָה ﬠַ ָ
94:4י ִַבּיעוּ י ְַד ְבּרוּ ﬠָ תָ ק י ְִתאַ ְמּ רוּ כָּל־ ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן:
94:5ﬠַ ְמּ יְהוָה י ְַדכְּ אוּ ְונַחֲ לָ ְת יְﬠַ נּוּ:
ִיתוֹמים י ְַר ֵצּחוּ:
94:6אַ לְ מָ נָה ְוגֵר יַהֲ רֹגוּ ו ִ
ֹאמרוּ ל ֹא ִי ְראֶ ה־ ָיּהּ ְול ֹא־י ִָבין אֱ הֵ י יַ ֲﬠ קֹב:
94:7וַיּ ְ
ִ 94:8בּינוּ ֹבּﬠ ֲִרים בָּ ﬠָ ם וּכְ ִסילִ ים מָ תַ י תַּ ְשׂכִּ ילוּ:
94:9הֲ נֹטַ ע אֹ זֶן הֲ ל ֹא י ְִשׁ ָמע ִאם־יֹ צֵר ﬠַ יִן הֲ ל ֹא י ִַבּיט:
94:10הֲ יֹ סֵ ר גּוֹיִם הֲ ל ֹא יוֹכִ יחַ הַ ְמלַ ֵמּד אָ ָדם ָדּﬠַ ת:
94:11יְהוָה יֹ ֵדﬠַ ַמ ְח ְשׁבוֹת אָ ָדם כִּ י־הֵ מָּ ה הָ בֶ ל:
תּוֹר ְת ְתלַ ְמּ ֶדנּוּ:
וּמ ָ
ר־תּי ְַסּ ֶרנּוּ יָּהּ ִ
94:12אַ ְשׁ ֵרי הַ גֶּבֶ ר אֲ ֶשׁ ְ
94:13לְ הַ ְשׁ ִקיט לוֹ ִמימֵ י ָרע ﬠַ ד ִיכּ ֶָרה לָ ָר ָשׁע ָשׁחַ ת:
94:14כִּ י ל ֹא־יִטֹּשׁ יְהוָה ﬠַ מּוֹ ְונַחֲ לָ תוֹ ל ֹא יַ ֲﬠזֹב:
 94:15כִּ י־ﬠַ ד־צ ִַדּיק 3יָשׁוּב ִמ ְשׁפָּ ט וְאַ חֲ ָריו כָּל־י ְִשׁ ֵרי־לֵ ב:
ם־מ ֵר ִﬠים ִמי־י ְִתיַצֵּב ִלי ִﬠם־פֹּ ﬠֲלֵ י אָ וֶן:
ִ 94:16מי־יָקוּם ִלי ִﬠ ְ
94:17לוּלֵ י יְהוָה ﬠֶ זְ ָרתָ ה לִּ י כִּ ְמﬠַ ט ָשׁכְ נָה דוּמָ ה נַפְ ִשׁי:
ִ 94:18אם־אָ מַ ְר ִתּי ָמ ָטה ַרגְ לִ י חַ ְס ְדּ יְהוָה י ְִסﬠָ ֵדנִי:
ְשׁﬠַ ְשׁעוּ נַפְ ִשׁי:
ְחוּמי י ַ
ְ 94:19בּרֹב ַשׂ ְרﬠַ פַּ י ְבּ ִק ְר ִבּי תַּ נ ֶ
94:20הַ יְחָ ְב ְר כִּ סֵּ א הַ וּוֹת יֹ ֵצר ﬠָ ָמל ﬠֲלֵ י־חֹ ק:
94:21יָגוֹדּוּ ﬠַ ל־נֶפֶ שׁ צ ִַדּיק ו ְָדם נ ִָקי י ְַר ִשׁיעוּ:
94:22וַי ְִהי יְהוָה לִ י לְ ִמ ְשׂגָּב וֵא הַ י לְ צוּר מַ ְח ִסי:
יתם יְהוָה אֱ הֵ ינוּ:
וּב ָרﬠָ ָתם יַצְ ִמיתֵ ם יַצְ ִמ ֵ
ָשׁב ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ ת־אוֹנָם ְ
ַ 94:23ויּ ֶ
ְ 95:1לכוּ ְנ ַר ְנּנָה לַ יהוָה נ ִָריﬠָ ה לְ צוּר י ְִשׁﬠֵ נוּ:
תוֹדה ִבּזְ ִמרוֹת נ ִָריﬠַ לוֹ:
95:2נְ ַק ְדּמָ ה פָ נָיו ְבּ ָ
95:3כִּ י אֵ ל גָּדוֹל יְהוָה וּמֶ לֶ גָּדוֹל ﬠַ ל־כָּל־אֱ ִהים:
95:4אֲ ֶשׁר ְבּיָדוֹ ֶמ ְח ְק ֵרי־אָ ֶרץ וְתוֹﬠֲפוֹת הָ ִרים לוֹ:
95:5אֲ ֶשׁר־לוֹ הַ יָּם וְהוּא ﬠָ ָשׂהוּ ְויַבֶּ ֶשׁת י ָָדיו יָ ָצ רוּ:
נִב ְרכָה ִל ְפנֵי־יְהוָה עֹ ֵשׂנוּ:
95:6בֹּאוּ נִ ְשׁ ַתּחֲ וֶה וְנִכְ ָרﬠָ ה ְ
ם־בּקֹלוֹ ִת ְשׁמָ עוּ:
95:7כִּ י הוּא אֱ הֵ ינוּ וַאֲ נ ְַחנוּ ﬠַ ם ַמ ְר ִﬠיתוֹ ְוצ ֹאן יָדוֹ הַ יּוֹם ִא ְ
95:8אַ ל־תַּ ְקשׁוּ לְ בַ ְבכֶם כִּ ְמ ִריבָ ה כְּיוֹם מַ סָּ ה בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ַם־ראוּ פָ ﬠֳלִ י:
95:9אֲ ֶשׁר ִנסּוּנִי אֲ בוֹתֵ יכֶם ְבּחָ נוּנִי גּ ָ
95:10אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה אָ קוּט ְבּדוֹר וָאֹמַ ר ﬠַ ם תֹּﬠֵ י לֵ בָ ב הֵ ם וְהֵ ם ל ֹא־י ְָד עוּ ְד ָרכָי:
ל־מנוּחָ ִתי:
95:11אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי ְבאַ פִּ י ִאם־ ְיבֹאוּן אֶ ְ
ִ 96:1שׁירוּ לַ יהוָה ִשׁיר חָ ָדשׁ ִשׁירוּ לַ יהוָה כָּל־הָ אָ ֶרץ:
ִ 96:2שׁירוּ לַ יהוָה בָּ רֲ כוּ ְשׁמוֹ בַּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם־לְ יוֹם יְשׁוּﬠָ תוֹ:
אוֹתיו:
96:3סַ פְּ רוּ בַ גּוֹיִם כְּ בוֹדוֹ ְבּכָל־הָ ﬠַ ִמּים נִפְ לְ ָ
נוֹרא הוּא ﬠַ ל־כָּל־אֱ ִהים:
וּמהֻ לָּ ל ְמאֹד ָ
96:4כִּ י גָדוֹל יְהוָה ְ
96:5כִּ י כָּל־אֱ הֵ י הָ ﬠַ ִמּים אֱ לִ ילִ ים וַיהוָה ָשׁמַ יִם ﬠָ ָשׂה:
96:6הוֹד־וְהָ ָדר לְ פָ נָיו עֹז ו ְִתפְ אֶ ֶרת ְבּ ִמ ְק ָדּשׁוֹ:
96:7הָ בוּ לַ יהוָה ִמ ְשׁפְּ חוֹת ﬠַ ִמּים הָ בוּ לַ יהוָה כָּבוֹד וָעֹ ז:
אוּ־מ ְנחָ ה וּבֹאוּ לְ חַ צְ רוֹתָ יו:
ִ
96:8הָ בוּ לַ יהוָה כְּ בוֹד ְשׁמוֹ ְשׂ
ִ 96:9ה ְשׁתַּ חֲ ווּ לַ יהוָה ְבּהַ ְד ַרת־קֹ ֶדשׁ ִחילוּ ִמפָּ נָיו כָּל־הָ אָ ֶרץ:
ישׁ ִרים:
ל־תּמּוֹט י ִָדין ﬠַ ִמּים ְבּ ֵמ ָ
ף־תּכּוֹן תֵּ בֵ ל בַּ ִ
ִ 96:10א ְמרוּ בַ גּוֹיִם יְהוָה מָ לָ אַ ִ
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וּמ אוֹ:
96:11י ְִשׂ ְמחוּ הַ ָשּׁמַ יִם וְתָ גֵל הָ אָ ֶרץ י ְִרﬠַ ם הַ יָּם ְ
ַ 96:12י ֲﬠ ז ָשׂ ַדי ְוכָל־אֲ ֶשׁר־בּוֹ אָ ז י ְַרנְּ נוּ כָּל־ﬠֲצֵי־יָﬠַ ר:
צֶדק וְﬠַ ִמּים בֶּ אֱ מוּנָתוֹ:
96:13לִ פְ נֵי יְהוָה כִּ י בָ א כִּ י בָ א לִ ְשׁ ֹפּ ט הָ אָ ֶרץ י ְִשׁפֹּ ט־תֵּ בֵ ל ְבּ ֶ
97:1יְהוָה מָ לָ תָּ גֵל הָ אָ ֶרץ י ְִשׂ ְמחוּ ִאיִּ ים ַר ִבּים:
וּמ ְשׁפָּ ט ְמכוֹן כִּ ְסאוֹ:
97:2ﬠָ נָן וַﬠ ֲָרפֶ ל ְס ִביבָ יו צ ֶֶדק ִ
וּתלַ הֵ ט סָ ִביב ָצ ָריו:
ְ
97:3אֵ שׁ לְ פָ נָיו תֵּ לֵ
97:4הֵ ִאירוּ ְב ָר ָקיו ֵתּבֵ ל ָראֲ ָתה וַתָּ חֵ ל הָ אָ ֶרץ:
97:5הָ ִרים כַּדּוֹנַג נ ַָמסּוּ ִמ ִלּ ְפנֵי יְהוָה ִמ ִלּפְ נֵי אֲ דוֹן כָּל־הָ אָ ֶרץ:
ִ 97:6הגִּ ידוּ הַ ָשּׁ ַמיִם צִ ְדקוֹ ו ְָראוּ כָל־הָ ﬠַ ִמּים כְּ בוֹדוֹ:
ילים ִה ְשׁתַּ חֲ ווּ־לוֹ כָּל־אֱ ִהים:
ָל־עֹב ֵדי פֶ סֶ ל הַ ִמּ ְתהַ ְל ִלים בָּ אֱ לִ ִ
ְ
ֵ 97:7יבֹשׁוּ כּ
ְהוּדה לְ מַ ﬠַ ן ִמ ְשׁפָּ טֶ י יְהוָה:
ָ 97:8שׁ ְמﬠָ ה ו ִַתּ ְשׂמַ ח צִ יּוֹן וַתָּ גֵלְ נָה ְבּנוֹת י ָ
97:9כִּ י־אַ תָּ ה יְהוָה ﬠֶ לְ יוֹן ﬠַ ל־כָּל־הָ אָ ֶרץ ְמ ֹאד ַנﬠֲלֵ יתָ ﬠַ ל־כָּל־אֱ ִהים:
ידיו ִמיַּד ְר ָשׁﬠִ ים יַצִּ ילֵ ם:
97:10אֹהֲ בֵ י יְהוָה ִשׂנְאוּ ָרע שֹׁמֵ ר נַפְ שׁוֹת חֲ ִס ָ
וּלי ְִשׁ ֵרי־לֵ ב ִשׂ ְמחָ ה:
צַּדּיק ְ
97:11אוֹר ז ַָרח 1לַ ִ
ִ 97:12שׂ ְמחוּ צ ִַדּ ִיקים בַּ יהוָה וְהוֹדוּ לְ ֵזכֶר ָק ְדשׁוֹ:
הוֹשׁיﬠָ ה־לּוֹ י ְִמינוֹ וּזְ רוֹﬠַ ָק ְדשׁוֹ:
ִ
ִ 98:1מזְ מוֹר ִשׁירוּ לַ יהוָה ִשׁיר חָ ָדשׁ כִּ י־נִפְ לָ אוֹת ﬠָ ָשׂה
הוֹדיﬠַ יְהוָה יְשׁוּﬠָ תוֹ לְ ﬠֵ ינֵי הַ גּוֹיִם גִּ לָּ ה צִ ְד ָקתוֹ:
ִ 98:2
ָ 98:3זכַר חַ ְסדּוֹ וֶאֱ מוּנָתוֹ לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ָראוּ כָל־אַ פְ סֵ י־אָ ֶרץ אֵ ת יְשׁוּﬠַ ת אֱ הֵ ינוּ:
98:4הָ ִריעוּ לַ יהוָה כָּל־הָ אָ ֶרץ פִּ צְ חוּ ו ְַרנְּנוּ ְוזַמֵּ רוּ:
98:5ז ְַמּרוּ לַ יהוָה ְבּכִ נּוֹר ְבּכִ נּוֹר וְקוֹל זִ ְמ ָרה:
98:6בַּ חֲ צֹצְ רוֹת וְקוֹל שׁוֹפָ ר הָ ִריעוּ לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ יְהוָה:
וּמ אוֹ תֵּ בֵ ל וְיֹ ְשׁבֵ י בָ הּ:
98:7י ְִרﬠַ ם הַ יָּם ְ
98:8נְהָ רוֹת י ְִמחֲ אוּ־כָף יַחַ ד הָ ִרים י ְַרנֵּנוּ:
ישׁ ִרים:
98:9לִ פְ נֵי־יְהוָה כִּ י בָ א לִ ְשׁפֹּ ט הָ אָ ֶרץ י ְִשׁ ֹפּט־תֵּ בֵ ל ְבּצ ֶֶדק ְוﬠַ ִמּים ְבּמֵ ָ
רוּבים תָּ נוּט הָ אָ ֶרץ:
99:1יְהוָה מָ לָ י ְִרגְּ זוּ ﬠַ ִמּים יֹ ֵשׁב כְּ ִ
99:2יְהוָה ְבּצִ יּוֹן ָגּדוֹל ְו ָרם הוּא ﬠַ ל־כָּל־הָ ﬠַ ִמּים:
ְנוֹרא ָקדוֹשׁ הוּא:
99:3יוֹדוּ ִשׁ ְמ גָּדוֹל ו ָ
ית:
ישׁ ִרים ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה ְבּיַﬠֲקֹב אַ ָתּה ﬠָ ִשׂ ָ
ַנְתּ ֵמ ָ
99:4וְעֹז ֶמלֶ ִמ ְשׁפָּ ט אָ הֵ ב אַ ָתּה כּוֹנ ָ
רוֹממוּ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ו ְִה ְשׁתַּ חֲ ווּ לַ הֲ דֹם ַרגְ לָ יו ָקדוֹשׁ הוּא:
ְ 99:5
וּשׁמוּאֵ ל ְבּ קֹ ְראֵ י ְשׁמוֹ קֹ ִראים אֶ ל־יְהוָה ְו הוּא יַ ֲﬠנֵם:
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ְבּכֹהֲ נָיו ְ
99:6מ ֶ
ְ 99:7בּﬠַ מּוּד ﬠָ נָן י ְַדבֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם ָשׁ ְמרוּ ﬠֵ דֹתָ יו וְחֹ ק נָתַ ן־לָ מוֹ:
ילוֹתם:
ָ
ֹשׂא הָ יִיתָ לָ הֶ ם ְונ ֵֹקם ﬠַ ל־ﬠֲלִ
99:8יְהוָה אֱ הֵ ינוּ אַ תָּ ה ֲﬠנִיתָ ם אֵ ל נ ֵ
י־קדוֹשׁ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ:
רוֹממוּ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ו ְִה ְשׁתַּ חֲ ווּ לְ הַ ר ָק ְדשׁוֹ כִּ ָ
ְ 99:9
תוֹדה הָ ִריעוּ לַ יהוָה כָּל־הָ אָ ֶרץ:
ִ 100:1מזְ מוֹר לְ ָ
ִ 100:2ﬠ ְבדוּ אֶ ת־יְהוָה ְבּ ִשׂ ְמחָ ה בֹּאוּ לְ פָ נָיו ִבּ ְר ָננָה:
ְ 100:3דּעוּ כִּ י־יְהוָה הוּא אֱ ִהים הוּא־ﬠָ ָשׂנוּ וְלוֹ  2אֲ נ ְַחנוּ ﬠַ מּוֹ ְוצ ֹאן מַ ְר ִﬠיתוֹ:
תוֹדה חֲ ֵצרֹתָ יו ִבּ ְת ִהלָּ ה הוֹדוּ־לוֹ בָּ רֲ כוּ ְשׁמוֹ:
100:4בֹּאוּ ְשׁﬠָ ָריו ְבּ ָ
100:5כִּ י־טוֹב יְהֹ וָה לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ וְﬠַ ד־דֹּר וָדֹר אֱ מוּנָתוֹ:
ירה לְ יְהוָה אֲ זַמֵּ ָרה:
ד־וּמ ְשׁפָּ ט אָ ִשׁ ָ
ִ
101:1לְ ָדוִד ִמזְ מוֹר חֶ סֶ
יתי:
ם־לבָ ִבי ְבּ ֶק ֶרב בֵּ ִ
101:2אַ ְשׂכִּ ילָ ה ְבּ ֶד ֶר תָּ ִמים ָמ ַתי ָתּבוֹא אֵ לָ י אֶ ְתהַ לֵּ ְבּ ָת ְ
ֵאתי ל ֹא י ְִדבַּ ק ִבּי:
ר־בּלִ יָּﬠַ ל ֲﬠשֹׂה־סֵ ִטים ָשׂנ ִ
101:3ל ֹא־אָ ִשׁית לְ ֶנגֶד ﬠֵ ינַי ְדּבַ ְ
101:4לֵ בָ ב ﬠִ ֵקּשׁ יָסוּר ִממֶּ ִנּי ָרע ל ֹא אֵ ָד ע:
101:5מלושני ְמלָ ְשׁנִי בַ סֵּ ֶתר ֵרﬠֵ הוּ אוֹתוֹ אַ צְ ִמית גְּ בַ הּ־ﬠֵ י ַניִם ְוּרחַ ב לֵ בָ ב אֹתוֹ ל ֹא אוּכָל:
ְשׁ ְרתֵ נִי:
101:6ﬠֵ ינַי ְבּנֶאֶ ְמנֵי־אֶ ֶרץ לָ ֶשׁבֶ ת ﬠִ מָּ ִדי הֹ לֵ ְבּ ֶד ֶר תָּ ִמים הוּא י ָ
יתי עֹ ֵשׂה ְר ִמיָּה דֹּבֵ ר ְשׁ ָק ִרים ל ֹא־יִכּוֹן ְל ֶנגֶד ﬠֵ ינָי:
101:7ל ֹא־י ֵֵשׁב ְבּ ֶק ֶרב בֵּ ִ
ָל־ר ְשׁﬠֵ י־אָ ֶרץ ְלהַ כְ ִרית מֵ ﬠִ יר־ ְי הוָה כָּל־פֹּ ﬠֲלֵ י אָ וֶן:
101:8לַ ְבּ ָק ִרים אַ צְ ִמית כּ ִ
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ְ 102:1תּפִ לָּ ה לְ ﬠָ נִי כִי־יַﬠֲטֹף וְלִ פְ נֵי יְהוָה י ְִשׁ ֹפּ ִשׂיחוֹ:
ְשׁוְﬠָ ִתי אֵ לֶ י תָ בוֹא:
102:2יְהוָה ִשׁ ְמﬠָ ה ְתפִ לָּ ִתי ו ַ
102:3אַ ל־תַּ ְסתֵּ ר פָּ נֶי ִמ ֶמּנִּי ְבּיוֹם צַ ר ִלי הַ טֵּ ה־אֵ לַ י אָ זְ ֶנ ְבּיוֹם אֶ ְק ָרא מַ הֵ ר ֲﬠנֵנִי:
מוֹק ָד ִ 1נחָ רוּ:
102:4כִּ י־כָלוּ ְבﬠָ ָשׁן יָ ָמי וְﬠַ צְ מוֹתַ י כְּ ְ
י־שׁכ ְַח ִתּי מֵ אֲ כֹל לַ ְח ִמי:
102:5הוּכָּה־כָﬠֵ ֶשׂב וַיִּ בַ שׁ לִ ִבּי כִּ ָ
ִ 102:6מקּוֹל אַ ְנחָ ִתי ָדּ ְב ָקה ﬠַ צְ ִמי לִ ְב ָשׂ ִרי:
ִיתי כְּ כוֹס חֳ ָרבוֹת:
יתי ִל ְקאַ ת ִמ ְדבָּ ר הָ י ִ
ָ 102:7דּ ִמ ִ
בּוֹדד ﬠַ ל־גָּג:
ָ 102:8שׁ ַק ְד ִתּי וָאֶ ְהיֶה כְּ צִ פּוֹר ֵ
102:9כָּל־הַ יּוֹם חֵ ְרפוּנִי אוֹיְבָ י ְמהוֹלָ לַ י ִבּי ִנ ְשׁבָּ עוּ:
102:10כִּ י־אֵ פֶ ר כַּלֶּ חֶ ם אָ כָלְ ִתּי ו ְִשׁ ֻקּוַי ִבּ ְבכִ י מָ סָ כְ ִתּי:
אתנִי וַתַּ ְשׁלִ י ֵכנִי:
ִ 102:11מ ְפּנֵי־זַﬠַ ְמ ו ְִקצְ פֶּ כִּ י נְ ָשׂ ַ
102:12יָמַ י כְּ צֵל נָטוּי וַאֲ נִי כָּﬠֵ ֶשׂב ִאיבָ שׁ:
102:13וְאַ תָּ ה יְהוָה ְלעוֹלָ ם תֵּ ֵשׁב וְזִ כְ ְר לְ דֹר וָדֹר:
102:14אַ ָתּה ָתקוּם ְתּ ַרחֵ ם צִ יּוֹן כִּ י־ﬠֵ ת ְלחֶ נְ נָהּ כִּ י־בָ א מוֹﬠֵ ד:
י־רצוּ ﬠֲבָ ֶדי אֶ ת־אֲ בָ נֶיהָ וְאֶ ת־ﬠֲפָ ָרהּ יְחֹ נֵנוּ:
102:15כִּ ָ
בוֹד :
ת־שׁם יְהוָה ְוכָל־מַ ְלכֵי הָ אָ ֶרץ אֶ ת־כְּ ֶ
ֵ
ְ 102:16וי ְִיראוּ גוֹיִם אֶ
102:17כִּ י־בָ נָה יְהוָה צִ יּוֹן ִנ ְראָ ה ִבּכְ בוֹדוֹ:
ת־תּפִ לָּ תָ ם:
ְ
ל־תּפִ לַּ ת הָ ﬠַ ְרﬠָ ר וְל ֹא־בָ זָה אֶ
102:18פָּ נָה אֶ ְ
ָתב ז ֹאת לְ דוֹר אַ חֲ רוֹן וְﬠַ ם נ ְִב ָרא יְהַ לֶּ ל־יָהּ:
ִ 102:19תּכּ ֶ
י־ה ְשׁ ִקיף ִמ ְמּרוֹם ָק ְדשׁוֹ יְהוָה ִמ ָשּׁ ַמיִם אֶ ל־אֶ ֶרץ ִה ִבּיט:
102:20כִּ ִ
102:21לִ ְשׁמֹﬠַ אֶ נְ ַקת אָ ִסיר לְ פַ תֵּ חַ ְבּנֵי ְתמוּתָ ה:
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וּת ִהלָּ תוֹ ִבּ
102:22לְ סַ פֵּ ר ְבּצִ יּוֹן ֵשׁם יְהוָה ְ
ְ 102:23בּ ִה ָקּבֵ ץ ﬠַ ִמּים י ְַח ָדּו וּמַ ְמלָ כוֹת לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־יְהוָה:
102:24ﬠִ נָּה בַ ֶדּ ֶר כּ ִֹחיִ 2קצַּ ר י ָָמי:
דּוֹרים ְשׁנוֹתֶ י :
102:25אֹמַ ר אֵ לִ י אַ ל־תַּ ﬠֲלֵ נִי בַּ חֲ צִ י יָמָ י ְבּדוֹר ִ
ֲשׂי  4י ֶָדי ָשׁמָ יִם:
102:26לְ פָ נִים יְהוָה 3הָ אָ ֶרץ יָסַ ְדתָּ וּמַ ﬠ ֵ
102:27הֵ מָּ ה י ֹאבֵ דוּ וְאַ תָּ ה תַ ֲﬠמֹד ְוכֻלָּ ם כַּבֶּ גֶד ִי ְבלוּ כּ ְַלּבוּשׁ ַתּחֲ לִ יפֵ ם ְויַחֲ פוּ:
וּשׁנוֹתֶ י ל ֹא יִתָּ מּוּ:
102:28וְאַ תָּ ה־הוּא ְ
ְ 102:29בּנֵי־ﬠֲבָ ֶדי י ְִשׁכּוֹנוּ ְוז ְַרﬠָ ם לְ פָ נֶי יִכּוֹן:
ת־שׁם ָק ְדשׁוֹ:
ֵ
ָל־ק ָרבַ י אֶ
ְ 103:1ל ָדוִד בָּ ֲרכִ י נַפְ ִשׁי אֶ ת־יְהוָה ְוכ ְ
ל־תּ ְשׁכְּ ִחי כָּל־גְּ מוּלָ יו:
103:2בָּ ֲרכִ י נ ְַפ ִשׁי אֶ ת־יְהוָה וְאַ ִ
103:3הַ סֹּלֵ חַ לְ כָל־ﬠֲונֵכִ י הָ רֹפֵ א לְ כָל־תַּ חֲ לֻאָ יְכִ י:
103:4הַ גּוֹאֵ ל ִמ ַשּׁחַ ת חַ ָיּיְכִ י הַ ְמﬠַ ְטּ ֵרכִ י חֶ סֶ ד ו ְַרחֲ ִמים:
עוּריְכִ י:
ֶשׁר ְנ ָ
103:5הַ ַמּ ְשׂ ִבּיַע בַּ טּוֹב ﬠֶ ְדיֵ ִ 5תּ ְתחַ ֵדּשׁ ַכּנּ ֶ
ֲשׁוּקים:
וּמ ְשׁפָּ ִטים ְלכָל־ﬠ ִ
103:6עֹ ֵשׂה צְ ָדקוֹת יְהוָה ִ
ֹשׁה לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֲלִ ילוֹתָ יו:
יוֹדיﬠַ ְדּ ָרכָיו לְ מ ֶ
ִ 103:7
ַ 103:8רחוּם וְחַ נּוּן יְהוָה אֶ ֶר אַ פַּ יִם ו ְַרב־חָ סֶ ד:
103:9ל ֹא־לָ ֶנצַח י ִָריב ְול ֹא לְ עוֹלָ ם ִי טּוֹר:
103:10ל ֹא כַחֲ טָ אֵ ינוּ ﬠָ ָשׂה לָ נוּ ְול ֹא ַכﬠֲונֹתֵ ינוּ גָּמַ ל ﬠָ לֵ ינוּ:
103:11כִּ י כִ גְ בֹהַּ ָשׁמַ יִם מֵ ﬠַ ל 6הָ אָ ֶרץ גָּבַ ר חַ ְסדּוֹ ﬠַ ל־י ְֵראָ יו:
ת־פּ ָשׁﬠֵ ינוּ:
ְ
103:12כִּ ְרחֹ ק ִמזְ ָרח ִמ ַמּﬠ ֲָרב ִה ְר ִחיק ִמ ֶמּנּוּ אֶ
103:13כְּ ַרחֵ ם אָ ב ﬠַ ל־בָּ ִנים ִרחַ ם יְהוָה ﬠַ ל־י ְֵראָ יו:
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103:14כִּ י־הוּא י ַָדע יִצְ ֵרנוּ זָכוּר כִּ י־ﬠָ פָ ר אֲ נ ְָחנוּ:
103:15אֱ נוֹשׁ כֶּחָ צִ יר יָמָ יו כְּ צִ יץ הַ ָשּׂ ֶדה כֵּן יָצִ יץ:
103:16כִּ י רוּחַ ﬠָ ְב ָרה־בּוֹ וְאֵ ינֶנּוּ וְל ֹא־יַכִּ ֶירנּוּ עוֹד ְמ קוֹמוֹ:
103:17וְחֶ סֶ ד יְהוָה מֵ עוֹלָ ם וְﬠַ ד־עוֹלָ ם ﬠַ ל־י ְֵראָ יו וְצִ ְד ָקתוֹ לִ ְבנֵי בָ נִים:
103:18לְ שׁ ְֹמ ֵרי ְב ִריתוֹ וּלְ זֹכְ ֵרי פִ ֻקּ ָדיו לַ ﬠֲשׂוֹתָ ם:
103:19יְהוָה בַּ ָשּׁמַ יִם הֵ כִ ין כִּ ְסאוֹ וּמַ לְ כוּתוֹ בַּ כֹּל מָ ָשׁלָ ה:
מﬠַ ְבּקוֹל ְדּבָ רוֹ:
103:20בָּ רֲ כוּ יְהוָה כָּל1־מַ לְ אָ כָיו גִּ בּ ֵֹרי כֹחַ עֹ ֵשׂי ְדבָ רוֹ לִ ְשׁ ֹ
103:21בָּ רֲ כוּ יְהוָה כָּל־צְ בָ אָ יו ְמ ָשׁ ְרתָ יו עֹ ֵשׂי ְרצוֹנוֹ:
ָל־מ קֹ מוֹת ֶמ ְמ ַשׁלְ תּוֹ בָּ רֲ כִ י נ ְַפ ִשׁי אֶ ת־יְהוָה:
ֲשׂיו ְבּכ ְ
103:22בָּ ֲרכוּ יְהוָה כָּל־מַ ﬠ ָ
104:1בָּ רֲ כִ י נַפְ ִשׁי אֶ ת־יְהוָה יְהוָה אֱ הַ י גּ ַָד ְל ָתּ ְמּ ֹאד הוֹד וְהָ ָדר לָ בָ ְשׁ ָתּ:
ַשּׂלְ מָ ה נוֹטֶ ה ָשׁמַ יִם ַכּי ְִריﬠָ ה:
104:2עֹ טֶ ה־אוֹר כּ ַ
104:3הַ ְמ ָק ֶרה בַ מַּ יִם ﬠֲלִ יּוֹתָ יו הַ ָשּׂם־ﬠָ ִבים ְרכוּבוֹ הַ ְמהַ לֵּ ﬠַ ל־ ַכּנְפֵ י־רוּחַ :
וּמ ָשׁ ְרתָ יו 2אֵ שׁ הֵ ט:
104:4עֹ ֶשׂה ַמ ְלאָ כָיו רוּחוֹת ְ
ל־תּמּוֹט לְ עוֹלָ ם וָﬠֶ ד:
־מכוֹנֶיהָ בַּ ִ
104:5יָסַ ד־אֶ ֶרץ ﬠַ ל ְ
ְ 104:6תּהוֹם כּ ְַלּבוּשׁ כִּ ִסּיתוֹ ﬠַ ל־הָ ִרים יַﬠַ ְמדוּ־מָ יִם:
ִ 104:7מן־ ַגּﬠ ֲָר ְת יְנוּסוּן ִמן־קוֹל ַרﬠַ ְמ יֵחָ פֵ זוּן:
ל־מקוֹם זֶה יָסַ ְדתָּ לָ הֶ ם:
104:8יַﬠֲלוּ הָ ִרים י ְֵרדוּ ְב ָקעוֹת אֶ ְ
בוּל־שׂ ְמתָּ בַּ ל־יַ ֲﬠבֹרוּן בַּ ל־יְשׁוּבוּן לְ כַסּוֹת הָ אָ ֶרץ:
ַ
104:9גְּ
104:10הַ ְמ ַשׁלֵּ חַ ַמ ְﬠיָנִים בַּ ְנּחָ לִ ים בֵּ ין הָ ִרים יְהַ לֵּ כוּן:
104:11י ְַשׁקוּ כָּל־חַ יְתוֹ ָשׂ ָדי י ְִשׁ ְבּ רוּ פְ ָר ִאים צְ ָמאָ ם:
104:12ﬠֲלֵ יהֶ ם עוֹף־הַ ָשּׁמַ יִם י ְִשׁכּוֹן ִמבֵּ ין ﬠֳפָ איִם ִי ְתּנוּ־קוֹלָ ם:3
ֲשׂי ִתּ ְשׂבַּ ע הָ אָ ֶרץ:
104:13מַ ְשׁ ֶקה הָ ִרים מֵ ﬠֲלִ יּוֹתָ יו ִמפְּ ִרי מַ ﬠ ֶ
ַ 104:14מצְ ִמיחַ חָ צִ יר לַ ְבּהֵ ָמה וְﬠֵ ֶשׂב לַ ֲﬠב ַֹדת הָ אָ ָדם ְלהוֹצִ יא לֶ חֶ ם ִמן־הָ אָ ֶרץ:
ְשׂ ַמּח ְלבַ ב־אֱ נוֹשׁ ְלהַ צְ ִהיל פָּ נִים ִמ ָשּׁמֶ ן וְלֶ חֶ ם לְ בַ ב־אֱ נוֹשׁ י ְִסﬠָ ד:
ְ 104:15ויַיִן י ַ
104:16י ְִשׂ ְבּעוּ ֲﬠ ֵצי יְהוָה אַ ְרזֵי לְ בָ נוֹן אֲ ֶשׁר נָטָ ע:
יתהּ:
רוֹשׁים בֵּ ָ
ידה ְבּ ִ
ר־שׁם צִ פּ ֳִרים י ְַקנֵּנוּ חֲ ִס ָ
104:17אֲ ֶשׁ ָ
104:18הָ ִרים הַ גְּ ב ִֹהים לַ יְּ ﬠֵ לִ ים ְסלָ ﬠִ ים ַמ ְחסֶ ה לַ ְשׁפַ נִּים:
104:19ﬠָ ָשׂה י ֵָרחַ לְ מוֹﬠ ֲִדים ֶשׁמֶ שׁ י ַָדע ְמבוֹאוֹ:
בּוֹ־ת ְרמֹשׂ כָּל־חַ יְתוֹ־יָﬠַ ר:
ִ
ִיהי לָ יְלָ ה
ָ 104:20תּ ֶשׁת־חֹ ֶשׁ ו ִ
104:21הַ כְּ פִ ִירים שֹׁאֲ גִ ים לַ טָּ ֶרף וּלְ בַ ֵקּשׁ מֵ אֵ ל אָ כְ לָ ם:
ל־מעוֹנֹתָ ם י ְִרבָּ צוּן:
ִ 104:22תּזְ ַרח הַ ֶשּׁמֶ שׁ יֵאָ סֵ פוּן וְאֶ ְ
104:23יֵצֵא אָ ָדם לְ פָ ﬠֳלוֹ וְלַ ֲﬠב ָֹדתוֹ ﬠ ֲֵדי־ﬠָ ֶרב:
ית ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ ִקנְ יָ ֶנ :
ֲשׂי יְהוָה כֻּלָּ ם ְבּחָ כְ ָמה ﬠָ ִשׂ ָ
ה־רבּוּ ַמﬠ ֶ
104:24מָ ַ
ם־רמֶ שׂ וְאֵ ין ִמ ְספָּ ר חַ יּוֹת ְקטַ נּוֹת ִﬠם־גְּ דֹלוֹת:
104:25זֶה הַ יָּם גָּדוֹל ְוּרחַ ב י ָָדיִם ָשׁ ֶ
ָ 104:26שׁם אֳ נִיּוֹת יְהַ לֵּ כוּן לִ ְויָתָ ן זֶה־ ָי ַצ ְרתָּ לְ ַשׂחֶ ק־בּוֹ:
ְשׂבֵּ רוּן לָ תֵ ת לָ הֶ ם  4אָ כְ לָ ם ְבּﬠִ תּוֹ:
104:27כֻּלָּ ם אֵ לֶ י י ַ
ִ 104:28תּתֵּ ן לָ הֶ ם יִלְ קֹ טוּן ִתּפְ תַּ ח י ְָד י ְִשׂ ְבּ עוּן טוֹב:
104:29תַּ ְס ִתּיר פָּ נֶי יִבָּ הֵ לוּן תֹּסֵ ף רוּחָ ם יִגְ וָעוּן וְאֶ ל־ﬠֲפָ ָרם יְשׁוּבוּן:
וּתחַ ֵדּשׁ פְּ נֵי אֲ ָדמָ ה:
ְ 104:30תּ ַשׁלַּ ח רוּחֲ יִבָּ ֵראוּן ְ
ֲשׂיו:
104:31י ְִהי כְ בוֹד יְהוָה לְ עוֹלָ ם י ְִשׂמַ ח יְהוָה ְבּמַ ﬠ ָ
ֱשׁנוּ:
104:32הַ מַּ ִבּיט לָ אָ ֶרץ ו ִַתּ ְרﬠָ ד ִיגַּע בֶּ הָ ִרים ְויֶﬠ ָ
עוֹדי:
104:33אָ ִשׁ ָירה לַ יהוָה ְבּחַ יָּי אֲ ז ְַמּ ָרה לֵ א הַ י ְבּ ִ
יחי אָ נֹכִ י אֶ ְשׂמַ ח בַּ יהוָה:
104:34יֶﬠ ֱַרב ﬠָ לָ יו ִשׂ ִ
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ִתּמּוּ חַ ָטּ ִאים ִמן־הָ אָ ֶרץ ְוּר ָשׁ ִﬠים עוֹד אֵ ינָם בָּ רֲ כִ י נ ְַפ ִשׁי אֶ ת־יְהוָה הַ ְללוּ־יָהּ:
104:35י ַ
ילוֹתיו:
הוֹדיעוּ בָ ﬠַ ִמּים ﬠ ֲִל ָ
105:1הוֹדוּ לַ יהוָה ִק ְראוּ ִבּ ְשׁמוֹ ִ
ִ 105:2שׁירוּ־לוֹ ז ְַמּרוּ־לוֹ ִשׂיחוּ ְבּכָל־נ ְִפלְ אוֹתָ יו:
ִ 105:3ה ְתהַ לְ לוּ ְבּ ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ י ְִשׂ ַמח לֵ ב ְמבַ ְק ֵשׁי יְהוָה:
ִ 105:4דּ ְרשׁוּ יְהוָה ְוﬠֻזּוֹ בַּ ְקּשׁוּ פָ נָיו תָּ ִמיד:
וּמ ְשׁפְּ טֵ י־פִ יו:
105:5זִ כְ רוּ נִפְ לְ אוֹתָ יו אֲ ֶשׁ ר־ﬠָ ָשׂה מֹפְ תָ יו ִ
105:6ז ֶַרע אַ ְב ָרהָ ם ﬠַ ְבדּוֹ ְבּנֵי יַ ֲﬠ קֹב ְבּ ִח ָיריו:
105:7הוּא יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ְבּ ָכל־הָ אָ ֶרץ ִמ ְשׁפָּ טָ יו:
ָ 105:8זכַר לְ עוֹלָ ם ְבּ ִריתוֹ ָדּבָ ר צִ וָּה לְ אֶ לֶ ף דּוֹר:
וּשׁבוּﬠָ תוֹ ְלי ְִשׂחָ ק:
105:9אֲ ֶשׁר כּ ַָרת אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם ְ
ידהָ לְ יַﬠֲקֹב לְ חֹ ק לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִרית עוֹלָ ם:
105:10וַ ַיּﬠ ֲִמ ֶ
105:11לֵ אמֹר לְ אֶ תֵּ ן אֶ ת־אֶ ֶרץ־כְּ נָﬠַ ן חֶ בֶ ל נַחֲ לַ ְתכֶם:
ִ 105:12בּ ְהיוֹתָ ם ְמ ֵתי ִמ ְספָּ ר כִּ ְמﬠַ ט ְוג ִָרים בָּ הּ:
105:13וַיִּ ְתהַ לְּ כוּ ִמגּוֹי אֶ ל־גּוֹי ִממַּ ְמלָ כָה אֶ ל־ﬠַ ם אַ חֵ ר:
ֹא־הנִּיחַ אָ ָדם לְ ﬠָ ְשׁ ָקם וַיּוֹכַח ﬠֲלֵ יהֶ ם ְמלָ כִ ים:
105:14ל ִ
ל־תּגְּ עוּ ִב ְמ ִשׁיחָ י ו ְִלנ ְִביאַ י אַ ל־תָּ ֵרעוּ:
105:15אַ ִ
105:16וַיִּ ְק ָרא ָרﬠָ ב ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ כָּל־מַ טֵּ ה־לֶ חֶ ם ָשׁבָ ר:
ָ 105:17שׁלַ ח לִ פְ נֵיהֶ ם ִאישׁ לְ ﬠֶ בֶ ד נ ְִמכַּר יוֹסֵ ף:
105:18ﬠִ נּוּ בַ כֶּבֶ ל רגליו ַרגְ לוֹ בַּ ְרזֶל בָּ אָ ה נַפְ שׁוֹ:
ֹא־דבָ רוֹ ִא ְמ ַרת יְהוָה צְ ָרפָ ְתהוּ:
105:19ﬠַ ד־ﬠֵ ת בּ ְ
ֹשׁל ﬠַ ִמּים וַיְפַ ְתּחֵ הוּ:
ָ 105:20שׁלַ ח ֶמלֶ וַיּ ִַתּ ֵירהוּ מ ֵ
ָל־ק ְניָנוֹ:
ֹשׁל ְבּכ ִ
ָ 105:21שׂמוֹ אָ דוֹן לְ בֵ יתוֹ וּמ ֵ
105:22לְ יַסֵּ רָ 1שׂ ָריו ְבּנַפְ שׁוֹ וּזְ ֵקנָיו יְחַ כֵּם:
105:23וַ ָיּב ֹא י ְִשׂ ָראֵ ל ִמצְ ָריִם ְויַﬠֲקֹב גָּר ְבּאֶ ֶרץ־חָ ם:
105:24וַיֶּפֶ ר אֶ ת־ﬠַ מּוֹ ְמאֹד וַ ַיּﬠֲצִ מֵ הוּ ִמ ָצּ ָריו:
105:25הָ פַ ִלבָּ ם ִל ְשׂנ ֹא ﬠַ מּוֹ לְ ִה ְת ַנכֵּל בַּ ﬠֲבָ ָדיו:
ֹשׁה ﬠַ ְבדּוֹ אַ הֲ רֹן אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר־בּוֹ:
ָ 105:26שׁלַ ח מ ֶ
מ ְפ ִתים ְבּאֶ ֶרץ חָ ם:
ָ 105:27שׂמוּ־בָ ם ִדּ ְב ֵרי אֹתוֹתָ יו וּ ֹ
ָ 105:28שׁלַ ח חֹ ֶשׁ ַויּ ְַח ִשׁ וּמָ רוּ 2אֶ ת־דברוו ְדּבָ רוֹ:
ָתם:
ת־דּג ָ
ת־מימֵ יהֶ ם ְל ָדם ַויּ ֶָמת אֶ ְ
ֵ
105:29הָ פַ אֶ
ָ 105:30שׁ ַרץ אַ ְרצָם צְ פַ ְר ְדּﬠִ ים ְבּחַ ְד ֵרי מַ לְ כֵיהֶ ם:
105:31אָ ַמר וַ ָיּב ֹא ﬠָ רֹב כִּ נִּים ְבּכָל־גְּ בוּלָ ם:
105:32נָתַ ן גִּ ְשׁמֵ יהֶ ם בָּ ָרד אֵ שׁ לֶ הָ בוֹת ְבּאַ ְר ָצם:
ְשׁבֵּ ר ﬠֵ ץ גְּ בוּלָ ם:
וּתאֵ נָתָ ם וַי ַ
105:33וַ ַיּ גַּפְ נָם ְ
105:34אָ ַמר וַיָּב ֹא אַ ְרבֶּ ה ְויֶלֶ ק וְאֵ ין ִמ ְספָּ ר:
105:35וַיּ ֹאכַל כָּל־ﬠֵ ֶשׂב ְבּאַ ְר ָצם וַיּ ֹאכַל פְּ ִרי אַ ְדמָ תָ ם:
אשׁית ְלכָל־אוֹנָם:
ָל־בּכוֹר ְבּאַ ְרצָ ם ֵר ִ
ַ 105:36ו ַיּ כּ ְ
כּוֹשׁל:
105:37וַיּוֹצִ יאֵ ם ְבּכֶסֶ ף ְוזָהָ ב וְאֵ ין ִבּ ְשׁבָ טָ יו ֵ
צֵאתם כִּ י־נָפַ ל פַּ ְח ָדּם ﬠֲלֵ יהֶ ם:
ָ 105:38שׂ ַמח ִמצְ ַריִם ְבּ ָ
105:39פָּ ַרשׂ ﬠָ נָן לְ מָ סָ וְאֵ שׁ לְ הָ ִאיר לָ יְלָ ה:
ָ 105:40שׁאֲ לוּ 3וַיָּבֵ א ְשׂלָ ו וְלֶ חֶ ם ָשׁמַ יִם י ְַשׂ ִבּיﬠֵ ם:
105:41פָּ ַתח צוּר וַיָּזוּבוּ ָמיִם הָ ְלכוּ בַּ צִּ יּוֹת נָהָ ר:
ת־דּבַ ר ָק ְדשׁוֹ אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם ﬠַ ְבדּוֹ:
105:42כִּ י־ ָזכַר אֶ ְ
ת־בּ ִח ָיריו:
ְ
105:43וַיּוֹצִ א ﬠַ מּוֹ ְב ָשׂשׂוֹן ְבּ ִרנָּה אֶ
ִירשׁוּ:
105:44וַיִּ תֵּ ן לָ הֶ ם אַ ְרצוֹת גּוֹיִם וַﬠֲמַ ל לְ אֻ ִמּים י ָ
 MTלֶ ְאסֹ ר  LXX Syr Hier //לְ יַסֵּ ר 22
וּמרוּ 28
 MTוְל ֹא מָ רוּ ָ LXX Syr //
שׁאֲ לוּ 40
) hpgrו( ָ MTשׁאַ ל ָ Vrs //

1
2
3

105:45בַּ ﬠֲבוּר י ְִשׁ ְמרוּ חֻ ָקּיו וְתוֹ רֹתָ יו ִי ְנצֹרוּ הַ לְ לוּ־יָהּ:
106:1הַ לְ לוּיָהּ הוֹדוּ לַ יהוָה כִּ י־טוֹב כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ָל־תּ ִהלָּ תוֹ:
ִ 106:2מי יְמַ לֵּ ל גְּ בוּרוֹת יְהוָה י ְַשׁ ִמיﬠַ כּ ְ
106:3אַ ְשׁ ֵרי שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁפָּ ט עֹ ֵשׂה צְ ָד ָקה ְבכָל־ﬠֵ ת:
106:4זָכְ ֵרנִי יְהוָה ִבּ ְרצוֹן ﬠַ מֶּ פָּ ְק ֵדנִי ִבּישׁוּﬠָ ֶת :
106:5לִ ְראוֹת ְבּטוֹבַ ת ְבּ ִח ֶירי לִ ְשׂמֹחַ ְבּ ִשׂ ְמחַ ת גּוֹיֶ לְ ִה ְתהַ לֵּ ל ﬠִ ם־נַחֲ לָ ֶת :
בוֹתינוּ הֶ ֱﬠוִינוּ ִה ְר ָשׁﬠְ נוּ:
106:6חָ טָ אנוּ ﬠִ ם־אֲ ֵ
אוֹתי ל ֹא זָכְ רוּ אֶ ת־רֹב חֲ סָ ֶדי ַויּ ְַמ רוּ ﬠַ ל־יָם ְבּיַם־סּוֹף:1
ֹא־ה ְשׂכִּ ילוּ נ ְִפ ְל ֶ
בוֹתינוּ ְב ִמצְ ַריִם ל ִ
106:7אֲ ֵ
בוּרתוֹ:
הוֹדיﬠַ אֶ ת־גְּ ָ
ַיּוֹשׁיﬠֵ ם לְ ַמﬠַ ן ְשׁמוֹ ְל ִ
106:8ו ִ
ַיּוֹליכֵם בַּ ְתּהֹ מוֹת כּ ִַמּ ְדבָּ ר:
106:9וַיִּ גְ ﬠַ ר ְבּיַם־סּוֹף 2וַיֶּחֱ ָרב ו ִ
ַיּוֹשׁיﬠֵ ם ִמיַּד שׂוֹנֵא וַיִּ גְ אָ לֵ ם ִמיַּד אוֹיֵב:
106:10ו ִ
נוֹת ר:
ַסּוּ־מיִם צָ ֵריהֶ ם אֶ חָ ד ֵמהֶ ם ל ֹא ָ
ַ
106:11וַ ְיכ
106:12וַיַּאֲ ִמינוּ ִב ְדבָ ָריו י ִָשׁירוּ ְתּ ִהלָּ תוֹ:
ֹא־חכּוּ לַ ֲﬠצָתוֹ:
ֲשׂיו ל ִ
ִ 106:13מהֲ רוּ ָשׁכְ חוּ מַ ﬠ ָ
ישׁימוֹן:
106:14וַיִּ ְתאַ וּוּ תַ אֲ וָה בַּ ִמּ ְדבָּ ר וַ ְינַסּוּ־אֵ ל ִבּ ִ
ְשׁלַּ ח ָרזוֹן ְבּנַפְ ָשׁם:
106:15וַיִּ תֵּ ן לָ הֶ ם ֶשׁאֱ לָ תָ ם וַי ַ
ֹשׁה בַּ מַּ חֲ נֶה לְ אַ הֲ רֹן ְקדוֹשׁ יְהוָה:
106:16וַי ְַקנְאוּ לְ מ ֶ
ִ 106:17תּפְ תַּ ח־אֶ ֶרץ ו ִַתּ ְבלַ ע ָדּתָ ן ו ְַתּכַס ﬠַ ל־ﬠ ֲַדת אֲ ִב ָירם:
106:18ו ִַתּ ְבﬠַ ר־אֵ שׁ בַּ ﬠ ֲָדתָ ם לֶ הָ בָ ה ְתּלַ הֵ ט ְר ָשׁﬠִ ים:
106:19יַﬠֲשׂוּ־ﬠֵ גֶל ְבּחֹ ֵרב וַיִּ ְשׁתַּ חֲ ווּ לְ מַ סֵּ כָה:
בוֹדם ְבּ ַת ְבנִית שׁוֹר ֹאכֵל ﬠֵ ֶשׂב:
ַ 106:20ויּ ִָמירוּ אֶ ת־כְּ ָ
מוֹשׁיﬠָ ם עֹ ֶשׂה גְ דֹלוֹת ְבּ ִמצְ ָריִם:
ִ
ָ 106:21שׁכְ חוּ אֵ ל
נוֹראוֹת ﬠַ ל־יַם־סּוֹף:3
נִפלָ אוֹת ְבּאֶ ֶרץ חָ ם ָ
ְ 106:22
ֹשׁה ְב ִחירוֹ ﬠָ מַ ד בַּ פֶּ ֶרץ לְ פָ נָיו לְ הָ ִשׁיב חֲ ָמתוֹ ֵמהַ ְשׁ ִחית:
ידם לוּלֵ י מ ֶ
106:23וַיּ ֹאמֶ ר לְ הַ ְשׁ ִמ ָ
106:24וַיִּ ְמאֲ סוּ ְבּאֶ ֶרץ חֶ ְמ ָדּה ל ֹא־הֶ אֱ ִמינוּ לִ ְדבָ רוֹ:
106:25וַיּ ֵָרגְ נוּ ְבאָ הֳ לֵ יהֶ ם ל ֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּ קוֹל יְהוָה:
106:26וַיִּ ָשּׂא יָדוֹ לָ הֶ ם לְ הַ פִּ יל אוֹתָ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ָרוֹתם בָּ אֲ ָרצוֹת:
106:27וּלְ הַ פִּ יל ז ְַרﬠָ ם בַּ גּוֹיִם וּלְ ז ָ
צָּמדוּ לְ בַ ﬠַ ל פְּ עוֹר וַיּ ֹאכְ לוּ זִ ְבחֵ י מֵ ִתים:
106:28וַיִּ ְ
ַ 106:29ויַּכְ ִﬠיסוּ ְבּ ַמﬠַ ְללֵ יהֶ ם ו ִַתּפְ ָרץ־בָּ ם מַ ֵגּפָ ה:
106:30וַ ַיּ ֲﬠמֹד פִּ ינְחָ ס וַיְפַ לֵּ ל ו ֵַתּﬠָ ַצר הַ ַמּגֵּפָ ה:
106:31וַתֵּ חָ ֶשׁב לוֹ לִ צְ ָד ָקה לְ דֹר וָדֹר ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ֲבוּרם:
ֹשׁה בַּ ﬠ ָ
106:32וַיּ ְַקצִ יפוּ ﬠַ ל־מֵ י ְמ ִריבָ ה וַיּ ֵַרע לְ מ ֶ
י־ה ְמרוּ אֶ ת־רוּחוֹ ַויְבַ ֵטּא ִבּ ְשׂפָ תָ יו:
106:33כִּ ִ
ֹא־ה ְשׁ ִמידוּ אֶ ת־הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר אָ מַ ר יְהוָה לָ הֶ ם:
106:34ל ִ
ֲשׂיהֶ ם:
106:35וַיִּ ְתﬠָ ְרבוּ בַ גּוֹיִם וַיִּ לְ ְמדוּ מַ ﬠ ֵ
מוֹקשׁ:
106:36וַיַּﬠַ ְבדוּ אֶ ת־ ֲﬠצַבֵּ יהֶ ם וַיִּ ְהיוּ לָ הֶ ם לְ ֵ
ת־בּנוֹתֵ יהֶ ם לַ ֵשּׁ ִדים:
ְ
ת־בּנֵיהֶ ם וְאֶ
ְ
106:37וַיִּ זְ ְבּחוּ אֶ
וּבנוֹתֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר זִ ְבּחוּ לַ ֲﬠצַבֵּ י כְ נָﬠַ ן ו ֶַתּחֱ נַף הָ אָ ֶרץ בַּ ָדּ ִמים:
ם־בּנֵיהֶ ם ְ
106:38וַיִּ ְשׁפְּ כוּ ָדם נ ִָקי ַדּ ְ
ֲשׂיהֶ ם וַיִּ זְ נו ְבּמַ ﬠַ לְ לֵ יהֶ ם:
106:39וַיִּ ְט ְמאוּ ְבמַ ﬠ ֵ
106:40וַיִּ חַ ר־אַ ף יְהוָה ְבּﬠַ מּוֹ וַיְתָ ﬠֵ ב אֶ ת־נַחֲ לָ תוֹ:
106:41וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד־גּוֹיִם וַיִּ ְמ ְשׁלוּ בָ הֶ ם שֹׂנְאֵ יהֶ ם:
106:42וַיִּ לְ חָ צוּם אוֹיְבֵ יהֶ ם וַיִּ ָכּ ְנעוּ ַתּחַ ת י ָָדם:
ָתם וַ ָיּמֹכּוּ בַּ ﬠֲונָם:
ְ 106:43פּﬠָ ִמים ַרבּוֹת יַצִּ ילֵ ם וְהֵ ָמּה י ְַמרוּ בַ ֲﬠצ ָ
ת־רנּ ָָתם:
106:44וַיּ ְַרא בַּ צַּ ר לָ הֶ ם ְבּ ָשׁ ְמעוֹ אֶ ִ
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106:45וַיִּ זְ כֹּר לָ הֶ ם ְבּ ִריתוֹ וַיִּ נָּחֵ ם כְּ רֹב חסדו חֲ סָ ָדיו:
106:46וַיִּ תֵּ ן אוֹתָ ם לְ ַרחֲ ִמים לִ ְפנֵי כָּל־שׁוֹבֵ יהֶ ם:
הוֹשׁיﬠֵ נוּ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ו ְַק ְבּצֵ נוּ ִמן־הַ גּוֹיִם ְלהֹ דוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ְל ִה ְשׁ ַתּבֵּ חַ ִבּ ְת ִהלָּ ֶת :
ִ 106:47
106:48בָּ רוּ ־יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִמן־הָ עוֹלָ ם וְﬠַ ד הָ עוֹלָ ם וְאָ מַ ר כָּל־הָ ﬠָ ם אָ ֵמן הַ ְללוּ־יָהּ:
107:1הֹ דוּ לַ יהוָה כִּ י־טוֹב כִּ י ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ֹאמרוּ גְּ אוּלֵ י יְהוָה אֲ ֶשׁר גְּ אָ לָ ם ִמיַּד־צָ ר:
107:2י ְ
וּמיָּם:
וּמ ַמּﬠ ֲָרב ִמצָּפוֹן ִ
107:3וּמֵ אֲ ָרצוֹת ִק ְבּ ָצם ִמ ִמּזְ ָרח ִ
מוֹשׁב ל ֹא מָ צָאוּ:
ָ
ישׁימוֹן ָדּ ֶר ﬠִ יר
107:4תָּ עוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר ִבּ ִ
ְ 107:5רﬠֵ ִבים גַּם־צְ מֵ ִאים נַפְ ָשׁם בָּ הֶ ם ִתּ ְתﬠַ ָטּף:
107:6וַיִּ צְ ﬠֲקוּ אֶ ל־יְהוָה בַּ צַּ ר לָ הֶ ם ִמ ְמּצוּקוֹתֵ יהֶ ם יַצִּ ילֵ ם:
מוֹשׁב:
ָ
ְשׁ ָרה לָ לֶ כֶת אֶ ל־ﬠִ יר
ַ 107:7ויּ ְַד ִריכֵם ְבּ ֶד ֶר י ָ
107:8יוֹדוּ לַ יהוָה חַ ְסדּוֹ ְונִפְ ְלאוֹתָ יו לִ ְבנֵי אָ ָדם:
י־ה ְשׂ ִבּיﬠַ נֶפֶ שׁ שׁ ֵֹק ָקה ְונֶפֶ שׁ ְרﬠֵ בָ ה ִמלֵּ א־טוֹב:
107:9כִּ ִ
107:10יֹ ְשׁבֵ י חֹ ֶשׁ ְוצַלְ מָ וֶת אֲ ִס ֵירי ֳﬠנִי וּבַ ְרזֶל:
י־ה ְמרוּ ִא ְמ ֵרי־אֵ ל וַﬠֲצַ ת ﬠֶ לְ יוֹן נָאָ צוּ:
107:11כִּ ִ
107:12וַיַּכְ נַע בֶּ ﬠָ מָ ל לִ בָּ ם כּ ְָשׁלוּ וְאֵ ין עֹ זֵר:
יוֹשׁיﬠֵ ם:
ֻקוֹתיהֶ ם ִ
107:13וַיִּ זְ ﬠֲקוּ אֶ ל־יְהוָה בַּ צַּ ר לָ הֶ ם ִמ ְמּצ ֵ
רוֹתיהֶ ם ְינַתֵּ ק:
וּמוֹס ֵ
ְ
107:14יוֹצִ יאֵ ם מֵ חֹ ֶשׁ ְוצ ְַלמָ וֶת
107:15יוֹדוּ לַ יהוָה חַ ְסדּוֹ ְונִפְ לְ אוֹתָ יו לִ ְבנֵי אָ ָדם:
וּב ִריחֵ י בַ ְרזֶל גִּ ֵדּﬠַ :
י־שׁבַּ ר ַדּ ְלתוֹת נְ חֹ ֶשׁת ְ
107:16כִּ ִ
107:17אֱ ו ִִלים ִמ ֶדּ ֶר פִּ ְשׁﬠָ ם וּמֵ ﬠֲונֹתֵ יהֶ ם י ְִתﬠַ נּוּ:
ד־שׁﬠ ֲֵרי מָ וֶת:
ַ
107:18כָּל־ ֹאכֶל ְתּתַ ﬠֵ ב נַפְ ָשׁם ַויַּגִּ יעוּ ﬠַ
יוֹשׁיﬠֵ ם:
ֻקוֹתיהֶ ם ִ
107:19וַיִּ זְ ﬠֲקוּ אֶ ל־יְהוָה בַּ צַּ ר לָ הֶ ם ִמ ְמּצ ֵ
107:20י ְִשׁלַ ח ְדּבָ רוֹ ְוי ְִרפָּ אֵ ם וִימַ לֵּ ט ִמ ְשּׁ ִחיתוֹתָ ם :נ
107:21יוֹדוּ לַ יהוָה חַ ְסדּוֹ ְונִפְ לְ אוֹתָ יו לִ ְבנֵי אָ ָדם :נ
ֲשׂיו ְבּ ִרנָּה :נ
תוֹדה וִיסַ פְּ רוּ מַ ﬠ ָ
ְ 107:22ויִזְ ְבּחוּ זִ ְבחֵ י ָ
יוֹר ֵדי הַ יָּם בָּ אֳ נִיּוֹת עֹ ֵשׂי ְמלָ אכָה ְבּמַ יִם ַר ִבּים :נ
ְ 107:23
ֲשׂי יְהוָה ְונִפְ לְ אוֹתָ יו ִבּ ְמצוּלָ ה :נ
107:24הֵ מָּ ה ָראוּ מַ ﬠ ֵ
107:25וַיּ ֹאמֶ ר וַ ַיּﬠֲמֵ ד רוּחַ ְסﬠָ ָרה ו ְַתּרוֹמֵ ם גַּלָּ יו :נ
107:26יַﬠֲלוּ ָשׁמַ יִם י ְֵרדוּ ְתהוֹמוֹת נַפְ ָשׁם ְבּ ָרﬠָ ה ִת ְתמוֹגָג:
107:27יָחוֹגּוּ ְויָנוּעוּ כּ ִַשּׁכּוֹר ְוכָל־חָ כְ מָ תָ ם ִתּ ְתבַּ לָּ ע:
צוּקֹתיהֶ ם יוֹצִ יאֵ ם:
ֵ
וּמ ְמּ
107:28וַיִּ צְ ﬠֲקוּ אֶ ל־יְהוָה בַּ צַּ ר לָ הֶ ם ִ
107:29י ֵָקם ְסﬠָ ָרה לִ ְדמָ מָ ה וַיֶּחֱ שׁוּ גַּלֵּ יהֶ ם:
ל־מחוֹז חֶ פְ ָצם:
107:30וַיִּ ְשׂ ְמחוּ כִי־י ְִשׁתֹּקוּ וַ ַיּ ְנחֵ ם אֶ ְ
107:31יוֹדוּ לַ יהוָה חַ ְסדּוֹ ְונִפְ לְ אוֹתָ יו לִ ְבנֵי אָ ָדם:
מוֹשׁב זְ ֵק ִנים יְהַ לְ לוּהוּ:
וּב ַ
107:32וִיר ְֹממוּהוּ ִבּ ְקהַ ל־ﬠָ ם ְ
מצָאֵ י מַ יִם לְ צִ מָּ אוֹן:
107:33י ֵָשׂם נְהָ רוֹת לְ ִמ ְדבָּ ר וּ ֹ
107:34אֶ ֶרץ פְּ ִרי לִ ְמלֵ חָ ה מֵ ָרﬠַ ת יֹ ְשׁבֵ י בָ הּ:
מצָאֵ י מָ יִם:
107:35י ֵָשׂם ִמ ְדבָּ ר לַ אֲ גַם־מַ יִם וְאֶ ֶרץ צִ יָּה לְ ֹ
מוֹשׁב:
ָ
ַיּוֹשׁב ָשׁם ְרﬠֵ ִבים וַיְכוֹ ְננוּ ﬠִ יר
107:36ו ֶ
107:37וַיִּ זְ ְרעוּ ָשׂדוֹת וַיִּ ְטּעוּ כְ ָר ִמים וַ ַיּﬠֲשׂוּ פְּ ִרי ְתבוּאָ ה:
וּבהֶ ְמתָּ ם ל ֹא י ְַמﬠִ יט:
107:38וַיְבָ רֲ כֵם וַיִּ ְרבּוּ ְמאֹד ְ
107:39וַיִּ ְמﬠֲטוּ וַ ָיּשֹׁחוּ ֵמעֹ צֶ ר ָרﬠָ ה ְויָגוֹן :נ
ֹא־ד ֶר :
יבים וַיּ ְַתﬠֵ ם ְבּתֹהוּ ל ָ
107:40שֹׁפֵ בּוּז ﬠַ ל־נ ְִד ִ
ָשׂם ַכּצּ ֹאן ִמ ְשׁפָּ חוֹת:
ְשׂגֵּב אֶ ְביוֹן מֵ עוֹנִי וַיּ ֶ
107:41וַי ַ
ְשׁ ִרים ְוי ְִשׂמָ חוּ ְוכָל־ﬠַ וְלָ ה ָקפְ צָה פִּ יהָ :
107:42י ְִראוּ י ָ
ִ 107:43מי־חָ כָם ְוי ְִשׁמָ ר־אֵ לֶּ ה ְוי ְִתבּוֹנְנוּ חַ ְס ֵדי יְהוָה:
ִ 108:1שׁיר ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
בוֹדי:
108:2נָכוֹן לִ ִבּי אֱ ִהים אָ ִשׁ ָירה וַאֲ ז ְַמּ ָרה אַ ף־כְּ ִ

ירה ָשּׁחַ ר:
עוּרה הַ נֵּבֶ ל וְכִ נּוֹר אָ ﬠִ ָ
ָ 108:3
אוֹד בָ ﬠַ ִמּים יְהוָה וַאֲ זַמֶּ ְר בַּ ל־אֻ ִמּים:
ְ 108:4
ד־שׁחָ ִקים אֲ ִמ ֶתּ :
ל־שׁמַ יִם חַ ְס ֶדּ וְﬠַ ְ
108:5כִּ י־גָדוֹל מֵ ﬠַ ָ
בוֹד :
ל־שׁ ַמיִם אֱ ִהים וְﬠַ ל כָּל־הָ אָ ֶרץ כְּ ֶ
108:6רוּמָ ה ﬠַ ָ
הוֹשׁיﬠָ ה י ְִמי ְנ וַ ֲﬠ ֵננִי:
ִ
ידי
ְ 108:7ל ַמﬠַ ן יֵחָ לְ צוּן י ְִד ֶ
108:8אֱ ִהים ִדּבֶּ ר ְבּ ָק ְדשׁוֹ אֶ ﬠְ זָה אֲ חַ ְלּ ָקה ְשׁכֶם וְﬠֵ מֶ ק סֻ כּוֹת אֲ מַ ֵדּד:
ְהוּדה ְמחֹ ְק ִקי:
ֹאשׁי י ָ
ַשּׁה וְאֶ ְפ ַריִם ָמעוֹז ר ִ
ִ 108:9לי גִ ְלﬠָ ד ִלי ְמנ ֶ
י־פלֶ ֶשׁת אֶ ְתרוֹﬠָ ע:
108:10מוֹאָ ב ִסיר ַר ְחצִ י ﬠַ ל־אֱ דוֹם אַ ְשׁ ִלי ַנﬠֲלִ י ֲﬠלֵ ְ
ִ 108:11מי יֹ ִבלֵ נִי ﬠִ יר ִמ ְב ָצר ִמי נָחַ נִי ﬠַ ד־אֱ דוֹם:
108:12הֲ ל ֹא־אֱ ִהים זְ נ ְַחתָּ נוּ וְל ֹא־תֵ צֵא אֱ ִהים ְבּצִ ְב ֹא ֵתינוּ:
ְשׁוְא ְתּשׁוּﬠַ ת אָ ָדם:
108:13הָ בָ ה־לָּ נוּ ﬠֶ זְ ָרת ִמ ָצּר ו ָ
ֲשׂה־חָ יִל וְהוּא יָבוּס ָצ ֵרינוּ:
108:14בֵּ א ִהים ַנﬠ ֶ
109:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ְל ָדוִד ִמזְ מוֹר אֱ הֵ י ְת ִהלָּ ִתי אַ ל־תֶּ חֱ ַרשׁ:
י־מ ְרמָ ה ﬠָ לַ י פָּ תָ חוּ ִדּ ְבּ רוּ ִא ִתּי לְ שׁוֹן ָשׁ ֶקר:
109:2כִּ י פִ י ָר ָשׁע וּפִ ִ
109:3ו ְִד ְב ֵרי ִשׂנְאָ ה ְסבָ בוּנִי וַיִּ לָּ חֲ מוּנִי ִחנָּם:
109:4תַּ חַ ת־אַ הֲ בָ ִתי י ְִשׂ ְטנוּנִי וַאֲ נִי ְתפִ לָּ ה:
109:5וַיּ ִָשׂימוּ ﬠָ לַ י ָרﬠָ ה תַּ חַ ת טוֹבָ ה ו ְִשׂנְאָ ה תַּ חַ ת אַ הֲ בָ ִתי:
ְשׂטָ ן יַ ֲﬠמֹד ﬠַ ל־י ְִמינוֹ:
109:6הַ פְ ֵקד ﬠָ לָ יו ָר ָשׁע ו ָ
וּתפִ לָּ תוֹ ִתּ ְהיֶה לַ חֲ טָ אָ ה:
ְ 109:7בּ ִה ָשּׁפְ טוֹ יֵ ֵצא ָר ָשׁע ְ
109:8י ְִהיוּ־יָמָ יו ְמﬠַ ִטּים פְּ ֻק ָדּתוֹ י ִַקּח אַ חֵ ר:
ְתוֹמים ו ְִא ְשׁתּוֹ אַ לְ מָ נָה:
109:9י ְִהיוּ־בָ נָיו י ִ
109:10וְנוֹﬠַ יָנוּעוּ בָ נָיו ו ְִשׁאֵ לוּ ו ְָד ְרשׁוּ מֵ חָ ְרבוֹתֵ יהֶ ם:
נוֹשׁה ְלכָל־אֲ ֶשׁר־לוֹ ְו ָיבֹזּוּ ז ִָרים יְגִ יעוֹ:
ְ 109:11ינ ֵַקּשׁ ֶ
ֹשׁ חָ סֶ ד וְאַ ל־י ְִהי חוֹנֵן לִ יתוֹמָ יו:
109:12אַ ל־י ְִהי־לוֹ מ ֵ
109:13י ְִהי־אַ חֲ ִריתוֹ לְ הַ כְ ִרית ְבּדוֹר אַ חֵ ר יִמַּ ח ְשׁמָ ם:
ל־תּמָּ ח:
ִ 109:14י ָזּכֵר ﬠֲון אֲ בֹתָ יו אֶ ל־יְהוָה וְחַ טַּ את ִאמּוֹ אַ ִ
109:15י ְִהיוּ ֶנגֶד־יְהוָה ָתּ ִמיד ְויַכְ ֵרת ֵמאֶ ֶרץ זִ כְ ָרם:
מוֹתת:
109:16יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא ָזכַר ﬠֲשׂוֹת חָ סֶ ד וַיִּ ְרדֹּף ִאישׁ־ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן ְונִכְ אֵ ה לֵ בָ ב ְל ֵ
109:17וַיֶּאֱ הַ ב ְקלָ לָ ה ו ְַתּבוֹאֵ הוּ ְול ֹא־חָ פֵ ץ ִבּ ְב ָרכָה ו ִַתּ ְרחַ ק ִמ ֶמּנּוּ:
ַשּׁ ֶמן ְבּﬠַ צְ מוֹתָ יו:
109:18וַיִּ ְלבַּ שׁ ְקלָ לָ ה כְּ ַמדּוֹ ו ַָתּב ֹא כ ַַמּיִם ְבּ ִק ְרבּוֹ ְוכ ֶ
וּלמֵ זַח תָּ ִמיד י ְַחגְּ ֶרהָ :
ְ 109:19תּ ִהי־לוֹ כְּ בֶ גֶד יַﬠְ טֶ ה ְ
109:20ז ֹאת ְפּﬠֻלַּ ת שׂ ְֹטנַי ֵמאֵ ת יְהוָה וְהַ דּ ְֹב ִרים ָרע ﬠַ ל־נ ְַפ ִשׁי:
ה־א ִתּי לְ ַמﬠַ ן ְשׁמֶ כִּ י־טוֹב חַ ְס ְדּ הַ צִּ ילֵ נִי:
ֲשׂ ִ
109:21וְאַ ָתּה יְהוִה אֲ ֹדנָי ﬠ ֵ
109:22כִּ י־ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן אָ נֹכִ י וְלִ ִבּי חָ לַ ל ְבּ ִק ְר ִבּי:
109:23כְּ צֵל־כִּ ְנטוֹתוֹ נֶהֱ לָ כְ ִתּי ִנ ְנﬠַ ְר ִתּי כָּאַ ְרבֶּ ה:
וּב ָשׂ ִרי כָּחַ שׁ ִמ ָשּׁ ֶמן:
ִ 109:24בּ ְרכַּי כּ ְָשׁלוּ ִמצּוֹם ְ
ֹאשׁם:
ִיתי חֶ ְרפָּ ה לָ הֶ ם י ְִראוּנִ י יְנִיעוּן ר ָ
109:25וַאֲ נִי הָ י ִ
הוֹשׁיﬠֵ נִי כְ חַ ְס ֶדּ :
ִ
109:26ﬠָ זְ ֵרנִי יְהוָה אֱ הָ י
יתהּ:
ְ 109:27וי ְֵדעוּ כִּ י־י ְָד זּ ֹאת אַ ָתּה יְהוָה ﬠ ֲִשׂ ָ
109:28י ְַקלְ לוּ־הֵ מָּ ה וְאַ ָתּה ְתבָ ֵר ָקמוּ וַ ֵיּבֹשׁוּ וְﬠַ ְב ְדּ י ְִשׂמָ ח:
שׂוֹטנַי כְּ לִ מָּ ה ְויַﬠֲטוּ כ ְַמﬠִ יל בָּ ְשׁתָּ ם:
ְ
109:29יִלְ ְבּשׁוּ
וּבתוֹ ַר ִבּים אֲ הַ ְללֶ נּוּ:
אוֹדה יְהוָה ְמאֹד ְבּ ִפי ְ
ֶ 109:30
הוֹשׁיﬠַ ִמשֹּׁפְ טֵ י נַפְ שׁוֹ:
ימין אֶ ְביוֹן לְ ִ
109:31כִּ י־יַ ֲﬠמֹד לִ ִ
ימינִ י ﬠַ ד־אָ ִשׁית ֹאיְבֶ י הֲ דֹם ְל ַרגְ לֶ י :
ְ 110:1ל ָדוִד ִמזְ מוֹר נְאֻ ם יְהוָה לַ א ֹד ִני ֵשׁב ִל ִ
ַ 110:2מ ֵטּה־ﬠֻזְּ י ְִשׁלַ ח יְהוָה ִמצִּ יּוֹן ְר ֵדה ְבּ ֶק ֶרב ֹאיְבֶ י :
־קֹדשׁ מֵ ֶרחֶ ם ַשׁחַ ר 2לְ טַ ל י ְַלדֻ ֶתי :
110:3ﬠַ ְמּ נ ְָדבֹת ְבּיוֹם חֵ ילֶ ְבּהַ ְר ֵריֶ 1
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י־צֶדק:
ל־דּ ְב ָר ִתי ַמ ְלכִּ ֶ
נִשׁבַּ ע יְהוָה ְול ֹא ִינָּחֵ ם אַ ָתּה־כֹהֵ ן ְלעוֹלָ ם ﬠַ ִ
ְ 110:4
1
 110:5יְהוִה ﬠַ ל־י ְִמינְ מָ חַ ץ ְבּיוֹם־אַ פּוֹ ְמלָ כִ ים:
110:6י ִָדין בַּ גּוֹיִם מָ לֵ א גֵאָ יוֹת  2גְ וִיּוֹת ָמחַ ץ ר ֹאשׁ ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ַרבָּ ה:
ִ 110:7מנַּחַ ל בַּ ֶדּ ֶר י ְִשׁתֶּ ה ﬠַ ל־כֵּן י ִָרים ר ֹאשׁ:
ְשׁ ִרים וְﬠֵ ָדה:
אוֹדה יְהוָה ְבּכָל־לֵ בָ ב ְבּסוֹד י ָ
111:1הַ לְ לוּ יָהּ ֶ
רוּשׁים לְ כָל־חֶ ְפצֵיהֶ ם:
ֲשׂי יְהוָה ְדּ ִ
111:2גְּ ד ִֹלים מַ ﬠ ֵ
111:3הוֹד־וְהָ ָדר פָּ ﬠֳלוֹ וְצִ ְד ָקתוֹ עֹמֶ ֶדת לָ ﬠַ ד:
ֵ 111:4זכֶר ﬠָ ָשׂה לְ נִפְ לְ אֹתָ יו חַ נּוּן ו ְַרחוּם יְהוָה:
ֶ 111:5ט ֶרף נ ַָתן לִ ֵיראָ יו יִזְ ֹכּ ר ְלעוֹלָ ם ְבּ ִריתוֹ:
ֲשׂיו ִהגִּ יד לְ ﬠַ מּוֹ לָ תֵ ת לָ הֶ ם נַחֲ לַ ת גּוֹיִם:
111:6כֹּחַ מַ ﬠ ָ
קּוּדיו:
וּמ ְשׁפָּ ט נֶאֱ מָ נִים כָּל־פִּ ָ
ֲשׂי י ָָדיו אֱ מֶ ת ִ
111:7מַ ﬠ ֵ
ְ 111:8סמוּכִ ים לָ ﬠַ ד לְ עוֹלָ ם ﬠֲשׂוּיִם בֶּ אֱ מֶ ת ְוי ָָשׁר:
ְנוֹרא ְשׁמוֹ:
111:9פְּ דוּת ָשׁלַ ח ְלﬠַ מּוֹ צִ וָּה־לְ עוֹלָ ם ְבּ ִריתוֹ ָקדוֹשׁ ו ָ
אשׁית חָ כְ ָמה י ְִראַ ת יְהוָה ֵשׂכֶל טוֹב ְלכָל־עֹ ֵשׂיהֶ ם ְתּ ִהלָּ תוֹ עֹמֶ ֶדת לָ ﬠַ ד:
ֵ 111:10ר ִ
י־אישׁ י ֵָרא אֶ ת־יְהוָה ְבּ ִמצְ ותָ יו חָ פֵ ץ ְמאֹד:
112:1הַ לְ לוּ יָהּ אַ ְשׁ ֵר ִ
112:2גִּ בּוֹר בָּ אָ ֶרץ י ְִהיֶה ז ְַרעוֹ דּוֹר ְי ָשׁ ִרים ְיב ָֹר :
112:3הוֹן־וָעֹ ֶשׁר ְבּבֵ יתוֹ וְצִ ְד ָקתוֹ עֹמֶ ֶדת לָ ﬠַ ד:
ְשׁ ִרים חַ נּוּן ו ְַרחוּם ְוצ ִַדּיק:
112:4ז ַָרח בַּ חֹ ֶשׁ אוֹר לַ י ָ
טוֹב־אישׁ חוֹנֵן וּמַ לְ וֶה ְיכַלְ כֵּל ְדּבָ ָריו ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט:
ִ
112:5
112:6כִּ י־לְ עוֹלָ ם ל ֹא־יִמּוֹט לְ ֵזכֶר עוֹלָ ם י ְִהיֶה ַצ ִדּיק:
ִירא נָכוֹן לִ בּוֹ בָּ טֻ חַ בַּ יהוָה:
ִ 112:7מ ְשּׁמוּﬠָ ה ָרﬠָ ה ל ֹא י ָ
ִירא ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־ ִי ְראֶ ה ְב ָצ ָריו:
112:8סָ מוּ לִ בּוֹ ל ֹא י ָ
112:9פִּ ַזּר נָתַ ן לָ אֶ ְביוֹנִים צִ ְד ָקתוֹ עֹמֶ ֶדת לָ ﬠַ ד ַק ְרנוֹ תָּ רוּם ְבּכָבוֹד:
ָ 112:10ר ָשׁע י ְִראֶ ה ְוכָﬠָ ס ִשׁנָּיו יַחֲ רֹק ְונָמָ ס ַתּאֲ וַת ְר ָשׁ ִﬠים תּ ֹאבֵ ד:
ת־שׁם יְהוָה:
ֵ
113:1הַ לְ לוּ יָהּ הַ לְ לוּ ﬠַ ְב ֵדי יְהוָה הַ לְ לוּ אֶ
113:2י ְִהי ֵשׁם יְהוָה ְמב ָֹר מֵ ﬠַ תָּ ה וְﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ד־מבוֹאוֹ ְמהֻ לָּ ל ֵשׁם יְהוָה:
ח־שׁ ֶמשׁ ﬠַ ְ
ִ 113:3מ ִמּזְ ַר ֶ
ָ 113:4רם ﬠַ ל־כָּל־גּוֹיִם יְהוָה ﬠַ ל הַ ָשּׁמַ יִם כְּ בוֹדוֹ:
יהי לָ ָשׁבֶ ת:
ִ 113:5מי כַּיהוָה אֱ הֵ ינוּ הַ מַּ גְ ִבּ ִ
113:6הַ מַּ ְשׁפִּ ילִ י לִ ְראוֹת בַּ ָשּׁמַ יִם וּבָ אָ ֶרץ:
ימי מֵ ﬠָ פָ ר ָדּל מֵ אַ ְשׁפֹּת י ִָרים אֶ ְביוֹן:
ְ 113:7מ ִק ִ
יבים ִﬠם נְ ִדיבֵ י ﬠַ מּוֹ:
יבי ﬠִ ם־נ ְִד ִ
הוֹשׁ ִ
ְ 113:8ל ִ
יבי ﬠ ֲֶק ֶרת הַ בַּ יִת אֵ ם־הַ בָּ נִ ים ְשׂמֵ חָ ה הַ ְללוּ־יָהּ:
מוֹשׁ ִ
ִ 113:9
ְ 114:1בּצֵאת י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ָריִם בֵּ ית יַ ֲﬠ קֹב מֵ ﬠַ ם ﬠֵ ז:
ְהוּדה ְל ָק ְדשׁוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל מַ ְמ ְשׁלוֹתָ יו:
114:2הָ יְתָ ה י ָ
114:3הַ יָּם ָראָ ה וַ ָיּנֹס הַ יּ ְַר ֵדּן ִי ֹסּב ְלאָ חוֹר:
114:4הֶ הָ ִרים ָר ְקדוּ כְ אֵ ילִ ים גְּ בָ עוֹת כִּ ְבנֵי־צ ֹאן:
ה־לּ הַ יָּם כִּ י תָ נוּס הַ יּ ְַר ֵדּן ִתּסֹּב ְלאָ חוֹר:
114:5מַ ְ
114:6הֶ הָ ִרים ִתּ ְר ְקדוּ כְ אֵ ילִ ים גְּ בָ עוֹת כִּ ְבנֵי־צ ֹאן:
ִ 114:7מ ִלּפְ נֵי אָ דוֹן חוּלִ י אָ ֶרץ ִמלִּ פְ נֵי אֱ הֵ י 3יַﬠֲקֹב:
114:8הַ הֹ פְ כִ י הַ צּוּר אֲ גַם־מָ יִם חַ לָּ ִמישׁ לְ מַ ﬠְ יְנוֹ־מָ יִם:
4
115:1ל ֹא לָ נוּ יְהוָה ל ֹא לָ נוּ כִּ י־לְ ִשׁ ְמ תֵּ ן כָּבוֹד ﬠַ ל־חַ ְס ְדּ וְﬠַ ל ־אֲ ִמתֶּ :
ֹאמרוּ הַ גּוֹיִם אַ יֵּה־נָא אֱ הֵ יהֶ ם:
115:2לָ ָמּה י ְ
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115:3וֵא הֵ ינוּ בַ ָשּׁמָ יִם כֹּל אֲ ֶשׁר־חָ פֵ ץ ﬠָ ָשׂה:
ֲשׂה י ְֵדי אָ ָדם:
ֲ 115:4ﬠצַבֵּ יהֶ ם כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב מַ ﬠ ֵ
115:5פֶּ ה־לָ הֶ ם ְול ֹא י ְַדבֵּ רוּ ﬠֵ י ַנ ִים לָ הֶ ם ְול ֹא י ְִראוּ:
115:6אָ זְ ַניִם לָ הֶ ם ְול ֹא י ְִשׁמָ עוּ אַ ף לָ הֶ ם ְול ֹא י ְִריחוּן:
115:7י ְֵדיהֶ ם ְול ֹא י ְִמישׁוּן ַרגְ לֵ יהֶ ם ְול ֹא יְהַ לֵּ כוּ ל ֹא־י ְֶהגּוּ ִבּגְ רוֹנָם:
115:8כְּ מוֹהֶ ם י ְִהיוּ עֹ ֵשׂיהֶ ם כֹּל אֲ ֶשׁר־בֹּטֵ חַ בָּ הֶ ם:
115:9י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּטַ ח בַּ יהוָה ﬠֶ זְ ָרם וּמָ גִ נָּם הוּא:
115:10בֵּ ית אַ הֲ רֹן ִבּ ְטחוּ בַ יהוָה ﬠֶ זְ ָרם וּמָ גִ נָּם הוּא:
וּמגִ נָּם הוּא:
115:11י ְִראֵ י יְהוָה ִבּ ְטחוּ בַ יהוָה ﬠֶ זְ ָרם ָ
115:12יְהוָה זְ כ ָָרנוּ יְבָ ֵר יְבָ ֵר אֶ ת־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל יְבָ ֵר אֶ ת־בֵּ ית אַ הֲ רֹן:
115:13יְבָ ֵר י ְִראֵ י יְהוָה הַ ְקּטַ ִנּים ﬠִ ם־הַ גְּ דֹלִ ים:
ל־בּנֵיכֶם:
115:14יֹ סֵ ף יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם ﬠֲלֵ יכֶם וְﬠַ ְ
ְ 115:15בּרוּכִ ים אַ תֶּ ם לַ יהוָה עֹ ֵשׂה ָשׁ ַמיִם וָאָ ֶרץ:
115:16הַ ָשּׁמַ יִם ָשׁמַ יִם לַ יהוָה וְהָ אָ ֶרץ נ ַָתן לִ ְבנֵי־אָ ָדם:
115:17ל ֹא הַ מֵּ ִתים יְהַ לְ לוּ־יָהּ ְול ֹא כָּל־יֹ ְר ֵדי דוּמָ ה:
115:18וַאֲ נ ְַחנוּ נְבָ ֵר יָהּ מֵ ﬠַ ָתּה וְﬠַ ד־עוֹלָ ם הַ לְ לוּ־יָהּ:
116:1אָ הַ ְב ִתּי כִּ י־י ְִשׁמַ ע יְהוָה אֶ ת־קוֹלִ י תַּ חֲ נוּנָי:
וּבי ַָמי אֶ ְק ָרא:
י־הטָּ ה אָ זְ נוֹ ִלי ְ
116:2כִּ ִ
וּמ ָצ ֵרי ְשׁאוֹל ְמצָאוּנִי ָצ ָרה ְויָגוֹן אֶ ְמצָא:
116:3אֲ פָ פוּנִי חֶ ְבלֵ י־מָ וֶת ְ
וּב ֵשׁם־יְהוָה אֶ ְק ָרא אָ נָּה יְהוָה מַ לְּ טָ ה נַפְ ִשׁי:
ְ 116:4
116:5חַ נּוּן יְהֹ וָה ְוצ ִַדּיק וֵא הֵ ינוּ ְמ ַרחֵ ם:
ְהוֹשׁיﬠַ :
לּוֹתי וְלִ י י ִ
116:6שֹׁמֵ ר פְּ תָ איִם יְהֹ וָה ַדּ ִ
שׁוּבי נַפְ ִשׁי ִל ְמנוּחָ יְכִ י כִּי־יְהוָה גָּמַ ל ﬠָ לָ יְכִ י:
ִ 116:7
ת־רגְ ִלי ִמ ֶדּ ִחי:
ן־דּ ְמﬠָ ה אֶ ַ
116:8כִּ י ִחלַּ צְ ָתּ נ ְַפ ִשׁי ִמ ָמּוֶת אֶ ת־ﬠֵ ינִי ִמ ִ
116:9אֶ ְתהַ לֵּ ִל ְפנֵי יְהוָה ְבּאַ ְרצוֹת הַ חַ יִּ ים:
ִיתי ְמאֹד:
116:10הֶ אֱ מַ נ ְִתּי כִּ י אֲ ַדבֵּ ר אֲ נִי ﬠָ נ ִ
116:11אֲ נִי אָ מַ ְר ִתּי ְבחָ פְ זִ י כָּל־הָ אָ ָדם ֹכּזֵב:
מוּלוֹהי ﬠָ לָ י:
ִ
ָל־תּגְ
ָ 116:12מה־אָ ִשׁיב לַ יהוָה כּ ַ
וּב ֵשׁם יְהוָה אֶ ְק ָרא:
116:13כּוֹס־יְשׁוּעוֹת אֶ ָשּׂא ְ
116:14נ ְָד ַרי לַ יהוָה אֲ ַשׁלֵּ ם נֶגְ ָדה־נָּא לְ כָל־ﬠַ מּוֹ:
ידיו:
116:15י ָָקר ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה הַ מָּ וְתָ ה לַ חֲ ִס ָ
116:16אָ נָּה יְהוָה כִּ י־אֲ ִני ﬠַ ְב ֶדּ אֲ ִני־ﬠַ ְב ְדּ בֶּ ן־אֲ מָ תֶ פִּ תַּ ְחתָּ לְ מוֹסֵ ָרי:
וּב ֵשׁם יְהוָה אֶ ְק ָרא:
תּוֹדה ְ
116:17לְ ־אֶ זְ בַּ ח זֶבַ ח ָ
116:18נ ְָד ַרי לַ יהוָה אֲ ַשׁלֵּ ם נֶגְ ָדה־נָּא לְ כָל־ﬠַ מּוֹ:
רוּשׁלָ ִם הַ לְ לוּ־יָהּ:
ְ 116:19בּחַ צְ רוֹת בֵּ ית יְהוָה ְבּתוֹכֵכִ י ְי ָ
117:1הַ ְללוּ אֶ ת־יְהוָה כָּל־גּוֹיִם ַשׁ ְבּחוּהוּ כָּל־הָ אֻ ִמּים:
117:2כִּ י גָבַ ר ﬠָ לֵ ינוּ חַ ְסדּוֹ וֶאֱ מֶ ת־יְהוָה לְ עוֹלָ ם הַ לְ לוּ־יָהּ:
118:1הוֹדוּ לַ יהוָה כִּ י־טוֹב כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
118:2י ֹאמַ ר־נָא י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ֹאמרוּ־נָא בֵ ית־אַ הֲ רֹן כִּ י ְל עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
118:3י ְ
ֹאמרוּ־נָא י ְִראֵ י יְהוָה כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
118:4י ְ
אתי יָּהּ ﬠָ נָנִי בַ ֶמּ ְרחָ ב יָהּ:
ִ 118:5מן־הַ ֵמּ ַצר ָק ָר ִ
ֲשׂה לִ י אָ ָדם:
118:6יְהוָה לִ י ְבּעֹ זֵר 1ל ֹא ִא ָירא מַ ה־ ַיּﬠ ֶ
118:7יְהוָה לִ י ְבּעֹ זֵר 2וַאֲ נִי אֶ ְראֶ ה ְבשֹׂנְאָ י:
118:8טוֹב לַ חֲ סוֹת בַּ יהוָה ִמ ְבּ טֹ חַ בָּ אָ ָדם:
יבים:
118:9טוֹב לַ חֲ סוֹת בַּ יהוָה ִמ ְבּ טֹ חַ ִבּנ ְִד ִ
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118:10כָּל־גּוֹיִם ְסבָ בוּנִי ְבּ ֵשׁם יְהוָה כִּ י אֲ ִמילַ ם:
ַם־סבָ בוּנִי ְבּ ֵשׁם יְהוָה כִּ י אֲ ִמילַ ם:
118:11סַ בּוּנִי ג ְ
בוֹרים ֹדּﬠֲכוּ כְּ אֵ שׁ קוֹצִ ים ְבּ ֵשׁם יְהוָה כִּ י אֲ ִמילַ ם:
118:12סַ בּוּנִי כִ ְד ִ
יתי 1לִ ְנפֹּל וַיהוָה ֲﬠז ָָרנִי:
ַ 118:13דּחֹ ה נ ְִדחֵ ִ
118:14ﬠָ זִּ י וְזִ ְמ ָר ִתי 2יָהּ וַי ְִהי־לִ י לִ ישׁוּﬠָ ה:
118:15קוֹל ִרנָּה וִישׁוּﬠָ ה ְבּאָ הֳ לֵ י צ ִַדּ ִיקים י ְִמין יְהוָה עֹ ָשׂה חָ יִל:
118:16י ְִמין יְהוָה רוֹמֵ מָ ה י ְִמין יְהוָה עֹ ָשׂה חָ יִל:
ֲשׂי יָהּ:
118:17ל ֹא אָ מוּת כִּ י־אֶ ְחיֶה וַאֲ סַ פֵּ ר מַ ﬠ ֵ
118:18יַ ֹסּר י ְִסּ ַרנִּי יָּהּ וְלַ מָּ וֶת ל ֹא נְתָ ָננִי:
אוֹדה יָהּ:
118:19פִּ ְתחוּ־לִ י ַשׁﬠ ֲֵרי־צ ֶֶדק אָ ב ֹא־בָ ם ֶ
צַדּ ִיקים יָבֹאוּ בוֹ:
118:20זֶה־הַ ַשּׁﬠַ ר לַ יהוָה ִ
י־לי ִלישׁוּﬠָ ה:
ֲנִיתנִי ו ְַתּ ִה ִ
אוֹד כִּ י ﬠ ָ
ְ 118:21
118:22אֶ בֶ ן מָ אֲ סוּ הַ בּוֹנִים הָ יְתָ ה לְ ר ֹאשׁ פִּ נָּה:
ְתה זּ ֹאת ִהיא נ ְִפלָ את ְבּﬠֵ ינֵינוּ:
ֵ 118:23מאֵ ת יְהוָה הָ י ָ
118:24זֶה־הַ יּוֹם ﬠָ ָשׂה יְהוָה נָגִ ילָ ה ְו ִנ ְשׂ ְמחָ ה בוֹ:
הוֹשׁיﬠָ ה נָּא אָ נָּא יְהוָה הַ צְ לִ יחָ ה נָּא:
ִ
118:25אָ נָּא יְהוָה
118:26בָּ רוּ הַ בָּ א ְבּ ֵשׁם יְהוָה בֵּ ַרכְ נוּכֶם ִמבֵּ ית יְהוָה:
ד־ק ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
118:27אֵ ל יְהוָה ַויָּאֶ ר לָ נוּ ִא ְסרוּ־חַ ג בַּ ֲﬠב ִֹתים ﬠַ ַ
רוֹמ ֶמךָּ:
ְאוֹד ָךּ אֱ הַ י אֲ ְ
118:28אֵ ִלי אַ ָתּה ו ֶ
118:29הוֹדוּ לַ יהוָה כִּ י־טוֹב כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
תוֹרת יְהוָה:
י־ד ֶר הַ הֹ לְ כִ ים ְבּ ַ
ימ ָ
119:1אַ ְשׁ ֵרי ְת ִמ ֵ
119:2אַ ְשׁ ֵרי נֹצְ ֵרי ﬠֵ ד ָֹתיו ְבּכָל־לֵ ב י ְִד ְרשׁוּהוּ:
119:3אַ ף ל ֹא־פָ ﬠֲלוּ ﬠַ וְלָ ה ִבּ ְד ָרכָיו הָ לָ כוּ:
119:4אַ תָּ ה צִ וִּ יתָ ה פִ ֻקּ ֶדי לִ ְשׁמֹר ְמ ֹאד:
119:5אַ חֲ לַ י ִיכֹּנוּ ְד ָרכָי ִל ְשׁמֹר חֻ ֶקּי :
ָל־מצְ ותֶ י :
יטי אֶ ל־כּ ִ
119:6אָ ז ל ֹא־אֵ בוֹשׁ ְבּהַ ִבּ ִ
אוֹד ְבּיֹ ֶשׁר לֵ בָ ב ְבּלָ ְמ ִדי ִמ ְשׁפְּ טֵ י צִ ְד ֶק :
ְ 119:7
ד־מאֹד:
119:8אֶ ת־חֻ ֶקּי אֶ ְשׁמֹר אַ ל־תַּ ﬠַ זְ בֵ נִי ﬠַ ְ
119:9בַּ מֶּ ה ְי ַזכֶּה־נַּﬠַ ר אֶ ת־אָ ְרחוֹ לִ ְשׁמֹר כִּ ְדבָ ֶר :
ְ 119:10בּכָל־לִ ִבּי ְד ַר ְשׁ ִתּי אַ ל־תַּ ְשׁ ֵגּנִי ִמ ִמּצְ ותֶ י :
ְ 119:11בּלִ ִבּי צָפַ נ ְִתּי ִא ְמ ָרתֶ לְ מַ ﬠַ ן ל ֹא אֶ חֱ טָ א־לָ :
119:12בָּ רוּ אַ ָתּה יְהוָה לַ ְמּ ֵדנִי חֻ ֶקּי :
י־פי :
ִ 119:13בּ ְשׂפָ תַ י ִספַּ ְר ִתּי כֹּל ִמ ְשׁ ְפּ ֵט ִ
ְ 119:14בּ ֶד ֶר ﬠֵ ְדותֶ י ַשׂ ְשׂ ִתּי כְּ ﬠַ ל כָּל־הוֹן:
ְ 119:15בּפִ ֻקּ ֶדי אָ ִשׂיחָ ה וְאַ ִבּיטָ ה אֹ ְרחֹ ֶתי :
ֲשׁע ל ֹא אֶ ְשׁכַּח ְדּבָ ֶר :
ְ 119:16בּחֻ קֹּתֶ י אֶ ְשׁ ַתּﬠ ָ
מל ﬠַ ל־ﬠַ ְב ְדּ אֶ ְחיֶה וְאֶ ְשׁ ְמ ָרה ְדּבָ ֶר :
119:17גְּ ֹ
תּוֹרתֶ :
119:18גַּל־ﬠֵ ינַי וְאַ ִבּיטָ ה נִפְ לָ אוֹת ִמ ָ
119:19גֵּר אָ נֹכִ י בָ אָ ֶרץ אַ ל־תַּ ְסתֵּ ר ִממֶּ נִּי ִמצְ ותֶ י :
ל־מ ְשׁפָּ ֶטי ְבכָל־ﬠֵ ת:
119:20גּ ְָרסָ ה נַפְ ִשׁי לְ ַתאֲ בָ ה אֶ ִ
רוּרים הַ שֹּׁגִ ים ִמ ִמּצְ ותֶ י :
119:21גָּﬠַ ְר ָתּ ז ִֵדים אֲ ִ
119:22גַּל מֵ ﬠָ לַ י חֶ ְרפָּ ה וָבוּז כִּ י ﬠֵ דֹתֶ י ָנ ָצ ְר ִתּי:
119:23גַּם י ְָשׁבוּ ָשׂ ִרים ִבּי נ ְִדבָּ רוּ ﬠַ ְב ְדּ י ִָשׂיחַ ְבּחֻ ֶקּי :
ְשׁי ֲﬠצ ִָתי:
119:24גַּם־ﬠֵ דֹתֶ י ַשׁﬠֲשֻׁ ﬠָ י אַ נ ֵ
ָ 119:25דּ ְב ָקה לֶ ﬠָ פָ ר ַנפְ ִשׁי חַ ֵיּנִי כִּ ְדבָ ֶר :
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ְ 119:26דּ ָרכַי ִספַּ ְר ִתּי וַתַּ ֲﬠנֵנִי לַ ְמּ ֵדנִי חֻ ֶקּי :
אוֹתי :
קּוּדי הֲ ִבי ֵננִי וְאָ ִשׂיחָ ה ְבּנִפְ לְ ֶ
ֶ 119:27דּ ֶר ־פִּ ֶ
ָ 119:28דּלְ פָ ה נַפְ ִשׁי ִמתּוּגָה ַקיְּ מֵ נִי כִּ ְדבָ ֶר :
ְתוֹר ְת חָ ֵנּנִי:
־שׁ ֶקר הָ סֵ ר ִממֶּ ִנּי ו ָ
ֶ 119:29דּ ֶר ֶ
יתי:
ֶ 119:30דּ ֶר ־אֱ מוּנָה בָ חָ ְר ִתּי ִמ ְשׁפָּ טֶ י ִשׁוִּ ִ
ישׁנִי:
ל־תּ ִב ֵ
ָ 119:31דּבַ ְק ִתּי ְבﬠֵ ְדותֶ י יְהוָה אַ ְ
־מצְ ותֶ י אָ רוּץ כִּ י תַ ְר ִחיב לִ ִבּי:
ֶ 119:32דּ ֶר ִ
הוֹר ִני יְהוָה ֶדּ ֶר חֻ ֶקּי וְאֶ צְּ ֶרנָּה ﬠֵ ֶקב:
ֵ 119:33
תוֹרתֶ וְאֶ ְשׁ ְמ ֶרנָּה ְבכָל־לֵ ב:
119:34הֲ ִבי ֵננִי וְאֶ צְּ ָרה ָ
ותי כִּ י־בוֹ חָ פָ צְ ִתּי:
נְתיב ִמצְ ֶ
119:35הַ ְד ִריכֵנִי ִבּ ִ
ט־ל ִבּי אֶ ל־ﬠֵ ְדותֶ י וְאַ ל אֶ ל־בָּ ַצע:
119:36הַ ִ
119:37הַ ﬠֲבֵ ר ﬠֵ ינַי מֵ ְראוֹת ָשׁוְא ִבּ ְד ָר ֶכ חַ יֵּנִי:
119:38הָ ֵקם ְלﬠַ ְב ְדּ ִא ְמ ָר ֶת אֲ ֶשׁר ְלי ְִראָ ֶת :
טוֹבים:
ִ
119:39הַ ﬠֲבֵ ר חֶ ְרפָּ ִתי אֲ ֶשׁר יָגֹ ְר ִתּי כִּ י ִמ ְשׁפָּ טֶ י
ִ 119:40הנֵּה תָּ אַ ְב ִתּי לְ פִ ֻקּ ֶדי ְבּצִ ְד ָק ְת חַ ֵיּנִי:
119:41וִיבֹאֻ נִי חֲ סָ ֶד יְהוָה ְתּשׁוּﬠָ ְת כְּ ִא ְמ ָר ֶת :
119:42וְאֶ ֱﬠ ֶנה חֹ ְרפִ י ָדבָ ר כִּ י־בָ טַ ְח ִתּי ִבּ ְדבָ ֶר :
ד־מאֹ ד כִּ י ְל ִמ ְשׁפָּ ֶט יִחָ ְל ִתּי:
ל־תּצֵּל ִמ ִפּי ְדבַ ר־אֱ ֶמת ﬠַ ְ
119:43וְאַ ַ
תוֹר ְת ָת ִמיד ְלעוֹלָ ם וָﬠֶ ד:
119:44וְאֶ ְשׁ ְמ ָרה ָ
119:45וְאֶ ְתהַ ְלּכָה בָ ְרחָ בָ ה כִּ י ִפ ֻקּ ֶדי ָד ָר ְשׁ ִתּי:
119:46וַאֲ ַד ְבּ ָרה ְבﬠֵ דֹתֶ י ֶנגֶד ְמלָ כִ ים ְול ֹא אֵ בוֹשׁ:
ֲשׁע ְבּ ִמצְ ותֶ י אֲ ֶשׁר אָ הָ ְב ִתּי:
119:47וְאֶ ְשׁ ַתּﬠ ַ
ל־מצְ ותֶ י אֲ ֶשׁר אָ הָ ְב ִתּי וְאָ ִשׂיחָ ה ְבחֻ ֶקּי :
119:48וְאֶ ָשּׂא־כַפַּ י אֶ ִ
ֹר־דּבָ ְר ְ 1לﬠַ ְב ֶדּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר יִחַ לְ תָּ נִי:
119:49זְ כ ְ
119:50ז ֹאת נֶחָ מָ ִתי ְבﬠָ ְניִי כִּ י ִא ְמ ָר ְת ִחיּ ְָתנִי:
יתי:
תּוֹר ְת ל ֹא נ ִָט ִ
ד־מאֹד ִמ ָ
119:51ז ִֵדים הֱ לִ י ֻצנִי ﬠַ ְ
ָ 119:52זכ ְַר ִתּי ִמ ְשׁפָּ טֶ י מֵ עוֹלָ ם יְהוָה וָאֶ ְתנֶחָ ם:
תּוֹרתֶ :
119:53זַלְ ﬠָ פָ ה אֲ חָ ז ְַתנִי מֵ ְר ָשׁﬠִ ים עֹזְ בֵ י ָ
גוּרי:
119:54זְ ִמרוֹת הָ יוּ־לִ י חֻ ֶקּי ְבּבֵ ית ְמ ָ
תּוֹרתֶ :
ָ 119:55זכ ְַר ִתּי בַ לַּ יְלָ ה ִשׁ ְמ יְהוָה וָאֶ ְשׁ ְמ ָרה ָ
ה־לּי כִּ י ִפ ֻקּ ֶדי ָנ ָצ ְר ִתּי:
ְת ִ
119:56ז ֹאת הָ י ָ
119:57חֶ ְל ִקי יְהוָה אָ ַמ ְר ִתּי לִ ְשׁמֹר ְדּבָ ֶרי :
יתי פָ נֶי ְבכָל־לֵ ב חָ נֵּנִי כְּ ִא ְמ ָר ֶת :
ִ 119:58חלִּ ִ
ִ 119:59ח ַשּׁ ְב ִתּי ְד ָרכָי וָאָ ִשׁיבָ ה ַרגְ לַ י אֶ ל־ﬠֵ דֹתֶ י :
119:60חַ ְשׁ ִתּי וְל ֹא ִה ְת ַמ ְהמָ ְה ִתּי ִל ְשׁמֹר ִמצְ ותֶ י :
תּוֹר ְת ל ֹא ָשׁכ ְָח ִתּי:
119:61חֶ ְבלֵ י ְר ָשׁﬠִ ים ﬠִ וְּ דֻ נִי ָ
119:62חֲ צוֹת־לַ ְילָ ה אָ קוּם לְ הוֹדוֹת לָ ﬠַ ל ִמ ְשׁ ְפּטֵ י צִ ְד ֶק :
קּוּדי :
119:63חָ בֵ ר אָ נִ י ְלכָל־אֲ ֶשׁר י ְֵראוּ וּלְ שׁ ְֹמ ֵרי פִּ ֶ
119:64חַ ְס ְדּ יְהוָה ָמלְ אָ ה הָ אָ ֶרץ חֻ ֶקּי לַ ְמּ ֵדנִי:
119:65טוֹב ﬠָ ִשׂיתָ ﬠִ ם־ﬠַ ְב ְדּ יְהוָה כִּ ְדבָ ֶר :
119:66טוּב טַ ﬠַ ם וָ ַדﬠַ ת לַ ְמּ ֵדנִי כִּ י ְב ִמצְ ותֶ י הֶ אֱ מָ נ ְִתּי:
שׁגֵג וְﬠַ תָּ ה ִא ְמ ָר ְת ָשׁמָ ְר ִתּי:
119:67טֶ ֶרם אֶ ֱﬠנֶה אֲ ִני ֹ
וּמ ִטיב לַ ְמּ ֵדנִי חֻ ֶקּי :
119:68טוֹב־אַ תָּ ה ֵ
קּוּדי :
119:69טָ פְ לוּ ﬠָ לַ י ֶשׁ ֶקר ז ִֵדים אֲ נִי ְבּכָל־לֵ ב אֱ צֹּר ִפּ ֶ
ֲשׁﬠְ ִתּי:
תּוֹר ְת ִשׁﬠ ָ
119:70טָ פַ שׁ ַכּחֵ לֶ ב ִלבָּ ם אֲ נִי ָ
ֵיתי לְ ַמﬠַ ן אֶ ְלמַ ד חֻ ֶקּי :
טוֹב־לי כִ י־ ֻﬠנּ ִ
ִ
119:71
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תוֹרת־פִּ י מֵ אַ לְ פֵ י זָהָ ב וָכָסֶ ף:
טוֹב־לי ַ
ִ
119:72
119:73י ֶָדי ﬠָ שׂוּנִי וַיְכוֹ ְננוּנִי הֲ ִבי ֵננִי וְאֶ לְ ְמ ָדה ִמצְ ותֶ י :
119:74י ְֵראֶ י י ְִראוּנִי ְוי ְִשׂמָ חוּ כִּ י לִ ְדבָ ְר יִחָ לְ ִתּי:
נִּיתנִי:
י־צֶד ק ִמ ְשׁפָּ ֶטי וֶאֱ מוּנָה ִﬠ ָ
119:75י ַָד ְﬠ ִתּי יְהוָה כִּ ֶ
119:76י ְִהי־נָא חַ ְס ְדּ לְ נַחֲ מֵ נִי כְּ ִא ְמ ָר ְת לְ ﬠַ ְב ֶדּ :
י־תוֹר ְת ַשׁﬠֲשֻׁ ﬠָ י:
ָ
ְ 119:77יבֹאוּ ִני ַרחֲ מֶ י וְאֶ ְחיֶה כִּ
קּוּדי :
י־שׁ ֶקר ִﬠוְּ תוּנִי אֲ נִי אָ ִשׂיחַ ְבּפִ ֶ
119:78יֵבֹשׁוּ ז ִֵדים כִּ ֶ
119:79יָשׁוּבוּ ִלי י ְֵראֶ י וידעו וְיֹ ְדﬠֵ י ﬠֵ דֹתֶ י :
119:80י ְִהי־לִ ִבּי ָת ִמים ְבּחֻ ֶקּי ְלמַ ﬠַ ן ל ֹא אֵ בוֹשׁ:
119:81כָּלְ תָ ה ִל ְתשׁוּﬠָ ְת נַפְ ִשׁי לִ ְדבָ ְר יִחָ לְ ִתּי:
119:82כָּלוּ ﬠֵ ינַי לְ ִא ְמ ָרתֶ לֵ אמֹר מָ תַ י ְתּנַחֲ מֵ נִי:
ִיתי כְּ נ ֹאד ְבּ ִקיטוֹר חֻ ֶקּי ל ֹא ָשׁכ ְָח ִתּי:
119:83כִּ י־הָ י ִ
ֲשׂה ְבר ְֹדפַ י ִמ ְשׁפָּ ט:
119:84כַּמָּ ה י ְֵמי־ﬠַ ְב ֶדּ מָ תַ י תַּ ﬠ ֶ
תוֹרתֶ :
119:85כָּרוּ־לִ י ז ִֵדים ִשׁיחוֹת אֲ ֶשׁ ר ל ֹא כְ ָ
ָל־מצְ ותֶ י אֱ מוּנָה ֶשׁ ֶקר ְר ָדפוּנִי ﬠָ זְ ֵרנִי:
119:86כּ ִ
ודי :
119:87כִּ ְמﬠַ ט כִּ לּוּנִי בָ אָ ֶרץ וַאֲ נִי ל ֹא־ﬠָ ז ְַב ִתּי פִ ֻקּ ֶ
119:88כְּ חַ ְס ְדּ חַ ֵיּנִי וְאֶ ְשׁ ְמ ָרה ﬠֵ דוּת פִּ י :
ְ 119:89לעוֹלָ ם יְהוָה ְדּבָ ְר ִנצָּב בַּ ָשּׁ ָמיִם:
ְ 119:90לדֹר וָדֹר אֱ מוּנָתֶ כּוֹ ַננְתָּ אֶ ֶרץ ו ַַתּ ֲﬠמֹד:
119:91לְ ִמ ְשׁפָּ טֶ י ﬠָ ְמדוּ הַ יּוֹם כִּ י הַ כֹּל ﬠֲבָ ֶדי :
תוֹר ְת ַשׁﬠֲשֻׁ ﬠָ י אָ ז אָ בַ ְד ִתּי ְבﬠָ ְניִי:
119:92לוּלֵ י ָ
קּוּדי כִּ י בָ ם ִחיִּ יתָ נִי:
119:93לְ עוֹלָ ם ל ֹא־אֶ ְשׁכַּח פִּ ֶ
קּוּדי ָד ָר ְשׁ ִתּי:
119:94לְ ־אֲ נִי הוֹ ִשׁיﬠֵ נִי כִּ י פִ ֶ
119:95לִ י ִקוּוּ ְר ָשׁﬠִ ים לְ אַ ְבּ ֵדנִי ﬠֵ דֹתֶ י אֶ ְתבּוֹנָן:
יתי ֵקץ ְרחָ בָ ה ִמצְ ו ְָת ְמאֹד:
119:96לְ כָל ִתּכְ לָ ה ָר ִא ִ
תוֹר ֶת כָּל־הַ יּוֹם ִהיא ִשׂיחָ ִתי:
ָ 119:97מה־אָ הַ ְב ִתּי ָ
119:98מֵ ֹאיְבַ י ְתּחַ כְּ מֵ נִי ִמצְ ו ְָת  1כִּ י לְ עוֹלָ ם ִהיא־לִ י:
ותי ִשׂיחָ ה ִלי:
ָל־מלַ ְמּ ַדי ִה ְשׂכַּלְ ִתּי כִּ י ﬠֵ ְד ֶ
ִ 119:99מכּ ְ
קּוּדי ָנ ָצ ְר ִתּי:
ִ 119:100מזְּ ֵקנִים אֶ ְתבּוֹנָן כִּ י פִ ֶ
אתי ַרגְ לָ י לְ מַ ﬠַ ן אֶ ְשׁמֹר ְדּבָ ֶר :
ִ 119:101מכָּל־ ֹא ַרח ָרע כָּלִ ִ
הוֹרתָ נִי:
ִ 119:102מ ִמּ ְשׁפָּ טֶ י ל ֹא־סָ ְר ִתּי כִּ י־אַ תָּ ה ֵ
119:103מַ ה־נּ ְִמלְ צוּ לְ ִחכִּ י ִא ְמ ָרתֶ ִמ ְדּבַ שׁ לְ פִ י:
ֵאתי כָּל־ ֹא ַרח ָשׁ ֶקר:
קּוּדי אֶ ְתבּוֹנָן ﬠַ ל־כֵּן ָשׂנ ִ
ִ 119:104מפִּ ֶ
119:105נֵר־לְ ַרגְ לִ י ְדבָ ֶר ְואוֹר ִלנ ְִתיבָ ִתי:
ִ 119:106נ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי וָאֲ ַקיֵּמָ ה ִל ְשׁמֹר ִמ ְשׁפְּ טֵ י צִ ְד ֶק :
ד־מאֹד יְהוָה חַ יֵּנִי כִ ְדבָ ֶר :
ֵיתי ﬠַ ְ
ַ 119:107נ ֲﬠנ ִ
וּמ ְשׁפָּ ֶטי לַ ְמּ ֵדנִי:
נִדבוֹת ִפּי ְרצֵ ה־נָא יְהוָה ִ
ְ 119:108
תוֹר ְת ל ֹא ָשׁכ ְָח ִתּי:
119:109נַפְ ִשׁי ְבכַפִּ י תָ ִמיד ְו ָ
יתי:
קּוּדי ל ֹא תָ ִﬠ ִ
וּמ ִפּ ֶ
119:110נ ְָתנוּ ְר ָשׁﬠִ ים פַּ ח לִ י ִ
י־שׂשׂוֹן לִ ִבּי הֵ מָּ ה:
119:111נָחַ לְ ִתּי ﬠֵ ְדותֶ י לְ עוֹלָ ם כִּ ְ
יתי לִ ִבּי לַ ﬠֲשׂוֹת חֻ ֶקּי ְל עוֹלָ ם ﬠֵ ֶקב:
119:112נ ִָט ִ
ְתוֹר ְת אָ הָ ְב ִתּי:
ֵאתי ו ָ
119:113סֵ ﬠֲפִ ים ָשׂנ ִ
ִ 119:114ס ְת ִרי וּמָ גִ נִּי אָ תָּ ה לִ ְדבָ ְר יִחָ לְ ִתּי:
סוּרוּ־ממֶּ נִּי ְמ ֵרﬠִ ים וְאֶ צְּ ָרה ִמצְ ות אֱ הָ י:
ִ
119:115
ישׁנִי ִמ ִשּׂ ְב ִרי:
ל־תּ ִב ֵ
119:116סָ ְמכֵנִי כְ ִא ְמ ָר ְת וְאֶ ְחיֶה וְאַ ְ
ָשׁﬠָ ה וְאֶ ְשׁﬠָ ה ְבחֻ ֶקּי ָת ִמיד:
ְ 119:117סﬠָ ֵדנִי ו ְִאוּ ֵ
וֹת
ִ MTמצְ ֶ
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י־שׁ ֶקר תַּ ְר ִמיתָ ם:
119:118סָ לִ יתָ כָּל־שׁוֹגִ ים מֵ חֻ ֶקּי כִּ ֶ
ָל־ר ְשׁﬠֵ י־אָ ֶרץ לָ כֵן אָ הַ ְב ִתּי ﬠֵ דֹתֶ י :
ִ 119:119סגִ ים ִה ְשׁבַּ תָּ כ ִ
אתי:
וּמ ִמּ ְשׁפָּ טֶ י י ֵָר ִ
119:120סָ מַ ר ִמפַּ ְח ְדּ ְב ָשׂ ִרי ִ
יתי ִמ ְשׁפָּ ט ָוצ ֶֶדק בַּ ל־תַּ ִנּיחֵ נִי לְ עֹ ְשׁ ָקי:
119:121ﬠָ ִשׂ ִ
ֲ 119:122ﬠרֹב ﬠַ ְב ְדּ לְ טוֹב אַ ל־יַﬠַ ְשׁ ֻקנִי ז ִֵדים:
וּל ִא ְמ ַרת צִ ְד ֶק :
ְ
119:123ﬠֵ ינַי כָּלוּ ִלישׁוּﬠָ תֶ
ֲשׂה ﬠִ ם־ﬠַ ְב ְדּ כְ חַ ְס ֶדּ וְחֻ ֶקּי לַ ְמּ ֵדנִי:
119:124ﬠ ֵ
119:125ﬠַ ְב ְדּ ־אָ נִי הֲ ִבי ֵננִי וְאֵ ְדﬠָ ה ﬠֵ דֹתֶ י :
תּוֹרתֶ :
119:126ﬠֵ ת לַ ﬠֲשׂוֹת לַ יהוָה הֵ פֵ רוּ ָ
וּמפָּ ז:
ותי ִמזָּהָ ב ִ
119:127ﬠַ ל־כֵּן אָ הַ ְב ִתּי ִמצְ ֶ
ֵאתי:
ִשּׁ ְר ִתּי כָּל־ ֹא ַרח ֶשׁ ֶקר ָשׂנ ִ
קּוּדי כֹל י ָ
119:128ﬠַ ל־כֵּן כָּל־פִּ ֵ
119:129פְּ לָ אוֹת ﬠֵ ְדותֶ י ﬠַ ל־כֵּן ְנ ָצ ָרתַ ם נַפְ ִשׁי:
119:130פֵּ ַתח ְדּבָ ֶרי י ִָאיר מֵ ִבין פְּ תָ יִים:
119:131פִּ י־פָ ﬠַ ְר ִתּי וָאֶ ְשׁאָ פָ ה כִּ י לְ ִמצְ ותֶ י יָאָ ְב ִתּי:
119:132פְּ נֵה־אֵ לַ י וְחָ ֵנּנִי כְּ ִמ ְשׁפָּ ט לְ אֹהֲ בֵ י ְשׁמֶ :
ט־בּי כָל־אָ וֶן:
119:133פְּ ﬠָ מַ י הָ כֵן ְבּ ִא ְמ ָרתֶ וְאַ ל־תַּ ְשׁלֶ ִ
קּוּדי :
119:134פְּ ֵדנִי מֵ עֹ ֶשׁק אָ ָדם וְאֶ ְשׁ ְמ ָרה פִּ ֶ
119:135פָּ נֶי הָ אֵ ר ְבּﬠַ ְב ֶדּ וְלַ ְמּ ֵדנִי אֶ ת־חֻ ֶקּי :
תוֹרתֶ :
ֹא־שׁ ְמ רוּ ָ
119:136פַּ לְ גֵי־מַ יִם י ְָרדוּ ﬠֵ ינָי ﬠַ ל ל ָ
119:137צ ִַדּיק אַ תָּ ה יְהוָה ְוי ָָשׁר ִמ ְשׁפָּ טֶ י :
119:138צִ וִּ יתָ צ ֶֶדק ﬠֵ דֹתֶ י וֶאֱ מוּנָה ְמאֹד:
י־שׁכְ חוּ ְדבָ ֶרי ָצ ָרי:
119:139צִ ְמּתַ ְת ִני ִקנְאָ ִתי כִּ ָ
119:140צְ רוּפָ ה ִא ְמ ָר ְת ְמ ֹאד וְﬠַ ְב ְדּ אֲ הֵ בָ הּ:
119:141צָﬠִ יר אָ נֹכִ י ְונ ְִבזֶה פִּ ֻקּ ֶדי ל ֹא ָשׁכ ְָח ִתּי:
ְתוֹר ְת אֱ מֶ ת:
119:142צִ ְד ָק ְת צ ֶֶדק לְ עוֹלָ ם ו ָ
ַ 119:143צר־וּמָ צוֹק ְמצָאוּנִי ִמצְ ותֶ י ַשׁﬠֲשֻׁ ﬠָ י:
119:144צ ֶֶדק ﬠֵ ְדותֶ י לְ עוֹלָ ם הֲ ִבי ֵננִי וְאֶ ְחיֶה:
אתי ְבכָל־לֵ ב ֲﬠ ֵננִי יְהוָה חֻ ֶקּי אֶ צּ ָֹרה:
ָ 119:145ק ָר ִ
הוֹשׁיﬠֵ נִי וְאֶ ְשׁ ְמ ָרה ﬠֵ דֹתֶ י :
ִ
אתי
ְ 119:146ק ָר ִ
ֶשׁף וָאֲ ַשׁוֵּﬠָ ה לדבריך ִל ְדבָ ְר יִחָ לְ ִתּי:
ִ 119:147ק ַדּ ְמ ִתּי בַ נּ ֶ
ִ 119:148ק ְדּמוּ ﬠֵ ינַי אַ ְשׁמֻ רוֹת לָ ִשׂיחַ ְבּ ִא ְמ ָרתֶ :
קוֹלי ִשׁ ְמﬠָ ה כְ חַ ְס ֶדּ יְהוָה כְּ ִמ ְשׁפָּ טֶ חַ יֵּנִי:
ִ 119:149
תּוֹר ְת ָרחָ קוּ:
ָ 119:150ק ְרבוּ ר ְֹדפֵ י זִ מָּ ה ִמ ָ
ָל־מצְ ותֶ י אֱ ֶמת:
ָ 119:151קרוֹב אַ תָּ ה יְהוָה ְוכ ִ
ֶ 119:152ק ֶדם י ַָדﬠְ ִתּי מֵ ﬠֵ דֹתֶ י כִּ י לְ עוֹלָ ם יְסַ ְדתָּ ם:
י־תוֹר ְת ל ֹא ָשׁכ ְָח ִתּי:
ָ
ְ 119:153ראֵ ה־ﬠָ ְניִי וְחַ לְּ ֵצנִי כִּ
יבי וּגְ אָ לֵ נִי לְ ִא ְמ ָר ְת חַ ֵיּנִי:
ִ 119:154ריבָ ה ִר ִ
ָ 119:155רחוֹק ֵמ ְר ָשׁ ִﬠים יְשׁוּﬠָ ה כִּ י־חֻ ֶקּי ל ֹא ָד ָרשׁוּ:
ַ 119:156רחֲ ֶמי ַר ִבּים יְהוָה כְּ ִמ ְשׁפָּ טֶ י חַ ֵיּנִי:
יתי:
ַ 119:157ר ִבּים ר ְֹדפַ י ְו ָצ ָרי מֵ ﬠֵ ְדותֶ י ל ֹא נ ִָט ִ
יתי בֹגְ ִדים וָאֶ ְת קוֹטָ ָטה אֲ ֶשׁר ִא ְמ ָר ְת ל ֹא ָשׁ ָמרוּ:
ָ 119:158ר ִא ִ
קּוּדי אָ הָ ְב ִתּי ְיהוָה כְּ חַ ְס ְדּ חַ ֵיּנִי:
י־פ ֶ
ְ 119:159ראֵ ה כִּ ִ
ָל־מ ְשׁפַּ ט צִ ְד ֶק :
ֹאשׁ־דּבָ ְר אֱ מֶ ת וּלְ עוֹלָ ם כּ ִ
ְ
119:160ר
וּמ ְדּבָ ְר פָּ חַ ד לִ ִבּי:
ָ 119:161שׂ ִרים ְר ָדפוּנִי ִחנָּם ומדבריך ִ
ל־א ְמ ָרתֶ כְּ מוֹ ֵצא ָשׁלָ ל ָרב:
ָ 119:162שׂשׂ אָ נֹכִ י ﬠַ ִ
תּוֹר ְת אָ הָ ְב ִתּי:
ֵאתי וַאֲ תַ ﬠֵ בָ ה ָ
ֶ 119:163שׁ ֶקר ָשׂנ ִ
ֶ 119:164שׁבַ ע בַּ יּוֹם ִהלַּ לְ ִתּי ﬠַ ל ִמ ְשׁפְּ טֵ י צִ ְד ֶק :
תוֹרתֶ וְאֵ ין־לָ מוֹ ִמכְ שׁוֹל:
ָ 119:165שׁלוֹם ָרב לְ אֹהֲ בֵ י ָ
יתי:
וּמצְ ותֶ י ﬠָ ִשׂ ִ
ִ 119:166שׂבַּ ְר ִתּי ִלישׁוּﬠָ ְת יְהוָה ִ

ָ 119:167שׁ ְמ ָרה נַפְ ִשׁי ﬠֵ דֹתֶ י וָאֹהֲ בֵ ם ְמאֹ ד:
ָל־דּ ָרכַי נֶגְ ֶדּ :
קּוּדי וְﬠֵ דֹתֶ י כִּ י כ ְ
ָ 119:168שׁמַ ְר ִתּי פִ ֶ
ִ 119:169תּ ְק ַרב ִרנּ ִָתי לְ פָ נֶי יְהוָה כִּ ְדבָ ְר הֲ ִבי ֵננִי:
ָ 119:170תּבוֹא ְתּ ִחנּ ִָתי לְ פָ נֶי כְּ ִא ְמ ָר ְת הַ צִּ ילֵ ִני:
119:171תַּ בַּ ﬠְ נָה ְשׂפָ תַ י ְתּ ִהלָּ ה כִּ י ְתלַ ְמּ ֵדנִי חֻ ֶקּי :
צֶּדק:
ֶ
ָל־מצְ ותֶ י
ַ 119:172תּﬠַ ן ְלשׁוֹנִי ִא ְמ ָר ֶת כִּ י כ ִ
קּוּדי בָ חָ ְר ִתּי:
ְ 119:173תּ ִהי־י ְָד ְלﬠָ זְ ֵרנִי כִּ י פִ ֶ
ְתוֹר ְת ַשׁﬠֲשֻׁ ﬠָ י:
119:174תָּ אַ ְב ִתּי לִ ישׁוּﬠָ ְת יְהוָה ו ָ
וּמ ְשׁפָּ ֶט ַיﬠֲזְ ֻרנִי:
ְ 119:175תּ ִחי־נַפְ ִשׁי וּ ְתהַ ְללֶ ָךּ ִ
יתי כְּ ֶשׂה אֹבֵ ד בַּ ֵקּשׁ ﬠַ ְב ֶדּ כִּ י ִמצְ ותֶ י ל ֹא ָשׁכ ְָח ִתּי:
ָ 119:176תּﬠִ ִ
אתי ַו ַיּ ֲﬠנֵנִי:
ִ 120:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת אֶ ל־יְהוָה בַּ ָצּ ָרתָ ה ִלּי ָק ָר ִ
ת־שׁ ֶקר ִמלָּ שׁוֹן ְר ִמיָּה:
ֶ
120:2יְהוָה הַ צִּ ילָ ה נַפְ ִשׁי ִמ ְשּׂפַ
120:3מַ ה־יִּ תֵּ ן לְ וּמַ ה־יֹּ ִסיף לָ לָ שׁוֹן ְר ִמיָּה:
ִ 120:4חצֵּי גִ בּוֹר ְשׁנוּנִים ﬠִ ם גַּחֲ לֵ י ְר ָת ִמים:
ַנְתּי ﬠִ ם־אָ הֳ לֵ י ֵק ָד ר:
120:5אוֹיָה־לִ י כִּ י־ג ְַר ִתּי מֶ ֶשׁ ָשׁכ ִ
ַ 120:6רבַּ ת ָשׁכְ נָה־לָּ הּ נ ְַפ ִשׁי ﬠִ ם שׂוֹנֵא ָשׁלוֹם:
ִי־שׁלוֹם וְכִ י אֲ ַדבֵּ ר הֵ ָמּה לַ ִמּ ְלחָ ָמה:
120:7אֲ נ ָ
ִ 121:1שׁיר לַ מַּ ﬠֲלוֹת אֶ ָשּׂא ﬠֵ ינַי אֶ ל־הֶ הָ ִרים מֵ אַ יִן יָב ֹא ﬠֶ זְ ִרי:
121:2ﬠֶ זְ ִרי מֵ ﬠִ ם יְהוָה עֹ ֵשׂה ָשׁמַ יִם וָאָ ֶרץ:
121:3אַ ל־יִתֵּ ן לַ מּוֹט ַרגְ לֶ אַ ל־יָנוּם שׁ ְֹמ ֶר :
ִישׁן שׁוֹמֵ ר י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִ 121:4הנֵּה ל ֹא־יָנוּם ְול ֹא י ָ
121:5יְהוָה שׁ ְֹמ ֶר יְהוָה צִ לְּ ﬠַ ל־יַד י ְִמי ֶנ :
121:6יוֹמָ ם הַ ֶשּׁמֶ שׁ ל ֹא־יַ ֶכּכָּה ְוי ֵָרחַ בַּ לָּ יְלָ ה:
ָל־רע י ְִשׁמֹר אֶ ת־נַפְ ֶשׁ :
121:7יְהוָה י ְִשׁמָ ְר ִמכּ ָ
ר־צֵאת וּבוֹאֶ ֵמﬠַ ָתּה וְﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ְ
121:8יְהוָה י ְִשׁ ָמ
ִ 122:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת לְ ָדוִד ָשׂמַ ְח ִתּי ְבּא ְֹמ ִרים לִ י בֵּ ית יְהוָה נֵלֵ :
ְרוּשׁלָ ִם:
עֹמדוֹת הָ יוּ ַרגְ לֵ ינוּ ִבּ ְשׁﬠָ ַר ִי י ָ
ְ 122:2
ְרוּשׁלַ ִם הַ ְבּנוּיָה כְּ ִﬠיר ֶשׁחֻ ְבּ ָרה־לָּ הּ י ְַח ָדּו:
122:3י ָ
ֶ 122:4שׁ ָשּׁם ﬠָ לוּ ְשׁבָ ִטים ִשׁ ְבטֵ י־יָהּ ﬠֵ דוּת ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ְלהֹ דוֹת לְ ֵשׁם יְהוָה:
122:5כִּ י ָשׁמָּ ה י ְָשׁבוּ כִ ְסאוֹת לְ ִמ ְשׁפָּ ט כִּ ְסאוֹת לְ בֵ ית ָדּוִיד:
ְרוּשׁלָ ִם י ְִשׁלָ יוּ אֹהֲ בָ ִי :
ַ 122:6שׁאֲ לוּ ְשׁלוֹם י ָ
י־שׁלוֹם ְבּחֵ ילֵ ַשׁלְ וָה ְבּאַ ְר ְמנוֹתָ ִי :
122:7י ְִה ָ
ְ 122:8למַ ﬠַ ן אַ חַ י ו ְֵרﬠָ י אֲ ַד ְבּ ָרה־נָּא ָשׁלוֹם בָּ :
122:9לְ ַמﬠַ ן בֵּ ית־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ אֲ בַ ְק ָשׁה טוֹב לָ :
אתי אֶ ת־ﬠֵ ינַי הַ יֹּ ְשׁ ִבי בַּ ָשּׁמָ ִים:
ָשׂ ִ
ִ 123:1שׁיר הַ ַמּﬠֲלוֹת אֵ לֶ י נ ָ
ִ 123:2הנֵּה כְ ﬠֵ ינֵי ﬠֲבָ ִדים אֶ ל־יַד אֲ דוֹנֵיהֶ ם כְּ ﬠֵ ינֵי ִשׁפְ חָ ה אֶ ל־יַד גְּ ִב ְר ָתּהּ כֵּן ﬠֵ ינֵינוּ אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ﬠַ ד ֶשׁיְּ חָ נֵּנוּ:
י־רב ָשׂבַ ﬠְ נוּ בוּז:
123:3חָ נֵּנוּ יְהוָה חָ נֵּנוּ כִּ ַ
ַ 123:4רבַּ ת ָשׂ ְבﬠָ ה־לָּ הּ נ ְַפ ֵשׁנוּ הַ לַּ ﬠַ ג הַ ַשּׁאֲ ַננִּים הַ בּוּז לִ גְ אֵ יוֹנִים:
ִ 124:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת לְ ָדוִד לוּלֵ י יְהוָה ֶשׁהָ יָה לָ נוּ י ֹאמַ ר־נָא י ְִשׂ ָראֵ ל:
124:2לוּלֵ י יְהוָה ֶשׁהָ יָה לָ נוּ ְבּ קוּם ﬠָ לֵ ינוּ אָ ָדם:
124:3אֲ זַי חַ יִּ ים ְבּלָ עוּנוּ בַּ חֲ רוֹת אַ פָּ ם בָּ נוּ:
124:4אֲ זַי הַ ַמּיִם ְשׁטָ פוּנוּ נ ְַחלָ ה ﬠָ בַ ר ﬠַ ל־נַפְ ֵשׁנוּ:
124:5אֲ זַי ﬠָ בַ ר ﬠַ ל־נ ְַפ ֵשׁנוּ הַ מַּ יִם הַ זֵּידוֹנִים:
124:6בָּ רוּ יְהוָה ֶשׁלּ ֹא נְתָ נָנוּ טֶ ֶרף לְ ִשׁנֵּיהֶ ם:
נִמלָ ְטנוּ:
יוֹק ִשׁים הַ פַּ ח ִנ ְשׁבָּ ר וַאֲ נ ְַחנוּ ְ
נִמלְ ָטה ִמפַּ ח ְ
124:7נַפְ ֵשׁנוּ כְּ צִ פּוֹר ְ
124:8ﬠֶ זְ ֵרנוּ ְבּ ֵשׁם יְהוָה עֹ ֵשׂה ָשׁמַ יִם וָאָ ֶרץ:
ִ 125:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת הַ בּ ְֹט ִחים בַּ יהוָה כְּ הַ ר־צִ יּוֹן ל ֹא־יִמּוֹט לְ עוֹלָ ם י ֵֵשׁב:
ְרוּשׁלַ ִם הָ ִרים סָ ִביב לָ הּ וַיהוָה סָ ִביב לְ ﬠַ מּוֹ מֵ ﬠַ תָּ ה וְﬠַ ד־עוֹלָ ם:
125:2י ָ
צַּדּ ִיקים ְבּﬠַ וְלָ ָתה י ְֵדיהֶ ם:
גּוֹרל הַ צַּ ִדּ ִיקים ְל ַמﬠַ ן ל ֹא־י ְִשׁ ְלחוּ הַ ִ
125:3כִּ י ל ֹא יָנוּחַ ֵשׁבֶ ט הָ ֶר ַשׁע ﬠַ ל ַ

ישׁ ִרים ְבּלִ בּוֹתָ ם:
טּוֹבים וְלִ ָ
יטיבָ ה יְהוָה לַ ִ
125:4הֵ ִ
125:5וְהַ מַּ ִטּים ﬠַ ַקלְ ַקלּוֹתָ ם יוֹלִ יכֵם יְהוָה אֶ ת־ ֹפּﬠֲלֵ י הָ אָ וֶן ָשׁלוֹם ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־שׁיבַ ת צִ יּוֹן הָ יִינוּ כְּ חֹ ְל ִמים:
ִ
ִ 126:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת ְבּשׁוּב יְהוָה אֶ
ֹאמרוּ בַ גּוֹיִם ִהגְ ִדּיל יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת ִﬠם־אֵ לֶּ ה:
126:2אָ ז יִמָּ לֵ א ְשׂחוֹק פִּ ינוּ וּלְ שׁוֹנֵנוּ ִרנָּה אָ ז י ְ
ִ 126:3הגְ ִדּיל יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת ﬠִ מָּ נוּ הָ יִינוּ ְשׂמֵ ִחים:
יתנוּ כַּאֲ פִ ִיקים בַּ ֶנּגֶב:
126:4שׁוּבָ ה יְהוָה אֶ ת־שבותנו ְשׁ ִב ֵ
126:5הַ זֹּ ְרﬠִ ים ְבּ ִד ְמﬠָ ה ְבּ ִרנָּה י ְִקצֹרוּ:
ֹתיו:
ֹשׂא אֲ ֻלמּ ָ
ֹשׂא ֶמ ֶשׁ ־הַ ָזּ ַרע בּ ֹא־יָבוֹא ְב ִרנָּה נ ֵ
126:6הָ לוֹ יֵלֵ וּבָ כֹה נ ֵ
ִ 127:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת לִ ְשׁ מֹה ִאם־יְהוָה ל ֹא־י ְִבנֶה בַ יִת ָשׁ ְוא ﬠָ ְמלוּ בוֹ ָניו בּוֹ ִאם־יְהוָה ל ֹא־י ְִשׁמָ ר־ﬠִ יר ָשׁוְא ָשׁ ַקד
שׁוֹמֵ ר:
י־שׁבֶ ת אֹכְ לֵ י לֶ חֶ ם הָ ֲﬠצ ִָבים כֵּן יִתֵּ ן לִ ִידידוֹ ֵשׁנָא:
ָ 127:2שׁוְא לָ כֶם מַ ְשׁכִּ ימֵ י קוּם ְמאַ חֲ ֵר ֶ
ִ 127:3הנֵּה נַחֲ לַ ת יְהוָה בָּ נִים ָשׂכָר פְּ ִרי הַ בָּ טֶ ן:
עוּרים:
127:4כְּ ִחצִּ ים ְבּיַד־גִּ בּוֹר כֵּן ְבּנֵי הַ נְּ ִ
127:5אַ ְשׁ ֵרי הַ גֶּבֶ ר אֲ ֶשׁר ִמלֵּ א אֶ ת־אַ ְשׁפָּ תוֹ מֵ הֶ ם ל ֹא־ ֵי ֹבשׁוּ כִּ י־י ְַד ְבּ רוּ אֶ ת־אוֹי ְִבים בַּ ָשּׁﬠַ ר:
ִ 128:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת אַ ְשׁ ֵרי כָּל־ ְי ֵרא יְהוָה הַ הֹ לֵ ִבּ ְד ָרכָיו:
128:2יְגִ יﬠַ כַּפֶּ י כִּ י ת ֹאכֵל אַ ְשׁ ֶרי ְו טוֹב לָ :
ֵיתים סָ ִביב ְלשֻׁ לְ חָ ֶנ :
ית בָּ נֶי כִּ ְשׁ ִתלֵ י ז ִ
128:3אֶ ְשׁ ְתּ כְּ גֶפֶ ן ֹפּ ִריָּה ְבּי ְַרכְּ תֵ י בֵ ֶ
ִ 128:4הנֵּה כִ י־כֵן ְיב ַֹר גָּבֶ ר י ְֵרא יְהוָה:
רוּשׁלָ ִם כֹּל יְמֵ י חַ יֶּי :
128:5יְבָ ֶרכְ יְהוָה ִמצִּ יּוֹן ְוּראֵ ה ְבּ טוּב ְי ָ
ְ 128:6וּראֵ ה־בָ נִים ְלבָ נֶי ָשׁלוֹם ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל:
עוּרי י ֹאמַ ר־נָא י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִ 129:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת ַרבַּ ת צְ ָררוּנִי ִמ ְנּ ַ
עוּרי גַּם ל ֹא־יָכְ לוּ לִ י:
ַ 129:2רבַּ ת צְ ָררוּנִי ִמ ְנּ ָ
129:3ﬠַ ל־גּ ִַבּי חָ ְרשׁוּ חֹ ְר ִשׁים הֶ אֱ ִריכוּ למענותם לְ מַ ֲﬠנִיתָ ם:
129:4יְהוָה צ ִַדּיק ִק ֵצּץ ﬠֲבוֹת ְר ָשׁﬠִ ים:
129:5יֵבֹשׁוּ ְו ִיסֹּגוּ אָ חוֹר כֹּל שֹׂנְאֵ י צִ יּוֹן:
129:6י ְִהיוּ כַּחֲ צִ יר גַּגּוֹת ֶשׁ ַקּ ְדמַ ת ָשׁלַ ף יָבֵ שׁ:
ֶ 129:7שׁלּ ֹא ִמלֵּ א כַפּוֹ קוֹ ֵצר ו ְִחצְ נוֹ ְמﬠַ מֵּ ר:
עֹב ִרים ִבּ ְרכַּת־יְהוָה אֲ לֵ יכֶם בֵּ ַרכְ נוּ אֶ ְתכֶם ְבּ ֵשׁם יְהוָה:
ְ 129:8ול ֹא אָ ְמרוּ הָ ְ
אתי יְהוָה:
ִ 130:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת ִממַּ ﬠֲמַ ִקּים ְק ָר ִ
קוֹלי ִתּ ְהיֶינָה אָ זְ נֶי ַקשֻּׁ בוֹת לְ קוֹל תַּ חֲ נוּנָי:
130:2אֲ ֹדנָי ִשׁ ְמﬠָ ה ְב ִ
ִ 130:3אם־ﬠֲונוֹת ִתּ ְשׁמָ ר־יָהּ אֲ ֹדנָי ִמי יַ ֲﬠמֹד:
130:4כִּ י־ﬠִ ְמּ הַ ְסּלִ יחָ ה ְל ַמﬠַ ן ִתּוּ ֵָרא:
יתי יְהוָה ִקוְּ תָ ה נַפְ ִשׁי וְלִ ְדבָ רוֹ הוֹחָ לְ ִתּי:
ִ 130:5קוִּ ִ
130:6נַפְ ִשׁי לַ א ֹדנָי ִמשּׁ ְֹמ ִרים לַ בּ ֶֹקר שׁ ְֹמ ִרים לַ בּ ֶֹקר:
י־ﬠם־יְהוָה הַ חֶ סֶ ד וְהַ ְרבֵּ ה ﬠִ מּוֹ פְ דוּת:
130:7יַחֵ ל י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יְהוָה כִּ ִ
130:8וְהוּא י ְִפ ֶדּה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמכֹּל ﬠֲונֹתָ יו:
נִפלָ אוֹת ִמ ֶמּנִּי:
וּב ְ
ֹא־הלַּ כְ ִתּי ִבּגְ דֹלוֹת ְ
ֹא־רמוּ ﬠֵ ינַי ְול ִ
ִ 131:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת לְ ָדוִד יְהוָה ל ֹא־גָבַ הּ לִ ִבּי ְול ָ
יתי וְדוֹמַ ְמ ִתּי נַפְ ִשׁי כְּ גָמֻ ל ﬠֲלֵ י ִאמּוֹ ַכּגָּמֻ ל ﬠָ לַ י נ ְַפ ִשׁי:
ִ 131:2אם־ל ֹא ִשׁוִּ ִ
131:3יַחֵ ל י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־יְהוָה מֵ ﬠַ תָּ ה וְﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ִ 132:1שׁיר הַ ַמּﬠֲלוֹת זְ כוֹר־יְהוָה ְל ָדוִד אֵ ת כָּל־ﬠֻנּוֹתוֹ:
132:2אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לַ יהוָה נ ַָדר לַ אֲ ִביר יַﬠֲקֹ ב:
ִ 132:3אם־אָ ב ֹא ְבּאֹהֶ ל בֵּ י ִתי ִאם־אֶ ﬠֱלֶ ה ﬠַ ל־ﬠֶ ֶרשׂ יְצוּﬠָ י:
נוּמה:
ִ 132:4אם־אֶ תֵּ ן ְשׁנַת לְ ﬠֵ ינָי ְלﬠַ ְפﬠַ פַּ י ְתּ ָ
132:5ﬠַ ד־אֶ ְמצָא ָמקוֹם לַ יהוָה ִמ ְשׁכָּנוֹת לַ אֲ ִביר ַי ֲﬠקֹ ב:
ֵה־שׁ ַמﬠֲנוּהָ ְבאֶ ְפ ָר ָתה ְמצָ אנוּהָ ִבּ ְשׂ ֵדי־יָﬠַ ר:
ִ 132:6הנּ ְ
132:7נָבוֹאָ ה לְ ִמ ְשׁכְּ נוֹתָ יו ִנ ְשׁתַּ חֲ וֶה לַ הֲ דֹם ַרגְ לָ יו:
132:8קוּמָ ה יְהוָה ִל ְמנוּחָ תֶ אַ תָּ ה וַאֲ רוֹן ֻﬠ ֶזּ :
ידי י ְַרנֵּנוּ:
132:9כֹּהֲ נֶי יִלְ ְבּשׁוּ־צ ֶֶדק וַחֲ ִס ֶ
132:10בַּ ﬠֲבוּר ָדּוִד ﬠַ ְב ֶדּ אַ ל־תָּ ֵשׁב פְּ נֵי ְמ ִשׁיחֶ :

132:11נ ְִשׁבַּ ע־יְהוָה ְל ָדוִד אֱ ֶמת ל ֹא־יָשׁוּב ִמ ֶמּנָּה ִמפְּ ִרי ִב ְטנְ אָ ִשׁית לְ כִ סֵּ א־לָ :
ַם־בּנֵיהֶ ם ﬠ ֲֵדי־ﬠַ ד י ְֵשׁבוּ לְ כִ סֵּ א־לָ :
יתי וְﬠֵ ד ִֹתי זוֹ אֲ לַ ְמּ ֵדם גּ ְ
ִ 132:12אם־י ְִשׁ ְמרוּ בָ נֶי ְבּ ִר ִ
מוֹשׁב לוֹ:
ָ
132:13כִּ י־בָ חַ ר יְהוָה ְבּצִ יּוֹן ִאוָּהּ לְ
ֹאת־מנוּחָ ִתי ﬠ ֲֵדי־ﬠַ ד פֹּה־אֵ ֵשׁב כִּ י ִאוִּ ִתיהָ :
ְ
132:14ז
ֵידהּ בָּ ֵר אֲ בָ ֵר אֶ ְביוֹנֶיהָ אַ ְשׂ ִבּיﬠַ לָ חֶ ם:
132:15צ ָ
ידיהָ ַרנֵּן י ְַרנֵּנוּ:
ְ 132:16וכֹהֲ נֶיהָ אַ לְ ִבּישׁ י ֶַשׁע וַחֲ ִס ֶ
יחי:
ָ 132:17שׁם אַ צְ ִמיחַ ֶק ֶרן לְ ָדוִד ﬠָ ַרכְ ִתּי נֵר לִ ְמ ִשׁ ִ
ֹשׁת וְﬠָ לָ יו יָצִ יץ נִזְ רוֹ:
132:18אוֹיְבָ יו אַ לְ ִבּישׁ בּ ֶ
וּמה־נּ ִָﬠים ֶשׁבֶ ת אַ ִחים גַּם־יָחַ ד:
ִ 133:1שׁיר הַ ַמּﬠֲלוֹת ְל ָדוִד ִהנֵּה ַמה־טּוֹב ַ
ל־פּי ִמדּוֹתָ יו:
ַשּׁ ֶמן הַ טּוֹב ﬠַ ל־הָ ר ֹאשׁ יֹ ֵרד ﬠַ ל־הַ זָּ ָקן זְ ַקן־אַ הֲ רֹן ֶשׁיֹּ ֵרד ﬠַ ִ
133:2כּ ֶ
133:3כְּ טַ ל־חֶ ְרמוֹן ֶשׁיֹּ ֵרד ﬠַ ל־הַ ְר ֵרי צִ יּוֹן כִּ י ָשׁם צִ וָּה יְהוָה אֶ ת־הַ ְבּ ָרכָה חַ יִּ ים ﬠַ ד־הָ עוֹלָ ם:
עֹמ ִדים ְבּבֵ ית־יְהוָה בַּ לֵּ ילוֹת:
ִ 134:1שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת ִהנֵּה בָּ ֲרכוּ אֶ ת־יְהוָה כָּל־ﬠַ ְב ֵדי יְהוָה הָ ְ
קֹדשׁ וּבָ רֲ כוּ אֶ ת־יְהוָה:
ְ 134:2שׂאוּ־י ְֵדכֶם ֶ
134:3יְבָ ֶרכְ יְהוָה ִמצִּ יּוֹן עֹ ֵשׂה ָשׁמַ יִם וָאָ ֶרץ:
ת־שׁם יְהוָה הַ לְ לוּ ﬠַ ְב ֵדי יְהוָה:
ֵ
135:1הַ לְ לוּ יָהּ הַ לְ לוּ אֶ
עֹמ ִדים ְבּבֵ ית יְהוָה ְבּחַ צְ רוֹת בֵּ ית אֱ הֵ ינוּ:
ֶ 135:2שׁ ְ
135:3הַ לְ לוּ־יָהּ כִּ י־טוֹב יְהוָה ז ְַמּרוּ ִל ְשׁמוֹ כִּ י נָﬠִ ים:
135:4כִּ י־יַﬠֲקֹב בָּ חַ ר לוֹ יָהּ י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְסגֻלָּ תוֹ:
135:5כִּ י אֲ נִי י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י־גָדוֹל יְהוָה וַאֲ ֹדנֵינוּ ִמכָּל־אֱ ִהים:
ָל־תּהוֹמוֹת:
135:6כֹּל אֲ ֶשׁר־חָ פֵ ץ יְהוָה ﬠָ ָשׂה בַּ ָשּׁמַ יִם וּבָ אָ ֶרץ בַּ יּ ִַמּים ְוכ ְ
135:7מַ ﬠֲלֶ ה נ ְִשׂ ִאים ִמ ְקצֵה הָ אָ ֶרץ ְבּ ָר ִקים לַ ָמּ ָטר ﬠָ ָשׂה מוֹצֵ א־רוּחַ ֵמאוֹצְ רוֹתָ יו:
ד־בּהֵ מָ ה:
כוֹרי ִמצְ ָריִם מֵ אָ ָדם ﬠַ ְ
ֶ 135:8שׁ ִהכָּה ְבּ ֵ
וּבכָל־ﬠֲבָ ָדיו:
ָ 135:9שׁלַ ח אֹתוֹת וּמ ְֹפ ִתים ְבּתוֹכֵכִ י ִמצְ ָריִם ְבּפַ ְרעֹ ה ְ
ֲצוּמים:
ֶ 135:10שׁ ִהכָּה גּוֹיִם ַר ִבּים וְהָ ַרג ְמלָ כִ ים ﬠ ִ
135:11לְ ִסיחוֹן מֶ לֶ הָ אֱ מ ִֹרי וּלְ עוֹג מֶ לֶ הַ בָּ ָשׁן וּלְ כֹל ַמ ְמלְ כוֹת כְּ נָﬠַ ן:
ְ 135:12ונָתַ ן אַ ְר ָצם נַחֲ לָ ה נַחֲ לָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ מּוֹ:
135:13יְהוָה ִשׁ ְמ לְ עוֹלָ ם יְהוָה זִ כְ ְר לְ דֹר־וָדֹר:
135:14כִּ י־י ִָדין יְהוָה ﬠַ מּוֹ ְוﬠַ ל־ﬠֲבָ ָדיו י ְִתנֶחָ ם:
ֲשׂה י ְֵדי אָ ָדם:
ֲ 135:15ﬠצַבֵּ י הַ גּוֹיִם כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב מַ ﬠ ֵ
135:16פֶּ ה־לָ הֶ ם ְול ֹא י ְַדבֵּ רוּ ﬠֵ י ַניִם לָ הֶ ם ְול ֹא ִי ְראוּ:
135:17אָ זְ ַניִם לָ הֶ ם ְול ֹא יַאֲ זִ ינוּ אַ ף אֵ ין־יֶשׁ־רוּחַ ְבּ ִפיהֶ ם:
135:18כְּ מוֹהֶ ם י ְִהיוּ עֹ ֵשׂיהֶ ם כֹּל אֲ ֶשׁר־ ֹבּ ֵטחַ בָּ הֶ ם:
135:19בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ ֲרכוּ אֶ ת־יְהוָה בֵּ ית אַ הֲ רֹן בָּ ֲרכוּ אֶ ת־יְהוָה:
135:20בֵּ ית הַ לֵּ וִי בָּ ֲרכוּ אֶ ת־יְהוָה י ְִראֵ י יְהוָה בָּ ֲרכוּ אֶ ת־יְהוָה:
רוּשׁלָ ִם הַ ְללוּ־יָהּ:
שׁכֵן ְי ָ
135:21בָּ רוּ יְהוָה ִמצִּ יּוֹן ֹ
136:1הוֹדוּ לַ יהוָה כִּ י־טוֹב כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:2הוֹדוּ לֵ א הֵ י הָ אֱ ִהים כִּ י ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:3הוֹדוּ לַ אֲ ֹדנֵי הָ אֲ ֹדנִים כִּ י לְ עֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:4לְ עֹ ֵשׂה נִפְ לָ אוֹת גְּ דֹלוֹת לְ בַ דּוֹ כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:5לְ עֹ ֵשׂה הַ ָשּׁמַ יִם ִבּ ְתבוּנָה כִּ י ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:6לְ ר ַֹקע הָ אָ ֶרץ ﬠַ ל־הַ מָּ יִם כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
אוֹרים גְּ דֹלִ ים כִּ י ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ְ 136:7לעֹ ֵשׂה ִ
136:8אֶ ת־הַ ֶשּׁ ֶמשׁ לְ ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת בַּ יּוֹם כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:9אֶ ת־הַ יּ ֵָרחַ וְכוֹכ ִָבים לְ ֶמ ְמ ְשׁלוֹת בַּ לָּ יְלָ ה כִּ י ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
כוֹריהֶ ם כִּ י ְל עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ְ 136:10ל ַמכֵּה ִמצְ ַריִם ִבּ ְב ֵ
136:11וַיּוֹצֵא י ְִשׂ ָראֵ ל ִמתּוֹכָם כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
וּבזְ רוֹﬠַ נְ טוּיָה כִּ י ְל עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ְ 136:12בּיָד חֲ ז ָָקה ִ

ְ 136:13לגֹ זֵר יַם־סּוֹף 1לִ גְ ז ִָרים כִּ י ְל עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:14וְהֶ ﬠ ֱִביר י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּתוֹכוֹ כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ְ 136:15ו ִנﬠֵ ר פַּ ְרעֹה וְחֵ ילוֹ ְביַם־סּוֹף 2כִּ י ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
מוֹלי ﬠַ מּוֹ בַּ ִמּ ְדבָּ ר כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:16לְ ִ
ְ 136:17ל ַמכֵּה ְמלָ כִ ים גְּ דֹלִ ים כִּ י ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:18וַיַּהֲ רֹג ְמלָ כִ ים אַ ִדּ ִירים כִּ י ְל עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:19לְ ִסיחוֹן מֶ לֶ הָ אֱ מ ִֹרי כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
וּלעוֹג ֶמלֶ הַ בָּ ָשׁן כִּ י ְל עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ְ 136:20
ְ 136:21ונָתַ ן אַ ְרצָם לְ נַחֲ לָ ה כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:22נַחֲ לָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ְבדּוֹ כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ֶ 136:23שׁ ְבּ ִשׁפְ לֵ נוּ ָזכַר לָ נוּ כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:24וַיִּ פְ ְר ֵקנוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:25נֹתֵ ן לֶ חֶ ם לְ כָל־בָּ ָשׂר כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
136:26הוֹדוּ לְ אֵ ל הַ ָשּׁמָ יִם כִּ י לְ עוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
137:1ﬠַ ל נַהֲ רוֹת בָּ בֶ ל ָשׁם י ַָשׁ ְבנוּ גַּם־בָּ כִ ינוּ ְבּזָכְ ֵרנוּ אֶ ת־צִ יּוֹן:
ֹרוֹתינוּ:
137:2ﬠַ ל־ﬠ ֲָר ִבים ְבּתוֹכָהּ תָּ ִלינוּ כִּ נּ ֵ
י־שׁיר וְתוֹלָ לֵ ינוּ ִשׂ ְמחָ ה ִשׁירוּ לָ נוּ ִמ ִשּׁיר צִ יּוֹן:
137:3כִּ י ָשׁם ְשׁאֵ לוּנוּ שׁוֹבֵ ינוּ ִדּ ְב ֵר ִ
ת־שׁיר־יְהוָה ﬠַ ל אַ ְדמַ ת ֵנכָר:
ִ
137:4אֵ י נ ִָשׁיר אֶ
ְרוּשׁלָ ִם ִתּ ַשׁכַח 3י ְִמינִי:
ִ 137:5אם־אֶ ְשׁכָּחֵ י ָ
ְרוּשׁלַ ִם ﬠַ ל ר ֹאשׁ ִשׂ ְמחָ ִתי:
ק־לשׁוֹנִי לְ ִחכִּ י ִאם־ל ֹא אֶ זְ כְּ ֵרכִ י ִאם־ל ֹא אַ ﬠֲלֶ ה אֶ ת־י ָ
ִ 137:6תּ ְדבַּ ְ
רוּשׁלָ ִם הָ א ְֹמ ִרים ﬠָ רוּ ﬠָ רוּ ﬠַ ד הַ ְיסוֹד בָּ הּ:
137:7זְ כֹר יְהוָה לִ ְבנֵי אֱ דוֹם אֵ ת יוֹם ְי ָ
ְשׁלֶּ ם־לָ אֶ ת־גְּ מוּלֵ ֶשׁגָּמַ לְ ְתּ לָ נוּ:
דוּדה אַ ְשׁ ֵרי ֶשׁי ַ
137:8בַּ ת־בָּ בֶ ל הַ ְשּׁ ָ
137:9אַ ְשׁ ֵרי ֶשׁיּ ֹאחֵ ז וְנִפֵּ ץ אֶ ת־עֹלָ לַ ִי אֶ ל־הַ סָּ לַ ע:
138:1לְ ָדוִד יְהוָה ְ 4בכָל־לִ ִבּי ֶנגֶד אֱ ִהים אֲ ז ְַמּ ֶרךָּ:
ָל־שׁ ְמ ִא ְמ ָרתֶ :
י־הגְ ַדּ ְל ָתּ ﬠַ ל־כּ ִ
ת־שׁמֶ ﬠַ ל־חַ ְס ְדּ וְﬠַ ל־אֲ ִמ ֶתּ כִּ ִ
ְ
ְאוֹדה אֶ
138:2אֶ ְשׁתַּ חֲ וֶה אֶ ל־הֵ יכַל ָק ְד ְשׁ ו ֶ
אתי ו ַַתּ ֲﬠ ֵננִי תַּ ְר ִהבֵ ִני ְבנַפְ ִשׁי עֹז:
ְ 138:3בּיוֹם ָק ָר ִ
י־פי :
138:4יוֹדוּ יְהוָה כָּל־מַ לְ כֵי־אָ ֶרץ כִּ י ָשׁ ְמעוּ ִא ְמ ֵר ִ
ְ 138:5וי ִָשׁירוּ ְבּ ַד ְרכֵי יְהוָה כִּ י גָדוֹל כְּ בוֹד יְהוָה:
ְשׁפָ ל ִי ְראֶ ה ְו ָגבֹהַּ ִממֶּ ְרחָ ק ְיי ֵָד ע:
י־רם יְהוָה ו ָ
138:6כִּ ָ
ְתוֹשׁיﬠֵ נִי י ְִמי ֶנ :
ִ 138:7אם־אֵ לֵ ְבּ ֶק ֶרב ָצ ָרה ְתּחַ ֵיּנִי ﬠַ ל אַ ף ֹאיְבַ י ִתּ ְשׁלַ ח י ֶָד ו ִ
ל־תּ ֶרף:
ֲשׂי י ֶָדי אַ ֶ
138:8יְהוָה יִגְ מֹר בַּ ﬠ ֲִדי יְהוָה חַ ְס ְדּ ְל עוֹלָ ם ַמﬠ ֵ
139:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ לְ ָדוִד ִמזְ מוֹר יְהוָה חֲ ַק ְרתַּ נִי וַתֵּ ָד ע:
139:2אַ תָּ ה י ַָדﬠְ תָּ ִשׁ ְב ִתּי וְקוּ ִמי בַּ נְתָּ ה לְ ֵרﬠִ י מֵ ָרחוֹק:
ְתּה:
ָל־דּ ָרכַי ִה ְס ַכּנ ָ
139:3אָ ְר ִחי ו ְִר ְבﬠִ י ז ִֵריתָ ְוכ ְ
139:4כִּ י אֵ ין ִמלָּ ה ִבּלְ שׁוֹנִי הֵ ן יְהוָה י ַָדﬠְ תָּ כֻלָּ הּ:
139:5אָ חוֹר ו ֶָק ֶדם ַצ ְרתָּ ִני וַתָּ ֶשׁת ﬠָ לַ י כַּפֶּ כָה:
139:6פלאיה ְפּ ִליאָ ה ַדﬠַ ת ִממֶּ נִּי ִנ ְשׂגְּ בָ ה ל ֹא־אוּכַל לָ הּ:
139:7אָ נָה אֵ לֵ מֵ רוּחֶ וְאָ נָה ִמפָּ נֶי אֶ ְב ָרח:
ִ 139:8אם־אֶ סַּ ק ָשׁ ַמיִם ָשׁם אָ ָתּה וְאַ צִּ יﬠָ ה ְשּׁאוֹל ִה ֶנּךָּ:
י־שׁחַ ר אֶ ְשׁכְּ נָה ְבּאַ חֲ ִרית יָם:
139:9אֶ ָשּׂא כַנְפֵ ָ
ַם־שׁם י ְָד תַ ְנחֵ נִי ְות ֹאחֲ ֵזנִי י ְִמי ֶנ :
139:10גּ ָ
139:11וָאֹמַ ר אַ ־חֹ ֶשׁ יְשׁוּפֵ נִי וְלַ יְלָ ה אוֹר בַּ ﬠ ֲֵדנִי:
ָאוֹרה:
139:12גַּם־חֹ ֶשׁ ל ֹא־י ְַח ִשׁי ִמ ֶמּ וְלַ יְלָ ה כַּיּוֹם י ִָאיר כַּחֲ ֵשׁיכָה כּ ָ
139:13כִּ י־אַ תָּ ה ָקנִיתָ כִ לְ יֹ תָ י ְתּסֻ ֵכּנִי ְבּבֶ טֶ ן ִא ִמּי:
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ֲשׂי ְונַפְ ִשׁי יֹ ַדﬠַ ת ְמאֹד:
יתי נִפְ לָ ִאים מַ ﬠ ֶ
נוֹראוֹת נִפְ לֵ ִ
אוֹד ﬠַ ל כִּ י ָ
ְ 139:14
יתי בַ סֵּ תֶ ר ֻר ַקּ ְמ ִתּי ְבּ ַת ְח ִתּיּוֹת אָ ֶרץ:
ֻשּׂ ִ
139:15ל ֹא־נִכְ חַ ד ﬠָ צְ ִמי ִממֶּ ָךּ אֲ ֶשׁר־ﬠ ֵ
ל־ספְ ְר כֻּלָּ ם ִיכָּתֵ בוּ י ִָמים יֻ ָצּרוּ ולא וְלוֹ אֶ חָ ד בָּ הֶ ם:
139:16גָּלְ ִמי ָראוּ ﬠֵ ינֶי וְﬠַ ִ
אשׁיהֶ ם:
139:17וְלִ י מַ ה־יּ ְָקרוּ ֵרﬠֶ י אֵ ל מֶ ה ﬠָ צְ מוּ ָר ֵ
ְעוֹדי ﬠִ מָּ :
139:18אֶ ְספְּ ֵרם מֵ חוֹל י ְִרבּוּן הֱ ִקיצ ִֹתי ו ִ
ם־תּ ְקטֹל אֱ לוֹהַּ ָר ָשׁ ע וְאַ ְנ ֵשׁי ָד ִמים סוּרוּ מֶ נִּי:
ִ 139:19א ִ
ֹאמ ֻר ִל ְמזִ ָמּה נָשֻׂ א לַ ָשּׁוְא ﬠָ ֶרי :
139:20אֲ ֶשׁר י ְ
קוֹממֶ י אֶ ְתקוֹטָ ט:
וּב ְת ְ
לוֹא־מ ַשׂנְאֶ י יְהוָה אֶ ְשׂנָא ִ
ְ
139:21הֲ
ֵאתים ְלאוֹי ְִבים הָ יוּ ִלי:
139:22תַּ כְ ִלית ִשׂנְאָ ה ְשׂנ ִ
139:23חָ ְק ֵרנִי אֵ ל ו ְַדע לְ בָ ִבי ְבּחָ ֵננִי ו ְַדע ַשׂ ְרﬠַ פָּ י:
ם־דּ ֶר ־עֹ צֶב ִבּי וּ ְנחֵ נִי ְבּ ֶד ֶר עוֹלָ ם:
ְ 139:24וּראֵ ה ִא ֶ
140:1לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִד:
140:2חַ לְּ ֵצנִי יְהוָה מֵ אָ ָדם ָרע מֵ ִאישׁ חֲ מָ ִסים ִתּ ְנצְ ֵרנִי:
140:3אֲ ֶשׁר חָ ְשׁבוּ ָרעוֹת ְבּלֵ ב כָּל־יוֹם יָגוּרוּ ִמלְ חָ מוֹת:
ָ 140:4שׁנֲנוּ לְ שׁוֹנָם כְּ מוֹ־נָחָ שׁ חֲ מַ ת ﬠַ כְשׁוּב תַּ חַ ת ְשׂפָ תֵ ימוֹ סֶ לָ ה:
ידי ָר ָשׁ ע מֵ ִאישׁ חֲ מָ ִסים ִתּ ְנצְ ֵרנִי אֲ ֶשׁר חָ ְשׁבוּ ִל ְדחוֹת ְפּﬠָ ָמי:
ָ 140:5שׁ ְמ ֵרנִי יְהוָה ִמ ֵ
תוּ־לי סֶ לָ ה:
ִ
ָ 140:6ט ְמנוּ־ג ִֵאים פַּ ח ִלי וַחֲ בָ לִ ים פָּ ְרשׂוּ ֶר ֶשׁת לְ יַד־מַ ְﬠגָּל מ ְֹק ִשׁים ָשׁ
140:7אָ ַמ ְר ִתּי לַ יהוָה אֵ לִ י אָ תָּ ה הַ אֲ זִ ינָה יְהוָה קוֹל תַּ חֲ נוּנָי:
ָשׁק:
ֹאשׁי ְבּיוֹם נ ֶ
140:8יְהֹ וִה אֲ ֹדנָי עֹז יְשׁוּﬠָ ִתי סַ כֹּתָ ה לְ ר ִ
ל־תּפֵ ק יָרוּמוּ סֶ לָ ה:
ל־תּ ֵתּן יְהוָה מַ אֲ ַויֵּי ָר ָשׁ ע זְ ָממוֹ אַ ָ
140:9אַ ִ
140:10ר ֹאשׁ ְמ ִסבָּ י ﬠֲמַ ל ְשׂפָ תֵ ימוֹ יכסומו ְיכַסֵּ מוֹ:
140:11ימיטו יִמּוֹטוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם גֶּחָ לִ ים בָּ אֵ שׁ יַפִּ לֵ ם ְבּמַ הֲ מֹרוֹת בַּ ל־יָקוּמוּ:
ְצוּדנּוּ לְ מַ ְדחֵ פֹת:
ִ 140:12אישׁ לָ שׁוֹן בַּ ל־יִכּוֹן בָּ אָ ֶרץ ִאישׁ־חָ מָ ס ָרע י ֶ
ֲשׂה יְהוָה ִדּין ﬠָ נִי ִמ ְשׁפַּ ט אֶ ְביֹ נִים:
140:13ידעת י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י־יַﬠ ֶ
ְשׁ ִרים אֶ ת־פָּ נֶי :
צַדּ ִיקים יוֹדוּ ִל ְשׁ ֶמ י ְֵשׁבוּ י ָ
ִ
140:14אַ
חוּשׁה לִּ י הַ אֲ זִ ינָה קוֹלִ י ְבּ ָק ְר ִאי־לָ :
ָ
אתי
ִ 141:1מזְ מוֹר לְ ָדוִד יְהוָה ְק ָר ִ
ִ 141:2תּכּוֹן ְתּפִ לָּ ִתי ְקטֹ ֶרת לְ פָ נֶי מַ ְשׂאַ ת כַּפַּ י ִמ ְנחַ ת־ﬠָ ֶרב:
ל־דּל ְשׂפָ תָ י:
ִ 141:3שׁיתָ ה ְיהוָה ָשׁ ְמ ָרה לְ פִ י ִנצְּ ָרה ﬠַ ַ
ישׁים פֹּ ﬠֲלֵ י־אָ וֶן וּבַ ל־אֶ לְ חַ ם ְבּמַ ְנﬠַ מֵּ יהֶ ם:
ת־א ִ
ִ
141:4אַ ל־תַּ ט־לִ ִבּי לְ ָדבָ ר ָרע לְ ִה ְתעוֹלֵ ל ﬠֲלִ לוֹת ְבּ ֶר ַשׁע אֶ
עוֹתיהֶ ם:
וּת ִפלָּ ִתי ְבּ ָר ֵ
ֹאשׁי כִּ י־עוֹד ְ
141:5יֶהֶ לְ מֵ נִי־צ ִַדּיק חֶ סֶ ד וְיוֹכִ יחֵ נִי ֶשׁמֶ ן ר ֹאשׁ אַ ל־יָ ִני ר ִ
ְשׁ ְמעוּ אֲ מָ ַרי כִּ י נָﬠֵ מוּ:
ידי־סֶ לַ ע שֹׁפְ טֵ יהֶ ם ו ָ
141:6נ ְִשׁ ְמטוּ ִב ֵ
141:7כְּ מוֹ פֹלֵ חַ וּב ֵֹקﬠַ בָּ אָ ֶרץ נִפְ זְ רוּ ֲﬠצָמֵ ינוּ לְ פִ י ְשׁאוֹל:
ל־תּﬠַ ר נ ְַפ ִשׁי:
יתי אַ ְ
141:8כִּ י אֵ לֶ י יְהֹ וִה אֲ ֹדנָי ﬠֵ ינָי ְבּכָה חָ ִס ִ
ידי פַ ח י ְָקשׁוּ לִ י וּמ ְֹקשׁוֹת ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן:
ָ 141:9שׁ ְמ ֵרנִי ִמ ֵ
141:10יִפְּ לוּ ְבמַ כְ מ ָֹריו ְר ָשׁﬠִ ים יַחַ ד אָ נֹכִ י ﬠַ ד־אֶ ﬠֱבוֹר:
142:1מַ ְשׂכִּ יל ְל ָדוִד ִבּ ְהיוֹתוֹ בַ ְמּﬠָ ָרה ְתפִ לָּ ה:
קוֹלי אֶ ל־יְהוָה אֶ זְ ﬠָ ק קוֹלִ י אֶ ל־יְהוָה אֶ ְתחַ נָּן:
ִ 142:2
יחי ָצ ָר ִתי לְ פָ נָיו אַ גִּ יד:
142:3אֶ ְשׁ ֹפּ לְ פָ נָיו ִשׂ ִ
רוּחי וְאַ תָּ ה י ַָדﬠְ ָתּ נ ְִתיבָ ִתי ְבּ ֹא ַרח־זוּ אֲ הַ לֵּ טָ ְמנוּ פַ ח ִלי:
ְ 142:4בּ ִה ְתﬠַ טֵּ ף ﬠָ לַ י ִ
דּוֹרשׁ לְ נ ְַפ ִשׁי:
142:5הַ בֵּ יט י ִָמין ְוּראֵ ה וְאֵ ין־לִ י מַ כִּ יר אָ בַ ד מָ נוֹס ִממֶּ ִנּי אֵ ין ֵ
142:6זָﬠַ ְק ִתּי אֵ לֶ י יְהוָה אָ ַמ ְר ִתּי אַ תָּ ה ַמ ְח ִסי חֶ ְל ִקי ְבּאֶ ֶרץ הַ חַ יִּ ים:
לּוֹתי ְמאֹד הַ צִּ ילֵ נִי מֵ ר ְֹדפַ י כִּ י אָ ְמצוּ ִממֶּ נִּי:
י־ד ִ
ל־רנּ ִָתי כִּ ַ
142:7הַ ְק ִשׁיבָ ה אֶ ִ
צַדּ ִיקים כִּ י ִתגְ מֹל ﬠָ לָ י:
ת־שׁמֶ ִבּי יַכְ ִתּרוּ ִ
ְ
142:8הוֹצִ יאָ ה ִממַּ ְסגֵּר נַפְ ִשׁי לְ הוֹדוֹת אֶ
ל־תּחֲ נוּנַי בֶּ אֱ מֻ נ ְָת ֲﬠנֵנִי ְבּצִ ְד ָק ֶת :
ִ 143:1מזְ מוֹר ְל ָדוִד יְהוָה ְשׁמַ ע ְתּפִ לָּ ִתי הַ אֲ זִ ינָה אֶ ַ
143:2וְאַ ל־תָּ בוֹא ְב ִמ ְשׁפָּ ט אֶ ת־ﬠַ ְב ֶדּ כִּ י ל ֹא־יִצְ ַדּ ק לְ פָ נֶי כָל־חָ י:
הוֹשׁיבַ נִי ְב ַמחֲ ַשׁכִּ ים כְּ מֵ תֵ י עוֹלָ ם:
ִ
143:3כִּ י ָר ַדף אוֹיֵב נַפְ ִשׁי ִדּכָּא לָ אָ ֶרץ חַ יּ ִָתי
תּוֹמם ִל ִבּי:
רוּחי ְבּתוֹכִ י י ְִשׁ ֵ
143:4ו ִַתּ ְתﬠַ ֵטּף ﬠָ לַ י ִ
ֲשׂה י ֶָדי אֲ שׂוֹחֵ חַ :
יתי ְבכָל־פָּ ﬠֳלֶ ְבּמַ ﬠ ֵ
ָ 143:5זכ ְַר ִתּי י ִָמים ִמ ֶקּ ֶדם הָ גִ ִ
143:6פֵּ ַר ְשׂ ִתּי י ַָדי אֵ לֶ י נַפְ ִשׁי כְּ אֶ ֶרץ־ ֲﬠיֵפָ ה לְ סֶ לָ ה:

רוּחי אַ ל־תַּ ְסתֵּ ר פָּ נֶי ִממֶּ נִּי ְונ ְִמ ַשׁלְ ִתּי ִﬠם־יֹ ְר ֵדי בוֹר:
143:7מַ הֵ ר ֲﬠ ֵננִי יְהוָה כָּלְ תָ ה ִ
אתי נ ְַפ ִשׁי:
ָשׂ ִ
הוֹדיﬠֵ נִי ֶדּ ֶר ־זוּ אֵ לֵ כִּ י־אֵ לֶ י נ ָ
י־ב בָ טָ ְח ִתּי ִ
143:8הַ ְשׁ ִמיﬠֵ נִי בַ בּ ֶֹקר חַ ְס ֶדּ כִּ ְ
143:9הַ צִּ ילֵ נִי מֵ ֹאיְבַ י יְהוָה אֵ לֶ י נ ְַסּ ִתּי:1
143:10לַ ְמּ ֵדנִי לַ ﬠֲשׂוֹת ְרצוֹ ֶנ כִּ י־אַ תָּ ה אֱ לוֹהָ י רוּחֲ טוֹבָ ה תַּ נְ חֵ נִי ְבּאֶ ֶרץ ִמישׁוֹר:
ן־שׁ ְמ יְהוָה ְתּחַ יֵּנִי ְבּצִ ְד ָק ְת תוֹצִ יא ִמצָּ ָרה נ ְַפ ִשׁי:
ְ 143:11ל ַמﬠַ ִ
וּבחַ ְס ְדּ תַּ צְ ִמית ֹאיְבָ י וְהַ אֲ בַ ְדתָּ כָּל־צֹרֲ ֵרי נַפְ ִשׁי כִּ י אֲ נִי ﬠַ ְב ֶדּ :
ְ 143:12
צוּרי הַ ְמלַ מֵּ ד י ַָדי לַ ְק ָרב אֶ צְ ְבּ עוֹתַ י לַ ִמּלְ חָ מָ ה:
144:1לְ ָדוִד בָּ רוּ יְהוָה ִ
רוֹדד ﬠַ ִמּיםַ 2ת ְח ָתּי:
יתי הָ ֵ
וּמפַ לְ ִטי ִלי מָ גִ נִּי וּבוֹ חָ ִס ִ
צוּד ִתי ִמ ְשׂגּ ִַבּי ְ
וּמ ָ
144:2חַ ְס ִדּי ְ
144:3יְהוָה מָ ה־אָ ָדם וַתֵּ ָדﬠֵ הוּ בֶּ ן־אֱ נוֹשׁ ו ְַתּחַ ְשּׁבֵ הוּ:
144:4אָ ָדם לַ הֶ בֶ ל ָדּמָ ה י ָָמיו כְּ צֵל עוֹבֵ ר:
ֱשׁנוּ:
ט־שׁמֶ י וְתֵ ֵרד גַּע בֶּ הָ ִרים ְויֶﬠ ָ
ָ
144:5יְהוָה הַ
וּתהֻ ֵמּם:
וּתפִ י ֵצם ְשׁלַ ח ִחצֶּי ְ
ְ 144:6בּרוֹק בָּ ָרק ְ
ְ 144:7שׁלַ ח י ֶָדי ִממָּ רוֹם פְּ ֵצנִי וְהַ צִּ ילֵ נִי ִממַּ ִים ַר ִבּים ִמיַּד ְבּנֵי ֵנכָר:
ִימינָם י ְִמין ָשׁ ֶקר:
ר־שׁוְא ו ִ
ָ
144:8אֲ ֶשׁר פִּ יהֶ ם ִדּבֶּ
144:9אֱ ִהים ִשׁיר חָ ָדשׁ אָ ִשׁ ָירה לָּ ְבּנֵבֶ ל ﬠָ שׂוֹר אֲ ז ְַמּ ָרה־לָּ :
ת־דּוִד ﬠַ ְבדּוֹ ֵמחֶ ֶרב ָרﬠָ ה:
נּוֹתן ְתּשׁוּﬠָ ה לַ ְמּלָ כִ ים הַ פּוֹצֶה אֶ ָ
144:10הַ ֵ
ִימינָם י ְִמין ָשׁ ֶקר:
ר־שׁוְא ו ִ
ָ
144:11פְּ ֵצנִי וְהַ צִּ ילֵ נִי ִמיַּד ְבּנֵי־ ֵנכָר אֲ ֶשׁר פִּ יהֶ ם ִדּבֶּ
עוּריהֶ ם ְבּנוֹתֵ ינוּ כְ ָזוִיֹּ ת ְמחֻ טָּ בוֹת תַּ ְבנִית הֵ יכָל:
144:12אֲ ֶשׁר בָּ נֵינוּ כִּ ְנ ִטﬠִ ים ְמג ָֻדּלִ ים ִבּ ְנ ֵ
חוּצוֹתינוּ:
ֵ
יקים ִמזַּן אֶ ל־זַן צ ֹאונֵנוּ מַ אֲ לִ יפוֹת ְמ ֻרבָּ בוֹת ְבּ
ְ 144:13מ ָזוֵינוּ ְמלֵ ִאים ְמפִ ִ
144:14אַ לּוּפֵ ינוּ ְמסֻ בָּ לִ ים אֵ ין־פֶּ ֶרץ וְאֵ ין יוֹצֵאת וְאֵ ין צְ וָחָ ה ִבּ ְרחֹ בֹתֵ ינוּ:
144:15אַ ְשׁ ֵרי הָ ﬠָ ם ֶשׁ ָכּכָה לּוֹ אַ ְשׁ ֵרי הָ ﬠָ ם ֶשׁיֲהוָה אֱ הָ יו:
רוֹמ ְמ אֱ לוֹהַ י הַ ֶמּלֶ וַאֲ בָ רֲ כָה ִשׁ ְמ לְ עוֹלָ ם וָﬠֶ ד:
ְ 145:1תּ ִהלָּ ה לְ ָדוִד אֲ ִ
ְ 145:2בּכָל־יוֹם אֲ בָ רֲ ֶכ ָךּ וַאֲ הַ לְ לָ ה ִשׁ ְמ לְ עוֹלָ ם וָﬠֶ ד:
וּמהֻ לָּ ל ְמ ֹאד וְלִ גְ דֻ לָּ תוֹ אֵ ין חֵ ֶקר:
145:3גָּדוֹל יְהוָה ְ
ֲשׂי וּגְ בוּ רֹתֶ י יַגִּ ידוּ:
ְשׁבַּ ח מַ ﬠ ֶ
145:4דּוֹר לְ דוֹר י ַ
3
אוֹתי אָ ִשׂיחָ ה:
הוֹד י ְַדבֵּ רוּ נ ְִפלְ ֶ
145:5הֲ ַדר כְּ בוֹד ֶ
נוֹראֹתֶ י י ֹאמֵ רוּ וגדולתיך וּגְ דוּלָּ ְת אֲ סַ פְּ ֶרנָּה:
145:6וֶﬠֱזוּז ְ
ב־טוּב י ִַבּיעוּ וְצִ ְד ָק ְת י ְַרנֵּנוּ:
ְ
ֵ 145:7זכֶר ַר
145:8חַ נּוּן ו ְַרחוּם יְהוָה אֶ ֶר אַ פַּ יִם וּגְ ָדל־חָ סֶ ד:
ֲשׂיו:
ָל־מﬠ ָ
145:9טוֹב־יְהוָה לַ כֹּל ו ְַרחֲ מָ יו ﬠַ ל־כּ ַ
ידי יְבָ רֲ כוּכָה:
ֲשׂי וַחֲ ִס ֶ
145:10יוֹדוּ יְהוָה כָּל־מַ ﬠ ֶ
בוּר ְת י ְַדבֵּ רוּ:
כוּת י ֹאמֵ רוּ וּגְ ָ
145:11כְּ בוֹד מַ לְ ְ
הוֹדיﬠַ לִ ְבנֵי הָ אָ ָדם גְּ בוּרֹתָ יו וּכְ בוֹד הֲ ַדר ַמלְ כוּתוֹ:
145:12לְ ִ
ֲשׂיו:4
כוּת מַ לְ כוּת כָּל־עֹ לָ ִמים וּמֶ ְמ ֶשׁלְ ְתּ ְבּכָל־דּוֹר וָדוֹר נֶאֱ מָ ן יְהוָה ְבּכָל ְדּבָ ָריו וְחָ ִסיד ְבּכָל ַמﬠ ָ
145:13מַ לְ ְ
ְזוֹקף לְ כָל־הַ כְּ פוּפִ ים:
145:14סוֹמֵ יְהוָה ְלכָל־הַ נֹּפְ ִלים ו ֵ
ְשׂבֵּ רוּ וְאַ תָּ ה נוֹתֵ ן־לָ הֶ ם אֶ ת־אָ כְ לָ ם ְבּ ִﬠתּוֹ:
145:15ﬠֵ ינֵי־כֹל אֵ לֶ י י ַ
145:16פּוֹתֵ חַ אַ ָתּה 5אֶ ת־י ֶָד וּמַ ְשׂ ִבּיﬠַ לְ כָל־חַ י ָרצוֹן:
ֲשׂיו:
ָל־דּ ָרכָיו וְחָ ִסיד ְבּכָל־מַ ﬠ ָ
145:17צ ִַדּיק יְהוָה ְבּכ ְ
ָ 145:18קרוֹב יְה ָוה לְ כָל־קֹ ְראָ יו לְ כֹל אֲ ֶשׁ ר י ְִק ָראֻ הוּ בֶ אֱ מֶ ת:
ְיוֹשׁיﬠֵ ם:
ת־שׁוְﬠָ תָ ם י ְִשׁמַ ע ו ִ
ַ
ֲשׂה וְאֶ
ְ 145:19רצוֹן־י ְֵראָ יו יַﬠ ֶ
145:20שׁוֹמֵ ר יְהוָה אֶ ת־כָּל־אֹהֲ בָ יו וְאֵ ת כָּל־הָ ְר ָשׁﬠִ ים י ְַשׁ ִמיד:
) strophaנ(  MTכִ ִסּ ִתי  Hebrew Ms LXX //נ ְַסּ ִתּי 9
 MTﬠַ ִמּי  DSS(11QPs(a)) Hebrew Mss Aquila cf Psalm 18:48; II Samuel 22:48 //ﬠַ ִמּים 2
 MTו ְִד ְב ֵרי  DSS(11QPs(a)) LXX Syr //י ְַדבֵּ רוּ 5
ֲשׂיו 13
מ (  DSS(11QPs(a)) Hebrew Ms LXX Syr Vg // omit MTנֶאֱ ָמן יְהוָה ְבּכָל ְדּבָ ָריו וְחָ ִסיד ְבּכָל ַמﬠ ֵָ
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ְ 145:21תּ ִהלַּ ת יְהוָה י ְַדבֶּ ר־פִּ י וִיבָ ֵר כָּל־בָּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ לְ עוֹלָ ם וָﬠֶ ד:
146:1הַ ְללוּ־יָהּ הַ ְללִ י נַפְ ִשׁי אֶ ת־יְהוָה:
עוֹדי:
146:2אֲ הַ ְללָ ה יְהוָה ְבּחַ יָּי אֲ ז ְַמּ ָרה לֵ א הַ י ְבּ ִ
יבים ְבּבֶ ן־אָ ָדם ֶשׁאֵ ין לוֹ ְתשׁוּﬠָ ה:
נְד ִ
ל־תּ ְב ְטחוּ ִב ִ
146:3אַ ִ
תּנֹתָ יו:
146:4תֵּ צֵ א רוּחוֹ יָשֻׁ ב ְלאַ ְד ָמתוֹ בַּ יּוֹם הַ הוּא אָ ְבדוּ ﬠֶ ְשׁ ֹ
146:5אַ ְשׁ ֵרי ֶשׁאֵ ל יַﬠֲקֹב ְבּﬠֶ זְ רוֹ ִשׂ ְברוֹ ﬠַ ל־יְהוָה אֱ הָ יו:
146:6עֹ ֶשׂה ָשׁמַ יִם וָאָ ֶרץ אֶ ת־הַ יָּם וְאֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־בָּ ם הַ שֹּׁמֵ ר אֱ מֶ ת לְ עוֹלָ ם:
סוּרים:
ֹתן לֶ חֶ ם לָ ְרﬠֵ ִבים יְהוָה מַ ִתּיר אֲ ִ
ֲשׁוּקים נ ֵ
146:7עֹ ֶשׂה ִמ ְשׁפָּ ט לָ ﬠ ִ
פוּפים יְהוָה אֹהֵ ב צַ ִדּ ִיקים:
146:8יְהוָה פֹּ ֵקחַ ﬠִ ו ְִרים יְהוָה ֹז ֵקף כְּ ִ
עוֹדד ו ְֶד ֶר ְר ָשׁﬠִ ים יְﬠַ וֵּת:
146:9יְהוָה שֹׁמֵ ר אֶ ת־גּ ִֵרים יָתוֹם וְאַ ְלמָ נָה ְי ֵ
146:10י ְִמ יְהוָה ְלעוֹלָ ם אֱ הַ ִי צִ יּוֹן ְלדֹר ָו ֹד ר הַ לְ לוּ־יָהּ:
147:1הַ לְ לוּ יָהּ כִּ י־טוֹב ז ְַמּ ָרה אֱ הֵ ינוּ כִּ י־נ ִָﬠים נָאוָה ְת ִהלָּ ה:
ְרוּשׁלַ ִם יְהוָה נ ְִדחֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְי ַכנֵּס:
147:2בּוֹנֵה י ָ
בוֹתם:
וּמחַ בֵּ שׁ לְ ﬠַ צְּ ָ
בוּרי לֵ ב ְ
147:3הָ רֹפֵ א ִל ְשׁ ֵ
147:4מוֹנֶה ִמ ְספָּ ר לַ כּוֹכ ִָבים ְלכֻלָּ ם ֵשׁמוֹת ִי ְק ָרא:
147:5גָּדוֹל אֲ דוֹנֵינוּ ו ְַרב־כֹּחַ לִ ְתבוּנָתוֹ אֵ ין ִמ ְספָּ ר:
עוֹדד ֲﬠ ָנוִים יְהוָה מַ ְשׁפִּ יל ְר ָשׁﬠִ ים ﬠ ֲֵדי־אָ ֶרץ:
ְ 147:6מ ֵ
תוֹדה ז ְַמּרוּ לֵ א הֵ ינוּ ְבכִ נּוֹר:
147:7ﬠֱנוּ לַ יהוָה ְבּ ָ
147:8הַ ְמכַסֶּ ה ָשׁ ַמיִם ְבּﬠָ ִבים הַ מֵּ כִ ין לָ אָ ֶרץ מָ טָ ר הַ מַּ צְ ִמיחַ הָ ִרים חָ צִ יר:
147:9נוֹתֵ ן לִ ְבהֵ מָ ה לַ ְחמָ הּ לִ ְבנֵי עֹ ֵרב אֲ ֶשׁר י ְִק ָראוּ:
שׁוֹקי הָ ִאישׁ ִי ְרצֶה:
ֹא־ב ֵ
בוּרת הַ סּוּס י ְֶחפָּ ץ ל ְ
147:10ל ֹא ִבגְ ַ
147:11רוֹצֶה יְהוָה אֶ ת־ ְי ֵראָ יו אֶ ת־הַ ְמיַחֲ לִ ים לְ חַ ְסדּוֹ:
ְרוּשׁלַ ִם אֶ ת־יְהוָה הַ ְללִ י אֱ הַ ִי צִ יּוֹן:
ַ 147:12שׁ ְבּ ִחי י ָ
י־ח ַזּק ְבּ ִריחֵ י ְשׁﬠָ ָר ִי בֵּ ַר בָּ ַנ ִי ְבּ ִק ְרבֵּ :
147:13כִּ ִ
147:14הַ ָשּׂם־גְּ בוּלֵ ָשׁלוֹם חֵ לֶ ב ִח ִטּים י ְַשׂ ִבּיﬠֵ :
ד־מהֵ ָרה יָרוּץ ְדּבָ רוֹ:
147:15הַ שֹּׁלֵ חַ ִא ְמ ָרתוֹ אָ ֶרץ ﬠַ ְ
ֹתן ֶשׁלֶ ג ַכּצּ ֶָמר כְּ פוֹר כָּאֵ פֶ ר יְפַ ֵזּר:
147:16הַ נּ ֵ
147:17מַ ְשׁלִ י ַק ְרחוֹ כְ פִ ִתּים לִ פְ נֵי ָק ָרתוֹ ִמי יַ ֲﬠמֹד:
147:18י ְִשׁלַ ח ְדּבָ רוֹ ְוי ְַמסֵ ם י ֵַשּׁב רוּחוֹ יִזְּ לוּ־מָ יִם:
וּמ ְשׁפָּ טָ יו לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל:
147:19מַ גִּ יד דברו ְדּבָ ָריו לְ יַﬠֲקֹב חֻ ָקּיו ִ
וּמ ְשׁפָּ ִטים בַּ ל־י ְָדעוּם הַ ְללוּ־יָהּ:
147:20ל ֹא ﬠָ ָשׂה כֵן ְלכָל־גּוֹי ִ
רוֹמים:
148:1הַ ְללוּ יָהּ הַ לְ לוּ אֶ ת־יְהוָה ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם הַ לְ לוּהוּ בַּ ְמּ ִ
148:2הַ ְללוּהוּ כָל־מַ ְלאָ כָיו הַ ְללוּהוּ כָּל־צבאו צְ בָ אָ יו:
148:3הַ לְ לוּהוּ ֶשׁמֶ שׁ ְוי ֵָרחַ הַ לְ לוּהוּ כָּל־כּוֹכְ בֵ י אוֹר:
148:4הַ לְ לוּהוּ ְשׁמֵ י הַ ָשּׁ ָמיִם וְהַ מַּ יִם אֲ ֶשׁר מֵ ﬠַ ל הַ ָשּׁמָ יִם:
ת־שׁם יְהוָה כִּ י הוּא צִ וָּה ְונ ְִב ָראוּ:
ֵ
148:5יְהַ לְ לוּ אֶ
ידם לָ ﬠַ ד ְלעוֹלָ ם חָ ק־נ ַָתן ְול ֹא יַﬠֲבוֹר:
148:6וַ ַיּﬠ ֲִמ ֵ
ָל־תּהֹ מוֹת:
148:7הַ ְללוּ אֶ ת־ ְיהוָה ִמן־הָ אָ ֶרץ תַּ נִּ ינִים ְוכ ְ
148:8אֵ שׁ וּבָ ָרד ֶשׁלֶ ג ו ְִקיטוֹר רוּחַ ְסﬠָ ָרה עֹ ָשׂה ְדבָ רוֹ:
148:9הֶ הָ ִרים ְוכָל־גְּ בָ עוֹת ﬠֵ ץ ְפּ ִרי ְוכָל־אֲ ָרזִ ים:
ָל־בּהֵ מָ ה ֶרמֶ שׂ וְצִ פּוֹר ָכּנָף:
148:10הַ חַ יָּה ְוכ ְ
148:11מַ לְ כֵי־אֶ ֶרץ ְוכָל־לְ אֻ ִמּים ָשׂ ִרים ְוכָל־שׁ ְֹפ ֵטי אָ ֶרץ:
ַם־בּתוּלוֹת זְ ֵקנִים ִﬠם־ ְנﬠָ ִרים:
חוּרים ְוג ְ
148:12בַּ ִ
ְשׁ ָמיִם:
ת־שׁם יְהוָה כִּ י־ ִנ ְשׂגָּב ְשׁמוֹ ְלבַ דּוֹ הוֹדוֹ ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ו ָ
ֵ
148:13יְהַ לְ לוּ אֶ
ם־קרֹבוֹ הַ ְללוּ־יָהּ:
ידיו לִ ְבנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל ﬠַ ְ
148:14וַיּ ֶָרם ֶק ֶרן לְ ﬠַ מּוֹ ְתּ ִהלָּ ה לְ כָל־חֲ ִס ָ
149:1הַ ְללוּ יָהּ ִשׁירוּ לַ יהוָה ִשׁיר חָ ָדשׁ ְתּ ִהלָּ תוֹ ִבּ ְקהַ ל חֲ ִס ִידים:
149:2י ְִשׂמַ ח י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּעֹ ָשׂיו ְבּנֵי־צִ יּוֹן יָגִ ילוּ ְבמַ לְ כָּם:
149:3יְהַ לְ לוּ ְשׁמוֹ ְבמָ חוֹל ְבּתֹף וְכִ נּוֹר ְיז ְַמּ רוּ־לוֹ:
149:4כִּ י־רוֹצֶה יְהוָה ְבּﬠַ מּוֹ יְפָ אֵ ר ֲﬠ ָנוִים ִבּישׁוּﬠָ ה:

בוֹתם:
ל־מ ְשׁכְּ ָ
149:5י ְַﬠ ְלזוּ חֲ ִס ִידים ְבּכָבוֹד ְי ַרנְּ נוּ ﬠַ ִ
רוֹממוֹת אֵ ל ִבּגְ רוֹנָם וְחֶ ֶרב פִּ יפִ יּוֹת ְבּי ָָדם:
ְ 149:6
149:7לַ ﬠֲשׂוֹת ְנ ָקמָ ה בַּ גּוֹיִם תּוֹכֵחֹ ת בַּ ל־אֻ ִמּים:
149:8לֶ ְאסֹ ר מַ לְ כֵיהֶ ם ְבּזִ ִקּים וְנִכְ ְבּ ֵדיהֶ ם ְבּכ ְַבלֵ י בַ ְרזֶל:
ידיו הַ לְ לוּ־יָהּ:
149:9לַ ﬠֲשׂוֹת בָּ הֶ ם ִמ ְשׁפָּ ט כָּתוּב הָ ָדר הוּא לְ כָל־חֲ ִס ָ
150:1הַ ְללוּ יָהּ הַ לְ לוּ־אֵ ל ְבּ ָק ְדשׁוֹ הַ ְללוּהוּ ִבּ ְר ִקיﬠַ ﬠֻזּוֹ:
150:2הַ לְ לוּהוּ ִבגְ בוּרֹתָ יו הַ לְ לוּהוּ כְּ רֹב גּ ְֻדלוֹ:
150:3הַ ְללוּהוּ ְבּ ֵת ַקע שׁוֹפָ ר הַ ְללוּהוּ ְבּנֵבֶ ל וְכִ נּוֹר:
150:4הַ לְ לוּהוּ ְבתֹף וּמָ חוֹל הַ לְ לוּהוּ ְבּ ִמנִּים וְעוּגָב:
י־שׁמַ ע הַ לְ לוּהוּ ְבּצִ ְלצְ לֵ י ְתרוּﬠָ ה:
150:5הַ לְ לוּהוּ ְבצִ ְלצְ לֵ ָ
150:6כֹּל הַ ְנּ ָשׁמָ ה ְתּהַ לֵּ ל יָהּ הַ לְ לוּ־יָהּ:
 Proverbsמשלי
ן־דּוִד ֶמלֶ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִ 1:1מ ְשׁלֵ י ְשׁ מֹה בֶ ָ
1:2לָ ַדﬠַ ת חָ כְ מָ ה וּמוּסָ ר ְלהָ ִבין ִא ְמ ֵרי ִבינָה:
ישׁ ִרים:
וּמ ְשׁפָּ ט וּמֵ ָ
1:3לָ ַקחַ ת מוּסַ ר הַ ְשׂכֵּל צ ֶֶדק ִ
וּמזִ מָּ ה:
1:4לָ תֵ ת לִ פְ תָ איִם ﬠָ ְרמָ ה לְ נַﬠַ ר ַדּﬠַ ת ְ
1:5י ְִשׁמַ ע חָ כָם וְיוֹסֶ ף לֶ ַקח ְונָבוֹן תַּ ְחבֻּלוֹת י ְִקנֶה:
וּמ ִליצָה ִדּ ְב ֵרי חֲ כ ִָמים ו ְִחידֹתָ ם:
ְ 1:6להָ ִבין מָ ָשׁל ְ
אשׁית ָדּﬠַ ת חָ כְ מָ ה וּמוּסָ ר אֱ וִילִ ים בָּ זוּ:
1:7י ְִראַ ת יְהוָה ֵר ִ
תּוֹרת ִא ֶמּ :
ל־תּטֹּ שׁ ַ
ְ 1:8שׁמַ ע ְבּ ִני מוּסַ ר אָ ִבי וְאַ ִ
ֹאשׁ וַ ֲﬠנ ִָקים לְ ג ְַרגְּ רֹתֶ י :
1:9כִּ י לִ ְויַת חֵ ן הֵ ם לְ ר ֶ
ְ 1:10בּנִי ִאם־יְפַ תּוּ חַ טָּ ִאים אַ ל־תֹּבֵ א:
ֹאמרוּ לְ כָה ִאתָּ נוּ נֶאֶ ְרבָ ה לְ ָדם ִנצְ פְּ נָה לְ נ ִָקי ִחנָּם:
ִ 1:11אם־י ְ
יוֹר ֵדי בוֹר:
ימים כְּ ְ
וּת ִמ ִ
1:12נ ְִבלָ ﬠֵ ם כִּ ְשׁאוֹל חַ יִּים ְ
נְמלֵּ א בָ ֵתּינוּ ָשׁלָ ל:
נִמצָא ַ
1:13כָּל־הוֹן י ָָקר ְ
גּוֹר ְל תַּ ִפּיל ְבּתוֹכֵנוּ כִּ יס אֶ חָ ד י ְִהיֶה ְלכֻלָּ נוּ:
ָ 1:14
ְ 1:15בּנִי אַ ל־תֵּ לֵ ְבּ ֶד ֶר ִאתָּ ם ְמנַע ַרגְ לְ ִמנּ ְִתיבָ תָ ם:
־דּם:
ִימהֲ רוּ ִל ְשׁפָּ ָ
1:16כִּ י ַרגְ לֵ יהֶ ם לָ ַרע יָרוּצוּ ו ַ
י־חנָּם ְמז ָֹרה הָ ָר ֶשׁת ְבּﬠֵ ינֵי כָל־בַּ ﬠַ ל ָכּנָף:
1:17כִּ ִ
1:18וְהֵ ם לְ ָדמָ ם יֶאֱ רֹבוּ יִצְ פְּ נוּ לְ נַפְ שֹׁתָ ם:
1:19כֵּן אָ ְרחוֹת כָּל־ ֹבּ ֵצﬠַ בָּ ַצע אֶ ת־נֶפֶ שׁ ְבּﬠָ לָ יו י ִָקּח:
1:20חָ כְ מוֹת בַּ חוּץ ָתּ ֹרנָּה בָּ ְרחֹ בוֹת ִתּ ֵתּן קוֹלָ הּ:
ֹאמר:
ְ 1:21בּר ֹאשׁ הֹ ִמיּוֹת ִתּ ְק ָרא ְבּ ִפ ְתחֵ י ְשׁﬠָ ִרים בָּ ִﬠיר אֲ מָ ֶריהָ ת ֵ
נְאוּ־דﬠַ ת:
ָ
ילים י ְִשׂ
ד־מ ַתי ְפּ ָתיִם ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי וְלֵ צִ ים לָ צוֹן חָ ְמדוּ לָ הֶ ם וּכְ ִס ִ
1:22ﬠַ ָ
אוֹדיﬠָ ה ְדבָ ַרי אֶ ְתכֶם:
רוּחי ִ
1:23תָּ שׁוּבוּ לְ תוֹכ ְַח ִתּי ִהנֵּה אַ ִבּיﬠָ ה לָ כֶם ִ
יתי י ִָדי וְאֵ ין מַ ְק ִשׁיב:
אתי ו ְַתּמָ אֵ נוּ נ ִָט ִ
1:24יַﬠַ ן ָק ָר ִ
1:25ו ִַתּפְ ְרעוּ כָל־ ֲﬠצ ִָתי וְתוֹכ ְַח ִתּי ל ֹא אֲ ִביתֶ ם:
1:26גַּם־אֲ נִי ְבּאֵ ְידכֶם אֶ ְשׂחָ ק אֶ לְ ﬠַ ג ְבּב ֹא פַ ְח ְדּכֶם:
ְצוּקה:
ְ 1:27בּב ֹא כשאוה כְ שׁוֹאָ ה פַּ ְח ְדּכֶם וְאֵ ְידכֶם כְּ סוּפָ ה יֶאֱ תֶ ה ְבּב ֹא ﬠֲלֵ יכֶם ָצ ָרה ו ָ
ְשׁחֲ רֻ ְננִי ְול ֹא י ְִמצָאֻ ְננִי:
1:28אָ ז י ְִק ָראֻ ְננִי ְול ֹא אֶ ֱﬠנֶה י ַ
י־שׂנְאוּ ָדﬠַ ת ְוי ְִראַ ת יְהֹ וָה ל ֹא בָ חָ רוּ:
ַ 1:29תּחַ ת כִּ ָ
1:30ל ֹא־אָ בוּ לַ ֲﬠצ ִָתי נָאֲ צוּ כָּל־תּוֹכ ְַח ִתּי:
מּ ֲﬠצֹתֵ יהֶ ם י ְִשׂבָּ עוּ:
וּמ ֹ
1:31וְי ֹאכְ לוּ ִמפְּ ִרי ַד ְרכָּם ִ
ְשׁלְ וַת כְּ ִסילִ ים ְתּאַ ְבּ ֵדם:
1:32כִּ י ְמשׁוּבַ ת פְּ תָ יִם תַּ הַ ְרגֵם ו ַ
ְשׁאֲ נַן ִמפַּ חַ ד ָרﬠָ ה:
ְ 1:33ושֹׁמֵ ﬠַ לִ י י ְִשׁכָּן־בֶּ טַ ח ו ַ
ותי ִתּצְ פֹּן ִאתָּ :
וּמצְ ַ
ם־תּ ַקּח אֲ ָמ ָרי ִ
ְ 2:1בּנִי ִא ִ
2:2לְ הַ ְק ִשׁיב לַ חָ כְ מָ ה אָ זְ ֶנ תַּ טֶּ ה לִ ְבּ לַ ְתּבוּנָה:
2:3כִּ י ִאם לַ ִבּינָה ִת ְק ָרא לַ ְתּבוּנָה ִתּתֵּ ן קוֹלֶ :
ם־תּבַ ְק ֶשׁנָּה ַככָּסֶ ף ְוכַמַּ ְטמוֹנִים ַתּ ְח ְפּ ֶשׂנָּה:
ִ 2:4א ְ

2:5אָ ז תָּ ִבין י ְִראַ ת יְהוָה ו ְַדﬠַ ת אֱ ִהים ִתּ ְמצָא:
וּתבוּנָה:
2:6כִּ י־יְהוָה יִתֵּ ן חָ כְ מָ ה ִמפִּ יו ַדּﬠַ ת ְ
תּוּשׁיָּה מָ גֵן לְ הֹ לְ כֵי תֹם:
ִ
ְשׁ ִרים
2:7וצפן יִצְ פֹּן לַ י ָ
ידיו י ְִשׁמֹר:
2:8לִ נְ צֹר אָ ְרחוֹת ִמ ְשׁפָּ ט ו ְֶד ֶר חֲ ִס ָ
ישׁ ִרים כָּל־מַ ﬠְ גַּל־טוֹב:
וּמ ְשׁפָּ ט וּמֵ ָ
2:9אָ ז תָּ ִבין צ ֶֶדק ִ
2:10כִּ י־תָ בוֹא חָ כְ ָמה ְב ִלבֶּ ו ְַדﬠַ ת לְ נַפְ ְשׁ ִי ְנﬠָ ם:
ְ 2:11מזִ מָּ ה ִתּ ְשׁמֹר ﬠָ לֶ י ְתּבוּנָה ִתנְ צְ ֶרכָּה:
יל ִמ ֶדּ ֶר ָרע ֵמ ִאישׁ ְמ ַדבֵּ ר תַּ ְהפֻּכוֹת:
2:12לְ הַ צִּ ְ
2:13הַ עֹזְ ִבים אָ ְרחוֹת יֹ ֶשׁ ר לָ לֶ כֶת ְבּ ַד ְרכֵי־חֹ ֶשׁ :
2:14הַ ְשּׂ ֵמ ִחים לַ ﬠֲשׂוֹת ָרע יָגִ ילוּ ְבּתַ ְהפֻּכוֹת ָרע:
לוֹתם:
2:15אֲ ֶשׁר אָ ְרחֹ ֵתיהֶ ם ִﬠ ְקּ ִשׁים וּנְלוֹזִ ים ְבּ ַמ ְﬠגְּ ָ
יקה:
2:16לְ הַ צִּ ילְ מֵ ִא ָשּׁה ז ָָרה ִמנָּכְ ִריָּה אֲ מָ ֶריהָ הֶ חֱ לִ ָ
ת־בּ ִרית אֱ הֶ יהָ ָשׁכֵחָ ה:
ְ
עוּריהָ וְאֶ
2:17הַ עֹ זֶבֶ ת אַ לּוּף נְ ֶ
ל־רפָ ִאים ַמﬠְ גְּ תֶ יהָ :
יתהּ וְאֶ ְ
ל־מוֶת בֵּ ָ
2:18כִּ י ָשׁחָ ה אֶ ָ
2:19כָּל־בָּ אֶ יהָ ל ֹא יְשׁוּבוּן ְול ֹא־י ִַשּׂיגוּ אָ ְרחוֹת חַ יִּ ים:
יקים ִתּ ְשׁמֹר:
צַדּ ִ
טוֹבים וְאָ ְרחוֹת ִ
ִ
ְ 2:20ל ַמﬠַ ן ֵתּלֵ ְבּ ֶד ֶר
ימים ִיוּ ְָתרוּ בָ הּ:
וּת ִמ ִ
ְשׁ ִרים י ְִשׁכְּ נו אָ ֶרץ ְ
2:21כִּי־י ָ
ְ 2:22וּר ָשׁ ִﬠים מֵ אֶ ֶרץ ִיכּ ֵָרתוּ וּבוֹגְ ִדים י ְִסּחוּ ִממֶּ נָּה:
וּמצְ ותַ י ִיצֹּר לִ בֶּ :
ל־תּ ְשׁכָּח ִ
תּוֹר ִתי אַ ִ
ְ 3:1בּנִי ָ
יוֹסיפוּ לָ :
ְשׁלוֹם ִ
וּשׁנוֹת חַ יִּ ים ו ָ
3:2כִּ י ֹא ֶר י ִָמים ְ
רוֹתי כּ ְָתבֵ ם ﬠַ ל־לוּחַ לִ בֶּ :
3:3חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת אַ ל־יַﬠַ זְ בֻ ָק ְשׁ ֵרם ﬠַ ל־גּ ְַרגְּ ֶ
ְשׂכֶל־טוֹב ְבּﬠֵ ינֵי אֱ ִהים וְאָ ָדם:
וּמצָא־חֵ ן ו ֵ
ְ 3:4
ל־תּ ָשּׁﬠֵ ן:
ל־בּינ ְָת אַ ִ
ְ 3:5בּטַ ח אֶ ל־יְהוָה ְבּכָל־לִ בֶּ וְאֶ ִ
ָל־דּ ָרכֶי ָדﬠֵ הוּ וְהוּא ְיי ֵַשּׁר ֹא ְרחֹ ֶתי :
ְ 3:6בּכ ְ
ל־תּ ִהי חָ כָם ְבּﬠֵ ינֶי ְי ָרא אֶ ת־יְהוָה וְסוּר ֵמ ָרע:
3:7אַ ְ
ִ 3:8רפְ אוּת ְתּ ִהי לְ ָשׁ ֶרּ ו ְִשׁקּוּי לְ ﬠַ צְ מוֹתֶ י :
ָל־תּבוּאָ תֶ :
אשׁית כּ ְ
וּמ ֵר ִ
3:9כַּבֵּ ד אֶ ת־יְהוָה מֵ הוֹ ֶנ ֵ
ְ 3:10ויִמָּ לְ אוּ אֲ סָ מֶ י ָשׂבָ ע ו ְִתירוֹשׁ י ְָקבֶ י י ְִפרֹצוּ:
ל־תּ ְמאָ ס וְאַ ל־תָּ קֹ ץ ְבּתוֹכ ְַחתּוֹ:
3:11מוּסַ ר יְהוָה ְבּנִי אַ ִ
3:12כִּ י אֶ ת אֲ ֶשׁר יֶאֱ הַ ב יְהוָה יוֹכִ יחַ ְויַכְ ִאב  1אֶ ת כָּל2־בֶּ ן י ֵָר ֶצה:3
3:13אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם מָ צָא חָ כְ מָ ה וְאָ ָדם יָפִ יק ְתּבוּנָה:
3:14כִּ י טוֹב סַ ְח ָרהּ ִמ ְסּחַ ר־כָּסֶ ף וּמֵ חָ רוּץ ְתּבוּאָ ָתהּ:
3:15י ְָק ָרה ִהיא מפניים ִמפְּ נִינִים ְוכָל־חֲ פָ ֶצי ל ֹא י ְִשׁווּ־בָ הּ:
ימינָהּ ִבּ ְשׂמ ֹאולָ הּ עֹ ֶשׁר ְוכָבוֹד:
ֹ 3:16א ֶר י ִָמים ִבּ ִ
ְ 3:17דּ ָרכֶיהָ ַד ְרכֵי־נֹﬠַ ם ְוכָל־נ ְִתיבוֹתֶ יהָ ָשׁלוֹם:
3:18ﬠֵ ץ־חַ יִּ ים ִהיא לַ מַּ חֲ זִ ִיקים בָּ הּ ְות ְֹמכֶיהָ ְמאֻ ָשּׁר:
3:19יְהוָה ְבּחָ כְ מָ ה יָסַ ד־אָ ֶרץ כּוֹנֵן ָשׁמַ יִם ִבּ ְתבוּנָה:
וּשׁחָ ִקים י ְִרﬠֲפוּ־טָ ל:
ְ 3:20בּ ַדﬠְ תּוֹ ְתּהוֹמוֹת נ ְִב ָקעוּ ְ
וּמזִ מָּ ה:
ְ 3:21בּנִי אַ ל־ ָילֻזוּ מֵ ﬠֵ ינֶי ְנצֹר תֻּ ִשׁיָּה ְ
ְ 3:22וי ְִהיוּ חַ יִּ ים לְ נַפְ ֶשׁ וְחֵ ן לְ ג ְַרגְּ רֹתֶ י :
3:23אָ ז תֵּ לֵ לָ בֶ טַ ח ַדּ ְר ֶכּ ְו ַרגְ לְ ל ֹא ִתגּוֹף:
ְשׁכ ְַבתָּ וְﬠָ ְרבָ ה ְשׁנ ֶָת :
ֹא־תפְ חָ ד ו ָ
ם־תּ ְשׁכַּב ל ִ
ִ 3:24א ִ
וּמשֹּׁאַ ת ְר ָשׁﬠִ ים כִּ י תָ ב ֹא:
ל־תּ ָירא ִמפַּ חַ ד פִּ ְתאֹם ִ
3:25אַ ִ
ְשׁמַ ר ַרגְ לְ ִמלָּ כֶד:
3:26כִּ י־יְהוָה י ְִהיֶה ְבכִ ְסלֶ ו ָ
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ל־תּ ְמנַע־טוֹב ִמ ְבּﬠָ לָ יו ִבּ ְהיוֹת לְ אֵ ל ידיך י ְָד לַ ﬠֲשׂוֹת:
3:27אַ ִ
וּמחָ ר אֶ תֵּ ן ְויֵשׁ ִאתָּ :
3:28אַ ל־תּ ֹאמַ ר לרעיך לְ ֵר ֲﬠ לֵ וָשׁוּב ָ
ְהוּא־יוֹשׁב לָ בֶ ַטח ִא ָתּ :
ֵ
ל־ר ֲﬠ ָרﬠָ ה ו
ל־תּחֲ רֹשׁ ﬠַ ֵ
3:29אַ ַ
3:30אַ ל־תרוב תָּ ִריב ﬠִ ם־אָ ָדם ִחנָּם ִאם־ל ֹא גְ ָמלְ ָרﬠָ ה:
ָל־דּ ָרכָיו:
ל־תּ ְבחַ ר ְבּכ ְ
ל־תּ ַקנֵּא ְבּ ִאישׁ חָ ָמס וְאַ ִ
3:31אַ ְ
ְשׁ ִרים סוֹדוֹ:
3:32כִּ י תוֹﬠֲבַ ת יְהוָה נָלוֹז וְאֶ ת־י ָ
ְ 3:33מאֵ ַרת יְהוָה ְבּבֵ ית ָר ָשׁע וּנְ וֵה צ ִַדּ ִיקים יְבָ ֵר :
ִתּן־חֵ ן:
ִ 3:34אם־לַ לֵּ צִ ים הוּא־יָלִ יץ וְלַ ֲﬠ ָנוִים י ֶ
3:35כָּבוֹד חֲ כ ִָמים ִי ְנחָ לוּ וּכְ ִסילִ ים מֵ ִרים ָקלוֹן:
ִ 4:1שׁ ְמעוּ בָ נִים מוּסַ ר אָ ב וְהַ ְק ִשׁיבוּ לָ ַדﬠַ ת ִבּינָה:
תּוֹר ִתי אַ ל־תַּ ֲﬠזֹבוּ:
4:2כִּ י לֶ ַקח טוֹב נָתַ ִתּי לָ כֶם ָ
ִיתי לְ אָ ִבי ַר ְוי ִָחיד לִ ְפנֵי ִא ִמּי:
4:3כִּ י־בֵ ן הָ י ִ
־דּבָ ַרי ִלבֶּ ְשׁמֹר ִמצְ ותַ י ו ְֶחיֵה:
4:4וַיֹּ ֵרנִי וַיּ ֹאמֶ ר לִ י י ְִתמָ ְ
ל־תּ ְשׁכַּח וְאַ ל־תֵּ ט מֵ ִא ְמ ֵרי־פִ י:
ְ 4:5קנֵה חָ כְ מָ ה ְקנֵה ִבינָה אַ ִ
4:6אַ ל־תַּ ﬠַ זְ בֶ הָ ו ְִת ְשׁ ְמ ֶר ָךּ אֱ הָ בֶ הָ ו ְִתצְּ ֶרךָּ:
ָל־ק ְניָ ְנ ְקנֵה ִבינָה:
וּבכ ִ
אשׁית חָ כְ מָ ה ְקנֵה חָ כְ מָ ה ְ
ֵ 4:7ר ִ
רוֹממֶ ָךּ ְתּכַבֵּ ְד כִּ י ְתחַ ְבּ ֶקנָּה:
וּת ְ
4:8סַ לְ ְסלֶ הָ ְ
ֹאשׁ לִ ְויַת־חֵ ן ﬠֲטֶ ֶרת ִתּפְ אֶ ֶרת ְתּמַ גְּ ֶנ ָךּ:
ִ 4:9תּתֵּ ן לְ ר ְ
ְ 4:10שׁמַ ע ְבּנִי ו ְַקח אֲ מָ ָרי ְוי ְִרבּוּ לְ ְשׁנוֹת חַ יִּ ים:
ְ 4:11בּ ֶד ֶר חָ כְ ָמה הֹ ֵר ִתי ִה ְד ַרכְ ִתּי ְבּ ַמ ְﬠגְּ לֵ י־יֹ ֶשׁר:
ָשׁל:
ְ 4:12בּלֶ כְ ְתּ ל ֹא־ ֵיצַר ַצﬠ ֲֶד ו ְִאם־תָּ רוּץ ל ֹא ִתכּ ֵ
י־היא חַ יֶּי :
4:13הַ חֲ זֵק בַּ מּוּסָ ר אַ ל־תֶּ ֶרף ִנצְּ ֶרהָ כִּ ִ
ל־תּאַ ֵשּׁר ְבּ ֶד ֶר ָר ִﬠים:
ל־תּב ֹא וְאַ ְ
ְ 4:14בּ ֹא ַרח ְר ָשׁﬠִ ים אַ ָ
4:15פְּ ָרﬠֵ הוּ אַ ל־תַּ ﬠֲבָ ר־בּוֹ ְשׂטֵ ה מֵ ﬠָ לָ יו וַﬠֲבוֹר:
4:16כִּ י ל ֹא י ְִשׁנוּ ִאם־ל ֹא י ֵָרעוּ ְו ִנגְ זְ לָ ה ְשׁנָתָ ם ִאם־ל ֹא יכשולו יַכְ ִשׁילוּ:
4:17כִּ י לָ חֲ מוּ לֶ חֶ ם ֶר ַשׁע ְויֵין חֲ מָ ִסים י ְִשׁתּוּ:
צַדּ ִיקים כְּ אוֹר ֹנגַהּ הוֹלֵ וָאוֹר ﬠַ ד־ ְנכוֹן הַ יּוֹם:
ְ 4:18ו ֹא ַרח ִ
ָשׁלוּ:
ֶ 4:19דּ ֶר ְר ָשׁﬠִ ים כָּאֲ פֵ לָ ה ל ֹא י ְָד עוּ בַּ מֶּ ה ִיכּ ֵ
ְ 4:20בּנִי לִ ְדבָ ַרי הַ ְק ִשׁיבָ ה לַ אֲ מָ ַרי הַ ט־אָ זְ ֶנ :
4:21אַ ל־י ִַלּיזוּ ֵמﬠֵ ינֶי ָשׁ ְמ ֵרם ְבּתוֹ ְלבָ בֶ :
ָל־בּ ָשׂרוֹ מַ ְרפֵּ א:
4:22כִּ י־חַ יִּ ים הֵ ם לְ מֹצְ אֵ יהֶ ם וּלְ כ ְ
י־ממֶּ נּוּ תּוֹצְ אוֹת חַ יִּ ים:
ָל־מ ְשׁמָ ר נְ צֹר לִ בֶּ כִּ ִ
ִ 4:23מכּ ִ
4:24הָ סֵ ר ִמ ְמּ ﬠִ ְקּשׁוּת פֶּ ה וּלְ זוּת ְשׂפָ תַ יִם הַ ְרחֵ ק ִממֶּ ךָּ:
4:25ﬠֵ ינֶי ְל ֹנכַח י ִַבּיטוּ וְﬠַ פְ ﬠַ פֶּ י יַי ְִשׁרוּ נֶגְ ֶדּ :
ָל־דּ ָרכֶי ִיכֹּנוּ:
4:26פַּ לֵּ ס מַ ְﬠגַּל ַרגְ לֶ ְוכ ְ
וּשׂמ ֹאול הָ סֵ ר ַרגְ לְ מֵ ָרע:
4:27אַ ל־תֵּ ט־י ִָמין ְ
ְ 5:1בּנִי לְ חָ כְ מָ ִתי הַ ְק ִשׁיבָ ה ִל ְתבוּנ ִָתי הַ ט־אָ זְ ֶנ :
5:2לִ ְשׁמֹר ְמזִ מּוֹת ו ְַדﬠַ ת ְשׂפָ תֶ י ִי ְנצֹרוּ:
5:3כִּ י נֹפֶ ת ִתּטֹּפְ נָה ִשׂפְ תֵ י ז ָָרה וְחָ לָ ק ִמ ֶשּׁמֶ ן ִחכָּהּ:
יתהּ מָ ָרה כַלַּ ֲﬠנָה חַ ָדּה כְּ חֶ ֶרב ִפּיּוֹת:
5:4וְאַ חֲ ִר ָ
ַ 5:5רגְ לֶ יהָ יֹ ְרדוֹת מָ וֶת ְשׁאוֹל צְ ﬠָ ֶדיהָ י ְִתמֹכוּ:
ן־תּפַ לֵּ ס נָעוּ ַמ ְﬠגְּ תֶ יהָ ל ֹא תֵ ָדע:
ֹ 5:6א ַרח חַ יִּ ים פֶּ ְ
5:7וְﬠַ תָּ ה בָ נִים ִשׁ ְמעוּ־לִ י וְאַ ל־תָּ סוּרוּ מֵ ִא ְמ ֵרי־פִ י:
ל־תּ ְק ַרב אֶ ל־פֶּ ַתח בֵּ יתָ הּ:
5:8הַ ְרחֵ ק מֵ ﬠָ לֶ יהָ ַד ְר ֶכּ וְאַ ִ
וּשׁנֹתֶ י לְ אַ כְ ז ִָרי:
הוֹד ְ
ן־תּתֵּ ן לַ אֲ חֵ ִרים ֶ
5:9פֶּ ִ
5:10פֶּ ן־י ְִשׂ ְבּעוּ ז ִָרים כֹּחֶ וַ ֲﬠצָבֶ י ְבּבֵ ית נָכְ ִרי:
וּשׁאֵ ֶר :
ְ 5:11ונָהַ ְמתָּ ְבאַ חֲ ִריתֶ ִבּכְ לוֹת ְבּ ָשׂ ְר ְ
ֵאתי מוּסָ ר וְתוֹכַחַ ת נָאַ ץ לִ ִבּי:
5:12וְאָ ַמ ְרתָּ אֵ י ָשׂנ ִ
יתי אָ זְ נִי:
ֹא־ה ִטּ ִ
מוֹרי וְלִ ְמלַ ְמּ ַדי ל ִ
ֹא־שׁמַ ﬠְ ִתּי ְבּקוֹל ָ
5:13וְל ָ

ָל־רע ְבּתוֹ ָקהָ ל וְﬠֵ ָדה:
ִיתי ְבכ ָ
5:14כִּ ְמﬠַ ט הָ י ִ
בּוֹר ְונֹזְ ִלים ִמתּוֹ ְבּאֵ ֶר :
ה־מיִם ִמ ֶ
ְ 5:15שׁ ֵת ַ
ֵי־מיִם:
ֹתי חוּצָה בָּ ְרחֹ בוֹת פַּ לְ ג ָ
5:16יָפוּצוּ ַמﬠְ ְינ ֶ
5:17י ְִהיוּ־לְ לְ בַ ֶדּ וְאֵ ין לְ ז ִָרים ִאתָּ :
עוּר :
וּשׂמַ ח מֵ אֵ ֶשׁת ְנ ֶ
קוֹר בָ רוּ ְ
י־מ ְ
5:18י ְִה ְ
5:19אַ יֶּלֶ ת אֲ הָ ִבים ְו ַיﬠֲלַ ת־חֵ ן ַדּ ֶדּיהָ י ְַר ֻוּ ְבכָל־ﬠֵ ת ְבּאַ הֲ בָ ָתהּ ִתּ ְשׁגֶּה ָת ִמיד:
וּתחַ בֵּ ק חֵ ק נָכְ ִריָּה:
5:20וְלָ מָּ ה ִת ְשׁגֶּה ְבנִי ְבז ָָרה ְ
ֵי־אישׁ ְוכָל־מַ ﬠְ גְּ תָ יו ְמפַ לֵּ ס:
5:21כִּ י ֹנכַח ﬠֵ ינֵי יְהוָה ַדּ ְרכ ִ
וּבחַ ְבלֵ י חַ טָּ אתוֹ יִתָּ ֵמ :
5:22ﬠַ ווֹנוֹתָ יו יִלְ כְּ דֻ נוֹ אֶ ת־הָ ָר ָשׁע ְ
וּב רֹב ִאוַּלְ תּוֹ י ְִשׁגֶּה:
5:23הוּא יָמוּת ְבּאֵ ין מוּסָ ר ְ
ְ 6:1בּנִי ִאם־ﬠָ ַר ְבתָּ לְ ֵרﬠֶ תָּ ַקﬠְ תָּ לַ זָּר כַּפֶּ י :
נוֹק ְשׁתָּ ְב ִא ְמ ֵרי־פִ י נִלְ כּ ְַדתָּ ְבּ ִא ְמ ֵרי־ ִפי :
ַ 6:2
ַף־רﬠֶ לֵ ִה ְת ַרפֵּ ס ְוּרהַ ב ֵרﬠֶ י :
ֲשׂה ז ֹאת אֵ פוֹא ְבּנִי ו ְִה ָנּצֵל כִּ י בָ אתָ ְבכ ֵ
6:3ﬠ ֵ
נוּמה לְ ﬠַ פְ ﬠַ פֶּ י :
וּת ָ
ל־תּ ֵתּן ֵשׁנָה לְ ﬠֵ ינֶי ְ
6:4אַ ִ
ִ 6:5הנָּצֵל כִּ צְ ִבי ִמיָּד וּכְ צִ פּוֹר ִמיַּד יָקוּשׁ:
6:6לֵ ־אֶ ל־נְמָ לָ ה ﬠָ ֵצל ְראֵ ה ְד ָרכֶיהָ וַחֲ כָם:
ֹשׁל:
6:7אֲ ֶשׁר אֵ ין־לָ הּ ָקצִ ין שֹׁטֵ ר וּמ ֵ
6:8תָּ כִ ין בַּ ַקּיִץ לַ ְחמָ הּ אָ גְ ָרה בַ ָקּצִ יר מַ אֲ כָלָ הּ:
6:9ﬠַ ד־מָ תַ י ﬠָ צֵל ִתּ ְשׁכָּב מָ תַ י תָּ קוּם ִמ ְשּׁנָתֶ :
ְ 6:10מﬠַ ט ֵשׁנוֹת ְמﬠַ ט ְתּנוּמוֹת ְמﬠַ ט ִח ֻבּק י ַָדיִם לִ ְשׁכָּב:
וּמ ְחסֹ ְר כְּ ִאישׁ מָ גֵן:
אשׁ ַ
6:11וּבָ א־כִ ְמהַ לֵּ ֵר ֶ
6:12אָ ָדם ְבּלִ יַּﬠַ ל ִאישׁ אָ וֶן הוֹלֵ ﬠִ ְקּשׁוּת פֶּ ה:
מ ֶרה ְבּאֶ צְ ְבּ עֹתָ יו:
6:13קֹ ֵרץ ְבּﬠֵ ינָו מֹלֵ ל ְבּ ַרגְ לָ ו ֹ
6:14תַּ ְהפֻּכוֹת ְבּלִ בּוֹ חֹ ֵרשׁ ָרע ְבּכָל־ﬠֵ ת מדנים ִמ ְדיָנִים ְי ַשׁלֵּ חַ :
ִשּׁבֵ ר וְאֵ ין מַ ְרפֵּ א:
6:15ﬠַ ל־כֵּן פִּ ְת ֹאם יָבוֹא אֵ ידוֹ פֶּ תַ ע י ָ
ְשׁבַ ע תועבות תּוֹﬠֲבַ ת נ ְַפשׁוֹ:
ֶ 6:16שׁשׁ־הֵ נָּה ָשׂנֵא יְהוָה ו ֶ
6:17ﬠֵ י ַניִם ָרמוֹת לְ שׁוֹן ָשׁ ֶקר ְוי ַָדיִם שֹׁפְ כוֹת ָדּם־נ ִָקי:
6:18לֵ ב חֹ ֵרשׁ מַ ְח ְשׁבוֹת אָ וֶן ַרגְ לַ יִם ְמ ַמהֲ רוֹת לָ רוּץ לָ ָרﬠָ ה:
וּמ ַשׁלֵּ חַ ְמ ָדנִים בֵּ ין אַ ִחים:
6:19י ִָפיחַ כְּ ז ִָבים ﬠֵ ד ָשׁ ֶקר ְ
תּוֹרת ִא ֶמּ :
ל־תּטֹּ שׁ ַ
6:20נְ צֹר ְבּנִי ִמצְ וַת אָ ִבי וְאַ ִ
ָ 6:21ק ְשׁ ֵרם ﬠַ ל־לִ ְבּ תָ ִמיד ﬠָ נ ְֵדם ﬠַ ל־גּ ְַרגְּ רֹתֶ :
אֹת ְבּ ָשׁכְ ְבּ ִתּ ְשׁמֹר ﬠָ לֶ י וַהֲ ִקיצוֹתָ ִהיא ְת ִשׂיחֶ :
ְ 6:22בּ ִה ְתהַ לֶּ כְ תַּ נְחֶ ה ָ
ְתוֹרה אוֹר ו ְֶד ֶר חַ יִּ ים תּוֹכְ חוֹת מוּסָ ר:
6:23כִּ י נֵר ִמצְ וָה ו ָ
6:24לִ ְשׁמָ ְר ֵמאֵ ֶשׁת ָרע מֵ חֶ ְל ַקת לָ שׁוֹן נָכְ ִריָּה:
ל־תּ ָקּחֲ ְבּﬠַ ְפﬠַ פֶּ יהָ :
6:25אַ ל־תַּ ְחמֹד יָפְ יָהּ ִבּלְ בָ בֶ וְאַ ִ
ד־א ָשּׁה זוֹנָה ﬠַ ד־כִּ כַּר לָ חֶ ם וְאֵ ֶשׁת ִאישׁ נֶפֶ שׁ ְי ָק ָרה ָתצוּד:
6:26כִּ י ְבﬠַ ִ
וּבג ָָדיו ל ֹא ִת ָשּׂ ַר ְפנָה:
6:27הֲ י ְַח ֶתּה ִאישׁ אֵ שׁ ְבּחֵ יקוֹ ְ
ִ 6:28אם־יְהַ לֵּ ִאישׁ ﬠַ ל־הַ גֶּחָ לִ ים ְו ַרגְ לָ יו ל ֹא ִת ָכּוֶינָה:
6:29כֵּן הַ בָּ א אֶ ל־אֵ ֶשׁת ֵרﬠֵ הוּ ל ֹא ִינּ ֶָקה כָּל־הַ ֹנּגֵﬠַ בָּ הּ:
6:30ל ֹא־יָבוּזוּ לַ ַגּנָּב כִּ י יִגְ נוֹב לְ מַ לֵּ א נַפְ שׁוֹ כִּ י ִי ְרﬠָ ב:
ְשׁלֵּ ם ִשׁ ְבﬠָ ָתיִם אֶ ת־כָּל־הוֹן בֵּ יתוֹ יִתֵּ ן:
ְ 6:31ונ ְִמצָא י ַ
ֲשׂנָּה:
6:32נֹאֵ ף ִא ָשּׁה חֲ סַ ר־לֵ ב מַ ְשׁ ִחית נַפְ שׁוֹ הוּא יַﬠ ֶ
ֶ 6:33נגַע־ו ְָקלוֹן י ְִמ ָצא וְחֶ ְרפָּ תוֹ ל ֹא ִתמָּ חֶ ה:
י־קנְאָ ה חֲ מַ ת־גָּבֶ ר ְול ֹא־י ְַחמוֹל ְבּיוֹם נ ָָקם:
6:34כִּ ִ
ִשּׂא ְפּנֵי כָל־כֹּפֶ ר ְול ֹא־י ֹאבֶ ה כִּ י ַת ְרבֶּ ה־שֹׁחַ ד:
6:35ל ֹא־י ָ
וּמצְ ותַ י ִתּצְ פֹּן ִאתָּ :
ְ 7:1בּ ִני ְשׁמֹר אֲ מָ ָרי ִ
ְתוֹר ִתי כְּ ִאישׁוֹן ﬠֵ ינֶי :
ְ 7:2שׁמֹר ִמצְ ותַ י ו ְֶחיֵה ו ָ
ָ 7:3ק ְשׁ ֵרם ﬠַ ל־אֶ צְ ְבּעֹתֶ י כּ ְָתבֵ ם ﬠַ ל־לוּחַ לִ בֶּ :
7:4אֱ מֹר לַ חָ כְ מָ ה אֲ חֹ ִתי אָ ְתּ וּמ ָֹדע לַ ִבּינָה ִת ְק ָרא:

יקה:
7:5לִ ְשׁמָ ְר מֵ ִא ָשּׁה ז ָָרה ִמנָּכְ ִריָּה אֲ מָ ֶריהָ הֶ חֱ לִ ָ
יתי ְבּﬠַ ד אֶ ְשׁנ ִַבּי ִנ ְשׁ ָקפְ ִתּי:
7:6כִּ י ְבּחַ לּוֹן בֵּ ִ
7:7וָאֵ ֶרא בַ פְּ תָ איִם אָ ִבינָה בַ בָּ נִים נַﬠַ ר חֲ סַ ר־לֵ ב:
7:8עֹבֵ ר בַּ שּׁוּק אֵ צֶל פִּ נָּהּ ו ְֶד ֶר בֵּ יתָ הּ יִצְ ﬠָ ד:
ף־בּﬠֶ ֶרב יוֹם ְבּ ִאישׁוֹן לַ יְלָ ה וַאֲ פֵ לָ ה:
ֶשׁ ְ
ְ 7:9בּנ ֶ
7:10ו ְִהנֵּה ִא ָשּׁה לִ ְק ָראתוֹ ִשׁית זוֹנָה וּנְ צ ַֻרת לֵ ב:
יתהּ ל ֹא־י ְִשׁכְּ נוּ ַרגְ לֶ יהָ :
7:11הֹ ִמיָּה ִהיא ְו ֹס ָר ֶרת ְבּבֵ ָ
ָל־פּנָּה ֶתאֱ רֹב:
7:12פַּ ﬠַ ם בַּ חוּץ פַּ ﬠַ ם בָּ ְרחֹ בוֹת וְאֵ צֶל כּ ִ
ֹאמר לוֹ:
יקה בּוֹ ְונ ְָשׁ ָקה־לּוֹ הֵ ﬠֵ זָה פָ נֶיהָ וַתּ ַ
7:13וְהֶ חֱ זִ ָ
נְד ָרי:
7:14זִ ְבחֵ י ְשׁלָ ִמים ﬠָ לָ י הַ יּוֹם ִשׁלַּ ְמ ִתּי ָ
ָאתי לִ ְק ָראתֶ לְ ַשׁחֵ ר פָּ נֶי וָאֶ ְמ ָצאֶ ךָּ:
7:15ﬠַ ל־כֵּן יָצ ִ
7:16מַ ְרבַ ִדּים ָרבַ ְד ִתּי ﬠַ ְר ִשׂי חֲ טֻ בוֹת אֵ טוּן ִמצְ ָריִם:
7:17נַפְ ִתּי ִמ ְשׁכּ ִָבי מֹר אֲ הָ לִ ים ְו ִקנָּמוֹן:
7:18לְ כָה נִ ְרוֶה ד ִֹדים ﬠַ ד־הַ ֹבּ ֶקר נ ְִתﬠַ לְּ סָ ה בָּ אֳ הָ ִבים:
7:19כִּ י אֵ ין הָ ִאישׁ ְבּבֵ יתוֹ הָ לַ ְבּ ֶד ֶר מֵ ָרחוֹק:
7:20צְ רוֹר־הַ כֶּסֶ ף לָ ַקח ְבּיָדוֹ לְ יוֹם הַ כֵּסֶ א יָב ֹא בֵ יתוֹ:
ִ 7:21הטַּ תּוּ ְבּרֹב לִ ְקחָ הּ ְבּחֵ לֶ ק ְשׂפָ תֶ יהָ תַּ ִדּיחֶ נּוּ:
7:22הוֹלֵ אַ חֲ ֶריהָ ִפּ ְת ֹאם כְּ שׁוֹר אֶ ל־טָ בַ ח יָבוֹא ְו ַכ ֲﬠכֹס אֶ ל־מוֹסֵ ר אַ יָּל:
י־בנַפְ שׁוֹ הוּא:
7:23ﬠַ ד יְפַ לַּ ח חֵ ץ כְּ בֵ דוֹ כְּ מַ הֵ ר צִ פּוֹר אֶ ל־פָּ ח ְול ֹא־י ַָד ע כִּ ְ
7:24וְﬠַ תָּ ה בָ ִנים ִשׁ ְמעוּ־לִ י וְהַ ְק ִשׁיבוּ לְ ִא ְמ ֵרי־פִ י:
נְתיבוֹתֶ יהָ :
ל־תּ ַת ע ִבּ ִ
ל־דּ ָרכֶיהָ לִ בֶּ אַ ֵ
7:25אַ ל־י ְֵשׂ ְט אֶ ְ
י־ר ִבּים חֲ לָ לִ ים ִה ִפּילָ ה וַ ֲﬠצ ִֻמים כָּל־הֲ ֻרגֶיהָ :
7:26כִּ ַ
י־מוֶת:
יתהּ יֹ ְרדוֹת אֶ ל־חַ ְד ֵר ָ
ַ 7:27דּ ְרכֵי ְשׁאוֹל בֵּ ָ
וּתבוּנָה ִתּ ֵתּן קוֹלָ הּ:
8:1הֲ ל ֹא־חָ כְ ָמה ִת ְק ָרא ְ
י־ד ֶר בֵּ ית נ ְִתיבוֹת ִנצָּבָ ה:
רוֹמים ﬠֲלֵ ָ
ֹאשׁ־מ ִ
ְ
ְ 8:2בּר
י־ק ֶרת ְמבוֹא פְ תָ ִחים תָּ ֹרנָּה:
ַד־שׁﬠָ ִרים לְ פִ ָ
8:3לְ י ְ
ל־בּנֵי אָ ָדם:
ישׁים אֶ ְק ָרא וְקוֹלִ י אֶ ְ
8:4אֲ לֵ יכֶם ִא ִ
8:5הָ ִבינוּ פְ תָ איִם ﬠָ ְרמָ ה וּכְ ִסילִ ים הָ ִבינוּ לֵ ב:
ישׁ ִרים:
וּמפְ תַּ ח ְשׂפָ תַ י מֵ ָ
ִ 8:6שׁ ְמעוּ כִּ י־ ְנגִ ִידים אֲ ַדבֵּ ר ִ
8:7כִּ י־אֱ מֶ ת י ְֶהגֶּה ִחכִּ י וְתוֹﬠֲבַ ת ְשׂפָ תַ י ֶר ַשׁ ע:
י־פי אֵ ין בָּ הֶ ם נִפְ תָּ ל וְﬠִ ֵקּשׁ:
ָל־א ְמ ֵר ִ
צֶדק כּ ִ
ְ 8:8בּ ֶ
ִישׁ ִרים לְ מֹצְ אֵ י ָדﬠַ ת:
8:9כֻּלָּ ם ְנכ ִֹחים לַ מֵּ ִבין ו ָ
ְ 8:10קחוּ־מוּסָ ִרי וְאַ ל־כָּסֶ ף ו ְַדﬠַ ת מֵ חָ רוּץ נ ְִבחָ ר:
8:11כִּ י־טוֹבָ ה חָ כְ ָמה ִמ ְפּנִינִים ְוכָל־חֲ פָ צִ ים ל ֹא י ְִשׁווּ־בָ הּ:
8:12אֲ נִי־חָ כְ מָ ה ָשׁ ַכנ ְִתּי ﬠָ ְרמָ ה ו ְַדﬠַ ת ְמזִ מּוֹת אֶ ְמצָא:
ֵאתי:
8:13י ְִראַ ת יְהוָה ְשׂנ ֹאת ָרע גֵּאָ ה ְוגָאוֹן ו ְֶד ֶר ָרע וּפִ י תַ ְהפֻּכוֹת ָשׂנ ִ
בוּרה:
ְתוּשׁיָּה אֲ נִי ִבינָה לִ י גְ ָ
8:14לִ י־ﬠֵ צָה ו ִ
צֶדק:
ִ 8:15בּי ְמלָ כִ ים י ְִמ כוּ ְו רוֹזְ נִים יְחֹ ְקקוּ ֶ
יבים כָּל־שֹׁפְ ֵטי צ ֶֶד ק:
וּנְד ִ
ִ 8:16בּי ָשׂ ִרים יָשֹׂרוּ ִ
וּמ ַשׁחֲ ַרי י ְִמצָאֻ ְננִי:
8:17אֲ נִי אהביה אֹהֲ בַ י אֵ הָ ב ְ
8:18עֹ ֶשׁר־ ְוכָבוֹד ִא ִתּי הוֹן ﬠָ תֵ ק וּצְ ָד ָקה:
וּתבוּאָ ִתי ִמכֶּסֶ ף נ ְִבחָ ר:
וּמפָּ ז ְ
8:19טוֹב פִּ ְריִי מֵ חָ רוּץ ִ
ְ 8:20בּ ֹא ַרח־צְ ָד ָקה אֲ הַ לֵּ ך ְבּתוֹ נ ְִתיבוֹת ִמ ְשׁפָּ ט:
8:21לְ הַ ְנ ִחיל אֹהֲ בַ י יֵשׁ ְו ֹאצְ רֹתֵ יהֶ ם אֲ מַ לֵּ א:
אשׁית ַדּ ְרכּוֹ ֶק ֶדם ִמפְ ﬠָ לָ יו מֵ אָ ז:
8:22יְהוָה ָק ָנ ִני ֵר ִ
8:23מֵ עוֹלָ ם ִנסַּ כְ ִתּי מֵ ר ֹאשׁ ִמ ַקּ ְדמֵ י־אָ ֶרץ:
ין־תּהֹ מוֹת חוֹלָ לְ ִתּי ְבּאֵ ין ַמﬠְ יָנוֹת נִכְ בַּ ֵדּי־מָ יִם:
ְ 8:24בּאֵ ְ
ְ 8:25בּטֶ ֶרם הָ ִרים הָ ְטבָּ עוּ לִ פְ נֵי גְ בָ עוֹת חוֹלָ לְ ִתּי:
8:26ﬠַ ד־ל ֹא ﬠָ ָשׂה אֶ ֶרץ וְחוּצוֹת ְור ֹאשׁ ﬠָ פְ רוֹת תֵּ בֵ ל:

ל־פּנֵי ְתהוֹם:
8:27בַּ הֲ כִ ינוֹ ָשׁמַ יִם ָשׁם אָ נִי ְבּחוּקוֹ חוּג ﬠַ ְ
ְ 8:28בּאַ ְמּצוֹ ְשׁחָ ִקים ִמ ָמּﬠַ ל בַּ ﬠֲזוֹז ﬠִ ינוֹת ְתּהוֹם:
מוֹס ֵדי אָ ֶרץ:
רוּ־פיו ְבּחוּקוֹ ְ
ִ
וּמיִם ל ֹא יַﬠַ ְב
ְ 8:29בּשׂוּמוֹ לַ יָּם חֻ קּוֹ ַ
8:30וָאֶ ְהיֶה אֶ צְ לוֹ אָ מוֹן וָאֶ ְהיֶה ַשׁﬠֲשֻׁ ﬠִ ים יוֹם יוֹם ְמ ַשׂחֶ ֶקת לְ פָ נָיו ְבּכָל־ﬠֵ ת:
ת־בּנֵי אָ ָדם:
ְ
ְשׁﬠֲשֻׁ ﬠַ י אֶ
ְ 8:31מ ַשׂחֶ ֶקת ְבּתֵ בֵ ל אַ ְרצוֹ ו ַ
8:32וְﬠַ תָּ ה בָ נִים ִשׁ ְמעוּ־לִ י וְאַ ְשׁ ֵרי ְדּ ָרכַי י ְִשׁמֹרוּ:
ל־תּפְ ָרעוּ:
ִ 8:33שׁ ְמעוּ מוּסָ ר וַחֲ כָמוּ וְאַ ִ
מ ר ְמזוּזֹת ְפּתָ חָ י:
ל־דּ ְלתֹתַ י יוֹם יוֹם לִ ְשׁ ֹ
8:34אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם שֹׁמֵ ﬠַ לִ י לִ ְשׁקֹד ﬠַ ַ
8:35כִּ י מֹצְ ִאי מצאי מָ צָא חַ יִּ ים וַיָּפֶ ק ָרצוֹן מֵ יְהוָה:
ָל־מ ַשׂנְאַ י אָ הֲ בוּ מָ וֶת:
8:36וְחֹ ְט ִאי חֹ מֵ ס נַפְ שׁוֹ כּ ְ
מּוּדיהָ ִשׁ ְבﬠָ ה:
9:1חָ כְ מוֹת בָּ נְתָ ה בֵ יתָ הּ הצבה ﬠַ ֶ
9:2טָ ְבחָ ה ִט ְבחָ הּ ָמ ְסכָה יֵינָהּ אַ ף ﬠָ ְרכָה שֻׁ לְ חָ נָהּ:
ָ 9:3שׁ ְלחָ ה ַנ ֲﬠר ֶֹתיהָ ִת ְק ָרא ﬠַ ל־גַּפֵּ י ְמ רֹמֵ י ָק ֶרת:
ִ 9:4מי־פֶ ִתי יָסֻ ר הֵ נָּה חֲ סַ ר־לֵ ב אָ ְמ ָרה לּוֹ:
וּשׁתוּ ְבּיַיִן מָ סָ כְ ִתּי:
9:5לְ כוּ לַ חֲ מוּ ְבלַ חֲ ִמי ְ
9:6ﬠִ זְ בוּ פְ תָ איִם ו ְִחיוּ ו ְִא ְשׁרוּ ְבּ ֶד ֶר ִבּינָה:
9:7יֹ סֵ ר לֵ ץ ֵקחַ לוֹ ָקלוֹן וּמוֹכִ יחַ לְ ָר ָשׁע מוּמוֹ:
9:8אַ ל־תּוֹכַח לֵ ץ פֶּ ן־י ְִשׂנָאֶ ָךּ הוֹכַח לְ חָ כָם ְויֶאֱ הָ בֶ ךָּ:
הוֹדע לְ צ ִַדּיק וְיוֹסֶ ף לֶ ַקח:
9:9תֵּ ן לְ חָ כָם ְוי ְֶחכַּם־עוֹד ַ
ְ 9:10תּ ִחלַּ ת חָ כְ מָ ה י ְִראַ ת יְהוָה ו ְַדﬠַ ת ְקד ִֹשׁים ִבּינָה:
ְיוֹסיפוּ ְלּ ְשׁנוֹת חַ יִּ ים:
י־בי י ְִרבּוּ יָמֶ י ו ִ
9:11כִּ ִ
ִ 9:12אם־חָ כ ְַמתָּ חָ כ ְַמתָּ לָּ וְלַ צְ ָתּ ְלבַ ְדּ ִת ָשּׂא:
9:13אֵ ֶשׁת כְּ ִסילוּת הֹ ִמיָּה פְּ ַתיּוּת וּבַ ל־י ְָדﬠָ ה מָּ ה:
ְ 9:14וי ְָשׁבָ ה לְ פֶ תַ ח בֵּ יתָ הּ ﬠַ ל־כִּ סֵּ א ְמרֹמֵ י ָק ֶרת:
חוֹתם:
י־ד ֶר הַ ְמי ְַשּׁ ִרים אֹ ְר ָ
עֹב ֵר ָ
9:15לִ ְקר ֹא לְ ְ
ִ 9:16מי־פֶ ִתי יָסֻ ר הֵ נָּה וַחֲ סַ ר־לֵ ב וְאָ ְמ ָרה לּוֹ:
נוּבים י ְִמ ָתּקוּ וְלֶ חֶ ם ְס ָת ִרים יִנְ ﬠָ ם:
ַ 9:17מיִם־גְּ ִ
י־רפָ ִאים ָשׁם ְבּﬠִ ְמ ֵקי ְשׁאוֹל ְקרֻ אֶ יהָ :
9:18וְל ֹא־י ַָדע כִּ ְ
ְשׂמַּ ח־אָ ב וּבֵ ן כְּ ִסיל תּוּגַת ִאמּוֹ:
מה בֵּ ן חָ כָם י ַ
ִ 10:1מ ְשׁלֵ י ְשׁ ֹ
ֹא־יוֹﬠילוּ אוֹצְ רוֹת ֶר ַשׁע וּצְ ָד ָקה תַּ צִּ יל ִמ ָמּוֶת:
ִ
10:2ל
10:3ל ֹא־י ְַרﬠִ יב יְהוָה נֶפֶ שׁ צ ִַדּיק וְהַ וַּת ְר ָשׁﬠִ ים י ְֶהדֹּף:
ַף־ר ִמיָּה ְויַד חָ רוּצִ ים תַּ ﬠ ֲִשׁיר:
ָ 10:4ראשׁ עֹ ֶשׂה כ ְ
10:5אֹ גֵר בַּ ַקּיִץ בֵּ ן מַ ְשׂכִּ יל ִנ ְר ָדּם בַּ ָקּצִ יר בֵּ ן ֵמ ִבישׁ:
צַדּיק וּפִ י ְר ָשׁ ִﬠים ְיכַסֶּ ה חָ ָמס:
ְ 10:6בּ ָרכוֹת לְ ר ֹאשׁ ִ
ְשׁם ְר ָשׁﬠִ ים י ְִר ָקב:
ֵ 10:7זכֶר צ ִַדּיק לִ ְב ָרכָה ו ֵ
10:8חֲ כַם־לֵ ב י ִַקּח ִמצְ ות וֶאֱ וִיל ְשׂפָ תַ יִם יִלָּ בֵ ט:
וּמﬠַ ֵקּשׁ ְדּ ָרכָיו ִיוּ ֵָדﬠַ :
10:9הוֹלֵ בַּ תֹּם יֵלֶ בֶּ טַ ח ְ
ֲשׂה ָשׁלוֹם:
ִתּן ﬠַ צָּבֶ ת וּמוֹכִ יחַ יַﬠ ֶ
10:10קֹ ֵרץ ﬠַ יִן י ֵ
ְ 10:11מקוֹר חַ יִּ ים פִּ י צַ ִדּיק וּפִ י ְר ָשׁ ִﬠים ְיכַסֶּ ה חָ ָמס:
ָל־פּ ָשׁ ִﬠים ְתּכַסֶּ ה אַ הֲ בָ ה:
עוֹרר ְמ ָדנִים וְﬠַ ל כּ ְ
ִ 10:12שׂנְאָ ה ְתּ ֵ
ְשׁבֶ ט לְ גֵו חֲ סַ ר־לֵ ב:
ְ 10:13בּ ִשׂפְ תֵ י נָבוֹן ִתּמָּ צֵא חָ כְ מָ ה ו ֵ
נוּ־דﬠַ ת וּפִ י־אֱ וִיל ְמ ִחתָּ ה ְקרֹבָ ה:
10:14חֲ כ ִָמים יִצְ פְּ ָ
ישׁם:
10:15הוֹן ﬠָ ִשׁיר ִק ְריַת ﬠֻזּוֹ ְמ ִחתַּ ת ַדּלִּ ים ֵר ָ
10:16פְּ ﬠֻלַּ ת צ ִַדּיק לְ חַ יִּ ים ְתּבוּאַ ת ָר ָשׁע לְ חַ טָּ את:
ֹ 10:17א ַרח ְלחַ יִּ ים שׁוֹמֵ ר מוּסָ ר ְו עוֹזֵב תּוֹכַחַ ת מַ ְתﬠֶ ה:
י־שׁ ֶקר וּמוֹצִ א ִדבָּ ה הוּא כְ ִסיל:
ְ 10:18מכַסֶּ ה ִשׂנְאָ ה ִשׂ ְפתֵ ָ
ְ 10:19בּרֹב ְדּבָ ִרים ל ֹא י ְֶח ַדּל־פָּ ַשׁע וְחֹ ֵשׂ ְשׂפָ תָ יו מַ ְשׂכִּ יל:
10:20כֶּסֶ ף נ ְִבחָ ר לְ שׁוֹן צ ִַדּיק לֵ ב ְר ָשׁﬠִ ים כִּ ְמﬠָ ט:
ִ 10:21שׂפְ תֵ י צ ִַדּיק י ְִרעוּ ַר ִבּים וֶאֱ וִילִ ים בַּ חֲ סַ ר־לֵ ב יָמוּתוּ:

ֹא־יוֹסף ﬠֶ צֶ ב ﬠִ מָּ הּ:
ִ
ִ 10:22בּ ְרכַּת יְהוָה ִהיא תַ ﬠ ֲִשׁיר ְול
10:23כִּ ְשׂחוֹק לִ כְ ִסיל ﬠֲשׂוֹת זִ מָּ ה וְחָ כְ מָ ה לְ ִאישׁ ְתּבוּנָה:
יקים יִתֵּ ן:
גוֹרת ָר ָשׁע ִהיא ְתבוֹאֶ נּוּ וְתַ אֲ וַת צ ִַדּ ִ
ְ 10:24מ ַ
ַ 10:25כּﬠֲבוֹר סוּפָ ה וְאֵ ין ָר ָשׁע ְוצ ִַדּיק יְסוֹד עוֹלָ ם:
10:26כַּחֹ מֶ ץ לַ ִשּׁ ַנּיִם ְוכֶﬠָ ָשׁן לָ ﬠֵ י ָניִם כֵּן הֶ ﬠָ צֵל לְ שֹׁלְ חָ יו:
וּשׁנוֹת ְר ָשׁﬠִ ים ִתּ ְקצ ְֹרנָה:
תּוֹסיף י ִָמים ְ
ִ
10:27י ְִראַ ת יְהוָה
צַדּ ִיקים ִשׂ ְמחָ ה ו ְִת ְקוַת ְר ָשׁ ִﬠים תּ ֹאבֵ ד:
10:28תּוֹחֶ לֶ ת ִ
וּמ ִחתָּ ה לְ ֹפﬠֲלֵ י אָ וֶן:
10:29מָ עוֹז לַ תֹּם ֶדּ ֶר יְהוָה ְ
צַדּיק לְ עוֹלָ ם בַּ ל־יִמּוֹט ְוּר ָשׁ ִﬠים ל ֹא י ְִשׁכְּ נוּ־אָ ֶרץ:
ִ 10:30
ִ 10:31פּי־צ ִַדּיק יָנוּב חָ כְ ָמה וּלְ שׁוֹן תַּ ְהפֻּכוֹת ִתּ ָכּ ֵרת:
ִ 10:32שׂפְ תֵ י צ ִַדּיק י ְֵד עוּן ָרצוֹן וּפִ י ְר ָשׁﬠִ ים תַּ ְהפֻּכוֹת:
11:1מ ֹאזְ נֵי ִמ ְרמָ ה תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה וְאֶ בֶ ן ְשׁלֵ מָ ה ְרצוֹנוֹ:
11:2בָּ א־זָדוֹן וַ ָיּב ֹא ָקלוֹן וְאֶ ת־צְ נוּﬠִ ים חָ כְ מָ ה:
ְשׁ ֵדּם:
ְשׁ ִרים תַּ ְנחֵ ם וְסֶ לֶ ף בּוֹגְ ִדים י ָ
11:3תֻּ מַּ ת י ָ
11:4ל ֹא־יוֹﬠִ יל הוֹן ְבּיוֹם ﬠֶ ְב ָרה וּצְ ָד ָקה תַּ צִּ יל ִממָּ וֶת:
וּב ִר ְשׁﬠָ תוֹ יִפֹּ ל ָר ָשׁע:
11:5צִ ְד ַקת ָתּ ִמים ְתּי ֵַשּׁר ַדּ ְרכּוֹ ְ
וּבהַ וַּת בֹּגְ ִדים יִלָּ כֵדוּ:
ְשׁ ִרים תַּ צִּ ילֵ ם ְ
11:6צִ ְד ַקת י ָ
ְ 11:7בּמוֹת אָ ָדם ָר ָשׁע תּ ֹאבַ ד ִתּ ְקוָה ְותוֹחֶ לֶ ת אוֹנִים אָ בָ ָדה:
צַדּיק ִמ ָצּ ָרה נֶחֱ לָ ץ וַ ָיּב ֹא ָר ָשׁע תַּ ְחתָּ יו:
ִ 11:8
יקים יֵחָ לֵ צוּ:
צַדּ ִ
וּב ַדﬠַ ת ִ
ְ 11:9בּפֶ ה חָ נֵף י ְַשׁ ִחת ֵרﬠֵ הוּ ְ
ְ 11:10בּטוּב צ ִַדּ ִיקים תַּ ֲﬠ ץ ִק ְריָה וּבַ אֲ ֹבד ְר ָשׁﬠִ ים ִרנָּה:
וּבפִ י ְר ָשׁﬠִ ים תֵּ הָ ֵרס:
ְשׁ ִרים תָּ רוּם ָק ֶרת ְ
ְ 11:11בּ ִב ְרכַּת י ָ
11:12בָּ ז־לְ ֵרﬠֵ הוּ חֲ סַ ר־לֵ ב ו ְִאישׁ ְתּבוּנוֹת יַחֲ ִרישׁ:
11:13הוֹלֵ ָרכִ יל ְמגַלֶּ ה־סּוֹד ְונֶאֱ מַ ן־רוּחַ ְמכַסֶּ ה ָדבָ ר:
וּתשׁוּﬠָ ה ְבּרֹב יוֹﬠֵ ץ:
ְ 11:14בּאֵ ין תַּ ְחבֻּלוֹת יִפָּ ל־ﬠָ ם ְ
ַ 11:15רע־יֵרוֹﬠַ כִּ י־ﬠָ ַרב זָר ְושֹׂנֵא ת ְֹקﬠִ ים בּוֹטֵ חַ :
מ כָּבוֹד וְכִ סֵּ א ָקלוֹן שׂנֵאת יֹ ֶשׁר הוֹן ֲﬠצֵלִ ים י ְֶחסָ רוּ 1וְﬠָ ִריצִ ים י ְִת ְמכוּ־עֹ ֶשׁר:
11:16אֵ ֶשׁת־חֵ ן ִתּ ְת ֹ
11:17גֹּ מֵ ל נַפְ שׁוֹ ִאישׁ חָ סֶ ד וְעֹ כֵר ְשׁאֵ רוֹ אַ כְ ז ִָרי:
ת־שׁ ֶקר ְו ֹז ֵרﬠַ צְ ָד ָקה ֶשׂכֶר אֱ מֶ ת:
ָ
ָ 11:18ר ָשׁע עֹ ֶשׂה פְ ﬠֻלַּ
וּמ ַר ֵדּף ָרﬠָ ה לְ מוֹתוֹ:
11:19כֵּן־צְ ָד ָקה לְ חַ יִּ ים ְ
ימי ָד ֶר :
11:20תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה ﬠִ ְקּ ֵשׁי־לֵ ב ְוּרצוֹנוֹ ְתּ ִמ ֵ
נִמלָ ט:
יקים ְ
צַדּ ִ
11:21יָד לְ יָד ל ֹא־ ִינּ ֶָקה ָרּע ְוז ֶַרע ִ
ֶ 11:22נזֶם זָהָ ב ְבּאַ ף חֲ זִ יר ִא ָשּׁה יָפָ ה וְסָ ַרת ָטﬠַ ם:
צַדּ ִיקים אַ ־טוֹב ִתּ ְקוַת ְר ָשׁ ִﬠים ﬠֶ ְב ָרה:
ַ 11:23תּאֲ וַת ִ
ְחוֹשׂ ִמיֹּ ֶשׁר אַ ־לְ מַ ְחסוֹר:
11:24יֵשׁ ְמפַ ֵזּר וְנוֹסָ ף עוֹד ו ֵ
יוֹרא:
וּמ ְרוֶה גַּם־הוּא ֶ
שׁ־בּ ָרכָה ְתדֻ ָשּׁן ַ
ְ
11:25נֶפֶ
וּב ָרכָה ְלר ֹאשׁ מַ ְשׁ ִבּיר:
מנֵﬠַ בָּ ר י ְִקּבֻהוּ ְלאוֹם ְ
ֹ 11:26
11:27שֹׁחֵ ר טוֹב יְבַ ֵקּשׁ ָרצוֹן ְוד ֵֹרשׁ ָרﬠָ ה ְתבוֹאֶ נּוּ:
יקים יִפְ ָרחוּ:
11:28בּוֹטֵ חַ ְבּﬠָ ְשׁרוֹ הוּא ִי ֹפּל ְוכֶﬠָ לֶ ה צ ִַדּ ִ
11:29עוֹכֵר בֵּ יתוֹ ִי ְנחַ ל־רוּחַ וְﬠֶ בֶ ד אֱ וִיל לַ חֲ כַם־לֵ ב:
ְ 11:30פּ ִרי־צ ִַדּיק ﬠֵ ץ חַ יִּ ים ְו ֵקחַ נְפָ שׁוֹת חָ כָם:
4
ְחוֹטא אָ נָה י ֵָראֶ ה :
 11:31הֵ ן צ ִַדּיק ְבּמַ אֲ מָ ץ 2יִּ ָמּלֵ טָ 3ר ָשׁע ו ֵ
12:1אֹהֵ ב מוּסָ ר אֹהֵ ב ָדּﬠַ ת ְושֹׂנֵא תוֹכַחַ ת בָּ ﬠַ ר:
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12:2טוֹב יָפִ יק ָרצוֹן מֵ יְהוָה ו ְִאישׁ ְמזִ מּוֹת י ְַר ִשׁיﬠַ :
יקים בַּ ל־יִמּוֹט:
צַדּ ִ
12:3ל ֹא־יִכּוֹן אָ ָדם ְבּ ֶר ַשׁע ְושׁ ֶֹרשׁ ִ
ישׁה:
12:4אֵ ֶשׁת־חַ יִל ﬠֲטֶ ֶרת בַּ ﬠְ לָ הּ וּכְ ָר ָקב ְבּﬠַ צְ מוֹתָ יו ְמ ִב ָ
12:5מַ ְח ְשׁבוֹת צ ִַדּ ִיקים ִמ ְשׁפָּ ט תַּ ְח ֻבּלוֹת ְר ָשׁﬠִ ים ִמ ְרמָ ה:
ְשׁ ִרים יַצִּ ילֵ ם:
וּפי י ָ
ב־דּם ִ
ִ 12:6דּ ְב ֵרי ְר ָשׁ ִﬠים אֱ ָר ָ
יקים יַ ֲﬠמֹד:
12:7הָ פוֹ ְר ָשׁ ִﬠים וְאֵ ינָם וּבֵ ית צ ִַדּ ִ
ל־אישׁ ְו ַנ ֲﬠוֵה־לֵ ב י ְִהיֶה לָ בוּז:
י־שׂכְ לוֹ יְהֻ לַּ ִ
12:8לְ ִפ ִ
12:9טוֹב ִנ ְקלֶ ה וְﬠֶ בֶ ד לוֹ ִמ ְמּתַ כַּבֵּ ד וַחֲ סַ ר־לָ חֶ ם:
יוֹדﬠַ צ ִַדּיק נֶפֶ שׁ ְבּהֶ ְמתּוֹ ְו ַרחֲ מֵ י ְר ָשׁ ִﬠים אַ כְ ז ִָרי:
ֵ 12:10
וּמ ַר ֵדּף ֵר ִיקים חֲ סַ ר־לֵ ב:
12:11עֹבֵ ד אַ ְדמָ תוֹ י ְִשׂבַּ ע־לָ חֶ ם ְ
ִתּן:
צַדּ ִיקים י ֵ
12:12חָ ַמד ָר ָשׁע ְמצוֹד ָר ִﬠים ְושׁ ֶֹרשׁ ִ
מוֹקשׁ ָרע וַ ֵיּצֵא ִמ ָצּ ָרה ַצ ִדּיק:
ְ 12:13בּפֶ ַשׁע ְשׂפָ תַ יִם ֵ
י־אישׁ י ְִשׂבַּ ע־טוֹב וּגְ מוּל י ְֵדי־אָ ָדם ישוב י ִָשׁיב לוֹ:
ִ 12:14מ ְפּ ִרי פִ ִ
ֶ 12:15דּ ֶר אֱ וִיל י ָָשׁ ר ְבּﬠֵ ינָיו ְושֹׁמֵ ﬠַ ְלﬠֵ צָ ה חָ כָם:
12:16אֱ וִיל בַּ יּוֹם ִיוּ ַָדע כּ ְַﬠסוֹ ְוכֹסֶ ה ָקלוֹן ﬠָ רוּם:
צֶדק וְﬠֵ ד ְשׁ ָק ִרים ִמ ְרמָ ה:
12:17י ִָפיחַ אֱ מוּנָה יַגִּ יד ֶ
12:18יֵשׁ בּוֹטֶ ה כְּ מַ ְד ְקרוֹת חָ ֶרב וּלְ שׁוֹן חֲ כ ִָמים מַ ְרפֵּ א:
ְ 12:19שׂפַ ת־אֱ מֶ ת ִתּכּוֹן לָ ﬠַ ד וְﬠַ ד־אַ ְרגִּ יﬠָ ה לְ שׁוֹן ָשׁ ֶקר:
ִ 12:20מ ְרמָ ה ְבּלֶ ב־חֹ ְר ֵשׁי ָרע וּלְ יֹ ֲﬠצֵי ָשׁלוֹם ִשׂ ְמחָ ה:
צַּדּיק כָּל־אָ וֶן ְוּר ָשׁ ִﬠים מָ ְלאוּ ָרע:
12:21ל ֹא־יְאֻ נֶּה לַ ִ
י־שׁ ֶקר וְעֹ ֵשׂי אֱ מוּנָה ְרצוֹנוֹ:
12:22תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה ִשׂפְ תֵ ָ
12:23אָ ָדם ﬠָ רוּם כֹּסֶ ה ָדּﬠַ ת וְלֵ ב כְּ ִסילִ ים ִי ְק ָרא ִאוֶּלֶ ת:
12:24יַד־חָ רוּצִ ים ִתּ ְמשׁוֹל ְור ִמיָּה ִתּ ְהיֶה לָ מַ ס:
ְשׂ ְמּחֶ נָּה:
ב־אישׁ י ְַשׁחֶ נָּה ו ְָדבָ ר טוֹב י ַ
ְ 12:25דּאָ גָה ְבלֶ ִ
12:26יָתֵ ר מֵ ֵרﬠֵ הוּ צ ִַדּיק ו ְֶד ֶר ְר ָשׁﬠִ ים תַּ ְתﬠֵ ם:
12:27ל ֹא־יַחֲ ֹר ְר ִמיָּה צֵידוֹ וְהוֹן־אָ ָדם י ָָקר חָ רוּץ:
ל־מוֶת:
ְ 12:28בּאֹ ַרח־צְ ָד ָקה חַ יִּ ים ו ְֶד ֶר נ ְִתיבָ ה אַ ָ
ֹא־שׁ ַמע גְּ ﬠָ ָרה:
13:1בֵּ ן חָ כָם מוּסַ ר אָ ב וְלֵ ץ ל ָ
י־אישׁ י ֹאכַל טוֹב ְונֶפֶ שׁ בֹּגְ ִדים חָ ָמס:
ִ 13:2מפְּ ִרי פִ ִ
ֹ 13:3נ ֵצר פִּ יו שֹׁמֵ ר נַפְ שׁוֹ ֹפּ ֵשׂק ְשׂפָ תָ יו ְמ ִחתָּ ה־לוֹ:
ִ 13:4מ ְתאַ וָּה וָאַ יִן נַפְ שׁוֹ ﬠָ צֵל ְונֶפֶ שׁ חָ רֻ צִ ים ְתּדֻ ָשּׁן:
ר־שׁ ֶקר י ְִשׂנָא צ ִַדּיק ְו ָר ָשׁע י ְַב ִאישׁ ְוי ְַחפִּ יר:
ֶ
ְ 13:5דּבַ
ם־דּ ֶר ְו ִר ְשׁﬠָ ה ְתּסַ לֵּ ף חַ ָטּאת:
13:6צְ ָד ָקה ִתּצֹּר ָתּ ָ
רוֹשׁשׁ וְהוֹן ָרב:
13:7יֵשׁ ִמ ְתﬠַ ֵשּׁר וְאֵ ין כֹּל ִמ ְת ֵ
ֹא־שׁמַ ע גְּ ﬠָ ָרה:
שׁ־אישׁ ﬠָ ְשׁרוֹ ו ְָרשׁ ל ָ
ִ
13:8כֹּפֶ ר נֶפֶ
יקים י ְִשׂמָ ח ְונֵר ְר ָשׁﬠִ ים י ְִדﬠָ :
13:9אוֹר־צ ִַדּ ִ
ק־בּזָדוֹן יִתֵּ ן מַ צָּה וְאֶ ת־נוֹﬠָ צִ ים חָ כְ מָ ה:
ַ 13:10ר ְ
13:11הוֹן מֵ הֶ בֶ ל י ְִמﬠָ ט וְקֹ בֵ ץ ﬠַ ל־יָד י ְַרבֶּ ה:
13:12תּוֹחֶ לֶ ת ְממֻ ָשּׁכָה ַמחֲ לָ ה־לֵ ב וְﬠֵ ץ חַ יִּ ים ַתּאֲ וָה בָ אָ ה:
13:13בָּ ז לְ ָדבָ ר יֵחָ בֶ ל לוֹ ִו ֵירא ִמצְ וָה הוּא יְשֻׁ לָּ ם:
מּ ְק ֵשׁי מָ וֶת:
תּוֹרת חָ כָם ְמקוֹר חַ יִּ ים לָ סוּר ִמ ֹ
ַ 13:14
ידם:
ֵ 13:15שׂכֶל־טוֹב יִתֶּ ן־חֵ ן ו ְֶד ֶר בֹּגְ ִדים אֵ ָ
ֲשׂה ְב ָדﬠַ ת וּכְ ִסיל י ְִפרֹשׂ ִאוֶּלֶ ת:
13:16כָּל־ﬠָ רוּם יַﬠ ֶ
13:17מַ ְלאָ ָר ָשׁע ִיפֹּל ְבּ ָרע וְצִ יר אֱ מוּנִים ַמ ְרפֵּ א:
פּוֹרﬠַ מוּסָ ר וְשׁוֹמֵ ר תּוֹכַחַ ת ְיכֻבָּ ד:
ֵ 13:18רישׁ ו ְָקלוֹן ֵ
נִהיָה ֶתּﬠ ֱַרב ְלנָפֶ שׁ וְתוֹﬠֲבַ ת כְּ ִסילִ ים סוּר ֵמ ָרע:
ַ 13:19תּאֲ וָה ְ
13:20הלוך הוֹלֵ אֶ ת־חֲ כ ִָמים י ְֶחכָּם ְו רֹﬠֶ ה כְ ִסילִ ים יֵרוֹﬠַ :
ְשׁלֶּ ם־טוֹב:
ת־צַדּ ִיקים י ַ
ִ
13:21חַ ָטּ ִאים ְתּ ַר ֵדּף ָרﬠָ ה וְאֶ
צַּדּיק חֵ יל חוֹטֵ א:
13:22טוֹב ַי ְנ ִחיל ְבּנֵי־בָ נִים ְוצָפוּן לַ ִ

אשׁים ְויֵשׁ ִנ ְספֶּ ה ְבּל ֹא ִמ ְשׁפָּ ט:
ָ 13:23רב־ ֹאכֶל נִיר ָר ִ
חוֹשׂ ִשׁ ְבטוֹ שׂוֹנֵא ְבנוֹ ְואֹהֲ בוֹ ִשׁחֲ רוֹ מוּסָ ר:
ֵ 13:24
13:25צ ִַדּיק ֹאכֵל לְ שֹׂבַ ע נ ְַפשׁוֹ וּבֶ טֶ ן ְר ָשׁﬠִ ים ֶתּ ְחסָ ר:
יתהּ ו ְִאוֶּלֶ ת ְבּי ֶָדיהָ ֶתהֶ ְרסֶ נּוּ:
14:1חַ כְ מוֹת נ ִָשׁים בָּ נְתָ ה בֵ ָ
14:2הוֹלֵ ְבּי ְָשׁרוֹ ְי ֵרא יְהוָה וּנְלוֹז ְדּ ָרכָיו בּוֹזֵהוּ:
מוּרם:
ְ 14:3בּפִ י־אֱ וִיל חֹ טֶ ר גַּאֲ וָה ו ְִשׂפְ תֵ י חֲ כ ִָמים ִתּ ְשׁ ֵ
ב־תּבוּאוֹת ְבּכֹחַ שׁוֹר:
ְ 14:4בּאֵ ין אֲ לָ ִפים אֵ בוּס בָּ ר ו ְָר ְ
14:5ﬠֵ ד אֱ מוּנִים ל ֹא ְיכַזֵּב ְוי ִָפיחַ כְּ ז ִָבים ﬠֵ ד ָשׁ ֶקר:
ִ 14:6בּ ֶקּשׁ־לֵ ץ חָ כְ מָ ה וָאָ יִן ו ְַדﬠַ ת לְ נָבוֹן נ ָָקל:
י־דﬠַ ת:
14:7לֵ ִמ ֶנּגֶד ְל ִאישׁ כְּ ִסיל וּבַ ל־י ַָדﬠְ ָתּ ִשׂ ְפ ֵת ָ
14:8חָ כְ מַ ת ﬠָ רוּם הָ ִבין ַדּ ְרכּוֹ ו ְִאוֶּלֶ ת כְּ ִסילִ ים ִמ ְרמָ ה:
ְשׁ ִרים ָרצוֹן:
14:9אֱ וִלִ ים יָלִ יץ אָ ָשׁם וּבֵ ין י ָ
וּב ִשׂ ְמחָ תוֹ ל ֹא־י ְִתﬠָ ַרב זָר:
יוֹדﬠַ מָ ַרּת נַפְ שׁוֹ ְ
14:10לֵ ב ֵ
ְשׁ ִרים יַפְ ִריחַ :
ִשּׁ ֵמד וְאֹהֶ ל י ָ
14:11בֵּ ית ְר ָשׁ ִﬠים י ָ
ֵי־אישׁ וְאַ חֲ ִריתָ הּ ַדּ ְרכֵי־מָ וֶת:
14:12יֵשׁ ֶדּ ֶר י ָָשׁר לִ פְ נ ִ
יתה ִשׂ ְמחָ ה תוּגָה:
ם־בּ ְשׂחוֹק יִכְ אַ ב־לֵ ב וְאַ חֲ ִר ָ
ַ 14:13גּ ִ
ִ 14:14מ ְדּ ָרכָיו י ְִשׂבַּ ע סוּג לֵ ב וּמֵ ﬠָ לָ יו ִאישׁ טוֹב:
ָל־דּבָ ר וְﬠָ רוּם י ִָבין לַ אֲ שֻׁ רוֹ:
14:15פֶּ ִתי יַאֲ ִמין ְלכ ָ
וּבוֹטחַ :
ֵ
14:16חָ כָם י ֵָרא וְסָ ר ֵמ ָרע וּכְ ִסיל ִמ ְתﬠַ בֵּ ר
ִשּׂנֵא:
ֲשׂה ִאוֶּלֶ ת ו ְִאישׁ ְמזִ מּוֹת י ָ
ְ 14:17ק ַצר־אַ פַּ יִם יַﬠ ֶ
ֲרוּמים יַכְ ִתּ רוּ ָדﬠַ ת:
14:18נָחֲ לוּ ְפ ָתאיִם ִאוֶּלֶ ת וַﬠ ִ
צַדּיק:
ל־שׁﬠ ֲֵרי ִ
טוֹבים ְוּר ָשׁﬠִ ים ﬠַ ַ
ַ 14:19שׁחוּ ָר ִﬠים לִ ְפנֵי ִ
ִשּׂנֵא ָרשׁ ְואֹהֲ בֵ י ﬠָ ִשׁיר ַר ִבּים:
ַם־ל ֵרﬠֵ הוּ י ָ
14:20גּ ְ
וּמחוֹנֵן עניים ֲﬠ ָנוִים אַ ְשׁ ָריו:
14:21בָּ ז־לְ ֵרﬠֵ הוּ חוֹטֵ א ְ
14:22הֲ לוֹא־י ְִתעוּ חֹ ְר ֵשׁי ָרע וְחֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת חֹ ְר ֵשׁי טוֹב:
ר־שׂפָ תַ יִם אַ ־לְ מַ ְחסוֹר:
ְ 14:23בּכָל־ﬠֶ צֶב י ְִהיֶה מוֹתָ ר ְוּדבַ ְ
ילים ִאוֶּלֶ ת:
14:24ﬠ ֲֶט ֶרת חֲ כ ִָמים ﬠָ ְשׁ ָרם ִאוֶּלֶ ת כְּ ִס ִ
ַ 14:25מצִּ יל נְפָ שׁוֹת ﬠֵ ד אֱ ֶמת ְוי ִָפחַ כְּ ז ִָבים ִמ ְר ָמה:
ְ 14:26בּי ְִראַ ת יְהוָה ִמ ְב טַ ח־עֹז וּלְ בָ נָיו י ְִהיֶה מַ ְחסֶ ה:
מּ ְק ֵשׁי מָ וֶת:
14:27י ְִראַ ת יְהוָה ְמקוֹר חַ יִּ ים לָ סוּר ִמ ֹ
וּבאֶ פֶ ס ְלאֹ ם ְמ ִח ַתּת ָרזוֹן:
ְ
ת־מלֶ
ְ 14:28בּ ָרב־ﬠָ ם הַ ְד ַר ֶ
וּק ַצ ר־רוּחַ מֵ ִרים ִאוֶּלֶ ת:
ב־תּבוּנָה ְ
14:29אֶ ֶר אַ פַּ יִם ַר ְ
14:30חַ יֵּי ְב ָשׂ ִרים לֵ ב מַ ְרפֵּ א ְוּר ַקב ֲﬠצָמוֹת ִקנְאָ ה:
וּמכ ְַבּדוֹ חֹ נֵן אֶ ְביוֹן:
ק־דּל חֵ ֵרף עֹ ֵשׂהוּ ְ
14:31עֹ ֵשׁ ָ
ְ 14:32בּ ָרﬠָ תוֹ י ִָדּחֶ ה ָר ָשׁע וְחֹ סֶ ה ְבמוֹתוֹ צ ִַדּיק:
ילים ִתּוּ ֵָדﬠַ :
וּב ֶק ֶרב כְּ ִס ִ
ְ 14:33בּלֵ ב נָבוֹן ָתּנוּחַ חָ כְ ָמה ְ
14:34צְ ָד ָקה ְתרוֹמֵ ם־גּוֹי וְחֶ סֶ ד ְלאֻ ִמּים חַ טָּ את:
צוֹן־מלֶ לְ ﬠֶ בֶ ד ַמ ְשׂכִּ יל וְﬠֶ ְב ָרתוֹ ִתּ ְהיֶה מֵ ִבישׁ:
ֶ
ְ 14:35ר
ֶה־רּ י ִָשׁיב חֵ מָ ה ְוּדבַ ר־ﬠֶ צֶב יַﬠֲלֶ ה־אָ ף:
15:1מַ ֲﬠנ ַ
וּפי כְ ִסילִ ים י ִַבּיﬠַ ִאוֶּלֶ ת:
יטיב ָדּﬠַ ת ִ
15:2לְ שׁוֹן חֲ כ ִָמים ֵתּ ִ
וטוֹבים:
ִ
ָל־מקוֹם ﬠֵ ינֵי יְהוָה צֹפוֹת ָר ִﬠים
ְ 15:3בּכ ָ
ַ 15:4מ ְרפֵּ א לָ שׁוֹן ﬠֵ ץ חַ יִּ ים וְסֶ לֶ ף בָּ הּ ֶשׁבֶ ר ְבּ רוּחַ :
15:5אֱ וִיל ִינְאַ ץ מוּסַ ר אָ ִביו ְושֹׁמֵ ר תּוֹכַחַ ת יַﬠְ ִרם:
וּב ְתבוּאַ ת ָר ָשׁע נ ְֶﬠכּ ֶָרת:
15:6בֵּ ית צ ִַדּיק חֹ סֶ ן ָרב ִ
ילים ל ֹא־כֵן:
ִ 15:7שׂ ְפ ֵתי חֲ כ ִָמים ְיזָרוּ ָדﬠַ ת וְלֵ ב כְּ ִס ִ
ְשׁ ִרים ְרצוֹנוֹ:
וּת ִפלַּ ת י ָ
15:8זֶבַ ח ְר ָשׁ ִﬠים תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה ְ
וּמ ַר ֵדּף צְ ָד ָקה יֶאֱ הָ ב:
15:9תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה ֶדּ ֶר ָר ָשׁע ְ
15:10מוּסָ ר ָרע לְ עֹ זֵב ֹא ַרח שׂוֹנֵא תוֹכַחַ ת יָמוּת:
י־לבּוֹת ְבּנֵי־אָ ָדם:
ְ 15:11שׁאוֹל וַאֲ בַ דּוֹן ֶנגֶד יְהוָה אַ ף כִּ ִ

15:12ל ֹא יֶאֱ הַ ב־לֵ ץ הוֹכֵחַ לוֹ אֶ ל־חֲ כ ִָמים ל ֹא יֵלֵ :
וּבﬠַ צְּ בַ ת־לֵ ב רוּחַ נְ כֵאָ ה:
ֵיטב פָּ נִים ְ
15:13לֵ ב ָשׂ ֵמחַ י ִ
שׁ־דּﬠַ ת ופני וּפִ י כְ ִסילִ ים י ְִרﬠֶ ה ִאוֶּלֶ ת:
15:14לֵ ב נָבוֹן יְבַ ֶקּ ָ
15:15כָּל־י ְֵמי ﬠָ ִני ָר ִﬠים וְטוֹב־לֵ ב ִמ ְשׁ ֶתּה ָת ִמיד:
וּמהוּמָ ה בוֹ:
טוֹב־מﬠַ ט ְבּי ְִראַ ת יְהוָה ֵמאוֹצָ ר ָרב ְ
ְ
15:16
ה־שׁם ִמשּׁוֹר אָ בוּס ו ְִשׂנְאָ ה־בוֹ:
ָ
15:17טוֹב אֲ רֻ חַ ת י ָָרק וְאַ הֲ בָ
ִ 15:18אישׁ חֵ מָ ה ְיג ֶָרה מָ דוֹן וְאֶ ֶרך אַ פַּ יִם י ְַשׁ ִקיט ִריב:
ְשׁ ִרים ְסלֻלָ ה:
ֶ 15:19דּ ֶר ﬠָ צֵל כִּ ְמשֻׂ כַת חָ ֶדק ְו ֹא ַרח י ָ
ְשׂ ַמּח־אָ ב וּכְ ִסיל אָ ָדם בּוֹזֶה ִאמּוֹ:
15:20בֵּ ן חָ כָם י ַ
ִ 15:21אוֶּלֶ ת ִשׂ ְמחָ ה לַ חֲ סַ ר־לֵ ב ו ְִאישׁ ְתּבוּנָה ְיי ֶַשׁר־לָ כֶת:
וּברֹב יוֹﬠֲצִ ים תָּ קוּם:
15:22הָ פֵ ר מַ חֲ ָשׁבוֹת ְבּאֵ ין סוֹד ְ
ֵה־פיו ו ְָדבָ ר ְבּ ִﬠתּוֹ ַמה־טּוֹב:
ִ 15:23שׂ ְמחָ ה לָ ִאישׁ ְבּמַ ֲﬠנ ִ
ֹ 15:24א ַרח חַ יִּ ים לְ מַ ﬠְ לָ ה לְ מַ ְשׂכִּ יל לְ מַ ﬠַ ן סוּר ִמ ְשּׁאוֹל מָ טָּ ה:
15:25בֵּ ית גּ ִֵאים יִסַּ ח יְהוָה ְויַצֵּב גְּ בוּל אַ לְ מָ נָה:
וּטהֹ ִרים ִא ְמ ֵרי־נֹﬠַ ם:
15:26תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה מַ ְח ְשׁבוֹת ָרע ְ
15:27עֹ כֵר בֵּ יתוֹ בּוֹצֵ ﬠַ בָּ ַצע וְשׂוֹנֵא מַ תָּ נֹת י ְִחיֶה:
15:28לֵ ב צ ִַדּיק י ְֶהגֶּה לַ ﬠֲנוֹת וּפִ י ְר ָשׁﬠִ ים י ִַבּיﬠַ ָרעוֹת:
צַדּ ִיקים י ְִשׁ ָמע:
וּתפִ לַּ ת ִ
ָ 15:29רחוֹק יְהוָה מֵ ְר ָשׁ ִﬠים ְ
ְשׂ ַמּח־לֵ ב ְשׁמוּﬠָ ה טוֹבָ ה ְתּ ַד ֶשּׁן־ﬠָ צֶ ם:
ְ 15:30מאוֹר־ﬠֵ י ַניִם י ַ
ֹ 15:31אזֶן שׁ ַֹמﬠַ ת תּוֹכַחַ ת חַ יִּ ים ְבּ ֶק ֶרב חֲ כ ִָמים ָתּלִ ין:
פּוֹרﬠַ מוּסָ ר מוֹאֵ ס נַפְ שׁוֹ וְשׁוֹמֵ ﬠַ תּוֹכַחַ ת קוֹנֶה לֵּ ב:
ֵ 15:32
15:33י ְִראַ ת יְהוָה מוּסַ ר חָ כְ מָ ה וְלִ פְ נֵי כָבוֹד ֲﬠ ָנוָה:
וּמיְהוָה מַ ֲﬠנֵה לָ שׁוֹן:
16:1לְ אָ ָדם מַ ﬠַ ְרכֵי־לֵ ב ֵ
תכֵן רוּחוֹת יְהוָה:
ֵי־אישׁ ַז ְבּﬠֵ ינָיו ְו ֹ
ָל־דּ ְרכ ִ
16:2כּ ַ
ֲשׂי ְו ִיכֹּנוּ מַ ְח ְשׁבֹתֶ י :
16:3גֹּ ל אֶ ל־יְהוָה מַ ﬠ ֶ
ַם־ר ָשׁע לְ יוֹם ָרﬠָ ה:
16:4כֹּל פָּ ﬠַ ל יְהוָה לַ מַּ ֲﬠנֵהוּ ְוג ָ
16:5תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה כָּל־גְּ בַ הּ־לֵ ב יָד לְ יָד ל ֹא ִינּ ֶָקה:
וּבי ְִראַ ת יְהוָה סוּר מֵ ָרע:
ְ 16:6בּחֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ְיכֻפַּ ר ﬠָ ון ְ
ֵי־אישׁ גַּם־אוֹיְבָ יו י ְַשׁלִ ם ִאתּוֹ:
ִ 16:7בּ ְרצוֹת יְהוָה ַדּ ְרכ ִ
טוֹב־מﬠַ ט ִבּצְ ָד ָקה ֵמ ֹרב ְתּבוּאוֹת ְבּל ֹא ִמ ְשׁפָּ ט:
ְ
16:8
16:9לֵ ב אָ ָדם יְחַ ֵשּׁב ַדּ ְרכּוֹ וַיהוָה יָכִ ין ַצﬠֲדוֹ:
ל־שׂ ְפתֵ י־מֶ לֶ ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט ל ֹא י ְִמﬠַ ל־פִּ יו:
ֶ 16:10קסֶ ם ﬠַ ִ
ֲשׂהוּ כָּל־אַ ְבנֵי־כִ יס:
16:11פֶּ לֶ ס וּמ ֹאזְ נֵי ִמ ְשׁפָּ ט לַ יהוָה מַ ﬠ ֵ
16:12תּוֹﬠֲבַ ת ְמלָ כִ ים ﬠֲשׂוֹת ֶר ַשׁע כִּ י ִבצְ ָד ָקה יִכּוֹן כִּ סֵּ א:
ְשׁ ִרים יֶאֱ הָ ב:
י־צֶד ק ְודֹבֵ ר י ָ
ֶ
ְ 16:13רצוֹן ְמלָ כִ ים ִשׂ ְפתֵ
16:14חֲ מַ ת־מֶ לֶ מַ לְ אֲ כֵי־מָ וֶת ו ְִאישׁ חָ כָם ְיכַפְּ ֶרנָּה:
ֵי־מלֶ חַ יִּ ים ְוּרצוֹנוֹ כְּ ﬠָ ב מַ לְ קוֹשׁ:
ְ 16:15בּאוֹר־פְּ נ ֶ
נִבחָ ר ִמכָּסֶ ף:
וּקנוֹת ִבּינָה ְ
ְ 16:16קנֹה־חָ כְ מָ ה מַ ה־טּוֹב ֵמחָ רוּץ ְ
ְשׁ ִרים סוּר ֵמ ָרע שׁ ֵֹמר נ ְַפשׁוֹ ֹנ ֵצר ַדּ ְרכּוֹ:
ְ 16:17מ ִסלַּ ת י ָ
ֵי־שׁבֶ ר גָּאוֹן וְלִ פְ נֵי כִ ָשּׁלוֹן גֹּ בַ הּ רוּחַ :
16:18לִ פְ נ ֶ
16:19טוֹב ְשׁפַ ל־רוּחַ אֶ ת־עניים ֲﬠ ָנוִים ֵמחַ לֵּ ק ָשׁלָ ל אֶ ת־גּ ִֵאים:
ל־דּבָ ר י ְִמצָא־טוֹב וּבוֹטֵ חַ בַּ יהוָה אַ ְשׁ ָריו:
16:20מַ ְשׂכִּ יל ﬠַ ָ
16:21לַ חֲ כַם־לֵ ב י ִָקּ ֵרא נָבוֹן וּמֶ תֶ ק ְשׂפָ תַ יִם יֹ ִסיף לֶ ַקח:
ְ 16:22מקוֹר חַ יִּ ים ֵשׂכֶל ִל ְבﬠָ לָ יו וּמוּסַ ר אֱ ו ִִלים ִאוֶּלֶ ת:
ל־שׂפָ תָ יו יֹ ִסיף לֶ ַקח:
16:23לֵ ב חָ כָם י ְַשׂכִּ יל ִפּיהוּ וְﬠַ ְ
וּמ ְרפֵּ א לָ ﬠָ ֶצם:
צוּף־דּבַ שׁ ִא ְמ ֵרי־נֹﬠַ ם מָ תוֹק לַ נֶּפֶ שׁ ַ
ְ
16:24
ֵי־אישׁ וְאַ חֲ ִריתָ הּ ַדּ ְרכֵי־מָ וֶת:
16:25יֵשׁ ֶדּ ֶר י ָָשׁר לִ פְ נ ִ
16:26נֶפֶ שׁ ﬠָ ֵמל ﬠָ ְמלָ ה לּוֹ כִּ י־אָ כַף ﬠָ לָ יו ִפּיהוּ:
ִ 16:27אישׁ ְבּלִ יַּﬠַ ל כּ ֶֹרה ָרﬠָ ה ְוﬠַ ל־שפתיו ְשׂפָ תוֹ כְּ אֵ שׁ ָצ ָרבֶ ת:

ְשׁלַּ ח מָ דוֹן ְו ִנ ְרגָּן ַמפְ ִריד אַ לּוּף:
ִ 16:28אישׁ תַּ ְהפֻּכוֹת י ַ
ִ 16:29אישׁ חָ מָ ס יְפַ תֶּ ה ֵרﬠֵ הוּ וְהוֹלִ יכוֹ ְבּ ֶד ֶר ל ֹא־טוֹב:
16:30עֹ ֶצה ﬠֵ ינָיו לַ ְחשֹׁב תַּ ְהפֻּכוֹת קֹ ֵרץ ְשׂפָ תָ יו כִּ לָּ ה ָרﬠָ ה:
16:31ﬠֲטֶ ֶרת ִתּפְ אֶ ֶרת ֵשׂיבָ ה ְבּ ֶד ֶר צְ ָד ָקה ִתּמָּ צֵא:
ֹשׁל ְבּרוּחוֹ ִמ כֵד ﬠִ יר:
16:32טוֹב אֶ ֶר אַ פַּ יִם ִמגִּ בּוֹר וּמ ֵ
ָל־מ ְשׁפָּ טוֹ:
גּוֹרל וּמֵ יְהוָה כּ ִ
יוּטל אֶ ת־הַ ָ
16:33בַּ חֵ יק ַ
י־ריב:
ְשׁ ְלוָה־בָ הּ ִמבַּ יִת מָ לֵ א זִ ְבחֵ ִ
17:1טוֹב פַּ ת חֲ ֵרבָ ה ו ַ
וּבתוֹ אַ ִחים יַחֲ ק נַחֲ לָ ה:
ד־מ ְשׂכִּ יל י ְִמשֹׁל ְבּבֵ ן מֵ ִבישׁ ְ
17:2ﬠֶ בֶ ַ
17:3מַ צְ ֵרף לַ כֶּסֶ ף וְכוּר לַ זָּהָ ב וּבֹחֵ ן לִ בּוֹת יְהוָה:
ל־לשׁוֹן הַ וּת:
ל־שׂפַ ת־אָ וֶן ֶשׁ ֶקר מֵ זִ ין ﬠַ ְ
17:4מֵ ַרע מַ ְק ִשׁיב ﬠַ ְ
 17:5ﬠֵ ג לָ ָרשׁ חֵ ֵרף עֹ ֵשׂהוּ ָשׂמֵ חַ לְ אֵ יד ל ֹא ִינּ ֶָקה:
בוֹתם:
17:6ﬠ ֲֶט ֶרת זְ ֵקנִים ְבּנֵי בָ נִים ו ְִת ְפאֶ ֶרת בָּ נִים אֲ ָ
ת־שׁ ֶקר:
ָ
י־לנ ִָדיב ְשׂפַ
17:7ל ֹא־נָאוָה ְלנָבָ ל ְשׂפַ ת־י ֶֶתר אַ ף כִּ ְ
17:8אֶ בֶ ן־חֵ ן הַ שֹּׁחַ ד ְבּﬠֵ ינֵי ְבﬠָ לָ יו אֶ ל־כָּל־אֲ ֶשׁר י ְִפנֶה י ְַשׂכִּ יל:
שׁנֶה ְב ָדבָ ר ַמ ְפ ִריד אַ לּוּף:
ְ 17:9מכַסֶּ ה־פֶּ ַשׁע ְמבַ ֵקּשׁ אַ הֲ בָ ה ְו ֹ
17:10תֵּ חַ ת גְּ ﬠָ ָרה ְבמֵ ִבין מֵ הַ כּוֹת כְּ ִסיל מֵ אָ ה:
שׁ־רע וּמַ לְ אָ אַ כְ ז ִָרי יְשֻׁ לַּ ח־בּוֹ:
־מ ִרי יְבַ ֶקּ ָ
17:11אַ ְ
17:12פָּ גוֹשׁ דֹּב ַשׁכּוּל ְבּ ִאישׁ וְאַ ל־כְּ ִסיל ְבּ ִאוַּלְ תּוֹ:
17:13מֵ ִשׁיב ָרﬠָ ה ַתּחַ ת טוֹבָ ה ל ֹא־תמיש תָ מוּשׁ ָרﬠָ ה ִמבֵּ יתוֹ:
אשׁית מָ דוֹן וְלִ פְ נֵי ִה ְתגַּלַּ ע הָ ִריב ְנטוֹשׁ:
17:14פּוֹטֵ ר מַ יִם ֵר ִ
ַם־שׁנֵיהֶ ם:
צַדּיק תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה גּ ְ
ַ 17:15מצְ ִדּיק ָר ָשׁע וּמַ ְר ִשׁיﬠַ ִ
17:16לָ מָּ ה־ ֶזּה ְמ ִחיר ְבּיַד־כְּ ִסיל ִל ְקנוֹת חָ כְ ָמה וְלֶ ב־אָ יִן:
ְ 17:17בּכָל־ﬠֵ ת אֹהֵ ב הָ ֵרﬠַ וְאָ ח לְ ָצ ָרה ִיוָּלֵ ד:
תּוֹקﬠַ כָּף עֹ ֵרב ﬠֲרֻ בָּ ה לִ פְ נֵי ֵרﬠֵ הוּ:
17:18אָ ָדם חֲ סַ ר־לֵ ב ֵ
שׁ־שׁבֶ ר:
ָ
17:19אֹהֵ ב פֶּ ַשׁע אֹהֵ ב מַ צָּ ה ַמגְ ִבּיהַּ פִּ ְתחוֹ ְמבַ ֶקּ
17:20ﬠִ ֶקּשׁ־לֵ ב ל ֹא י ְִמצָא־טוֹב ְונ ְֶהפָּ ִבּ ְלשׁוֹנוֹ יִפּוֹל ְבּ ָרﬠָ ה:
17:21יֹ לֵ ד כְּ ִסיל ְלתוּגָה לוֹ וְל ֹא־י ְִשׂ ַמח אֲ ִבי נָבָ ל:
ֵיטב גֵּהָ ה וְרוּחַ ְנכֵאָ ה ְתּיַבֶּ שׁ־גּ ֶָרם:
17:22לֵ ב ָשׂמֵ חַ י ִ
17:23שֹׁחַ ד ֵמחֵ יק ָר ָשׁע י ִָקּח ְלהַ טּוֹת אָ ְרחוֹת ִמ ְשׁפָּ ט:
17:24אֶ ת־פְּ ֵני מֵ ִבין חָ כְ מָ ה וְﬠֵ ינֵי כְ ִסיל ִבּ ְקצֵה־אָ ֶרץ:
17:25כַּﬠַ ס לְ אָ ִביו בֵּ ן כְּ ִסיל וּמֶ ֶמ ר לְ יוֹלַ ְדתּוֹ:
יבים ﬠַ ל־יֹ ֶשׁ ר:
נְד ִ
17:26גַּם ﬠֲנוֹשׁ לַ צּ ִַדּיק ל ֹא־טוֹב ְלהַ כּוֹת ִ
יוֹדﬠַ ָדּﬠַ ת וקר־ ְי ַקר־רוּחַ ִאישׁ ְתּבוּנָה:
חוֹשׂ אֲ מָ ָריו ֵ
ֵ 17:27
17:28גַּם אֱ וִיל ַמחֲ ִרישׁ חָ כָם יֵחָ ֵשׁב אֹ ֵטם ְשׂפָ ָתיו נָבוֹן:
ָל־תּוּשׁיָּה י ְִתגַּלָּ ע:
ִ
ְ 18:1לתַ אֲ וָה יְבַ ֵקּשׁ נִפְ ָרד ְבּכ
ם־בּ ִה ְתגַּלּוֹת ִלבּוֹ:
18:2ל ֹא־י ְַחפֹּץ כְּ ִסיל ִבּ ְתבוּנָה כִּ י ִא ְ
ם־קלוֹן חֶ ְרפָּ ה:
בוֹא־ר ָשׁע בָּ א גַם־בּוּז וְﬠִ ָ
ָ
ְ 18:3בּ
י־אישׁ נַחַ ל נֹבֵ ﬠַ ְמקוֹר חָ כְ מָ ה:
ַ 18:4מיִם ﬠֲמֻ ִקּים ִדּ ְב ֵרי פִ ִ
ֵי־ר ָשׁע ל ֹא־טוֹב לְ הַ טּוֹת צ ִַדּיק בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט:
ְ 18:5שׂאֵ ת ְפּנ ָ
ִ 18:6שׂ ְפתֵ י כְ ִסיל יָבֹאוּ ְב ִריב וּפִ יו לְ מַ הֲ לֻמוֹת י ְִק ָרא:
מוֹקשׁ ַנ ְפשׁוֹ:
וּשׂפָ ָתיו ֵ
18:7פִּ י־כְ ִסיל ְמ ִח ָתּה־לוֹ ְ
ִ 18:8דּ ְב ֵרי ִנ ְרגָּן כְּ ִמ ְתלַ הֲ ִמים וְהֵ ם י ְָרדוּ חַ ְד ֵרי־בָ טֶ ן:
18:9גַּם ִמ ְת ַרפֶּ ה ִב ְמלַ אכְ תּוֹ אָ ח הוּא לְ בַ ﬠַ ל ַמ ְשׁ ִחית:
ִ 18:10מגְ ַדּל־עֹ ז ֵשׁם יְהוָה בּוֹ־יָרוּץ צַ ִדּיק ְו ִנ ְשׂגָּב:
18:11הוֹן ﬠָ ִשׁיר ִק ְריַת ﬠֻזּוֹ וּכְ חוֹמָ ה ִנ ְשׂ ָגּבָ ה ְבּמַ ְשׂכִּ יתוֹ:
ב־אישׁ וְלִ פְ נֵי כָבוֹד ֲﬠ ָנוָה:
ֵי־שׁבֶ ר יִגְ בַּ הּ לֵ ִ
18:12לִ פְ נ ֶ
18:13מֵ ִשׁיב ָדּבָ ר ְבּטֶ ֶרם י ְִשׁמָ ע ִאוֶּלֶ ת ִהיא־לוֹ וּכְ לִ ָמּה:
ִשּׂאֶ נָּה:
־אישׁ ְיכַלְ כֵּל מַ חֲ לֵ הוּ וְרוּחַ ְנכֵאָ ה ִמי י ָ
18:14רוּחַ ִ
שׁ־דּﬠַ ת:
18:15לֵ ב נָבוֹן י ְִקנֶה־ ָדּﬠַ ת ְו ֹאזֶן חֲ כ ִָמים ְתּבַ ֶקּ ָ

18:16מַ תָּ ן אָ ָדם י ְַר ִחיב לוֹ וְלִ פְ נֵי גְ דֹלִ ים יַ ְנחֶ נּוּ:
א־רﬠֵ הוּ וַחֲ ָקרוֹ:
צַדּיק הָ ִראשׁוֹן ְבּ ִריבוֹ יבא־וּבָ ֵ
ִ 18:17
ֲצוּמים יַפְ ִריד:
גּוֹרל וּבֵ ין ﬠ ִ
ִ 18:18מ ְדיָנִים י ְַשׁ ִבּית הַ ָ
וּמ ְדיָנִים כִּ ְב ִריחַ אַ ְרמוֹן:
18:19אָ ח נ ְִפ ָשׁע ִמ ִקּ ְריַת־עֹז ומדונים ִ
י־אישׁ ִתּ ְשׂבַּ ע ִבּ ְטנוֹ ְתּבוּאַ ת ְשׂפָ ָתיו י ְִשׂבָּ ע:
ִ 18:20מ ְפּ ִרי ִפ ִ
ָ 18:21מוֶת וְחַ יִּ ים ְבּיַד־לָ שׁוֹן וְאֹהֲ בֶ יהָ י ֹאכַל ִפּ ְריָהּ:
18:22מָ צָא ִא ָשּׁה מָ ָצא טוֹב וַיָּפֶ ק ָרצוֹן מֵ יְהוָה:
ר־רשׁ וְﬠָ ִשׁיר יַ ֲﬠנֶה ﬠַ זּוֹת:
18:23תַּ חֲ נוּנִים י ְַדבֶּ ָ
ִ 18:24אישׁ ֵרﬠִ ים לְ ִה ְתרֹﬠֵ ﬠַ ְויֵשׁ אֹהֵ ב ָדּבֵ ק מֵ אָ ח:
טוֹב־רשׁ הוֹלֵ ְבּתֻ מּוֹ ֵמ ִﬠ ֵקּשׁ ְשׂפָ ָתיו וְהוּא כְ ִסיל:
ָ
19:1
ֹא־דﬠַ ת נֶפֶ שׁ ל ֹא־טוֹב וְאָ ץ ְבּ ַרגְ לַ יִם חוֹטֵ א:
19:2גַּם ְבּל ַ
ִ 19:3אוֶּלֶ ת אָ ָדם ְתּסַ לֵּ ף ַדּ ְרכּוֹ וְﬠַ ל־יְהוָה יִזְ ﬠַ ף לִ בּוֹ:
19:4הוֹן יֹ ִסיף ֵרﬠִ ים ַר ִבּים ו ְָדל מֵ ֵרעהו יִפָּ ֵרד:
19:5ﬠֵ ד ְשׁ ָק ִרים ל ֹא ִינּ ֶָקה ְוי ִָפיחַ כְּ ז ִָבים ל ֹא י ִָמּלֵ ט:
ַ 19:6ר ִבּים יְחַ לּוּ פְ נֵי־נ ִָדיב ְוכָל־הָ ֵרﬠַ לְ ִאישׁ מַ תָּ ן:
י־רשׁ ְשׂנֵאֻ הוּ אַ ף כִּ י ְמ ֵרﬠֵ הוּ ָרחֲ קוּ ִממֶּ נּוּ ְמ ַר ֵדּף אֲ מָ ִרים לא־לוֹ־הֵ מָּ ה:
19:7כָּל אֲ חֵ ָ
19:8קֹ נֶה־לֵּ ב אֹהֵ ב נ ְַפשׁוֹ שֹׁמֵ ר ְתּבוּנָה לִ ְמצ ֹא־טוֹב:
19:9ﬠֵ ד ְשׁ ָק ִרים ל ֹא ִינּ ֶָקה ְוי ִָפיחַ כְּ ז ִָבים י ֹאבֵ ד:
י־לﬠֶ בֶ ד ְמשֹׁל ְבּ ָשׂ ִרים:
19:10ל ֹא־נָאוֶה לִ כְ ִסיל תַּ ﬠֲנוּג אַ ף כִּ ְ
ֵ 19:11שׂכֶל אָ ָדם הֶ אֱ ִרי אַ פּוֹ ו ְִתפאַ ְרתּוֹ ֲﬠבֹר ﬠַ ל־פָּ ַשׁע:
19:12נַהַ ם כַּכְּ ִפיר זַﬠַ ף ֶמלֶ וּכְ טַ ל ﬠַ ל־ﬠֵ ֶשׂב ְרצוֹנוֹ:
19:13הַ וּת לְ אָ ִביו בֵּ ן כְּ ִסיל ו ְֶדלֶ ף טֹ ֵרד ִמ ְד ְינֵי ִא ָשּׁה:
19:14בַּ יִת וָהוֹן נַחֲ לַ ת אָ בוֹת וּמֵ יְהוָה ִא ָשּׁה מַ ְשׂכָּלֶ ת:
19:15ﬠַ צְ לָ ה תַּ פִּ יל תַּ ְר ֵדּמָ ה ְונֶפֶ שׁ ְר ִמיָּה ִת ְרﬠָ ב:
19:16שֹׁמֵ ר ִמצְ וָה שֹׁמֵ ר נ ְַפשׁוֹ בּוֹזֵה ְד ָרכָיו יומת יָמוּת:
ְשׁלֶּ ם־לוֹ:
ַ 19:17מ ְלוֵה יְהוָה חוֹנֵן ָדּל וּגְ מֻ לוֹ י ַ
ל־תּ ָשּׂא נַפְ ֶשׁ :
19:18יַסֵּ ר ִבּ ְנ כִּ י־יֵשׁ ִתּ ְקוָה וְאֶ ל־הֲ ִמיתוֹ אַ ִ
תּוֹסף:
ִ
ם־תּצִּ יל וְעוֹד
ֹשׂא עֹ נֶשׁ כִּ י ִא ַ
19:19גרל־גְּ ָדל־חֵ ָמה נ ֵ
ְ 19:20שׁמַ ע ﬠֵ צָה ו ְַקבֵּ ל מוּסָ ר לְ מַ ﬠַ ן ֶתּ ְחכַּם ְבּאַ חֲ ִריתֶ :
ב־אישׁ ַוﬠֲצַת יְהוָה ִהיא תָ קוּם:
ַ 19:21רבּוֹת מַ חֲ ָשׁבוֹת ְבּלֶ ִ
ְטוֹב־רשׁ ֵמ ִאישׁ ָכּזָב:
ָ
19:22תַּ אֲ וַת אָ ָדם חַ ְסדּוֹ ו
ְשׂבֵ ﬠַ יָלִ ין בַּ ל־יִפָּ ֶקד ָרע:
19:23י ְִראַ ת יְהוָה לְ חַ יִּ ים ו ָ
19:24טָ ַמן ﬠָ צֵל יָדוֹ בַּ צַּלָּ חַ ת גַּם־אֶ ל־פִּ יהוּ ל ֹא י ְִשׁיבֶ נָּה:
19:25לֵ ץ תַּ כֶּה וּפֶ ִתי יַﬠְ ִרם וְהוֹכִ יחַ לְ נָבוֹן י ִָבין ָדּﬠַ ת:
וּמ ְחפִּ יר:
ְ 19:26מ ַשׁ ֶדּד־אָ ב י ְַב ִריחַ אֵ ם בֵּ ן מֵ ִבישׁ ַ
י־דﬠַ ת:
ל־בּנִי לִ ְשׁמֹﬠַ מוּסָ ר ִל ְשׁגוֹת מֵ ִא ְמ ֵר ָ
19:27חַ ַד ְ
וּפי ְר ָשׁ ִﬠים יְבַ לַּ ע־אָ וֶן:
19:28ﬠֵ ד ְבּ ִליַּﬠַ ל י ִָליץ ִמ ְשׁפָּ ט ִ
וּמהֲ לֻמוֹת לְ גֵו כְּ ִסילִ ים:
19:29נָכוֹנוּ לַ לֵּ צִ ים ְשׁפָ ִטים ַ
שׁגֶה בּוֹ ל ֹא י ְֶחכָּם:
20:1לֵ ץ הַ יַּין הֹ מֶ ה ֵשׁכָר ְוכָל־ ֹ
חוֹטא נ ְַפשׁוֹ:
ֵ
ימת מֶ לֶ ִמ ְתﬠַ ְבּ רוֹ
20:2נַהַ ם כַּכְּ פִ יר אֵ ַ
20:3כָּבוֹד לָ ִאישׁ ֶשׁבֶ ת מֵ ִריב ְוכָל־אֱ וִיל י ְִתגַּלָּ ע:
20:4מֵ חֹ ֶרף ﬠָ ֵצל ל ֹא־יַחֲ רֹשׁ ישאל ְו ָשׁאַ ל בַּ ָקּצִ יר וָאָ יִן:
ב־אישׁ ו ְִאישׁ ְתּבוּנָה י ְִדלֶ נָּה:
20:5מַ יִם ﬠֲמֻ ִקּים ﬠֵ צָה ְבלֶ ִ
ָ 20:6רב־אָ ָדם י ְִק ָרא ִאישׁ חַ ְסדּוֹ ו ְִאישׁ אֱ מוּנִים ִמי י ְִמצָא:
ִ 20:7מ ְתהַ לֵּ ְבּתֻ מּוֹ צ ִַדּיק אַ ְשׁ ֵרי בָ נָיו אַ חֲ ָריו:
ָל־רע:
א־דין ְמז ֶָרה ְבﬠֵ ינָיו כּ ָ
יוֹשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ ִ
ֵ
20:8מֶ לֶ
אתי:
יתי ִל ִבּי ָטהַ ְר ִתּי מֵ חַ טָּ ִ
ִ 20:9מי־י ֹאמַ ר זִ כִּ ִ
ַם־שׁנֵיהֶ ם:
20:10אֶ בֶ ן וָאֶ בֶ ן אֵ יפָ ה וְאֵ יפָ ה תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה גּ ְ
20:11גַּם ְבּמַ ﬠֲלָ לָ יו י ְִת ַנכֶּר־נָﬠַ ר ִאם־ ַז ו ְִאם־י ָָשׁר פָּ ﬠֳלוֹ:

ַם־שׁנֵיהֶ ם:
ֹ 20:12אזֶן שֹׁמַ ﬠַ ת וְﬠַ יִן רֹאָ ה יְהוָה ﬠָ ָשׂה ג ְ
ן־תּוּ ֵָרשׁ פְּ ַקח ﬠֵ ינֶי ְשׂבַ ע־לָ חֶ ם:
20:13אַ ל־תֶּ אֱ הַ ב ֵשׁנָה פֶּ ִ
ַ 20:14רע ַרע י ֹאמַ ר הַ קּוֹנֶה ְו ֹאזֵל לוֹ אָ ז י ְִתהַ לָּ ל:
י־דﬠַ ת:
20:15יֵשׁ זָהָ ב ו ְָרב־פְּ נִ ינִים וּכְ ִלי ְי ָקר ִשׂפְ תֵ ָ
וּבﬠַ ד נכרים נָכְ ִריָּה חַ ְבלֵ הוּ:
ח־בּגְ דוֹ כִּ י־ﬠָ ַרב זָר ְ
ְ 20:16ל ַק ִ
20:17ﬠָ ֵרב לָ ִאישׁ לֶ חֶ ם ָשׁ ֶקר וְאַ חַ ר יִמָּ לֵ א־פִ יהוּ חָ צָץ:
וּב ַת ְחבֻּלוֹת ֵתּﬠָ ֶשׂה ִמלְ חָ ָמה:
ַ 20:18מחֲ ָשׁבוֹת ְבּﬠֵ צָה ִתכּוֹן ְ
ֹתה ְשׂפָ תָ יו ל ֹא ִת ְתﬠָ ָרב:
20:19גּוֹלֶ ה־סּוֹד הוֹלֵ ָרכִ יל וּלְ פ ֶ
ְ 20:20מ ַקלֵּ ל אָ ִביו ו ְִאמּוֹ י ְִדﬠַ נֵרוֹ באישון בֶּ אֱ שׁוּן חֹ ֶשׁ :
שׁנָה וְאַ חֲ ִריתָ הּ ל ֹא ְתב ָֹר :
20:21נַחֲ לָ ה ְמ ֻבחֶ לֶ ת ְמבֹהֶ לֶ ת בָּ ִרא ֹ
ה־רע ַקוֵּה לַ יהוָה וְיֹ ַשׁע לָ :
20:22אַ ל־תּ ֹאמַ ר אֲ ַשׁ ְלּמָ ָ
20:23תּוֹﬠֲבַ ת יְהוָה אֶ בֶ ן וָאָ בֶ ן וּמ ֹאזְ נֵי ִמ ְרמָ ה ל ֹא־טוֹב:
20:24מֵ יהוָה ִמצְ ﬠ ֲֵדי־גָבֶ ר וְאָ ָדם ַמה־יּ ִָבין ַדּ ְרכּוֹ:
מוֹקשׁ אָ ָדם יָלַ ע קֹ ֶדשׁ וְאַ חַ ר נ ְָד ִרים לְ בַ ֵקּר:
ֵ 20:25
ָשׁב ﬠֲלֵ יהֶ ם אוֹפָ ן:
ְ 20:26מז ֶָרה ְר ָשׁ ִﬠים ֶמלֶ חָ כָם וַיּ ֶ
20:27נֵר יְהוָה נִ ְשׁ ַמת אָ ָדם חֹ פֵ שׂ כָּל־חַ ְד ֵרי־בָ טֶ ן:
20:28חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת יִצְּ רוּ־מֶ לֶ וְסָ ﬠַ ד בַּ חֶ סֶ ד כִּ ְסאוֹ:
חוּרים כֹּחָ ם וַהֲ ַדר זְ ֵק ִנים ֵשׂיבָ ה:
ִ 20:29תּ ְפאֶ ֶרת בַּ ִ
20:30חַ ֻבּרוֹת פֶּ צַ ע תמריק תַּ ְמרוּק ְבּ ָרע וּמַ כּוֹת חַ ְד ֵרי־בָ ֶטן:
21:1פַּ לְ גֵי־מַ יִם לֶ ב־מֶ לֶ ְבּיַד־יְהוָה ﬠַ ל־כָּל־אֲ ֶשׁר י ְַחפֹּץ יַטֶּ נּוּ:
תכֵן ִלבּוֹת יְהוָה:
־אישׁ י ָָשׁר ְבּﬠֵ ינָיו ְו ֹ
ָל־דּ ֶר ִ
21:2כּ ֶ
וּמ ְשׁפָּ ט נ ְִבחָ ר לַ יהוָה ִמזָּבַ ח:
ֲ 21:3ﬠשֹׂה צְ ָד ָקה ִ
21:4רוּם־ﬠֵ י ַניִם ְוּרחַ ב־לֵ ב נִ ר ְר ָשׁ ִﬠים חַ טָּ את:
21:5מַ ְח ְשׁבוֹת חָ רוּץ אַ ־לְ מוֹתָ ר ְוכָל־אָ ץ אַ ־לְ מַ ְחסוֹר:
י־מוֶת:
נִדּף ְמבַ ְק ֵשׁ ָ
21:6פֹּ ﬠַ ל אוֹ ָצרוֹת ִבּ ְלשׁוֹן ָשׁ ֶקר הֶ בֶ ל ָ
ְגוֹרם כִּ י מֵ אֲ נוּ לַ ﬠֲשׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט:
ֹד־ר ָשׁ ִﬠים י ֵ
21:7שׁ ְ
21:8הֲ פַ כְ פַּ ֶדּ ֶר ִאישׁ וָזָר ְו ַז י ָָשׁר פָּ ﬠֳלוֹ:
ל־פּנַּת־גָּג ֵמאֵ ֶשׁת ִמ ְדיָנִים וּבֵ ית חָ בֶ ר:
21:9טוֹב לָ ֶשׁבֶ ת ﬠַ ִ
ה־רע ל ֹא־יֻחַ ן ְבּﬠֵ ינָיו ֵרﬠֵ הוּ:
21:10נֶפֶ שׁ ָר ָשׁע ִאוְּ תָ ָ
ח־דּﬠַ ת:
וּבהַ ְשׂכִּ יל לְ חָ כָם י ִַקּ ָ
21:11בַּ ﬠְ נָשׁ־לֵ ץ י ְֶחכַּם־פֶּ ִתי ְ
צַדּיק לְ בֵ ית ָר ָשׁ ע ְמסַ לֵּ ף ְר ָשׁ ִﬠים לָ ָרע:
ַ 21:12מ ְשׂכִּ יל ִ
ת־דּל גַּם־הוּא ִי ְק ָרא וְל ֹא יֵﬠָ נֶה:
ֹ 21:13אטֵ ם אָ זְ נוֹ ִמ ַזּﬠ ֲַק ָ
21:14מַ תָּ ן בַּ סֵּ תֶ ר יִכְ פֶּ ה־אָ ף ְושֹׁחַ ד בַּ חֵ ק חֵ מָ ה ﬠַ זָּה:
וּמ ִחתָּ ה לְ ֹפﬠֲלֵ י אָ וֶן:
ִ 21:15שׂ ְמחָ ה לַ צּ ִַדּיק ﬠֲשׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט ְ
21:16אָ ָדם תּוֹﬠֶ ה ִמ ֶדּ ֶר הַ ְשׂכֵּל ִבּ ְקהַ ל ְרפָ ִאים יָנוּחַ :
ִ 21:17אישׁ ַמ ְחסוֹר אֹהֵ ב ִשׂ ְמחָ ה אֹהֵ ב יַיִן־ו ֶָשׁמֶ ן ל ֹא יַﬠ ֲִשׁיר:
ְשׁ ִרים בּוֹגֵד:
21:18כֹּפֶ ר לַ צּ ִַדּיק ָר ָשׁ ע וְתַ חַ ת י ָ
ץ־מ ְדבָּ ר מֵ אֵ ֶשׁת מדונים ִמ ְדיָנִים וָכָﬠַ ס:
21:19טוֹב ֶשׁבֶ ת ְבּאֶ ֶר ִ
21:20אוֹצָ ר נ ְֶח ָמד ו ֶָשׁמֶ ן ִבּ ְנוֵה חָ כָם וּכְ ִסיל אָ ָדם יְבַ לְּ ﬠֶ נּוּ:
21:21ר ֵֹדף צְ ָד ָקה וָחָ סֶ ד י ְִמצָא חַ יִּ ים צְ ָד ָקה ְוכָבוֹד:
ִ 21:22ﬠיר גִּ בּ ִֹרים ﬠָ לָ ה חָ כָם וַיֹּ ֶרד עֹז ִמ ְב ֶטחָ ה:
21:23שֹׁמֵ ר פִּ יו וּלְ שׁוֹנוֹ שֹׁמֵ ר ִמ ָצּרוֹת נַפְ שׁוֹ:
עוֹשׂה ְבּﬠֶ ְב ַרת זָדוֹן:
ֶ
21:24זֵד י ִָהיר לֵ ץ ְשׁמוֹ
י־מאֲ נוּ י ָָדיו לַ ﬠֲשׂוֹת:
יתנּוּ כִּ ֵ
21:25תַּ אֲ וַת ﬠָ צֵל ְתּ ִמ ֶ
21:26כָּל־הַ יּוֹם ִה ְתאַ וָּה תַ אֲ וָה ְוצ ִַדּיק יִתֵּ ן ְול ֹא י ְַחשׂ ֹ :
י־בזִ מָּ ה י ְִביאֶ נּוּ:
21:27זֶבַ ח ְר ָשׁ ִﬠים תּוֹﬠֵ בָ ה אַ ף כִּ ְ
21:28ﬠֵ ד־כְּ ז ִָבים י ֹאבֵ ד ו ְִאישׁ שׁוֹמֵ ﬠַ לָ ֶנ ַצח י ְַדבֵּ ר:
21:29הֵ ﬠֵ ז ִאישׁ ָר ָשׁע ְבּפָ נָיו ְוי ָָשׁר הוּא יכין י ִָבין דרכיו ַדּ ְרכּוֹ:
21:30אֵ ין חָ כְ מָ ה וְאֵ ין ְתּבוּנָה וְאֵ ין ﬠֵ צָה לְ ֶנגֶד יְהוָה:

21:31סוּס מוּכָן ְליוֹם ִמלְ חָ ָמה וְלַ יהוָה הַ ְתּשׁוּﬠָ ה:
וּמזָּהָ ב חֵ ן טוֹב:
נִבחָ ר ֵשׁם מֵ עֹ ֶשׁר ָרב ִמכֶּסֶ ף ִ
ְ 22:1
22:2ﬠָ ִשׁיר ו ָָרשׁ נִפְ גָּשׁוּ עֹ ֵשׂה כֻלָּ ם יְהוָה:
22:3ﬠָ רוּם ָראָ ה ָרﬠָ ה ויסתר ְו ִנ ְסתָּ ר וּפְ תָ יִים ﬠָ ְברוּ ְו ֶנ ֱﬠנָשׁוּ:
22:4ﬠֵ ֶקב ֲﬠ ָנוָה י ְִראַ ת יְהוָה עֹ ֶשׁ ר ְוכָבוֹד וְחַ יִּ ים:
22:5צִ נִּים פַּ ִחים ְבּ ֶד ֶר ﬠִ ֵקּשׁ שׁוֹמֵ ר נַפְ שׁוֹ ִי ְרחַ ק ֵמהֶ ם:
22:6חֲ ֹנ לַ נַּﬠַ ר ﬠַ ל־פִּ י ַד ְרכּוֹ גַּם כִּ י־יַזְ ִקין ל ֹא־יָסוּר ִממֶּ נָּה:
22:7ﬠָ ִשׁיר ְבּ ָר ִשׁים י ְִמשׁוֹל וְﬠֶ בֶ ד וֶה לְ ִאישׁ מַ לְ וֶה:
1
ְשׁוְא ֲﬠב ָֹדתוֹ ְיכַלֶּ ה :
ְנוֹתן יְבָ ֵר אֱ ִהים ו ָ
ְשׁבֶ ט ﬠֶ ְב ָרתוֹ יִכְ לֶ ה ִאישׁ ָשׂמֵ חַ ו ֵ
זוֹרﬠַ ﬠַ וְלָ ה יקצור־ ִי ְק ָצר־אָ וֶן ו ֵ
ֵ 22:8
22:9טוֹב־ﬠַ יִן הוּא ְיב ָֹר כִּ י־נ ַָתן ִמלַּ ְחמוֹ לַ ָדּל:
22:10גּ ֵָרשׁ לֵ ץ ְויֵצֵא מָ דוֹן ְוי ְִשׁבֹּת ִדּין ו ְָקלוֹן:
טהור־טהָ ר־לֵ ב חֵ ן ְשׂפָ תָ יו ֵרﬠֵ הוּ מֶ לֶ :
ְ
22:11אֹהֵ ב
22:12ﬠֵ ינֵי יְהוָה נָצְ רוּ ָדﬠַ ת וַיְסַ לֵּ ף ִדּ ְב ֵרי ֹבגֵד:
22:13אָ מַ ר ﬠָ צֵל אֲ ִרי בַ חוּץ ְבּתוֹ ְרחֹ בוֹת אֵ ָר ֵצחַ :
ל־שׁם:
22:14שׁוּחָ ה ﬠֲמֻ ָקּה פִּ י זָרוֹת זְ עוּם יְהוָה יפול־יִפָּ ָ
יקנָּה ִממֶּ נּוּ:
שׁוּרה ְבלֶ ב־נָﬠַ ר ֵשׁבֶ ט מוּסָ ר י ְַר ִח ֶ
ִ 22:15אוֶּלֶ ת ְק ָ
22:16עֹ ֵשׁק ָדּל לְ הַ ְרבּוֹת לוֹ נֹתֵ ן ְלﬠָ ִשׁיר אַ ־לְ מַ ְחסוֹר:
וּשׁמַ ע ִדּ ְב ֵרי ו ְִל ְבּ ָתּ ִשׁית לְ ַדﬠְ ִתּי:
ִ 22:17דּ ְב ֵרי חֲ כ ִָמים הַ ט אָ זְ ְנ ְ
ל־שׂפָ ֶתי :
י־ת ְשׁ ְמ ֵרם ְבּ ִב ְט ֶנ ִיכֹּנוּ י ְַח ָדּו ﬠַ ְ
22:18כִּ י־נ ִָﬠים כִּ ִ
הוֹדﬠְ ִתּי הַ יּוֹם אַ ף־אָ ָתּה:
ַ
22:19לִ ְהיוֹת בַּ יהוָה ִמ ְב ַטחֶ
ישׁים ְבּמוֹﬠֵ צֹת ו ָָדﬠַ ת:
22:20הֲ ל ֹא כָתַ ְב ִתּי לְ שלשום ָשׁ ִל ִ
הוֹדי ֲﬠ קֹ ְשׁ ְט ִא ְמ ֵרי אֱ ֶמת ְלהָ ִשׁיב אֲ ָמ ִרים אֱ ֶמת ְלשֹׁלְ חֶ י :
ְ 22:21ל ִ
ל־תּ ַדכֵּא ﬠָ נִי בַ ָשּׁﬠַ ר:
ָל־דּל כִּ י ַדל־הוּא וְאַ ְ
ל־תּגְ ז ָ
22:22אַ ִ
22:23כִּ י־יְהוָה י ִָריב ִריבָ ם ו ְָקבַ ע אֶ ת־קֹ ְבﬠֵ יהֶ ם נָפֶ שׁ:
ת־אישׁ חֵ מוֹת ל ֹא תָ בוֹא:
ִ
ל־תּ ְת ַרע אֶ ת־בַּ ﬠַ ל אָ ף וְאֶ
22:24אַ ִ
מוֹקשׁ לְ נַפְ ֶשׁ :
ֵ
22:25פֶּ ן־תֶּ אֱ לַ ף ארחתו ֹא ְרחֹ תָ יו וְלָ ַק ְחתָּ
ל־תּ ִהי ְבת ְֹקﬠֵ י־כָף בַּ עֹ ְר ִבים מַ ָשּׁאוֹת:
22:26אַ ְ
ִ 22:27אם־אֵ ין־לְ לְ ַשׁלֵּ ם לָ מָּ ה ִי ַקּח ִמ ְשׁכּ ְָב ִמתַּ ְחתֶּ י :
ל־תּסֵּ ג גְּ בוּל עוֹלָ ם אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֲ בוֹתֶ י :
22:28אַ ַ
ֵי־מלָ כִ ים י ְִתיַצָּב בַּ ל־י ְִתיַצֵּב ִל ְפנֵי חֲ שֻׁ כִּ ים:
22:29חָ זִ יתָ ִאישׁ ָמ ִהיר ִבּ ְמלַ אכְ תּוֹ ִל ְפנ ְ
ת־מוֹשׁל ִבּין תָּ ִבין אֶ ת־אֲ ֶשׁר לְ פָ נֶי :
ֵ
23:1כִּ י־תֵ ֵשׁב לִ לְ חוֹם אֶ
ְשׂ ְמתָּ ַשׂכִּ ין ְבּ ﬠֶ ִאם־בַּ ﬠַ ל נֶפֶ שׁ אָ ָתּה:
23:2ו ַ
ל־תּ ְתאָ ו לְ מַ ְטﬠַ מּוֹתָ יו וְהוּא לֶ חֶ ם כְּ ז ִָבים:
23:3אַ ִ
ל־תּיגַע לְ הַ ﬠ ֲִשׁיר ִמ ִבּינ ְָת חֲ ָדל:
23:4אַ ִ
ֶשׁר ועיף יָעוּף הַ ָשּׁ ָמיִם:
ֲשׂה־לּוֹ כְ נָפַ יִם כְּ נ ֶ
23:5התעוף הֲ תָ ﬠִ יף ﬠֵ ינֶי בּוֹ וְאֵ ינֶנּוּ כִּ י ﬠָ שֹׂה יַﬠ ֶ
ל־תּלְ חַ ם אֶ ת־לֶ חֶ ם ַרע ﬠָ יִן וְאַ ל־תתאו ִתּ ְתאָ יו לְ מַ ְטﬠַ מֹּתָ יו:
23:6אַ ִ
וּשׁ ֵתה י ֹאמַ ר לָ וְלִ בּוֹ בַּ ל־ﬠִ מָּ :
מוֹ־שׁﬠַ ר ְבּנַפְ שׁוֹ כֶּן־הוּא אֱ כֹל ְ
ָ
23:7כִּ י כְּ
ימים:
23:8פִּ ְתּ ־אָ כ ְַלתָּ ְת ִקיאֶ נָּה ו ְִשׁחַ ָתּ ְדּבָ ֶרי הַ נְּ ﬠִ ִ
ל־תּ ַדבֵּ ר כִּ י־יָבוּז ְל ֵשׂכֶל ִמלֶּ י :
ְ 23:9בּאָ זְ נֵי כְ ִסיל אַ ְ
ל־תּב ֹא:
ְתוֹמים אַ ָ
וּב ְשׂ ֵדי י ִ
ל־תּסֵּ ג גְּ בוּל עוֹלָ ם ִ
23:10אַ ַ
ת־ריבָ ם ִאתָּ :
23:11כִּ י־גֹ אֲ לָ ם חָ זָק הוּא־י ִָריב אֶ ִ
י־דﬠַ ת:
23:12הָ ִביאָ ה לַ מּוּסָ ר לִ בֶּ וְאָ זְ ֶנ לְ ִא ְמ ֵר ָ
י־תכֶּנּוּ בַ ֵשּׁבֶ ט ל ֹא יָמוּת:
ל־תּ ְמנַע ִמנַּﬠַ ר מוּסָ ר כִּ ַ
23:13אַ ִ
23:14אַ תָּ ה בַּ ֵשּׁבֶ ט תַּ כֶּנּוּ ְונַפְ שׁוֹ ִמ ְשּׁאוֹל תַּ צִּ יל:
ְ 23:15בּנִי ִאם־חָ כַם לִ בֶּ י ְִשׂ ַמח לִ ִבּי גַם־אָ נִי:
ישׁ ִרים:
23:16וְתַ ﬠְ זְ נָה כִ לְ יוֹתָ י ְבּ ַדבֵּ ר ְשׂפָ ֶתי ֵמ ָ
ﬠב ָֹדתוֹ ְיכַלֶּ ה 8
ְשׁוְא ֲ
ֹתן בָּ רֲ כִ י אֱ ִהים ו ָ
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ם־בּ ִי ְראַ ת־יְהוָה כָּל־הַ יּוֹם:
23:17אַ ל־י ְַקנֵּא ִל ְבּ בַּ חַ טָּ ִאים כִּ י ִא ְ
 23:18כִּ י ִאם ִתּ ְשׁ ְמ ֶרנָּה יֵשׁ אַ חֲ ִרית ו ְִת ְקו ְָת ל ֹא ִתכּ ֵָרת:
ְ 23:19שׁמַ ע־אַ תָּ ה ְבנִי וַחֲ כָם וְאַ ֵשּׁר בַּ ֶדּ ֶר לִ בֶּ :
סֹבאֵ י־יָיִן ְבּ ֹזלֲלֵ י בָ ָשׂר לָ מוֹ:
ל־תּ ִהי ְב ְ
23:20אַ ְ
נוּמה:
23:21כִּ י־סֹבֵ א וְזוֹלֵ ל ִיוּ ֵָרשׁ וּ ְק ָר ִﬠים תַּ ְל ִבּישׁ ָ
ְ 23:22שׁמַ ע לְ אָ ִבי זֶה יְלָ ֶד וְאַ ל־תָּ בוּז כִּ י־ז ְָקנָה ִאמֶּ :
וּבינָה:
ל־תּ ְמכֹּר חָ כְ ָמה וּמוּסָ ר ִ
23:23אֱ מֶ ת ְקנֵה וְאַ ִ
23:24גול גִּ יל יגול יָגִ יל אֲ ִבי צ ִַדּיק יולד וְיוֹלֵ ד חָ כָם וישמח־י ְִשׂ ַמח־בּוֹ:
23:25י ְִשׂמַ ח־אָ ִבי ו ְִאמֶּ וְתָ גֵל יוֹלַ ְדתֶּ :
ָה־בנִי ִל ְבּ לִ י וְﬠֵ ינֶי ְדּ ָרכַי תרצנה ִתּצּ ְֹרנָה:
ְ 23:26תּנ ְ
וּבאֵ ר ָצ ָרה נָכְ ִריָּה:
23:27כִּ י־שׁוּחָ ה ﬠֲמֻ ָקּה זוֹנָה ְ
תּוֹסף:
ִ
ף־היא כְּ חֶ ֶתף תֶּ אֱ רֹב וּבוֹגְ ִדים ְבּאָ ָדם
23:28אַ ִ
23:29לְ ִמי אוֹי לְ ִמי אֲ בוֹי לְ ִמי מדונים ִמ ְדיָנִים לְ ִמי ִשׂיחַ לְ ִמי פְּ ָצﬠִ ים ִחנָּם ְל ִמי חַ כְ ִללוּת ﬠֵ י ָניִם:
23:30לַ ְמאַ חֲ ִרים ﬠַ ל־הַ ָיּיִן לַ בָּ ִאים לַ ְחקֹ ר ִמ ְמסָ :
ישׁ ִרים:
ִתּן בכיס בַּ כּוֹס ﬠֵ ינוֹ י ְִתהַ לֵּ ְבּמֵ ָ
23:31אַ ל־תֵּ ֶרא יַיִן כִּ י י ְִתאַ ָדּם כִּ י־י ֵ
ִשּׁ וּכְ צִ ְפעֹ נִ י יַפְ ִרשׁ:
23:32אַ חֲ ִריתוֹ כְּ נָחָ שׁ י ָ
23:33ﬠֵ ינֶי י ְִראוּ זָרוֹת וְלִ ְבּ י ְַדבֵּ ר תַּ ְהפֻּכוֹת:
שׁכֵב ְבּר ֹאשׁ ִחבֵּ ל:
שׁכֵב ְבּלֶ ב־יָם וּכְ ֹ
23:34וְהָ יִיתָ כְּ ֹ
אוֹסיף אֲ בַ ְק ֶשׁנּוּ עוֹד:
יתי הֲ לָ מוּנִי בַּ ל־י ָָד ְﬠ ִתּי ָמ ַתי אָ ִקיץ ִ
ִ 23:35הכּוּנִי בַ ל־חָ ִל ִ
ל־תּ ַקנֵּא ְבּאַ ְנ ֵשׁי ָרﬠָ ה וְאַ ל־תתאו ִתּ ְתאָ יו לִ ְהיוֹת ִאתָּ ם:
24:1אַ ְ
24:2כִּ י־שֹׁד י ְֶהגֶּה לִ בָּ ם וְﬠָ מָ ל ִשׂפְ תֵ יהֶ ם ְתּ ַדבֵּ ְרנָה:
וּב ְתבוּנָה י ְִתכּוֹנָן:
ְ 24:3בּחָ כְ מָ ה יִבָּ נֶה בָּ יִת ִ
וּב ַדﬠַ ת חֲ ָד ִרים ִימָּ לְ אוּ כָּל־הוֹן י ָָקר ְונָﬠִ ים:
ְ 24:4
ישׁ־דּﬠַ ת ְמאַ ֶמּץ־כֹּחַ :
ַ
24:5גֶּבֶ ר־חָ כָם בַּ עוֹז ו ְִא
וּתשׁוּﬠָ ה ְבּ רֹב יוֹﬠֵ ץ:
ה־לּ ִמ ְלחָ ָמה ְ
ֲשׂ ְ
24:6כִּ י ְב ַת ְחבֻּלוֹת ַתּﬠ ֶ
ָ 24:7ראמוֹת לֶ אֱ וִיל חָ כְ מוֹת בַּ ַשּׁﬠַ ר ל ֹא יִפְ תַּ ח־פִּ יהוּ:
ל־מזִ מּוֹת י ְִק ָראוּ:
ְ 24:8מחַ ֵשּׁב לְ הָ ֵרﬠַ לוֹ בַּ ﬠַ ְ
24:9זִ מַּ ת ִאוֶּלֶ ת חַ טָּ את וְתוֹﬠֲבַ ת לְ אָ ָדם לֵ ץ:
ית ְבּיוֹם צָ ָרה צַ ר כֹּחֶ כָה:
ִ 24:10ה ְת ַר ִפּ ָ
24:11הַ צֵּל לְ ֻק ִחים לַ מָּ וֶת וּמָ ִטים לַ הֶ ֶרג ִאם־תַּ ְחשׂוֹ :
תכֵן לִ בּוֹת הוּא־י ִָבין ְונֹצֵ ר נַפְ ְשׁ הוּא י ֵָד ע וְהֵ ִשׁיב ְלאָ ָדם כְּ פָ ﬠֳלוֹ:
24:12כִּ י־ת ֹאמַ ר הֵ ן ל ֹא־י ַָדﬠְ נוּ זֶה הֲ ל ֹא־ ֹ
ל־ח ֶכּ :
ָל־בּנִי ְדבַ שׁ כִּ י־טוֹב ְונֹפֶ ת ָמתוֹק ﬠַ ִ
24:13אֱ כ ְ
24:14כֵּן ְדּﬠֶ ה חָ כְ ָמה ְלנ ְַפ ֶשׁ ִאם־מָ צָאתָ ְויֵשׁ אַ חֲ ִרית ו ְִת ְקו ְָת ל ֹא ִתכּ ֵָרת:
ל־תּ ַשׁ ֵדּד ִר ְבצוֹ:
24:15אַ ל־תֶּ אֱ רֹב ָר ָשׁע לִ ְנוֵה צ ִַדּיק אַ ְ
24:16כִּ י ֶשׁבַ ע יִפּוֹל צ ִַדּיק ו ָָקם ְוּר ָשׁﬠִ ים ִיכּ ְָשׁלוּ ְב ָרﬠָ ה:
וּבכּ ְָשׁלוֹ אַ ל־יָגֵל לִ בֶּ :
ל־תּ ְשׂמָ ח ִ
ִ 24:17בּ ְנפֹל אויביך אוֹי ְִב אַ ִ
24:18פֶּ ן־י ְִראֶ ה יְהוָה ו ְַרע ְבּﬠֵ ינָיו וְהֵ ִשׁיב מֵ ﬠָ לָ יו אַ פּוֹ:
ל־תּ ַקנֵּא בָּ ְר ָשׁﬠִ ים:
ל־תּ ְתחַ ר בַּ ְמּ ֵרﬠִ ים אַ ְ
24:19אַ ִ
ֹא־ת ְהיֶה אַ חֲ ִרית לָ ָרע נֵר ְר ָשׁﬠִ ים י ְִדﬠָ :
24:20כִּ י ל ִ
ל־תּ ְתﬠָ ָרב:
24:21י ְָרא־אֶ ת־יְהוָה ְבּ ִני וָמֶ לֶ ﬠִ ם־שׁוֹנִים אַ ִ
יוֹדﬠַ :
ידם וּפִ יד ְשׁנֵיהֶ ם ִמי ֵ
24:22כִּ י־פִ ְת ֹאם יָקוּם אֵ ָ
24:23גַּם־אֵ לֶּ ה לַ חֲ כ ִָמים הַ כֵּר־פָּ נִים ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט בַּ ל־טוֹב:
24:24אֹמֵ ר לְ ָר ָשׁע צ ִַדּיק אָ תָּ ה י ְִקּבֻהוּ ﬠַ ִמּים יִזְ ﬠָ מוּהוּ לְ אֻ ִמּים:
יחים יִנְ ﬠָ ם ַוﬠֲלֵ יהֶ ם ָתּבוֹא ִב ְרכַּת־טוֹב:
24:25וְלַ מּוֹכִ ִ
ִשּׁק מֵ ִשׁיב ְדּבָ ִרים ְנכ ִֹחים:
ְ 24:26שׂפָ תַ יִם י ָ
ִית בֵ יתֶ :
24:27הָ כֵן בַּ חוּץ ְמלַ אכְ תֶּ וְﬠַ ְתּ ָדהּ בַּ ָשּׂ ֶדה לָ אַ חַ ר וּבָ נ ָ
ד־חנָּם ְבּ ֵרﬠֶ וַהֲ ִפ ִתּיתָ ִבּ ְשׂפָ תֶ י :
ל־תּ ִהי ﬠֵ ִ
24:28אַ ְ
ֱשׂה־לּוֹ אָ ִשׁיב לָ ִאישׁ כְּ פָ ֳﬠלוֹ:
24:29אַ ל־תּ ֹאמַ ר כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה־לִ י כֵּן אֶ ﬠ ֶ
ל־שׂ ֵדה ִאישׁ־ﬠָ ֵצל ﬠָ בַ ְר ִתּי וְﬠַ ל־כּ ֶֶרם אָ ָדם חֲ סַ ר־לֵ ב:
24:30ﬠַ ְ

24:31ו ְִהנֵּה ﬠָ לָ ה כֻלּוֹ ִק ְמּשֹׂנִים כָּסּוּ פָ נָיו חֲ רֻ לִּ ים ְוג ֶֶד ר אֲ בָ נָיו נֶהֱ ָרסָ ה:
יתי לָ ַק ְח ִתּי מוּסָ ר:
24:32וָאֶ חֱ זֶה אָ נֹכִ י אָ ִשׁית לִ ִבּי ָר ִא ִ
ְ 24:33מﬠַ ט ֵשׁנוֹת ְמﬠַ ט ְתּנוּמוֹת ְמﬠַ ט ִח ֻבּק י ַָדיִם לִ ְשׁכָּב:
וּמ ְחסֹ ֶרי כְּ ִאישׁ מָ גֵן:
ישׁ ַ
א־מ ְתהַ לֵּ ֵר ֶ
24:34וּבָ ִ
ְהוּדה:
25:1גַּם־אֵ לֶּ ה ִמ ְשׁלֵ י ְשׁ מֹה אֲ ֶשׁר הֶ ﬠְ ִתּיקוּ אַ ְנ ֵשׁי ִחזְ ִקיָּה מֶ לֶ ־י ָ
25:2כְּ בֹד אֱ ִהים הַ ְס ֵתּר ָדּבָ ר וּכְ בֹד ְמלָ כִ ים חֲ קֹ ר ָדּבָ ר:
ָ 25:3שׁ ַמיִם לָ רוּם וָאָ ֶרץ לָ עֹ ֶמק וְלֵ ב ְמלָ כִ ים אֵ ין חֵ ֶקר:
25:4הָ גוֹ ִסיגִ ים ִמכָּסֶ ף וַיֵּצֵא לַ צּ ֵֹרף כּ ִֶלי:
25:5הָ גוֹ ָר ָשׁע לִ פְ נֵי־מֶ לֶ ְויִכּוֹן בַּ צּ ֶֶדק כִּ ְסאוֹ:
וּב ְמקוֹם גְּ דֹלִ ים אַ ל־תַּ ֲﬠמֹד:
ִ
ל־תּ ְתהַ ַדּר לִ פְ נֵי־מֶ לֶ
25:6אַ ִ
25:7כִּ י טוֹב אֲ מָ ר־לְ ﬠֲלֵ ה הֵ נָּה ֵמהַ ְשׁפִּ ילְ ִלפְ נֵי נ ִָדיב אֲ ֶשׁר ָראוּ ﬠֵ ינֶי :
יתהּ ְבּהַ כְ ִלים א ְֹת ֵרﬠֶ :
ֲשׂה ְבּאַ חֲ ִר ָ
ה־תּﬠ ֶ
ַ
ל־תּצֵא לָ ִרב ַמהֵ ר פֶּ ן מַ
25:8אַ ֵ
ל־תּגָל:
ת־רﬠֶ וְסוֹד אַ חֵ ר אַ ְ
יב ִריב אֶ ֵ
ִ 25:9ר ְ
25:10פֶּ ן־יְחַ סֶּ ְד שֹׁמֵ ﬠַ ו ְִדבָּ ְת ל ֹא ָתשׁוּב:
25:11תַּ פּוּחֵ י זָהָ ב ְבּמַ ְשׂכִּ יּוֹת כָּסֶ ף ָדּבָ ר ָדּ ֻב ר ﬠַ ל־אָ פְ נָיו:
ָתם מוֹכִ יחַ חָ כָם ﬠַ ל־אֹ זֶן שׁ ָֹמﬠַ ת:
ֶ 25:12נזֶם זָהָ ב וַחֲ ִלי־כ ֶ
ַת־שׁלֶ ג ְבּיוֹם ָקצִ יר צִ יר נֶאֱ מָ ן לְ שֹׁלְ חָ יו ְו ֶנפֶ שׁ אֲ ֹדנָיו י ִָשׁיב:
ֶ
25:13כְּ צִ נּ
ת־שׁ ֶקר:
ָ
ֶשׁם אָ יִן ִאישׁ ִמ ְתהַ לֵּ ל ְבּ ַמ ַתּ
יאים וְרוּחַ ְוג ֶ
נְשׂ ִ
ִ 25:14
ְ 25:15בּ ֹא ֶר אַ פַּ יִם ְיפֻתֶּ ה ָקצִ ין וְלָ שׁוֹן ַרכָּה ִתּ ְשׁבָּ ר־גּ ֶָרם:
ן־תּ ְשׂבָּ ﬠֶ נּוּ וַהֲ ֵקאתוֹ:
צָאת אֱ כֹל ַדּ ֶיּ ָךּ פֶּ ִ
ְ 25:16דּבַ שׁ ָמ ָ
וּשׂנֵאֶ :
25:17הֹ ַקר ַרגְ לְ ִמבֵּ ית ֵרﬠֶ פֶּ ן־י ְִשׂבָּ ֲﬠ ְ
25:18מֵ פִ יץ וְחֶ ֶרב וְחֵ ץ ָשׁנוּן ִאישׁ עֹ נֶה ְב ֵרﬠֵ הוּ ﬠֵ ד ָשׁ ֶקר:
ֵ 25:19שׁן רֹﬠָ ה ו ְֶרגֶל מוּﬠָ ֶדת ִמ ְב ָטח בּוֹגֵד ְבּיוֹם צָ ָרה:
ב־רע:
ְשׁר בַּ ִשּׁ ִרים ﬠַ ל לֶ ָ
ַ 25:20מﬠ ֲֶדה בֶּ גֶד ְבּיוֹם ָק ָרה חֹ ֶמץ ﬠַ ל־נָתֶ ר ו ָ
ם־רﬠֵ ב שֹׂנַאֲ הַ אֲ כִ לֵ הוּ ו ְִאם־צָמֵ א הַ ְשׁ ֵקהוּ:
ִ 25:21א ָ
1
ְשׁלֶּ ם־לָ :
ֲשׂוֹת כֵן גֶחָ לִ ים אַ תָּ ה חֹ תֶ ה ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ וַיהוָה י ַ
25:22כִּ י בַ ﬠ ְ
ָשׁם וּפָ נִים נִזְ ﬠָ ִמים לְ שׁוֹן סָ תֶ ר:
25:23רוּחַ צָפוֹן ְתּחוֹלֵ ל גּ ֶ
25:24טוֹב ֶשׁבֶ ת ﬠַ ל־פִּ נַּת־גָּג ֵמאֵ ֶשׁת מדונים ִמ ְדיָנִים וּבֵ ית חָ בֶ ר:
וּשׁמוּﬠָ ה טוֹבָ ה ֵמאֶ ֶרץ ֶמ ְרחָ ק:
ַ 25:25מיִם ָק ִרים ﬠַ ל־נֶפֶ שׁ ֲﬠיֵפָ ה ְ
ֵי־ר ָשׁע:
וּמקוֹר ָמ ְשׁחָ ת צ ִַדּיק ָמט לִ פְ נ ָ
25:26מַ ﬠְ יָן ִנ ְרפָּ שׂ ָ
25:27אָ כֹל ְדּבַ שׁ הַ ְרבּוֹת ל ֹא־טוֹב וְחֵ ֶקר כְּ ב ָֹדם כָּבוֹד:
חוֹמה ִאישׁ אֲ ֶשׁר אֵ ין ַמ ְﬠצָ ר ְלרוּחוֹ:
ָ
ִ 25:28ﬠיר ְפּרוּצָה אֵ ין
ַשּׁלֶ ג בַּ ַקּיִץ ְוכַמָּ טָ ר בַּ ָקּצִ יר כֵּן ל ֹא־נָאוֶה ִלכְ ִסיל כָּבוֹד:
26:1כּ ֶ
26:2כַּצִּ פּוֹר לָ נוּד כּ ְַדּ רוֹר לָ עוּף כֵּן ִקלְ לַ ת ִחנָּם ל ֹא לוֹ תָ ב ֹא:
ְשׁבֶ ט ְלגֵו כְּ ִסילִ ים:
26:3שׁוֹט לַ סּוּס ֶמ ֶתג לַ חֲ מוֹר ו ֵ
ן־תּ ְשׁוֶה־לּוֹ גַם־אָ תָּ ה:
26:4אַ ל־תַּ ﬠַ ן כְּ ִסיל כְּ ִאוַּלְ תּוֹ פֶּ ִ
ֲ 26:5ﬠנֵה כְ ִסיל כְּ ִאוַּלְ תּוֹ פֶּ ן־י ְִהיֶה חָ כָם ְבּﬠֵ ינָיו:
ְ 26:6מ ַק ֶצּה ַרגְ לַ יִם חָ מָ ס שֹׁתֶ ה שֹׁלֵ חַ ְדּבָ ִרים ְבּיַד־כְּ ִסיל:
ַ 26:7דּלְ יוּ שׁ ַֹקיִם ִמפִּ סֵּ חַ וּמָ ָשׁל ְבּפִ י כְ ִסילִ ים:
26:8כִּ צְ רוֹר אֶ בֶ ן ְבּמַ ְרגֵּמָ ה כֵּן־נוֹתֵ ן לִ כְ ִסיל כָּבוֹד:
וּמ ָשׁל ְבּ ִפי כְ ִסילִ ים:
ַד־שׁכּוֹר ָ
26:9חוֹחַ ﬠָ לָ ה ְבי ִ
עֹב ִרים:
ַ 26:10רב ְמחוֹלֵ ל־כֹּל ְושֹׂכֵר כְּ ִסיל ְושֹׂכֵר ְ
ל־קאוֹ כְּ ִסיל שׁוֹנֶה ְב ִאוַּלְ תּוֹ:
26:11כְּ כֶלֶ ב ָשׁב ﬠַ ֵ
ָ 26:12ר ִאיתָ ִאישׁ חָ כָם ְבּﬠֵ ינָיו ִתּ ְקוָה לִ כְ ִסיל ִמ ֶמּנּוּ:
26:13אָ מַ ר ﬠָ צֵ ל ַשׁחַ ל בַּ ָדּ ֶר אֲ ִרי בֵּ ין הָ ְרחֹ בוֹת:
ל־מטָּ תוֹ:
26:14הַ ֶדּלֶ ת ִתּסּוֹב ﬠַ ל־צִ ָירהּ וְﬠָ צֵ ל ﬠַ ִ
ָ 26:15טמַ ן ﬠָ צֵל יָדוֹ בַּ צַּלָּ חַ ת נִלְ אָ ה לַ הֲ ִשׁיבָ הּ אֶ ל־פִּ יו:
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26:16חָ כָם ﬠָ צֵל ְבּﬠֵ ינָיו ִמ ִשּׁ ְבﬠָ ה ְמ ִשׁיבֵ י טָ ﬠַ ם:
ל־ריב לּ ֹא־לוֹ:
ַ 26:17מחֲ זִ יק ְבּאָ זְ נֵי־כָלֶ ב עֹבֵ ר ִמ ְתﬠַ בֵּ ר ﬠַ ִ
26:18כְּ ִמ ְתלַ ְהלֵ הַּ הַ יֹּ ֶרה זִ ִקּים ִחצִּ ים ו ָָמוֶת:
ֹא־מ ַשׂחֵ ק אָ נִי:
ת־רﬠֵ הוּ וְאָ ַמר הֲ ל ְ
ֵן־אישׁ ִר ָמּה אֶ ֵ
26:19כּ ִ
וּבאֵ ין ִנ ְרגָּן י ְִשׁתֹּק מָ דוֹן:
ְ 26:20בּאֶ פֶ ס ﬠֵ צִ ים ִתּכְ בֶּ ה־אֵ שׁ ְ
ר־ריב:
26:21פֶּ חָ ם לְ גֶחָ לִ ים וְﬠֵ צִ ים לְ אֵ שׁ ו ְִאישׁ מדונים ִמ ְדיָנִים ְלחַ ְרחַ ִ
ִ 26:22דּ ְב ֵרי ִנ ְרגָּן כְּ ִמ ְתלַ הֲ ִמים וְהֵ ם י ְָרדוּ חַ ְד ֵרי־בָ טֶ ן:
ב־רע:
26:23כֶּסֶ ף ִסיגִ ים ְמצֻפֶּ ה ﬠַ ל־חָ ֶרשׂ ְשׂפָ תַ יִם דֹּלְ ִקים וְלֶ ָ
וּב ִק ְרבּוֹ י ִָשׁית ִמ ְרמָ ה:
26:24בשפתו ִבּ ְשׂפָ תָ יו ִי ָנּכֵר שׂוֹנֵא ְ
26:25כִּ י־יְחַ ֵנּן קוֹלוֹ אַ ל־תַּ אֲ מֶ ן־בּוֹ כִּ י ֶשׁבַ ע תּוֹﬠֵ בוֹת ְבּ ִלבּוֹ:
ִ 26:26תּכַּסֶּ ה ִשׂנְאָ ה ְבּמַ ָשּׁאוֹן ִתּגָּלֶ ה ָרﬠָ תוֹ ְב ָקהָ ל:
ה־שּׁחַ ת בָּ הּ ִיפֹּל וְגֹ לֵ ל אֶ בֶ ן אֵ לָ יו תָּ שׁוּב:
26:27כּ ֶֹר ַ
ֲשׂה ִמ ְדחֶ ה:
שׁוֹן־שׁ ֶקר י ְִשׂנָא ַדכָּיו וּפֶ ה חָ לָ ק יַﬠ ֶ
ֶ
ְ 26:28ל
ֹא־ת ַדע ַמה־יֵּלֶ ד יוֹם:
ל־תּ ְתהַ לֵּ ל ְבּיוֹם מָ חָ ר כִּ י ל ֵ
27:1אַ ִ
ל־שׂפָ תֶ י :
27:2יְהַ לֶּ ְל זָר ְול ֹא־פִ י נָכְ ִרי וְאַ ְ
27:3כֹּבֶ ד־אֶ בֶ ן ְונֵטֶ ל הַ חוֹל ְוכַﬠַ ס אֱ וִיל כָּבֵ ד ִמ ְשּׁנֵיהֶ ם:
וּמי יַ ֲﬠמֹד לִ פְ נֵי ִקנְאָ ה:
ְשׁטֶ ף אָ ף ִ
27:4אַ כְ זְ ִריּוּת חֵ מָ ה ו ֶ
27:5טוֹבָ ה תּוֹכַחַ ת ְמגֻלָּ ה מֵ אַ הֲ בָ ה ְמסֻ תָּ ֶרת:
27:6נֶאֱ ָמנִים ִפּצְ ﬠֵ י אוֹהֵ ב ְונַﬠְ ָתּרוֹת נְ ִשׁיקוֹת שׂוֹנֵא:
ָל־מר מָ תוֹק:
27:7נֶפֶ שׁ ְשׂבֵ ﬠָ ה תָּ בוּס נֹפֶ ת ְונֶפֶ שׁ ְרﬠֵ בָ ה כּ ַ
נוֹדד ִמ ְמּ קוֹמוֹ:
ֵן־אישׁ ֵ
ן־קנָּהּ כּ ִ
נוֹד ֶדת ִמ ִ
27:8כְּ צִ פּוֹר ֶ
ְשׂמַּ ח־לֵ ב וּמֶ תֶ ק ֵרﬠֵ הוּ מֵ ֲﬠצַת־נָפֶ שׁ:
וּקטֹ ֶרת י ַ
ֶ 27:9שׁמֶ ן ְ
יד טוֹב ָשׁכֵן ָקרוֹב ֵמאָ ח ָרחוֹק:
ל־תּ ֲﬠזֹב וּבֵ ית אָ ִחי אַ ל־תָּ בוֹא ְבּיוֹם אֵ ֶ
ֵ 27:10ר ֲﬠ ורעה ְו ֵרﬠַ אָ ִבי אַ ַ
ְשׂמַּ ח לִ ִבּי וְאָ ִשׁיבָ ה חֹ ְרפִ י ָדבָ ר:
27:11חֲ כַם ְבּנִי ו ַ
27:12ﬠָ רוּם ָראָ ה ָרﬠָ ה ִנ ְסתָּ ר פְּ תָ איִם ﬠָ ְברוּ ְו ֶנ ֱﬠנָשׁוּ:
וּבﬠַ ד נָכְ ִריָּה חַ ְבלֵ הוּ:
ח־בּגְ דוֹ כִּ י־ﬠָ ַרב זָר ְ
ַ 27:13ק ִ
ְ 27:14מבָ ֵר ֵרﬠֵ הוּ ְבּקוֹל גָּדוֹל בַּ ֹבּ ֶקר הַ ְשׁכֵּים ְקלָ לָ ה ֵתּחָ ֶשׁב לוֹ:
טוֹרד ְבּיוֹם סַ גְ ִריר וְאֵ ֶשׁת מדונים ִמ ְדיָנִים ִנ ְשׁתָּ וָה:
ֶ 27:15דּלֶ ף ֵ
ְשׁמֶ ן י ְִמינוֹ י ְִק ָרא:
27:16צֹפְ נֶיהָ צָפַ ן־רוּחַ ו ֶ
ֵי־רﬠֵ הוּ:
27:17בַּ ְרזֶל ְבּבַ ְרזֶל יָחַ ד ו ְִאישׁ יַחַ ד ְפּנ ֵ
ֹ 27:18נ ֵצר ְתּאֵ נָה י ֹאכַל פִּ ְריָהּ ְושֹׁמֵ ר אֲ ֹדנָיו ְיכֻבָּ ד:
27:19כַּמַּ יִם הַ פָּ נִים לַ פָּ נִים כֵּן לֵ ב־הָ אָ ָדם לָ אָ ָדם:
ְ 27:20שׁאוֹל ואבדה וַאֲ בַ דּוֹ ל ֹא ִת ְשׂבַּ ְﬠנָה וְﬠֵ ינֵי הָ אָ ָדם ל ֹא ִת ְשׂבַּ ﬠְ נָה:
27:21מַ צְ ֵרף לַ כֶּסֶ ף וְכוּר לַ זָּהָ ב ו ְִאישׁ לְ פִ י מַ הֲ לָ לוֹ:
ִ 27:22אם ִתּכְ תּוֹשׁ־אֶ ת־הָ אֱ וִיל בַּ ַמּכְ ֵתּשׁ ְבּתוֹ הָ ִריפוֹת בַּ ֱﬠלִ י ל ֹא־תָ סוּר ֵמﬠָ לָ יו ִאוּ ְַלתּוֹ:
ָ 27:23ידֹﬠַ תֵּ ַדע פְּ נֵי צ ֹא ֶנ ִשׁית לִ ְבּ לַ ﬠ ֲָד ִרים:
27:24כִּ י ל ֹא לְ עוֹלָ ם חֹ סֶ ן ו ְִאם־ ֵנזֶר לְ דוֹר דור וָדוֹר:
ה־ד ֶשׁא ְונֶאֶ ְספוּ ﬠִ ְשּׂבוֹת הָ ִרים:
27:25גָּלָ ה חָ צִ יר ְו ִנ ְראָ ֶ
תּוּדים:
וּמ ִחיר ָשׂ ֶדה ﬠַ ִ
בוּשׁ ְ
ֶ
27:26כְּ בָ ִשׂים לִ לְ
27:27ו ְֵדי חֲ לֵ ב ﬠִ זִּ ים לְ לַ ְח ְמ לְ לֶ חֶ ם בֵּ יתֶ וְחַ יִּ ים לְ ַנﬠֲרוֹתֶ י :
ְצַדּ ִיקים כִּ כְ ִפיר י ְִב ָטח:
28:1נָסוּ וְאֵ ין־ר ֵֹדף ָר ָשׁע ו ִ
וּבאָ ָדם ֵמ ִבין יֹ ֵדﬠַ כֵּן יַאֲ ִרי :
ְ 28:2בּפֶ ַשׁע אֶ ֶרץ ַר ִבּים ָשׂ ֶריהָ ְ
28:3גֶּבֶ ר ָרשׁ וְעֹ ֵשׁק ַדּלִּ ים מָ טָ ר ֹסחֵ ף וְאֵ ין לָ חֶ ם:
תוֹרה י ְִתגָּרוּ בָ ם:
תוֹרה יְהַ לְ לוּ ָר ָשׁע ְושׁ ְֹמ ֵרי ָ
28:4עֹזְ בֵ י ָ
וּמבַ ְק ֵשׁי יְהוָה י ִָבינוּ כֹל:
י־רע ל ֹא־י ִָבינוּ ִמ ְשׁפָּ ט ְ
28:5אַ נְ ֵשׁ ָ
טוֹב־רשׁ הוֹלֵ ְבּתֻ מּוֹ ֵמﬠִ ֵקּשׁ ְדּ ָר ַכיִם וְהוּא ﬠָ ִשׁיר:
ָ
28:6
תּוֹרה בֵּ ן מֵ ִבין ְורֹﬠֶ ה זוֹלְ לִ ים יַכְ לִ ים אָ ִביו:
28:7נוֹ ֵצר ָ
ֶשׁ ובתרבית וְתַ ְר ִבּית לְ חוֹנֵן ַדּלִּ ים ִי ְק ְבּ ֶצנּוּ:
28:8מַ ְרבֶּ ה הוֹנוֹ ְבּנ ֶ
ַם־תּ ִפלָּ תוֹ תּוֹﬠֵ בָ ה:
תּוֹרה גּ ְ
ָ
ֵ 28:9מ ִסיר אָ זְ נוֹ ִמ ְשּׁמֹﬠַ

ימים ִי ְנחֲ לוּ־טוֹב:
וּת ִמ ִ
ַ 28:10מ ְשׁגֶּה ְי ָשׁ ִרים ְבּ ֶד ֶר ָרע ִבּ ְשׁחוּתוֹ הוּא־יִפּוֹל ְ
28:11חָ כָם ְבּﬠֵ ינָיו ִאישׁ ﬠָ ִשׁיר ו ְַדל מֵ ִבין י ְַח ְק ֶרנּוּ:
וּבקוּם ְר ָשׁ ִﬠים יְחֻ פַּ שׂ אָ ָדם:
צַדּ ִיקים ַרבָּ ה ִת ְפאָ ֶרת ְ
28:12בַּ ֲﬠ ץ ִ
וּמוֹדה ְו עֹ זֵב ְי רֻ חָ ם:
ֶ
ְ 28:13מכַסֶּ ה ְפ ָשׁﬠָ יו ל ֹא יַצְ ִליחַ
וּמ ְק ֶשׁה ִלבּוֹ יִפּוֹל ְבּ ָרﬠָ ה:
28:14אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם ְמפַ חֵ ד ָתּ ִמיד ַ
ם־דּל:
ֹשׁל ָר ָשׁע ﬠַ ל ﬠַ ָ
שׁוֹקק מ ֵ
ֵ
28:15אֲ ִרי־נֹהֵ ם ְודֹב
ֲשׁקּוֹת ְושֹׂנֵא בֶ ַצע יַאֲ ִרי י ִָמים:
28:16נָגִ יד חֲ סַ ר ְתּבוּנוֹת ו ְַרב מַ ﬠ ַ
28:17אָ ָדם ﬠָ שֻׁ ק ְבּ ַדם־נָפֶ ש ﬠַ ד־בּוֹר יָנוּס אַ ל־י ְִת ְמכוּ־בוֹ:
ָשׁﬠַ ְונֶﬠְ ַקשׁ ְדּ ָר ַכיִם יִפּוֹל ְבּאֶ חָ ת:
28:18הוֹלֵ ָתּ ִמים ִיוּ ֵ
ע־רישׁ:
וּמ ַר ֵדּף ֵר ִקים י ְִשׂבַּ ִ
28:19עֹבֵ ד אַ ְדמָ תוֹ י ְִשׂבַּ ע־לָ חֶ ם ְ
ב־בּ ָרכוֹת וְאָ ץ לְ הַ ﬠ ֲִשׁיר ל ֹא ִינּ ֶָקה:
ִ 28:20אישׁ אֱ מוּנוֹת ַר ְ
28:21הַ כֵּר־פָּ נִים ל ֹא־טוֹב וְﬠַ ל־פַּ ת־לֶ חֶ ם יִפְ ַשׁע־גָּבֶ ר:
ִ 28:22נבֳהָ ל לַ הוֹן ִאישׁ ַרע ﬠָ יִן ְול ֹא־י ֵַדע כִּ י־חֶ סֶ ר ְיבֹאֶ נּוּ:
28:23מוֹכִ יחַ אָ ָדם אַ חֲ ַרי חֵ ן י ְִמ ָצא ִממַּ חֲ לִ יק לָ שׁוֹן:
28:24גּוֹזֵל אָ ִביו ו ְִאמּוֹ וְאֹמֵ ר אֵ ין־פָּ ַשׁע חָ בֵ ר הוּא לְ ִאישׁ מַ ְשׁ ִחית:
ְ 28:25רחַ ב־נֶפֶ שׁ ְיג ֶָרה מָ דוֹן וּבוֹטֵ חַ ﬠַ ל־יְהוָה יְדֻ ָשּׁן:
28:26בּוֹטֵ חַ ְבּלִ בּוֹ הוּא כְ ִסיל וְהוֹלֵ ְבּחָ כְ מָ ה הוּא יִמָּ לֵ ט:
ב־מאֵ רוֹת:
28:27נוֹתֵ ן לָ ָרשׁ אֵ ין מַ ְחסוֹר וּמַ ﬠְ לִ ים ﬠֵ ינָיו ַר ְ
צַדּ ִיקים:
וּבאָ ְב ָדם ִי ְרבּוּ ִ
ְ 28:28בּקוּם ְר ָשׁﬠִ ים יִסָּ ֵתר אָ ָדם ְ
ִשּׁבֵ ר וְאֵ ין מַ ְרפֵּ א:
ִ 29:1אישׁ תּוֹכָחוֹת מַ ְק ֶשׁה־עֹ ֶרף פֶּ תַ ע י ָ
וּב ְמשֹׁל ָר ָשׁע יֵאָ נַח ﬠָ ם:
ִ 29:2בּ ְרבוֹת צ ִַדּ ִיקים י ְִשׂמַ ח הָ ﬠָ ם ִ
ְשׂמַּ ח אָ ִביו ְורֹﬠֶ ה זוֹנוֹת יְאַ בֶּ ד־הוֹן:
ִ 29:3אישׁ־אֹהֵ ב חָ כְ מָ ה י ַ
29:4מֶ לֶ ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט יַﬠ ֲִמיד אָ ֶרץ ו ְִאישׁ ְתּ רוּמוֹת יֶהֶ ְרסֶ נָּה:
ל־פּﬠָ ָמיו:
פּוֹרשׂ ﬠַ ְ
ל־רﬠֵ הוּ ֶר ֶשׁת ֵ
29:5גֶּבֶ ר ַמחֲ ִליק ﬠַ ֵ
ְשׂמֵ חַ :
מוֹקשׁ ְו ַצ ִדּיק יָרוּן ו ָ
ְ 29:6בּפֶ ַשׁע ִאישׁ ָרע ֵ
29:7יֹ ֵדﬠַ צ ִַדּיק ִדּין ַדּלִּ ים ָר ָשׁע ל ֹא־י ִָבין ָדּﬠַ ת:
29:8אַ ְנ ֵשׁי לָ צוֹן יָפִ יחוּ ִק ְריָה וַחֲ כ ִָמים י ִָשׁיבוּ אָ ף:
ְשׂחַ ק וְאֵ ין נָחַ ת:
ת־אישׁ אֱ וִיל ְו ָרגַז ו ָ
ִ
ִ 29:9אישׁ־חָ כָם נִ ְשׁפָּ ט אֶ
ִישׁ ִרים יְבַ ְקשׁוּ נַפְ שׁוֹ:
29:10אַ ְנ ֵשׁי ָד ִמים י ְִשׂנְאוּ־תָ ם ו ָ
ְשׁ ְבּחֶ נָּה:
29:11כָּל־רוּחוֹ יוֹצִ יא כְ ִסיל וְחָ כָם ְבּאָ חוֹר י ַ
ָל־מ ָשׁ ְר ָתיו ְר ָשׁﬠִ ים:
ר־שׁ ֶקר כּ ְ
ָ
ל־דּבַ
ֹשׁל מַ ְק ִשׁיב ﬠַ ְ
29:12מ ֵ
ָ 29:13רשׁ ו ְִאישׁ ְתּכָכִ ים נִפְ גָּשׁוּ ֵמ ִאיר־ﬠֵ ינֵי ְשׁנֵיהֶ ם יְהוָה:
29:14מֶ לֶ שׁוֹפֵ ט בֶּ אֱ מֶ ת ַדּלִּ ים כִּ ְסאוֹ לָ ﬠַ ד יִכּוֹן:
ִתּן חָ כְ ָמה ְונַﬠַ ר ְמשֻׁ לָּ ח מֵ ִבישׁ ִאמּוֹ:
ֵ 29:15שׁבֶ ט וְתוֹכַחַ ת י ֵ
ִ 29:16בּ ְרבוֹת ְר ָשׁﬠִ ים י ְִרבֶּ ה־פָּ ַשׁע ְוצ ִַדּ ִיקים ְבּמַ פַּ לְ תָּ ם ִי ְראוּ:
29:17יַסֵּ ר ִבּ ְנ וִינִיחֶ ְויִתֵּ ן מַ ﬠ ֲַדנִּים לְ נַפְ ֶשׁ :
וֹרה אַ ְשׁ ֵרהוּ:
ְ 29:18בּאֵ ין חָ זוֹן יִפָּ ַרע ﬠָ ם ְושֹׁמֵ ר תּ ָ
ִ 29:19בּ ְדבָ ִרים ל ֹא־ ִיוָּסֶ ר ﬠָ בֶ ד כִּ י־י ִָבין וְאֵ ין מַ ֲﬠנֶה:
29:20חָ זִ יתָ ִאישׁ אָ ץ ִבּ ְדבָ ָריו ִתּ ְקוָה לִ כְ ִסיל ִממֶּ נּוּ:
ְ 29:21מפַ נֵּק ִמנֹּﬠַ ר ﬠַ ְבדּוֹ וְאַ חֲ ִריתוֹ י ְִהיֶה מָ נוֹן:
ִ 29:22אישׁ־אַ ף ְיג ֶָרה מָ דוֹן וּבַ ﬠַ ל חֵ מָ ה ַרב־פָּ ַשׁע:
מ כָּבוֹד:
וּשׁפַ ל־רוּחַ י ְִת ֹ
29:23גַּאֲ וַת אָ ָדם ַתּ ְשׁ ִפּילֶ נּוּ ְ
29:24חוֹלֵ ק ﬠִ ם־ ַגּנָּב שׂוֹנֵא נַפְ שׁוֹ אָ לָ ה י ְִשׁמַ ע ְול ֹא יַגִּ יד:
מוֹקשׁ וּבוֹטֵ חַ בַּ יהוָה יְשֻׂ גָּב:
29:25חֶ ְר ַדּת אָ ָדם יִתֵּ ן ֵ
ט־אישׁ:
ַ 29:26ר ִבּים ְמבַ ְק ִשׁים ְפּנֵי־מוֹ ֵשׁל וּמֵ יְהוָה ִמ ְשׁפַּ ִ
ר־דּ ֶר :
ְשׁ ָ
29:27תּוֹﬠֲבַ ת צ ִַדּ ִיקים ִאישׁ ﬠָ וֶל וְתוֹﬠֲבַ ת ָר ָשׁע י ַ
יתיאֵ ל וְאֻ כָל:
יתיאֵ ל ְל ִא ִ
ִ 30:1דּ ְב ֵרי אָ גוּר ִבּן־י ֶָקה הַ ַמּ ָשּׂא נְאֻ ם הַ גֶּבֶ ר ְל ִא ִ
ֹא־בינַת אָ ָדם ִלי:
30:2כִּ י בַ ﬠַ ר אָ נֹכִ י ֵמ ִאישׁ ְול ִ
ְ 30:3ול ֹא־לָ מַ ְד ִתּי חָ כְ מָ ה ו ְַדﬠַ ת ְקד ִֹשׁים אֵ ָדע:

ה־שּׁמוֹ
ר־מיִם בַּ ִשּׂ ְמלָ ה ִמי הֵ ִקים כָּל־אַ ְפסֵ י־אָ ֶרץ ַמ ְ
ה־שׁמַ יִם וַיּ ֵַרד ִמי אָ סַ ף־רוּחַ ְבּחָ ְפנָיו ִמי צָ ַר ַ
ָ
ִ 30:4מי ﬠָ לָ
ם־בּנוֹ כִּ י תֵ ָד ע:
ה־שּׁ ְ
וּמ ֶ
ַ
ָל־א ְמ ַרת אֱ לוֹהַּ צְ רוּפָ ה מָ ֵגן הוּא לַ חֹ ִסים בּוֹ:
30:5כּ ִ
ל־דּבָ ָריו פֶּ ן־יוֹכִ יחַ ְבּ ְונִכְ ז ְָבתָּ :
ל־תּוֹסףְ ﬠַ ְ
ְ
30:6אַ
ל־תּ ְמנַע ִממֶּ נִּי ְבּ טֶ ֶרם אָ מוּת:
ְ 30:7שׁתַּ יִם ָשׁאַ לְ ִתּי מֵ ִא ָתּ אַ ִ
ל־תּתֶּ ן־לִ י הַ ְט ִריפֵ נִי לֶ חֶ ם חֻ ִקּי:
ָ 30:8שׁוְא ְוּדבַ ר־ ָכּזָב הַ ְרחֵ ק ִממֶּ נִּי ֵראשׁ וָעֹ ֶשׁר אַ ִ
ן־אוּ ֵָרשׁ ְו ָגנ ְַב ִתּי וְתָ פַ ְשׂ ִתּי ֵשׁם אֱ הָ י:
30:9פֶּ ן אֶ ְשׂבַּ ע וְכִ חַ ְשׁ ִתּי וְאָ מַ ְר ִתּי ִמי יְהוָה וּפֶ ִ
ל־תּ ְל ֵשׁן ﬠֶ בֶ ד אֶ ל־אדנו אֲ ֹדנָיו פֶּ ן־י ְַקלֶּ ְל וְאָ ָשׁ ְמ ָתּ:
30:10אַ ַ
ת־אמּוֹ ל ֹא יְבָ ֵר :
ִ
30:11דּוֹר אָ ִביו ְי ַקלֵּ ל וְאֶ
וּמצֹּאָ תוֹ ל ֹא רֻ חָ ץ:
30:12דּוֹר טָ הוֹר ְבּﬠֵ ינָיו ִ
ָשׂאוּ:
ה־רמוּ ﬠֵ ינָיו וְﬠַ פְ ﬠַ פָּ יו ִינּ ֵ
30:13דּוֹר מָ ָ
30:14דּוֹר חֲ ָרבוֹת ִשׁנָּיו וּמַ אֲ כָלוֹת ְמתַ לְּ עֹתָ יו לֶ אֱ כֹל ֲﬠנִיִּ ים מֵ אֶ ֶרץ וְאֶ ְביוֹנִים ֵמאָ ָדם:
ֲלוּקה ְשׁתֵּ י בָ נוֹת הַ ב הַ ב ָשׁלוֹשׁ הֵ נָּה ל ֹא ִת ְשׂבַּ ﬠְ נָה אַ ְרבַּ ע ל ֹא־אָ ְמ רוּ הוֹן:
30:15לַ ﬠ ָ
ֹא־שׂ ְבﬠָ ה מַּ יִם וְאֵ שׁ ל ֹא־אָ ְמ ָרה הוֹן:
ְ 30:16שׁאוֹל וְעֹ ֶצר ָרחַ ם אֶ ֶרץ ל ָ
ָשׁר:
יקּהַ ת־אֵ ם ִי ְקּרוּהָ עֹ ְרבֵ י־נַחַ ל ְוי ֹאכְ לוּהָ ְבנֵי־נ ֶ
ְתבוּז ִל ֲ
30:17ﬠַ יִן ִתּ ְלﬠַ ג ְלאָ ב ו ָ
ְ 30:18שׁ ָשׁה הֵ מָּ ה נִפְ לְ אוּ ִממֶּ נִּי וארבע וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה ל ֹא י ְַדﬠְ ִתּים:
ֶשׁר בַּ ָשּׁמַ יִם ֶדּ ֶר נָחָ שׁ ﬠֲלֵ י צוּר ֶדּ ֶר ־אֳ ִניָּה ְבלֶ ב־יָם ו ְֶד ֶר גֶּבֶ ר ְבּﬠַ ְל ָמה:
ֶ 30:19דּ ֶר הַ נּ ֶ
וּמחֲ תָ ה ִפיהָ וְאָ ְמ ָרה ל ֹא־פָ ﬠַ לְ ִתּי אָ וֶן:
30:20כֵּן ֶדּ ֶר ִא ָשּׁה ְמנָאָ פֶ ת אָ כְ לָ ה ָ
30:21תַּ חַ ת ָשׁלוֹשׁ ָרגְ זָה אֶ ֶרץ וְתַ חַ ת אַ ְרבַּ ע ל ֹא־תוּכַל ְשׂאֵ ת:
30:22תַּ חַ ת־ﬠֶ בֶ ד כִּ י י ְִמלוֹ ְונָבָ ל כִּ י י ְִשׂבַּ ע־לָ חֶ ם:
י־ת ַירשׁ גְּ ִב ְרתָּ הּ:
30:23תַּ חַ ת ְשׂנוּאָ ה כִּ י ִתבָּ ﬠֵ ל ו ְִשׁפְ חָ ה כִּ ִ
30:24אַ ְרבָּ ﬠָ ה הֵ ם ְקטַ נֵּי־אָ ֶרץ וְהֵ מָּ ה חֲ כ ִָמים ְמחֻ כּ ִָמים:
30:25הַ נְּמָ לִ ים ﬠַ ם ל ֹא־ﬠָ ז וַיָּכִ ינוּ בַ ַקּיִץ לַ ְחמָ ם:
יתם:
ְ 30:26שׁפַ נִּ ים ﬠַ ם ל ֹא־ﬠָ צוּם ַויּ ִָשׂימוּ בַ סֶּ לַ ע בֵּ ָ
ֶ 30:27מלֶ אֵ ין לָ אַ ְרבֶּ ה וַ ֵיּ ֵצא חֹ צֵץ כֻּלּוֹ:
ְ 30:28שׂמָ ִמית ְבּי ַָדיִם ְתּתַ פֵּ שׂ ו ְִהיא ְבּהֵ יכְ לֵ י ֶמלֶ :
יטבֵ י לָ כֶת:
יטיבֵ י ָצﬠַ ד וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה מֵ ִ
ְ 30:29שׁ ָשׁה הֵ מָּ ה מֵ ִ
30:30לַ יִשׁ גִּ בּוֹר בַּ ְבּהֵ ָמה ְול ֹא־יָשׁוּב ִמ ְפּנֵי־כֹל:
וּמלֶ אַ לְ קוּם ﬠִ מּוֹ:
30:31ז ְַרזִ יר מָ ְת ַניִם אוֹ־תָ יִשׁ ֶ
ַשּׂא ו ְִאם־זַמּוֹתָ יָד לְ פֶ ה:
ִ 30:32אם־נָבַ לְ תָּ ְב ִה ְתנ ֵ
וּמיץ אַ פַּ יִם יוֹצִ יא ִריב:
וּמיץ־אַ ף יוֹצִ יא ָדם ִ
30:33כִּ י ִמיץ חָ לָ ב יוֹצִ יא חֶ ְמאָ ה ִ
ִ 31:1דּ ְב ֵרי לְ מוּאֵ ל מֶ לֶ מַ ָשּׂא אֲ ֶשׁר־י ְִסּ ַרתּוּ ִאמּוֹ:
ר־בּ ְט ִני וּמֶ ה בַּ ר־נ ְָד ָרי:
ה־בּ ִרי וּמַ ה־בַּ ִ
ְ
31:2מַ
ל־תּתֵּ ן לַ נּ ִָשׁים חֵ ילֶ ְוּד ָרכֶי לַ ְמחוֹת ְמלָ כִ ין:
31:3אַ ִ
31:4אַ ל לַ ְמלָ כִ ים ְלמוֹאֵ ל אַ ל לַ ְמלָ כִ ים ְשׁתוֹ־יָיִן וּלְ רוֹזְ נִים או אֵ י ֵשׁכָר:
ָל־בּנֵי־עֹ נִי:
ִישׁנֶּה ִדּין כּ ְ
31:5פֶּ ן־י ְִשׁ ֶתּה ְוי ְִשׁכַּח ְמחֻ ָקּק ו ַ
נוּ־שׁכָר לְ אוֹבֵ ד ְויַיִן ְל ָמ ֵרי נָפֶ שׁ:
ֵ
ְ 31:6תּ
31:7י ְִשׁתֶּ ה ְוי ְִשׁכַּח ִרישׁוֹ וַﬠֲמָ לוֹ ל ֹא יִזְ כָּר־עוֹד:
ָל־בּנֵי חֲ לוֹף:
ל־דּין כּ ְ
31:8פְּ תַ ח־פִּ י לְ ִאלֵּ ם אֶ ִ
31:9פְּ תַ ח־פִּ י ְשׁפָ ט־ ֶצ ֶדק ו ְִדין ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן:
31:10אֵ ֶשׁת־חַ יִל ִמי י ְִמצָא ו ְָרחֹ ק ִמ ְפּנִ ינִים ִמכְ ָרהּ:
ְשׁלָ ל ל ֹא י ְֶחסָ ר:
31:11בָּ טַ ח בָּ הּ לֵ ב בַּ ﬠְ לָ הּ ו ָ
ֹא־רע כֹּל י ְֵמי חַ יֶּיה:
31:12גְּ מָ לַ ְתהוּ טוֹב ְול ָ
ָ 31:13דּ ְר ָשׁה צֶמֶ ר וּפִ ְשׁ ִתּים וַתַּ ﬠַ שׂ ְבּחֵ פֶ ץ כַּפֶּ יהָ :
31:14הָ יְתָ ה כָּאֳ נִיּוֹת סוֹחֵ ר ִממֶּ ְרחָ ק תָּ ִביא לַ ְחמָ הּ:
31:15וַתָּ ָקם ְבּעוֹד לַ יְלָ ה ו ִַתּתֵּ ן טֶ ֶרף לְ בֵ יתָ הּ וְחֹ ק לְ ַנ ֲﬠרֹתֶ יהָ :
31:16ז ְָממָ ה ָשׂ ֶדה ו ִַתּ ָקּחֵ הוּ ִמפְּ ִרי כַפֶּ יהָ נטע נ ְָטﬠָ ה כּ ֶָרם:
ֹעוֹתיהָ :
31:17חָ גְ ָרה ְבעוֹז ָמ ְתנֶיהָ ו ְַתּאַ מֵּ ץ זְ ר ֶ
31:18טָ ﬠֲמָ ה כִּ י־טוֹב סַ ְח ָרהּ ל ֹא־יִכְ בֶּ ה בליל בַ לַּ יְלָ ה נ ֵָרהּ:

31:19י ֶָדיהָ ִשׁלְּ חָ ה בַ כִּ ישׁוֹר ְוכַפֶּ יהָ תָּ ְמכוּ פָ לֶ :
31:20כַּפָּ הּ פָּ ְר ָשׂה לֶ ﬠָ נִי ְוי ֶָדיהָ ִשׁ ְלּחָ ה לָ אֶ ְביוֹן:
יתהּ לָ בֻ שׁ ָשׁנִים:
ֹא־ת ָירא ְלבֵ יתָ הּ ִמ ָשּׁלֶ ג כִּ י כָל־בֵּ ָ
31:21ל ִ
31:22מַ ְרבַ ִדּים ﬠָ ְשׂתָ ה־לָּ הּ ֵשׁשׁ וְאַ ְרגָּמָ ן לְ בוּ ָשׁהּ:
נוֹדע בַּ ְשּׁﬠָ ִרים בַּ ְﬠלָ הּ ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ﬠִ ם־זִ ְקנֵי־אָ ֶרץ:
ָ 31:23
31:24סָ ִדין ﬠָ ְשׂתָ ה ו ִַתּ ְמכֹּר וַחֲ גוֹר נ ְָתנָה לַ כְּ ַנ ֲﬠנִי:
בוּשׁהּ ו ִַתּ ְשׂחַ ק לְ יוֹם אַ חֲ רוֹן:
ָ
31:25עֹז־וְהָ ָדר לְ
ל־לשׁוֹנָהּ:
ְתוֹרת־חֶ סֶ ד ﬠַ ְ
31:26פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה ְבחָ כְ ָמה ו ַ
31:27צוֹפִ יָּה הֲ לִ יכוֹת בֵּ יתָ הּ וְלֶ חֶ ם ﬠַ צְ לוּת ל ֹא ת ֹאכֵל:
ָ 31:28קמוּ בָ נֶיהָ וַיְאַ ְשּׁרוּהָ בַּ ﬠְ לָ הּ וַיְהַ לְ לָ הּ:
ַ 31:29רבּוֹת בָּ נוֹת ﬠָ שׂוּ חָ יִל וְאַ ְתּ ﬠָ לִ ית ﬠַ ל־כֻּלָּ נָה:
ֶ 31:30שׁ ֶקר הַ חֵ ן וְהֶ בֶ ל הַ יֹּ פִ י ִא ָשּׁה י ְִראַ ת־יְהוָה ִהיא ִת ְתהַ לָּ ל:
ֲשׂיהָ :
ְ 31:31תּנוּ־לָ הּ ִמפְּ ִרי י ֶָדיהָ וִיהַ ְללוּהָ בַ ְשּׁﬠָ ִרים מַ ﬠ ֶ
 Ecclesiastesקהלת
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ן־דּוִד מֶ לֶ ִבּ
ִ 1:1דּ ְב ֵרי קֹהֶ לֶ ת בֶּ ָ
1:2הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים אָ מַ ר קֹהֶ לֶ ת הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים הַ כֹּל הָ בֶ ל:
ַ 1:3מה־יִּ ְתרוֹן לָ אָ ָדם ְבּ ָכל־ﬠֲמָ לוֹ ֶשׁ ַיּ ֲﬠמֹל תַּ חַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ:
1:4דּוֹר הֹ לֵ וְדוֹר בָּ א וְהָ אָ ֶרץ לְ עוֹלָ ם עֹמָ ֶדת:
זוֹרחַ הוּא ָשׁם:
ל־מקוֹמוֹ שׁוֹאֵ ף ֵ
ְ 1:5וז ַָרח הַ ֶשּׁמֶ שׁ וּבָ א הַ ָשּׁ ֶמשׁ וְאֶ ְ
ֹתיו ָשׁב הָ רוּחַ :
ל־ס ִביב ָ
ל־דּרוֹם וְסוֹבֵ ב אֶ ל־צָפוֹן סוֹבֵ ב סֹבֵ ב הוֹלֵ הָ רוּחַ וְﬠַ ְ
1:6הוֹלֵ אֶ ָ
ל־מ קוֹם ֶשׁהַ ְנּחָ לִ ים הֹ ְלכִ ים ָשׁם הֵ ם ָשׁ ִבים לָ לָ כֶת:
1:7כָּל־הַ ְנּחָ לִ ים הֹ לְ כִ ים אֶ ל־הַ יָּם וְהַ יָּם אֵ ינֶנּוּ מָ לֵ א אֶ ְ
ֹא־ת ָמּלֵ א ֹאזֶן ִמ ְשּׁמֹﬠַ :
ֹא־ת ְשׂבַּ ע ﬠַ יִן ִל ְראוֹת ְול ִ
1:8כָּל־הַ ְדּבָ ִרים ְיג ִֵﬠים ל ֹא־יוּכַל ִאישׁ ְל ַדבֵּ ר ל ִ
ֲשׂה הוּא ֶשׁיֵּﬠָ ֶשׂה וְאֵ ין כָּל־חָ ָדשׁ תַּ חַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ:
ה־שׁ ַנּﬠ ָ
וּמ ֶ
ה־שּׁהָ יָה הוּא ֶשׁיִּ ְהיֶה ַ
ֶ
1:9מַ
ֹאמר ְראֵ ה־זֶה חָ ָדשׁ הוּא כְּ בָ ר הָ יָה ְלעֹ לָ ִמים אֲ ֶשׁר הָ יָה ִמ ְלּפָ נֵנוּ:
1:10יֵשׁ ָדּבָ ר ֶשׁיּ ַ
שׁנִים ְוגַם לָ אַ חֲ רֹנִים ֶשׁיִּ ְהיוּ ל ֹא־י ְִהיֶה לָ הֶ ם זִ כָּרוֹן ִﬠם ֶשׁיִּ ְהיוּ לָ אַ חֲ ֹרנָה:
1:11אֵ ין זִ כְ רוֹן לָ ִרא ֹ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ִיתי ֶמלֶ ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ
1:12אֲ ִני קֹהֶ לֶ ת הָ י ִ
ֲשׂה תַּ חַ ת הַ ָשּׁ ָמיִם הוּא ִﬠנְ יַן ָרע נ ַָתן אֱ ִהים ִל ְבנֵי
ְ 1:13ונ ַָת ִתּי אֶ ת־לִ ִבּי לִ ְד רוֹשׁ וְלָ תוּר בַּ חָ כְ ָמה ﬠַ ל כָּל־אֲ ֶשׁר ַנﬠ ָ
הָ אָ ָדם לַ ﬠֲנוֹת בּוֹ:
יתי אֶ ת־כָּל־הַ מַּ ﬠ ֲִשׂים ֶשׁ ַנּﬠֲשׂוּ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ ו ְִהנֵּה הַ כֹּל הֶ בֶ ל ְוּרעוּת רוּחַ :
ָ 1:14ר ִא ִ
ְ 1:15מ ֻﬠוָּת ל ֹא־יוּכַל לִ ְתקֹ ן וְחֶ ְסרוֹן ל ֹא־יוּכַל לְ ִהמָּ נוֹת:
רוּשׁלָ ִם ְולִ ִבּי
מ ר אֲ נִי ִהנֵּה ִהגְ ַדּלְ ִתּי וְהוֹסַ פְ ִתּי חָ כְ מָ ה ﬠַ ל כָּל־אֲ ֶשׁר־הָ יָה לְ פָ נַי ﬠַ ל־ ְי ָ
ם־ל ִבּי לֵ א ֹ
ִ 1:16דּבַּ ְר ִתּי אֲ נִי ﬠִ ִ
ָראָ ה הַ ְרבֵּ ה חָ כְ מָ ה ו ָָדﬠַ ת:
1:17וָאֶ ְתּנָה ִל ִבּי לָ ַדﬠַ ת חָ כְ ָמה ו ְַדﬠַ ת הוֹלֵ לוֹת ו ְִשׂכְ לוּת י ַָדﬠְ ִתּי ֶשׁגַּם־זֶה הוּא ַר ְﬠיוֹן רוּחַ :
יוֹסיף מַ כְ אוֹב:
ְיוֹסיף ַדּﬠַ ת ִ
1:18כִּ י ְבּרֹב חָ כְ מָ ה ָרב־כָּﬠַ ס ו ִ
2:1אָ מַ ְר ִתּי אֲ נִי ְבּ ִל ִבּי ְלכָה־נָּא אֲ נ ְַסּכָה ְב ִשׂ ְמחָ ה ְוּראֵ ה ְבטוֹב ו ְִהנֵּה גַם־הוּא הָ בֶ ל:
2:2לִ ְשׂחוֹק אָ מַ ְר ִתּי ְמהוֹלָ ל וּלְ ִשׂ ְמחָ ה מַ ה־זֹּ ה עֹ ָשׂה:
ת־בּ ָשׂ ִרי וְלִ ִבּי נֹהֵ ג בַּ חָ כְ מָ ה וְלֶ אֱ חֹ ז ְבּ ִסכְ לוּת ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־אֶ ְראֶ ה אֵ י־זֶה טוֹב ִל ְבנֵי
ְ
2:3תַּ ְר ִתּי ְבלִ ִבּי לִ ְמשׁוֹ בַּ ַיּיִן אֶ
הָ אָ ָדם אֲ ֶשׁר יַﬠֲשׂוּ ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ַמיִם ִמ ְספַּ ר יְמֵ י חַ יֵּיהֶ ם:
ִיתי לִ י בָּ ִתּים נָטַ ﬠְ ִתּי לִ י כְּ ָר ִמים:
ֲשׂי בָּ נ ִ
ִ 2:4הגְ ַדּלְ ִתּי מַ ﬠ ָ
יתי לִ י גַּנּוֹת וּפַ ְר ֵדּ ִסים ְונָטַ ﬠְ ִתּי בָ הֶ ם ﬠֵ ץ כָּל־פֶּ ִרי:
2:5ﬠָ ִשׂ ִ
יתי לִ י ְבּ ֵרכוֹת מָ יִם ְלהַ ְשׁקוֹת ֵמהֶ ם יַﬠַ ר צוֹמֵ חַ ﬠֵ צִ ים:
2:6ﬠָ ִשׂ ִ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
וּבנֵי־בַ יִת הָ יָה לִ י גַּם ִמ ְקנֶה בָ ָקר וָצ ֹאן הַ ְרבֵּ ה הָ יָה לִ י ִמכֹּל ֶשׁהָ יוּ לְ פָ נַי ִבּ
וּשׁפָ חוֹת ְ
נִיתי ﬠֲבָ ִדים ְ
ָ 2:7ק ִ
ְשׁ רוֹת וְתַ ﬠֲנוּגֹ ת ְבּנֵי הָ אָ ָדם ִשׁ ָדּה ו ְִשׁדּוֹת:
יתי ִלי ָשׁ ִרים ו ָ
וּסגֻלַּ ת ְמלָ כִ ים וְהַ ְמּ ִדינוֹת ﬠָ ִשׂ ִ
ָ 2:8כּנ ְַס ִתּי ִלי גַּם־כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב ְ
ירוּשׁלָ ִם אַ ף חָ כְ מָ ִתי ﬠָ ְמ ָדה ִלּי:
ָ
ְ 2:9וג ַָד ְל ִתּי וְהוֹסַ פְ ִתּי ִמכֹּל ֶשׁהָ יָה לְ פָ נַי ִבּ
י־ל ִבּי ָשׂ ֵמחַ ִמכָּל־ﬠ ֲָמ ִלי ְוזֶה־הָ יָה
ָל־שׂ ְמחָ ה כִּ ִ
ת־ל ִבּי ִמכּ ִ
ְ 2:10וכֹל אֲ ֶשׁר ָשׁאֲ לוּ ﬠֵ ינַי ל ֹא אָ צ ְַל ִתּי ֵמהֶ ם ל ֹא־מָ נ ְַﬠ ִתּי אֶ ִ
חֶ לְ ִקי ִמכָּל־ﬠֲמָ לִ י:
ֲשׂי ֶשׁﬠָ שׂוּ י ַָדי וּבֶ ﬠָ ָמל ֶשׁﬠָ מַ ְל ִתּי לַ ﬠֲשׂוֹת ו ְִהנֵּה הַ כֹּל הֶ בֶ ל ְוּרעוּת רוּחַ וְאֵ ין י ְִת רוֹן ַתּחַ ת
ָל־מﬠ ַ
ִיתי אֲ נִי ְבּכ ַ
2:11וּפָ נ ִ
הַ ָשּׁ ֶמשׁ:
ִיתי אֲ נִי לִ ְראוֹת חָ כְ מָ ה וְהוֹלֵ לוֹת ו ְִסכְ לוּת כִּ י מֶ ה הָ אָ ָדם ֶשׁיָּבוֹא אַ חֲ ֵרי הַ ֶמּלֶ אֵ ת אֲ ֶשׁר־כְּ בָ ר ﬠָ שׂוּהוּ:
2:12וּפָ נ ִ

יתרוֹן הָ אוֹר ִמן־הַ חֹ ֶשׁ :
יתי אָ נִ י ֶשׁיֵּשׁ י ְִת רוֹן לַ חָ כְ ָמה ִמן־הַ ִסּכְ לוּת כִּ ְ
2:13ו ְָר ִא ִ
2:14הֶ חָ כָם ﬠֵ ינָיו ְבּר ֹאשׁוֹ וְהַ כְּ ִסיל בַּ חֹ ֶשׁ הוֹלֵ ְוי ַָדﬠְ ִתּי גַם־אָ ִני ֶשׁ ִמּ ְק ֶרה אֶ חָ ד י ְִק ֶרה אֶ ת־כֻּלָּ ם:
2:15וְאָ מַ ְר ִתּי אֲ נִי ְבּלִ ִבּי כְּ ִמ ְק ֵרה הַ כְּ ִסיל גַּם־אֲ נִי י ְִק ֵרנִי וְלָ מָּ ה חָ כ ְַמ ִתּי אֲ נִי אָ ז יוֹתֵ ר ו ְִדבַּ ְר ִתּי ְבלִ ִבּי ֶשׁגַּם־זֶה הָ בֶ ל:
2:16כִּ י אֵ ין זִ כְ רוֹן לֶ חָ כָם ﬠִ ם־הַ כְּ ִסיל לְ עוֹלָ ם ְבּ ֶשׁכְּ בָ ר הַ יּ ִָמים הַ בָּ ִאים הַ כֹּל ִנ ְשׁכָּח וְאֵ י יָמוּת הֶ חָ כָם ִﬠם־הַ כְּ ִסיל:
ֲשׂה ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ כִּ י־הַ כֹּל הֶ בֶ ל ְוּרעוּת רוּחַ :
ֲשׂה ֶשׁ ַנּﬠ ָ
ֵאתי אֶ ת־הַ חַ יִּ ים כִּ י ַרע ﬠָ לַ י הַ ַמּﬠ ֶ
ְשׂנ ִ
2:17ו ָ
ֵאתי אֲ נִי אֶ ת־כָּל־ﬠ ֲָמ ִלי ֶשׁאֲ נִ י ﬠָ ֵמל תַּ חַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ ֶשׁאַ נִּיחֶ נּוּ לָ אָ ָדם ֶשׁיִּ ְהיֶה אַ חֲ ָרי:
ְשׂנ ִ
2:18ו ָ
ְשׁחָ כ ְַמ ִתּי תַּ חַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ גַּם־זֶה הָ בֶ ל:
יוֹדﬠַ הֶ חָ כָם י ְִהיֶה אוֹ סָ כָל ְוי ְִשׁלַ ט ְבּכָל־ﬠ ֲָמ ִלי ֶשׁﬠָ ַמ ְל ִתּי ו ֶ
וּמי ֵ
ִ 2:19
ת־ל ִבּי ﬠַ ל כָּל־הֶ ﬠָ ָמל ֶשׁﬠָ ַמ ְל ִתּי ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ:
בּוֹתי אֲ נִי ְליַאֵ שׁ אֶ ִ
2:20וְסַ ִ
וּבכִ ְשׁרוֹן וּלְ אָ ָדם ֶשׁלּ ֹא ﬠָ מַ ל־בּוֹ י ְִתּנֶנּוּ חֶ ְלקוֹ גַּם־זֶה הֶ בֶ ל ו ְָרﬠָ ה ַרבָּ ה:
וּב ַדﬠַ ת ְ
2:21כִּ י־יֵשׁ אָ ָדם ֶשׁﬠֲמָ לוֹ ְבּחָ כְ מָ ה ְ
וּב ַרﬠְ יוֹן ִלבּוֹ ֶשׁהוּא ﬠָ ֵמל ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ:
2:22כִּ י מֶ ה־הֹ וֶה לָ אָ ָדם ְבּכָל־ﬠ ֲָמלוֹ ְ
ֹא־שׁכַב לִ בּו גַּם־זֶה הֶ בֶ ל הוּא:
2:23כִּ י כָל־יָמָ יו מַ כְ א ִֹבים וָכַﬠַ ס ִﬠנְ יָנוֹ גַּם־בַּ לַּ יְלָ ה ל ָ
יתי אָ נִי כִּ י ִמיַּד הָ אֱ ִהים ִהיא:
ְשׁתָ ה וְהֶ ְראָ ה אֶ ת־נ ְַפשׁוֹ טוֹב בַּ ﬠֲמָ לוֹ גַּם־זֹה ָר ִא ִ
2:24אֵ ין־טוֹב בָּ אָ ָדם ֶשׁיּ ֹאכַל ו ָ
וּמי יָחוּשׁ חוּץ ִממֶּ נִּי:
2:25כִּ י ִמי י ֹאכַל ִ
2:26כִּ י לְ אָ ָדם ֶשׁטּוֹב לְ פָ נָיו נָתַ ן חָ כְ מָ ה ו ְַדﬠַ ת ו ְִשׂ ְמחָ ה וְלַ חוֹטֶ א נָתַ ן ﬠִ ְניָן לֶ אֱ סוֹף ו ְִלכְ נוֹס לָ ֵתת ְלטוֹב ִל ְפנֵי הָ אֱ ִהים
גַּם־זֶה הֶ בֶ ל ְוּרעוּת רוּחַ :
3:1לַ כֹּל זְ מָ ן וְﬠֵ ת לְ כָל־חֵ פֶ ץ תַּ חַ ת הַ ָשּׁמָ יִם:
3:2ﬠֵ ת לָ לֶ ֶדת וְﬠֵ ת לָ מוּת ﬠֵ ת לָ ַטﬠַ ת וְﬠֵ ת לַ ﬠֲקוֹר נָטוּﬠַ :
3:3ﬠֵ ת לַ הֲ רוֹג וְﬠֵ ת לִ ְרפּוֹא ﬠֵ ת לִ פְ רוֹץ וְﬠֵ ת לִ ְבנוֹת:
3:4ﬠֵ ת לִ ְבכּוֹת וְﬠֵ ת לִ ְשׂחוֹק ﬠֵ ת ְספוֹד וְﬠֵ ת ְרקוֹד:
3:5ﬠֵ ת לְ הַ ְשׁלִ י אֲ בָ נִים וְﬠֵ ת כְּ נוֹס אֲ בָ נִים ﬠֵ ת לַ חֲ בוֹק וְﬠֵ ת ִל ְרחֹ ק ֵמחַ בֵּ ק:
3:6ﬠֵ ת לְ בַ ֵקּשׁ וְﬠֵ ת לְ אַ בֵּ ד ﬠֵ ת לִ ְשׁמוֹר וְﬠֵ ת לְ הַ ְשׁלִ י :
3:7ﬠֵ ת ִל ְקרוֹﬠַ וְﬠֵ ת לִ ְתפּוֹר ﬠֵ ת לַ חֲ שׁוֹת וְﬠֵ ת ְל ַדבֵּ ר:
3:8ﬠֵ ת לֶ אֱ הֹ ב וְﬠֵ ת לִ ְשׂנ ֹא ﬠֵ ת ִמלְ חָ מָ ה וְﬠֵ ת ָשׁלוֹם:
עוֹשׂה בַּ אֲ ֶשׁר הוּא ﬠָ מֵ ל:
3:9מַ ה־יִּ ְתרוֹן הָ ֶ
יתי אֶ ת־הָ ִﬠ ְניָן אֲ ֶשׁר נ ַָתן אֱ ִהים ִל ְבנֵי הָ אָ ָדם לַ ﬠֲנוֹת בּוֹ:
ָ 3:10ר ִא ִ
ֲשׂה אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה
3:11אֶ ת־הַ כֹּל ﬠָ ָשׂה יָפֶ ה ְבﬠִ תּוֹ גַּם אֶ ת־הָ עֹלָ ם נ ַָתן ְבּ ִלבָּ ם ִמ ְבּ ִלי אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְִמצָ א הָ אָ ָדם אֶ ת־הַ ַמּﬠ ֶ
הָ אֱ ִהים מֵ ר ֹאשׁ וְﬠַ ד־סוֹף:
3:12י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י אֵ ין טוֹב בָּ ם כִּ י ִאם־לִ ְשׂמוֹחַ וְלַ ﬠֲשׂוֹת טוֹב ְבּחַ יָּיו:
ְשׁתָ ה ו ְָראָ ה טוֹב ְבּכָל־ﬠֲמָ לוֹ ַמתַּ ת אֱ ִהים ִהיא:
ְ 3:13וגַם כָּל־הָ אָ ָדם ֶשׁיּ ֹאכַל ו ָ
וּמ ֶמּנּוּ אֵ ין ִלגְ רֹﬠַ וְהָ אֱ ִהים ﬠָ ָשׂה
הוֹסיף ִ
ֲשׂה הָ אֱ ִהים הוּא י ְִה ֶיה לְ עוֹלָ ם ﬠָ לָ יו אֵ ין ְל ִ
3:14י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י כָּל־אֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
ֶשׁיִּ ְראוּ ִמלְּ פָ נָיו:
ה־שּׁהָ יָה כְּ בָ ר הוּא וַאֲ ֶשׁר לִ ְהיוֹת כְּ בָ ר הָ יָה וְהָ אֱ ִהים יְבַ ֵקּשׁ אֶ ת־ ִנ ְר ָדּף:
ֶ
3:15מַ
וּמקוֹם הַ ֶצּ ֶדק ָשׁ ָמּה הָ ָר ַשׁע:
יתי ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ ְמקוֹם הַ ִמּ ְשׁפָּ ט ָשׁמָּ ה הָ ֶר ַשׁע ְ
3:16וְעוֹד ָר ִא ִ
ֲשׂה ָשׁם:
3:17אָ מַ ְר ִתּי אֲ נִי ְבּלִ ִבּי אֶ ת־הַ ַצּ ִדּיק וְאֶ ת־הָ ָר ָשׁע י ְִשׁ ֹפּ ט הָ אֱ ִהים כִּ י־ﬠֵ ת לְ כָל־חֵ פֶ ץ וְﬠַ ל כָּל־הַ מַּ ﬠ ֶ
ם־בּהֵ ָמה הֵ ָמּה לָ הֶ ם:
ל־דּ ְב ַרת ְבּנֵי הָ אָ ָדם לְ בָ ָרם הָ אֱ ִהים וְלִ ְראוֹת ְשׁהֶ ְ
3:18אָ מַ ְר ִתּי אֲ נִי ְבּלִ ִבּי ﬠַ ִ
וּמוֹתר
ַ
וּמ ְק ֶרה אֶ חָ ד לָ הֶ ם כְּ מוֹת זֶה כֵּן מוֹת זֶה וְרוּחַ אֶ חָ ד לַ כֹּל
וּמ ְק ֶרה הַ ְבּהֵ ָמה ִ
3:19כִּ י ִמ ְק ֶרה ְבנֵי־הָ אָ ָדם ִ
הָ אָ ָדם ִמן־הַ ְבּהֵ ָמה אָ יִן כִּ י הַ כֹּל הָ בֶ ל:
3:20הַ כֹּל הוֹלֵ אֶ ל־מָ קוֹם אֶ חָ ד הַ כֹּל הָ יָה ִמן־הֶ ﬠָ פָ ר וְהַ ֹכּל ָשׁב אֶ ל־הֶ ﬠָ פָ ר:
יוֹדﬠַ רוּחַ ְבּנֵי הָ אָ ָדם הָ עֹלָ ה ִהיא ְל ָמ ְﬠלָ ה וְרוּחַ הַ ְבּהֵ ָמה הַ יֹּ ֶר ֶדת ִהיא לְ מַ טָּ ה לָ אָ ֶרץ:
ִ 3:21מי ֵ
ֲשׂיו כִּ י־הוּא חֶ ְלקוֹ כִּ י ִמי י ְִביאֶ נּוּ ִל ְראוֹת ְבּמֶ ה ֶשׁיִּ ְהיֶה אַ חֲ ָריו:
יתי כִּ י אֵ ין טוֹב מֵ אֲ ֶשׁר י ְִשׂמַ ח הָ אָ ָדם ְבּמַ ﬠ ָ
3:22ו ְָר ִא ִ
ְשׁ ְב ִתּי אֲ נִי וָאֶ ְראֶ ה אֶ ת־כָּל־הָ ﬠֲשֻׁ ִקים אֲ ֶשׁר ַנﬠ ֲִשׂים תַּ חַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ ו ְִהנֵּה ִדּ ְמﬠַ ת הָ ﬠֲשֻׁ ִקים וְאֵ ין לָ הֶ ם ְמנַחֵ ם
4:1ו ַ
וּמיַּד עֹ ְשׁ ֵקיהֶ ם כֹּחַ וְאֵ ין לָ הֶ ם ְמ ַנחֵ ם:
ִ
ְשׁבֵּ חַ אֲ נִי אֶ ת־הַ מֵּ ִתים ֶשׁכְּ בָ ר מֵ תוּ ִמן־הַ חַ יִּ ים אֲ ֶשׁר הֵ ָמּה חַ יִּ ים ﬠ ֲֶדנָה:
4:2ו ַ
ֲשׂה תַּ חַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ:
ֲשׂה הָ ָרע אֲ ֶשׁר ַנﬠ ָ
ֹא־ראָ ה אֶ ת־הַ מַּ ﬠ ֶ
4:3וְטוֹב ִמ ְשּׁנֵיהֶ ם אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠ ֲֶדן ל ֹא הָ יָה אֲ ֶשׁר ל ָ
ת־אישׁ ֵמ ֵרﬠֵ הוּ גַּם־זֶה הֶ בֶ ל ְוּרעוּת רוּחַ :
ִ
ֲשׂה כִּ י ִהיא ִקנְאַ
יתי אֲ נִי אֶ ת־כָּל־ﬠָ מָ ל וְאֵ ת כָּל־כִּ ְשׁרוֹן הַ מַּ ﬠ ֶ
4:4ו ְָר ִא ִ
ת־בּ ָשׂרוֹ:
ְ
4:5הַ כְּ ִסיל חֹ בֵ ק אֶ ת־י ָָדיו ְו ֹאכֵל אֶ
4:6טוֹב ְמל ֹא כַף נָחַ ת ִמ ְמּל ֹא חָ ְפ ַניִם ﬠָ ָמל ְוּרעוּת רוּחַ :
ְשׁ ְב ִתּי אֲ נִי וָאֶ ְראֶ ה הֶ בֶ ל ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ:
4:7ו ַ

וּמחַ סֵּ ר
וּל ִמי אֲ נִ י ﬠָ ֵמל ְ
ֹא־ת ְשׂבַּ ע עֹ ֶשׁ ר ְ
4:8יֵשׁ אֶ חָ ד וְאֵ ין ֵשׁנִי גַּם בֵּ ן וָאָ ח אֵ ין־לוֹ וְאֵ ין ֵקץ ְלכָל־ﬠ ֲָמלוֹ גַּם־עיניו ﬠֵ ינוֹ ל ִ
אֶ ת־נַפְ ִשׁי ִמטּוֹבָ ה גַּם־זֶה הֶ בֶ ל וְﬠִ ְניַן ָרע הוּא:
טוֹבים הַ ְשּׁ ַנ ִים ִמן־הָ אֶ חָ ד אֲ ֶשׁ ר יֵשׁ־לָ הֶ ם ָשׂכָר טוֹב בַּ ﬠֲמָ לָ ם:
ִ 4:9
4:10כִּ י ִאם־ ִי ֹפּלוּ הָ אֶ חָ ד י ִָקים אֶ ת־חֲ בֵ רוֹ ו ְִאילוֹ הָ אֶ חָ ד ֶשׁיִּ פּוֹל וְאֵ ין ֵשׁנִ י לַ הֲ ִקימוֹ:
4:11גַּם ִאם־י ְִשׁכְּ בוּ ְשׁ ַניִם וְחַ ם לָ הֶ ם וּלְ אֶ חָ ד אֵ י יֵחָ ם:
4:12ו ְִאם־י ְִת ְקפוֹ הָ אֶ חָ ד הַ ְשּׁ ַניִם יַﬠַ ְמדוּ נֶגְ דּוֹ וְהַ חוּט הַ ְמשֻׁ לָּ שׁ ל ֹא ִב ְמהֵ ָרה ִינּ ֵָתק:
4:13טוֹב יֶלֶ ד ִמ ְסכֵּן וְחָ כָם ִממֶּ לֶ ז ֵָקן וּכְ ִסיל אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ַָדע לְ ִהזָּהֵ ר עוֹד:
סוּרים יָ ָצא לִ ְמ כִּ י גַּם ְבּ ַמלְ כוּתוֹ נוֹלַ ד ָרשׁ:
י־מבֵּ ית הָ ִ
4:14כִּ ִ
יתי אֶ ת־כָּל־הַ חַ יִּ ים הַ ְמהַ לְּ כִ ים תַּ חַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ ִﬠם הַ יֶּלֶ ד הַ ֵשּׁנִי אֲ ֶשׁר יַ ֲﬠמֹד תַּ ְחתָּ יו:
ָ 4:15ר ִא ִ
ין־קץ ְלכָל־הָ ﬠָ ם ְלכֹל אֲ ֶשׁר־הָ יָה ִלפְ נֵיהֶ ם גַּם הָ אַ חֲ רוֹנִים ל ֹא י ְִשׂ ְמחוּ־בוֹ כִּ י־גַם־זֶה הֶ בֶ ל ו ְַר ְﬠיוֹן רוּחַ :
4:16אֵ ֵ
יוֹדﬠִ ים
ילים זָבַ ח כִּ י־אֵ ינָם ְ
ְ 4:17שׁמֹר רגליך ַרגְ ְל כַּאֲ ֶשׁר ֵתּלֵ אֶ ל־בֵּ ית הָ אֱ ִהים ְו ָקרוֹב לִ ְשׁמֹﬠַ ִמ ֵתּת הַ כְּ ִס ִ
לַ ﬠֲשׂוֹת ָרע:
ל־תּבַ הֵ ל ﬠַ ל־פִּ י וְלִ ְבּ אַ ל־יְמַ הֵ ר לְ הוֹצִ יא ָדבָ ר לִ פְ נֵי הָ אֱ ִהים כִּ י הָ אֱ ִהים בַּ ָשּׁ ַמיִם וְאַ ָתּה ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ﬠַ ל־כֵּן
5:1אַ ְ
י ְִהיוּ ְדבָ ֶרי ְמﬠַ ִטּים:
5:2כִּ י בָּ א הַ חֲ לוֹם ְבּרֹב ﬠִ ְניָן ְו קוֹל כְּ ִסיל ְבּ רֹב ְדּבָ ִרים:
ר־תּדֹּר ַשׁלֵּ ם:
ל־תּאַ חֵ ר לְ ַשׁלְּ מוֹ כִּ י אֵ ין חֵ פֶ ץ בַּ כְּ ִסילִ ים אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
5:3כַּאֲ ֶשׁר ִתּדֹּר נ ֶֶדר לֵ א ִהים אַ ְ
ֹא־תדֹּר ִמ ֶשׁ ִתּדּוֹר ְול ֹא ְת ַשׁלֵּ ם:
5:4טוֹב אֲ ֶשׁר ל ִ
ֹאמר ִל ְפנֵי הַ ַמּ ְלאָ כִּ י ְשׁ ָגגָה ִהיא לָ מָּ ה י ְִקצֹף הָ אֱ ִהים ﬠַ ל־קוֹלֶ
ת־בּ ָשׂ ֶר וְאַ ל־תּ ַ
ל־תּתֵּ ן אֶ ת־פִּ י לַ חֲ ִטיא אֶ ְ
5:5אַ ִ
ֲשׂה י ֶָדי :
ו ְִחבֵּ ל אֶ ת־מַ ﬠ ֵ
5:6כִּ י ְברֹב חֲ מוֹת וַהֲ בָ לִ ים וּ ְדבָ ִרים הַ ְרבֵּ ה כִּ י אֶ ת־הָ אֱ ִהים י ְָרא:
ל־תּ ְתמַ הּ ﬠַ ל־הַ חֵ פֶ ץ כִּ י ָגבֹהַּ מֵ ﬠַ ל ָגּבֹהַ שֹׁמֵ ר וּגְ ב ִֹהים
ִ 5:7אם־עֹ ֶשׁק ָרשׁ ְו ֵגזֶל ִמ ְשׁפָּ ט וָצ ֶֶדק ִתּ ְראֶ ה בַ ְמּ ִדינָה אַ ִ
ﬠֲלֵ יהֶ ם:
ְ 5:8וי ְִתרוֹן אֶ ֶרץ בַּ כֹּל היא הוּא ֶמלֶ ְל ָשׂ ֶדה ֶנﬠֱבָ ד:
וּמי־אֹהֵ ב בֶּ הָ מוֹן ל ֹא ְתבוּאָ ה גַּם־זֶה הָ בֶ ל:
5:9אֹהֵ ב כֶּסֶ ף ל ֹא־י ְִשׂבַּ ע כֶּסֶ ף ִ
וּמה־כִּ ְשׁרוֹן ִל ְבﬠָ לֶ יהָ כִּ י ִאם־ראית ְראוּת ﬠֵ ינָיו:
ִ 5:10בּ ְרבוֹת הַ טּוֹבָ ה ַרבּוּ אוֹכְ לֶ יהָ ַ
ם־מﬠַ ט ו ְִאם־הַ ְרבֵּ ה י ֹאכֵל וְהַ ָשּׂבָ ע לֶ ﬠָ ִשׁיר אֵ ינֶנּוּ ַמנִּיחַ לוֹ ִלישׁוֹן:
תוּקה ְשׁנַת הָ עֹבֵ ד ִא ְ
ְ 5:11מ ָ
יתי תַּ חַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ עֹ ֶשׁר ָשׁמוּר לִ ְבﬠָ לָ יו לְ ָרﬠָ תוֹ:
5:12יֵשׁ ָרﬠָ ה חוֹלָ ה ָר ִא ִ
5:13וְאָ בַ ד הָ עֹ ֶשׁר הַ הוּא ְבּﬠִ נְ יַן ָרע וְהוֹלִ יד בֵּ ן וְאֵ ין ְבּיָדוֹ ְמאוּמָ ה:
ִשּׂא בַ ﬠ ֲָמלוֹ ֶשׁיֹּ לֵ ְבּיָדוֹ:
וּמאוּמָ ה ל ֹא־י ָ
5:14כַּאֲ ֶשׁר יָצָא ִמבֶּ ֶטן ִאמּוֹ ﬠָ רוֹם יָשׁוּב לָ לֶ כֶת כְּ ֶשׁבָּ א ְ
ְ 5:15וגַם־זֹה ָרﬠָ ה חוֹלָ ה כָּל־ﬠֻמַּ ת ֶשׁבָּ א כֵּן יֵלֵ וּמַ ה־יִּ ְתרוֹן לוֹ ֶשׁ ַיּ ֲﬠמֹל לָ רוּחַ :
5:16גַּם כָּל־יָמָ יו בַּ חֹ ֶשׁ י ֹאכֵל ְוכָﬠַ ס הַ ְרבֵּ ה וְחָ לְ יוֹ ו ָָק ֶצף:
יתי אָ נִ י טוֹב אֲ ֶשׁר־יָפֶ ה לֶ אֶ כוֹל־וְלִ ְשׁתּוֹת וְלִ ְראוֹת טוֹבָ ה ְבּכָל־ﬠֲמָ לוֹ ֶשׁ ַיּ ֲﬠמֹל ַתּחַ ת־הַ ֶשּׁ ֶמשׁ
ר־ר ִא ִ
ִ 5:17הנֵּה אֲ ֶשׁ ָ
ִמ ְספַּ ר יְמֵ י־חיו חַ יָּיו אֲ ֶשׁר־נָתַ ן־לוֹ הָ אֱ ִהים כִּ י־הוּא חֶ לְ קוֹ:
5:18גַּם כָּל־הָ אָ ָדם אֲ ֶשׁר נָתַ ן־לוֹ הָ אֱ ִהים עֹ ֶשׁר וּ ְנכ ִָסים ו ְִה ְשׁלִ יטוֹ לֶ אֱ ֹכל ִממֶּ נּוּ וְלָ ֵשׂאת אֶ ת־חֶ לְ קוֹ ו ְִל ְשׂמֹחַ בַּ ﬠֲמָ לוֹ
זֹה מַ ַתּת אֱ ִהים ִהיא:
5:19כִּ י ל ֹא הַ ְרבֵּ ה יִזְ כֹּר אֶ ת־יְמֵ י חַ יָּיו כִּ י הָ אֱ ִהים מַ ֲﬠנֶה ְבּ ִשׂ ְמחַ ת לִ בּוֹ:
יתי תַּ חַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ ו ְַרבָּ ה ִהיא ﬠַ ל־הָ אָ ָדם:
6:1יֵשׁ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
יטנּוּ הָ אֱ ִהים
ִ 6:2אישׁ אֲ ֶשׁר יִתֶּ ן־לוֹ הָ אֱ ִהים עֹ ֶשׁר וּ ְנכ ִָסים ְוכָבוֹד וְאֵ ינֶנּוּ חָ סֵ ר לְ נַפְ שׁוֹ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר־י ְִתאַ וֶּה ְול ֹא־י ְַשׁ ִל ֶ
לֶ אֱ כֹל ִממֶּ נּוּ כִּ י ִאישׁ נָכְ ִרי י ֹאכֲלֶ נּוּ זֶה הֶ בֶ ל וָחֳ ִלי ָרע הוּא:
בוּרה
ם־ק ָ
ֹא־ת ְשׂבַּ ע ִמן־הַ טּוֹבָ ה ְו ַג ְ
י־שׁנָיו ְונַפְ שׁוֹ ל ִ
ְשׁנִים ַרבּוֹת י ְִחיֶה ְו ַרב ֶשׁיִּ ְהיוּ יְמֵ ָ
ִ 6:3אם־יוֹלִ יד ִאישׁ מֵ אָ ה ו ָ
ְתה לּוֹ אָ מַ ְר ִתּי טוֹב ִממֶּ נּוּ הַ נָּפֶ ל:
ל ֹא־הָ י ָ
6:4כִּ י־בַ הֶ בֶ ל בָּ א וּבַ חֹ ֶשׁ יֵלֵ וּבַ חֹ ֶשׁ ְשׁמוֹ ְיכֻסֶּ ה:
ֹא־ראָ ה ְול ֹא י ָָד ע נַחַ ת לָ זֶה ִמזֶּה:
ַם־שׁמֶ שׁ ל ָ
6:5גּ ֶ
6:6ו ְִאלּוּ חָ יָה אֶ לֶ ף ָשׁנִים פַּ ﬠ ֲַמיִם ְוטוֹבָ ה ל ֹא ָראָ ה הֲ ל ֹא אֶ ל־מָ קוֹם אֶ חָ ד הַ כֹּל הוֹלֵ :
6:7כָּל־ﬠֲמַ ל הָ אָ ָדם לְ פִ יהוּ ְוגַם־הַ נֶּפֶ שׁ ל ֹא ִתמָּ לֵ א:
ֶנגֶד הַ חַ יִּ ים:
יוֹדﬠַ לַ הֲ
ה־יּוֹתר לֶ חָ כָם ִמן־הַ כְּ ִסיל מַ ה־לֶּ ﬠָ נִי ֵ
ֵ
6:8כִּ י ַמ
6:9טוֹב ַמ ְראֵ ה ﬠֵ י ַניִם ֵמהֲ לָ ־נָפֶ שׁ גַּם־זֶה הֶ בֶ ל ְוּרעוּת רוּחַ :
ְנוֹדע אֲ ֶשׁר־הוּא אָ ָדם וְל ֹא־יוּכַל לָ ִדין ﬠִ ם שהתקיף ֶשׁ ַתּ ִקּיף ִמ ֶמּנּוּ:
ה־שּׁהָ יָה כְּ בָ ר ִנ ְק ָרא ְשׁמוֹ ו ָ
ֶ
6:10מַ
ֵשׁ־דּבָ ִרים הַ ְרבֵּ ה מַ ְר ִבּים הָ בֶ ל מַ ה־יֹּ תֵ ר לָ אָ ָדם:
6:11כִּ י י ְ

ֲשׂם ַכּצֵּל אֲ ֶשׁר ִמי־יַגִּ יד לָ אָ ָדם מַ ה־יִּ ְהיֶה אַ חֲ ָריו
י־יוֹדﬠַ מַ ה־טּוֹב לָ אָ ָדם בַּ חַ יִּ ים ִמ ְספַּ ר י ְֵמי־חַ יֵּי הֶ ְבלוֹ ְויַﬠ ֵ
6:12כִּ י ִמ ֵ
תַּ חַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ:
7:1טוֹב ֵשׁם ִמ ֶשּׁמֶ ן טוֹב וְיוֹם הַ מָּ וֶת ִמיּוֹם ִהוּ ְָלדוֹ:
7:2טוֹב לָ לֶ כֶת אֶ ל־בֵּ ית־אֵ בֶ ל ִמלֶּ כֶת אֶ ל־בֵּ ית ִמ ְשׁתֶּ ה בַּ אֲ ֶשׁר הוּא סוֹף כָּל־הָ אָ ָדם וְהַ חַ י יִתֵּ ן אֶ ל־לִ בּוֹ:
ִיטב לֵ ב:
י־ברֹﬠַ פָּ נִים י ַ
7:3טוֹב כַּﬠַ ס ִמ ְשּׂחֹ ק כִּ ְ
ילים ְבּבֵ ית ִשׂ ְמחָ ה:
7:4לֵ ב חֲ כ ִָמים ְבּבֵ ית אֵ בֶ ל וְלֵ ב כְּ ִס ִ
ילים:
7:5טוֹב לִ ְשׁמֹﬠַ ַגּﬠ ֲַרת חָ כָם ֵמ ִאישׁ שֹׁמֵ ﬠַ ִשׁיר כְּ ִס ִ
7:6כִּ י כְ קוֹל הַ ִסּ ִירים ַתּחַ ת הַ ִסּיר כֵּן ְשׂחֹ ק הַ כְּ ִסיל ְוגַם־זֶה הָ בֶ ל:
7:7כִּ י הָ עֹ ֶשׁק יְהוֹלֵ ל חָ כָם וִיאַ בֵּ ד אֶ ת־לֵ ב ַמתָּ נָה:
אשׁיתוֹ טוֹב אֶ ֶר ־רוּחַ ִמגְּ בַ הּ־רוּחַ :
7:8טוֹב אַ חֲ ִרית ָדּבָ ר מֵ ֵר ִ
ל־תּבַ הֵ ל ְבּרוּחֲ לִ כְ עוֹס כִּ י כַﬠַ ס ְבּחֵ יק כְּ ִסילִ ים יָנוּחַ :
7:9אַ ְ
טוֹבים ֵמאֵ לֶּ ה כִּ י ל ֹא ֵמחָ כְ ָמה ָשׁאַ ְל ָתּ ﬠַ ל־זֶה:
7:10אַ ל־תּ ֹאמַ ר ֶמה הָ יָה ֶשׁהַ יּ ִָמים הָ ִראשֹׁנִים הָ יוּ ִ
7:11טוֹבָ ה חָ כְ מָ ה ﬠִ ם־נַחֲ לָ ה וְיֹ תֵ ר לְ רֹאֵ י הַ ָשּׁמֶ שׁ:
7:12כִּ י ְבּצֵל הַ חָ כְ ָמה ְבּצֵל הַ כָּסֶ ף ְוי ְִתרוֹן ַדּﬠַ ת הַ חָ כְ מָ ה ְתּחַ יֶּה ְבﬠָ לֶ יהָ :
ֲשׂה הָ אֱ ִהים כִּ י ִמי יוּכַל ְל ַת ֵקּן אֵ ת אֲ ֶשׁ ר ִﬠוְּ תוֹ:
ת־מﬠ ֵ
ַ
ְ 7:13ראֵ ה אֶ
ל־דּ ְב ַרת ֶשׁלּ ֹא י ְִמצָא הָ אָ ָדם
וּביוֹם ָרﬠָ ה ְראֵ ה גַּם אֶ ת־זֶה לְ ﬠֻמַּ ת־זֶה ﬠָ ָשׂה הָ אֱ ִהים ﬠַ ִ
ְ 7:14בּיוֹם טוֹבָ ה הֱ יֵה ְב טוֹב ְ
אַ חֲ ָריו ְמאוּמָ ה:
צַדּיק אֹבֵ ד ְבּצִ ְדקוֹ ְויֵשׁ ָר ָשׁע ַמאֲ ִרי ְבּ ָרﬠָ תוֹ:
ימי הֶ ְב ִלי יֵשׁ ִ
יתי ִבּ ֵ
7:15אֶ ת־הַ כֹּל ָר ִא ִ
שּׁוֹמם:
יוֹתר לָ ָמּה ִתּ ֵ
ל־תּ ְתחַ כַּם ֵ
ל־תּ ִהי צ ִַדּיק הַ ְרבֵּ ה וְאַ ִ
7:16אַ ְ
ל־תּ ִהי סָ כָל לָ מָּ ה תָ מוּת ְבּל ֹא ﬠִ תֶּ :
ל־תּ ְר ַשׁע הַ ְרבֵּ ה וְאַ ְ
7:17אַ ִ
ל־תּנַּח אֶ ת־י ֶָד כִּ י־י ְֵרא אֱ ִהים יֵצֵא אֶ ת־כֻּלָּ ם:
ַם־מזֶּה אַ ַ
7:18טוֹב אֲ ֶשׁר ֶתּאֱ חֹ ז בָּ זֶה ְוג ִ
יטים אֲ ֶשׁר הָ יוּ בָּ ﬠִ יר:
ֲשׂ ָרה ַשׁלִּ ִ
7:19הַ חָ כְ מָ ה תָּ עֹז לֶ חָ כָם מֵ ﬠ ָ
ֲשׂה־טּוֹב ְול ֹא יֶחֱ טָ א:
7:20כִּ י אָ ָדם אֵ ין צ ִַדּיק בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יַﬠ ֶ
ֹא־ת ְשׁמַ ע אֶ ת־ﬠַ ְב ְדּ ְמ ַק ְללֶ :
ל־תּתֵּ ן לִ בֶּ אֲ ֶשׁר ל ִ
7:21גַּם לְ כָל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ רוּ אַ ִ
7:22כִּ י גַּם־פְּ ﬠָ ִמים ַרבּוֹת י ַָדע ִלבֶּ אֲ ֶשׁר גַּם־את אַ תָּ ה ִקלַּ לְ תָּ אֲ חֵ ִרים:
חוֹקה ִממֶּ נִּי:
יתי בַ חָ כְ מָ ה אָ מַ ְר ִתּי אֶ ְחכָּמָ ה ו ְִהיא ְר ָ
7:23כָּל־זֹה ִנ ִסּ ִ
מק ִמי י ְִמצָאֶ נּוּ:
ה־שּׁהָ יָה וְﬠָ מֹק ﬠָ ֹ
ָ 7:24רחוֹק ַמ ֶ
בּוֹתי אֲ נִי וְלִ ִבּי לָ ַדﬠַ ת וְלָ תוּר וּבַ ֵקּשׁ חָ כְ מָ ה וְחֶ ְשׁבּוֹן וְלָ ַדﬠַ ת ֶר ַשׁע כֶּסֶ ל וְהַ ִסּכְ לוּת הוֹלֵ לוֹת:
7:25סַ ִ
סוּרים י ֶָדיהָ טוֹב ִלפְ נֵי הָ אֱ ִהים יִמָּ לֵ ט
צוֹדים וַחֲ ָר ִמים לִ בָּ הּ אֲ ִ
ר־היא ְמ ִ
7:26וּמוֹצֶא אֲ נִי מַ ר ִממָּ וֶת אֶ ת־הָ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁ ִ
ִממֶּ נָּה וְחוֹטֵ א יִלָּ כֶד בָּ הּ:
ָאתי אָ ְמ ָרה קֹהֶ לֶ ת אַ חַ ת לְ אַ חַ ת לִ ְמצ ֹא חֶ ְשׁבּוֹן:
ְ 7:27ראֵ ה זֶה מָ צ ִ
צָאתי:
צָאתי ו ְִא ָשּׁה ְבכָל־אֵ לֶּ ה ל ֹא ָמ ִ
צָאתי אָ ָדם אֶ חָ ד מֵ אֶ לֶ ף ָמ ִ
ִ
עוֹד־בּ ְק ָשׁה נַפְ ִשׁי ְול ֹא מָ
ִ
7:28אֲ ֶשׁר
ָאתי אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הָ אֱ ִהים אֶ ת־הָ אָ ָדם י ָָשׁר וְהֵ ָמּה ִב ְקשׁוּ ִח ְשּׁבֹנוֹת ַר ִבּים:
7:29לְ בַ ד ְראֵ ה־זֶה מָ צ ִ
יוֹדﬠַ פֵּ ֶשׁ ר ָדּבָ ר חָ כְ מַ ת אָ ָדם תָּ ִאיר פָּ נָיו וְעֹ ז פָּ נָיו יְשֻׁ נֶּא:
וּמי ֵ
ִ 8:1מי כְּ הֶ חָ כָם ִ
8:2אֲ נִי פִּ י־מֶ לֶ ְשׁמוֹר וְﬠַ ל ִדּ ְב ַרת ְשׁבוּﬠַ ת אֱ ִהים:
ֲשׂה:
ל־תּ ֲﬠמֹד ְבּ ָדבָ ר ָרע כִּ י כָּל־אֲ ֶשׁר י ְַחפֹּץ יַﬠ ֶ
ל־תּבָּ הֵ ל ִמפָּ נָיו ֵתּלֵ אַ ַ
8:3אַ ִ
ֲשׂה:
ה־תּﬠ ֶ
וּמי י ֹאמַ ר־לוֹ ַמ ַ
8:4בַּ אֲ ֶשׁר ְדּבַ ר־מֶ לֶ ִשׁלְ טוֹן ִ
וּמ ְשׁפָּ ט י ֵַדע לֵ ב חָ כָם:
8:5שׁוֹמֵ ר ִמצְ וָה ל ֹא י ֵַד ע ָדּבָ ר ָרע וְﬠֵ ת ִ
י־רﬠַ ת הָ אָ ָדם ַרבָּ ה ﬠָ לָ יו:
וּמ ְשׁפָּ ט כִּ ָ
8:6כִּ י לְ כָל־חֵ פֶ ץ יֵשׁ ﬠֵ ת ִ
ה־שּׁיִּ ְהיֶה כִּ י כַּאֲ ֶשׁר י ְִהיֶה ִמי יַגִּ יד לוֹ:
8:7כִּ י־אֵ ינֶנּוּ יֹ ֵדﬠַ ַמ ֶ
8:8אֵ ין אָ ָדם ַשׁלִּ יט בָּ רוּחַ לִ כְ לוֹא אֶ ת־הָ רוּחַ וְאֵ ין ִשׁלְ טוֹן ְבּיוֹם הַ ָמּוֶת וְאֵ ין ִמ ְשׁלַ חַ ת בַּ ִמּלְ חָ מָ ה ְול ֹא־יְמַ לֵּ ט ֶר ַשׁע
ת־בּﬠָ לָ יו:
אֶ ְ
ֲשׂה ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ ﬠֵ ת אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ט הָ אָ ָדם ְבּאָ ָדם ְל ַרע
ֲשׂה אֲ ֶשׁר ַנﬠ ָ
ָל־מﬠ ֶ
ת־ל ִבּי לְ כ ַ
יתי ְונָתוֹן אֶ ִ
8:9אֶ ת־כָּל־זֶה ָר ִא ִ
לוֹ:
וּמ ְמּקוֹם ָקדוֹשׁ יְהַ לֵּ כוּ ְוי ְִשׁתַּ כְּ חוּ בָ ִﬠיר אֲ ֶשׁר כֵּן־ﬠָ שׂוּ גַּם־זֶה הָ בֶ ל:
יתי ְר ָשׁﬠִ ים ְק ֻב ִרים וָבָ אוּ ִ
וּבכֵן ָר ִא ִ
ְ 8:10
ֲשׂה הָ ָרﬠָ ה ְמהֵ ָרה ﬠַ ל־כֵּן ָמלֵ א לֵ ב ְבּנֵי־הָ אָ ָדם בָּ הֶ ם לַ ﬠֲשׂוֹת ָרע:
ֲשׂה ִפ ְתגָם ַמﬠ ֵ
8:11אֲ ֶשׁר אֵ ין־ ַנﬠ ָ
ם־יוֹדﬠַ אָ נִי אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה־טּוֹב ְל ִי ְראֵ י הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ִי ְיראוּ ִמ ְלּפָ נָיו:
ֵ
8:12אֲ ֶשׁר חֹ טֶ א עֹ ֶשׂה ָרע ְמאַ ת וּמַ אֲ ִרי לוֹ כִּ י ַגּ
8:13וְטוֹב ל ֹא־י ְִהיֶה לָ ָר ָשׁע ְול ֹא־יַאֲ ִרי י ִָמים ַכּצֵּל אֲ ֶשׁ ר אֵ ינֶנּוּ י ֵָרא ִמ ִלּ ְפנֵי אֱ ִהים:

ֲשׂה הָ ְר ָשׁ ִﬠים ְויֵשׁ ְר ָשׁ ִﬠים ֶשׁ ַמּגִּ יﬠַ
ֲשׂה ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יֵשׁ צ ִַדּ ִיקים אֲ ֶשׁר ַמגִּ יﬠַ אֲ לֵ הֶ ם כְּ ַמﬠ ֵ
8:14יֶשׁ־הֶ בֶ ל אֲ ֶשׁר ַנﬠ ָ
ֲשׂה הַ צּ ִַדּ ִיקים אָ ַמ ְר ִתּי ֶשׁגַּם־זֶה הָ בֶ ל:
אֲ לֵ הֶ ם כְּ מַ ﬠ ֵ
8:15ו ְִשׁבַּ ְח ִתּי אֲ נִי אֶ ת־הַ ִשּׂ ְמחָ ה אֲ ֶשׁר אֵ ין־טוֹב לָ אָ ָדם ַתּחַ ת הַ ֶשּׁמֶ שׁ כִּ י ִאם־לֶ אֱ כוֹל וְלִ ְשׁתּוֹת ו ְִל ְשׂמוֹחַ וְהוּא י ְִלוֶנּוּ
בַ ﬠֲמָ לוֹ יְמֵ י חַ יָּיו אֲ ֶשׁר־נ ַָתן־לוֹ הָ אֱ ִהים תַּ חַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ:
ֲשׂה ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ כִּ י גַם בַּ יּוֹם וּבַ לַּ ְילָ ה ֵשׁנָה
ת־ל ִבּי לָ ַדﬠַ ת חָ כְ ָמה ו ְִל ְראוֹת אֶ ת־הָ ִﬠנְ יָן אֲ ֶשׁר ַנﬠ ָ
8:16כַּאֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי אֶ ִ
ְבּﬠֵ ינָיו אֵ ינֶנּוּ רֹאֶ ה:
ֲשׂה תַ חַ ת־הַ ֶשּׁמֶ שׁ ְבּ ֶשׁל
ֲשׂה אֲ ֶשׁר ַנﬠ ָ
ֲשׂה הָ אֱ ִהים כִּ י ל ֹא יוּכַל הָ אָ ָדם לִ ְמצוֹא אֶ ת־הַ מַּ ﬠ ֶ
יתי אֶ ת־כָּל־מַ ﬠ ֵ
8:17ו ְָר ִא ִ
אֲ ֶשׁר יַ ֲﬠמֹל הָ אָ ָדם לְ בַ ֵקּשׁ ְול ֹא י ְִמצָא ְוגַם ִאם־י ֹאמַ ר הֶ חָ כָם לָ ַדﬠַ ת ל ֹא יוּכַל ִל ְמצ ֹא:
9:1כִּ י אֶ ת־כָּל־זֶה נָתַ ִתּי אֶ ל־לִ ִבּי וְלָ בוּר אֶ ת־כָּל־זֶה אֲ ֶשׁר הַ צּ ִַדּ ִיקים וְהַ חֲ כ ִָמים וַﬠֲבָ ֵדיהֶ ם ְבּיַד הָ אֱ ִהים גַּם־אַ הֲ בָ ה
יוֹדﬠַ הָ אָ ָדם הַ כֹּל לִ פְ נֵיהֶ ם:
ַם־שׂנְאָ ה אֵ ין ֵ
ג ִ
1
9:2הַ כֹּל כַּאֲ ֶשׁר לַ כֹּל ִמ ְק ֶרה אֶ חָ ד לַ צּ ִַדּיק וְלָ ָר ָשׁע לַ טּוֹב וְלָ ַרע וְלַ טָּ הוֹר וְלַ טָּ מֵ א וְלַ זֹּ בֵ חַ וְלַ אֲ ֶשׁר אֵ ינֶנּוּ זֹבֵ חַ כַּטּוֹב
כַּחֹ טֶ א הַ ִנּ ְשׁבָּ ע כַּאֲ ֶשׁר ְשׁבוּﬠָ ה י ֵָרא:
א־רע וְהוֹלֵ לוֹת ִבּ ְלבָ בָ ם
י־מ ְק ֶרה אֶ חָ ד לַ כֹּל ְוגַם לֵ ב ְבּנֵי־הָ אָ ָדם ָמלֵ ָ
ֲשׂה תַּ חַ ת הַ ֶשּׁמֶ שׁ כִּ ִ
9:3זֶה ָרע ְבּכֹל אֲ ֶשׁר־ ַנﬠ ָ
ְבּחַ יֵּיהֶ ם וְאַ חֲ ָריו אֶ ל־הַ ֵמּ ִתים:
י־לכֶלֶ ב חַ י הוּא טוֹב ִמן־הָ אַ ְריֵה הַ ֵמּת:
י־מי אֲ ֶשׁר יבחר יְחֻ בַּ ר אֶ ל כָּל־הַ חַ יִּ ים יֵשׁ ִבּ ָטּחוֹן כִּ ְ
9:4כִּ ִ
אוּמה וְאֵ ין־עוֹד לָ הֶ ם ָשׂכָר כִּ י ִנ ְשׁכַּח זִ כְ ָרם:
יוֹדﬠִ ים ְמ ָ
יוֹדﬠִ ים ֶשׁיָּמֻ תוּ וְהַ ֵמּ ִתים אֵ ינָם ְ
9:5כִּ י הַ חַ יִּ ים ְ
ֲשׂה ַתּחַ ת
ַם־קנְאָ תָ ם כְּ בָ ר אָ בָ ָדה וְחֵ לֶ ק אֵ ין־לָ הֶ ם עוֹד ְלעוֹלָ ם ְבּכֹל אֲ ֶשׁר־ ַנﬠ ָ
ַם־שׂנְאָ תָ ם גּ ִ
9:6גַּם אַ הֲ בָ תָ ם גּ ִ
הַ ָשּׁ ֶמשׁ:
ֲשׂי :
9:7לֵ אֱ כֹל ְבּ ִשׂ ְמחָ ה לַ ְחמֶ וּשֲׁ ֵתה ְבלֶ ב־טוֹב יֵי ֶנ כִּ י כְ בָ ר ָרצָה הָ אֱ ִהים אֶ ת־מַ ﬠ ֶ
ֹאשׁ אַ ל־י ְֶחסָ ר:
ְשׁמֶ ן ﬠַ ל־ ר ְ
ְ 9:8בּכָל־ﬠֵ ת י ְִהיוּ ְבג ֶָדי ְלבָ נִים ו ֶ
ן־ל תַּ חַ ת הַ ֶשּׁמֶ שׁ כֹּל י ְֵמי הֶ ְבלֶ כִּ י הוּא
ם־א ָשּׁה אֲ ֶשׁר־אָ הַ ְבתָּ כָּל־יְמֵ י חַ יֵּי הֶ ְבלֶ אֲ ֶשׁר נָתַ ְ
ִ
ְ 9:9ראֵ ה חַ יִּ ים ﬠִ
חֶ ְל ְק בַּ חַ יִּ ים וּבַ ﬠ ֲָמ ְל אֲ ֶשׁ ר־אַ ָתּה ﬠָ ֵמל ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ:
ֲשׂה וְחֶ ְשׁבּוֹן ו ְַדﬠַ ת וְחָ כְ ָמה ִבּ ְשׁאוֹל אֲ ֶשׁר אַ ָתּה הֹ לֵ
ֲשׂה כִּ י אֵ ין מַ ﬠ ֶ
9:10כֹּל אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָא י ְָד לַ ﬠֲשׂוֹת ְבּכֹחֲ ﬠ ֵ
ָשׁמָּ ה:
בּוֹרים הַ ִמּ ְלחָ ָמה ְוגַם ל ֹא לַ חֲ כ ִָמים לֶ חֶ ם ְוגַם ל ֹא
ַ 9:11שׁ ְב ִתּי ו ְָראֹה תַ חַ ת־הַ ֶשּׁמֶ שׁ כִּ י ל ֹא לַ ַקּלִּ ים הַ מֵּ רוֹץ ְול ֹא לַ גִּ ִ
לַ נְּ בֹנִ ים עֹ ֶשׁר ְוגַם ל ֹא לַ יֹּ ְדﬠִ ים חֵ ן כִּ י־ﬠֵ ת וָפֶ גַע ִי ְק ֶרה אֶ ת־כֻּלָּ ם:
וּק ִשׁים ְבּנֵי
צוֹדה ָרﬠָ ה ְוכַצִּ ֳפּ ִרים הָ אֲ חֻ זוֹת בַּ פָּ ח כָּהֵ ם י ָ
ת־ﬠתּוֹ כּ ַָדּגִ ים ֶשׁנֶּאֱ חָ זִ ים ִבּ ְמ ָ
ִ
9:12כִּ י גַּם ל ֹא־י ֵַדע הָ אָ ָדם אֶ
הָ אָ ָדם לְ ﬠֵ ת ָרﬠָ ה כְּ ֶשׁ ִתּפּוֹל ﬠֲלֵ יהֶ ם פִּ ְת ֹאם:
יתי חָ כְ מָ ה תַּ חַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ וּגְ דוֹלָ ה ִהיא אֵ לָ י:
9:13גַּם־ ֹזה ָר ִא ִ
צוֹדים גְּ ד ִֹלים:
אֹתהּ וּבָ נָה ﬠָ לֶ יהָ ְמ ִ
ִ 9:14ﬠיר ְק ַטנָּה וַאֲ נ ִָשׁים בָּ הּ ְמﬠָ ט וּבָ א־אֵ לֶ יהָ ֶמלֶ גָּדוֹל ְוסָ בַ ב ָ
וּמלַּ ט־הוּא אֶ ת־הָ ﬠִ יר ְבּחָ כְ מָ תוֹ וְאָ ָדם ל ֹא ָזכַר אֶ ת־הָ ִאישׁ הַ ִמּ ְסכֵּן הַ הּוּא:
9:15וּמָ צָא בָ הּ ִאישׁ ִמ ְסכֵּן חָ כָם ִ
בוּרה וְחָ כְ מַ ת הַ ִמּ ְסכֵּן ְבּזוּיָה ְוּדבָ ָריו אֵ ינָם ִנ ְשׁ ָמ ִﬠים:
9:16וְאָ מַ ְר ִתּי אָ נִי טוֹבָ ה חָ כְ מָ ה ִמגְּ ָ
ילים:
מוֹשׁל בַּ כְּ ִס ִ
ֵ
ִ 9:17דּ ְב ֵרי חֲ כ ִָמים ְבּנַחַ ת נִ ְשׁ ָמ ִﬠים ִמזַּ ﬠ ֲַקת
9:18טוֹבָ ה חָ כְ מָ ה ִמכְּ לֵ י ְק ָרב וְחוֹטֶ א אֶ חָ ד יְאַ בֵּ ד טוֹבָ ה הַ ְרבֵּ ה:
רוֹקחַ י ָָקר ֵמחָ כְ ָמה ִמכָּבוֹד ִסכְ לוּת ְמﬠָ ט:
10:1זְ בוּבֵ י ָמוֶת י ְַב ִאישׁ י ִַבּיﬠַ ֶשׁ ֶמן ֵ
ימינוֹ וְלֵ ב כְּ ִסיל לִ ְשׂמ ֹאלוֹ:
10:2לֵ ב חָ כָם לִ ִ
ְ 10:3וגַם־בַּ ֶדּ ֶר כשהסכל כְּ ֶשׁסָּ כָל הֹ לֵ לִ בּוֹ חָ סֵ ר וְאָ מַ ר לַ כֹּל סָ כָל הוּא:
קוֹמ אַ ל־תַּ נַּח כִּ י ַמ ְרפֵּ א יַנִּיחַ חֲ ָט ִאים גְּ דוֹלִ ים:
מּוֹשׁל תַּ ﬠֲלֶ ה ﬠָ לֶ י ְמ ְ
ִ 10:4אם־רוּחַ הַ ֵ
יתי תַּ חַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ כִּ ְשׁ ָגגָה ֶשׁיֹּ צָא ִמ ִלּפְ נֵי הַ ַשּׁ ִלּיט:
10:5יֵשׁ ָרﬠָ ה ָר ִא ִ
רוֹמים ַר ִבּים וַﬠ ֲִשׁ ִירים בַּ ֵשּׁפֶ ל י ֵֵשׁבוּ:
ִתּן הַ סֶּ כֶל בַּ ְמּ ִ
10:6נ ַ
ְשׂ ִרים הֹ ְלכִ ים ַכּﬠֲבָ ִדים ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ל־סוּסים ו ָ
ִ
יתי ﬠֲבָ ִדים ﬠַ
ָ 10:7ר ִא ִ
10:8חֹ פֵ ר גּוּמָּ ץ בּוֹ יִפּוֹל וּ ֹפ ֵרץ גּ ֵָדר י ְִשּׁכֶנּוּ נָחָ שׁ:
בּוֹקﬠַ ﬠֵ צִ ים יִסָּ כֶן בָּ ם:
ַ 10:9מ ִסּיﬠַ אֲ בָ נִים יֵﬠָ צֵב בָּ הֶ ם ֵ
ם־קהָ ה הַ בַּ ְרזֶל וְהוּא ל ֹא־פָ נִים ִק ְל ַקל וַחֲ י ִָלים ְיגַבֵּ ר ְוי ְִת רוֹן הכשיר הַ כְ ֵשׁר חָ כְ ָמה:
ִ 10:10א ֵ
שּׁ הַ נָּחָ שׁ ְבּלוֹא־לָ חַ שׁ וְאֵ ין י ְִת רוֹן לְ בַ ﬠַ ל הַ לָּ שׁוֹן:
ִ 10:11אם־ ִי ֹ
ִ 10:12דּ ְב ֵרי ִפי־חָ כָם חֵ ן ו ְִשׂפְ תוֹת כְּ ִסיל ְתּבַ לְּ ﬠֶ נּוּ:
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ְ 10:13תּ ִחלַּ ת ִדּ ְב ֵרי־פִ יהוּ ִסכְ לוּת וְאַ חֲ ִרית פִּ יהוּ הוֹלֵ לוּת ָרﬠָ ה:
ה־שׁיִּ ְהיֶה וַאֲ ֶשׁר י ְִהיֶה ֵמאַ חֲ ָריו ִמי יַגִּ יד לוֹ:
10:14וְהַ סָּ כָל י ְַרבֶּ ה ְדבָ ִרים ל ֹא־י ֵַד ע הָ אָ ָדם ַמ ֶ
10:15ﬠֲמַ ל הַ כְּ ִסילִ ים ְתּיַגְּ ﬠֶ נּוּ אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ַָדע לָ לֶ כֶת אֶ ל־ﬠִ יר:
ְשׂ ַר ִי בַּ ֹבּ ֶקר י ֹאכֵלוּ:
ִ 10:16אי־לָ אֶ ֶרץ ֶשׁמַּ לְ ֵכּ נָﬠַ ר ו ָ
בוּרה ְול ֹא בַ ְשּׁ ִתי:
ְשׂ ַר ִי בָּ ﬠֵ ת י ֹאכֵלוּ ִבּגְ ָ
ן־חוֹרים ו ָ
ִ
10:17אַ ְשׁ ֵרי אֶ ֶרץ ֶשׁמַּ ְל ֵכּ בֶּ
וּב ִשׁפְ לוּת י ַָדיִם י ְִד ף הַ בָּ ִית:
10:18בַּ ֲﬠצַלְ תַּ יִם יִמַּ הַ ְמּ ָק ֶרה ְ
ְשׂמַּ ח חַ יִּ ים וְהַ כֶּסֶ ף יַ ֲﬠנֶה אֶ ת־הַ כֹּל:
10:19לִ ְשׂחוֹק עֹ ִשׂים לֶ חֶ ם ְויַיִן י ַ
ל־תּ ַקלֵּ ל ﬠָ ִשׁיר כִּ י עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם יוֹלִ י אֶ ת־הַ קּוֹל וּבַ ﬠַ ל
וּבחַ ְד ֵרי ִמ ְשׁכּ ְָב אַ ְ
ל־תּ ַקלֵּ ל ְ
10:20גַּם ְבּמַ ָדּ ֲﬠ ֶמלֶ אַ ְ
הכנפים כְּ נָפַ יִם יַגֵּיד ָדּבָ ר:
י־ברֹב הַ יּ ִָמים ִתּ ְמצָאֶ נּוּ:
ל־פּנֵי הַ ָמּיִם כִּ ְ
ַ 11:1שׁלַּ ח לַ ְח ְמ ﬠַ ְ
ֶ 11:2תּן־חֵ לֶ ק ְל ִשׁ ְבﬠָ ה ְוגַם ִל ְשׁמוֹנָה כִּ י ל ֹא ֵת ַד ע ַמה־יִּ ְהיֶה ָרﬠָ ה ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ:
ִ 11:3אם־יִמָּ לְ אוּ הֶ ﬠָ ִבים ֶגּ ֶשׁם ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ י ִָריקוּ ו ְִאם־יִפּוֹל ﬠֵ ץ בַּ ָדּרוֹם ו ְִאם בַּ צָּפוֹן ְמקוֹם ֶשׁיִּ פּוֹל הָ ﬠֵ ץ ָשׁם יְהוּא:
11:4שׁ ֵֹמר רוּחַ ל ֹא יִזְ ָרע ְורֹאֶ ה בֶ ﬠָ ִבים ל ֹא ִי ְקצוֹר:
ֲשׂה
ֲשׂה הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
ת־מﬠ ֵ
ַ
ֲצָמים ְבּבֶ טֶ ן הַ ְמּלֵ אָ ה ָכּכָה ל ֹא ֵת ַד ע אֶ
ה־דּ ֶר הָ רוּחַ ַכּﬠ ִ
יוֹדﬠַ מַ ֶ
ֵ
11:5כַּאֲ ֶשׁר אֵ י ְנ
אֶ ת־הַ כֹּל:
ם־שׁנֵיהֶ ם כְּ אֶ חָ ד
יוֹדע אֵ י זֶה יִכְ ָשׁר הֲ זֶה אוֹ־זֶה ו ְִא ְ
ֵ
11:6בַּ בּ ֶֹקר זְ ַרע אֶ ת־ז ְַרﬠֶ וְלָ ﬠֶ ֶרב אַ ל־תַּ נַּח י ֶָד כִּ י אֵ י ְנ
טוֹבים:
ִ
11:7וּמָ תוֹק הָ אוֹר ְוטוֹב לַ ﬠֵ י ַניִם לִ ְראוֹת אֶ ת־הַ ָשּׁ ֶמשׁ:
ָל־שׁבָּ א הָ בֶ ל:
ם־שׁנִים הַ ְרבֵּ ה י ְִחיֶה הָ אָ ָדם ְבּכֻלָּ ם י ְִשׂמָ ח ְויִזְ כֹּר אֶ ת־י ְֵמי הַ חֹ ֶשׁ כִּ י־הַ ְרבֵּ ה י ְִהיוּ כּ ֶ
11:8כִּ י ִא ָ
וּב ַמ ְראֵ י ﬠֵ ינֶי ו ְָדע כִּ י ﬠַ ל־כָּל־אֵ לֶּ ה
חוּרוֹת וְהַ לֵּ ְבּ ַד ְרכֵי ִל ְבּ ְ
ֶ
יב לִ ְבּ ִבּימֵ י ְב
ִיט ְ
ְ 11:9שׂמַ ח בָּ חוּר ְבּיַלְ דוּתֶ י ו ִ
י ְִביאֲ הָ אֱ ִהים בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט:
11:10וְהָ סֵ ר כַּﬠַ ס ִמלִּ בֶּ וְהַ ﬠֲבֵ ר ָרﬠָ ה ִמ ְבּ ָשׂ ֶר כִּ י־הַ יַּלְ דוּת וְהַ ַשּׁחֲ רוּת הָ בֶ ל:
ת־בּוֹראֶ י ִבּימֵ י ְבּחוּ רֹתֶ י ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ָיבֹאוּ יְמֵ י הָ ָרﬠָ ה ו ְִהגִּ יעוּ ָשׁנִים אֲ ֶשׁר תּ ֹאמַ ר אֵ ין־לִ י בָ הֶ ם
ְ
12:1וּזְ כֹר אֶ
חֵ פֶ ץ:
ָשׁם:
ְשׁבוּ הֶ ﬠָ ִבים אַ חַ ר הַ גּ ֶ
12:2ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ל ֹא־תֶ ְח ַשׁ הַ ֶשּׁ ֶמשׁ וְהָ אוֹר וְהַ יּ ֵָרחַ וְהַ כּוֹכ ִָבים ו ָ
12:3בַּ יּוֹם ֶשׁ ָיּזֻעוּ שׁ ְֹמ ֵרי הַ בַּ יִת ו ְִה ְתﬠַ וְּ תוּ אַ נְ ֵשׁי הֶ חָ יִל וּבָ ְטלוּ הַ טֹּ חֲ נוֹת כִּ י ִמﬠֵ טוּ וְחָ ְשׁכוּ הָ רֹאוֹת בָּ אֲ ֻרבּוֹת:
ָל־בּנוֹת הַ ִשּׁיר:
ִשּׁחוּ כּ ְ
12:4וְסֻ גְּ רוּ ְדלָ תַ יִם בַּ שּׁוּק ִבּ ְשׁפַ ל קוֹל הַ טַּ חֲ נָה ְויָקוּם לְ קוֹל הַ צִּ פּוֹר ְוי ַ
ְתפֵ ר הָ אֲ ִביּוֹנָה כִּ י־הֹ לֵ הָ אָ ָדם אֶ ל־בֵּ ית
12:5גַּם ִמ ָגּבֹהַּ י ִָראוּ וְחַ ְתחַ ִתּים בַּ ֶדּ ֶר ְו ָינֵאץ הַ ָשּׁ ֵקד ְוי ְִסתַּ בֵּ ל הֶ חָ גָב ו ָ
סֹּפ ִדים:
עוֹלָ מוֹ וְסָ ְבבוּ בָ שּׁוּק הַ ְ
ְתרֻ ץ גֻּלַּ ת הַ זָּהָ ב ו ְִת ָשּׁבֶ ר כַּד ﬠַ ל־הַ ַמּבּוּﬠַ ְו ָנ ֹרץ הַ גּ ְַלגַּל אֶ ל־הַ בּוֹר:
12:6ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ל ֹא־ירחק י ֵָר ֵת ק חֶ בֶ ל הַ כֶּסֶ ף ו ָ
ְתנָהּ:
ְ 12:7ו ָישֹׁב הֶ ﬠָ פָ ר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ כְּ ֶשׁהָ יָה וְהָ רוּחַ תָּ שׁוּב אֶ ל־הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר נ ָ
12:8הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים אָ מַ ר הַ קּוֹהֶ לֶ ת הַ כֹּל הָ בֶ ל:
ד־דּﬠַ ת אֶ ת־הָ ﬠָ ם ו ְִאזֵּן ו ְִח ֵקּר ִתּ ֵקּן ְמ ָשׁלִ ים הַ ְרבֵּ ה:
12:9וְיֹ ֵתר ֶשׁהָ יָה קֹהֶ לֶ ת חָ כָם עוֹד ִלמַּ ַ
ִ 12:10בּ ֵקּשׁ קֹהֶ לֶ ת לִ ְמצ ֹא ִדּ ְב ֵרי־חֵ פֶ ץ ְוכָתוּב יֹ ֶשׁר ִדּ ְב ֵרי אֱ מֶ ת:
נִתּנוּ ֵמרֹﬠֶ ה אֶ חָ ד:
טוּﬠים בַּ ﬠֲלֵ י אֲ סֻ פּוֹת ְ
ִ 12:11דּ ְב ֵרי חֲ כ ִָמים כּ ַָדּ ְרבֹנוֹת וּכְ ַמ ְשׂ ְמרוֹת נְ ִ
12:12וְיֹ תֵ ר ֵמהֵ ָמּה ְבּנִי ִהזָּהֵ ר ﬠֲשׂוֹת ְספָ ִרים הַ ְרבֵּ ה אֵ ין ֵקץ וְלַ הַ ג הַ ְרבֵּ ה יְגִ ﬠַ ת בָּ ָשׂר:
ת־מצְ ותָ יו ְשׁמוֹר כִּ י־זֶה כָּל־הָ אָ ָדם:
ִ
12:13סוֹף ָדּבָ ר הַ כֹּל נִ ְשׁ ָמע אֶ ת־הָ אֱ ִהים י ְָרא וְאֶ
ם־רע:
ֲשׂה הָ אֱ ִהים י ִָבא ְב ִמ ְשׁפָּ ט ﬠַ ל כָּל־נֶﬠְ לָ ם ִאם־טוֹב ו ְִא ָ
12:14כִּ י אֶ ת־כָּל־מַ ﬠ ֶ
 Song of Songsשיר השירים
ִ 1:1שׁיר הַ ִשּׁ ִירים אֲ ֶשׁר לִ ְשׁ מֹה:
י־טוֹבים דּ ֶֹדי ִמ ָיּיִן:
ִ
ִשּׁ ֵקנִי ִמנְּ ִשׁיקוֹת ִפּיהוּ כִּ
1:2י ָ
תּוּרק ְשׁמֶ ﬠַ ל־כֵּן ﬠֲלָ מוֹת אֲ הֵ בוּ :
טוֹבים ֶשׁ ֶמן ַ
ִ
1:3לְ ֵריחַ ְשׁמָ נֶי
ישׁ ִרים אֲ הֵ בוּ :
1:4מָ ְשׁ ֵכנִי אַ חֲ ֶרי ָנּרוּצָה הֱ ִביאַ נִי הַ מֶּ לֶ חֲ ָד ָריו נָגִ ילָ ה ְו ִנ ְשׂ ְמחָ ה בָּ נַזְ כִּ ָירה ד ֶֹדי ִמ ַיּיִן ֵמ ָ
ְרוּשׁלָ ִם כְּ אָ הֳ לֵ י ֵק ָדר כִּ ִיריעוֹת ְשׁ מֹה:
חוֹרה אֲ נִי ְונָאוָה ְבּנוֹת י ָ
ְ 1:5שׁ ָ
רוּ־בי ָשׂמֻ נִ י נ ֵֹט ָרה אֶ ת־הַ כְּ ָר ִמים כּ ְַר ִמי ֶשׁ ִלּי ל ֹא
ִ
ל־תּ ְראוּ ִני ֶשׁאֲ נִי ְשׁחַ ְרחֹ ֶרת ֶשׁשֱּׁ זָפַ ְתנִי הַ ָשּׁ ֶמשׁ ְבּנֵי ִא ִמּי ִנחֲ
1:6אַ ִ
נָטָ ְר ִתּי:
ידה לִּ י ֶשׁאָ הֲ בָ ה נַפְ ִשׁי אֵ יכָה ִת ְרﬠֶ ה אֵ יכָה תַּ ְר ִבּיץ בַּ צָּהֳ ָריִם ַשׁלָּ ָמה אֶ ְהיֶה כְּ עֹ ְטיָה ﬠַ ל ﬠֶ ְד ֵרי חֲ בֵ ֶרי :
1:7הַ גִּ ָ
ִ 1:8אם־ל ֹא תֵ ְדﬠִ י לָ הַ יָּפָ ה בַּ נּ ִָשׁים צְ ִאי־לָ ְבּ ִﬠ ְקבֵ י הַ צּ ֹאן ְוּרﬠִ י אֶ ת־גְּ ִדיֹּ תַ ִי ﬠַ ל ִמ ְשׁכְּ נוֹת הָ רֹﬠִ ים:
יתי ַרﬠְ י ִָתי:
1:9לְ סֻ סָ ִתי ְבּ ִרכְ בֵ י פַ ְרעֹה ִדּ ִמּ ִ

ָאר בַּ חֲ רוּזִ ים:
1:10נָאווּ לְ חָ ַי ִי בַּ תּ ִֹרים ַצוּ ֵ
ֲשׂה־לָּ ﬠִ ם נְ ֻקדּוֹת הַ כָּסֶ ף:
תּוֹרי זָהָ ב ַנﬠ ֶ
ֵ 1:11
ד־שׁהַ מֶּ לֶ ִבּ ְמ ִסבּוֹ ִנ ְר ִדּי נָתַ ן ֵריחוֹ:
1:12ﬠַ ֶ
דּוֹדי לִ י בֵּ ין ָשׁ ַדי יָלִ ין:
1:13צְ רוֹר הַ מֹּר ִ
דּוֹדי לִ י ְבּכ ְַר ֵמי ﬠֵ ין גּ ִֶדי:
1:14אֶ ְשׁכֹּל הַ כֹּפֶ ר ִ
ִ 1:15ה ָנּ יָפָ ה ַרﬠְ י ִָתי ִה ָנּ יָפָ ה ﬠֵ י ַנ ִי יוֹנִים:
דוֹדי אַ ף נָﬠִ ים אַ ף־ﬠַ ְר ֵשׂנוּ ַר ֲﬠ ָננָה:
ִ 1:16ה ְנּ יָפֶ ה ִ
רוֹתים:
1:17קֹ רוֹת בָּ תֵּ ינוּ אֲ ָרזִ ים רחיטנו ַר ִהיטֵ נוּ ְבּ ִ
שׁוֹשׁנַּת הָ ﬠ ֲָמ ִקים:
ַ
2:1אֲ נִי חֲ בַ צֶּלֶ ת הַ ָשּׁרוֹן
חוֹחים כֵּן ַר ְﬠי ִָתי בֵּ ין הַ בָּ נוֹת:
שׁוֹשׁנָּה בֵּ ין הַ ִ
ַ
2:2כְּ
דּוֹדי בֵּ ין הַ בָּ נִים ְבּצִ לּוֹ ִחמַּ ְד ִתּי ְוי ַָשׁ ְב ִתּי וּפִ ְריוֹ ָמתוֹק ְל ִחכִּ י:
2:3כְּ תַ פּוּחַ בַּ ֲﬠצֵי הַ יַּﬠַ ר כֵּן ִ
2:4הֱ ִביאַ נִי אֶ ל־בֵּ ית הַ ָיּיִן ו ְִדגְ לוֹ ﬠָ לַ י אַ הֲ בָ ה:
פּוּחים כִּ י־חוֹלַ ת אַ הֲ בָ ה אָ נִי:
2:5סַ ְמּכוּנִי בָּ אֲ ִשׁישׁוֹת ַרפְּ דוּנִי בַּ תַּ ִ
ִימינוֹ ְתּחַ ְבּ ֵקנִי:
ֹאשׁי ו ִ
ְ 2:6שׂמ ֹאלוֹ תַּ חַ ת לְ ר ִ
עוֹררוּ אֶ ת־הָ אַ הֲ בָ ה ﬠַ ד
ם־תּ ְ
ְרוּשׁלַ ִם ִבּצְ בָ אוֹת אוֹ ְבּאַ יְלוֹת הַ ָשּׂ ֶדה ִאם־תָּ ﬠִ ירוּ ו ְִא ְ
ִ 2:7ה ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי אֶ ְתכֶם ְבּנוֹת י ָ
ֶשׁתֶּ ְחפָּ ץ:
דּוֹדי ִהנֵּה־זֶה בָּ א ְמ ַדלֵּ ג ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים ְמ ַקפֵּ ץ ﬠַ ל־הַ גְּ בָ עוֹת:
2:8קוֹל ִ
דוֹדי לִ צְ ִבי אוֹ לְ עֹפֶ ר הָ אַ יָּלִ ים ִהנֵּה־זֶה עוֹמֵ ד אַ חַ ר כּ ְָתלֵ נוּ ַמ ְשׁגִּ יחַ ִמן־הַ חֲ נוֹת ֵמצִ יץ ִמן־הַ חֲ ַרכִּ ים:
2:9דּוֹמֶ ה ִ
קוּמי לָ ַרﬠְ י ִָתי יָפָ ִתי וּלְ כִ י־לָ :
דוֹדי וְאָ מַ ר לִ י ִ
2:10ﬠָ נָה ִ
ֶשׁם חָ לַ ף הָ לַ לוֹ:
י־הנֵּה הסתו הַ ְסּ ָתיו ﬠָ בָ ר הַ גּ ֶ
2:11כִּ ִ
2:12הַ ִנּ ָצּנִים ִנ ְראוּ בָ אָ ֶרץ ﬠֵ ת הַ זּ ִָמיר ִהגִּ יﬠַ ְו קוֹל הַ תּוֹר ִנ ְשׁמַ ע ְבּאַ ְר ֵצנוּ:
קוּמי לכי לָ ַר ְﬠי ִָתי יָפָ ִתי וּלְ כִ י־לָ :
ִ
2:13הַ ְתּאֵ נָה חָ ְנ ָטה פַ גֶּיהָ וְהַ גְּ פָ ִנים ְסמָ ַדר נ ְָתנוּ ֵריחַ
2:14יוֹנ ִָתי ְבּחַ גְ וֵי הַ סֶּ לַ ע ְבּסֵ תֶ ר הַ מַּ ְד ֵרגָה הַ ְר ִאינִי אֶ תּ־מַ ְראַ ִי הַ ְשׁ ִמיﬠִ ינִי אֶ ת־קוֹלֵ כִּ י־קוֹלֵ ﬠָ ֵרב וּ ַמ ְראֵ י
נָאוֶה:
2:15אֶ חֱ זוּ־לָ נוּ שׁוּﬠָ ִלים שׁוּﬠָ לִ ים ְק ַטנִּים ְמחַ ְבּלִ ים כְּ ָר ִמים וּכְ ָר ֵמינוּ ְס ָמ ַד ר:
שּׁוֹשׁנִּים:
ַ
דּוֹדי לִ י וַאֲ נִי לוֹ הָ רֹﬠֶ ה בַּ
ִ 2:16
דוֹדי לִ צְ ִבי אוֹ לְ עֹ פֶ ר הָ אַ יּ ִָלים ﬠַ ל־הָ ֵרי בָ ֶתר:
ִ
2:17ﬠַ ד ֶשׁיָּפוּחַ הַ יּוֹם ְונָסוּ הַ צְּ לָ לִ ים סֹב ְדּ ֵמה־לְ
ָאתיו:
ל־מ ְשׁכּ ִָבי בַּ לֵּ ילוֹת ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי אֵ ת ֶשׁאָ הֲ בָ ה נ ְַפ ִשׁי ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיו וְל ֹא ְמצ ִ
3:1ﬠַ ִ
ָאתיו:
סוֹבבָ ה בָ ﬠִ יר בַּ ְשּׁו ִָקים וּבָ ְרחֹ בוֹת אֲ בַ ְק ָשׁה אֵ ת ֶשׁאָ הֲ בָ ה נ ְַפ ִשׁי ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיו ְול ֹא ְמצ ִ
3:2אָ קוּמָ ה נָּא וַאֲ ְ
סֹּב ִבים בָּ ﬠִ יר אֵ ת ֶשׁאָ הֲ בָ ה נ ְַפ ִשׁי ְר ִאיתֶ ם:
ְ 3:3מצָ אוּנִי הַ שּׁ ְֹמ ִרים הַ ְ
יאתיו אֶ ל־בֵּ ית ִא ִמּי
ד־שׁהֲ בֵ ִ
ֶ
ָאתי אֵ ת ֶשׁאָ הֲ בָ ה נַפְ ִשׁי אֲ חַ זְ ִתּיו ְול ֹא אַ ְרפֶּ נּוּ ﬠַ
3:4כִּ ְמﬠַ ט ֶשׁﬠָ בַ ְר ִתּי מֵ הֶ ם ﬠַ ד ֶשׁמָּ צ ִ
הוֹר ִתי:
וְאֶ ל־חֶ ֶד ר ָ
עוֹררוּ אֶ ת־הָ אַ הֲ בָ ה ﬠַ ד
ם־תּ ְ
ם־תּ ִﬠירוּ ו ְִא ְ
ְרוּשׁלַ ִם ִבּצְ בָ אוֹת אוֹ ְבּאַ יְלוֹת הַ ָשּׂ ֶדה ִא ָ
ִ 3:5ה ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי אֶ ְתכֶם ְבּנוֹת י ָ
ֶשׁתֶּ ְחפָּ ץ:
ִ 3:6מי ז ֹאת עֹלָ ה ִמן־הַ ִמּ ְדבָּ ר כְּ ִתימֲ רוֹת ﬠָ ָשׁן ְמ ֻקטֶּ ֶרת מוֹר וּלְ בוֹנָה ִמכֹּל אַ ְב ַקת רוֹכֵל:
ִ 3:7הנֵּה ִמ ָטּתוֹ ֶשׁ ִלּ ְשׁ מֹה ִשׁ ִשּׁים גִּ בּ ִֹרים סָ ִביב לָ הּ ִמגִּ בּ ֵֹרי י ְִשׂ ָראֵ ל:
3:8כֻּלָּ ם אֲ חֻ זֵי חֶ ֶרב ְמל ְֻמּ ֵדי ִמ ְלחָ ָמה ִאישׁ חַ ְרבּוֹ ﬠַ ל־י ְֵרכוֹ ִמפַּ חַ ד בַּ לֵּ ילּוֹת:
3:9אַ פִּ ְריוֹן ﬠָ ָשׂה לוֹ הַ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה מֵ ֲﬠצֵי הַ לְּ בָ נוֹן:
ְרוּשׁלָ ִם:
ידתוֹ זָהָ ב מֶ ְרכָּבוֹ אַ ְרגָּמָ ן תּוֹכוֹ ָרצוּף אַ הֲ בָ ה ִמ ְבּנוֹת י ָ
מּוּדיו ﬠָ ָשׂה כֶסֶ ף ְרפִ ָ
3:10ﬠַ ָ
וּביוֹם ִשׂ ְמחַ ת ִלבּוֹ:
3:11צְ אֶ ינָה ְוּראֶ ינָה ְבּנוֹת צִ יּוֹן בַּ מֶּ לֶ ְשׁ מֹה בָּ ﬠֲטָ ָרה ֶשׁﬠִ ְטּ ָרה־לּוֹ ִאמּוֹ ְבּיוֹם חֲ תֻ נָּתוֹ ְ
ַשׂﬠְ ֵר כְּ ﬠֵ ֶדר הָ ﬠִ זִּ ים ֶשׁגּ ְָלשׁוּ ֵמהַ ר גִּ ְלﬠָ ד:
ִ 4:1ה ָנּ יָפָ ה ַרﬠְ י ִָתי ִה ָנּ יָפָ ה ﬠֵ י ַנ ִי יוֹנִים ִמבַּ ﬠַ ד לְ צַמָּ תֵ
ְשׁכֻּלָ ה אֵ ין בָּ הֶ ם:
ִ 4:2שׁ ַנּ ִי כְּ ﬠֵ ֶדר הַ ְקּצוּבוֹת ֶשׁﬠָ לוּ ִמן־הָ ַר ְח ָצה ֶשׁכֻּלָּ ם מַ ְת ִאימוֹת ו ַ
וּמ ְדבָּ ֵרי נָאוֶה כְּ פֶ לַ ח הָ ִרמּוֹן ַר ָקּתֵ ִמבַּ ﬠַ ד לְ צ ַָמּ ֵת :
4:3כְּ חוּט הַ ָשּׁ ִני ִשׂפְ תֹתַ ִי ִ
בּוֹרים:
ָאר בָּ נוּי לְ תַ לְ פִּ יּוֹת אֶ לֶ ף הַ מָּ גֵן תָּ לוּי ﬠָ לָ יו כֹּל ִשׁלְ ֵטי הַ גִּ ִ
4:4כְּ ִמגְ ַדּל ָדּוִיד ַצוּ ֵ
שּׁוֹשׁנִּ ים:
ַ
ְ 4:5שׁנֵי ָשׁ ַד ִי כִּ ְשׁנֵי ﬠֳפָ ִרים ְתּאוֹמֵ י צְ ִביָּה הָ רוֹﬠִ ים בַּ
4:6ﬠַ ד ֶשׁיָּפוּחַ הַ יּוֹם ְונָסוּ הַ צְּ לָ לִ ים אֵ לֶ לִ י אֶ ל־הַ ר הַ מּוֹר וְאֶ ל־גִּ ְבﬠַ ת הַ ְלּבוֹנָה:
4:7כֻּלָּ יָפָ ה ַרﬠְ י ִָתי וּמוּם אֵ ין בָּ :
שׁוּרי מֵ ר ֹאשׁ אֲ מָ נָה מֵ ר ֹאשׁ ְשׂנִיר וְחֶ ְרמוֹן ִמ ְמּעֹנוֹת אֲ ָריוֹת ֵמהַ ְר ֵרי
בוֹאי תָּ ִ
ִ 4:8א ִתּי ִמלְּ בָ נוֹן כַּלָּ ה ִא ִתּי ִמלְּ בָ נוֹן תָּ ִ
נְמֵ ִרים:

4:9לִ בַּ ְב ִתּנִי אֲ חֹ ִתי כַלָּ ה לִ בַּ ְב ִתּינִי באחד ְבּאַ חַ ת מֵ ﬠֵ י ַנ ִי ְבּאַ חַ ד ֲﬠנָק ִמצַּוְּ ֹר ָנ ִי :
ָל־בּ ָשׂ ִמים:
4:10מַ ה־יָּפוּ ד ַֹד ִי אֲ חֹ ִתי כַלָּ ה ַמה־טֹּ בוּ ד ַֹד ִי ִמ ַיּיִן ו ְֵריחַ ְשׁמָ ַנ ִי ִמכּ ְ
ֹת ִי כְּ ֵריחַ ְלבָ נוֹן:
4:11נֹפֶ ת ִתּטֹּפְ נָה ִשׂפְ תוֹתַ ִי כַּלָּ ה ְדּבַ שׁ וְחָ לָ ב תַּ חַ ת לְ שׁוֹ ֵנ ו ְֵריחַ ַשׂלְ מ ַ
4:12גַּן נָעוּל אֲ חֹ ִתי כַלָּ ה גַּל נָעוּל מַ ﬠְ יָן חָ תוּם:
ְ 4:13שׁלָ חַ ִי פַּ ְר ֵדּס ִרמּוֹנִים ִﬠם ְפּ ִרי ְמג ִָדים כְּ פָ ִרים ִﬠם־נְ ָר ִדים:
אשׁי ְב ָשׂ ִמים:
ָל־ר ֵ
4:14נ ְֵר ְדּ ְוכ ְַרכֹּם ָקנֶה ו ְִקנָּמוֹן ﬠִ ם כָּל־ ֲﬠצֵי לְ בוֹנָה מֹר וַאֲ הָ לוֹת ﬠִ ם כּ ָ
ַ 4:15מ ְﬠיַן גַּנִּים ְבּאֵ ר ַמיִם חַ יִּ ים ְונֹזְ ִלים ִמן־לְ בָ נוֹן:
דוֹדי ְלגַנּוֹ ְוי ֹאכַל ְפּ ִרי ְמג ָָדיו:
יחי גַנִּי יִזְּ לוּ ְב ָשׂ ָמיו יָב ֹא ִ
ימן הָ ִפ ִ
וּבוֹאי ֵת ָ
ִ
עוּרי צָפוֹן
ִ 4:16
יתי יֵי ִני ִﬠם־חֲ לָ ִבי ִאכְ לוּ ֵר ִﬠים ְשׁתוּ
ם־דּ ְב ִשׁי ָשׁ ִת ִ
ם־בּ ָשׂ ִמי אָ כ ְַל ִתּי יַﬠְ ִרי ﬠִ ִ
מוֹרי ﬠִ ְ
יתי ִ
אתי לְ ַגנִּי אֲ חֹ ִתי כַלָּ ה אָ ִר ִ
5:1בָּ ִ
דּוֹדים:
ו ְִשׁכְ רוּ ִ
צּוֹתי ְר ִסיסֵ י
א־טל ְקוֻּ ַ
ָ
ֹאשׁי נ ְִמלָ
דּוֹדי דוֹפֵ ק פִּ ְת ִחי־לִ י אֲ חֹ ִתי ַרﬠְ י ִָתי יוֹנ ִָתי ַת ָמּ ִתי ֶשׁרּ ִ
ְשׁנָה וְלִ ִבּי ﬠֵ ר קוֹל ִ
5:2אֲ נִי י ֵ
לָ יְלָ ה:
ת־רגְ לַ י אֵ י ָככָה אֲ ַטנְּפֵ ם:
5:3פָּ ַשׁ ְט ִתּי אֶ ת־כֻּתָּ נ ְִתּי אֵ י ָככָה אֶ לְ בָּ ֶשׁנָּה ָרחַ צְ ִתּי אֶ ַ
וּמﬠַ י הָ מוּ ﬠָ לָ יו:
דּוֹדי ָשׁלַ ח יָדוֹ ִמן־הַ חֹ ר ֵ
ִ 5:4
דוֹדי ְוי ַָדי נ ְָטפוּ־מוֹר וְאֶ צְ ְבּעֹ ַתי מוֹר עֹבֵ ר ﬠַ ל כַּפּוֹת הַ ַמּ ְנעוּל:
ַ 5:5ק ְמ ִתּי אֲ נִי ִלפְ תֹּחַ ְל ִ
אתיו ְול ֹא ﬠָ נָנִי:
צָאתיהוּ ְק ָר ִ
ְדוֹדי חָ ַמק ﬠָ בָ ר נ ְַפ ִשׁי יָצְ אָ ה ְב ַד ְבּרוֹ ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיהוּ ְול ֹא ְמ ִ
דוֹדי ו ִ
5:6פָּ תַ ְח ִתּי אֲ נִי לְ ִ
ת־ר ִד ִידי מֵ ﬠָ לַ י שׁ ְֹמ ֵרי הַ חֹ מוֹת:
ְ 5:7מצָאֻ נִי הַ שּׁ ְֹמ ִרים הַ סּ ְֹב ִבים בָּ ﬠִ יר ִהכּוּנִי פְ ָצ עוּ ִני נ ְָשׂאוּ אֶ ְ
ת־דּוֹדי מַ ה־תַּ גִּ ידוּ לוֹ ֶשׁחוֹלַ ת אַ הֲ בָ ה אָ נִי:
ִ
ם־תּ ְמצְ אוּ אֶ
ְרוּשׁלָ ִם ִא ִ
ִ 5:8ה ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי אֶ ְתכֶם ְבּנוֹת י ָ
ה־דּוֹד ִמדּוֹד ֶשׁ ָכּכָה ִה ְשׁבַּ ﬠְ תָּ נוּ:
ֵ
ה־דּוֹד ִמדּוֹד הַ יָּפָ ה בַּ נּ ִָשׁים מַ
ֵ
5:9מַ
דּוֹדי צַח וְאָ דוֹם ָדּגוּל מֵ ְרבָ בָ ה:
ִ 5:10
ָעוֹרב:
5:11ר ֹאשׁוֹ כֶּתֶ ם פָּ ז ְקוּצּוֹתָ יו ַתּ ְל ַתּ ִלּים ְשׁחֹ רוֹת כּ ֵ
ל־מלֵּ את:
יקי מָ יִם רֹחֲ צוֹת בֶּ חָ לָ ב יֹ ְשׁבוֹת ﬠַ ִ
5:12ﬠֵ ינָיו כְּ יוֹנִ ים ﬠַ ל־אֲ פִ ֵ
שׁוֹשׁ ִנּים נ ְֹטפוֹת מוֹר עֹבֵ ר:
ַ
תוֹתיו
ֹשׂם ִמגְ ְדּלוֹת ֶמ ְר ָק ִחים ִשׂ ְפ ָ
ְ 5:13לחָ יָו ַכּﬠֲרוּגַת הַ בּ ֶ
5:14י ָָדיו גְּ ִלילֵ י זָהָ ב ְממֻ לָּ ִאים בַּ ַתּ ְר ִשׁישׁ ֵמﬠָ יו ﬠֶ ֶשׁת ֵשׁן ְמﬠֻלֶּ פֶ ת סַ ִפּ ִירים:
מּוּדי ֵשׁשׁ ְמיֻסָּ ִדים ﬠַ ל־אַ ְדנֵי־פָ ז מַ ְראֵ הוּ כַּלְּ בָ נוֹן בָּ חוּר כָּאֲ ָרזִ ים:
שׁוֹקיו ﬠַ ֵ
ָ 5:15
ְרוּשׁלָ ִם:
דוֹדי ְוזֶה ֵר ִﬠי ְבּנוֹת י ָ
ִ 5:16חכּוֹ ַמ ְמ ַת ִקּים ְוכֻלּוֹ ַמחֲ ַמ ִדּים זֶה ִ
דוֹד וּנְבַ ְק ֶשׁנּוּ ﬠִ מָּ :
דּוֹד הַ יָּפָ ה בַּ נּ ִָשׁים אָ נָה פָּ נָה ֵ
ֵ
6:1אָ נָה הָ לַ
שׁוֹשׁנִּים:
ַ
ֹשׂם לִ ְרעוֹת בַּ ַגּנִּים וְלִ לְ קֹ ט
דּוֹדי י ַָרד לְ גַנּוֹ לַ ﬠֲרוּגוֹת הַ בּ ֶ
ִ 6:2
שׁוֹשׁנִּים:
ַ
ְדוֹדי לִ י הָ רֹﬠֶ ה בַּ
דוֹדי ו ִ
6:3אֲ נִי לְ ִ
ירוּשׁלָ ִם אֲ יֻמָּ ה ַכּנּ ְִדגָּלוֹת:
ָ
6:4יָפָ ה אַ ְתּ ַרﬠְ י ִָתי כְּ ִת ְר ָצה נָאוָה כִּ
6:5הָ סֵ ִבּי ﬠֵ י ַנ ִי ִמנֶּגְ ִדּי ֶשׁהֵ ם ִה ְר ִהי ֻב ִני ַשׂﬠְ ֵר כְּ ﬠֵ ֶד ר הָ ﬠִ זִּ ים ֶשׁגָּלְ שׁוּ ִמן־הַ גִּ ְלﬠָ ד:
ְשׁכֻּלָ ה אֵ ין בָּ הֶ ם:
ִ 6:6שׁ ַנּ ִי כְּ ﬠֵ ֶדר הָ ְרחֵ ִלים ֶשׁﬠָ לוּ ִמן־הָ ַר ְחצָ ה ֶשׁכֻּלָּ ם מַ ְת ִאימוֹת ו ַ
6:7כְּ פֶ לַ ח הָ ִרמּוֹן ַר ָקּתֵ ִמבַּ ﬠַ ד לְ צַמָּ תֵ :
מנִים פִּ ילַ גְ ִשׁים וַﬠֲלָ מוֹת אֵ ין ִמ ְספָּ ר:
וּשׁ ֹ
ִ 6:8שׁ ִשּׁים הֵ מָּ ה ְמּלָ כוֹת ְ
6:9אַ חַ ת ִהיא יוֹנ ִָתי תַ מָּ ִתי אַ חַ ת ִהיא ְל ִאמָּ הּ בָּ ָרה ִהיא לְ יוֹלַ ְד ָתּהּ ָראוּהָ בָ נוֹת ַויְאַ ְשּׁרוּהָ ְמלָ כוֹת וּפִ ילַ גְ ִשׁים
וַיְהַ לְ לוּהָ :
מוֹ־שׁחַ ר יָפָ ה כ ְַלּבָ נָה בָּ ָרה כַּחַ ָמּה אֲ י ָֻמּה ַכּנּ ְִדגָּלוֹת:
ָ
ִ 6:10מי־ז ֹאת הַ נִּ ְשׁ ָקפָ ה כְּ
6:11אֶ ל־גִּ נַּת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִתּי לִ ְראוֹת ְבּ ִאבֵּ י הַ נָּחַ ל ִל ְראוֹת הֲ פָ ְרחָ ה הַ גֶּפֶ ן הֵ נֵצוּ הָ ִרמֹּנִים:
6:12ל ֹא י ַָדﬠְ ִתּי נַפְ ִשׁי ָשׂמַ ְתנִי מַ ְרכְּ בוֹת ﬠַ ִמּי־נ ִָדיב:
ה־תּחֱ זוּ בַּ שּׁוּלַ ִמּית כִּ ְמחֹ לַ ת הַ מַּ חֲ ָנ ִים:
שׁוּבי ְונֶחֱ זֶה־בָּ ַמ ֶ
ִ
שׁוּבי
ִ
שׁוּבי הַ שּׁוּלַ ִמּית
ִ
שׁוּבי
ִ 7:1
ֲשׂה י ְֵדי אָ ָמּן:
מּוּקי ְי ֵר ַכ ִי כְּ מוֹ חֲ לָ ִאים מַ ﬠ ֵ
7:2מַ ה־יָּפוּ פְ ﬠָ מַ ִי בַּ ְנּﬠָ ִלים בַּ ת־נ ִָדיב חַ ֵ
שּׁוֹשׁנִּים:
ַ
ָ 7:3שׁ ְר ֵר אַ גַּן הַ סַּ הַ ר אַ ל־י ְֶחסַ ר הַ מָּ זֶג ִבּ ְט ֵנ ﬠ ֲֵר ַמת ִח ִטּים סוּגָה בַּ
ְ 7:4שׁנֵי ָשׁ ַד ִי כִּ ְשׁנֵי ﬠֳפָ ִרים תָּ אֳ מֵ י צְ ִביָּה:
ת־ר ִבּים אַ פֵּ כְּ ִמגְ ַדּל הַ ְלּבָ נוֹן צוֹפֶ ה ְפּנֵי ַד ָמּ ֶשׂק:
ל־שׁﬠַ ר בַּ ַ
ָאר כְּ ִמגְ ַדּל הַ ֵשּׁן ﬠֵ י ַנ ִי ְבּ ֵרכוֹת ְבּחֶ ְשׁבּוֹן ﬠַ ַ
7:5צַ וּ ֵ
ֹאשׁ כָּאַ ְרגּ ָָמן מֶ לֶ אָ סוּר בָּ ְרהָ ִטים:
ֹאשׁ ﬠָ לַ ִי ַכּכּ ְַר ֶמל ו ְַדלַּ ת ר ֵ
7:6ר ֵ
7:7מַ ה־יָּפִ ית וּמַ ה־נָּﬠַ ְמ ְתּ אַ הֲ בָ ה בַּ ַתּﬠֲנוּגִ ים:
ְשׁ ַד ִי לְ אַ ְשׁכֹּלוֹת:
7:8ז ֹאת קוֹמָ תֵ ָדּ ְמ ָתה לְ תָ מָ ר ו ָ
וּחים:
7:9אָ מַ ְר ִתּי אֶ ﬠֱלֶ ה ְבתָ מָ ר ֹאחֲ זָה ְבּסַ ְנ ִסנָּיו ְוי ְִהיוּ־נָא ָשׁ ַד ִי כְּ אֶ ְשׁכְּ לוֹת הַ גֶּפֶ ן ְו ֵריחַ אַ פֵּ כּ ַַתּפּ ִ
ישׁ ִרים דּוֹבֵ ב ְשׂפָ ַתי ו ְִשׁנָּי:
דוֹדי לְ מֵ ָ
7:10ו ְִח ֵכּ כְּ יֵין הַ טּוֹב הוֹלֵ לְ ִ

שׁוּקתוֹ:
דוֹדי וְﬠָ לַ י ְתּ ָ
7:11אֲ נִי לְ ִ
דוֹדי ֵנצֵא הַ ָשּׂ ֶדה נָלִ ינָה בַּ כְּ פָ ִרים:
7:12לְ כָה ִ
7:13נ ְַשׁכִּ ימָ ה לַ כְּ ָר ִמים ִנ ְראֶ ה ִאם פָּ ְרחָ ה הַ גֶּפֶ ן ִפּתַּ ח הַ ְסּמָ ַדר הֵ נֵצוּ הָ ִרמּוֹנִ ים ָשׁם אֶ ֵתּן אֶ ת־דּ ַֹדי לָ :
נְתּי לָ :
דּוֹדי צָפַ ִ
ְשׁנִים ִ
ָל־מג ִָדים חֲ ָד ִשׁים גַּם־י ָ
ל־פּ ָתחֵ ינוּ כּ ְ
נוּ־ריחַ וְﬠַ ְ
דּוּד ִאים נ ְָת ֵ
7:14הַ ָ
ִ 8:1מי יִתֶּ ְנ כְּ אָ ח לִ י יוֹנֵק ְשׁ ֵדי ִא ִמּי אֶ ְמצָאֲ בַ חוּץ אֶ ָשׁ ְק גַּם ל ֹא־יָבוּזוּ ִלי:
מּנִי:
8:2אֶ נְהָ ֲג אֲ ִביאֲ אֶ ל־בֵּ ית ִא ִמּי ְתּלַ ְמּ ֵדנִי אַ ְשׁ ְק ִמ ַיּיִן הָ ֶר ַקח ֵמﬠ ֲִסיס ִר ֹ
ִימינוֹ ְתּחַ ְבּ ֵקנִי:
ֹאשׁי ו ִ
ְ 8:3שׂמ ֹאלוֹ תַּ חַ ת ר ִ
ה־תּעֹ ְררוּ אֶ ת־הָ אַ הֲ בָ ה ﬠַ ד ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ:
ְ
ְרוּשׁלָ ִם ַמה־תָּ ִﬠירוּ וּמַ
ִ 8:4ה ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי אֶ ְתכֶם ְבּנוֹת י ָ
עוֹר ְר ִתּי ָשׁמָּ ה ִח ְבּלַ ְת ִא ֶמּ ָשׁ ָמּה ִח ְבּלָ ה
ל־דּוֹדהּ ַתּחַ ת הַ ַתּפּוּחַ ַ
ָ
ִ 8:5מי ז ֹאת עֹלָ ה ִמן־הַ ִמּ ְדבָּ ר ִמ ְת ַרפֶּ ֶקת ﬠַ
יְלָ ַד ְת :
ִ 8:6שׂימֵ נִי כַחוֹתָ ם ﬠַ ל־לִ בֶּ כַּחוֹתָ ם ﬠַ ל־זְ רוֹﬠֶ כִּ י־ﬠַ זָּה כַמָּ וֶת אַ הֲ בָ ה ָק ָשׁה כִ ְשׁאוֹל ִקנְאָ ה ְר ָשׁפֶ יהָ ִר ְשׁפֵּ י אֵ שׁ
ַשׁלְ הֶ בֶ ְתיָה:
ַ 8:7מיִם ַר ִבּים ל ֹא יוּכְ לוּ ְלכַבּוֹת אֶ ת־הָ אַ הֲ בָ ה וּנְהָ רוֹת ל ֹא י ְִשׁ ְטפוּהָ ִאם־יִתֵּ ן ִאישׁ אֶ ת־כָּל־הוֹן בֵּ יתוֹ בָּ אַ הֲ בָ ה בּוֹז
יָבוּזוּ לוֹ:
ֲשׂה לַ אֲ חֹ תֵ נוּ בַּ יּוֹם ֶשׁיְּ דֻ בַּ ר־בָּ הּ:
ְשׁ ַדיִם אֵ ין לָ הּ מַ ה־ ַנּﬠ ֶ
8:8אָ חוֹת לָ נוּ ְקטַ נָּה ו ָ
ם־דּלֶ ת ִהיא נָצוּר ﬠָ לֶ יהָ לוּחַ אָ ֶרז:
ִ 8:9אם־חוֹמָ ה ִהיא נ ְִבנֶה ﬠָ לֶ יהָ ִט ַירת כָּסֶ ף ו ְִא ֶ
ִיתי ְבﬠֵ ינָיו כְּ מוֹצְ אֵ ת ָשׁלוֹם:
ְשׁ ַדי כּ ִַמּגְ ָדּלוֹת אָ ז הָ י ִ
8:10אֲ נִי חוֹמָ ה ו ָ
8:11כּ ֶֶרם הָ יָה לִ ְשׁ מֹה ְבּבַ ﬠַ ל הָ מוֹן נ ַָתן אֶ ת־הַ כּ ֶֶרם לַ נּ ְֹט ִרים ִאישׁ י ִָבא ְבּ ִפ ְריוֹ אֶ לֶ ף כָּסֶ ף:
וּמאתַ יִם לְ ֹנ ְט ִרים אֶ ת־פִּ ְריוֹ:
8:12כּ ְָר ִמי ֶשׁלִּ י לְ פָ נָי הָ אֶ לֶ ף לְ ְשׁ מֹה ָ
יﬠינִי:
יבים ְלקוֹלֵ הַ ְשׁ ִמ ִ
8:13הַ יוֹ ֶשׁבֶ ת בַּ ַגּנִּים חֲ בֵ ִרים ַמ ְק ִשׁ ִ
ה־ל לִ צְ ִבי אוֹ ְלעֹפֶ ר הָ אַ יָּלִ ים ﬠַ ל הָ ֵרי ְב ָשׂ ִמים:
דּוֹדי ְוּדמֵ ְ
ְ 8:14בּ ַרח ִ
 Isaiahישעיה
ְהוּדה:
יוֹתם אָ חָ ז י ְִחזְ ִקיָּהוַּ 1מ ְלכֵי י ָ
ימי ﬠֻזִּ יָּהוּ ָ
ירוּשׁלָ ִם ִבּ ֵ
ָ
ְהוּדה ִו
ְשׁ ְﬠיָהוּ בֶ ן־אָ מוֹץ אֲ ֶשׁר חָ זָה ﬠַ ל־י ָ
1:1חֲ זוֹן י ַ
ִ 1:2שׁ ְמעוּ ָשׁמַ יִם וְהַ אֲ זִ ינִי אֶ ֶרץ כִּ י יְהוָה ִדּבֵּ ר בָּ נִים גִּ ַדּלְ ִתּי וְרוֹמַ ְמ ִתּי וְהֵ ם פָּ ְשׁעוּ ִבי:
1:3י ַָדע שׁוֹר קֹ נֵהוּ וַחֲ מוֹר אֵ בוּס ְבּﬠָ לָ יו ְוי ְִשׂ ָראֵ ל 2ל ֹא י ַָדע וְﬠַ ִמּי 3ל ֹא ִה ְתבּוֹנָן:
ת־קדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ָנזֹרוּ אָ חוֹר:
יתים ﬠָ זְ בוּ אֶ ת־יְהוָה נִאֲ צוּ אֶ ְ
1:4הוֹי גּוֹי חֹ טֵ א ﬠַ ם כֶּבֶ ד ﬠָ ון ז ֶַרע ְמ ֵרﬠִ ים בָּ נִים מַ ְשׁ ִח ִ
תּוֹסיפוּ סָ ָרה כָּל־ ר ֹאשׁ לָ חֳ לִ י ְוכָל־לֵ בָ ב ַדּוָּי:
1:5ﬠַ ל ֶמה תֻ כּוּ עוֹד ִ
בּוּרה וּמַ כָּה ְט ִריָּה ל ֹא־זֹרוּ ְול ֹא חֻ בָּ שׁוּ ְול ֹא ֻרכְּ כָה בַּ ָשּׁ ֶמן:
ַף־רגֶל וְﬠַ ד־ ר ֹאשׁ אֵ ין־בּוֹ ְמתֹם פֶּ צַ ע וְחַ ָ
ִ 1:6מכּ ֶ
וּשׁ ָמ ָמה כְּ ַמ ְהפֵּ כַת ז ִָרים:
אֹתהּ ְ
1:7אַ ְרצְ כֶם ְשׁ ָמ ָמה ﬠָ ֵריכֶם ְשׂרֻ פוֹת אֵ שׁ אַ ְד ַמ ְתכֶם ְלנֶגְ ְדּכֶם ז ִָרים אֹכְ ִלים ָ
נְצוּרה:
ָ
ְנוֹת ָרה בַ ת־צִ יּוֹן כְּ סֻ כָּה ְבכ ֶָרם כִּ ְמלוּנָה ְב ִמ ְק ָשׁה כְּ ִﬠיר
1:8ו ְ
4
הוֹתיר לָ נוּ ָשׂ ִריד כִּ ְמﬠָ ט כִּ ְסדֹם וְהָ יִינוּ לַ ֲﬠמ ָֹרה ָדּ ִמינוּ:
1:9לוּלֵ י יְהוָה צְ בָ אוֹת ִ
תּוֹרת אֱ הֵ ינוּ ﬠַ ם ֲﬠמ ָֹרה:
ִ 1:10שׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה ְקצִ ינֵי ְסדֹם הַ אֲ זִ ינוּ ַ
תּוּדים ל ֹא
יאים ו ְַדם פָּ ִרים וּכְ בָ ִשׂים וְﬠַ ִ
ילים וְחֵ לֶ ב ְמ ִר ִ
ֹאמר יְהוָה ָשׂבַ ְﬠ ִתּי עֹלוֹת אֵ ִ
1:11לָ ָמּה־לִּ י רֹב־זִ ְבחֵ יכֶם י ַ
חָ פָ צְ ִתּי:
י־ב ֵקּשׁ ז ֹאת ִמיּ ְֶדכֶם ְרמֹס חֲ ֵצ ָרי:
1:12כִּ י ָתבֹאוּ לֵ ָראוֹת פָּ נָי ִמ ִ
ְשׁבָּ ת ְקר ֹא ִמ ְק ָרא ל ֹא־אוּכַל אָ וֶן וַﬠֲצָ ָרה:
ת־שׁוְא ְקטֹ ֶרת תּוֹﬠֵ בָ ה ִהיא לִ י חֹ ֶדשׁ ו ַ
ָ
תוֹסיפוּ הָ ִביא ִמ ְנחַ
ִ
1:13ל ֹא
יתי נְ שׂ ֹא:
נִלאֵ ִ
1:14חָ ְד ֵשׁיכֶם וּמוֹﬠ ֲֵדיכֶם ָשׂנְאָ ה נ ְַפ ִשׁי הָ יוּ ﬠָ לַ י לָ טֹ ַרח ְ
וּבפָ ִר ְשׂכֶם ַכּפֵּ יכֶם אַ ﬠְ לִ ים ﬠֵ ינַי ִמכֶּם גַּם כִּ י־תַ ְרבּוּ ְת ִפלָּ ה אֵ י ֶננִּי שֹׁמֵ ﬠַ י ְֵדיכֶם ָדּ ִמים ָמלֵ אוּ:
ְ 1:15
ַ 1:16רחֲ צוּ ִהזַּכּוּ הָ ִסירוּ רֹﬠַ מַ ﬠַ ְללֵ יכֶם ִמ ֶנּגֶד ﬠֵ ינָי ִח ְדלוּ הָ ֵרﬠַ :
ִ 1:17ל ְמדוּ הֵ יטֵ ב ִדּ ְרשׁוּ ִמ ְשׁפָּ ט אַ ְשּׁ רוּ חָ מוֹץ ִשׁ ְפטוּ יָתוֹם ִריבוּ אַ ְלמָ נָה:
ַצֶּמר י ְִהיוּ:
ַשּׁלֶ ג יַלְ ִבּינוּ ִאם־י ְַא ִדּימוּ כַתּוֹלָ ע כּ ֶ
ַשּׁנִי 5כּ ֶ
ְ 1:18לכוּ־נָא ְו ִנוָּכְ חָ ה י ֹאמַ ר יְהוָה ִאם־י ְִהיוּ חֲ טָ אֵ יכֶם כּ ָ
וּשׁמַ ﬠְ תֶּ ם טוּב הָ אָ ֶרץ תּ ֹאכֵלוּ:
ִ 1:19אם־תּ ֹאבוּ ְ
יתם חֶ ֶרב ְ 1תּאֻ כְּ לוּ כִּ י פִּ י יְהוָה ִדּבֵּ ר:
וּמ ִר ֶ
ם־תּמָ אֲ נוּ ְ
1:20ו ְִא ְ
ִ LXX and 36:1חזְ ִקיָּהוּ 1 viz
ִשׂ ָראֵ ל 3
) hpgrו(  DSS(1QIsa(a)) MT Tg Vgי ְִשׂ ָראֵ ל ְ DSS(4QIsa(j)) LXX Syr Vg(Mss) //וי ְ
 DSS(1QIsa(a)) Hebrew Mss LXX Syrוְﬠַ ִמּי  DSS(4QIsa(a)) MT Tg Vg //ﬠַ ִמּי 3
 DSS(1QIsa(a)) MTהָ יִינוּ  LXX and Romans 9:29 //וְהָ יִינוּ 9
ַשּׁנִי 18
ַשּׁנִים  DSS(1QIsa(a)) Hebrew Mss LXX Syr Vg //כּ ָ
 MTכּ ָ

1
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4
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1:21אֵ יכָה הָ יְתָ ה לְ זוֹנָה ִק ְריָה נֶאֱ מָ נָה ְמלֵ אֲ ִתי ִמ ְשׁפָּ ט צ ֶֶדק י ִָלין בָּ הּ וְﬠַ ָתּה ְמ ַרצְּ ִחים:
1:22כּ ְַספֵּ הָ יָה לְ ִסיגִ ים סָ ְבאֵ מָ הוּל בַּ מָּ יִם:
מ ִנים יָתוֹם ל ֹא י ְִשׁפֹּ טוּ ְו ִריב אַ ְל ָמנָה ל ֹא־יָבוֹא
רוֹדפֵ יַ 3שׁלְ ֹ
סוֹר ִרים חַ ְב ֵרי ַ 2גּנּ ִָבים כֻּלּוֹ אֹהֵ ב שֹׁחַ ד ְ
ְ
ָ 1:23שׂ ַר ִי
אֲ לֵ יהֶ ם:
1:24לָ כֵן נְאֻ ם הָ אָ דוֹן יְהוָה צְ בָ אוֹת אֲ ִביר י ְִשׂ ָראֵ ל הוֹי אֶ נָּחֵ ם ִמ ָצּ ַרי ו ְִאנּ ְָק ָמה ֵמאוֹיְבָ י:
ָל־בּ ִדילָ ִי :
ירה כּ ְ
1:25וְאָ ִשׁיבָ ה י ִָדי ﬠָ לַ ִי וְאֶ צְ רֹף ַכּבֹּר ִסי ָג ִי וְאָ ִס ָ
צֶּדק ִק ְריָה נֶאֱ ָמנָה:
שׁנָה וְיֹ ֲﬠ ַצ ִי כְּ בַ ְתּ ִחלָּ ה אַ חֲ ֵרי־כֵן י ִָקּ ֵרא לָ ִﬠיר הַ ֶ
1:26וְאָ ִשׁיבָ ה שֹׁפְ טַ ִי כְּ בָ ִרא ֹ
ְשׁבֶ יהָ ִבּצְ ָד ָקה:
1:27צִ יּוֹן ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט ִתּפָּ ֶדה ו ָ
ְשׁבֶ ר ֹפּ ְשׁﬠִ ים וְחַ ָטּ ִאים י ְַח ָדּו ְו עֹזְ בֵ י יְהוָה יִכְ לוּ:
1:28ו ֶ
1:29כִּ י יֵבֹשׁוּ מֵ אֵ ילִ ים אֲ ֶשׁר חֲ מַ ְדתֶּ ם וְתַ ְחפְּ רוּ ֵמהַ גַּנּוֹת אֲ ֶשׁר ְבּחַ ְרתֶּ ם:
ר־מיִם אֵ ין לָ הּ:
1:30כִּ י ִת ְהיוּ כְּ אֵ לָ ה נֹבֶ לֶ ת ﬠָ לֶ הָ וּכְ ַגנָּה אֲ ֶשׁ ַ
1:31וְהָ יָה הֶ חָ סֹן לִ ְנעֹ ֶרת וּ ֹפﬠֲלוֹ לְ נִיצוֹץ וּבָ ֲﬠ רוּ ְשׁנֵיהֶ ם י ְַח ָדּו וְאֵ ין ְמכַבֶּ ה:
ִירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ו
ְשׁ ְﬠיָהוּ בֶּ ן־אָ מוֹץ ﬠַ ל־י ָ
2:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר חָ זָה י ַ
2:2וְהָ יָה ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים נָכוֹן י ְִהיֶה הַ ר בֵּ ית־יְהוָה ְבּ ר ֹאשׁ הֶ הָ ִרים וְנִ ָשּׂא ִמגְּ בָ עוֹת ְונָהֲ רוּ אֵ לָ יו כָּל־הַ גּוֹיִם:
2:3וְהָ ְלכוּ ﬠַ ִמּים ַר ִבּים וְאָ ְמרוּ ְלכוּ ְו ַנﬠֲלֶ ה אֶ ל־הַ ר־יְהוָה וְאֶ ל4־בֵּ ית אֱ הֵ י יַﬠֲקֹב וְיֹ ֵרנוּ ִמ ְדּ ָרכָיו ְונ ְֵלכָה ְבּאֹ ְרחֹ תָ יו כִּ י
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
תוֹרה ְוּדבַ ר־יְהוָה ִמ
ִמצִּ יּוֹן תֵּ צֵא ָ
ִשּׂא גוֹי אֶ ל־גּוֹי
בוֹתם לְ ִא ִתּים וַחֲ נִיתוֹתֵ יהֶ ם לְ מַ זְ מֵ רוֹת ל ֹא־י ָ
ְשׁפַ ט בֵּ ין הַ גּוֹיִם וְהוֹכִ יחַ לְ ﬠַ ִמּים ַר ִבּים וְכִ ְתּתוּ חַ ְר ָ
2:4ו ָ
חֶ ֶרב וְל ֹא־יִלְ ְמדוּ עוֹד ִמלְ חָ מָ ה:
2:5בֵּ ית יַﬠֲקֹב לְ כוּ ְונֵלְ כָה ְבּאוֹר יְהוָה:
וּבי ְַל ֵדי נָכְ ִרים י ְַשׂ ִפּיקוּ:
2:6כִּ י נ ַָט ְשׁ ָתּה ﬠַ ְמּ בֵּ ית יַﬠֲקֹב כִּ י ָמ ְלאוּ ִמ ֶקּ ֶדם וְעֹ נְ נִים כַּפְּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
ֹתיו:
סוּסים וְאֵ ין ֵקצֶה ְל ַמ ְרכְּ ב ָ
2:7ו ִַתּ ָמּלֵ א אַ ְרצוֹ כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב וְאֵ ין ֵקצֶה ְלאֹ צְ ר ָֹתיו ו ִַתּ ָמּלֵ א אַ ְרצוֹ ִ
ֲשׂה י ָָדיו י ְִשׁתַּ חֲ ווּ לַ אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֶ צְ ְבּעֹתָ יו:
2:8ו ִַתּמָּ לֵ א אַ ְרצוֹ אֱ לִ ילִ ים לְ מַ ﬠ ֵ
ל־תּ ָשּׂא לָ הֶ ם:
ל־אישׁ וְאַ ִ
2:9וַיִּ ַשּׁח אָ ָדם וַיִּ ְשׁפַּ ִ
2:10בּוֹא בַ צּוּר ו ְִהטָּ מֵ ן בֶּ ﬠָ פָ ר ִמפְּ נֵי פַּ חַ ד יְהוָה וּמֵ הֲ ַדר גְּ ֹאנוֹ:
ְשׁח רוּם אֲ נ ִָשׁים וְנִ ְשׂגַּב יְהוָה ְלבַ דּוֹ בַּ יּוֹם הַ הוּא:
2:11ﬠֵ י ֵני גּ ְַבהוּת אָ ָדם ָשׁפֵ ל ו ַ
5
ְשׁפֵ ל:
2:12כִּ י יוֹם לַ יהוָה צְ בָ אוֹת ﬠַ ל כָּל־גֵּאֶ ה ו ָָרם וְﬠַ ל כָּל־ ִנ ָשּׂא ְו ָגבֹהַּ ו ָ
2:13וְﬠַ ל כָּל־אַ ְרזֵי הַ ְלּבָ נוֹן הָ ָר ִמים וְהַ נִּ ָשּׂ ִאים וְﬠַ ל כָּל־אַ לּוֹנֵי הַ בָּ ָשׁן:
2:14וְﬠַ ל כָּל־הֶ הָ ִרים הָ ָר ִמים וְﬠַ ל כָּל־הַ גְּ בָ עוֹת הַ ִנּ ָשּׂאוֹת:
צוּרה:
ָל־מגְ ָדּל ָגּבֹהּ וְﬠַ ל כָּל־חוֹמָ ה ְב ָ
2:15וְﬠַ ל כּ ִ
ָל־שׂכִ יּוֹת הַ חֶ ְמ ָדּה:
2:16וְﬠַ ל כָּל־אֳ נִיּוֹת תַּ ְר ִשׁישׁ וְﬠַ ל כּ ְ
ְשׁפֵ ל רוּם אֲ נ ִָשׁים ְו ִנ ְשׂגַּב יְהוָה לְ בַ דּוֹ בַּ יּוֹם הַ הוּא:
ְשׁח גּ ְַבהוּת הָ אָ ָדם ו ָ
2:17ו ַ
2:18וְהָ אֱ לִ ילִ ים כָּלִ יל יַחֲ פוּ:
וּב ְמ ִחלּוֹת ﬠָ פָ ר ִמפְּ נֵי פַּ חַ ד יְהוָה וּמֵ הֲ ַדר גְּ אוֹנוֹ ְבּקוּמוֹ לַ ֲﬠרֹץ הָ אָ ֶרץ:
2:19וּבָ אוּ ִבּ ְמﬠָ רוֹת צ ִֻרים ִ
2:20בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְַשׁ ִלי הָ אָ ָדם אֵ ת אֱ ִלילֵ י כ ְַספּוֹ וְאֵ ת אֱ לִ ילֵ י זְ הָ בוֹ אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ־לוֹ ְל ִה ְשׁ ַתּחֲ ות לַ חֲ פַ ְרפָּ רוֹת
וְלָ ﬠֲטַ לֵּ פִ ים:
וּב ְסﬠִ פֵ י הַ ְסּלָ ﬠִ ים ִמפְּ נֵי פַּ חַ ד ְי הוָה וּמֵ הֲ ַדר גְּ אוֹנוֹ ְבּקוּמוֹ לַ ֲﬠ רֹץ הָ אָ ֶרץ:
2:21לָ בוֹא ְבּ ִנ ְקרוֹת הַ צּ ִֻרים ִ
ִ 2:22ח ְדלוּ לָ כֶם ִמן־הָ אָ ָדם אֲ ֶשׁר נְ ָשׁמָ ה ְבּאַ פּוֹ כִּ י־בַ מֶּ ה נ ְֶח ָשׁב הוּא:
ן־מיִם:
וּמ ְשׁﬠֵ נָה כֹּל ִמ ְשׁﬠַ ן־לֶ חֶ ם ְוכֹל ִמ ְשׁﬠַ ָ
יהוּדה ַמ ְשׁﬠֵ ן ַ
וּמ ָ
רוּשׁלַ ִם ִ
3:1כִּ י ִהנֵּה הָ אָ דוֹן יְהוָה צְ בָ אוֹת ֵמ ִסיר ִמי ָ
3:2גִּ בּוֹר ו ְִאישׁ ִמלְ חָ מָ ה שׁוֹפֵ ט ְונ ִָביא ְו קֹ סֵ ם ְוז ֵָקן:
ַ 3:3שׂר־חֲ ִמ ִשּׁים וּנְשׂוּא פָ נִים וְיוֹﬠֵ ץ וַחֲ כַם חֲ ָר ִשׁים וּנְבוֹן לָ חַ שׁ:
ְ 3:4ונָתַ ִתּי נְ ﬠָ ִרים ָשׂ ֵריהֶ ם וְתַ ﬠֲלוּלִ ים י ְִמ ְשׁלוּ־בָ ם:
3:5וְנִ גַּשׂ הָ ﬠָ ם ִאישׁ ְבּ ִאישׁ ו ְִאישׁ ְבּ ֵרﬠֵ הוּ י ְִרהֲ בוּ הַ נַּﬠַ ר בַּ ָזּ ֵקן וְהַ ִנּ ְקלֶ ה בַּ נִּכְ בָּ ד:
 DSS(1QIsa(a)) Tg Syrבֶ חָ ֶרב  MT //חֶ ֶרב 20

1
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ְשׁפֵ ל( ְ LXX // omit MT Tg Syr Vgו ָגבֹהַּ 12
) ְו ָגבֹהַּ ו ָ
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3:6כִּ י־י ְִת ֹפּשׂ ִאישׁ ְבּאָ ִחיו בֵּ ית אָ ִביו ִשׂ ְמלָ ה לְ כָה ָקצִ ין ִתּ ְהיֶה־לָּ נוּ וְהַ מַּ כְ ֵשׁלָ ה הַ זּ ֹאת ַתּחַ ת י ֶָד :
יתי אֵ ין לֶ חֶ ם וְאֵ ין ִשׂ ְמלָ ה ל ֹא ְת ִשׂימֻ נִי ְקצִ ין ﬠָ ם:
וּבבֵ ִ
מ ר ל ֹא־אֶ ְהיֶה חֹ בֵ שׁ ְ
ִשּׂא בַ יּוֹם הַ הוּא לֵ א ֹ
3:7י ָ
ִיהוּדה נָפָ ל כִּ י־לְ שׁוֹנָם וּמַ ﬠַ לְ לֵ יהֶ ם אֶ ל־יְהוָה לַ ְמ רוֹת ﬠֵ נֵי כְ בוֹדוֹ:
ְרוּשׁלַ ִם ו ָ
3:8כִּ י כ ְָשׁלָ ה י ָ
3:9הַ כּ ַָרת פְּ נֵיהֶ ם ﬠָ נְתָ ה בָּ ם וְחַ טָּ אתָ ם כִּ ְסדֹם ִהגִּ ידוּ ל ֹא כִ חֵ דוּ אוֹי לְ נ ְַפ ָשׁם כִּ י־ג ְָמלוּ לָ הֶ ם ָרﬠָ ה:
י־פ ִרי מַ ﬠַ ְללֵ יהֶ ם י ֹאכֵלוּ:
צַדּיק כִּ י־טוֹב כִּ ְ
ִ 3:10א ְמרוּ ִ
3:11אוֹי לְ ָר ָשׁע ָרע כִּ י־גְ מוּל י ָָדיו יֵﬠָ ֶשׂה לּוֹ:
3:12ﬠַ ִמּי נֹגְ ָשׂיו ְמעוֹלֵ ל ְונ ִָשׁים ָמ ְשׁלוּ בוֹ ﬠַ ִמּי ְמאַ ְשּׁ ֶרי ַמ ְת ִﬠים ו ְֶד ֶר אֹ ְרחֹ תֶ י ִבּלֵּ עוּ:
ִ 3:13נ ָצּב לָ ִריב יְהוָה וְעֹמֵ ד לָ ִדין עמוֹ:1
ְשׂ ָריו וְאַ ֶתּם ִבּﬠַ ְר ֶתּם הַ כּ ֶֶרם גְּ זֵלַ ת הֶ ﬠָ נִי ְבּבָ ֵתּיכֶם:
3:14יְהוָה ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט יָבוֹא ﬠִ ם־זִ ְקנֵי ﬠַ מּוֹ ו ָ
וּפנֵי ﬠֲנִיִּ ים ִתּ ְטחָ נוּ נְאֻ ם־אֲ ֹדנָי יְהוִה צְ בָ אוֹת:
3:15מלכם ַמה־לָּ כֶם ְתּ ַדכְּ אוּ ﬠַ ִמּי ְ
וּמ ַשׂ ְקּרוֹת ﬠֵ י ָניִם הָ לוֹ ְו ָטפֹף ֵתּלַ כְ נָה
3:16וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה יַﬠַ ן כִּ י ג ְָבהוּ ְבּנוֹת צִ יּוֹן וַתֵּ לַ כְ נָה נטוות ְנטוּיוֹת גָּרוֹן ְ
וּב ַרגְ לֵ יהֶ ם ְתּﬠַ כּ ְַסנָה:
ְ
3:17ו ְִשׂפַּ ח אֲ ֹדנָי ָק ְדקֹ ד ְבּנוֹת צִ יּוֹן וַיהוָה פָּ ְתהֵ ן יְﬠָ ֶרה:
יסים וְהַ ַשּׂהֲ ֹרנִים:
3:18בַּ יּוֹם הַ הוּא י ִָסיר יְהוָה  2אֵ ת ִתּפְ אֶ ֶרת הָ ֲﬠכ ִָסים וְהַ ְשּׁ ִב ִ
3:19הַ ְנּ ִטיפוֹת וְהַ ֵשּׁירוֹת וְהָ ְרﬠָ לוֹת:
3:20הַ פְּ אֵ ִרים וְהַ צְּ ﬠָ דוֹת וְהַ ִקּשֻּׁ ִרים וּבָ תֵּ י הַ נֶּפֶ שׁ וְהַ לְּ חָ ִשׁים:
3:21הַ טַּ בָּ עוֹת ְונִזְ מֵ י הָ אָ ף:
יטים:
3:22הַ מַּ חֲ לָ צוֹת וְהַ מַּ ﬠֲטָ פוֹת ְוהַ ִמּ ְטפָּ חוֹת וְהָ חֲ ִר ִ
3:23וְהַ גִּ ְליֹ נִים וְהַ ְסּ ִדינִים וְהַ צְּ נִיפוֹת וְהָ ְר ִד ִידים:
ְתחַ ת ְפּ ִתיגִ יל ַמחֲ גֹ ֶרת ָשׂק
ֲשׂה ִמ ְק ֶשׁה ָק ְרחָ ה ו ַ
ְתחַ ת ַמﬠ ֶ
גוֹרה נִ ְקפָּ ה ו ַ
ְתחַ ת חֲ ָ
ֹשׂם ַמק י ְִהיֶה ו ַ
3:24וְהָ יָה ַתחַ ת בּ ֶ
כִּ י־תַ חַ ת יֹ פִ י:
בוּר ֵת בַּ ִמּלְ חָ ָמה:
ְ 3:25מ ַת ִי בַּ חֶ ֶרב יִפֹּלוּ וּגְ ָ
3:26וְאָ נוּ וְאָ ְבלוּ פְּ ָתחֶ יהָ ְו ִנ ָקּתָ ה לָ אָ ֶרץ תֵּ ֵשׁב:
נִלבָּ שׁ ַרק י ִָקּ ֵרא ִשׁ ְמ ﬠָ לֵ ינוּ אֱ סֹף
4:1וְהֶ חֱ זִ יקוּ ֶשׁבַ ע נ ִָשׁים ְבּ ִאישׁ אֶ חָ ד בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ אמֹר לַ ְחמֵ נוּ נ ֹאכֵל ו ְִשׂ ְמלָ ֵתנוּ ְ
חֶ ְרפָּ תֵ נוּ:
יטת י ְִשׂ ָראֵ ל:
4:2בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה צֶמַ ח יְהוָה לִ צְ ִבי וּלְ כָבוֹד וּפְ ִרי הָ אָ ֶרץ לְ גָאוֹן וּלְ ִת ְפאֶ ֶרת ִל ְפלֵ ַ
רוּשׁלָ ִם:
ירוּשׁלַ ִם ָקדוֹשׁ יֵאָ מֶ ר לוֹ כָּל־הַ כָּתוּב לַ חַ יִּ ים ִבּי ָ
ָ
נּוֹתר ִבּ
4:3וְהָ יָה הַ ִנּ ְשׁאָ ר ְבּצִ יּוֹן וְהַ ָ
וּברוּחַ בָּ ﬠֵ ר:
ְרוּשׁלַ ִם י ִָדיחַ ִמ ִקּ ְרבָּ הּ ְבּ רוּחַ ִמ ְשׁפָּ ט ְ
ת־דּמֵ י י ָ
ִ 4:4אם ָרחַ ץ אֲ ֹדנָי אֵ ת צֹאַ ת ְבּנוֹת־צִ יּוֹן וְאֶ ְ
ל־מ ְק ָראֶ הָ ﬠָ נָן יוֹמָ ם וְﬠָ ָשׁן ְו ֹנגַהּ אֵ שׁ לֶ הָ בָ ה לָ ְילָ ה כִּ י ﬠַ ל־כָּל־כָּבוֹד חֻ פָּ ה:
ָל־מכוֹן הַ ר־צִ יּוֹן וְﬠַ ִ
4:5וּבָ ָרא יְהוָה ﬠַ ל כּ ְ
וּממָּ טָ ר:
4:6וְסֻ כָּה ִתּ ְהיֶה לְ צֵל־יוֹמָ ם מֵ חֹ ֶרב וּלְ מַ ְחסֶ ה וּלְ ִמ ְסתּוֹר ִמ ֶזּ ֶרם ִ
ן־שׁ ֶמן:
דּוֹדי לְ כ ְַרמוֹ כּ ֶֶרם הָ יָה לִ ִיד ִידי ְבּ ֶק ֶרן בֶּ ָ
5:1אָ ִשׁ ָירה נָּא לִ ִיד ִידי ִשׁ ַירת ִ
ַ 5:2ויְﬠַ זְּ ֵקהוּ וַיְסַ ְקּלֵ הוּ וַיִּ טָּ ﬠֵ הוּ שׂ ֵֹרק וַיִּ בֶ ן ִמגְ ָדּל ְבּתוֹכוֹ ְוגַם־י ֶֶקב חָ צֵב בּוֹ וַי ְַקו לַ ﬠֲשׂוֹת ֲﬠנ ִָבים וַיַּﬠַ שׂ ְבּאֻ ִשׁים:
ְהוּדה ִשׁפְ טוּ־נָא בֵּ ינִי וּבֵ ין כּ ְַר ִמי:
ְרוּשׁלַ ִם ו ְִאישׁ י ָ
יוֹשׁבֵ י  3י ָ
5:3וְﬠַ תָּ ה ְ
ֵיתי לַ ﬠֲשׂוֹת ֲﬠנ ִָבים וַיַּﬠַ שׂ ְבּאֻ ִשׁים:
יתי בּוֹ ַמדּוּﬠַ ִקוּ ִ
ַ 5:4מה־לַּ ﬠֲשׂוֹת עוֹד ְלכ ְַר ִמי ְול ֹא ﬠָ ִשׂ ִ
אוֹדיﬠָ ה־נָּא אֶ ְתכֶם אֵ ת אֲ ֶשׁר־אֲ נִ י עֹ ֶשׂה ְלכ ְַר ִמי הָ סֵ ר ְמשׂוּכָּתוֹ וְהָ יָה ְלבָ ﬠֵ ר פָּ רֹץ גְּ ֵדרוֹ וְהָ יָה ְל ִמ ְר ָמס:
5:5וְﬠַ ָתּה ִ
5:6וַאֲ ִשׁיתֵ הוּ בָ ָתה ל ֹא ִיזּ ֵָמר ְול ֹא יֵﬠָ ֵד ר וְﬠָ לָ ה ָשׁ ִמיר ו ָָשׁיִת וְﬠַ ל הֶ ﬠָ ִבים אֲ צַ וֶּה ֵמהַ ְמ ִטיר ﬠָ לָ יו ָמ ָטר:
ְהוּדה ְנטַ ע ַשׁﬠֲשׁוּﬠָ יו ַוי ְַקו ְל ִמ ְשׁפָּ ט ו ְִהנֵּה ִמ ְשׂפָּ ח ִלצְ ָד ָקה ו ְִהנֵּה
5:7כִּ י כ ֶֶרם יְהוָה צְ בָ אוֹת בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִאישׁ י ָ
צְ ﬠָ ָקה:
ְהוּשׁ ְב ֶתּם ְלבַ ְדּכֶם ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ:
5:8הוֹי מַ גִּ יﬠֵ י בַ יִת ְבּבַ יִת ָשׂ ֶדה ְב ָשׂ ֶדה י ְַק ִריבוּ ﬠַ ד אֶ פֶ ס מָ קוֹם ו ַ
יוֹשׁב:
ְ 5:9בּאָ זְ נָי יְהוָה צְ בָ אוֹת ִאם־ל ֹא בָּ ִתּים ַר ִבּים לְ ַשׁמָּ ה י ְִהיוּ גְּ דֹלִ ים ְו טוֹ ִבים ֵמאֵ ין ֵ
ֲשׂ ֶרת צִ ְמ ֵדּי־כ ֶֶרם יַﬠֲשׂוּ בַּ ת אֶ חָ ת ְוז ֶַרע חֹ מֶ ר יַ ֲﬠ ֶשׂה אֵ יפָ ה:
5:10כִּ י ﬠ ֶ
יקם:
ֶשׁף יַיִן י ְַדלִ ֵ
5:11הוֹי מַ ְשׁכִּ ימֵ י בַ בּ ֶֹקר ֵשׁכָר י ְִרדֹּפוּ ְמאַ חֲ ֵרי בַ נּ ֶ
ֲשׂה י ָָדיו ל ֹא ָראוּ:
וּמﬠ ֵ
5:12וְהָ יָה כִ נּוֹר וָנֶבֶ ל תֹּף וְחָ לִ יל וָיַיִן ִמ ְשׁתֵּ יהֶ ם וְאֵ ת ֹפּﬠַ ל יְהוָה ל ֹא י ִַבּיטוּ ַ
י־דﬠַ ת וּכְ בוֹדוֹ ְמ ֵתי ָרﬠָ ב וַהֲ מוֹנוֹ צִ חֵ ה צ ָָמא:
5:13לָ כֵן גָּלָ ה ﬠַ ִמּי ִמ ְבּ ִל ָ
וּשׁאוֹנָהּ וְﬠָ לֵ ז בָּ הּ:
5:14לָ כֵן ִה ְר ִחיבָ ה ְשּׁאוֹל נַפְ ָשׁהּ וּפָ ﬠ ֲָרה פִ יהָ ִל ְב ִלי־חֹ ק ְוי ַָרד הֲ ָד ָרהּ וַהֲ מוֹנָהּ ְ
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ל־אישׁ וְﬠֵ ינֵי גְ ב ִֹהים ִתּ ְשׁפַּ לְ נָה:
5:15וַיִּ ַשּׁח אָ ָדם וַיִּ ְשׁפַּ ִ
 5:16וַיִּ גְ בַּ הּ 1יְהוָה צְ בָ אוֹת בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט וְהָ אֵ ל הַ ָקּדוֹשׁ נִ ְק ָדּשׁ ִבּצְ ָד ָקה:
5:17ו ְָרעוּ כְ בָ ִשׂים כְּ ָד ְב ָרם וְחָ ְרבוֹת מֵ ִחים גְּ ָדיִם 2י ֹאכֵלוּ:
5:18הוֹי מ ְֹשׁכֵי הֶ ﬠָ ון ְבּחַ ְבלֵ י הַ ָשּׁוְא ְו ַכﬠֲבוֹת הָ ֲﬠגָלָ ה חַ טָּ אָ ה:
ֲשׂהוּ לְ מַ ﬠַ ן ִנ ְראֶ ה ו ְִת ְק ַרב וְתָ בוֹאָ ה ֲﬠ ַצת ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ְונ ֵָדﬠָ ה:
ישׁה מַ ﬠ ֵ
5:19הָ א ְֹמ ִרים יְמַ הֵ ר י ִָח ָ
וּמתוֹק ְל ָמ ר:
5:20הוֹי הָ א ְֹמ ִרים לָ ַרע טוֹב וְלַ טּוֹב ָרע ָשׂ ִמים חֹ ֶשׁ לְ אוֹר וְאוֹר לְ חֹ ֶשׁ ָשׂ ִמים ַמ ר ְל ָמתוֹק ָ
5:21הוֹי חֲ כ ִָמים ְבּﬠֵ ינֵיהֶ ם ְו ֶנגֶד פְּ נֵיהֶ ם ְנבֹנִים:
בּוֹרים לִ ְשׁתּוֹת יָיִן וְאַ ְנ ֵשׁי־חַ יִל לִ ְמ ֹס ֵשׁכָר:
5:22הוֹי גִּ ִ
יקים י ִָסירוּ ִממֶּ נּוּ:
יקי ָר ָשׁע ﬠֵ ֶקב שֹׁחַ ד וְצִ ְד ַקת צ ִַדּ ִ
5:23מַ צְ ִדּ ֵ
תּוֹרת
וּפ ְרחָ ם כָּאָ בָ ק יַﬠֲלֶ ה כִּ י ָמאֲ סוּ אֵ ת ַ
5:24לָ כֵן כֶּאֱ כֹל ַקשׁ לְ שׁוֹן אֵ שׁ וַחֲ ַשׁשׁ לֶ הָ בָ ה י ְִרפֶּ ה ָשׁ ְר ָשׁם כַּמָּ ק י ְִהיֶה ִ
יְהוָה צְ בָ אוֹת וְאֵ ת ִא ְמ ַרת ְקדוֹשׁ־י ְִשׂ ָראֵ ל נִאֵ צוּ:
5:25ﬠַ ל־כֵּן חָ ָרה אַ ף־יְהוָה ְבּﬠַ מּוֹ וַיֵּט יָדוֹ ﬠָ לָ יו וַ ַיּכֵּהוּ וַיִּ ְרגְּ זוּ הֶ הָ ִרים ו ְַתּ ִהי נ ְִבלָ ָתם כַּסּוּחָ ה ְבּ ֶק ֶרב חוּצוֹת ְבּכָל־ז ֹאת
ֹא־שׁב אַ פּוֹ וְעוֹד יָדוֹ ְנטוּיָה:
ל ָ
ְשׁ ַרק לוֹ ִמ ְקצֵה הָ אָ ֶרץ ו ְִהנֵּה ְמהֵ ָרה ַקל יָבוֹא:
ָשׂא־נֵס לַ גּוֹיִם מֵ ָרחוֹק ו ָ
ְ 5:26ונ ָ
נִתּק ְשׂרוֹ ְנﬠָ לָ יו:
ִישׁן ְול ֹא נִפְ ַתּח אֵ זוֹר חֲ לָ ָציו ְול ֹא ַ
ין־כּוֹשׁל בּוֹ ל ֹא יָנוּם ְול ֹא י ָ
ֵ
5:27אֵ ין־ﬠָ יֵף וְאֵ
ָל־ק ְשּׁתֹתָ יו ְדּרֻ כוֹת פַּ ְרסוֹת סוּסָ יו ַכּ ַצּר נ ְֶח ָשׁבוּ ְוג ְַלגִּ לָּ יו כַּסּוּפָ ה:
5:28אֲ ֶשׁר ִחצָּיו ְשׁנוּנִים ְוכ ַ
ְשׁאַ ג כַּכְּ פִ ִירים ְו ִינְהֹ ם ְוי ֹאחֵ ז טֶ ֶרף ְויַפְ לִ יט וְאֵ ין ַמצִּ יל:
ְ 5:29שׁאָ גָה לוֹ כַּלָּ ִביא ו ָ
ְ 5:30ויִנְהֹ ם ﬠָ לָ יו בַּ יּוֹם הַ הוּא כְּ נַהֲ ַמת־יָם ְונִבַּ ט לָ אָ ֶרץ ו ְִהנֵּה־חֹ ֶשׁ ַצר וָאוֹר חָ ַשׁ בַּ ﬠ ֲִריפֶ יהָ :
ִ 6:1בּ ְשׁנַת־מוֹת הַ ֶמּלֶ ﬠֻזִּ יָּהוּ וָאֶ ְראֶ ה אֶ ת־יְהוָה  3יֹ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א ָרם ְו ִנ ָשּׂא וְשׁוּלָ יו ְמלֵ ִאים אֶ ת־הַ הֵ יכָל:
וּב ְשׁ ַתּיִם
וּב ְשׁ ַתּיִם ְיכַסֶּ ה ַרגְ לָ יו ִ
עֹמ ִדים ִמ ַמּﬠַ ל לוֹ ֵשׁשׁ כְּ נָפַ יִם ֵשׁשׁ כְּ נָפַ יִם ְלאֶ חָ ד ִבּ ְשׁ ַתּיִם ְיכַסֶּ ה פָ נָיו ִ
ְ 6:2שׂ ָר ִפים ְ
יְעוֹפֵ ף:
6:3ו ְָק ָרא זֶה אֶ ל־זֶה וְאָ מַ ר ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְהוָה צְ בָ אוֹת ְמל ֹא כָל־הָ אָ ֶרץ כְּ בוֹדוֹ:
קּוֹרא וְהַ בַּ יִת יִמָּ לֵ א ﬠָ ָשׁן:
6:4וַ ָיּנֻעוּ אַ מּוֹת הַ ִסּ ִפּים ִמקּוֹל הַ ֵ
יוֹשׁב כִּ י אֶ ת־הַ ֶמּלֶ יְהוָה
ם־ט ֵמא ְשׂפָ תַ יִם אָ נֹכִ י ֵ
וּבתוֹ ﬠַ ְ
א־שׂפָ ַתיִם אָ נֹכִ י ְ
יתי כִּ י ִאישׁ ְט ֵמ ְ
י־נִד ֵמ ִ
אוֹי־לי כִ ְ
ִ
6:5וָאֹמַ ר
צְ בָ אוֹת ָראוּ ﬠֵ ינָי:
וּביָדוֹ ִרצְ פָּ ה ְבּ ֶמ ְל ַקחַ יִם לָ ַקח ֵמﬠַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
6:6וַיָּﬠָ ף אֵ לַ י אֶ חָ ד ִמן־הַ ְשּׂ ָר ִפים ְ
ל־שׂפָ תֶ י וְסָ ר ﬠֲו ֶנ וְחַ טּ ֹאתֶ י ְ 4תּכֻפָּ ר:
6:7וַ ַיּגַּע ﬠַ ל־פִּ י וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה ָנגַע זֶה ﬠַ ְ
וּמי יֵלֶ ־לָ נוּ וָאֹמַ ר ִה ְנ ִני ְשׁלָ חֵ נִי:
ת־מי אֶ ְשׁלַ ח ִ
ִ
6:8וָאֶ ְשׁ ַמע אֶ ת־קוֹל אֲ ֹדנָי אֹמֵ ר אֶ
ל־תּ ָד עוּ:
6:9וַיּ ֹאמֶ ר לֵ וְאָ מַ ְר ָתּ לָ ﬠָ ם הַ ֶזּה ִשׁ ְמעוּ ָשׁמוֹﬠַ וְאַ ל־תָּ ִבינוּ ְוּראוּ ָראוֹ וְאַ ֵ
וּלבָ בָ ם י ִָבינוּ
וּבאָ זְ ַניִם י ְִשׁ ְמעוּ ְ
6:10וְהָ ְשמַ ן 5לֵ ב־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה וְאָ זְ נֵיהֶ ם 6הַ כְ בֵּ ד וְﬠֵ ינֵיהֶ ם הָ ַשׁ עם 7פֶּ ן־ ִי ְראֶ וּ ְבﬠֵ ינַים ְ
אתים :8
ְשׁבוּ ְוּרפָ ִ
ו ָ
יוֹשׁב וּבָ ִתּים ֵמאֵ ין אָ ָדם וְהָ אֲ ָדמָ ה ִתּ ָשּׁאֶ ה
ם־שׁאוּ ﬠָ ִרים ֵמאֵ ין ֵ
ד־מתַ י יְהוָה ַויּ ֹאמֶ ר ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ִא ָ
ָ 6:11וא ַֹמר ﬠַ ָ
ְשׁמָ מָ ה:
6:12ו ְִרחַ ק יְהוָה אֶ ת־הָ אָ ָדם ְו ַרבָּ ה הָ ﬠֲזוּבָ ה ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ:
צַּב ָתּהּ:
קֹּדשַׁ 9מ ְ
ְשׁבָ ה וְהָ יְתָ ה ְלבָ ﬠֵ ר כָּאֵ לָ ה ְוכָאַ לּוֹן אֲ ֶשׁר ְבּ ַשׁלֶּ כֶת ַמצֶּבֶ ת בָּ ם ז ֶַרע הַ ֶ
6:13וְעוֹד בָּ הּ ﬠ ֲִשׂ ִריָּה ו ָ
רוּשׁלַ ִם
ן־ר ַמ ְליָהוּ ֶמלֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ְי ָ
ְהוּדה ﬠָ לָ ה ְרצִ ין ֶמלֶ ־אֲ ָרם וּפֶ ַקח בֶּ ְ
ן־יוֹתם בֶּ ן־ﬠֻזִּ יָּהוּ ֶמלֶ י ָ
ָ
ימי אָ חָ ז בֶּ
ַ 7:1וי ְִהי ִבּ ֵ
1
לַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠָ לֶ יהָ וְל ֹא יָכְ לוּ ְל ִהלָּ חֵ ם ﬠָ לֶ יהָ :
 MTוַיִּ גְ בַּ ה  Hebrew Mss Edd //וַיִּ גְ בַּ הּ 16
) strophaד(  MTגּ ִָרים  LXX //גְּ ָדיִם 17
דנָי  Hebrew Mss //יְהוָה 1
)) MT DSS(1QIsa(aאֲ ֹ
ֹאתי 7
את  DSS(1QIsa(a)) LXX //וְחַ טּ ֶ
 MTוְחַ ָטּ ְ


1
2
3
4

תּ ָדעוּ וְהָ ְש ַמן(  MTהַ ְשׁ ֵמן  LXX //וְהָ ְש ַמן 10
) ֵ

5

 MTוְאָ זְ נָיו  LXX //וְאָ זְ נֵיהֶ ם 10

6

שׁעם 10
 MTוְﬠֵ ינָיו הָ ַשׁע  LXX //וְﬠֵ ינֵיהֶ ם הָ ַ
אתים 10
ְשׁבוּ ְוּרפָ ִ
וּלבָ בָ ם י ִָבינוּ ו ָ
וּבאָ זְ ַניִם י ְִשׁ ְמעוּ ְ
וּבאָ זְ נָיו י ְִשׁמָ ע וּלְ בָ בוֹ י ִָבין  LXX //י ְִראֶ וּ ְבﬠֵ ינַים ְ
י ְִראֶ ה ְבﬠֵ ינָיו ְ
 MTו ָָשׁב ו ְָרפָ א לוֹ
9
קֹּדשׁ 13
קֹדשׁ  DSS(1QIsa(a)) //הַ ֶ
ֶ MT

7
8

וּלבַ ב ﬠַ מּוֹ כְּ נוֹﬠַ ֲﬠצֵי־יַﬠַ ר ִמ ְפּנֵי־רוּחַ :
מר נָחָ ה אֲ ָרם ﬠַ ל־אֶ ְפ ָריִם ַו ָיּנַע ְלבָ בוֹ ְ
ַ 7:2ו ֻיּגַּד ְלבֵ ית ָדּוִד לֵ א ֹ
ל־קצֵה ְתּﬠָ לַ ת הַ ְבּ ֵרכָה הָ ﬠֶ ְליוֹנָה
וּשׁאָ ר יָשׁוּב ְבּ ֶנ אֶ ְ
ְשׁﬠְ יָהוּ ֵצא־נָא לִ ְק ַראת אָ חָ ז אַ תָּ ה ְ
7:3וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל־י ַ
ל־מ ִסלַּ ת ְשׂ ֵדה כוֹבֵ ס:
אֶ ְ
ֲשׁנִים הָ אֵ לֶּ ה כִּ י בָּ חֳ ִרי־אַ ף
אוּדים הָ ﬠ ֵ
ל־תּ ָירא וּלְ בָ ְב אַ ל־י ֵַר ִמ ְשּׁנֵי ַזנְבוֹת הָ ִ
7:4וְאָ מַ ְרתָּ אֵ לָ יו ִה ָשּׁמֵ ר וְהַ ְשׁ ֵקט אַ ִ
ן־ר ַמ ְליָהוּ:
ְרצִ ין וַאֲ ָרם וּבֶ ְ
מ ר:
ן־רמַ לְ יָהוּ לֵ א ֹ
7:5יַﬠַ ן כִּ י־יָﬠַ ץ ﬠָ לֶ י אֲ ָרם ָרﬠָ ה אֶ פְ ַריִם וּבֶ ְ
יהוּדה וּ ְנ ִקי ֶצנָּה ְונ ְַב ִקﬠֶ נָּה אֵ לֵ ינוּ ְונ ְַמ ִלי ֶמלֶ ְבּתוֹכָהּ אֵ ת בֶּ ן־טָ ְבאַ ל:
ַ 7:6נﬠֲלֶ ה ִב ָ
7:7כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ל ֹא תָ קוּם ְול ֹא ִת ְהיֶה:
וּב עוֹד ִשׁ ִשּׁים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה יֵחַ ת אֶ ְפ ַריִם ֵמﬠָ ם:
7:8כִּ י ר ֹאשׁ אֲ ָרם ַדּמֶּ ֶשׂק ְו ר ֹאשׁ ַדּמֶּ ֶשׂק ְרצִ ין ְ
ן־ר ַמלְ יָהוּ ִאם ל ֹא ַתאֲ ִמינוּ כִּ י ל ֹא ֵתאָ ֵמנוּ:
ְ 7:9ור ֹאשׁ אֶ פְ ַר ִים שׁ ְֹמרוֹן ְו ר ֹאשׁ שׁ ְֹמרוֹן בֶּ ְ
7:10וַיּוֹסֶ ף יְהוָה ַדּבֵּ ר אֶ ל־אָ חָ ז לֵ אמֹר:
ְ 7:11שׁאַ ל־לְ אוֹת מֵ ִﬠם יְהוָה אֱ הֶ י הַ ְﬠמֵ ק ְשׁאֹלָ ה 2אוֹ הַ גְ בֵּ הַּ לְ מָ ְﬠלָ ה:
ֹאמר אָ חָ ז ל ֹא־אֶ ְשׁאַ ל ְול ֹא־אֲ נַסֶּ ה אֶ ת־יְהוָה:
ַ 7:12ויּ ֶ
7:13וַיּ ֹאמֶ ר ִשׁ ְמעוּ־נָא בֵּ ית ָדּוִד הַ ְמﬠַ ט ִמכֶּם הַ לְ אוֹת אֲ נ ִָשׁים כִּ י ַתלְ אוּ גַּם אֶ ת־אֱ הָ י:
7:14לָ כֵן יִתֵּ ן יְהוָה 3הוּא לָ כֶם אוֹת ִהנֵּה הָ ﬠַ ְל ָמה הָ ָרה וְיֹ לֶ ֶדת בֵּ ן ו ְָק ְראוְּ 4שׁמוֹ ִﬠ ָמּנוּ אֵ ל:
7:15חֶ ְמאָ ה ְוּדבַ שׁ י ֹאכֵל ְל ַדﬠְ תּוֹ ָמאוֹס בָּ ָרע וּבָ חוֹר בַּ טּוֹב:
7:16כִּ י ְבּטֶ ֶרם י ֵַד ע הַ נַּﬠַ ר ָמ ֹאס בָּ ָרע וּבָ חֹ ר בַּ טּוֹב תֵּ ﬠָ זֵב הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר אַ תָּ ה ָקץ ִמפְּ נֵי ְשׁנֵי ְמלָ כֶיהָ :
ְהוּדה אֵ ת ֶמלֶ
7:17י ִָביא יְהוָה ﬠָ לֶ י וְﬠַ ל־ﬠַ ְמּ וְﬠַ ל־בֵּ ית אָ ִבי י ִָמים אֲ ֶשׁר ל ֹא־בָ אוּ ְל ִמיּוֹם סוּר־אֶ ְפ ַריִם ֵמﬠַ ל י ָ
אַ שּׁוּר:
בוֹרה אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ אַ שּׁוּר:
7:18וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִשׁרֹק יְהוָה לַ זְּ בוּב אֲ ֶשׁר ִבּ ְקצֵה ְי ֹא ֵרי ִמצְ ָריִם וְלַ ְדּ ָ
וּבכֹל הַ נַּהֲ ִלים:
וּבכֹל הַ ַנּﬠֲצוּצִ ים ְ
יקי הַ ְסּלָ ﬠִ ים ְ
וּב ְנ ִק ֵ
7:19וּבָ אוּ ְונָחוּ כֻלָּ ם ְבּנַחֲ לֵ י הַ בַּ תּוֹת ִ
ְשׂﬠַ ר הָ ַרגְ לָ יִם ְוגַם אֶ ת־הַ ָזּ ָקן
7:20בַּ יּוֹם הַ הוּא ְיגַלַּ ח אֲ ֹדנָי ְבּ ַתﬠַ ר הַ ְשּׂכִ ָירה ְבּﬠֶ ְב ֵרי נָהָ ר ְבּ ֶמלֶ אַ שּׁוּר אֶ ת־הָ ר ֹאשׁ ו ַ
ִתּ ְספֶּ ה:
וּשׁ ֵתּי־צ ֹאן:
ֶה־אישׁ ﬠֶ גְ לַ ת בָּ ָקר ְ
7:21וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא יְחַ יּ ִ
נּוֹתר ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ:
7:22וְהָ יָה ֵמרֹב ﬠֲשׂוֹת חָ לָ ב י ֹאכַל חֶ ְמאָ ה כִּ י־חֶ ְמאָ ה ְוּדבַ שׁ י ֹאכֵל כָּל־הַ ָ
ֶה־שּׁם אֶ לֶ ף גֶּפֶ ן ְבּאֶ לֶ ף כָּסֶ ף לַ ָשּׁ ִמיר וְלַ ַשּׁיִת י ְִהיֶה:
7:23וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה כָל־מָ קוֹם אֲ ֶשׁר י ְִהי ָ
י־שׁ ִמיר ו ַָשׁיִת ִתּ ְהיֶה כָל־הָ אָ ֶרץ:
7:24בַּ ִחצִּ ים וּבַ ֶקּ ֶשׁת יָבוֹא ָשׁ ָמּה כִּ ָ
וּל ִמ ְר ַמס ֶשׂה:
ְ 7:25וכֹל הֶ הָ ִרים אֲ ֶשׁר בַּ מַּ ﬠְ ֵדּר יֵﬠָ ֵדרוּן ל ֹא־תָ בוֹא ָשׁמָּ ה י ְִראַ ת ָשׁ ִמיר ו ָָשׁיִת וְהָ יָה ְל ִמ ְשׁלַ ח שׁוֹר ְ
תב ﬠָ לָ יו ְבּחֶ ֶרט אֱ נוֹשׁ לְ מַ הֵ ר ָשׁלָ ל חָ שׁ בַּ ז:
8:1וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י ַקח־לְ גִּ לָּ יוֹן גָּדוֹל וּכְ ֹ
אוּריָּה הַ כֹּהֵ ן וְאֶ ת־זְ כ ְַריָה 5בֶּ ן־בֶּ ֶרכְ יָה:6
ידה ִלּי ﬠֵ ִדים נֶאֱ ָמנִים אֵ ת ִ
8:2וְאָ ִﬠ ָ
8:3וָאֶ ְק ַרב אֶ ל־הַ נּ ְִביאָ ה ו ַַתּהַ ר ו ֵַתּלֶ ד בֵּ ן ַויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י ְק ָרא ְשׁמוֹ מַ הֵ ר ָשׁלָ ל חָ שׁ בַּ ז:
ִשּׂא אֶ ת־חֵ יל ַדּמֶּ ֶשׂק וְאֵ ת ְשׁלַ ל שׁ ְֹמרוֹן ִל ְפנֵי ֶמלֶ אַ שּׁוּר:
8:4כִּ י ְבּטֶ ֶרם י ֵַד ע הַ נַּﬠַ ר ְקר ֹא אָ ִבי ו ְִא ִמּי י ָ
8:5וַיֹּ סֶ ף יְהוָה ַדּבֵּ ר אֵ לַ י עוֹד לֵ אמֹר:
ן־רמַ ְליָהוּ:
ת־רצִ ין וּבֶ ְ
וּמשׂוֹשׂ אֶ ְ
8:6יַﬠַ ן כִּ י מָ אַ ס הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֵ ת מֵ י הַ ִשּׁ חַ הַ הֹ לְ כִ ים ְלאַ ט ְ
ת־מלֶ אַ שּׁוּר וְאֶ ת־כָּל־כְּ בוֹדוֹ וְﬠָ לָ ה
ֶ
ֲצוּמים וְהָ ַר ִבּים אֶ
8:7וְלָ כֵן ִהנֵּה אֲ ֹדנָי מַ ﬠֲלֶ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ ת־מֵ י הַ נָּהָ ר הָ ﬠ ִ
דוֹתיו:
יקיו וְהָ לַ ﬠַ ל־כָּל־גְּ ָ
ﬠַ ל־כָּל־אֲ פִ ָ
יהוּדה ָשׁ טַ ף וְﬠָ בַ ר ﬠַ ד־ ַצוָּאר יַגִּ יﬠַ וְהָ יָה מֻ טּוֹת כְּ נָפָ יו ְמל ֹא רֹחַ ב־אַ ְרצְ ִﬠ ָמּנוּ אֵ ל:
ְ 8:8וחָ לַ ף ִבּ ָ
8:9רֹעוּ ﬠַ ִמּים וָחֹ תּוּ וְהַ אֲ זִ ינוּ כֹּל מֶ ְרחַ ֵקּי־אָ ֶרץ ִה ְתאַ זְּ רוּ וָחֹ תּוּ:7
8:10ﬠֻצוּ ﬠֵ צָה וְתֻ פָ ר ַדּ ְבּרוּ ָדבָ ר ְול ֹא יָקוּם כִּ י ﬠִ מָּ נוּ אֵ ל:
ָ MTיכֹל  DSS(1QIsa(a)) LXX Syr Vg and II Kings 15:5 //יָכְ לוּ 1

1

ְ MTשׁאָ לָ ה ְ cf LXX Syr //שׁאֹלָ ה 11
דנָי  DSS(1QIsa(a)) //יְהוָה 14
 MTאֲ ֹ
4
ו ְָק ָראת  LXX(26-106 90(mg) 130 233 394 410(c) 449-770 456 534 764(c)) Mss Bo and Matthew 1:23 //ו ְָק ְראוּ 14
) DSS(1QIsa(a)) LXX(S 311-46ו ְָק ָרא  LXX //ו ְָק ָראתָ MT //
5
 MTזְ כ ְַריָהוּ  DSS(1QIsa(a)) LXX //זְ כ ְַריָה 2
6
 MTיְבֶ ֶרכְ יָהוּ  DSS(4QIsa(e))* //בֶּ ֶרכְ יָהוּ ; DSS(1QIsa(a)) Tg Vg Msיְבֶ ֶרכְ יָה  LXX Syr Vg cfבֶּ ֶרכְ יָה 2
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)ִ MT LXX Tg Vg (dttgה ְתאַ זְּ רוּ וָחֹ תּוּ ִ DSS(1QIsa(a) 4QIsa(e)(vid) 4QIsa(f)(vid)) // addה ְתאַ זְּ רוּ וָחֹ תּוּ 9
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8:11כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה אֵ לַ י ְבּחֶ זְ ַקת 1הַ יָּד ְוי ְִסּ ֵרנִי ִמלֶּ כֶת ְבּ ֶד ֶר הָ ﬠָ ם־הַ זֶּה לֵ אמֹר:
ֹא־ת ְיראוּ וְל ֹא תַ ֲﬠ ִריצוּ:
ת־מוֹראוֹ ל ִ
ָ
ֹאמרוּן ֶק ֶשׁר לְ כֹל אֲ ֶשׁר־י ֹאמַ ר הָ ﬠָ ם הַ ֶזּה ָק ֶשׁר וְאֶ
8:12ל ֹא־ת ְ
מוֹראֲ כֶם וְהוּא מַ ﬠ ֲִרצְ כֶם:
8:13אֶ ת־יְהוָה צְ בָ אוֹת ֹאתוֹ תַ ְק ִדּישׁוּ וְהוּא ַ
רוּשׁלָ ִם:
יוֹשׁב ְי ָ
מוֹקשׁ ְל ֵ
וּל ֵ
8:14וְהָ יָה לְ ִמ ְק ָדּשׁ וּלְ אֶ בֶ ן ֶנגֶף וּלְ צוּר ִמכְ שׁוֹל לִ ְשׁנֵי בָ תֵּ י ִי ְשׂ ָראֵ ל לְ פַ ח ְ
ְ 8:15וכ ְָשׁלוּ בָ ם ַר ִבּים ְונָפְ לוּ ְו ִנ ְשׁבָּ רוּ וְנוֹ ְקשׁוּ ְונִלְ כָּדוּ:
תּוֹרה ְבּ ִלמֻּ ָדי:
עוּדה חֲ תוֹם ָ
8:16צוֹר ְתּ ָ
ֵיתי־לוֹ:
יתי לֵ א ִהים הַ מַּ ְס ִתּיר פָּ נָיו ִמבֵּ ית יַﬠֲקֹב ו ְִקוּ ִ
8:17ו ְִחכִּ ִ
שּׁכֵן ְבּהַ ר
מוֹפ ִתים ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ֵמ ִﬠם יְהוָה צְ בָ אוֹת הַ ֹ
וּל ְ
ִ 8:18הנֵּה אָ נֹכִ י וְהַ יְלָ ִדים אֲ ֶשׁר נָתַ ן־לִ י אֱ ִהיםְ 2לאֹתוֹת ְ
צִ יּוֹן:
ֹאמרוּ אֲ לֵ יכֶם ִדּ ְרשׁוּ אֶ ל־הָ ֹאבוֹת וְאֶ ל־הַ יִּ ְדּ עֹ נִים הַ ְמצ ְַפצְ פִ ים וְהַ מַּ ְהגִּ ים הֲ לוֹא־ﬠַ ם אֶ ל־אֱ הָ יו י ְִד רֹשׁ ְבּﬠַ ד
8:19וְכִ י־י ְ
הַ חַ יִּ ים אֶ ל־הַ ֵמּ ִתים:
ֹאמ רוּ כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר אֵ ין־לוֹ ָשׁחַ ר:
עוּדה ִאם־ל ֹא י ְ
תוֹרה וְלִ ְת ָ
ְ 8:20ל ָ
8:21וְﬠָ בַ ר בָּ הּ ִנ ְק ֶשׁה ו ְָרﬠֵ ב וְהָ יָה כִ י־י ְִרﬠַ ב ו ְִה ְת ַק ַצּף ו ְִקלֵּ ל ְבּמַ לְ כּוֹ וּבֵ א הָ יו וּפָ נָה ְל ָמ ְﬠלָ ה:
צוּקה וַאֲ פֵ לָ ה ְמנ ָֻדּח:
8:22וְאֶ ל־אֶ ֶרץ י ִַבּיט ו ְִהנֵּה צָ ָרה וַחֲ ֵשׁכָה ְמעוּף ָ
8:23כִּ י ל ֹא מוּﬠָ ף לַ אֲ ֶשׁר מוּצָ ק לָ הּ כָּﬠֵ ת הָ ִראשׁוֹן הֵ ַקל אַ ְרצָה זְ בֻלוּן וְאַ ְר ָצה נ ְַפ ָתּ ִלי וְהָ אַ חֲ רוֹן ִהכְ ִבּיד ֶדּ ֶר הַ יָּם
ﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן גְּ ִליל הַ גּוֹיִם:
4
9:1הָ ﬠָ ם הַ יֹּ ְשׁ ִבים 3בַּ חֹ ֶשׁ ָראוּ אוֹר גָּדוֹל יֹ ְשׁבֵ י ְבּאֶ ֶרץ ְו ַצלְ מָ וֶת אוֹר ָנגַהּ ﬠֲלֵ יהֶ ם:
ִ 9:2ה ְר ִבּיתָ הַ גּוֹי לוֹ ִ 5הגְ ַדּלְ תָּ הַ ִשּׂ ְמחָ ה ָשׂ ְמחוּ לְ פָ נֶי כְּ ִשׂ ְמחַ ת בַּ ָקּצִ יר כַּאֲ ֶשׁ ר יָגִ ילוּ ְבּחַ ְלּ ָקם ָשׁלָ ל:
9:3כִּ י אֶ ת־עֹ ל סֻ בֳּלוֹ וְאֵ ת מַ טֵּ ה ִשׁכְ מוֹ ֵשׁבֶ ט הַ ֹנּגֵשׂ בּוֹ הַ ִחתֹּתָ כְּ יוֹם ִמ ְדיָן:
ָל־סאוֹן סֹאֵ ן ְבּ ַרﬠַ שׁ ו ְִשׂ ְמלָ ה ְמגוֹלָ לָ ה ְב ָד ִמים וְהָ יְתָ ה לִ ְשׂ ֵרפָ ה ַמאֲ כֹלֶ ת אֵ שׁ:
9:4כִּ י כ ְ
ר־שׁלוֹם:
ל־שׁכְ מוֹ וַיִּ ָקּ ֵרא ְ 6שׁמוֹ פֶּ לֶ א יוֹﬠֵ ץ אֵ ל גִּ בּוֹר אֲ ִביﬠַ ד ַשׂ ָ
ִתּן־לָ נוּ ו ְַתּ ִהי הַ ִמּ ְשׂ ָרה ﬠַ ִ
9:5כִּ י־יֶלֶ ד יֻלַּ ד־לָ נוּ בֵּ ן נ ַ
וּבצְ ָד ָקה ֵמﬠַ ָתּה
וּלסַ ﬠ ֲָדהּ ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט ִ
ל־מ ְמלַ כְ תּוֹ לְ הָ כִ ין אֹ ָתהּ ְ
ין־קץ ﬠַ ל־כִּ סֵּ א ָדוִד וְﬠַ ַ
ַ 9:6רבָּ ה 7הַ ִמּ ְשׂ ָרה וּלְ ָשׁלוֹם אֵ ֵ
ֲשׂה־זּ ֹאת:
וְﬠַ ד־עוֹלָ ם ִקנְאַ ת יְהוָה צְ בָ אוֹת תַּ ﬠ ֶ
ָ 9:7דּבָ ר ָשׁלַ ח יְהוָהְ 8בּיַﬠֲקֹב ְונָפַ ל ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
וּבגֹ ֶדל לֵ בָ ב לֵ אמֹר:
ְיוֹשׁב שׁ ְֹמרוֹן ְבּגַאֲ וָה ְ
ְ 9:8וי ְָדעוּ הָ ﬠָ ם ֻכּלּוֹ אֶ ְפ ַריִם ו ֵ
נִבנֶה ִשׁ ְק ִמים גּ ָֻדּעוּ וַאֲ ָרזִ ים נַחֲ ִליף:
ְ 9:9לבֵ נִים נָפָ לוּ ְוגָזִ ית ְ
ְשׂגֵּב יְהוָה 9אֶ ת־ ָצ ֵרי ְרצִ ין ﬠָ לָ יו וְאֶ ת־ ֹאיְבָ יו יְסַ כְ סֵ :
9:10וַי ַ
ֹא־שׁב אַ פּוֹ וְעוֹד יָדוֹ נְ טוּיָה:
וּפ ִל ְשׁ ִתּים מֵ אָ חוֹר וַיּ ֹאכְ לוּ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּכָל־פֶּ ה ְבּכָל־ז ֹאת ל ָ
9:11אֲ ָרם ִמ ֶקּ ֶדם ְ
ֹא־שׁב ﬠַ ד־הַ ַמּכֵּהוּ וְאֶ ת־יְהוָה צְ בָ אוֹת ל ֹא ָד ָרשׁוּ:
9:12וְהָ ﬠָ ם ל ָ
9:13וַיַּכְ ֵרת יְהוָה ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ר ֹאשׁ ְו ָזנָב כִּ פָּ ה וְאַ גְ מוֹן בַּ יּוֹם 10אֶ חָ ד:
ה־שּׁ ֶקר הוּא הַ ָזּנָב:
מוֹר ֶ
9:14ז ֵָקן וּנְ שׂוּא־פָ נִים הוּא הָ ר ֹאשׁ ְונ ִָביא ֶ
וּמאֻ ָשּׁ ָריו ְמבֻלָּ ﬠִ ים:
9:15וַיִּ ְהיוּ ְמאַ ְשּׁ ֵרי הָ ﬠָ ם־הַ זֶּה מַ ְתﬠִ ים ְ
וּמ ַרע ְוכָל־פֶּ ה דֹּבֵ ר
חוּריו ל ֹא־י ְִשׂ ַמח אֲ ֹדנָי וְאֶ ת־ ְיתֹמָ יו וְאֶ ת־אַ ְל ְמנֹתָ יו ל ֹא ְי ַרחֵ ם כִּ י כֻלּוֹ חָ נֵף ֵ
9:16ﬠַ ל־כֵּן ﬠַ ל־בַּ ָ
ֹא־שׁב אַ פּוֹ וְעוֹד יָדוֹ נְטוּיָה:
נְבָ לָ ה ְבּכָל־ז ֹאת ל ָ
9:17כִּ י־בָ ﬠ ֲָרה כָאֵ שׁ ִר ְשׁﬠָ ה ָשׁ ִמיר ו ַָשׁיִת תּ ֹאכֵל ו ִַתּ ַצּת ְבּ ִס ְבכֵי הַ יַּﬠַ ר וַיִּ ְתאַ ְבּכוּ גֵּאוּת ﬠָ ָשׁן:
ְ 9:18בּﬠֶ ְב ַרת יְהוָה צְ בָ אוֹת נ ְֶﬠתַּ ם אָ ֶרץ וַי ְִהי הָ ﬠָ ם כְּ ַמאֲ כֹלֶ ת אֵ שׁ ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו ל ֹא י ְַחמֹלוּ:
ל־שׂמ ֹאול וְל ֹא ְשׂבַ ע ִאישׁ ְבּ ַשׂר־זְ ֹרעוֹ י ֹאכֵלוּ:
9:19וַיִּ גְ זֹר ﬠַ ל־י ִָמין ו ְָרﬠֵ ב וַיּ ֹאכַל ﬠַ ְ
) strophaב(  Hebrew Mss Edd Symmachusכְּ חֶ זְ ַקת ְ Hebrew Mss Edd LXX //בּחֶ זְ ַקת 11
 MT DSSיְהוָה  LXX and Hebrews 2:13 //אֱ ִהים 18
 (cf 8:6) MTהַ הֹ לְ כִ ים  LXX(A 109-736 377-564-565 301 407 534) Mss //הַ יֹּ ְשׁ ִבים 1
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) (cf 65:18) BHS n 2(aהַ גּילָ ה  MT Kethib //הַ גּוֹי ל ֹא  MT Qere Tg Syr //הַ גּוֹי לוֹ 3
)) MT DSS(4QIsa(cוַיִּ ְק ָרא  LXX Syr cf. DSS(1QIsa(a)) //וַיִּ ָקּ ֵרא 5
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1
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5
6
7

דנָי  DSS(1QIsa(a)) //יְהוָה 7
 MTאֲ ֹ
 LXXאֱ ִהים  MT //יְהוָה 10
10
 MTיוֹם  DSS LXX(vid) //בַּ יּוֹם 13
8

9

ֹא־שׁב אַ פּוֹ וְעוֹד יָדוֹ
ְהוּדה ְבּכָל־ז ֹאת ל ָ
ַשּׁה י ְַח ָדּו הֵ מָּ ה ﬠַ ל־י ָ
ת־מנ ֶ
ְ
ַשּׁה אֶ ת־אֶ ְפ ַריִם וְאֶ ְפ ַריִם אֶ
ְ 9:20מנ ֶ
נְ טוּיָה:
וּמכ ְַתּ ִבים ﬠָ ָמל כִּ ֵתּבוּ:
10:1הוֹי הַ חֹ ְק ִקים ִח ְק ֵקי־אָ וֶן ְ
ְתוֹמים יָבֹזּוּ:
10:2לְ הַ טּוֹת ִמ ִדּין ַדּלִּ ים וְלִ גְ זֹל ִמ ְשׁפַּ ט ֲﬠ ִניֵּי ﬠַ ִמּי לִ ְהיוֹת אַ לְ מָ נוֹת ְשׁלָ לָ ם וְאֶ ת־י ִ
בוֹדכֶם:
ל־מי תָּ נוּסוּ לְ ﬠֶ זְ ָרה וְאָ נָה ַתﬠַ זְ בוּ כְּ ְ
10:3וּמַ ה־תַּ ﬠֲשׂוּ לְ יוֹם פְּ ֻק ָדּה וּלְ שׁוֹאָ ה ִממֶּ ְרחָ ק תָּ בוֹא ﬠַ ִ
ֹא־שׁב אַ פּוֹ ְו עוֹד יָדוֹ נְטוּיָה:
ְתחַ ת הֲ רוּגִ ים יִפֹּלוּ ְבּכָל־ז ֹאת ל ָ
ִ 10:4בּלְ ִתּי כ ַָרע תַּ חַ ת אַ ִסּיר ו ַ
וּמטֶּ ה־הוּא ְבי ָָדם זַﬠְ ִמי:
10:5הוֹי אַ שּׁוּר ֵשׁבֶ ט אַ ִפּי ַ
ְ 10:6בּגוֹי חָ נֵף אֲ ַשׁלְּ חֶ נּוּ וְﬠַ ל־ﬠַ ם ﬠֶ ְב ָר ִתי אֲ ַצוֶּנּוּ לִ ְשׁ ל ָשׁלָ ל וְלָ בֹז בַּ ז ולשימו וּ ְלשׂוּמוֹ ִמ ְר ָמס כְּ חֹ ֶמר חוּצוֹת:
10:7וְהוּא ל ֹא־כֵן י ְַדמֶּ ה וּלְ בָ בוֹ ל ֹא־כֵן י ְַחשֹׁב כִּ י לְ הַ ְשׁ ִמיד ִבּ ְלבָ בוֹ וּלְ הַ כְ ִרית גּוֹיִם ל ֹא ְמﬠָ ט:
10:8כִּ י י ֹאמַ ר הֲ ל ֹא ָשׂ ַרי י ְַח ָדּו ְמלָ כִ ים:
10:9הֲ ל ֹא כְּ כ ְַרכְּ ִמישׁ כּ ְַלנוֹ ִאם־ל ֹא כְ אַ ְרפַּ ד חֲ מָ ת ִאם־ל ֹא כְ ַדמֶּ ֶשׂק שׁ ְֹמרוֹן:
וּמשּׁ ְֹמרוֹן:
ירוּשׁלַ ִם ִ
ָ
10:10כַּאֲ ֶשׁר מָ צְ אָ ה י ִָדי לְ מַ ְמלְ כֹת הָ אֱ לִ יל וּפְ ִסילֵ יהֶ ם ִמ
ירוּשׁלַ ִם וְלַ ﬠֲצַבֶּ יהָ :
ָ
ֱשׂה ִל
יתי לְ שׁ ְֹמרוֹן וְלֶ אֱ ִלילֶ יהָ כֵּן אֶ ﬠ ֶ
10:11הֲ ל ֹא כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
ל־פּ ִרי־גֹ ֶדל ְלבַ ב ֶמלֶ ־אַ שּׁוּר
ירוּשׁלָ ִם יִפְ קֹד 1ﬠַ ְ
ָ
וּב
ֲשׂהוּ ְבּהַ ר צִ יּוֹן ִ
10:12וְהָ יָה כִּ י־יְבַ צַּ ע אֲ ֹדנָי אֶ ת־כָּל־מַ ﬠ ֵ
ל־תּפְ אֶ ֶרת רוּם ﬠֵ ינָיו:
וְﬠַ ִ
שׁוֹשׂ ִתי
ֵ
ֲתוּדוֹתיהֶ ם
ֵ
ֻנוֹתי וְאָ ִסיר גְּ בוּ ת ﬠַ ִמּים ועתידתיהם וַﬠ
וּבחָ כְ מָ ִתי כִּ י ְנב ִ
יתי ְ
10:13כִּ י אָ מַ ר ְבּכֹחַ י ִָדי ﬠָ ִשׂ ִ
יוֹשׁ ִבים:
ַאבּיר ְ
ְאוֹריד כּ ִ
ו ִ
10:14ו ִַתּ ְמצָא כ ֵַקּן י ִָדי לְ חֵ יל הָ ﬠַ ִמּים ְוכֶאֱ סֹף בֵּ יצִ ים ֲﬠזֻבוֹת כָּל־הָ אָ ֶרץ אֲ נִי אָ סָ פְ ִתּי וְל ֹא הָ יָה נ ֵֹדד ָכּנָף וּפֹ צֶה פֶ ה
וּמצַפְ צֵף:
ְ
ת־מ ִרימָ יו כְּ הָ ִרים ַמ ֶטּה
ְ
ל־מנִיפוֹ כְּ הָ נִיף ֵשׁבֶ ט וְאֶ
10:15הֲ י ְִתפָּ אֵ ר הַ גּ ְַרזֶן ﬠַ ל הַ חֹ צֵב בּוֹ ִאם־י ְִתגּ ֵַדּל הַ ַמּשּׂוֹר ﬠַ ְ
ל ֹא־ﬠֵ ץ:
2
ְשׁלַּ ח יְהוָה צְ בָ אוֹת ְבּ ִמ ְשׁמַ נָּיו ָרזוֹן וְתַ חַ ת כְּ בֹדוֹ י ֵַקד ְי קֹד כִּ יקוֹד אֵ שׁ:
10:16לָ כֵן י ַ
וּשׁ ִמירוֹ ְבּיוֹם אֶ חָ ד:
וּקדוֹשׁוֹ לְ לֶ הָ בָ ה וּבָ ﬠ ֲָרה וְאָ כְ לָ ה ִשׁיתוֹ ְ
10:17וְהָ יָה אוֹר־י ְִשׂ ָראֵ ל לְ אֵ שׁ ְ
10:18וּכְ בוֹד יַﬠְ רוֹ ְוכ ְַר ִמלּוֹ ִמנֶּפֶ שׁ וְﬠַ ד־בָּ ָשׂר ְיכַלֶּ ה וְהָ יָה כִּ ְמ ֹסס נֹסֵ ס:
וּשׁאָ ר ﬠֵ ץ יַﬠְ רוֹ ִמ ְספָּ ר י ְִהיוּ ְונַﬠַ ר יִכְ ְתּבֵ ם:
ְ 10:19
יטת בֵּ ית־ ַיﬠֲקֹב לְ ִה ָשּׁﬠֵ ן ﬠַ ל־מַ כֵּהוּ ְו ִנ ְשׁﬠַ ן ﬠַ ל־ ְיהוָה ְקדוֹשׁ
ֹא־יוֹסיף עוֹד ְשׁאָ ר י ְִשׂ ָראֵ ל וּפְ לֵ ַ
ִ
10:20וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ל
י ְִשׂ ָראֵ ל בֶּ אֱ מֶ ת:
ְ 10:21שׁאָ ר יָשׁוּב ְשׁאָ ר יַﬠֲקֹב אֶ ל־אֵ ל גִּ בּוֹר:
6
שׁוֹטף צְ ָד ָקה:
ֵ
10:22כִּ י ִאם־י ְִהיֶה ﬠַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ חוֹל הַ יָּם ְשׁאָ ר יְשֻׂ גָּב 3כִּ י ִמלָּ ה 4מָ לֵ אוּן 5וְחָ רוּץ
10:23כִּ י ִמלָּ הְ 7ונֶחֱ ָרצָה אֲ ֹדנָי 8עֹ ֶשׂה ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ :9
ִשּׂא־ﬠָ לֶ י ְבּ ֶד ֶר ִמצְ ָריִם:
וּמ ֵטּהוּ י ָ
ל־תּ ָירא ﬠַ ִמּי יֹ ֵשׁב צִ יּוֹן ֵמאַ שּׁוּר בַּ ֵשּׁבֶ ט יַ ֶכּכָּה ַ
10:24לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוִה צְ בָ אוֹת אַ ִ
יתם:
ל־תּ ְב ִל ָ
10:25כִּ י־עוֹד ְמﬠַ ט ִמזְ ﬠָ ר ְוכָלָ ה זַﬠַ ם וְאַ ִפּי ﬠַ ַ
עוֹרב וּמַ ֵטּהוּ ﬠַ ל־הַ יָּם וּ ְנ ָשׂאוֹ ְבּ ֶד ֶר ִמצְ ָריִם:
ְעוֹרר ﬠָ לָ יו יְהוָה צְ בָ אוֹת שׁוֹט כְּ מַ כַּת ִמ ְדיָן ְבּצוּר ֵ
10:26ו ֵ
ֵי־שׁמֶ ן:
ָאר וְחֻ בַּ ל עֹל ִמ ְפּנ ָ
10:27וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא יָסוּר סֻ בֳּלוֹ מֵ ﬠַ ל ִשׁכְ מֶ ְוﬠֻלּוֹ מֵ ﬠַ ל ַצוּ ֶ
10:28בָּ א אֶ ל10־ﬠַ יַּת ﬠָ בַ ר ְבּ ִמגְ רוֹן לְ ִמכְ מָ שׂ יַפְ ִקיד כֵּלָ יו:
 10:29ﬠָ בַ רַ 11מ ְﬠבָּ ָרה גֶּבַ ע מָ לוֹן לָ נוּ חָ ְר ָדה הָ ָר ָמה גִּ ְבﬠַ ת ָשׁאוּל נָסָ ה:
 MTאֶ פְ קֹד  LXX //י ְִפקֹד 12
ְשׁלַּ ח 16
 MTהָ אָ דוֹן  Hebrew Mss LXX // addי ַ
 MTיָשׁוּב  LXX and Romans 9:27 //יְשֻׂ גָּב 22
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) ִמלָּ ה מָ לֵ אוּן( ִ LXX and Romans 9:28 // omit MTמלָּ ה 22
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22
22
23
23
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 MTכִּ לָּ יוֹן ָ LXX and Romans 9:28 //מלֵ אוּן
 MTחָ רוּץ  LXX //וְחָ רוּץ
 MTכָלָ ה ִ LXX and Romans 9:28 //מלָּ ה
 MTיְהוָה  Hebrew Mss LXX(109-736) Mss and Romans 9:28 // addאֲ ֹדנָי
 MTכָּל־הָ אָ ֶרץ  Hebrew Mss LXX(309 538) Mss and Romans 9:28 //הָ אָ ֶרץ
 MT DSS(1QIsa(a)) Tgﬠַ ל  DSS(4QIsa(c)) LXX Syr Vg //אֶ ל 28
 MTﬠָ ְברוּ  DSS(1QIsa(a)) LXX Syr //ﬠָ בַ ר 29
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ְשׁה ֲﬠ ִניָּה ֲﬠנָתוֹת:
יבי לַ י ָ
10:30צַהֲ לִ י קוֹלֵ בַּ ת־גַּלִּ ים הַ ְק ִשׁ ִ
10:31נ ְָד ָדה מַ ְדמֵ נָה יֹ ְשׁבֵ י הַ ֵגּ ִבים הֵ ﬠִ יזוּ:
ְרוּשׁלָ ִם:
10:32עוֹד הַ יּוֹם ְבּנֹב לַ ֲﬠמֹד ְינֹפֵ ף יָדוֹ הַ ר בַּ ת־צִ יּוֹן גִּ ְבﬠַ ת י ָ
דוּﬠים וְהַ גְּ ב ִֹהים י ְִשׁפָּ לוּ:
ארה ְבּמַ ﬠ ֲָר ָצה ְו ָרמֵ י הַ קּוֹמָ ה גְּ ִ
ִ 10:33הנֵּה הָ אָ דוֹן יְהוָה צְ בָ אוֹת ְמסָ ﬠֵ ף ֻפּ ָ
ְ 10:34ו ִנ ַקּף ִס ְבכֵי הַ יַּﬠַ ר בַּ בַּ ְרזֶל וְהַ לְּ בָ נוֹן ְבּאַ ִדּיר יִפּוֹל:
ִשׁי ְו ֵנ ֶצר ִמ ָשּׁ ָר ָשׁיו י ְִפ ֶרה:
ְ 11:1ויָצָא חֹ טֶ ר ִמ ֵגּזַע י ָ
בוּרה רוּחַ ַדּﬠַ ת ְו ִי ְראַ ת יְהוָה:
וּבינָה רוּחַ ﬠֵ צָה וּגְ ָ
ְ 11:2ונָחָ ה ﬠָ לָ יו רוּחַ יְהוָה רוּחַ חָ כְ ָמה ִ
11:3וַהֲ ִריחוֹ ְבּ ִי ְראַ ת יְהוָה ל ֹא 1־לְ מַ ְראֵ ה ﬠֵ ינָיו י ְִשׁפּוֹט ְול ֹא־לְ ִמ ְשׁמַ ע אָ זְ נָיו יוֹכִ יחַ :
וּב רוּחַ ְשׂפָ ָתיו י ִָמית ָר ָשׁע:
ְשׁפַ ט ְבּצ ֶֶדק ַדּ ִלּים וְהוֹכִ יחַ ְבּ ִמישׁוֹר ְלﬠַ ְנוֵי־אָ ֶרץ ו ְִהכָּה־אֶ ֶרץ ְבּ ֵשׁבֶ ט ִפּיו ְ
11:4ו ָ
11:5וְהָ יָה צ ֶֶדק אֵ זוֹר מָ ְתנָיו וְהָ אֱ מוּנָה אֵ זוֹר חֲ לָ צָיו:
ְ 11:6וגָר זְ אֵ ב ﬠִ ם־כֶּבֶ שׂ ְונ ֵָמר ﬠִ ם־גְּ ִדי י ְִרבָּ ץ וְﬠֵ גֶל וּכְ ִפיר י ְִמ ְראוּ  2י ְַח ָדּו ְו ַנﬠַ ר ָקטֹן נֹהֵ ג בָּ ם:
ַל־תּבֶ ן:
11:7וּפָ ָרה וָדֹב ִתּ ְרﬠֶ ינָה י ְַח ָדּו י ְִר ְבּצוּ י ְַל ֵדיהֶ ן וְאַ ְריֵה כַּבָּ ָקר י ֹאכ ֶ
אוּרת צִ פְ עוֹנִים 3גָּמוּל יָדוֹ הָ ָדה:
ֲשׁע יוֹנֵק ﬠַ ל־חֻ ר פָּ ֶתן וְﬠַ ל ְמ ַ
11:8ו ְִשׁﬠ ַ
י־מ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ ֵדּﬠָ ה אֶ ת־יְהוָה כַּמַּ יִם לַ יָּם ְמכ ִַסּים:
11:9ל ֹא־י ֵָרעוּ ְול ֹא־י ְַשׁ ִחיתוּ ְבּכָל־הַ ר ָק ְד ִשׁי כִּ ָ
ְתה ְמנֻחָ תוֹ כָּבוֹד:
ִשׁי וַאֲ ֶשׁר 4עֹמֵ ד לְ נ ִָשׂיא 5ﬠַ ל 6ﬠַ ִמּים אֵ לָ יו גּוֹיִם י ְִדרֹשׁוּ וְהָ י ָ
11:10וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא שׁ ֶֹרשׁ י ַ
וּמפַּ ְתרוֹס
וּמ ִמּצְ ַריִם ִ
ִשּׁאֵ ר ֵמאַ שּׁוּר ִ
ת־שׁאָ ר ﬠַ מּוֹ אֲ ֶשׁר י ָ
ְ
יוֹסיף אֲ ֹדנָי ַשׁנּוֹת יָדוֹ לִ ְקנוֹת אֶ
11:11וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ִ
וּמ ִאיֵּי הַ יָּם:
וּמחֲ מָ ת ֵ
וּמ ִשּׁנְ ﬠָ ר ֵ
וּמﬠֵ ילָ ם ִ
וּמכּוּשׁ ֵ
ִ
ְהוּדה י ְַקבֵּ ץ מֵ אַ ְרבַּ ע כַּנְפוֹת הָ אָ ֶרץ:
ָשׂא נֵס לַ גּוֹיִם וְאָ סַ ף נ ְִדחֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וּ ְנפֻצוֹת י ָ
ְ 11:12ונ ָ
ִיהוּדה ל ֹא־יָצֹר אֶ ת־אֶ ְפ ָריִם:
ְהוּדה ו ָ
ְהוּדה ִיכּ ֵָרתוּ אֶ פְ ַריִם ל ֹא־י ְַקנֵּא אֶ ת־י ָ
11:13וְסָ ָרה ִקנְאַ ת אֶ פְ ַריִם ְוצ ְֹר ֵרי י ָ
וּבנֵי ﬠַ מּוֹן ִמ ְשׁ ַמ ְﬠ ָתּם:
ֵי־ק ֶד ם אֱ דוֹם וּמוֹאָ ב ִמ ְשׁלוֹח י ָָדם ְ
ת־בּנ ֶ
ְ
11:14וְﬠָ פוּ ְבכ ֵָתף פְּ לִ ְשׁ ִתּים יָמָּ ה י ְַח ָדּו יָבֹזּוּ אֶ
ָם־מצְ ַריִם וְהֵ נִיף יָדוֹ ﬠַ ל־הַ נָּהָ ר ְבﬠִ יִּ ים 7רוּחוֹ ו ְִהכָּהוּ ְל ִשׁ ְבﬠָ ה ְנחָ ִלים ו ְִה ְד ִרי
11:15וְהֶ חֱ ִרים יְהוָה אֵ ת לְ שׁוֹן י ִ
בַּ ְנּﬠָ לִ ים:
ְתה ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ְבּיוֹם ֲﬠ תוֹ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָר ִים:
ִשּׁאֵ ר ֵמאַ שּׁוּר כַּאֲ ֶשׁר הָ י ָ
11:16וְהָ יְתָ ה ְמ ִסלָּ ה לִ ְשׁאָ ר ﬠַ מּוֹ אֲ ֶשׁר י ָ
ְשׁב 8אַ פְּ ו ְַתּנַחֲ מֵ נִי:9
אוֹד יְהוָה כִּ י אָ נַפְ ָתּ ִבּי ו ָ
12:1וְאָ מַ ְרתָּ בַּ יּוֹם הַ הוּא ְ
י־לי לִ ישׁוּﬠָ ה:
ִ 12:2הנֵּה אֶ ל־אֵ ל 10יְשׁוּﬠָ ִתי אֶ ְבטַ ח ְול ֹא אֶ פְ חָ ד כִּ י־ﬠָ זִּ י וְזִ ְמ ָר ִתי  11יְהוָה וַי ְִה ִ
ם־מיִם ְבּ ָשׂשׂוֹן ִממַּ ﬠַ ְינֵי הַ יְשׁוּﬠָ ה:
וּשׁאַ ְב ֶתּ ַ
ְ 12:3
הוֹדיעוּ בָ ﬠַ ִמּים ﬠ ֲִלי תָ יו הַ זְ כִּ ירוּ כִּ י ִנ ְשׂגָּב ְשׁמוֹ:
12:4וַאֲ ַמ ְר ֶתּם בַּ יּוֹם הַ הוּא הוֹדוּ לַ יהוָה ִק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ ִ
מוּדﬠַ ת  12ז ֹאת ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ:
12:5ז ְַמּרוּ יְהוָה כִּ י גֵאוּת ﬠָ ָשׂה ַ
יוֹשׁבֶ ת צִ יּוֹן כִּ י־גָדוֹל ְבּ ִק ְרבֵּ ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
12:6צַהֲ לִ י וָ ֹרנִּי ֶ
ְשׁﬠְ יָהוּ בֶּ ן־אָ מוֹץ:
ַ 13:1מ ָשּׂא בָּ בֶ ל אֲ ֶשׁר חָ זָה י ַ
יבים:
נְד ִ
13:2ﬠַ ל הַ ר־נִ ְשׁפֶּ ה ְשׂאוּ־נֵס הָ ִרימוּ קוֹל לָ הֶ ם הָ נִיפוּ יָד ְויָבֹאוּ ִפּ ְתחֵ י ִ
בּוֹרי לְ אַ פִּ י ﬠַ לִּ יזֵי גַּאֲ ו ִָתי:
אתי גִ ַ
ֵיתי ִל ְמ ֻק ָדּ ָשׁי גַּם ָק ָר ִ
13:3אֲ נִי צִ וּ ִ
ם־רב קוֹל ְשׁאוֹן ַמ ְמ ְלכוֹת גּוֹיִם נֶאֱ סָ ִפים יְהוָה צְ בָ אוֹת ְמפַ ֵקּד צְ בָ א ִמ ְלחָ ָמה:
13:4קוֹל הָ מוֹן בֶּ הָ ִרים ְדּמוּת ﬠַ ָ
13:5בָּ ִאים ֵמאֶ ֶרץ מֶ ְרחָ ק ִמ ְקצֵה הַ ָשּׁמָ יִם יְהוָה וּכְ לֵ י זַﬠְ מוֹ לְ חַ בֵּ ל כָּל־הָ אָ ֶרץ:
ְ MTול ֹא  Hebrew Mss LXX Symmachus Tg Ms Vg //ל ֹא 3
וּמ ִריא  //ימרו )) cf LXX Syr DSS(1QIsa(aי ְִמ ְראוּ 6
ְ MT Tg
 MT Tg Syr Vgצִ ְפעוֹנִי  DSS(1QIsa(a) 4QIsa(c)) LXXצִ ְפעוֹנִים 8
שׁר 10
 MT Tg Vgאֲ ֶשׁר  LXX and Romans 15:12 //וַאֲ ֶ
ָשׂיא 10
)ְ MT (tonosלנֵס  LXX and Romans 15:12 //לְ נ ִ
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)ﬠַ ל ﬠַ ִמּים(  LXX and Romans 15:12 // omit MTﬠַ ל 10
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 MTבַּ ְﬠיָם ְ DSS(1QIsa(a)) //בﬠִ יִּ ים 15
ְשׁב 1
 MTיָשֹׁב  DSS(1QIsa(a)) LXX //ו ָ
וּתנַחֲ ֵמנִי  LXX Syr Vg //ו ְַתּנַחֲ ֵמנִי 1
ְ MT
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ילילוּ כִּ י ָקרוֹב יוֹם יְהוָה כְּ שֹׁד ִמ ַשּׁ ַדּי יָבוֹא:
13:6הֵ ִ
13:7ﬠַ ל־כֵּן כָּל־י ַָדיִם ִתּ ְרפֶּ ינָה ְוכָל־לְ בַ ב אֱ נוֹשׁ יִמָּ ס:
ל־רﬠֵ הוּ י ְִת ָמהוּ ְפּנֵי ְלהָ ִבים ְפּנֵיהֶ ם:
ְנִבהָ לוּ צִ ִירים וַחֲ בָ לִ ים י ֹאחֵ זוּן כַּיּוֹלֵ ָדה י ְִחילוּן ִאישׁ אֶ ֵ
13:8ו ְ
ִ 13:9הנֵּה יוֹם־יְהוָה בָּ א אַ כְ ז ִָרי וְﬠֶ ְב ָרה וַחֲ רוֹן אָ ף לָ שׂוּם הָ אָ ֶרץ לְ ַשׁמָּ ה וְחַ ָטּאֶ יהָ י ְַשׁ ִמיד ִמ ֶמּנָּה:
אוֹרם חָ ַשׁ הַ ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּצֵאתוֹ ְוי ֵָרחַ ל ֹא־יַגִּ יהַ אוֹרוֹ:
13:10כִּ י־כוֹכְ בֵ י הַ ָשּׁמַ יִם וּכְ ִסילֵ יהֶ ם ל ֹא יָהֵ לּוּ ָ
ל־ר ָשׁ ִﬠים ﬠֲונָם ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי גְּ אוֹן ז ִֵדים ְוגַאֲ וַת ﬠָ ִריצִ ים אַ ְשׁפִּ יל:
ל־תּבֵ ל ָרﬠָ ה וְﬠַ ְ
13:11וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ֵ
אוֹפיר:
אוֹקיר אֱ נוֹשׁ ִמפָּ ז וְאָ ָדם ִמכֶּתֶ ם ִ
ִ 13:12
וּביוֹם חֲ רוֹן אַ פּוֹ:
13:13ﬠַ ל־כֵּן ָשׁמַ יִם אַ ְרגִּ יז ו ְִת ְרﬠַ שׁ הָ אָ ֶרץ ִמ ְמּקוֹמָ הּ ְבּﬠֶ ְב ַרת יְהוָה צְ בָ אוֹת ְ
13:14וְהָ יָה כִּ צְ ִבי מֻ ָדּח וּכְ צ ֹאן וְאֵ ין ְמ ַקבֵּ ץ ִאישׁ אֶ ל־ﬠַ מּוֹ יִפְ נוּ ו ְִאישׁ אֶ ל־אַ ְרצוֹ יָנוּסוּ:
13:15כָּל־הַ נּ ְִמצָא י ִָדּ ֵקר ְוכָל־הַ ִנּ ְספֶּ ה יִפּוֹל בֶּ חָ ֶרב:
ִשּׁסּוּ בָּ ֵתּיהֶ ם וּנְ ֵשׁיהֶ ם תשגלנה ִתּ ָשּׁכ ְַבנָה:
ְעֹללֵ יהֶ ם י ְֻר ְטּשׁוּ ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם י ַ
13:16ו ְ
ת־מ ָדי אֲ ֶשׁר־כֶּסֶ ף ל ֹא י ְַחשֹׁבוּ ְוזָהָ ב ל ֹא י ְַחפְּ צוּ־בוֹ:
ָ
ִ 13:17הנְנִי ֵמ ִﬠיר ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ
ֹא־תחוּס ﬠֵ ינָם:
 13:18ו ְַק ְשׁתוֹת ְנﬠָ ִרים ְתּ ַרטַּ ְשׁנָה וּפְ ִרי־בֶ טֶ ן ל ֹא ְי ַרחֵ מוּ ְוﬠַ ל1־בָּ נִים ל ָ
ת־סדֹם וְאֶ ת־ ֲﬠמ ָֹרה:
ְ
13:19וְהָ יְתָ ה בָ בֶ ל צְ ִבי מַ ְמלָ כוֹת ִתּפְ אֶ ֶרת גְּ אוֹן כּ ְַשׂ ִדּים כְּ ַמ ְהפֵּ כַת אֱ ִהים אֶ
13:20ל ֹא־תֵ ֵשׁב לָ ֶנ ַצח וְל ֹא ִת ְשׁכֹּן ﬠַ ד־דּוֹר וָדוֹר ְול ֹא־יַהֵ ל ָשׁם ﬠ ֲָר ִבי ְור ִֹﬠים ל ֹא־י ְַר ִבּצוּ ָשׁם:
דוּ־שׁם:
ָ
וּשׂﬠִ ִירים י ְַר ְקּ
ְשׁכְ נוּ ָשׁם ְבּנוֹת יַ ֲﬠנָה ְ
צוּ־שׁם צִ יִּ ים וּמָ ְלאוּ בָ תֵּ יהֶ ם ֹא ִחים ו ָ
ָ
13:21ו ְָר ְב
13:22וְﬠָ נָה ִאיִּ ים ְבּאַ לְ מנוֹתָ יו וְתַ נִּים ְבּהֵ יכְ לֵ י עֹ נֶג ְו ָקרוֹב לָ בוֹא ﬠִ תָּ הּ ְוי ֶָמיהָ ל ֹא י ִָמּ ֵשׁכוּ:
14:1כִּ י י ְַרחֵ ם יְהוָה אֶ ת־ ַיﬠֲקֹב וּבָ חַ ר עוֹד ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִהנִּיחָ ם ﬠַ ל־אַ ְדמָ ָתם וְנִלְ וָה הַ גֵּר ﬠֲלֵ יהֶ ם וְנִ ְס ְפּחוּ ﬠַ ל־בֵּ ית
יַﬠֲקֹב:
קוֹמם ו ְִה ְתנַחֲ לוּם בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל אַ ְד ַמת יְהוָה לַ ﬠֲבָ ִדים ו ְִל ְשׁפָ חוֹת וְהָ יוּ
ל־מ ָ
וּל ָקחוּם ﬠַ ִמּים וֶהֱ ִביאוּם אֶ ְ
ְ 14:2
שׁ ִֹבים לְ שֹׁבֵ יהֶ ם ו ְָרדוּ ְבּנֹגְ ֵשׂיהֶ ם:
וּמן־הָ ֲﬠב ָֹדה הַ ָקּ ָשׁה אֲ ֶשׁר ﬠֻבַּ ד־בָּ :
14:3וְהָ יָה ְבּיוֹם הָ נִיחַ יְהוָה לְ ֵמﬠָ צְ ְבּ וּמֵ ָרגְ ֶז ִ
ל־מלֶ בָּ בֶ ל וְאָ מָ ְרתָּ אֵ י ָשׁבַ ת ֹנגֵשׂ ָשׁ ְבתָ ה ַמּ ְרהֵ בָ ה:
ָשׂאתָ הַ ָמּ ָשׁל הַ זֶּה ﬠַ ֶ
ְ 14:4ונ ָ
ָ 14:5שׁבַ ר יְהוָה מַ טֵּ ה ְר ָשׁﬠִ ים ֵשׁבֶ ט מ ְֹשׁלִ ים:
ַ 14:6מכֶּה ﬠַ ִמּים ְבּﬠֶ ְב ָרה ַמכַּת ִבּ ְל ִתּי סָ ָרה ר ֶֹדה בָ אַ ף גּוֹיִם מֻ ְר ָדּף ְבּ ִלי חָ ָשׂ :
14:7נָחָ ה ָשׁ ְקטָ ה כָּל־הָ אָ ֶרץ פָּ צְ חוּ ִרנָּה:
רוֹשׁים ָשׂ ְמחוּ ְל אַ ְרזֵי ְלבָ נוֹן מֵ אָ ז ָשׁכ ְַבתָּ ל ֹא־ ַיﬠֲלֶ ה הַ כּ ֵֹרת ﬠָ לֵ ינוּ:
ַם־בּ ִ
14:8גּ ְ
אוֹתם כֹּל ַמ ְלכֵי גוֹיִם:
תּוּדי אָ ֶרץ הֵ ִקים ִמכִּ ְס ָ
עוֹרר לְ ְרפָ ִאים כָּל־ﬠַ ֵ
ֵ
ְ 14:9שׁאוֹל ִמתַּ חַ ת ָרגְ זָה לְ לִ ְק ַראת בּוֹאֶ
ית כָמוֹנוּ אֵ לֵ ינוּ נ ְִמ ָשׁלְ תָּ :
ֹאמרוּ אֵ לֶ י גַּם־אַ תָּ ה חֻ לֵּ ָ
14:10כֻּלָּ ם יַﬠֲנוּ ְוי ְ
וּמכְ סֶ י  2תּוֹלֵ ﬠָ ה:
הוּרד ְשׁאוֹל גְּ אוֹ ֶנ הֶ ְמיַת נְבָ לֶ י תַּ ְחתֶּ י יֻ ַצּע ִר ָמּה ִ
ַ 14:11
ן־שׁחַ ר ִנגְ ַדּﬠְ תָּ לָ אָ ֶרץ חוֹלֵ שׁ ﬠַ ל־גּוֹיִם:
14:12אֵ י נָפַ לְ תָּ ִמ ָשּׁמַ יִם הֵ ילֵ ל בֶּ ָ
14:13וְאַ תָּ ה אָ מַ ְר ָתּ ִבלְ בָ ְב הַ ָשּׁמַ יִם אֶ ﬠֱלֶ ה ִמ ַמּﬠַ ל ְלכוֹכְ בֵ י־אֵ ל אָ ִרים כִּ ְס ִאי וְאֵ ֵשׁב ְבּהַ ר־מוֹﬠֵ ד ְבּי ְַרכְּ ֵתי צָ פוֹן:
14:14אֶ ﬠֱלֶ ה ﬠַ ל־בָּ מֳ תֵ י ﬠָ ב אֶ ַדּמֶּ ה לְ ﬠֶ לְ יוֹן:
תּוּרד אֶ ל־י ְַרכְּ תֵ י־בוֹר:
ל־שׁאוֹל ָ
14:15אַ אֶ ְ
14:16רֹאֶ י אֵ לֶ י י ְַשׁגִּ יחוּ אֵ לֶ י י ְִתבּוֹנָנוּ הֲ זֶה הָ ִאישׁ מַ ְרגִּ יז הָ אָ ֶרץ מַ ְר ִﬠישׁ ַמ ְמלָ כוֹת:
יריו ל ֹא־פָ ַתח בָּ יְתָ ה:
ָ 14:17שׂם תֵּ בֵ ל כּ ִַמּ ְדבָּ ר וְﬠָ ָריו הָ ָרס אֲ ִס ָ
ָל־מ ְלכֵי גוֹיִםָ 3שׁכְ בוּ ְבכָבוֹד ִאישׁ ְבּבֵ יתוֹ:
14:18כּ ַ
יוֹר ֵדי אֶ ל־אַ ְבנֵי־בוֹר כְּ פֶ גֶר מוּבָ ס:
14:19וְאַ ָתּה הָ ְשׁלַ כְ ָתּ ִמ ִקּ ְב ְר כְּ ֵנ ֶצר נ ְִתﬠָ ב לְ בוּשׁ הֲ רֻ גִ ים ְמטֹ ֲﬠנֵי חָ ֶרב ְ
בוּרה כִּ י־אַ ְרצְ ִשׁחַ תָּ ﬠַ ְמּ הָ ָרגְ תָּ ל ֹא־י ִָקּ ֵרא לְ עוֹלָ ם ז ֶַרע ְמ ֵרﬠִ ים:
14:20ל ֹא־תֵ חַ ד ִאתָּ ם ִבּ ְק ָ
ֵי־תבֵ ל ﬠָ ִרים:
14:21הָ כִ ינוּ לְ בָ נָיו מַ ְטבֵּ חַ בַּ ﬠֲון אֲ בוֹתָ ם בַּ ל־י ָֻקמוּ ְוי ְָרשׁוּ אָ ֶרץ וּמָ לְ אוּ ְפנ ֵ
וּשׁאָ ר וְנִין וָ ֶנכֶד נְאֻ ם־יְהוָה:
14:22ו ְַק ְמ ִתּי ﬠֲלֵ יהֶ ם נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת ְו ִהכְ ַר ִתּי לְ בָ בֶ ל ֵשׁם ְ
אתיהָ ְבּ ַמ ְטאֲ טֵ א הַ ְשׁ ֵמד נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
י־מיִם ו ְֵטאטֵ ִ
מוֹרשׁ ִקפֹּד וְאַ גְ ֵמ ָ
ְשׂ ְמ ִתּיהָ ְל ַ
14:23ו ַ
יתי כֵּן הָ יָתָ ה ְוכַאֲ ֶשׁ ר יָﬠַ צְ ִתּי ִהיא ָתקוּם:
14:24נ ְִשׁבַּ ע יְהוָה צְ בָ אוֹת לֵ אמֹר ִאם־ל ֹא כַּאֲ ֶשׁר ִדּ ִמּ ִ
14:25לִ ְשׁבֹּר אַ שּׁוּר ְבּאַ ְרצִ י וְﬠַ ל־הָ ַרי אֲ בוּסֶ נּוּ וְסָ ר מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם ﬠֻלּוֹ וְסֻ בֳּלוֹ ֵמﬠַ ל ִשׁכְ ָמם 1יָסוּר:
 MTﬠַ ל  DSS(1QIsa(a)) Hebrew Mss //וְﬠַ ל 18
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וּמכְ סֶ י 11
וּמכַסֶּ י ִ LXX Symmachus Vg //
ְ MT
 MTכֻּלָּ ם  DSS LXX cf Syr // addגוֹיִם 18

2
3

14:26ז ֹאת הָ ﬠֵ צָה הַ יְּ עוּצָ ה ﬠַ ל־כָּל־הָ אָ ֶרץ וְז ֹאת הַ יָּד הַ ְנּטוּיָה ﬠַ ל־כָּל־הַ גּוֹיִם:
וּמי י ְִשׁיבֶ נָּה:
וּמי יָפֵ ר ְויָדוֹ הַ ְנּטוּיָה ִ
14:27כִּ י־יְהוָה צְ בָ אוֹת יָﬠָ ץ ִ
ִ 14:28בּ ְשׁנַת־מוֹת הַ ֶמּלֶ אָ חָ ז הָ יָה הַ מַּ ָשּׂא הַ ֶזּה:
י־משּׁ ֶֹרשׁ נָחָ שׁ יֵצֵא צֶפַ ע וּפִ ְריוֹ ָשׂ ָרף ְמעוֹפֵ ף:
ל־תּ ְשׂ ְמ ִחי פְ לֶ ֶשׁת כֻּלֵּ כִּ י ִנ ְשׁבַּ ר ֵשׁבֶ ט ַמ ֵכּ כִּ ִ
14:29אַ ִ
ית יַהֲ רֹג:
וּשׁאֵ ִר ֵ
כוֹרי ַד ִלּים וְאֶ ְביוֹנִים לָ בֶ ַטח י ְִרבָּ צוּ וְהֵ ַמ ִתּי בָ ָרﬠָ ב ָשׁ ְר ֵשׁ ְ
14:30ו ְָרעוּ ְבּ ֵ
בּוֹדד ְבּמוֹﬠָ ָדיו:
ילי ַשׁﬠַ ר ַזﬠ ֲִקי־ﬠִ יר נָמוֹג ְפּלֶ ֶשׁת כֻּלֵּ כִּ י ִמ ָצּפוֹן ﬠָ ָשׁן בָּ א וְאֵ ין ֵ
14:31הֵ ילִ ִ
14:32וּמַ ה־וְﬠָ נוּ מַ לְ כֵי 2גוֹי כִּ י יְהוָה יִסַּ ד צִ יּוֹן וּבָ הּ יֶחֱ סוּ ֲﬠ ִניֵּי ﬠַ מּוֹ:
15:1מַ ָשּׂא מוֹאָ ב כִּ י בַּ לַּ יִל  3שֻׁ ַדּד ﬠָ ר מוֹאָ ב נ ְִדמָ ה כִּ י ְבּלֵ יל שֻׁ ַדּד ִקיר־מוֹאָ ב נ ְִד ָמה:
15:2ﬠָ לָ ה הַ בַּ יִת ו ְִדיבֹן הַ בָּ מוֹת ְלבֶ כִ י ﬠַ ל־נְבוֹ וְﬠַ ל מֵ ְידבָ א מוֹאָ ב ְייֵלִ יל ְבּכָל־ ר ֹאשָׁ 4ק ְרחָ ה כָּל־ז ָָקן גְּ רוּﬠָ ה:
ֹתיהָ ֻכּ ה ְיי ִֵליל יֹ ֵרד בַּ בֶּ כִ י:
וּב ְרחֹ ב ֶ
ַגּוֹתיהָ ִ
ְ 15:3בּחוּצ ָֹתיו חָ גְ רוּ ָשׂק ﬠַ ל גּ ֶ
15:4ו ִַתּזְ ﬠַ ק חֶ ְשׁבּוֹן וְאֶ ְלﬠָ לֵ ה ﬠַ ד־יַהַ ץ ִנ ְשׁ ַמע קוֹלָ ם ﬠַ ל־כֵּן חֲ ֻלצֵי מוֹאָ ב י ִָריעוּ נ ְַפשׁוֹ י ְָרﬠָ ה לּוֹ:
לּוּחית ִבּ ְבכִ י יַﬠֲלֶ ה־בּוֹ כִּ י ֶדּ ֶר חוֹ ֹר ַניִם
15:5לִ ִבּי לְ מוֹאָ ב יִזְ ﬠָ ק ְבּ ִריחֶ הָ ﬠַ ד־צֹﬠַ ר ﬠֶ גְ לַ ת ְשׁלִ ִשׁיָּה כִּ י ַמﬠֲלֵ ה הַ ִ
ת־שׁבֶ ר ְי עֹ ﬠֵ רוּ:
ַזﬠ ֲַק ֶ
15:6כִּ י־מֵ י נ ְִמ ִרים ְמ ַשׁמּוֹת י ְִהיוּ כִּ י־יָבֵ שׁ חָ צִ יר ָכּלָ ה ֶד ֶשׁא י ֶֶרק ל ֹא הָ יָה:
ִשּׂאוּם:
15:7ﬠַ ל־כֵּן י ְִת ָרה ﬠָ ָשׂה וּפְ ֻק ָדּתָ ם ﬠַ ל נַחַ ל הָ ﬠ ֲָר ִבים י ָ
ילים י ְִללָ ָתהּ:
י־ה ִקּיפָ ה הַ זְּ ﬠָ ָקה אֶ ת־גְּ בוּל מוֹאָ ב ﬠַ ד־אֶ גְ לַ יִם י ְִללָ ָתהּ וְﬠַ ד ְבּאֵ ר 5אֵ ִ
15:8כִּ ִ
6
יטת מוֹאָ ב אַ ְריֵה וְלִ ְשׁאֵ ִרית אֲ ָדמָ ה:
ל־דּיבוֹן נוֹסָ פוֹת ִל ְפלֵ ַ
15:9כִּ י ֵמי ִדּיבוֹן ָמ ְלאוּ ָדם כִּ י־אָ ִשׁית ﬠַ ִ
ֹשׁל־אֶ ֶרץ ִמסֶּ לַ ע ִמ ְדבָּ ָרה אֶ ל־הַ ר בַּ ת־צִ יּוֹן:
ִ 16:1שׁלְ חוּ־כַר מ ֵ
עוֹף־נוֹדד ֵקן ְמשֻׁ לָּ ח ִתּ ְהיֶינָה ְבּנוֹת מוֹאָ ב ַמﬠְ בָּ רֹת ְלאַ ְרנוֹן:
ֵ
16:2וְהָ יָה כְ
8
7
ל־תּג ִַלּי:
נִדּ ִחים נ ֵֹדד אַ ְ
יתי כַלַּ יִל צִ לֵּ ְבּתוֹ צָהֳ ָריִם סַ ְתּ ִרי ָ
יאי ﬠֵ צָה ﬠֲשׂוּ ְפ ִלילָ ה ִשׁ ִ
 16:3הָ ִב ִ
שׁוֹדד כִּ י־אָ פֵ ס הַ מֵּ ץ כָּלָ ה שֹׁד ַתּם 10ר ֵֹמס ִמן־הָ אָ ֶרץ:
נִדּחֵ י  9מוֹאָ ב הֱ וִי־סֵ תֶ ר לָ מוֹ ִמפְּ נֵי ֵ
ְ
16:4יָגוּרוּ בָ
צֶדק:
וּמ ִה ר ֶ
16:5וְהוּכַן בַּ חֶ סֶ ד כִּ סֵּ א ְוי ַָשׁב ﬠָ לָ יו בֶּ אֱ ֶמת ְבּאֹהֶ ל ָדּוִד שֹׁפֵ ט ְוד ֵֹרשׁ ִמ ְשׁפָּ ט ְ
ָ 16:6שׁמַ ﬠְ נוּ גְ אוֹן־מוֹאָ ב גֵּאֶ ה ְ 11מאֹד גַּאֲ וָתוֹ וּגְ אוֹנוֹ וְﬠֶ ְב ָרתוֹ ל ֹא־כֵן בַּ ָדּיו:
ישׁי ִקיר־חֲ ֶר ֶשׂת ֶתּ ְהגּוּ אַ ־ ְנכ ִָאים:
16:7לָ כֵן ל ֹאְ 12ייֵלִ יל מוֹאָ ב לְ מוֹאָ ב ֻכּ ה ְייֵלִ יל לַ אֲ ִשׁ ֵ
ֻחוֹתיהָ נִ ְטּשׁוּ
רוּקּיהָ ﬠַ ד־י ְַﬠזֵר ָנגָעוּ ָתּעוּ ִמ ְדבָּ ר ְשׁל ֶ
16:8כִּ י ַשׁ ְדמוֹת חֶ ְשׁבּוֹן אֻ ְמלָ ל גֶּפֶ ן ִשׂ ְבמָ ה בַּ ﬠֲלֵ י גוֹיִם הָ לְ מוּ ְשׂ ֶ
ﬠָ ְברוּ יָם:
ידד נָפָ ל:
יר הֵ ָ
ל־קצִ ֵ
ל־קי ֵצ וְﬠַ ְ
16:9ﬠַ ל־כֵּן אֶ ְבכֶּה ִבּ ְבכִ י יַﬠְ זֵר גֶּפֶ ן ִשׂ ְבמָ ה אר ָוֶּי ִ 13דּ ְמﬠָ ִתי חֶ ְשׁבּוֹן וְאֶ ְלﬠָ לֵ ה כִּ י ﬠַ ֵ
ידד הָ ְשׁבָּ ת:15
ְ 16:10ונֶאֱ סַ ף ִשׂ ְמחָ ה וָגִ יל ִמן־הַ כּ ְַר ֶמל וּבַ כְּ ָר ִמים ל ֹא־י ְֻרנָּן ְול ֹאְ 14ירֹﬠָ ע ַייִן בַּ ְי ָק ִבים ל ֹא־י ְִד ֹר הַ דּ ֵֹר הֵ ָ
16:11ﬠַ ל־כֵּן מֵ ﬠַ י לְ מוֹאָ ב כַּכִּ נּוֹר יֶהֱ מוּ ו ְִק ְר ִבּי לְ ִקיר חָ ֶרשׂ:
ל־מ ְק ָדּשׁוֹ לְ ִה ְתפַּ לֵּ ל וְל ֹא יוּכָל:
16:12וְהָ יָה כִ י־נִ ְראָ ה כִּ י־נִלְ אָ ה מוֹאָ ב ﬠַ ל־הַ בָּ מָ ה וּבָ א אֶ ִ
16:13זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְיהוָה אֶ ל־מוֹאָ ב מֵ אָ ז:
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וּשׁאָ ר ְמﬠַ ט ִמזְ ﬠָ ר
מ ר ְבּ ָשׁ שׁ ָשׁנִים כִּ ְשׁנֵי ָשׂכִ יר ְו ִנ ְקלָ ה כְּ בוֹד מוֹאָ ב ְבּכֹל הֶ הָ מוֹן הָ ָרב ְ
16:14וְﬠַ תָּ ה ִדּבֶּ ר יְהוָה לֵ א ֹ
לוֹא כ ִַבּיר:1
17:1מַ ָשּׂא ַדּמָּ ֶשׂק ִהנֵּה ַדמֶּ ֶשׂק מוּסָ ר מֵ ﬠִ יר וְהָ יְתָ ה ְמﬠִ י מַ פָּ לָ ה:
ֲ 17:2ﬠזֻבוֹת ﬠָ ַריהָ ﬠ ֳֵדי ﬠַ ד  2לַ ﬠ ֲָד ִרים ִתּ ְהיֶינָה ְו ָר ְבצוּ וְאֵ ין ַמחֲ ִריד:
וּשׁאָ ר אֲ ָרם כִּ כְ בוֹד ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִהיוּ נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
וּמ ְמלָ כָה ִמ ַדּ ֶמּ ֶשׂק ְ
17:3וְנִ ְשׁבַּ ת ִמ ְבצָ ר ֵמאֶ ְפ ַריִם ַ
וּמ ְשׁמַ ן ְבּ ָשׂרוֹ י ֵָרזֶה:
17:4וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י ִַדּל כְּ בוֹד יַﬠֲקֹ ב ִ
בֳּלים י ְִקצוֹר וְהָ יָה כִּ ְמלַ ֵקּט ִשׁבּ ֳִלים ְבּﬠֵ ֶמק ְרפָ ִאים:
17:5וְהָ יָה כֶּאֱ סֹ ף ָקצִ יר ָק ָמה וּזְ רֹעוֹ ִשׁ ִ
17:6וְנִ ְשׁאַ ר־בּוֹ עוֹלֵ ת כְּ נ ֶֹקף ַזיִת ְשׁ ַניִם ְשׁ ָשׁה גּ ְַרגְּ ִרים ְבּר ֹאשׁ אָ ִמיר אַ ְרבָּ ﬠָ ה חֲ ִמ ָשּׁה ִבּ ְס ִﬠפֵ י 3פֹּ ִריָּה נְאֻ ם־יְהוָה
אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־קדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ִתּ ְראֶ ינָה:
17:7בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִשׁﬠֶ ה הָ אָ ָדם ﬠַ ל־עֹ ֵשׂהוּ וְﬠֵ ינָיו אֶ ְ
עֹתיו ל ֹא י ְִראֶ ה וְהָ אֲ ֵשׁ ִרים וְהָ חַ ָמּנִים:
ֲשׂה י ָָדיו וַאֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֶ צְ ְבּ ָ
17:8וְל ֹא י ְִשׁﬠֶ ה אֶ ל־הַ ִמּזְ ְבּחוֹת מַ ﬠ ֵ
ְתה ְשׁ ָמ ָמה:
מ ִרי אֲ ֶשׁר ﬠָ זְ בוּ ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְהָ י ָ
17:9בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיוּ ﬠָ ֵרי ָמﬠֻזּוֹ ַכּﬠֲזוּבֹת הַ ִחוִּ י וְהָ אֱ ֹ
17:10כִּ י ָשׁכַחַ ְתּ אֱ הֵ י י ְִשׁﬠֵ וְצוּר מָ ֻﬠ ֵזּ ל ֹא ָזכ ְָר ְתּ ﬠַ ל־כֵּן ִתּ ְטּ ִﬠי נִ ְטﬠֵ י ַנﬠ ֲָמנִים וּזְ מ ַֹרת זָר ִתּזְ ָרﬠֶ נּוּ:
יחי נַד ָקצִ יר ְבּיוֹם נַחֲ לָ ה וּכְ אֵ ב אָ נוּשׁ:
ְ 17:11בּיוֹם נִ ְטﬠֵ ְתּ ַשׂגְ ֵשׂגִ י וּבַ בּ ֶֹקר ז ְַרﬠֵ ַתּ ְפ ִר ִ
ִשּׁאוּן:
וּשׁאוֹן לְ אֻ ִמּים כִּ ְשׁאוֹן ַמיִם כּ ִַבּ ִירים י ָ
17:12הוֹי הֲ מוֹן ﬠַ ִמּים ַר ִבּים כַּהֲ מוֹת י ִַמּים יֶהֱ מָ יוּן ְ
ִשּׁאוּן ְוגָﬠַ ר בּוֹ ְונָס ִממֶּ ְרחָ ק וְרֻ ַדּף כְּ מֹץ הָ ִרים ִל ְפנֵי־רוּחַ וּכְ ג ְַלגַּל ִל ְפנֵי סוּפָ ה:
17:13לְ אֻ ִמּים כִּ ְשׁאוֹן מַ יִם ַר ִבּים י ָ
ְגוֹרל בֹזְ זֵינוּ:
17:14לְ ﬠֵ ת ﬠֶ ֶרב ו ְִה ֵנּה בַ לָּ הָ ה ְבּטֶ ֶרם בּ ֶֹקר אֵ ינֶנּוּ זֶה חֵ לֶ ק שׁוֹסֵ ינוּ ו ָ
18:1הוֹי אֶ ֶרץ צִ לְ צַל כְּ נָפָ יִם אֲ ֶשׁר מֵ ﬠֵ בֶ ר לְ נַהֲ ֵרי־כוּשׁ:
נוֹרא
מוֹרט אֶ ל־ﬠַ ם ָ
וּמ ָ
ֵי־מיִם לְ כוּ מַ לְ אָ כִ ים ַק ִלּים אֶ ל־גּוֹי ְממֻ ָשּׁ ְ
וּבכְ לֵ י־גֹ ֶמא ﬠַ ל־פְּ נ ַ
18:2הַ שֹּׁלֵ חַ בַּ יָּם צִ ִירים ִ
וּמבוּסָ ה אֲ ֶשׁר־בָּ זְ אוּ נְהָ ִרים אַ ְרצוֹ:
ִמן־הוּא וָהָ לְ אָ ה גּוֹי ַק ְו ָקו ְ
18:3כָּל־יֹ ְשׁבֵ י תֵ בֵ ל ְושֹׁכְ נֵי אָ ֶרץ כִּ ְנשׂ ֹא־נֵס הָ ִרים ִתּ ְראוּ וְכִ ְתקֹ ﬠַ שׁוֹפָ ר ִתּ ְשׁ ָמעוּ:
18:4כִּ י כֹה אָ ַמר יְהוָה אֵ לַ י אֶ ְשׁקוּטָ ה וְאַ ִבּיטָ ה ִב ְמכוֹנִי כְּ חֹ ם ַצח ﬠֲלֵ י־אוֹר כְּ ﬠָ ב ַטל ְבּחֹ ם ָקצִ יר:
18:5כִּ י־לִ פְ נֵי ָקצִ יר כְּ תָ ם־פֶּ ַרח וּבֹסֶ ר גֹּ מֵ ל י ְִהיֶה ִנצָּה ְוכ ַָרת הַ זַּלְ זַלִּ ים בַּ ַמּזְ ֵמרוֹת וְאֶ ת־הַ ְנּ ִטישׁוֹת הֵ ִסיר הֵ ַתז:
וּלבֶ הֱ ַמת הָ אָ ֶרץ ו ְָקץ ﬠָ לָ יו הָ ﬠַ יִט ְוכָל־בֶּ הֱ ַמת הָ אָ ֶרץ ﬠָ לָ יו ֶתּחֱ ָרף:
18:6יֵﬠָ זְ בוּ י ְַח ָדּו לְ ﬠֵ יט הָ ִרים ְ
וּמבוּסָ ה
ו־קו ְ
נוֹרא ִמן־הוּא וָהָ ְלאָ ה גּוֹי ַק ָ
וּמוֹרט וּמֵ ﬠַ ם ָ
ָ
ל־שׁי לַ יהוָה צְ בָ אוֹת מֵ ﬠַ ם ְממֻ ָשּׁ
18:7בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא יוּבַ ַ
ל־מקוֹם ֵשׁם־יְהוָה צְ בָ אוֹת הַ ר־צִ יּוֹן:
אֲ ֶשׁר בָּ זְ אוּ נְהָ ִרים אַ ְרצוֹ אֶ ְ
וּלבַ ב ִמצְ ַריִם י ִַמּס ְבּ ִק ְרבּוֹ:
19:1מַ ָשּׂא ִמצְ ָריִם ִהנֵּה יְהוָה ֹרכֵב ﬠַ ל־ﬠָ ב ַקל וּבָ א ִמצְ ַריִם ְונָעוּ אֱ לִ ילֵ י ִמצְ ַריִם ִמפָּ נָיו ְ
ישׁ־בּאָ ִחיו ו ְִאישׁ ְבּ ֵרﬠֵ הוּ ﬠִ יר ְבּﬠִ יר מַ ְמלָ כָה ְבּמַ ְמלָ כָה:
ְ
19:2ו ְִסכְ סַ כְ ִתּי ִמצְ ַריִם ְבּ ִמצְ ַריִם ְונִלְ חֲ מוּ ִא
־מצְ ַריִם ְבּ ִק ְרבּוֹ וַ ֲﬠצָתוֹ אֲ בַ לֵּ ﬠַ ו ְָד ְרשׁוּ אֶ ל־הָ אֱ לִ ילִ ים וְאֶ ל־הָ ִא ִטּים וְאֶ ל־הָ אֹבוֹת וְאֶ ל־הַ יִּ ְדּעֹ נִים:
ְ 19:3ונ ְָב ָקה רוּחַ ִ
ת־מצְ ַריִם ְבּיַד אֲ ֹד ִנים ָק ֶשׁה וּמֶ לֶ ﬠַ ז י ְִמ ָשׁל־בָּ ם נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ִ
19:4ו ְִסכּ ְַר ִתּי אֶ
19:5וְנִ ְשּׁתוּ־מַ יִם מֵ הַ יָּם ְונָהָ ר יֶחֱ ַרב ְויָבֵ שׁ:
 19:6ו ְִהזְ נִיחוּ נְהָ רוֹת ָדּלֲלוּ וְחָ ְרבוּ ְי ֹא ֵרי מָ צוֹר ָקנֶה וָסוּף ָקמֵ לוּ:
19:7ﬠָ רוֹת ﬠַ ל־יְאוֹר ﬠַ ל־פִּ י יְאוֹר ְו ֹכל ִמזְ ַרע יְאוֹר יִיבַ שׁ נ ִַדּף וְאֵ ינֶנּוּ:
ֵי־מיִם אֻ ְמלָ לוּ:
19:8וְאָ נוּ הַ ַדּיָּגִ ים וְאָ ְבלוּ כָּל־מַ ְשׁלִ יכֵי בַ יְאוֹר חַ כָּה וּפֹ ְר ֵשׂי ִמכְ מ ֶֹרת ﬠַ ל־פְּ נ ַ
עֹב ֵדי ִפ ְשׁ ִתּים ְשׂ ִריקוֹת וְאֹ ְרגִ ים חָ וֵרוּ:
19:9וּבֹשׁוּ ְ
19:10וְהָ יוּ ָשׁתֹתֶ יהָ ְמדֻ כּ ִָאים כָּל־עֹ ֵשׂי ֶשׂכֶר אַ גְ ֵמי־נָפֶ שׁ:
ֵי־ק ֶדם:
ֹאמ רוּ אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה בֶּ ן־חֲ כ ִָמים אֲ נִי בֶּ ן־מַ לְ כ ֶ
19:11אַ ־אֱ וִלִ ים ָשׂ ֵרי צֹﬠַ ן חַ כְ מֵ י יֹ ֲﬠצֵי פַ ְרעֹ ה ﬠֵ ָצה נ ְִבﬠָ ָרה אֵ י תּ ְ
ל־מצְ ָריִם:
ְיּדעוּ מַ ה־יָּﬠַ ץ יְהוָה צְ בָ אוֹת ﬠַ ִ
19:12אַ יָּם אֵ פוֹא חֲ כָמֶ י ְויַגִּ ידוּ נָא לָ ו ִ
ת־מצְ ַריִם פִּ נֹּת ְשׁבָ טֶ יהָ :
ִ
19:13נוֹאֲ לוּ ָשׂ ֵרי צֹﬠַ ן ִנ ְשּׁאוּ ָשׂ ֵרי נֹף ִה ְתעוּ אֶ
ֲשׂיהָ כְּ ִהתָּ עוֹת ִשׁכּוֹר ְבּ ִקיאוֹ:
ת־מצְ ַריִם ְבּכָל־מַ ﬠ ֶ
ִ
19:14יְהוָה ָמסַ ְבּ ִק ְרבָּ ם רוּחַ ִﬠוְﬠִ ים ו ְִה ְת עוּ אֶ
ֲשׂה ר ֹאשׁ ְו ָזנָב כִּ פָּ ה וְאַ גְ מוֹן:
ֲשׂה אֲ ֶשׁר יַﬠ ֶ
ְ 19:15ול ֹא־י ְִהיֶה לְ ִמצְ ַריִם מַ ﬠ ֶ
19:16בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה ִמצְ ַריִם ַכּנּ ִָשׁים וְחָ ַרד וּפָ חַ ד ִמפְּ נֵי ְתּנוּפַ ת יַד־יְהוָה צְ בָ אוֹת אֲ ֶשׁר־הוּא ֵמנִיף ﬠָ לָ יו:
ְהוּדה לְ ִמצְ ַריִם לְ חָ גָּא כֹּל אֲ ֶשׁר יַזְ כִּ יר אֹתָ הּ אֵ לָ יו יִפְ חָ ד ִמפְּ נֵי ֲﬠצַת יְהוָה צְ בָ אוֹת אֲ ֶשׁר־הוּא
19:17וְהָ יְתָ ה אַ ְד ַמת י ָ
יוֹﬠֵ ץ ﬠָ לָ יו:
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19:18בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיוּ חָ ֵמשׁ ﬠָ ִרים ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְמ ַד ְבּ רוֹת ְשׂפַ ת כְּ נַﬠַ ן וְנִ ְשׁבָּ עוֹת לַ יהוָה צְ בָ אוֹת ִﬠיר הַ חֶ ֶרס יֵאָ מֵ ר
לְ אֶ חָ ת:
19:19בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה ִמזְ בֵּ חַ לַ יהוָה ְבּתוֹ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וּמַ צֵּבָ ה אֵ צֶל־גְּ בוּלָ הּ לַ יהוָה:
מוֹשׁיﬠַ ו ְָרב
ִ
19:20וְהָ יָה לְ אוֹת וּלְ ﬠֵ ד לַ יהוָה צְ בָ אוֹת ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם כִּ י־ ִיצְ ﬠֲקוּ אֶ ל־יְהוָה ִמ ְפּנֵי חֲ צִ ים ְוי ְִשׁלַ ח לָ הֶ ם
ו ְִהצִּ ילָ ם:
וּמנְ חָ ה ְונ ְָדרוּ־נ ֵֶדר לַ יהוָה ו ְִשׁלֵּ מוּ:
ְנוֹדע יְהוָה לְ ִמצְ ַריִם ְוי ְָדעוּ ִמצְ ַריִם אֶ ת־יְהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא וְﬠָ ְבדוּ זֶבַ ח ִ
19:21ו ַ
ְשׁבוּ ﬠַ ד־יְהוָה ְונֶﬠְ תַּ ר לָ הֶ ם ְוּרפָ אָ ם:
ת־מצְ ַריִם נָגֹ ף ְו ָרפוֹא ו ָ
ִ
ְ 19:22ו ָנגַף יְהוָה אֶ
וּמצְ ַריִם ְבּאַ שּׁוּר וְﬠָ ְבדוּ ִמצְ ַריִם
שּׁוּרה וּבָ א־אַ שּׁוּר ְבּ ִמצְ ַריִם ִ
19:23בַּ יּוֹם הַ הוּא ִתּ ְהיֶה ְמ ִסלָּ ה ִמ ִמּצְ ַריִם אַ ָ
אֶ ת־אַ שּׁוּר:
ישׁיָּה לְ ִמצְ ַריִם וּלְ אַ שּׁוּר ְבּ ָרכָה ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ:
19:24בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁלִ ִ
ֲשׂה י ַָדי אַ שּׁוּר ְונַחֲ לָ ִתי י ְִשׂ ָראֵ ל:
מ ר בָּ רוּ ﬠַ ִמּי ִמצְ ַריִם וּמַ ﬠ ֵ
אשׁר בֵּ רֲ כָהּ יְהוָה צְ בָ אוֹת לֵ א ֹ
ֶ 19:25
דּוֹדה ִבּ ְשׁלחַ אֹתוֹ סַ ְרגוֹן ֶמלֶ אַ שּׁוּר וַיִּ לָּ חֶ ם ְבּאַ ְשׁדּוֹד וַיִּ ְלכְּ ָדהּ:
ִ 20:1בּ ְשׁנַת בּ ֹא תַ ְרתָּ ן אַ ְשׁ ָ
ְשׁﬠְ יָהוּ בֶ ן־אָ מוֹץ לֵ אמֹר לֵ וּפִ ַתּ ְח ָתּ הַ ַשּׂ ק מֵ ﬠַ ל ָמ ְתנֶי וּנְ ﬠָ לֶ י ַתחֲ ץ ֵמﬠַ ל
20:2בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ִדּבֶּ ר יְהוָה ְבּיַד י ַ
ַרגְ לֶ י וַיַּﬠַ שׂ כֵּן הָ ﬠָ רוֹם ְויָחֵ ף:
ל־מצְ ַריִם וְﬠַ ל־כּוּשׁ:
ְשׁ ְﬠיָהוּ ﬠָ רוֹם ְויָחֵ ף ָשׁ שׁ ָשׁנִים אוֹת וּמוֹפֵ ת ﬠַ ִ
20:3וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה כַּאֲ ֶשׁ ר הָ לַ ﬠַ ְב ִדּי י ַ
ת־שׁ ִבי ִמצְ ַריִם וְאֶ ת־גָּלוּת כּוּשׁ ְנﬠָ ִרים וּזְ ֵק ִנים ﬠָ רוֹם ְויָחֵ ף וַחֲ שׂוּפַ י ֵשׁת ﬠֶ ְרוַת ִמצְ ָריִם:
ְ
20:4כֵּן ִינְהַ ג מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר אֶ
ן־מצְ ַריִם ִתּפְ אַ ְרתָּ ם:
וּמ ִ
20:5וְחַ תּוּ וָבֹשׁוּ ִמכּוּשׁ ַמבָּ טָ ם ִ
20:6וְאָ מַ ר יֹ ֵשׁב הָ ִאי הַ זֶּה בַּ יּוֹם הַ הוּא ִהנֵּה־כֹה מַ בָּ טֵ נוּ אֲ ֶשׁר־נ ְַסנוּ ָשׁם ְלﬠֶ זְ ָרה לְ ִה ָנּצֵל ִמפְּ נֵי מֶ לֶ אַ שּׁוּר וְאֵ י
נִמָּ לֵ ט אֲ נ ְָחנוּ:
נוֹראָ ה:
21:1מַ ָשּׂא ִמ ְדבַּ ר־יָם כְּ סוּפוֹת בַּ ֶנּגֶב לַ חֲ ף ִמ ִמּ ְדבָּ ר בָּ א מֵ אֶ ֶרץ ָ
צוּרי מָ ַדי כָּל־אַ ְנחָ ָתה ִה ְשׁבַּ ִתּי:
שׁוֹדד ﬠֲלִ י ﬠֵ ילָ ם ִ
שּׁוֹדד ֵ
21:2חָ זוּת ָק ָשׁה הֻ גַּד־לִ י הַ בּוֹגֵד בּוֹגֵד וְהַ ֵ
ֵיתי ִמ ְשּׁמֹﬠַ נ ְִבהַ ְל ִתּי ֵמ ְראוֹת:
ירי יוֹלֵ ָדה ַנ ֲﬠו ִ
21:3ﬠַ ל־כֵּן ָמ ְלאוּ ָמ ְתנַי חַ ְלחָ לָ ה צִ ִירים אֲ חָ זוּנִי כְּ צִ ֵ
ֶשׁף ִח ְשׁ ִקי ָשׂם ִלי לַ חֲ ָר ָדה:
ֲת ְתנִי אֵ ת נ ֶ
ָ 21:4תּﬠָ ה ְלבָ ִבי פַּ לָּ צוּת ִבּﬠ ָ
21:5ﬠָ ֹר הַ שֻּׁ לְ חָ ן צָפֹה הַ צָּפִ ית אָ כוֹל ָשׁתֹה קוּמוּ הַ ָשּׂ ִרים ִמ ְשׁחוּ ָמגֵן:
21:6כִּ י כֹה אָ ַמר אֵ לַ י אֲ ֹדנָי לֵ הַ ﬠֲמֵ ד הַ ְמצַפֶּ ה אֲ ֶשׁר י ְִראֶ ה יַגִּ יד:
ב־ק ֶשׁב:
21:7ו ְָראָ ה ֶרכֶב צֶמֶ ד פָּ ָר ִשׁים ֹרכֵב חֲ מוֹר ֹרכֵב גָּמָ ל ו ְִה ְק ִשׁיב ֶק ֶשׁב ַר ָ
ל־מ ְשׁ ַמ ְר ִתּי אָ נֹכִ י ִנצָּב כָּל־הַ לֵּ ילוֹת:
ל־מצְ פֶּ ה אֲ ֹדנָי אָ נֹכִ י עֹמֵ ד תָּ ִמיד יוֹמָ ם וְﬠַ ִ
21:8וַיִּ ְק ָרא הָ רֹאֶ ה ﬠַ ִ
ָל־פּ ִסילֵ י אֱ הֶ יהָ שֻׁ ְבּרוּ לָ אָ ֶרץ:
ֹאמר נ ְָפלָ ה נ ְָפלָ ה בָּ בֶ ל ְוכ ְ
צֶמד פָּ ָר ִשׁים וַיַּﬠַ ן וַיּ ֶ
21:9ו ְִהנֵּה־זֶה בָ א ֶרכֶב ִאישׁ ֶ
ְ 21:10מדֻ ָשׁ ִתי וּבֶ ן־גּ ְָרנִי אֲ ֶשׁר ָשׁמַ ﬠְ ִתּי מֵ אֵ ת יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ַגּ ְד ִתּי לָ כֶם:
ה־מלֵּ יל:
ִ
ה־מלַּ יְלָ ה שׁ ֵֹמר מַ
דּוּמה אֵ לַ י קֹ ֵרא ִמ ֵשּׂ ִﬠיר שֹׁמֵ ר ַמ ִ
ַ 21:11מ ָשּׂא ָ
ם־תּ ְבﬠָ יוּן ְבּﬠָ יוּ שֻׁ בוּ אֵ תָ יוּ:
21:12אָ מַ ר שֹׁמֵ ר אָ תָ ה ב ֶֹקר ְוגַם־לָ יְלָ ה ִא ִ
ַ 21:13מ ָשּׂא בַּ ְﬠ ָרב בַּ יַּﬠַ ר בַּ ﬠְ ַרב תָּ לִ ינוּ ֹא ְרחוֹת ְדּ ָדנִים:
ימא ְבּלַ ְחמוֹ ִק ְדּמוּ נ ֵֹדד:
צָמא הֵ ָתיוּ מָ יִם יֹ ְשׁבֵ י אֶ ֶרץ ֵתּ ָ
ִ 21:14ל ְק ַראת ֵ
וּמ ְפּנֵי כֹּבֶ ד ִמ ְלחָ ָמה:
וּמ ְפּנֵי ֶק ֶשׁת ְדּרוּכָה ִ
טוּשׁה ִ
י־מ ְפּנֵי חֲ ָרבוֹת נ ָָדדוּ ִמ ְפּנֵי חֶ ֶרב נְ ָ
21:15כִּ ִ
21:16כִּ י־כֹה אָ ַמר אֲ ֹדנָי אֵ לָ י ְבּ עוֹד ָשׁנָה כִּ ְשׁנֵי ָשׂכִ יר ְוכָלָ ה כָּל־כְּ בוֹד ֵק ָדר:
ֵי־ק ָדר י ְִמﬠָ טוּ כִּ י יְהוָה אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל ִדּבֵּ ר:
בּוֹרי ְבנ ֵ
ר־ק ֶשׁת גִּ ֵ
וּשׁאָ ר ִמ ְספַּ ֶ
ְ 21:17
22:1מַ ָשּׂא גֵּיא ִחזָּיוֹן ַמה־לָּ אֵ פוֹא כִּ י־ﬠָ ִלית כֻּלָּ לַ גַּגּוֹת:
הוֹמיָּה ִק ְריָה ﬠַ ִלּיזָה חֲ לָ לַ ִי ל ֹא חַ לְ לֵ י־חֶ ֶרב וְל ֹא מֵ תֵ י ִמלְ חָ מָ ה:
ְ 22:2תּשֻׁ אוֹת ְמלֵ אָ ה ﬠִ יר ִ
ָל־נִמצָאַ ִי אֻ ְסּ רוּ י ְַח ָדּו ֵמ ָרחוֹק בָּ ָרחוּ:
ְ
ָל־קצִ י ַנ ִי נ ְָדדוּ־יַחַ ד ִמ ֶקּ ֶשׁת אֻ סָּ רוּ כּ
22:3כּ ְ
ל־תּ ִאיצוּ לְ נַחֲ ֵמ ִני ﬠַ ל־שֹׁד בַּ ת־ﬠַ ִמּי:
22:4ﬠַ ל־כֵּן אָ ַמ ְר ִתּי ְשׁעוּ ִמנִּי אֲ ָמ ֵרר בַּ בֶּ כִ י אַ ָ
וּמבוּכָה לַ יהוָה צְ בָ אוֹת ְבּגֵיא ִחזָּיוֹן ְמ ַק ְר ַקר ִקר וְשׁוֹﬠַ אֶ ל־הָ הָ ר:
וּמבוּסָ ה ְ
22:5כִּ י יוֹם ְמהוּמָ ה ְ
ָשׂא אַ ְשׁפָּ ה ְבּ ֶרכֶב אָ ָדם פָּ ָר ִשׁים ְו ִקיר ﬠֵ ָרה מָ גֵן:
22:6וְﬠֵ ילָ ם נ ָ
22:7וַי ְִהי ִמ ְבחַ ר־ﬠֲמָ ַק ִי מָ לְ אוּ ָרכֶב וְהַ פָּ ָר ִשׁים שֹׁת ָשׁתוּ הַ ָשּׁﬠְ ָרה:
ֶשׁק בֵּ ית הַ יָּﬠַ ר:
ְהוּדה וַתַּ בֵּ ט בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ל־נ ֶ
ַ 22:8ו ְיגַל אֵ ת ָמסַ י ָ
ת־מי הַ ְבּ ֵרכָה הַ ַתּ ְחתּוֹנָה:
ֵ
י־רבּוּ ו ְַתּ ַק ְבּצוּ אֶ
יר־דּ ִוד ְר ִאיתֶ ם כִּ ָ
22:9וְאֵ ת ְבּ ִקיﬠֵ י ִﬠ ָ
חוֹמה:
ְרוּשׁלַ ִם ְספַ ְר ֶתּם ו ִַתּ ְתצוּ הַ בָּ ִתּים ְלבַ צֵּ ר הַ ָ
22:10וְאֶ ת־בָּ ֵתּי י ָ
יתם:
ְשׁנָה ְול ֹא ִהבַּ ְט ֶתּם אֶ ל־עֹ ֶשׂיהָ וְיֹ צְ ָרהּ ֵמ ָרחוֹק ל ֹא ְר ִא ֶ
וּמ ְקוָה ﬠ ֲִשׂיתֶ ם בֵּ ין הַ חֹ מֹתַ יִם לְ מֵ י הַ ְבּ ֵרכָה הַ י ָ
ִ 22:11
22:12וַיִּ ְק ָרא יְהוִה צְ בָ אוֹת בַּ יּוֹם הַ הוּא לִ ְבכִי וּלְ ִמ ְספֵּ ד וּלְ ָק ְרחָ ה וְלַ חֲ גֹ ר ָשׂק:
ְשׁתוֹ כִּ י ָמחָ ר נָמוּת:
ְשׁתוֹת יָיִן אָ כוֹל ו ָ
ְשׁחֹ ט צ ֹאן אָ ֹכ ל בָּ ָשׂר ו ָ
22:13ו ְִהנֵּה ָשׂשׂוֹן ו ְִשׂ ְמחָ ה הָ רֹג בָּ ָקר ו ָ

ד־תּמֻ תוּן אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה צְ בָ אוֹת:
ְ 22:14ו ִנגְ לָ ה ְבאָ זְ ָני יְהוָה צְ בָ אוֹת ִאם־ ְיכֻפַּ ר הֶ ﬠָ ון הַ זֶּה לָ כֶם ﬠַ ְ
ל־שׁ ְבנָא אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ בָּ יִת:
22:15כֹּה אָ ַמר יְהוִה צְ בָ אוֹת לֶ ־בּ ֹא אֶ ל־הַ ֹסּכֵן הַ זֶּ ה ﬠַ ֶ
וּמי לְ פֹה כִּ י־חָ צ ְַבתָּ לְּ ֹפּה ָקבֶ ר חֹ צְ ִבי ָמרוֹם ִק ְברוֹ חֹ ְק ִקי בַ סֶּ לַ ע ִמ ְשׁכָּן לוֹ:
22:16מַ ה־לְּ פֹה ִ
ִ 22:17הנֵּה יְהוָה ְמטַ לְ טֶ לְ טַ לְ טֵ לָ ה גָּבֶ ר ְו עֹ ְט ﬠָ טֹ ה:
בוֹד ְקלוֹן בֵּ ית אֲ ֹדנֶי :
ְשׁ ָמּה ַמ ְרכְּ בוֹת כְּ ֶ
ָ 22:18צנוֹף יִצְ נָפְ צְ נֵפָ ה כַּדּוּר אֶ ל־אֶ ֶרץ ַרחֲ בַ ת י ָָדיִם ָשׁ ָמּה תָ מוּת ו ָ
וּמ ַמּﬠ ֲָמ ְד יֶהֶ ְרסֶ :
ִ
22:19וַהֲ ַד ְפ ִתּי ִממַּ צָּבֶ
ן־חלְ ִקיָּהוּ:
אתי לְ ﬠַ ְב ִדּי ְלאֶ ְלי ִָקים בֶּ ִ
22:20וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ְו ָק ָר ִ
ְהוּדה:
וּלבֵ ית י ָ
רוּשׁלַ ִם ְ
יוֹשׁב ְי ָ
וּמ ְמ ֶשׁ ְל ְתּ אֶ תֵּ ן ְבּיָדוֹ וְהָ יָה ְלאָ ב ְל ֵ
22:21ו ְִהלְ בַּ ְשׁ ִתּיו כֻּתָּ נְתֶּ וְאַ ְבנ ְֵט אֲ חַ זְּ ֶקנּוּ ֶ
ֹתחַ :
ל־שׁכְ מוֹ וּפָ תַ ח וְאֵ ין ֹסגֵר וְסָ גַר וְאֵ ין פּ ֵ
ית־דּוִד ﬠַ ִ
ָ
ְ 22:22ונָתַ ִתּי מַ פְ תֵּ חַ בֵּ
וּת ַקﬠְ ִתּיו יָתֵ ד ְבּמָ קוֹם נֶאֱ מָ ן וְהָ יָה לְ כִ סֵּ א כָבוֹד לְ בֵ ית אָ ִביו:
ְ 22:23
22:24וְתָ לוּ ﬠָ לָ יו ֹכּל כְּ בוֹד בֵּ ית־אָ ִביו הַ צֶּאֱ צ ִָאים וְהַ צְּ פִ עוֹת כֹּל כְּ לֵ י הַ ָקּ ָטן ִמכְּ לֵ י הָ אַ גָּנוֹת וְﬠַ ד כָּל־כְּ לֵ י הַ נְּבָ ִלים:
22:25בַּ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת תָּ מוּשׁ הַ יּ ֵָתד הַ ְתּקוּﬠָ ה ְבּמָ קוֹם נֶאֱ מָ ן ְו ִנגְ ְדּﬠָ ה ְונ ְָפלָ ה ְונִכְ ַרת הַ מַּ ָשּׂא
אֲ ֶשׁר־ﬠָ לֶ יהָ כִּ י יְהוָה ִדּבֵּ ר:
ילילוּ אֳ נִיּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ כִּ י־שֻׁ ַדּד ִמבַּ יִת ִמבּוֹא מֵ אֶ ֶרץ כִּ ִתּים נִ גְ לָ ה־לָ מוֹ:
23:1מַ ָשּׂא צֹר הֵ ִ
23:2דֹּמּוּ יֹ ְשׁבֵ י ִאי סֹחֲ ֵרי צִ ידוֹן עֹבֵ ר יָם ִמלְ אוּ :
וּבמַ יִם ַר ִבּים ז ֶַרע ִשׁחֹ ר ְקצִ יר יְאוֹר ְתּבוּאָ תָ הּ ו ְַתּ ִהי ְסחַ ר גּוֹיִם:
ְ 23:3
רוֹמ ְמ ִתּי ְבתוּלוֹת:
חוּרים ַ
בּוֹשׁי צִ ידוֹן כִּ י־אָ ַמר יָם מָ עוֹז הַ יָּם לֵ אמֹר ל ֹא־חַ ְל ִתּי ְול ֹא־יָלַ ְד ִתּי ְול ֹא גִ ַדּ ְל ִתּי בַּ ִ
ִ 23:4
ר־שׁמַ ע לְ ִמצְ ָריִם י ִָחילוּ כְּ ֵשׁמַ ע צֹר:
23:5כַּאֲ ֶשׁ ֵ
ישׁה הֵ ילִ ילוּ יֹ ְשׁבֵ י ִאי:
23:6ﬠִ ְברוּ תַּ ְר ִשׁ ָ
י־ק ֶדם ַק ְדמָ ָתהּ יֹ ִבלוּהָ ַרגְ לֶ יהָ ֵמ ָרחוֹק לָ גוּר:
ימ ֶ
23:7הֲ ז ֹאת לָ כֶם ﬠַ לִּ יזָה ִמ ֵ
ִ 23:8מי יָﬠַ ץ ז ֹאת ﬠַ ל־צֹר הַ ַמּﬠ ֲִט ָירה אֲ ֶשׁר סֹ חֲ ֶריהָ ָשׂ ִרים כִּ נְ ﬠָ נֶיהָ נִכְ בַּ ֵדּי־אָ ֶרץ:
23:9יְהוָה צְ בָ אוֹת יְﬠָ צָהּ ְלחַ לֵּ ל כָּל גְּ אוֹן צְ ִבי ְלהָ ֵקל כָּל־נִכְ בַּ ֵדּי־אָ ֶרץ:
ת־תּ ְר ִשׁישׁ אֵ ין ֵמזַח עוֹד:
ַ
עֹב ֵדי אַ ְרצֵ ַכּיְאֹ ר בַּ
ְ 23:10
23:11יָדוֹ נָטָ ה ﬠַ ל־הַ יָּם ִה ְרגִּ יז מַ ְמלָ כוֹת יְהוָה צִ וָּה אֶ ל־כְּ נַﬠַ ן לַ ְשׁ ִמד מָ ֻﬠזֶּיהָ :
ַם־שׁם ל ֹא־יָנוּחַ לָ :
קוּמי ֲﬠב ִֹרי גּ ָ
ֻשּׁ ָקה ְבּתוּלַ ת בַּ ת־צִ ידוֹן כִּ ִתּיִּ ים ִ
־תוֹסיפִ י עוֹד לַ ﬠְ לוֹז הַ ְמﬠ ָ
ִ
ֹאמר ל ֹא
23:12וַיּ ֶ
נוֹתיהָ ָשׂמָ הּ
23:13הֵ ן אֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים זֶה הָ ﬠָ ם ל ֹא הָ יָה אַ שּׁוּר יְסָ ָדהּ לְ צִ יִּ ים הֵ ִקים בחיניו בַ חוּנָיו עֹ ְררוּ אַ ְר ְמ ֶ
לְ מַ פֵּ לָ ה:
23:14הֵ ילִ ילוּ אֳ נִיּוֹת תַּ ְר ִשׁישׁ כִּ י שֻׁ ַדּד מָ ﬠֻזְּ כֶן:
23:15וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ְו ִנ ְשׁכַּחַ ת צֹר ִשׁ ְבﬠִ ים ָשׁנָה כִּ ימֵ י מֶ לֶ אֶ חָ ד ִמ ֵקּץ ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָה י ְִהיֶה ְלצֹר כְּ ִשׁי ַרת הַ זּוֹנָה:
י־שׁיר ְל ַמﬠַ ן ִתּ ָזּכ ִֵרי:
יבי ַנגֵּן הַ ְר ִבּ ִ
יט ִ
ְ 23:16ק ִחי כִ נּוֹר ס ִֹבּי ﬠִ יר זוֹנָה ִנ ְשׁכָּחָ ה הֵ ִ
ְשׁבָ ה לְ אֶ ְת ַננָּהּ ְו ָזנְתָ ה אֶ ת־כָּל־מַ ְמלְ כוֹת הָ אָ ֶרץ ﬠַ ל־פְּ ֵני
23:17וְהָ יָה ִמ ֵקּץ ִשׁ ְבﬠִ ים ָשׁנָה יִפְ קֹד יְהוָה אֶ ת־צֹר ו ָ
הָ אֲ ָדמָ ה:
קֹדשׁ לַ יהוָה ל ֹא יֵאָ ֵצר וְל ֹא יֵחָ סֵ ן כִּ י לַ יֹּ ְשׁ ִבים ִלפְ נֵי יְהוָה י ְִהיֶה סַ ְח ָרהּ לֶ אֱ כֹל לְ ָשׂ ְבﬠָ ה
23:18וְהָ יָה סַ ְח ָרהּ וְאֶ ְת ַננָּהּ ֶ
ו ְִל ְמכַסֶּ ה ﬠָ ִתיק:
בּוֹקק הָ אָ ֶרץ וּבוֹלְ ָקהּ וְﬠִ וָּה פָ נֶיהָ וְהֵ פִ יץ יֹ ְשׁבֶ יהָ :
ִ 24:1הנֵּה יְהוָה ֵ
ֹשׁא בוֹ:
ֹשׁה כַּאֲ ֶשׁר נ ֶ
24:2וְהָ יָה כָﬠָ ם ַכּכֹּהֵ ן כַּﬠֶ בֶ ד כַּא ֹדנָיו כּ ִַשּׁפְ חָ ה כַּגְּ ִב ְרתָּ הּ כַּקּוֹנֶה כַּמּוֹכֵר כַּמַּ לְ וֶה ַכּ וֶה ַכּנּ ֶ
ִ 24:3הבּוֹק ִתּבּוֹק הָ אָ ֶרץ ו ְִהבּוֹז ִתּבּוֹז כִּ י יְהוָה ִדּבֶּ ר אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה:
24:4אָ ְבלָ ה נ ְָבלָ ה הָ אָ ֶרץ אֻ ְמלְ לָ ה נ ְָבלָ ה תֵּ בֵ ל אֻ ְמלַ ל ְמ רוֹם ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ:
תוֹרה חָ לְ פוּ חֹ ק הֵ פֵ רוּ ְבּ ִרית עוֹלָ ם:
24:5וְהָ אָ ֶרץ חָ נְפָ ה תַּ חַ ת יֹ ְשׁבֶ יהָ כִּ י־ﬠָ ְב רוּ ָ
24:6ﬠַ ל־כֵּן אָ לָ ה אָ כְ לָ ה אֶ ֶרץ וַיּ ְֶא ְשׁמוּ יֹ ְשׁבֵ י בָ הּ ﬠַ ל־כֵּן חָ רוּ יֹ ְשׁבֵ י אֶ ֶרץ ְו ִנ ְשׁאַ ר אֱ נוֹשׁ ִמזְ ﬠָ ר:
ָל־שׂ ְמחֵ י־לֵ ב:
24:7אָ בַ ל ִתּירוֹשׁ אֻ ְמלְ לָ ה־גָפֶ ן נֶאֶ נְחוּ כּ ִ
ָ 24:8שׁבַ ת ְמשׂוֹשׂ תֻּ פִּ ים חָ ַדל ְשׁאוֹן ﬠַ לִּ יזִ ים ָשׁבַ ת ְמשׂוֹשׂ כִּ נּוֹר:
24:9בַּ ִשּׁיר ל ֹא י ְִשׁתּוּ־ ָייִן יֵמַ ר ֵשׁכָר לְ שֹׁתָ יו:
24:10נ ְִשׁ ְבּ ָרה ִק ְריַת־תֹּהוּ סֻ גַּר כָּל־בַּ יִת ִמבּוֹא:
ָל־שׂ ְמחָ ה גָּלָ ה ְמשׂוֹשׂ הָ אָ ֶרץ:
24:11צְ וָחָ ה ﬠַ ל־הַ ַיּיִן בַּ חוּצוֹת ﬠָ ְרבָ ה כּ ִ
ַת־שׁﬠַ ר:
ָ
וּשׁ ִאיָּה יֻכּ
24:12נ ְִשׁאַ ר בָּ ﬠִ יר ַשׁמָּ ה ְ
24:13כִּ י כֹה י ְִהיֶה ְבּ ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ ְבּתוֹ הָ ﬠַ ִמּים כְּ נ ֶֹקף ַזיִת כְּ עוֹלֵ ת ִאם־כָּלָ ה בָ צִ יר:
24:14הֵ מָּ ה י ְִשׂאוּ קוֹלָ ם יָרֹנּוּ ִבּגְ אוֹן יְהוָה צָהֲ לוּ ִמיָּם:
24:15ﬠַ ל־כֵּן בָּ אֻ ִרים כּ ְַבּדוּ יְהוָה ְבּ ִאיֵּי הַ יָּם ֵשׁם יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:

י־לי אוֹי ִלי בֹּגְ ִדים בָּ גָדוּ וּבֶ גֶד בּוֹגְ ִדים בָּ גָדוּ:
ִ 24:16מכְּ נַף הָ אָ ֶרץ זְ ִמרֹת ָשׁמַ ﬠְ נוּ צְ ִבי לַ צּ ִַדּיק וָאֹמַ ר ָרזִ י־לִ י ָרזִ ִ
יוֹשׁב הָ אָ ֶרץ:
ֵ
24:17פַּ חַ ד וָפַ חַ ת וָפָ ח ﬠָ לֶ י
נִפתָּ חוּ
24:18וְהָ יָה הַ נָּס ִמקּוֹל הַ פַּ חַ ד יִפֹּ ל אֶ ל־הַ פַּ חַ ת וְהָ עוֹלֶ ה ִמתּוֹ הַ פַּ חַ ת יִלָּ כֵד בַּ פָּ ח כִּ י־אֲ ֻרבּוֹת־ם ָמרוֹם ְ
מוֹס ֵדי אָ ֶרץ:
וַיִּ ְרﬠֲשׁוּ ְ
מוֹטטָ ה הָ אָ ֶרץ:
פּוֹר ָרה אֶ ֶרץ מוֹט ִה ְת ְ
24:19רֹﬠָ ה ִה ְת ֹרﬠֲﬠָ ה הָ אָ ֶרץ פּוֹר ִה ְת ְ
נוֹד ָדה כּ ְַמּלוּנָה ְוכָבַ ד ﬠָ לֶ יהָ פִּ ְשׁﬠָ הּ ְונ ְָפלָ ה ְול ֹא־ת ִֹסיף קוּם:
24:20נוֹﬠַ תָּ נוּﬠַ אֶ ֶרץ כּ ִַשּׁכּוֹר ו ְִה ְת ְ
ל־מ ְלכֵי הָ אֲ ָד ָמה ﬠַ ל־הָ אֲ ָד ָמה:
24:21וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִפקֹ ד יְהוָה ﬠַ ל־צְ בָ א הַ ָמּרוֹם בַּ ָמּ רוֹם וְﬠַ ַ
24:22וְאֻ ְסּפוּ אֲ סֵ פָ ה ﬠַ ל־בּוֹר וְסֻ גְּ רוּ ﬠַ ל־מַ ְסגֵּר וּמֵ רֹב י ִָמים יִפָּ ֵקדוּ:
ירוּשׁלַ ִם ְו ֶנגֶד זְ ֵקנָיו ִיכָּבֵ ד:
ָ
וּב
וּבוֹשׁה הַ חוֹמָ ה כִּ י־מָ לַ יְהוָה צְ בָ אוֹת ְבּהַ ר צִ יּוֹן ִ
ָ
24:23וְחָ פְ ָרה הַ לְּ בֵ נָה
אֹמן:
ית פֶּ לֶ א ﬠֵ צוֹת ֵמ ָרחוֹק אֱ מוּנָה ֶ
אוֹדה ִשׁ ְמ כִּ י ﬠָ ִשׂ ָ
ֶ
רוֹמ ְמ
25:1יְהוָה אֱ הַ י אַ ָתּה אֲ ִ
צוּרה ְלמַ פֵּ לָ ה אַ ְרמוֹן ז ִֵדים ֵמ ִﬠיר ְלעוֹלָ ם ל ֹא יִבָּ נֶה:
25:2כִּ י ַשׂ ְמ ָתּ ﬠָ ִרים לַ גָּל ִק ְריָה ְב ָ
ִיראוּ :
25:3ﬠַ ל־כֵּן ְיכ ְַבּדוּ ﬠַ ם־ﬠָ ז ִק ְריַת גּוֹיִם ﬠָ ִריצִ ים י ָ
25:4כִּ י־הָ יִיתָ ָמעוֹז לַ ָדּל ָמ עוֹז לָ אֶ ְביוֹן בַּ צַּ ר־לוֹ מַ ְחסֶ ה ִמ ֶזּ ֶרם צֵל מֵ חֹ ֶרב כִּ י רוּחַ ﬠָ ִריצִ ים כְּ ז ֶֶרם ִקיר:
25:5כְּ חֹ ֶרב ְבּצָיוֹן ְשׁאוֹן ז ִָרים תַּ כְ נִיﬠַ חֹ ֶרב ְבּצֵ ל ﬠָ ב זְ ִמיר ﬠָ ִריצִ ים יַ ֲﬠנֶה:
25:6וְﬠָ ָשׂה יְהוָה צְ בָ אוֹת ְלכָל־הָ ﬠַ ִמּים בָּ הָ ר הַ זֶּה ִמ ְשׁ ֵתּה ְשׁ ָמנִים ִמ ְשׁ ֵתּה ְשׁ ָמ ִרים ְשׁ ָמנִים ְממֻ חָ יִם ְשׁמָ ִרים
ְמז ָֻקּ ִקים:
וּבלַּ ע בָּ הָ ר הַ זֶּה פְּ נֵי־הַ לּוֹט הַ לּוֹט ﬠַ ל־כָּל־הָ ﬠַ ִמּים וְהַ ַמּסֵּ כָה הַ נְּסוּכָה ﬠַ ל־כָּל־הַ גּוֹיִם:
ִ 25:7
 25:8וּבֻלַּ ע הַ מָּ וֶת לָ ֶנצַח וּמָ חָ ה אֲ ֹדנָי יְהוִה ִדּ ְמﬠָ ה מֵ ﬠַ ל כָּל־פָּ נִים וְחֶ ְרפַּ ת ﬠַ מּוֹ י ִָסיר ֵמﬠַ ל כָּל־הָ אָ ֶרץ כִּ י יְהוָה ִדּבֵּ ר:
ְיוֹשׁיﬠֵ נוּ זֶה יְהוָה ִקוִּ ינוּ לוֹ נָגִ ילָ ה וְנִ ְשׂ ְמחָ ה ִבּישׁוּﬠָ תוֹ:
25:9וְאָ מַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא ִהנֵּה אֱ הֵ ינוּ זֶה ִקוִּ ינוּ לוֹ ו ִ
25:10כִּ י־תָ נוּחַ יַד־יְהוָה בָּ הָ ר הַ ֶזּה ְונָדוֹשׁ מוֹאָ ב תַּ ְחתָּ יו כְּ ִהדּוּשׁ מַ ְתבֵּ ן ְבּמוֹ ַמ ְד ֵמנָה:
25:11וּפֵ ַרשׂ י ָָדיו ְבּ ִק ְרבּוֹ כַּאֲ ֶשׁר יְפָ ֵרשׂ הַ שֹּׂחֶ ה לִ ְשׂחוֹת ו ְִה ְשׁפִּ יל גַּאֲ וָתוֹ ִﬠם אָ ְרבּוֹת י ָָדיו:
וּמ ְב ַצר ִמ ְשׂגַּב חוֹמֹתֶ י הֵ ַשׁח ִה ְשׁפִּ יל ִהגִּ יﬠַ לָ אָ ֶרץ ﬠַ ד־ﬠָ פָ ר:
ִ 25:12
ְהוּדה ִﬠיר ﬠָ ז־לָ נוּ יְשׁוּﬠָ ה י ִָשׁית חוֹמוֹת וָחֵ ל:
יוּשׁר הַ ִשּׁיר־הַ זֶּה ְבּאֶ ֶרץ י ָ
26:1בַּ יּוֹם הַ הוּא ַ
26:2פִּ ְתחוּ ְשׁﬠָ ִרים ְויָב ֹא גוֹי־צ ִַדּיק שֹׁמֵ ר אֱ מֻ נִים:
26:3יֵצֶר סָ מוּ ִתּצֹּר ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם כִּ י ְב בָּ טוּחַ :
ִ 26:4בּ ְטחוּ בַ יהוָה ﬠ ֲֵדי־ﬠַ ד כִּ י ְבּיָהּ יְהוָה צוּר עוֹלָ ִמים:
26:5כִּ י הֵ ַשׁח יֹ ְשׁבֵ י מָ רוֹם ִק ְריָה ִנ ְשׂגָּבָ ה י ְַשׁפִּ ילֶ נָּה ﬠַ ד־אֶ ֶרץ יַגִּ יﬠֶ נָּה ﬠַ ד־ﬠָ פָ ר:
ִ 26:6תּ ְר ְמסֶ נָּה ַרגְ לֵ י ﬠָ נִי פַּ ﬠֲמֵ י ַדלִּ ים:
ישׁ ִרים י ָָשׁר מַ ﬠְ גַּל צ ִַדּיק ְתּפַ לֵּ ס:
26:7אֹ ַרח לַ צּ ִַדּיק מֵ ָ
26:8אַ ף ֹא ַרח ִמ ְשׁפָּ טֶ י יְהוָה ִקוִּ ינוּ לְ ִשׁ ְמ וּלְ זִ כְ ְר תַּ אֲ וַת־נָפֶ שׁ:
צֶד ק לָ ְמדוּ יֹ ְשׁבֵ י ֵתבֵ ל:
ף־רוּחי ְב ִק ְר ִבּי אֲ ַשׁחֲ ֶר ָךּ כִּ י כַּאֲ ֶשׁר ִמ ְשׁפָּ טֶ י לָ אָ ֶרץ ֶ
ִ
יתי בַּ לַּ יְלָ ה אַ
26:9נ ְַפ ִשׁי ִאוִּ ִ
צֶדק בָּ אָ רץ נְ כֹחוֹת יְﬠַ וֵּל וּבַ ל־י ְִראֶ ה גֵּאוּת יְהוָה:
26:10יֻחַ ן ָר ָשׁע בַּ ל־לָ ַמד ֶ
26:11יְהוָה ָרמָ ה י ְָד בַּ ל־יֶחֱ זָיוּן יֶחֱ זוּ ְויֵבֹשׁוּ ִקנְאַ ת־ﬠָ ם אַ ף־אֵ שׁ ָצ ֶרי ת ֹאכְ לֵ ם:
ֲשׂינוּ פָּ ﬠַ לְ תָּ לָּ נוּ:
ָל־מﬠ ֵ
26:12יְהוָה ִתּ ְשׁ ֹפּת ָשׁלוֹם לָ נוּ כִּ י גַּם כּ ַ
ד־בּ נַזְ כִּ יר ְשׁמֶ :
26:13יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ְבּﬠָ לוּנוּ אֲ ֹד ִנים זוּלָ ֶת לְ בַ ְ
ידם ו ְַתּאַ בֵּ ד כָּל־ ֵזכֶר לָ מוֹ:
ֵ 26:14מ ִתים בַּ ל־י ְִחיוּ ְרפָ ִאים בַּ ל־י ָֻקמוּ לָ כֵן פָּ ַק ְד ָתּ וַתַּ ְשׁ ִמ ֵ
ָל־קצְ וֵי־אָ ֶרץ:
26:15יָסַ פְ תָּ לַ גּוֹי יְהוָה יָסַ פְ תָּ לַ גּוֹי נִכְ בָּ ְדתָּ ִרחַ ְקתָּ כּ ַ
26:16יְהוָה בַּ ַצּר פְּ ָקדוּ צְ קוֹו לַ חַ שׁ מוּסָ ְר לָ מוֹ:
26:17כְּ מוֹ הָ ָרה ַתּ ְק ִריב לָ לֶ ֶדת ָתּ ִחיל ִתּזְ ﬠַ ק בַּ חֲ בָ לֶ יהָ כֵּן הָ יִינוּ ִמפָּ נֶי יְהוָה:
ֲשׂה אֶ ֶרץ וּבַ ל־יִפְּ לוּ יֹ ְשׁבֵ י ֵתבֵ ל:
26:18הָ ִרינוּ חַ לְ נוּ כְּ מוֹ יָלַ ְדנוּ רוּחַ יְשׁוּעֹ ת בַּ ל־ ַנﬠ ֶ
ִיר ְנּנוּ שֹׁכְ נֵי ﬠָ פָ ר כִּ י טַ ל אוֹרֹת ַטלֶּ וָאָ ֶרץ ְרפָ ִאים ַתּ ִפּיל:
26:19י ְִחיוּ מֵ תֶ י נְבֵ לָ ִתי ְי קוּמוּן י ִָקיצוּ ו ַ
ט־רגַע ﬠַ ד־יעבור־יַﬠֲבָ ר־זָﬠַ ם:
וּסגֹ ר דלתיך ְדּלָ ְת בַּ ﬠ ֲֶד חֲ ִבי כִ ְמﬠַ ֶ
26:20לֵ ﬠַ ִמּי בּ ֹא בַ חֲ ָד ֶרי ְ
ֹא־תכַסֶּ ה עוֹד
ת־דּ ֶמיהָ ְול ְ
י־הנֵּה יְהוָה יֹ ֵצא ִמ ְמּקוֹמוֹ לִ פְ קֹ ד ﬠֲון יֹ ֵשׁב־הָ אָ ֶרץ ﬠָ לָ יו וְגִ לְּ ָתה הָ אָ ֶרץ אֶ ָ
26:21כִּ ִ
ﬠַ ל־הֲ רוּגֶיהָ :
27:1בַּ יּוֹם הַ הוּא יִפְ קֹד יְהוָה ְבּחַ ְרבּוֹ הַ ָקּ ָשׁה וְהַ גְּ דוֹלָ ה וְהַ חֲ ז ָָקה ﬠַ ל לִ ְויָתָ ן נָחָ שׁ בָּ ִרחַ וְﬠַ ל לִ ְויָתָ ן ָנחָ שׁ ﬠ ֲַקלָּ תוֹן וְהָ ַרג
אֶ ת־הַ תַּ נִּין אֲ ֶשׁר בַּ יָּם:
27:2בַּ יּוֹם הַ הוּא כּ ֶֶרם חֶ מֶ ד ﬠַ נּוּ־לָ הּ:
פּקד ﬠָ לֶ יהָ לַ יְלָ ה וָיוֹם אֶ צּ ֳֶרנָּה:
27:3אֲ נִי יְהוָה נֹצְ ָרהּ ִל ְרג ִָﬠים אַ ְשׁ ֶקנָּה פֶּ ן ִי ֵ
יתנָּה יָּחַ ד:
27:4חֵ מָ ה אֵ ין לִ י ִמי־י ְִתּ ֵננִי ָשׁ ִמיר וָ ָשׁיִת בַּ ִמּלְ חָ מָ ה אֶ פְ ְשׂﬠָ ה בָ הּ אֲ צִ ֶ

ֲשׂה־לִּ י:
ֲשׂה ָשׁלוֹם לִ י ָשׁלוֹם יַﬠ ֶ
27:5אוֹ יַחֲ זֵק ְבּמָ עוּזִּ י יַﬠ ֶ
27:6הַ בָּ ִאים י ְַשׁ ֵרשׁ יַﬠֲקֹב יָצִ יץ וּפָ ַרח י ְִשׂ ָראֵ ל וּמָ לְ אוּ פְ נֵי־תֵ בֵ ל ְתּנוּבָ ה:
הוֹרגָיו הֹ ָרג:
27:7הַ כְּ ַמכַּת ַמ ֵכּהוּ ִהכָּהוּ ִאם־כְּ הֶ ֶרג ְ
אסּאָ ה ְבּ ַשׁלְ חָ הּ ְתּ ִריבֶ נָּה הָ גָה ְבּרוּחוֹ הַ ָקּ ָשׁה ְבּיוֹם ָק ִדים:
ְ 27:8בּסַּ ְ
ָל־פּ ִרי הָ ִסר חַ טָּ אתוֹ ְבּשׂוּמוֹ כָּל־אַ ְבנֵי ִמזְ בֵּ חַ כְּ אַ ְבנֵי־גִ ר ְמנֻפָּ צוֹת ל ֹא־י ָֻקמוּ
27:9לָ כֵן ְבּז ֹאת ְיכֻפַּ ר ﬠֲון־יַﬠֲקֹ ב ְוזֶה כּ ְ
אֲ ֵשׁ ִרים וְחַ מָּ נִים:
ְשׁם י ְִרבָּ ץ וְכִ לָּ ה ְס ִﬠפֶ יהָ :
צוּרה בָּ ָדד ָנוֶה ְמשֻׁ לָּ ח ְו ֶנ ֱﬠזָב כּ ִַמּ ְדבָּ ר ָשׁם י ְִרﬠֶ ה ﬠֵ גֶל ו ָ
27:10כִּ י ﬠִ יר ְבּ ָ
ם־בּינוֹת הוּא ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא־ ְי ַרחֲ ֶמנּוּ עֹ ֵשׂהוּ וְיֹ צְ רוֹ
אוֹתהּ כִּ י ל ֹא ﬠַ ִ
ָ
ִ 27:11בּיבֹשׁ ְקצִ ָירהּ ִתּ ָשּׁבַ ְרנָה נ ִָשׁים בָּ אוֹת ְמ ִאירוֹת
ל ֹא יְחֻ נֶּנּוּ:
27:12וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְַח ֹבּט יְהוָה ִמ ִשּׁבֹּלֶ ת הַ נָּהָ ר ﬠַ ד־נַחַ ל ִמצְ ָריִם וְאַ תֶּ ם ְתּל ְֻקּטוּ ְלאַ חַ ד אֶ חָ ד ְבּנֵי
י ְִשׂ ָראֵ ל:
נִּדּ ִחים ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ו ְִה ְשׁתַּ חֲ ווּ לַ יה ָוה
ִתּ ַקע ְבּשׁוֹפָ ר גָּדוֹל וּבָ אוּ הָ א ְֹב ִדים ְבּאֶ ֶרץ אַ שּׁוּר וְהַ ָ
27:13וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְבּהַ ר הַ קֹּ ֶדשׁ ִבּ
לוּמי יָיִן:
ֵיא־שׁ ָמנִים הֲ ֵ
ְ
28:1הוֹי ﬠֲטֶ ֶרת גֵּאוּת ִשׁכּ ֵֹרי אֶ פְ ַריִם וְצִ יץ נֹבֵ ל צְ ִבי ִתפְ אַ ְרתּוֹ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ר ֹאשׁ גּ
ִ 28:2הנֵּה חָ זָק וְאַ ִמּץ לַ יהוָה כְּ ז ֶֶרם בָּ ָרד ַשׂﬠַ ר ָקטֶ ב כְּ ז ֶֶרם מַ יִם כּ ִַבּ ִירים שׁ ְֹט ִפים ִהנִּיחַ לָ אָ ֶרץ ְבּיָד:
כּוֹרי אֶ פְ ָריִם:
ְ 28:3בּ ַרגְ לַ יִם תֵּ ָרמַ ְסנָה ﬠֲטֶ ֶרת גֵּאוּת ִשׁ ֵ
אוֹתהּ
ָ
כּוּרה ְבּ ֶט ֶרם ַקיִץ אֲ ֶשׁר י ְִראֶ ה הָ רֹאֶ ה
28:4וְהָ יְתָ ה צִ י ַצת נֹבֵ ל צְ ִבי ִת ְפאַ ְרתּוֹ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ גֵּיא ְשׁ ָמנִים כְּ ִב ָ
עוֹדהּ ְבּכַפּוֹ י ְִבלָ ﬠֶ נָּה:
ְבּ ָ
28:5בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה יְהוָה צְ בָ אוֹת לַ ﬠ ֲֶט ֶרת צְ ִבי ו ְִלצְ ִפ ַירת ִתּ ְפאָ ָרה ִל ְשׁאָ ר ﬠַ מּוֹ:
בוּרה ְמ ִשׁיבֵ י ִמלְ חָ מָ ה ָשׁ ְﬠ ָרה:
יּוֹשׁב ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁפָּ ט וְלִ גְ ָ
28:6וּלְ רוּחַ ִמ ְשׁפָּ ט לַ ֵ
 28:7גַם־אֵ לֶּ ה בַּ ַיּיִן ָשׁגוּ וּבַ ֵשּׁכָר תָּ עוּ כֹּהֵ ן ְונ ִָביא ָשׁגוּ בַ ֵשּׁכָר נ ְִבלְ עוּ ִמן־הַ ַיּיִן תָּ עוּ ִמן־הַ ֵשּׁכָר ָשׁגוּ בָּ רֹאֶ ה פָּ קוּ
פְּ לִ ילִ יָּה:
28:8כִּ י כָּל־שֻׁ ְלחָ נוֹת ָמ ְלאוּ ִקיא צֹאָ ה ְבּלִ י ָמקוֹם:
יקי ִמ ָשּׁ ָדיִם:
ת־מי י ִָבין ְשׁמוּﬠָ ה גְּ מוּלֵ י מֵ חָ לָ ב ﬠַ ִתּ ֵ
ִ
יוֹרה ֵדﬠָ ה וְאֶ
ת־מי ֶ
ִ
28:9אֶ
28:10כִּ י צַו לָ צָו צַו לָ ָצו ַקו לָ ָקו ַקו לָ ָקו זְ ﬠֵ יר ָשׁם זְ ﬠֵ יר ָשׁם:
וּבלָ שׁוֹן אַ חֶ ֶרת י ְַדבֵּ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה:
28:11כִּ י ְבּלַ ֲﬠגֵי ָשׂפָ ה ְ
28:12אֲ ֶשׁר אָ ַמר אֲ לֵ יהֶ ם ז ֹאת הַ ְמּנוּחָ ה הָ נִיחוּ לֶ ﬠָ יֵף וְז ֹאת הַ ַמּ ְרגֵּﬠָ ה ְול ֹא אָ בוּא ְשׁמוֹﬠַ :
28:13וְהָ יָה לָ הֶ ם ְדּבַ ר־יְהוָה צַו לָ צָו ַצו לָ ָצו ַקו לָ ָקו ַקו לָ ָקו זְ ﬠֵ יר ָשׁם זְ ﬠֵ יר ָשׁם ְל ַמﬠַ ן י ְֵלכוּ ְוכ ְָשׁלוּ אָ חוֹר וְנִ ְשׁבָּ רוּ
ְנוֹקשׁוּ ְונִלְ כָּדוּ:
ו ְ
ירוּשׁלָ ִם:
28:14לָ כֵן ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה אַ נְ ֵשׁי לָ צוֹן מ ְֹשׁלֵ י הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִבּ ָ
שׁוֹטף כִּ י־עבר יַ ֲﬠ ֹב ר ל ֹא יְבוֹאֵ נוּ כִּ י
ֵ
ם־שׁאוֹל ﬠָ ִשׂינוּ חֹ זֶה שיט שׁוֹט
ת־מוֶת ו ְִﬠ ְ
ָ
28:15כִּ י אֲ ַמ ְר ֶתּם כּ ַָר ְתנוּ ְב ִרית אֶ
ַשׂ ְמנוּ ָכזָב ַמ ְחסֵ נוּ וּבַ ֶשּׁ ֶקר ִנ ְסתָּ ְרנוּ:
28:16לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר 1יְהוִה ִהנְ נִי יֹ סֵ ד ְ 2בּצִ יּוֹן אָ בֶ ן אֶ בֶ ן בֹּחַ ן פִּ נַּת י ְִק ַרת מוּסָ ד מוּסָּ ד וְהַ ַמּאֲ ִמין 3ﬠָ לָ יו 4ל ֹא יֵבוֹשׁ:5
ְשׂ ְמ ִתּי ִמ ְשׁפָּ ט לְ ָקו וּצְ ָד ָקה לְ ִמ ְשׁ ָקלֶ ת ְויָﬠָ ה בָ ָרד מַ ְחסֵ ה ָכזָב וְסֵ ֶתר ַמיִם י ְִשׁטֹ פוּ:
28:17ו ַ
שׁוֹטף כִּ י ַי ֲﬠ ֹב ר ו ְִהיִיתֶ ם לוֹ ְל ִמ ְר ָמס:
ֵ
ת־שׁאוֹל ל ֹא ָתקוּם שׁוֹט
ְ
זוּתכֶם אֶ
יתכֶם אֶ ת־מָ וֶת וְחָ ְ
ְ 28:18וכֻפַּ ר ְבּ ִר ְ
ִ 28:19מ ֵדּי ﬠָ ְברוֹ י ִַקּח אֶ ְתכֶם כִּ י־בַ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר יַ ֲﬠבֹר בַּ יּוֹם וּבַ לָּ יְלָ ה וְהָ יָה ַרק־זְ וָﬠָ ה הָ ִבין ְשׁמוּﬠָ ה:
י־ק ַצר הַ מַּ ָצּע מֵ ִה ְשׂתָּ ֵרﬠַ וְהַ מַּ סֵּ כָה ָצ ָרה כְּ ִה ְת ַכּנֵּס:
28:20כִּ ָ
ֲשׂהוּ וְלַ ֲﬠבֹד ֲﬠב ָֹדתוֹ נָכְ ִריָּה ֲﬠב ָֹדתוֹ:
ֲשׂהוּ זָר ַמﬠ ֵ
28:21כִּ י כְ הַ ר־פְּ ָרצִ ים יָקוּם יְהוָה כְּ ﬠֵ מֶ ק ְבּגִ ְב עוֹן י ְִרגָּז לַ ﬠֲשׂוֹת מַ ﬠ ֵ
מוֹס ֵריכֶם כִּ י־כָלָ ה ְונֶחֱ ָר ָצה ָשׁמַ ְﬠ ִתּי ֵמאֵ ת יְהוִה צְ בָ אוֹת ﬠַ ל־כָּל־הָ אָ ֶרץ:
ל־תּ ְתלוֹצָצוּ פֶּ ן־י ְֶחזְ קוּ ְ
ְ 28:22ואַ תָּ ה אַ ִ
28:23הַ אֲ זִ ינוּ ו ְִשׁ ְמעוּ קוֹלִ י הַ ְק ִשׁיבוּ ו ְִשׁ ְמעוּ ִא ְמ ָר ִתי:
ישׂ ֵדּד אַ ְדמָ תוֹ:
28:24הֲ כֹל הַ יּוֹם יַחֲ רֹשׁ הַ חֹ ֵרשׁ לִ זְ רֹﬠַ יְפַ תַּ ח ִו ַ
וּשׂעֹ ָרה נִ ְס ָמן ְוכֻסֶּ ֶמת גבולותו:
שׂוֹרה ְ
ְשׂם ִחטָּ ה ָ
ם־שׁוָּה פָ נֶיהָ וְהֵ פִ יץ ֶק ַצח ְו ַכמֹּן יִזְ רֹק ו ָ
28:25הֲ לוֹא ִא ִ
דנָי  DSS* LXX // addאָ ַמר 16
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5

יוֹרנּוּ:
ְ 28:26וי ְִסּרוֹ לַ ִמּ ְשׁפָּ ט אֱ הָ יו ֶ
יוּדשׁ ֶקצַח וְאוֹפַ ן ֲﬠגָלָ ה ﬠַ ל־ ַכּמֹּן יוּסָּ ב כִּ י בַ מַּ טֶּ ה יֵחָ בֶ ט ֶקצַח ְו ַכמֹּן בַּ ָשּׁבֶ ט:
28:27כִּ י ל ֹא בֶ חָ רוּץ ַ
ְדוּשׁנּוּ וְהָ מַ ם גִּ לְ גַּל ﬠֶ גְ לָ תוֹ וּפָ ָר ָשׁיו ל ֹא־יְדֻ ֶקּנּוּ:
יוּדק כִּ י ל ֹא לָ ֶנצַח אָ דוֹשׁ י ֶ
28:28לֶ חֶ ם ָ
תּוּשׁיָּה:
ִ
28:29גַּם־ז ֹאת מֵ ﬠִ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת יָצָאָ ה ִהפְ לִ יא ﬠֵ צָה ִהגְ ִדּיל
ל־שׁנָה חַ גִּ ים ִי ְנקֹפוּ:
29:1הוֹי אֲ ִריאֵ ל אֲ ִריאֵ ל ִק ְריַת חָ נָה ָדוִד ְספוּ ָשׁנָה ﬠַ ָ
ְתה ִלּי כַּאֲ ִריאֵ ל:
ְתה ַתאֲ נִ יָּה וַאֲ נִ יָּה וְהָ י ָ
יקוֹתי לַ אֲ ִריאֵ ל וְהָ י ָ
ִ
29:2וַהֲ צִ
ִיתי כַדּוּר ﬠָ לָ ִי ְו ַצ ְר ִתּי ﬠָ לַ ִי מֻ ָצּב וַהֲ ִקימ ִֹתי ﬠָ לַ ִי ְמ ֻצרֹת:
29:3וְחָ נ ִ
וּמﬠָ פָ ר ִא ְמ ָר ֵת ְתּצַ ְפצֵ ף:
ֵ
וּמﬠָ פָ ר ִתּ ַשּׁח ִא ְמ ָר ֵת וְהָ יָה כְּ אוֹב מֵ אֶ ֶרץ קוֹלֵ
ְשׁפַ ְל ְתּ ֵמאֶ ֶרץ ְתּ ַדבֵּ ִרי ֵ
29:4ו ָ
29:5וְהָ יָה כְּ אָ בָ ק ַדּ ק הֲ מוֹן ז ִֵדיך וּכְ מֹץ עֹבֵ ר הֲ מוֹן ﬠָ ִריצִ ים וְהָ יָה לְ פֶ תַ ע ִפּ ְת ֹאם:
וּסﬠָ ָרה וְלַ הַ ב אֵ שׁ אוֹכֵלָ ה:
וּב ַרﬠַ שׁ וְקוֹל גָּדוֹל סוּפָ ה ְ
29:6מֵ ﬠִ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת ִתּפָּ ֵקד ְבּ ַרﬠַ ם ְ
וּמצ ָֹד ָתהּ וְהַ ְמּצִ ִיקים לָ הּ:
29:7וְהָ יָה כַּחֲ לוֹם חֲ זוֹן לַ יְלָ ה הֲ מוֹן כָּל־הַ גּוֹיִם הַ צּ ְֹב ִאים ﬠַ ל־אֲ ִריאֵ ל ְוכָל־צֹבֶ יהָ ְ
ֹתה וְהֵ ִקיץ ו ְִהנֵּה ﬠָ יֵף
יקה נַפְ שׁוֹ ְוכַאֲ ֶשׁר יַחֲ ם הַ צּ ֵָמא ו ְִהנֵּה שׁ ֶ
29:8וְהָ יָה כַּאֲ ֶשׁר יַחֲ ם הָ ָרﬠֵ ב ו ְִהנֵּה אוֹכֵל וְהֵ ִקיץ ְו ֵר ָ
שׁוֹק ָקה כֵּן י ְִהיֶה הֲ מוֹן כָּל־הַ גּוֹיִם הַ צּ ְֹב ִאים ﬠַ ל־הַ ר צִ יּוֹן:
ֵ
ְונַפְ שׁוֹ
וּתמָ הוּ ִה ְשׁתַּ ﬠַ ְשׁעוּ וָשֹׁעוּ ִשׁכְ רוּ ְול ֹא־יַיִן נָעוּ ְול ֹא ֵשׁכָר:
ִ 29:9ה ְתּמַ ְה ְמהוּ ְ
אשׁיכֶם הַ חֹ זִ ים כִּ סָּ ה:
ת־ר ֵ
יאים וְאֶ ָ
נְּב ִ
29:10כִּ י־נָסַ ﬠֲלֵ יכֶם יְהוָה רוּחַ ַתּ ְר ֵדּ ָמה ַויְﬠַ צֵּם אֶ ת־ﬠֵ ינֵיכֶם אֶ ת־הַ ִ
ל־יוֹדﬠַ סֵ פֶ ר לֵ אמֹר ְק ָרא נָא־זֶה וְאָ מַ ר ל ֹא
ֵ
29:11ו ְַתּ ִהי לָ כֶם חָ זוּת הַ כֹּל כְּ ִד ְב ֵרי הַ סֵּ פֶ ר הֶ חָ תוּם אֲ ֶשׁר־י ְִתּנוּ אֹתוֹ אֶ
אוּכַל כִּ י חָ תוּם הוּא:
מר ְק ָרא נָא־זֶה וְאָ ַמר ל ֹא י ַָד ְﬠ ִתּי סֵ פֶ ר:
ִתּן הַ סֵּ פֶ ר אֶ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ַָדע סֵ פֶ ר לֵ א ֹ
ְ 29:12ונ ַ
2
וּב ְשׂפָ ָתיו כִּ ְבּדוּנִי ו ְִלבּוֹ ִרחַ ק ִממֶּ נִּ י ְות ִֹהוּ 1י ְִראָ ָתם א ִֹתי ְמלַ ְמ ִדים
ֹאמר אֲ ֹדנָי יַﬠַ ן כִּ י ִנגַּשׁ הָ ﬠָ ם הַ זֶּה ְבּפִ יו ִ
29:13וַיּ ֶ
ְמלֻמָּ דיה ִמצְ וַת אֲ נ ִָשׁים:
5
וּבינַת נְבוֹנִים
יוֹסף לְ הַ פְ לִ יא אֶ ת־הָ ﬠָ ם־הַ זֶּה הַ ְפלֵ א וָפֶ לֶ א וְאֲ אַ בֵּ ד  3חָ כְ ַמת חֲ כ ִָמיםִ 4
29:14לָ כֵן ִה ְננִי ִ
אָ פִ יר:6
יוֹדﬠֵ נוּ:
וּמי ְ
ֹאמרוּ ִמי רֹאֵ נוּ ִ
ֲשׂיהֶ ם וַיּ ְ
29:15הוֹי הַ מַּ ﬠ ֲִמ ִיקים ֵמיהוָה לַ ְס ִתּר ﬠֵ צָה וְהָ יָה ְבמַ ְח ָשׁ מַ ﬠ ֵ
ֲשׂה ְל עֹ ֵשׂהוּ ל ֹא ﬠָ ָשׂנִי ְויֵצֶ ר אָ מַ ר ְליוֹצְ רוֹ ל ֹא הֵ ִבין:
29:16הַ פְ כְּ כֶם ִאם־כְּ חֹ מֶ ר הַ יֹּ ֵצר יֵחָ ֵשׁב כִּ י־י ֹאמַ ר מַ ﬠ ֶ
ְשׁב ְלבָ נוֹן לַ כּ ְַר ֶמל וְהַ כּ ְַר ֶמל לַ יַּﬠַ ר יֵחָ ֵשׁב:
29:17הֲ לוֹא־עוֹד ְמﬠַ ט ִמזְ ﬠָ ר ו ָ
וּמחֹ ֶשׁ ﬠֵ ינֵי ִﬠו ְִרים ִתּ ְראֶ ינָה:
וּמאֹפֶ ל ֵ
ְשׁ ְמעוּ בַ יּוֹם־הַ הוּא הַ חֵ ְר ִשׁים ִדּ ְב ֵרי־סֵ פֶ ר ֵ
29:18ו ָ
ְ 29:19וי ְָספוּ ֲﬠ ָנוִים בַּ יהוָה ִשׂ ְמחָ ה וְאֶ ְביוֹנֵי אָ ָדם ִבּ ְקדוֹשׁ ִי ְשׂ ָראֵ ל יָגִ ילוּ:
29:20כִּ י־אָ פֵ ס ﬠָ ִריץ ְוכָלָ ה לֵ ץ ְונִכְ ְרתוּ כָּל־שׁ ְֹק ֵדי אָ וֶן:
29:21מַ חֲ ִטיאֵ י אָ ָדם ְבּ ָדבָ ר וְלַ מּוֹכִ יחַ בַּ ַשּׁﬠַ ר יְקֹ שׁוּן וַיַּטּוּ בַ תֹּהוּ צ ִַדּיק:
29:22לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֶ ל־בֵּ ית ַי ֲﬠקֹב אֲ ֶשׁר פָּ ָדה אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ם ל ֹא־ﬠַ ָתּה יֵבוֹשׁ ַיﬠֲקֹב וְל ֹא ﬠַ תָּ ה פָּ נָיו יֶחֱ וָרוּ:
ת־קדוֹשׁ יַﬠֲקֹב וְאֶ ת־אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל יַ ֲﬠ ִריצוּ:
ֲשׂה י ַָדי ְבּ ִק ְרבּוֹ י ְַק ִדּישׁוּ ְשׁ ִמי ו ְִה ְק ִדּישׁוּ אֶ ְ
29:23כִּ י ִב ְראֹתוֹ יְלָ ָדיו מַ ﬠ ֵ
ְ 29:24וי ְָדעוּ תֹﬠֵ י־רוּחַ ִבּינָה ְו רוֹגְ נִים י ְִל ְמדוּ־לֶ ַקח:
רוּחי ְל ַמﬠַ ן סֶ פֶ ת חַ ָטּאת ﬠַ ל־חַ טָּ את:
סוֹר ִרים נְאֻ ם־יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת ﬠֵ צָה ְול ֹא ִמנִּי וְלִ ְנ ֹס מַ סֵּ כָה ְול ֹא ִ
30:1הוֹי בָּ ִנים ְ
וּפי ל ֹא ָשׁאָ לוּ לָ עוּז ְבּ ָמעוֹז פַּ ְרעֹה וְלַ ְחסוֹת ְבּצֵל ִמצְ ָריִם:
30:2הַ הֹ ְלכִ ים לָ ֶר ֶדת ִמצְ ַריִם ִ
ֵל־מצְ ַריִם לִ כְ לִ מָּ ה:
ֹשׁת וְהֶ חָ סוּת ְבּצ ִ
30:3וְהָ יָה לָ כֶם מָ עוֹז פַּ ְרעֹה לְ ב ֶ
וּמ ְלאָ כָיו חָ נֵס יַגִּ יעוּ:
30:4כִּ י־הָ יוּ ְבצֹﬠַ ן ָשׂ ָריו ַ
ֹשׁת ְוגַם־לְ חֶ ְרפָּ ה:
הוֹﬠיל כִּ י ְלב ֶ
ֹא־יוֹﬠילוּ לָ מוֹ ל ֹא לְ ﬠֵ זֶר וְל ֹא לְ ִ
ִ
30:5כֹּל הבאיש הֹ ִבישׁ ﬠַ ל־ﬠַ ם ל
ֶתף ֲﬠי ִָרים חֵ ילֵ הֶ ם
ְשׂ ָרף ְמעוֹפֵ ף י ְִשׂאוּ ﬠַ ל־כּ ֶ
ְצוּקה לָ ִביא וָלַ יִשׁ ֵמהֶ ם אֶ ְפﬠֶ ה ו ָ
ַ 30:6מ ָשּׂא בַּ הֲ מוֹת ֶנגֶב ְבּאֶ ֶרץ צָ ָרה ו ָ
יוֹﬠילוּ:
ל־דּבֶּ ֶשׁת גְּ ַמ ִלּים אוֹצְ רֹתָ ם ﬠַ ל־ﬠַ ם ל ֹא ִ
וְﬠַ ַ
אתי לָ ז ֹאת ַרהַ ב הֵ ם ָשׁבֶ ת:
וּמצְ ַריִם הֶ בֶ ל ו ִָריק יַﬠְ ֹז רוּ לָ כֵן ָק ָר ִ
ִ 30:7
וּת ִהי לְ יוֹם אַ חֲ רוֹן ְלﬠֵ ד ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
30:8ﬠַ תָּ ה בּוֹא כ ְָתבָ הּ ﬠַ ל־לוּחַ ִאתָּ ם וְﬠַ ל־סֵ פֶ ר חֻ ָקּהּ ְ
ֹהוּ 13
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תּוֹרת יְהוָה:
ַ
30:9כִּ י ﬠַ ם ְמ ִרי הוּא בָּ נִים כֶּחָ ִשׁים בָּ נִים ל ֹא־אָ בוּ ְשׁמוֹﬠַ
30:10אֲ ֶשׁר אָ ְמרוּ לָ ר ִֹאים ל ֹא ִת ְראוּ לָ נוּ וְלַ חֹ זִ ים ל ֹא תֶ חֱ זוּ־לָ נוּ ְנכֹחוֹת ַדּ ְבּרוּ־לָ נוּ חֲ לָ קוֹת חֲ זוּ ַמהֲ ַתלּוֹת:
ת־קדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֵי־ד ֶר הַ טּוּ ִמנֵּי־ ֹא ַרח הַ ְשׁ ִבּיתוּ ִמפָּ נֵינוּ אֶ ְ
30:11סוּרוּ ִמנּ ֶ
30:12לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל יַﬠַ ן מָ אָ ְסכֶם בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה ו ִַתּ ְב ְטחוּ ְבּ עֹ ֶשׁק ְונָלוֹז ו ִַתּ ָשּׁﬠֲנוּ ﬠָ לָ יו:
ר־פּ ְתאֹם ְלפֶ ַתע יָבוֹא ִשׁ ְב ָרהּ:
30:13לָ כֵן י ְִהיֶה לָ כֶם הֶ ﬠָ ון הַ זֶּה כְּ פֶ ֶרץ נֹפֵ ל נ ְִבﬠֶ ה ְבּחוֹמָ ה ִנ ְשׂגָּבָ ה אֲ ֶשׁ ִ
וּשׁבָ ָרהּ כְּ ֵשׁבֶ ר נֵבֶ ל יוֹצְ ִרים כָּתוּת ל ֹא י ְַחמֹל ְול ֹא־יִמָּ צֵא ִב ְמכִ תָּ תוֹ חֶ ֶרשׂ לַ ְחתּוֹת אֵ שׁ ִמיָּקוּד וְלַ ְחשֹׂף ַמיִם
ְ 30:14
ִמגֶּבֶ א:
יתם:
בוּר ְתכֶם ְול ֹא אֲ ִב ֶ
וּב ִב ְטחָ ה ִתּ ְהיֶה גְּ ַ
ָשׁעוּן ְבּהַ ְשׁ ֵקט ְ
30:15כִּ י כֹה־אָ מַ ר יְהוִה ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּשׁוּבָ ה וָנַחַ ת ִתּוּ ֵ
ל־קל נִ ְרכָּב ﬠַ ל־כֵּן י ִַקּלּוּ ר ְֹדפֵ יכֶם:
ֹאמרוּ ל ֹא־כִ י ﬠַ ל־סוּס נָנוּס ﬠַ ל־כֵּן ְתּנוּסוּן וְﬠַ ַ
ַ 30:16ותּ ְ
ם־נוֹת ְר ֶתּם ַכּתּ ֶֹרן ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ הָ הָ ר ְו ַכנֵּס
ַ
30:17אֶ לֶ ף אֶ חָ ד ִמפְּ נֵי ַגּﬠ ֲַרת אֶ חָ ד ִמ ְפּנֵי ַגּﬠ ֲַרת חֲ ִמ ָשּׁה ָתּנֻסוּ ﬠַ ד ִא
ﬠַ ל־הַ גִּ ְבﬠָ ה:
30:18וְלָ כֵן יְחַ כֶּה יְהוָה לַ חֲ ַנ ְנכֶם וְלָ כֵן יָרוּם לְ ַרחֶ ְמכֶם כִּ י־אֱ הֵ י ִמ ְשׁפָּ ט יְהוָה אַ ְשׁ ֵרי כָּל־חוֹכֵי לוֹ:
ֹא־ת ְבכֶּה חָ נוֹן י ְָח ְנ ְלקוֹל ַזﬠ ֲֶק כְּ ָשׁ ְמﬠָ תוֹ ﬠָ ָנ :
ירוּשׁלָ ִם בָּ כוֹ ל ִ
ָ
30:19כִּ י־ﬠַ ם ְבּצִ יּוֹן י ֵֵשׁב ִבּ
ת־מוֹרי :
ֶ
מוֹרי וְהָ יוּ ﬠֵ ינֶי רֹאוֹת אֶ
ְ 30:20ונָתַ ן לָ כֶם אֲ ֹדנָי לֶ חֶ ם ָצר וּמַ יִם לָ חַ ץ ְול ֹא־ ִי ָכּנֵף עוֹד ֶ
30:21וְאָ זְ נֶי ִתּ ְשׁמַ ְﬠנָה ָדבָ ר ֵמאַ חֲ ֶרי לֵ אמֹר זֶה הַ ֶדּ ֶר ְלכוּ בוֹ כִּ י ַתאֲ ִמינוּ וְכִ י ַת ְשׂ ְמ ִאילוּ:
אתה אֶ ת־צִ פּוּי ְפּ ִסילֵ י כ ְַספֶּ וְאֶ ת־אֲ פ ַֻדּת ַמסֵּ כַת זְ הָ בֶ ִתּזְ ֵרם כמֵ י ָדוָה צֵא תּ ֹאמַ ר לוֹ:
 30:22ו ְִט ֵמּ ָ
ְשׁ ֵמן י ְִרﬠֶ ה ִמ ְקנֶי בַּ יּוֹם
ר־תּזְ ַרע אֶ ת־הָ אֲ ָד ָמה וְלֶ חֶ ם ְתּבוּאַ ת הָ אֲ ָד ָמה הָ יָה ָד ֵשׁן ו ָ
ְ 30:23ונ ַָתן ְמ ַטר ז ְַר ֲﬠ אֲ ֶשׁ ִ
הַ הוּא כַּר ִנ ְרחָ ב:
עֹב ֵדי הָ אֲ ָדמָ ה ְבּלִ יל חָ ִמיץ י ֹאכֵלוּ אֲ ֶשׁר־ז ֶֹרה בָ ַרחַ ת וּבַ ִמּזְ ֶרה:
30:24וְהָ אֲ לָ פִ ים וְהָ ֲﬠי ִָרים ְ
י־מיִם ְבּיוֹם הֶ ֶרג ָרב ִבּנְפֹל ִמגְ ָדּ ִלים:
30:25וְהָ יָה ﬠַ ל־כָּל־הַ ר ָגּבֹהַ וְﬠַ ל כָּל־גִּ ְבﬠָ ה נִ ָשּׂאָ ה ְפּלָ גִ ים י ְִבלֵ ָ
30:26וְהָ יָה אוֹר־הַ לְּ בָ נָה כְּ אוֹר הַ חַ מָּ ה וְאוֹר הַ חַ מָּ ה י ְִהיֶה ִשׁ ְבﬠָ תַ יִם כְּ אוֹר ִשׁ ְבﬠַ ת הַ יּ ִָמים ְבּיוֹם חֲ בֹשׁ יְהוָה
ת־שׁבֶ ר ﬠַ מּוֹ וּמַ חַ ץ מַ כָּתוֹ י ְִרפָּ א:
ֶ
אֶ
וּלשׁוֹנוֹ כְּ אֵ שׁ ֹאכָלֶ ת:
ִ 30:27הנֵּה ֵשׁם־יְהוָה בָּ א ִממֶּ ְרחָ ק בֹּﬠֵ ר אַ פּוֹ ְוכֹבֶ ד מַ ָשּׂאָ ה ְשׂפָ תָ יו מָ ְלאוּ זַﬠַ ם ְ
30:28וְרוּחוֹ כְּ נַחַ ל שׁוֹטֵ ף ﬠַ ד־ ַצוָּאר יֶחֱ צֶה לַ הֲ נָפָ ה גוֹיִם ְבּנָפַ ת ָשׁוְא ו ְֶרסֶ ן ַמ ְתﬠֶ ה ﬠַ ל ְלחָ יֵי ﬠַ ִמּים:
30:29הַ ִשּׁיר י ְִהיֶה לָ כֶם כְּ לֵ יל ִה ְת ַק ֶדּשׁ־חָ ג ו ְִשׂ ְמחַ ת לֵ בָ ב כַּהוֹלֵ בֶּ חָ לִ יל לָ בוֹא ְבהַ ר־יְהוָה אֶ ל־צוּר י ְִשׂ ָראֵ ל:
30:30ו ְִה ְשׁ ִמיﬠַ יְהוָה אֶ ת־הוֹד קוֹלוֹ ְונַחַ ת זְ רוֹעוֹ י ְַראֶ ה ְבּזַﬠַ ף אַ ף וְלַ הַ ב אֵ שׁ אוֹכֵלָ ה ֶנפֶ ץ וָז ֶֶרם וְאֶ בֶ ן בָּ ָרד:
י־מקּוֹל יְהוָה יֵחַ ת אַ שּׁוּר בַּ ֵשּׁבֶ ט יֻכה:
30:31כִּ ִ
נִלחַ ם־בָּ ם:
וּב ִמ ְלחֲ מוֹת ְתּנוּפָ ה ְ
וּבכִ נֹּרוֹת ְ
30:32וְהָ יָה כֹּל ַמﬠֲבַ ר ַמ ֵטּה מוּסָ רֹה אֲ ֶשׁ ר יָנִיחַ יְהוָה ﬠָ לָ יו ְבּתֻ ִפּים ְ
30:33כִּ י־ﬠָ רוּ מֵ אֶ ְתמוֹל תָּ פְ ֶתּה גַּם־הוא ִהיא לַ ֶמּלֶ הוּכָן הֶ ְﬠ ִמיק ִה ְר ִחב ְמדֻ ָר ָתהּ אֵ שׁ וְﬠֵ צִ ים הַ ְרבֵּ ה נִ ְשׁ ַמת יְהוָה
כְּ נַחַ ל גָּפְ ִרית ֹבּﬠ ֲָרה בָּ הּ:
ל־רכֶב כִּ י ָרב וְﬠַ ל פָּ ָר ִשׁים כִּ י־ﬠָ צְ מוּ ְמאֹ ד ְול ֹא ָשׁעוּ
ִשּׁﬠֵ נוּ וַיִּ ְב ְטחוּ ﬠַ ֶ
ל־סוּסים י ָ
ִ
31:1הוֹי הַ יֹּ ְר ִדים ִמצְ ַריִם לְ ﬠֶ זְ ָרה ﬠַ
ל־קדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־יְהוָה ל ֹא ָד ָרשׁוּ:
ﬠַ ְ
ת־דּבָ ָריו ל ֹא הֵ ִסיר ו ְָקם ﬠַ ל־בֵּ ית ְמ ֵר ִﬠים וְﬠַ ל־ﬠֶ זְ ַרת פֹּ ﬠֲלֵ י אָ וֶן:
ְ 31:2וגַם־הוּא חָ כָם וַיָּבֵ א ָרע וְאֶ ְ
ָשׁל עוֹזֵר ְונָפַ ל ﬠָ זֻר ְוי ְַח ָדּו כֻּלָּ ם
וּמצְ ַריִם אָ ָדם ְול ֹא־אֵ ל וְסוּסֵ יהֶ ם בָּ ָשׂר ְול ֹא־רוּחַ וַיהוָה יַטֶּ ה יָדוֹ ְוכ ַ
ִ 31:3
יִכְ לָ יוּן:
31:4כִּ י כֹה אָ מַ ר־יְהוָה אֵ לַ י כַּאֲ ֶשׁר י ְֶהגֶּה הָ אַ ְריֵה וְהַ כְּ ִפיר ﬠַ ל־טַ ְרפּוֹ אֲ ֶשׁר ִי ָקּ ֵרא ﬠָ לָ יו ְמל ֹא רֹﬠִ ים ִמקּוֹלָ ם ל ֹא יֵחָ ת
וּמֵ הֲ מוֹנָם ל ֹא יַ ֲﬠנֶה כֵּן י ֵֵרד יְהוָה צְ בָ אוֹת ִלצְ בּ ֹא ﬠַ ל־הַ ר־צִ יּוֹן וְﬠַ ל־גִּ ְבﬠָ תָ הּ:
רוּשׁלָ ִם גָּנוֹן וְהַ ֵצּיל פָּ ֹסחַ וְהַ ְמלֵ יט:
31:5כְּ צִ פּ ֳִרים ﬠָ פוֹת כֵּן יָגֵן יְהוָה צְ בָ אוֹת ﬠַ ל־ ְי ָ
31:6שׁוּבוּ לַ אֲ ֶשׁר הֶ ﬠְ ִמיקוּ סָ ָרה ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
31:7כִּ י בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִמאָ סוּן ִאישׁ אֱ ִלילֵ י כ ְַספּוֹ וֶאֱ ִלילֵ י זְ הָ בוֹ אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ לָ כֶם י ְֵדיכֶם חֵ ְטא:
חוּריו לָ מַ ס י ְִהיוּ:
ֹא־אישׁ וְחֶ ֶרב ל ֹא־אָ ָדם תּ ֹאכֲלֶ נּוּ ְונָס לוֹ ִמפְּ נֵי־חֶ ֶרב וּבַ ָ
ְ 31:8ונָפַ ל אַ שּׁוּר ְבּחֶ ֶרב ל ִ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְתנּוּר לוֹ ִבּ
31:9וְסַ ְלעוֹ ִממָּ גוֹר יַﬠֲבוֹר וְחַ תּוּ ִמנֵּס ָשׂ ָריו נְאֻ ם־יְהוָה אֲ ֶשׁר־אוּר לוֹ ְבּצִ יּוֹן ו ַ
ְשׂ ִרים לְ ִמ ְשׁפָּ ט יָשֹׂרוּ:
32:1הֵ ן לְ צ ֶֶדק י ְִמלָ ־מֶ לֶ ו ָ
ֵי־מ ִים ְבּצָיוֹן כְּ ֵצל סֶ לַ ע־כָּבֵ ד ְבּאֶ ֶרץ ֲﬠיֵפָ ה:
ָה־אישׁ כְּ ַמחֲ בֵ א־רוּחַ וְסֵ ֶתר ִמזֶּ ֶרם כְּ פַ ְלג ַ
32:2וְהָ י ִ
32:3וְל ֹא ְתשֹׁﬠֶ ינָה ﬠֵ ינֵי ר ִֹאים וְאָ זְ נֵי שׁ ְֹמﬠִ ים ִתּ ְק ַשׁ ְבנָה:
32:4וּלְ בַ ב נ ְִמהָ ִרים י ִָבין לָ ָדﬠַ ת וּלְ שׁוֹן ﬠִ לְּ גִ ים ְתּמַ הֵ ר לְ ַדבֵּ ר צָחוֹת:
32:5לוֹא־ י ִָקּ ְראוּ עוֹד לְ נָבָ ל נ ִָדיב וּלְ כִ ילַ י ל ֹא יֵאָ ֵמר שׁוֹﬠַ :
וּמ ְשׁ ֶקה צ ֵָמא
חוֹשׁב־אָ וֶן לַ ﬠֲשׂוֹת חֹ נֶף וּלְ ַדבֵּ ר אֶ ל־יְהוָה תּוֹﬠָ ה ְלהָ ִריק נֶפֶ שׁ ָרﬠֵ ב ַ
ֵ
32:6כִּ י נָבָ ל נְבָ לָ ה י ְַדבֵּ ר וְלִ בּוֹ
י ְַח ִסיר:

וּב ַדבֵּ ר אֶ ְביוֹנִים ִמ ְשׁפָּ ט:
י־שׁ ֶקר ְ
ְ 32:7וכֵלַ י כֵּלָ יו ָר ִﬠים הוּא זִ מּוֹת יָﬠָ ץ לְ חַ בֵּ ל ענוים ֲﬠנִיִּ ים ְבּ ִא ְמ ֵר ֶ
ל־נְדיבוֹת יָקוּם:
ִ
נְדיבוֹת יָﬠָ ץ וְהוּא ﬠַ
ְ 32:8ונ ִָדיב ִ
קוֹלי בָּ נוֹת בֹּטחוֹת הַ ְא ֵזנָּה ִא ְמ ָר ִתי:
קֹמנָה ְשׁמַ ְﬠנָה ִ
32:9נ ִָשׁים ַשׁאֲ נַנּוֹת ְ
ל־שׁנָה ִתּ ְרגַּזְ נָה בּ ְֹטחוֹת כִּ י כָּלָ ה בָ צִ יר ֹאסֶ ף ְבּלִ י יָבוֹא:
32:10י ִָמים ﬠַ ָ
גוֹרה ﬠַ ל־חֲ לָ ָציִם:
שׁ טָ ה וְעֹ ָרה וַחֲ ָ
ִ 32:11ח ְרדוּ ַשׁאֲ נַנּוֹת ְר ָגזָה בּ ְֹטחוֹת פְּ ֹ
ל־שׂ ֵדי־חֶ ֶמד ﬠַ ל־גֶּפֶ ן פֹּ ִריָּה:
ל־שׁ ַדיִם ס ְֹפ ִדים ﬠַ ְ
32:12ﬠַ ָ
32:13ﬠַ ל אַ ְד ַמת ﬠַ ִמּי קוֹץ ָשׁ ִמיר ַתּﬠֲלֶ ה כִּ י ﬠַ ל־כָּל־בָּ ֵתּי ָמשׂוֹשׂ ִק ְריָה ﬠַ ִלּיזָה:
32:14כִּ י־אַ ְרמוֹן נ ָֻטּשׁ הֲ מוֹן ִﬠיר ֻﬠ ָזּב עֹפֶ ל וָבַ חַ ן הָ יָה ְבﬠַ ד ְמﬠָ רוֹת ﬠַ ד־עוֹלָ ם ְמשׂוֹשׂ ְפּ ָר ִאים ִמ ְרﬠֵ ה ﬠ ֲָד ִרים:
32:15ﬠַ ד־יֵﬠָ ֶרה ﬠָ לֵ ינוּ רוּחַ ִממָּ רוֹם וְהָ יָה ִמ ְדבָּ ר לַ כּ ְַר ֶמל וכרמל וְהַ כּ ְַר ֶמל לַ יַּﬠַ ר יֵחָ ֵשׁב:
ְשׁכַן בַּ ִמּ ְדבָּ ר ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה בַּ כּ ְַרמֶ ל תֵּ ֵשׁב:
32:16ו ָ
ֲשׂה הַ צְּ ָד ָקה ָשׁלוֹם וַ ֲﬠב ַֹדת הַ צְּ ָד ָקה הַ ְשׁ ֵקט וָבֶ ַטח ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
32:17וְהָ יָה מַ ﬠ ֵ
וּב ְמנוּחֹ ת ַשׁאֲ נַנּוֹת:
וּב ִמ ְשׁכְּ נוֹת ִמ ְב ַט ִחים ִ
ְ 32:18וי ַָשׁב ﬠַ ִמּי ִבּ ְנוֵה ָשׁלוֹם ְ
32:19וּבָ ַרד ְבּ ֶר ֶדת הַ יָּﬠַ ר וּבַ ִשּׁ ְפלָ ה ִתּ ְשׁפַּ ל הָ ִﬠיר:
ָל־מיִם ְמ ַשׁ ְלּחֵ י ֶרגֶל־הַ שּׁוֹר וְהַ חֲ מוֹר:
32:20אַ ְשׁ ֵריכֶם ז ְֹרﬠֵ י ﬠַ ל־כּ ָ
תּוּשּׁד כְּ ַכ ְת ִל ְבגֹּ ד
ַ
שׁוֹדד
ֵ
שׁוֹדד וְאַ תָּ ה ל ֹא ָשׁדוּד וּבוֹגֵד ְול ֹא־בָ גְ דוּ בוֹ כַּהֲ ִת ְמ
33:1הוֹי ֵ
י ְִבגְּ דוּ־בָ :
33:2יְהוָה חָ נֵּנוּ לְ ִקוִּ ינוּ הֱ יֵה זְ רֹﬠָ ם לַ ְבּ ָק ִרים אַ ף־יְשׁוּﬠָ תֵ נוּ ְבּﬠֵ ת צָ ָרה:
רוֹממֻ תֶ נָפְ צוּ גּוֹיִם:
ִ 33:3מקּוֹל הָ מוֹן נ ְָדדוּ ﬠַ ִמּים מֵ ְ
שׁוֹקק בּוֹ:
ֵ
33:4וְאֻ סַּ ף ְשׁלַ לְ כֶם ֹאסֶ ף הֶ חָ ִסיל כְּ מַ ַשּׁק גּ ִֵבים
שׁכֵן מָ רוֹם ִמלֵּ א צִ יּוֹן ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה:
ִ 33:5נ ְשׂגָּב יְהוָה 1כִּ י ֹ
33:6וְהָ יָה אֱ מוּנַת ﬠִ תֶּ י חֹ סֶ ן יְשׁוּעֹת חָ כְ מַ ת ו ָָדﬠַ ת י ְִראַ ת יְהוָה ִהיא אוֹ ָצרוֹ:
33:7הֵ ן אֶ ְראֶ לָּ ם צָ ﬠֲקוּ חֻ צָה ַמ ְלאֲ כֵי ָשׁלוֹם ַמ ר י ְִבכָּיוּן:
ָשׁמּוּ ְמ ִסלּוֹת ָשׁבַ ת עֹבֵ ר ֹא ַרח הֵ פֵ ר ְבּ ִרית מָ אַ ס ﬠֵ ִדים ל ֹא חָ ַשׁב אֱ נוֹשׁ:
33:8נ ַ
33:9אָ בַ ל אֻ ְמ ְללָ ה אָ ֶרץ הֶ ְח ִפּיר לְ בָ נוֹן ָק ַמל הָ יָה הַ ָשּׁרוֹן ָכּ ﬠ ֲָרבָ ה ְונֹﬠֵ ר בָּ ָשׁן ְוכ ְַר ֶמל:
ָשׂא:
33:10ﬠַ תָּ ה אָ קוּם י ֹאמַ ר יְהוָה ﬠַ תָּ ה אֵ רוֹמָ ם ﬠַ תָּ ה אֶ נּ ֵ
33:11תַּ הֲ רוּ חֲ ַשׁשׁ תֵּ לְ דוּ ַקשׁ רוּחֲ כֶם אֵ שׁ תּ ֹאכַלְ כֶם:
סוּחים בָּ אֵ שׁ ִי ַצּתּוּ:
33:12וְהָ יוּ ﬠַ ִמּים ִמ ְשׂ ְרפוֹת ִשׂיד קוֹצִ ים כְּ ִ
רוֹבים גְּ ֻב ָר ִתי:
יתי ְוּדעוּ ְק ִ
חוֹקים אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
ִ 33:13שׁ ְמעוּ ְר ִ
מוֹק ֵדי עוֹלָ ם:
33:14פָּ חֲ דוּ ְבצִ יּוֹן חַ ָטּ ִאים אָ חֲ זָה ְרﬠָ ָדה חֲ נ ִֵפים ִמי יָגוּר לָ נוּ אֵ שׁ אוֹכֵלָ ה ִמי־יָגוּר לָ נוּ ְ
מ בַּ שֹּׁחַ ד אֹ ֵטם אָ זְ נָיו ִמ ְשּׁמֹﬠַ ָדּ ִמים וְעֹ צֵ ם
ישׁ ִרים מֹאֵ ס ְבּבֶ ַצע מַ ֲﬠ ַשׁקּוֹת נֹﬠֵ ר כַּפָּ יו ִמ ְתּ ֹ
33:15הֹ לֵ צְ ָדקוֹת ידֹבֵ ר מֵ ָ
ﬠֵ ינָיו מֵ ְראוֹת ְבּ ָרע:
ימיו נֶאֱ ָמנִים:
רוֹמים י ְִשׁכֹּן ְמצָדוֹת ְסלָ ִﬠים ִמ ְשׂגַּבּוֹ לַ ְחמוֹ נִ ָתּן ֵמ ָ
33:16הוּא ְמ ִ
33:17מֶ לֶ ְבּי ְָפיוֹ תֶּ חֱ זֶינָה ﬠֵ ינֶי ִתּ ְראֶ ינָה אֶ ֶרץ מַ ְרחַ ִקּים:
33:18לִ ְבּ י ְֶהגֶּה אֵ ימָ ה אַ יֵּה סֹפֵ ר אַ יֵּה שׁ ֵֹקל אַ יֵּה סֹפֵ ר אֶ ת־הַ ִמּגְ ָדּלִ ים:
33:19אֶ ת־ﬠַ ם נוֹﬠָ ז ל ֹא ִת ְראֶ ה ﬠַ ם ﬠִ ְמ ֵקי ָשׂפָ ה ִמ ְשּׁמוֹﬠַ נִלְ ﬠַ ג לָ שׁוֹן אֵ ין ִבּינָה:
ְתד ָֹתיו לָ נֶצַ ח ְוכָל־חֲ בָ לָ יו
רוּשׁלַ ִם ָנוֶה ַשׁאֲ נָן אֹהֶ ל בַּ ל־יִצְ ﬠָ ן בַּ ל־יִסַּ ע י ֵ
33:20חֲ זֵה צִ יּוֹן ִק ְריַת מוֹﬠ ֲֵדנוּ ﬠֵ ינֶי ִת ְראֶ ינָה ְי ָ
בַּ ל־ ִינָּתֵ קוּ:
נִי־שׁיִט וְצִ י אַ ִדּיר ל ֹא יַﬠַ ְב ֶרנּוּ:
ַ
ם־שׁם אַ ִדּיר יְהוָה לָ נוּ ְמקוֹם־נְהָ ִרים ְי ֹא ִרים ַרחֲ בֵ י י ָָדיִם בַּ ל־תֵּ לֶ בּוֹ אֳ
33:21כִּ י ִא ָ
יוֹשׁיﬠֵ נוּ:
33:22כִּ י יְהוָה שׁ ְֹפטֵ נוּ יְהוָה ְמחֹ ְק ֵקנוּ יְהוָה מַ לְ כֵּנוּ הוּא ִ
ד־שׁלָ ל ַמ ְרבֶּ ה ִפּ ְס ִחים בָּ זְ זוּ בַ ז:
ָ
ִ 33:23נ ְטּשׁוּ חֲ בָ לָ ִי בַּ ל־יְחַ זְּ קוּ כֵן־תָּ ְרנָם בַּ ל־פָּ ְרשׂוּ נֵס אָ ז חֻ לַּ ק ﬠַ
יתי הָ ﬠָ ם הַ יֹּ ֵשׁב בָּ הּ ְנשֻׂ א ﬠָ ון:
ֹאמר ָשׁכֵן חָ לִ ִ
33:24וּבַ ל־י ַ
וּמ אָ הּ תֵּ בֵ ל ְוכָל־צֶאֱ צָאֶ יהָ :
ִ 34:1ק ְרבוּ גוֹיִם לִ ְשׁמֹﬠַ וּלְ אֻ ִמּים הַ ְק ִשׁיבוּ ִתּ ְשׁמַ ע הָ אָ ֶרץ ְ
ְתנָם לַ ָטּבַ ח:
34:2כִּ י ֶקצֶף לַ יהוָה ﬠַ ל־כָּל־הַ גּוֹיִם וְחֵ ָמה ﬠַ ל־כָּל־צְ בָ אָ ם הֶ חֱ ִרימָ ם נ ָ
34:3וְחַ לְ לֵ יהֶ ם י ְֻשׁלָ כוּ וּפִ גְ ֵריהֶ ם יַﬠֲלֶ ה בָ ְא ָשׁם ְונָמַ סּוּ הָ ִרים ִמ ָדּמָ ם:
ְ 34:4ונָמַ קּוּ כָּל־צְ בָ א הַ ָשּׁמַ יִם ְונָגֹ לּוּ כַסֵּ פֶ ר הַ ָשּׁמָ יִם ְוכָל־צְ בָ אָ ם יִבּוֹל כִּ ְנבֹל ﬠָ לֶ ה ִמגֶּפֶ ן וּכְ נֹבֶ לֶ ת ִמן ְתּאֵ נָה:
י־רוְּ ָתה בַ ָשּׁ ַמיִם חַ ְר ִבּי ִהנֵּה ﬠַ ל־אֱדוֹם ֵתּ ֵרד וְﬠַ ל־ﬠַ ם חֶ ְר ִמי ְל ִמ ְשׁפָּ ט:
34:5כִּ ִ
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ילים כִּ י זֶבַ ח לַ יהוָה ְבּבָ צְ ָרה
תּוּדים ֵמחֵ לֶ ב כִּ ְליוֹת אֵ ִ
34:6חֶ ֶרב לַ יהוָה ָמ ְלאָ ה ָדם הֻ ַדּ ְשׁנָה ֵמחֵ לֶ ב ִמ ַדּם כּ ִָרים ְוﬠַ ִ
ו ְֶטבַ ח גָּדוֹל ְבּאֶ ֶרץ אֱ דוֹם:
ְ 34:7וי ְָרדוּ ְראֵ ִמים ﬠִ מָּ ם וּפָ ִרים ﬠִ ם־אַ ִבּ ִירים ְו ִרוְּ תָ ה אַ ְר ָצם ִמ ָדּם וַﬠֲפָ ָרם ֵמחֵ לֶ ב יְדֻ ָשּׁן:
לּוּמים ְל ִריב צִ יּוֹן:
34:8כִּי יוֹם נ ָָקם לַ יהוָה ְשׁנַת ִשׁ ִ
ְ 34:9ונֶהֶ פְ כוּ ְנחָ לֶ יהָ לְ זֶפֶ ת וַﬠֲפָ ָרהּ לְ גָפְ ִרית וְהָ יְתָ ה אַ ְרצָהּ לְ זֶפֶ ת בֹּﬠֵ ָרה:
ֲשׁנָהּ ִמדּוֹר לָ דוֹר ֶתּחֱ ָרב ְלנֵצַ ח ְנצָ ִחים אֵ ין עֹבֵ ר בָּ הּ:
ְיוֹמם ל ֹא ִתכְ בֶּ ה ְל עוֹלָ ם יַﬠֲלֶ ה ﬠ ָ
34:10לַ יְלָ ה ו ָ
ִירשׁוּהָ ָקאַ ת ְו ִקפּוֹד ְויַנְ שׁוֹף וְעֹ ֵרב י ְִשׁכְּ נוּ־בָ הּ ְונָטָ ה ﬠָ לֶ יהָ ַקו־תֹהוּ וְאַ ְבנֵי־בֹהוּ:
34:11ו ֵ
ָל־שׂ ֶריהָ י ְִהיוּ אָ פֶ ס:
־שׁם ְמלוּכָה י ְִק ָראוּ ְוכ ָ
34:12חֹ ֶריהָ וְאֵ ין ָ
ְתה נְ וֵה ַתנִּים חָ צֵ ר לִ ְבנוֹת ַי ֲﬠנָה:
34:13וְﬠָ לְ תָ ה אַ ְר ְמנֹתֶ יהָ ִס ִירים ִקמּוֹשׂ וָחוֹחַ ְבּ ִמ ְבצָ ֶריהָ וְהָ י ָ
וּמצְ אָ וּ לָ הֵ ָמּה ָמנוֹחַ :
ילית ָ
־שׁם י ְִרגִּ יﬠָ וֹ ִלּ ִ
ָ
ל־רﬠֵ הוּ י ְִק ָרא אַ
ְשׂ ִﬠיר ﬠַ ֵ
ת־איִּ ים ו ָ
ִ
34:14וּפָ גְ שׁוּ צִ יִּ ים אֶ
עוּתהּ:
־שׁם נִ ְק ְבּצוּ ַדיּוֹת ִא ָשּׁה ְר ָ
ָ
ָ 34:15שׁמָּ ה ִק ְנּנָה ִקפּוֹז ו ְַתּמַ לֵּ ט וּבָ ְקﬠָ ה ו ְָדגְ ָרה ְבצִ לָּ הּ אַ
עוּתהּ ל ֹא פָ ָקדוּ כִּ י־פִ י הוּא צִ וָּה ְו רוּחוֹ הוּא
וּק ָראוּ אַ חַ ת ֵמהֵ נָּה ל ֹא נ ְֶﬠ ָדּ ָרה ִא ָשּׁה ְר ָ
ִ 34:16דּ ְרשׁוּ ֵמﬠַ ל־סֵ פֶ ר יְהוָה ְ
ִק ְבּצָן:
ִירשׁוּהָ ְלדוֹר וָדוֹר י ְִשׁכְּ נוּ־בָ הּ:
גּוֹרל ְויָדוֹ ִח ְלּ ַק ָתּה לָ הֶ ם בַּ ָקּו ﬠַ ד־עוֹלָ ם י ָ
ְהוּא־ה ִפּיל לָ הֶ ן ָ
ִ
34:17ו
35:1יְשֻׂ שׂוּם ִמ ְדבָּ ר וְצִ יָּה וְתָ גֵל ﬠ ֲָרבָ ה ו ְִתפְ ַרח ַכּחֲ בַ צָּלֶ ת:
35:2פָּ רֹחַ ִתּפְ ַרח וְתָ גֵל אַ ף גִּ ילַ ת ְו ַרנֵּן כְּ בוֹד הַ לְּ בָ נוֹן נִתַּ ן־לָ הּ הֲ ַדר הַ כּ ְַר ֶמל וְהַ ָשּׁרוֹן הֵ ָמּה ִי ְראוּ כְ בוֹד־יְהוָה הֲ ַדר
וּב ְר ַכּיִם כּ ְֹשׁלוֹת אַ מֵּ צוּ:
אֱ הֵ ינוּ35:3 :חַ זְּ קוּ י ַָדיִם ָרפוֹת ִ
ל־תּ ָיראוּ ִהנֵּה אֱ הֵ יכֶם נ ָָקם יָבוֹא גְּ מוּל אֱ ִהים הוּא יָבוֹא וְיֹ ַשׁ ֲﬠכֶם:
ִ 35:4א ְמרוּ לְ נ ְִמהֲ ֵרי־לֵ ב ִחזְ קוּ אַ ִ
35:5אָ ז ִתּפָּ ַק ְחנָה ﬠֵ ינֵי ִﬠו ְִרים וְאָ זְ נֵי חֵ ְר ִשׁים ִתּפָּ ַת ְחנָה:
35:6אָ ז י ְַדלֵּ ג כָּאַ יָּל פִּ סֵּ חַ וְתָ רֹן לְ שׁוֹן ִאלֵּ ם כִּ י־נ ְִב ְקעוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר מַ יִם וּ ְנחָ ִלים בָּ ﬠ ֲָרבָ ה:
35:7וְהָ יָה הַ ָשּׁ ָרב לַ אֲ גַם וְצִ מָּ אוֹן לְ מַ בּוּﬠֵ י מָ יִם ִבּ ְנוֵה תַ ִנּים ִר ְבצָהּ חָ צִ יר ְל ָקנֶה וָגֹ ֶמא:
ָה־שׁם מַ ְסלוּל ו ְֶד ֶר הַ קֹּ ֶדשׁ י ִָקּ ֵרא לָ הּ ל ֹא־יַﬠַ ְב ֶרנּוּ טָ ֵמא וְהוּא־לָ מוֹ הֹ לֵ ֶדּ ֶר וֶאֱ וִילִ ים ל ֹא י ְִתעוּ:
35:8וְהָ י ָ
35:9ל ֹא־י ְִהיֶה ָשׁם אַ ְריֵה וּפְ ִריץ חַ יּוֹת בַּ ל־יַﬠֲלֶ נָּה ל ֹא ִתמָּ ֵצא ָשׁם וְהָ לְ כוּ גְּ אוּלִ ים:
ֹאשׁם ָשׂשׂוֹן ו ְִשׂ ְמחָ ה י ִַשּׂיגוּ ְו ָנסוּ יָגוֹן וַאֲ נָחָ ה:
35:10וּפְ דוּיֵי יְהוָה יְשֻׁ בוּן וּבָ אוּ צִ יּוֹן ְבּ ִרנָּה ו ְִשׂ ְמחַ ת עוֹלָ ם ﬠַ ל־ר ָ
ְהוּדה הַ ְבּצֻרוֹת וַיִּ ְת ְפּ ֵשׂם:
36:1וַי ְִהי ְבּאַ ְרבַּ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַ מֶּ לֶ ִחזְ ִקיָּהוּ ﬠָ לָ ה סַ ְנחֵ ִריב ֶמלֶ ־אַ שּׁוּר ﬠַ ל כָּל־ﬠָ ֵרי י ָ
ְרוּשׁלַ ְמָ ה אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּחֵ יל כָּבֵ ד וַ ַיּ ֲﬠמֹד ִבּ ְתﬠָ לַ ת הַ ְבּ ֵרכָה
ב־שׁ ֵקה ִמלָּ כִ ישׁ י ָ
ת־ר ָ
36:2וַיִּ ְשׁלַ ח מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר אֶ ַ
הָ ﬠֶ ְליוֹנָה ִבּ ְמ ִסלַּ ת ְשׂ ֵדה כוֹבֵ ס:
ְשׁ ְבנָא הַ סֹּפֵ ר וְיוֹאָ ח בֶּ ן־אָ סָ ף הַ מַּ זְ כִּ יר:
ן־חלְ ִקיָּהוּ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ בָּ יִת ו ֶ
ַ 36:3ו ֵיּצֵא אֵ לָ יו אֶ לְ י ִָקים בֶּ ִ
ל־חזְ ִקיָּהוּ כֹּה־אָ מַ ר הַ מֶּ לֶ הַ גָּדוֹל ֶמלֶ אַ שּׁוּר ָמה הַ ִבּ ָטּחוֹן הַ זֶּה אֲ ֶשׁר
־שׁ ֵקה ִא ְמ רוּ־נָא אֶ ִ
ַ 36:4ויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם ַרב ָ
בָּ טָ ְחתָּ :
ל־מי בָ ַט ְח ָתּ כִּ י ָמ ַר ְד ָתּ ִבּי:
בוּרה לַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠַ תָּ ה ﬠַ ִ
ר־שׂפָ תַ יִם ﬠֵ צָה וּגְ ָ
־דּבַ ְ
 36:5אָ מַ ְרתָּ אַ ְ
ל־מצְ ַריִם אֲ ֶשׁר יִסָּ ֵמ ִאישׁ ﬠָ לָ יו וּבָ א ְבכַפּוֹ וּ ְנ ָקבָ הּ כֵּן פַּ ְרעֹה
ל־מ ְשׁﬠֶ נֶת הַ ָקּנֶה הָ ָרצוּץ הַ ֶזּה ﬠַ ִ
ִ 36:6הנֵּה בָ טַ ְחתָּ ﬠַ ִ
־מצְ ַריִם ְלכָל־הַ ֹבּ ְט ִחים ﬠָ לָ יו:
ֶמלֶ ִ
ֹאמר
ת־מזְ ְבּחֹ ָתיו וַיּ ֶ
ִ
ֹתיו וְאֶ
ֹאמרוּ אֵ לַ י אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ בָּ ָט ְחנוּ הֲ לוֹא־הוּא אֲ ֶשׁר הֵ ִסיר ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ת־בָּ מ ָ
36:7וְכִ י־ת ְ
ירוּשׁלַ ִם לִ פְ נֵי הַ ִמּזְ בֵּ חַ הַ זֶּה ִתּ ְשׁתַּ חֲ ווּ:
ָ
יהוּדה וְלִ
ָ
לִ
סוּסים ִאם־תּוּכַל לָ ֶתת לְ רֹכְ ִבים ﬠֲלֵ יהֶ ם:
36:8וְﬠַ תָּ ה ִה ְתﬠָ ֶרב נָא אֶ ת־אֲ ֹדנִי הַ ֶמּלֶ אַ שּׁוּר וְאֶ ְתּנָה לְ אַ לְ פַּ יִם ִ
וּלפָ ָר ִשׁים:
ל־מצְ ַריִם ְל ֶרכֶב ְ
36:9וְאֵ י תָּ ִשׁיב אֵ ת פְּ נֵי פַ חַ ת אַ חַ ד ﬠַ ְב ֵדי אֲ ֹדנִי הַ ְקטַ ִנּים ו ִַתּ ְבטַ ח לְ ﬠַ ִ
יתי ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת לְ הַ ְשׁ ִחיתָ הּ יְהוָה אָ מַ ר אֵ לַ י ﬠֲלֵ ה אֶ ל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת
36:10וְﬠַ תָּ ה הֲ ִמבַּ לְ ﬠ ֲֵדי יְהוָה ﬠָ לִ ִ
יתהּ:
וְהַ ְשׁ ִח ָ
ל־תּ ַדבֵּ ר
ב־שׁ ֵקה ַדּבֶּ ר־נָא אֶ ל־ﬠֲבָ ֶדי אֲ ָר ִמית כִּ י שׁ ְֹמ ִﬠים אֲ נ ְָחנוּ וְאַ ְ
ל־ר ָ
ְשׁ ְבנָא וְיוֹאָ ח אֶ ַ
ֹאמר אֶ לְ י ִָקים ו ֶ
36:11וַיּ ֶ
חוֹמה:
ְהוּדית ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הַ ָ
אֵ לֵ ינוּ י ִ
ב־שׁ ֵקה הַ אֶ ל אֲ ֹד ֶני וְאֵ לֶ י ְשׁלָ חַ נִי אֲ ֹדנִי לְ ַדבֵּ ר אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה הֲ ל ֹא ﬠַ ל־הָ אֲ נ ִָשׁים הַ יֹּ ְשׁ ִבים
ֹאמר ַר ָ
36:12וַיּ ֶ
ימי ַרגְ לֵ יהֶ ם ﬠִ מָּ כֶם:
ﬠַ ל־הַ חוֹמָ ה לֶ אֱ כֹל אֶ ת־חראיהם צוֹאָ ָתם ו ְִל ְשׁתּוֹת אֶ ת־שיניהם מֵ ֵ
ת־דּ ְב ֵרי הַ ֶמּלֶ הַ גָּדוֹל מֶ לֶ אַ שּׁוּר:
ב־שׁ ֵקה וַיִּ ְק ָרא ְבקוֹל־גָּדוֹל יְהוּ ִדית וַיּ ֹאמֶ ר ִשׁ ְמעוּ אֶ ִ
ַ 36:13ו ַיּ ֲﬠמֹד ַר ָ
36:14כֹּה אָ מַ ר הַ מֶּ לֶ אַ ל־י ִַשּׁא לָ כֶם ִחזְ ִקיָּהוּ כִּ י ל ֹא־יוּכַל ְלהַ צִּ יל אֶ ְתכֶם:
36:15וְאַ ל־י ְַבטַ ח אֶ ְתכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ל־יְהוָה לֵ אמֹר הַ צֵּל יַצִּ ילֵ נוּ יְהוָה ל ֹא ִתנּ ֵָתן הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְבּיַד ֶמלֶ אַ שּׁוּר:
ֲשׂוּ־א ִתּי ְב ָרכָה וּצְ אוּ אֵ לַ י ו ְִאכְ לוּ ִאישׁ־גּ ְַפנוֹ ו ְִאישׁ
ִ
ל־חזְ ִקיָּהוּ כִּ י כֹה אָ ַמ ר הַ ֶמּלֶ אַ שּׁוּר ﬠ
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ִ
36:16אַ ִ
וּשׁתוּ ִאישׁ מֵ י־בוֹרוֹ:
ְתּאֵ נָתוֹ ְ
36:17ﬠַ ד־בּ ִֹאי וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ ְתכֶם אֶ ל־אֶ ֶרץ כְּ אַ ְרצְ כֶם אֶ ֶרץ ָדּגָן ו ְִתירוֹשׁ אֶ ֶרץ לֶ חֶ ם וּכְ ָר ִמים:

36:18פֶּ ן־י ִַסּית אֶ ְתכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ לֵ אמֹר יְהוָה יַצִּ ילֵ נוּ הַ ִהצִּ ילוּ אֱ הֵ י הַ גּוֹיִם ִאישׁ אֶ ת־אַ ְרצוֹ ִמיַּד ֶמלֶ אַ שּׁוּר:
י־הצִּ ילוּ אֶ ת־שׁ ְֹמרוֹן ִמיּ ִָדי:
36:19אַ יֵּה אֱ הֵ י חֲ מָ ת וְאַ ְרפָּ ד אַ יֵּה אֱ הֵ י ְספַ ְרוָיִם הֵ נַע ְו ִﬠוָּה 1הֲ כִ ִ
רוּשׁלַ ִם ִמיּ ִָדי:
ר־הצִּ ילוּ אֶ ת־אַ ְרצָ ם ִמיּ ִָדי כִּ י־יַצִּ יל יְהוָה אֶ ת־ ְי ָ
ִ 36:20מי ְבּכָל־אֱ הֵ י הָ אֲ ָרצוֹת הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁ ִ
י־מצְ וַת הַ מֶּ לֶ ִהיא לֵ אמֹר ל ֹא תַ ֲﬠנֻהוּ:
ַ 36:21ויַּחֲ ִרישׁוּ וְל ֹא־ﬠָ נוּ ֹאתוֹ ָדּבָ ר כִּ ִ
ל־חזְ ִקיָּהוּ ְקרוּﬠֵ י
ְשׁ ְבנָא הַ סּוֹפֵ ר וְיוֹאָ ח בֶּ ן־אָ סָ ף הַ ַמּזְ כִּ יר אֶ ִ
ן־ח ְל ִקיָּהוּ אֲ ֶשׁר־ﬠַ ל־הַ בַּ יִת ו ֶ
ַ 36:22ו ָיּב ֹא אֶ ְלי ִָקים בֶּ ִ
ב־שׁ ֵקה:
ְבג ִָדים וַיַּגִּ ידוּ לוֹ אֵ ת ִדּ ְב ֵרי ַר ָ
ת־בּג ָָדיו וַיִּ ְתכַּס בַּ ָשּׂק וַ ָיּב ֹא בֵּ ית יְהוָה:
ְ
37:1וַי ְִהי כִּ ְשׁמֹﬠַ הַ מֶּ לֶ ִחזְ ִקיָּהוּ וַיִּ ְק ַרע אֶ
ְשׁﬠְ יָהוּ
37:2וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ת־אֶ ְלי ִָקים אֲ ֶשׁר־ﬠַ ל־הַ בַּ יִת וְאֵ ת ֶשׁ ְבנָא הַ סּוֹפֵ ר וְאֵ ת זִ ְקנֵי הַ כֹּהֲ נִים ִמ ְתכּ ִַסּים בַּ ַשּׂ ִקּים אֶ ל־י ַ
בֶ ן־אָ מוֹץ הַ נּ ִָביא:
ד־מ ְשׁבֵּ ר ְוכֹחַ אַ יִן ְללֵ ָדה:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו כֹּה אָ ַמר ִחזְ ִקיָּהוּ יוֹם־ ָצ ָרה וְתוֹכֵחָ ה וּנְאָ צָה הַ יּוֹם הַ זֶּה כִּ י בָ אוּ בָ נִים ﬠַ ַ
37:3וַיּ ְ
ב־שׁ ֵקה אֲ ֶשׁר ְשׁלָ חוֹ מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר אֲ ֹדנָיו ְלחָ ֵרף אֱ ִהים חַ י וְהוֹכִ יחַ
37:4אוּלַ י י ְִשׁמַ ע יְהוָה אֱ הֶ י אֵ ת ִדּ ְב ֵרי ַר ָ
ָשׂאתָ ְת ִפלָּ ה ְבּﬠַ ד הַ ְשּׁאֵ ִרית הַ נּ ְִמצָ אָ ה:
בַּ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמע יְהוָה אֱ הֶ י ְונ ָ
ְשׁ ְﬠיָהוּ:
37:5וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ְב ֵדי הַ מֶּ לֶ ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ל־י ַ
ירא ִמ ְפּנֵי הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ָשׁמַ ﬠְ תָּ אֲ ֶשׁר
ל־תּ ָ
ֹאמרוּן אֶ ל־אֲ ֹדנֵיכֶם כֹּה אָ ַמר יְהוָה אַ ִ
ְשׁﬠְ יָהוּ כֹּה ת ְ
37:6וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם י ַ
אוֹתי:
גִּ ְדּפוּ ַנﬠ ֲֵרי מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר ִ
ְשׁב אֶ ל־אַ ְרצוֹ ו ְִהפַּ לְ ִתּיו בַּ חֶ ֶרב ְבּאַ ְרצוֹ:
ְשׁמַ ע ְשׁמוּﬠָ ה ו ָ
ִ 37:7ה ְננִי נוֹתֵ ן בּוֹ רוּחַ ו ָ
ב־שׁ ֵקה וַיִּ ְמצָא אֶ ת־מֶ לֶ אַ שּׁוּר נִלְ חָ ם ﬠַ ל־לִ ְבנָה כִּ י ָשׁמַ ע כִּ י נָסַ ע ִמלָּ כִ ישׁ:
ָשׁב ַר ָ
37:8וַיּ ָ
ל־חזְ ִקיָּהוּ לֵ אמֹר:
מ ר יָצָא לְ ִהלָּ חֵ ם ִאתָּ וַיִּ ְשׁמַ ע וישוב וַיִּ ְשׁלַ ח ַמ ְלאָ כִ ים אֶ ִ
ל־תּ ְרהָ ָקה מֶ לֶ ־כּוּשׁ לֵ א ֹ
37:9וַיִּ ְשׁמַ ע ﬠַ ִ
מ ר ל ֹא ִתנָּתֵ ן
בּוֹטחַ בּוֹ לֵ א ֹ
מ ר אַ ל־י ִַשּׁאֲ אֱ הֶ י אֲ ֶשׁ ר אַ ָתּה ֵ
ְהוּדה לֵ א ֹ
ל־חזְ ִקיָּהוּ מֶ לֶ ־י ָ
ֹאמרוּן אֶ ִ
37:10כֹּה ת ְ
ְרוּשׁלַ ִם ְבּיַד מֶ לֶ אַ שּׁוּר:
י ָ
ימם וְאַ ָתּה ִתּ ָנּצֵל:
ִ 37:11הנֵּה אַ תָּ ה ָשׁמַ ﬠְ תָּ אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ מַ לְ כֵי אַ שּׁוּר לְ כָל־הָ אֲ ָרצוֹת לְ הַ חֲ ִר ָ
וּבנֵי־ﬠֶ ֶדן אֲ ֶשׁר ִבּ ְתלַ ָשּׂר:
אוֹתם אֱ הֵ י הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִחיתוּ אֲ בוֹתַ י אֶ ת־גּוֹזָן וְאֶ ת־חָ ָרן ו ְֶר ֶצף ְ
ָ
37:12הַ ִהצִּ ילוּ
וּמלֶ לָ ﬠִ יר ְספַ ְרוָיִם הֵ נַע ו ְִﬠוָּה:
37:13אַ יֵּה מֶ לֶ ־חֲ מָ ת וּמֶ לֶ אַ ְרפָּ ד ֶ
37:14וַיִּ ַקּח ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ת־הַ ְסּפָ ִרים ִמיַּד הַ מַּ ְלאָ כִ ים וַיִּ ְק ָראֵ הוּ וַיַּﬠַ ל בֵּ ית יְהוָה וַיִּ פְ ְר ֵשׂהוּ ִחזְ ִקיָּהוּ ִל ְפנֵי יְהוָה:
מ ר:
37:15וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ל־יְהוָה לֵ א ֹ
37:16יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל יֹ ֵשׁב הַ כְּ רֻ ִבים אַ תָּ ה־הוּא הָ אֱ ִהים לְ בַ ְדּ ְלכֹל מַ ְמלְ כוֹת הָ אָ ֶרץ אַ ָתּה ﬠָ ִשׂי ָת
אֶ ת־הַ ָשּׁמַ יִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ָל־דּ ְב ֵרי סַ ְנחֵ ִריב אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח ְלחָ ֵרף אֱ ִהים חָ י:
וּשׁמַ ע אֵ ת כּ ִ
וּשׁ ָמע ְפּ ַקח יְהוָה ﬠֵ י ֶנ ְוּראֵ ה ְ
ְ
37:17הַ טֵּ ה יְהוָה אָ זְ נְ
37:18אָ ְמנָם יְהוָה הֶ חֱ ִריבוּ מַ לְ כֵי אַ שּׁוּר אֶ ת־כָּל־הָ אֲ ָרצוֹת וְאֶ ת־אַ ְר ָצם:
ֲשׂה י ְֵדי־אָ ָדם ﬠֵ ץ וָאֶ בֶ ן וַיְאַ ְבּדוּם:
ְ 37:19ו ָנתֹן אֶ ת־אֱ הֵ יהֶ ם בָּ אֵ שׁ כִּ י ל ֹא אֱ ִהים הֵ מָּ ה כִּ י ִאם־מַ ﬠ ֵ
ָל־מ ְמ ְלכוֹת הָ אָ ֶרץ כִּ י־אַ ָתּה יְהוָה ְלבַ ֶדּ :
הוֹשׁיﬠֵ נוּ ִמיָדוֹ ְוי ְֵדעוּ כּ ַ
ִ
37:20וְﬠַ ָתּה יְהוָה אֱ הֵ ינוּ
ל־חזְ ִקיָּהוּ לֵ אמֹר כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִה ְתפַּ לַּ ְל ָתּ אֵ לַ י אֶ ל־סַ נְ חֵ ִריב
ְשׁﬠְ יָהוּ בֶ ן־אָ מוֹץ אֶ ִ
37:21וַיִּ ְשׁלַ ח י ַ
מֶ לֶ אַ שּׁוּר:
ר־דּבֶּ ר יְהוָה ﬠָ לָ יו בָּ זָה לְ לָ ֲﬠגָה לְ ְבּתוּלַ ת בַּ ת־צִ יּוֹן אַ חֲ ֶרי ר ֹאשׁ הֵ נִיﬠָ ה בַּ ת יְרוּ ָשׁלָ ִם:
37:22זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁ ִ
ל־קדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
־מי הֲ ִרימוֹתָ ה קּוֹל ו ִַתּ ָשּׂא ָמרוֹם ﬠֵ ינֶי אֶ ְ
ת־מי חֵ ַרפְ תָּ וְגִ ַדּפְ תָּ וְﬠַ ל ִ
ִ
37:23אֶ
יתי ְמרוֹם הָ ִרים י ְַרכְּ ֵתי ְלבָ נוֹן וְאֶ כְ רֹת קוֹמַ ת אֲ ָרזָיו
ְ 37:24בּיַד ﬠֲבָ ֶדי חֵ ַרפְ תָּ אֲ ֹדנָי וַתּ ֹאמֶ ר ְבּרֹב ִרכְ ִבּי אֲ נִי ﬠָ לִ ִ
ֹשׁיו וְאָ בוֹא ְמרוֹם ִקצּוֹ יַﬠַ ר כּ ְַר ִמלּוֹ:
ִמ ְבחַ ר ְבּר ָ
יתי מָ יִם וְאַ ְח ִרב ְבּכַף־פְּ ﬠָ מַ י כֹּל ְי ֹא ֵרי מָ צוֹר:
ְשׁ ִת ִ
37:25אֲ ִני ַק ְר ִתּי ו ָ
וּת ִהי לְ הַ ְשׁאוֹת גַּלִּ ים נִ צִּ ים ﬠָ ִרים
אתיהָ ְ
ימי ֶק ֶדם וִיצַ ְר ִתּיהָ ﬠַ ָתּה הֲ בֵ ִ
יתי ִמ ֵ
לוֹא־שׁ ַמ ְﬠתָּ לְ ֵמ ָרחוֹק אוֹתָ הּ ﬠָ ִשׂ ִ
ָ
37:26הֲ
ְבּצֻרוֹת:
וּשׁ ֵדפָ ה ִל ְפנֵי ָק ִדים:
ִירק ֶדּ ֶשׁא חֲ צִ יר גַּגּוֹת ְ
37:27וְיֹ ְשׁבֵ יהֶ ן ִקצְ ֵרי־יָד חַ תּוּ וָבֹשׁוּ הָ יוּ ﬠֵ ֶשׂב ָשׂ ֶדה ו ַ
את וּבוֹאֲ י ָָדﬠְ ִתּי וְאֵ ת ִה ְת ַרגֶּזְ אֵ לָ י:
37:28ו ְִשׁ ְב ְתּ ְו ֵצ ְ
את
וּמ ְתגִּ י ִבּ ְשׂפָ ֶתי וַהֲ ִשׁיב ִֹתי בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁ ר־בָּ ָ
ִ
ְשׂ ְמ ִתּי חַ ִחי ְבּאַ פֶּ
ְשׁאֲ ַנ ְנ ﬠָ לָ ה ְבאָ זְ נָי ו ַ
37:29יַﬠַ ן ִה ְת ַרגֶּזְ אֵ לַ י ו ַ
בָּ הּ:
ישׁית זִ ְרעוּ ְו ִקצְ רוּ ְו ִנ ְטעוּ כְ ָר ִמים
ְ 37:30וזֶה־לְּ הָ אוֹת אָ כוֹל הַ ָשּׁנָה סָ פִ יחַ וּבַ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁ ִנית ָשׁ ִחיס וּבַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִל ִ
ואכול ו ְִאכְ לוּ פִ ְריָם:
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ְהוּדה הַ ִנּ ְשׁאָ ָרה שׁ ֶֹרשׁ לְ מָ טָּ ה וְﬠָ ָשׂה פְ ִרי לְ מָ ﬠְ לָ ה:
ְ 37:31וי ְָספָ ה פְּ לֵ יטַ ת בֵּ ית־י ָ
ֲשׂה־זּ ֹאת:
יטה מֵ הַ ר צִ יּוֹן ִקנְאַ ת יְהוָה צְ בָ אוֹת ַתּﬠ ֶ
וּפלֵ ָ
ירוּשׁלַ ִם ֵתּצֵ א ְשׁאֵ ִרית ְ
ָ
37:32כִּ י ִמ
ֹא־יוֹרה ָשׁם חֵ ץ ְול ֹא־י ְַק ְדּמֶ נָּה מָ גֵן
ֶ
37:33לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֶ ל־מֶ לֶ אַ שּׁוּר ל ֹא יָבוֹא אֶ ל־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת וְל
סֹללָ ה:
ְול ֹא־י ְִשׁפֹּ ﬠֳלֶ יהָ ְ
37:34בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר־בָּ א בָּ הּ יָשׁוּב וְאֶ ל־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ל ֹא יָבוֹא נְאֻ ם־יְהוָה:
וּל ַמﬠַ ן ָדּוִד ﬠַ ְב ִדּי:
הוֹשׁיﬠָ הּ לְ ַמ ֲﬠנִי ְ
ַנּוֹתי ﬠַ ל־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְל ִ
ְ 37:35וג ִ
מנִים וַחֲ ִמ ָשּׁה אָ לֶ ף וַיּ ְַשׁכִּ ימוּ בַ בּ ֶֹקר ו ְִהנֵּה כֻלָּ ם ְפּג ִָרים
וּשׁ ֹ
37:36וַ ֵיּצֵא מַ לְ אַ יְהוָה וַ ַיּכֶּה ְבּמַ חֲ נֵה אַ שּׁוּר מֵ אָ ה ְ
מֵ ִתים:
ֵשׁב ְבּנִי ְנוֵה:
ָשׁב סַ ְנחֵ ִריב מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר וַיּ ֶ
37:37וַיִּ סַּ ע וַיֵּלֶ וַיּ ָ
נִמ ְלטוּ אֶ ֶרץ אֲ ָר ָרט
ַ 37:38וי ְִהי הוּא ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶה בַּ בָּ יִת נִ ְס ֹר אֱ הָ יו וְאַ ְד ַר ֶמּלֶ ְו ַשׂ ְראֶ צֶ ר בָּ נָיו ִהכֻּהוּ בַ חֶ ֶרב וְהֵ ָמּה ְ
וַיִּ ְמ אֵ סַ ר־חַ דֹּן ְבּנוֹ תַּ ְחתָּ יו:
ית
ֹאמר אֵ לָ יו כֹּה־אָ ַמר יְהוָה צַו ְלבֵ ֶ
ְשׁﬠְ יָהוּ בֶ ן־אָ מוֹץ הַ נּ ִָביא ַויּ ֶ
38:1בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם חָ לָ ה ִחזְ ִקיָּהוּ לָ מוּת וַיָּבוֹא אֵ לָ יו י ַ
כִּ י ֵמת אַ תָּ ה ְול ֹא ִת ְחיֶה:
ַ 38:2ויַּסֵּ ב ִחזְ ִקיָּהוּ פָּ נָיו אֶ ל־הַ ִקּיר וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־יְהוָה:
יתי וַיּ ְֵבךְּ
וּבלֵ ב ָשׁלֵ ם וְהַ טּוֹב ְבּﬠֵ ינֶי ﬠָ ִשׂ ִ
ֹאמר אָ נָּה יְהוָה זְ כָר־נָא אֵ ת אֲ ֶשׁר ִה ְתהַ לַּ כְ ִתּי ְלפָ נֶי בֶּ אֱ מֶ ת ְ
ַ 38:3ויּ ַ
ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּכִ י גָדוֹל:
מ ר:
ְשׁ ְﬠיָהוּ לֵ א ֹ
38:4וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ַ
ת־דּ ְמﬠָ ֶת ִהנְ נִי
יתי אֶ ִ
ת־תּ ִפלָּ ֶת ָר ִא ִ
ְ
ל־חזְ ִקיָּהוּ כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י ָדּוִד אָ ִבי ָשׁמַ ְﬠ ִתּי אֶ
38:5הָ לוֹ וְאָ מַ ְרתָּ אֶ ִ
יוֹסף ﬠַ ל־י ֶָמי חֲ מֵ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה:
ִ
ַנּוֹתי ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת:
וּמכַּף מֶ לֶ ־אַ שּׁוּר אַ צִּ ילְ וְאֵ ת הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְוג ִ
ִ 38:6
ֲשׂה יְהוָה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר:
ְ 38:7וזֶה־לְּ הָ אוֹת מֵ אֵ ת יְהוָה אֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
ִ 38:8ה ְננִי מֵ ִשׁיב אֶ ת־צֵל הַ ַמּﬠֲלוֹת אֲ ֶשׁר י ְָר ָדה ְב ַמﬠֲלוֹת אָ חָ ז בַּ ֶשּׁ ֶמשׁ אֲ חֹ ַרנִּית ﬠֶ ֶשׂר ַמﬠֲלוֹת וַתָּ ָשׁב הַ ֶשּׁ ֶמשׁ ﬠֶ ֶשׂר
מַ ﬠֲלוֹת בַּ מַּ ﬠֲלוֹת אֲ ֶשׁר י ָָר ָדה:
ְהוּדה בַּ חֲ תוֹ וַי ְִחי מֵ חָ לְ יוֹ:
ִ 38:9מכְ תָּ ב לְ ִחזְ ִקיָּהוּ מֶ לֶ ־י ָ
38:10אֲ נִי אָ מַ ְר ִתּי ִבּ ְד ִמי יָמַ י אֵ לֵ כָה ְבּ ַשׁﬠ ֲֵרי ְשׁאוֹל פּ ַֻקּ ְד ִתּי יֶתֶ ר ְשׁנוֹתָ י:
ם־יוֹשׁבֵ י חֶ לֶ ד:
ְ
38:11אָ ַמ ְר ִתּי ל ֹא־אֶ ְראֶ ה יָהּ יָהּ ְבּאֶ ֶרץ הַ חַ יִּ ים ל ֹא־אַ ִבּיט אָ ָדם עוֹד ﬠִ
ימנִי:
דּוֹרי נִ סַּ ע וְנִ גְ לָ ה ִמנִּי כְּ אֹהֶ ל ר ִֹﬠי ִקפַּ ְד ִתּי כָאֹ ֵרג חַ יַּי ִמ ַדּלָּ ה יְבַ צְּ ﬠֵ נִי ִמיּוֹם ﬠַ ד־לַ יְלָ ה ַתּ ְשׁ ִל ֵ
ִ 38:12
ימנִי:
ְשׁבֵּ ר כָּל־ﬠַ צְ מוֹתָ י ִמיּוֹם ﬠַ ד־לַ יְלָ ה תַּ ְשׁ ִל ֵ
יתי ﬠַ ד־בּ ֶֹקר כָּאֲ ִרי כֵּן י ַ
ִ 38:13שׁוִּ ִ
ה־לּי ﬠָ ְרבֵ נִי:
38:14כְּ סוּס ﬠָ גוּר כֵּן אֲ צַפְ צֵף אֶ ְהגֶּה כַּיּוֹנָה ַדּלּוּ ﬠֵ ינַי לַ מָּ רוֹם יְהוָה ﬠָ ְשׁ ָק ִ
ָל־שׁנוֹתַ י ﬠַ ל־מַ ר נַפְ ִשׁי:
38:15מָ ה־אֲ ַדבֵּ ר וְאָ מַ ר־לִ י וְהוּא ﬠָ ָשׂה אֶ ַדּ ֶדּה כ ְ
רוּחי וְתַ חֲ לִ ימֵ ִני וְהַ חֲ יֵנִי:
38:16אֲ ֹדנָי ֲﬠלֵ יהֶ ם י ְִחיוּ וּלְ כָל־בָּ הֶ ן חַ יֵּי ִ
ִ 38:17הנֵּה לְ ָשׁלוֹם מַ ר־לִ י מָ ר וְאַ תָּ ה חָ ַשׁ ְק ָתּ נ ְַפ ִשׁי ִמ ַשּׁחַ ת ְבּ ִלי כִּ י ִה ְשׁלַ כְ ָתּ אַ חֲ ֵרי ֵג ְו כָּל־חֲ ָטאָ י:
יוֹר ֵדי־בוֹר אֶ ל־אֲ ִמתֶּ :
ְשׂ ְבּרוּ ְ
תּוֹד ָךּ וְלוּא מָ וֶת יְהַ לְ לֶ ָךּ ל ֹא־י ַ
38:18כִּ י ל ֹא ְשׁאוֹל ֶ
יוֹדיﬠַ אֶ ל־אֲ ִמ ֶתּ :
יוֹד כָּמוֹנִי הַ יּוֹם אָ ב לְ בָ נִים ִ
38:19חַ י חַ י הוּא ֶ
הוֹשׁיﬠֵ נִי וּנְ גִ נוֹתַ י ְנ ַנגֵּן כָּל־י ְֵמי חַ יֵּינוּ ﬠַ ל־בֵּ ית יְהוָה:
38:20יְהוָה לְ ִ
ְשׁ ְﬠיָהוּ י ְִשׂאוּ ְדּבֶ לֶ ת ְתּאֵ נִים ְוי ְִמ ְרחוּ ﬠַ ל־הַ ְשּׁ ִחין ְוי ִֶחי:
ַ 38:21ויּ ֹאמֶ ר י ַ
38:22וַיּ ֹאמֶ ר ִחזְ ִקיָּהוּ מָ ה אוֹת כִּ י אֶ ﬠֱלֶ ה בֵּ ית יְהוָה:
ל־חזְ ִקיָּהוּ וַיִּ ְשׁמַ ע כִּ י חָ לָ ה וַיֶּחֱ זָק:
וּמ ְנחָ ה אֶ ִ
39:1בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא ָשׁלַ ח ָמרדֻ בַּ לְ אֲ ָדן בֶּ ן־בַּ לְ אֲ ָדן מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ְספָ ִרים ִ
39:2וַיִּ ְשׂמַ ח ﬠֲלֵ יהֶ ם ִחזְ ִקיָּהוּ וַיּ ְַראֵ ם אֶ ת־בֵּ ית נכתה ְנכֹתוֹ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף וְאֶ ת־הַ זָּהָ ב וְאֶ ת־הַ ְבּ ָשׂ ִמים וְאֵ ת הַ ֶשּׁמֶ ן
נִמצָא ְבּ ֹאצְ רֹתָ יו ל ֹא־הָ יָה ָדבָ ר אֲ ֶשׁר ל ֹא־הֶ ְראָ ם ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּבֵ יתוֹ
הַ טּוֹב וְאֵ ת כָּל־בֵּ ית כֵּלָ יו וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ְ
ָל־מ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ:
וּבכ ֶ
ְ
ְשׁﬠְ יָהוּ הַ נּ ִָביא אֶ ל־הַ מֶּ לֶ ִחזְ ִקיָּהוּ וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו מָ ה אָ ְמרוּ הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה וּמֵ אַ יִן יָבֹאוּ אֵ לֶ י ַויּ ֹאמֶ ר
39:3וַיָּב ֹא י ַ
חוֹקה בָּ אוּ אֵ לַ י ִמבָּ בֶ ל:
ִחזְ ִקיָּהוּ מֵ אֶ ֶרץ ְר ָ
יתים
ֹא־ה ְר ִא ִ
יתי ָראוּ ל ֹא־הָ יָה ָדבָ ר אֲ ֶשׁר ל ִ
39:4וַיּ ֹאמֶ ר מָ ה ָראוּ ְבּבֵ יתֶ וַיּ ֹאמֶ ר ִחזְ ִקיָּהוּ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ִ
ְבּאוֹצְ רֹתָ י:
ל־חזְ ִקיָּהוּ ְשׁמַ ע ְדּבַ ר־יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ְשׁﬠְ יָהוּ אֶ ִ
ַ 39:5ויּ ֹאמֶ ר י ַ
ִ 39:6הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים ְו ִנ ָשּׂא כָּל־אֲ ֶשׁר ְבּבֵ יתֶ וַאֲ ֶשׁר אָ צְ רוּ אֲ בֹתֶ י ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּה בָּ בֶ ל ל ֹא־ ִיוּ ֵָתר ָדּבָ ר אָ מַ ר יְהוָה:
יסים ְבּהֵ יכַל ֶמלֶ בָּ בֶ ל:
וּמבָּ נֶי אֲ ֶשׁר יֵצְ אוּ ִמ ְמּ אֲ ֶשׁר תּוֹלִ יד ִי ָקּחוּ וְהָ יוּ סָ ִר ִ
ִ 39:7
39:8וַיּ ֹאמֶ ר ִחזְ ִקיָּהוּ אֶ ל־ ְי ַשׁﬠְ יָהוּ טוֹב ְדּבַ ר־יְהוָה אֲ ֶשׁ ר ִדּבַּ ְרתָּ וַיּ ֹאמֶ ר כִּ י י ְִהיֶה ָשׁלוֹם וֶאֱ מֶ ת ְבּיָמָ י:

40:1נַחֲ מוּ נַחֲ מוּ ﬠַ ִמּי י ֹאמַ ר אֱ הֵ יכֶם:
ְרוּשׁלַ ִם ו ְִק ְראוּ אֵ לֶ יהָ כִּ י מָ לְ אָ ה צְ בָ אָ הּ כִּ י ִנ ְר ָצה ﬠֲונָהּ כִּ י לָ ְקחָ ה ִמיַּד יְהוָה כִּ פְ לַ יִם
ַ 40:2דּ ְבּרוּ ﬠַ ל־לֵ ב י ָ
ְבּכָל־חַ טּ ֹאתֶ יהָ :
2
1
קוֹרא בַּ ִמּ ְדבָּ ר פַּ נּוּ ֶדּ ֶר יְהוָה י ְַשּׁרוּ ְמ ִסלּוֹתָ יו :
40:3קוֹל ֵ
40:4כָּל־גֶּיא יִמָּ לֵ א ְ 3וכָל־הַ ר וְגִ ְבﬠָ ה י ְִשׁפָּ לוּ וְהָ יָה הֶ ﬠָ קֹ ב ְל ִמישׁוֹר וְהָ ְרכ ִָסים ְל ִב ְקﬠָ ה:
ְ 40:5ו ִנגְ לָ ה כְּ בוֹד יְהוָה ְו ָראוּ כָל־בָּ ָשׂר י ְַח ָדּו ְבּי ֵַשׁע אֱ ִהים 4כִּ י פִּ י יְהוָה ִדּבֵּ ר:
40:6קוֹל אֹמֵ ר ְק ָרא וָא ַֹמ ר מָ ה אֶ ְק ָרא כָּל־הַ בָּ ָשׂר חָ צִ יר ְוכָל־הֲ ָדרוֹ כְּ צִ יץ הַ ָשּׂ ֶדה:
40:7יָבֵ שׁ חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ כִּ י רוּחַ יְהוָה נ ְָשׁבָ ה בּוֹ אָ כֵן חָ צִ יר הָ ﬠָ ם:
40:8יָבֵ שׁ חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ ְוּדבַ ר־יְהוָה 5יָקוּם לְ עוֹלָ ם:
ְהוּדה
יר ִאי ִא ְמ ִרי ְלﬠָ ֵרי י ָ
ל־תּ ָ
ימי אַ ִ
ְרוּשׁלָ ִם הָ ִר ִ
ימי בַ כֹּחַ קוֹלֵ ְמבַ ֶשּׂ ֶרת י ָ
40:9ﬠַ ל הַ ר־ ָגּבֹהַ ﬠ ֲִלי־לָ ְמבַ ֶשּׂ ֶרת צִ יּוֹן הָ ִר ִ
ִהנֵּה אֱ הֵ יכֶם:
ִ 40:10הנֵּה יְהוִה ְבּחָ זָק יָבוֹא וּזְ רֹעוֹ מ ְֹשׁלָ ה לוֹ ִהנֵּה ְשׂכָרוֹ ִאתּוֹ וּפְ ﬠֻלָּ תוֹ ְלפָ נָיו:
ִשּׂא ﬠָ לוֹת ְינַהֵ ל:
וּבחֵ יקוֹ י ָ
40:11כְּ רֹﬠֶ ה ﬠֶ ְדרוֹ י ְִרﬠֶ ה ִבּזְ רֹעוֹ ְי ַקבֵּ ץ ְטלָ ִאים ְ
ְשׁ ַקל בַּ פֶּ לֶ ס הָ ִרים וּגְ בָ עוֹת ְבּמ ֹאזְ ָניִם:
ְשׁמַ יִם בַּ ֶזּ ֶרת ִתּכֵּן ְוכָל בַּ ָשּׁלִ שׁ ﬠֲפַ ר הָ אָ ֶרץ ו ָ
ִ 40:12מי־מָ ַדד ְבּ ָשׁﬠֳלוֹ מַ יִם ו ָ
יוֹדיﬠֶ נּוּ:
וּמי ִאישׁ ֲﬠצָתוֹ ִ
י־תכֵּן אֶ ת־רוּחַ יְהוָה ִ
ִ 40:13מ ִ
יוֹדיﬠֶ נּוּ אוֹ ִמי ִה ְק ִדּים לָ ֵתת לוֹ
ת־מי נוֹﬠָ ץ וַי ְִבינֵהוּ וַיְלַ ְמּ ֵדהוּ ְבּ ֹא ַרח ִמ ְשׁפָּ ט וַיְלַ ְמּ ֵדהוּ ַדﬠַ ת ו ְֶד ֶר ְתּבוּנוֹת ִ
ִ
40:14אֶ
6
ָדּבָ ר ִוישֻׁ לַּ ם לוֹ :
40:15הֵ ן גּוֹיִם כְּ ַמר ִמ ְדּ ִלי וּכְ ַשׁחַ ק מ ֹאזְ ַניִם נ ְֶח ָשׁבוּ הֵ ן ִאיִּ ים כּ ַַדּק ִיטּוֹל:
40:16וּלְ בָ נוֹן אֵ ין ֵדּי בָּ ﬠֵ ר וְחַ יָּתוֹ אֵ ין ֵדּי עוֹלָ ה:
40:17כָּל־הַ גּוֹיִם כְּ אַ יִן נֶגְ דּוֹ כְּ אֶ פֶ ס וָתֹהוּ נ ְֶח ְשׁבוּ־לוֹ:
ה־דּמוּת ַתּﬠַ ְרכוּ לוֹ:
וּמ ְ
ל־מי ְתּ ַד ְמּיוּן אֵ ל ַ
40:18וְאֶ ִ
צוֹרף:
40:19הַ פֶּ סֶ ל נָסַ חָ ָרשׁ ְוצ ֵֹרף בַּ זָּהָ ב י ְַר ְקּﬠֶ נּוּ ְוּרתֻ קוֹת כֶּסֶ ף ֵ
40:20הַ ְמסֻ כָּן ְתּרוּמָ ה ﬠֵ ץ ל ֹא־י ְִר ַקב י ְִבחָ ר חָ ָרשׁ חָ כָם יְבַ ֶקּשׁ־לוֹ לְ הָ כִ ין פֶּ סֶ ל ל ֹא יִמּוֹט:
מוֹסדוֹת הָ אָ ֶרץ:
ֹתם ְ
40:21הֲ לוֹא ֵת ְדעוּ הֲ לוֹא ִת ְשׁמָ עוּ הֲ לוֹא הֻ גַּד ֵמ ר ֹאשׁ לָ כֶם הֲ לוֹא הֲ ִבינ ֶ
40:22הַ יֹּ ֵשׁב ﬠַ ל־חוּג הָ אָ ֶרץ וְיֹ ְשׁבֶ יהָ כַּחֲ ג ִָבים הַ נּוֹטֶ ה ַכדֹּק ָשׁמַ יִם וַיִּ ְמ ָתּחֵ ם ָכּאֹהֶ ל לָ ָשׁבֶ ת:
40:23הַ נּוֹתֵ ן רוֹזְ נִים ְלאָ יִן שֹׁפְ טֵ י אֶ ֶרץ ַכּתֹּהוּ ﬠָ ָשׂה:
וּסﬠָ ָרה כּ ַַקּשׁ
ָשׁף בָּ הֶ ם וַיִּ בָ שׁוּ ְ
40:24אַ ף בַּ ל־ ִנטָּ עוּ אַ ף בַּ ל־ ֹז ָרעוּ אַ ף בַּ ל־שׁ ֵֹרשׁ בָּ אָ ֶרץ גִּ זְ ﬠָ ם ְוגַם־נ ַ
ִתּ ָשּׂאֵ ם:
ל־מי ְת ַד ְמּיוּ ִני וְאֶ ְשׁוֶה י ֹאמַ ר ָקדוֹשׁ:
40:25וְאֶ ִ
ְאֹמץ כֹּחַ
ְ 40:26שׂאוּ־מָ רוֹם ﬠֵ ינֵיכֶם ְוּראוּ ִמי־בָ ָרא אֵ לֶּ ה הַ מּוֹצִ יא ְב ִמ ְספָּ ר צְ בָ אָ ם לְ כֻלָּ ם ְבּ ֵשׁם י ְִק ָרא ֵמרֹב אוֹנִים ו ֶ
ִאישׁ ל ֹא נֶﬠְ ָדּר:
וּמאֱ הַ י ִמ ְשׁפָּ ִטי יַﬠֲבוֹר:
40:27לָ מָּ ה ת ֹאמַ ר יַﬠֲקֹב וְלָ מָּ ה ְת ַדבֵּ ר י ְִשׂ ָראֵ ל ִנ ְס ְתּ ָרה ַד ְרכִּ י מֵ יְהוָה ֵ
בּוֹרא ְקצוֹת הָ אָ ֶרץ ל ֹא יִיﬠַ ף ְול ֹא יִיגָע אֵ ין חֵ ֶקר
 40:28וְﬠַ ָתּה הֲ לוֹא י ַָד ְﬠ ָתּ ִאם־ל ֹא ָשׁ ַמ ְﬠתָּ אֱ הֵ י עוֹלָ ם יְהוָה ֵ
לִ ְתבוּנָתוֹ:
וּלאֵ ין אוֹנִים ﬠָ צְ מָ ה י ְַרבֶּ ה:
40:29נֹתֵ ן לַ יָּﬠֵ ף כֹּחַ ְ
ָשׁלוּ:
חוּרים כָּשׁוֹל ִיכּ ֵ
ְ 40:30ו ִיﬠֲפוּ ְנﬠָ ִרים ְו ִיגָעוּ וּבַ ִ
40:31וְקוֹיֵ יְהוָה יַחֲ לִ יפוּ כֹחַ יַﬠֲלוּ אֵ בֶ ר ַכּ ְנּ ָשׁ ִרים יָרוּצוּ ְול ֹא יִיגָעוּ יֵלְ כוּ ְול ֹא יִיﬠָ פוּ:
41:1הַ חֲ ִרישׁוּ אֵ לַ י ִאיִּ ים וּלְ אֻ ִמּים יַחֲ לִ יפוּ כֹחַ יִגְּ שׁוּ אָ ז י ְַדבֵּ רוּ י ְַח ָדּו לַ ִמּ ְשׁפָּ ט ִנ ְק ָרבָ ה:
ִתּן כֶּﬠָ פָ ר חַ ְרבּוֹ כְּ ַקשׁ נ ִָדּף ַק ְשׁתּוֹ:
וּמלָ כִ ים י ְַר ְדּ י ֵ
ִתּן ְלפָ נָיו גּוֹיִם ְ
צֶדק י ְִק ָראֵ הוּ לְ ַרגְ לוֹ י ֵ
ִ 41:2מי הֵ ִﬠיר ִמ ִמּזְ ָרח ֶ
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41:3י ְִר ְדּפֵ ם יַﬠֲבוֹר ָשׁלוֹם ֹא ַרח ְבּ ַרגְ לָ יו ל ֹא יָבוֹא:
ִ 41:4מי־פָ ﬠַ ל וְﬠָ ָשׂה קֹ ֵרא הַ ֹדּרוֹת ֵמר ֹאשׁ אֲ נִי יְהוָה ִראשׁוֹן וְאֶ ת־אַ חֲ ֹרנִים אֲ ִני־הוּא:
ָ 41:5ראוּ ִאיִּ ים ְו ִי ָיראוּ ְקצוֹת הָ אָ ֶרץ יֶחֱ ָרדוּ ָק ְרבוּ וַיֶּאֱ תָ יוּן:
ת־רﬠֵ הוּ יַﬠְ זֹרוּ וּלְ אָ ִחיו י ֹאמַ ר חֲ זָק:
ִ 41:6אישׁ אֶ ֵ
41:7וַיְחַ ֵזּק חָ ָרשׁ אֶ ת־צ ֵֹרף מַ חֲ לִ יק פַּ ִטּישׁ אֶ ת־הוֹלֶ ם פָּ ﬠַ ם אֹמֵ ר לַ ֶדּבֶ ק טוֹב הוּא ַויְחַ זְּ ֵקהוּ ְבמַ ְס ְמ ִרים ל ֹא
יִמּוֹט:
41:8וְאַ תָּ ה י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ְב ִדּי יַ ֲﬠ קֹב אֲ ֶשׁר ְבּחַ ְר ִתּי ז ֶַרע אַ ְב ָרהָ ם אֹהֲ ִבי:
אתי וָא ַֹמר לְ ﬠַ ְב ִדּי־אַ ָתּה ְבּחַ ְר ִתּי ְול ֹא ְמאַ ְס ִתּי :
41:9אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ז ְַק ִתּי ִמ ְקצוֹת הָ אָ ֶרץ וּמֵ אֲ צִ ילֶ יהָ ְק ָר ִ
ימין צִ ְד ִקי:
ף־תּמַ כְ ִתּי ִבּ ִ
ל־תּ ְשׁתָּ ע כִּ י־אֲ נִי אֱ הֶ י ִאמַּ צְ ִתּי אַ ף־ ֲﬠז ְַר ִתּי אַ ְ
ל־תּ ָירא כִּ י ﬠִ ְמּ ־אָ נִי אַ ִ
41:10אַ ִ
ֹאבדוּ אַ ְנ ֵשׁי ִריבֶ :
41:11הֵ ן יֵבֹשׁוּ ְו ִיכּ ְָלמוּ כֹּל הַ נֶּחֱ ִרים בָּ י ְִהיוּ כְ אַ יִן ְוי ְ
ְ 41:12תּבַ ְק ֵשׁם ְול ֹא ִת ְמצָאֵ ם אַ ְנ ֵשׁי מַ צֻּתֶ י ְִהיוּ כְ אַ יִן וּכְ אֶ פֶ ס אַ ְנ ֵשׁי ִמ ְלחַ ְמ ֶתּ :
ל־תּ ָירא אֲ ִני ֲﬠז ְַר ִתּי :
41:13כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֶ י מַ חֲ זִ יק י ְִמי ֶנ הָ א ֵֹמ ר ְל אַ ִ
ל־תּ ְיר ִאי תּוֹלַ ﬠַ ת יַﬠֲקֹב ְמתֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ נִי ֲﬠז ְַר ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה וְגֹ אֲ לֵ ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
41:14אַ ִ
מוֹרג חָ רוּץ חָ ָדשׁ בַּ ﬠַ ל פִּ יפִ יּוֹת תָּ דוּשׁ הָ ִרים וְתָ דֹק וּגְ בָ עוֹת ַכּמֹּץ ָתּ ִשׂים:
ִ 41:15הנֵּה ַשׂ ְמ ִתּי לְ ַ
אוֹתם וְאַ ָתּה ָתּגִ יל בַּ יהוָה ִבּ ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ִתּ ְתהַ לָּ ל:
ָ
וּסﬠָ ָרה ָתּ ִפיץ
ִ 41:16תּזְ ֵרם וְרוּחַ ִתּ ָשּׂאֵ ם ְ
ָשׁ ָתּה אֲ נִי יְהוָה אֶ ֱﬠנֵם אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא אֶ ﬠֶ זְ בֵ ם:
41:17הָ ֲﬠנִיִּ ים וְהָ אֶ ְביוֹנִים ְמבַ ְק ִשׁים מַ יִם וָאַ יִן ְלשׁוֹנָם בַּ צָּמָ א נ ָ
וּבתוֹ ְבּ ָקעוֹת ַמ ְﬠיָנוֹת אָ ִשׂים ִמ ְדבָּ ר לַ אֲ גַם־מַ יִם וְאֶ ֶרץ צִ יָּה לְ מוֹצָאֵ י מָ יִם:
ל־שׁפָ יִים נְהָ רוֹת ְ
41:18אֶ ְפתַּ ח ﬠַ ְ
וּתאַ שּׁוּר י ְַח ָדּו:
41:19אֶ תֵּ ן בַּ ִמּ ְדבָּ ר אֶ ֶרז ִשׁטָּ ה וַהֲ ַדס וְﬠֵ ץ ָשׁמֶ ן אָ ִשׂים בָּ ֲﬠ ָרבָ ה ְבּרוֹשׁ ִתּ ְדהָ ר ְ
וּקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ָראָ הּ:
41:20לְ מַ ﬠַ ן ִי ְראוּ ְוי ְֵדעוּ ְוי ִָשׂימוּ ְוי ְַשׂכִּ ילוּ י ְַח ָדּו כִּ י יַד־יְהוָה ﬠָ ְשׂתָ ה זּ ֹאת ְ
ֹאמ ר מֶ לֶ יַﬠֲקֹ ב:
ֻמוֹתיכֶם י ַ
ֹאמר יְהוָה הַ גִּ ישׁוּ ֲﬠצ ֵ
יבכֶם י ַ
ָ 41:21ק ְרבוּ ִר ְ
יתן אוֹ הַ בָּ אוֹת
ימה ִלבֵּ נוּ ְונ ְֵדﬠָ ה אַ חֲ ִר ָ
 41:22יִגְּ שׁוּ ְויַגִּ ידוּ לָ נוּ אֵ ת אֲ ֶשׁר ִתּ ְק ֶרי ָנה הָ ִראשֹׁנוֹת מָ ה הֵ נָּה הַ גִּ ידוּ ְונ ִָשׂ ָ
הַ ְשׁ ִמיﬠֻנוּ:
ְת ֵרעוּ ְו ִנ ְשׁ ָתּﬠָ ה ונרא ְו ִנ ְראֶ ה י ְַח ָדּו:
יטיבוּ ו ָ
41:23הַ גִּ ידוּ הָ א ִֹתיּוֹת לְ אָ חוֹר ְונ ְֵדﬠָ ה כִּ י אֱ ִהים אַ תֶּ ם אַ ף־תֵּ ִ
41:24הֵ ן־אַ תֶּ ם ֵמאַ יִן וּפָ ﬠָ ְלכֶם ֵמאָ פַ ע תּוֹﬠֵ בָ ה י ְִבחַ ר בָּ כֶם:
ס־טיט:
ח־שׁמֶ שׁ י ְִק ָרא ִב ְשׁ ִמי ְויָב ֹא ְס ָגנִים כְּ מוֹ־חֹ ֶמר וּכְ מוֹ יוֹ ֵצ ר י ְִר ָמ ִ
ירוֹתי ִמצָּפוֹן וַיַּאת ִמ ִמּזְ ַר ֶ
ִ
41:25הַ ﬠִ
ֹאמר צ ִַדּיק אַ ף אֵ ין־מַ גִּ יד אַ ף אֵ ין מַ ְשׁ ִמיﬠַ אַ ף אֵ ין־שׁ ֵֹמﬠַ ִא ְמ ֵריכֶם:
וּמלְּ פָ נִים ְונ ַ
י־הגִּ יד ֵמר ֹאשׁ ְונ ֵָדﬠָ ה ִ
ִ 41:26מ ִ
ירוּשׁלַ ִם ְמבַ ֵשּׂר אֶ תֵּ ן:
ָ
ִ 41:27ראשׁוֹן לְ צִ יּוֹן ִהנֵּה ִהנָּם וְלִ
41:28וְאֵ ֶרא וְאֵ ין ִאישׁ וּמֵ אֵ לֶּ ה וְאֵ ין יוֹﬠֵ ץ וְאֶ ְשׁאָ לֵ ם ְוי ִָשׁיבוּ ָדבָ ר:
ֲשׂיהֶ ם רוּחַ ָותֹהוּ נִ ְסכֵּיהֶ ם:
41:29הֵ ן כֻּלָּ ם אָ וֶן אֶ פֶ ס מַ ﬠ ֵ
וּמ ְשׁפַּ ט 4לַ גּוֹיִם יוֹצִ יא:
רוּחי ﬠָ לָ יו ִ
42:1הֵ ן 1ﬠַ ְב ִדּי 2בָּ חַ ְר ִתּי בוֹ י ְִד ִידיָ 3רצְ תָ ה נַפְ ִשׁי נָתַ ִתּי ִ
ִשּׂא ְול ֹא־י ְַשׁ ִמיﬠַ בַּ חוּץ קוֹלוֹ:
42:2ל ֹא יִצְ ﬠַ ק ְול ֹא י ָ
ָ 42:3קנֶה ָרצוּץ ל ֹא י ְִשׁבּוֹר וּפִ ְשׁתָּ ה כֵהָ ה ל ֹא ְיכַבֶּ נָּה לֶ אֱ מֶ ת יוֹצִ יא ִמ ְשׁפָּ ט:
42:4ל ֹא יִכְ הֶ ה ְול ֹא יֵרוֹץ ﬠַ ד־י ִָשׂים בָּ אָ ֶרץ ִמ ְשׁפָּ ט וְלִ ְשׁמוֹ ִ 5איִּ ים ְייַחֵ ילוּ:
ֹתן ְנ ָשׁ ָמה לָ ﬠָ ם ﬠָ לֶ יהָ וְרוּחַ לַ הֹ ְלכִ ים בָּ הּ:
ְנוֹטיהֶ ם ר ַֹקע הָ אָ ֶרץ ְוצֶאֱ צָאֶ יהָ נ ֵ
בּוֹרא הַ ָשּׁ ַמיִם ו ֵ
42:5כֹּה־אָ ַמר הָ אֵ ל יְהוָה ֵ
אתי ְבצ ֶֶד ק וְאַ ְחזֵק ְבּי ֶָד וְאֶ צָּ ְר וְאֶ תֶּ נְ ִל ְב ִרית ﬠָ ם ְלאוֹר גּוֹיִם:
42:6אֲ נִי יְהוָה ְק ָר ִ
42:7לִ פְ קֹ חַ ﬠֵ י ַניִם ﬠִ וְרוֹת לְ הוֹצִ יא ִממַּ ְסגֵּר אַ ִסּיר ִמבֵּ ית כֶּלֶ א יֹ ְשׁבֵ י חֹ ֶשׁ :
וּת ִהלָּ ִתי לַ ְפּ ִסילִ ים:
בוֹדי לְ אַ חֵ ר ל ֹא־אֶ ֵתּן ְ
42:8אֲ נִי יְהוָה הוּא ְשׁ ִמי וּכְ ִ
42:9הָ ִראשֹׁנוֹת ִהנֵּה־בָ אוּ וַחֲ ָדשׁוֹת אֲ נִי מַ גִּ יד ְבּ ֶט ֶרם ִתּצְ מַ ְחנָה אַ ְשׁ ִמיﬠַ אֶ ְתכֶם:
וּמ אוֹ ִאיִּ ים וְיֹ ְשׁבֵ יהֶ ם:
יוֹר ֵדי הַ יָּם ְ
ִ 42:10שׁירוּ לַ יהוָה ִשׁיר חָ ָדשׁ ְתּ ִהלָּ תוֹ ִמ ְקצֵה הָ אָ ֶרץ ְ
42:11י ְִשׂאוּ ִמ ְדבָּ ר וְﬠָ ָריו חֲ צֵ ִרים ֵתּ ֵשׁב ֵק ָדר יָ רֹנּוּ יֹ ְשׁבֵ י סֶ לַ ע מֵ ר ֹאשׁ הָ ִרים יִצְ וָחוּ:
וּת ִהלָּ תוֹ בָּ ִאיִּ ים יַגִּ ידוּ:
42:12י ִָשׂימוּ לַ יהוָה כָּבוֹד ְ
42:13יְהוָה כַּגִּ בּוֹר יֵצֵא כְּ ִאישׁ ִמלְ חָ מוֹת יָﬠִ יר ִקנְאָ ה י ִָריﬠַ אַ ף־יַצְ ִריחַ ﬠַ ל־אֹ יְבָ יו י ְִתגַּבָּ ר:
) (cf 41:8) LXX OL(A.Oיַﬠֲקֹב  MT Aquila Symmachus OL(X) Tg Syr Vg //הֵ ן 1
ִשׂ ָראֵ ל  MT Tg Syr OL(X) Vg // addﬠַ ְב ִדּי 1
 (cf 41:8) LXX OL(A.O) Mssי ְ
ידי 1
 OL(elegi dilectus meus X; dilectissimus mihi X Ms) and Matthew 12:18 (heretisa ho agapetosבָּ חַ ְר ִתּי בוֹ י ְִד ִ

1
2
3

 MT Tg Syr Vgאֶ ְת ָמ בּוֹ ְבּ ִח ִירי mou) //
וּמ ְשׁפַּ ט 1
) hpgrו( ִ MT LXX Tg Syr Vgמ ְשׁפָּ ט  OL(X) Bo //ומשפטו ))ִ DSS(1QIsa(a
5
תוֹרת  LXX OL(X.K.A.O) and Matthew 12:21 //ו ְִל ְשׁמוֹ 4
 (cf 30:9) MT Tg Syr Vgוּלְ ָ
4

יתי ֵמעוֹלָ ם אַ חֲ ִרישׁ אֶ ְתאַ פָּ ק כַּיּוֹלֵ ָדה אֶ ְפﬠֶ ה אֶ שֹּׁם וְאֶ ְשׁאַ ף יָחַ ד:
42:14הֶ חֱ ֵשׁ ִ
אוֹבישׁ:
ְשׂ ְמ ִתּי ְנהָ רוֹת לָ ִאיִּ ים וַאֲ ג ִַמּים ִ
אוֹבישׁ ו ַ
42:15אַ חֲ ִריב הָ ִרים וּגְ בָ עוֹת ְוכָל־ﬠֶ ְשׂבָּ ם ִ
וּמﬠ ֲַק ִשּׁים
נְתיבוֹת ל ֹא־י ְָדעוּ אַ ְד ִריכֵם אָ ִשׂים מַ ְח ָשׁ לִ ְפנֵיהֶ ם לָ אוֹר ַ
42:16וְהוֹלַ כְ ִתּי ﬠִ ו ְִרים ְבּ ֶד ֶר ל ֹא י ָָד עוּ ִבּ ִ
יתם ְול ֹא ֲﬠז ְַב ִתּים:
לְ ִמישׁוֹר אֵ לֶּ ה הַ ְדּבָ ִרים ﬠ ֲִשׂ ִ
ֹשׁת הַ בּ ְֹט ִחים בַּ פָּ סֶ ל הָ א ְֹמ ִרים לְ ַמסֵּ כָה אַ ֶתּם אֱ הֵ ינוּ:
ָ 42:17נסֹגוּ אָ חוֹר יֵבֹשׁוּ ב ֶ
42:18הַ חֵ ְר ִשׁים ְשׁ ָמעוּ וְהַ ִﬠו ְִרים הַ ִבּיטוּ לִ ְראוֹת:
ִ 42:19מי ﬠִ וֵּר כִּ י ִאם־ﬠַ ְב ִדּי וְחֵ ֵרשׁ כְּ מַ לְ אָ כִ י אֶ ְשׁלָ ח ִמי ﬠִ וֵּר כִּ ְמשֻׁ לָּ ם וְﬠִ וֵּר כְּ ﬠֶ בֶ ד יְהוָה:
42:20ראית ָראוֹת ַרבּוֹת ְול ֹא ִת ְשׁמֹר פָּ קוֹחַ אָ זְ ַניִם ְול ֹא ִי ְשׁמָ ע:
תּוֹרה ְוי ְַא ִדּיר:
42:21יְהוָה חָ פֵ ץ ְלמַ ﬠַ ן צִ ְדקוֹ יַגְ ִדּיל ָ
וּבבָ ֵתּי כְ לָ ִאים הָ ְחבָּ אוּ הָ יוּ לָ בַ ז וְאֵ ין ַמצִּ יל ִל ְמ ִשׁסָּ ה וְאֵ ין־אֹמֵ ר
חוּרים כֻּלָּ ם ְ
ְשׁסוּי הָ פֵ חַ בַּ ִ
42:22וְהוּא ﬠַ ם־בָּ זוּז ו ָ
הָ ַשׁב:
ִ 42:23מי בָ כֶם יַאֲ זִ ין ז ֹאת י ְַק ִשׁב ְוי ְִשׁמַ ע לְ אָ חוֹר:
ִ 42:24מי־נָתַ ן למשוסה לִ ְמ ִשׁסָּ ה יַﬠֲקֹב ְוי ְִשׂ ָראֵ ל לְ בֹזְ זִ ים הֲ לוֹא יְהוָה זוּ חָ ָטאנוּ לוֹ ְול ֹא־אָ בוּ ִב ְד ָרכָיו הָ לוֹ ְול ֹא
תוֹרתוֹ:
ָשׁ ְמעוּ ְבּ ָ
42:25וַיִּ ְשׁ ֹפּ ﬠָ לָ יו חֵ מָ ה אַ פּוֹ וֶﬠֱזוּז ִמלְ חָ מָ ה ו ְַתּלַ הֲ טֵ הוּ ִמסָּ ִביב ְול ֹא י ָָד ע ו ִַתּ ְבﬠַ ר־בּוֹ ְול ֹא־י ִָשׂים ﬠַ ל־לֵ ב:
אתי ְב ִשׁ ְמ לִ י־אָ תָּ ה:
ל־תּ ָירא כִּ י גְ אַ לְ ִתּי ְק ָר ִ
43:1וְﬠַ תָּ ה כֹּה־אָ ַמר יְהוָה ֹבּ ַראֲ יַ ֲﬠ קֹב וְיֹ ֶצ ְר י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ִ
43:2כִּ י־תַ ֲﬠבֹר בַּ מַּ יִם ִא ְתּ ־אָ נִי וּבַ נְּהָ רוֹת ל ֹא י ְִשׁ ְטפוּ כִּ י־תֵ לֵ ְבּמוֹ־אֵ שׁ ל ֹא ִת ָכּוֶה וְלֶ הָ בָ ה ל ֹא ִת ְבﬠַ ר־בָּ :
וּסבָ א ַתּ ְח ֶתּי :
מוֹשׁיﬠֶ נָתַ ִתּי כָפְ ְר ִמצְ ַריִם כּוּשׁ ְ
ִ
43:3כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֶ י ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל
וּלאֻ ִמּים ַתּחַ ת נ ְַפ ֶשׁ :
43:4מֵ אֲ ֶשׁר י ַָק ְרתָּ ְבﬠֵ ינַי נִכְ בַּ ְדתָּ וַאֲ נִי אֲ הַ ְב ִתּי וְאֶ תֵּ ן אָ ָדם תַּ ְחתֶּ י ְ
וּממַּ ֲﬠ ָרב אֲ ַק ְבּ ֶצךָּ:
ִ
ל־תּ ָירא כִּ י ִא ְתּ ־אָ נִי ִמ ִמּזְ ָרח אָ ִביא ז ְַרﬠֶ
43:5אַ ִ
וּבנוֹתַ י ִמ ְקצֵה הָ אָ ֶרץ:
יאי בָ נַי ֵמ ָרחוֹק ְ
ל־תּכְ לָ ִאי הָ ִב ִ
ימן אַ ִ
43:6א ַֹמר לַ צָּפוֹן ֵתּנִי וּלְ ֵת ָ
יתיו:
אתיו יְצַ ְר ִתּיו אַ ף־ﬠ ֲִשׂ ִ
בוֹדי ְבּ ָר ִ
43:7כֹּל הַ ִנּ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי וְלִ כְ ִ
43:8הוֹצִ יא ﬠַ ם־ﬠִ וֵּר וְﬠֵ י ַניִם יֵשׁ וְחֵ ְר ִשׁים וְאָ זְ ַניִם לָ מוֹ:
43:9כָּל־הַ גּוֹיִם ִנ ְק ְבּצוּ י ְַח ָדּו ְויֵאָ ְספוּ לְ אֻ ִמּים ִמי בָ הֶ ם יַגִּ יד ז ֹאת ו ְִראשֹׁנוֹת י ְַשׁ ִמיﬠֵ נוּ י ְִתּנוּ ﬠֵ ֵדיהֶ ם ְויִצְ ָדּקוּ ְוי ְִשׁ ְמעוּ
ֹאמרוּ אֱ מֶ ת:
וְי ְ
ְת ִבינוּ כִּ י־אֲ נִי הוּא ְלפָ נַי ל ֹא־נוֹצַ ר אֵ ל
43:10אַ תֶּ ם ﬠֵ ַדי נְאֻ ם־יְהוָה וְﬠַ ְב ִדּי אֲ ֶשׁר בָּ חָ ְר ִתּי לְ מַ ﬠַ ן תֵּ ְדעוּ וְתַ אֲ ִמינוּ ִלי ו ָ
וְאַ חֲ ַרי ל ֹא י ְִהיֶה:
מוֹשׁיﬠַ :
ִ
43:11אָ נֹכִ י אָ נֹכִ י יְהוָה וְאֵ ין ִמבַּ לְ ﬠָ ַדי
ְהוֹשׁﬠְ ִתּי ו ְִה ְשׁמַ ﬠְ ִתּי וְאֵ ין בָּ כֶם זָר ְואַ תֶּ ם ﬠֵ ַדי נְאֻ ם־יְהוָה וַאֲ נִי־אֵ ל:
43:12אָ נֹכִ י ִהגּ ְַד ִתּי ו ַ
וּמי י ְִשׁיבֶ נָּה:
ַם־מיּוֹם אֲ נִי הוּא וְאֵ ין ִמיּ ִָדי ַמצִּ יל אֶ ְפﬠַ ל ִ
43:13גּ ִ
יחים כֻּלָּ ם ְוכ ְַשׂ ִדּים בָּ אֳ נִיּוֹת
ְהוֹר ְד ִתּי בָ ִר ִ
43:14כֹּה־אָ ַמר יְהוָה גֹּ אַ ְלכֶם ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ַמﬠַ נְ כֶם ִשׁלַּ ְח ִתּי בָ בֶ לָ ה ו ַ
ִרנָּתָ ם:
בּוֹרא י ְִשׂ ָראֵ ל מַ לְ כְּ כֶם:
דוֹשׁכֶם ֵ
43:15אֲ ִני יְהוָה ְק ְ
וּבמַ יִם ﬠַ זִּ ים נ ְִתיבָ ה:
43:16כֹּה אָ מַ ר יְהוָה הַ נּוֹתֵ ן בַּ יָּם ָדּ ֶר ְ
43:17הַ מּוֹצִ יא ֶרכֶב־וָסוּס חַ יִל וְﬠִ זּוּז י ְַח ָדּו י ְִשׁכְּ בוּ בַּ ל־יָקוּמוּ ָדּﬠֲכוּ כַּפִּ ְשׁ ָתּה כָבוּ:
ל־תּ ְת ֹבּנָנוּ:
מנִיּוֹת אַ ִ
ל־תּזְ כְּ רוּ ִראשֹׁנוֹת ְו ַק ְד ֹ
43:18אַ ִ
ישׁמוֹן נְהָ רוֹת:
ִ 43:19ה ְנ ִני עֹ ֶשׂה חֲ ָד ָשׁה ﬠַ תָּ ה ִתצְ מָ ח הֲ לוֹא תֵ ָדעוּהָ אַ ף אָ ִשׂים בַּ ִמּ ְדבָּ ר ֶדּ ֶר ִבּ ִ
ישׁימֹן לְ הַ ְשׁקוֹת ﬠַ ִמּי ְב ִח ִירי:
וּבנוֹת יַ ֲﬠנָה כִּ י־נָתַ ִתּי בַ ִמּ ְדבָּ ר מַ יִם נְהָ רוֹת ִבּ ִ
ְ 43:20תּכ ְַבּ ֵדנִי חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ַתּנִּים ְ
43:21ﬠַ ם־זוּ יָ ַצ ְר ִתּי לִ י ְתּ ִהלָּ ִתי יְסַ פֵּ רוּ:
את יַﬠֲקֹב כִּ י־יָג ְַﬠתָּ ִבּי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹא־אֹתי ָק ָר ָ
ִ
43:22וְל
43:23ל ֹא־הֵ בֵ יאתָ לִּ י ֵשׂה עֹ תֶ י וּזְ בָ חֶ י ל ֹא כִ בַּ ְדתָּ נִי ל ֹא הֶ ﬠֱבַ ְד ִתּי ְבּ ִמ ְנחָ ה וְל ֹא הוֹג ְַﬠ ִתּי ִבּ ְלבוֹנָה:
ֹאותי הוֹגַﬠְ תַּ נִי בַּ ﬠֲו ֹנ ֶתי :
ֹא־קנִיתָ לִּ י בַ כֶּסֶ ף ָקנֶה וְחֵ לֶ ב זְ בָ חֶ י ל ֹא ִה ְרוִיתָ נִי אַ הֶ ﬠֱבַ ְדתַּ נִי ְבּחַ טּ ֶ
43:24ל ָ
43:25אָ נֹכִ י אָ נֹכִ י הוּא מֹחֶ ה פְ ָשׁﬠֶ י לְ מַ ֲﬠנִי וְחַ טּ ֹאתֶ י ל ֹא אֶ זְ כֹּר:
43:26הַ זְ כִּ ֵיר ִני ִנ ָשּׁפְ טָ ה יָחַ ד סַ פֵּ ר אַ תָּ ה לְ מַ ﬠַ ן ִתּצְ ָדּק:
וּמלִ יצֶ י פָּ ְשׁעוּ ִבי:
43:27אָ ִבי הָ ִראשׁוֹן חָ ָטא ְ
קֹדשׁ וְאֶ ְתּנָה לַ חֵ ֶרם יַﬠֲקֹב ְוי ְִשׂ ָראֵ ל לְ גִ דּוּפִ ים:
43:28וַאֲ חַ לֵּ ל ָשׂ ֵרי ֶ
44:1וְﬠַ תָּ ה ְשׁמַ ע יַﬠֲקֹ ב ﬠַ ְב ִדּי ְוי ְִשׂ ָראֵ ל בָּ חַ ְר ִתּי בוֹ:
ל־תּ ָירא ﬠַ ְב ִדּי יַﬠֲקֹב וִישֻׁ רוּן בָּ חַ ְר ִתּי בוֹ:
44:2כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה עֹ ֶשׂ וְיֹ ֶצ ְר ִמבֶּ טֶ ן יַﬠְ זְ ֶר ָךּ אַ ִ
וּב ְרכ ִָתי ﬠַ ל־צֶאֱ צָאֶ י :
ִ
רוּחי ﬠַ ל־ז ְַרﬠֶ
44:3כִּ י אֶ ָצּק־מַ יִם ﬠַ ל־צָמֵ א ְונֹזְ לִ ים ﬠַ ל־יַבָּ ָשׁה אֶ צֹּק ִ

ְצָמחוּ ְבּבֵ ין חָ צִ יר ַכּﬠ ֲָר ִבים ﬠַ ל־י ְִבלֵ י־מָ יִם:
44:4ו ְ
וּב ֵשׁם י ְִשׂ ָראֵ ל ְי ַכנֶּה:
תּב יָדוֹ לַ יהוָה ְ
44:5זֶה י ֹאמַ ר לַ יהוָה אָ ִני ְוזֶה י ְִק ָרא ְב ֵשׁם־יַﬠֲקֹ ב ְוזֶה יִכְ ֹ
וּמבַּ ְלﬠָ ַדי אֵ ין אֱ ִהים:
44:6כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל וְגֹ אֲ לוֹ יְהוָה צְ בָ אוֹת אֲ נִי ִראשׁוֹן וַאֲ נִי אַ חֲ רוֹן ִ
שּׂוּמי ﬠַ ם־עוֹלָ ם ְוא ִֹתיּוֹת וַאֲ ֶשׁר ָתּב ֹאנָה יַגִּ ידוּ לָ מוֹ:
ידהָ ְויַﬠְ ְרכֶהָ לִ י ִמ ִ
וּמי־כָמוֹ ִני י ְִק ָרא ְויַגִּ ֶ
ִ 44:7
ל־תּ ְרהוּ הֲ ל ֹא מֵ אָ ז ִה ְשׁמַ ﬠְ ִתּי ו ְִהגּ ְַד ִתּי וְאַ תֶּ ם ﬠֵ ָדי הֲ יֵשׁ אֱ לוֹהַּ ִמבַּ ְלﬠָ ַדי וְאֵ ין צוּר בַּ ל־י ָָד ְﬠ ִתּי:
ל־תּפְ חֲ דוּ וְאַ ִ
44:8אַ ִ
מוּדיהֶ ם בַּ ל־יוֹﬠִ ילוּ וְﬠֵ ֵדיהֶ ם הֵ מָּ ה בַּ ל־י ְִראוּ וּבַ ל־י ְֵד עוּ לְ ַמﬠַ ן ֵיבֹשׁוּ:
44:9יֹ צְ ֵרי־פֶ סֶ ל כֻּלָּ ם תֹּהוּ וַחֲ ֵ
ִ 44:10מי־יָ ַצר אֵ ל וּפֶ סֶ ל נָסָ לְ ִבלְ ִתּי הוֹﬠִ יל:
44:11הֵ ן כָּל־חֲ בֵ ָריו יֵבֹשׁוּ וְחָ ָר ִשׁים הֵ מָּ ה מֵ אָ ָדם י ְִת ַק ְבּצוּ כֻלָּ ם יַ ֲﬠמֹדוּ י ְִפחֲ דוּ יֵבֹשׁוּ יָחַ ד:
ֹא־שׁ ָתה ַמיִם
ַם־רﬠֵ ב וְאֵ ין כֹּחַ ל ָ
44:12חָ ַרשׁ בַּ ְרזֶל מַ ֲﬠצָד וּפָ ﬠַ ל בַּ פֶּ חָ ם וּבַ מַּ ָקּבוֹת יִצְּ ֵרהוּ וַיִּ פְ ﬠָ לֵ הוּ ִבּזְ רוֹﬠַ כֹּחוֹ גּ ָ
וַיִּ יﬠָ ף:
ֲשׂהוּ כְּ ַת ְבנִית ִאישׁ כְּ ִת ְפאֶ ֶרת
ְתאֳ ֵרהוּ וַ ַיּﬠ ֵ
ֲשׂהוּ בַּ מַּ ְקצֻעוֹת וּבַ ְמּחוּגָה י ָ
44:13חָ ַרשׁ ﬠֵ צִ ים נָטָ ה ָקו יְתָ אֲ ֵרהוּ בַ ֶשּׂ ֶרד יַﬠ ֵ
אָ ָדם לָ ֶשׁבֶ ת בָּ יִת:
ֶשׁם ְיג ֵַדּל:
44:14לִ כְ ָרת־לוֹ אֲ ָרזִ ים וַיִּ ַקּח ִתּ ְרזָה וְאַ לּוֹן וַיְאַ מֶּ ץ־לוֹ בַּ ﬠֲצֵ י־יָﬠַ ר נָטַ ע אֹ ֶרן ְוג ֶ
44:15וְהָ יָה לְ אָ ָדם לְ בָ ﬠֵ ר וַיִּ ַקּח מֵ הֶ ם ַויָּחָ ם אַ ף־י ִַשּׂיק וְאָ פָ ה לָ חֶ ם אַ ף־יִפְ ﬠַ ל־אֵ ל ַויִּ ְשׁ ָתּחוּ ﬠָ ָשׂהוּ פֶ סֶ ל וַיִּ ְסגָּד־לָ מוֹ:
יתי אוּר:
מּוֹתי ָר ִא ִ
ֹאמ ר הֶ אָ ח חַ ִ
44:16חֶ צְ יוֹ ָשׂ ַרף ְבּמוֹ־אֵ שׁ ﬠַ ל־חֶ צְ יוֹ בָּ ָשׂר יִצְ לֶ ה י ֹאכַל צ ִָלי ְוי ְִשׂבָּ ע אַ ף־יָחֹ ם ְוי ַ
ֹאמ ר הַ צִּ ילֵ נִי כִּ י אֵ ִלי אָ ָתּה:
וּשׁאֵ ִריתוֹ לְ אֵ ל ﬠָ ָשׂה לְ פִ ְסלוֹ יסגוד־י ְִסגָּד־לוֹ ְוי ְִשׁתַּ חוּ ְוי ְִתפַּ לֵּ ל אֵ לָ יו ְוי ַ
ְ 44:17
44:18ל ֹא י ְָדעוּ ְול ֹא י ִָבינוּ כִּ י טַ ח מֵ ְראוֹת ﬠֵ ינֵיהֶ ם מֵ הַ ְשׂכִּ יל לִ בֹּתָ ם:
יתי ﬠַ ל־גֶּחָ לָ יו לֶ חֶ ם אֶ צְ לֶ ה
מ ר חֶ צְ יוֹ ָשׂ ַרפְ ִתּי ְבמוֹ־אֵ שׁ וְאַ ף אָ ִפ ִ
ֹא־תבוּנָה לֵ א ֹ
ְ 44:19ול ֹא־י ִָשׁיב אֶ ל־לִ בּוֹ ְול ֹא ַדﬠַ ת ְול ְ
ֱשׂה לְ בוּל ﬠֵ ץ אֶ ְסגּוֹד:
בָ ָשׂר וְאֹ כֵל ְוי ְִתרוֹ לְ תוֹﬠֵ בָ ה אֶ ﬠ ֶ
ימינִי:
44:20רֹﬠֶ ה אֵ פֶ ר לֵ ב הוּתַ ל ִהטָּ הוּ ְול ֹא־יַצִּ יל אֶ ת־נ ְַפשׁוֹ ְול ֹא י ֹאמַ ר הֲ לוֹא ֶשׁ ֶקר ִבּ ִ
ָשׁנִי:
44:21זְ כָר־אֵ לֶּ ה יַﬠֲקֹב ְוי ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ﬠַ ְב ִדּי־אָ תָּ ה ְי ַצ ְר ִתּי ﬠֶ בֶ ד־לִ י אַ תָּ ה י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא ִתנּ ֵ
יתי כָﬠָ ב פְּ ָשׁﬠֶ י ְוכֶﬠָ נָן חַ טּ ֹאותֶ י שׁוּבָ ה אֵ לַ י כִּ י גְ אַ לְ ִתּי :
44:22מָ ִח ִ
ָ 44:23רנּוּ ָשׁמַ יִם כִּ י־ﬠָ ָשׂה יְהוָה הָ ִריעוּ תַּ ְח ִתּיּוֹת אָ ֶרץ פִּ צְ חוּ הָ ִרים ִרנָּה יַﬠַ ר ְוכָל־ﬠֵ ץ בּוֹ כִּ י־גָאַ ל יְהוָה יַﬠֲקֹב
וּבי ְִשׂ ָראֵ ל י ְִתפָּ אָ ר:
ְ
44:24כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה גֹּ אֲ לֶ וְיֹ ֶצ ְר ִמבָּ טֶ ן אָ נֹכִ י יְהוָה עֹ ֶשׂה כֹּל נֹטֶ ה ָשׁ ַמיִם ְלבַ ִדּי ר ַֹקע הָ אָ ֶרץ ִמי ִא ִתּי מֵ ִא ִתּי:
44:25מֵ פֵ ר אֹתוֹת בַּ ִדּים ְו קֹ ְס ִמים ְיהוֹלֵ ל ֵמ ִשׁיב חֲ כ ִָמים אָ חוֹר ו ְַד ְﬠ ָתּם יְסַ כֵּל:
קוֹמם:
בוֹתיהָ אֲ ֵ
ְהוּדה ִתּבָּ נֶינָה וְחָ ְר ֶ
וּלﬠָ ֵרי י ָ
תּוּשׁב ְ
ָ
ירוּשׁלַ ִם
ָ
44:26מֵ ִקים ְדּבַ ר ﬠַ ְבדּוֹ וַ ֲﬠצַת מַ לְ אָ כָיו י ְַשׁלִ ים הָ אֹמֵ ר לִ
אוֹבישׁ:
ִ
44:27הָ אֹמֵ ר לַ צּוּלָ ה חֳ ָר ִבי ְונַהֲ רֹתַ ִי
ירוּשׁלַ ִם ִתּבָּ נֶה וְהֵ יכָל ִתּוָּסֵ ד:
ָ
44:28הָ אֹמֵ ר לְ כוּרֻ שׁ 1רֹﬠִ י ְוכָל־חֶ פְ צִ י י ְַשׁלִ ם וְלֵ אמֹר לִ
ימינוֹ לְ ַרד־לְ פָ נָיו גּוֹיִם וּמָ ְתנֵי ְמלָ כִ ים אֲ פַ תֵּ חַ ִלפְ תֹּחַ ְלפָ נָיו
45:1כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה לִ ְמ ִשׁיחוֹ לְ כוּרֻ שׁ אֲ ֶשׁר־הֶ חֱ ז ְַק ִתּי ִב ִ
וּשׁﬠָ ִרים ל ֹא יִסָּ גֵרוּ:
ְדּלָ תַ יִם ְ
וּב ִריחֵ י בַ ְרזֶל אֲ ג ֵַדּﬠַ :
חוּשׁה אֲ ַשׁבֵּ ר ְ
והררים יאושר ַדּלְ תוֹת נְ ָ
ָ
45:2אֲ נִי לְ פָ נֶי אֵ לֵ
קּוֹרא ְב ִשׁ ְמ אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 45:3ונ ַָת ִתּי לְ אוֹצְ רוֹת חֹ ֶשׁ וּמַ ְטמֻ נֵי ִמ ְס ָתּ ִרים לְ מַ ﬠַ ן תֵּ ַד ע כִּ י־אֲ נִי יְהוָה הַ ֵ
45:4לְ מַ ﬠַ ן ﬠַ ְב ִדּי יַﬠֲקֹב ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִח ִירי וָאֶ ְק ָרא לְ ִבּ ְשׁמֶ אֲ כַנְּ ְול ֹא י ְַד ְﬠ ָתּנִי:
45:5אֲ נִי יְהוָה וְאֵ ין עוֹד זוּלָ ִתי אֵ ין אֱ ִהים אֲ אַ ֶזּ ְר ְול ֹא י ְַדﬠְ תָּ נִי:
וּממַּ ﬠ ֲָרבָ ה כִּ י־אֶ פֶ ס ִבּלְ ﬠָ ָדי אֲ נִי יְהוָה וְאֵ ין עוֹד:
ח־שׁמֶ שׁ ִ
45:6לְ מַ ﬠַ ן י ְֵדעוּ ִמ ִמּזְ ַר ֶ
וּבוֹרא ָרע אֲ נִי יְהוָה עֹ ֶשׂה כָל־אֵ לֶּ ה:
ֵ
וּבוֹרא חֹ ֶשׁ עֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם
ֵ
45:7יוֹ ֵצר אוֹר
וּשׁחָ ִקים יִזְּ לוּ־ ֶצ ֶדק ִתּפְ תַּ ח־אֶ ֶרץ ְויִפְ רוּ־י ֶַשׁע וּצְ ָד ָקה ַתצְ ִמיחַ יַחַ ד אֲ נִי יְהוָה
45:8הַ ְר ִﬠיפוּ ָשׁ ַמיִם ִממַּ ﬠַ ל ְ
אתיו:
ְבּ ָר ִ
ֲשׂה וּפָ ﬠָ ְל אֵ ין־י ַָדיִם לוֹ:
ה־תּﬠ ֶ
ֹאמר חֹ ֶמר ְליֹ צְ רוֹ ַמ ַ
45:9הוֹי ָרב אֶ ת־יֹ צְ רוֹ חֶ ֶרשׂ אֶ ת־חַ ְר ֵשׂי אֲ ָד ָמה הֲ י ַ
ה־תּ ִחילִ ין:
ְ
ה־תּוֹליד וּלְ ִא ָשּׁה מַ
ִ
45:10הוֹי אֹמֵ ר לְ אָ ב מַ
אֹתיּוֹת ְשׁאָ לוּנִ י ﬠַ ל־בָּ נַי וְﬠַ ל־פֹּ ﬠַ ל י ַָדי ְתּצַ וֻּנִי:
45:11כֹּה־אָ ַמר יְהוָה ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל וְיֹ צְ רוֹ הָ ִ
ֵיתי:
אתי אֲ נִי י ַָדי נָטוּ ָשׁ ַמיִם ְוכָל־צְ בָ אָ ם צִ וּ ִ
יתי אֶ ֶרץ וְאָ ָדם ﬠָ לֶ יהָ בָ ָר ִ
45:12אָ נֹכִ י ﬠָ ִשׂ ִ
ְשׁלֵּ חַ ל ֹא ִב ְמ ִחיר וְל ֹא ְבשֹׁחַ ד אָ ַמר יְהוָה
ָלוּתי י ַ
ָל־דּ ָרכָיו אֲ י ֵַשּׁר הוּא־י ְִבנֶה ִﬠ ִירי ְוג ִ
45:13אָ נֹכִ י הַ ﬠִ יר ִֹתהוּ ְבצ ֶֶדק ְוכ ְ
צְ בָ אוֹת:
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וּסבָ ִאים אַ ְנ ֵשׁי ִמ ָדּה ﬠָ לַ ִי יַ ֲﬠ ֹב רוּ וְלָ י ְִהיוּ אַ חֲ ַר ִי יֵלֵ כוּ בַּ זִּ ִקּים
וּסחַ ר־כּוּשׁ ְ
45:14כֹּה אָ מַ ר יְהוָה יְגִ יﬠַ ִמצְ ַריִם ְ
יַ ֲﬠבֹרוּ וְאֵ לַ ִי י ְִשׁתַּ חֲ ווּ אֵ לַ ִי י ְִתפַּ לָּ לוּ אַ בָּ אֵ ל וְאֵ ין עוֹד אֶ פֶ ס אֱ ִהים:
מוֹשׁיﬠַ :
ִ
45:15אָ כֵן אַ תָּ ה אֵ ל ִמ ְסתַּ ֵתּר אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל
45:16בּוֹשׁוּ ְוגַם־נִכְ ְלמוּ כֻּלָּ ם י ְַח ָדּו הָ ְלכוּ בַ כְּ ִל ָמּה חָ ָר ֵשׁי צִ ִירים:
ד־עוֹל ֵמי ﬠַ ד:
ְ
ֹא־תכּ ְָלמוּ ﬠַ
ֹא־תבֹשׁוּ ְול ִ
נוֹשׁע בַּ יהוָה ְתּשׁוּﬠַ ת עוֹלָ ִמים ל ֵ
45:17י ְִשׂ ָראֵ ל ַ
בּוֹרא הַ ָשּׁ ַמיִם הוּא הָ אֱ ִהים יֹ צֵ ר הָ אָ ֶרץ וְעֹ ָשׂהּ הוּא כוֹנְ נָהּ ל ֹא־תֹהוּ ְב ָראָ הּ לָ ֶשׁבֶ ת יְצָ ָרהּ
45:18כִּ י כֹה אָ ַמר־יְהוָה ֵ
אֲ ִני יְהוָה וְאֵ ין עוֹד:
צֶדק מַ גִּ יד
45:19ל ֹא בַ סֵּ ֶתר ִדּבַּ ְר ִתּי ִבּ ְמ קוֹם אֶ ֶרץ חֹ ֶשׁ ל ֹא אָ ַמ ְר ִתּי ְלז ֶַרע יַﬠֲקֹ ב תֹּהוּ בַ ְקּשׁוּנִי אֲ נִי יְהוָה דֹּבֵ ר ֶ
ישׁ ִרים:
מֵ ָ
יוֹשׁיﬠַ :
וּמ ְתפַּ ְללִ ים אֶ ל־אֵ ל ל ֹא ִ
ִ 45:20ה ָקּ ְבצוּ וָבֹאוּ ִה ְתנַגְּ שׁוּ י ְַח ָדּו פְּ לִ יטֵ י הַ גּוֹיִם ל ֹא י ְָדעוּ הַ נּ ְֹשׂ ִאים אֶ ת־ﬠֵ ץ ִפּ ְסלָ ם ִ
ידהּ הֲ לוֹא אֲ נִי יְהוָה וְאֵ ין־עוֹד אֱ ִהים
45:21הַ גִּ ידוּ וְהַ גִּ ישׁוּ אַ ף ִי ָוּﬠֲצוּ י ְַח ָדּו ִמי ִה ְשׁ ִמיﬠַ ז ֹאת ִמ ֶקּ ֶדם מֵ אָ ז ִהגִּ ָ
וּמוֹשׁיﬠַ אַ יִן זוּלָ ִתי:
ִ
ִמבַּ לְ ﬠָ ַדי אֵ ל־צ ִַדּיק
45:22פְּ נוּ־אֵ לַ י ו ְִהוּ ְָשׁעוּ כָּל־אַ פְ סֵ י־אָ ֶרץ כִּ י אֲ נִי־אֵ ל וְאֵ ין עוֹד:
ִ 45:23בּי ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי יָצָא ִמפִּ י צְ ָד ָקה ָדּבָ ר ְול ֹא יָשׁוּב כִּ י־לִ י ִתּכְ ַרע ָכּל־בֶּ ֶר ו ִַתּ ָשּׁבַ ע כָּל־לָ שׁוֹן לֵ א ִהים :1
45:24אַ בַּ יהוָה ִלי אָ ַמר צְ ָדקוֹת וָעֹ ז ﬠָ ָדיו יָבוֹאוּ ְויֵבֹשׁוּ כֹּל הַ נֶּחֱ ִרים בּוֹ:
45:25בַּ יהוָה יִצְ ְדּקוּ ְוי ְִתהַ לְ לוּ כָּל־ז ֶַרע י ְִשׂ ָראֵ ל:
46:1כּ ַָרע בֵּ ל ָק ַרס נְבוֹ הָ יוּ ֲﬠצַבֵּ יהֶ ם לַ חַ יָּה וְלַ ְבּהֵ מָ ה ְנשֻׂ אֹתֵ יכֶם ﬠֲמוּסוֹת ַמ ָשּׂא לַ ֲﬠיֵפָ ה:
ָ 46:2ק ְרסוּ כ ְָרעוּ י ְַח ָדּו ל ֹא יָכְ לוּ מַ לֵּ ט מַ ָשּׂא ְונַפְ ָשׁם בַּ ְשּׁ ִבי הָ לָ כָה:
י־רחַ ם:
ָל־שׁאֵ ִרית בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ﬠֲמֻ ִסים ִמנִּי־בֶ ֶטן הַ ְנּשֻׂ ִאים ִמנִּ ָ
ִ 46:3שׁ ְמעוּ אֵ לַ י בֵּ ית ַיﬠֲקֹב ְוכ ְ
יתי וַאֲ נִי אֶ ָשּׂא וַאֲ נִי אֶ ְסבֹּל וַאֲ ַמלֵּ ט:
ד־שׂיבָ ה אֲ נִי אֶ ְסבֹּל אֲ נִי ﬠָ ִשׂ ִ
ֵ
46:4וְﬠַ ד־זִ ְקנָה אֲ נִי הוּא וְﬠַ
46:5לְ ִמי ְת ַד ְמיוּנִי וְתַ ְשׁווּ וְתַ ְמ ִשׁלוּ ִני ְונ ְִדמֶ ה:
ֲשׂהוּ אֵ ל י ְִסגְּ דוּ אַ ף־י ְִשׁ ַתּחֲ וּוּ:
צוֹרף ְויַﬠ ֵ
46:6הַ זָּלִ ים זָהָ ב ִמכִּ יס ְוכֶסֶ ף בַּ ָקּנֶה י ְִשׁקֹלוּ י ְִשׂכְּ רוּ ֵ
מד ִמ ְמּ קוֹמוֹ ל ֹא י ִָמישׁ אַ ף־יִצְ ﬠַ ק אֵ לָ יו וְל ֹא יַ ֲﬠנֶה ִמצָּ ָרתוֹ ל ֹא
ִשּׂאֻ הוּ ﬠַ ל־כָּתֵ ף י ְִס ְבּלֻהוּ ְויַנִּיחֻ הוּ תַ ְחתָּ יו ְויַ ֲﬠ ֹ
46:7י ָ
יוֹשׁיﬠֶ נּוּ:
ִ
פוֹשׁﬠִ ים ﬠַ ל־לֵ ב:
46:8זִ כְ רוּ־ז ֹאת ו ְִה ְת ֹא ָשׁשׁוּ הָ ִשׁיבוּ ְ
46:9זִ כְ רוּ ִראשֹׁנוֹת מֵ עוֹלָ ם כִּ י אָ נֹכִ י אֵ ל וְאֵ ין עוֹד אֱ ִהים וְאֶ פֶ ס כָּמוֹנִי:
ֱשׂה:
ֲצָתי ָתקוּם ְוכָל־חֶ ְפצִ י אֶ ﬠ ֶ
וּמ ֶקּ ֶדם אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ַנﬠֲשׂוּ ֹא ֵמר ﬠ ִ
אשׁית אַ חֲ ִרית ִ
ַ 46:10מגִּ יד מֵ ֵר ִ
ֱשׂנָּה:
ף־דּבַּ ְר ִתּי אַ ף־אֲ ִביאֶ נָּה יָ ַצ ְר ִתּי אַ ף־אֶ ﬠ ֶ
46:11קֹ ֵרא ִמ ִמּזְ ָרח ﬠַ יִט מֵ אֶ ֶרץ מֶ ְרחָ ק ִאישׁ עצתו ֲﬠצ ִָתי אַ ִ
חוֹקים ִמצְּ ָד ָקה:
ִ 46:12שׁ ְמעוּ אֵ לַ י אַ ִבּ ֵירי לֵ ב הָ ְר ִ
וּתשׁוּﬠָ ִתי ל ֹא ְתאַ חֵ ר ְונ ַָת ִתּי ְבצִ יּוֹן ְתּשׁוּﬠָ ה ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ִתּ ְפאַ ְר ִתּי:
ֵ 46:13ק ַר ְב ִתּי צִ ְד ָק ִתי ל ֹא ִת ְרחָ ק ְ
תוֹסיפִ י י ְִק ְראוּ־לָ ַרכָּה וַ ֲﬠנֻגָּה:
ִ
וּשׁ ִבי ﬠַ ל־ﬠָ פָ ר ְבּתוּלַ ת בַּ ת־בָּ בֶ ל ְשׁ ִבי־לָ אָ ֶרץ אֵ ין־כִּ סֵּ א בַּ ת־כּ ְַשׂ ִדּים כִּ י ל ֹא
ְ 47:1ר ִדי ְ
ְ 47:2ק ִחי ֵרחַ יִם וְטַ חֲ נִי ָקמַ ח גַּלִּ י צַמָּ תֵ חֶ ְשׂפִּ י־שֹׁבֶ ל גַּלִּ י־שׁוֹק ﬠִ ְב ִרי נְהָ רוֹת:
ִ 47:3תּגָּל ﬠֶ ְרוָתֵ גַּם ֵתּ ָראֶ ה חֶ ְרפָּ ֵת נ ָָקם אֶ ָקּח וְל ֹא אֶ ְפגַּע אָ ָדם:
47:4אָ ַמר 2גֹּ אֲ לֵ נוּ יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
יפי ִי ְק ְראוּ־לָ גְּ בֶ ֶרת ַמ ְמלָ כוֹת:
תוֹס ִ
ִ
דוּמם וּב ִֹאי בַ חֹ ֶשׁ בַּ ת־כּ ְַשׂ ִדּים כִּ י ל ֹא
ְ 47:5שׁ ִבי ָ
ֹא־שׂ ְמ ְתּ לָ הֶ ם ַרחֲ ִמים ﬠַ ל־ז ֵָקן ִהכְ בַּ ְד ְתּ ﬠֻלֵּ ְמאֹד:
ָ 47:6קצַפְ ִתּי ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי ִחלַּ ְל ִתּי נַחֲ לָ ִתי וָאֶ ְתּנֵם ְבּי ֵָד ל ַ
יתהּ:
ל־לבֵּ ל ֹא ָזכ ְַר ְתּ אַ חֲ ִר ָ
ֹא־שׂ ְמ ְתּ אֵ לֶּ ה ﬠַ ִ
ֹאמ ִרי לְ עוֹלָ ם אֶ ְהיֶה גְ בָ ֶרת ﬠַ ד ל ַ
47:7וַתּ ְ
יּוֹשׁבֶ ת לָ בֶ טַ ח הָ א ְֹמ ָרה ִבּלְ בָ בָ ה אֲ נִי וְאַ ְפ ִסי עוֹד ל ֹא אֵ ֵשׁב אַ ְל ָמנָה וְל ֹא אֵ ַד ע
47:8וְﬠַ תָּ ה ִשׁ ְמﬠִ י־ז ֹאת ֲﬠ ִדינָה הַ ֶ
ְשׁכוֹל:
ְתב ֹאנָה לָּ ְשׁ ֵתּי־אֵ לֶּ ה ֶרגַע ְבּיוֹם אֶ חָ ד ְשׁכוֹל וְאַ ְלמֹן כְּ תֻ ָמּם ָיבֹאוּ ﬠָ לַ ִי ְבּרֹב כְּ ָשׁפַ ִי ְבּﬠָ צְ ַמת חֲ בָ ַר ִי ְמאֹד:
47:9ו ָ
ֹאמ ִרי ְב ִלבֵּ אֲ נִי וְאַ פְ ִסי עוֹד:
שׁוֹבבָ ֶת וַתּ ְ
ְ
47:10ו ִַתּ ְב ְט ִחי ְב ָרﬠָ תֵ אָ מַ ְר ְתּ אֵ ין רֹאָ נִי חָ כְ מָ תֵ ו ְַדﬠְ תֵּ ִהיא
 47:11וּבָ אָ ה ﬠָ לַ ִי ָרﬠָ ה ל ֹא תֵ ְדﬠִ י ַשׁ ְח ָרהּ ו ְִת ֹפּל ﬠָ לַ ִי הֹ וָה ל ֹא תוּכְ ִלי כַּפְּ ָרהּ וְתָ ב ֹא ﬠָ לַ ִי ִפּ ְתאֹם שׁוֹאָ ה ל ֹא
תֵ ָדﬠִ י:
הוֹﬠיל אוּלַ י ַתּﬠֲרוֹצִ י:
עוּר ִי אוּלַ י תּוּכְ לִ י ִ
וּב רֹב כְּ ָשׁפַ ִי בַּ אֲ ֶשׁר יָגַﬠַ ְתּ ִמ ְנּ ָ
47:12ﬠִ ְמ ִדי־נָא בַ חֲ בָ ַר ִי ְ
יﬠם לֶ חֳ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר יָבוֹא ﬠָ לָ ִי :
מוֹד ִ
ְיוֹשׁי ֻﬠ חוֹבֵ רי ָשׁ ַמ ִים הַ חֹ זִ ים בַּ כּוֹכ ִָבים ִ
47:13נִלְ אֵ ית ְבּרֹב ֲﬠצָתָ ִי יַﬠַ ְמדוּ־נָא ו ִ
ִ 47:14הנֵּה הָ יוּ כְ ַקשׁ אֵ שׁ ְשׂ ָרפָ ַתם ל ֹא־יַצִּ ילוּ אֶ ת־נַפְ ָשׁם ִמיַּד לֶ הָ בָ ה אֵ ין־גַּחֶ לֶ ת לַ ְח ָמם אוּר לָ ֶשׁבֶ ת נֶגְ דּוֹ:
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מוֹשׁיﬠֵ :
ִ
עוּר ִי ִאישׁ ְלﬠֶ ְב רוֹ ָתּעוּ אֵ ין
47:15כֵּן הָ יוּ־לָ בַּ אֲ ֶשׁר יָגָﬠַ ְתּ ֹסחֲ ַר ִי ִמנְּ ַ
ְהוּדה יָצָאוּ הַ ִנּ ְשׁבָּ ִﬠים ְבּ ֵשׁם יְהוָה וּבֵ א הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל
וּמ ֵמּי י ָ
ִ 48:1שׁ ְמעוּ־ז ֹאת בֵּ ית־ ַי ֲﬠקֹב הַ נִּ ְק ָר ִאים ְבּ ֵשׁם י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
יַזְ כִּ ירוּ ל ֹא בֶ אֱ ֶמת וְל ֹא ִבצְ ָד ָקה:
קֹּדשׁ ִנ ְק ָראוּ וְﬠַ ל־אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִנ ְס ָמכוּ יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ:
48:2כִּ י־מֵ ﬠִ יר הַ ֶ
יתי וַתָּ ב ֹאנָה:
וּמ ִפּי יָצְ אוּ וָאַ ְשׁ ִמיﬠֵ ם פִּ ְת ֹאם ﬠָ ִשׂ ִ
48:3הָ ִראשֹׁנוֹת מֵ אָ ז ִהגּ ְַד ִתּי ִ
חוּשׁה:
וּמצְ חֲ ְנ ָ
ִ
 48:4מֵ אֲ ֶשׁר י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י ָק ֶשׁה אָ תָּ ה וְגִ יד בַּ ְרזֶל ﬠָ ְרפֶּ
ֲצַבּי ﬠָ ָשׂם וּפִ ְס ִלי ְו ִנ ְסכִּ י צִ וָּם:
48:5וָאַ גִּ יד ְל מֵ אָ ז ְבּ ֶט ֶרם תָּ בוֹא ִה ְשׁמַ ﬠְ ִתּי פֶּ ן־תּ ֹאמַ ר ﬠ ִ
ָ 48:6שׁ ַמ ְﬠתָּ חֲ זֵה כֻּלָּ הּ וְאַ ֶתּם הֲ לוֹא ַתגִּ ידוּ ִה ְשׁ ַמ ְﬠ ִתּי חֲ ָדשׁוֹת ֵמﬠַ ָתּה וּנְ צֻרוֹת ְול ֹא י ְַד ְﬠ ָתּם:
48:7ﬠַ תָּ ה נ ְִב ְראוּ ְול ֹא מֵ אָ ז ו ְִלפְ נֵי־יוֹם ְול ֹא ְשׁמַ ﬠְ תָּ ם פֶּ ן־תּ ֹאמַ ר ִהנֵּה י ְַד ְﬠ ִתּין:
ֹא־שׁמַ ﬠְ תָּ גַּם ל ֹא י ַָדﬠְ תָּ גַּם מֵ אָ ז ל ֹא־פִ ְתּחָ ה אָ זְ ֶנ כִּ י י ַָד ְﬠ ִתּי בָּ גוֹד ִתּ ְבגּוֹד וּ ֹפ ֵשׁﬠַ ִמבֶּ ֶטן קֹ ָרא לָ :
48:8גַּם ל ָ
וּת ִהלָּ ִתי אֶ חֱ טָ ם־לָ לְ ִבלְ ִתּי הַ כְ ִריתֶ :
48:9לְ מַ ﬠַ ן ְשׁ ִמי אַ אֲ ִרי אַ פִּ י ְ
ִ 48:10הנֵּה צְ ַרפְ ִתּי ְול ֹא ְבכָסֶ ף ְבּחַ ְר ִתּי ְבּכוּר עֹ נִי:
בוֹדי לְ אַ חֵ ר ל ֹא־אֶ תֵּ ן:
ֱשׂה כִּ י אֵ י יֵחָ ל ְשׁ ִמי וּכְ ִ
48:11לְ מַ ֲﬠנִי לְ מַ ֲﬠנִי אֶ ﬠ ֶ
ְ 48:12שׁמַ ע אֵ לַ י יַﬠֲקֹב ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ְמ קֹ ָר ִאי אֲ נִי־הוּא אֲ ִני ִראשׁוֹן אַ ף אֲ נִי אַ חֲ רוֹן:
ִימי ִני ִטפְּ חָ ה ָשׁמָ יִם קֹ ֵרא אֲ נִי אֲ לֵ יהֶ ם וַיַּﬠַ ְמדוּ י ְַח ָדּו:
48:13אַ ף־י ִָדי י ְָס ָדה אֶ ֶרץ ו ִ
ֲשׂה חֶ ְפצוֹ ְבּבָ בֶ ל וּזְ רֹעוֹ כּ ְַשׂ ִדּים:
48:14י ִָקּ ְבצוּ כוּלָּ ם וּשֲׁ מָ עוּ ִמי בָ הֶ ם ִהגִּ יד אֶ ת־אֵ לֶּ ה יְהוָה אֲ הֵ בוֹ יַﬠ ֶ
אתיו הֲ ִביא ִֹתיו ו ְִהצְ לִ יחַ ַדּ ְרכּוֹ:
ף־ק ָר ִ
48:15אֲ נִי אֲ נִי ִדּבַּ ְר ִתּי אַ ְ
יוֹתהּ ָשׁם אָ נִי וְﬠַ תָּ ה 1יְהוִה ְשׁלָ חַ נִי וְרוּחוֹ:
ִ 48:16ק ְרבוּ אֵ לַ י ִשׁ ְמעוּ־ז ֹאת ל ֹא מֵ ר ֹאשׁ בַּ סֵּ ֶתר ִדּבַּ ְר ִתּי ֵמﬠֵ ת הֱ ָ
הוֹﬠיל ַמ ְד ִרי ֲכ ְבּ ֶד ֶר ֵתּלֵ :
48:17כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה גֹּ אַ לְ ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ נִי יְהוָה אֱ הֶ י ְמלַ ֶמּ ְד ְל ִ
 48:18וְלוּא ִה ְק ַשׁ ְבתָּ לְ ִמצְ ותָ י וַי ְִהי ַכנָּהָ ר ְשׁלוֹמֶ וְצִ ְד ָק ְת כְּ גַלֵּ י הַ יָּם:
ִשּׁמֵ ד ְשׁמוֹ ִמ ְלּפָ נָי:
48:19וַי ְִהי כַחוֹל ז ְַרﬠֶ ְו ֶצאֱ צָאֵ י מֵ ﬠֶ י כִּ ְמ עֹתָ יו ל ֹא־ ִיכּ ֵָרת ְול ֹא־י ָ
ד־קצֵה הָ אָ ֶרץ ִא ְמרוּ גָּאַ ל יְהוָה
48:20צְ אוּ ִמבָּ בֶ ל ִבּ ְרחוּ ִמכּ ְַשׂ ִדּים ְבּקוֹל ִרנָּה הַ גִּ ידוּ הַ ְשׁ ִמיעוּ ז ֹאת הוֹצִ יאוּהָ ﬠַ ְ
ﬠַ ְבדּוֹ יַﬠֲקֹב:
48:21וְל ֹא צ ְָמאוּ בָּ חֳ ָרבוֹת הוֹלִ יכָם ַמיִם ִמצּוּר ִהזִּ יל לָ מוֹ וַיִּ ְב ַקע־צוּר ַו ָיּזֻבוּ מָ יִם:
48:22אֵ ין ָשׁלוֹם אָ מַ ר יְהוָה לָ ְר ָשׁﬠִ ים:
ִ 49:1שׁ ְמעוּ ִאיִּ ים אֵ לַ י וְהַ ְק ִשׁיבוּ לְ אֻ ִמּים מֵ ָרחוֹק יְהוָה ִמבֶּ טֶ ן ְק ָראָ נִי ִמ ְמּﬠֵ י ִא ִמּי ִהזְ כִּ יר ְשׁ ִמי:
ָשׂם פִּ י כְּ חֶ ֶרב חַ ָדּה ְבּצֵל יָדוֹ הֶ ְח ִבּיאָ נִי וַי ְִשׂימֵ נִי לְ חֵ ץ בָּ רוּר ְבּאַ ְשׁפָּ תוֹ ִה ְס ִתּ ָירנִי:
49:2וַיּ ֶ
ר־בּ אֶ ְתפָּ אָ ר:
49:3וַיּ ֹאמֶ ר לִ י ﬠַ ְב ִדּי־אָ תָּ ה י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ְ
יתי אָ כֵן ִמ ְשׁפָּ ִטי אֶ ת־יְהוָה וּפְ ﬠֻלָּ ִתי אֶ ת־אֱ הָ י:
49:4וַאֲ נִי אָ מַ ְר ִתּי לְ ִריק יָגַﬠְ ִתּי לְ תֹהוּ וְהֶ בֶ ל כּ ִֹחי כִ לֵּ ִ
49:5וְﬠַ תָּ ה אָ מַ ר יְהוָה יֹ צְ ִרי ִמבֶּ טֶ ן לְ ﬠֶ בֶ ד לוֹ לְ שׁוֹבֵ ב יַﬠֲקֹ ב אֵ לָ יו ְוי ְִשׂ ָראֵ ל לוֹ יֵאָ סֵ ף וְאֶ כָּבֵ ד ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וֵא הַ י הָ יָה
ﬠֻזִּ י:
ְת ִתּי ְלאוֹר גּוֹיִם
ְצוּרי י ְִשׂ ָראֵ ל ְלהָ ִשׁיב וּנ ַ
ת־שׁ ְב ֵטי יַﬠֲקֹ ב ונצירי וּנ ֵ
ִ
יוֹת לִ י ﬠֶ בֶ ד לְ הָ ִקים אֶ
49:6וַיּ ֹאמֶ ר נ ֵָקל ִמ ְה ְ
ד־ק ֵצה הָ אָ ֶרץ:
ִל ְהיוֹת יְשׁוּﬠַ ת ﬠַ ְ
49:7כֹּה אָ מַ ר־יְהוָה גֹּ אֵ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ְקדוֹשׁוֹ לִ ְבזוּי־נֶפֶ שׁ לִ ְמתָ ﬠֵ ב גּוֹי לְ ﬠֶ בֶ ד מ ְֹשׁ ִלים ְמלָ כִ ים ִי ְראוּ ו ָָקמוּ ָשׂ ִרים ְוי ְִשׁ ַתּחֲ וּו
לְ מַ ﬠַ ן יְהוָה אֲ ֶשׁר נֶאֱ מָ ן ְקדֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְבחָ ֶרךָּ:
וּביוֹם יְשׁוּﬠָ ה ֲﬠז ְַר ִתּי וְאֶ ָצּ ְר וְאֶ ֶתּ ְנ ִל ְב ִרית ﬠָ ם ְלהָ ִקים אֶ ֶרץ ְלהַ נְ ִחיל
ִיתי ְ
49:8כֹּה אָ ַמר יְהוָה ְבּﬠֵ ת ָרצוֹן ֲﬠנ ִ
נְ חָ לוֹת שֹׁמֵ מוֹת:
יתם:
ָל־שׁפָ יִים ַמ ְר ִﬠ ָ
וּבכ ְ
ל־דּ ָרכִ ים י ְִרעוּ ְ
סוּרים צֵאוּ לַ אֲ ֶשׁר בַּ חֹ ֶשׁ ִהגָּלוּ ﬠַ ְ
49:9לֵ אמֹר לַ אֲ ִ
ל־מבּוּﬠֵ י ַמיִם ְינַהֲ לֵ ם:
י־מ ַרחֲ מָ ם ְינַהֲ גֵם וְﬠַ ַ
49:10ל ֹא י ְִרﬠָ בוּ ְול ֹא יִצְ מָ אוּ ְול ֹא־יַכֵּם ָשׁ ָרב ו ָָשׁמֶ שׁ כִּ ְ
וּמ ִס תַ י יְרֻ מוּן:
ְשׂ ְמ ִתּי כָל־הָ ַרי לַ ָדּ ֶר ְ
49:11ו ַ
וּמיָּם וְאֵ לֶּ ה מֵ אֶ ֶרץ ְסוֵנִים:
ִ 49:12הנֵּה־אֵ לֶּ ה ֵמ ָרחוֹק ָיבֹאוּ ו ְִהנֵּה־אֵ לֶּ ה ִמצָּפוֹן ִ
ָ 49:13רנּוּ ָשׁמַ יִם וְגִ ילִ י אָ ֶרץ יפצחו וּפִ צְ חוּ הָ ִרים ִרנָּה כִּ י־ ִנחַ ם יְהוָה ﬠַ מּוֹ וַ ֲﬠ ִניָּו ְי ַרחֵ ם:
49:14וַתּ ֹאמֶ ר צִ יּוֹן ֲﬠזָבַ נִי יְהוָה וַא ֹדנָי ְשׁכֵחָ נִי:
ן־בּ ְטנָהּ גַּם־אֵ לֶּ ה ִת ְשׁכּ ְַחנָה וְאָ נֹכִ י ל ֹא אֶ ְשׁכָּחֵ :
49:15הֲ ִת ְשׁכַּח ִא ָשּׁה עוּלָ הּ ֵמ ַרחֵ ם בֶּ ִ
ֹת ִי נֶגְ ִדּי ָתּ ִמיד:
קֹּתי חוֹמ ַ
49:16הֵ ן ﬠַ ל־כַּפַּ יִם חַ ִ
וּמחֲ ִרבַ ִי ִמ ֵמּ יֵצֵאוּ:
ִ 49:17מהֲ רוּ בּוֹ ַנ ִי ְמהָ ְרסַ ִי ַ
וּת ַק ְשּׁ ִרים ַכּכַּלָּ ה:
ְ 49:18שׂ ִאי־סָ ִביב ﬠֵ י ַנ ִי ְוּר ִאי כֻּלָּ ם ִנ ְק ְבּצוּ בָ אוּ־לָ חַ י־אָ נִי נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י כֻלָּ ם ָכּﬠ ֲִדי ִתלְ בָּ ִשׁי ְ
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יּוֹשׁב ְו ָרחֲ קוּ ְמבַ ְלּﬠָ ִי :
49:19כִּ י חָ ְרבֹתַ ִי ְושׁ ְֹממֹתַ ִי וְאֶ ֶרץ הֲ ִרסֻ תֵ י כִּ י ﬠַ תָּ ה תֵּ צְ ִרי ִמ ֵ
ר־לי הַ מָּ קוֹם גְּ ָשׁה־לִּ י וְאֵ ֵשׁבָ ה:
ֹאמרוּ ְבאָ זְ ַנ ִי ְבּנֵי ִשׁכֻּלָ ִי צַ ִ
49:20עוֹד י ְ
ְסוּרה וְאֵ לֶּ ה ִמי גִ ֵדּל הֵ ן אֲ נִי נִ ְשׁאַ ְר ִתּי
מוּדה גֹּ לָ ה ו ָ
49:21וְאָ מַ ְר ְתּ ִבּ ְלבָ בֵ ִמי יָלַ ד־לִ י אֶ ת־אֵ לֶּ ה וַאֲ נִ י ְשׁכוּלָ ה ְוג ְַל ָ
לְ בַ ִדּי אֵ לֶּ ה אֵ יפֹה הֵ ם:
ָתף
ֹת ִי ﬠַ ל־כּ ֵ
וּבנ ַ
49:22כֹּה־אָ ַמר יְהוִה ִה ֵנּה אֶ ָשּׂא אֶ ל־גּוֹיִם י ִָדי וְאֶ ל־ﬠַ ִמּים אָ ִרים ִנ ִסּי וְהֵ ִביאוּ בָ ַנ ִי ְבּחֹ ֶצן ְ
ָשׂאנָה:
ִתּנּ ֶ
ְשׂ רוֹתֵ יהֶ ם מֵ י ִניקֹתַ ִי אַ פַּ יִם אֶ ֶרץ י ְִשׁ ַתּחֲ ווּ לָ וַﬠֲפַ ר ַרגְ לַ ִי יְלַ חֵ כוּ ְויָ ַדﬠַ ְתּ כִּ י־אֲ ִני יְהוָה
49:23וְהָ יוּ ְמלָ כִ ים א ְֹמ ַנ ִי ו ָ
אֲ ֶשׁר ל ֹא־יֵבֹשׁוּ קוָֹי:
ם־שׁ ִבי ﬠָ ִריץ יִמָּ לֵ ט:
49:24הֲ י ַֻקּח ִמגִּ בּוֹר מַ לְ קוֹחַ ו ְִא ְ
אוֹשׁיﬠַ :
ַם־שׁ ִבי גִ בּוֹר י ָֻקּח וּמַ לְ קוֹחַ ﬠָ ִריץ יִמָּ לֵ ט וְאֶ ת־י ְִריבַ ִי אָ נֹכִ י אָ ִריב וְאֶ ת־בָּ ַנ ִי אָ נֹכִ י ִ
49:25כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה גּ ְ
מוֹשׁיﬠֵ וְגֹ אֲ לֵ אֲ ִביר
ִ
ת־בּ ָשׂ ָרם ְוכֶﬠָ ִסיס ָדּמָ ם י ְִשׁכָּרוּן ְוי ְָד עוּ כָל־בָּ ָשׂר כִּ י אֲ נִי יְהוָה
ְ
49:26וְהַ אֲ כַלְ ִתּי אֶ ת־מוֹ ַנ ִי אֶ
יַﬠֲקֹב:
ר־מכ ְַר ִתּי אֶ ְתכֶם לוֹ הֵ ן
נּוֹשׁי אֲ ֶשׁ ָ
50:1כֹּה אָ ַמר יְהוָה אֵ י זֶה סֵ פֶ ר כְּ ִריתוּת ִא ְמּכֶם אֲ ֶשׁר ִשׁלַּ ְח ִתּיהָ אוֹ ִמי ִמ ַ
וּב ִפ ְשׁﬠֵ יכֶם שֻׁ לְּ חָ ה ִא ְמּכֶם:
נִמכּ ְַר ֶתּם ְ
ֹתיכֶם ְ
בַּ ﬠֲונ ֵ
ין־בּי כֹחַ לְ הַ צִּ יל הֵ ן ְבּ ַגﬠ ֲָר ִתי
אתי וְאֵ ין עוֹנֶה הֲ ָקצוֹר ָקצְ ָרה י ִָדי ִמפְּ דוּת ו ְִאם־אֵ ִ
אתי וְאֵ ין ִאישׁ ָק ָר ִ
50:2מַ דּוּﬠַ בָּ ִ
אַ חֲ ִריב יָם אָ ִשׂים נְהָ רוֹת ִמ ְדבָּ ר ִתּ ְבאַ שׁ ְדּגָתָ ם מֵ אֵ ין מַ יִם וְתָ מֹת בַּ צָּמָ א:
ְשׂק אָ ִשׂים כְּ סוּתָ ם:
50:3אַ לְ ִבּישׁ ָשׁמַ יִם ַק ְדרוּת ו ַ
מּוּדים:
מּוּדים לָ ַדﬠַ ת לָ עוּת אֶ ת־יָﬠֵ ף ָדּבָ ר י ִָﬠיר בַּ ֹבּ ֶקר בַּ ֹבּ ֶקר י ִָﬠיר לִ י אֹ זֶן ִל ְשׁמֹﬠַ כּ ִַלּ ִ
50:4יְהֹ וִה 1נָתַ ן לִ י לְ שׁוֹן ִל ִ
יתי אָ חוֹר ל ֹא נְסוּגֹ ִתי:
50:5יְהוִה 2פָּ תַ ח־לִ י אֹ זֶן וְאָ נֹכִ י ל ֹא מָ ִר ִ
ֵ 50:6גּוִי נָתַ ִתּי לְ ַמכִּ ים וּלְ חָ יַי לְ מ ְֹר ִטים פָּ נַי ל ֹא ִה ְסתַּ ְר ִתּי ִמכְּ ִלמּוֹת וָרֹק:
50:7וַיהוָה 3יַ ֲﬠזָר־לִ י ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא נִכְ לָ ְמ ִתּי ﬠַ ל־כֵּן ַשׂ ְמ ִתּי פָ נַי כַּחַ לָּ ִמישׁ וָאֵ ַדע כִּ י־ל ֹא אֵ בוֹשׁ:
יקי ִמי־י ִָריב ִא ִתּי נַﬠַ ְמ ָדה יָּחַ ד ִמי־בַ ﬠַ ל ִמ ְשׁפָּ ִטי ִיגַּשׁ אֵ לָ י:
ָ 50:8קרוֹב מַ צְ ִדּ ִ
50:9הֵ ן 4יְהוִה יַ ֲﬠזָר־לִ י ִמי־הוּא י ְַר ִשׁיﬠֵ נִי הֵ ן כֻּלָּ ם כַּבֶּ גֶד י ְִבלוּ ﬠָ שׁ י ֹאכְ לֵ ם:
ִ 50:10מי בָ כֶם י ְֵרא יְהוָה שֹׁמֵ ﬠַ ְבּקוֹל ﬠַ ְבדּוֹ אֲ ֶשׁר הָ לַ חֲ ֵשׁכִ ים וְאֵ ין ֹנגַהּ לוֹ י ְִב ַטח ְבּ ֵשׁם יְהוָה ְו ִי ָשּׁﬠֵ ן בֵּ א הָ יו:
וּבזִ יקוֹת ִבּﬠַ ְרתֶּ ם ִמיּ ִָדי הָ יְתָ ה־זּ ֹאת לָ כֶם ְלמַ ﬠֲצֵבָ ה
קֹדחֵ י אֵ שׁ ְמאַ זְּ ֵרי זִ יקוֹת לְ כוּ ְבּאוֹר אֶ ְשׁכֶם ְ
50:11הֵ ן כֻּלְּ כֶם ְ
ִתּ ְשׁכָּבוּן:
ל־מ ֶקּבֶ ת בּוֹר נ ַֻקּ ְר ֶתּם:
ִ 51:1שׁ ְמעוּ אֵ לַ י ר ְֹדפֵ י צ ֶֶדק ְמבַ ְק ֵשׁי יְהוָה הַ ִבּיטוּ אֶ ל־צוּר חֻ צּ ְַבתֶּ ם וְאֶ ַ
אתיו וַאֲ בָ ְרכֵהוּ וְאַ ְרבֵּ הוּ:
ל־שׂ ָרה ְתּחוֹלֶ ְלכֶם כִּ י־אֶ חָ ד ְק ָר ִ
51:2הַ ִבּיטוּ אֶ ל־אַ ְב ָרהָ ם אֲ ִביכֶם וְאֶ ָ
תּוֹדה
ָשׂם ִמ ְדבָּ ָרהּ כְּ ﬠֵ ֶדן וְﬠַ ְרבָ ָתהּ כְּ גַן־יְהוָה ָשׂשׂוֹן ו ְִשׂ ְמחָ ה י ִָמּצֵ א בָ הּ ָ
51:3כִּ י־ ִנחַ ם יְהוָה צִ יּוֹן ִנחַ ם כָּל־חָ ְרבֹתֶ יהָ וַיּ ֶ
וְקוֹל זִ ְמ ָרה:
וּמ ְשׁפָּ ִטי ְלאוֹר ﬠַ ִמּים אַ ְרגִּ יﬠַ :
תוֹרה מֵ ִא ִתּי ֵתצֵא ִ
אוּמּי אֵ לַ י הַ אֲ זִ ינוּ כִּ י ָ
וּל ִ
51:4הַ ְק ִשׁיבוּ אֵ לַ י ﬠַ ִמּי ְ
ָ 51:5קרוֹב צִ ְד ִקי יָצָא י ְִשׁ ִﬠי וּזְ רֹﬠַ י ﬠַ ִמּים ִי ְשׁפֹּ טוּ אֵ לַ י ִאיִּ ים י ְַקוּוּ וְאֶ ל־זְ ר ִֹﬠי ְייַחֵ לוּן:
י־שׁמַ יִם כֶּﬠָ ָשׁן נ ְִמלָ חוּ וְהָ אָ ֶרץ כַּבֶּ גֶד ִתּ ְבלֶ ה וְיֹ ְשׁבֶ יהָ כְּ מוֹ־כֵן
ְ 51:6שׂאוּ לַ ָשּׁמַ יִם ﬠֵ ינֵיכֶם וְהַ ִבּיטוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ ִמתַּ חַ ת כִּ ָ
יְמוּתוּן וִישׁוּﬠָ ִתי לְ עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶה ְוצִ ְד ָק ִתי ל ֹא תֵ חָ ת:
וּמגִּ דֻּ פֹתָ ם אַ ל־תֵּ חָ תּוּ:
ל־תּ ְיראוּ חֶ ְרפַּ ת אֱ נוֹשׁ ִ
תּוֹר ִתי ְבלִ בָּ ם אַ ִ
ִ 51:7שׁ ְמעוּ אֵ לַ י יֹ ְדﬠֵ י צ ֶֶדק ﬠַ ם ָ
דּוֹרים:
51:8כִּ י כַבֶּ גֶד י ֹאכְ לֵ ם ﬠָ שׁ ְו ַכצֶּמֶ ר י ֹאכְ לֵ ם סָ ס וְצִ ְד ָק ִתי לְ עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶה וִישׁוּﬠָ ִתי ְלדוֹר ִ
־היא הַ ַמּ ְחצֶבֶ ת ַרהַ ב ְמחוֹלֶ לֶ ת
עוּרי כִּ ימֵ י ֶק ֶדם דֹּרוֹת עוֹלָ ִמים הֲ לוֹא אַ ְתּ ִ
עוּרי לִ ְב ִשׁי־עֹז זְ רוֹﬠַ יְהוָה ִ
עוּרי ִ
ִ 51:9
תַּ נִּין:
אוּלים:
־היא הַ מַּ חֲ ֶרבֶ ת יָם מֵ י ְתּהוֹם ַרבָּ ה הַ ָשּׂמָ ה מַ ﬠֲמַ ֵקּי־יָם ֶדּ ֶר לַ ֲﬠ ֹב ר גְּ ִ
51:10הֲ לוֹא אַ ְתּ ִ
ֹאשׁם ָשׂשׂוֹן ו ְִשׂ ְמחָ ה י ִַשּׂיגוּן נָסוּ ָיגוֹן
51:11וּפְ דוּיֵי יְהוָה יְשׁוּבוּן וּבָ אוּ צִ יּוֹן ְבּ ִרנָּה ו ְִשׂ ְמחַ ת עוֹלָ ם ﬠַ ל־ר ָ
וַאֲ נָחָ ה:
וּמבֶּ ן־אָ ָדם חָ צִ יר ִינּ ֵָתן:
51:12אָ נֹכִ י אָ נֹכִ י הוּא ְמנַחֶ ְמכֶם ִמי־אַ ְתּ ו ִַתּ ְיר ִאי מֵ אֱ נוֹשׁ יָמוּת ִ
51:13ו ִַתּ ְשׁכַּח יְהוָה עֹ ֶשׂ נוֹטֶ ה ָשׁמַ יִם וְיֹ סֵ ד אָ ֶרץ ו ְַתּפַ חֵ ד תָּ ִמיד כָּל־הַ יּוֹם ִמ ְפּנֵי חֲ ַמת הַ ֵמּצִ יק כַּאֲ ֶשׁר כּוֹנֵן
לְ הַ ְשׁ ִחית וְאַ יֵּה חֲ מַ ת הַ מֵּ צִ יק:
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דנָי  LXX // prיְהֹ וִה 5
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ִ 51:14מהַ ר צֹﬠֶ ה ְל ִהפָּ ֵתחַ ְול ֹא־יָמוּת לַ ַשּׁחַ ת ְול ֹא י ְֶחסַ ר לַ ְחמוֹ:
51:15וְאָ נֹכִ י יְהוָה אֱ הֶ י ֹרגַע הַ יָּם וַיֶּהֱ מוּ גַּלָּ יו יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ:
יתי לִ נְ טֹ ﬠַ ָשׁ ַמיִם ו ְִליסֹד אָ ֶרץ וְלֵ אמֹר ְלצִ יּוֹן ﬠַ ִמּי־אָ ָתּה:
וּבצֵל י ִָדי כִּ ִסּ ִ
51:16וָאָ ִשׂים ְדּבָ ַרי ְבּ ִפי ְ
ת־קבַּ ﬠַ ת כּוֹס הַ ַתּ ְרﬠֵ לָ ה ָשׁ ִתית
ֻ
ְרוּשׁלַ ִם אֲ ֶשׁר ָשׁ ִתית ִמיַּד יְהוָה אֶ ת־כּוֹס חֲ ָמתוֹ אֶ
קוּמי י ָ
עוֹר ִרי ִ
עוֹר ִרי ִה ְת ְ
ִ 51:17ה ְת ְ
מָ צִ ית:
ין־מנַהֵ ל לָ הּ ִמכָּל־בָּ נִים יָלָ ָדה וְאֵ ין מַ חֲ זִ יק ְבּי ָָדהּ ִמכָּל־בָּ נִים גִּ ֵדּלָ ה:
51:18אֵ ְ
ְ 51:19שׁתַּ יִם הֵ נָּה קֹ ְראֹתַ ִי ִמי יָנוּד לָ הַ שֹּׁד וְהַ ֶשּׁבֶ ר וְהָ ָרﬠָ ב וְהַ חֶ ֶרב ִמי ִינַחֲ ֵמ :
51:20בָּ ַנ ִי ﬠֻלְּ פוּ ָשׁכְ בוּ ְבּר ֹאשׁ כָּל־חוּצוֹת כְּ תוֹא ִמכְ מָ ר הַ ְמלֵ ִאים חֲ ַמת־יְהוָה ַגּﬠ ֲַרת אֱ הָ ִי :
וּשׁכ ַֻרת ְול ֹא ִמ ָיּיִן:
51:21לָ כֵן ִשׁ ְמ ִﬠי־נָא ז ֹאת ֲﬠ ִניָּה ְ
ת־קבַּ ﬠַ ת כּוֹס חֲ ָמ ִתי
ֻ
51:22כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹד ַנ ִי יְהוָה וֵא הַ ִי י ִָריב ﬠַ מּוֹ ִהנֵּה לָ ַק ְח ִתּי ִמיּ ֵָד אֶ ת־כּוֹס הַ תַּ ְרﬠֵ לָ ה אֶ
ֹא־תוֹסיפִ י לִ ְשׁתּוֹתָ הּ עוֹד:
ִ
ל
עֹב ִרים:
ימי כָאָ ֶרץ ֵגּוֵ ְוכַחוּץ לַ ְ
ְשׂ ְמ ִתּיהָ ְבּיַד־מוֹ ַג ִי אֲ ֶשׁר־אָ ְמ רוּ לְ נַפְ ֵשׁ ְשׁ ִחי ְו ַנ ֲﬠב ָֹרה וַתָּ ִשׂ ִ
51:23ו ַ
יוֹסיף ָיב ֹא־בָ עוֹד ﬠָ ֵרל ו ְָט ֵמא:
קֹּדשׁ כִּ י ל ֹא ִ
ְרוּשׁלַ ִם ִﬠיר הַ ֶ
עוּרי לִ ְב ִשׁי ﬠֻזֵּ צִ יּוֹן ִל ְב ִשׁי ִבּגְ ֵדי ִת ְפאַ ְר ֵתּ י ָ
עוּרי ִ
ִ 52:1
ָאר ְשׁ ִביָּה בַּ ת־צִ יּוֹן:
מוֹס ֵרי צַ וּ ֵ
ְרוּשׁלָ ִם התפתחו ִה ְתפַּ ְתּ ִחי ְ
קוּמי ְשׁ ִבי י ָ
ִ 52:2ה ְת ַנﬠ ֲִרי ֵמﬠָ פָ ר ִ
נִמכּ ְַרתֶּ ם וְל ֹא ְבכֶסֶ ף ִתּגָּאֵ לוּ:
52:3כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה ִחנָּם ְ
ֲשׁקוֹ:
שׁנָה לָ גוּר ָשׁם וְאַ שּׁוּר ְבּאֶ פֶ ס ﬠ ָ
52:4כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוִה ִמצְ ַריִם י ַָרד־ﬠַ ִמּי בָ ִרא ֹ
 52:5וְﬠַ תָּ ה מַ ה־לִּ י1־ ֹפה נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י־ל ַֻקּח ﬠַ ִמּי ִחנָּם מ ְֹשׁלוֹ 2יְהֵ ילִ ילוּ נְאֻ ם־יְהוָה ִבּגְ לַ ְלכֶםָ 3ת ִמיד כָּל־הַ יּוֹם ְשׁ ִמי
בַּ גּוֹיִם ִ 4מנֹּאָ ץ:
52:6לָ כֵן י ֵַדע ﬠַ ִמּי ְשׁ ִמי לָ כֵן בַּ יּוֹם הַ הוּא כִּ י־אֲ ִני־הוּא הַ ְמ ַדבֵּ ר ִהנֵּנִי:
52:7מַ ה־נָּאווּ ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵ י ְמבַ ֵשּׂר מַ ְשׁ ִמיﬠַ ָשׁלוֹם ְמבַ ֵשּׂר טוֹב ַמ ְשׁ ִמיﬠַ יְשׁוּﬠָ ה אֹמֵ ר ְלצִ יּוֹן ָמלַ אֱ הָ ִי :
52:8קוֹל צֹפַ ִי נ ְָשׂאוּ קוֹל י ְַח ָדּו י ְַרנֵּנוּ כִּ י ﬠַ יִן ְבּﬠַ יִן ִי ְראוּ ְבּשׁוּב יְהוָה צִ יּוֹן ְבּ ַרחֲ ִמים:
ְרוּשׁלָ ִם:
ְרוּשׁלָ ִם כִּ י־ ִנחַ ם יְהוָה ﬠַ מּוֹ גָּאַ ל י ָ
52:9פִּ צְ חוּ ַרנְּנוּ י ְַח ָדּו חָ ְרבוֹת י ָ
52:10חָ ַשׂף יְהוָה אֶ ת־זְ רוֹﬠַ ָק ְדשׁוֹ לְ ﬠֵ ינֵי כָּל־הַ גּוֹיִם ו ְָראוּ כָּל־אַ פְ סֵ י־אָ ֶרץ אֵ ת יְשׁוּﬠַ ת אֱ הֵ ינוּ:
ל־תּגָּעוּ צְ אוּ ִמתּוֹכָם  6וְהָ ְברוּ  7נ ְֹשׂאֵ י כְּ לֵ י יְהוָה:
 52:11סוּרוּ סוּרוּ צְ אוּ ִמ ָשּׁם וְטָ מֵ א  5אַ ִ
וּמאַ ִסּ ְפכֶם אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
52:12כִּ י ל ֹא ְב ִחפָּ זוֹן תֵּ ֵצאוּ וּ ִב ְמנוּסָ ה ל ֹא ֵתלֵ כוּן כִּ י־הֹ לֵ לִ ְפנֵיכֶם יְהוָה ְ
ִ 52:13הנֵּה י ְַשׂכִּ יל ﬠַ ְב ִדּי יָרוּם ְו ִנ ָשּׂא ְוגָבַ הּ ְמאֹד:
ֵן־מ ְשׁחַ ת ֵמ ִאישׁ מַ ְראֵ הוּ ְותֹאֲ רוֹ ִמ ְבּ ֵני אָ ָדם:
52:14כַּאֲ ֶשׁר ָשׁ ְממוּ ﬠָ לֶ י ַר ִבּים כּ ִ
ֹא־שׁ ְמעוּ ִה ְתבּוֹנָנוּ:
52:15כֵּן יַזֶּה גּוֹיִם ַר ִבּים ﬠָ לָ יו ִי ְקפְּ צוּ ְמלָ כִ ים פִּ יהֶ ם כִּ י אֲ ֶשׁר ל ֹא־סֻ פַּ ר ﬠָ לָ יוָ 8ראוּ וַאֲ ֶשׁר ל ָ
ל־מי ִנגְ לָ תָ ה:
 53:1יְהוָהִ 9מי הֶ אֱ ִמין לִ ְשׁמֻ ﬠָ תֵ נוּ וּזְ רוֹﬠַ יְהוָה אֶ ִ
ֹא־מ ְראֶ ה ְונ ְֶח ְמ ֵדהוּ:
53:2וַיַּﬠַ ל כַּיּוֹנֵק לְ פָ נָיו ְו ַכשּׁ ֶֹרשׁ מֵ אֶ ֶרץ צִ יָּה ל ֹא־תֹאַ ר לוֹ ְול ֹא הָ ָדר ְו ִנ ְראֵ הוּ ְול ַ
ְיוֹדﬠַ חֹ לִ י וּכְ מַ ְסתֵּ ר פָּ נִים ִממֶּ נּוּ נ ְִבזֶה ְול ֹא חֲ ַשׁ ְבנֻהוּ:
ישׁים ִאישׁ מַ כְ אֹבוֹת ו ֵ
נִבזֶה וַחֲ ַדל ִא ִ
ְ 53:3
וּמ ֻﬠנֶּה:
וּמכְ אֹבֵ ינוּ ְסבָ לָ ם וַאֲ נ ְַחנוּ חֲ ַשׁ ְבנֻהוּ נָגוּﬠַ וּמֻ כֵּה אֱ ִהים ְ
ָשׂא ַ
53:4אָ כֵן חֳ לָ יֵנוּ הוּא נ ָ
וּמדֻ כָּא מֵ ﬠֲונֹתֵ ינוּ מוּסַ ר ְשׁלוֹמֵ נוּ ﬠָ לָ יו וּבַ חֲ ֻב ָרתוֹ ִנ ְרפָּ א־לָ נוּ:
53:5וְהוּא ְמחֹ לָ ל ִמ ְפּ ָשׁﬠֵ נוּ ְ
53:6כֻּלָּ נוּ ַכּצּ ֹאן תָּ ﬠִ ינוּ ִאישׁ לְ ַד ְרכּוֹ פָּ נִינוּ וַיהוָה ִהפְ גִּ יﬠַ בּוֹ אֵ ת ﬠֲון כֻּלָּ נוּ:
53:7נִ גַּשׂ וְהוּא ַנ ֲﬠנֶה ְול ֹא יִפְ תַּ ח־פִּ יהוּ כְ ָרחֵ ל לַ טֶּ בַ ח יוּבַ ל וּכְ ֶשׂה 10לִ פְ נֵי גֹ זֵזוֹ נֶאֱ לָ םְ 11ול ֹא י ְִפ ַתּח ִפּיהוּ:
ְ 53:8בﬠָ צְ רוֹ ִמ ְשׁפָּ טוֹ  1ל ָֻקּח אֶ ת־דּוֹרוֹ ִמי יְשׂוֹחֵ חַ כִּ י נִ גְ זַר ֵמאֶ ֶרץ חַ יָּיו ִ 2מפֶּ ַשׁע ﬠַ ִמּי נֻגַּע 3לַ מָּ וֶת:4
ה־לּי 5
י־לי ַ DSS MT Qere //מ ִ
ִ MT Kethibמ ִ
ֹשׁלוֹ 5
 MT Qereמ ְֹשׁלָ יו  DSS MT Kethib //מ ְ
ִ LXX and Romans 2:24 // omit MTבּגְ לַ לְ כֶם 5
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)בַּ גּוֹיִם ִמנֹּאָ ץ(  LXX and Romans 2:24 // omit MTבַּ גּוֹיִם 5
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ְט ֵמא 11
ָ MTט ֵמא  LXX //ו ָ
ִ MTמתּוֹכָהּ ִ LXXמתּוֹכָם 11
ִ MTהבָּ רוּ  LXX //וְהָ ְברוּ 11
 MTלָ הֶ ם  LXX and Romans 15:21 //ﬠָ לָ יו 15
 LXX and John 12:38; Romans 10:16 // omit MT Tg Syr Vgיְהוָה 1
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שׂה 7
ַשּׂה לַ טֶּ בַ ח יוּבָ ל וּכְ ָרחֵ ל  LXX OL(X.K.A.E.O) Vg and Acts 8:32 //כְ ָרחֵ ל לַ ֶטּבַ ח יוּבַ ל וּכְ ֶ
 MT Tg Syrכּ ֶ
 MTגֹ זְ זֶיהָ נֶאֱ לָ ָמה  LXX //גֹ זֵזוֹ נֶאֱ לָ ם 7
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נִמצְ אָ הִ 8מ ְר ָמה ְבּ ִפיו:
ת־ר ָשׁ ִﬠים ִק ְברוֹ וְאֶ ת־ﬠָ ִשׁיר בָּ מָ תוֹ  6ﬠַ ל ל ֹא־חֵ ְטא  7ﬠָ ָשׂה ְול ֹא ְ
 53:9וַיִּ ְתּנוּ 5אֶ ְ
53:10וַיהוָה חָ פֵ ץ ַדּכְּ אוֹ הֶ חֱ לִ י ִאם־תֻּ ַשׂם 9אָ ָשׁם נַפְ שׁוֹ י ְִראֶ ה ז ֶַרע יַאֲ ִרי י ִָמים וְחֵ פֶ ץ יְהוָה ְבּיָדוֹ יִצְ לָ ח:
ֹתם הוּא י ְִסבֹּל:
צַדּיק ﬠַ ְב ִדּי לָ ַר ִבּים וַﬠֲונ ָ
53:11מֵ ﬠֲמַ ל נַפְ שׁוֹ י ְִראֶ ה אוֹר 10י ְִשׂבָּ ע ְבּ ַדﬠְ תּוֹ יַצְ ִדּיק ִ
נִמנָה וְהוּא
ֲצוּמים יְחַ לֵּ ק ָשׁלָ ל תַּ חַ ת אֲ ֶשׁר הֶ ﬠ ֱָרה לַ ָמּוֶת נ ְַפשׁוֹ וְאֶ ת־ ֹפּ ְשׁ ִﬠים ְ
53:12לָ כֵן אֲ חַ לֶּ ק־לוֹ בָ ַר ִבּים וְאֶ ת־ﬠ ִ
ָשׂא וּלְ פִ ְשׁﬠֵ יהֵ מָ ה  12י ְַפגִּ יﬠַ :
חֲ טָ אֵ יַ 11ר ִבּים נ ָ
ֵי־שׁוֹממָ ה ִמ ְבּנֵי ְבעוּלָ ה אָ ַמר יְהוָה:
ֵ
־ר ִבּים ְבּנ
ָ 54:1רנִּי ﬠ ֲָק ָרה ל ֹא יָלָ ָדה פִּ צְ ִחי ִרנָּה ְוצַהֲ לִ י ל ֹא־חָ לָ ה כִּ י ַ
נוֹת ִי יַטּוּ אַ ל־תַּ ְחשֹׂכִ י הַ אֲ ִריכִ י ֵמיתָ ַר ִי וִיתֵ ד ַֹת ִי חַ ֵזּ ִקי:
יבי ְמקוֹם אָ הֳ לֵ ִו ִיריעוֹת ִמ ְשׁכְּ ַ
54:2הַ ְר ִח ִ
יוֹשׁיבוּ:
וּשׂמ ֹאול ִתּ ְפרֹצִ י ְוז ְַרﬠֵ גּוֹיִם ִי ָירשׁ ְוﬠָ ִרים ְנ ַשׁמּוֹת ִ
54:3כִּ י־י ִָמין ְ
ֲלוּמ ִי ִתּ ְשׁכּ ִָחי וְחֶ ְרפַּ ת אַ ְל ְמנוּתַ ִי ל ֹא
ֹשׁת ﬠ ַ
ל־תּכָּלְ ִמי כִּ י ל ֹא תַ ְחפִּ ִירי כִּ י ב ֶ
בוֹשׁי וְאַ ִ
ל־תּ ְיר ִאי כִּ י־ל ֹא תֵ ִ
54:4אַ ִ
ִתזְ כְּ ִרי־עוֹד:
54:5כִּ י ֹבﬠֲלַ ִי עֹ ַשׂ ִי יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ וְגֹ אֲ לֵ ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל אֱ הֵ י כָל־הָ אָ ֶרץ י ִָקּ ֵרא:
עוּרים כִּ י ִתמָּ אֵ ס אָ ַמר אֱ הָ ִי :
54:6כִּ י־כְ ִא ָשּׁה ﬠֲזוּבָ ה וַﬠֲצוּבַ ת רוּחַ ְק ָראָ יְהוָה וְאֵ ֶשׁת ְנ ִ
וּב ַרחֲ ִמים גְּ דֹלִ ים אֲ ַק ְבּצֵ :
ְ 54:7בּ ֶרגַע ָקטֹן ֲﬠז ְַב ִתּי ְ
וּבחֶ סֶ ד עוֹלָ ם ִרחַ ְמ ִתּי אָ ַמר גֹּ אֲ לֵ יְהוָה:
ְ 54:8בּ ֶשׁצֶף ֶקצֶף ִה ְסתַּ ְר ִתּי פָ נַי ֶרגַע ִמ ֵמּ ְ
וּמגְּ ﬠָ ר־בָּ :
י־מי נֹחַ ז ֹאת לִ י אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי ֵמ ֲﬠבֹר מֵ י־נֹחַ עוֹד ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ כֵּן נִ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי ִמ ְקּצֹף ﬠָ לַ ִי ִ
54:9כִּ ֵ
לוֹמי ל ֹא תָ מוּט אָ ַמר ְמ ַרחֲ ֵמ
וּב ִרית ְשׁ ִ
מוּטנָה וְחַ ְס ִדּי ֵמ ִאתֵּ ל ֹא־יָמוּשׁ ְ
54:10כִּ י הֶ הָ ִרים יָמוּשׁוּ וְהַ גְּ בָ עוֹת ְתּ ֶ
יְהוָה:
ֲ 54:11ﬠ ִניָּה ֹסﬠ ֲָרה ל ֹא נֻחָ מָ ה ִהנֵּה אָ נֹכִ י מַ ְר ִבּיץ בַּ פּוּ אֲ בָ ַנ ִי וִיסַ ְד ִתּי בַּ סַּ ִפּ ִירים:
וּשׁﬠָ ַר ִי לְ אַ ְבנֵי אֶ ְק ָדּח ְוכָל־גְּ בוּלֵ לְ אַ ְבנֵי־חֵ פֶ ץ:
ְשׂ ְמ ִתּי כּ ְַדכֹד ִשׁ ְמשֹׁתַ ִי ְ
54:12ו ַ
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מּוּדי אֱ ִהים ו ְַרב ְשׁלוֹם בָּ ָנ ִי :
ְ 54:13וכָל־בָּ ַנ ִי לִ ֵ
ֹא־ת ְק ַרב אֵ לָ ִי :
וּמ ְמּ ִח ָתּה כִּ י ל ִ
ִ 54:14בּצְ ָד ָקה ִתּכּוֹ ָנ ִני ַרחֲ ִקי מֵ עֹ ֶשׁק כִּ י־ל ֹא ִת ָיר ִאי ִ
אוֹתי ִמי־גָר ִאתָּ ﬠָ לַ ִי יִפּוֹל:
54:15הֵ ן גּוֹר יָגוּר אֶ פֶ ס מֵ ִ
אתי ַמ ְשׁ ִחית ְלחַ בֵּ ל:
ֲשׂהוּ וְאָ נֹכִ י בָּ ָר ִ
אתי חָ ָרשׁ נֹפֵ חַ ְבּאֵ שׁ פֶּ חָ ם וּמוֹצִ יא כְ ִלי ְלמַ ﬠ ֵ
54:16הן ִהנֵּה אָ נֹכִ י בָּ ָר ִ
יﬠי ז ֹאת נַחֲ לַ ת ﬠַ ְב ֵדי יְהוָה ְוצִ ְד ָק ָתם
קוּם־אתָּ לַ ִמּ ְשׁפָּ ט ַתּ ְר ִשׁ ִ
ִ
54:17כָּל־כְּ לִ י יוּצַר ﬠָ לַ ִי ל ֹא יִצְ לָ ח ְוכָל־לָ שׁוֹן תָּ
מֵ ִא ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה:
וּבלוֹא ְמ ִחיר יַיִן וְחָ לָ ב:
55:1הוֹי כָּל־צ ֵָמא לְ כוּ לַ ַמּיִם וַאֲ ֶשׁר אֵ ין־לוֹ כָּסֶ ף לְ כוּ ִשׁ ְברוּ וֶאֱ כֹלוּ וּלְ כוּ ִשׁ ְברוּ ְבּלוֹא־כֶסֶ ף ְ
55:2לָ מָּ ה ִת ְשׁ ְקלוּ־כֶסֶ ף ְבּלוֹא־לֶ חֶ ם וִיגִ י ֲﬠכֶם ְבּלוֹא לְ ָשׂ ְבﬠָ ה ִשׁ ְמעוּ ָשׁמוֹﬠַ אֵ לַ י ו ְִאכְ לוּ־טוֹב ו ְִת ְתﬠַ נַּג בַּ ֶדּ ֶשׁן נ ְַפ ְשׁכֶם:
וּת ִחי נ ְַפ ְשׁכֶם וְאֶ כְ ְר ָתה לָ כֶם ְבּ ִרית עוֹלָ ם חַ ְס ֵדי ָדוִד הַ נֶּאֱ ָמנִים:
55:3הַ טּוּ אָ זְ ְנכֶם וּלְ כוּ אֵ לַ י ִשׁ ְמעוּ ְ
וּמ ַצוֶּה לְ אֻ ִמּים:
אוּמּים נְתַ ִתּיו נָגִ יד ְ
55:4הֵ ן ﬠֵ ד לְ ִ
55:5הֵ ן גּוֹי ל ֹא־תֵ ַדע ִתּ ְק ָרא וְגוֹי ל ֹא־י ְָדעוּ אֵ לֶ י יָרוּצוּ לְ מַ ﬠַ ן יְהוָה אֱ הֶ י ו ְִל ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י פֵ אֲ ָר :
ִ 55:6דּ ְרשׁוּ יְהוָה ְבּ ִהמָּ צְ אוֹ ְק ָראֻ הוּ ִבּ ְהיוֹתוֹ ָקרוֹב:
ִירחֲ ֵמהוּ וְאֶ ל־אֱ הֵ ינוּ כִּ י־י ְַרבֶּ ה ִל ְסלוֹחַ :
55:7יַ ֲﬠזֹב ָר ָשׁע ַדּ ְרכּוֹ ו ְִאישׁ אָ וֶן מַ ְח ְשׁבֹתָ יו ְויָשֹׁב אֶ ל־יְהוָה ו ַ
ְ LXX(L”-147-46-86(c)-233 106 764 403-613 407 534) Mss OL(humiliatione eius E Ms; iudiciumבﬠָ צְ רוֹ ִמ ְשׁפָּ טוֹ 8
וּמ ִמּ ְשׁפָּ ט eius X.K.E.O) Mss cop and Acts 8:33 //
ֵ MTמעֹ צֶ ר ִ
2
)]חיי[ם ) MT DSS(1QIsa(a); 1QIsa(b)(vidחַ יִּ ים  LXX OL(vita eius X.K.A.E.O) and Acts 8:33 NU //חַ יָּיו 8
3
ֶ DSS(1QIsa(b); 4QIsa(d)) Mss MTנגַע  Ms LXX OL(adductus K; ductus A.E.O) //נוגע )) DSS(1QIsa(aנֻגַּע 8
4
 DSS Mss MTלָ מוֹ  LXX OL(mortem X.K.A.E.O) //לַ מָּ וֶת 8
5
תּן  DSS(1QIsa(a)) Ms Syr Mss OL(dati sunt X Ms) Ms //וַיִּ ְתּנוּ 9
 DSS(4QIsa(d)) Ms MT Syr Mssוַיִּ ֵ
6
ֹתיו  DSS //בָּ מָ תוֹ 9
ְ MT LXXבּמ ָ
7
) strophaט(  DSS Mss MTחָ ָמס  Tg(J) OL(E) Ms and I Peter 2:22 //חֵ ְטא 9
1

נִמצְ אָ ה 9
)נ ְִמצְ אָ הִ מ ְר ָמה( ְ LXX and I Peter 2:22 // omit MT Tg Syr Vg

8

שׂם 10
ָ DSS Ms MTתּ ִשׂים  BHS //תשם  cf DSS Msתֻּ ַ

9



) -אה אוֹר(  DSS LXX // omit MT Tg Syr Vgאוֹר 11

10

 MTחֵ ְטא  DSS LXX //חֲ ָטאֵ י 12

11

וּל ִפ ְשׁﬠֵ יהֵ ָמה 12
 MTוְלַ ֹפּ ְשׁﬠִ ים ְ DSS(1QIsa(a)) LXX //
 DSS MTיְהוָֹה  LXX and John 6:45 //אֱ ִהים 13

12
13

55:8כִּ י ל ֹא מַ ְח ְשׁבוֹתַ י מַ ְח ְשׁבוֹתֵ יכֶם ְול ֹא ַד ְרכֵיכֶם ְדּ ָרכָי נְאֻ ם יְהוָה:
ֹתיכֶם:
ֹתי ִמ ַמּ ְח ְשׁב ֵ
וּמ ְח ְשׁב ַ
55:9כִּ י־ג ְָבהוּ ָשׁ ַמיִם ֵמאָ ֶרץ כֵּן גּ ְָבהוּ ְד ָרכַי ִמ ַדּ ְרכֵיכֶם ַ
ידהּ ו ְִהצְ ִמיחָ הּ ְונ ַָתן
ְהוֹל ָ
ם־ה ְרוָה אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ו ִ
ֶשׁם וְהַ ֶשּׁלֶ ג ִמן־הַ ָשּׁמַ יִם ְו ָשׁ ָמּה ל ֹא יָשׁוּב כִּ י ִא ִ
55:10כִּ י כַּאֲ ֶשׁר י ֵֵרד הַ גּ ֶ
ז ֶַרע לַ זֹּ ֵרﬠַ וְלֶ חֶ ם לָ ֹאכֵל:
יקם כִּ י ִאם־ﬠָ ָשׂה אֶ ת־אֲ ֶשׁר חָ פַ צְ ִתּי ו ְִהצְ ִליחַ אֲ ֶשׁר ְשׁלַ ְח ִתּיו:
55:11כֵּן י ְִהיֶה ְדבָ ִרי אֲ ֶשׁ ר ֵיצֵא ִמ ִפּי ל ֹא־יָשׁוּב אֵ לַ י ֵר ָ
וּב ָשׁלוֹם תּוּבָ לוּן הֶ הָ ִרים וְהַ גְּ בָ עוֹת יִפְ צְ חוּ ִל ְפנֵיכֶם ִרנָּה ְוכָל־ ֲﬠצֵי הַ ָשּׂ ֶדה י ְִמחֲ אוּ־כָף:
י־ב ִשׂ ְמחָ ה תֵ ֵצאוּ ְ
55:12כִּ ְ
ְתחַ ת הַ ִסּ ְרפַּ ד ַיﬠֲלֶ ה הֲ ַדס וְהָ יָה לַ יהוָה ְל ֵשׁם ְלאוֹת עוֹלָ ם ל ֹא
ַ 55:13תּחַ ת הַ ַנּﬠֲצוּץ ַיﬠֲלֶ ה ְברוֹשׁ תחת ו ַ
ִיכּ ֵָרת:
י־קרוֹבָ ה יְשׁוּﬠָ ִתי לָ בוֹא וְצִ ְד ָק ִתי ְל ִהגָּלוֹת:
56:1כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁפָּ ט וַﬠֲשׂוּ צְ ָד ָקה כִּ ְ
ָל־רע:
ֲשׂה־זּ ֹאת וּבֶ ן־אָ ָדם יַחֲ זִ יק בָּ הּ שֹׁמֵ ר ַשׁבָּ ת ֵמחַ לְּ לוֹ ְושׁ ֵֹמר יָדוֹ ֵמ ֲﬠשׂוֹת כּ ָ
56:2אַ ְשׁ ֵרי אֱ נוֹשׁ יַﬠ ֶ
ֹאמר הַ סָּ ִריס הֵ ן אֲ נִי ﬠֵ ץ
מ ר הַ ְב ֵדּל י ְַב ִדּילַ נִי יְהוָה ֵמﬠַ ל ﬠַ מּוֹ וְאַ ל־י ַ
נִּלוֶה אֶ ל־יְהוָה לֵ א ֹ
ֹאמר בֶּ ן־הַ ֵנּכָר הַ ְ
56:3וְאַ ל־י ַ
יָבֵ שׁ:
יתי:
יקים ִבּ ְב ִר ִ
ת־שׁ ְבּתוֹ ַתי וּבָ חֲ רוּ בַּ אֲ ֶשׁר חָ פָ צְ ִתּי וּמַ חֲ זִ ִ
ַ
יסים אֲ ֶשׁר י ְִשׁ ְמרוּ אֶ
56:4כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה לַ סָּ ִר ִ
וּמבָּ נוֹת ֵשׁם עוֹלָ ם אֶ תֶּ ן־לָ הֶ ם אֲ ֶשׁ ר ל ֹא ִיכּ ֵָרת:
וּבחוֹמֹתַ י יָד ו ֵָשׁם טוֹב ִמבָּ נִ ים ִ
יתי ְ
ְ 56:5ונָתַ ִתּי לָ הֶ ם ְבּבֵ ִ
ת־שׁם יְהוָה ִל ְהיוֹת לוֹ לַ ﬠֲבָ ִדים כָּל־שׁ ֵֹמר ַשׁבָּ ת ֵמחַ ְלּלוֹ
ֵ
וּבנֵי הַ ֵנּכָר הַ נִּלְ וִים ﬠַ ל־יְהוָה ְל ָשׁ ְרתוֹ וּלְ אַ הֲ בָ ה אֶ
ְ 56:6
יתי:
וּמַ חֲ זִ ִיקים ִבּ ְב ִר ִ
יתי
ל־מזְ ְבּ ִחי כִּ י בֵ ִ
יאוֹתים אֶ ל־הַ ר ָק ְד ִשׁי ו ְִשׂמַּ ְח ִתּים ְבּבֵ ית ְתּפִ לָּ ִתי עוֹ ֵתיהֶ ם וְזִ ְבחֵ יהֶ ם י ְִהיוּ לְ ָרצוֹן ﬠַ ִ
56:7וַהֲ ִב ִ
ית־תּפִ לָּ ה י ִָקּ ֵרא ְלכָל־הָ ﬠַ ִמּים:
ְ
בֵּ
1
56:8נְאֻ ם יְהוִה ְמ ַקבֵּ ץ נ ְִדחֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל עוֹד אֲ ַקבֵּ ץ ﬠָ לָ יו לְ ִנ ְקבָּ צָיו:
56:9כֹּל חַ יְתוֹ ָשׂ ָדי אֵ ָתיוּ לֶ אֱ כֹל כָּל־חַ יְתוֹ בַּ יָּﬠַ ר:
56:10צפו צֹפָ יו ִﬠו ְִרים כֻּלָּ ם ל ֹא י ָָד עוּ כֻּלָּ ם כְּ לָ ִבים ִא ְלּ ִמים ל ֹא יוּכְ לוּ ִלנְ בֹּחַ הֹ זִ ים שֹׁכְ ִבים אֹהֲ בֵ י לָ נוּם:
56:11וְהַ כְּ לָ ִבים ﬠַ זֵּי־נֶפֶ שׁ ל ֹא י ְָדעוּ ָשׂ ְבﬠָ ה וְהֵ מָּ ה רֹﬠִ ים ל ֹא י ְָדעוּ הָ ִבין כֻּלָּ ם ְל ַד ְרכָּם פָּ נוּ ִאישׁ ְל ִבצְ עוֹ ִמ ָקּצֵהוּ:
56:12אֵ תָ יוּ אֶ ְקחָ ה־ ַי ִין ְו ִנ ְס ְבּאָ ה ֵשׁכָר וְהָ יָה ָכזֶה יוֹם מָ חָ ר גָּדוֹל יֶתֶ ר ְמאֹד:
י־מ ְפּנֵי הָ ָרﬠָ ה נֶאֱ סַ ף הַ צּ ִַדּיק:
57:1הַ צּ ִַדּיק אָ בָ ד וְאֵ ין ִאישׁ ָשׂם ﬠַ ל־לֵ ב וְאַ ְנ ֵשׁי־חֶ סֶ ד נֶאֱ סָ פִ ים ְבּאֵ ין מֵ ִבין כִּ ִ
בוֹתם הֹ לֵ ְנכֹחוֹ:
ל־מ ְשׁכְּ ָ
57:2יָבוֹא ָשׁלוֹם יָנוּחוּ ﬠַ ִ
57:3וְאַ ֶתּם ִק ְרבוּ־הֵ נָּה ְבּנֵי עֹ נְ נָה ז ֶַרע ְמנָאֵ ף ְו ֹזנָה:
ל־מי ַתּ ְר ִחיבוּ פֶ ה ַתּאֲ ִריכוּ לָ שׁוֹן הֲ לוֹא־אַ ֶתּם י ְִל ֵדי־פֶ ַשׁע ז ֶַרע ָשׁ ֶקר:
ל־מי ִתּ ְתﬠַ נָּגוּ ﬠַ ִ
57:4ﬠַ ִ
57:5הַ ֵנּחָ ִמים בָּ אֵ ִלים תַּ חַ ת כָּל־ﬠֵ ץ ַר ֲﬠנָן שֹׁחֲ טֵ י הַ יְלָ ִדים בַּ נְּ חָ ִלים תַּ חַ ת ְסﬠִ פֵ י הַ ְסּלָ ﬠִ ים:
גּוֹרלֵ גַּם־לָ הֶ ם ָשׁפַ כְ ְתּ נֶסֶ הֶ ﬠֱלִ ית ִמ ְנחָ ה הַ ﬠַ ל אֵ לֶּ ה אֶ נָּחֵ ם:
ְ 57:6בּחַ לְּ ֵקי־נַחַ ל חֶ לְ ֵק הֵ ם הֵ ם ָ
ַם־שׁם ﬠָ לִ ית לִ זְ בֹּחַ זָבַ ח:
57:7ﬠַ ל הַ ר־ ָגּבֹהַּ ְו ִנ ָשּׂא ַשׂ ְמ ְתּ ִמ ְשׁכָּבֵ גּ ָ
57:8וְאַ חַ ר הַ ֶדּלֶ ת וְהַ ְמּזוּזָה ַשׂ ְמ ְתּ זִ כְ רוֹ ֵנ כִּ י מֵ ִא ִתּי גִּ לִּ ית ו ַַתּﬠ ֲִלי ִה ְרחַ ְב ְתּ ִמ ְשׁכָּבֵ ו ִַתּכְ ָרת־לָ ֵמהֶ ם אָ הַ ְב ְתּ
ִמ ְשׁכָּבָ ם יָד חָ זִ ית:
ד־שׁאוֹל:
ילי ﬠַ ְ
ד־מ ָרחֹ ק ו ַַתּ ְשׁ ִפּ ִ
57:9וַתָּ שֻׁ ִרי לַ ֶמּלֶ בַּ ֶשּׁ ֶמן וַתַּ ְר ִבּי ִר ֻקּחָ ִי ו ְַתּ ַשׁלְּ ִחי צִ ַר ִי ﬠַ ֵ
ְ 57:10בּרֹב ַדּ ְר ֵכּ יָגַﬠַ ְתּ ל ֹא אָ ַמ ְר ְתּ נוֹאָ שׁ חַ יַּת י ֵָד ָמצָאת ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא חָ לִ ית:
ְאוֹתי ל ֹא
ל־לבֵּ הֲ ל ֹא אֲ נִי ַמ ְח ֶשׁה וּמֵ עֹלָ ם ו ִ
ֹא־שׂ ְמ ְתּ ﬠַ ִ
וֹתי ל ֹא ָזכ ְַר ְתּ ל ַ
ַזֵּבי וְא ִ
ת־מי ָדּאַ גְ ְתּ ו ִַתּ ְיר ִאי כִּ י ְתכ ִ
ִ
57:11וְאֶ
ִת ָיר ִאי:
ֲשׂ ִי ְול ֹא יוֹﬠִ ילוּ :
ת־מﬠ ַ
ַ
57:12אֲ נִי אַ גִּ יד צִ ְד ָקתֵ וְאֶ
ר־ק ְד ִשׁי:
ִשּׂא־רוּחַ י ִַקּח־הָ בֶ ל וְהַ חוֹסֶ ה ִבי ִי ְנחַ ל־אֶ ֶרץ ְו ִי ַירשׁ הַ ָ
ְ 57:13בּ ַזﬠ ֲֵק יַצִּ י ֻל ִקבּוּ ַצ ִי וְאֶ ת־כֻּלָּ ם י ָ
נּוּ־ד ֶר הָ ִרימוּ ִמכְ שׁוֹל ִמ ֶדּ ֶר ﬠַ ִמּי:
57:14וְאָ ַמר סֹלּוּ־סֹלּוּ פַּ ָ
וּשׁפַ ל־רוּחַ לְ הַ חֲ יוֹת רוּחַ ְשׁפָ ִלים
ת־דּכָּא ְ
שׁכֵן ﬠַ ד ו ְָקדוֹשׁ ְשׁמוֹ מָ רוֹם ְו ָקדוֹשׁ אֶ ְשׁכּוֹן וְאֶ ַ
57:15כִּ י כֹה אָ מַ ר ָרם ְו ִנ ָשּׂא ֹ
וּלְ הַ חֲ יוֹת לֵ ב נ ְִדכּ ִָאים:
יתי:
57:16כִּ י ל ֹא לְ עוֹלָ ם אָ ִריב ְול ֹא לָ ֶנצַח אֶ ְקּצוֹף כִּ י־רוּחַ ִמלְּ פָ נַי יַﬠֲטוֹף וּ ְנ ָשׁמוֹת אֲ נִי ﬠָ ִשׂ ִ
57:17בַּ ﬠֲון ִבּצְ עוֹ ָקצ ְַפ ִתּי וְאַ כֵּהוּ הַ ְסתֵּ ר וְאֶ ְקצֹף וַיֵּלֶ שׁוֹבָ ב ְבּ ֶד ֶר לִ בּוֹ:
יתי וְאֶ ְרפָּ אֵ הוּ וְאַ ְנחֵ הוּ וַאֲ ַשׁלֵּ ם ִנחֻ ִמים לוֹ וְלַ אֲ בֵ לָ יו:
ְ 57:18דּ ָרכָיו ָר ִא ִ
אתיו:
בּוֹרא נוב נִיב ְשׂפָ תָ יִם ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם לָ ָרחוֹק וְלַ ָקּרוֹב אָ מַ ר יְהוָה ְוּרפָ ִ
ֵ 57:19
57:20וְהָ ְר ָשׁﬠִ ים ַכּיָּם ִנגְ ָרשׁ כִּ י הַ ְשׁ ֵקט ל ֹא יוּכָל וַיִּ גְ ְרשׁוּ מֵ ימָ יו ֶרפֶ שׁ ו ִָטיט:
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57:21אֵ ין ָשׁלוֹם אָ מַ ר אֱ הַ י לָ ְר ָשׁﬠִ ים:
ְ 58:1ק ָרא ְבגָרוֹן אַ ל־תַּ ְחשֹׂ כַּשּׁוֹפָ ר הָ ֵרם קוֹלֶ וְהַ גֵּד לְ ﬠַ ִמּי פִּ ְשׁﬠָ ם וּלְ בֵ ית יַﬠֲקֹ ב חַ טּ ֹאתָ ם:
וּמ ְשׁפַּ ט אֱ הָ יו ל ֹא ﬠָ זָב י ְִשׁאָ לוּנִי
ְאוֹתי יוֹם יוֹם י ְִד רֹשׁוּן ו ְַדﬠַ ת ְדּ ָרכַי י ְֶחפָּ צוּן כְּ גוֹי אֲ ֶשׁר־צְ ָד ָקה ﬠָ ָשׂה ִ
58:2ו ִ
ִמ ְשׁפְּ טֵ י־צ ֶֶדק ִק ְרבַ ת אֱ ִהים י ְֶחפָּ צוּן:
58:3לָ מָּ ה צּ ְַמנוּ ְול ֹא ָר ִאיתָ ﬠִ נִּינוּ נַפְ ֵשׁנוּ ְול ֹא תֵ ָד ע הֵ ן ְבּיוֹם צ ְֹמכֶם ִתּ ְמצְ אוּ־חֵ פֶ ץ ְוכָל־ﬠַ צְּ בֵ יכֶם ִתּ ְנגֹּ שׂוּ:
קוֹלכֶם:
ֹא־תצוּמוּ כַיּוֹם לְ הַ ְשׁ ִמיﬠַ בַּ ָמּרוֹם ְ
58:4הֵ ן לְ ִריב וּמַ צָּה תָּ צוּמוּ וּלְ הַ כּוֹת ְבּאֶ גְ רֹף ֶר ַשׁע ל ָ
ְשׂק ָואֵ פֶ ר יַצִּ יﬠַ הֲ לָ זֶה ִתּ ְק ָרא־צוֹם וְיוֹם
58:5הֲ ָכזֶה י ְִהיֶה צוֹם אֶ ְבחָ ֵרהוּ יוֹם ﬠַ נּוֹת אָ ָדם נַפְ שׁוֹ הֲ לָ כֹף כְּ אַ גְ מֹן ר ֹאשׁוֹ ו ַ
ָרצוֹן לַ יהוָה:
ְשׁלַּ ח ְרצוּצִ ים חָ ְפ ִשׁים ְוכָל־מוֹטָ ה ְתּנ ֵַתּקוּ:
58:6הֲ לוֹא זֶה צוֹם אֶ ְבחָ ֵרהוּ פַּ תֵּ חַ חַ ְרצֻבּוֹת ֶר ַשׁע הַ תֵּ ר אֲ גֻדּוֹת מוֹטָ ה ו ַ
וּמ ְבּ ָשׂ ְר ל ֹא ִת ְתﬠַ לָּ ם:
י־ת ְראֶ ה ﬠָ רֹם וְכִ ִסּיתוֹ ִ
רוּדים תָּ ִביא בָ יִת כִּ ִ
58:7הֲ לוֹא פָ רֹס לָ ָרﬠֵ ב לַ ְח ֶמ וַ ֲﬠנִיִּ ים ְמ ִ
אוֹר וַאֲ רֻ כ ְָת ְמהֵ ָרה ִתצְ ָמח וְהָ לַ לְ פָ נֶי צִ ְד ֶק כְּ בוֹד יְהוָה יַאַ ְספֶ :
ַשּׁחַ ר ֶ
58:8אָ ז יִבָּ ַקע כּ ַ
מוֹטה ְשׁלַ ח אֶ צְ בַּ ע ו ְַדבֶּ ר־אָ וֶן:
ָ
ֹאמר ִה ֵנּ ִני ִאם־תָּ ִסיר ִמתּוֹכְ
58:9אָ ז ִתּ ְק ָרא וַיהוָה ַי ֲﬠנֶה ְתּ ַשׁוַּע ְוי ַ
אוֹר וַאֲ פֵ לָ ְת ַכּצָּהֳ ָריִם:
ֶ
58:10וְתָ פֵ ק לָ ָרﬠֵ ב נַפְ ֶשׁ ְונֶפֶ שׁ ַנ ֲﬠנָה תַּ ְשׂ ִבּיﬠַ ְוז ַָרח בַּ חֹ ֶשׁ
ִית כְּ גַן ָרוֶה וּכְ מוֹצָא ַמיִם אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ְיכַזְּ בוּ
ֹתי יַחֲ ִליץ וְהָ י ָ
ְ 58:11ונָחֲ יְהוָה תָּ ִמיד ו ְִה ְשׂ ִבּיﬠַ ְבּ ַצ ְחצָחוֹת נַפְ ֶשׁ ְוﬠַ צְ מ ֶ
מֵ ימָ יו:
נְתיבוֹת לָ ָשׁבֶ ת:
מוֹס ֵדי דוֹר־וָדוֹר ְתּ קוֹמֵ ם ְו קֹ ָרא לְ גֹּ ֵדר פֶּ ֶרץ ְמשֹׁבֵ ב ִ
58:12וּבָ נוּ ִמ ְמּ חָ ְרבוֹת עוֹלָ ם ְ
את לַ ַשּׁבָּ ת עֹ נֶג ִל ְקדוֹשׁ יְהוָה ְמכֻבָּ ד וְכִ בַּ ְדתּוֹ
ִ 58:13אם־תָּ ִשׁיב ִמ ַשּׁבָּ ת ַרגְ לֶ ﬠֲשׂוֹת חֲ פָ צֶ י ְבּיוֹם ָק ְד ִשׁי ו ְָק ָר ָ
ֵמﬠֲשׂוֹת ְדּ ָרכֶי ִמ ְמּצוֹא חֶ ְפצְ ו ְַדבֵּ ר ָדּבָ ר:
ותי אָ ֶרץ וְהַ אֲ כַלְ ִתּי נַחֲ לַ ת יַ ֲﬠקֹב אָ ִבי כִּ י ִפּי יְהוָה ִדּבֵּ ר:
58:14אָ ז ִתּ ְתﬠַ נַּג ﬠַ ל־יְהוָה ו ְִה ְרכּ ְַב ִתּי ﬠַ ל־בָּ מֳ ֵ
הוֹשׁיﬠַ ְול ֹא־כ ְָב ָדה אָ זְ נוֹ ִמ ְשּׁ מוֹﬠַ :
ֹא־קצְ ָרה יַד־יְהוָה מֵ ִ
59:1הֵ ן ל ָ
59:2כִּ י ִאם־ﬠֲונֹתֵ יכֶם הָ יוּ מַ ְב ִדּלִ ים בֵּ י ֵנכֶם ְלבֵ ין אֱ הֵ יכֶם ְוחַ טּ ֹאותֵ יכֶם ִה ְס ִתּירוּ פָ נִים ִמכֶּם ִמ ְשּׁמוֹﬠַ :
רוּ־שׁ ֶקר לְ שׁוֹ ְנכֶם ﬠַ וְלָ ה תֶ ְהגֶּה:
ֶ
59:3כִּ י כַפֵּ יכֶם ְנגֹ אֲ לוּ בַ ָדּם וְאֶ צְ ְבּ עוֹתֵ יכֶם בֶּ ﬠָ ון ִשׂפְ תוֹתֵ יכֶם ִדּ ְבּ
ר־שׁוְא הָ רוֹ ﬠָ ָמל וְהוֹלֵ יד אָ וֶן:
ָ
59:4אֵ ין־קֹ ֵרא ְבצֶ ֶדק וְאֵ ין נִ ְשׁפָּ ט בֶּ אֱ מוּנָה בָּ טוֹחַ ﬠַ ל־תֹּהוּ ו ְַדבֶּ
זּוּרה ִתּבָּ ַקע אֶ ְפﬠֶ ה:
קוּרי ﬠַ כּ ִָבישׁ יֶאֱ רֹגוּ הָ אֹ כֵל ִמבֵּ יצֵיהֶ ם יָמוּת וְהַ ֶ
59:5בֵּ י ֵצי צִ ְפעוֹנִי ִבּ ֵקּעוּ ְו ֵ
ֲשׂי־אָ וֶן וּ ֹפﬠַ ל חָ ָמס ְבּכַפֵּ יהֶ ם:
ֲשׂיהֶ ם ַמﬠ ֵ
ֲשׂיהֶ ם ַמﬠ ֵ
קוּריהֶ ם ל ֹא־י ְִהיוּ ְלבֶ גֶד ְול ֹא י ְִתכַּסּוּ ְבּ ַמﬠ ֵ
ֵ 59:6
לּוֹתם:
ַ 59:7רגְ לֵ יהֶ ם לָ ַרע יָרֻ צוּ וִימַ הֲ רוּ לִ ְשׁ ֹפּ ָדּם נ ִָקי מַ ְח ְשׁבוֹתֵ יהֶ ם ַמ ְח ְשׁבוֹת אָ וֶן שֹׁד ו ֶָשׁבֶ ר ִבּ ְמ ִס ָ
ֶ 59:8דּ ֶר ָשׁלוֹם ל ֹא י ָָד עוּ וְאֵ ין ִמ ְשׁפָּ ט ְבּמַ ﬠְ גְּ לוֹתָ ם נ ְִתיבוֹתֵ יהֶ ם ﬠִ ְקּשׁוּ לָ הֶ ם כֹּל דּ ֵֹר בָּ הּ ל ֹא י ַָדע ָשׁלוֹם:
59:9ﬠַ ל־ ֵכּן ָרחַ ק ִמ ְשׁפָּ ט ִממֶּ נּוּ ְול ֹא תַ ִשּׂיגֵנוּ צְ ָד ָקה ְנ ַקוֶּה לָ אוֹר ו ְִהנֵּה־חֹ ֶשׁ ִל ְנגֹ הוֹת בָּ אֲ פֵ לוֹת נְהַ לֵּ :
ֶשׁף בָּ אַ ְשׁמַ נִּים כּ ֵַמּ ִתים:
ָשׁ ְלנוּ בַ צָּהֳ ַריִם ַכּנּ ֶ
ַשּׁ ָשׁה כּ ַ
ְ 59:10נג ְַשׁ ָשׁה כַﬠִ ו ְִרים ִקיר וּכְ אֵ ין ﬠֵ י ַניִם נְ ג ֵ
59:11נֶהֱ מֶ ה כַדֻּ ִבּים כֻּלָּ נוּ ְוכַיּוֹנִים הָ גֹ ה נ ְֶהגֶּה ְנ ַקוֶּה לַ ִמּ ְשׁפָּ ט וָאַ יִן לִ ישׁוּﬠָ ה ָרחֲ ָקה ִמ ֶמּנּוּ:
ֹתינוּ י ְַדﬠֲנוּם:
י־רבּוּ פְ ָשׁﬠֵ ינוּ נֶגְ ֶדּ וְחַ טּ ֹאותֵ ינוּ ﬠָ נְתָ ה בָּ נוּ כִּ י־פְ ָשׁﬠֵ ינוּ ִא ָתּנוּ וַﬠֲונ ֵ
59:12כִּ ַ
י־שׁ ֶקר:
59:13פָּ שֹׁﬠַ ְוכַחֵ שׁ בַּ יהוָה ְונָסוֹג מֵ אַ חַ ר אֱ הֵ ינוּ ַדּבֶּ ר־עֹ ֶשׁ ק וְסָ ָרה הֹ רוֹ וְהֹ גוֹ ִמלֵּ ב ִדּ ְב ֵר ָ
59:14וְהֻ סַּ ג אָ חוֹר ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה מֵ ָרחוֹק תַּ ֲﬠמֹד כִּ י־כ ְָשׁלָ ה בָ ְרחוֹב אֱ ֶמת וּ ְנכֹחָ ה ל ֹא־תוּכַל לָ בוֹא:
59:15ו ְַתּ ִהי הָ אֱ מֶ ת נֶﬠְ ֶדּ ֶרת וְסָ ר מֵ ָרע ִמ ְשׁתּוֹלֵ ל וַיּ ְַרא יְהוָה ַויּ ֵַרע ְבּﬠֵ ינָיו כִּ י־אֵ ין ִמ ְשׁפָּ ט:
ַתּוֹשׁע לוֹ זְ רֹעוֹ וְצִ ְד ָקתוֹ ִהיא ְס ָמכ ְָתהוּ:
תּוֹמם כִּ י אֵ ין ַמ ְפגִּ יﬠַ ו ַ
ַ 59:16ויּ ְַרא כִּ י־אֵ ין ִאישׁ וַיִּ ְשׁ ֵ
ֹשׁת וַיַּﬠַ ט כּ ְַמ ִﬠיל ִקנְאָ ה:
59:17וַיִּ לְ בַּ שׁ צְ ָד ָקה כּ ִַשּׁ ְריָן וְכוֹבַ ע ְישׁוּﬠָ ה ְבּר ֹאשׁוֹ וַיִּ לְ בַּ שׁ ִבּגְ ֵדי נ ָָקם ִתּ ְלבּ ֶ
ְשׁלֵּ ם:
ְשׁלֵּ ם חֵ מָ ה ְל ָצ ָריו גְּ מוּל ְלאֹ יְבָ יו לָ ִאיִּ ים גְּ מוּל י ַ
59:18כְּ ﬠַ ל גְּ מֻ לוֹת כְּ ﬠַ ל י ַ
ח־שׁ ֶמשׁ אֶ ת־כְּ בוֹדוֹ כִּ י־יָבוֹא ַכנָּהָ ר צָר רוּחַ יְהוָה נ ְֹססָ ה בוֹ:
וּמ ִמּזְ ַר ֶ
ת־שׁם יְהוָה ִ
ֵ
ְ 59:19וי ְִיראוּ ִמ ַמּﬠ ֲָרב אֶ
59:20וּבָ א ִמצִּ יּוֹן  1גּוֹאֵ ל ְוי ִָשׁיב  2פֶּ ַשׁע ִמ ַיּﬠֲקֹב  3נְאֻ ם יְהוָה:
ר־שׂ ְמ ִתּי ְבּפִ י ל ֹא־יָמוּשׁוּ ִמפִּ י וּ ִמ ִפּי ז ְַר ֲﬠ
רוּחי אֲ ֶשׁר ﬠָ לֶ י ְוּדבָ ַרי אֲ ֶשׁ ַ
אוֹתם אָ מַ ר יְהוָה ִ
ָ
יתי
59:21וַאֲ נִי ז ֹאת ְבּ ִר ִ
וּמ ִפּי ז ֶַרע ז ְַר ֲﬠ אָ מַ ר יְהוָה מֵ ﬠַ ָתּה וְﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ִ
אוֹר וּכְ בוֹד יְהוָה ﬠָ לַ ִי ז ָָרח:
אוֹרי כִּ י בָ א ֵ
קוּמי ִ
ִ 60:1
י־הנֵּה הַ חֹ ֶשׁ ְיכַסֶּ ה־אֶ ֶרץ וַﬠ ֲָרפֶ ל לְ אֻ ִמּים וְﬠָ לַ ִי יִזְ ַרח יְהוָה וּכְ בוֹדוֹ ﬠָ לַ ִי י ֵָראֶ ה:
60:2כִּ ִ
וּמלָ כִ ים לְ ֹנגַהּ ז ְַרחֵ :
אוֹר ְ
60:3וְהָ לְ כוּ גוֹיִם לְ ֵ
ֹת ִי ﬠַ ל־צַד ֵתּאָ ַמנָה:
וּבנ ַ
ְ 60:4שׂ ִאי־סָ ִביב ﬠֵ י ַנ ִי ְוּר ִאי כֻּלָּ ם נִ ְק ְבּצוּ בָ אוּ־לָ בָּ ַנ ִי ֵמ ָרחוֹק ָיבֹאוּ ְ
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60:5אָ ז ִתּ ְר ִאי ְונָהַ ְר ְתּ וּפָ חַ ד ְו ָרחַ ב לְ בָ בֵ כִּ י־יֵהָ פֵ ﬠָ לַ ִי הֲ מוֹן יָם חֵ יל גּוֹיִם יָ ֹבאוּ לָ :
וּת ִה ת יְהוָה יְבַ ֵשּׂרוּ:
ִשּׂאוּ ְ
וּלבוֹנָה י ָ
ִ 60:6שׁפְ ﬠַ ת גְּ מַ לִּ ים ְתּכַסֵּ ִבּכְ ֵרי ִמ ְדיָן וְﬠֵ יפָ ה כֻּלָּ ם ִמ ְשּׁבָ א יָבֹאוּ זָהָ ב ְ
ל־רצוֹן ִמזְ ְבּ ִחי וּבֵ ית ִתּ ְפאַ ְר ִתּי אֲ פָ אֵ ר:
ְשׁ ְרתוּ ֶנ יַﬠֲלוּ ﬠַ ָ
60:7כָּל־צ ֹאן ֵק ָדר י ִָקּ ְבצוּ לָ אֵ ילֵ י נְבָ יוֹת י ָ
ֹתיהֶ ם:
ִ 60:8מי־אֵ לֶּ ה כָּﬠָ ב ְתּעוּפֶ ינָה ְוכַיּוֹנִים אֶ ל־אֲ ֻרבּ ֵ
שׁנָה לְ הָ ִביא בָ ַנ ִי ֵמ ָרחוֹק כּ ְַספָּ ם וּזְ הָ בָ ם ִא ָתּם ְל ֵשׁם ְיהוָה אֱ הַ ִי
60:9כִּ י־לִ י ִאיִּ ים ְי ַקוּוּ וָאֳ נִיּוֹת תַּ ְר ִשׁישׁ בָּ ִרא ֹ
וְלִ ְקדוֹשׁ ִי ְשׂ ָראֵ ל כִּ י פֵ אֲ ָר :
וּב ְרצוֹ ִני ִרחַ ְמ ִתּי :
יתי ִ
ְשׁ ְרתוּ ֶנ כִּ י ְב ִקצְ פִּ י ִהכִּ ִ
60:10וּבָ נוּ ְבנֵי־ ֵנכָר חֹ מֹתַ ִי וּמַ ְלכֵיהֶ ם י ָ
וּמ ְלכֵיהֶ ם נְהוּגִ ים:
60:11וּפִ ְתּחוּ ְשׁﬠָ ַר ִי תָּ ִמיד יוֹמָ ם וָלַ יְלָ ה ל ֹא יִסָּ גֵרוּ לְ הָ ִביא אֵ לַ ִי חֵ יל גּוֹיִם ַ
60:12כִּ י־הַ גּוֹי וְהַ מַּ ְמלָ כָה אֲ ֶשׁר ל ֹא־יַﬠַ ְבדוּ י ֹאבֵ דוּ וְהַ גּוֹיִם חָ רֹב יֶחֱ ָרבוּ:
וּמקוֹם ַרגְ לַ י אֲ כַבֵּ ד:
וּתאַ שּׁוּר י ְַח ָדּו ְלפָ אֵ ר ְמקוֹם ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְ
60:13כְּ בוֹד הַ לְּ בָ נוֹן אֵ לַ ִי יָבוֹא ְבּ רוֹשׁ ִתּ ְדהָ ר ְ
ָל־מנַאֲ ָצ ִי ְו ָק ְראוּ לָ ִﬠיר יְהוָה צִ יּוֹן ְקדוֹשׁ
60:14וְהָ לְ כוּ אֵ לַ ִי ְשׁחוֹחַ ְבּנֵי ְמﬠַ ַנּ ִי ו ְִה ְשׁתַּ חֲ ווּ ﬠַ ל־כַּפּוֹת ַרגְ לַ ִי כּ ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְשׂ ְמ ִתּי ִלגְ אוֹן עוֹלָ ם ְמשׂוֹשׂ דּוֹר וָדוֹר:
וּשׂנוּאָ ה וְאֵ ין עוֹבֵ ר ו ַ
60:15תַּ חַ ת הֱ יוֹתֵ ﬠֲזוּבָ ה ְ
מוֹשׁיﬠֵ וְגֹ אֲ לֵ אֲ ִביר יַﬠֲקֹ ב:
ִ
ְ 60:16ויָנ ְַק ְתּ חֲ לֵ ב גּוֹיִם ְושֹׁד ְמלָ כִ ים ִתּינ ִָקי ְוי ַָדﬠַ ְתּ כִּ י אֲ ִני יְהוָה
ְשׂ ְמ ִתּי
ְתחַ ת הָ אֲ בָ נִים בַּ ְרזֶל ו ַ
ְתחַ ת הָ ﬠֵ צִ ים נְ חֹ ֶשׁת ו ַ
ְתחַ ת הַ בַּ ְרזֶל אָ ִביא כֶסֶ ף ו ַ
ַ 60:17תּחַ ת הַ נְּ חֹ ֶשׁת אָ ִביא זָהָ ב ו ַ
פְ ֻק ָדּתֵ ָשׁלוֹם ְונֹגְ ַשׂ ִי צְ ָד ָקה:
וּשׁﬠָ ַר ִי ְתּ ִהלָּ ה:
ֹת ִי ְ
ִשּׁמַ ע עוֹד חָ מָ ס ְבּאַ ְר ֵצ שֹׁד ו ֶָשׁבֶ ר ִבּגְ בוּלָ ִי ְו ָק ָראת יְשׁוּﬠָ ה חוֹמ ַ
60:18ל ֹא־י ָ
60:19ל ֹא־י ְִהיֶה־לָּ עוֹד הַ ֶשּׁמֶ שׁ לְ אוֹר יוֹמָ ם וּלְ ֹנגַהּ הַ ָיּ ֵרחַ בַּ לַּ יְלָ ה ל ֹא־י ִָאיר לָ וְהָ יָה־לָ יְהוָה לְ אוֹר עוֹלָ ם וֵא הַ ִי
לְ ִתפְ אַ ְר ֵתּ :
ְשׁ ְלמוּ י ְֵמי אֶ ְבלֵ :
ִירחֵ ל ֹא יֵאָ סֵ ף כִּ י יְהוָה י ְִהיֶה־לָּ לְ אוֹר עוֹלָ ם ו ָ
60:20ל ֹא־יָבוֹא עוֹד ִשׁ ְמ ֵשׁ ו ֵ
ֲשׂה י ַָדי ְל ִה ְתפָּ אֵ ר:
60:21וְﬠַ מֵּ כֻּלָּ ם צ ִַדּ ִיקים לְ עוֹלָ ם ִי ְירשׁוּ אָ ֶרץ ֵנ ֶצר מטעו מַ טָּ ﬠַ י מַ ﬠ ֵ
ישׁנָּה:
60:22הַ ָקּטֹן י ְִהיֶה לָ אֶ לֶ ף וְהַ ָצּﬠִ יר לְ גוֹי ﬠָ צוּם אֲ ִני יְהוָה ְבּﬠִ תָּ הּ אֲ ִח ֶ
3
וּל ִﬠו ְִרים
 61:1רוּחַ יְהוִה  1ﬠָ לָ י יַﬠַ ן מָ ַשׁח 2א ִֹתי לְ בַ ֵשּׂר ֲﬠ ָנוִים ְשׁלָ חַ נִי לַ חֲ בֹשׁ לְ ִנ ְשׁ ְבּ ֵרי־לֵ ב ִל ְקר ֹא ִל ְשׁבוּיִם ְדּ רוֹר ְ
פְּ ַק ְחקוֹחַ :4
ַת־רצוֹן לַ יהוָה וְיוֹם נ ָָקם לֵ א הֵ ינוּ ְלנַחֵ ם כָּל־אֲ בֵ ִלים:
61:2לִ ְקר ֹא ְשׁנ ָ
61:3לָ שׂוּם לַ אֲ בֵ לֵ י צִ יּוֹן לָ ֵתת לָ הֶ ם ְפּאֵ ר ַתּחַ ת אֵ פֶ ר ֶשׁ ֶמן ָשׂשׂוֹן ַתּחַ ת אֵ בֶ ל ַמﬠ ֲֵטה ְת ִהלָּ ה ַתּחַ ת רוּחַ כֵּהָ ה ְוקֹ ָרא
לָ הֶ ם אֵ ילֵ י הַ צּ ֶֶדק ַמטַּ ע יְהוָה לְ ִה ְתפָּ אֵ ר:
שׁנִים יְקוֹמֵ מוּ ו ְִח ְדּשׁוּ ﬠָ ֵרי חֹ ֶרב שׁ ְֹממוֹת דּוֹר וָדוֹר:
61:4וּבָ נוּ חָ ְרבוֹת עוֹלָ ם שׁ ְֹממוֹת ִרא ֹ
וּבנֵי ֵנכָר ִאכּ ֵָריכֶם ְוכ ְֹר ֵמיכֶם:
61:5וְﬠָ ְמדוּ ז ִָרים ְו ָרעוּ צ ֹאנְ כֶם ְ
בוֹדם ִתּ ְתי ַָמּ רוּ:
וּבכְ ָ
61:6וְאַ תֶּ ם כֹּהֲ נֵי יְהוָה ִתּ ָקּ ֵראוּ ְמ ָשׁ ְרתֵ י אֱ הֵ ינוּ יֵאָ מֵ ר לָ כֶם חֵ יל גּוֹיִם תּ ֹאכֵלוּ ִ
ִירשׁוּ ִשׂ ְמחַ ת עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶה לָ הֶ ם:
61:7תַּ חַ ת בָּ ְשׁ ְתּכֶם ִמ ְשׁנֶה וּכְ לִ מָּ ה יָרֹנּוּ חֶ לְ ָקם לָ כֵן ְבּאַ ְר ָצם ִמ ְשׁנֶה י ָ
וּב ִרית עוֹלָ ם אֶ כְ רוֹת לָ הֶ ם:
61:8כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֹהֵ ב ִמ ְשׁפָּ ט שֹׂנֵא ָגזֵל ְבּעוֹלָ ה ְונ ַָת ִתּי ְפﬠֻלָּ ָתם בֶּ אֱ ֶמת ְ
ְנוֹדע בַּ גּוֹיִם ז ְַרﬠָ ם ְו ֶצאֱ צָאֵ יהֶ ם ְבּתוֹ הָ ﬠַ ִמּים כָּל־ רֹאֵ יהֶ ם יַכִּ ירוּם כִּ י הֵ ם ז ֶַרע בֵּ ַר יְהוָה:
61:9ו ַ
ישׁנִי ִבּגְ ֵדי־י ֶַשׁע ְמﬠִ יל צְ ָד ָקה יְﬠָ ָטנִי כֶּחָ תָ ן ְי ַכהֵ ן ְפּאֵ ר ְו ַככַּלָּ ה
61:10שׂוֹשׂ אָ ִשׂישׂ בַּ יהוָה ָתּגֵל נַפְ ִשׁי בֵּ א הַ י כִּ י ִהלְ ִבּ ַ
תַּ ﬠְ ֶדּה כֵלֶ יהָ :
וּת ִהלָּ ה ֶנגֶד כָּל־הַ גּוֹיִם:
61:11כִּ י כָאָ ֶרץ תּוֹצִ יא צִ ְמחָ הּ וּכְ ַגנָּה זֵרוּﬠֶ יהָ תַ צְ ִמיחַ כֵּן  5יְהוִה יַצְ ִמיחַ צְ ָד ָקה ְ
רוּשׁלַ ִם ל ֹא אֶ ְשׁקוֹט ﬠַ ד־יֵצֵא ַכ ֹנּגַה צִ ְד ָקהּ וִישׁוּﬠָ ָתהּ כְּ לַ ִפּיד י ְִבﬠָ ר:
62:1לְ מַ ﬠַ ן צִ יּוֹן ל ֹא אֶ חֱ ֶשׁה וּלְ מַ ﬠַ ן ְי ָ
בוֹד וְקֹ ָרא לָ ֵשׁם חָ ָדשׁ אֲ ֶשׁר ִפּי יְהוָה י ֳִקּבֶ נּוּ:
ָל־מלָ כִ ים כְּ ֵ
62:2ו ְָראוּ גוֹיִם צִ ְד ֵק ְוכ ְ
ִית ﬠ ֲֶט ֶרת ִתּפְ אֶ ֶרת ְבּיַד־יְהוָה וצנוף וּצְ נִיף ְמלוּכָה ְבּכַף־אֱ הָ ִי :
62:3וְהָ י ְ
וּלאַ ְרצֵ ְבּ עוּלָ ה כִּ י־חָ פֵ ץ
62:4ול ֹא־יֵאָ מֵ ר לָ עוֹד ﬠֲזוּבָ ה וּלְ אַ ְר ֵצ ל ֹא־יֵאָ ֵמר עוֹד ְשׁ ָמ ָמה כִּ י לָ ִי ָקּ ֵרא חֶ ְפצִ י־בָ הּ ְ
יְהוָה בָּ וְאַ ְר ֵצ ִתּבָּ ﬠֵ ל:
וּמשׂוֹשׂ חָ ָתן ﬠַ ל־כַּלָּ ה י ִָשׂישׂ ﬠָ לַ ִי אֱ הָ ִי :
 62:5כִּ י כִּ ְבעֹל בָּ חוּר ְבּתוּלָ ה י ְִבﬠָ לוּ בָּ ָנ ִי ְ
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ְרוּשׁלַ ִם ִהפְ ַק ְד ִתּי שׁ ְֹמ ִרים כָּל־הַ יּוֹם ְוכָל־הַ לַּ יְלָ ה ָתּ ִמיד ל ֹא יֶחֱ שׁוּ הַ מַּ זְ כִּ ִרים אֶ ת־יְהוָה אַ ל־דֳּ ִמי
62:6ﬠַ ל־חוֹמֹתַ ִי י ָ
לָ כֶם:
ְרוּשׁלַ ִם ְתּ ִהלָּ ה בָּ אָ ֶרץ:
ל־תּ ְתּנוּ דֳ ִמי לוֹ ﬠַ ד־יְכוֹנֵן וְﬠַ ד־י ִָשׂים אֶ ת־י ָ
62:7וְאַ ִ
ירוֹשׁ אֲ ֶשׁר
ת־דּ ָג ֵנ עוֹד מַ אֲ כָל לְ אֹ יְבַ ִי ו ְִאם־י ְִשׁתּוּ ְבנֵי־ ֵנכָר ִתּ ֵ
וּבזְ רוֹﬠַ ﬠֻזּוֹ ִאם־אֶ ֵתּן אֶ ְ
ימינוֹ ִ
ִ 62:8נ ְשׁבַּ ע יְהוָה ִבּ ִ
יָגַﬠַ ְתּ בּוֹ:
וּמ ַק ְבּצָיו י ְִשׁתֻּ הוּ ְבּחַ צְ רוֹת ָק ְד ִשׁי:
62:9כִּ י ְמאַ ְספָ יו י ֹאכְ לֻהוּ ו ְִהלְ לוּ אֶ ת־יְהוָה ְ
ִ 62:10ﬠ ְברוּ בַּ ְשּׁﬠָ ִרים פַּ נּוּ ֶדּ ֶר הָ ﬠָ ם סֹלּוּ סֹלּוּ הַ ְמ ִסלָּ ה סַ ְקּלוּ ֵמאֶ בֶ ן הָ ִרימוּ נֵס ﬠַ ל־הָ ﬠַ ִמּים:
ל־קצֵה הָ אָ ֶרץ ִא ְמ רוּ ְלבַ ת־צִ יּוֹן ִהנֵּה י ְִשׁﬠֵ בָּ א ִהנֵּה ְשׂכָרוֹ ִאתּוֹ וּפְ ﬠֻלָּ תוֹ לְ פָ נָיו:
ִ 62:11הנֵּה יְהוָה ִה ְשׁ ִמיﬠַ אֶ ְ
רוּשׁה ﬠִ יר ל ֹא ֶנ ֱﬠזָבָ ה:
62:12ו ְָק ְראוּ לָ הֶ ם ﬠַ ם־הַ קֹּ ֶדשׁ גְּ אוּלֵ י יְהוָה וְלָ ִי ָקּ ֵרא ְד ָ
הוֹשׁיﬠַ :
ִ 63:1מי־זֶה בָּ א מֵ אֱ דוֹם חֲ מוּץ ְבּג ִָדים ִמבָּ צְ ָרה זֶה הָ דוּר ִבּלְ בוּשׁוֹ צֹﬠֶ ה ְבּרֹב כֹּחוֹ אֲ נִי ְמ ַדבֵּ ר ִבּצְ ָד ָקה ַרב לְ ִ
וּבג ֶָדי כְּ ד ֵֹר ְבּגַת:
בוּשׁ ְ
ֶ
63:2מַ דּוּﬠַ אָ דֹם לִ לְ
בּוּשׁי
ָל־מ ְל ַ
ל־בּג ַָדי ְוכ ַ
ין־אישׁ ִא ִתּי וְאֶ ְד ְרכֵם ְבּאַ פִּ י וְאֶ ְר ְמסֵ ם בַּ חֲ מָ ִתי ְויֵז ִנצְ חָ ם ﬠַ ְ
פּוּרה ָדּ ַרכְ ִתּי ְלבַ ִדּי וּמֵ ﬠַ ִמּים אֵ ִ
ָ 63:3
אֶ גְ אָ לְ ִתּי:
וּשׁנַת גְּ אוּלַ י בָּ אָ ה:
63:4כִּי יוֹם נ ָָקם ְבּלִ ִבּי ְ
ַתּוֹשׁע ִלי זְ רֹﬠִ י וַחֲ מָ ִתי ִהיא ְס ָמכ ְָתנִי:
63:5וְאַ ִבּיט וְאֵ ין עֹ זֵר וְאֶ ְשׁתּוֹמֵ ם וְאֵ ין סוֹמֵ ו ַ
ְאוֹריד לָ אָ ֶרץ ִנצְ חָ ם:
63:6וְאָ בוּס ﬠַ ִמּים ְבּאַ פִּ י וַאֲ ַשׁכְּ ֵרם בַּ חֲ מָ ִתי ו ִ
63:7חַ ְס ֵדי יְהוָה אַ זְ כִּ יר ְתּ ִה ת יְהוָה כְּ ﬠַ ל כֹּל אֲ ֶשׁר־גְּ מָ לָ נוּ יְהוָה ו ְַרב־טוּב ְלבֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־גְּ ָמלָ ם כְּ ַרחֲ ָמיו
וּכְ רֹב חֲ סָ ָדיו:
מוֹשׁיﬠַ :
ְשׁ ֵקּרוּ וַי ְִהי לָ הֶ ם לְ ִ
63:8וַיּ ֹאמֶ ר אַ ־ﬠַ ִמּי הֵ מָּ ה בָּ נִים ל ֹא י ַ
וּבחֶ ְמלָ תוֹ הוּא גְ אָ לָ ם וַ ְינ ְַטּלֵ ם וַ ְינ ְַשּׂאֵ ם כָּל־יְמֵ י עוֹלָ ם:
הוֹשׁיﬠָ ם ְבּאַ הֲ בָ תוֹ ְ
ִ
ְ 63:9בּכָל־ ָצ ָרתָ ם לא לוֹ ָצר וּמַ לְ אַ פָּ נָיו
63:10וְהֵ מָּ ה מָ רוּ וְﬠִ צְּ בוּ אֶ ת־רוּחַ ָק ְדשׁוֹ וַיֵּהָ פֵ לָ הֶ ם ְלאוֹיֵב הוּא נִלְ חַ ם־בָּ ם:
ֹשׁה ﬠַ מּוֹ אַ יֵּה הַ מַּ ﬠֲלֵ ם ִמיָּם אֵ ת רֹﬠֵ י צ ֹאנוֹ אַ יֵּה הַ ָשּׂם ְבּ ִק ְרבּוֹ אֶ ת־רוּחַ ָק ְדשׁוֹ:
63:11וַיִּ זְ כֹּר יְמֵ י־עוֹלָ ם מ ֶ
בּוֹקﬠַ ַמיִם ִמפְּ נֵיהֶ ם לַ ﬠֲשׂוֹת לוֹ ֵשׁם עוֹלָ ם:
ֹשׁה זְ רוֹﬠַ ִתּפְ אַ ְרתּוֹ ֵ
ימין מ ֶ
63:12מוֹלִ י לִ ִ
ָשׁלוּ:
63:13מוֹלִ יכָם בַּ ְתּהֹ מוֹת כַּסּוּס בַּ ִמּ ְדבָּ ר ל ֹא ִיכּ ֵ
63:14כּ ְַבּהֵ ָמה בַּ ִבּ ְקﬠָ ה ֵת ֵרד רוּחַ יְהוָה ְתּנִיחֶ נּוּ כֵּן נִהַ גְ תָּ ﬠַ ְמּ לַ ﬠֲשׂוֹת ְל ֵשׁם ִתּפְ אָ ֶרת:
63:15הַ בֵּ ט ִמ ָשּׁמַ יִם ְוּראֵ ה ִמזְּ ֻבל ָק ְד ְשׁ ו ְִתפְ אַ ְרתֶּ אַ יֵּה ִקנְאָ ְת וּגְ בוּר ֶֹת הֲ מוֹן ֵמﬠֶ י ו ְַרחֲ מֶ י אֵ לַ י ִה ְתאַ פָּ קוּ:
63:16כִּ י־אַ ָתּה אָ ִבינוּ כִּ י אַ ְב ָרהָ ם ל ֹא י ְָדﬠָ נוּ ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא יַכִּ ָירנוּ אַ ָתּה יְהוָה אָ ִבינוּ גֹּ אֲ לֵ נוּ ֵמעוֹלָ ם ְשׁמֶ :
63:17לָ מָּ ה תַ ְתﬠֵ נוּ יְהוָה ִמ ְדּ ָרכֶי תַּ ְק ִשׁיחַ לִ בֵּ נוּ ִמיִּ ְראָ תֶ שׁוּב לְ ַמﬠַ ן ﬠֲבָ ֶדי ִשׁ ְב ֵטי נַחֲ לָ ֶת :
בּוֹססוּ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ :
ם־ק ְד ֶשׁ ָצ ֵרינוּ ְ
63:18לַ ִמּצְ ﬠָ ר י ְָרשׁוּ ﬠַ ָ
לוּא־ק ַר ְﬠ ָתּ ָשׁ ַמיִם י ַָר ְד ָתּ ִמפָּ נֶי הָ ִרים ָנזֹלּוּ:
ָ
63:19הָ יִינוּ ֵמעוֹלָ ם ל ֹא־מָ ַשׁלְ תָּ בָּ ם ל ֹא־ ִנ ְק ָרא ִשׁ ְמ ﬠֲלֵ יהֶ ם
הוֹדיﬠַ ִשׁ ְמ לְ ָצ ֶרי ִמפָּ נֶי גּוֹיִם י ְִרגָּזוּ:
64:1כִּ ְקדֹחַ אֵ שׁ הֲ מָ ִסים ַמיִם ִתּ ְבﬠֶ ה־אֵ שׁ לְ ִ
נוֹראוֹת ל ֹא ְנ ַקוֶּה י ַָר ְדתָּ ִמפָּ נֶי הָ ִרים ָנזֹלּוּ:
ָ
ֲשׂוֹת
64:2בַּ ﬠ ְ
ֲשׂה לִ ְמחַ כֵּי־לוֹ:
ֹא־ראָ תָ ה אֱ ִהים זוּלָ ְת ַיﬠ ֶ
ֹא־שׁ ַמ ְﬠנוּ ְול ֹא הֶ אֱ זִ ינוּ וְﬠַ יִן ל ָ
ֵ 64:3מעוֹלָ ם ל ָ
ָשׁﬠַ :
ת־שׂשׂ וְעֹ ֵשׂה צ ֶֶדק ִבּ ְד ָרכֶי יִזְ כְּ רוּ הֵ ן־אַ תָּ ה ָקצַפְ תָּ וַנֶּחֱ ָטא בָּ הֶ ם עוֹלָ ם ְו ִנוּ ֵ
ָ
64:4פָּ גַﬠְ תָּ אֶ
ִשּׂאֻ נוּ:
ַנְּהי כ ַָטּ ֵמא כֻּלָּ נוּ וּכְ בֶ גֶד ִﬠ ִדּים כָּל־צִ ְדקֹתֵ ינוּ וַנָּבֶ ל כֶּﬠָ לֶ ה כֻּלָּ נוּ וַﬠֲונֵנוּ כָּרוּחַ י ָ
64:5ו ִ
י־ה ְס ַתּ ְר ָתּ פָ נֶי ִממֶּ נּוּ ו ְַתּמוּגֵנוּ ְבּיַד־ﬠֲונֵנוּ:
עוֹרר לְ הַ חֲ זִ יק בָּ כִּ ִ
ין־קוֹרא ְב ִשׁ ְמ ִמ ְת ֵ
ֵ
64:6וְאֵ
ֲשׂה י ְָד כֻּלָּ נוּ:
64:7וְﬠַ תָּ ה יְהוָה אָ ִבינוּ אָ תָּ ה וְאֲ נ ְַחנוּ חֹ מֶ ר וְאַ תָּ ה יֹ צְ ֵרנוּ וּמַ ﬠ ֵ
ד־מאֹד וְאַ ל־לָ ﬠַ ד ִתּזְ ֹכּ ר ﬠָ ון הֵ ן הַ בֶּ ט־נָא ﬠַ ְמּ כֻלָּ נוּ:
ל־תּ ְקצֹף יְהוָה ﬠַ ְ
64:8אַ ִ
רוּשׁלַ ִם ְשׁמָ מָ ה:
64:9ﬠָ ֵרי ָק ְד ְשׁ הָ יוּ ִמ ְדבָּ ר צִ יּוֹן כּ ִַמּ ְדבָּ ר הָ יִיתָ ה ְי ָ
ָל־מחֲ ַמ ֵדּינוּ הָ יָה ְלחָ ְרבָּ ה:
64:10בֵּ ית ָק ְד ֵשׁנוּ ו ְִתפְ אַ ְרתֵּ נוּ אֲ ֶשׁר ִה ְללוּ אֲ בֹתֵ ינוּ הָ יָה לִ ְשׂ ֵרפַ ת אֵ שׁ ְוכ ַ
ד־מאֹד:
וּתﬠַ נֵּנוּ ﬠַ ְ
64:11הַ ﬠַ ל־אֵ לֶּ ה ִת ְתאַ פַּ ק יְהוָה ֶתּחֱ ֶשׁה ְ
ֵאתי ְלל ֹא ִב ְקשֻׁ נִי אָ ַמ ְר ִתּי ִהנֵּנִי ִהנֵּנִי אֶ ל־גּוֹי ל ֹא־קֹ ָרא ִב ְשׁ ִמי:
נִד ַר ְשׁ ִתּי לְ לוֹא ְשׁאֵ לוּנִי  1נ ְִמצ ִ
ְ 65:1
2
ֹתיהֶ ם:
וּמוֹרה הַ הֹ ְלכִ ים הַ ֶדּ ֶר ל ֹא־טוֹב אַ חַ ר ַמ ְח ְשׁב ֵ
ֶ
סוֹרר
65:2פֵּ ַר ְשׂ ִתּי י ַָדי כָּל־הַ יּוֹם אֶ ל־ﬠַ ם ֵ
וּמ ַק ְטּ ִרים ﬠַ ל־הַ ְלּבֵ נִים:
אוֹתי ﬠַ ל־פָּ נַי ָתּ ִמיד הֵ ָמּה ז ְֹב ִחים בַּ גַּנּוֹת ְ
יסים ִ
65:3הָ ﬠָ ם הַ מַּ כְ ִﬠ ִ
וּמ ַרק ִפּגּ ִֻלים כְּ לֵ יהֶ ם:
נְּצוּרים י ִָלינוּ הָ אֹכְ ִלים ְבּ ַשׂר הַ חֲ זִ יר ְ
65:4הַ יֹּ ְשׁ ִבים בַּ ְקּבָ ִרים וּבַ ִ
ַשׁ־בּי כִּ י ְק ַד ְשׁ ִתּי אֵ לֶּ ה ﬠָ ָשׁן ְבּאַ ִפּי אֵ שׁ יֹ ֶק ֶדת כָּל־הַ יּוֹם:
ל־תּגּ ִ
אֹמ ִרים ְק ַרב אֵ לֶ י אַ ִ
65:5הָ ְ
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יקם:
ם־שׁלַּ ְמ ִתּי ו ְִשׁלַּ ְמ ִתּי אֶ ל־חֵ ָ
ִ 65:6הנֵּה כְ תוּבָ ה לְ פָ נָי ל ֹא אֶ חֱ ֶשׂה כִּ י ִא ִ
וּמדּ ִֹתי ְפﬠֻלָּ תָ ם
65:7ﬠֲונֹתֵ יכֶם וַﬠֲונֹת אֲ בוֹתֵ יכֶם י ְַח ָדּו אָ מַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁר ִק ְטּרוּ ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים וְﬠַ ל־הַ גְּ בָ עוֹת חֵ ְרפוּנִי ַ
יקם:
שׁנָה אֶ ל־חֵ ָ
ִרא ֹ
ֱשׂה ְל ַמﬠַ ן ﬠֲבָ ַדי
יתהוּ כִּ י ְב ָרכָה בּוֹ כֵּן אֶ ﬠ ֶ
65:8כֹּה אָ מַ ר יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר יִמָּ צֵא הַ ִתּירוֹשׁ בָּ אֶ ְשׁכּוֹל וְאָ מַ ר אַ ל־תַּ ְשׁ ִח ֵ
ְל ִב ְל ִתּי הַ ְשׁ ִחית הַ כֹּל:
נוּ־שׁ ָמּה:
ָ
ִירשׁוּהָ ְב ִח ַירי ַוﬠֲבָ ַדי י ְִשׁכְּ
יהוּדה י ַָרשׁ הָ ָרי ו ֵ
וּמ ָ
ֵאתי ִמ ַיּﬠֲקֹב ז ֶַרע ִ
65:9וְהוֹצ ִ
65:10וְהָ יָה הַ ָשּׁרוֹן לִ ְנוֵה־צ ֹאן וְﬠֵ ֶמק ﬠָ כוֹר ְל ֵרבֶ ץ בָּ ָקר ְלﬠַ ִמּי אֲ ֶשׁר ְדּ ָרשׁוּנִי:
65:11וְאַ ֶתּם עֹ זְ בֵ י יְהוָה הַ ְשּׁכ ִֵחים אֶ ת־הַ ר ָק ְד ִשׁי הַ עֹ ְרכִ ים לַ גַּד שֻׁ לְ חָ ן וְהַ ְממַ ְל ִאים לַ ְמנִי ִמ ְמסָ :
אתי ְול ֹא ﬠֲנִיתֶ ם ִדּבַּ ְר ִתּי ְול ֹא ְשׁ ַמﬠְ ֶתּם ו ַַתּ ֲﬠשׂוּ הָ ַרע
נִיתי אֶ ְתכֶם לַ חֶ ֶרב ְוכ ְֻלּכֶם לַ ֶטּבַ ח ִתּכְ ָרעוּ יַﬠַ ן ָק ָר ִ
65:12וּמָ ִ
ְבּﬠֵ ינַי וּבַ אֲ ֶשׁר ל ֹא־חָ פַ צְ ִתּי ְבּחַ ְרתֶּ ם:
65:13לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר 1יְהוִה ִהנֵּה ﬠֲבָ ַדי י ֹאכֵלוּ וְאַ תֶּ ם ִתּ ְרﬠָ בוּ ִהנֵּה ﬠֲבָ ַדי י ְִשׁתּוּ וְאַ ֶתּם ִתּצְ ָמאוּ ִהנֵּה ﬠֲבָ ַדי י ְִשׂ ָמחוּ
ְואַ תֶּ ם תֵּ בֹשׁוּ:
וּמ ֵשּׁבֶ ר רוּחַ ְתּי ִֵלילוּ:
ִ 65:14הנֵּה ﬠֲבָ ַדי יָרֹנּוּ ִמטּוּב לֵ ב וְאַ תֶּ ם ִתּצְ ﬠֲקוּ ִמכְּ אֵ ב לֵ ב ִ
ית אֲ ֹדנָי יְהוִה וְלַ ﬠֲבָ ָדיו ִי ְק ָרא ֵשׁם אַ חֵ ר:
65:15ו ְִהנּ ְַחתֶּ ם ִשׁ ְמכֶם לִ ְשׁבוּﬠָ ה לִ ְב ִח ַירי וֶהֱ ִמ ְ
ִשּׁבַ ע בֵּ א הֵ י אָ ֵמן כִּ י ִנ ְשׁכְּ חוּ הַ ָצּרוֹת הָ ִראשֹׁנוֹת
65:16אֲ ֶשׁר הַ ִמּ ְתבָּ ֵר בָּ אָ ֶרץ י ְִתבָּ ֵר בֵּ א הֵ י אָ מֵ ן וְהַ ִנּ ְשׁבָּ ע בָּ אָ ֶרץ י ָ
וְכִ י נִ ְס ְתּרוּ מֵ ﬠֵ ינָי:
בוֹרא ָשׁ ַמיִם חֲ ָד ִשׁים וָאָ ֶרץ חֲ ָד ָשׁה ְול ֹא ִתזָּ כ ְַרנָה הָ ִראשֹׁנוֹת ְול ֹא ַתﬠֲלֶ ינָה ﬠַ ל־לֵ ב:
י־ה ְננִי ֵ
65:17כִּ ִ
ְרוּשׁלַ ִם גִּ ילָ ה וְﬠַ ָמּהּ מָ שׂוֹשׂ:
בוֹרא אֶ ת־י ָ
בוֹרא כִּ י ִה ְננִי ֵ
ם־שׂישׂוּ וְגִ ילוּ ﬠ ֲֵדי־ﬠַ ד אֲ ֶשׁר אֲ נִי ֵ
י־א ִ
65:18כִּ ִ
ִשּׁ ַמע בָּ הּ עוֹד קוֹל ְבּכִ י וְקוֹל זְ ﬠָ ָקה:
ְשׂ ְשׂ ִתּי ְבﬠַ ִמּי ְול ֹא־י ָ
ירוּשׁלַ ִם ו ַ
ָ
ְ 65:19וגַלְ ִתּי ִב
חוֹטא
ן־מאָ ה ָשׁנָה יָמוּת וְהַ ֶ
65:20ל ֹא־י ְִהיֶה ִמ ָשּׁם עוֹד עוּל י ִָמים ְוז ֵָקן אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְַמלֵּ א אֶ ת־י ָָמיו כִּ י הַ נַּﬠַ ר בֶּ ֵ
בֶּ ן־מֵ אָ ה ָשׁנָה י ְֻקלָּ ל:
65:21וּבָ נוּ בָ ִתּים ְוי ָָשׁבוּ ְונ ְָטעוּ כְ ָר ִמים וְאָ כְ לוּ פִּ ְריָם:
ירי:
ֲשׂה י ְֵדיהֶ ם יְבַ לּוּ ְב ִח ָ
וּמﬠ ֵ
65:22ל ֹא י ְִבנוּ וְאַ חֵ ר י ֵֵשׁב ל ֹא י ְִטּעוּ וְאַ חֵ ר י ֹאכֵל כִּ י־כִ ימֵ י הָ ﬠֵ ץ יְמֵ י ﬠַ ִמּי ַ
65:23ל ֹא יִיגְ עוּ לָ ִריק ְול ֹא יֵלְ דוּ לַ בֶּ הָ לָ ה כִּ י ז ֶַרע ְבּ רוּכֵי יְהוָה הֵ מָּ ה ְוצֶאֱ צָאֵ יהֶ ם ִא ָתּם:
65:24וְהָ יָה טֶ ֶרם־ ִי ְק ָראוּ וַאֲ נִי אֶ ֱﬠנֶה עוֹד הֵ ם ְמ ַד ְבּ ִרים וַאֲ נִי אֶ ְשׁמָ ע:
65:25זְ אֵ ב ו ְָטלֶ ה י ְִרעוּ כְ אֶ חָ ד וְאַ ְריֵה כַּבָּ ָקר י ֹאכַל־תֶּ בֶ ן ְונָחָ שׁ ﬠָ פָ ר לַ ְחמוֹ ל ֹא־י ֵָרעוּ ְול ֹא־י ְַשׁ ִחיתוּ ְבּכָל־הַ ר ָק ְד ִשׁי
אָ מַ ר יְהוָה:
נוּ־לי וְאֵ י־זֶה ָמקוֹם ְמנוּחָ ִתי:
66:1כֹּה אָ מַ ר יְהוָה הַ ָשּׁמַ יִם כִּ ְס ִאי ְוהָ אָ ֶרץ הֲ דֹם ַרגְ לָ י אֵ י־זֶה בַ יִת אֲ ֶשׁר ִתּ ְב ִ
ל־דּבָ ִרי:
66:2וְאֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה י ִָדי ﬠָ ָשׂ ָתה וַיִּ ְהיוּ כָל־אֵ לֶּ ה נְאֻ ם־ ְיהוָה וְאֶ ל־זֶה אַ ִבּיט אֶ ל־ﬠָ נִי וּ ְנכֵה־רוּחַ וְחָ ֵרד ﬠַ ְ
מכָה ִאישׁ זוֹבֵ חַ הַ ֶשּׂה עֹ ֵרף כֶּלֶ ב מַ ﬠֲלֵ ה ִמנְ חָ ה ַדּם־חֲ זִ יר ַמזְ כִּ יר לְ ֹבנָה ְמבָ ֵר אָ וֶן
66:3שׁוֹחֵ ט הַ שּׁוֹר הַ שּׁוֹר ָכ ֹ
וּב ִשׁקּוּצֵיהֶ ם נַפְ ָשׁם חָ פֵ ָצה:
גַּם־הֵ ָמּה בָּ חֲ רוּ ְבּ ַד ְרכֵיהֶ ם ְ
אתי ְואֵ ין עוֹנֶה ִדּבַּ ְר ִתּי ְול ֹא ָשׁמֵ עוּ וַ ַיּﬠֲשׂוּ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינַי
וּמגוּ רֹתָ ם אָ ִביא לָ הֶ ם יַﬠַ ן ָק ָר ִ
66:4גַּם־אֲ נִי אֶ ְבחַ ר ְבּתַ ֲﬠלֻלֵ יהֶ ם ְ
וּבַ אֲ ֶשׁר ל ֹא־חָ פַ צְ ִתּי בָּ חָ רוּ:
ל־דּבָ רוֹ אָ ְמ רוּ אֲ חֵ יכֶם שֹׂנְאֵ יכֶם ְמנ ֵַדּיכֶם ְל ַמﬠַ ן ְשׁ ִמי יִכְ בַּ ד יְהוָה ְו ִנ ְראֶ ה
ִ 66:5שׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־יְהוָה הַ חֲ ֵר ִדים אֶ ְ
ְב ִשׂ ְמחַ ְתכֶם וְהֵ ם יֵבֹשׁוּ:
66:6קוֹל ָשׁאוֹן ֵמ ִﬠיר קוֹל ֵמהֵ יכָל קוֹל יְהוָה ְמ ַשׁלֵּ ם גְּ מוּל ְלאֹ יְבָ יו:
ְ 66:7בּטֶ ֶרם תָּ ִחיל יָלָ ָדה ְבּטֶ ֶרם יָבוֹא חֵ בֶ ל לָ הּ ו ְִה ְמלִ יטָ ה ָזכָר:
י־שׁמַ ע כָּז ֹאת ִמי ָראָ ה כָּאֵ לֶּ ה הֲ יוּחַ ל אֶ ֶרץ ְבּיוֹם אֶ חָ ד ִאם־ ִיוָּלֵ ד גּוֹי פַּ ﬠַ ם אֶ חָ ת כִּ י־חָ לָ ה גַּם־יָלְ ָדה צִ יּוֹן
ִ 66:8מ ָ
אֶ ת־בָּ נֶיהָ :
ֹאמ ר יְהוָה ִאם־אֲ נִי הַ מּוֹלִ יד וְﬠָ צַ ְר ִתּי אָ ַמ ר אֱ הָ ִי :
אוֹליד י ַ
66:9הַ אֲ נִי אַ ְשׁ ִבּיר ְול ֹא ִ
ְרוּשׁלַ ִם וְגִ ילוּ בָ הּ כָּל־אֹהֲ בֶ יהָ ִשׂישׂוּ ִא ָתּהּ ָמשׂוֹשׂ כָּל־הַ ִמּ ְתאַ ְבּ ִלים ﬠָ לֶ יהָ :
ִ 66:10שׂ ְמחוּ אֶ ת־י ָ
בוֹדהּ:
וּשׂבַ ﬠְ תֶּ ם ִמשֹּׁד תַּ ְנחֻ מֶ יהָ לְ מַ ﬠַ ן תָּ מֹצּוּ ו ְִה ְתﬠַ נַּגְ תֶּ ם ִמזִּ יז כְּ ָ
66:11לְ מַ ﬠַ ן ִתּי ְנקוּ ְ
ָשׂאוּ
66:12כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה ִהנְ נִ י נ ֶֹטה־אֵ לֶ יהָ כְּ נָהָ ר ָשׁלוֹם וּכְ נַחַ ל שׁוֹטֵ ף כְּ בוֹד גּוֹיִם ִוינ ְַק ֶתּם ﬠַ ל־צַ ד ִתּנּ ֵ
ֳשׁעוּ:
ל־בּ ְר ַכּיִם ְתּ ָשׁﬠ ָ
וְﬠַ ִ
ירוּשׁלַ ִם ְתּנֻחָ מוּ:
ָ
וּב
66:13כְּ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ִאמּוֹ ְתּנַחֲ מֶ נּוּ כֵּן אָ נֹכִ י אֲ נַחֶ ְמכֶם ִ
ְנוֹדﬠָ ה יַד־יְהוָה אֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו ְוזָﬠַ ם אֶ ת־ ֹאיְבָ יו:
ְשׂשׂ לִ ְבּכֶם וְﬠַ צְ מוֹתֵ יכֶם כּ ֶַדּ ֶשׁא ִתפְ ַר ְח ָנה ו ְ
ְ 66:14וּר ִאיתֶ ם ו ָ
דנָי  LXX DSS*(1QIsa(a)) // addאָ ַמר 13
)) MT DSS(corr)(1QIsa(aאֲ ֹ

1

י־הנֵּה יְהוָה בָּ אֵ שׁ יָבוֹא ְוכַסּוּפָ ה מַ ְרכְּ בֹתָ יו ְלהָ ִשׁיב ְבּחֵ ָמה אַ פּוֹ ְו ַגﬠ ֲָרתוֹ ְבּלַ הֲ בֵ י־אֵ שׁ:
66:15כִּ ִ
וּבחַ ְרבּוֹ אֶ ת־כָּל־בָּ ָשׂר ְו ַרבּוּ חַ לְ לֵ י יְהוָה:
66:16כִּ י בָ אֵ שׁ יְהוָה ִנ ְשׁפָּ ט ְ
66:17הַ ִמּ ְת ַק ְדּ ִשׁים וְהַ ִמּטַּ הֲ ִרים אֶ ל־הַ גַּנּוֹת אַ חַ ר אחד אַ חַ ת בַּ ָתּוֶ אֹכְ לֵ י ְבּ ַשׂר הַ חֲ זִ יר וְהַ ֶשּׁ ֶקץ וְהָ ﬠַ כְ בָּ ר י ְַח ָדּו יָסֻ פוּ
נְאֻ ם־יְהוָה:
בוֹדי:
ֹתיהֶ ם בָּ א לְ ַקבֵּ ץ אֶ ת־כָּל־הַ גּוֹיִם וְהַ ְלּשֹׁנוֹת וּבָ אוּ ו ְָראוּ אֶ ת־כְּ ִ
ֲשׂיהֶ ם וּמַ ְח ְשׁב ֵ
66:18וְאָ נֹכִ י י ַָדﬠְ ִתּי 1מַ ﬠ ֵ
מ ְשׁכֵי ֶק ֶשׁת תֻּ בַ ל ְויָוָן הָ ִאיִּ ים
יטים אֶ ל־הַ גּוֹיִם תַּ ְר ִשׁישׁ פּוּל וְלוּד ֹ
ְשׂ ְמ ִתּי בָ הֶ ם אוֹת ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי מֵ הֶ ם פְּ לֵ ִ
66:19ו ַ
בוֹדי בַּ גּוֹיִם:
בוֹדי ו ְִהגִּ ידוּ אֶ ת־כְּ ִ
ֹא־ראוּ אֶ ת־כְּ ִ
ת־שׁ ְמﬠִ י ְול ָ
ִ
ֹא־שׁ ְמעוּ אֶ
הָ ְרחֹ ִקים אֲ ֶשׁר ל ָ
סּוּסים וּבָ ֶרכֶב וּבַ צּ ִַבּים וּבַ ְפּ ָר ִדים וּבַ כִּ ְרכָּרוֹת אֶ ל הַ ר
66:20וְהֵ ִביאוּ אֶ ת־כָּל־אֲ חֵ יכֶם ִמכָּל־הַ גּוֹיִם ִמנְ חָ ה לַ יהוָה בַּ ִ
רוּשׁלַ ִם אָ ַמר יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר י ִָביאוּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה ִבּכְ לִ י טָ הוֹר בֵּ ית יְהוָה:
ָק ְד ִשׁי ְי ָ
ְ 66:21וגַם־מֵ הֶ ם אֶ ַקּח לִ י 2לַ כֹּהֲ נִים לַ לְ וִיִּ ם אָ מַ ר יְהוָה:
עֹמ ִדים ְלפָ נַי נְאֻ ם־יְהוָה כֵּן יַ ֲﬠמֹד ז ְַר ֲﬠכֶם
66:22כִּ י כַאֲ ֶשׁר הַ ָשּׁמַ יִם הַ חֳ ָד ִשׁים וְהָ אָ ֶרץ הַ חֲ ָד ָשׁה אֲ ֶשׁר אֲ ִני עֹ ֶשׂה ְ
ו ְִשׁ ְמכֶם:
וּמ ֵדּי ַשׁבָּ ת ְבּ ַשׁבַּ תּוֹ יָבוֹא כָל־בָּ ָשׂר לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ות ְלפָ נַי אָ ַמ ר יְהוָה:
66:23וְהָ יָה ִמ ֵדּי־חֹ ֶדשׁ ְבּחָ ְדשׁוֹ ִ
ְ 66:24ויָצְ אוּ ו ְָראוּ ְבּפִ גְ ֵרי הָ אֲ נ ִָשׁים הַ ֹפּ ְשׁ ִﬠים ִבּי כִּ י תוֹלַ ﬠְ תָּ ם ל ֹא תָ מוּת ו ְִא ָשּׁם ל ֹא ִתכְ בֶּ ה וְהָ יוּ ֵד ָראוֹן ְלכָל־בָּ ָשׂר:
 Jeremiahירמיה
ן־חלְ ִקיָּהוּ ִמן־הַ כֹּהֲ נִים אֲ ֶשׁר בַּ ֲﬠנָתוֹת ְבּאֶ ֶרץ ִבּ ְני ִָמן:
ִ 1:1דּ ְב ֵרי י ְִר ְמיָהוּ בֶּ ִ
ְהוּדה ִבּ ְשׁ שׁ־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְל ָמ ְלכוֹ:
ֹאשׁיָּהוּ בֶ ן־אָ מוֹן ֶמלֶ י ָ
ימי י ִ
1:2אֲ ֶשׁר הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לָ יו ִבּ ֵ
ְהוּדה
ֹאשׁיָּהוּ ֶמלֶ י ָ
הוּדה ﬠַ ד־תֹּם ﬠַ ְשׁתֵּ י ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְלצִ ְד ִקיָּהוּ בֶ ן־י ִ
ֹאשׁיָּהוּ מֶ לֶ ְי ָ
1:3וַי ְִהי ִבּימֵ י יְהוֹי ִָקים בֶּ ן־י ִ
ישׁי:
רוּשׁלַ ִם בַּ חֹ ֶדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
ﬠַ ד־גְּ לוֹת ְי ָ
מ ר:
1:4וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ְת ִתּי :
וּב ֶט ֶרם תֵּ צֵא מֵ ֶרחֶ ם ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי נ ִָביא לַ גּוֹיִם נ ַ
צּוֹר בַ בֶּ טֶ ן י ְַדﬠְ ִתּי ְ
ְ 1:5בּטֶ ֶרם אֶ ְ
1:6וָאֹמַ ר אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה ִהנֵּה ל ֹא־י ַָד ְﬠ ִתּי ַדּבֵּ ר כִּ י־נַﬠַ ר אָ נֹכִ י:
1:7וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י אַ ל־תּ ֹאמַ ר נַﬠַ ר אָ נֹכִ י כִּ י ﬠַ ל־כָּל־אֲ ֶשׁר אֶ ְשׁלָ חֲ ֵתּלֵ וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר אֲ צַוְּ ְתּ ַדבֵּ ר:
י־א ְתּ אֲ נִי ְלהַ צִּ לֶ נְאֻ ם־יְהוָה:
ל־תּ ָירא ִמפְּ נֵיהֶ ם כִּ ִ
1:8אַ ִ
1:9וַיִּ ְשׁלַ ח יְהוָה אֶ ת־יָדוֹ וַ ַיּגַּע ﬠַ ל־פִּ י וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י ִהנֵּה נ ַָת ִתּי ְדבָ ַרי ְבּ ִפי :
וּלהַ אֲ ִביד וְלַ הֲ רוֹס ִל ְבנוֹת ו ְִלנְ טוֹﬠַ :
ְ 1:10ראֵ ה ִהפְ ַק ְד ִתּי הַ יּוֹם הַ ֶזּה ﬠַ ל־הַ גּוֹיִם וְﬠַ ל־הַ מַּ ְמלָ כוֹת לִ נְתוֹשׁ ו ְִלנְתוֹץ ְ
מ ר ָמה־אַ תָּ ה רֹאֶ ה י ְִר ְמיָהוּ וָא ַֹמר מַ ֵקּל ָשׁ ֵקד אֲ ִני רֹאֶ ה:
1:11וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ל־דּבָ ִרי לַ ֲﬠשֹׂתוֹ:
1:12וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י הֵ יטַ ְבתָּ לִ ְראוֹת כִּ י־שׁ ֵֹקד אֲ ִני ﬠַ ְ
1:13וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י ֵשׁנִית לֵ אמֹר מָ ה אַ תָּ ה רֹאֶ ה וָ ֹאמַ ר ִסיר נָפוּחַ אֲ ִני רֹאֶ ה וּפָ נָיו ִמפְּ נֵי צָפוֹנָה:
1:14וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לָ י ִמצָּפוֹן ִתּפָּ ַתח הָ ָרﬠָ ה ﬠַ ל כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ:
רוּשׁלַ ִם וְﬠַ ל
ָל־מ ְשׁפְּ חוֹת מַ ְמלְ כוֹת צָפוֹנָה נְאֻ ם־יְהוָה וּבָ אוּ ְונ ְָתנוּ ִאישׁ כִּ ְסאוֹ פֶּ ַתח ַשׁﬠ ֲֵרי ְי ָ
1:15כִּ י ִה ְננִ י קֹ ֵרא לְ כ ִ
ְהוּדה:
כָּל־חוֹמֹתֶ יהָ סָ ִביב וְﬠַ ל כָּל־ﬠָ ֵרי י ָ
ֲשׂי י ְֵדיהֶ ם:
ָל־רﬠָ ָתם אֲ ֶשׁר ֲﬠזָבוּנִ י וַי ְַק ְטּרוּ לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ ְל ַמﬠ ֵ
1:16ו ְִדבַּ ְר ִתּי ִמ ְשׁפָּ טַ י אוֹתָ ם ﬠַ ל כּ ָ
ל־תּחַ ת ִמפְּ נֵיהֶ ם פֶּ ן־אֲ ִח ְתּ ִל ְפנֵיהֶ ם:
1:17וְאַ תָּ ה תֶּ ְאזֹר מָ ְתנֶי ו ְַק ְמתָּ ו ְִדבַּ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י אֲ צַ ֶוּ ָךּ אַ ֵ
ְהוּדה ְל ָשׂ ֶריהָ
ְת ִתּי הַ יּוֹם לְ ﬠִ יר ִמ ְב ָצ ר וּלְ ﬠַ מּוּד בַּ ְרזֶל וּלְ חֹ מוֹת ְנחֹ ֶשׁת ﬠַ ל־כָּל־הָ אָ ֶרץ ְל ַמ ְלכֵי י ָ
1:18וַאֲ נִי ִהנֵּה נ ַ
וּלﬠַ ם הָ אָ ֶרץ:
ְלכֹהֲ נֶיהָ ְ
י־א ְתּ אֲ ִני נְאֻ ם־יְהוָה לְ הַ צִּ ילֶ :
1:19וְנִלְ חֲ מוּ אֵ לֶ י ְול ֹא־יוּכְ לוּ לָ כִּ ִ
מ ר:
2:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
עוּר ִי אַ הֲ בַ ת כְּ לוּ ָת ִי לֶ כְ ֵתּ אַ חֲ ַרי
רוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ָזכ ְַר ִתּי לָ חֶ סֶ ד ְנ ַ
2:2הָ ו ְָק ָראתָ ְבאָ זְ נֵי ְי ָ
בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ ל ֹא זְ רוּﬠָ ה:
אשׁית ְתּבוּאָ תֹה כָּל־אֹכְ לָ יו י ְֶא ָשׁמוּ ָרﬠָ ה ָתּב ֹא אֲ לֵ יהֶ ם נְאֻ ם־יְהוָה:
קֹדשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל לַ יהוָה ֵר ִ
ֶ 2:3
ָל־מ ְשׁ ְפּחוֹת בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִ 2:4שׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה בֵּ ית יַﬠֲקֹב ְוכ ִ
ה־מּצְ אוּ אֲ בוֹתֵ יכֶם ִבּי ﬠָ וֶל כִּ י ָרחֲ קוּ ֵמﬠָ לָ י וַיּ ְֵלכוּ אַ חֲ ֵרי הַ הֶ בֶ ל וַיּ ְֶהבָּ לוּ:
ָ
2:5כֹּה אָ ַמר יְהוָה מַ
2:6וְל ֹא אָ ְמרוּ אַ יֵּה יְהוָה הַ מַּ ﬠֲלֶ ה אֹתָ נוּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם הַ מּוֹלִ י אֹתָ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ ﬠ ֲָרבָ ה וְשׁוּחָ ה ְבּאֶ ֶרץ צִ יָּה
וְצַלְ מָ וֶת ְבּאֶ ֶרץ ל ֹא־ﬠָ בַ ר בָּ הּ ִאישׁ ְול ֹא־י ַָשׁב אָ ָדם ָשׁם:
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2:7וָאָ ִביא אֶ ְתכֶם אֶ ל־אֶ ֶרץ הַ כּ ְַרמֶ ל לֶ אֱ כֹל פִּ ְריָהּ ְו טוּבָ הּ וַתָּ בֹאוּ ו ְַתּטַ ְמּאוּ אֶ ת־אַ ְרצִ י ְונַחֲ לָ ִתי ַשׂ ְמתֶּ ם לְ תוֹﬠֵ בָ ה:
יאים נ ְִבּאוּ בַ בַּ ﬠַ ל וְאַ חֲ ֵרי
תּוֹרה ל ֹא י ְָדעוּנִי וְהָ רֹﬠִ ים פָּ ְשׁעוּ ִבי וְהַ נּ ְִב ִ
2:8הַ כֹּהֲ נִים ל ֹא אָ ְמרוּ אַ יֵּה יְהוָה ְותֹפְ ֵשׂי הַ ָ
ֹא־יוֹﬠלוּ הָ לָ כוּ:
ִ
ל
ת־בּנֵי ְבנֵיכֶם אָ ִריב:
2:9לָ כֵן עֹד אָ ִריב ִא ְתּכֶם נְאֻ ם־יְהוָה וְאֶ ְ
ְתה ָכּז ֹאת:
2:10כִּ י ﬠִ ְברוּ ִאיֵּי כִ ִתּיִּ ים ְוּראוּ ְו ֵק ָדר ִשׁלְ חוּ ו ְִה ְתבּוֹנְנוּ ְמ ֹאד ְוּראוּ הֵ ן הָ י ָ
יוֹﬠיל:
ימיר גּוֹי אֱ ִהים וְהֵ מָּ ה ל ֹא אֱ ִהים וְﬠַ ִמּי הֵ ִמיר כְּ בוֹדוֹ ְבּלוֹא ִ
2:11הַ הֵ ִ
ְשׂﬠֲרוּ חָ ְרבוּ ְמאֹד נְאֻ ם־יְהוָה:
2:12שֹׁמּוּ ָשׁמַ יִם ﬠַ ל־ז ֹאת ו ַ
אֹתי ﬠָ זְ בוּ ְמ קוֹר מַ יִם חַ יִּ ים לַ ְחצֹב לָ הֶ ם בּ ֹארוֹת בּ ֹא רֹת נִ ְשׁבָּ ִרים אֲ ֶשׁר ל ֹא־יָכִ לוּ
י־שׁ ַתּיִם ָרעוֹת ﬠָ ָשׂה ﬠַ ִמּי ִ
2:13כִּ ְ
הַ מָּ יִם:
2:14הַ ﬠֶ בֶ ד י ְִשׂ ָראֵ ל ִאם־יְלִ יד בַּ יִת הוּא ַמדּוּﬠַ הָ יָה לָ בַ ז:
2:15ﬠָ לָ יו י ְִשׁאֲ גוּ כְ פִ ִרים נ ְָתנוּ קוֹלָ ם וַיּ ִָשׁיתוּ אַ ְרצוֹ לְ ַשׁמָּ ה ﬠָ ָריו ִנצִּ תָ ה ִמ ְבּ ִלי יֹ ֵשׁב:
ְת ְחפַּ נְ חֵ ס י ְִרעוּ ָק ְד קֹד:
ַם־בּנֵי־נֹף ו ַ
2:16גּ ְ
ֲשׂה־לָּ ﬠָ זְ בֵ אֶ ת־יְהוָה אֱ הַ ִי ְבּﬠֵ ת מוֹלִ י ֵכ בַּ ָדּ ֶר :
2:17הֲ לוֹא־ז ֹאת תַּ ﬠ ֶ
2:18וְﬠַ תָּ ה מַ ה־לָּ לְ ֶד ֶר ִמצְ ַריִם לִ ְשׁתּוֹת מֵ י ִשׁחוֹר וּמַ ה־לָּ ְל ֶד ֶר אַ שּׁוּר לִ ְשׁתּוֹת מֵ י נָהָ ר:
י־רע וָמָ ר ﬠָ זְ בֵ אֶ ת־ ְיהוָה אֱ הָ ִי וְל ֹא פַ ְח ָדּ ִתי אֵ לַ ִי
וּמשֻׁ בוֹתַ ִי תּוֹכִ חֻ ְוּדﬠִ י ְוּר ִאי כִּ ַ
ְ
ְ 2:19תּי ְַסּ ֵר ָרﬠָ תֵ
נְאֻ ם־אֲ ֹדנָי יְהוִה צְ בָ אוֹת:
ְתחַ ת כָּל־ﬠֵ ץ
ֹאמ ִרי ל ֹא אעבד אֶ ﬠֱבוֹר כִּ י ﬠַ ל־כָּל־גִּ ְבﬠָ ה גְּ בֹהָ ה ו ַ
מוֹסרֹתַ ִי וַתּ ְ
2:20כִּ י מֵ עוֹלָ ם ָשׁבַ ְר ִתּי ﬠֻלֵּ נִתַּ ְק ִתּי ְ
ַר ֲﬠנָן אַ ְתּ צֹﬠָ ה ֹזנָה:
סוּרי הַ גֶּפֶ ן נָכְ ִריָּה:
2:21וְאָ ֹנכִ י ְנטַ ﬠְ ִתּי שׂ ֵֹרק ֻכּ ה ז ֶַרע אֱ מֶ ת וְאֵ י נ ְֶהפַּ כְ ְתּ לִ י ֵ
ם־תּכ ְַבּ ִסי בַּ נֶּתֶ ר וְתַ ְר ִבּי־לָ ֹבּ ִרית נִכְ ָתּם ﬠֲו ֵנ לְ פָ נַי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
2:22כִּ י ִא ְ
אתי אַ חֲ ֵרי הַ ְבּﬠָ ִלים ל ֹא הָ לַ כְ ִתּי ְר ִאי ַד ְר ֵכּ בַּ ַגּיְא ְדּ ִﬠי ֶמה ﬠָ ִשׂית ִבּכְ ָרה ַקלָּ ה ְמ ָשׂ ֶרכֶת
ֹאמ ִרי ל ֹא ִנ ְט ֵמ ִ
2:23אֵ י תּ ְ
ְדּ ָרכֶיהָ :
ָל־מבַ ְק ֶשׁיהָ ל ֹא יִיﬠָ פוּ ְבּחָ ְד ָשׁהּ
2:24פֶּ ֶרה ִלמֻּ ד ִמ ְדבָּ ר ְבּאַ וַּת נפשו נ ְַפ ָשׁהּ ָשׁאֲ פָ ה רוּחַ ַתּאֲ נ ָָתהּ ִמי י ְִשׁיבֶ נָּה כּ ְ
י ְִמצָאוּנְהָ :
ֹאמ ִרי נוֹאָ שׁ לוֹא כִּ י־אָ הַ ְב ִתּי ז ִָרים וְאַ חֲ ֵריהֶ ם אֵ לֵ :
ִ 2:25מ ְנﬠִ י ַרגְ לֵ ִמיָּחֵ ף וגורנך וּגְ רוֹ ֵנ ִמצִּ ְמאָ ה וַתּ ְ
ֹשׁת ַגּנָּב כִּ י י ִָמּצֵא כֵּן הֹ ִבישׁוּ בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ָמּה מַ ְלכֵיהֶ ם ָשׂ ֵריהֶ ם ְוכֹהֲ נֵיהֶ ם וּנ ְִביאֵ יהֶ ם:
2:26כְּ ב ֶ
ְהוֹשׁיﬠֵ נוּ:
קוּמה ו ִ
ָ
ֹאמרוּ
וּבﬠֵ ת ָרﬠָ ָתם י ְ
אֹמ ִרים לָ ﬠֵ ץ אָ ִבי אַ תָּ ה וְלָ אֶ בֶ ן אַ ְתּ לִ ְד ָתּנוּ כִּ י־פָ נוּ אֵ לַ י עֹ ֶרף ְול ֹא פָ נִים ְ
ְ 2:27
וּמ ְספַּ ר
ְהוּדה ִ
ם־יוֹשׁיעוּ ְבּﬠֵ ת ָרﬠָ תֶ כִּ י ִמ ְספַּ ר ﬠָ ֶרי הָ יוּ אֱ הֶ י י ָ
ִ
2:28וְאַ יֵּה אֱ הֶ י אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂיתָ לָּ יָקוּמוּ ִא
ְרוּשׁלַ ִם ִק ְטּרוּ לַ בָּ ﬠַ ל:
חֻ צוֹת י ָ
2:29לָ ָמּה ָת ִריבוּ אֵ לָ י כּ ְֻלּכֶם ְפּ ַשׁﬠְ ֶתּם ִבּי נְאֻ ם־יְהוָה:
ת־בּנֵיכֶם מוּסָ ר ל ֹא לָ ָקחוּ אָ כְ לָ ה חַ ְר ְבּכֶם נ ְִביאֵ יכֶם כְּ אַ ְריֵה ַמ ְשׁ ִחית:
ֵיתי אֶ ְ
2:30לַ ָשּׁוְא ִהכּ ִ
ִיתי ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ִאם אֶ ֶרץ ַמ ְאפֵּ ְליָה ַמדּוּﬠַ אָ ְמ רוּ ﬠַ ִמּי ַר ְדנוּ לוֹא־נָבוֹא עוֹד
2:31הַ דּוֹר אַ ֶתּם ְראוּ ְדבַ ר־יְהוָה הֲ ִמ ְדבָּ ר הָ י ִ
אֵ לֶ י :
2:32הֲ ִת ְשׁכַּח ְבּתוּלָ ה ﬠֶ ְדיָהּ כַּלָּ ה ִקשֻּׁ ֶריהָ וְﬠַ ִמּי ְשׁכֵחוּנִי י ִָמים אֵ ין ִמ ְספָּ ר:
ת־דּ ָר ָכ ִי :
יט ִבי ַדּ ְר ֵכּ לְ בַ ֵקּשׁ אַ הֲ בָ ה לָ כֵן גַּם אֶ ת־הָ ָרעוֹת לִ מַּ ְדתּי אֶ ְ
2:33מַ ה־תֵּ ִ
צָאתים כִּ י ﬠַ ל־כָּל־אֵ לֶּ ה:
נִמצְ אוּ ַדּם נ ְַפשׁוֹת אֶ ְביוֹנִ ים ְנ ִקיִּ ים ל ֹא־בַ ַמּ ְח ֶתּ ֶרת ְמ ִ
2:34גַּם ִבּכְ נָפַ ִי ְ
אתי:
יתי אַ ָשׁב אַ פּוֹ ִממֶּ נִּי ִהנְ נִ י נִ ְשׁפָּ ט אוֹתָ ﬠַ ל־אָ ְמ ֵר ל ֹא חָ ָט ִ
ֹאמ ִרי כִּ י נִ ֵקּ ִ
2:35וַתּ ְ
בוֹשׁי כַּאֲ ֶשׁר־בּ ְֹשׁ ְתּ ֵמאַ שּׁוּר:
ת־דּ ְר ֵכּ גַּם ִמ ִמּצְ ַריִם תֵּ ִ
ה־תּזְ ִלי ְמאֹד לְ ַשׁנּוֹת אֶ ַ
ַ 2:36מ ֵ
יחי לָ הֶ ם:
ֹאשׁ כִּ י־מָ אַ ס יְהֹ וָה ְבּ ִמ ְבטַ חַ ִי ְול ֹא ַתצְ ִל ִ
2:37גַּם מֵ אֵ ת זֶה ֵתּצְ ִאי ְוי ַָד ִי ﬠַ ל־ר ֵ
ת־א ְשׁתּוֹ וְהָ לְ כָה מֵ ִאתּוֹ וְהָ יְתָ ה לְ ִאישׁ־אַ חֵ ר הֲ יָשׁוּב אֵ לֶ יהָ עוֹד הֲ לוֹא חָ נוֹף ֶתּחֱ נַף הָ אָ ֶרץ
ִ
ְשׁלַּ ח ִאישׁ אֶ
 3:1הֵ ן י ַ
הַ ִהיא וְאַ ְתּ ָזנִית ֵר ִﬠים ַר ִבּים וְשׁוֹב אֵ לַ י נְאֻ ם־יְהֹ וָה:
נִיפי אֶ ֶרץ
ל־דּ ָרכִ ים י ַָשׁ ְב ְתּ לָ הֶ ם ַכּﬠ ֲָר ִבי בַּ ִמּ ְדבָּ ר ו ַַתּחֲ ִ
ל־שׁפָ יִם ְוּר ִאי אֵ י ֹפה ל ֹא שגלת שֻׁ כּ ְַב ְתּ ﬠַ ְ
ְ 3:2שׂ ִאי־ﬠֵ י ַנ ִי ﬠַ ְ
וּב ָרﬠָ ֵת :
ִבּזְ נוּתַ ִי ְ
3:3וַיִּ מָּ נְעוּ ְר ִב ִבים וּמַ לְ קוֹשׁ לוֹא הָ יָה וּמֵ צַח ִא ָשּׁה זוֹנָה הָ יָה לָ מֵ אַ נ ְְתּ ִהכָּלֵ ם:
3:4הֲ לוֹא ֵמﬠַ ָתּה קראתי ָק ָראת לִ י אָ ִבי אַ לּוּף ְנﬠ ַֻרי אָ תָּ ה:
3:5הֲ יִנְ טֹ ר ְלעוֹלָ ם ִאם־י ְִשׁמֹר לָ נֶצַ ח ִהנֵּה דברתי ִדבַּ ְר ְתּ ו ַַתּﬠ ֲִשׂי הָ ָרעוֹת וַתּוּכָל:
ֹאשׁיָּהוּ הַ ֶמּלֶ הֲ ָר ִאיתָ אֲ ֶשׁ ר ﬠָ ְשׂתָ ה ְמשֻׁ בָ ה י ְִשׂ ָראֵ ל הֹ ְלכָה ִהיא ﬠַ ל־כָּל־הַ ר ָגּבֹהַּ
ֹאמר יְהוָה אֵ לַ י ִבּימֵ י י ִ
3:6וַיּ ֶ
ִי־שׁם:
וְאֶ ל־תַּ חַ ת כָּל־ﬠֵ ץ ַר ֲﬠנָן ו ִַתּזְ נ ָ
ְהוּדה:
גוֹדה אֲ חוֹתָ הּ י ָ
ֹא־שׁבָ ה ו ֵַתּ ֶראה בָּ ָ
ֲשׂוֹתהּ אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה אֵ לַ י ָתּשׁוּב ְול ָ
ָאֹמר אַ חֲ ֵרי ﬠ ָ
3:7ו ַ

 3:8וַתֵּ ֶרא כִּ י ﬠַ ל־ ָכּל־ ֹאדוֹת אֲ ֶשׁר נִאֲ פָ ה ְמשֻׁ בָ ה י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁלַּ ְח ִתּיהָ וָאֶ תֵּ ן אֶ ת־סֵ פֶ ר כְּ ִריתֻ ֶתיהָ אֵ לֶ יהָ ְול ֹא י ְָראָ ה
ַם־היא:
חוֹתהּ ו ֵַתּלֶ ו ִַתּזֶן גּ ִ
ְהוּדה אֲ ָ
ֹבּג ֵָדה י ָ
3:9וְהָ יָה ִמקֹּל זְ נוּתָ הּ וַתֶּ חֱ נַף אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ו ִַתּנְאַ ף אֶ ת־הָ אֶ בֶ ן וְאֶ ת־הָ ﬠֵ ץ:
ם־בּ ֶשׁ ֶקר נְאֻ ם־יְהוָה:
ָל־לבָּ הּ כִּ י ִא ְ
ְהוּדה ְבּכ ִ
חוֹתהּ י ָ
גוֹדה אֲ ָ
ֹא־שׁבָ ה אֵ לַ י בָּ ָ
ַם־בּכָל־ז ֹאת ל ָ
ְ 3:10וג ְ
ְהוּדה:
3:11וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י צִ ְדּ ָקה נַפְ ָשׁהּ ְמשֻׁ בָ ה י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ֹבּג ֵָדה י ָ
3:12הָ ו ְָק ָראתָ אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ָצפוֹנָה וְאָ מַ ְרתָּ שׁוּבָ ה ְמשֻׁ בָ ה י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם־יְהוָה לוֹא־אַ ִפּיל פָּ נַי בָּ כֶם
כִּ י־חָ ִסיד אֲ ִני נְאֻ ם־יְהוָה ל ֹא אֶ טּוֹר ְל עוֹלָ ם:
ֹא־שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם
קוֹלי ל ְ
וּב ִ
ת־דּ ָר ַכ ִי לַ ָזּ ִרים ַתּחַ ת כָּל־ﬠֵ ץ ַר ֲﬠנָן ְ
3:13אַ ְדּﬠִ י ﬠֲו ֵנ כִּ י בַּ יהוָה אֱ הַ ִי פָּ ָשׁﬠַ ְתּ ו ְַתּפַ זְּ ִרי אֶ ְ
נְאֻ ם־יְהֹ וָה:
אתי
וּשׁ ַניִם ִמ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה וְהֵ בֵ ִ
3:14שׁוּבוּ בָ נִים שׁוֹבָ ִבים נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י אָ נֹכִ י בָּ ﬠַ ְל ִתּי בָ כֶם וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ ְתכֶם אֶ חָ ד ֵמ ִﬠיר ְ
אֶ ְתכֶם צִ יּוֹן:
ְ 3:15ונָתַ ִתּי לָ כֶם רֹﬠִ ים כְּ לִ ִבּי ְו ָרעוּ אֶ ְתכֶם ֵדּﬠָ ה וְהַ ְשׂכֵּיל:
ֹאמ רוּ עוֹד אֲ רוֹן ְבּ ִרית־יְהוָה ְול ֹא ַי ֲﬠלֶ ה ﬠַ ל־לֵ ב
3:16וְהָ יָה כִּ י ִת ְרבּוּ וּפְ ִריתֶ ם בָּ אָ ֶרץ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ָמּה נְאֻ ם־יְהוָה ל ֹא־י ְ
וְל ֹא יִזְ כְּ רוּ־בוֹ ְול ֹא יִפְ קֹדוּ ְול ֹא יֵﬠָ ֶשׂה עוֹד:
ירוּשׁלָ ִם ְול ֹא־י ְֵלכוּ עוֹד אַ חֲ ֵרי
ָ
ירוּשׁלַ ִם כִּ סֵּ א יְהוָה ְו ִנ ְקוּוּ אֵ לֶ יהָ כָל־הַ גּוֹיִם ְל ֵשׁם יְהוָה ִל
ָ
3:17בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא י ְִק ְראוּ לִ
ְשׁ ִררוּת ִלבָּ ם הָ ָרע:
ְהוּדה ﬠַ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ָי ֹבאוּ י ְַח ָדּו מֵ אֶ ֶרץ צָפוֹן ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִהנְ חַ לְ ִתּי
3:18בַּ יּ ִָמים הָ הֵ מָּ ה יֵלְ כוּ בֵ ית־י ָ
אֶ ת־אֲ בוֹתֵ יכֶם:
3:19וְאָ נֹכִ י אָ מַ ְר ִתּי אֵ י אֲ ִשׁיתֵ בַּ בָּ נִים וְאֶ תֶּ ן־לָ אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָדּה נַחֲ לַ ת צְ ִבי צִ ְבאוֹת גּוֹיִם ָואֹמַ ר אָ ִבי ִתּ ְקראוּ־לִ י
וּמֵ אַ חֲ ַרי ל ֹא תָ שׁוּבוּ:
3:20אָ כֵן בָּ גְ ָדה ִא ָשּׁה ֵמ ֵרﬠָ הּ כֵּן ְבּג ְַדתֶּ ם ִבּי בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם־יְהוָה:
ת־דּ ְרכָּם ָשׁכְ חוּ אֶ ת־יְהֹ וָה אֱ הֵ יהֶ ם:
ל־שׁפָ יִים נִ ְשׁ ָמע ְבּכִ י ַתחֲ נוּנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י הֶ ﬠֱוּוּ אֶ ַ
3:21קוֹל ﬠַ ְ
3:22שׁוּבוּ בָּ נִים שׁוֹבָ ִבים אֶ ְרפָּ ה ְמשׁוּבֹתֵ יכֶם ִהנְנוּ אָ תָ נוּ לָ כִּ י אַ תָּ ה יְהֹ וָה אֱ הֵ ינוּ:
3:23אָ כֵן לַ ֶשּׁ ֶקר הַ גְּ בָ ﬠֻוֹת וַהֲ מון הָ ִרים אָ כֵן בַּ יהֹ וָה אֱ הֵ ינוּ ְתּשׁוּﬠַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל:
וֹתיהֶ ם:
ת־בּנ ֵ
ְ
ת־בּנֵיהֶ ם וְאֶ
ת־בּ ָק ָרם אֶ ְ
עוּרינוּ אֶ ת־צ ֹאנָם וְאֶ ְ
בוֹתינוּ ִמנְּ ֵ
ֹשׁת אָ כְ לָ ה אֶ ת־יְגִ יﬠַ אֲ ֵ
3:24וְהַ בּ ֶ
עוּרינוּ וְﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּה ְול ֹא
בוֹתינוּ ִמ ְנּ ֵ
וּתכַסֵּ נוּ כְּ לִ מָּ תֵ נוּ כִּ י לַ יהוָה אֱ הֵ ינוּ חָ טָ אנוּ אֲ נ ְַחנוּ וַאֲ ֵ
3:25נִ ְשׁכְּ בָ ה ְבּבָ ְשׁתֵּ נוּ ְ
ָשׁ ַמﬠְ נוּ ְבּקוֹל יְהֹ וָה אֱ הֵ ינוּ:
ִ 4:1אם־תָּ שׁוּב י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם־יְה ָוה אֵ לַ י תָּ שׁוּב ו ְִאם־תָּ ִסיר ִשׁקּוּ ֶצי ִמפָּ נַי ְול ֹא ָתנוּד:
וּבצְ ָד ָקה ו ְִה ְתבָּ ְרכוּ בוֹ גּוֹיִם וּבוֹ י ְִתהַ לָּ לוּ:
4:2וְנִ ְשׁבַּ ְﬠ ָתּ חַ י־יְהוָה בֶּ אֱ ֶמת ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט ִ
ל־תּזְ ְרעוּ אֶ ל־קוֹצִ ים:
ירוּשׁלַ ִם נִירוּ לָ כֶם נִיר וְאַ ִ
ָ
ְהוּדה ו ְִל
4:3כִּ י־כֹה אָ ַמר יְהֹ וָה ְל ִאישׁ י ָ
ן־תּצֵא כָאֵ שׁ חֲ ָמ ִתי וּבָ ﬠ ֲָרה ְואֵ ין ְמכַבֶּ ה ִמפְּ נֵי
ְרוּשׁלָ ִם פֶּ ֵ
ְהוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י י ָ
ִ 4:4המֹּלוּ לַ יהֹ וָה וְהָ ִס רוּ ﬠָ ְרלוֹת לְ בַ ְבכֶם ִאישׁ י ָ
רֹﬠַ מַ ﬠַ ְללֵ יכֶם:
ירוּשׁלַ ִם הַ ְשׁ ִמיעוּ ו ְִא ְמ רוּ ותקעו ִתּ ְקעוּ שׁוֹפָ ר בָּ אָ ֶרץ ִק ְראוּ ַמ ְלאוּ ו ְִא ְמ רוּ הֵ אָ ְספוּ ְונָבוֹאָ ה
ָ
וּב
יהוּדה ִ
4:5הַ גִּ ידוּ ִב ָ
אֶ ל־ﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְב ָצ ר:
ְשׁבֶ ר גָּדוֹל:
ל־תּ ֲﬠמֹדוּ כִּ י ָרﬠָ ה אָ נֹכִ י ֵמ ִביא ִמצָּפוֹן ו ֶ
ְ 4:6שׂאוּ־נֵס צִ יּוֹנָה הָ ִﬠיזוּ אַ ַ
יוֹשׁב:
4:7ﬠָ לָ ה אַ ְריֵה ִמסֻּ ְבּכוֹ וּמַ ְשׁ ִחית גּוֹיִם נָסַ ע יָצָא ִמ ְמּ קֹמוֹ לָ שׂוּם אַ ְר ֵצ ְל ַשׁ ָמּה ﬠָ ַר ִי ִתּצֶּינָה ֵמאֵ ין ֵ
ֹא־שׁב חֲ רוֹן אַ ף־יְהֹ וָה ִמ ֶמּנּוּ:
4:8ﬠַ ל־ז ֹאת ִחגְ רוּ ַשׂ ִקּים ִס ְפדוּ וְהֵ ילִ ילוּ כִּ י ל ָ
יאים י ְִת ָמהוּ:
נְּב ִ
ָשׁמּוּ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ִ
4:9וְהָ יָה בַ יּוֹם־הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה י ֹאבַ ד לֵ ב־הַ מֶּ לֶ וְלֵ ב הַ ָשּׂ ִרים ְונ ַ
ירוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר ָשׁלוֹם י ְִהיֶה לָ כֶם ְונָגְ ﬠָ ה חֶ ֶרב
ָ
ָ 4:10ואֹמַ ר אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְהוִה אָ כֵן הַ ֵשּׁא ִה ֵשּׁאתָ לָ ﬠָ ם הַ זֶּה ו ְִל
ﬠַ ד־הַ נָּפֶ שׁ:
ירוּשׁלַ ִם רוּחַ צַ ח ְשׁפָ יִים בַּ ִמּ ְדבָּ ר ֶדּ ֶר בַּ ת־ﬠַ ִמּי לוֹא לִ זְ רוֹת וְלוֹא לְ הָ בַ ר:
ָ
4:11בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא יֵאָ ֵמר לָ ﬠָ ם־הַ זֶּ ה וְלִ
אוֹתם:
ָ
4:12רוּחַ ָמלֵ א מֵ אֵ לֶּ ה יָבוֹא ִלי ﬠַ תָּ ה גַּם־אֲ נִי אֲ ַדבֵּ ר ִמ ְשׁפָּ ִטים
ִ 4:13הנֵּה ַכּ ֲﬠ ָננִים יַﬠֲלֶ ה ְוכַסּוּפָ ה מַ ְרכְּ בוֹתָ יו ַקלּוּ ִמ ְנּ ָשׁ ִרים סוּסָ יו אוֹי לָ נוּ כִּ י שֻׁ ָדּ ְדנוּ:
ָשׁﬠִ י ﬠַ ד־מָ תַ י תָּ לִ ין ְבּ ִק ְרבֵּ ַמ ְח ְשׁבוֹת אוֹ ֵנ :
ְרוּשׁלַ ִם לְ מַ ﬠַ ן ִתּוּ ֵ
4:14כּ ְַבּ ִסי מֵ ָרﬠָ ה לִ בֵּ י ָ
וּמ ְשׁ ִמיﬠַ אָ וֶן ֵמהַ ר אֶ ְפ ָריִם:
4:15כִּ י קוֹל ַמגִּ יד ִמ ָדּן ַ
ְהוּדה קוֹלָ ם:
רוּשׁלַ ִם נֹצְ ִרים בָּ ִאים מֵ אֶ ֶרץ הַ ֶמּ ְרחָ ק וַיִּ ְתּנוּ ﬠַ ל־ﬠָ ֵרי י ָ
4:16הַ זְ כִּ ירוּ לַ גּוֹיִם ִהנֵּה הַ ְשׁ ִמיעוּ ﬠַ ל־ ְי ָ
4:17כְּ שׁ ְֹמ ֵרי ָשׂ ַדי הָ יוּ ﬠָ לֶ יהָ ִמסָּ ִביב כִּ י־א ִֹתי מָ ָרתָ ה נְאֻ ם־יְהוָה:
ַ 4:18דּ ְר ֵכּ וּמַ ﬠֲלָ לַ ִי ﬠָ שׂוֹ אֵ לֶּ ה לָ ז ֹאת ָרﬠָ תֵ כִּ י מָ ר כִּ י ָנגַע ﬠַ ד־לִ בֵּ :
עתּי נ ְַפ ִשׁי ְתּרוּﬠַ ת ִמ ְלחָ ָמה:
4:19מֵ ﬠַ י מֵ ﬠַ י אָ חוּלָ ה ִקירוֹת לִ ִבּי הֹ מֶ ה־לִּ י לִ ִבּי ל ֹא אַ חֲ ִרישׁ כִּ י קוֹל שׁוֹפָ ר ָשׁ ַמ ִ

יעֹתי:
ל־שׁבֶ ר ִנ ְק ָרא כִּ י שֻׁ ְדּ ָדה כָּל־הָ אָ ֶרץ פִּ ְת ֹאם שֻׁ ְדּדוּ אֹהָ לַ י ֶרגַע י ְִר ָ
ֶ 4:20שׁבֶ ר ﬠַ ֶ
4:21ﬠַ ד־מָ ַתי אֶ ְראֶ ה־נֵּס אֶ ְשׁ ְמﬠָ ה קוֹל שׁוֹפָ ר:
יטיב ל ֹא י ָָדעוּ:
אוֹתי ל ֹא י ָָד עוּ בָּ נִים ְסכ ִָלים הֵ ָמּה ְול ֹא נְבוֹנִים הֵ ָמּה חֲ כ ִָמים הֵ ָמּה ְלהָ ַרע וּלְ הֵ ִ
4:22כִּ י אֱ וִיל ﬠַ ִמּי ִ
אוֹרם:
יתי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ו ְִה ֵנּה־תֹהוּ ָובֹהוּ וְאֶ ל־הַ ָשּׁמַ יִם וְאֵ ין ָ
ָ 4:23ר ִא ִ
יתי הֶ הָ ִרים ו ְִהנֵּה ֹרﬠ ֲִשׁים ְוכָל־הַ גְּ בָ עוֹת ִה ְת ַקלְ ָקלוּ:
ָ 4:24ר ִא ִ
יתי ו ְִהנֵּה אֵ ין הָ אָ ָדם ְוכָל־עוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם נ ָָדדוּ:
ָ 4:25ר ִא ִ
ָשׁמּוּ:
יתי ו ְִהנֵּה הַ כּ ְַרמֶ ל הַ ִמּ ְדבָּ ר ְוכָל־ﬠָ ָריו נ ְִתּצוּ ִמפְּ נֵי יְהוָה ִמ ְפּנֵי חֲ רוֹן אַ פּוֹ נ ַ
ָ 4:26ר ִא ִ
ֱשׂה:
4:27כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה כָּל־הָ אָ ֶרץ ְוכָלָ ה ל ֹא אֶ ﬠ ֶ
י־דבַּ ְר ִתּי ַזמּ ִֹתי וְל ֹא נִ חַ ְמ ִתּי ְול ֹא־אָ שׁוּב ִמ ֶמּנָּה:
4:28ﬠַ ל־ז ֹאת ֶתּאֱ בַ ל הָ אָ ֶרץ ְו ָק ְדרוּ הַ ָשּׁמַ יִם ִממָּ ﬠַ ל ﬠַ ל כִּ ִ
ִ 4:29מקּוֹל פָּ ָרשׁ ְור ֵֹמה ֶק ֶשׁת בּ ַֹרחַ ת כָּל־הָ ִﬠיר בָּ אוּ בַּ ְמﬠָ רוֹת וַיֵּחָ ְבאוּ 1בֶּ ﬠָ ִבים וּבַ כּ ִֵפים ﬠָ לוּ כָּל־הָ ִﬠיר ﬠֲזוּבָ ה
ין־יוֹשׁב בָּ הֵ ן ִאישׁ:
ֵ
וְאֵ
י־ת ְק ְר ִﬠי בַ פּוּ ﬠֵ י ַנ ִי לַ ָשּׁוְא ִתּ ְתי ִַפּי
י־ת ְל ְבּ ִשׁי ָשׁנִי כִּ י־תַ ְﬠ ִדּי ﬠ ֲִדי־זָהָ ב כִּ ִ
4:30ואתי וְאַ ְתּ ָשׁדוּד מַ ה־תַּ ﬠ ֲִשׂי כִּ ִ
מָ אֲ סוּ־בָ עֹ גְ ִבים נַפְ ֵשׁ יְבַ ֵקּשׁוּ:
4:31כִּ י קוֹל כְּ חוֹלָ ה ָשׁמַ ﬠְ ִתּי ָצ ָרה כְּ מַ ְבכִּ ָירה קוֹל בַּ ת־צִ יּוֹן ִתּ ְתיַפֵּ חַ ְתּפָ ֵרשׂ כַּפֶּ יהָ אוֹי־נָא ִלי כִּ י־ﬠָ יְפָ ה נ ְַפ ִשׁי
לְ הֹ ְרגִ ים:
ם־תּ ְמצְ אוּ ִאישׁ ִאם־יֵשׁ עֹ ֶשׂה ִמ ְשׁפָּ ט ְמבַ ֵקּשׁ
חוֹבוֹתיהָ ִא ִ
ֶ
ְרוּשׁלַ ִם ְוּראוּ־נָא ְוּד עוּ וּבַ ְקשׁוּ ִב ְר
שׁוֹטטוּ ְבּחוּצוֹת י ָ
ְ 5:1
אֱ מוּנָה וְאֶ ְסלַ ח לָ הּ:
ִשּׁבֵ עוּ:
5:2ו ְִאם חַ י־יְהֹ וָה י ֹאמֵ רוּ אָ כֵן לַ ֶשּׁ ֶקר י ָ
5:3יְהֹ וָה ﬠֵ ינֶי הֲ לוֹא לֶ אֱ מוּנָה ִהכִּ יתָ ה ֹאתָ ם וְל ֹא־חָ לוּ כִּ ִלּיתָ ם מֵ אֲ נוּ ַקחַ ת מוּסָ ר ִחזְּ קוּ פְ נֵיהֶ ם ִמסֶּ לַ ע ֵמאֲ נוּ לָ שׁוּב:
־דּלִּ ים הֵ ם נוֹאֲ לוּ כִּ י ל ֹא י ְָד עוּ ֶדּ ֶר יְהוָה ִמ ְשׁפַּ ט אֱ הֵ יהֶ ם:
5:4וַאֲ נִי אָ מַ ְר ִתּי אַ ַ
5:5אֵ ֲלכָה־לִּ י אֶ ל־הַ גְּ דֹלִ ים וַאֲ ַד ְבּ ָרה אוֹתָ ם כִּ י הֵ מָּ ה י ְָדעוּ ֶדּ ֶר יְהוָה ִמ ְשׁפַּ ט אֱ הֵ יהֶ ם אַ הֵ ָמּה י ְַח ָדּו ָשׁ ְברוּ עֹל
נ ְִתּקוּ מוֹסֵ רוֹת:
ְשׁ ְד ֵדם נ ֵָמר שׁ ֵֹקד ﬠַ ל־ﬠָ ֵריהֶ ם כָּל־הַ יּוֹצֵא ֵמהֵ נָּה ִיטָּ ֵרף כִּ י ַרבּוּ ִפּ ְשׁﬠֵ יהֶ ם
5:6ﬠַ ל־כֵּן ִהכָּם אַ ְריֵה ִמיַּﬠַ ר זְ אֵ ב ﬠ ֲָרבוֹת י ָ
שׁוּבוֹתיהֶ ם:
ֵ
ﬠָ צְ מוּ משבותיהם ְמ
5:7אֵ י לָ ז ֹאת אֶ ְסלוֹחַ ־לָ בָּ ַנ ִי ֲﬠזָבוּ ִני וַיִּ ָשּׁ ְבעוּ ְבּל ֹא אֱ ִהים וָאַ ְשׂ ִבּﬠַ אוֹתָ ם וַיִּ נְאָ פוּ וּבֵ ית זוֹנָה י ְִתגֹּ ָדדוּ:
סוּסים ְמיֻ ָזּנִים מַ ְשׁכִּ ים הָ יוּ ִאישׁ אֶ ל־אֵ ֶשׁת ֵרﬠֵ הוּ יִצְ הָ לוּ:
ִ 5:8
5:9הַ ﬠַ ל־אֵ לֶּ ה לוֹא־אֶ ְפקֹ ד נְאֻ ם־יְהֹ וָה ו ְִאם ְבּגוֹי אֲ ֶשׁר־ ָכּזֶה ל ֹא ִת ְתנ ֵַקּם נ ְַפ ִשׁי:
ְשׁחֵ תוּ ְוכָלָ ה אַ ל־תַּ ﬠֲשׂוּ הָ ִסירוּ ְנ ִטישׁוֹתֶ יהָ כִּ י לוֹא לַ יהוָה הֵ ָמּה:
5:10ﬠֲלוּ ְב ָשׁרוֹתֶ יהָ ו ַ
ְהוּדה נְאֻ ם־יְהוָה:
5:11כִּ י בָ גוֹד בָּ גְ דוּ ִבּי בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל וּבֵ ית י ָ
ֹאמרוּ ל ֹא־הוּא וְל ֹא־תָ בוֹא ﬠָ לֵ ינוּ ָרﬠָ ה וְחֶ ֶרב ו ְָרﬠָ ב לוֹא ִנ ְראֶ ה:
5:12כִּ חֲ שׁוּ בַּ יהוָה וַיּ ְ
יאים י ְִהיוּ לְ רוּחַ וְהַ ָדּבָ ר אֵ ין בָּ הֶ ם כֹּה יֵﬠָ ֶשׂה לָ הֶ ם:
5:13וְהַ נּ ְִב ִ
5:14לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י צְ בָ אוֹת יַﬠַ ן ַדּבֶּ ְרכֶם אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ִהנְ נִ י נֹתֵ ן ְדּבָ ַרי ְבּ ִפי לְ אֵ שׁ וְהָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה ﬠֵ צִ ים
וַאֲ כָלָ תַ ם:
ִ 5:15ה ְננִי מֵ ִביא ﬠֲלֵ יכֶם גּוֹי ִממֶּ ְרחָ ק בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם־יְהֹ וָה גּוֹי אֵ יתָ ן הוּא גּוֹי מֵ עוֹלָ ם הוּא גּוֹי ל ֹא־תֵ ַד ע ְלשֹׁנוֹ וְל ֹא
ִת ְשׁמַ ע ַמה־י ְַדבֵּ ר:
בּוֹרים:
5:16אַ ְשׁפָּ תוֹ כְּ ֶקבֶ ר פָּ תוּחַ כֻּלָּ ם גִּ ִ
ֹשׁשׁ ﬠָ ֵרי ִמ ְבצָ ֶרי אֲ ֶשׁר
וּתאֵ נ ֶָת ְיר ֵ
וּב ָק ֶר י ֹאכַל גּ ְַפ ְנ ְ
וּבנוֹתֶ י י ֹאכַל צ ֹא ְנ ְ
ְ 5:17ואָ כַל ְקצִ ְיר וְלַ ְחמֶ י ֹאכְ לוּ בָּ נֶי ְ
אַ ָתּה בּוֹטֵ חַ בָּ הֵ נָּה בֶּ חָ ֶרב:
ֱשׂה ִא ְתּכֶם ָכּלָ ה:
ְ 5:18וגַם בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ָמּה נְאֻ ם־יְהֹ וָה ל ֹא־אֶ ﬠ ֶ
ֹאמרוּ ַתּחַ ת ֶמה ﬠָ ָשׂה יְהֹ וָה אֱ הֵ ינוּ לָ נוּ אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה וְאָ מַ ְר ָתּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ ַמר יְהוָה 2כַּאֲ ֶשׁר
5:19וְהָ יָה כִּ י ת ְ
אוֹתי ו ַַתּﬠַ ְבדוּ אֱ הֵ י ֵנכָר ְבּאַ ְרצְ כֶם כֵּן תַּ ﬠַ ְבדוּ ז ִָרים ְבּאֶ ֶרץ ל ֹא לָ כֶם:
ֲﬠז ְַבתֶּ ם ִ
יהוּדה לֵ אמֹר:
5:20הַ גִּ ידוּ ז ֹאת ְבּבֵ ית ַיﬠֲקֹב וְהַ ְשׁ ִמיעוּהָ ִב ָ
ִ 5:21שׁ ְמעוּ־נָא ז ֹאת ﬠַ ם סָ כָל וְאֵ ין לֵ ב ﬠֵ י ַניִם לָ הֶ ם ְול ֹא ִי ְראוּ אָ זְ ַניִם לָ הֶ ם ְול ֹא י ְִשׁ ָמ עוּ:
ר־שׂ ְמ ִתּי חוֹל גְּ בוּל לַ יָּם חָ ק־עוֹלָ ם וְל ֹא יַﬠַ ְב ֶר ְנהוּ
יראוּ נְאֻ ם־יְהֹ וָה ִאם ִמפָּ נַי ל ֹא תָ ִחילוּ אֲ ֶשׁ ַ
ֹא־ת ָ
אוֹתי ל ִ
5:22הַ ִ
וַיִּ ְת ָגּﬠֲשׁוּ ְול ֹא יוּכָלוּ וְהָ מוּ גַלָּ יו ְול ֹא יַﬠַ ְב רֻ נְהוּ:
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מוֹרה סָ רוּ וַיֵּלֵ כוּ:
סוֹרר וּ ֶ
5:23וְלָ ﬠָ ם הַ זֶּה הָ יָה לֵ ב ֵ
יוֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ ְבּﬠִ תּוֹ ְשׁבֻ עוֹת חֻ קּוֹת ָקצִ יר
ֶשׁם ֶ
ִירא נָא אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ הַ נֹּתֵ ן גּ ֶ
5:24וְל ֹא־אָ ְמרוּ ִבלְ בָ בָ ם נ ָ
י ְִשׁמָ ר־לָ נוּ:
ֹאותיכֶם ָמנְ עוּ הַ טּוֹב ִמכֶּם:
ֲונוֹתיכֶם ִהטּוּ־אֵ לֶּ ה וְחַ טּ ֵ
5:25ﬠ ֵ
קוּשׁים ִהצִּ יבוּ ַמ ְשׁ ִחית אֲ נ ִָשׁים י ְִלכֹּדוּ:
־נִמצְ אוּ ְבﬠַ ִמּי ְר ָשׁ ִﬠים יָשׁוּר כְּ ַשׁ ְי ִ
5:26כִּ י ְ
5:27כִּ כְ לוּב ָמלֵ א עוֹף כֵּן בָּ ֵתּיהֶ ם ְמלֵ ִאים ִמ ְר ָמה ﬠַ ל־כֵּן גּ ְָדלוּ וַ ַיּﬠ ֲִשׁירוּ:
וּמ ְשׁפַּ ט אֶ ְביוֹנִים ל ֹא ָשׁפָ טוּ:
ֹא־דנוּ ִדּין יָתוֹם ְויַצְ לִ יחוּ ִ
י־רע ִדּין ל ָ
ָ 5:28שׁ ְמנוּ ﬠָ ְשׁתוּ גַּם ﬠָ ְברוּ ִד ְב ֵר ָ
5:29הַ ﬠַ ל־אֵ לֶּ ה ל ֹא־אֶ פְ קֹ ד נְאֻ ם־יְהֹ וָה ִאם ְבּגוֹי אֲ ֶשׁר־ ָכּזֶה ל ֹא ִת ְתנ ֵַקּם נַפְ ִשׁי:
ֲרוּרה נ ְִהיְתָ ה בָּ אָ ֶרץ:
ְשׁﬠ ָ
ַ 5:30שׁמָּ ה ו ַ
יתהּ:
ה־תּﬠֲשׂוּ ְלאַ חֲ ִר ָ
וּמ ַ
נִבּאוּ־בַ ֶשּׁ ֶקר ְוהַ כֹּהֲ ִנים י ְִרדּוּ ﬠַ ל־י ְֵדיהֶ ם וְﬠַ ִמּי אָ הֲ בוּ כֵן ַ
יאים ְ
5:31הַ נּ ְִב ִ
וּב ְת קוֹﬠַ ִתּ ְקעוּ שׁוֹפָ ר וְﬠַ ל־בֵּ ית הַ כּ ֶֶרם ְשׂאוּ מַ ְשׂאֵ ת כִּ י ָרﬠָ ה נִ ְשׁ ְקפָ ה ִמצָּפוֹן
רוּשׁלַ ִם ִ
6:1הָ ִﬠזוּ ְבּנֵי ִבנְ י ִָמן ִמ ֶקּ ֶרב ְי ָ
ְשׁבֶ ר גָּדוֹל:
ו ֶ
יתי בַּ ת־צִ יּוֹן:
6:2הַ ָנּוָה וְהַ ְמּ ֻﬠ ָנּגָה ָדּ ִמ ִ
6:3אֵ לֶ יהָ ָיבֹאוּ רֹﬠִ ים וְﬠֶ ְד ֵריהֶ ם תָּ ְקעוּ ﬠָ לֶ יהָ אֹהָ ִלים סָ ִביב ָרעוּ ִאישׁ אֶ ת־יָדוֹ:
ַ 6:4ק ְדּשׁוּ ﬠָ לֶ יהָ ִמלְ חָ מָ ה קוּמוּ ְו ַנﬠֲלֶ ה בַ צָּהֳ ָריִם אוֹי לָ נוּ כִּ י־פָ נָה הַ יּוֹם כִּ י ִינָּטוּ צִ ְללֵ י־ﬠָ ֶרב:
6:5קוּמוּ ְו ַנﬠֲלֶ ה בַ לָּ יְלָ ה ְונ ְַשׁ ִחיתָ ה אַ ְר ְמנוֹתֶ יהָ :
סֹללָ ה ִהיא הָ ﬠִ יר הָ ְפ ַקד כֻּלָּ הּ עֹ ֶשׁק ְבּ ִק ְרבָּ הּ:
רוּשׁלַ ִם ְ
6:6כִּ י כֹה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת כִּ ְרתוּ ﬠֵ צָהּ ו ְִשׁ ְפכוּ ﬠַ ל־ ְי ָ
וּמכָּה:
ִשּׁמַ ע בָּ הּ ﬠַ ל־פָּ נַי ָתּ ִמיד חֳ ִלי ַ
ימיהָ כֵּן הֵ ֵק ָרה ָרﬠָ תָ הּ חָ מָ ס וָשֹׁד י ָ
6:7כְּ הָ ִקיר בַּ ִי ר ֵמ ֶ
נוֹשׁבָ ה:
ימ ְשׁ ָמ ָמה אֶ ֶרץ לוֹא ָ
ְרוּשׁלַ ִם פֶּ ן־תֵּ ַקע נַפְ ִשׁי ִממֵּ פֶּ ן־אֲ ִשׂ ֵ
ִ 6:8הוּ ְָס ִרי י ָ
ְעוֹללוּ ַכגֶּפֶ ן ְשׁאֵ ִרית י ְִשׂ ָראֵ ל הָ ֵשׁב י ְָד כְּ בוֹצֵר ﬠַ ל־סַ ְל ִסלּוֹת:
6:9כֹּה אָ ַמר יְהֹ וָה צְ בָ אוֹת עוֹלֵ ל י ְ
ידה ְוי ְִשׁמָ עוּ ִהנֵּה ﬠ ֲֵרלָ ה אָ זְ נָם וְל ֹא יוּכְ לוּ לְ הַ ְק ִשׁיב ִהנֵּה ְדבַ ר־יְהוָה הָ יָה לָ הֶ ם ְלחֶ ְרפָּ ה
ל־מי אֲ ַד ְבּ ָרה וְאָ ﬠִ ָ
6:10ﬠַ ִ
ל ֹא י ְַחפְּ צוּ־בוֹ:
ם־א ָשּׁה
ַם־אישׁ ִﬠ ִ
חוּרים י ְַח ָדּו כִּ י־ג ִ
יתי הָ כִ יל ְשׁ ֹפ ﬠַ ל־עוֹלָ ל בַּ חוּץ וְﬠַ ל סוֹד בַּ ִ
אתי נ ְִלאֵ ִ
6:11וְאֵ ת חֲ מַ ת יְהוָה ָמלֵ ִ
ם־מלֵ א י ִָמים:
יִלָּ כֵדוּ ז ֵָקן ִﬠ ְ
ְ 6:12ונָסַ בּוּ בָ ֵתּיהֶ ם לַ אֲ חֵ ִרים ָשׂדוֹת ְונ ִָשׁים י ְַח ָדּו כִּ י־אַ ֶטּה אֶ ת־י ִָדי ﬠַ ל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ נְאֻ ם־יְהוָה:
וּמנּ ִָביא וְﬠַ ד־כֹּהֵ ן כֻּלּוֹ עֹ ֶשׂה ָשּׁ ֶקר:
6:13כִּ י ִמ ְקּ ַטנָּם וְﬠַ ד־גְּ דוֹלָ ם כֻּלּוֹ בּוֹצֵ ﬠַ בָּ צַע ִ
מ ר ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם וְאֵ ין ָשׁלוֹם:
ת־שׁבֶ ר ﬠַ ִמּי ﬠַ ל־נְ ַקלָּ ה לֵ א ֹ
ֶ
6:14וַי ְַרפְּ אוּ אֶ
ת־פּ ַק ְד ִתּים ִיכּ ְָשׁלוּ
ְ
6:15הֹ ִבישׁוּ כִּ י תוֹﬠֵ בָ ה ﬠָ שׂוּ גַּם־בּוֹשׁ ל ֹא־יֵבוֹשׁוּ גַּם־הַ כְ ִלים ל ֹא י ָָדעוּ לָ כֵן י ְִפּלוּ בַ נּ ְֹפלִ ים ְבּﬠֵ
אָ מַ ר יְהוָה:
וּמצְ אוּ ַמ ְרגּוֹﬠַ
ְשׁאֲ לוּ לִ נ ְִתבוֹת עוֹלָ ם אֵ י־זֶה ֶד ֶר הַ טּוֹב וּלְ כוּ־בָ הּ ִ
ל־דּ ָרכִ ים ְוּראוּ ו ַ
6:16כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ﬠִ ְמדוּ ﬠַ ְ
ֹאמרוּ ל ֹא נֵלֵ :
לְ נַפְ ְשׁכֶם וַיּ ְ
ֹאמרוּ ל ֹא נ ְַק ִשׁיב:
6:17וַהֲ ִקמ ִֹתי ﬠֲלֵ יכֶם צ ִֹפים הַ ְק ִשׁיבוּ ְלקוֹל שׁוֹפָ ר וַיּ ְ
6:18לָ כֵן ִשׁ ְמעוּ הַ גּוֹיִם ְוּדﬠִ י ﬠֵ ָדה אֶ ת־אֲ ֶשׁר־בָּ ם:
ְתוֹר ִתי
ל־דּבָ ַרי ל ֹא ִה ְק ִשׁיבוּ ו ָ
ִ 6:19שׁ ְמ ִﬠי הָ אָ ֶרץ ִהנֵּה אָ נֹכִ י ֵמ ִביא ָרﬠָ ה אֶ ל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה פְּ ִרי מַ ְח ְשׁבוֹ ָתם כִּ י ﬠַ ְ
וַיִּ ְמאֲ סוּ־בָ הּ:
לוֹתיכֶם ל ֹא ְל ָרצוֹן וְזִ ְבחֵ יכֶם ל ֹא־ﬠָ ְרבוּ
6:20לָ מָּ ה־זֶּה לִ י לְ בוֹנָה ִמ ְשּׁבָ א תָ בוֹא ו ְָקנֶה הַ טּוֹב מֵ אֶ ֶרץ מֶ ְרחָ ק עֹ ֵ
לִ י:
6:21לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְננִי נֹתֵ ן אֶ ל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה ִמכְ שׁ ִֹלים ְוכ ְָשׁלוּ בָ ם אָ בוֹת וּבָ נִים י ְַח ָדּו ָשׁכֵן ְו ֵרעוֹ יאבדו וְאָ בָ דוּ:
6:22כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִהנֵּה ﬠַ ם בָּ א מֵ אֶ ֶרץ צָפוֹן וְגוֹי גָּדוֹל יֵעוֹר ִמיּ ְַרכְּ תֵ י־אָ ֶרץ:
ל־סוּסים י ְִרכָּבוּ ﬠָ רוּ כְּ ִאישׁ לַ ִמּלְ חָ ָמה ﬠָ לַ ִי
ִ
ֶ 6:23ק ֶשׁת וְכִ ידוֹן יַחֲ זִ יקוּ אַ כְ ז ִָרי הוּא ְול ֹא ְי ַרחֵ מוּ קוֹלָ ם ַכּיָּם יֶהֱ מֶ ה וְﬠַ
בַּ ת־צִ יּוֹן:
יק ְתנוּ ִחיל כַּיּוֹלֵ ָדה:
ת־שׁ ְמעוֹ ָרפוּ י ֵָדינוּ ָצ ָרה הֶ חֱ זִ ַ
ָ
ָ 6:24שׁמַ ﬠְ נוּ אֶ
6:25אַ ל־תצאי ֵתּצְ אוּ הַ ָשּׂ ֶדה וּבַ ֶדּ ֶר אַ ל־תלכי ֵתּלֵ כוּ כִּ י חֶ ֶרב ְל ֹאיֵב מָ גוֹר ִמסָּ ִביב:
רוּרים כִּ י ִפ ְת ֹאם יָב ֹא הַ שּׁ ֵֹדד ﬠָ לֵ ינוּ:
י־שׂק ו ְִה ְתפַּ לְּ ִשׁי בָ אֵ פֶ ר אֵ בֶ ל י ִָחיד ﬠ ֲִשׂי לָ ִמ ְספַּ ד ַתּ ְמ ִ
6:26בַּ ת־ﬠַ ִמּי ִחגְ ִר ָ
ת־דּ ְרכָּם:
6:27בָּ חוֹן נְתַ ִתּי ְבﬠַ ִמּי ִמ ְב ָצר וְתֵ ַדע וּבָ חַ נְתָּ אֶ ַ
יתים הֵ ָמּה:
סוֹר ִרים הֹ לְ כֵי ָרכִ יל ְנחֹ ֶשׁת וּבַ ְרזֶל כֻּלָּ ם מַ ְשׁ ִח ִ
6:28כֻּלָּ ם סָ ֵרי ְ
ִתּקוּ:
6:29נָחַ ר מַ פֻּחַ מאשתם מֵ אֵ שׁ תַּ ם עֹפָ ֶרת לַ ָשּׁוְא ָצ ַרף ָצרוֹף ו ְָרﬠִ ים ל ֹא נ ָ
6:30כֶּסֶ ף נ ְִמאָ ס ָק ְראוּ לָ הֶ ם כִּ י־מָ אַ ס יְהוָה בָּ הֶ ם:
מ ר:
7:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ מֵ אֵ ת יְהוָה לֵ א ֹ

ְהוּדה הַ בָּ ִאים בַּ ְשּׁﬠָ ִרים
ֲ 7:2ﬠמֹד ְבּ ַשׁﬠַ ר בֵּ ית יְהוָה ְו ָק ָראתָ ָשּׁם אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וְאָ מַ ְר ָתּ ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה כָּל־י ָ
הָ אֵ לֶּ ה לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ות לַ יהוָה:
יטיבוּ ַד ְרכֵיכֶם וּמַ ﬠַ לְ לֵ יכֶם וַאֲ ַשׁכְּ נָה אֶ ְתכֶם בַּ ָמּקוֹם הַ ֶזּה:
7:3כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ִ
מ ר הֵ יכַל יְהוָה הֵ יכַל יְהוָה הֵ יכַל יְהוָה הֵ מָּ ה:
ל־דּ ְב ֵרי הַ ֶשּׁ ֶקר לֵ א ֹ
ל־תּ ְב ְטחוּ לָ כֶם אֶ ִ
7:4אַ ִ
ת־דּ ְרכֵיכֶם ְואֶ ת־מַ ﬠַ לְ לֵ יכֶם ִאם־ﬠָ שׂוֹ תַ ﬠֲשׂוּ ִמ ְשׁפָּ ט בֵּ ין ִאישׁ וּבֵ ין ֵרﬠֵ הוּ:
יטיבוּ אֶ ַ
7:5כִּ י ִאם־הֵ יטֵ יב תֵּ ִ
ל־תּ ְשׁפְּ כוּ בַּ ָמּקוֹם הַ זֶּה וְאַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים ל ֹא תֵ לְ כוּ ְל ַרע לָ כֶם:
7:6גֵּר יָתוֹם וְאַ ְלמָ נָה ל ֹא ַת ֲﬠשֹׁקוּ ו ְָדם נ ִָקי אַ ִ
7:7ו ְִשׁ ַכּנ ְִתּי אֶ ְתכֶם בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לַ אֲ בוֹתֵ יכֶם ְל ִמן־עוֹלָ ם וְﬠַ ד־עוֹלָ ם:
הוֹﬠיל:
ל־דּ ְב ֵרי הַ ָשּׁ ֶקר ְל ִב ְל ִתּי ִ
ִ 7:8הנֵּה אַ ֶתּם בּ ְֹט ִחים לָ כֶם ﬠַ ִ
7:9הֲ ָגנֹב ָרצֹחַ ְו ָנאֹף ו ְִה ָשּׁבֵ ﬠַ לַ ֶשּׁ ֶקר ו ְַקטֵּ ר לַ בָּ ﬠַ ל וְהָ אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְַד ְﬠ ֶתּם:
צַּלנוּ ְל ַמﬠַ ן ﬠֲשׂוֹת אֵ ת כָּל־הַ תּוֹﬠֵ בוֹת
א־שׁ ִמי ﬠָ לָ יו וַאֲ מַ ְר ֶתּם נִ ְ
7:10וּבָ אתֶ ם וַﬠֲמַ ְדתֶּ ם לְ פָ נַי בַּ בַּ יִת הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִנ ְק ָר ְ
הָ אֵ לֶּ ה:
יתי נְאֻ ם־יְהוָה:
א־שׁ ִמי ﬠָ לָ יו ְבּﬠֵ ינֵיכֶם גַּם אָ נֹכִ י ִהנֵּה ָר ִא ִ
7:11הַ ְמﬠָ ַרת פָּ ִרצִ ים הָ יָה הַ בַּ יִת הַ זֶּה אֲ ֶשׁר־ ִנ ְק ָר ְ
יתי לוֹ ִמ ְפּנֵי ָרﬠַ ת
קוֹמי אֲ ֶשׁר ְבּ ִשׁילוֹ אֲ ֶשׁר ִשׁ ַכּנ ְִתּי ְשׁ ִמי ָשׁם בָּ ִראשׁוֹנָה ְוּראוּ אֵ ת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂ ִ
ל־מ ִ
7:12כִּ י לְ כוּ־נָא אֶ ְ
ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֲשׂוֹתכֶם אֶ ת־כָּל־הַ ַמּﬠ ֲִשׂים הָ אֵ לֶּ ה נְאֻ ם־יְהוָה וָאֲ ַדבֵּ ר אֲ לֵ יכֶם הַ ְשׁכֵּם ו ְַדבֵּ ר וְל ֹא ְשׁמַ ְﬠ ֶתּם וָאֶ ְק ָרא
7:13וְﬠַ ָתּה יַﬠַ ן ﬠ ְ
אֶ ְתכֶם ְול ֹא ֲﬠנִיתֶ ם:
בוֹתיכֶם כַּאֲ ֶשׁר
א־שׁ ִמי ﬠָ לָ יו אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ֹבּ ְט ִחים בּוֹ וְלַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר־נ ַָת ִתּי לָ כֶם וְלַ אֲ ֵ
יתי לַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר נִ ְק ָר ְ
7:14וְﬠָ ִשׂ ִ
יתי לְ ִשׁלוֹ:
ﬠָ ִשׂ ִ
7:15ו ְִה ְשׁלַ כְ ִתּי אֶ ְתכֶם מֵ ﬠַ ל פָּ נָי כַּאֲ ֶשׁר ִה ְשׁלַ כְ ִתּי אֶ ת־כָּל־אֲ חֵ יכֶם אֵ ת כָּל־ז ֶַרע אֶ ְפ ָריִם:
ֹת :
ַע־בּי כִּ י־אֵ י ֶנ ִנּי שֹׁמֵ ﬠַ א ָ
ל־תּפְ גּ ִ
וּת ִפלָּ ה ְואַ ִ
ל־תּ ָשּׂא בַ ﬠ ֲָד ם ִרנָּה ְ
ל־תּ ְתפַּ לֵּ ל ְבּﬠַ ד־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה וְאַ ִ
7:16וְאַ ָתּה אַ ִ
רוּשׁלָ ִם:
וּבחֻ צוֹת ְי ָ
ְהוּדה ְ
7:17הַ אֵ ינְ רֹאֶ ה ָמה הֵ ָמּה עֹ ִשׂים ְבּﬠָ ֵרי י ָ
7:18הַ בָּ נִים ְמלַ ְקּ ִטים ﬠֵ צִ ים וְהָ אָ בוֹת ְמבַ ﬠ ֲִרים אֶ ת־הָ אֵ שׁ וְהַ נּ ִָשׁים לָ שׁוֹת בָּ צֵ ק לַ ﬠֲשׂוֹת ַכּוָּנִים ִל ְמלֶ כֶת הַ ָשּׁ ַמיִם
וְהַ סֵּ נְ סָ כִ ים לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים ְלמַ ﬠַ ן הַ כְ ִﬠסֵ נִי:
אֹתם ְל ַמﬠַ ן ֹבּ ֶשׁת ְפּנֵיהֶ ם:
אֹתי הֵ ם ַמכְ ִﬠ ִסים נְאֻ ם־יְהוָה הֲ לוֹא ָ
7:19הַ ִ
ִתּכֶת אֶ ל־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה ﬠַ ל־הָ אָ ָדם וְﬠַ ל־הַ ְבּהֵ ָמה וְﬠַ ל־ﬠֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה
7:20לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה ִהנֵּה אַ ִפּי וַחֲ ָמ ִתי נ ֶ
ל־פּ ִרי הָ אֲ ָד ָמה וּבָ ֲﬠ ָרה ְול ֹא ִתכְ בֶּ ה:
וְﬠַ ְ
7:21כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל עֹלוֹתֵ יכֶם ְספוּ ﬠַ ל־זִ ְבחֵ יכֶם ו ְִאכְ לוּ בָ ָשׂ ר:
ל־דּ ְב ֵרי עוֹלָ ה ָוזָבַ ח:
אוֹתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ﬠַ ִ
ָ
יאי
יתים ְבּיוֹם הוֹצִ ִ
ֹא־דבַּ ְר ִתּי אֶ ת־אֲ בוֹתֵ יכֶם ְול ֹא צִ וִּ ִ
7:22כִּ י ל ִ
ִיתי לָ כֶם לֵ א ִהים וְאַ ֶתּם ִתּ ְהיוּ־לִ י לְ ﬠָ ם וַהֲ לַ כְ ֶתּם
יתי אוֹתָ ם לֵ אמֹר ִשׁ ְמעוּ ְב קוֹלִ י וְהָ י ִ
7:23כִּ י ִאם־אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה צִ וִּ ִ
ְבּכָל־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר אֲ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם לְ מַ ﬠַ ן יִיטַ ב לָ כֶם:
ֹא־הטּוּ אֶ ת־אָ זְ נָם ַויּ ְֵלכוּ ְבּמֹﬠֵ צוֹת ִבּ ְשׁ ִררוּת לִ בָּ ם הָ ָרע וַיִּ ְהיוּ לְ אָ חוֹר וְל ֹא ְלפָ ִנים:
7:24וְל ֹא ָשׁ ְמעוּ וְל ִ
יאים יוֹם
נְּב ִ
בוֹתיכֶם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה וָאֶ ְשׁלַ ח אֲ לֵ יכֶם אֶ ת־כָּל־ﬠֲבָ ַדי הַ ִ
ְ 7:25ל ִמן־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר יָצְ אוּ אֲ ֵ
ְשׁ חַ :
הַ ְשׁכֵּם ו ָ
7:26וְלוֹא ָשׁ ְמעוּ אֵ לַ י ְול ֹא ִהטּוּ אֶ ת־אָ זְ נָם וַיּ ְַקשׁוּ אֶ ת־ﬠָ ְרפָּ ם הֵ ֵרעוּ מֵ אֲ בוֹתָ ם:
7:27ו ְִדבַּ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם אֶ ת־כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְול ֹא י ְִשׁ ְמ עוּ אֵ לֶ י ְו ָק ָראתָ אֲ לֵ יהֶ ם וְל ֹא יַﬠֲנוּכָה:
לוֹא־שׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הָ יו וְל ֹא לָ ְקחוּ מוּסָ ר אָ ְב ָדה הָ אֱ מוּנָה ְונִכְ ְרתָ ה
ָ
7:28וְאָ ַמ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם זֶה הַ גּוֹי אֲ ֶשׁר
ִמפִּ יהֶ ם:
ל־שׁפָ יִם ִקינָה כִּ י מָ אַ ס יְהוָה וַיִּ טֹּ שׁ אֶ ת־דּוֹר ﬠֶ ְב ָרתוֹ:
וּשׂ ִאי ﬠַ ְ
7:29גָּזִּ י נִזְ ֵר וְהַ ְשׁלִ יכִ י ְ
א־שׁ ִמי ﬠָ לָ יו לְ טַ ְמּאוֹ:
ְהוּדה הָ ַרע ְבּﬠֵ ינַי נְאֻ ום־יְהוָה ָשׂמוּ ִשׁקּוּצֵיהֶ ם בַּ בַּ יִת אֲ ֶשׁר־נִ ְק ָר ְ
7:30כִּ י־ﬠָ שׂוּ ְבנֵי־י ָ
יתי ְול ֹא ﬠָ ְל ָתה
ת־בּנֹתֵ יהֶ ם בָּ אֵ שׁ אֲ ֶשׁר ל ֹא צִ וִּ ִ
ְ
ת־בּנֵיהֶ ם וְאֶ
ְ
ן־הנֹּם לִ ְשׂרֹף אֶ
7:31וּבָ נוּ בָּ מוֹת הַ תֹּפֶ ת אֲ ֶשׁר ְבּגֵיא בֶ ִ
ﬠַ ל־לִ ִבּי:
תפֶ ת מֵ אֵ ין
ן־הנֹּם כִּ י ִאם־גֵּיא הַ הֲ ֵרגָה ו ְָק ְברוּ ְב ֹ
7:32לָ כֵן ִהנֵּה־י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה ְול ֹא־יֵאָ מֵ ר עוֹד הַ תֹּפֶ ת ְוגֵיא בֶ ִ
מָ קוֹם:
7:33וְהָ יְתָ ה נ ְִבלַ ת הָ ﬠָ ם הַ זֶּה לְ מַ אֲ כָל לְ עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם וּלְ בֶ הֱ מַ ת הָ אָ ֶרץ וְאֵ ין ַמחֲ ִריד:
ְרוּשׁלַ ִם קוֹל ָשׂשׂוֹן ְו קוֹל ִשׂ ְמחָ ה קוֹל חָ ָתן ְוקוֹל כַּלָּ ה כִּ י ְלחָ ְרבָּ ה ִתּ ְהיֶה
ְהוּדה וּמֵ חֻ צוֹת י ָ
7:34ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי מֵ ﬠָ ֵרי י ָ
הָ אָ ֶרץ:
מוֹת־שׂ ָריו וְאֶ ת־ﬠַ צְ מוֹת הַ כֹּהֲ ִנים וְאֵ ת ﬠַ צְ מוֹת
ָ
ְהוּדה וְאֶ ת־ﬠַ צְ
8:1בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא נְאֻ ם־יְהוָה וְיֹ צִ יאוּ אֶ ת־ﬠַ צְ מוֹת מַ לְ כֵי־י ָ
ְרוּשׁלָ ִם ִמ ִקּ ְב ֵריהֶ ם:
יוֹשׁבֵ י־י ָ
יאים וְאֵ ת ﬠַ צְ מוֹת ְ
נְּב ִ
הַ ִ

וּשׁטָ חוּם לַ ֶשּׁמֶ שׁ וְלַ יּ ֵָרחַ וּלְ כֹל צְ בָ א הַ ָשּׁמַ יִם אֲ ֶשׁר אֲ הֵ בוּם וַאֲ ֶשׁר ﬠֲבָ דוּם וַאֲ ֶשׁר הָ ְלכוּ אַ חֲ ֵריהֶ ם וַאֲ ֶשׁר ְדּ ָרשׁוּם
ְ 8:2
וַאֲ ֶשׁר ִה ְשׁתַּ חֲ ווּ לָ הֶ ם ל ֹא יֵאָ ְספוּ ְול ֹא י ִָקּבֵ רוּ לְ דֹמֶ ן ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה י ְִהיוּ:
ְנִבחַ ר מָ וֶת ֵמחַ יִּ ים ְלכֹל הַ ְשּׁאֵ ִרית הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים ִמן־הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת ְבּכָל־הַ ְמּקֹ מוֹת הַ נִּ ְשׁאָ ִרים אֲ ֶשׁר
8:3ו ְ
ִה ַדּ ְח ִתּים ָשׁם נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
8:4וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה אָ מַ ר יְהוָה הֲ יִפְּ לוּ ְול ֹא יָקוּמוּ ִאם־יָשׁוּב ְול ֹא יָשׁוּב:
ְרוּשׁלַ ִם ְמשֻׁ בָ ה ִנצַּחַ ת הֶ חֱ זִ יקוּ בַּ תַּ ְר ִמית ֵמאֲ נוּ לָ שׁוּב:
שׁוֹבבָ ה הָ ﬠָ ם הַ זֶּה י ָ
ְ
ַ 8:5מדּוּﬠַ
שׁוֹטף
ֵ
צוֹתם כְּ סוּס
בּמ ֻר ָ
יתי ֻכּ ה ָשׁב ְ
ל־רﬠָ תוֹ לֵ אמֹר ֶמה ﬠָ ִשׂ ִ
ִ 8:6ה ְק ַשׁ ְב ִתּי וָאֶ ְשׁמָ ע לוֹא־כֵן י ְַדבֵּ רוּ אֵ ין ִאישׁ ִנחָ ם ﬠַ ָ
בַּ ִמּלְ חָ מָ ה:
ידה בַ ָשּׁמַ יִם י ְָדﬠָ ה מוֹﬠ ֲֶדיהָ ְותֹר וסוס ו ְִסיס וְﬠָ גוּר ָשׁ ְמרוּ אֶ ת־ﬠֵ ת בֹּאָ נָה וְﬠַ ִמּי ל ֹא י ְָדעוּ אֵ ת ִמ ְשׁפַּ ט
8:7גַּם־חֲ ִס ָ
יְהוָה:
ְתוֹרת יְהוָה ִאתָּ נוּ אָ כֵן ִהנֵּה לַ ֶשּׁ ֶקר ﬠָ ָשׂה ﬠֵ ט ֶשׁ ֶקר סֹפְ ִרים:
ֹאמרוּ חֲ כ ִָמים אֲ נ ְַחנוּ ו ַ
8:8אֵ יכָה ת ְ
ת־מה לָ הֶ ם:
8:9הֹ ִבישׁוּ חֲ כ ִָמים חַ תּוּ וַיִּ לָּ כֵדוּ ִהנֵּה ִב ְדבַ ר־יְהוָה ָמאָ סוּ ְוחָ כְ ַמ ֶ
יוֹר ִשׁים כִּ י ִמ ָקּטֹ ן וְﬠַ ד־גָּדוֹל ֻכּ ה בֹּצֵ ﬠַ בָּ צַ ע ִמנּ ִָביא וְﬠַ ד־כֹּהֵ ן ֻכּ ה
דוֹתיהֶ ם ְל ְ
8:10לָ כֵן אֶ ֵתּן אֶ ת־נְ ֵשׁיהֶ ם לַ אֲ חֵ ִרים ְשׂ ֵ
עֹ ֶשׂה ָשּׁ ֶקר:
ת־שׁבֶ ר בַּ ת־ﬠַ ִמּי ﬠַ ל־ ְנ ַקלָּ ה לֵ אמֹר ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם וְאֵ ין ָשׁלוֹם:
ֶ
ַ 8:11וי ְַרפּוּ אֶ
8:12הֹ ִבשׁוּ כִּ י תוֹﬠֵ בָ ה ﬠָ שׂוּ גַּם־בּוֹשׁ ל ֹא־יֵבֹשׁוּ ו ְִהכָּלֵ ם ל ֹא י ָָדעוּ לָ כֵן י ְִפּלוּ בַ נּ ְֹפ ִלים ְבּﬠֵ ת ְפּ ֻק ָדּ ָתם ִיכּ ְָשׁלוּ אָ ַמר
יְהוָה:
8:13אָ סֹף אֲ ִסיפֵ ם נְאֻ ם־ ְיהֹ וָה אֵ ין ֲﬠנ ִָבים בַּ גֶּפֶ ן וְאֵ ין ְתּאֵ נִים בַּ ְתּאֵ נָה וְהֶ ﬠָ לֶ ה נָבֵ ל וָאֶ ֵתּן לָ הֶ ם יַﬠַ ְב רוּם:
ה־שּׁם כִּ י יְהוָה אֱ הֵ ינוּ הֲ ִד ָמּנוּ ַויּ ְַשׁ ֵקנוּ ֵמי־ר ֹאשׁ
ְנִדּ ָמ ָ
8:14ﬠַ ל־מָ ה אֲ נ ְַחנוּ יֹ ְשׁ ִבים הֵ אָ ְספוּ ְונָבוֹא אֶ ל־ﬠָ ֵרי הַ ִמּ ְבצָ ר ו ְ
כִּ י חָ ָטאנוּ לַ יהוָה:
ַ 8:15קוֵּה לְ ָשׁלוֹם וְאֵ ין טוֹב ְלﬠֵ ת מַ ְרפֵּ ה ו ְִהנֵּה ְבﬠָ ָתה:
וּמלוֹאָ הּ ִﬠיר וְיֹ ְשׁבֵ י
ֲשׁה כָּל־הָ אָ ֶרץ וַיָּבוֹאוּ וַיּ ֹאכְ לוּ אֶ ֶרץ ְ
יריו ָרﬠ ָ
ִ 8:16מ ָדּן ִנ ְשׁמַ ע נ ְַח ַרת סוּסָ יו ִמקּוֹל ִמצְ הֲ לוֹת אַ ִבּ ָ
בָ הּ:
8:17כִּ י ִה ְננִי ְמ ַשׁלֵּ חַ בָּ כֶם ְנחָ ִשׁים צִ פְ עֹ נִים אֲ ֶשׁר אֵ ין־לָ הֶ ם לָ חַ שׁ ְו ִנ ְשּׁכוּ אֶ ְתכֶם נְאֻ ם־יְהוָה:
יתי ﬠֲלֵ י יָגוֹן ﬠָ לַ י לִ ִבּי ַדוָּי:
8:18מַ ְבלִ יגִ ִ
ִ 8:19הנֵּה־קוֹל ַשׁוְﬠַ ת בַּ ת־ﬠַ ִמּי ֵמאֶ ֶרץ ַמ ְרחַ ִקּים הַ יהוָה אֵ ין ְבּצִ יּוֹן ִאם־מַ לְ כָּהּ אֵ ין בָּ הּ מַ דּוּﬠַ ִהכְ ﬠִ סוּנִי ִבּפְ ִסלֵ יהֶ ם
ְבּהַ ְבלֵ י ֵנכָר:
נוֹשׁﬠְ נוּ:
8:20ﬠָ בַ ר ָקצִ יר כָּלָ ה ָקיִץ וַאֲ נ ְַחנוּ לוֹא ָ
ל־שׁבֶ ר בַּ ת־ﬠַ ִמּי הָ ְשׁבָּ ְר ִתּי ָק ַד ְר ִתּי ַשׁמָּ ה הֶ חֱ זִ ָק ְתנִי:
8:21ﬠַ ֶ
8:22הַ צ ֳִרי אֵ ין ְבּגִ ְלﬠָ ד ִאם־ רֹפֵ א אֵ ין ָשׁם כִּ י מַ דּוּﬠַ ל ֹא ﬠָ ְלתָ ה אֲ ֻרכַת בַּ ת־ﬠַ ִמּי:
ֹאשׁי מַ יִם וְﬠֵ ינִי ְמקוֹר ִדּ ְמﬠָ ה וְאֶ ְבכֶּה יוֹמָ ם וָלַ יְלָ ה אֵ ת חַ ְללֵ י בַ ת־ﬠַ ִמּי:
ִ 8:23מי־יִתֵּ ן ר ִ
ִ 9:1מי־י ְִתּנֵנִי בַ ִמּ ְדבָּ ר ְמלוֹן אֹ ְר ִחים וְאֶ ﬠֶ זְ בָ ה אֶ ת־ﬠַ ִמּי וְאֵ ְלכָה ֵמ ִא ָתּם כִּ י ֻכלָּ ם ְמנָאֲ ִפים ﬠֲצֶ ֶרת בֹּגְ ִדים:
ְאֹתי ל ֹא־י ָָד עוּ
ל־רﬠָ ה יָצָאוּ ו ִ
ת־לשׁוֹנָם ַק ְשׁ ָתּם ֶשׁ ֶקר ְול ֹא אֱ מוּנָה גּ ְָברוּ בָ אָ ֶרץ כִּ י מֵ ָרﬠָ ה אֶ ָ
9:2וַיּ ְַד ְרכוּ אֶ ְ
נְאֻ ם־יְהוָה:
ָל־רﬠַ ָרכִ יל יַהֲ :
ל־תּ ְב ָטחוּ כִּ י כָל־אָ ח ﬠָ קוֹב י ְַﬠקֹב ְוכ ֵ
ִ 9:3אישׁ ֵמ ֵרﬠֵ הוּ ִה ָשּׁמֵ רוּ וְﬠַ ל־כָּל־אָ ח אַ ִ
ר־שׁ ֶקר הֶ ֱﬠוֵוּ נִלְ אוּ:
ֶ
9:4ו ְִאישׁ ְבּ ֵרﬠֵ הוּ יְהָ תֵ לּוּ וֶאֱ ֶמת ל ֹא י ְַדבֵּ רוּ לִ ְמּדוּ ְלשׁוֹנָם ַדּבֶּ
ת־אוֹתי נְאֻ ם־יְהוָה:
ִ
תּ ְבתוֹ ִמ ְר־מָ ה ְב ִמ ְר־מָ ה מֵ אֲ נוּ ַדﬠַ
9:5שֻׁ ב ֹ
ֱשׂה ִמ ְפּנֵי ָרﬠַ ת בַּ ת־ﬠַ ִמּי:
וּבחַ נ ְִתּים כִּ י־אֵ י אֶ ﬠ ֶ
צוֹרפָ ם ְ
9:6לָ כֵן כֹּה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִה ְננִי ְ
וּב ִק ְרבּוֹ י ִָשׂים אָ ְרבּוֹ:
ת־רﬠֵ הוּ י ְַדבֵּ ר ְ
9:7חֵ ץ שׁוֹחֵ ט לְ שׁוֹנָם ִמ ְרמָ ה ִדבֵּ ר ְבּפִ יו ָשׁלוֹם אֶ ֵ
9:8הַ ﬠַ ל־אֵ לֶּ ה ל ֹא־אֶ פְ ָקד־בָּ ם נְאֻ ם־יְהוָה ִאם ְבּגוֹי אֲ ֶשׁר־ ָכּזֶה ל ֹא ִת ְתנ ֵַקּם נַפְ ִשׁי:
י־אישׁ עֹבֵ ר ְול ֹא ָשׁ ְמעוּ קוֹל ִמ ְק ֶנה ֵמעוֹף
9:9ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים אֶ ָשּׂא ְבכִ י וָנ ִֶהי וְﬠַ ל־נְאוֹת ִמ ְדבָּ ר ִקינָה כִּ י ִנצְּ תוּ ִמ ְבּלִ ִ
ד־בּהֵ מָ ה נ ְָדדוּ הָ לָ כוּ:
הַ ָשּׁמַ יִם וְﬠַ ְ
יוֹשׁב:
ְהוּדה אֶ תֵּ ן ְשׁ ָמ ָמה ִמ ְבּ ִלי ֵ
ְרוּשׁלַ ִם לְ גַלִּ ים ְמעוֹן תַּ נִּים וְאֶ ת־ﬠָ ֵרי י ָ
ְ 9:10ונָתַ ִתּי אֶ ת־י ָ
ִ 9:11מי־הָ ִאישׁ הֶ חָ כָם ְויָבֵ ן אֶ ת־ז ֹאת וַאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר פִּ י־יְהוָה אֵ לָ יו ְויַגִּ ָדהּ ﬠַ ל־מָ ה אָ ְב ָדה הָ אָ ֶרץ ִנצְּ תָ ה כ ִַמּ ְדבָּ ר ִמ ְבּלִ י
עֹבֵ ר:
ֹא־שׁ ְמעוּ ְב קוֹלִ י וְל ֹא־הָ לְ כוּ בָ הּ:
ת־תּוֹר ִתי אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לִ פְ נֵיהֶ ם ְול ָ
ָ
ֹאמר יְהוָה ﬠַ ל־ﬠָ זְ בָ ם אֶ
9:12וַיּ ֶ
9:13וַיֵּלְ כוּ אַ חֲ ֵרי ְשׁ ִררוּת לִ בָּ ם וְאַ חֲ ֵרי הַ ְבּﬠָ לִ ים אֲ ֶשׁר לִ ְמּדוּם אֲ בוֹתָ ם:
יתים ֵמי־ ר ֹאשׁ:
9:14לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְננִי מַ אֲ כִ ילָ ם אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה לַ ֲﬠנָה ו ְִה ְשׁ ִק ִ
אוֹתם:
ָ
ַלּוֹתי
צוֹתים בַּ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ ר ל ֹא י ְָד עוּ הֵ מָּ ה וַאֲ בוֹתָ ם ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי אַ חֲ ֵריהֶ ם אֶ ת־הַ חֶ ֶרב ﬠַ ד כּ ִ
9:15וַהֲ פִ ִ

וּתבוֹאֶ ינָה וְאֶ ל־הַ חֲ כָמוֹת ִשׁלְ חוּ וְתָ בוֹאנָה:
ֹ 9:16כּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִה ְתבּוֹנְ נוּ ו ְִק ְראוּ לַ ְמקוֹ ְננוֹת ְ
לוּ־מיִם:
ָ
וּתמַ הֵ ְרנָה ו ְִת ֶשּׂנָה ﬠָ לֵ ינוּ נ ִֶהי וְתֵ ַר ְדנָה ﬠֵ ינֵינוּ ִדּ ְמﬠָ ה וְﬠַ פְ ﬠַ פֵּ ינוּ יִזְּ
ְ 9:17
9:18כִּ י קוֹל נ ְִהי ִנ ְשׁמַ ע ִמצִּ יּוֹן אֵ י שֻׁ ָדּ ְדנוּ בּ ְֹשׁנוּ ְמ ֹאד כִּ י־ﬠָ ז ְַבנוּ אָ ֶרץ כִּ י ִה ְשׁ ִליכוּ ִמ ְשׁכְּ נוֹתֵ ינוּ:
עוּתהּ ִקי ָנה:
נוֹתיכֶם נ ִֶהי ו ְִא ָשּׁה ְר ָ
י־שׁמַ ﬠְ נָה נ ִָשׁים ְדּבַ ר־יְהוָה ו ְִת ַקּח אָ זְ ְנכֶם ְדּבַ ר־פִּ יו וְלַ מֵּ ְדנָה ְב ֵ
9:19כִּ ְ
חוּרים ֵמ ְרחֹ בוֹת:
נוֹתינוּ ְלהַ כְ ִרית עוֹלָ ל ִמחוּץ בַּ ִ
9:20כִּ י־ﬠָ לָ ה ָמוֶת ְבּחַ לּוֹנֵינוּ בָּ א ְבּאַ ְר ְמ ֵ
ל־פּנֵי הַ ָשּׂ ֶדה וּכְ ﬠָ ִמיר ֵמאַ חֲ ֵרי הַ קֹּ ֵצ ר וְאֵ ין ְמאַ סֵּ ף:
נִבלַ ת הָ אָ ָדם כְּ דֹמֶ ן ﬠַ ְ
ַ 9:21דּבֵּ ר כֹּה נְאֻ ם־יְהוָה ְונָפְ לָ ה ְ
בוּרתוֹ אַ ל־י ְִתהַ לֵּ ל ﬠָ ִשׁיר ְבּﬠָ ְשׁרוֹ:
9:22כֹּה אָ מַ ר יְהוָה אַ ל־י ְִתהַ לֵּ ל חָ כָם ְבּחָ כְ מָ תוֹ וְאַ ל־י ְִתהַ לֵּ ל הַ גִּ בּוֹר ִבּגְ ָ
י־באֵ לֶּ ה
אוֹתי כִּ י אֲ נִי יְהוָה עֹ ֶשׂה חֶ סֶ ד ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה בָּ אָ ֶרץ כִּ ְ
ִ
ם־בּז ֹאת י ְִתהַ לֵּ ל הַ ִמּ ְתהַ לֵּ ל הַ ְשׂכֵּל ְו ָידֹﬠַ
9:23כִּ י ִא ְ
חָ פַ צְ ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה:
ִ 9:24הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ל־כָּל־מוּל ְבּﬠָ ְרלָ ה:
ָל־קצוּצֵ י פֵ אָ ה הַ יֹּ ְשׁ ִבים בַּ ִמּ ְדבָּ ר כִּ י
ל־בּנֵי ﬠַ מּוֹן וְﬠַ ל־מוֹאָ ב וְﬠַ ל כּ ְ
ְהוּדה וְﬠַ ל־אֱ דוֹם וְﬠַ ְ
ל־מצְ ַריִם וְﬠַ ל־י ָ
9:25ﬠַ ִ
כָל־הַ גּוֹיִם ﬠ ֲֵר ִלים ְוכָל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ְרלֵ י־לֵ ב:
ִ 10:1שׁ ְמעוּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־תּחָ תּוּ כִּ י־יֵחַ תּוּ הַ גּוֹיִם ֵמהֵ ָמּה:
ל־תּלְ מָ דוּ וּמֵ אֹתוֹת הַ ָשּׁמַ יִם אַ ֵ
ל־דּ ֶר הַ גּוֹיִם אַ ִ
10:2כֹּה אָ מַ ר יְהוָה אֶ ֶ
ֲשׂה י ְֵדי־חָ ָרשׁ בַּ מַּ ֲﬠצָד:
10:3כִּ י־חֻ קּוֹת הָ ﬠַ ִמּים הֶ בֶ ל הוּא כִּ י־ﬠֵ ץ ִמיַּﬠַ ר כְּ ָרתוֹ ַמﬠ ֵ
וּבמַ ָקּבוֹת יְחַ זְּ קוּם וְלוֹא יָפִ יק:
וּבזָהָ ב ְייַפֵּ הוּ ְבּ ַמ ְס ְמ רוֹת ְ
ְ 10:4בּכֶסֶ ף ְ
יטיב אֵ ין
ל־תּ ְיראוּ ֵמהֶ ם כִּ י־ל ֹא י ֵָרעוּ ְוגַם־הֵ ֵ
10:5כְּ תֹמֶ ר ִמ ְק ָשׁה הֵ מָּ ה ְול ֹא י ְַדבֵּ רוּ נָשׂוֹא ִינָּשׂוּא כִּ י ל ֹא ִיצְ ﬠָ דוּ אַ ִ
אוֹתָ ם:
בוּרה:
10:6מֵ אֵ ין כָּמוֹ יְהוָה גָּדוֹל אַ תָּ ה ְוגָדוֹל ִשׁ ְמ ִבּגְ ָ
כוּתם ֵמאֵ ין כָּמוֹ :
ָל־מ ְל ָ
וּבכ ַ
ִ 10:7מי ל ֹא י ִָראֲ מֶ לֶ הַ גּוֹיִם כִּ י לְ יָאָ תָ ה כִּ י ְבכָל־חַ כְ מֵ י הַ גּוֹיִם ְ
וּבאַ חַ ת י ְִבﬠֲרוּ ְויִכְ סָ לוּ מוּסַ ר הֲ בָ לִ ים ﬠֵ ץ הוּא:
ְ 10:8
ֲשׂה חֲ כ ִָמים
בוּשׁם ַמﬠ ֵ
צוֹרף ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָָמן ְל ָ
ִידי ֵ
ֲשׂה חָ ָרשׁ ו ֵ
10:9כֶּסֶ ף ְמרֻ ָקּע ִמתַּ ְר ִשׁישׁ יוּבָ א ְוזָהָ ב מֵ אוּפָ ז מַ ﬠ ֵ
כֻּלָּ ם:
וּמלֶ עוֹלָ ם ִמ ִקּצְ פּוֹ ִתּ ְרﬠַ שׁ הָ אָ ֶרץ וְל ֹא־יָכִ לוּ גוֹיִם ז ְַﬠמוֹ:
10:10וַיהוָה אֱ ִהים אֱ ֶמת הוּא־אֱ ִהים חַ יִּ ים ֶ
ן־תּחוֹת ְשׁ ַמיָּא אֵ לֶּ ה:
וּמ ְ
י־שׁ ַמיָּא וְאַ ְר ָקא לָ א ﬠֲבַ דוּ יֵאבַ דוּ ֵמאַ ְרﬠָ א ִ
אמרוּן ְלהוֹם אֱ לָ הַ יָּא ִדּ ְ
10:11כִּ ְדנָה ֵתּ ְ
וּב ְתבוּנָתוֹ נָטָ ה ָשׁמָ יִם:
10:12עֹ ֵשׂה אֶ ֶרץ ְבּכֹחוֹ ֵמכִ ין ֵתּבֵ ל ְבּחָ כְ ָמתוֹ ִ
ְ 10:13לקוֹל ִתּתּוֹ הֲ מוֹן מַ יִם בַּ ָשּׁ ַמיִם וַ ַיּﬠֲלֶ ה נְ ִשׂ ִאים ִמ ְקצֵה ארץ הָ אָ ֶרץ ְבּ ָר ִקים לַ מָּ ָטר ﬠָ ָשׂה וַיּוֹצֵא רוּחַ ֵמאֹ צְ ר ָֹתיו:
ָל־צוֹרף ִמפָּ סֶ ל כִּ י ֶשׁ ֶקר נִ ְסכּוֹ ְול ֹא־רוּחַ בָּ ם:
ֵ
10:14נ ְִבﬠַ ר כָּל־אָ ָדם ִמ ַדּﬠַ ת הֹ ִבישׁ כּ
ֲשׂה תַּ ﬠְ תֻּ ﬠִ ים ְבּﬠֵ ת פְּ ֻק ָדּתָ ם י ֹאבֵ דוּ:
10:15הֶ בֶ ל הֵ מָּ ה מַ ﬠ ֵ
10:16ל ֹא־כְ אֵ לֶּ ה חֵ לֶ ק ַיﬠֲקֹב כִּ י־יוֹ ֵצ ר הַ כֹּל הוּא ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ֵשׁבֶ ט נַחֲ לָ תוֹ יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ:
ִ 10:17א ְספִּ י מֵ אֶ ֶרץ כִּ ְנﬠָ תֵ ישבתי יֹ ֶשׁבֶ ת בַּ מָּ צוֹר:
רוֹתי לָ הֶ ם לְ ַמﬠַ ן י ְִמצָאוּ:
ת־יוֹשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ בַּ פַּ ﬠַ ם הַ זּ ֹאת וַהֲ ֵצ ִ
ְ
10:18כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְנ ִני קוֹלֵ ﬠַ אֶ
ל־שׁ ְב ִרי נ ְַחלָ ה ַמכּ ִָתי וַאֲ נִי אָ מַ ְר ִתּי אַ זֶה חֳ ִלי וְאֶ ָשּׂאֶ נּוּ:
10:19אוֹי לִ י ﬠַ ִ
יעוֹתי:
וּמ ִקים ְי ִר ָ
ית ַרי נִתָּ קוּ בָּ נַי יְצָאֻ נִי וְאֵ ינָם אֵ ין־נ ֶֹטה עוֹד אָ הֳ ִלי ֵ
ָל־מ ָ
10:20אָ הֳ ִלי שֻׁ ָדּד ְוכ ֵ
ָל־מ ְר ִﬠיתָ ם נָפוֹצָ ה:
10:21כִּ י נ ְִבﬠֲרוּ הָ ר ִֹﬠים וְאֶ ת־יְהוָה ל ֹא ָד ָרשׁוּ ﬠַ ל־כֵּן ל ֹא ִה ְשׂכִּ ילוּ ְוכ ַ
ְהוּדה ְשׁ ָמ ָמה ְמ עוֹן ַתּנִּים:
10:22קוֹל ְשׁמוּﬠָ ה ִהנֵּה בָ אָ ה ו ְַרﬠַ שׁ גָּדוֹל ֵמאֶ ֶרץ צָפוֹן לָ שׂוּם אֶ ת־ﬠָ ֵרי י ָ
10:23י ַָדﬠְ ִתּי יְהוָה כִּ י ל ֹא לָ אָ ָדם ַדּ ְרכּוֹ ל ֹא־לְ ִאישׁ הֹ לֵ וְהָ כִ ין אֶ ת־ ַצﬠֲדוֹ:
ל־בּאַ פְּ פֶּ ן־תַּ ְמﬠִ טֵ נִי:
־בּ ִמ ְשׁפָּ ט אַ ְ
10:24י ְַסּ ֵרנִי יְהוָה אַ ְ
ְ 10:25שׁפֹ חֲ ָמ ְת ﬠַ ל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדעוּ וְﬠַ ל ִמ ְשׁפָּ חוֹת אֲ ֶשׁר ְבּ ִשׁ ְמ ל ֹא ָק ָראוּ כִּ י־אָ כְ לוּ אֶ ת־יַﬠֲקֹב וַאֲ ָכלֻהוּ
וַ ְי ַכלֻּהוּ וְאֶ ת־ ָנוֵהוּ הֵ ַשׁמּוּ:
11:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ מֵ אֵ ת יְהוָה לֵ אמֹר:
ְרוּשׁלָ ִם:
ְהוּדה וְﬠַ ל־יֹ ְשׁבֵ י י ָ
ל־אישׁ י ָ
ת־דּ ְב ֵרי הַ ְבּ ִרית הַ זּ ֹאת ו ְִדבַּ ְר ָתּם אֶ ִ
ִ 11:2שׁ ְמעוּ אֶ ִ
ת־דּ ְב ֵרי הַ ְבּ ִרית הַ זּ ֹאת:
11:3וְאָ ַמ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אָ רוּר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ל ֹא י ְִשׁ ַמע אֶ ִ
קוֹלי ַוﬠ ֲִשׂיתֶ ם
ץ־מצְ ַריִם ִמכּוּר הַ בַּ ְרזֶל לֵ אמֹר ִשׁ ְמעוּ ְב ִ
יאי־אוֹתָ ם ֵמאֶ ֶר ִ
יתי אֶ ת־אֲ בוֹתֵ יכֶם ְבּיוֹם הוֹצִ ִ
11:4אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
אוֹתָ ם כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־אֲ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם ו ְִהיִיתֶ ם לִ י לְ ﬠָ ם וְאָ נֹכִ י אֶ ְהיֶה לָ כֶם לֵ א ִהים:
11:5לְ ַמﬠַ ן הָ ִקים אֶ ת־הַ ְשּׁבוּﬠָ ה אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי לַ אֲ בוֹתֵ יכֶם לָ ֵתת לָ הֶ ם אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבַ שׁ כַּיּוֹם הַ זֶּה וָאַ ﬠַ ן
וָאֹמַ ר אָ מֵ ן יְהוָה:
ת־דּ ְב ֵרי
רוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר ִשׁ ְמעוּ אֶ ִ
וּבחֻ צוֹת ְי ָ
ְהוּדה ְ
ַ 11:6ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י ְק ָרא אֶ ת־כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְבּﬠָ ֵרי י ָ
אוֹתם:
ָ
יתם
הַ ְבּ ִרית הַ זּ ֹאת ַוﬠ ֲִשׂ ֶ

מ ר ִשׁ ְמעוּ
אוֹתם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וְﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּה הַ ְשׁכֵּם וְהָ ﬠֵ ד לֵ א ֹ
ָ
ֲלוֹתי
11:7כִּ י הָ ﬠֵ ד הַ ִﬠד ִֹתי בַּ אֲ בוֹתֵ יכֶם ְבּיוֹם הַ ﬠ ִ
ְבּקוֹלִ י:
ָל־דּ ְב ֵרי הַ ְבּ ִרית־הַ זּ ֹאת
ֹא־ה טּוּ אֶ ת־אָ זְ נָם ַויֵּלְ כוּ ִאישׁ ִבּ ְשׁ ִרירוּת לִ בָּ ם הָ ָרע וָאָ ִביא ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ ת־כּ ִ
11:8וְל ֹא ָשׁ ְמעוּ ְול ִ
יתי לַ ﬠֲשׂוֹת וְל ֹא ﬠָ שׂוּ:
אֲ ֶשׁר־צִ וִּ ִ
רוּשׁלָ ִם:
וּביֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
ְהוּדה ְ
א־ק ֶשׁר ְבּ ִאישׁ י ָ
11:9וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לָ י נ ְִמ ָצ ֶ
ת־דּבָ ַרי וְהֵ ָמּה הָ ְלכוּ אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים לְ ﬠָ ְב ָדם
שׁנִים אֲ ֶשׁר מֵ אֲ נוּ לִ ְשׁמוֹﬠַ אֶ ְ
ָ 11:10שׁבוּ ﬠַ ל־ﬠֲונֹת אֲ בוֹתָ ם הָ ִרא ֹ
בוֹתם:
יתי אֲ ֶשׁר כּ ַָר ִתּי אֶ ת־אֲ ָ
ת־בּ ִר ִ
ְהוּדה אֶ ְ
הֵ פֵ רוּ בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל וּבֵ ית י ָ
11:11לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְננִי מֵ ִביא אֲ לֵ יהֶ ם ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר ל ֹא־יוּכְ לוּ לָ צֵאת ִממֶּ נָּה ְו ָזﬠֲקוּ אֵ לַ י וְל ֹא אֶ ְשׁמַ ע אֲ לֵ יהֶ ם:
ֹא־יוֹשׁיעוּ לָ הֶ ם
ִ
ְהוֹשׁﬠַ ל
ְרוּשׁלַ ִם ְו ָזﬠֲקוּ אֶ ל־הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר הֵ ם ְמ ַק ְטּ ִרים לָ הֶ ם ו ֵ
ְהוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י י ָ
11:12וְהָ לְ כוּ ﬠָ ֵרי י ָ
ְבּﬠֵ ת ָרﬠָ תָ ם:
ֹשׁת ִמזְ ְבּחוֹת ְל ַקטֵּ ר
ְרוּשׁלַ ִם ַשׂ ְמ ֶתּם ִמזְ ְבּחוֹת לַ בּ ֶ
וּמ ְספַּ ר חֻ צוֹת י ָ
ְהוּדה ִ
11:13כִּ י ִמ ְספַּ ר ﬠָ ֶרי הָ יוּ אֱ הֶ י י ָ
לַ בָּ ﬠַ ל:
וּת ִפלָּ ה כִּ י אֵ י ֶננִּי שׁ ֵֹמﬠַ ְבּﬠֵ ת ָק ְראָ ם אֵ לַ י בﬠֵ ת
ל־תּ ָשּׂא בַ ﬠ ֲָדם ִרנָּה ְ
ל־תּ ְתפַּ לֵּ ל ְבּﬠַ ד־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה וְאַ ִ
11:14וְאַ תָּ ה אַ ִ
ָרﬠָ ָתם:
ר־קֹדשׁ יַﬠַ ְב רוּ ֵמﬠָ לָ ִי כִּ י ָרﬠָ ֵתכִ י אָ ז תַּ ֲﬠ זִ י:
ֶ
וּב ַשׂ
יתי ﬠֲשׂוֹתָ הּ הַ ְמזִ מָּ תָ ה הָ ַר ִבּים ְ
ֶ 11:15מה ִל ִיד ִידי ְבּבֵ ִ
יּוֹתיו:
ַ 11:16זיִת ַר ֲﬠנָן יְפֵ ה פְ ִרי־תֹאַ ר ָק ָרא יְהוָה ְשׁמֵ לְ קוֹל הֲ מוּלָּ ה גְ דֹלָ ה ִהצִּ ית אֵ שׁ ﬠָ לֶ יהָ ו ְָרעוּ ָדּ ִל ָ
ְהוּדה אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ לָ הֶ ם
11:17וַיהוָה צְ בָ אוֹת הַ נּוֹטֵ ﬠַ אוֹתָ ִדּבֶּ ר ﬠָ לַ ִי ָרﬠָ ה ִבּגְ לַ ל ָרﬠַ ת בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל וּבֵ ית י ָ
לְ הַ כְ ﬠִ סֵ נִי לְ ַקטֵּ ר לַ בָּ ﬠַ ל:
הוֹדיﬠַ נִי וָאֵ ָדﬠָ ה אָ ז ִה ְר ִאיתַ נִי מַ ﬠַ לְ לֵ יהֶ ם:
11:18וַיהוָה ִ
יתה ﬠֵ ץ ְבּלַ ְחמוֹ ְונִכְ ְר ֶתנּוּ ֵמאֶ ֶרץ
11:19וַאֲ נִי כְּ כֶבֶ שׂ אַ לּוּף יוּבַ ל לִ ְטבוֹחַ ְול ֹא־י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י־ﬠָ לַ י חָ ְשׁבוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת נ ְַשׁ ִח ָ
וּשׁמוֹ ל ֹא־ ִי ָזּכֵר עוֹד:
חַ יִּ ים ְ
יבי:
ת־ר ִ
יתי אֶ ִ
11:20וַיהוָה צְ בָ אוֹת שֹׁפֵ ט ֶצ ֶדק בֹּחֵ ן כְּ לָ יוֹת וָלֵ ב אֶ ְראֶ ה ִנ ְק ָמ ְת ֵמהֶ ם כִּ י אֵ לֶ י גִּ ִלּ ִ
11:21לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה ﬠַ ל־אַ נְ ֵשׁי ֲﬠנָתוֹת הַ ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ת־נַפְ ִשׁי לֵ אמֹר ל ֹא ִתנָּבֵ א ְבּ ֵשׁם יְהוָה וְל ֹא תָ מוּת
ְבּי ֵָדנוּ:
וּבנוֹתֵ יהֶ ם יָמֻ תוּ בָּ ָרﬠָ ב:
חוּרים יָמֻ תוּ בַ חֶ ֶרב ְבּנֵיהֶ ם ְ
11:22לָ כֵן כֹּה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִה ְננִי ֹפ ֵקד ﬠֲלֵ יהֶ ם הַ בַּ ִ
וּשׁאֵ ִרית ל ֹא ִת ְהיֶה לָ הֶ ם כִּ י־אָ ִביא ָרﬠָ ה אֶ ל־אַ נְ ֵשׁי ֲﬠנָתוֹת ְשׁנַת ְפּ ֻק ָדּתָ ם:
ְ 11:23
אוֹת ַמדּוּﬠַ ֶדּ ֶר ְר ָשׁﬠִ ים צָלֵ חָ ה ָשׁלוּ כָּל־ ֹבּגְ ֵדי בָ גֶד:
ָ
12:1צ ִַדּיק אַ ָתּה יְהוָה כִּ י אָ ִריב אֵ לֶ י אַ ִמ ְשׁפָּ ִטים אֲ ַדבֵּ ר
12:2נְ טַ ﬠְ תָּ ם גַּם־שׁ ָֹרשׁוּ יֵלְ כוּ גַּם־ﬠָ שׂוּ פֶ ִרי ָקרוֹב אַ תָּ ה ְבּפִ יהֶ ם ו ְָרחוֹק ִמכִּ לְ יוֹתֵ יהֶ ם:
12:3וְאַ תָּ ה יְהוָה י ְַדﬠְ תָּ נִי ִתּ ְראֵ נִי וּבָ חַ נְתָּ לִ ִבּי ִאתָּ הַ ִתּ ֵקם כְּ צ ֹאן לְ ִט ְבחָ ה וְהַ ְק ִדּ ֵשׁם ְליוֹם הֲ ֵרגָה:
ד־מתַ י ֶתּאֱ בַ ל הָ אָ ֶרץ וְﬠֵ ֶשׂב כָּל־הַ ָשּׂ ֶדה יִיבָ שׁ מֵ ָרﬠַ ת יֹ ְשׁבֵ י־בָ הּ סָ ְפ ָתה ְבהֵ מוֹת וָעוֹף כִּ י אָ ְמ רוּ ל ֹא י ְִראֶ ה
12:4ﬠַ ָ
אֶ ת־אַ חֲ ִריתֵ נוּ:
ֲשׂה ִבּגְ אוֹן
בוֹטחַ וְאֵ י ַתּﬠ ֶ
וּבאֶ ֶרץ ָשׁלוֹם אַ ָתּה ֵ
סּוּסים ְ
ת־רגְ לִ ים ַרצְ תָּ ה וַיַּלְ אוּ וְאֵ י ְתּתַ חֲ ֶרה אֶ ת־הַ ִ
12:5כִּ י אֶ ַ
הַ יּ ְַר ֵדּן:
ל־תּאֲ ֵמן בָּ ם כִּ י־י ְַד ְבּ רוּ אֵ לֶ י
12:6כִּ י גַם־אַ חֶ י וּבֵ ית־אָ ִבי גַּם־הֵ מָּ ה בָּ גְ דוּ בָ גַּם־הֵ מָּ ה ָק ְראוּ אַ חֲ ֶרי ָמלֵ א אַ ַ
טוֹבוֹת:
יתי נָטַ ְשׁ ִתּי אֶ ת־נַחֲ לָ ִתי נָתַ ִתּי אֶ ת־י ְִדדוּת נ ְַפ ִשׁי ְבּכַף אֹ יְבֶ יהָ :
12:7ﬠָ ז ְַב ִתּי אֶ ת־בֵּ ִ
ֵאתיהָ :
12:8הָ יְתָ ה־לִּ י נַחֲ לָ ִתי כְּ אַ ְריֵה בַ יָּﬠַ ר נ ְָתנָה ﬠָ לַ י ְבּקוֹלָ הּ ﬠַ ל־כֵּן ְשׂנ ִ
12:9הַ ﬠַ יִט צָבוּﬠַ נַחֲ לָ ִתי ִלי הַ ﬠַ יִט סָ ִביב ﬠָ לֶ יהָ לְ כוּ ִא ְספוּ כָּל־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה הֵ תָ יוּ ְלאָ כְ לָ ה:
12:10ר ִֹﬠים ַר ִבּים ִשׁחֲ תוּ כ ְַר ִמי בּ ְֹססוּ אֶ ת־חֶ לְ ָק ִתי נ ְָתנוּ אֶ ת־חֶ לְ ַקת חֶ ְמ ָדּ ִתי ְל ִמ ְדבַּ ר ְשׁ ָמ ָמה:
ָשׁמָּ ה כָּל־הָ אָ ֶרץ כִּ י אֵ ין ִאישׁ ָשׂם ﬠַ ל־לֵ ב:
ָ 12:11שׂמָ הּ לִ ְשׁמָ מָ ה אָ ְבלָ ה ﬠָ לַ י ְשׁמֵ מָ ה נ ַ
ד־קצֵה הָ אָ ֶרץ אֵ ין ָשׁלוֹם
ָל־שׁפָ יִם בַּ ִמּ ְדבָּ ר בָּ אוּ שׁ ְֹד ִדים כִּ י חֶ ֶרב לַ יהוָה אֹכְ לָ ה ִמ ְקצֵה־אֶ ֶרץ וְﬠַ ְ
12:12ﬠַ ל־כּ ְ
לְ כָל־בָּ ָשׂר:
12:13ז ְָרעוּ ִח ִטּים ְו קֹ צִ ים ָק ָצ רוּ נ ְֶחלוּ ל ֹא יוֹﬠִ לוּ וּבֹשׁוּ ִמ ְתּבוּאֹתֵ יכֶם מֵ חֲ רוֹן אַ ף־יְהוָה:
ר־ה ְנחַ ְל ִתּי אֶ ת־ﬠַ ִמּי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִהנְ נִי נ ְֹת ָשׁם
ָל־שׁ ֵכנַי הָ ָר ִﬠים הַ נֹּגְ ﬠִ ים בַּ נַּחֲ לָ ה אֲ ֶשׁ ִ
12:14כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ﬠַ ל־כּ ְ
ְהוּדה אֶ תּוֹשׁ ִמתּוֹכָם:
ֵמﬠַ ל אַ ְד ָמ ָתם וְאֶ ת־בֵּ ית י ָ
12:15וְהָ יָה אַ חֲ ֵרי נ ְָת ִשׁי אוֹתָ ם אָ שׁוּב ְו ִרחַ ְמ ִתּים וַהֲ ִשׁב ִֹתים ִאישׁ לְ נַחֲ לָ תוֹ ו ְִאישׁ ְלאַ ְרצוֹ:
ְנִבנוּ
ת־דּ ְרכֵי ﬠַ ִמּי לְ ִה ָשּׁבֵ ﬠַ ִבּ ְשׁ ִמי חַ י־יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר ִל ְמּדוּ אֶ ת־ﬠַ ִמּי ְל ִה ָשּׁבֵ ﬠַ בַּ בָּ ﬠַ ל ו ְ
12:16וְהָ יָה ִאם־לָ מֹד י ְִל ְמדוּ אֶ ַ
ְבּתוֹ ﬠַ ִמּי:
12:17ו ְִאם ל ֹא י ְִשׁמָ עוּ ְונָתַ ְשׁ ִתּי אֶ ת־הַ גּוֹי הַ הוּא נָתוֹשׁ וְאַ בֵּ ד נְאֻ ם־יְהוָה:

ל־מ ְתנֶי וּבַ ַמּיִם ל ֹא ְת ִבאֵ הוּ:
ְשׂ ְמתּוֹ ﬠַ ָ
13:1כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֵ לַ י הָ לוֹ ו ְָקנִיתָ ְלּ אֵ זוֹר ִפּ ְשׁ ִתּים ו ַ
ל־מ ְתנָי:
13:2וָאֶ ְקנֶה אֶ ת־הָ אֵ זוֹר כִּ ְדבַ ר יְהוָה וָאָ ִשׂם ﬠַ ָ
13:3וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י ֵשׁנִית לֵ אמֹר:
ל־מ ְתנֶי וְקוּם לֵ פְּ ָרתָ ה וְטָ ְמנֵהוּ ָשׁם ִבּנְ ִקיק הַ סָּ לַ ע:
ַ 13:4קח אֶ ת־הָ אֵ זוֹר אֲ ֶשׁר ָקנִיתָ אֲ ֶשׁר ﬠַ ָ
אוֹתי:
13:5וָאֵ לֵ וָאֶ ְט ְמנֵהוּ ִבּ ְפ ָרת כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה ִ
נוֹ־שׁם:
יתי לְ טָ ְמ ָ
13:6וַי ְִהי ִמ ֵקּץ י ִָמים ַר ִבּים וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י קוּם לֵ ְפּ ָרתָ ה ו ְַקח ִמ ָשּׁם אֶ ת־הָ אֵ זוֹר אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
נְתּיו ָשׁ ָמּה ו ְִהנֵּה נִ ְשׁחַ ת הָ אֵ זוֹר ל ֹא ִיצְ לַ ח לַ כֹּל:
ר־ט ַמ ִ
13:7וָאֵ לֵ ְפּ ָר ָתה וָאֶ ְחפֹּ ר וָאֶ ַקּח אֶ ת־הָ אֵ זוֹר ִמן־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁ ְ
מ ר:
13:8וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
רוּשׁלַ ִם הָ ָרב:
ְהוּדה וְאֶ ת־גְּ אוֹן ְי ָ
13:9כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ָכּכָה אַ ְשׁ ִחית אֶ ת־גְּ אוֹן י ָ
ת־דּבָ ַרי הַ הֹ לְ כִ ים ִבּ ְשׁ ִררוּת ִלבָּ ם וַיּ ְֵלכוּ אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים לְ ﬠָ ְב ָדם
13:10הָ ﬠָ ם הַ זֶּה הָ ָרע הַ מֵּ אֲ נִים לִ ְשׁמוֹﬠַ אֶ ְ
ִיהי כָּאֵ זוֹר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ל ֹא־יִצְ לַ ח לַ כֹּל:
וּלְ ִה ְשׁתַּ חֲ ות לָ הֶ ם ו ִ
ְהוּדה
ֵי־אישׁ כֵּן ִה ְדבַּ ְק ִתּי אֵ לַ י אֶ ת־כָּל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־כָּל־בֵּ ית י ָ
13:11כִּ י כַּאֲ ֶשׁר י ְִדבַּ ק הָ אֵ זוֹר אֶ ל־מָ ְתנ ִ
נְאֻ ם־יְהוָה לִ ְהיוֹת לִ י לְ ﬠָ ם וּלְ ֵשׁם וְלִ ְת ִהלָּ ה וּלְ ִתפְ אָ ֶרת ְול ֹא ָשׁמֵ עוּ:
יאמרוּ אֵ לֶ י הֲ יָדֹﬠַ ל ֹא
13:12וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ יהֶ ם אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל־נֵבֶ ל י ִָמּלֵ א יָיִן ו ְִאם ְ
נ ֵַדע כִּ י כָל־נֵבֶ ל יִמָּ לֵ א יָיִן:
13:13וְאָ מַ ְר ָתּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ ַמ ר יְהוָה ִה ְננִי ְמ ַמלֵּ א אֶ ת־כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת וְאֶ ת־הַ ְמּלָ כִ ים הַ יֹּ ְשׁ ִבים לְ ָדוִד
ְרוּשׁלָ ִם ִשׁכָּרוֹן:
יאים וְאֵ ת כָּל־יֹ ְשׁבֵ י י ָ
ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ וְאֶ ת־הַ כֹּהֲ נִים וְאֶ ת־הַ נּ ְִב ִ
13:14וְנִפַּ צְ ִתּים ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו וְהָ אָ בוֹת וְהַ בָּ נִים י ְַח ָדּו נְאֻ ם־יְהוָה ל ֹא־אֶ ְחמוֹל וְל ֹא־אָ חוּס וְל ֹא אֲ ַרחֵ ם
מֵ הַ ְשׁ ִחיתָ ם:
ל־תּגְ בָּ הוּ כִּ י יְהוָה ִדּבֵּ ר:
ִ 13:15שׁ ְמעוּ וְהַ אֲ זִ ינוּ אַ ִ
יתם ְלאוֹר ְו ָשׂ ָמהּ
ָשׁף ו ְִקוִּ ֶ
וּב טֶ ֶרם י ְִתנַגְּ פוּ ַרגְ לֵ יכֶם ﬠַ ל־הָ ֵרי נ ֶ
ְ 13:16תּנוּ לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם כָּבוֹד ְבּטֶ ֶרם י ְַח ִשׁ ְ
לְ ַצ ְל ָמוֶת ישית ו ְִשׁית לַ ﬠ ֲָרפֶ ל:
ְת ַרד ﬠֵ ינִי ִדּ ְמﬠָ ה כִּ י נִ ְשׁבָּ ה ﬠֵ ֶדר
13:17ו ְִאם ל ֹא ִת ְשׁ ָמעוּהָ ְבּ ִמ ְס ָתּ ִרים ִתּ ְבכֶּה־נ ְַפ ִשׁי ִמ ְפּנֵי ֵגוָה ו ְָדמֹﬠַ ִתּ ְדמַ ע ו ֵ
יְהוָה:
אשׁיכֶם ﬠֲטֶ ֶרת ִתּ ְפאַ ְר ְתּכֶם:
ירה הַ ְשׁפִּ ילוּ ֵשׁבוּ כִּ י י ַָרד מֵ ָר ֵ
13:18אֱ מֹר לַ מֶּ לֶ וְלַ גְּ ִב ָ
לוֹמים:
ְהוּדה כֻּלָּ הּ הָ גְ לָ ת ְשׁ ִ
13:19ﬠָ ֵרי הַ ֶנּגֶב סֻ גְּ רוּ וְאֵ ין פֹּתֵ חַ הָ גְ לָ ת י ָ
נִתּן־לָ צ ֹאן ִתּ ְפאַ ְר ֵתּ :
ְ 13:20שׂ ִאי ﬠֵ ינֵיכֶם ְוּראיּ הַ בָּ ִאים ִמצָּפוֹן אַ יֵּה הָ ﬠֵ ֶדר ַ
אֹתם ﬠָ לַ ִי אַ לּ ִֻפים ְלר ֹאשׁ הֲ לוֹא חֲ בָ ִלים י ֹאחֱ זוּ כְּ מוֹ אֵ ֶשׁת לֵ ָדה:
13:21מַ ה־תּ ֹא ְמ ִרי כִּ י־י ְִפקֹד ﬠָ לַ ִי וְאַ ְתּ ִלמַּ ְד ְתּ ָ
ֹאמ ִרי ִבּלְ בָ בֵ מַ דּוּﬠַ ְק ָראֻ נִי אֵ לֶּ ה ְבּ רֹב ﬠֲו ֵנ ִנגְ לוּ שׁוּלַ ִי נ ְֶח ְמסוּ ﬠ ֲֵקבָ ִי :
13:22וְכִ י ת ְ
יטיב לִ מֻּ ֵדי הָ ֵרﬠַ :
כּוּשׁי עוֹרוֹ ְונ ֵָמ ר חֲ בַ ְר ֻבּרֹתָ יו גַּם־אַ ֶתּם תּוּכְ לוּ ְלהֵ ִ
ִ
13:23הֲ יַהֲ ֹפ
13:24וַאֲ ִפיצֵ ם כְּ ַקשׁ־עוֹבֵ ר ְלרוּחַ ִמ ְדבָּ ר:
אוֹתי ו ִַתּ ְב ְט ִחי בַּ ָשּׁ ֶקר:
ָת־מ ַדּ ִי ֵמ ִא ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה אֲ ֶשׁר ָשׁכַחַ ְתּ ִ
גוֹרלֵ ְמנ ִ
13:25זֶה ָ
ְ 13:26וגַם־אֲ נִי חָ ַשׂ ְפ ִתּי שׁוּלַ ִי ﬠַ ל־פָּ ָנ ִי וְנִ ְראָ ה ְקלוֹ ֵנ :
רוּשׁלַ ִם ל ֹא ִת ְטהֲ ִרי אַ חֲ ֵרי ָמ ַתי
יתי ִשׁ קּוּצָ ִי אוֹי לָ ְי ָ
נוּת ﬠַ ל־גְּ בָ עוֹת בַּ ָשּׂ ֶדה ָר ִא ִ
לוֹת ִי זִ ַמּת זְ ֵ
וּמצְ הֲ ַ
13:27נִאֻ פַ ִי ִ
עֹד:
ל־דּ ְב ֵרי הַ בַּ צָּ רוֹת:
14:1אֲ ֶשׁר הָ יָה ְדבַ ר־ ְיהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ ﬠַ ִ
רוּשׁלַ ִם ﬠָ לָ ָתה:
וּשׁﬠָ ֶריהָ אֻ ְמלְ לוּ ָק ְדרוּ לָ אָ ֶרץ וְצִ וְחַ ת ְי ָ
ְהוּדה ְ
14:2אָ ְבלָ ה י ָ
ֹאשׁם:
יקם בֹּשׁוּ וְהָ כְ ְלמוּ וְחָ פוּ ר ָ
עוֹריהֶ ם לַ מָּ יִם בָּ אוּ ﬠַ ל־גּ ִֵבים ל ֹא־מָ צְ אוּ מַ יִם ָשׁבוּ כְ לֵ יהֶ ם ֵר ָ
14:3וְאַ ִדּ ֵריהֶ ם ָשׁלְ חוּ צְ ֵ
ֹאשׁם:
ֶשׁם בָּ אָ ֶרץ בֹּשׁוּ ִאכּ ִָרים חָ פוּ ר ָ
14:4בַּ ﬠֲבוּר הָ אֲ ָדמָ ה חַ תָּ ה כִּ י ל ֹא־הָ יָה ג ֶ
14:5כִּ י גַם־אַ יֶּלֶ ת בַּ ָשּׂ ֶדה י ְָל ָדה וְﬠָ זוֹב כִּ י ל ֹא־הָ יָה ֶדּ ֶשׁא:
ל־שׁפָ יִם ָשׁאֲ פוּ רוּחַ ַכּתַּ נִּים כָּלוּ ﬠֵ ינֵיהֶ ם כִּ י־אֵ ין ﬠֵ ֶשׂב:
14:6וּפְ ָר ִאים ﬠָ ְמדוּ ﬠַ ְ
ֹתינוּ לְ חָ ָטאנוּ:
י־רבּוּ ְמשׁוּב ֵ
ֲשׂה לְ מַ ﬠַ ן ְשׁמֶ כִּ ַ
ִ 14:7אם־ﬠֲונֵינוּ ﬠָ נוּ בָ נוּ יְהוָה ﬠ ֵ
מוֹשׁיעוֹ ְבּﬠֵ ת צָ ָרה לָ ָמּה ִת ְהיֶה כְּ גֵר בָּ אָ ֶרץ וּכְ אֹ ֵרחַ נ ָָטה לָ לוּן:
ִ
ִ 14:8מ ְקוֵה י ְִשׂ ָראֵ ל
הוֹשׁיﬠַ וְאַ תָּ ה ְב ִק ְרבֵּ נוּ יְהוָה ו ְִשׁ ְמ ﬠָ לֵ ינוּ ִנ ְק ָרא
14:9לָ מָּ ה ִת ְהיֶה כְּ ִאישׁ נ ְִדהָ ם כְּ גִ בּוֹר ל ֹא־יוּכַל לְ ִ
אַ ל־תַּ נִּ חֵ נוּ:
14:10כֹּה־אָ ַמר יְהוָה לָ ﬠָ ם הַ זֶּה כֵּן אָ הֲ בוּ לָ נוּﬠַ ַרגְ לֵ יהֶ ם ל ֹא חָ ָשׂכוּ וַיהוָה ל ֹא ָרצָ ם ﬠַ ָתּה יִזְ כֹּר ﬠֲונָם ְויִפְ קֹ ד
חַ טּ ֹאתָ ם:
ל־תּ ְתפַּ לֵּ ל ְבּﬠַ ד־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה לְ טוֹבָ ה:
ֹאמר יְהוָה אֵ לָ י אַ ִ
14:11וַיּ ֶ

וּמ ְנחָ ה אֵ י ֶנ ִנּי ֹרצָם כִּ י בַּ חֶ ֶרב וּבָ ָרﬠָ ב וּבַ ֶדּבֶ ר אָ נֹכִ י ְמכַלֶּ ה
ל־רנָּתָ ם וְכִ י יַﬠֲלוּ עֹ לָ ה ִ
14:12כִּ י יָצֻמוּ אֵ י ֶננִּי שֹׁמֵ ﬠַ אֶ ִ
אוֹתָ ם:
י־שׁלוֹם אֱ מֶ ת
ֹא־ת ְראוּ חֶ ֶרב ְו ָרﬠָ ב ל ֹא־י ְִהיֶה לָ כֶם כִּ ְ
14:13וָאֹמַ ר אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנֵּה הַ נּ ְִב ִאים א ְֹמ ִרים לָ הֶ ם ל ִ
אֶ תֵּ ן לָ כֶם בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה:
יתים ְול ֹא ִדבַּ ְר ִתּי אֲ לֵ יהֶ ם חֲ זוֹן ֶשׁ ֶקר
נִבּ ִאים ִבּ ְשׁ ִמי ל ֹא ְשׁלַ ְח ִתּים ְול ֹא צִ וִּ ִ
14:14וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י ֶשׁ ֶקר הַ נּ ְִב ִאים ְ
ו ְֶקסֶ ם וֶאֱ לוּל וְתַ ְרמוּת לִ בָּ ם הֵ מָּ ה ִמ ְתנ ְַבּ ִאים לָ כֶם:
ֹא־שׁלַ ְח ִתּים וְהֵ ָמּה א ְֹמ ִרים חֶ ֶרב ְו ָרﬠָ ב ל ֹא י ְִהיֶה
14:15לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה ﬠַ ל־הַ נּ ְִב ִאים הַ נּ ְִבּ ִאים ִבּ ְשׁ ִמי וַאֲ נִי ל ְ
בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת בַּ חֶ ֶרב וּבָ ָרﬠָ ב יִתַּ מּוּ הַ נּ ְִב ִאים הָ הֵ מָּ ה:
ְרוּשׁלַ ִם ִמ ְפּנֵי הָ ָרﬠָ ב וְהַ חֶ ֶרב וְאֵ ין ְמ ַקבֵּ ר לָ הֵ ָמּה
14:16וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־הֵ מָּ ה נ ְִבּ ִאים לָ הֶ ם י ְִהיוּ מֻ ְשׁלָ כִ ים ְבּחֻ צוֹת י ָ
ת־רﬠָ תָ ם:
ְשׁפַ כְ ִתּי ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ ָ
וּבנֹתֵ יהֶ ם ו ָ
וּבנֵיהֶ ם ְ
הֵ מָּ ה נְ ֵשׁיהֶ ם ְ
ל־תּ ְדמֶ ינָה כִּ י ֶשׁבֶ ר גָּדוֹל נִ ְשׁ ְבּ ָרה
ְיוֹמם וְאַ ִ
14:17וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ יהֶ ם אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ֵתּ ַר ְדנָה ﬠֵ ינַי ִדּ ְמﬠָ ה לַ יְלָ ה ו ָ
ְבּתוּלַ ת בַּ ת־ﬠַ ִמּי מַ כָּה נ ְַחלָ ה ְמ ֹאד:
אתי הָ ﬠִ יר ו ְִהנֵּה ַתּחֲ לוּאֵ י ָרﬠָ ב כִּ י־גַם־נ ִָביא גַם־כֹּהֵ ן סָ חֲ רוּ
ָצָאתי הַ ָשּׂ ֶדה ו ְִהנֵּה חַ לְ לֵ י־חֶ ֶרב ו ְִאם בָּ ִ
ִ 14:18אם־י ִ
אֶ ל־אֶ ֶרץ ְול ֹא י ָָד עוּ:
יתנוּ וְאֵ ין לָ נוּ ַמ ְרפֵּ א ַקוֵּה לְ ָשׁלוֹם וְאֵ ין טוֹב
ם־בּצִ יּוֹן ָגּﬠֲלָ ה נַפְ ֶשׁ ַמדּוּﬠַ ִהכִּ ָ
ְהוּדה ִא ְ
14:19הֲ ָמאֹ ס מָ אַ ְס ָתּ אֶ ת־י ָ
וּלְ ﬠֵ ת מַ ְרפֵּ א ו ְִהנֵּה ְבﬠָ תָ ה:
14:20י ַָדﬠְ נוּ יְהוָה ִר ְשׁﬠֵ נוּ ﬠֲון אֲ בוֹתֵ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוּ לָ :
ית ִא ָתּנוּ:
בוֹד זְ ֹכ ר אַ ל־תָּ פֵ ר ְבּ ִר ְ
ל־תּנַבֵּ ל כִּ סֵּ א כְ ֶ
ל־תּנְאַ ץ לְ מַ ﬠַ ן ִשׁ ְמ אַ ְ
14:21אַ ִ
14:22הֲ יֵשׁ ְבּהַ ְבלֵ י הַ גּוֹיִם מַ גְ ִשׁ ִמים ו ְִאם־הַ ָשּׁמַ יִם י ְִתּנוּ ְר ִב ִבים הֲ ל ֹא אַ ָתּה־הוּא יְהוָה אֱ הֵ ינוּ וּ ְנ ַקוֶּה־לָּ כִּ י־אַ ָתּה
ﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה:
וּשׁמוּאֵ ל לְ פָ נַי אֵ ין נ ְַפ ִשׁי אֶ ל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה ַשׁלַּ ח ֵמﬠַ ל־פָּ נַי ְו ֵיצֵאוּ:
ֹשׁה ְ
15:1וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י ִאם־יַ ֲﬠמֹד מ ֶ
ֹאמ רוּ אֵ לֶ י אָ נָה ֵנצֵא וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֲ ֶשׁ ר לַ ָמּוֶת לַ ָמּוֶת וַאֲ ֶשׁר לַ חֶ ֶרב לַ חֶ ֶרב וַאֲ ֶשׁר
15:2וְהָ יָה כִּ י־י ְ
לָ ָרﬠָ ב לָ ָרﬠָ ב וַאֲ ֶשׁר לַ ְשּׁ ִבי לַ ֶשּׁ ִבי:
15:3וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠֲלֵ יהֶ ם אַ ְרבַּ ע ִמ ְשׁפָּ חוֹת נְאֻ ם־יְהוָה אֶ ת־הַ חֶ ֶרב לַ הֲ רֹג וְאֶ ת־הַ כְּ לָ ִבים ִל ְסחֹ ב וְאֶ ת־עוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם
וּלהַ ְשׁ ִחית:
וְאֶ ת־בֶּ הֱ מַ ת הָ אָ ֶרץ לֶ אֱ כֹל ְ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ﬠַ ל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ִבּ
ַשּׁה בֶ ן־י ְִחזְ ִקיָּהוּ ֶמלֶ י ָ
15:4וּנְתַ ִתּים ִלזְ וָﬠָ ה לְ כֹל ַמ ְמלְ כוֹת הָ אָ ֶרץ ִבּגְ לַ ל ְמנ ֶ
וּמי יָסוּר לִ ְשׁאֹל לְ ָשׁ ם לָ :
ִ
וּמי יָנוּד לָ
רוּשׁלַ ִם ִ
15:5כִּ י ִמי־י ְַחמֹל ﬠָ לַ ִי ְי ָ
יתי ִהנָּחֵ ם:
ית נ ְִלאֵ ִ
15:6אַ ְתּ נָטַ ְשׁ ְתּ א ִֹתי נְאֻ ם־יְהוָה אָ חוֹר ֵתּלֵ כִ י וָאַ ט אֶ ת־י ִָדי ﬠָ לַ ִי וָאַ ְשׁ ִח ֵ
לוֹא־שׁבוּ:
ָ
15:7וָאֶ זְ ֵרם ְבּ ִמזְ ֶרה ְבּ ַשׁﬠ ֲֵרי הָ אָ ֶרץ ִשׁכּ ְַל ִתּי ִאבַּ ְד ִתּי אֶ ת־ﬠַ ִמּי ִמ ַדּ ְרכֵיהֶ ם
אתי לָ הֶ ם ﬠַ ל־אֵ ם בָּ חוּר שׁ ֵֹדד בַּ צָּהֳ ָריִם ִהפַּ ְל ִתּי ﬠֲלֵ יהֶ ם ִפּ ְתאֹ ם ִﬠיר
ֹתו ֵמחוֹל י ִַמּים הֵ בֵ ִ
מוּ־לי אַ ְל ְמנ ָ
ִ
15:8ﬠָ צְ
וּבֶ הָ לוֹת:
יתם לַ חֶ ֶרב אֶ ֵתּן ִל ְפנֵי
וּשׁאֵ ִר ָ
בּוֹשׁה וְחָ פֵ ָרה ְ
ָ
15:9אֻ ְמלְ לָ ה יֹ לֶ ֶדת הַ ִשּׁ ְבﬠָ ה נָפְ חָ ה נַפְ ָשׁהּ בָּ א ִשׁ ְמ ָשׁהּ ְבּעֹד יוֹמָ ם
אֹ יְבֵ יהֶ ם נְאֻ ם־יְהוָה:
ָשׁוּ־בי ֻכּ ה ְמ ַק ְללַ ונִי:
ִ
יתי ְול ֹא־נ
15:10אוֹי־לִ י ִא ִמּי כִּ י יְלִ ְד ִתּנִי ִאישׁ ִריב ו ְִאישׁ ָמדוֹן ְלכָל־הָ אָ ֶרץ ל ֹא־נ ִָשׁ ִ
וּבﬠֵ ת ָצ ָרה אֶ ת־הָ ֹאיֵב:
ת־רﬠָ ה ְ
יתי לְ טוֹב ִאם־לוֹא ִהפְ גּ ְַﬠ ִתּי ְב ְבּﬠֵ ָ
15:11אָ מַ ר יְהוָה ִאם־ל ֹא שרותך ֵשׁ ִר ִ
15:12הֲ יָרֹﬠַ בַּ ְרזֶל בַּ ְרזֶל ִמ ָצּפוֹן וּ ְנחֹ ֶשׁת:
וּבכָל־גְּ בוּלֶ י :
וּבכָל־חַ טּ ֹאותֶ י ְ
15:13חֵ ילְ וְאוֹצְ רוֹתֶ י לָ בַ ז אֶ תֵּ ן ל ֹא ִב ְמ ִחיר ְ
תּוּקד:
ָ
 15:14וְהַ ﬠֲבַ ְד ִתּי  1אֶ ת־ ֹאיְבֶ י ְבּאֶ ֶרץ ל ֹא י ָָדﬠְ תָּ כִּ י־אֵ שׁ ָק ְדחָ ה ְבאַ פִּ י ﬠֲלֵ יכֶם
15:15אַ ָתּה י ַָדﬠְ תָּ יְהוָה זָכְ ֵר ִני וּפָ ְק ֵדנִי ו ְִהנּ ֶָקם לִ י מֵ ר ְֹדפַ י אַ ל־לְ אֶ ֶר אַ ְפּ ִתּ ָקּחֵ נִי ַדּע ְשׂאֵ ִתי ﬠָ לֶ י חֶ ְרפָּ ה:
15:16נ ְִמצְ אוּ ְדבָ ֶרי וָאֹכְ לֵ ם וַי ְִהי ְדבָ ְר לִ י לְ ָשׂשׂוֹן וּלְ ִשׂ ְמחַ ת לְ בָ ִבי כִּ י־ ִנ ְק ָרא ִשׁ ְמ ﬠָ לַ י יְהוָה אֱ הֵ י
צְ בָ אוֹת:
סוֹד־מ ַשׂחֲ ִקים וָאֶ ﬠְ ז ִמפְּ נֵי י ְָד בָּ ָדד י ַָשׁ ְב ִתּי כִּ י־זַﬠַ ם ִמלֵּ אתָ נִי:
ְ
15:17ל ֹא־י ַָשׁ ְב ִתּי ְב
נוּשׁה מֵ אֲ ָנה הֵ ָרפֵ א הָ יוֹ ִת ְהיֶה ִלי כְּ מוֹ אַ כְ זָב ַמיִם ל ֹא נֶאֱ ָמנוּ:
וּמכּ ִָתי אֲ ָ
15:18לָ ָמּה הָ יָה כְ אֵ ִבי נֶצַח ַ
יב ְלפָ נַי תַּ ֲﬠמֹד ו ְִאם־תּוֹצִ יא י ָָקר ִמזּוֹלֵ ל כְּ ִפי ִת ְהיֶה יָשֻׁ בוּ הֵ ָמּה אֵ לֶ י
ם־תּשׁוּב וַאֲ ִשׁ ְ
15:19לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה ִא ָ
וְאַ תָּ ה ל ֹא־תָ שׁוּב אֲ לֵ יהֶ ם:
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וּלהַ צִּ ילֶ
הוֹשׁי ֲﬠ ְ
י־א ְתּ אֲ נִ י ְל ִ
צוּרה ְונִלְ חֲ מוּ אֵ לֶ י ְול ֹא־יוּכְ לוּ לָ כִּ ִ
15:20וּנְתַ ִתּי לָ ﬠָ ם הַ ֶזּה לְ חוֹמַ ת ְנחֹ ֶשׁת ְבּ ָ
נְאֻ ם־יְהוָה:
15:21ו ְִהצַּלְ ִתּי ִמיַּד ָרﬠִ ים וּפְ ִד ִתי ִמכַּף ﬠָ ִרצִ ים:
מ ר:
16:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ֹא־ת ַקּח לְ ִא ָשּׁה וְל ֹא־י ְִהיוּ לְ בָּ נִים וּבָ נוֹת בַּ ָמּקוֹם הַ ֶזּה:
16:2ל ִ
בוֹתם
ֹתם הַ יֹּ ְלדוֹת אוֹתָ ם וְﬠַ ל־אֲ ָ
ל־אמּ ָ
לּוֹדים בַּ ָמּקוֹם הַ זֶּה וְﬠַ ִ
16:3כִּ י־כֹה אָ ַמר יְהוָה ﬠַ ל־הַ בָּ נִים וְﬠַ ל־הַ בָּ נוֹת הַ יִּ ִ
אוֹתם בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת:
ָ
מּוֹל ִדים
הַ ִ
נִבלָ ָתם
ְתה ְ
ל־פּנֵי הָ אֲ ָד ָמה י ְִהיוּ וּבַ חֶ ֶרב וּבָ ָרﬠָ ב יִכְ לוּ וְהָ י ָ
ְ 16:4ממוֹתֵ י ַתחֲ ל ִֻאים יָמֻ תוּ ל ֹא יִסָּ ְפדוּ ְול ֹא י ִָקּבֵ רוּ ְלד ֶֹמן ﬠַ ְ
לְ מַ אֲ כָל לְ עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם וּלְ בֶ הֱ מַ ת הָ אָ ֶרץ:
לוֹמי מֵ אֵ ת
ת־שׁ ִ
ְ
ל־תּנֹד לָ הֶ ם כִּ י־אָ סַ פְ ִתּי אֶ
16:5כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה אַ ל־תָּ בוֹא בֵּ ית מַ ְרזֵחַ וְאַ ל־תֵּ לֵ ִל ְספּוֹד וְאַ ָ
הָ ﬠָ ם־הַ זֶּ ה נְאֻ ם־יְהוָה אֶ ת־הַ חֶ סֶ ד וְאֶ ת־הָ ַרחֲ ִמים:
וּקטַ נִּים בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ל ֹא י ִָקּבֵ רוּ ְול ֹא־ ִי ְספְּ דוּ לָ הֶ ם ְול ֹא י ְִתגֹּ ַדד ְול ֹא ִי ָקּ ֵרחַ לָ הֶ ם:
16:6וּמֵ תוּ גְ דֹלִ ים ְ
ל־אמּוֹ:
נְחוּמים ﬠַ ל־אָ ִביו וְﬠַ ִ
ִ
אוֹתם כּוֹס ַתּ
ָ
16:7וְל ֹא־יִפְ ְרסוּ לֶ חֶ ם ﬠַ ל־אֵ בֶ ל ְלנַחֲ מוֹ ﬠַ ל־מֵ ת וְל ֹא־י ְַשׁקוּ
אוֹתם לֶ אֱ כֹל ו ְִל ְשׁתּוֹת:
ָ
ֹא־תבוֹא לָ ֶשׁבֶ ת
ית־מ ְשׁ ֶתּה ל ָ
ִ
16:8וּבֵ
וּבימֵ יכֶם קוֹל ָשׂשׂוֹן ְו קוֹל
16:9כִּ י כֹה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִהנְ נִי מַ ְשׁ ִבּית ִמן־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה לְ ﬠֵ ינֵיכֶם ִ
ִשׂ ְמחָ ה קוֹל חָ תָ ן ְו קוֹל כַּלָּ ה:
ל־מה ִדבֶּ ר יְהוָה ﬠָ לֵ ינוּ אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה
16:10וְהָ יָה כִּ י תַ גִּ יד לָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְאָ ְמרוּ אֵ לֶ י ﬠַ ֶ
הַ גְּ דוֹלָ ה הַ זּ ֹאת וּמֶ ה ﬠֲונֵנוּ וּמֶ ה חַ טָּ אתֵ נוּ אֲ ֶשׁר חָ ָטאנוּ לַ יהוָה אֱ הֵ ינוּ:
אוֹתי נְאֻ ם־יְהוָה וַיֵּלְ כוּ אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים וַיַּﬠַ ְבדוּם וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ
16:11וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם ﬠַ ל אֲ ֶשׁר־ﬠָ זְ בוּ אֲ בוֹתֵ יכֶם ִ
ת־תּוֹר ִתי ל ֹא ָשׁמָ רוּ:
ָ
ְאֹתי ﬠָ זָבוּ וְאֶ
לָ הֶ ם ו ִ
בוֹתיכֶם ו ְִה ְנּכֶם הֹ ְלכִ ים ִאישׁ אַ חֲ ֵרי ְשׁ ִררוּת לִ בּוֹ־הָ ָרע ְל ִבלְ ִתּי ְשׁמֹﬠַ אֵ לָ י:
עֹתם לַ ﬠֲשׂוֹת ֵמאֲ ֵ
16:12וְאַ תֶּ ם הֲ ֵר ֶ
ם־שׁם אֶ ת־אֱ ִהים
16:13וְהֵ ַטלְ ִתּי אֶ ְתכֶם ֵמﬠַ ל הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ל ֹא י ְַדﬠְ תֶּ ם אַ תֶּ ם וַאֲ בוֹתֵ יכֶם ַוﬠֲבַ ְד ֶתּ ָ
יוֹמם וָלַ יְלָ ה אֲ ֶשׁ ר ל ֹא־אֶ ֵתּן לָ כֶם חֲ נִ ינָה:
אֲ חֵ ִרים ָ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ְ
16:14לָ כֵן ִהנֵּה־י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה ְול ֹא־יֵאָ מֵ ר עוֹד חַ י־יְהוָה אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלָ ה אֶ
וּמכֹּל הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר ִה ִדּיחָ ם ָשׁ ָמּה וַהֲ ִשׁ ֹב ִתים
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ צָפוֹן ִ
ְ
16:15כִּ י ִאם־חַ י־יְהוָה אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלָ ה אֶ
ﬠַ ל־אַ ְדמָ תָ ם אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לַ אֲ בוֹתָ ם:
ִ 16:16הנְנִי שֹׁלֵ חַ לדוגים ְל ַדיָּגִ ים ַר ִבּים נְ אֻ ם־יְהוָה ו ְִדיגוּם וְאַ חֲ ֵרי־כֵן אֶ ְשׁלַ ח ְל ַר ִבּים ַציּ ִָדים ְוצָדוּם ֵמﬠַ ל כָּל־הַ ר
יקי הַ ְסּלָ ﬠִ ים:
וּמ ְנּ ִק ֵ
וּמֵ ﬠַ ל כָּל־גִּ ְבﬠָ ה ִ
ָל־דּ ְרכֵיהֶ ם ל ֹא ִנ ְס ְתּרוּ ִמלְּ פָ נָי וְל ֹא־נִ צְ פַּ ן ﬠֲונָם ִמ ֶנּגֶד ﬠֵ ינָי:
16:17כִּ י ﬠֵ ינַי ﬠַ ל־כּ ַ
16:18ו ְִשׁלַּ ְמ ִתּי ִראשׁוֹנָה ִמ ְשׁנֵה ﬠֲונָם וְחַ טָּ אתָ ם ﬠַ ל חַ לְּ לָ ם אֶ ת־אַ ְרצִ י ְבּנ ְִבלַ ת ִשׁקּוּצֵיהֶ ם וְתוֹﬠֲבוֹתֵ יהֶ ם מָ לְ אוּ
אֶ ת־נַחֲ לָ ִתי:
־שׁ ֶקר נָחֲ לוּ אֲ בוֹתֵ ינוּ הֶ בֶ ל
ֶ
ֹאמ רוּ אַ
נוּסי ְבּיוֹם ָצ ָרה אֵ לֶ י גּוֹיִם יָבֹאוּ מֵ אַ פְ סֵ י־אָ ֶרץ ְוי ְ
וּמ ִ
16:19יְהוָה ﬠֻזִּ י וּמָ ﬠֻזִּ י ְ
מוֹﬠיל:
וְאֵ ין־בָּ ם ִ
ֲשׂה־לּוֹ אָ ָדם אֱ ִהים וְהֵ ָמּה ל ֹא אֱ ִהים:
16:20הֲ ַיﬠ ֶ
י־שׁ ִמי יְהוָה:
בוּר ִתי ְוי ְָדעוּ כִּ ְ
אוֹדיﬠֵ ם אֶ ת־י ִָדי וְאֶ ת־גְּ ָ
מוֹדיﬠָ ם בַּ פַּ ﬠַ ם הַ זּ ֹאת ִ
16:21לָ כֵן ִהנְ נִי ִ
וּל ַק ְרנוֹת ִמזְ ְבּחוֹתֵ יכֶם:
רוּשׁה ﬠַ ל־לוּחַ ִלבָּ ם ְ
הוּדה כְּ תוּבָ ה ְבּﬠֵ ט בַּ ְרזֶל ְבּצִ ֹפּ ֶרן ָשׁ ִמיר חֲ ָ
17:1חַ ַטּאת ְי ָ
חוֹתם וַאֲ ֵשׁ ֵריהֶ ם ﬠַ ל־ﬠֵ ץ ַר ֲﬠנָן ﬠַ ל גְּ בָ עוֹת הַ גְּ בֹהוֹת:
17:2כִּ זְ כֹּר ְבּנֵיהֶ ם ִמזְ ְבּ ָ
17:3הֲ ָר ִרי בַּ ָשּׂ ֶדה חֵ ילְ כָל־אוֹצְ רוֹתֶ י לָ בַ ז אֶ תֵּ ן בָּ מֹתֶ י ְבּחַ טָּ את ְבּכָל־גְּ בוּלֶ י :
וּב ִמנַּחֲ לָ ְת אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לָ וְהַ ﬠֲבַ ְד ִתּי אֶ ת־ ֹאיְבֶ י בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁ ר ל ֹא־י ָָד ְﬠ ָתּ כִּ י־אֵ שׁ ְק ַד ְח ֶתּם ְבּאַ ִפּי
ְשׁמַ ְטתָּ ה ְ
17:4ו ָ
תּוּקד:
ָ
ﬠַ ד־עוֹלָ ם
וּמן־יְהוָה יָסוּר ִלבּוֹ:
ְשׂם בָּ ָשׂר זְ רֹעוֹ ִ
17:5כֹּה אָ מַ ר ְיהוָה אָ רוּר הַ גֶּבֶ ר אֲ ֶשׁר י ְִב טַ ח בָּ אָ ָדם ו ָ
ְשׁכַן חֲ ֵר ִרים בַּ ִמּ ְדבָּ ר אֶ ֶרץ ְמלֵ חָ ה ְול ֹא תֵ ֵשׁב:
17:6וְהָ יָה כְּ ﬠַ ְרﬠָ ר בָּ ﬠ ֲָרבָ ה ְול ֹא י ְִראֶ ה כִּ י־יָבוֹא טוֹב ו ָ
17:7בָּ רוּ הַ גֶּבֶ ר אֲ ֶשׁר י ְִבטַ ח בַּ יהוָה וְהָ יָה יְהוָה ִמ ְבטַ חוֹ:
ְשׁלַּ ח ָשׁ ָר ָשׁיו ְול ֹא ירא ִי ְראֶ ה כִּ י־יָב ֹא חֹ ם וְהָ יָה ﬠָ לֵ הוּ ַר ֲﬠנָן וּ ִב ְשׁנַת
17:8וְהָ יָה כְּ ﬠֵ ץ ָשׁתוּל ﬠַ ל־מַ יִם וְﬠַ ל־יוּבַ ל י ַ
בַּ צּ ֶֹרת ל ֹא י ְִדאָ ג ְול ֹא י ִָמישׁ מֵ ﬠֲשׂוֹת פֶּ ִרי:
17:9ﬠָ קֹב הַ לֵּ ב ִמכֹּל וְאָ נֻשׁ הוּא ִמי י ֵָדﬠֶ נּוּ:
17:10אֲ נִי יְהוָה חֹ ֵקר לֵ ב בֹּחֵ ן כְּ לָ יוֹת וְלָ ֵתת ְל ִאישׁ כדרכו כִּ ְד ָרכָיו כִּ ְפ ִרי ַמﬠֲלָ לָ יו:
וּבאַ חֲ ִריתוֹ י ְִהיֶה נָבָ ל:
17:11קֹ ֵרא ָדגַר ְול ֹא יָלָ ד עֹ ֶשׂה עֹ ֶשׁר ְול ֹא ְב ִמ ְשׁפָּ ט בַּ חֲ צִ י ימו יָמָ יו יַﬠַ זְ בֶ נּוּ ְ
17:12כִּ סֵּ א כָבוֹד ָמרוֹם מֵ ִראשׁוֹן ְמקוֹם ִמ ְק ָדּ ֵשׁנוּ:

ְסוּרי בָּ אָ ֶרץ ִיכּ ֵָתבוּ כִּ י ﬠָ זְ בוּ ְמקוֹר ַמיִם־חַ יִּ ים אֶ ת־יְהוָה:
ִ 17:13מ ְקוֵה י ְִשׂ ָראֵ ל יְהוָה כָּל־עֹזְ בֶ י יֵבֹשׁוּ ו ַ
ָשׁﬠָ ה כִּ י ְת ִהלָּ ִתי אָ תָּ ה:
הוֹשׁיﬠֵ נִי ו ְִאוּ ֵ
ִ
ְ 17:14רפָ אֵ ִני יְהוָה וְאֵ ָרפֵ א
אֹמ ִרים אֵ לָ י אַ יֵּה ְדבַ ר־יְהוָה יָבוֹא נָא:
ִ 17:15הנֵּה־הֵ מָּ ה ְ
ֵיתי אַ ָתּה י ָָדﬠְ ָתּ מוֹצָ א ְשׂפָ ַתי ֹנכַח פָּ נֶי הָ יָה:
17:16וַאֲ נִי ל ֹא־אַ צְ ִתּי ֵמרֹﬠֶ ה אַ חֲ ֶרי וְיוֹם אָ נוּשׁ ל ֹא ִה ְתאַ וּ ִ
ֵה־לי לִ ְמ ִחתָּ ה מַ חֲ ִסי־אַ ָתּה ְבּיוֹם ָרﬠָ ה:
ל־תּ ְהי ִ
17:17אַ ִ
וּמ ְשׁנֶה ִשׁבָּ רוֹן
ֹשׁה אָ נִי יֵחַ תּוּ הֵ מָּ ה וְאַ ל־אֵ חַ תָּ ה אָ נִי הָ ִביא ﬠֲלֵ יהֶ ם יוֹם ָרﬠָ ה ִ
17:18יֵבֹשׁוּ ר ְֹדפַ י וְאַ ל־אֵ ב ָ
ָשׁ ְב ֵרם:
וּבכֹל
ְהוּדה וַאֲ ֶשׁר יֵצְ אוּ בוֹ ְ
17:19כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֵ לַ י הָ וְﬠָ מַ ְדתָּ ְבּ ַשׁﬠַ ר ְבּנֵי־עם הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ָיבֹאוּ בוֹ ַמ ְלכֵי י ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
ַשׁﬠ ֲֵרי י ָ
רוּשׁלָ ִם הַ בָּ ִאים בַּ ְשּׁﬠָ ִרים
ְהוּדה ְוכֹל יֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
ְהוּדה ְוכָל־י ָ
17:20וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה מַ לְ כֵי י ָ
הָ אֵ לֶּ ה:
ְרוּשׁלָ ִם:
אתם ְבּ ַשׁﬠ ֲֵרי י ָ
ל־תּ ְשׂאוּ מַ ָשּׂא ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת וַהֲ בֵ ֶ
17:21כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִה ָשּׁ ְמרוּ ְבּנַפְ שׁוֹתֵ יכֶם וְאַ ִ
יתי
ָל־מלָ אכָה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ ו ְִק ַדּ ְשׁ ֶתּם אֶ ת־יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת כַּאֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
ְ 17:22ול ֹא־תוֹצִ יאוּ ַמ ָשּׂא ִמבָּ תֵּ יכֶם ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ְוכ ְ
אֶ ת־אֲ בוֹתֵ יכֶם:
17:23וְל ֹא ָשׁ ְמעוּ ְול ֹא ִהטּוּ אֶ ת־אָ זְ נָם וַיּ ְַקשׁוּ אֶ ת־ﬠָ ְרפָּ ם ְל ִבלְ ִתּי שומע ְשׁמוֹﬠַ וּלְ ִב ְל ִתּי ַקחַ ת מוּסָ ר:
וּל ַק ֵדּשׁ
ם־שׁמֹﬠַ ִתּ ְשׁ ְמעוּן אֵ לַ י נְאֻ ם־יְהוָה ְל ִב ְל ִתּי הָ ִביא מַ ָשּׂא ְבּ ַשׁﬠ ֲֵרי הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ְ
17:24וְהָ יָה ִא ָ
ָל־מלָ אכָה:
אֶ ת־יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת לְ ִב ְל ִתּי ﬠֲשׂוֹת־בה בּוֹ כּ ְ
ְשׂ ֵריהֶ ם ִאישׁ
סּוּסים הֵ ָמּה ו ָ
ְשׂ ִרים יֹ ְשׁ ִבים ﬠַ ל־כִּ סֵּ א ָדוִד רֹכְ ִבים בָּ ֶרכֶב וּבַ ִ
17:25וּבָ אוּ ְב ַשׁﬠ ֲֵרי הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְמלָ כִ ים ו ָ
רוּשׁלָ ִם ְוי ְָשׁבָ ה הָ ִﬠיר־הַ זּ ֹאת ְלעוֹלָ ם:
ְהוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
י ָ
וּמן־הַ ֶנּגֶב ְמ ִב ִאים עוֹלָ ה ְוזֶבַ ח
וּמן־הָ הָ ר ִ
וּמן־הַ ְשּׁפֵ לָ ה ִ
רוּשׁלַ ִם וּמֵ אֶ ֶרץ ִבּ ְני ִָמן ִ
וּמ ְסּ ִביבוֹת ְי ָ
ְהוּדה ִ
17:26וּבָ אוּ מֵ ﬠָ ֵרי־י ָ
תוֹדה בֵּ ית יְהוָה:
וּמ ִבאֵ י ָ
וּמנְ חָ ה וּלְ בוֹנָה ְ
ִ
רוּשׁלַ ִם ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת
וּל ִב ְל ִתּי ְשׂאֵ ת ַמ ָשּׂא וּב ֹא ְבּ ַשׁﬠ ֲֵרי ְי ָ
17:27ו ְִאם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ אֵ לַ י ְל ַק ֵדּשׁ אֶ ת־יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ְ
ְרוּשׁלַ ִם וְל ֹא ִתכְ בֶּ ה:
צַּתּי אֵ שׁ ִבּ ְשׁﬠָ ֶריהָ וְאָ כְ לָ ה אַ ְר ְמנוֹת י ָ
ו ְִה ִ
18:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ מֵ אֵ ת יְהוָה לֵ אמֹר:
ת־דּבָ ָרי:
ְשׁמָּ ה אַ ְשׁ ִמי ֲﬠ אֶ ְ
18:2קוּם ְוי ַָר ְדתָּ בֵּ ית הַ יּוֹ ֵצר ו ָ
18:3וָאֵ ֵרד בֵּ ית הַ יּוֹצֵר והנהו ו ְִהנֵּה־הוּא עֹ ֶשׂה ְמלָ אכָה ﬠַ ל־הָ אָ ְב ָניִם:
ֲשׂהוּ כְּ ִלי אַ חֵ ר כַּאֲ ֶשׁר י ַָשׁר ְבּﬠֵ ינֵי הַ יּוֹצֵ ר לַ ﬠֲשׂוֹת:
ְשׁב ַו ַיּﬠ ֵ
18:4וְנִ ְשׁחַ ת הַ כְּ לִ י אֲ ֶשׁר הוּא עֹ ֶשׂה בַּ חֹ מֶ ר ְבּיַד הַ יּוֹצֵ ר ו ָ
18:5וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמוֹר:
18:6הֲ כַיּוֹ ֵצר הַ זֶּה ל ֹא־אוּכַל לַ ﬠֲשׂוֹת לָ כֶם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם־יְהוָה ִהנֵּה כַחֹ מֶ ר ְבּיַד הַ יּוֹ ֵצר כֵּן־אַ ֶתּם ְבּי ִָדי בֵּ ית
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֶ 18:7רגַע אֲ ַדבֵּ ר ﬠַ ל־גּוֹי וְﬠַ ל־מַ ְמלָ כָה לִ ְנתוֹשׁ וְלִ נְתוֹץ וּלְ הַ אֲ ִביד:
ְשׁב הַ גּוֹי הַ הוּא ֵמ ָרﬠָ תוֹ אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי ﬠָ לָ יו וְנִ חַ ְמ ִתּי ﬠַ ל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר חָ ַשׁ ְב ִתּי לַ ﬠֲשׂוֹת לוֹ:
18:8ו ָ
18:9ו ְֶרגַע אֲ ַדבֵּ ר ﬠַ ל־גּוֹי וְﬠַ ל־מַ ְמלָ כָה לִ ְבנֹת ו ְִל ְנטֹ ﬠַ :
יטיב אוֹתוֹ:
קוֹלי וְנִ חַ ְמ ִתּי ﬠַ ל־הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר אָ ַמ ְר ִתּי ְלהֵ ִ
18:10וְﬠָ ָשׂה הרעה הָ ַרע ְבּﬠֵ ינַי ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמֹﬠַ ְבּ ִ
רוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמר יְהוָה ִהנֵּה אָ נֹכִ י יוֹצֵ ר ﬠֲלֵ יכֶם ָרﬠָ ה
ל־יוֹשׁבֵ י ְי ָ
ְ
ְהוּדה וְﬠַ
ל־אישׁ־י ָ
18:11וְﬠַ תָּ ה אֱ מָ ר־נָא אֶ ִ
וּמﬠַ ְללֵ יכֶם:
יטיבוּ ַד ְרכֵיכֶם ַ
וְחֹ ֵשׁב ﬠֲלֵ יכֶם ַמחֲ ָשׁבָ ה שׁוּבוּ נָא ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ָרﬠָ ה וְהֵ ִ
ֲשׂה:
18:12וְאָ ְמרוּ נוֹאָ שׁ כִּ י־אַ חֲ ֵרי מַ ְח ְשׁבוֹתֵ ינוּ נֵלֵ ו ְִאישׁ ְשׁ ִררוּת לִ בּוֹ־הָ ָרע ַנﬠ ֶ
18:13לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ַשׁאֲ לוּ־נָא בַּ גּוֹיִם ִמי ָשׁמַ ע כָּאֵ לֶּ ה ַשׁﬠֲרֻ ִרת ﬠָ ְשׂתָ ה ְמאֹד ְבּתוּלַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל:
18:14הֲ יַ ֲﬠזֹב ִמצּוּר ָשׂ ַדי ֶשׁלֶ ג לְ בָ נוֹן ִאם־ ִינּ ְָתשׁוּ מַ יִם ז ִָרים ָק ִרים נוֹזְ ִלים:
נְתיבוֹת ֶדּ ֶר ל ֹא ְסלוּלָ ה:
י־שׁכֵחֻ נִ י ﬠַ ִמּי לַ ָשּׁוְא י ְַק ֵטּרוּ ַויַּכְ ִשׁלוּם ְבּ ַד ְרכֵיהֶ ם ְשׁ ִבילֵ י עוֹלָ ם לָ לֶ כֶת ִ
18:15כִּ ְ
18:16לָ שׂוּם אַ ְרצָם לְ ַשׁמָּ ה שרוקת ְשׁ ִריקוֹת עוֹלָ ם כֹּל עוֹבֵ ר ﬠָ לֶ יהָ ִישֹּׁם ְויָנִיד ְבּר ֹאשׁוֹ:
ידם:
־ק ִדים אֲ פִ י ֵצם לִ פְ נֵי אוֹיֵב עֹ ֶרף וְל ֹא־פָ נִים אֶ ְראֵ ם ְבּיוֹם אֵ ָ
18:17כְּ רוּחַ ָ
תּוֹרה ִמכֹּהֵ ן וְﬠֵ צָה ֵמחָ כָם ו ְָדבָ ר ִמנּ ִָביא ְלכוּ
ֹאמרוּ ְלכוּ ְונ ְַח ְשׁבָ ה ﬠַ ל־ ִי ְר ְמיָהוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת כִּ י ל ֹא־ת ֹאבַ ד ָ
ַ 18:18ויּ ְ
ָל־דּבָ ָריו:
ְו ַנכֵּהוּ בַ לָּ שׁוֹן וְאַ ל־נ ְַק ִשׁיבָ ה אֶ ל־כּ ְ
וּשׁמַ ע לְ קוֹל י ְִריבָ י:
18:19הַ ְק ִשׁיבָ ה יְהוָה אֵ לָ י ְ
18:20הַ יְשֻׁ לַּ ם תַּ חַ ת־טוֹבָ ה ָרﬠָ ה כִּ י־כָרוּ שׁוּחָ ה לְ נַפְ ִשׁי זְ כֹר ﬠָ ְמ ִדי לְ פָ נֶי ְל ַדבֵּ ר ﬠֲלֵ יהֶ ם טוֹבָ ה ְלהָ ִשׁיב אֶ ת־חֲ ָמ ְת
מֵ הֶ ם:
ת־בּנֵיהֶ ם לָ ָרﬠָ ב וְהַ גִּ ֵרם ﬠַ ל־י ְֵדי־חֶ ֶרב ו ְִת ְה ֶינָה נְ ֵשׁיהֶ ם ַשׁכֻּלוֹת וְאַ ְל ָמנוֹת וְאַ נְ ֵשׁיהֶ ם י ְִהיוּ הֲ ֻרגֵי ָמוֶת
ְ
18:21לָ כֵן ֵתּן אֶ
חוּריהֶ ם מֻ כֵּי־חֶ ֶרב בַּ ִמּלְ חָ מָ ה:
בַּ ֵ

ִ 18:22תּ ָשּׁ ַמע זְ ﬠָ ָקה ִמבָּ תֵּ יהֶ ם כִּ י־תָ ִביא ﬠֲלֵ יהֶ ם גְּ דוּד פִּ ְתאֹם כִּ י־כָרוּ שיחה שׁוּחָ ה ְללָ כְ ֵדנִי וּפַ ִחים ָט ְמנוּ ְל ַרגְ לָ י:
אתם ִמ ְלּפָ נֶי אַ ל־תֶּ ְמ ִחי והיו ְוי ְִהיוּ
ל־תּכַפֵּ ר ﬠַ ל־ﬠֲונָם וְחַ ָטּ ָ
18:23וְאַ תָּ ה יְהוָה י ַָדﬠְ תָּ אֶ ת־כָּל־ ֲﬠצָתָ ם ﬠָ לַ י לַ מָּ וֶת אַ ְ
ֲשׂה בָ הֶ ם:
מֻ כְ ָשׁלִ ים לְ פָ נֶי ְבּﬠֵ ת אַ פְּ ﬠ ֵ
וּמזִּ ְקנֵי הַ כֹּהֲ נִ ים:
19:1כֹּה אָ מַ ר יְהוָה הָ לוֹ ו ְָקנִיתָ בַ ְק ֻבּק יוֹ ֵצר חָ ֶרשׂ וְלָ ַק ְחתָּ ִא ְתּ ִמזִּ ְקנֵי הָ ﬠָ ם ִ
ן־הנֹּם אֲ ֶשׁר פֶּ תַ ח ַשׁﬠַ ר החרסות הַ חַ ְר ִסית ו ְָק ָראתָ ָשּׁם אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר־אֲ ַדבֵּ ר אֵ לֶ י :
ְ 19:2ו ָיצָאתָ אֶ ל־גֵּיא בֶ ִ
רוּשׁלָ ִם כֹּה־אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִהנְ נִי ֵמ ִביא ָרﬠָ ה
ְהוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
19:3וְאָ מַ ְרתָּ ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה מַ לְ כֵי י ָ
ﬠַ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר כָּל־שׁ ְֹמﬠָ הּ ִתּצּ ְַלנָה אָ זְ נָיו:
בוֹתיהֶ ם
19:4יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ֲﬠ ָז ֻבנִי ַו ְינַכְּ רוּ אֶ ת־הַ ָמּ קוֹם הַ זֶּה ַו ְי ַק ְטּרוּ־בוֹ לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדעוּם הֵ ָמּה וַאֲ ֵ
ְהוּדה וּמָ ְלאוּ אֶ ת־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה ַדּם נְ ִקיִּ ם:
וּמלְ כֵי י ָ
ַ
יתי ְול ֹא ִדבַּ ְר ִתּי ְול ֹא ﬠָ ְל ָתה
ת־בּנֵיהֶ ם בָּ אֵ שׁ עֹלוֹת לַ בָּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־צִ וִּ ִ
ְ
19:5וּבָ נוּ אֶ ת־בָּ מוֹת הַ בַּ ﬠַ ל לִ ְשׂרֹף אֶ
ﬠַ ל־לִ ִבּי:
ן־הנֹּם כִּ י ִאם־גֵּיא הַ הֲ ֵרגָה:
19:6לָ כֵן ִהנֵּה־י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה ְול ֹא־י ִָקּ ֵרא לַ מָּ קוֹם הַ ֶזּה עוֹד הַ תֹּפֶ ת ְוגֵיא בֶ ִ
וּביַד ְמבַ ְק ֵשׁי נ ְַפ ָשׁם ְונ ַָת ִתּי
ירוּשׁלַ ִם בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה ו ְִהפַּ לְ ִתּים בַּ חֶ ֶרב ִל ְפנֵי ֹאיְבֵ יהֶ ם ְ
ָ
ְהוּדה ִו
קֹּתי אֶ ת־ ֲﬠצַת י ָ
19:7וּבַ ִ
ת־נִבלָ תָ ם לְ מַ אֲ כָל לְ עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם וּלְ בֶ הֱ מַ ת הָ אָ ֶרץ:
ְ
אֶ
ֹתהָ :
ָל־מכּ ֶ
ְשׂ ְמ ִתּי אֶ ת־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְל ַשׁמָּ ה ו ְִל ְשׁ ֵר ָקה כֹּל עֹבֵ ר ﬠָ לֶ יהָ ִישֹּׁם ְו ִי ְשׁרֹק ﬠַ ל־כּ ַ
19:8ו ַ
וּב ָמצוֹק אֲ ֶשׁר יָצִ יקוּ לָ הֶ ם
ר־רﬠֵ הוּ י ֹאכֵלוּ ְבּ ָמצוֹר ְ
ת־בּ ַשׂר ְבּנֵיהֶ ם וְאֵ ת ְבּ ַשׂר ְבּנֹתֵ יהֶ ם ו ְִאישׁ ְבּ ַשׂ ֵ
ְ
19:9וְהַ אֲ כַלְ ִתּים אֶ
וּמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ָשׁם:
אֹ יְבֵ יהֶ ם ְ
ְשׁבַ ְר ָתּ הַ בַּ ְק ֻבּק לְ ﬠֵ ינֵי הָ אֲ נ ִָשׁים הַ הֹ לְ כִ ים אוֹתָ :
19:10ו ָ
19:11וְאָ מַ ְר ָתּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ ַמ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ָכּכָה אֶ ְשׁבֹּר אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה וְאֶ ת־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת כַּאֲ ֶשׁר י ְִשׁ ֹבּ ר
וּבתֹפֶ ת י ְִק ְבּ רוּ ֵמאֵ ין ָמקוֹם ִל ְקבּוֹר:
אֶ ת־כְּ ִלי הַ יּוֹצֵ ר אֲ ֶשׁר ל ֹא־יוּכַל ְלהֵ ָרפֵ ה עוֹד ְ
יוֹשׁבָ יו וְלָ תֵ ת אֶ ת־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת כְּ תֹפֶ ת:
וּל ְ
ֱשׂה לַ מָּ קוֹם הַ ֶזּה נְאֻ ם־יְהוָה ְ
19:12כֵּן־אֶ ﬠ ֶ
ְהוּדה כִּ ְמקוֹם הַ תֹּפֶ ת הַ ְטּ ֵמ ִאים ְלכֹל הַ בָּ ִתּים אֲ ֶשׁר ִק ְטּרוּ ﬠַ ל־ ַגּגֹּ ֵתיהֶ ם ְלכֹל
ְרוּשׁלַ ִם וּבָ ֵתּי ַמ ְלכֵי י ָ
19:13וְהָ יוּ בָּ ֵתּי י ָ
צְ בָ א הַ ָשּׁמַ יִם וְהַ סֵּ ְנסָ כִ ים לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים:
ֹאמר אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם:
ַ 19:14ויָּב ֹא י ְִר ְמיָהוּ ֵמהַ תֹּפֶ ת אֲ ֶשׁר ְשׁלָ חוֹ יְהוָה ָשׁם ְל ִהנָּבֵ א ַו ַיּ ֲﬠמֹד בַּ חֲ צַ ר בֵּ ית־יְהוָה וַיּ ֶ
19:15כֹּה־אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְננִי ֵמ ִביא אֶ ל־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת וְﬠַ ל־כָּל־ﬠָ ֶריהָ אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר
ת־דּבָ ָרי:
ִדּבַּ ְר ִתּי ﬠָ לֶ יהָ כִּ י ִה ְקשׁוּ אֶ ת־ﬠָ ְרפָּ ם לְ ִבלְ ִתּי ְשׁמוֹﬠַ אֶ ְ
ן־אמֵּ ר הַ כֹּהֵ ן וְהוּא־פָ ִקיד נָגִ יד ְבּבֵ ית יְהוָה אֶ ת־י ְִר ְמיָהוּ נִבָּ א אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
20:1וַיִּ ְשׁמַ ע פַּ ְשׁחוּר בֶּ ִ
20:2וַ ַיּכֶּה פַ ְשׁחוּר אֵ ת ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא וַיִּ תֵּ ן אֹתוֹ ﬠַ ל־הַ מַּ ְהפֶּ כֶת אֲ ֶשׁר ְבּ ַשׁﬠַ ר ִבּ ְני ִָמן הָ ﬠֶ ְליוֹן אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית יְהוָה:
ַ 20:3וי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת וַיֹּ צֵא פַ ְשׁחוּר אֶ ת־י ְִר ְמיָהוּ ִמן־הַ מַּ ְהפָּ כֶת ַויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו י ְִר ְמיָהוּ ל ֹא פַ ְשׁחוּר ָק ָרא יְהוָה ְשׁ ֶמ כִּ י
ם־מגוֹר ִמסָּ ִביב:
ִא ָ
ְהוּדה
ֹת ְנ ְלמָ גוֹר לְ וּלְ כָל־אֹהֲ בֶ י ְונָפְ לוּ ְבּחֶ ֶרב ֹאיְבֵ יהֶ ם וְﬠֵ ינֶי רֹאוֹת וְאֶ ת־כָּל־י ָ
20:4כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְננִ י נ ֶ
אֶ תֵּ ן ְבּיַד מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ו ְִהגְ לָ ם בָּ בֶ לָ ה ו ְִהכָּם בֶּ חָ ֶרב:
ְהוּדה אֶ ֵתּן ְבּיַד
ְ 20:5ונ ַָת ִתּי אֶ ת־כָּל־חֹ סֶ ן הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת וְאֶ ת־כָּל־יְגִ יﬠָ הּ וְאֶ ת־כָּל־י ְָק ָרהּ וְאֵ ת כָּל־אוֹצְ רוֹת ַמ ְלכֵי י ָ
וּבזָזוּם וּלְ ָקחוּם וֶהֱ ִביאוּם בָּ בֶ לָ ה:
אֹ יְבֵ יהֶ ם ְ
ְשׁם ִתּ ָקּבֵ ר אַ תָּ ה ְוכָל־אֹהֲ בֶ י
ְשׁם תָּ מוּת ו ָ
20:6וְאַ תָּ ה פַ ְשׁחוּר ְוכֹל יֹ ְשׁבֵ י בֵ יתֶ תֵּ לְ כוּ בַּ ֶשּׁ ִבי וּבָ בֶ ל תָּ בוֹא ו ָ
אֲ ֶשׁר־נִבֵּ אתָ לָ הֶ ם בַּ ָשּׁ ֶקר:
ִיתי לִ ְשׂחוֹק כָּל־הַ יּוֹם ֻכּ ה ﬠֵ ג ִלי:
יתנִי יְהוָה וָאֶ פָּ ת חֲ ז ְַקתַּ ִני וַתּוּכָל הָ י ִ
20:7פִּ ִתּ ַ
וּל ֶקלֶ ס כָּל־הַ יּוֹם:
י־מ ֵדּי אֲ ַדבֵּ ר אֶ זְ ﬠָ ק חָ ָמס ָושֹׁד אֶ ְק ָרא כִּ י־הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה ִלי לְ חֶ ְרפָּ ה ְ
20:8כִּ ִ
יתי כּ ְַלכֵל וְל ֹא אוּכָל:
20:9וְאָ ַמ ְר ִתּי ל ֹא־אֶ זְ כְּ ֶרנּוּ ְול ֹא־אֲ ַדבֵּ ר עוֹד ִבּ ְשׁמוֹ וְהָ יָה ְב ִל ִבּי כְּ אֵ שׁ בֹּﬠֶ ֶרת ﬠָ צֻר ְבּﬠַ צְ מֹתָ י ְונִלְ אֵ ִ
צַל ִﬠי אוּלַ י ְי ֻפ ֶתּה וְנוּכְ לָ ה לוֹ
לוֹמי שׁ ְֹמ ֵרי ְ
ידנּוּ כֹּל אֱ נוֹשׁ ְשׁ ִ
20:10כִּ י ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ִדּבַּ ת ַר ִבּים ָמגוֹר ִמסָּ ִביב הַ גִּ ידוּ ְונַגִּ ֶ
וְנִ ְקחָ ה ִנ ְקמָ תֵ נוּ ִממֶּ נּוּ:
אוֹתי כְּ גִ בּוֹר ﬠָ ִריץ ﬠַ ל־כֵּן ר ְֹדפַ י ִיכּ ְָשׁלוּ וְל ֹא יֻכָלוּ בֹּשׁוּ ְמאֹד כִּ י־ל ֹא ִה ְשׂכִּ ילוּ כְּ לִ מַּ ת עוֹלָ ם ל ֹא ִת ָשּׁכֵחַ :
20:11וַיהוָה ִ
יבי:
ת־ר ִ
יתי אֶ ִ
20:12וַיהוָה צְ בָ אוֹת בֹּחֵ ן צ ִַדּיק רֹאֶ ה כְ לָ יוֹת וָלֵ ב אֶ ְראֶ ה ִנ ְקמָ ְת ֵמהֶ ם כִּ י אֵ לֶ י גִּ ִלּ ִ
ִ 20:13שׁירוּ לַ יהוָה הַ לְ לוּ אֶ ת־יְהוָה כִּ י ִהצִּ יל אֶ ת־נֶפֶ שׁ אֶ ְביוֹן ִמיַּד ְמ ֵר ִﬠים:
20:14אָ רוּר הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר יֻלַּ ְד ִתּי בּוֹ יוֹם אֲ ֶשׁ ר־יְלָ ַד ְתנִי ִא ִמּי אַ ל־י ְִהי בָ רוּ :
מ ר יֻלַּ ד־לְ בֵּ ן ָזכָר ַשׂמֵּ חַ ִשׂמֳּ חָ הוּ:
20:15אָ רוּר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ִבּ ַשּׂר אֶ ת־אָ ִבי לֵ א ֹ
וּת רוּﬠָ ה ְבּﬠֵ ת צָהֳ ָריִם:
ְשׁ ַמע זְ ﬠָ ָקה בַּ בּ ֶֹקר ְ
20:16וְהָ יָה הָ ִאישׁ הַ הוּא כֶּﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר־הָ פַ יְהוָה וְל ֹא נִ חָ ם ו ָ
ֹא־מוֹת ַתנִי מֵ ָרחֶ ם ו ְַתּ ִהי־לִ י ִא ִמּי ִק ְב ִרי ְו ַר ְחמָ ה הֲ ַרת עוֹלָ ם:
ְ
20:17אֲ ֶשׁר ל
ָאתי לִ ְראוֹת ﬠָ מָ ל ְויָגוֹן וַיִּ כְ לוּ ְבּ ֹב ֶשׁת יָמָ י:
20:18לָ מָּ ה זֶּה מֵ ֶרחֶ ם יָצ ִ

ן־מ ְלכִּ יָּה ְואֶ ת־צְ פַ נְ יָה
21:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ מֵ אֵ ת יְהוָה ִבּ ְשׁ חַ אֵ לָ יו הַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ אֶ ת־פַּ ְשׁחוּר בֶּ ַ
מ ר:
ֲשׂיָה הַ כֹּהֵ ן לֵ א ֹ
ן־מﬠ ֵ
בֶ ַ
אֹתיו
ָל־נִפ ְל ָ
ְ
ֲשׂה יְהוָה אוֹתָ נוּ כְּ כ
ְ 21:2דּ ָרשׁ־נָא בַ ﬠ ֲֵדנוּ אֶ ת־יְהוָה כִּ י נְבוּכ ְַד ֶראצַּ ר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל נ ְִלחָ ם ﬠָ לֵ ינוּ אוּלַ י ַיﬠ ֶ
ְויַﬠֲלֶ ה מֵ ﬠָ לֵ ינוּ:
ֹאמרֻ ן אֶ ל־צִ ְד ִקיָּהוּ:
21:3וַיּ ֹאמֶ ר י ְִר ְמיָהוּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה ת ְ
ת־מלֶ
ֶ
נִלחָ ִמים בָּ ם אֶ
21:4כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִהנְ נִי ֵמסֵ ב אֶ ת־כְּ לֵ י הַ ִמּ ְלחָ ָמה אֲ ֶשׁר ְבּי ְֶדכֶם אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ְ
אוֹתם אֶ ל־תּוֹ הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת:
ָ
בָּ בֶ ל וְאֶ ת־הַ כּ ְַשׂ ִדּים הַ ָצּ ִרים ﬠֲלֵ יכֶם ִמחוּץ לַ חוֹמָ ה וְאָ סַ פְ ִתּי
וּב ֶקצֶ ף גָּדוֹל:
וּבחֵ ָמה ְ
וּבאַ ף ְ
וּבזְ רוֹﬠַ חֲ ז ָָקה ְ
21:5וְנִלְ חַ ְמ ִתּי אֲ נִי ִא ְתּ ֶכם ְבּיָד ְנטוּיָה ִ
ת־יוֹשׁבֵ י הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת וְאֶ ת־הָ אָ ָדם וְאֶ ת־הַ ְבּהֵ מָ ה ְבּ ֶדבֶ ר גָּדוֹל יָמֻ תוּ:
ְ
ֵיתי אֶ
21:6ו ְִהכּ ִ
ְהוּדה וְאֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם וְאֶ ת־הַ נִּ ְשׁאָ ִרים בָּ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת
21:7וְאַ חֲ ֵרי־כֵן נְאֻ ם־יְהוָה אֶ תֵּ ן אֶ ת־צִ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ ־י ָ
וּביַד ְמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ָשׁם ְו ִהכָּם לְ ִפי־חֶ ֶרב
וּביַד אֹ יְבֵ יהֶ ם ְ
וּמן־הָ ָרﬠָ ב ְבּיַד נְבוּכ ְַד ֶראצַּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ְ
ִמן־הַ ֶדּבֶ ר ִמן־הַ חֶ ֶרב ִ
ל ֹא־יָחוּס ﬠֲלֵ יהֶ ם ְול ֹא י ְַחמֹל ְול ֹא י ְַרחֵ ם:
ת־דּ ֶר הַ מָּ וֶת:
ת־דּ ֶר הַ חַ יִּ ים וְאֶ ֶ
ֹאמר כֹּה אָ ַמר יְהוָה ִה ְנ ִני נֹתֵ ן לִ פְ נֵיכֶם אֶ ֶ
21:8וְאֶ ל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה תּ ַ
21:9הַ יֹּ ֵשׁב בָּ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת יָמוּת בַּ חֶ ֶרב וּבָ ָרﬠָ ב וּבַ ָדּבֶ ר וְהַ יּוֹצֵא ְונָפַ ל ﬠַ ל־הַ כּ ְַשׂ ִדּים הַ צָּ ִרים ﬠֲלֵ יכֶם יחיה וְחָ יָה
וְהָ יְתָ ה־לּוֹ נַפְ שׁוֹ לְ ָשׁלָ ל:
וּשׂ ָרפָ הּ בָּ אֵ שׁ:
ַד־מלֶ בָּ בֶ ל ִתּנּ ֵָתן ְ
21:10כִּ י ַשׂ ְמ ִתּי פָ נַי בָּ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְל ָרﬠָ ה וְל ֹא ְלטוֹבָ ה נְאֻ ם־יְהוָה ְבּי ֶ
ְהוּדה ִשׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־יְהוָה:
21:11וּלְ בֵ ית מֶ לֶ י ָ
ן־תּצֵא כָאֵ שׁ חֲ ָמ ִתי וּבָ ﬠ ֲָרה וְאֵ ין
עוֹשׁק פֶּ ֵ
ֵ
21:12בֵּ ית ָדּוִד כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִדּינוּ לַ בּ ֶֹקר ִמ ְשׁפָּ ט וְהַ צִּ ילוּ גָזוּל ִמיַּד
ְמכַבֶּ ה ִמ ְפּנֵי רֹﬠַ מעלליהם מַ ﬠַ לְ לֵ יכֶם:
עוֹנוֹתינוּ:
ֵ
וּמי יָבוֹא ִבּ ְמ
ִ 21:13ה ְננִי אֵ לַ ִי יֹ ֶשׁבֶ ת הָ ﬠֵ מֶ ק צוּר הַ ִמּישֹׁר נְאֻ ם־יְהוָה הָ א ְֹמ ִרים ִמי־יֵחַ ת ﬠָ לֵ ינוּ ִ
ָל־ס ִביבֶ יהָ :
21:14וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠֲלֵ יכֶם כִּ פְ ִרי מַ ﬠַ לְ לֵ יכֶם נְאֻ ם־יְהוָה ו ְִהצּ ִַתּי אֵ שׁ ְבּיַﬠְ ָרהּ וְאָ כְ לָ ה כּ ְ
ְהוּדה ו ְִדבַּ ְר ָתּ ָשׁם אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה:
22:1כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ֵרד בֵּ ית־מֶ לֶ י ָ
ְהוּדה הַ יֹּ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א ָדוִד אַ ָתּה ַוﬠֲבָ ֶדי וְﬠַ ְמּ הַ בָּ ִאים בַּ ְשּׁﬠָ ִרים
22:2וְאָ ַמ ְר ָתּ ְשׁ ַמע ְדּבַ ר־יְהוָה מֶ לֶ י ָ
הָ אֵ לֶּ ה:
ל־תּ ְחמֹסוּ ו ְָדם נ ִָקי
22:3כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ﬠֲשׂוּ ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה וְהַ צִּ ילוּ גָזוּל ִמיַּד ﬠָ שׁוֹק ְוגֵר יָתוֹם וְאַ ְלמָ נָה אַ ל־תֹּנוּ אַ ַ
ל־תּ ְשׁפְּ כוּ בַּ ָמּקוֹם הַ ֶזּה:
אַ ִ
22:4כִּ י ִאם־ﬠָ שׂוֹ תַּ ﬠֲשׂוּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וּבָ אוּ ְב ַשׁﬠ ֲֵרי הַ בַּ יִת הַ זֶּה ְמלָ כִ ים יֹ ְשׁ ִבים ְל ָדוִד ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ רֹכְ ִבים בָּ ֶרכֶב
סּוּסים הוּא ועבדו וַﬠֲבָ ָדיו וְﬠַ מּוֹ:
וּבַ ִ
י־לחָ ְרבָּ ה י ְִהיֶה הַ בַּ יִת הַ זֶּ ה:
22:5ו ְִאם ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ִבּי ִנ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה כִּ ְ
ית ִמ ְדבָּ ר ﬠָ ִרים ל ֹא נושבה
ְהוּדה גִּ ְלﬠָ ד אַ ָתּה ִלי ר ֹאשׁ הַ ְלּבָ נוֹן ִאם־ל ֹא אֲ ִשׁ ְ
22:6כִּ י־כֹה אָ ַמר יְהוָה ﬠַ ל־בֵּ ית ֶמלֶ י ָ
נוֹשׁבוּ:
ָ
22:7ו ְִק ַדּ ְשׁ ִתּי ﬠָ לֶ י מַ ְשׁ ִח ִתים ִאישׁ ְוכֵלָ יו ְוכ ְָרתוּ ִמ ְבחַ ר אֲ ָרזֶי ו ְִהפִּ ילוּ ﬠַ ל־הָ אֵ שׁ:
ל־רﬠֵ הוּ ﬠַ ל־מֶ ה ﬠָ ָשׂה יְהוָה ָכּכָה לָ ִﬠיר הַ גְּ דוֹלָ ה הַ זּ ֹאת:
22:8וְﬠָ ְברוּ גּוֹיִם ַר ִבּים ﬠַ ל הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת וְאָ ְמ רוּ ִאישׁ אֶ ֵ
ת־בּ ִרית יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים ַויַּﬠַ ְבדוּם:
22:9וְאָ ְמרוּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ זְ בוּ אֶ ְ
ל־תּ ְבכּוּ לְ מֵ ת וְאַ ל־תָּ נֻדוּ לוֹ ְבּכוּ בָ כוֹ לַ הֹ לֵ כִּ י ל ֹא יָשׁוּב עוֹד ו ְָראָ ה אֶ ת־אֶ ֶרץ מוֹלַ ְדתּוֹ:
22:10אַ ִ
ֹאשׁיָּהוּ אָ ִביו אֲ ֶשׁר יָצָא ִמן־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה
ְהוּדה הַ מֹּלֵ תַּ חַ ת י ִ
ֹאשׁיָּהוּ מֶ לֶ י ָ
ל־שׁלֻּם בֶּ ן־י ִ
22:11כִּ י כֹה אָ מַ ר־יְהוָה אֶ ַ
ל ֹא־יָשׁוּב ָשׁם עוֹד:
ר־הגְ לוּ אֹתוֹ ָשׁם יָמוּת וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ל ֹא־י ְִראֶ ה עוֹד:
22:12כִּ י ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁ ִ
ִתּן־לוֹ:
22:13הוֹי ֹבּנֶה בֵ יתוֹ ְבּל ֹא־צ ֶֶד ק וַﬠֲלִ יּוֹתָ יו ְבּל ֹא ִמ ְשׁפָּ ט ְבּ ֵרﬠֵ הוּ יַ ֲﬠבֹד ִחנָּם וּ ֹפﬠֲלוֹ ל ֹא י ֶ
וּמשׁוֹחַ בַּ ָשּׁ ַשׁר:
22:14הָ אֹמֵ ר אֶ ְבנֶה־לִּ י בֵּ ית ִמדּוֹת וַﬠ ֲִליּוֹת ְמרֻ וּ ִָחים ו ְָק ַרע לוֹ חַ לּוֹנָי וְסָ פוּן בָּ אָ ֶרז ָ
ְשׁתָ ה וְﬠָ ָשׂה ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה אָ ז טוֹב לוֹ:
22:15הֲ ִת ְמ כִּ י אַ תָּ ה ְמתַ חֲ ֶרה בָ אָ ֶרז אָ ִבי הֲ לוֹא אָ כַל ו ָ
לוֹא־היא הַ ַדּﬠַ ת א ִֹתי נְ אֻ ם־יְהוָה:
ִ
ָ 22:16דּן ִדּין־ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן אָ ז טוֹב הֲ
ל־בּצְ ﬠֶ וְﬠַ ל ַדּם־הַ נּ ִָקי לִ ְשׁפּוֹ וְﬠַ ל־הָ עֹ ֶשׁק וְﬠַ ל־הַ ְמּ רוּצָה לַ ﬠֲשׂוֹת:
22:17כִּ י אֵ ין ﬠֵ ינֶי וְלִ ְבּ כִּ י ִאם־ﬠַ ִ
ְהוּדה ל ֹא־י ְִספְּ דוּ לוֹ הוֹי אָ ִחי וְהוֹי אָ חוֹת ל ֹא־י ְִס ְפּדוּ לוֹ
ֹאשׁיָּהוּ ֶמלֶ י ָ
22:18לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֶ ל־יְהוֹי ִָקים בֶּ ן־י ִ
הוֹי אָ דוֹן וְהוֹי הֹ דֹה:
ְרוּשׁלָ ִם:
בוּרת חֲ מוֹר י ִָקּבֵ ר סָ חוֹב וְהַ ְשׁלֵ מֵ הָ לְ אָ ה לְ ַשׁﬠ ֲֵרי י ָ
ְ 22:19ק ַ
ָל־מאַ הֲ בָ ִי :
22:20ﬠ ֲִלי הַ ְלּבָ נוֹן וּצְ ﬠָ ִקי וּבַ בָּ ָשׁן ְתּנִי קוֹלֵ וְצַ ﬠ ֲִקי ֵמﬠֲבָ ִרים כִּ י נִ ְשׁ ְבּרוּ כּ ְ
קוֹלי:
ֹא־שׁ ַמﬠַ ְתּ ְבּ ִ
עוּר ִי כִּ י ל ָ
ִ 22:21דּבַּ ְר ִתּי אֵ לַ ִי ְבּ ַשׁלְ ותַ ִי אָ מַ ְר ְתּ ל ֹא אֶ ְשׁמָ ע זֶה ַד ְר ֵכּ ִמנְּ ַ
וּמאַ הֲ בַ ִי בַּ ְשּׁ ִבי יֵלֵ כוּ כִּ י אָ ז תֵּ ב ִֹשׁי ְונִכְ לַ ְמ ְתּ ִמכֹּל ָרﬠָ ֵת :
22:22כָּל־רֹﬠַ ִי ִתּ ְרﬠֶ ה־רוּחַ ְ

ַנְתּ בָּ אֲ ָרזִ ים מַ ה־נֵּחַ נ ְְתְּ 1בּב ֹא־לָ חֲ בָ לִ ים ִחיל כַּיֹּ לֵ ָדה:
22:23ישבתי יֹ ַשׁ ְב ְתּ בַּ לְּ בָ נוֹן מקננתי ְמ ֻקנּ ְ
חוֹתם ﬠַ ל־יַד י ְִמינִי כִּ י ִמ ָשּׁם אֶ ְתּ ֶקנְ ךָּ:
ָ
ְהוּדה
22:24חַ י־אָ ִני נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י ִאם־י ְִהיֶה כָּנְ יָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ִָקים מֶ לֶ י ָ
וּביַד הַ כּ ְַשׂ ִדּים:
וּביַד נְבוּכ ְַד ֶראצַּ ר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ְ
וּביַד אֲ ֶשׁר־אַ תָּ ה יָגוֹר ִמפְּ נֵיהֶ ם ְ
22:25וּנְתַ ִתּי ְבּיַד ְמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ֶשׁ ְ
ְשׁם תָּ מוּתוּ:
ת־א ְמּ אֲ ֶשׁר יְלָ ַד ְת ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ אַ חֶ ֶרת אֲ ֶשׁר ל ֹא־יֻלַּ ְדתֶּ ם ָשׁם ו ָ
ִ
אֹת וְאֶ
22:26וְהֵ טַ לְ ִתּי ְ
22:27וְﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־הֵ ם ְמנ ְַשּׂ ִאים אֶ ת־נַפְ ָשׁם לָ שׁוּב ָשׁם ָשׁמָּ ה ל ֹא יָשׁוּבוּ:
נִבזֶה נָפוּץ הָ ִאישׁ הַ זֶּה ָכּ ְניָהוּ ִאם־כְּ ִלי אֵ ין חֵ פֶ ץ בּוֹ ַמדּוּﬠַ הוּטֲ לוּ הוּא ְוז ְַרעוֹ וְהֻ ְשׁ ְלכוּ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ
22:28הַ ﬠֶ צֶ ב ְ
אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ָָד עוּ:
22:29אֶ ֶרץ אֶ ֶרץ אָ ֶרץ ִשׁ ְמﬠִ י ְדּבַ ר־יְהוָה:
22:30כֹּה אָ ַמר יְהוָה כִּ ְתבוּ אֶ ת־הָ ִאישׁ הַ זֶּ ה ﬠ ֲִר ִירי גֶּבֶ ר ל ֹא־יִצְ לַ ח ְבּי ָָמיו כִּ י ל ֹא יִצְ לַ ח ִמזַּ ְרעוֹ ִאישׁ יֹ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א
יהוּדה:
ֹשׁל עוֹד ִבּ ָ
ָדוִד וּמ ֵ
יתי נְאֻ ם־יְהוָה:
וּמפִ צִ ים אֶ ת־צ ֹאן מַ ְרﬠִ ִ
23:1הוֹי רֹﬠִ ים ְמאַ ְבּ ִדים ְ
23:2לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־הָ ר ִֹﬠים הָ רֹﬠִ ים אֶ ת־ﬠַ ִמּי אַ ֶתּם הֲ ִפצ ֶֹתם אֶ ת־צ ֹא ִני וַתַּ ִדּחוּם וְל ֹא
פְ ַק ְדתֶּ ם ֹאתָ ם ִה ְננִי ֹפ ֵקד ﬠֲלֵ יכֶם אֶ ת־רֹﬠַ מַ ﬠַ לְ לֵ יכֶם נְאֻ ם־יְהוָה:
ֹתם ָשׁם וַהֲ ִשׁב ִֹתי אֶ ְתהֶ ן ﬠַ ל־נְ וֵהֶ ן וּפָ רוּ ו ְָרבוּ:
ר־ה ַדּ ְח ִתּי א ָ
ת־שׁאֵ ִרית צ ֹאנִי ִמכֹּל הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁ ִ
ְ
23:3וַאֲ נִי אֲ ַקבֵּ ץ אֶ
23:4וַהֲ ִקמ ִֹתי ﬠֲלֵ יהֶ ם רֹﬠִ ים ו ְָרעוּם ְול ֹא־י ְִיראוּ עוֹד ְול ֹא־יֵחַ תּוּ ְול ֹא יִפָּ ֵקדוּ נְאֻ ם־יְהוָה:
וּמלַ ֶמלֶ ו ְִה ְשׂכִּ יל וְﬠָ ָשׂה ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה בָּ אָ ֶרץ:
ִ 23:5הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה וַהֲ ִקמ ִֹתי ְל ָדוִד צ ֶַמח צ ִַדּיק ָ
ֶה־שּׁמוֹ אֲ ֶשׁר־י ְִק ְראוֹ יְהוָה צִ ְד ֵקנוּ:
ְהוּדה ְוי ְִשׂ ָראֵ ל י ְִשׁ ֹכּן לָ בֶ טַ ח ְוז ְ
ָשׁע י ָ
ְ 23:6בּיָמָ יו ִתּוּ ַ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָר ִים:
ְ
ֹאמרוּ עוֹד חַ י־יְהוָה אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלָ ה אֶ
23:7לָ כֵן ִהנֵּה־י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה ְול ֹא־י ְ
וּמכֹּל הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר ִה ִדּיחָ ם
23:8כִּ י ִאם־חַ י־יְהוָה אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלָ ה וַאֲ ֶשׁר הֵ ִביא אֶ ת־ז ֶַרע בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ צָפוֹנָה ִ
ָשׁם ְוי ְָשׁבוּ ﬠַ ל־אַ ְדמָ תָ ם:
וּמ ְפּנֵי ִדּ ְב ֵרי
ִיתי כְּ ִאישׁ ִשׁכּוֹר וּכְ גֶבֶ ר ﬠֲבָ רוֹ יָיִן ִמ ְפּנֵי יְהוָה ִ
נְּב ִאים ִנ ְשׁבַּ ר לִ ִבּי ְב ִק ְר ִבּי ָרחֲ פוּ כָּל־ﬠַ צְ מוֹתַ י הָ י ִ
23:9לַ ִ
ָק ְדשׁוֹ:
רוּצָתם ָרﬠָ ה וּגְ בוּ ָרתָ ם
ָ
י־מ ְפּנֵי אָ לָ ה אָ ְבלָ ה הָ אָ ֶרץ י ְָבשׁוּ נְאוֹת ִמ ְדבָּ ר ו ְַתּ ִהי ְמ
23:10כִּ י ְמנָאֲ ִפים ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ כִּ ִ
ל ֹא־כֵן:
ָאתי ָרﬠָ תָ ם נְאֻ ם־יְהוָה:
יתי מָ צ ִ
ַם־בּבֵ ִ
23:11כִּ י־גַם־נ ִָביא גַם־כֹּהֵ ן חָ נֵפוּ גּ ְ
23:12לָ כֵן י ְִהיֶה ַד ְרכָּם לָ הֶ ם כַּחֲ לַ ְקלַ קּוֹת בָּ אֲ פֵ לָ ה י ִַדּחוּ ְונָפְ לוּ בָ הּ כִּ י־אָ ִביא ﬠֲלֵ יהֶ ם ָרﬠָ ה ְשׁנַת ְפּ ֻק ָדּ ָתם נְאֻ ם־יְהוָה:
יתי ִתפְ לָ ה ִהנּ ְַבּאוּ בַ בַּ ﬠַ ל וַיּ ְַתעוּ אֶ ת־ﬠַ ִמּי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל:
וּבנ ְִביאֵ י שׁ ְֹמרוֹן ָר ִא ִ
ִ 23:13
יוּ־לי
י־שׁבוּ ִאישׁ ֵמ ָרﬠָ תוֹ הָ ִ
ֲרוּרה נָאוֹף וְהָ בַּ ֶשּׁ ֶקר ו ְִחזְּ קוּ י ְֵדי ְמ ֵר ִﬠים ְל ִב ְל ִתּ ָ
יתי ַשׁﬠ ָ
ְרוּשׁלַ ִם ָר ִא ִ
וּבנ ְִבאֵ י י ָ
ִ 23:14
כֻלָּ ם כִּ ְסדֹם וְיֹ ְשׁבֶ יהָ ַכּ ֲﬠמ ָֹרה:
נְביאֵ י
אוֹתם לַ ֲﬠנָה ו ְִה ְשׁ ִק ִתים ֵמי־ר ֹאשׁ כִּ י ֵמאֵ ת ִ
ָ
נְּב ִאים ִהנְ נִי מַ אֲ כִ יל
23:15לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ﬠַ ל־הַ ִ
ְרוּשׁלַ ִם יָצְ אָ ה חֲ נֻפָּ ה לְ כָל־הָ אָ ֶרץ:
י ָ
נְּב ִאים הַ נּ ְִבּ ִאים לָ כֶם מַ ְה ִבּלִ ים הֵ ָמּה אֶ ְתכֶם חֲ זוֹן לִ בָּ ם
ל־דּ ְב ֵרי הַ ִ
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ ﬠַ ִ
23:16כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אַ ִ
י ְַדבֵּ רוּ ל ֹא ִמפִּ י יְהוָה:
ֹא־תבוֹא ﬠֲלֵ יכֶם ָרﬠָ ה:
אֹמ ִרים אָ מוֹר לִ ְמנַאֲ צַי ִדּבֶּ ר יְהוָה ָשׁלוֹם י ְִהיֶה לָ כֶם ְוכֹל הֹ לֵ ִבּ ְשׁ ִררוּת ִלבּוֹ אָ ְמרוּ ל ָ
ְ 23:17
י־ה ְק ִשׁיב דברי ְדּבָ רוֹ וַיִּ ְשׁ ָמע:
ת־דּבָ רוֹ ִמ ִ
23:18כִּ י ִמי ﬠָ מַ ד ְבּסוֹד יְהוָה ְוי ֵֶרא ְוי ְִשׁמַ ע אֶ ְ
ִ 23:19הנֵּה סַ ﬠ ֲַרת יְהוָה חֵ ָמה יָצְ אָ ה וְסַ ﬠַ ר ִמ ְתחוֹלֵ ל ﬠַ ל ר ֹאשׁ ְר ָשׁ ִﬠים יָחוּל:
23:20ל ֹא יָשׁוּב אַ ף־יְהוָה ﬠַ ד־ ֲﬠשֹׂתוֹ וְﬠַ ד־הֲ ִקימוֹ ְמזִ מּוֹת לִ בּוֹ ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים ִתּ ְת בּוֹנְ נוּ בָ הּ ִבּינָה:
ֹא־דבַּ ְר ִתּי אֲ לֵ יהֶ ם וְהֵ ם נִבָּ אוּ:
נְּב ִאים וְהֵ ם ָרצוּ ל ִ
ֹא־שׁלַ ְח ִתּי אֶ ת־הַ ִ
23:21ל ָ
וּמרֹﬠַ ַמﬠַ ְללֵ יהֶ ם:
ִישׁבוּם ִמ ַדּ ְרכָּם הָ ָרע ֵ
סוֹדי ְוי ְַשׁ ִמעוּ ְדבָ ַרי אֶ ת־ﬠַ ִמּי ו ִ
23:22ו ְִאם־ﬠָ ְמדוּ ְבּ ִ
23:23הַ אֱ הֵ י ִמ ָקּרֹב אָ נִי נְאֻ ם־יְהוָה ְול ֹא אֱ הֵ י מֵ ָרחֹ ק:
ִ 23:24אם־יִסָּ ֵתר ִאישׁ בַּ ִמּ ְס ָתּ ִרים וַאֲ נִי ל ֹא־אֶ ְראֶ נּוּ נְאֻ ם־יְהוָה הֲ לוֹא אֶ ת־הַ ָשּׁ ַמיִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲ נִי ָמלֵ א נְאֻ ם־יְהוָה:
נְּב ִאים הַ נּ ְִבּ ִאים ִבּ ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶקר לֵ אמֹר חָ לַ ְמ ִתּי חָ לָ ְמ ִתּי:
ָ 23:25שׁמַ ﬠְ ִתּי אֵ ת אֲ ֶשׁר־אָ ְמרוּ הַ ִ
23:26ﬠַ ד־מָ תַ י הֲ יֵשׁ ְבּלֵ ב הַ נּ ְִב ִאים נ ְִבּאֵ י הַ ָשּׁ ֶקר וּנ ְִביאֵ י תַּ ְר ִמת לִ בָּ ם:
ת־שׁ ִמי
ְ
בוֹתם אֶ
23:27הַ חֹ ְשׁ ִבים לְ הַ ְשׁכִּ יחַ אֶ ת־ﬠַ ִמּי ְשׁ ִמי בַּ חֲ לוֹמֹתָ ם אֲ ֶשׁר יְסַ פְּ רוּ ִאישׁ ְל ֵרﬠֵ הוּ כַּאֲ ֶשׁר ָשׁכְ חוּ אֲ ָ
בַּ בָּ ﬠַ ל:
ר־אתּוֹ חֲ לוֹם יְסַ פֵּ ר חֲ לוֹם וַאֲ ֶשׁר ְדּבָ ִרי ִאתּוֹ י ְַדבֵּ ר ְדּבָ ִרי אֱ ֶמת ַמה־לַ תֶּ בֶ ן אֶ ת־הַ בָּ ר נְאֻ ם־יְהוָה:
23:28הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁ ִ
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23:29הֲ לוֹא כֹה ְדבָ ִרי כָּאֵ שׁ נְאֻ ם־יְהוָה וּכְ פַ ִטּישׁ ְי ֹפ ֵצץ סָ לַ ע:
23:30לָ כֵן ִה ְנ ִני ﬠַ ל־הַ נּ ְִב ִאים נְאֻ ם־יְהוָה ְמ ַגנְּבֵ י ְדבָ ַרי ִאישׁ מֵ אֵ ת ֵרﬠֵ הוּ:
יאם נְאֻ ם־יְהוָה הַ ְק ִחים לְ שׁוֹנָם וַיִּ נְאֲ מוּ נְאֻ ם:
ִ 23:31ה ְננִי ﬠַ ל־הַ נּ ְִב ִ
וּבפַ חֲ זוּתָ ם וְאָ נֹכִ י
יאים חֲ מוֹת ֶשׁ ֶקר נְאֻ ם־יְהוָה ַו ְיסַ פְּ רוּם ַויּ ְַת עוּ אֶ ת־ﬠַ ִמּי ְבּ ִשׁ ְק ֵריהֶ ם ְ
ל־נִבּאֵ י הַ נּ ְִב ִ
ְ
ִ 23:32הנְ ִני ﬠַ
יתים וְהוֹﬠֵ יל ל ֹא־יוֹﬠִ ילוּ לָ ﬠָ ם־הַ ֶזּה נְאֻ ם־יְהוָה:
ֹא־שׁלַ ְח ִתּים ְול ֹא צִ וִּ ִ
ל ְ
1
מּשׂא ְונָטַ ְשׁ ִתּי
ה־מ ָשּׂא יְהוָה וְאָ ַמ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם אַ ֶתּם הַ ָ
23:33וְכִ י־י ְִשׁאָ ְל הָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה אוֹ־הַ נּ ִָביא אוֹ־כֹהֵ ן לֵ אמֹר ַמ ַ
אֶ ְתכֶם נְאֻ ם־יְהוָה:
ֹאמ ר ַמ ָשּׂא יְהוָה וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ל־הָ ִאישׁ הַ הוּא וְﬠַ ל־בֵּ יתוֹ:
23:34וְהַ נּ ִָביא וְהַ כֹּהֵ ן וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר י ַ
ה־דּבֶּ ר יְהוָה:
ל־רﬠֵ הוּ ו ְִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו מֶ ה־ﬠָ נָה יְהוָה וּמַ ִ
ֹאמרוּ ִאישׁ ﬠַ ֵ
23:35כֹּה ת ְ
ת־דּ ְב ֵרי אֱ ִהים חַ יִּ ים יְה ָוה צְ בָ אוֹת
23:36וּמַ ָשּׂא יְהוָה ל ֹא ִתזְ כְּ רוּ־עוֹד כִּ י הַ מַּ ָשּׂא י ְִהיֶה ְל ִאישׁ ְדּבָ רוֹ וַהֲ פַ כְ תֶּ ם אֶ ִ
אֱ הֵ ינוּ:
ה־דּבֶּ ר יְהוָה:
23:37כֹּה ת ֹאמַ ר אֶ ל־הַ נּ ִָביא מֶ ה־ﬠָ ָנ יְהוָה וּמַ ִ
ם־מ ָשּׂא יְהוָה תּ ֹאמֵ רוּ לָ כֵן כֹּה אָ ַמר יְהוָה יַﬠַ ן אֲ מָ ְרכֶם אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ַמ ָשּׂא יְהוָה וָאֶ ְשׁלַ ח אֲ לֵ יכֶם לֵ אמֹר
23:38ו ְִא ַ
ֹאמרוּ מַ ָשּׂא יְהוָה:
ל ֹא ת ְ
יתי אֶ ְתכֶם נָשׁ ֹא ְונָטַ ְשׁ ִתּי אֶ ְתכֶם וְאֶ ת־הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לָ כֶם וְלַ אֲ בוֹתֵ יכֶם ֵמﬠַ ל פָּ נָי:
23:39לָ כֵן ִה ְננִי ְונ ִָשׁ ִ
ְ 23:40ונָתַ ִתּי ﬠֲלֵ יכֶם חֶ ְרפַּ ת עוֹלָ ם וּכְ לִ מּוּת עוֹלָ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא ִת ָשּׁכֵחַ :
דּוּדאֵ י ְתאֵ נִים מוּﬠָ ִדים לִ פְ נֵי הֵ יכַל יְהוָה אַ חֲ ֵרי הַ גְ לוֹת נְבוּכ ְַד ֶראצַּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל
ִ 24:1ה ְראַ נִי יְהוָה ו ְִהנֵּה ְשׁנֵי ָ
ירוּשׁלַ ִם וַי ְִבאֵ ם בָּ בֶ ל:
ָ
ְהוּדה וְאֶ ת־הֶ חָ ָרשׁ וְאֶ ת־הַ ַמּ ְסגֵּר ִמ
ת־שׂ ֵרי י ָ
ָ
ְהוּדה וְאֶ
אֶ ת־ ְיכָנְ יָהוּ בֶ ן־יְהוֹי ִָקים מֶ לֶ ־י ָ
ֹא־תאָ כ ְַלנָה
24:2הַ דּוּד אֶ חָ ד ְתּאֵ נִ ים טֹ בוֹת ְמאֹד כִּ ְתאֵ נֵי הַ בַּ כֻּרוֹת וְהַ דּוּד אֶ חָ ד ְתּאֵ נִים ָרעוֹת ְמאֹד אֲ ֶשׁר ל ֵ
מֵ רֹﬠַ :
ָאֹמר ְתּאֵ נִים הַ ְתּאֵ נִים הַ טֹּבוֹת טֹבוֹת ְמאֹ ד וְהָ ָרעוֹת ָרעוֹת ְמאֹד
ֹאמר יְהוָה אֵ לַ י ָמה־אַ ָתּה רֹאֶ ה ִי ְר ְמיָהוּ ו ַ
24:3וַיּ ֶ
אֲ ֶשׁר ל ֹא־תֵ אָ כַלְ נָה מֵ רֹﬠַ :
מ ר:
24:4וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ְהוּדה אֲ ֶשׁר ִשׁלַּ ְח ִתּי ִמן־הַ מָּ קוֹם
24:5כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כּ ְַתּאֵ נִים הַ טֹּבוֹת הָ אֵ לֶּ ה כֵּן־אַ כִּ יר אֶ ת־גָּלוּת י ָ
הַ זֶּה אֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים לְ טוֹבָ ה:
נִיתים ְול ֹא אֶ הֱ רֹס וּנְ ַט ְﬠ ִתּים ְול ֹא אֶ תּוֹשׁ:
וּב ִ
ְשׂ ְמ ִתּי ﬠֵ ינִי ﬠֲלֵ יהֶ ם לְ טוֹבָ ה וַהֲ ִשׁב ִֹתים ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ְ
24:6ו ַ
ְ 24:7ונָתַ ִתּי לָ הֶ ם לֵ ב לָ ַדﬠַ ת א ִֹתי כִּ י אֲ נִי יְהוָה וְהָ יוּ־לִ י ְלﬠָ ם וְאָ נֹכִ י אֶ ְהיֶה לָ הֶ ם לֵ א ִהים כִּ י־יָשֻׁ בוּ אֵ לַ י
ְבּכָל־לִ בָּ ם:
ת־שׂ ָריו
ָ
ְהוּדה וְאֶ
ְ 24:8וכ ְַתּאֵ ִנים הָ ָרעוֹת אֲ ֶשׁר ל ֹא־תֵ אָ כַלְ נָה ֵמרֹﬠַ כִּ י־כֹה אָ ַמר יְהוָה כֵּן אֶ ֵתּן אֶ ת־צִ ְד ִקיָּהוּ ֶמלֶ ־י ָ
ְרוּשׁלַ ִם הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת וְהַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
וְאֵ ת ְשׁאֵ ִרית י ָ
וּל ָמ ָשׁל ִל ְשׁנִינָה ו ְִל ְקלָ לָ ה ְבּכָל־הַ ְמּקֹמוֹת
ְת ִתּים לזועה לְ ַז ֲﬠוָה לְ ָרﬠָ ה ְלכֹל מַ ְמלְ כוֹת הָ אָ ֶרץ ְלחֶ ְרפָּ ה ְ
24:9וּנ ַ
אֲ ֶשׁר־אַ ִדּיחֵ ם ָשׁם:
24:10ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי בָ ם אֶ ת־הַ חֶ ֶרב אֶ ת־הָ ָרﬠָ ב וְאֶ ת־הַ ָדּבֶ ר ﬠַ ד־תֻּ מָּ ם מֵ ﬠַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר־נָתַ ִתּי לָ הֶ ם וְלַ אֲ בוֹתֵ יהֶ ם:
ְהוּדה ִהיא
ֹאשׁיָּהוּ ֶמלֶ י ָ
ְהוּדה בַּ ָשּׁנָה הָ ְר ִבﬠִ ית לִ יהוֹי ִָקים בֶּ ן־י ִ
25:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־הָ יָה ﬠַ ל־ ִי ְר ְמיָהוּ ﬠַ ל־כָּל־ﬠַ ם י ָ
שׁנִית ִלנְבוּכ ְַד ֶרא ַצּ ר מֶ לֶ בָּ בֶ ל:
הַ ָשּׁנָה הָ ִרא ֹ
ְרוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר:
ְהוּדה וְאֶ ל כָּל־יֹ ְשׁבֵ י י ָ
25:2אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא ﬠַ ל־כָּל־ﬠַ ם י ָ
ְהוּדה וְﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה זֶה ָשׁ שׁ וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה הָ יָה
ֹאשׁיָּהוּ בֶ ן־אָ מוֹן מֶ לֶ י ָ
ן־שׁ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לְ י ִ
ִ 25:3מ ְ
ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לָ י וָאֲ ַדבֵּ ר אֲ לֵ יכֶם אַ ְשׁכֵּים ו ְַדבֵּ ר ְול ֹא ְשׁמַ ﬠְ תֶּ ם:
יתם אֶ ת־אָ זְ ְנכֶם ִל ְשׁמֹﬠַ :
ֹא־ה ִטּ ֶ
ְשׁ חַ ְול ֹא ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ְול ִ
ְשׁלַ ח יְהוָה אֲ לֵ יכֶם אֶ ת־כָּל־ﬠֲבָ ָדיו הַ נּ ְִב ִאים הַ ְשׁכֵּם ו ָ
25:4ו ָ
וּשׁבוּ ﬠַ ל־הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נ ַָתן יְהוָה לָ כֶם וְלַ אֲ בוֹ ֵתיכֶם
וּמ רֹﬠַ מַ ﬠַ לְ לֵ יכֶם ְ
25:5לֵ אמֹר שׁוּבוּ־נָא ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ָרﬠָ ה ֵ
לְ ִמן־עוֹלָ ם וְﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ֲשׂה י ְֵדיכֶם ְול ֹא אָ ַרע
אוֹתי ְבּמַ ﬠ ֵ
וּל ִה ְשׁ ַתּחֲ ות לָ הֶ ם וְל ֹא־תַ כְ ﬠִ יסוּ ִ
25:6וְאַ ל־תֵּ לְ כוּ אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים לְ ﬠָ ְב ָדם ְ
לָ כֶם:
ֲשׂה י ְֵדיכֶם ְל ַרע לָ כֶם:
ֹא־שׁמַ ﬠְ תֶּ ם אֵ לַ י נְאֻ ם־יְהוָה ְלמַ ﬠַ ן הכעסוני הַ כְ ﬠִ יסֵ נִי ְבּ ַמﬠ ֵ
ְ 25:7ול ְ
ת־דּבָ ָרי:
ֹא־שׁמַ ﬠְ תֶּ ם אֶ ְ
25:8לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ְ
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ָל־מ ְשׁפְּ חוֹת צָפוֹן נְאֻ ם־יְהוָה וְאֶ ל־נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ﬠַ ְב ִדּי וַהֲ ִב ֹא ִתים
ִ 25:9הנְ נִ י שֹׁלֵ חַ וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ ת־כּ ִ
וּלחָ ְרבוֹת עוֹלָ ם:
ְשׂ ְמ ִתּים ְל ַשׁ ָמּה וְלִ ְשׁ ֵר ָקה ְ
ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת וְﬠַ ל־יֹ ְשׁבֶ יהָ וְﬠַ ל כָּל־הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה סָ ִביב וְהַ חֲ ַר ְמ ִתּים ו ַ
25:10וְהַ אֲ בַ ְד ִתּי מֵ הֶ ם קוֹל ָשׂשׂוֹן וְקוֹל ִשׂ ְמחָ ה קוֹל חָ תָ ן ְו קוֹל כַּלָּ ה קוֹל ֵרחַ יִם וְאוֹר נֵר:
ְתה כָּל־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ְלחָ ְרבָּ ה ְל ַשׁ ָמּה וְﬠָ ְבדוּ הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה אֶ ת־מֶ לֶ בָּ בֶ ל ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָה:
25:11וְהָ י ָ
25:12וְהָ יָה כִ ְמל ֹאות ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָה אֶ פְ קֹד ﬠַ ל־מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ְוﬠַ ל־הַ גּוֹי הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה אֶ ת־ﬠֲונָם וְﬠַ ל־אֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים
ְשׂ ְמ ִתּי אֹתוֹ לְ ִשׁ ְממוֹת עוֹלָ ם:
ו ַ
ר־דּבַּ ְר ִתּי ﬠָ לֶ יהָ אֵ ת כָּל־הַ כָּתוּב בַּ סֵּ פֶ ר הַ ֶזּה
ָל־דּבָ ַרי אֲ ֶשׁ ִ
אתי ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הַ ִהיא אֶ ת־כּ ְ
25:13והבאיתי וְהֵ בֵ ִ
אֲ ֶשׁר־נִבָּ א י ְִר ְמיָהוּ ﬠַ ל־כָּל־הַ גּוֹיִם:
ֲשׂה י ְֵדיהֶ ם:
וּמלָ כִ ים גְּ דוֹלִ ים ו ְִשׁלַּ ְמ ִתּי לָ הֶ ם כְּ פָ ﬠֳלָ ם וּכְ ַמﬠ ֵ
25:14כִּ י ﬠָ ְבדוּ־בָ ם גַּם־הֵ ָמּה גּוֹיִם ַר ִבּים ְ
25:15כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ לַ י ַקח אֶ ת־כּוֹס הַ ַיּיִן הַ חֵ מָ ה הַ זּ ֹאת ִמיּ ִָדי ו ְִה ְשׁ ִקיתָ ה אֹ תוֹ אֶ ת־כָּל־הַ גּוֹיִם
אוֹת אֲ לֵ יהֶ ם:
ְ
אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י שֹׁלֵ חַ
ֹתם:
ְשׁתוּ ו ְִה ְתגֹּ ﬠֲשׁוּ ו ְִה ְתהֹ לָ לוּ ִמפְּ נֵי הַ חֶ ֶרב אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י שֹׁלֵ חַ בֵּ ינ ָ
25:16ו ָ
ר־שׁלָ חַ נִי יְהוָה אֲ לֵ יהֶ ם:
25:17וָאֶ ַקּח אֶ ת־הַ כּוֹס ִמיַּד יְהוָה וָאַ ְשׁ ֶקה אֶ ת־כָּל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ ְ
ֹתם ְלחָ ְרבָּ ה ְל ַשׁ ָמּה ִל ְשׁ ֵר ָקה ו ְִל ְקלָ לָ ה כַּיּוֹם
ת־שׂ ֶריהָ לָ תֵ ת א ָ
ָ
ת־מלָ כֶיהָ אֶ
ְ
ְהוּדה וְאֶ
ְרוּשׁלַ ִם וְאֶ ת־ﬠָ ֵרי י ָ
25:18אֶ ת־י ָ
הַ זֶּה:
ת־שׂ ָריו וְאֶ ת־כָּל־ﬠַ מּוֹ:
ָ
־מצְ ַריִם וְאֶ ת־ﬠֲבָ ָדיו וְאֶ
25:19אֶ ת־פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִ
ָל־מ ְלכֵי אֶ ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְאֶ ת־אַ ְשׁ ְקלוֹן וְאֶ ת־ﬠַ זָּה וְאֶ ת־ﬠֶ ְקרוֹן
ָל־מ ְלכֵי אֶ ֶרץ הָ עוּץ וְאֵ ת כּ ַ
25:20וְאֵ ת כָּל־הָ ﬠֶ ֶרב וְאֵ ת כּ ַ
וְאֵ ת ְשׁאֵ ִרית אַ ְשׁדּוֹד:
ת־בּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ְ
25:21אֶ ת־אֱדוֹם וְאֶ ת־מוֹאָ ב וְאֶ
ָל־מלְ כֵי־צֹר וְאֵ ת כָּל־מַ ְלכֵי צִ ידוֹן וְאֵ ת מַ ְלכֵי הָ ִאי אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יָּם:
25:22וְאֵ ת כּ ַ
ָל־קצוּצֵי פֵ אָ ה:
ת־דּ ָדן וְאֶ ת־תֵּ ימָ א וְאֶ ת־בּוּז וְאֵ ת כּ ְ
25:23וְאֶ ְ
25:24וְאֵ ת כָּל־מַ ְלכֵי ﬠ ֲָרב וְאֵ ת כָּל־מַ ְלכֵי הָ ﬠֶ ֶרב הַ שֹּׁכְ נִים בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ָל־מ ְלכֵי ָמ ָדי:
ָל־מ ְלכֵי ﬠֵ ילָ ם וְאֵ ת כּ ַ
25:25וְאֵ ת כָּל־מַ ְלכֵי זִ ְמ ִרי וְאֵ ת כּ ַ
25:26וְאֵ ת כָּל־מַ לְ כֵי הַ צָּפוֹן הַ ְקּר ִֹבים וְהָ ְרחֹ ִקים ִאישׁ אֶ ל־אָ ִחיו וְאֵ ת כָּל־הַ מַּ ְמלְ כוֹת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה
וּמֶ לֶ ֵשׁ ַשׁ י ְִשׁתֶּ ה אַ חֲ ֵריהֶ ם:
וּקיוּ ְונ ְִפלוּ ְול ֹא ָתקוּמוּ ִמ ְפּנֵי הַ חֶ ֶרב אֲ ֶשׁר
25:27וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁתוּ ו ְִשׁכְ רוּ ְ
אָ נֹכִ י שֹׁלֵ חַ בֵּ ינֵיכֶם:
25:28וְהָ יָה כִּ י יְמָ אֲ נוּ לָ ַקחַ ת־הַ כּוֹס ִמיּ ְָד לִ ְשׁתּוֹת וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת ָשׁתוֹ ִת ְשׁתּוּ:
א־שׁ ִמי ﬠָ לֶ יהָ אָ ֹנכִ י ֵמחֵ ל ְלהָ ַרע וְאַ ֶתּם ִהנּ ֵָקה ִתנָּקוּ ל ֹא ִתנָּקוּ כִּ י חֶ ֶרב אֲ נִ י קֹ ֵרא
25:29כִּ י ִהנֵּה בָ ִﬠיר אֲ ֶשׁר ִנ ְק ָר ְ
ﬠַ ל־כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ִתּן קוֹלוֹ
וּמ ְמּעוֹן ָק ְדשׁוֹ י ֵ
25:30וְאַ תָּ ה ִתּנָּבֵ א אֲ לֵ יהֶ ם אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם יְהוָה ִממָּ רוֹם י ְִשׁאָ ג ִ
ידד כְּ ד ְֹרכִ ים יַ ֲﬠנֶה אֶ ל כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ:
ָשׁאֹג י ְִשׁאַ ג ﬠַ ל־ ָנוֵהוּ הֵ ָ
נְתנָם לַ חֶ ֶרב
ד־קצֵה הָ אָ ֶרץ כִּ י ִריב לַ יהוָה בַּ גּוֹיִם ִנ ְשׁפָּ ט הוּא לְ כָל־בָּ ָשׂר הָ ְר ָשׁ ִﬠים ָ
25:31בָּ א ָשׁאוֹן ﬠַ ְ
נְאֻ ם־יְהוָה:
25:32כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִהנֵּה ָרﬠָ ה יֹ צֵאת ִמגּוֹי אֶ ל־גּוֹי וְסַ ﬠַ ר גָּדוֹל יֵעוֹר ִמיּ ְַרכְּ ֵתי־אָ ֶרץ:
ד־ק ֵצה הָ אָ ֶרץ ל ֹא יִסָּ ְפדוּ ְול ֹא יֵאָ ְספוּ ְול ֹא י ִָקּבֵ רוּ ְלד ֶֹמן ﬠַ ל־פְּ נֵי
25:33וְהָ יוּ חַ לְ לֵ י יְהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ִמ ְקצֵה הָ אָ ֶרץ וְﬠַ ְ
הָ אֲ ָדמָ ה י ְִהיוּ:
פוֹצוֹתיכֶם וּנְפַ ְל ֶתּם כִּ כְ ִלי חֶ ְמ ָדּה:
ִ
וּת
25:34הֵ ילִ ילוּ הָ רֹﬠִ ים ְו ַז ֲﬠ קוּ ו ְִה ְתפַּ לְּ שׁוּ אַ ִדּ ֵירי הַ צּ ֹאן כִּ י־מָ לְ אוּ יְמֵ יכֶם ִל ְטבוֹחַ ְ
ירי הַ צּ ֹאן:
25:35וְאָ בַ ד מָ נוֹס ִמן־הָ ר ִֹﬠים וּפְ לֵ יטָ ה מֵ אַ ִדּ ֵ
ת־מ ְרﬠִ יתָ ם:
ַ
ִיללַ ת אַ ִדּ ֵירי הַ צּ ֹאן כִּ י־שׁ ֵֹדד יְהוָה אֶ
25:36קוֹל ַצﬠ ֲַקת הָ רֹﬠִ ים ו ְ
ְ 25:37ונ ַָדמּוּ נְאוֹת הַ ָשּׁלוֹם ִמ ְפּנֵי חֲ רוֹן אַ ף־יְהוָה:
וּמפְּ נֵי חֲ רוֹן אַ פּוֹ:
25:38ﬠָ זַב כַּכְּ פִ יר סֻ כּוֹ כִּ י־הָ יְתָ ה אַ ְרצָם לְ ַשׁמָּ ה ִמפְּ נֵי חֶ ֶרב 1הַ יּוֹנָה ִ
מ ר:
ְהוּדה הָ יָה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ֵמאֵ ת יְהוָה לֵ א ֹ
ֹאשׁיָּהוּ ֶמלֶ י ָ
אשׁית ַמ ְמ ְלכוּת יְהוֹי ִָקים בֶּ ן־י ִ
ְ 26:1בּ ֵר ִ
ְהוּדה הַ בָּ ִאים לְ ִה ְשׁתַּ חֲ ות בֵּ ית־יְהוָה אֵ ת
26:2כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ֲﬠמֹד בַּ חֲ צַר בֵּ ית־יְהוָה ו ְִדבַּ ְרתָּ ﬠַ ל־ ָכּל־ﬠָ ֵרי י ָ
ל־תּגְ ַרע ָדּבָ ר:
יתי לְ ַדבֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם אַ ִ
כָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
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26:3אוּלַ י י ְִשׁ ְמעוּ ְויָשֻׁ בוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ָרﬠָ ה ְו ִנחַ ְמ ִתּי אֶ ל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י חֹ ֵשׁב לַ ﬠֲשׂוֹת לָ הֶ ם ִמ ְפּנֵי רֹﬠַ
מַ ﬠַ לְ לֵ יהֶ ם:
תוֹר ִתי אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לִ פְ נֵיכֶם:
26:4וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִאם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ אֵ לַ י לָ לֶ כֶת ְבּ ָ
ְשׁ חַ ְול ֹא ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם:
ל־דּ ְב ֵרי ﬠֲבָ ַדי הַ נּ ְִב ִאים אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י שֹׁלֵ חַ אֲ לֵ יכֶם וְהַ ְשׁכֵּם ו ָ
ִ 26:5ל ְשׁמֹﬠַ ﬠַ ִ
ְ 26:6ונָתַ ִתּי אֶ ת־הַ בַּ יִת הַ זֶּ ה כְּ ִשׁ ה וְאֶ ת־הָ ﬠִ יר הזאתה הַ זּ ֹאת אֶ ֵתּן לִ ְקלָ לָ ה ְל ֹכל גּוֹיֵי הָ אָ ֶרץ:
נְּב ִאים ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֶ ת־ ִי ְר ְמיָהוּ ְמ ַדבֵּ ר אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְבּבֵ ית יְהוָה:
26:7וַיִּ ְשׁ ְמעוּ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ִ
ַ 26:8וי ְִהי כְּ כַלּוֹת ִי ְר ְמיָהוּ לְ ַדבֵּ ר אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר־צִ וָּה יְהוָה לְ ַדבֵּ ר אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם וַיִּ ְתפְּ שׂוּ אֹ תוֹ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ נּ ְִב ִאים
ְוכָל־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר מוֹת ָתּמוּת:
יוֹשׁב וַיִּ ָקּהֵ ל כָּל־הָ ﬠָ ם
ית ְב ֵשׁם־יְהוָה לֵ אמֹר כְּ ִשׁלוֹ י ְִהיֶה הַ בַּ יִת הַ זֶּ ה וְהָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ֶתּחֱ ַרב ֵמאֵ ין ֵ
ַ 26:9מדּוּﬠַ נִבֵּ ָ
אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ ְבּבֵ ית יְהוָה:
ְהוּדה אֵ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַ ַיּﬠֲלוּ ִמבֵּ ית־הַ מֶּ לֶ בֵּ ית יְהוָה וַיּ ְֵשׁבוּ ְבּפֶ תַ ח ַשׁﬠַ ר בֵּ ית יְהוָה
26:10וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ָשׂ ֵרי י ָ
הֶ חָ ָדשׁ:
ט־מוֶת לָ ִאישׁ הַ זֶּה כִּ י נִבָּ א אֶ ל־הָ ﬠִ יר
ָ
נְּב ִאים אֶ ל־הַ ָשּׂ ִרים וְאֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר ִמ ְשׁפַּ
ֹאמרוּ הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ִ
ַ 26:11ויּ ְ
הַ זּ ֹאת כַּאֲ ֶשׁר ְשׁמַ ﬠְ תֶּ ם ְבּאָ זְ נֵיכֶם:
מ ר יְהוָה ְשׁלָ חַ נִי ְל ִהנָּבֵ א אֶ ל־הַ בַּ יִת הַ זֶּה וְאֶ ל־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת
ֹאמר י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל־כָּל־הַ ָשּׂ ִרים וְאֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם לֵ א ֹ
26:12וַיּ ֶ
אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם:
וּמﬠַ לְ לֵ יכֶם ו ְִשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְו ִינָּחֵ ם יְהוָה אֶ ל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ﬠֲלֵ י ֶכם:
יטיבוּ ַד ְרכֵיכֶם ַ
26:13וְﬠַ תָּ ה הֵ ִ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֵיכֶם:
26:14וַאֲ נִי ִהנְ נִי ְבי ְֶדכֶם ﬠֲשׂוּ־לִ י כַּטּוֹב ְו ַכיּ ָ
י־דם נ ִָקי אַ תֶּ ם נ ְֹת ִנים ﬠֲלֵ יכֶם וְאֶ ל־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת וְאֶ ל־יֹ ְשׁבֶ יהָ כִּ י
ם־מ ִמ ִתים אַ תֶּ ם ֹא ִתי כִּ ָ
26:15אַ ָידֹﬠַ תֵּ ְדעוּ כִּ י ִא ְ
בֶ אֱ מֶ ת ְשׁלָ חַ נִי יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם לְ ַדבֵּ ר ְבּאָ זְ נֵיכֶם אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
יאים אֵ ין־לָ ִאישׁ הַ ֶזּה ִמ ְשׁפַּ ט־מָ וֶת כִּ י ְבּ ֵשׁם יְהוָה אֱ הֵ ינוּ
ֹאמרוּ הַ ָשּׂ ִרים ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים וְאֶ ל־הַ נּ ְִב ִ
ַ 26:16ויּ ְ
ִדּבֶּ ר אֵ לֵ ינוּ:
ָל־קהַ ל הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר:
ֹאמרוּ אֶ ל־כּ ְ
26:17וַיּ ָֻקמוּ אֲ נ ִָשׁים ִמזִּ ְקנֵי הָ אָ ֶרץ ַויּ ְ
ְהוּדה לֵ אמֹר כֹּה־אָ ַמר
ְהוּדה וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־כָּל־ﬠַ ם י ָ
מּוֹר ְשׁ ִתּי הָ יָה נִבָּ א ִבּימֵ י ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמלֶ ־י ָ
26:18מיכיה ִמיכָה הַ ַ
ִירוּשׁלַ יִם ﬠִ יִּ ים ִתּ ְהיֶה וְהַ ר הַ בַּ יִת ְלבָ מוֹת יָﬠַ ר:
ָ
יְהוָה צְ בָ אוֹת צִ יּוֹן ָשׂ ֶדה תֵ חָ ֵרשׁ ו
ת־פּנֵי יְהוָה וַיִּ נָּחֶ ם ְיהוָה
ְ
ְהוּדה הֲ ל ֹא י ֵָרא אֶ ת־יְהוָה וַיְחַ ל אֶ
ְהוּדה ְוכָל־י ָ
26:19הֶ הָ מֵ ת הֱ ִמתֻ הוּ ִחזְ ִקיָּהוּ מֶ לֶ ־י ָ
ר־דּבֶּ ר ﬠֲלֵ יהֶ ם וַאֲ נ ְַחנוּ עֹ ִשׂים ָרﬠָ ה גְ דוֹלָ ה ﬠַ ל־נ ְַפשׁוֹתֵ ינוּ:
אֶ ל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁ ִ
ן־שׁמַ ְﬠיָהוּ ִמ ִקּ ְריַת הַ יְּ ﬠָ ִרים וַיִּ נָּבֵ א ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת וְﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ
אוּריָּהוּ בֶּ ְ
ַם־אישׁ הָ יָה ִמ ְתנַבֵּ א ְבּ ֵשׁם יְהוָה ִ
ְ 26:20וג ִ
הַ זּ ֹאת כְּ כֹל ִדּ ְב ֵרי ִי ְר ְמיָהוּ:
אוּריָּהוּ וַיִּ ָרא
ת־דּבָ ָריו וַיְבַ ֵקּשׁ הַ ֶמּלֶ הֲ ִמיתוֹ וַיִּ ְשׁ ַמע ִ
בּוֹריו ְוכָל־הַ ָשּׂ ִרים אֶ ְ
26:21וַיִּ ְשׁ ַמע הַ ֶמּלֶ ־יְהוֹי ִָקים ְוכָל־גִּ ָ
וַיִּ ְב ַרח וַיָּב ֹא ִמצְ ָריִם:
ל־מצְ ָריִם:
26:22וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ יְהוֹי ִָקים אֲ נ ִָשׁים ִמצְ ָריִם אֵ ת אֶ לְ נָתָ ן בֶּ ן־ﬠַ כְ בּוֹר וַאֲ נ ִָשׁים ִאתּוֹ אֶ ִ
ל־ק ְב ֵרי ְבּנֵי
ת־אוּריָּהוּ ִמ ִמּצְ ַריִם וַי ְִבאֻ הוּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ יְהוֹי ִָקים וַ ַיּכֵּהוּ בֶּ חָ ֶרב וַיּ ְַשׁלֵ אֶ ת־נ ְִבלָ תוֹ אֶ ִ
ִ
26:23וַיּוֹצִ יאוּ אֶ
הָ ﬠָ ם:
ן־שׁפָ ן הָ יְתָ ה אֶ ת־ ִי ְר ְמיָהוּ ְל ִבלְ ִתּי תֵּ ת־אֹתוֹ ְביַד־הָ ﬠָ ם לַ הֲ ִמיתוֹ:
יקם בֶּ ָ
26:24אַ יַד אֲ ִח ָ
מר:
ְהוּדה הָ יָה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֶ ל־י ְִר ְמיָה ֵמאֵ ת יְהוָה לֵ א ֹ
ֹאושׁיָּהוּ ֶמלֶ י ָ
אשׁית מַ ְמלֶ כֶת ְלצִ ְד ִקיָּהוּ בֶּ ן־י ִ
ְ 27:1בּ ֵר ִ
ָאר :
ֲשׂה ְל מוֹסֵ רוֹת וּמֹטוֹת וּנְתַ ָתּם ﬠַ ל־ ַצוּ ֶ
27:2כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֵ לַ י ﬠ ֵ
ל־מלֶ צִ ידוֹן ְבּיַד ַמ ְלאָ כִ ים
ל־מלֶ צֹר וְאֶ ֶ
27:3ו ְִשׁלַּ ְחתָּ ם אֶ ל־מֶ לֶ אֱ דוֹם וְאֶ ל־מֶ לֶ מוֹאָ ב וְאֶ ל־מֶ לֶ ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן וְאֶ ֶ
ְהוּדה:
ְרוּשׁלַ ִם אֶ ל־צִ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ י ָ
הַ בָּ ִאים י ָ
ֹאמרוּ אֶ ל־אֲ ֹדנֵיכֶם:
ֹתם אֶ ל־אֲ ֹדנֵיהֶ ם לֵ אמֹר כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ֹכּה ת ְ
27:4וְצִ וִּ יתָ א ָ
רוֹﬠי הַ נְּ טוּיָה
וּבזְ ִ
יתי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֶ ת־הָ אָ ָדם וְאֶ ת־הַ ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אָ ֶרץ ְבּכ ִֹחי הַ גָּדוֹל ִ
27:5אָ נֹכִ י ﬠָ ִשׂ ִ
וּנְתַ ִתּיהָ לַ אֲ ֶשׁר י ַָשׁר ְבּﬠֵ ינָי:
27:6וְﬠַ תָּ ה אָ נֹכִ י נָתַ ִתּי אֶ ת־כָּל־הָ אֲ ָרצוֹת הָ אֵ לֶּ ה ְבּיַד נְבוּכ ְַדנֶאצַּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ﬠַ ְב ִדּי ְוגַם אֶ ת־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה נ ַָת ִתּי לוֹ
לְ ﬠָ ְבדוֹ:
ן־בּנוֹ ﬠַ ד בּ ֹא־ﬠֵ ת אַ ְרצוֹ גַּם־הוּא וְﬠָ ְבדוּ בוֹ גּוֹיִם ַר ִבּים וּ ְמלָ כִ ים גְּ דֹלִ ים:
ת־בּנוֹ וְאֶ ת־בֶּ ְ
ְ
27:7וְﬠָ ְבדוּ אֹתוֹ כָּל־הַ גּוֹיִם וְאֶ
27:8וְהָ יָה הַ גּוֹי וְהַ ַמּ ְמלָ כָה אֲ ֶשׁר ל ֹא־יַﬠַ ְבדוּ אֹתוֹ אֶ ת־נְבוּכ ְַדנֶא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל וְאֵ ת אֲ ֶשׁר ל ֹא־יִתֵּ ן אֶ ת־ ַצ ָוּארוֹ ְבּעֹ ל
ֹתם ְבּיָדוֹ:
מֶ לֶ בָּ בֶ ל בַּ חֶ ֶרב וּבָ ָרﬠָ ב וּבַ ֶדּבֶ ר אֶ פְ קֹד ﬠַ ל־הַ גּוֹי הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה ﬠַ ד־תֻּ ִמּי א ָ
ַשּׁפֵ יכֶם אֲ ֶשׁ ר־הֵ ם א ְֹמ ִרים
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל־נ ְִביאֵ יכֶם וְאֶ ל־קֹ ְסמֵ יכֶם וְאֶ ל חֲ מֹתֵ יכֶם וְאֶ ל־עֹ ְננֵיכֶם וְאֶ ל־כּ ָ
27:9וְאַ תֶּ ם אַ ִ
אֲ לֵ יכֶם לֵ אמֹר ל ֹא ַתﬠַ ְבדוּ אֶ ת־מֶ לֶ בָּ בֶ ל:

27:10כִּ י ֶשׁ ֶקר הֵ ם נ ְִבּ ִאים לָ כֶם לְ מַ ﬠַ ן הַ ְר ִחיק אֶ ְתכֶם מֵ ﬠַ ל אַ ְדמַ ְתכֶם ו ְִה ַדּ ְח ִתּי אֶ ְתכֶם וַאֲ בַ ְד ֶתּם:
27:11וְהַ גּוֹי אֲ ֶשׁר י ִָביא אֶ ת־ ַצוָּארוֹ ְבּעֹל מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל וַﬠֲבָ דוֹ ו ְִהנּ ְַח ִתּיו ﬠַ ל־אַ ְד ָמתוֹ נְאֻ ם־יְהוָה וַﬠֲבָ ָדהּ ְויָ ַשׁב בָּ הּ:
אריכֶם ְבּ עֹל מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ו ְִﬠ ְבדוּ
ְהוּדה ִדּבַּ ְר ִתּי כְּ כָל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה לֵ אמֹר הָ ִביאוּ אֶ ת־צַוְּ ֵ
27:12וְאֶ ל־צִ ְד ִקיָּה מֶ לֶ ־י ָ
ֹאתוֹ וְﬠַ מּוֹ ו ְִחיוּ:
ת־מלֶ בָּ בֶ ל:
ֶ
27:13לָ מָּ ה תָ מוּתוּ אַ תָּ ה וְﬠַ מֶּ בַּ חֶ ֶרב בָּ ָרﬠָ ב וּבַ ָדּבֶ ר כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־הַ גּוֹי אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ַי ֲﬠבֹד אֶ
נְּב ִאים הָ ֹא ְמ ִרים אֲ לֵ יכֶם לֵ אמֹר ל ֹא ַתﬠַ ְבדוּ אֶ ת־מֶ לֶ בָּ בֶ ל כִּ י ֶשׁ ֶקר הֵ ם נ ְִבּ ִאים
ל־דּ ְב ֵרי הַ ִ
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ִ
27:14וְאַ ִ
לָ כֶם:
יחי אֶ ְתכֶם וַאֲ בַ ְדתֶּ ם אַ ֶתּם וְהַ נּ ְִב ִאים
27:15כִּ י ל ֹא ְשׁלַ ְח ִתּים נְאֻ ם־יְהוָה וְהֵ ם נ ְִבּ ִאים ִבּ ְשׁ ִמי לַ ָשּׁ ֶקר ְל ַמﬠַ ן הַ ִדּ ִ
נִּבּ ִאים לָ כֶם:
הַ ְ
נְביאֵ יכֶם הַ ִנּ ְבּ ִאים
ל־דּ ְב ֵרי ִ
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ִ
27:16וְאֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים וְאֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה ִדּבַּ ְר ִתּי לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמר יְהוָה אַ ִ
מוּשׁ ִבים ִמבָּ בֶ לָ ה ﬠַ ָתּה ְמהֵ ָרה כִּ י ֶשׁ ֶקר הֵ ָמּה נ ְִבּ ִאים לָ כֶם:
ָ
לָ כֶם לֵ אמֹר ִהנֵּה כְ לֵ י בֵ ית־יְהוָה
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ אֲ לֵ יהֶ ם ﬠִ ְבדוּ אֶ ת־מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ו ְִחיוּ לָ ָמּה ִת ְהיֶה הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת חָ ְרבָּ ה:
27:17אַ ִ
27:18ו ְִאם־נ ְִב ִאים הֵ ם ו ְִאם־יֵשׁ ְדּבַ ר־יְהוָה ִאתָּ ם יִפְ גְּ עוּ־נָא בַּ יהוָה צְ בָ אוֹת ְל ִב ְל ִתּי־בֹאוּ הַ כֵּלִ ים הַ נּוֹתָ ִרים
ירוּשׁלַ ִם בָּ בֶ לָ ה:
ָ
וּב
ְהוּדה ִ
ְבּבֵ ית־יְהוָה וּבֵ ית ֶמלֶ י ָ
נּוֹת ִרים בָּ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת:
27:19כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֶ ל־הָ ﬠַ מֻּ ִדים וְﬠַ ל־הַ יָּם וְﬠַ ל־הַ ְמּכֹנוֹת וְﬠַ ל יֶתֶ ר הַ כֵּלִ ים הַ ָ
ירוּשׁלַ ִם בָּ בֶ לָ ה וְאֵ ת
ָ
ְהוּדה ִמ
27:20אֲ ֶשׁר ל ֹא־לְ ָקחָ ם נְבוּכ ְַדנֶא ַצּר מֶ לֶ בָּ בֶ ל בַּ גְ לוֹתוֹ אֶ ת־ ְיכָו ְניָה בֶ ן־יְהוֹי ִָקים ֶמלֶ ־י ָ
ִירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ו
כָּל־חֹ ֵרי י ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ִו
27:21כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־הַ כֵּלִ ים הַ נּוֹתָ ִרים בֵּ ית יְהוָה וּבֵ ית מֶ לֶ ־י ָ
יתים וַהֲ ִשׁיב ִֹתים אֶ ל־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה:
ְשׁמָּ ה י ְִהיוּ ﬠַ ד יוֹם פָּ ְק ִדי אֹתָ ם נְאֻ ם־יְהוָה וְהַ ﬠֲלִ ִ
27:22בָּ בֶ לָ ה יוּבָ אוּ ו ָ
ישׁי אָ ַמר אֵ לַ י
ְהוּדה בשנת בַּ ָשּׁנָה הָ ְר ִב ִﬠית בַּ חֹ ֶדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
אשׁית מַ ְמלֶ כֶת צִ ְד ִקיָּה מֶ לֶ ־י ָ
28:1וַי ְִהי בַּ ָשּׁנָה הַ ִהיא ְבּ ֵר ִ
חֲ ַנ ְניָה בֶ ן־ﬠַ זּוּר הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁר ִמגִּ ְבעוֹן ְבּבֵ ית יְהוָה לְ ﬠֵ ינֵי הַ כֹּהֲ נִים ְוכָל־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר:
28:2כֹּה־אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ָשׁבַ ְר ִתּי אֶ ת־עֹל ֶמלֶ בָּ בֶ ל:
ְ 28:3בּעוֹד ְשׁנָתַ יִם י ִָמים אֲ נִי מֵ ִשׁיב אֶ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה אֶ ת־כָּל־כְּ לֵ י בֵּ ית יְהוָה אֲ ֶשׁר לָ ַקח נְבוּכַדנֶא ַצּר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל
ִמן־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה וַי ְִביאֵ ם בָּ בֶ ל:
ְהוּדה הַ בָּ ִאים בָּ בֶ לָ ה אֲ נִי ֵמ ִשׁיב אֶ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה
ְהוּדה וְאֶ ת־כָּל־גָּלוּת י ָ
28:4וְאֶ ת־ ְי ָכ ְניָה בֶ ן־יְהוֹי ִָקים ֶמלֶ ־י ָ
נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י אֶ ְשׁבֹּר אֶ ת־עֹל ֶמלֶ בָּ בֶ ל:
עֹמ ִדים ְבּבֵ ית יְהוָה:
ֹאמר י ְִר ְמיָה הַ נּ ִָביא אֶ ל־חֲ ַנ ְניָה הַ נּ ִָביא לְ ﬠֵ ינֵי הַ כֹּהֲ ִנים וּלְ ﬠֵ ינֵי כָל־הָ ﬠָ ם הָ ְ
ַ 28:5ויּ ֶ
את ְלהָ ִשׁיב כְּ לֵ י בֵ ית־יְהוָה
ת־דּבָ ֶרי אֲ ֶשׁר נִבֵּ ָ
ֲשׂה יְהוָה י ֵָקם יְהוָה אֶ ְ
28:6וַיּ ֹאמֶ ר י ְִר ְמיָה הַ נּ ִָביא אָ ֵמן כֵּן יַﬠ ֶ
ְוכָל־הַ גּוֹלָ ה ִמבָּ בֶ ל אֶ ל־הַ מָּ קוֹם הַ ֶזּה:
וּבאָ זְ נֵי כָּל־הָ ﬠָ ם:
־שׁמַ ע־נָא הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י דֹּבֵ ר ְבּאָ זְ נֶי ְ
28:7אַ ְ
ל־מ ְמלָ כוֹת גְּ דֹלוֹת ְל ִמ ְלחָ ָמה וּלְ ָרﬠָ ה
28:8הַ נּ ְִבי ִאים אֲ ֶשׁר הָ יוּ לְ פָ נַי וּלְ פָ נֶי ִמן־הָ עוֹלָ ם וַיִּ נּ ְָבאוּ אֶ ל־אֲ ָרצוֹת ַרבּוֹת וְﬠַ ַ
וּלְ ָדבֶ ר:
ר־שׁלָ חוֹ יְהוָה בֶּ אֱ ֶמת:
28:9הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁר ִינָּבֵ א ְל ָשׁלוֹם ְבּב ֹא ְדּבַ ר הַ נּ ִָביא ִיוּ ַָד ע הַ נּ ִָביא אֲ ֶשׁ ְ
28:10וַיִּ ַקּח חֲ נַנְ יָה הַ נּ ִָביא אֶ ת־הַ מּוֹטָ ה מֵ ﬠַ ל ַצוַּאר ִי ְר ְמיָה הַ נּ ִָביא וַיִּ ְשׁ ְבּ ֵרהוּ:
ֹאמר חֲ נַנְ יָה לְ ﬠֵ ינֵי כָל־הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמר יְהוָה ָכּכָה אֶ ְשׁבֹּר אֶ ת־עֹ ל נְ ֻבכ ְַדנֶא ַצּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ְבּעוֹד
28:11וַיּ ֶ
ְשׁנָתַ יִם י ִָמים מֵ ﬠַ ל ַצוַּאר כָּל־הַ גּוֹיִם וַיֵּלֶ ִי ְר ְמיָה הַ נּ ִָביא לְ ַד ְרכּוֹ:
מ ר:
ַ 28:12וי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָה אַ חֲ ֵרי ְשׁבוֹר חֲ ַנ ְניָה הַ נּ ִָביא אֶ ת־הַ מּוֹטָ ה מֵ ﬠַ ל צַ וַּאר י ְִר ְמיָה הַ נּ ִָביא לֵ א ֹ
מטוֹת בַּ ְרזֶל:
ית תַ ְח ֵתּיהֶ ן ֹ
מ ר ֹכּה אָ מַ ר יְהוָה מוֹטֹ ת ﬠֵ ץ ָשׁבָ ְר ָתּ וְﬠָ ִשׂ ָ
28:13הָ לוֹ וְאָ מַ ְר ָתּ אֶ ל־חֲ נַנְ יָה לֵ א ֹ
28:14כִּ י כֹה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל עֹל בַּ ְרזֶל נ ַָת ִתּי ﬠַ ל־ ַצוַּאר כָּל־הַ גּוֹיִם הָ אֵ לֶּ ה לַ ֲﬠבֹד אֶ ת־נְבֻ ַכ ְדנֶאצַּ ר
מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל וַﬠֲבָ דֻ הוּ ְוגַם אֶ ת־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה נ ַָת ִתּי לוֹ:
ֹא־שׁלָ חֲ יְהוָה וְאַ תָּ ה ִה ְבטַ ְחתָּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה
28:15וַיּ ֹאמֶ ר י ְִר ְמיָה הַ נּ ִָביא אֶ ל־חֲ ַנ ְניָה הַ נּ ִָביא ְשׁמַ ע־נָא חֲ ַנ ְניָה ל ְ
ל־שׁ ֶקר:
ﬠַ ָ
28:16לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִהנְ נִי ְמ ַשׁלֵּ חֲ מֵ ﬠַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה הַ ָשּׁנָה אַ ָתּה ֵמת כִּ י־סָ ָרה ִדבַּ ְר ָתּ אֶ ל־יְהוָה:
יﬠי:
ַ 28:17ויּ ָָמת חֲ ַנ ְניָה הַ נּ ִָביא בַּ ָשּׁנָה הַ ִהיא בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
יאים
נְּב ִ
ירוּשׁלָ ִם אֶ ל־יֶתֶ ר זִ ְקנֵי הַ גּוֹלָ ה וְאֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים וְאֶ ל־הַ ִ
ָ
29:1וְאֵ לֶּ ה ִדּ ְב ֵרי הַ סֵּ פֶ ר אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח י ְִר ְמיָה הַ נּ ִָביא ִמ
ירוּשׁלַ ִם בָּ בֶ לָ ה:
ָ
וְאֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר הֶ גְ לָ ה נְבוּכ ְַדנֶא ַצּר ִמ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ירוּשׁלַ ִם וְהֶ חָ ָרשׁ וְהַ ַמּ ְסגֵּר ִמ
ָ
ְהוּדה ִו
יסים ָשׂ ֵרי י ָ
ירה וְהַ סָּ ִר ִ
29:2אַ חֲ ֵרי צֵאת ְי ָכ ְניָה־הַ מֶּ לֶ וְהַ גְּ ִב ָ
ְהוּדה אֶ ל־ ְנבוּכ ְַדנֶא ַצּר ֶמלֶ בָּ בֶ ל בָּ בֶ לָ ה
ן־חלְ ִקיָּה אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח צִ ְד ִקיָּה ֶמלֶ ־י ָ
ן־שׁפָ ן וּגְ מַ ְריָה בֶּ ִ
ְ 29:3בּיַד אֶ לְ ﬠָ ָשׂה בֶ ָ
לֵ אמֹר:

ירוּשׁלַ ִם בָּ בֶ לָ ה:
ָ
יתי ִמ
ר־הגְ לֵ ִ
29:4כֹּה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְלכָל־הַ גּוֹלָ ה אֲ ֶשׁ ִ
ְשׁבוּ ְו ִנ ְטעוּ גַנּוֹת ו ְִאכְ לוּ אֶ ת־פִּ ְריָן:
ְ 29:5בּנוּ בָ ִתּים ו ֵ
ְתלַ ְדנָה בָּ ִנים וּבָ נוֹת
ת־בּנוֹתֵ יכֶם ְתּנוּ לַ אֲ נ ִָשׁים ו ֵ
ְ
וּקחוּ לִ ְבנֵיכֶם נ ִָשׁים וְאֶ
ְ 29:6קחוּ נ ִָשׁים וְהוֹלִ ידוּ בָּ נִים וּבָ נוֹת ְ
ל־תּ ְמﬠָ טוּ:
בוּ־שׁם וְאַ ִ
ָ
ְוּר
לוֹמהּ י ְִהיֶה לָ כֶם
יתי אֶ ְתכֶם ָשׁמָּ ה ו ְִה ְתפַּ לְ לוּ בַ ﬠ ֲָדהּ אֶ ל־יְהוָה כִּ י ִב ְשׁ ָ
ת־שׁלוֹם הָ ﬠִ יר אֲ ֶשׁר ִהגְ לֵ ִ
ְ
29:7ו ְִד ְרשׁוּ אֶ
ָשׁלוֹם:
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ
ר־בּ ִק ְר ְבּכֶם ְוקֹ ְס ֵמיכֶם וְאַ ִ
29:8כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ל־י ִַשּׁיאוּ לָ כֶם נ ְִביאֵ יכֶם אֲ ֶשׁ ְ
אֶ ל־חֲ מֹתֵ יכֶם אֲ ֶשׁר אַ תֶּ ם מַ ְחלְ ִמים:
29:9כִּ י ְב ֶשׁ ֶקר הֵ ם נ ְִבּ ִאים לָ כֶם ִבּ ְשׁ ִמי ל ֹא ְשׁלַ ְח ִתּים נְאֻ ם־יְהוָה:
ת־דּבָ ִרי הַ טּוֹב
29:10כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה כִּ י לְ פִ י ְמל ֹאת לְ בָ בֶ ל ִשׁ ְבﬠִ ים ָשׁנָה אֶ פְ קֹד אֶ ְתכֶם וַהֲ ִקמ ִֹתי ﬠֲלֵ יכֶם אֶ ְ
לְ הָ ִשׁיב אֶ ְתכֶם אֶ ל־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה:
29:11כִּ י אָ נֹכִ י י ַָדﬠְ ִתּי אֶ ת־הַ מַּ חֲ ָשׁבֹת אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י חֹ ֵשׁב ﬠֲלֵ יכֶם נְאֻ ם־יְהוָה ַמ ְח ְשׁבוֹת ָשׁלוֹם וְל ֹא לְ ָרﬠָ ה לָ תֵ ת לָ כֶם
אַ חֲ ִרית ו ְִת ְקוָה:
ְשׁמַ ﬠְ ִתּי אֲ לֵ יכֶם:
אֹתי וַהֲ לַ כְ תֶּ ם ְו ִה ְתפַּ לַּ לְ תֶּ ם אֵ לָ י ו ָ
וּק ָראתֶ ם ִ
ְ 29:12
וּמצָאתֶ ם כִּ י ִת ְד ְרשֻׁ נִי ְבּכָל־לְ בַ ְבכֶם:
וּב ַקּ ְשׁתֶּ ם א ִֹתי ְ
ִ 29:13
וּמכָּל־הַ ְמּקוֹמוֹת
בוּתכֶם ו ְִקבַּ צְ ִתּי אֶ ְתכֶם ִמכָּל־הַ גּוֹיִם ִ
ְשׁ ְב ִתּי אֶ ת־שביתכם ְשׁ ְ
ֵאתי לָ כֶם נְאֻ ם־יְהוָה ו ַ
ְ 29:14ונ ְִמצ ִ
יתי אֶ ְתכֶם ִמ ָשּׁם:
ר־הגְ לֵ ִ
אֲ ֶשׁר ִה ַדּ ְח ִתּי אֶ ְתכֶם ָשׁם נְאֻ ם־יְהוָה וַהֲ ִשׁב ִֹתי אֶ ְתכֶם אֶ ל־הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁ ִ
נְב ִאים בָּ בֶ לָ ה:
29:15כִּ י אֲ ַמ ְר ֶתּם הֵ ִקים לָ נוּ יְהוָה ִ
יּוֹשׁב בָּ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת אֲ חֵ יכֶם אֲ ֶשׁר
יּוֹשׁב אֶ ל־כִּ סֵּ א ָדוִד וְאֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם הַ ֵ
29:16כִּ י־כֹה אָ ַמר יְהוָה אֶ ל־הַ ֶמּלֶ הַ ֵ
ל ֹא־יָצְ אוּ ִא ְתּכֶם בַּ גּוֹלָ ה:
שּׁﬠָ ִרים
אוֹתם כּ ְַתּאֵ ִנים הַ ֹ
ָ
29:17כֹּה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִהנְ נִי ְמ ַשׁלֵּ חַ בָּ ם אֶ ת־הַ חֶ ֶרב אֶ ת־הָ ָרﬠָ ב וְאֶ ת־הַ ָדּבֶ ר ְונָתַ ִתּי
אֲ ֶשׁר ל ֹא־תֵ אָ כַלְ נָה ֵמרֹﬠַ :
וּל ַשׁ ָמּה
29:18ו ְָר ַדפְ ִתּי אַ חֲ ֵריהֶ ם בַּ חֶ ֶרב בָּ ָרﬠָ ב וּבַ ָדּבֶ ר וּנְתַ ִתּים לזועה לְ ַז ֲﬠוָה ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת הָ אָ ֶרץ ְלאָ לָ ה ְ
ר־ה ַדּ ְח ִתּים ָשׁם:
וּלחֶ ְרפָּ ה ְבּכָל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ ִ
וְלִ ְשׁ ֵר ָקה ְ
ְשׁ חַ וְל ֹא
ל־דּבָ ַרי ְנאֻ ם־יְהוָה אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ְח ִתּי אֲ לֵ יהֶ ם אֶ ת־ﬠֲבָ ַדי הַ נּ ְִב ִאים הַ ְשׁכֵּם ו ָ
ֹא־שׁ ְמעוּ אֶ ְ
ַ 29:19תּחַ ת אֲ ֶשׁר־ל ָ
ְשׁמַ ﬠְ תֶּ ם נְאֻ ם־יְהוָה:
ירוּשׁלַ ִם בָּ בֶ לָ ה:
ָ
ר־שׁלַּ ְח ִתּי ִמ
29:20וְאַ ֶתּם ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה כָּל־הַ גּוֹלָ ה אֲ ֶשׁ ִ
נִּבּ ִאים לָ כֶם ִבּ ְשׁ ִמי
ֲשׂיָה הַ ְ
ן־מﬠ ֵ
29:21כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־אֲ ִחיאָ ב בֶּ ן־קוֹלָ יָה וְאֶ ל־צִ ְד ִקיָּהוּ בֶ ַ
אֹתם ְבּיַד נְבוּכ ְַד ֶראצַּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ו ְִהכָּם ְלﬠֵ ינֵיכֶם:
ֹתן ָ
ָשׁ ֶקר ִהנְ נִ י נ ֵ
ר־קלָ ם
ְהוּדה אֲ ֶשׁר ְבּבָ בֶ ל לֵ אמֹר י ְִשׂ ְמ יְהוָה כְּ צִ ְד ִקיָּהוּ וּכְ אֵ ִחיאָ ב אֲ ֶשׁ ָ
ְ 29:22ול ַֻקּח מֵ הֶ ם ְקלָ לָ ה לְ כֹל גָּלוּת י ָ
ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל בָּ אֵ שׁ:
יתם וְאָ נֹכִ י
29:23יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ נְבָ לָ ה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַ ְינַאֲפוּ אֶ ת־ ְנ ֵשׁי ֵרﬠֵ יהֶ ם וַי ְַד ְבּ רוּ ָדבָ ר ִבּ ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶקר אֲ ֶשׁ ר לוֹא צִ וִּ ִ
הוידע הַ יּוֹ ֵדﬠַ וָﬠֵ ד נְאֻ ם־יְהוָה:
ל־שׁמַ ﬠְ יָהוּ הַ נֶּחֱ לָ ִמי תּ ֹאמַ ר לֵ אמֹר:
29:24וְאֶ ְ
29:25כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר אַ תָּ ה ָשׁלַ ְח ָתּ ְב ִשׁ ְמכָה ְספָ ִרים אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר
ֲשׂיָה הַ כֹּהֵ ן וְאֶ ל כָּל־הַ כֹּהֲ נִים לֵ אמֹר:
ירוּשׁלַ ִם וְאֶ ל־צְ פַ ְניָה בֶ ן־ ַמﬠ ֵ
ָ
ִבּ
וּמ ְתנַבֵּ א ְונ ַָת ָתּה אֹתוֹ
ָל־אישׁ ְמשֻׁ גָּע ִ
29:26יְהוָה נְתָ ְנ כֹהֵ ן תַּ חַ ת יְהוֹי ָָדע הַ כֹּהֵ ן לִ ְהיוֹת פְּ ִק ִדים בֵּ ית יְהוָה ְלכ ִ
אֶ ל־הַ ַמּ ְהפֶּ כֶת וְאֶ ל־הַ צִּ ינֹק:
29:27וְﬠַ תָּ ה לָ ָמּה ל ֹא גָﬠַ ְר ָתּ ְבּי ְִר ְמיָהוּ הָ ﬠֲנְּ ת ִֹתי הַ ִמּ ְתנַבֵּ א לָ כֶם:
ת־פּ ִריהֶ ן:
ְ
ְשׁבוּ ְו ִנ ְטעוּ גַנּוֹת ו ְִאכְ לוּ אֶ
29:28כִּ י ﬠַ ל־כֵּן ָשׁלַ ח אֵ לֵ ינוּ בָּ בֶ ל לֵ אמֹר אֲ ֻרכָּה ִהיא ְבּנוּ בָ ִתּים ו ֵ
29:29וַיִּ ְק ָרא צְ פַ ְניָה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת־הַ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה ְבּאָ זְ נֵי י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא:
מ ר:
29:30וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ לֵ א ֹ
ל־שׁמַ ﬠְ יָה הַ נֶּחֱ לָ ִמי יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר נִבָּ א לָ כֶם ְשׁ ַמ ְﬠיָה וַאֲ נִי ל ֹא
ְ 29:31שׁלַ ח ﬠַ ל־כָּל־הַ גּוֹלָ ה לֵ אמֹר כֹּה אָ מַ ר יְהוָה אֶ ְ
ל־שׁ ֶקר:
ְשׁלַ ְח ִתּיו וַיּ ְַב טַ ח אֶ ְתכֶם ﬠַ ָ
יוֹשׁב ְבּתוֹ ־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה
ל־שׁמַ ﬠְ יָה הַ נֶּחֱ לָ ִמי וְﬠַ ל־ז ְַרעוֹ ל ֹא־י ְִהיֶה לוֹ ִאישׁ ֵ
29:32לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה ִה ְננִי ֹפ ֵקד ﬠַ ְ
ה־לﬠַ ִמּי נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י־סָ ָרה ִדבֶּ ר ﬠַ ל־יְהוָה:
ְול ֹא־ ִי ְראֶ ה בַ טּוֹב אֲ ֶשׁר־אֲ נִי עֹ ֶשׂ ְ
מ ר:
30:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ מֵ אֵ ת יְהוָה לֵ א ֹ
ר־דּבַּ ְר ִתּי אֵ לֶ י אֶ ל־סֵ פֶ ר:
30:2כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר כְּ ָתב־לְ אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁ ִ

וּדה אָ ַמר יְהוָה וַהֲ ִשׁב ִֹתים אֶ ל־הָ אָ ֶרץ
ת־שׁבוּת ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל וִיה ָ
ְ
ְשׁ ְב ִתּי אֶ
30:3כִּ י ִהנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה ו ַ
ִירשׁוּהָ :
אֲ ֶשׁר־נָתַ ִתּי לַ אֲ בוֹתָ ם ו ֵ
ְהוּדה:
30:4וְאֵ לֶּ ה הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ל־י ָ
30:5כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה קוֹל חֲ ָר ָדה ָשׁמָ ﬠְ נוּ פַּ חַ ד וְאֵ ין ָשׁלוֹם:
יתי כָל־גֶּבֶ ר י ָָדיו ﬠַ ל־חֲ לָ ָציו כַּיּוֹלֵ ָדה ְונֶהֶ פְ כוּ כָל־פָּ נִים לְ י ֵָרקוֹן:
ַ 30:6שׁאֲ לוּ־נָא ְוּראוּ ִאם־יֹ לֵ ד ָזכָר מַ דּוּﬠַ ָר ִא ִ
ָשׁﬠַ :
וּמ ֶמּנָּה ִיוּ ֵ
30:7הוֹי כִּ י גָדוֹל הַ יּוֹם הַ הוּא מֵ אַ יִן ָכּמֹהוּ וְﬠֵ ת־צָ ָרה ִהיא לְ יַﬠֲקֹב ִ
רוֹתי אֲ נ ֵַתּק ְול ֹא־יַﬠַ ְבדוּ־בוֹ עוֹד ז ִָרים:
וּמוֹס ֶ
ְ
ָאר
30:8וְהָ יָה בַ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת אֶ ְשׁבֹּר ﬠֻלּוֹ מֵ ﬠַ ל ַצוּ ֶ
30:9וְﬠָ ְבדוּ אֵ ת יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם וְאֵ ת ָדּוִד מַ לְ כָּם אֲ ֶשׁר אָ ִקים לָ הֶ ם:
מוֹשׁי ֲﬠ ֵמ ָרחוֹק וְאֶ ת־ז ְַר ֲﬠ מֵ אֶ ֶרץ
ִ
ל־תּחַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִהנְ נִי
ל־תּ ָירא ﬠַ ְב ִדּי יַﬠֲקֹ ב נְאֻ ם־ ְיהֹ וָה וְאַ ֵ
30:10וְאַ ָתּה אַ ִ
ְשׁאֲ נַן וְאֵ ין מַ חֲ ִריד:
ְשׁ ַקט ו ַ
ְשׁב יַﬠֲקֹב ו ָ
ִשׁ ְביָם ו ָ
ֱשׂה
צוֹתי ָשּׁם אַ א ְֹת ל ֹא־אֶ ﬠ ֶ
ֱשׂה כָלָ ה ְבּכָל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר הֲ פִ ִ
הוֹשׁיﬠֶ כִּ י אֶ ﬠ ֶ
י־א ְתּ אֲ ִני נְאֻ ם־יְהוָה לְ ִ
30:11כִּ ִ
כָלָ ה ְויִסַּ ְר ִתּי לַ ִמּ ְשׁפָּ ט ְונ ֵַקּה ל ֹא אֲ נ ֶַקּךָּ:
30:12כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה אָ נוּשׁ לְ ִשׁ ְב ֵר נ ְַחלָ ה מַ כָּתֵ :
ין־דּן ִדּי ֵנ לְ מָ זוֹר ְרפֻאוֹת ְתּﬠָ לָ ה אֵ ין לָ :
30:13אֵ ָ
יתי מוּסַ ר אַ כְ ז ִָרי ﬠַ ל רֹב ﬠֲו ֵנ ﬠָ צְ מוּ חַ טּ ֹאתָ ִי :
אוֹת ל ֹא י ְִדרֹשׁוּ כִּ י ַמכַּת אוֹיֵב ִהכִּ ִ
ָ
ָל־מאַ הֲ בַ ִי ְשׁכֵחוּ
30:14כּ ְ
יתי אֵ לֶּ ה לָ :
ֹאת ִי ﬠָ ִשׂ ִ
ל־שׁ ְב ֵר אָ נוּשׁ מַ כְ אֹבֵ ﬠַ ל רֹב ﬠֲו ֵנ ﬠָ צְ מוּ חַ טּ ַ
ה־תּזְ ﬠַ ק ﬠַ ִ
ִ
30:15מַ
30:16לָ כֵן כָּל־אֹכְ לַ ִי יֵאָ ֵכלוּ ְוכָל־ ָצ ַר ִי כֻּלָּ ם בַּ ְשּׁ ִבי יֵלֵ כוּ וְהָ יוּ שׁ ֹאסַ ִי ִל ְמ ִשׁסָּ ה ְוכָל־בֹּזְ ַז ִי אֶ ֵתּן לָ בַ ז:
וּממַּ כּוֹתַ ִי אֶ ְרפָּ אֵ נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י נ ִָדּחָ ה ָק ְראוּ לָ צִ יּוֹן ִהיא דּ ֵֹרשׁ אֵ ין לָ הּ:
ִ
30:17כִּ י אַ ﬠֲלֶ ה אֲ רֻ כָה לָ
־מ ְשׁפָּ טוֹ
ל־תּלָּ הּ וְאַ ְרמוֹן ﬠַ ל ִ
ְתה ִﬠיר ﬠַ ִ
וּמ ְשׁכְּ נֹתָ יו אֲ ַרחֵ ם ְונ ְִבנ ָ
ִי־שׁב ְשׁבוּת אָ הֳ לֵ י יַﬠֲקוֹב ִ
30:18כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְננ ָ
י ֵֵשׁב:
תּוֹדה וְקוֹל ְמ ַשׂחֲ ִקים ו ְִה ְר ִבּ ִתים ְול ֹא י ְִמﬠָ טוּ ו ְִהכְ בַּ ְד ִתּים ְול ֹא יִצְ ﬠָ רוּ:
ְ 30:19ויָצָא מֵ הֶ ם ָ
30:20וְהָ יוּ בָ נָיו כְּ ֶק ֶדם וַﬠ ֲָדתוֹ לְ פָ נַי ִתּכּוֹן וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ל כָּל־ חֲ צָיו:
ֶשׁת אֵ לַ י
30:21וְהָ יָה אַ ִדּירוֹ ִמ ֶמּנּוּ וּמ ְֹשׁלוֹ ִמ ִקּ ְרבּוֹ יֵצֵא ו ְִה ְק ַר ְב ִתּיו ְו ִנגַּשׁ אֵ לָ י כִּ י ִמי הוּא־זֶה ﬠָ ַרב אֶ ת־לִ בּוֹ לָ ג ֶ
נְאֻ ם־יְהוָה:
30:22ו ְִהיִיתֶ ם לִ י לְ ﬠָ ם וְאָ נֹכִ י אֶ ְהיֶה לָ כֶם לֵ א ִהים:
גּוֹרר ﬠַ ל ר ֹאשׁ ְר ָשׁ ִﬠים יָחוּל:
ִ 30:23הנֵּה סַ ﬠ ֲַרת יְהוָה חֵ ָמה יָצְ אָ ה סַ ﬠַ ר ִמ ְת ֵ
30:24ל ֹא יָשׁוּב חֲ רוֹן אַ ף־יְהוָה ﬠַ ד־ ֲﬠשֹׂתוֹ וְﬠַ ד־הֲ ִקימוֹ ְמזִ מּוֹת ִלבּוֹ ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים ִתּ ְתבּוֹנְנוּ בָ הּ:
31:1בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא נְאֻ ם־יְהוָה אֶ ְהיֶה לֵ א ִהים לְ כֹל ִמ ְשׁפְּ חוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל וְהֵ מָּ ה י ְִהיוּ־לִ י לְ ﬠָ ם:
ידי חָ ֶרב הָ לוֹ לְ הַ ְרגִּ יעוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל:
31:2כֹּה אָ מַ ר יְהוָה מָ צָא חֵ ן בַּ ִמּ ְדבָּ ר ﬠַ ם ְשׂ ִר ֵ
31:3מֵ ָרחוֹק יְהוָה נִ ְראָ ה לוֹ  1וְאַ הֲ בַ ת עוֹלָ ם אֲ הַ ְב ִתּי ﬠַ ל־כֵּן ְמ ַשׁכְ ִתּי חָ סֶ ד:
31:4עוֹד אֶ ְב ֵנ ְונ ְִבנֵית ְבּתוּלַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל עוֹד תַּ ﬠְ ִדּי תֻ פַּ ִי ְויָצָאת ִבּ ְמחוֹל ְמ ַשׂחֲ ִקים:
31:5עוֹד ִתּ ְטּﬠִ י כְ ָר ִמים ְבּהָ ֵרי שׁ ְֹמרוֹן נ ְָטעוּ נ ְֹט ִﬠים ו ְִחלֵּ לוּ:
31:6כִּ י יֶשׁ־יוֹם ָק ְראוּ נֹצְ ִרים ְבּהַ ר אֶ פְ ָריִם קוּמוּ ְו ַנﬠֲלֶ ה צִ יּוֹן אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ:
הוֹשׁיﬠַ יְהוָה אֶ ת־ﬠַ ְמּ אֵ ת
ִ
31:7כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה ָרנּוּ לְ יַﬠֲקֹ ב ִשׂ ְמחָ ה ְוצַהֲ לוּ ְבּר ֹאשׁ הַ גּוֹיִם הַ ְשׁ ִמיעוּ הַ ְללוּ ו ְִא ְמרוּ
ְשׁאֵ ִרית י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִ 31:8הנְ נִי ֵמ ִביא אוֹתָ ם ֵמאֶ ֶרץ צָפוֹן ו ְִקבַּ צְ ִתּים ִמיּ ְַרכְּ ֵתי־אָ ֶרץ בָּ ם ִﬠוֵּר וּפִ סֵּ חַ הָ ָרה וְיֹ לֶ ֶדת י ְַח ָדּו ָקהָ ל גָּדוֹל יָשׁוּבוּ
הֵ נָּה:
ִיתי ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ְלאָ ב
אוֹבילֵ ם אוֹלִ יכֵם ﬠַ ל נַחֲ לֵ י מַ יִם ְבּ ֶד ֶר י ָָשׁ ר ְול ֹא ִיכּ ְָשׁלוּ בָּ הּ כִּ י־הָ י ִ
וּבתַ חֲ נוּנִים ִ
ִ 31:9בּ ְבכִ י ָיבֹאוּ ְ
וְאֶ פְ ַריִם ְבּכ ִֹרי הוּא:
וּשׁ ָמרוֹ כְּ רֹﬠֶ ה ﬠֶ ְדרוֹ:
ִ 31:10שׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה גּוֹיִם וְהַ גִּ ידוּ בָ ִאיִּ ים ִממֶּ ְרחָ ק ו ְִא ְמ רוּ ְמז ֵָרה י ְִשׂ ָראֵ ל ְי ַק ְבּצֶ נּוּ ְ
31:11כִּי־פָ ָדה יְהוָה אֶ ת־יַﬠֲקֹב וּגְ אָ לוֹ ִמיַּד חָ זָק ִממֶּ נּוּ:
ל־בּנֵי־צ ֹאן וּבָ ָקר וְהָ יְתָ ה
ל־תּי רֹשׁ וְﬠַ ל־יִצְ הָ ר וְﬠַ ְ
ל־דּגָן וְﬠַ ִ
31:12וּבָ אוּ ו ְִרנְּ נוּ ִב ְמרוֹם־צִ יּוֹן ְונָהֲ רוּ ﬠַ ל־ טוּב יְהוָה ﬠַ ָ
ֹא־יוֹסיפוּ ְל ַדאֲ בָ ה עוֹד:
ִ
נ ְַפ ָשׁם כְּ גַן ָרוֶה ְול
31:13אָ ז ִתּ ְשׂמַ ח ְבּתוּלָ ה ְבּמָ חוֹל וּבַ חֻ ִרים וּזְ ֵקנִים י ְַח ָדּו וְהָ פַ כְ ִתּי אֶ ְבלָ ם ְל ָשׂשׂוֹן ְו ִנחַ ְמ ִתּים ו ְִשׂ ַמּ ְח ִתּים ִמיגוֹנָם:
ת־טוּבי י ְִשׂבָּ עוּ נְאֻ ם־יְהוָה:
ִ
ֵיתי נֶפֶ שׁ הַ כֹּהֲ נִים ָדּ ֶשׁן וְﬠַ ִמּי אֶ
31:14ו ְִרוּ ִ
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רוּרים ָרבָ 1רחֵ ל ְמבַ כָּה ﬠַ ל־בָּ נֶיהָ ֵמאֲ נָה ְל ִהנָּחֵ ם ﬠַ ל־בָּ נֶיהָ כִּ י
31:15כֹּה אָ ַמר יְהוָה קוֹל ְבּ ָרמָ ה ִנ ְשׁמָ ע נ ְִהי ְבּכִ י תַ ְמ ִ
אֵ ינָם:
ְשׁבוּ ֵמאֶ ֶרץ אוֹיֵב:
31:16כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִמ ְנﬠִ י קוֹלֵ ִמבֶּ כִ י וְﬠֵ י ַנ ִי ִמ ִדּ ְמﬠָ ה כִּ י יֵשׁ ָשׂכָר ִל ְפﬠֻלָּ ֵת נְאֻ ם־יְהוָה ו ָ
ְשׁבוּ בָ נִים ִלגְ בוּלָ ם:
ית נְאֻ ם־יְהוָה ו ָ
ֵשׁ־תּ ְקוָה ְלאַ חֲ ִר ֵ
ְ 31:17וי ִ
נוֹדד יִסַּ ְרתַּ נִי ו ִָאוָּסֵ ר כְּ ﬠֵ גֶל ל ֹא לֻמָּ ד הֲ ִשׁיבֵ נִי וְאָ שׁוּבָ ה כִּ י אַ ָתּה יְהוָה אֱ הָ י:
ָ 31:18שׁמוֹﬠַ ָשׁמַ ﬠְ ִתּי אֶ פְ ַריִם ִמ ְת ֵ
עוּרי:
אתי חֶ ְרפַּ ת נְ ָ
ָשׂ ִ
שׁוּבי ִנחַ ְמ ִתּי וְאַ חֲ ֵרי ִהוּ ְָדﬠִ י סָ פַ ְק ִתּי ﬠַ ל־י ֵָר בּ ְֹשׁ ִתּי ְוגַם־נִכְ לַ ְמ ִתּי כִּ י נ ָ
ִ
31:19כִּ י־אַ חֲ ֵרי
י־מ ֵדּי ַד ְבּ ִרי בּוֹ ָז ֹכ ר אֶ זְ כְּ ֶרנּוּ עוֹד ﬠַ ל־כֵּן הָ מוּ מֵ ﬠַ י לוֹ ַרחֵ ם אֲ ַרחֲ ֶמנּוּ
31:20הֲ בֵ ן י ִַקּיר לִ י אֶ פְ ַריִם ִאם יֶלֶ ד ַשׁﬠֲשֻׁ ﬠִ ים כִּ ִ
נְאֻ ם־יְהוָה:
שׁוּבי ְבּתוּלַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל שֻׁ ִבי
ִ
רוּרים ִשׁ ִתי ִלבֵּ לַ ְמ ִסלָּ ה ֶדּ ֶר הלכתי הָ לָ כְ ְתּ
יבי לָ צִ יֻּ ִנים ִשׂ ִמי לָ ַתּ ְמ ִ
31:21הַ צִּ ִ
אֶ ל־ﬠָ ַר ִי אֵ לֶּ ה:
31:22ﬠַ ד־מָ ַתי ִתּ ְתחַ מָּ ִקין הַ בַּ ת הַ שּׁוֹבֵ בָ ה כִּ י־בָ ָרא יְהוָה חֲ ָד ָשׁה בָּ אָ ֶרץ ְנ ֵקבָ ה ְתּסוֹבֵ ב גָּבֶ ר:
ת־שׁבוּתָ ם
ְ
שׁוּבי אֶ
וּבﬠָ ָריו ְבּ ִ
ְהוּדה ְ
ֹאמרוּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה ְבּאֶ ֶרץ י ָ
31:23כֹּה־אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל עוֹד י ְ
קֹּדשׁ:
יְבָ ֶרכְ יְהוָה נְ וֵה־ ֶצ ֶדק הַ ר הַ ֶ
ְהוּדה ְוכָל־ﬠָ ָריו י ְַח ָדּו ִאכּ ִָרים ְונ ְָסעוּ בַּ ﬠֵ ֶדר:
ְ 31:24וי ְָשׁבוּ בָ הּ י ָ
אתי:
ֵיתי נֶפֶ שׁ ֲﬠיֵפָ ה ְו ָכל־נֶפֶ שׁ ָדּאֲ בָ ה ִמלֵּ ִ
31:25כִּ י ִה ְרו ִ
וּשׁנ ִָתי ﬠָ ְרבָ ה לִּ י:
31:26ﬠַ ל־ז ֹאת הֱ ִקיצ ִֹתי וָאֶ ְראֶ ה ְ
ְהוּדה ז ֶַרע אָ ָדם ְוז ֶַרע ְבּהֵ ָמה:
ִ 31:27הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה ְוז ַָרﬠְ ִתּי אֶ ת־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־בֵּ ית י ָ
וּלהָ ֵרﬠַ כֵּן אֶ ְשׁ קֹד ﬠֲלֵ יהֶ ם ִל ְבנוֹת ו ְִלנְ טוֹﬠַ
31:28וְהָ יָה כַּאֲ ֶשׁר ָשׁ ַק ְד ִתּי ﬠֲלֵ יהֶ ם לִ ְנתוֹשׁ וְלִ נְתוֹץ וְלַ הֲ רֹס וּלְ הַ אֲ ִביד ְ
נְאֻ ם־יְהוָה:
ֹאמרוּ עוֹד אָ בוֹת אָ כְ לוּ בֹסֶ ר ו ְִשׁנֵּי בָ נִים ִתּ ְקהֶ ינָה:
31:29בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ל ֹא־י ְ
ם־אישׁ בַּ ﬠֲונוֹ יָמוּת כָּל־הָ אָ ָדם הָ אֹ כֵל הַ בֹּסֶ ר ִתּ ְקהֶ ינָה ִשׁנָּיו:
31:30כִּ י ִא ִ
ְהוּדה ְבּ ִרית חֲ ָד ָשׁה:
ִ 31:31הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה ְוכ ַָר ִתּי אֶ ת־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־בֵּ ית י ָ
יקי ְבי ָָדם ְלהוֹצִ יאָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אֲ ֶשׁר־הֵ ָמּה הֵ פֵ רוּ
בוֹתם ְבּיוֹם הֶ חֱ זִ ִ
31:32ל ֹא כ ְַבּ ִרית אֲ ֶשׁר כּ ַָר ִתּי אֶ ת־אֲ ָ
יתי וְאָ נֹכִ י ִה ְתﬠַ לַּ ְמ ִתי  2בָ ם נְאֻ ם־יְהוָה:
ת־בּ ִר ִ
אֶ ְ
ת־תּוֹר ִתי ְבּ ִק ְרבָּ ם
ָ
31:33כִּ י ז ֹאת הַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר אֶ כְ רֹת אֶ ת־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל אַ חֲ ֵרי הַ יּ ִָמים הָ הֵ ם נְאֻ ם־יְהוָה נ ַָת ִתּי אֶ
ִיתי לָ הֶ ם לֵ א ִהים וְהֵ מָּ ה י ְִהיוּ־לִ י לְ ﬠָ ם:
וְﬠַ ל־לִ בָּ ם אֶ כְ תֲּ בֶ נָּה וְהָ י ִ
אוֹתי ְל ִמ ְק ַטנָּם
ת־רﬠֵ הוּ ו ְִאישׁ אֶ ת־אָ ִחיו לֵ אמֹר ְדּעוּ אֶ ת־יְהוָה כִּ י־כוּלָּ ם י ְֵדעוּ ִ
ְ 31:34ול ֹא יְלַ ְמּדוּ עוֹד ִאישׁ אֶ ֵ
וְﬠַ ד־גְּ דוֹלָ ם כִּ י אֶ ְסלַ ח לַ ﬠֲונָם וּלְ חַ טָּ אתָ ם ל ֹא אֶ זְ כָּר־עוֹד:
31:35כֹּה אָ מַ ר יְהוָה נֹתֵ ן ֶשׁמֶ שׁ לְ אוֹר יוֹמָ ם חֻ קֹּת י ֵָרחַ וְכוֹכ ִָבים לְ אוֹר לָ יְלָ ה ֹרגַע הַ יָּם וַיֶּהֱ מוּ גַלָּ יו יְהוָה צְ בָ אוֹת
ְשׁמוֹ:
ִ 31:36אם־יָמֻ שׁוּ הַ חֻ ִקּים הָ אֵ לֶּ ה ִמ ְלּפָ נַי נְאֻ ם־יְהוָה גַּם ז ֶַרע י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִשׁ ְבּתוּ ִמ ְהיוֹת גּוֹי ְלפָ נַי כָּל־הַ יּ ִָמים:
מוֹס ֵדי־אֶ ֶרץ לְ ָמ ָטּה גַּם־אֲ נִי אֶ ְמאַ ס ְבּכָל־ז ֶַרע י ְִשׂ ָראֵ ל
31:37כֹּה אָ ַמר יְהוָה ִאם־י ִַמּדּוּ ָשׁ ַמיִם ִמ ְלמַ ְﬠלָ ה ְויֵחָ ְקרוּ ְ
ﬠַ ל־כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ נְאֻ ם־יְהוָה:
ִ 31:38הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים 3נְאֻ ם־יְהוָה ְונ ְִבנְתָ ה הָ ﬠִ יר לַ יהוָה ִמ ִמּגְ ַדּל חֲ ַננְאֵ ל ַשׁﬠַ ר הַ פִּ נָּה:
ְ 31:39ויָצָ א עוֹד קוה ָקו הַ ִמּ ָדּה נֶגְ דּוֹ ﬠַ ל גִּ ְבﬠַ ת גּ ֵָרב ְונָסַ ב גֹּ ﬠָ תָ ה:
סּוּסים ִמזְ ָרחָ ה קֹ ֶדשׁ
ד־פּנַּת ַשׁﬠַ ר הַ ִ
ְ 31:40וכָל־הָ ﬠֵ ֶמק הַ ְפּג ִָרים וְהַ ֶדּ ֶשׁן ְוכָל־השרמות הַ ְשּׁ ֵדמוֹת ﬠַ ד־נַחַ ל ִק ְדרוֹן ﬠַ ִ
לַ יהוָה ל ֹא־ ִינּ ֵָתשׁ ְול ֹא־יֵהָ ֵרס עוֹד לְ עוֹלָ ם:
ְהוּדה ִהיא הַ ָשּׁנָה
32:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ ֵמאֵ ת יְהוָה בשנת בַּ ָשּׁנָה הָ ﬠ ֲִשׂ ִרית לְ צִ ְד ִקיָּהוּ ֶמלֶ י ָ
מנֶה־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לִ נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר:
ְשׁ ֹ
ְהוּדה:
ְרוּשׁלָ ִם ְו ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא הָ יָה כָלוּא בַּ חֲ צַ ר הַ מַּ ָטּ ָרה אֲ ֶשׁר בֵּ ית־מֶ לֶ י ָ
32:2וְאָ ז חֵ יל מֶ לֶ בָּ בֶ ל ָצ ִרים ﬠַ ל־י ָ
ֹתן אֶ ת־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת
ְהוּדה לֵ אמֹר ַמדּוּﬠַ אַ ָתּה נִבָּ א לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמר יְהוָה ִהנְ נִ י נ ֵ
32:3אֲ ֶשׁר כְּ לָ אוֹ צִ ְד ִקיָּהוּ ֶמלֶ ־י ָ
ְבּיַד מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל וּלְ כ ָָדהּ:
ר־פּיו ִﬠם־פִּ יו וְﬠֵ ינָיו אֶ ת־עינו
ְהוּדה ל ֹא יִמָּ לֵ ט ִמיַּד הַ כּ ְַשׂ ִדּים כִּ י ִה ָנּתֹן ִינָּתֵ ן ְבּיַד ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ו ְִדבֶּ ִ
32:4וְצִ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ י ָ
ﬠֵ ינָיו ִתּ ְראֶ ינָה:


) ָרב ָרחֵ ל( ָ LXX(239) Ms // omit MTרב 15

1

 MTבָּ ﬠַ לְ ִתּי ִ LXX cf Hebrews 8:9 //ה ְתﬠַ לַּ ְמ ִתי 32

2

)י ִָמיםבָּ ִאים(  MT Qere LXX Syr Vg // omit MT Tgבָּ ִאים 38

3

ְשׁם י ְִהיֶה ﬠַ ד־פָּ ְק ִדי אֹתוֹ נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י ִתלָּ חֲ מוּ אֶ ת־הַ כּ ְַשׂ ִדּים ל ֹא תַ צְ ִליחוּ:
32:5וּבָ בֶ ל יוֹלִ אֶ ת־צִ ְד ִקיָּהוּ ו ָ
מ ר:
32:6וַיּ ֹאמֶ ר י ְִר ְמיָהוּ הָ יָה ְדּבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ת־שׂ ִדי אֲ ֶשׁר בַּ ֲﬠנָתוֹת כִּ י ְל ִמ ְשׁפַּ ט הַ גְּ אֻ לָּ ה ִל ְקנוֹת:
ָ
ן־שׁלֻּם דּ ְֹד בָּ א אֵ לֶ י לֵ אמֹר ְקנֵה לְ אֶ
ִ 32:7הנֵּה חֲ נ ְַמאֵ ל בֶּ ַ
ת־שׂ ִדי אֲ ֶשׁר־בַּ ֲﬠ ָנתוֹת אֲ ֶשׁ ר
ָ
ַ 32:8ו ָיּב ֹא אֵ לַ י חֲ נ ְַמאֵ ל בֶּ ן־דּ ִֹדי כִּ ְדבַ ר יְהוָה אֶ ל־חֲ צַ ר הַ ַמּטָּ ָרה וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י ְקנֵה נָא אֶ
ְבּאֶ ֶרץ ִבּ ְני ִָמין כִּ י־לְ ִמ ְשׁפַּ ט הַ ְי רֻ ָשּׁה וּלְ הַ גְּ אֻ לָּ ה ְקנֵה־לָ וָאֵ ַדע כִּ י ְדבַ ר־ ְיהוָה הוּא:
32:9וָאֶ ְקנֶה אֶ ת־הַ ָשּׂ ֶדה מֵ אֵ ת חֲ נ ְַמאֵ ל בֶּ ן־דּ ִֹדי אֲ ֶשׁר בַּ ֲﬠנָתוֹת וָאֶ ְשׁ ֲקלָ ה־לּוֹ אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף ִשׁ ְבﬠָ ה ְשׁ ָק ִלים ַו ֲﬠ ָשׂ ָרה
הַ כָּסֶ ף:
32:10וָאֶ כְ תֹּב בַּ סֵּ פֶ ר וָאֶ ְחתֹּם וָאָ ﬠֵ ד ﬠֵ ִדים וָאֶ ְשׁקֹל הַ כֶּסֶ ף ְבּמ ֹאזְ ָניִם:
32:11וָאֶ ַקּח אֶ ת־סֵ פֶ ר הַ ִמּ ְקנָה אֶ ת־הֶ חָ תוּם הַ ִמּצְ וָה וְהַ חֻ ִקּים וְאֶ ת־הַ גָּלוּי:
וּלﬠֵ ינֵי הָ ﬠֵ ִדים הַ כּ ְֹת ִבים
32:12וָאֶ תֵּ ן אֶ ת־הַ סֵּ פֶ ר הַ ִמּ ְקנָה אֶ ל־בָּ רוּ בֶּ ן־נ ִֵריָּה בֶּ ן־מַ ְחסֵ יָה ְלﬠֵ ינֵי חֲ נ ְַמאֵ ל בֶּ ן־דּ ִֹדיְ 1
הוּדים הַ יֹּ ְשׁ ִבים בַּ חֲ ַצר הַ מַּ טָּ ָרה:
ְבּסֵ פֶ ר הַ ִמּ ְקנָה לְ ﬠֵ ינֵי כָּל־הַ יְּ ִ
32:13וָאֲ ַצוֶּה אֶ ת בָּ רוּ ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם לֵ אמֹר:
32:14כֹּה־אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לָ קוֹחַ אֶ ת־הַ ְסּפָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ִמּ ְקנָה הַ זֶּה וְאֵ ת הֶ חָ תוּם וְאֵ ת
סֵ פֶ ר הַ גָּלוּי הַ זֶּה וּנְתַ תָּ ם ִבּכְ לִ י־חָ ֶרשׂ ְלמַ ﬠַ ן יַﬠַ ְמדוּ י ִָמים ַר ִבּים:
ְשׂדוֹת וּכְ ָר ִמים בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת:
32:15כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל עוֹד ִי ָקּנוּ בָ ִתּים ו ָ
32:16וָאֶ ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־יְהוָה אַ חֲ ֵרי ִת ִתּי אֶ ת־סֵ פֶ ר הַ ִמּ ְקנָה אֶ ל־בָּ רוּ בֶּ ן־נ ִֵריָּה לֵ אמֹר:
וּבזְ ֹר ֲﬠ הַ ְנּטוּיָה ל ֹא־יִפָּ לֵ א ִמ ְמּ
32:17אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנֵּה אַ תָּ ה ﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת־הַ ָשּׁמַ יִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְבּכֹחֲ הַ גָּדוֹל ִ
ָל־דּבָ ר:
כּ ָ
וּמ ַשׁלֵּ ם ﬠֲון אָ בוֹת אֶ ל־חֵ יק ְבּנֵיהֶ ם אַ חֲ ֵריהֶ ם הָ אֵ ל הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ:
32:18עֹ ֶשׂה חֶ סֶ ד לַ אֲ לָ פִ ים ְ
ָל־דּ ְרכֵי ְבּנֵי אָ ָדם לָ ֵתת ְל ִאישׁ כִּ ְד ָרכָיו וְכִ ְפ ִרי ַמﬠֲלָ לָ יו:
32:19גְּ דֹל הָ ﬠֵ צָה ו ְַרב הָ ﬠֲלִ ילִ יָּה אֲ ֶשׁר־ﬠֵ ינֶי ְפ ֻקחוֹת ﬠַ ל־כּ ַ
ה־לּ ֵשׁם כַּיּוֹם הַ זֶּה:
ֲשׂ ְ
וּבי ְִשׂ ָראֵ ל וּבָ אָ ָדם וַתַּ ﬠ ֶ
ץ־מצְ ַריִם ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּה ְ
ר־שׂ ְמתָּ אֹתוֹת וּמֹפְ ִתים ְבּאֶ ֶר ִ
32:20אֲ ֶשׁ ַ
מוֹרא גָּדוֹל:
וּב ָ
וּבאֶ זְ רוֹﬠַ נְ טוּיָה ְ
וּביָד חֲ ז ָָקה ְ
וּבמוֹפְ ִתים ְ
תּ ֵצא אֶ ת־ﬠַ ְמּ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ְבּ ֹאתוֹת ְ
ַ 32:21ו ֹ
32:22ו ִַתּתֵּ ן לָ הֶ ם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ﬠְ תָּ לַ אֲ בוֹתָ ם לָ תֵ ת לָ הֶ ם אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ:
יתה לָ הֶ ם לַ ﬠֲשׂוֹת ל ֹא
תוֹר ְת ל ֹא־הָ לָ כוּ אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר צִ וִּ ָ
וּב ָ
ֹא־שׁ ְמ עוּ ְבקוֹלֶ ובתרותך ְ
32:23וַ ָיּבֹאוּ וַיִּ ְרשׁוּ ֹאתָ הּ ְול ָ
ﬠָ שׂוּ וַתַּ ְק ֵרא אֹתָ ם אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת:
ִ 32:24הנֵּה הַ סֹּלְ לוֹת בָּ אוּ הָ ﬠִ יר לְ לָ כְ ָדהּ וְהָ ﬠִ יר נ ְִתּנָה ְבּיַד הַ כּ ְַשׂ ִדּים הַ נִּלְ חָ ִמים ﬠָ לֶ יהָ ִמ ְפּנֵי הַ חֶ ֶרב וְהָ ָרﬠָ ב וְהַ ָדּבֶ ר
וַאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ הָ יָה ו ְִה ְנּ רֹאֶ ה:
נִתּנָה ְבּיַד הַ כּ ְַשׂ ִדּים:
32:25וְאַ ָתּה אָ מַ ְרתָּ אֵ לַ י אֲ ֹדנָי יְהוִה ְקנֵה־לְ הַ ָשּׂ ֶדה בַּ כֶּסֶ ף וְהָ ﬠֵ ד ﬠֵ ִדים וְהָ ﬠִ יר ְ
מ ר:
ַ 32:26וי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ לֵ א ֹ
ָל־דּבָ ר:
ִ 32:27הנֵּה אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ י כָּל־בָּ ָשׂר הֲ ִממֶּ נִּי יִפָּ לֵ א כּ ָ
וּלכ ָָדהּ:
וּביַד נְבוּכ ְַד ֶראצַּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ְ
32:28לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִהנְ נִ י נֹתֵ ן אֶ ת־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ְבּיַד הַ כּ ְַשׂ ִדּים ְ
וּשׂ ָרפוּהָ וְאֵ ת הַ בָּ ִתּים אֲ ֶשׁר
נִּלחָ ִמים ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ו ְִהצִּ יתוּ אֶ ת־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת בָּ אֵ שׁ ְ
32:29וּבָ אוּ הַ כּ ְַשׂ ִדּים הַ ְ
ַגּוֹתיהֶ ם לַ בַּ ﬠַ ל ו ְִה ִסּכוּ נְ סָ כִ ים לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים לְ ַמﬠַ ן הַ כְ ﬠִ סֵ נִי:
ִק ְטּרוּ ﬠַ ל־גּ ֵ
אֹתי
ְהוּדה אַ עֹ ִשׂים הָ ַרע ְבּﬠֵ ינַי ִמנְּ ֻﬠר ֵֹתיהֶ ם כִּ י ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אַ מַ כְ ﬠִ ִסים ִ
וּבנֵי י ָ
32:30כִּ י־הָ יוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
ֲשׂה י ְֵדיהֶ ם נְאֻ ם־יְהוָה:
ְבּמַ ﬠ ֵ
32:31כִּ י ﬠַ ל־אַ פִּ י וְﬠַ ל־חֲ מָ ִתי הָ יְתָ ה לִּ י הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְל ִמן־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר בָּ נוּ אוֹתָ הּ וְﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה לַ הֲ ִס ָירהּ ֵמﬠַ ל
פָּ נָי:
ְהוּדה אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ לְ הַ כְ ﬠִ סֵ נִי הֵ מָּ ה ַמלְ כֵיהֶ ם ָשׂ ֵריהֶ ם כֹּהֲ נֵיהֶ ם וּנ ְִביאֵ יהֶ ם ו ְִאישׁ
וּבנֵי י ָ
ָל־רﬠַ ת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
32:32ﬠַ ל כּ ָ
רוּשׁלָ ִם:
ְהוּדה וְיֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
י ָ
32:33וַיִּ פְ נוּ אֵ לַ י עֹ ֶרף ְול ֹא פָ ִנים וְלַ מֵּ ד אֹתָ ם הַ ְשׁכֵּם וְלַ ֵמּד וְאֵ ינָם שׁ ְֹמ ִﬠים לָ ַקחַ ת מוּסָ ר:
א־שׁ ִמי ﬠָ לָ יו לְ טַ ְמּאוֹ:
32:34וַיּ ִָשׂימוּ ִשׁקּוּצֵיהֶ ם בַּ בַּ יִת אֲ ֶשׁר־ ִנ ְק ָר ְ
יתים
מּ אֲ ֶשׁר ל ֹא־צִ וִּ ִ
ת־בּנוֹתֵ יהֶ ם לַ ֹ
ְ
ת־בּנֵיהֶ ם וְאֶ
ן־הנֹּם ְלהַ ﬠ ֲִביר אֶ ְ
32:35וַיִּ ְבנוּ אֶ ת־בָּ מוֹת הַ בַּ ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ְבּגֵיא בֶ ִ
ְהוּדה:
ְול ֹא ﬠָ ְלתָ ה ﬠַ ל־לִ ִבּי לַ ﬠֲשׂוֹת הַ תּוֹﬠֵ בָ ה הַ זּ ֹאת לְ מַ ﬠַ ן החטי הַ חֲ ִטיא אֶ ת־י ָ
אֹמ ִרים נ ְִתּנָה ְבּיַד מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל בַּ חֶ ֶרב
32:36וְﬠַ ָתּה לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ְ
וּבָ ָרﬠָ ב וּבַ ָדּבֶ ר:
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וּב ֶקצֶ ף גָּדוֹל וַהֲ ִשׁב ִֹתים אֶ ל־הַ ָמּ קוֹם הַ זֶּה
ִ 32:37הנְנִי ְמ ַק ְבּ ָצם ִמכָּל־הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר ִה ַדּ ְח ִתּים ָשׁם ְבּאַ ִפּי וּבַ חֲ ָמ ִתי ְ
וְהֹ ַשׁ ְב ִתּים לָ בֶ טַ ח:
32:38וְהָ יוּ לִ י ְלﬠָ ם וַאֲ נִי אֶ ְהיֶה לָ הֶ ם לֵ א ִהים:
אוֹתי כָּל־הַ יּ ִָמים לְ טוֹב לָ הֶ ם וְלִ ְבנֵיהֶ ם אַ חֲ ֵריהֶ ם:
ְ 32:39ונָתַ ִתּי לָ הֶ ם לֵ ב אֶ חָ ד ו ְֶד ֶר אֶ חָ ד לְ י ְִראָ ה ִ
יבי אוֹתָ ם וְאֶ ת־ ִי ְראָ ִתי אֶ תֵּ ן ִבּלְ בָ בָ ם לְ ִבלְ ִתּי סוּר
יט ִ
ְ 32:40וכ ַָר ִתּי לָ הֶ ם ְבּ ִרית עוֹלָ ם אֲ ֶשׁר ל ֹא־אָ שׁוּב מֵ אַ חֲ ֵריהֶ ם לְ הֵ ִ
מֵ ﬠָ לָ י:
וּבכָל־נ ְַפ ִשׁי:
ָל־ל ִבּי ְ
אוֹתם וּ ְנ ַט ְﬠ ִתּים בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת בֶּ אֱ ֶמת ְבּכ ִ
ָ
ְשׂ ְשׂ ִתּי ﬠֲלֵ יהֶ ם לְ הֵ ִטיב
32:41ו ַ
אתי אֶ ל־הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה הַ גְּ דוֹלָ ה הַ זּ ֹאת כֵּן אָ נֹכִ י מֵ ִביא ﬠֲלֵ יהֶ ם
32:42כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר הֵ בֵ ִ
אֶ ת־כָּל־הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י דֹּבֵ ר ﬠֲלֵ יהֶ ם:
וּבהֵ ָמה נ ְִתּנָה ְבּיַד הַ כּ ְַשׂ ִדּים:
ְ 32:43ו ִנ ְקנָה הַ ָשּׂ ֶדה בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר אַ תֶּ ם א ְֹמ ִרים ְשׁמָ מָ ה ִהיא ֵמאֵ ין אָ ָדם ְ
וּבﬠָ ֵרי
ְהוּדה ְ
וּבﬠָ ֵרי י ָ
רוּשׁלַ ִם ְ
וּב ְס ִביבֵ י ְי ָ
ָ 32:44שׂדוֹת בַּ כֶּסֶ ף י ְִקנוּ ְוכָתוֹב בַּ סֵּ פֶ ר וְחָ תוֹם וְהָ ﬠֵ ד ﬠֵ ִדים ְבּאֶ ֶרץ ִבּ ְני ִָמן ִ
בוּתם נְאֻ ם־יְהוָה:
ת־שׁ ָ
ְ
וּבﬠָ ֵרי הַ ֶנּגֶב כִּ י־אָ ִשׁיב אֶ
וּבﬠָ ֵרי הַ ְשּׁפֵ לָ ה ְ
הָ הָ ר ְ
עוֹדנּוּ ﬠָ צוּר בַּ חֲ ַצר הַ מַּ ָטּ ָרה לֵ אמֹר:
ַ 33:1וי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ ֵשׁ ִנית וְהוּא ֶ
33:2כֹּה־אָ ַמר יְהוָה עֹ ָשׂהּ אֶ ֶרץ 1ויִּ יוֹ ֶצר אוֹתָ הּ לַ הֲ כִ ינָהּ יְהוָה ְשׁמוֹ:
וּבצֻרוֹת ל ֹא י ְַד ְﬠתָּ ם:
ידה לְּ גְּ דֹלוֹת ְ
ְ 33:3ק ָרא אֵ לַ י וְאֶ ֱﬠ ֶנ ָךּ וְאַ גִּ ָ
ְהוּדה הַ נְּתֻ צִ ים אֶ ל־הַ סּ ְֹללוֹת
33:4כִּ י כֹה אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־בָּ ֵתּי הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת וְﬠַ ל־בָּ ֵתּי ַמ ְלכֵי י ָ
וְאֶ ל־הֶ חָ ֶרב:
ֵיתי ְבאַ ִפּי וּבַ חֲ ָמ ִתי וַאֲ ֶשׁר ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי
ר־הכּ ִ
33:5בָּ ִאים ְל ִהלָּ חֵ ם אֶ ת־הַ כּ ְַשׂ ִדּים וּלְ מַ ְלאָ ם אֶ ת־פִּ גְ ֵרי הָ אָ ָדם אֲ ֶשׁ ִ
ָל־רﬠָ תָ ם:
מֵ הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ﬠַ ל כּ ָ
יתי לָ הֶ ם ﬠֲתֶ ֶרת ָשׁלוֹם וֶאֱ ֶמת:
אתים וְגִ לֵּ ִ
ִ 33:6ה ְננִי מַ ﬠֲלֶ ה־לָּ הּ אֲ רֻ כָה וּמַ ְרפֵּ א ְוּרפָ ִ
שׁנָה:
וּבנ ִִתים כְּ בָ ִרא ֹ
ְהוּדה וְאֵ ת ְשׁבוּת י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
ת־שׁבוּת י ָ
ְ
33:7וַהֲ ִשׁב ִֹתי אֶ
אוּ־לי וַאֲ ֶשׁר פָּ ְשׁ עוּ ִבי:
33:8ו ְִטהַ ְר ִתּים ִמכָּל־ﬠֲונָם אֲ ֶשׁר חָ ְטאוּ־לִ י וְסָ לַ ְח ִתּי לכול־לְ כָל־ﬠֲונוֹתֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר חָ ְט ִ
33:9וְהָ יְתָ ה לִּ י לְ ֵשׁם ָשׂשׂוֹן לִ ְת ִהלָּ ה וּלְ ִתפְ אֶ ֶרת לְ כֹל גּוֹיֵי הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר י ְִשׁ ְמעוּ אֶ ת־כָּל־הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁ ר אָ ֹנכִ י עֹ ֶשׂה
אֹתָ ם וּפָ חֲ דוּ ו ְָרגְ זוּ ﬠַ ל כָּל־הַ טּוֹבָ ה וְﬠַ ל כָּל־הַ ָשּׁלוֹם אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י עֹ ֶשׂה לָּ הּ:
ִשּׁמַ ע בַּ מָּ קוֹם־הַ זֶּה אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם א ְֹמ ִרים חָ ֵרב הוּא מֵ אֵ ין אָ ָדם וּמֵ אֵ ין ְבּהֵ ָמה ְבּﬠָ ֵרי
33:10כֹּה אָ מַ ר יְהוָה עוֹד י ָ
יוֹשׁב וּמֵ אֵ ין ְבּהֵ מָ ה:
וּמאֵ ין ֵ
רוּשׁלַ ִם הַ ְנ ַשׁמּוֹת מֵ אֵ ין אָ ָדם ֵ
וּבחֻ צוֹת ְי ָ
ְהוּדה ְ
י ָ
י־ל עוֹלָ ם
33:11קוֹל ָשׂשׂוֹן וְקוֹל ִשׂ ְמחָ ה קוֹל חָ תָ ן ְו קוֹל כַּלָּ ה קוֹל א ְֹמ ִרים הוֹדוּ אֶ ת־יְהוָה צְ בָ אוֹת כִּ י־טוֹב יְהוָה כִּ ְ
שׁנָה אָ מַ ר יְהוָה:
ת־שׁבוּת־הָ אָ ֶרץ כְּ בָ ִרא ֹ
ְ
תּוֹדה בֵּ ית יְהוָה כִּ י־אָ ִשׁיב אֶ
חַ ְסדּוֹ ְמ ִב ִאים ָ
וּבכָל־ﬠָ ָריו נְ וֵה ר ִֹﬠים
ד־בּהֵ ָמה ְ
33:12כֹּה־אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת עוֹד י ְִהיֶה בַּ ָמּקוֹם הַ זֶּה הֶ חָ ֵרב מֵ אֵ ין־אָ ָדם וְﬠַ ְ
מַ ְר ִבּצִ ים צ ֹאן:
ְהוּדה עֹד ַתּ ֲﬠב ְֹרנָה הַ צּ ֹאן
וּבﬠָ ֵרי י ָ
ְרוּשׁלַ ִם ְ
וּב ְס ִביבֵ י י ָ
וּבאֶ ֶרץ ִבּ ְני ִָמן ִ
וּבﬠָ ֵרי הַ ֶנּ ֶגב ְ
ְ 33:13בּﬠָ ֵרי הָ הָ ר ְבּﬠָ ֵרי הַ ְשּׁפֵ לָ ה ְ
ﬠַ ל־י ְֵדי מוֹנֶה אָ מַ ר יְהוָה:
ְהוּדה:
ִ 33:14הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ טּוֹב אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ל־בֵּ ית י ָ
33:15בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וּבָ ﬠֵ ת הַ ִהיא אַ צְ ִמיחַ לְ ָדוִד צֶמַ ח צְ ָד ָקה וְﬠָ ָשׂה ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה בָּ אָ ֶרץ:
ִירוּשׁלַ ִם ִתּ ְשׁכּוֹן לָ בֶ טַ ח ְוזֶה אֲ ֶשׁר־ ִי ְק ָרא־לָ הּ יְהוָה צִ ְד ֵקנוּ:
ָ
ְהוּדה ו
ָשׁע י ָ
33:16בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ִתּוּ ַ
33:17כִּ י־כֹה אָ ַמר יְהוָה ל ֹא־ ִיכּ ֵָרת לְ ָדוִד ִאישׁ יֹ ֵשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל:
33:18וְלַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִיִּ ם ל ֹא־ ִיכּ ֵָרת ִאישׁ ִמלְּ פָ נָי מַ ﬠֲלֶ ה עוֹלָ ה וּמַ ְק ִטיר ִמנְ חָ ה וְעֹ ֶשׂה־זֶּבַ ח כָּל־הַ יּ ִָמים:
33:19וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ לֵ אמוֹר:
יוֹמם־וָלַ יְלָ ה ְבּ ִﬠ ָתּם:
וּל ִב ְל ִתּי הֱ יוֹת ָ
יתי הַ לָּ יְלָ ה ְ
ת־בּ ִר ִ
ְ
יתי הַ יּוֹם וְאֶ
ת־בּ ִר ִ
ְ
ם־תּפֵ רוּ אֶ
33:20כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִא ָ
ת־דּוִד ﬠַ ְב ִדּי ִמ ְהיוֹת־לוֹ בֵ ן מֹלֵ ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ וְאֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם הַ כֹּהֲ נִים ְמ ָשׁ ְר ָתי:
יתי תֻ פַ ר אֶ ָ
ַם־בּ ִר ִ
33:21גּ ְ
33:22אֲ ֶשׁר ל ֹא־יִסָּ פֵ ר צְ בָ א הַ ָשּׁמַ יִם וְל ֹא י ִַמּד חוֹל הַ יָּם כֵּן אַ ְרבֶּ ה אֶ ת־ז ֶַרע ָדּוִד ﬠַ ְב ִדּי וְאֶ ת־הַ לְ וִיִּ ם ְמ ָשׁ ְר ֵתי
אֹתי:
ִ
מ ר:
33:23וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ לֵ א ֹ
33:24הֲ לוֹא ָר ִאיתָ מָ ה־הָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה ִדּ ְבּרוּ לֵ אמֹר ְשׁתֵּ י הַ ִמּ ְשׁפָּ חוֹת אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר יְהוָה בָּ הֶ ם וַיִּ ְמאָ סֵ ם וְאֶ ת־ﬠַ ִמּי יִנְאָ צוּן
ִמ ְהיוֹת עוֹד גּוֹי לִ פְ נֵיהֶ ם:
ֹא־שׂ ְמ ִתּי:
יתי יוֹמָ ם וָלָ יְלָ ה חֻ קּוֹת ָשׁ ַמיִם וָאָ ֶרץ ל ָ
33:25כֹּה אָ ַמר יְהוָה ִאם־ל ֹא ְב ִר ִ
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מ ְשׁלִ ים אֶ ל־ז ֶַרע אַ ְב ָרהָ ם י ְִשׂחָ ק ְויַﬠֲקֹב כִּ י־אשוב אָ ִשׁיב
33:26גַּם־ז ֶַרע יַﬠֲקוֹב ו ְָדוִד ﬠַ ְב ִדּי אֶ ְמאַ ס ִמ ַקּחַ ת ִמ ַזּ ְרעוֹ ֹ
בוּתם ו ְִרחַ ְמ ִתּים:
ת־שׁ ָ
ְ
אֶ
34:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ מֵ אֵ ת יְהוָה וּנְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ְוכָל־חֵ ילוֹ ְוכָל־מַ ְמלְ כוֹת אֶ ֶרץ מֶ ְמ ֶשׁלֶ ת יָדוֹ
מ ר:
רוּשׁלַ ִם וְﬠַ ל־כָּל־ﬠָ ֶריהָ לֵ א ֹ
ְוכָל־הָ ﬠַ ִמּים נִלְ חָ ִמים ﬠַ ל־ ְי ָ
ֹתן
ְהוּדה וְאָ ַמ ְר ָתּ אֵ לָ יו ֹכּה אָ ַמ ר יְהוָה ִהנְ נִי נ ֵ
34:2כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הָ וְאָ מַ ְרתָּ אֶ ל־צִ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ י ָ
וּשׂ ָרפָ הּ בָּ אֵ שׁ:
אֶ ת־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ְבּיַד מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ְ
ת־פּי
ִ
וּביָדוֹ ִתּנָּתֵ ן וְﬠֵ ינֶי אֶ ת־ﬠֵ ינֵי ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ִתּ ְראֶ ינָה וּפִ יהוּ אֶ
34:3וְאַ תָּ ה ל ֹא ִתמָּ לֵ ט ִמיָּדוֹ כִּ י תָּ ֹפשׂ ִתּתָּ פֵ שׂ ְ
י ְַדבֵּ ר וּבָ בֶ ל ָתּבוֹא:
ְהוּדה כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה ﬠָ לֶ י ל ֹא ָתמוּת בֶּ חָ ֶרב:
34:4אַ ְשׁמַ ע ְדּבַ ר־יְהוָה צִ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ י ָ
שׁנִים אֲ ֶשׁר־הָ יוּ ְלפָ נֶי כֵּן י ְִשׂ ְרפוּ־לָ וְהוֹי אָ דוֹן י ְִס ְפּדוּ־לָ
ְ 34:5בּ ָשׁלוֹם תָּ מוּת וּכְ ִמ ְשׂ ְרפוֹת אֲ בוֹתֶ י הַ ְמּלָ כִ ים הָ ִרא ֹ
ִי־דבַּ ְר ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה:
י־דבָ ר אֲ נ ִ
כִּ ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ִבּ
ַ 34:6וי ְַדבֵּ ר ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא אֶ ל־צִ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ י ָ
ְהוּדה הַ נּוֹתָ רוֹת אֶ ל־לָ כִ ישׁ וְאֶ ל־ ֲﬠז ֵָקה כִּ י הֵ נָּה ִנ ְשׁאֲ רוּ
רוּשׁלַ ִם וְﬠַ ל כָּל־ﬠָ ֵרי י ָ
34:7וְחֵ יל מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל נִלְ חָ ִמים ﬠַ ל־ ְי ָ
ְהוּדה ﬠָ ֵרי ִמ ְב ָצ ר:
ְבּﬠָ ֵרי י ָ
34:8הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ ֵמאֵ ת יְהוָה אַ חֲ ֵרי כְּ רֹת הַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ ְבּ ִרית אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר ִבּירוּ ָשׁלַ ִם
לִ ְקר ֹא לָ הֶ ם ְדּרוֹ ר:
יהוּדי אָ ִחיהוּ ִאישׁ:
ת־שׁפְ חָ תוֹ הָ ﬠִ ְב ִרי וְהָ ﬠִ ְב ִריָּה חָ פְ ִשׁים ְל ִב ְל ִתּי ﬠֲבָ ד־בָּ ם ִבּ ִ
ִ
34:9לְ ַשׁלַּ ח ִאישׁ אֶ ת־ﬠַ ְבדּוֹ ו ְִאישׁ אֶ
־שׁ ְפחָ תוֹ חָ פְ ִשׁים לְ ִב ְל ִתּי
34:10וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כָל־הַ ָשּׂ ִרים ְוכָל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ בַ ְבּ ִרית לְ ַשׁלַּ ח ִאישׁ אֶ ת־ﬠַ ְבדּוֹ ו ְִאישׁ אֶ ת ִ
ְשׁלֵּ חוּ:
ﬠֲבָ ד־בָּ ם עוֹד וַיִּ ְשׁ ְמעוּ וַי ַ
ַ 34:11ויָּשׁוּבוּ אַ חֲ ֵרי־כֵן ַויּ ִָשׁבוּ אֶ ת־הָ ﬠֲבָ ִדים וְאֶ ת־הַ ְשּׁפָ חוֹת אֲ ֶשׁר ִשׁ ְלּחוּ חָ ְפ ִשׁים ויכבישום וַיִּ כְ ְבּשׁוּם לַ ﬠֲבָ ִדים
וְלִ ְשׁפָ חוֹת:
34:12וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ ֵמאֵ ת יְהוָה לֵ אמֹר:
אוֹתם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית
ָ
34:13כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אָ נֹכִ י כּ ַָר ִתּי ְב ִרית אֶ ת־אֲ בוֹתֵ יכֶם ְבּיוֹם הוֹצִ ִאי
ﬠֲבָ ִדים לֵ אמֹר:
ִ 34:14מ ֵקּץ ֶשׁבַ ע ָשׁ ִנים ְתּ ַשׁלְּ חוּ ִאישׁ אֶ ת־אָ ִחיו הָ ﬠִ ְב ִרי אֲ ֶשׁר־יִמָּ כֵר ְל וַﬠֲבָ ְד ֵשׁשׁ ָשׁנִים ו ְִשׁלַּ ְחתּוֹ חָ ְפ ִשׁי ֵמﬠִ מָּ
ֹא־שׁ ְמעוּ אֲ בוֹתֵ יכֶם אֵ לַ י ְול ֹא ִהטּוּ אֶ ת־אָ זְ נָם:
ְול ָ
ָשׁ ר ְבּﬠֵ ינַי לִ ְקר ֹא ְדרוֹר ִאישׁ ְל ֵרﬠֵ הוּ ו ִַתּכְ ְרתוּ ְב ִרית ְלפָ נַי בַּ בַּ יִת
34:15ו ַָתּשֻׁ בוּ אַ תֶּ ם הַ יּוֹם וַתַּ ﬠֲשׂוּ אֶ ת־הַ יּ ָ
אֲ ֶשׁר־נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ﬠָ לָ יו:
ר־שׁלַּ ְחתֶּ ם חָ פְ ִשׁים לְ ַנ ְפ ָשׁם
ת־שׁ ְפחָ תוֹ אֲ ֶשׁ ִ
ִ
ת־שׁ ִמי וַתָּ ִשׁבוּ ִאישׁ אֶ ת־ﬠַ ְבדּוֹ ו ְִאישׁ אֶ
ְ
34:16וַתָּ שֻׁ בוּ ו ְַתּחַ לְּ לוּ אֶ
ו ִַתּכְ ְבּשׁוּ אֹתָ ם לִ ְהיוֹת לָ כֶם לַ ﬠֲבָ ִדים וְלִ ְשׁפָ חוֹת:
ֹא־שׁמַ ְﬠתֶּ ם אֵ לַ י ִל ְקר ֹא ְדרוֹר ִאישׁ לְ אָ ִחיו ו ְִאישׁ ְל ֵרﬠֵ הוּ ִה ְננִ י קֹ ֵרא לָ כֶם ְדּרוֹר
34:17לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אַ ֶתּם ל ְ
נְאֻ ם־יְהוָה אֶ ל־הַ חֶ ֶרב אֶ ל־הַ ֶדּבֶ ר וְאֶ ל־הָ ָרﬠָ ב ְונ ַָת ִתּי אֶ ְתכֶם לזועה ְל ַז ֲﬠוָה ְל ֹכל ַמ ְמ ְלכוֹת הָ אָ ֶרץ:
ת־דּ ְב ֵרי הַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר כּ ְָרתוּ לְ פָ נָי הָ ﬠֵ גֶל אֲ ֶשׁר
ת־בּ ִר ִתי אֲ ֶשׁר ל ֹא־הֵ ִקימוּ אֶ ִ
ְ
עֹב ִרים אֶ
ְ 34:18ונָתַ ִתּי אֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים הָ ְ
כּ ְָרתוּ לִ ְשׁ ַניִם וַיַּﬠַ ְב רוּ בֵּ ין ְבּתָ ָריו:
עֹב ִרים בֵּ ין ִבּ ְת ֵרי הָ ﬠֵ גֶל:
ְרוּשׁלַ ִם הַ סָּ ִר ִסים וְהַ כֹּהֲ נִים ְוכֹל ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ הָ ְ
ְשׂ ֵרי י ָ
ְהוּדה ו ָ
ָ 34:19שׂ ֵרי י ָ
וּלבֶ הֱ מַ ת הָ אָ ֶרץ:
ְתה נ ְִבלָ ָתם ְלמַ אֲ כָל ְלעוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם ְ
וּביַד ְמבַ ְק ֵשׁי נ ְַפ ָשׁם וְהָ י ָ
אוֹתם ְבּיַד ֹאיְבֵ יהֶ ם ְ
ָ
ְ 34:20ונ ַָת ִתּי
וּביַד חֵ יל מֶ לֶ בָּ בֶ ל הָ עֹלִ ים
וּביַד ְמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ָשׁם ְ
ת־שׂ ָריו אֶ ֵתּן ְבּיַד ֹאיְבֵ יהֶ ם ְ
ָ
ְהוּדה וְאֶ
34:21וְאֶ ת־צִ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ ־י ָ
מֵ ﬠֲלֵ יכֶם:
ְהוּדה
וּשׂ ָרפֻהָ בָ אֵ שׁ וְאֶ ת־ﬠָ ֵרי י ָ
וּלכָדוּהָ ְ
ִ 34:22ה ְננִי ְמ ַצוֶּה נְאֻ ם־יְהוָה וַהֲ ִשׁב ִֹתים אֶ ל־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ְונִלְ חֲ מוּ ﬠָ לֶ יהָ ְ
אֶ תֵּ ן ְשׁמָ מָ ה ֵמאֵ ין יֹ ֵשׁב:
ְהוּדה לֵ אמֹר:
ֹאשׁיָּהוּ מֶ לֶ י ָ
35:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ מֵ אֵ ת יְהוָה ִבּימֵ י יְהוֹי ִָקים בֶּ ן־י ִ
אוֹתם יָיִן:
ָ
35:2הָ לוֹ אֶ ל־בֵּ ית הָ ֵרכ ִָבים ו ְִדבַּ ְרתָּ אוֹתָ ם וַהֲ ִבאוֹתָ ם בֵּ ית יְהוָה אֶ ל־אַ חַ ת הַ ְלּ ָשׁכוֹת ו ְִה ְשׁ ִקיתָ
35:3וָאֶ ַקּח אֶ ת־יַאֲ ַז ְניָה בֶ ן־ ִי ְר ְמיָהוּ בֶּ ן־חֲ בַ צִּ ְניָה וְאֶ ת־אֶ חָ יו וְאֶ ת־כָּל־בָּ נָיו וְאֵ ת כָּל־בֵּ ית הָ ֵרכ ִָבים:
ל־ל ְשׁכַּת ְבּנֵי חֲ נַנְ יָה בֶּ ן־גְּ ַדלְ יָהוִּ 1אישׁ הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר־אֵ צֶל ִל ְשׁכַּת הַ ָשּׂ ִרים אֲ ֶשׁר
ֹתם בֵּ ית יְהוָה אֶ ִ
35:4וָאָ ִבא א ָ
ן־שׁלֻּם שֹׁמֵ ר הַ סַּ ף:
ֲשׂיָהוּ בֶ ַ
ִממַּ ﬠַ ל לְ לִ ְשׁכַּת מַ ﬠ ֵ
35:5וָאֶ ֵתּן ִלפְ נֵי ְבּנֵי בֵ ית־הָ ֵרכ ִָבים גְּ ִבﬠִ ים ְמלֵ ִאים ַייִן ְוכֹסוֹת וָאֹמַ ר אֲ לֵ יהֶ ם ְשׁתוּ־יָיִן:
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וּבנֵי ֶכם ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ן־רכָב אָ ִבינוּ צִ וָּה ﬠָ לֵ ינוּ לֵ אמֹר ל ֹא ִת ְשׁתּוּ־יַיִן אַ ֶתּם ְ
ֹאמרוּ ל ֹא נִ ְשׁ ֶתּה־ ָיּיִן כִּ י יוֹנ ָָדב בֶּ ֵ
35:6וַיּ ְ
ֹא־תטָּ עוּ וְל ֹא י ְִהיֶה לָ כֶם כִּ י בָּ אֳ הָ ִלים ֵתּ ְשׁבוּ כָּל־י ְֵמיכֶם ְל ַמﬠַ ן ִתּ ְחיוּ
ֹא־תזְ ָרעוּ ְוכ ֶֶרם ל ִ
ֹא־ת ְבנוּ ְוז ֶַרע ל ִ
35:7וּבַ יִת ל ִ
ל־פּנֵי הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם גּ ִָרים ָשׁם:
י ִָמים ַר ִבּים ﬠַ ְ
ֹתינוּ:
וּבנ ֵ
ָשׁינוּ בָּ נֵינוּ ְ
ן־רכָב אָ ִבינוּ לְ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וָּנוּ לְ ִבלְ ִתּי ְשׁתוֹת־יַיִן כָּל־י ֵָמינוּ אֲ נ ְַחנוּ נ ֵ
35:8וַנִּ ְשׁמַ ע ְבּקוֹל יְהוֹנ ָָדב בֶּ ֵ
ְשׂ ֶדה וָז ֶַרע ל ֹא י ְִהיֶה־לָּ נוּ:
וּל ִב ְל ִתּי ְבּנוֹת בָּ ִתּים לְ ִשׁ ְבתֵּ נוּ ְוכ ֶֶרם ו ָ
ְ 35:9
ֵשׁב בָּ אֳ הָ לִ ים וַ ִנּ ְשׁמַ ע וַנַּﬠַ שׂ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּנוּ יוֹנ ָָדב אָ ִבינוּ:
35:10וַנּ ֶ
וּמ ְפּנֵי חֵ יל
ְרוּשׁלַ ִם ִמפְּ נֵי חֵ יל הַ כּ ְַשׂ ִדּים ִ
ֹאמר בֹּאוּ ְונָבוֹא י ָ
ַ 35:11וי ְִהי בַּ ﬠֲלוֹת ְנבוּכ ְַד ֶרא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל אֶ ל־הָ אָ ֶרץ ַונּ ֶ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ֵשׁב ִבּ
אֲ ָרם וַנּ ֶ
מ ר:
35:12וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ לֵ א ֹ
רוּשׁלָ ִם הֲ לוֹא ִת ְקחוּ מוּסָ ר
יוֹשׁבֵ י ְי ָ
וּל ְ
ְהוּד ה ְ
35:13כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הָ וְאָ מַ ְרתָּ לְ ִאישׁ י ָ
ל־דּבָ ַרי נְאֻ ם־יְהוָה:
ִל ְשׁמֹﬠַ אֶ ְ
ן־רכָב אֲ ֶשׁר־צִ וָּה אֶ ת־בָּ נָיו לְ ִב ְל ִתּי ְשׁתוֹת־ ַייִן וְל ֹא ָשׁתוּ ﬠַ ד־הַ יּוֹם הַ זֶּה כִּ י ָשׁ ְמעוּ
ת־דּ ְב ֵרי יְהוֹנ ָָדב בֶּ ֵ
הוּקם אֶ ִ
ַ 35:14
אֵ ת ִמצְ וַת אֲ ִביהֶ ם וְאָ נֹכִ י ִדּבַּ ְר ִתּי אֲ לֵ יכֶם הַ ְשׁכֵּם ו ְַדבֵּ ר ְול ֹא ְשׁ ַמﬠְ ֶתּם אֵ לָ י:
יטיבוּ
ְשׁ חַ לֵ אמֹר שֻׁ בוּ־נָא ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ָרﬠָ ה וְהֵ ִ
35:15וָאֶ ְשׁלַ ח אֲ לֵ יכֶם אֶ ת־כָּל־ﬠֲבָ ַדי הַ נּ ְִב ִאים הַ ְשׁכֵּים ו ָ
יתם
ֹתיכֶם וְל ֹא ִה ִטּ ֶ
וּשׁבוּ אֶ ל־הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר־נ ַָת ִתּי לָ כֶם וְלַ אֲ ב ֵ
מַ ﬠַ לְ לֵ יכֶם וְאַ ל־תֵּ לְ כוּ אַ חֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים לְ ﬠָ ְב ָדם ְ
אֶ ת־אָ זְ ְנכֶם ְול ֹא ְשׁמַ ﬠְ תֶּ ם אֵ לָ י:
ת־מצְ וַת אֲ ִביהֶ ם אֲ ֶשׁר צִ וָּם וְהָ ﬠָ ם הַ זֶּה ל ֹא ָשׁ ְמעוּ אֵ לָ י:
ִ
ן־רכָב אֶ
35:16כִּ י הֵ ִקימוּ ְבּנֵי יְהוֹנ ָָדב בֶּ ֵ
רוּשׁלַ ִם אֵ ת
ָל־יוֹשׁבֵ י ְי ָ
ְ
ְהוּדה וְאֶ ל כּ
35:17לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְננִי מֵ ִביא אֶ ל־י ָ
כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי ﬠֲלֵ יהֶ ם יַﬠַ ן ִדּבַּ ְר ִתּי אֲ לֵ יהֶ ם ְול ֹא ָשׁמֵ עוּ וָאֶ ְק ָרא לָ הֶ ם ְול ֹא ﬠָ נוּ:
ל־מצְ וַת יְהוֹנ ָָדב
35:18וּלְ בֵ ית הָ ֵרכ ִָבים אָ מַ ר י ְִר ְמיָהוּ כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠתֶּ ם ﬠַ ִ
ָל־מצְ ותָ יו ו ַַתּﬠֲשׂוּ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּה אֶ ְתכֶם:
אֲ ִביכֶם ו ִַתּ ְשׁ ְמרוּ אֶ ת־כּ ִ
ן־רכָב עֹ ֵמד לְ פָ נַי כָּל־הַ יּ ִָמים:
35:19לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא־ ִיכּ ֵָרת ִאישׁ לְ יוֹנ ָָדב בֶּ ֵ
ְהוּדה הָ יָה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֶ ל־ ִי ְר ְמיָהוּ ֵמאֵ ת יְה ָוה לֵ אמֹר:
ֹאשׁיָּהוּ ֶמלֶ י ָ
יﬠת ִליהוֹי ִָקים בֶּ ן־י ִ
ַ 36:1וי ְִהי בַּ ָשּׁנָה הָ ְר ִב ִ
ְהוּדה
ר־דּבַּ ְר ִתּי אֵ לֶ י ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ל־י ָ
ַ 36:2קח־לְ ְמגִ לַּ ת־סֵ פֶ ר ְוכ ַָת ְבתָּ אֵ לֶ יהָ אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁ ִ
ֹאשׁיָּהוּ וְﬠַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה:
וְﬠַ ל־כָּל־הַ גּוֹיִם ִמיּוֹם ִדּבַּ ְר ִתּי אֵ לֶ י ִמימֵ י י ִ
ְהוּדה אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י חֹ ֵשׁב לַ ﬠֲשׂוֹת לָ הֶ ם ְל ַמﬠַ ן יָשׁוּבוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ָרﬠָ ה
36:3אוּלַ י י ְִשׁ ְמעוּ בֵּ ית י ָ
אתם:
וּלחַ ָטּ ָ
וְסָ לַ ְח ִתּי לַ ﬠֲונָם ְ
ר־דּבֶּ ר אֵ לָ יו
ָל־דּ ְב ֵרי יְהוָה אֲ ֶשׁ ִ
36:4וַיִּ ְק ָרא ִי ְר ְמיָהוּ אֶ ת־בָּ רוּ בֶּ ן־נ ִֵריָּה וַיִּ כְ תֹּב בָּ רוּ ִמפִּ י י ְִר ְמיָהוּ אֵ ת כּ ִ
ל־מגִ לַּ ת־סֵ פֶ ר:
ﬠַ ְ
36:5וַ ְי ַצוֶּה י ְִר ְמיָהוּ אֶ ת־בָּ רוּ לֵ אמֹר אֲ נִי ﬠָ צוּר ל ֹא אוּכַל לָ בוֹא בֵּ ית יְהוָה:
ת־דּ ְב ֵרי יְהוָה ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם בֵּ ית יְהוָה ְבּיוֹם צוֹם ְוגַם ְבּאָ זְ נֵי
־מפִּ י אֶ ִ
את בַ ְמּגִ לָּ ה אֲ ֶשׁר־כָּתַ ְבתָּ ִ
את אַ תָּ ה ו ְָק ָר ָ
36:6וּבָ ָ
ְהוּדה הַ בָּ ִאים ֵמﬠָ ֵריהֶ ם ִתּ ְק ָראֵ ם:
כָל־י ָ
ר־דּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־הָ ﬠָ ם
36:7אוּלַ י ִתּפֹּל ְתּ ִחנָּתָ ם לִ פְ נֵי יְהוָה ְויָשֻׁ בוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ָרﬠָ ה כִּ י־גָדוֹל הָ אַ ף וְהַ חֵ ָמה אֲ ֶשׁ ִ
הַ זֶּה:
36:8וַיַּﬠַ שׂ בָּ רוּ בֶּ ן־נ ִֵריָּה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־צִ וָּהוּ ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא ִל ְקר ֹא בַ סֵּ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי יְהוָה בֵּ ית יְהֹ וָה:
הוּדה בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְתּ ִשׁ ִﬠי ָק ְראוּ צוֹם לִ ְפנֵי יְהוָה כָּל־הָ ﬠָ ם
ֹאשׁיָּהוּ מֶ לֶ ־ ְי ָ
36:9וַי ְִהי בַ ָשּׁנָה הַ חֲ ִמ ִשׁית לִ יהוֹי ִָקים בֶּ ן־י ִ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ִבּ
ירוּשׁלָ ִם ְוכָל־הָ ﬠָ ם הַ בָּ ִאים מֵ ﬠָ ֵרי י ָ
ָ
ִבּ
ן־שׁפָ ן הַ סֹּפֵ ר בֶּ חָ צֵ ר הָ ﬠֶ ְליוֹן פֶּ ַתח ַשׁﬠַ ר
ת־דּ ְב ֵרי ִי ְר ְמיָהוּ בֵּ ית יְהוָה ְבּ ִל ְשׁכַּת גְּ ַמ ְריָהוּ בֶ ָ
36:10וַיִּ ְק ָרא בָ רוּ בַּ סֵּ פֶ ר אֶ ִ
בֵּ ית־יְהוָה הֶ חָ ָדשׁ ְבּאָ זְ נֵי כָּל־הָ ﬠָ ם:
ָל־דּ ְב ֵרי יְהוָה ֵמﬠַ ל הַ סֵּ פֶ ר:
ן־שׁפָ ן אֶ ת־כּ ִ
36:11וַיִּ ְשׁמַ ע ִמ ָכיְהוּ בֶ ן־גְּ מַ ְריָהוּ בֶ ָ
־שׁ ַמ ְﬠיָהוּ
ישׁ ָמע הַ סֹּפֵ ר ְוּדלָ יָהוּ בֶ ן ְ
יוֹשׁ ִבים אֱ ִל ָ
ֵה־שׁם כָּל־הַ ָשּׂ ִרים ְ
36:12וַיּ ֵֶרד בֵּ ית־הַ מֶּ לֶ ﬠַ ל־לִ ְשׁכַּת הַ סֹּפֵ ר ו ְִהנּ ָ
ן־שׁפָ ן וְצִ ְד ִקיָּהוּ בֶ ן־חֲ ַנ ְניָהוּ ְוכָל־הַ ָשּׂ ִרים:
וְאֶ לְ נָתָ ן בֶּ ן־ﬠַ כְ בּוֹר וּגְ מַ ְריָהוּ בֶ ָ
36:13וַ ַיּגֵּד לָ הֶ ם ִמ ָכיְהוּ אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ָשׁמֵ ﬠַ ִבּ ְקר ֹא בָ רוּ בַּ סֵּ פֶ ר ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם:
ן־כּוּשׁי לֵ אמֹר הַ ְמּגִ לָּ ה אֲ ֶשׁר ָק ָראתָ בָּ הּ
ִ
ן־שׁלֶ ְמיָהוּ בֶ
ְהוּדי בֶּ ן־נְתַ ְניָהוּ בֶּ ֶ
36:14וַיִּ ְשׁלְ חוּ כָל־הַ ָשּׂ ִרים אֶ ל־בָּ רוּ אֶ ת־י ִ
ְבּאָ זְ נֵי הָ ﬠָ ם ָקחֶ נָּה ְבי ְָד וָלֵ וַיִּ ַקּח בָּ רוּ בֶּ ן־נ ִֵריָּהוּ אֶ ת־הַ ְמּגִ לָּ ה ְבּיָדוֹ ַו ָיּב ֹא אֲ לֵ יהֶ ם:
וּק ָראֶ נָּה ְבּאָ זְ נֵינוּ וַיִּ ְק ָרא בָ רוּ ְבּאָ זְ נֵיהֶ ם:
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ֵשׁב נָא ְ
36:15וַיּ ְ
ֹאמ רוּ אֶ ל־בָּ רוּ הַ גֵּיד נַגִּ יד לַ ֶמּלֶ אֵ ת ָכּל־הַ ְדּבָ ִרים
ל־רﬠֵ הוּ וַיּ ְ
36:16וַי ְִהי כְּ ָשׁ ְמﬠָ ם אֶ ת־כָּל־הַ ְדּבָ ִרים פָּ חֲ דוּ ִאישׁ אֶ ֵ
הָ אֵ לֶּ ה:
36:17וְאֶ ת־בָּ רוּ ָשׁאֲ לוּ לֵ אמֹר הַ גֶּד־נָא לָ נוּ אֵ י כָּתַ ְבתָּ אֶ ת־כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ִמפִּ יו:

ַ 36:18ויּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם בָּ רוּ ִמפִּ יו י ְִק ָרא אֵ לַ י אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה וַאֲ נִי כֹּתֵ ב ﬠַ ל־הַ סֵּ פֶ ר בַּ ְדּיוֹ:
ֹאמרוּ הַ ָשּׂ ִרים אֶ ל־בָּ רוּ לֵ ִהסָּ תֵ ר אַ תָּ ה ְו ִי ְר ְמיָהוּ ו ְִאישׁ אַ ל־י ֵַדע אֵ יפֹה אַ ֶתּם:
ַ 36:19ויּ ְ
ישׁ ָמע הַ סֹּפֵ ר ַויַּגִּ ידוּ ְבּאָ זְ נֵי הַ ֶמּלֶ אֵ ת
ַ 36:20ו ָיּבֹאוּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ חָ ֵצ ָרה וְאֶ ת־הַ ְמּגִ לָּ ה ִהפְ ִקדוּ ְבּלִ ְשׁכַּת אֱ לִ ָ
כָּל־הַ ְדּבָ ִרים:
ְהוּדי ְבּאָ זְ נֵי הַ מֶּ לֶ
ישׁמָ ע הַ סֹּפֵ ר וַיִּ ְק ָראֶ הָ י ִ
ְהוּדי לָ ַקחַ ת אֶ ת־הַ ְמּגִ לָּ ה וַיִּ ָקּחֶ הָ ִמלִּ ְשׁכַּת אֱ ִל ָ
36:21וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ אֶ ת־י ִ
עֹמ ִדים מֵ ﬠַ ל הַ מֶּ לֶ :
וּבאָ זְ נֵי כָּל־הַ ָשּׂ ִרים הָ ְ
ְ
יוֹשׁב בֵּ ית הַ חֹ ֶרף בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְתּ ִשׁיﬠִ י וְאֶ ת־הָ אָ ח לְ פָ נָיו ְמבֹﬠָ ֶרת:
ֵ
36:22וְהַ מֶּ לֶ
ְהוּדי ָשׁ שׁ ְדּלָ תוֹת וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה י ְִק ָרﬠֶ הָ ְבּתַ ﬠַ ר הַ סֹּפֵ ר וְהַ ְשׁלֵ אֶ ל־הָ אֵ שׁ אֲ ֶשׁר אֶ ל־הָ אָ ח ﬠַ ד־תֹּם
36:23וַי ְִהי כִּ ְקרוֹא י ִ
כָּל־הַ ְמּגִ לָּ ה ﬠַ ל־הָ אֵ שׁ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־הָ אָ ח:
ת־בּגְ ֵדיהֶ ם הַ מֶּ לֶ ְוכָל־ﬠֲבָ ָדיו הַ שּׁ ְֹמﬠִ ים אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
ִ
ְ 36:24ול ֹא פָ חֲ דוּ ְול ֹא ָק ְרעוּ אֶ
ְ 36:25וגַם אֶ לְ נָתָ ן ְוּדלָ יָהוּ וּגְ ַמ ְריָהוּ ִהפְ גִּ עוּ בַ מֶּ לֶ לְ ִב ְל ִתּי ְשׂרֹף אֶ ת־הַ ְמּגִ לָּ ה וְל ֹא ָשׁמַ ע אֲ לֵ יהֶ ם:
ת־שׁלֶ ְמיָהוּ בֶּ ן־ﬠַ ְב ְדּאֵ ל לָ ַקחַ ת אֶ ת־בָּ רוּ
ֶ
ת־שׂ ָריָהוּ בֶ ן־ﬠַ זְ ִריאֵ ל וְאֶ
ְ
36:26וַ ְי ַצוֶּה הַ מֶּ לֶ אֶ ת־ ְי ַר ְח ְמאֵ ל בֶּ ן־הַ מֶּ לֶ וְאֶ
הַ סֹּפֵ ר וְאֵ ת ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא וַיּ ְַס ִתּ ֵרם יְהוָה:
ַ 36:27וי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ אַ חֲ ֵרי ְשׂרֹף הַ ֶמּלֶ אֶ ת־הַ ְמּגִ לָּ ה וְאֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ָכּ ַתב בָּ רוּ ִמ ִפּי י ְִר ְמיָהוּ
לֵ אמֹר:
שׁנָה אֲ ֶשׁר
תב ﬠָ לֶ יהָ אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ ִראשֹׁנִים אֲ ֶשׁר הָ יוּ ﬠַ ל־הַ ְמּגִ לָּ ה הָ ִרא ֹ
36:28שׁוּב ַקח־לְ ְמגִ לָּ ה אַ חֶ ֶרת וּכְ ֹ
ְהוּדה:
ָשׂ ַרף יְהוֹי ִָקים מֶ לֶ ־י ָ
ָת ְבתָּ
מ ר ַמדּוּﬠַ כּ ַ
ְהוּדה תּ ֹאמַ ר כֹּה אָ מַ ר יְהוָה אַ ָתּה ָשׂ ַרפְ ָתּ אֶ ת־הַ ְמּגִ לָּ ה הַ זּ ֹאת לֵ א ֹ
36:29וְﬠַ ל־יְהוֹי ִָקים מֶ לֶ ־י ָ
וּבהֵ ָמה:
ﬠָ לֶ יהָ לֵ אמֹר בּ ֹא־יָבוֹא ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ו ְִה ְשׁ ִחית אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת ו ְִה ְשׁ ִבּית ִממֶּ נָּה אָ ָדם ְ
יוֹשׁב ﬠַ ל־כִּ סֵּ א ָדוִד ְונ ְִבלָ תוֹ ִתּ ְהיֶה מֻ ְשׁלֶ כֶת לַ חֹ ֶרב
ְהוּדה ל ֹא־י ְִהיֶה־לּוֹ ֵ
36:30לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה ﬠַ ל־יְהוֹי ִָקים מֶ לֶ י ָ
בַּ יּוֹם וְלַ ֶקּ ַרח בַּ לָּ יְלָ ה:
ְהוּדה אֵ ת
ל־אישׁ י ָ
ְרוּשׁלַ ִם וְאֶ ִ
אתי ﬠֲלֵ יהֶ ם וְﬠַ ל־יֹ ְשׁבֵ י י ָ
36:31וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠָ לָ יו וְﬠַ ל־ז ְַרעוֹ וְﬠַ ל־ﬠֲבָ ָדיו אֶ ת־ﬠֲונָם וְהֵ בֵ ִ
ר־דּבַּ ְר ִתּי אֲ לֵ יהֶ ם ְול ֹא ָשׁמֵ עוּ:
כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁ ִ
ָל־דּ ְב ֵרי
ְ 36:32וי ְִר ְמיָהוּ לָ ַקח ְמגִ לָּ ה אַ חֶ ֶרת וַיִּ ְתּנָהּ אֶ ל־בָּ רוּ בֶּ ן־נ ִֵריָּהוּ הַ סֹּפֵ ר וַיִּ כְ תֹּב ﬠָ לֶ יהָ ִמ ִפּי ִי ְר ְמיָהוּ אֵ ת כּ ִ
ְהוּדה בָּ אֵ שׁ וְעוֹד נוֹסַ ף ﬠֲלֵ יהֶ ם ְדּבָ ִרים ַר ִבּים כָּהֵ ָמּה:
הַ סֵּ פֶ ר אֲ ֶשׁר ָשׂ ַרף יְהוֹי ִָקים מֶ לֶ ־י ָ
וּדה:
ֹאשׁיָּהוּ תַּ חַ ת ָכּ ְניָהוּ בֶּ ן־יְהוֹי ִָקים אֲ ֶשׁר ִה ְמ ִלי נְבוּכ ְַד ֶראצַּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ְבּאֶ ֶרץ יְה ָ
37:1וַיִּ ְמלָ ־מֶ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ בֶּ ן־י ִ
ל־דּ ְב ֵרי יְהוָה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּיַד י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא:
37:2וְל ֹא ָשׁ ַמע הוּא וַﬠֲבָ ָדיו וְﬠַ ם הָ אָ ֶרץ אֶ ִ
ֲשׂיָה הַ כֹּהֵ ן אֶ ל־ ִי ְר ְמיָהוּ הַ ָנּ ִביא לֵ אמֹר
ן־מﬠ ֵ
ן־שׁלֶ ְמיָה וְאֶ ת־צְ פַ ְניָהוּ בֶ ַ
37:3וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ אֶ ת־יְהוּכַל בֶּ ֶ
ִה ְתפַּ לֶּ ל־נָא בַ ﬠ ֲֵדנוּ אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ:
ְ 37:4וי ְִר ְמיָהוּ בָּ א וְיֹ צֵא ְבּתוֹ הָ ﬠָ ם וְל ֹא־נ ְָתנוּ אֹ תוֹ בֵּ ית הכליא הַ כְּ לוּא:
ְרוּשׁלָ ִם:
ת־שׁ ְמﬠָ ם וַיֵּﬠָ לוּ ֵמﬠַ ל י ָ
ִ
ְרוּשׁלַ ִם אֶ
37:5וְחֵ יל פַּ ְרעֹה יָצָ א ִמ ִמּצְ ָריִם וַיִּ ְשׁ ְמעוּ הַ כּ ְַשׂ ִדּים הַ ָצּ ִרים ﬠַ ל־י ָ
37:6וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא לֵ אמֹר:
ְהוּדה הַ שֹּׁלֵ חַ אֶ ְתכֶם אֵ לַ י ְל ָד ְר ֵשׁנִי ִהנֵּה חֵ יל פַּ ְרעֹה הַ יֹּ צֵא
ל־מלֶ י ָ
ֹאמרוּ אֶ ֶ
37:7כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּה ת ְ
לָ כֶם לְ ﬠֶ זְ ָרה ָשׁב לְ אַ ְרצוֹ ִמצְ ָריִם:
וּשׂ ָרפֻהָ בָ אֵ שׁ:
וּלכָדֻ הָ ְ
ְנִלחֲ מוּ ﬠַ ל־הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְ
ְשׁבוּ הַ כּ ְַשׂ ִדּים ו ְ
37:8ו ָ
ֹתיכֶם לֵ אמֹר הָ יֵלְ כוּ ֵמﬠָ לֵ ינוּ הַ כּ ְַשׂ ִדּים כִּ י־ל ֹא יֵלֵ כוּ:
ל־תּ ִשּׁאוּ נ ְַפשׁ ֵ
37:9כֹּה אָ ַמר יְהוָה אַ ַ
ְשׂ ְרפוּ
נִּלחָ ִמים ִא ְתּכֶם וְנִ ְשׁאֲ רוּ בָ ם אֲ נ ִָשׁים ְמדֻ ָקּ ִרים ִאישׁ ְבּאָ הֳ לוֹ יָקוּמוּ ו ָ
יתם כָּל־חֵ יל כּ ְַשׂ ִדּים הַ ְ
ם־הכִּ ֶ
37:10כִּ י ִא ִ
אֶ ת־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת בָּ אֵ שׁ:
רוּשׁלָ ִם ִמ ְפּנֵי חֵ יל פַּ ְרעֹ ה:
37:11וְהָ יָה ְבּהֵ ﬠָ לוֹת חֵ יל הַ כּ ְַשׂ ִדּים ֵמﬠַ ל ְי ָ
ירוּשׁלַ ִם לָ לֶ כֶת אֶ ֶרץ ִבּ ְני ִָמן לַ חֲ ִלק ִמ ָשּׁם ְבּתוֹ הָ ﬠָ ם:
ָ
37:12וַ ֵיּצֵא י ְִר ְמיָהוּ ִמ
ן־שׁלֶ ְמיָה בֶּ ן־חֲ ַנ ְניָה וַיִּ ְת ֹפּשׂ אֶ ת־ ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא
וּשׁמוֹ י ְִר ִאיָּיה בֶּ ֶ
ְשׁם בַּ ﬠַ ל ְפּ ִקדֻ ת ְ
ַ 37:13וי ְִהי־הוּא ְבּ ַשׁﬠַ ר ִבּנְ י ִָמן ו ָ
מר אֶ ל־הַ כּ ְַשׂ ִדּים אַ תָּ ה נֹפֵ ל:
לֵ א ֹ
37:14וַיּ ֹאמֶ ר י ְִר ְמיָהוּ ֶשׁ ֶקר אֵ י ֶננִּי נֹפֵ ל ﬠַ ל־הַ כּ ְַשׂ ִדּים ְול ֹא ָשׁמַ ע אֵ לָ יו וַיִּ ְתפֹּשׂ י ְִר ִאיָּיה ְבּי ְִר ְמיָהוּ וַי ְִבאֵ הוּ אֶ ל־הַ ָשּׂ ִרים:
37:15וַיִּ ְקצְ פוּ הַ ָשּׂ ִרים ﬠַ ל־י ְִר ְמיָהוּ ו ְִהכּוּ אֹתוֹ ְו ָנ ְתנוּ אוֹתוֹ בֵּ ית הָ אֵ סוּר בֵּ ית יְהוֹנָתָ ן הַ סֹּפֵ ר כִּ י־ ֹאתוֹ ﬠָ שׂוּ לְ בֵ ית
הַ כֶּלֶ א:
ב־שׁם י ְִר ְמיָהוּ י ִָמים ַר ִבּים:
ֵשׁ ָ
37:16כִּ י בָ א י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל־בֵּ ית הַ בּוֹר וְאֶ ל־הַ חֲ נֻיוֹת וַיּ ֶ
ֹאמר י ְִר ְמיָהוּ
ֹאמר הֲ יֵשׁ ָדּבָ ר ֵמאֵ ת יְהוָה ַויּ ֶ
37:17וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ וַיִּ ָקּחֵ הוּ וַיִּ ְשׁאָ לֵ הוּ הַ מֶּ לֶ ְבּבֵ יתוֹ בַּ סֵּ ֶתר וַיּ ֶ
יֵשׁ וַיּ ֹאמֶ ר ְבּיַד ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ִתּנָּתֵ ן:
אוֹתי אֶ ל־בֵּ ית הַ כֶּלֶ א:
י־נְת ֶתּם ִ
ַ
אתי לְ וְלַ ﬠֲבָ ֶדי וְלָ ﬠָ ם הַ זֶּה כִּ
37:18וַיּ ֹאמֶ ר י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ מֶ ה חָ טָ ִ

מ ר ל ֹא־ ָיב ֹא ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ﬠֲלֵ יכֶם וְﬠַ ל הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת:
ר־נִבּאוּ לָ כֶם לֵ א ֹ
ְ
נְביאֵ יכֶם אֲ ֶשׁ
37:19ואיו וְאַ יֵּה ִ
ל־תּ ִשׁבֵ נִי בֵּ ית יְהוֹנ ָָתן הַ סֹּפֵ ר וְל ֹא אָ מוּת ָשׁם:
37:20וְﬠַ ָתּה ְשׁ ַמע־נָא אֲ דֹנִי הַ ֶמּלֶ ִתּפָּ ל־נָא ְת ִחנּ ִָתי לְ פָ נֶי וְאַ ְ
אֹפים ﬠַ ד־תֹּם
37:21וַ ְי ַצוֶּה הַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ וַיַּפְ ִקדוּ אֶ ת־ ִי ְר ְמיָהוּ בַּ חֲ ַצ ר הַ מַּ טָּ ָרה ְו ָנתֹן לוֹ כִ כַּר־לֶ חֶ ם לַ יּוֹם ִמחוּץ הָ ִ
ֵשׁב ִי ְר ְמיָהוּ בַּ חֲ צַ ר הַ מַּ ָטּ ָרה:
כָּל־הַ לֶּ חֶ ם ִמן־הָ ִﬠיר ַויּ ֶ
ן־מ ְלכִּ יָּה אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר
ן־שׁלֶ ְמיָהוּ וּפַ ְשׁחוּר בֶּ ַ
38:1וַיִּ ְשׁמַ ע ְשׁפַ ְטיָה בֶ ן־מַ תָּ ן וּגְ ַדלְ יָהוּ בֶּ ן־פַּ ְשׁחוּר וְיוּכַל בֶּ ֶ
מ ר:
י ְִר ְמיָהוּ ְמ ַדבֵּ ר אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם לֵ א ֹ
ְתה־לּוֹ
38:2כֹּה אָ מַ ר יְהוָה הַ יֹּ ֵשׁב בָּ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת יָמוּת בַּ חֶ ֶרב בָּ ָרﬠָ ב וּבַ ָדּבֶ ר וְהַ יֹּ צֵא אֶ ל־הַ כּ ְַשׂ ִדּים יחיה וְחָ יָה וְהָ י ָ
נַפְ שׁוֹ לְ ָשׁלָ ל וָחָ י:
וּלכ ָָדהּ:
38:3כֹּה אָ ַמר יְהוָה ִה ָנּתֹן ִתּנּ ֵָתן הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְבּיַד חֵ יל ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ְ
הוּא־מ ַרפֵּ א אֶ ת־י ְֵדי אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה
ְ
ֹאמרוּ הַ ָשּׂ ִרים אֶ ל־הַ ֶמּלֶ יוּמַ ת נָא אֶ ת־הָ ִאישׁ הַ ֶזּה כִּ י־ﬠַ ל־כֵּן
38:4וַיּ ְ
הַ נִּ ְשׁאָ ִרים בָּ ִﬠיר הַ זּ ֹאת וְאֵ ת י ְֵדי כָל־הָ ﬠָ ם ְל ַדבֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה כִּ י הָ ִאישׁ הַ זֶּה אֵ ינֶנּוּ ֹד ֵרשׁ ְל ָשׁלוֹם לָ ﬠָ ם
הַ זֶּה כִּ י ִאם־לְ ָרﬠָ ה:
38:5וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ ִהנֵּה־הוּא ְבּי ְֶדכֶם כִּ י־אֵ ין הַ מֶּ לֶ יוּכַל אֶ ְתכֶם ָדּבָ ר:
ְשׁלְּ חוּ אֶ ת־ ִי ְר ְמיָהוּ
38:6וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־ ִי ְר ְמיָהוּ ַויּ ְַשׁלִ כוּ ֹאתוֹ אֶ ל־הַ בּוֹר מַ ְלכִּ יָּהוּ בֶ ן־הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר בַּ חֲ ַצר הַ מַּ טָּ ָרה ַוי ַ
ם־טיט וַיִּ ְטבַּ ע י ְִר ְמיָהוּ בַּ ִטּיט:
בַּ חֲ בָ לִ ים וּבַ בּוֹר אֵ ין־מַ יִם כִּ י ִא ִ
יוֹשׁב ְבּ ַשׁﬠַ ר
ֵ
כּוּשׁי ִאישׁ סָ ִריס וְהוּא ְבּבֵ ית הַ מֶּ לֶ כִּ י־נ ְָתנוּ אֶ ת־ ִי ְר ְמיָהוּ אֶ ל־הַ בּוֹר וְהַ ֶמּלֶ
38:7וַיִּ ְשׁמַ ע ﬠֶ בֶ ד־מֶ לֶ הַ ִ
ִבּ ְני ִָמן:
מ ר:
38:8וַ ֵיּ ֵצא ﬠֶ בֶ ד־מֶ לֶ ִמבֵּ ית הַ מֶּ לֶ וַי ְַדבֵּ ר אֶ ל־הַ מֶּ לֶ לֵ א ֹ
ר־ה ְשׁ ִליכוּ אֶ ל־הַ בּוֹר וַיָּמָ ת
38:9אֲ ֹדנִי הַ מֶּ לֶ הֵ ֵרעוּ הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ לְ י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
תַּ ְחתָּ יו ִמפְּ נֵי הָ ָרﬠָ ב כִּ י אֵ ין הַ לֶּ חֶ ם עוֹד בָּ ﬠִ יר:
כּוּשׁי לֵ אמֹר ַקח ְבּי ְָד ִמ ֶזּה ְשׁ ִשׁים אֲ נ ִָשׁים וְהַ ﬠֲלִ יתָ אֶ ת־י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא
38:10וַ ְי ַצוֶּה הַ מֶּ לֶ אֵ ת ﬠֶ בֶ ד־מֶ לֶ הַ ִ
ִמן־הַ בּוֹר ְבּ ֶט ֶרם יָמוּת:
ל־תּחַ ת הָ אוֹצָ ר וַיִּ ַקּח ִמ ָשּׁם ְבּלוֹיֵ הסחבות ְסחָ בוֹת
ד־מלֶ אֶ ת־הָ אֲ נ ִָשׁים ְבּיָדוֹ וַ ָיּב ֹא בֵ ית־הַ מֶּ לֶ אֶ ַ
38:11וַיִּ ַקּח ﬠֶ בֶ ֶ
ְשׁלְּ חֵ ם אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל־הַ בּוֹר בַּ חֲ בָ ִלים:
וּבלוֹ ֵי ְמלָ ִחים ַוי ַ
ְ
כּוּשׁי אֶ ל־ ִי ְר ְמיָהוּ ִשׂים נָא ְבּלוֹאֵ י הַ ְסּחָ בוֹת וְהַ ְמּלָ ִחים ַתּחַ ת אַ צִּ לוֹת י ֶָדי ִמ ַתּחַ ת
ד־מלֶ הַ ִ
ֹאמר ﬠֶ בֶ ֶ
38:12וַיּ ֶ
לַ חֲ בָ ִלים וַיַּﬠַ שׂ י ְִר ְמיָהוּ כֵּן:
ֵשׁב י ְִר ְמיָהוּ בַּ חֲ ַצר הַ מַּ טָּ ָרה:
38:13וַיִּ ְמ ְשׁכוּ אֶ ת־י ְִר ְמיָהוּ בַּ חֲ בָ לִ ים וַ ַיּﬠֲלוּ ֹאתוֹ ִמן־הַ בּוֹר וַיּ ֶ
ישׁי אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית יְהוָה ַויּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ
38:14וַיִּ ְשׁלַ ח הַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ וַיִּ ַקּח אֶ ת־ ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא אֵ לָ יו אֶ ל־מָ בוֹא הַ ְשּׁ ִל ִ
ל־תּכַחֵ ד ִמ ֶמּנִּי ָדּבָ ר:
אֹת ָדּבָ ר אַ ְ
אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ שֹׁאֵ ל אֲ נִי ְ
יתנִי וְכִ י ִאיﬠָ צְ ל ֹא ִת ְשׁ ַמע אֵ לָ י:
38:15וַיּ ֹאמֶ ר י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל־צִ ְד ִקיָּהוּ כִּ י אַ גִּ יד לְ הֲ לוֹא הָ מֵ ת ְתּ ִמ ֵ
ית
38:16וַיִּ ָשּׁבַ ע הַ ֶמּלֶ צִ ְד ִקיָּהוּ אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ בַּ סֵּ ֶתר לֵ אמֹר חַ י־יְהוָה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה־לָ נוּ אֶ ת־הַ נֶּפֶ שׁ הַ זּ ֹאת ִאם־אֲ ִמ ֶ
ו ְִאם־אֶ ֶתּנְ ְבּיַד הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ת־נַפְ ֶשׁ :
ל־שׂ ֵרי ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל
38:17וַיּ ֹאמֶ ר י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל־צִ ְד ִקיָּהוּ כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִאם־יָצ ֹא ֵתצֵא אֶ ָ
ית :
ִתה אַ ָתּה וּבֵ ֶ
ְתה נ ְַפ ֶשׁ וְהָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ל ֹא ִת ָשּׂ ֵרף בָּ אֵ שׁ וְחָ י ָ
וְחָ י ָ
ֹא־ת ָמּלֵ ט
וּשׂ ָרפוּהָ בָּ אֵ שׁ וְאַ תָּ ה ל ִ
ְנִתּנָה הָ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ְבּיַד הַ כּ ְַשׂ ִדּים ְ
ל־שׂ ֵרי ֶמלֶ בָּ בֶ ל ו ְ
ֹא־תצֵא אֶ ָ
38:18ו ְִאם ל ֵ
ִמיּ ָָדם:
אֹתי ְבּי ָָדם
הוּדים אֲ ֶשׁר נ ְָפלוּ אֶ ל־הַ כּ ְַשׂ ִדּים פֶּ ן־י ְִתּנוּ ִ
38:19וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ אֶ ל־ ִי ְר ְמיָהוּ אֲ נִי דֹאֵ ג אֶ ת־הַ יְּ ִ
לוּ־בי:
ו ְִה ְתﬠַ ְלּ ִ
וּת ִחי נ ְַפ ֶשׁ :
ִיטב ְל ְ
38:20וַיּ ֹאמֶ ר י ְִר ְמיָהוּ ל ֹא יִתֵּ נוּ ְשׁמַ ע־נָא ְבּקוֹל יְהוָה לַ אֲ ֶשׁ ר אֲ נִי דֹּבֵ ר אֵ לֶ י ְוי ַ
38:21ו ְִאם־מָ אֵ ן אַ תָּ ה לָ צֵאת זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִה ְראַ נִי ְיהוָה:
אֹמרוֹת ִה ִסּיתוּ ְויָכְ לוּ
ל־שׂ ֵרי ֶמלֶ בָּ בֶ ל וְהֵ נָּה ְ
ְהוּדה מוּצָאוֹת אֶ ָ
38:22ו ְִהנֵּה כָל־הַ נּ ִָשׁים אֲ ֶשׁר נִ ְשׁאֲ רוּ ְבּבֵ ית ֶמלֶ ־י ָ
ְל אַ נְ ֵשׁי ְשׁ מֶ הָ ְט ְבּ עוּ בַ בֹּץ ַרגְ לֶ נָסֹ גוּ אָ חוֹר:
ֹא־תמָּ לֵ ט ִמיּ ָָדם כִּ י ְביַד מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ִתּתָּ פֵ שׂ
ָשׁי וְאֶ ת־בָּ ֶני מוֹצִ ִאים אֶ ל־הַ כּ ְַשׂ ִדּים וְאַ תָּ ה ל ִ
38:23וְאֶ ת־כָּל־נ ֶ
וְאֶ ת־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת ִתּ ְשׂרֹף בָּ אֵ שׁ:
ַ 38:24ויּ ֹאמֶ ר צִ ְד ִקיָּהוּ אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ ִאישׁ אַ ל־י ֵַדע בַּ ְדּבָ ִרים־הָ אֵ לֶּ ה ְול ֹא ָתמוּת:
ה־דּבַּ ְר ָתּ אֶ ל־הַ מֶּ לֶ
ידה־נָּא לָ נוּ ַמ ִ
י־דבַּ ְר ִתּי ִאתָּ וּבָ אוּ אֵ לֶ י וְאָ ְמרוּ אֵ לֶ י הַ גִּ ָ
38:25וְכִ י־י ְִשׁ ְמעוּ הַ ָשּׂ ִרים כִּ ִ
ה־דּבֶּ ר אֵ לֶ י הַ מֶּ לֶ :
ל־תּכַחֵ ד ִמ ֶמּנּוּ ְול ֹא נ ְִמיתֶ וּמַ ִ
אַ ְ
38:26וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם מַ פִּ יל־אֲ נִי ְת ִחנּ ִָתי לִ ְפ ֵני הַ ֶמּלֶ ְל ִב ְל ִתּי הֲ ִשׁיבֵ נִי בֵּ ית יְהוֹנ ָָתן לָ מוּת ָשׁם:

ַ 38:27ו ָיּבֹאוּ כָל־הַ ָשּׂ ִרים אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ וַיִּ ְשׁאֲ לוּ אֹתוֹ ַו ַיּגֵּד לָ הֶ ם כְּ כָל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר צִ וָּה הַ ֶמּלֶ ַויַּחֲ ִרשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ
כִּ י ל ֹא־ ִנ ְשׁמַ ע הַ ָדּבָ ר:
רוּשׁלָ ִם:
ְרוּשׁלָ ִם וְהָ יָה כַּאֲ ֶשׁר נִ ְלכְּ ָדה ְי ָ
ֵשׁב י ְִר ְמיָהוּ בַּ חֲ ַצר הַ מַּ טָּ ָרה ﬠַ ד־יוֹם אֲ ֶשׁר־נִלְ כְּ ָדה י ָ
ַ 38:28ויּ ֶ
רוּשׁלַ ִם
ְהוּדה בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִרי בָּ א נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ְוכָל־חֵ ילוֹ אֶ ל־ ְי ָ
39:1בַּ ָשּׁנָה הַ ְתּ ִשׁﬠִ ית לְ צִ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ ־י ָ
וַ ָיּצֻרוּ ﬠָ לֶ יהָ :
ְ 39:2בּﬠַ ְשׁתֵּ י־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לְ צִ ְד ִקיָּהוּ בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ְר ִביﬠִ י ְבּ ִת ְשׁﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ הָ ְב ְקﬠָ ה הָ ִﬠיר:
39:3וַ ָיּבֹאוּ כֹּל ָשׂ ֵרי מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל וַיּ ְֵשׁבוּ ְבּ ַשׁﬠַ ר הַ תָּ וֶ נ ְֵרגַל ַשׂר־אֶ צֶר סַ ְמגַּר נָבוּ ַשׁר־סֻ כִ ים ַרב־סָ ִריס נ ְֵרגַל ַשׂר־אֶ צֶ ר
ָל־שׁאֵ ִרית ָשׂ ֵרי מֶ לֶ בָּ בֶ ל:
ב־מג ְוכ ְ
ַר ָ
ְהוּדה ְוכֹל אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה וַיִּ ְב ְרחוּ וַיֵּצְ אוּ לַ יְלָ ה ִמן־הָ ﬠִ יר ֶדּ ֶר גַּן הַ מֶּ לֶ
39:4וַי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָראָ ם צִ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ ־י ָ
ְבּ ַשׁﬠַ ר בֵּ ין הַ חֹ מֹתָ יִם וַ ֵיּצֵא ֶדּ ֶר הָ ﬠ ֲָרבָ ה:
39:5וַיִּ ְר ְדּפוּ חֵ יל־כּ ְַשׂ ִדּים אַ חֲ ֵריהֶ ם וַיּ ִַשּׂגוּ אֶ ת־צִ ְד ִקיָּהוּ ְבּﬠַ ְרבוֹת ְי ֵרחוֹ וַיִּ ְקחוּ ֹאתוֹ וַ ַיּ ֲﬠלֻהוּ אֶ ל־נְבוּכ ְַד ֶראצַּ ר
מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ִר ְבלָ תָ ה ְבּאֶ ֶרץ חֲ ָמת וַי ְַדבֵּ ר ִאתּוֹ ִמ ְשׁפָּ ִטים:
ְהוּדה ָשׁחַ ט ֶמלֶ בָּ בֶ ל:
ת־בּנֵי צִ ְד ִקיָּהוּ ְבּ ִר ְבלָ ה ְלﬠֵ ינָיו וְאֵ ת כָּל־חֹ ֵרי י ָ
39:6וַיִּ ְשׁחַ ט מֶ לֶ בָּ בֶ ל אֶ ְ
39:7וְאֶ ת־ﬠֵ ינֵי צִ ְד ִקיָּהוּ ﬠִ וֵּר וַיַּאַ ְס ֵרהוּ בַּ ְנחֻ ְשׁתַּ יִם לָ ִביא ֹאתוֹ בָּ בֶ לָ ה:
רוּשׁלַ ִם נ ָָתצוּ:
39:8וְאֶ ת־בֵּ ית הַ ֶמּלֶ וְאֶ ת־בֵּ ית הָ ﬠָ ם ָשׂ ְרפוּ הַ כּ ְַשׂ ִדּים בָּ אֵ שׁ וְאֶ ת־חֹ מוֹת ְי ָ
39:9וְאֵ ת י ֶֶתר הָ ﬠָ ם הַ נִּ ְשׁאָ ִרים בָּ ﬠִ יר וְאֶ ת־הַ נּ ְֹפלִ ים אֲ ֶשׁר נָפְ לוּ ﬠָ לָ יו וְאֵ ת יֶתֶ ר הָ ﬠָ ם הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים הֶ גְ לָ ה נְבוּזַר־אֲ ָדן
ַרב־טַ בָּ ִחים בָּ בֶ ל:
ְהוּדה וַיִּ תֵּ ן לָ הֶ ם כְּ ָר ִמים
ב־טבָּ ִחים ְבּאֶ ֶרץ י ָ
וּמן־הָ ﬠָ ם הַ ַדּלִּ ים אֲ ֶשׁר אֵ ין־לָ הֶ ם ְמאוּמָ ה ִה ְשׁ ִאיר נְ בוּז ְַראֲ ָדן ַר ַ
ִ 39:10
וִיג ִֵבים בַּ יּוֹם הַ הוּא:
ב־טבָּ ִחים לֵ אמֹר:
ַ 39:11ויְצַ ו נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ﬠַ ל־י ְִר ְמיָהוּ ְבּיַד נְבוּז ְַראֲ ָדן ַר ַ
ֲשׂה ﬠִ מּוֹ:
ָ 39:12קחֶ נּוּ וְﬠֵ ינֶי ִשׂים ﬠָ לָ יו וְאַ ל־תַּ ﬠַ שׂ לוֹ ְמאוּמָ ה ָרּע כִּ י אם כַּאֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר אֵ לֶ י כֵּן ﬠ ֵ
ב־מג ְוכֹל ַרבֵּ י ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל:
וּנְבוּשׁזְ בָּ ן ַרב־סָ ִריס ְונ ְֵרגַל ַשׂר־אֶ צֶ ר ַר ָ
ַ
ב־טבָּ ִחים
39:13וַיִּ ְשׁלַ ח נְבוּז ְַראֲ ָדן ַר ַ
ן־שׁפָ ן לְ הוֹצִ אֵ הוּ אֶ ל־הַ בָּ יִת
יקם בֶּ ָ
39:14וַיִּ ְשׁ ְלחוּ וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־י ְִר ְמיָהוּ מֵ חֲ צַ ר הַ מַּ טָּ ָרה וַיִּ ְתּנוּ ֹאתוֹ אֶ ל־גְּ ַד ְליָהוּ בֶּ ן־אֲ ִח ָ
ֵשׁב ְבּתוֹ הָ ﬠָ ם:
וַיּ ֶ
מ ר:
39:15וְאֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה ִבּ ְהיֹ תוֹ ﬠָ צוּר בַּ חֲ ַצר הַ מַּ טָּ ָרה לֵ א ֹ
ת־דּבָ ַרי
כּוּשׁי לֵ אמֹר כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְננִי מבי ֵמ ִביא אֶ ְ
39:16הָ לוֹ וְאָ מַ ְרתָּ לְ ﬠֶ בֶ ד־מֶ לֶ הַ ִ
אֶ ל־הָ ﬠִ יר הַ זּ ֹאת לְ ָרﬠָ ה ְול ֹא לְ טוֹבָ ה וְהָ יוּ לְ פָ נֶי בַּ יּוֹם הַ הוּא:
צַּל ִתּי בַ יּוֹם־הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה ְול ֹא ִתנּ ֵָתן ְבּיַד הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־אַ תָּ ה יָגוֹר ִמפְּ נֵיהֶ ם:
39:17ו ְִה ְ
39:18כִּ י ַמלֵּ ט אֲ ַמלֶּ ְט וּבַ חֶ ֶרב ל ֹא ִתפֹּל וְהָ יְתָ ה ְל נ ְַפ ְשׁ ְל ָשׁלָ ל כִּ י־בָ טַ ְח ָתּ ִבּי נְאֻ ם־יְהוָה:
ב־טבָּ ִחים ִמן־הָ ָר ָמה ְבּ ַק ְחתּוֹ אֹ תוֹ
40:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ ֵמאֵ ת יְהוָה אַ חַ ר ַשׁלַּ ח אֹתוֹ נְבוּז ְַראֲ ָדן ַר ַ
ִיהוּדה הַ מֻּ גְ לִ ים בָּ בֶ לָ ה:
רוּשׁלַ ִם ו ָ
וְהוּא־אָ סוּר בָּ אזִ ִקּים ְבּתוֹ כָּל־גָּלוּת ְי ָ
40:2וַיִּ ַקּח ַרב־טַ בָּ ִחים לְ ִי ְר ְמיָהוּ וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו יְהוָה אֱ הֶ י ִדּבֶּ ר אֶ ת־הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת אֶ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּ ה:
ֹא־שׁמַ ְﬠתֶּ ם ְבּקוֹלוֹ וְהָ יָה לָ כֶם דבר הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה:
ַ 40:3ויָּבֵ א ַויַּﬠַ שׂ יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר כִּ י־חֲ טָ אתֶ ם לַ יהוָה וְל ְ
40:4וְﬠַ תָּ ה ִהנֵּה פִ תַּ ְח ִתּי הַ יּוֹם ִמן־הָ אזִ ִקּים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־י ֶָד ִאם־טוֹב ְבּﬠֵ ינֶי לָ בוֹא ִא ִתּי בָ בֶ ל בּ ֹא וְאָ ִשׂים אֶ ת־ﬠֵ ינִי
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֶי לָ לֶ כֶת ָשׁ ָמּה לֵ :
בוֹא־א ִתּי בָ בֶ ל חֲ ָדל ְראֵ ה כָּל־הָ אָ ֶרץ לְ פָ נֶי אֶ ל־טוֹב וְאֶ ל־הַ יּ ָ
ִ
ם־רע ְבּﬠֵ ינֶי לָ
ﬠָ לֶ י ו ְִא ַ
ְשׁב ִאתּוֹ ְבּתוֹ
ְהוּדה ו ֵ
ן־שׁפָ ן אֲ ֶשׁר ִה ְפ ִקיד ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ְבּﬠָ ֵרי י ָ
יקם בֶּ ָ
עוֹדנּוּ ל ֹא־יָשׁוּב וְשֻׁ בָ ה אֶ ל־גְּ ַדלְ יָה בֶ ן־אֲ ִח ָ
ְ 40:5ו ֶ
ְשׁ ְלּחֵ הוּ:
וּמ ְשׂאֵ ת וַי ַ
ָשׁר ְבּﬠֵ ינֶי לָ לֶ כֶת לֵ וַיִּ תֶּ ן־לוֹ ַרב־טַ בָּ ִחים אֲ רֻ חָ ה ַ
הָ ﬠָ ם אוֹ אֶ ל־כָּל־הַ יּ ָ
ֵשׁב ִאתּוֹ ְבּתוֹ הָ ﬠָ ם הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים בָּ אָ ֶרץ:
יקם הַ ִמּצְ פָּ תָ ה וַיּ ֶ
40:6וַ ָיּב ֹא י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל־גְּ ַדלְ יָה בֶ ן־אֲ ִח ָ
יקם בָּ אָ ֶרץ
י־ה ְפ ִקיד מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל אֶ ת־גְּ ַדלְ יָהוּ בֶ ן־אֲ ִח ָ
ָל־שׂ ֵרי הַ חֲ י ִָלים אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׂ ֶדה הֵ ָמּה וְאַ נְ ֵשׁיהֶ ם כִּ ִ
40:7וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כ ָ
וּמ ַדּלַּ ת הָ אָ ֶרץ מֵ אֲ ֶשׁר ל ֹא־הָ גְ לוּ בָּ בֶ לָ ה:
וְכִ י ִה ְפ ִקיד ִאתּוֹ אֲ נ ִָשׁים ְונ ִָשׁים וָטָ ף ִ
וּבנֵי עופי ﬠֵ יפַ י
וּשׂ ָריָה בֶ ן־ ַתּ ְנחֻ ֶמת ְ
ֵי־ק ֵרחַ ְ
ַ 40:8ו ָיּבֹאוּ אֶ ל־גְּ ַדלְ יָה הַ ִמּצְ פָּ תָ ה ְוי ְִשׁמָ ﬠֵ אל בֶּ ן־נְתַ נְ יָהוּ וְיוֹחָ נָן וְיוֹנָתָ ן ְבּנ ָ
הַ נְּ טֹפָ ִתי וִי ַז ְניָהוּ בֶּ ן־הַ מַּ ֲﬠכ ִָתי הֵ מָּ ה וְאַ ְנ ֵשׁיהֶ ם:
ל־תּ ְיראוּ מֵ ﬠֲבוֹד הַ כּ ְַשׂ ִדּים ְשׁבוּ בָ אָ ֶרץ וְﬠִ ְבדוּ
ן־שׁפָ ן וּלְ אַ נְ ֵשׁיהֶ ם לֵ אמֹר אַ ִ
יקם בֶּ ָ
40:9וַיִּ ָשּׁבַ ע לָ הֶ ם גְּ ַדלְ יָהוּ בֶ ן־אֲ ִח ָ
ת־מלֶ בָּ בֶ ל ְויִיטַ ב לָ כֶם:
ֶ
אֶ
ְשׁ ֶמן ו ְִשׂמוּ ִבּכְ לֵ יכֶם
40:10וַאֲ נִי ִה ְננִי יֹ ֵשׁב בַּ ִמּצְ פָּ ה לַ ֲﬠמֹד לִ פְ נֵי הַ כּ ְַשׂ ִדּים אֲ ֶשׁר יָבֹאוּ אֵ לֵ ינוּ וְאַ ֶתּם ִא ְספוּ יַיִן ְו ַקיִץ ו ֶ
ר־תּפַ ְשׂתֶּ ם:
וּשׁבוּ ְבּﬠָ ֵריכֶם אֲ ֶשׁ ְ
ְ
וּב ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן וּבֶ אֱ דוֹם וַאֲ ֶשׁר ְבּכָל־הָ אֲ ָרצוֹת ָשׁ ְמעוּ כִּ י־נ ַָתן ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ְשׁאֵ ִרית
ר־בּמוֹאָ ב ִ
הוּדים אֲ ֶשׁ ְ
ְ 40:11וגַם כָּל־הַ יְּ ִ
ן־שׁפָ ן:
יקם בֶּ ָ
יהוּדה וְכִ י ִהפְ ִקיד ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ ת־גְּ ַדלְ יָהוּ בֶּ ן־אֲ ִח ָ
ִל ָ

ְהוּדה אֶ ל־גְּ ַד ְליָהוּ הַ ִמּצְ פָּ ָתה ַויַּאַ ְספוּ ַייִן
חוּ־שׁם ַו ָיּבֹאוּ אֶ ֶרץ־י ָ
ָ
נִדּ
הוּדים ִמכָּל־הַ ְמּ קֹמוֹת אֲ ֶשׁר ְ
ַ 40:12ויָּשֻׁ בוּ כָל־הַ יְּ ִ
ו ַָקיִץ הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד:
ָל־שׂ ֵרי הַ חֲ י ִָלים אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׂ ֶדה בָּ אוּ אֶ ל־גְּ ַד ְליָהוּ הַ ִמּצְ פָּ ָתה:
ן־ק ֵרחַ ְוכ ָ
40:13וְיוֹחָ נָן בֶּ ָ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו הֲ ָידֹﬠַ תֵּ ַדע כִּ י בַּ ﬠֲלִ יס מֶ לֶ ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן ָשׁלַ ח אֶ ת־י ְִשׁ ָמﬠֵ אל בֶּ ן־נְתַ נְ יָה ְלהַ כּ ְֹת נָפֶ שׁ ְול ֹא־הֶ אֱ ִמין
40:14וַיּ ְ
יקם:
לָ הֶ ם גְּ ַד ְליָהוּ בֶּ ן־אֲ ִח ָ
ְתנְ יָה ו ְִאישׁ ל ֹא
ן־ק ֵרחַ אָ מַ ר אֶ ל־גְּ ַדלְ יָהוּ בַ סֵּ תֶ ר בַּ ִמּצְ פָּ ה לֵ אמֹר אֵ לְ כָה נָּא וְאַ כֶּה אֶ ת־ ִי ְשׁמָ ﬠֵ אל בֶּ ן־נ ַ
40:15וְיוֹחָ נָן בֶּ ָ
ְהוּדה:
ְהוּדה הַ ִנּ ְקבָּ צִ ים אֵ לֶ י וְאָ ְב ָדה ְשׁאֵ ִרית י ָ
י ֵָדע לָ מָּ ה יַ ֶכּכָּה נֶּפֶ שׁ ְו ָנפֹצוּ כָּל־י ָ
ֲשׂה אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה כִּ י־ ֶשׁ ֶקר אַ תָּ ה דֹבֵ ר
ן־ק ֵרחַ אַ ל־תעש תַּ ﬠ ֵ
יקם אֶ ל־יוֹחָ נָן בֶּ ָ
ַ 40:16ויּ ֹאמֶ ר גְּ ַדלְ יָהוּ בֶ ן־אֲ ִח ָ
אֶ ל־י ְִשׁמָ ﬠֵ אל:
ֲשׂ ָרה אֲ נ ִָשׁים ִאתּוֹ
ישׁ ָמע ִמזֶּ ַרע הַ ְמּלוּכָה ְו ַרבֵּ י הַ מֶּ לֶ ַוﬠ ָ
ן־נְתנְ יָה בֶ ן־אֱ ִל ָ
ַ
יﬠי בָּ א י ְִשׁ ָמﬠֵ אל בֶּ
ַ 41:1וי ְִהי בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
יקם הַ ִמּצְ פָּ תָ ה וַיּ ֹאכְ לוּ ָשׁם לֶ חֶ ם י ְַח ָדּו בַּ ִמּצְ פָּ ה:
אֶ ל־גְּ ַד ְליָהוּ בֶ ן־אֲ ִח ָ
ן־שׁפָ ן בַּ חֶ ֶרב וַיּ ֶָמת
יקם בֶּ ָ
ֲשׂ ֶרת הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר־הָ יוּ ִאתּוֹ ַויַּכּוּ אֶ ת־גְּ ַדלְ יָהוּ בֶ ן־אֲ ִח ָ
ַ 41:2ויּ ָָקם י ְִשׁמָ ﬠֵ אל בֶּ ן־נְתַ נְ יָה ַוﬠ ֶ
ר־הפְ ִקיד מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל בָּ אָ ֶרץ:
אֹתוֹ אֲ ֶשׁ ִ
אוּ־שׁם אֵ ת אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה
ָ
נִמצְ
41:3וְאֵ ת כָּל־הַ יְּ הוּ ִדים אֲ ֶשׁר־הָ יוּ ִאתּוֹ אֶ ת־גְּ ַד ְליָהוּ בַּ ִמּצְ פָּ ה וְאֶ ת־הַ כּ ְַשׂ ִדּים אֲ ֶשׁר ְ
ִהכָּה י ְִשׁמָ ﬠֵ אל:
ַ 41:4וי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי ְלהָ ִמית אֶ ת־גְּ ַד ְליָהוּ ו ְִאישׁ ל ֹא י ָָד ע:
וּלבוֹנָה
וּמנְ חָ ה ְ
וּמ ְתגֹּ ְד ִדים ִ
וּקרֻ ﬠֵ י ְבג ִָדים ִ
מנִים ִאישׁ ְמגֻלְּ חֵ י ז ָָקן ְ
וּמשּׁ ְֹמרוֹן ְשׁ ֹ
41:5וַ ָיּבֹאוּ אֲ נ ִָשׁים ִמ ְשּׁ ֶכם ִמ ִשּׁלוֹ ִ
ְבּי ָָדם ְלהָ ִביא בֵּ ית יְהוָה:
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם בֹּאוּ
אתם ִמן־הַ ִמּצְ פָּ ה הֹ לֵ הָ וּ ֹבכֶה ַוי ְִהי כִּ ְפגֹ שׁ אֹתָ ם וַיּ ֶ
ְת ְניָה ִל ְק ָר ָ
ַ 41:6ויֵּצֵא י ְִשׁ ָמﬠֵ אל בֶּ ן־נ ַ
יקם:
אֶ ל־גְּ ַדלְ יָהוּ בֶ ן־אֲ ִח ָ
ר־אתּוֹ:
ַ 41:7וי ְִהי כְּ בוֹאָ ם אֶ ל־תּוֹ הָ ﬠִ יר וַיִּ ְשׁחָ טֵ ם י ְִשׁ ָמﬠֵ אל בֶּ ן־נְתַ ְניָה אֶ ל־תּוֹ הַ בּוֹר הוּא וְהָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁ ִ
וּשׂעֹ ִרים
ל־תּ ִמ ֵתנוּ כִּ י־יֶשׁ־לָ נוּ ַמ ְטמֹנִים בַּ ָשּׂ ֶדה ִח ִטּים ְ
ֹאמרוּ אֶ ל־י ְִשׁ ָמﬠֵ אל אַ ְ
ֲשׂ ָרה אֲ נ ִָשׁים נ ְִמצְ אוּ־בָ ם וַיּ ְ
41:8וַﬠ ָ
ְשׁמֶ ן ְוּדבָ שׁ וַיּ ְֶח ַדּל ְול ֹא הֱ ִמיתָ ם ְבּתוֹ אֲ חֵ יהֶ ם:
ו ֶ
1
41:9וְהַ בּוֹר אֲ ֶשׁר ִה ְשׁלִ י ָשׁם י ְִשׁמָ ﬠֵ אל אֵ ת כָּל־פִּ גְ ֵרי הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִהכָּה בּוֹר גָּדוֹל הוּא אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הַ ֶמּלֶ אָ סָ א
ִמפְּ נֵי בַּ ﬠְ ָשׁא מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל ֹאתוֹ ִמלֵּ א י ְִשׁמָ ﬠֵ אל בֶּ ן־נְתַ ְניָהוּ חֲ לָ לִ ים:
ת־בּנוֹת הַ ֶמּלֶ וְאֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ם הַ נִּ ְשׁאָ ִרים בַּ ִמּצְ פָּ ה
ָל־שׁאֵ ִרית הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר בַּ ִמּצְ פָּ ה אֶ ְ
41:10וַיִּ ְשׁ ְבּ י ְִשׁמָ ﬠֵ אל אֶ ת־כּ ְ
ל־בּנֵי
יקם וַיִּ ְשׁבֵּ ם י ְִשׁ ָמﬠֵ אל בֶּ ן־נְתַ ְניָה ַויֵּלֶ לַ ֲﬠבֹר אֶ ְ
אֲ ֶשׁר ִה ְפ ִקיד נְבוּז ְַראֲ ָדן ַרב־טַ בָּ ִחים אֶ ת־גְּ ַדלְ יָהוּ בֶּ ן־אֲ ִח ָ
ﬠַ מּוֹן:
ָל־שׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה י ְִשׁמָ ﬠֵ אל בֶּ ן־נְתַ ְניָה:
ן־ק ֵרחַ ְוכ ָ
41:11וַיִּ ְשׁמַ ע יוֹחָ נָן בֶּ ָ
ל־מיִם ַר ִבּים אֲ ֶשׁר ְבּגִ ְבעוֹן:
41:12וַיִּ ְקחוּ אֶ ת־כָּל־הָ אֲ נ ִָשׁים וַיּ ְֵלכוּ לְ ִהלָּ חֵ ם ﬠִ ם־י ְִשׁמָ ﬠֵ אל בֶּ ן־נְתַ ְניָה וַיִּ ְמצְ אוּ אֹתוֹ אֶ ַ
ָל־שׂ ֵרי הַ חֲ י ִָלים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ וַיִּ ְשׂ ָמחוּ:
ן־ק ֵרחַ וְאֵ ת כּ ָ
ַ 41:13וי ְִהי כִּ ְראוֹת כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר אֶ ת־י ְִשׁמָ ﬠֵ אל אֶ ת־יוֹחָ נָן בֶּ ָ
ן־ק ֵרחַ :
ר־שׁבָ ה י ְִשׁ ָמﬠֵ אל ִמן־הַ ִמּצְ פָּ ה וַיָּשֻׁ בוּ ַויּ ְֵלכוּ אֶ ל־יוֹחָ נָן בֶּ ָ
ַ 41:14ו ָיּסֹבּוּ כָּל־הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁ ָ
ל־בּנֵי ﬠַ מּוֹן:
מנָה אֲ נ ִָשׁים ִמ ְפּנֵי יוֹחָ נָן ַויֵּלֶ אֶ ְ
נִמלַ ט ִבּ ְשׁ ֹ
ן־נְתנְ יָה ְ
ַ
ְ 41:15וי ְִשׁמָ ﬠֵ אל בֶּ
ָל־שׁאֵ ִרית הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר הֵ ִשׁיב מֵ אֵ ת ִי ְשׁ ָמﬠֵ אל
ר־אתּוֹ אֵ ת כּ ְ
ָל־שׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים אֲ ֶשׁ ִ
ן־ק ֵרחַ ְוכ ָ
41:16וַיִּ ַקּח יוֹחָ נָן בֶּ ָ
יקם גְּ בָ ִרים אַ נְ ֵשׁי הַ ִמּ ְלחָ ָמה ְונ ִָשׁים וְטַ ף וְסָ ִר ִסים אֲ ֶשׁר הֵ ִשׁיב
ן־נְתנְ יָה ִמן־הַ ִמּצְ פָּ ה אַ חַ ר ִהכָּה אֶ ת־גְּ ַד ְליָה בֶּ ן־אֲ ִח ָ
ַ
בֶּ
ִמגִּ ְבעוֹן:
ַ 41:17ויֵּלְ כוּ ַויּ ְֵשׁבוּ ְבּגֵרוּת כמוהם כִּ ְמהָ ם אֲ ֶשׁר־אֵ ֶצל בֵּ ית לָ חֶ ם לָ לֶ כֶת לָ בוֹא ִמצְ ָריִם:
יקם אֲ ֶשׁר־ ִה ְפ ִקיד
ן־נְתנְ יָה אֶ ת־גְּ ַד ְליָהוּ בֶּ ן־אֲ ִח ָ
ַ
י־הכָּה י ְִשׁ ָמﬠֵ אל בֶּ
ִ 41:18מ ְפּנֵי הַ כּ ְַשׂ ִדּים כִּ י י ְָראוּ ִמ ְפּנֵיהֶ ם כִּ ִ
מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל בָּ אָ ֶרץ:
ן־הוֹשׁﬠְ יָה ְוכָל־הָ ﬠָ ם ִמ ָקּטֹ ן וְﬠַ ד־גָּדוֹל:
ַ
ן־ק ֵרחַ וִי ַז ְניָה בֶּ
ָל־שׂ ֵרי הַ חֲ י ִָלים וְיוֹחָ נָן בֶּ ָ
42:1וַיִּ גְּ שׁוּ כּ ָ
ֹאמרוּ אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא ִתּפָּ ל־נָא ְת ִחנּ ֵָתנוּ לְ פָ נֶי ו ְִה ְתפַּ לֵּ ל בַּ ﬠ ֲֵדנוּ אֶ ל־יְהוָה אֱ הֶ י ְבּﬠַ ד כָּל־הַ ְשּׁאֵ ִרית
ַ 42:2ויּ ְ
הַ זּ ֹאת כִּ י־ ִנ ְשׁאַ ְרנוּ ְמﬠַ ט ֵמהַ ְרבֵּ ה כַּאֲ ֶשׁר ﬠֵ ינֶי רֹאוֹת אֹתָ נוּ:
ֲשׂה:
ְ 42:3ו ַיגֶּד־לָ נוּ יְהוָה אֱ הֶ י אֶ ת־הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר נֵלֶ ־בָּ הּ וְאֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ַנﬠ ֶ
42:4וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא ָשׁמַ ְﬠ ִתּי ִהנְ נִי ִמ ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם כְּ ִד ְב ֵריכֶם ְוהָ יָה כָּל־הַ ָדּבָ ר
אֲ ֶשׁר־יַ ֲﬠנֶה יְהוָה אֶ ְתכֶם אַ גִּ יד לָ כֶם ל ֹא־אֶ ְמנַע ִמכֶּם ָדּבָ ר:
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42:5וְהֵ מָּ ה אָ ְמרוּ אֶ ל־ ִי ְר ְמיָהוּ י ְִהי יְהוָה בָּ נוּ לְ ﬠֵ ד אֱ מֶ ת ְונֶאֱ מָ ן ִאם־ל ֹא כְּ כָל־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר י ְִשׁלָ חֲ יְהוָה אֱ הֶ י
ֲשׂה:
אֵ לֵ ינוּ כֵּן ַנﬠ ֶ
יטב־לָ נוּ כִּ י
ם־רע ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֵ ינוּ אֲ ֶשׁר אנו אֲ נ ְַחנוּ שֹׁלְ ִחים א ְֹת אֵ לָ יו ִנ ְשׁ ָמע ְל ַמﬠַ ן אֲ ֶשׁר ִי ַ
ִ 42:6אם־טוֹב ו ְִא ָ
נִ ְשׁמַ ע ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֵ ינוּ:
ֲשׂ ֶרת י ִָמים וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ:
42:7וַי ְִהי ִמ ֵקּץ ﬠ ֶ
וּלכָל־הָ ﬠָ ם ְל ִמ ָקּטֹן וְﬠַ ד־גָּדוֹל:
ָל־שׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים אֲ ֶשׁ ר ִאתּוֹ ְ
ן־ק ֵרחַ וְאֶ ל כּ ָ
42:8וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־יוֹחָ נָן בֶּ ָ
אֹתי אֵ לָ יו ְלהַ ִפּיל ְתּ ִחנּ ְַתכֶם ְלפָ נָיו:
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְשׁלַ ְחתֶּ ם ִ
ַ 42:9ויּ ֶ
ִיתי אֶ ְתכֶם ְול ֹא אֶ הֱ רֹס ְונָטַ ְﬠ ִתּי אֶ ְתכֶם וְל ֹא אֶ תּוֹשׁ כִּ י נִ חַ ְמ ִתּי אֶ ל־הָ ָרﬠָ ה
ִ 42:10אם־שׁוֹב ֵתּ ְשׁבוּ בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת וּבָ נ ִ
יתי לָ כֶם:
אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
הוֹשׁיﬠַ
י־א ְתּכֶם אָ נִי ְל ִ
ל־תּ ְיראוּ ִמ ֶמּנּוּ נְאֻ ם־יְהוָה כִּ ִ
ל־תּ ְיראוּ ִמ ְפּנֵי מֶ לֶ בָּ בֶ ל אֲ ֶשׁר־אַ ֶתּם י ְֵר ִאים ִמפָּ נָיו אַ ִ
42:11אַ ִ
אֶ ְתכֶם וּלְ הַ צִּ יל אֶ ְתכֶם ִמיָּדוֹ:
42:12וְאֶ תֵּ ן לָ כֶם ַרחֲ ִמים ו ְִרחַ ם אֶ ְתכֶם וְהֵ ִשׁיב אֶ ְתכֶם אֶ ל־אַ ְדמַ ְתכֶם:
ֵשׁב בָּ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת לְ ִבלְ ִתּי ְשׁמֹﬠַ ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
42:13ו ְִאם־א ְֹמ ִרים אַ ֶתּם ל ֹא נ ֵ
ְשׁם
42:14לֵ אמֹר ל ֹא כִּ י אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם נָבוֹא אֲ ֶשׁר ל ֹא־נִ ְראֶ ה ִמלְ חָ מָ ה וְקוֹל שׁוֹפָ ר ל ֹא ִנ ְשׁמָ ע וְלַ לֶּ חֶ ם ל ֹא־נִ ְרﬠָ ב ו ָ
ֵשׁב:
נ ֵ
ְהוּדה כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִאם־אַ תֶּ ם שׂוֹם ְתּ ִשׂמוּן
42:15וְﬠַ תָּ ה לָ כֵן ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה ְשׁאֵ ִרית י ָ
פְּ נֵיכֶם לָ ב ֹא ִמצְ ַריִם וּבָ אתֶ ם לָ גוּר ָשׁם:
ְתה הַ חֶ ֶרב אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ְי ֵר ִאים ִמ ֶמּנָּה ָשׁם תַּ ִשּׂיג אֶ ְתכֶם ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וְהָ ָרﬠָ ב אֲ ֶשׁר־אַ ֶתּם דֹּאֲ גִ ים ִמ ֶמּנּוּ
42:16וְהָ י ָ
ְשׁם תָּ מֻ תוּ:
ָשׁם י ְִדבַּ ק אַ חֲ ֵריכֶם ִמצְ ַר ִים ו ָ
ר־שׂמוּ אֶ ת־פְּ נֵיהֶ ם לָ בוֹא ִמצְ ַריִם לָ גוּר ָשׁם יָמוּתוּ בַּ חֶ ֶרב בָּ ָרﬠָ ב וּבַ ָדּבֶ ר וְל ֹא־י ְִהיֶה
ְ 42:17וי ְִהיוּ כָל־הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁ ָ
לָ הֶ ם ָשׂ ִריד וּפָ ִליט ִמ ְפּנֵי הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר אֲ נִי ֵמ ִביא ﬠֲלֵ יהֶ ם:
רוּשׁלַ ִם כֵּן ִתּ ַתּ חֲ ָמ ִתי ֲﬠלֵ יכֶם
42:18כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר נִתַּ אַ פִּ י וַחֲ מָ ִתי ﬠַ ל־יֹ ְשׁבֵ י ְי ָ
ֹא־ת ְראוּ עוֹד אֶ ת־הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה:
ְבּבֹאֲ כֶם ִמצְ ָריִם ו ְִהיִיתֶ ם לְ אָ לָ ה וּלְ ַשׁמָּ ה וְלִ ְקלָ לָ ה וּלְ חֶ ְרפָּ ה ְול ִ
ל־תּבֹאוּ ִמצְ ָר ִים ָידֹﬠַ ֵתּ ְדעוּ כִּ י־הַ ִﬠיד ִֹתי בָ כֶם הַ יּוֹם:
ְהוּדה אַ ָ
ִ 42:19דּבֶּ ר יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם ְשׁאֵ ִרית י ָ
42:20כִּ י התעתים ִה ְתﬠֵ יתֶ ם ְבּנַפְ שׁוֹתֵ יכֶם כִּ י־אַ תֶּ ם ְשׁלַ ְחתֶּ ם א ִֹתי אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם לֵ אמֹר ִה ְתפַּ לֵּ ל בַּ ﬠ ֲֵדנוּ
אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ וּכְ כֹל אֲ ֶשׁ ר י ֹאמַ ר יְהוָה אֱ הֵ ינוּ כֵּן הַ גֶּד־לָ נוּ וְﬠָ ִשׂינוּ:
ר־שׁלָ חַ נִי אֲ לֵ יכֶם:
42:21וָאַ גִּ ד לָ כֶם הַ יּוֹם ְול ֹא ְשׁמַ ְﬠתֶּ ם ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֵ יכֶם וּלְ כֹל אֲ ֶשׁ ְ
42:22וְﬠַ תָּ ה יָדֹﬠַ ֵתּ ְדעוּ כִּ י בַּ חֶ ֶרב בָּ ָרﬠָ ב וּבַ ֶדּבֶ ר ָתּמוּתוּ בַּ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר חֲ פַ צְ ֶתּם לָ בוֹא לָ גוּר ָשׁם:
ָל־דּ ְב ֵרי יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר ְשׁלָ חוֹ יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם אֲ לֵ יהֶ ם אֵ ת
43:1וַי ְִהי כְּ כַלּוֹת ִי ְר ְמיָהוּ לְ ַדבֵּ ר אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם אֶ ת־כּ ִ
כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
אֹמ ִרים אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ ֶשׁ ֶקר אַ ָתּה ְמ ַדבֵּ ר ל ֹא
ן־ק ֵרחַ ְוכָל־הָ אֲ נ ִָשׁים הַ זּ ִֵדים ְ
ן־הוֹשׁﬠְ יָה וְיוֹחָ נָן בֶּ ָ
ַ
43:2וַיּ ֹאמֶ ר ֲﬠז ְַריָה בֶ
ְשׁלָ חֲ יְהוָה אֱ הֵ ינוּ לֵ אמֹר ל ֹא־תָ בֹאוּ ִמצְ ַריִם לָ גוּר ָשׁם:
אֹתנוּ וּלְ הַ גְ לוֹת אֹ תָ נוּ בָּ בֶ ל:
אֹתנוּ ְביַד־הַ כּ ְַשׂ ִדּים ְלהָ ִמית ָ
אֹת בָּ נוּ ְל ַמﬠַ ן ֵתּת ָ
43:3כִּ י בָּ רוּ בֶּ ן־נ ִֵריָּה ַמ ִסּית ְ
ְהוּדה:
ָל־שׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים ְוכָל־הָ ﬠָ ם ְבּקוֹל יְהוָה לָ ֶשׁבֶ ת ְבּאֶ ֶרץ י ָ
ן־ק ֵרחַ ְוכ ָ
ֹא־שׁ ַמע יוֹחָ נָן בֶּ ָ
ְ 43:4ול ָ
חוּ־שׁם לָ גוּר
ָ
ר־שׁבוּ ִמכָּל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר נ ְִדּ
ְהוּדה אֲ ֶשׁ ָ
ָל־שׁאֵ ִרית י ָ
ָל־שׂ ֵרי הַ חֲ י ִָלים אֵ ת כּ ְ
ן־ק ֵרחַ ְוכ ָ
43:5וַיִּ ַקּח יוֹחָ נָן בֶּ ָ
ְהוּדה:
ְבּאֶ ֶרץ י ָ
־טבָּ ִחים
ת־בּנוֹת הַ מֶּ לֶ וְאֵ ת כָּל־הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִהנִּיחַ נְבוּז ְַראֲ ָדן ַרב ַ
ְ
43:6אֶ ת־הַ גְּ בָ ִרים וְאֶ ת־הַ נּ ִָשׁים וְאֶ ת־הַ טַּ ף וְאֶ
ן־שׁפָ ן וְאֵ ת י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא וְאֶ ת־בָּ רוּ בֶּ ן־נ ִֵריָּהוּ:
יקם בֶּ ָ
אֶ ת־גְּ ַדלְ יָהוּ בֶּ ן־אֲ ִח ָ
43:7וַ ָיּבֹאוּ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם כִּ י ל ֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְהוָה וַ ָיּבֹאוּ ﬠַ ד־תַּ ְחפַּ נְחֵ ס:
43:8וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ ְבּתַ ְחפַּ ְנחֵ ס לֵ אמֹר:
ְהוּדים:
נְתּם בַּ ֶמּלֶ ט בַּ ַמּ ְלבֵּ ן אֲ ֶשׁר ְבּפֶ ַתח בֵּ ית־פַּ ְרעֹה ְבּ ַת ְחפַּ נְ חֵ ס ְלﬠֵ ינֵי אֲ נ ִָשׁים י ִ
וּט ַמ ָ
ַ 43:9קח ְבּי ְָד אֲ בָ נִים גְּ דֹלוֹת ְ
43:10וְאָ מַ ְר ָתּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ ַמ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְננִי שֹׁלֵ חַ וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ ת־נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ﬠַ ְב ִדּי
ְשׂ ְמ ִתּי כִ ְסאוֹ ִממַּ ﬠַ ל לָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר טָ מָ נ ְִתּי ְונָטָ ה אֶ ת־שפרורו ַשׁ ְפ ִרירוֹ ﬠֲלֵ יהֶ ם:
ו ַ
43:11ובאה וּבָ א ו ְִהכָּה אֶ ת־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אֲ ֶשׁ ר לַ מָּ וֶת לַ מָּ וֶת וַאֲ ֶשׁר לַ ְשּׁ ִבי לַ ֶשּׁ ִבי וַאֲ ֶשׁ ר לַ חֶ ֶרב לֶ חָ ֶרב:
ת־בּגְ דוֹ ְויָצָא
ְשׁבָ ם וְﬠָ ָטה אֶ ת־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם כַּאֲ ֶשׁר־י ְַﬠ ֶטה הָ רֹﬠֶ ה אֶ ִ
וּשׂ ָרפָ ם ו ָ
צַּתּי אֵ שׁ ְבּבָ תֵּ י אֱ הֵ י ִמצְ ַריִם ְ
43:12ו ְִה ִ
ִמ ָשּׁם ְבּ ָשׁלוֹם:
י־מצְ ַריִם י ְִשׂרֹף בָּ אֵ שׁ:
43:13ו ְִשׁבַּ ר אֶ ת־מַ צְּ בוֹת בֵּ ית ֶשׁמֶ שׁ אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וְאֶ ת־בָּ ֵתּי אֱ הֵ ִ
וּבנֹף
וּבתַ ְחפַּ נְ חֵ ס ְ
הוּדים הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּ ִמגְ דֹּל ְ
44:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר הָ יָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל כָּל־הַ יְּ ִ
מ ר:
וּבאֶ ֶרץ פַּ ְת רוֹס לֵ א ֹ
ְ

ְרוּשׁלַ ִם וְﬠַ ל כָּל־ﬠָ ֵרי
אתי ﬠַ ל־י ָ
44:2כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אַ תֶּ ם ְר ִאיתֶ ם אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר הֵ בֵ ִ
יוֹשׁב:
ְהוּדה ו ְִהנָּם חָ ְרבָּ ה הַ יּוֹם הַ זֶּה וְאֵ ין בָּ הֶ ם ֵ
י ָ
ִ 44:3מפְּ נֵי ָרﬠָ תָ ם אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ לְ הַ כְ ﬠִ סֵ נִי לָ לֶ כֶת לְ ַקטֵּ ר לַ ֲﬠבֹד לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר ל ֹא י ְָדעוּם הֵ ָמּה אַ ֶתּם
וַאֲ בֹתֵ יכֶם:
ְשׁ חַ לֵ אמֹר אַ ל־נָא ַתﬠֲשׂוּ אֵ ת ְדּבַ ר־הַ תֹּﬠֵ בָ ה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר
יאים הַ ְשׁכֵּים ו ָ
נְּב ִ
44:4וָאֶ ְשׁלַ ח אֲ לֵ יכֶם אֶ ת־כָּל־ﬠֲבָ ַדי הַ ִ
ֵאתי:
ָשׂנ ִ
ֹא־ה טּוּ אֶ ת־אָ זְ נָם לָ שׁוּב מֵ ָרﬠָ ָתם ְל ִב ְל ִתּי ַקטֵּ ר לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים:
44:5וְל ֹא ָשׁ ְמעוּ ְול ִ
רוּשׁלָ ִם ו ִַתּ ְהיֶינָה ְלחָ ְרבָּ ה לִ ְשׁ ָמ ָמה כַּיּוֹם הַ זֶּה:
וּבחֻ צוֹת ְי ָ
ְהוּדה ְ
44:6ו ִַתּ ַתּ חֲ ָמ ִתי וְאַ ִפּי ו ִַתּ ְבﬠַ ר ְבּﬠָ ֵרי י ָ
ֹתכֶם ְלהַ כְ ִרית לָ כֶם
44:7וְﬠַ ָתּה ֹכּה־אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לָ מָ ה אַ תֶּ ם עֹ ִשׂים ָרﬠָ ה גְ דוֹלָ ה אֶ ל־נ ְַפשׁ ֵ
הוֹתיר לָ כֶם ְשׁאֵ ִרית:
ְהוּדה לְ ִבלְ ִתּי ִ
ִאישׁ־ו ְִא ָשּׁה עוֹלֵ ל וְיוֹנֵק ִמתּוֹ י ָ
ֲשׂי י ְֵדיכֶם לְ ַקטֵּ ר לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם אֲ ֶשׁר־אַ תֶּ ם בָּ ִאים לָ גוּר ָשׁם לְ מַ ﬠַ ן הַ כְ ִרית
44:8לְ הַ כְ ﬠִ סֵ נִי ְבּמַ ﬠ ֵ
יוֹתכֶם לִ ְקלָ לָ ה וּלְ חֶ ְרפָּ ה ְבּכֹל גּוֹיֵי הָ אָ ֶרץ:
וּלמַ ﬠַ ן הֱ ְ
לָ כֶם ְ
עֹתכֶם וְאֵ ת ָרעֹ ת נְ ֵשׁיכֶם
ָשׁיו וְאֵ ת ָר ֵ
ְהוּדה וְאֵ ת ָרעוֹת נ ָ
ת־רעוֹת ַמ ְלכֵי י ָ
בוֹתיכֶם וְאֶ ָ
ת־רעוֹת אֲ ֵ
44:9הַ ְשׁכ ְַח ֶתּם אֶ ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
וּבחֻ צוֹת י ָ
ְהוּדה ְ
אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ ְבּאֶ ֶרץ י ָ
וּבחֻ קֹּתַ י אֲ ֶשׁר־נ ַָת ִתּי ִל ְפנֵיכֶם ו ְִל ְפנֵי
תוֹר ִתי ְ
44:10ל ֹא דֻ כְּ אוּ ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה ְול ֹא י ְָראוּ ְול ֹא־הָ לְ כוּ ְב ָ
אֲ בוֹתֵ יכֶם:
ְהוּדה:
וּלהַ כְ ִרית אֶ ת־כָּל־י ָ
44:11לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִהנְ נִ י ָשׂם פָּ נַי בָּ כֶם ְל ָרﬠָ ה ְ
ץ־מצְ ַריִם לָ גוּר ָשׁם וְתַ מּוּ כֹל ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִיפֹּלוּ
ר־שׂמוּ ְפנֵיהֶ ם לָ בוֹא אֶ ֶר ִ
ְהוּדה אֲ ֶשׁ ָ
ת־שׁאֵ ִרית י ָ
ְ
44:12וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ
וּלחֶ ְרפָּ ה:
בַּ חֶ ֶרב בָּ ָרﬠָ ב יִתַּ מּוּ ִמ ָקּטֹן וְﬠַ ד־גָּדוֹל בַּ חֶ ֶרב וּבָ ָרﬠָ ב יָמֻ תוּ וְהָ יוּ לְ אָ לָ ה ְל ַשׁ ָמּה ו ְִל ְקלָ לָ ה ְ
ְרוּשׁלָ ִם בַּ חֶ ֶרב בָּ ָרﬠָ ב וּבַ ָדּבֶ ר:
יּוֹשׁ ִבים ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם כַּאֲ ֶשׁר פָּ ַק ְד ִתּי ﬠַ ל־י ָ
44:13וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ל הַ ְ
ְהוּדה אֲ ֶשׁר־הֵ ָמּה
גוּר־שׁם ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וְלָ שׁוּב אֶ ֶרץ י ָ
ָ
ְהוּדה הַ בָּ ִאים לָ
ְשׂ ִריד לִ ְשׁאֵ ִרית י ָ
ְ 44:14ול ֹא י ְִהיֶה פָּ לִ יט ו ָ
ְמנ ְַשּׂ ִאים אֶ ת־נַפְ ָשׁם לָ שׁוּב לָ ֶשׁבֶ ת ָשׁם כִּ י ל ֹא־יָשׁוּבוּ כִּ י ִאם־פְּ לֵ ִטים:
עֹמדוֹת ָקהָ ל
י־מ ַק ְטּרוֹת ְנ ֵשׁיהֶ ם לֵ א ִהים אֲ חֵ ִרים ְוכָל־הַ נּ ִָשׁים הָ ְ
ַ 44:15ו ַיּﬠֲנוּ אֶ ת־ ִי ְר ְמיָהוּ כָּל־הָ אֲ נ ִָשׁים הַ יֹּ ְדﬠִ ים כִּ ְ
מ ר:
ץ־מצְ ַריִם ְבּפַ ְתרוֹס לֵ א ֹ
גָּדוֹל ְוכָל־הָ ﬠָ ם הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּאֶ ֶר ִ
ר־דּבַּ ְרתָּ אֵ לֵ ינוּ ְבּ ֵשׁם יְהוָה אֵ ינֶנּוּ שׁ ְֹמ ִﬠים אֵ לֶ י :
44:16הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁ ִ
ֲשׂה אֶ ת־כָּל־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־יָצָא ִמפִּ ינוּ לְ ַקטֵּ ר לִ ְמלֶ כֶת הַ ָשּׁ ַמיִם וְהַ סֵּ י ־לָ הּ ְנסָ כִ ים כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂינוּ
44:17כִּ י ﬠָ שֹׂה ַנﬠ ֶ
טוֹבים ְו ָרﬠָ ה ל ֹא ָר ִאינוּ:
ְרוּשׁלָ ִם ַו ִנּ ְשׂבַּ ע־לֶ חֶ ם וַנּ ְִהיֶה ִ
וּבחֻ צוֹת י ָ
ְהוּדה ְ
ְשׂ ֵרינוּ ְבּﬠָ ֵרי י ָ
אֲ נ ְַחנוּ וַאֲ בֹתֵ ינוּ ְמלָ כֵינוּ ו ָ
וּמן־אָ ז חָ ַדלְ נוּ לְ ַקטֵּ ר לִ ְמלֶ כֶת הַ ָשּׁמַ יִם וְהַ סֵּ ־לָ הּ ְנסָ כִ ים חָ סַ ְרנוּ כֹל וּבַ חֶ ֶרב וּבָ ָרﬠָ ב ָתּ ְמנוּ:
ִ 44:18
1
ָשׁינוּ ﬠָ ִשׂינוּ לָ הּ
וּלהַ סֵּ לָ הּ נְ סָ כִ ים הֲ ִמבַּ ְלﬠ ֲֵדי אֲ נ ֵ
 44:19וְהַ נָּשׁם אָ ְמרוּ כִ י וְכִ י־אֲ נ ְַחנוּ ְמ ַק ְטּ ִרים ִל ְמלֶ כֶת הַ ָשּׁמַ יִם ְ
ַכּוָּנִים לְ הַ ﬠֲצִ בָ ה וְהַ סֵּ לָ הּ ְנסָ כִ ים:
ֹאמר י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם ﬠַ ל־הַ גְּ בָ ִרים וְﬠַ ל־הַ נּ ִָשׁים וְﬠַ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם הָ עֹ ִנים ֹאתוֹ ָדּבָ ר לֵ אמֹר:
44:20וַיּ ֶ
ְשׂ ֵריכֶם וְﬠַ ם
ְרוּשׁלַ ִם אַ ֶתּם וַאֲ בוֹתֵ יכֶם ַמלְ כֵיכֶם ו ָ
וּבחֻ צוֹת י ָ
ְהוּדה ְ
44:21הֲ לוֹא אֶ ת־הַ ִקּ ֵטּר אֲ ֶשׁר ִק ַטּ ְר ֶתּם ְבּﬠָ ֵרי י ָ
הָ אָ ֶרץ אֹתָ ם ָזכַר יְהוָה וַתַּ ﬠֲלֶ ה ﬠַ ל־לִ בּוֹ:
יתם ו ְַתּ ִהי אַ ְרצְ כֶם לְ חָ ְרבָּ ה
ְ 44:22ול ֹא־יוּכַל יְהוָה עוֹד לָ ֵשׂאת ִמ ְפּנֵי רֹﬠַ מַ ﬠַ לְ לֵ יכֶם ִמ ְפּנֵי הַ תּוֹﬠֵ בֹת אֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׂ ֶ
יוֹשׁב כְּ הַ יּוֹם הַ זֶּה:
וּלְ ַשׁמָּ ה וְלִ ְקלָ לָ ה מֵ אֵ ין ֵ
ותיו ל ֹא
וּבﬠֵ ְד ָ
וּבחֻ קֹּתָ יו ְ
ת ָרתוֹ ְ
וּב ֹ
ִ 44:23מפְּ נֵי אֲ ֶשׁר ִקטַּ ְרתֶּ ם וַאֲ ֶשׁ ר חֲ ָטאתֶ ם לַ יהוָה ְול ֹא ְשׁמַ ﬠְ תֶּ ם ְבּקוֹל יְהוָה ְ
הֲ לַ כְ ֶתּם ﬠַ ל־כֵּן ָק ָראת אֶ ְתכֶם הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת כַּיּוֹם הַ זֶּה:
ְהוּדה אֲ ֶשׁ ר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ֹאמר י ְִר ְמיָהוּ אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ם וְאֶ ל כָּל־הַ נּ ִָשׁים ִשׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־יְהוָה כָּל־י ָ
44:24וַיּ ֶ
מר ﬠָ שֹׂה
ידיכֶם ִמלֵּ אתֶ ם לֵ א ֹ
וּב ֵ
מ ר אַ תֶּ ם וּ ְנ ֵשׁיכֶם ו ְַתּ ַדבֵּ ְרנָה ְבּ ִפיכֶם ִ
44:25כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה־צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
ימנָה אֶ ת־נ ְִד ֵריכֶם וְﬠָ שֹׂה
וּלהַ סֵּ לָ הּ נְ סָ כִ ים הָ ֵקים תָּ ִק ְ
ת־נְד ֵרינוּ אֲ ֶשׁר נ ַָד ְרנוּ לְ ַקטֵּ ר לִ ְמלֶ כֶת הַ ָשּׁ ַמיִם ְ
ָ
ֲשׂה אֶ
ַנﬠ ֶ
ֲשׂינָה אֶ ת־נ ְִד ֵריכֶם:
ַתﬠ ֶ
ְהוּדה הַ יֹּ ְשׁ ִבים ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ִה ְננִ י נִ ְשׁבַּ ﬠְ ִתּי ִבּ ְשׁ ִמי הַ גָּדוֹל אָ מַ ר ְיהוָה ִאם־י ְִהיֶה
44:26לָ כֵן ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה כָּל־י ָ
ְהוּדה אֹמֵ ר חַ י־אֲ ֹדנָי יְהוִה ְבּכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ָל־אישׁ י ָ
עוֹד ְשׁ ִמי נִ ְק ָרא ְבּפִ י כּ ִ
לוֹתם:
ץ־מצְ ַריִם בַּ חֶ ֶרב וּבָ ָרﬠָ ב ﬠַ ד־כְּ ָ
ְהוּדה אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶר ִ
ָל־אישׁ י ָ
ְתמּוּ כ ִ
ִ 44:27הנְנִ י שׁ ֵֹקד ﬠֲלֵ יהֶ ם ְל ָרﬠָ ה ְול ֹא ְלטוֹבָ ה ו ַ
ְהוּדה הַ בָּ ִאים
ָל־שׁאֵ ִרית י ָ
ְהוּדה ְמ ֵתי ִמ ְספָּ ר ְוי ְָדעוּ כּ ְ
יטי חֶ ֶרב יְשֻׁ בוּן ִמן־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם אֶ ֶרץ י ָ
44:28וּפְ ִל ֵ
ר־מי יָקוּם ִמ ֶמּנִּ י וּמֵ הֶ ם:
ץ־מצְ ַריִם לָ גוּר ָשׁם ְדּבַ ִ
ְלאֶ ֶר ִ
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ְ 44:29וז ֹאת־לָ כֶם הָ אוֹת נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י־ ֹפ ֵקד אֲ ִני ﬠֲלֵ יכֶם בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה ְל ַמﬠַ ן ֵתּ ְד עוּ כִּ י קוֹם יָקוּמוּ ְדבָ ַרי ﬠֲלֵ יכֶם
לְ ָרﬠָ ה:
וּביַד ְמבַ ְק ֵשׁי נ ְַפשׁוֹ כַּאֲ ֶשׁר ָנתַ ִתּי
־מצְ ַריִם ְבּיַד ֹאיְבָ יו ְ
44:30כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְנ ִני נֹתֵ ן אֶ ת־פַּ ְרעֹ ה חָ פְ ַרע מֶ לֶ ִ
וּמבַ ֵקּשׁ נַפְ שׁוֹ:
ְהוּדה ְבּיַד נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ֹאיְבוֹ ְ
אֶ ת־צִ ְד ִקיָּהוּ ֶמלֶ ־י ָ
45:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא אֶ ל־בָּ רוּ בֶּ ן־נ ִֵריָּה ְבּכ ְָתבוֹ אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ﬠַ ל־סֵ פֶ ר ִמפִּ י י ְִר ְמיָהוּ
ְהוּדה לֵ אמֹר:
ֹאשׁיָּהוּ מֶ לֶ י ָ
בַּ ָשּׁנָה הָ ְר ִבﬠִ ית לִ יהוֹי ִָקים בֶּ ן־י ִ
45:2כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠָ לֶ י בָּ רוּ :
אתי:
וּמנוּחָ ה ל ֹא ָמצָ ִ
45:3אָ מַ ְרתָּ אוֹי־נָא לִ י כִּ י־יָסַ ף יְהוָה יָגוֹן ﬠַ ל־מַ כְ א ִֹבי יָגַﬠְ ִתּי ְבּאַ ְנחָ ִתי ְ
ֹתשׁ וְאֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ ִהיא:
נִיתי אֲ נִי הֹ ֵרס וְאֵ ת אֲ ֶשׁר־נ ַָטﬠְ ִתּי אֲ נִ י נ ֵ
45:4כֹּה תּ ֹאמַ ר אֵ לָ יו כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִהנֵּה אֲ ֶשׁר־בָּ ִ
ל־תּבַ ֵקּשׁ כִּ י ִה ְננִי מֵ ִביא ָרﬠָ ה ﬠַ ל־כָּל־בָּ ָשׂר נְאֻ ם־יְהוָה ְונ ַָת ִתּי ְל אֶ ת־נ ְַפ ְשׁ
45:5וְאַ תָּ ה ְתּבַ ֶקּשׁ־לְ גְ דֹלוֹת אַ ְ
־שׁם:
ָ
לְ ָשׁלָ ל ﬠַ ל כָּל־הַ ְמּקֹמוֹת אֲ ֶשׁ ר תֵּ לֶ
46:1אֲ ֶשׁר הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא ﬠַ ל־הַ גּוֹיִם:
ר־פּ ָרת ְבּכ ְַרכְּ ִמשׁ אֲ ֶשׁר ִהכָּה נְ בוּכ ְַד ֶראצַּ ר ֶמלֶ
ְ 46:2ל ִמצְ ַריִם ﬠַ ל־חֵ יל פַּ ְרעֹ ה נְכוֹ ֶמלֶ ִמצְ ַריִם אֲ ֶשׁר־הָ יָה ﬠַ ל־נְהַ ְ
ְהוּדה:
ֹאשׁיָּהוּ ֶמלֶ י ָ
בָּ בֶ ל ִבּ ְשׁנַת הָ ְר ִביﬠִ ית ִליהוֹי ִָקים בֶּ ן־י ִ
ִ 46:3ﬠ ְרכוּ ָמגֵן וְצִ נָּה וּגְ שׁוּ לַ ִמּ ְלחָ ָמה:
סּוּסים וַﬠֲלוּ הַ פָּ ָר ִשׁים ו ְִה ְתיַצְּ בוּ ְבּכוֹבָ ﬠִ ים ִמ ְרקוּ הָ ְר ָמ ִחים לִ ְבשׁוּ הַ ִסּ ְריֹ נֹת:
ִ 46:4א ְסרוּ הַ ִ
בּוֹריהֶ ם יֻכַּתּוּ וּמָ נוֹס נָסוּ ְול ֹא ִה ְפנוּ ָמגוֹר ִמסָּ ִביב נְאֻ ם־יְהוָה:
יתי הֵ מָּ ה חַ ִתּים ְנ ֹסגִ ים אָ חוֹר וְגִ ֵ
46:5מַ דּוּﬠַ ָר ִא ִ
46:6אַ ל־יָנוּס הַ ַקּל וְאַ ל־יִמָּ לֵ ט הַ גִּ בּוֹר ָצפוֹנָה ﬠַ ל־יַד נְהַ ר־פְּ ָרת כּ ְָשׁלוּ ְונָפָ לוּ:
ִ 46:7מי־זֶה ַכּ ְי ֹאר יַﬠֲלֶ ה ַכּנְּהָ רוֹת י ְִת ָגּﬠֲשׁוּ מֵ ימָ יו:
ידה ִﬠיר וְיֹ ְשׁבֵ י בָ הּ:
ִ 46:8מצְ ַריִם ַכּ ְי ֹאר יַﬠֲלֶ ה ְו ַכנְּהָ רוֹת י ְִתגֹּ ﬠֲשׁוּ מָ יִם וַיּ ֹאמֶ ר אַ ﬠֲלֶ ה אֲ כַסֶּ ה־אֶ ֶרץ א ִֹב ָ
ְלוּדים תּ ְֹפ ֵשׂי דּ ְֹרכֵי ָק ֶשׁת:
בּוֹרים כּוּשׁ וּפוּט תֹּפְ ֵשׂי ָמגֵן ו ִ
סּוּסים ו ְִה ְתהֹ לְ לוּ הָ ֶרכֶב ְויֵצְ אוּ הַ גִּ ִ
46:9ﬠֲלוּ הַ ִ
ְתה ִמ ָדּ ָמם כִּ י זֶבַ ח
ְשׂ ְבﬠָ ה ְו ָרו ָ
46:10וְהַ יּוֹם הַ הוּא לַ א ֹדנָי יְהוִה צְ בָ אוֹת יוֹם ְנ ָקמָ ה לְ ִהנּ ֵָקם ִמ ָצּ ָריו וְאָ כְ לָ ה חֶ ֶרב ו ָ
לַ א ֹדנָי יְהוִה צְ בָ אוֹת ְבּאֶ ֶרץ צָפוֹן אֶ ל־נְהַ ר־פְּ ָרת:
ת־מצְ ָריִם לַ ָשּׁוְא הרביתי ִה ְרבֵּ ית ְרפֻאוֹת ְתּﬠָ לָ ה אֵ ין לָ :
ִ
וּק ִחי צ ֳִרי ְבּתוּלַ ת בַּ
46:11ﬠֲלִ י גִ לְ ﬠָ ד ְ
ָשׁלוּ י ְַח ָדּיו נ ְָפלוּ ְשׁנֵיהֶ ם:
ָ 46:12שׁ ְמעוּ גוֹיִם ְקלוֹ ֵנ וְצִ וְחָ תֵ מָ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ כִּ י־גִ בּוֹר ְבּגִ בּוֹר כּ ָ
46:13הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא לָ בוֹא נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּ ר ֶמלֶ בָּ בֶ ל ְלהַ כּוֹת אֶ ת־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
וּבתַ ְחפַּ ְנחֵ ס ִא ְמרוּ ִה ְתיַצֵּב וְהָ כֵן לָ כִּ י־אָ כְ לָ ה חֶ ֶרב
46:14הַ גִּ ידוּ ְב ִמצְ ַריִם וְהַ ְשׁ ִמיעוּ ְב ִמגְ דּוֹל וְהַ ְשׁ ִמיעוּ ְבנֹף ְ
ְס ִביבֶ י :
46:15מַ דּוּﬠַ ִנ ְסחַ ף אַ ִבּ ֶירי ל ֹא ﬠָ מַ ד כִּ י יְהוָה הֲ ָדפוֹ:
ֹאמרוּ קוּמָ ה ְונָשֻׁ בָ ה אֶ ל־ﬠַ ֵמּנוּ וְאֶ ל־אֶ ֶרץ מוֹלַ ְדתֵּ נוּ ִמפְּ נֵי חֶ ֶרב
ל־רﬠֵ הוּ וַיּ ְ
כּוֹשׁל גַּם־נָפַ ל ִאישׁ אֶ ֵ
ִ 46:16ה ְרבָּ ה ֵ
הַ יּוֹנָה:
־מצְ ַריִם ָשׁאוֹן הֶ ﬠ ֱִביר הַ מּוֹﬠֵ ד:
ָ 46:17ק ְראוּ ָשׁם פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִ
46:18חַ י־אָ ִני נְאֻ ם־הַ מֶּ לֶ יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ כִּ י כְּ תָ בוֹר בֶּ הָ ִרים וּכְ כ ְַר ֶמל בַּ יָּם יָבוֹא:
יוֹשׁב:
ת־מצְ ָריִם כִּ י־נֹף לְ ַשׁמָּ ה ִת ְהיֶה ְו ִנצְּ ָתה ֵמאֵ ין ֵ
ִ
יוֹשׁבֶ ת בַּ
ֶ
46:19כְּ לֵ י גוֹלָ ה ﬠ ֲִשׂי לָ
1
46:20ﬠֶ גְ לָ ה יְפֵ ה־פִ יָּה ִמצְ ָריִם ֶק ֶרץ ִמצָּ פוֹן בָּ א בָּ הּ :
ידם בָּ א ﬠֲלֵ יהֶ ם ﬠֵ ת
ַם־שׂכִ ֶריהָ ְב ִק ְרבָּ הּ כְּ ﬠֶ גְ לֵ י ַמ ְרבֵּ ק כִּ י־גַם־הֵ ָמּה ִה ְפ נוּ נָסוּ י ְַח ָדּיו ל ֹא ﬠָ מָ דוּ כִּ י יוֹם אֵ ָ
46:21גּ ְ
פְּ ֻק ָדּתָ ם:
וּב ַק ְרדֻּ מּוֹת בָּ אוּ לָ הּ כְּ חֹ ְטבֵ י ﬠֵ צִ ים:
י־בחַ יִל יֵלֵ כוּ ְ
46:22קוֹלָ הּ ַכּנָּחָ שׁ יֵלֵ כִּ ְ
46:23כּ ְָרתוּ יַﬠְ ָרהּ נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י ל ֹא יֵחָ ֵקר כִּ י ַרבּוּ מֵ אַ ְרבֶּ ה וְאֵ ין לָ הֶ ם ִמ ְספָּ ר:
נִתּנָה ְבּיַד ﬠַ ם־צָפוֹן:
ת־מצְ ָריִם ְ
ִ
ישׁה בַּ
46:24הֹ ִב ָ
ל־מלָ כֶיהָ
ל־מצְ ַריִם וְﬠַ ל־אֱ הֶ יהָ וְﬠַ ְ
פוֹקד אֶ ל־אָ מוֹן ִמנּ ֹא וְﬠַ ל־פַּ ְרעֹה וְﬠַ ִ
46:25אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִהנְ נִי ֵ
וְﬠַ ל־פַּ ְרעֹה וְﬠַ ל הַ בּ ְֹט ִחים בּוֹ:
י־ק ֶדם
וּביַד־ﬠֲבָ ָדיו וְאַ חֲ ֵרי־כֵן ִתּ ְשׁכֹּן כִּ ימֵ ֶ
וּביַד נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ְ
46:26וּנְתַ ִתּים ְבּיַד ְמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ָשׁם ְ
נְאֻ ם־יְהוָה:
ְשׁב
מוֹשׁ ֲﬠ ֵמ ָרחוֹק וְאֶ ת־ז ְַר ֲﬠ ֵמאֶ ֶרץ ִשׁ ְביָם ו ָ
ִ
ל־תּ ָירא ﬠַ ְב ִדּי יַﬠֲקֹ ב וְאַ ל־תֵּ חַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִה ְננִי
46:27וְאַ תָּ ה אַ ִ
ְשׁאֲ נַן וְאֵ ין מַ חֲ ִריד:
ְשׁ ַקט ו ַ
יַﬠֲקוֹב ו ָ
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ֱשׂה כָלָ ה ְבּכָל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ ר ִה ַדּ ְח ִתּי ָשׁ ָמּה
ל־תּ ָירא ﬠַ ְב ִדּי ַיﬠֲקֹ ב נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י ִא ְתּ אָ נִי כִּ י אֶ ﬠ ֶ
46:28אַ תָּ ה אַ ִ
ֱשׂה כָלָ ה ְויִסַּ ְר ִתּי לַ ִמּ ְשׁפָּ ט ְונ ֵַקּה ל ֹא אֲ נ ֶַקּךָּ:
ְאֹת ל ֹא־אֶ ﬠ ֶ
ו ְ
47:1אֲ ֶשׁר הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא אֶ ל־פְּ לִ ְשׁ ִתּים ְבּטֶ ֶרם ַיכֶּה פַ ְרעֹה אֶ ת־ﬠַ ָזּה:
וּמלוֹאָ הּ ִﬠיר וְיֹ ְשׁבֵ י בָ הּ ְו ָז ֲﬠ קוּ הָ אָ ָדם
47:2כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִהנֵּה־מַ יִם עֹלִ ים ִמצָּפוֹן וְהָ יוּ לְ נַחַ ל שׁוֹטֵ ף ְוי ְִשׁ ְטפוּ אֶ ֶרץ ְ
יוֹשׁב הָ אָ ֶרץ:
ילל כֹּל ֵ
וְהֵ ִ
ֹא־ה ְפנוּ אָ בוֹת אֶ ל־בָּ נִים ֵמ ִר ְפיוֹן י ָָדיִם:
ִ 47:3מקּוֹל ַשׁﬠֲטַ ת פַּ ְרסוֹת אַ ִבּ ָיריו מֵ ַרﬠַ שׁ לְ ִרכְ בּוֹ הֲ מוֹן גַּלְ גִּ לָּ יו ל ִ
ת־פּ ִל ְשׁ ִתּים
ְ
ָל־פּלִ ְשׁ ִתּים לְ הַ כְ ִרית ְלצֹר וּלְ צִ ידוֹן כֹּל ָשׂ ִריד עֹ זֵר כִּ י־שׁ ֵֹדד יְהוָה אֶ
47:4ﬠַ ל־הַ יּוֹם הַ בָּ א ִל ְשׁדוֹד אֶ ת־כּ ְ
ְשׁאֵ ִרית ִאי כ ְַפתּוֹר:
גּוֹד ִדי:
47:5בָּ אָ ה ָק ְרחָ ה אֶ ל־ﬠַ ָזּה נ ְִד ְמתָ ה אַ ְשׁ ְקלוֹן ְשׁאֵ ִרית ﬠִ ְמ ָקם ﬠַ ד־מָ תַ י ִתּ ְת ָ
ל־תּﬠְ ֵר הֵ ָרגְ ִﬠי וָד ִֹמּי:
47:6הוֹי חֶ ֶרב לַ יהוָה ﬠַ ד־אָ נָה ל ֹא ִת ְשׁקֹ ִטי הֵ אָ ְספִ י אַ ַ
47:7אֵ י ִתּ ְשׁקֹ ט 1וַיהוָה צִ וָּה־לָ הּ אֶ ל־אַ ְשׁ ְקלוֹן וְאֶ ל־חוֹף הַ יָּם ָשׁם יְﬠָ ָדהּ:
ישׁה הַ ִמּ ְשׂגָּב
ישׁה נ ְִלכְּ ָדה ִק ְרי ָָתיִם הֹ ִב ָ
ְ 48:1למוֹאָ ב כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הוֹי אֶ ל־נְבוֹ כִּ י שֻׁ ָדּ ָדה הֹ ִב ָ
וָחָ תָּ ה:
48:2אֵ ין עוֹד ְתּ ִהלַּ ת מוֹאָ ב ְבּחֶ ְשׁבּוֹן חָ ְשׁבוּ ﬠָ לֶ יהָ ָרﬠָ ה לְ כוּ ְונַכְ ִריתֶ נָּה ִמגּוֹי גַּם־מַ ְדמֵ ן ִתּדּ ִֹמּי אַ חֲ ַר ִי ֵתּלֶ חָ ֶרב:
48:3קוֹל צְ ﬠָ ָקה ֵמחֹ רוֹ ָניִם שֹׁד ו ֶָשׁבֶ ר גָּדוֹל:
48:4נִ ְשׁ ְבּ ָרה מוֹאָ ב ִה ְשׁ ִמיעוּ זְּ ﬠָ ָקה צעוריה צְ ﬠִ ֶיריהָ :
ת־שׁבֶ ר ָשׁ ֵמעוּ:
מוֹרד חוֹ ֹר ַניִם צָ ֵרי צַ ﬠ ֲַק ֶ
לּוּחית ִבּ ְבכִ י יַﬠֲלֶ ה־בֶּ כִ י כִּ י ְבּ ַ
48:5כִּ י ַמﬠֲלֵ ה הלחות הַ ִ
48:6נֻסוּ מַ לְּ טוּ נַפְ ְשׁכֶם ו ְִת ְהיֶינָה ַכּﬠֲרוֹﬠֵ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ְשׂ ָריו יחד י ְַח ָדּיו:
וּבאוֹצְ רוֹתַ ִי גַּם־אַ ְתּ ִתּלָּ כ ִֵדי ְויָצָא כמיש כְ מוֹשׁ בַּ גּוֹלָ ה כֹּהֲ נָיו ו ָ
ֲשׂ ִי ְ
48:7כִּ י יַﬠַ ן ִבּ ְטחֵ ְבּמַ ﬠ ַ
ְ 48:8ו ָיב ֹא שׁ ֵֹדד אֶ ל־כָּל־ﬠִ יר וְﬠִ יר ל ֹא ִתמָּ לֵ ט וְאָ בַ ד הָ ﬠֵ ֶמק ְו ִנ ְשׁ ַמד הַ ִמּישֹׁר אֲ ֶשׁר אָ ַמר יְהוָה:
יוֹשׁב בָּ הֵ ן:
ְ 48:9תּנוּ־צִ יץ לְ מוֹאָ ב כִּ י ָנצ ֹא תֵּ צֵא וְﬠָ ֶריהָ לְ ַשׁמָּ ה ִת ְהיֶינָה מֵ אֵ ין ֵ
מנֵﬠַ חַ ְרבּוֹ ִמ ָדּם:
48:10אָ רוּר עֹ ֶשׂה ְמלֶ אכֶת יְהוָה ְר ִמיָּה וְאָ רוּר ֹ
ֹא־הוּרק ִמכְּ לִ י אֶ ל־כֶּלִ י וּבַ גּוֹלָ ה ל ֹא הָ לָ ﬠַ ל־כֵּן ﬠָ מַ ד ַטﬠְ מוֹ
ַ
ל־שׁמָ ָריו וְל
ְעוּריו ְושׁ ֵֹקט הוּא אֶ ְ
ַ 48:11שׁאֲ נַן מוֹאָ ב ִמנּ ָ
בּוֹ ו ְֵריחוֹ ל ֹא נ ָָמר:
48:12לָ כֵן ִהנֵּה־י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי־לוֹ צ ִֹﬠים וְצֵ ﬠֻהוּ ְוכֵלָ יו י ִָריקוּ ְונ ְִבלֵ יהֶ ם ְינַפֵּ צוּ:
48:13וּבֹשׁ מוֹאָ ב ִמכְּ מוֹשׁ כַּאֲ ֶשׁר־בֹּשׁוּ בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ִמבֵּ ית אֵ ל ִמ ְב ֶטחָ ם:
בּוֹרים אֲ נ ְָחנוּ וְאַ נְ ֵשׁי־חַ יִל לַ ִמּלְ חָ מָ ה:
ֹאמרוּ גִּ ִ
48:14אֵ י תּ ְ
חוּריו י ְָרדוּ לַ טָּ בַ ח נְאֻ ם־הַ מֶּ לֶ יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ:
וּמ ְבחַ ר בַּ ָ
48:15שֻׁ ַדּד מוֹאָ ב וְﬠָ ֶריהָ ﬠָ לָ ה ִ
ָ 48:16קרוֹב אֵ יד־מוֹאָ ב לָ בוֹא ו ְָרﬠָ תוֹ ִמהֲ ָרה ְמאֹ ד:
ָל־ס ִביבָ יו ְוכֹל יֹ ְדﬠֵ י ְשׁמוֹ ִא ְמ רוּ אֵ יכָה ִנ ְשׁבַּ ר מַ טֵּ ה־עֹז ַמ ֵקּל ִתּ ְפאָ ָרה:
48:17נֻדוּ לוֹ כּ ְ
ת־דּיבוֹן כִּ י־שׁ ֵֹדד מוֹאָ ב ﬠָ לָ ה בָ ִשׁחֵ ת ִמ ְב ָצ ָר ִי :
צָּמא יֹ ֶשׁבֶ ת בַּ ִ
וּשׁ ִבי בַ ָ
ְ 48:18ר ִדי ִמכָּבוֹד ישבי ְ
ה־נִּהי ָָתה:
ְ
ְנִמלָ ָטה ִא ְמ ִרי ַמ
יוֹשׁבֶ ת ﬠֲרוֹﬠֵ ר ַשׁאֲ ִלי־נָס ו ְ
ל־דּ ֶר ִﬠ ְמ ִדי וְצַ ִפּי ֶ
48:19אֶ ֶ
48:20הֹ ִבישׁ מוֹאָ ב כִּ י־חַ תָּ ה הילילי הֵ ילִ ילוּ וזעקי וּזְ ﬠָ קוּ הַ גִּ ידוּ ְבאַ ְרנוֹן כִּ י שֻׁ ַדּד מוֹאָ ב:
שׁ ר אֶ ל־חֹ לוֹן וְאֶ ל־י ְַהצָה ְוﬠַ ל־מופעת ֵמיפָ ﬠַ ת:
וּמ ְשׁפָּ ט בָּ א אֶ ל־אֶ ֶרץ הַ ִמּי ֹ
ִ 48:21
ל־דּיבוֹן וְﬠַ ל־נְבוֹ וְﬠַ ל־בֵּ ית ִדּ ְבלָ ָתיִם:
48:22וְﬠַ ִ
48:23וְﬠַ ל ִק ְריָתַ יִם וְﬠַ ל־בֵּ ית גָּמוּל וְﬠַ ל־בֵּ ית ְמעוֹן:
ל־ק ִריּוֹת וְﬠַ ל־בָּ צְ ָרה וְﬠַ ל כָּל־ﬠָ ֵרי אֶ ֶרץ מוֹאָ ב הָ ְרחֹ קוֹת וְהַ ְקּרֹבוֹת:
48:24וְﬠַ ְ
ִ 48:25נגְ ְדּﬠָ ה ֶק ֶרן מוֹאָ ב וּזְ רֹעוֹ ִנ ְשׁבָּ ָרה נְאֻ ם יְהוָה:
ירהוּ כִּ י ﬠַ ל־יְהוָה ִהגְ ִדּיל וְסָ פַ ק מוֹאָ ב ְבּ ִקיאוֹ וְהָ יָה ִל ְשׂחֹ ק ַגּם־הוּא:
48:26הַ ְשׁכִּ ֻ
נוֹדד:
י־מ ֵדּי ְדבָ ֶרי בּוֹ ִתּ ְת ָ
נִמצָא כִּ ִ
נִמצָ אָ ה ְ
ם־בּ ַגנּ ִָבים ְ
48:27ו ְִאם לוֹא הַ ְשּׂחֹ ק הָ יָה ְל י ְִשׂ ָראֵ ל ִא ְ
48:28ﬠִ זְ בוּ ﬠָ ִרים ו ְִשׁכְ נוּ בַּ סֶּ לַ ע יֹ ְשׁבֵ י מוֹאָ ב ו ְִהיוּ כְ יוֹנָה ְתּ ַקנֵּן ְבּﬠֶ ְב ֵרי ִפי־פָ חַ ת:
ָ 48:29שׁ ַמ ְﬠנוּ גְ אוֹן־מוֹאָ ב גֵּאֶ ה ְמ ֹאד גּ ְָבהוֹ וּגְ אוֹנוֹ וְאֵ ינֶנּוְּ 2וגַאֲ וָתוֹ ְו רֻ ם ִלבּוֹ:
48:30אֲ נִי י ַָדﬠְ ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה ﬠֶ ְב ָרתוֹ ְול ֹא־כֵן בַּ ָדּיו ל ֹא־כֵן ﬠָ שׂוּ:
48:31ﬠַ ל־כֵּן ﬠַ ל־מוֹאָ ב אֲ יֵלִ יל וּלְ מוֹאָ ב כֻּ ה אֶ זְ ﬠָ ק אֶ ל־אַ ְנ ֵשׁי ִקיר־חֶ ֶרשׂ י ְֶהגֶּה:
יר שׁ ֵֹדד נָפָ ל:
ל־בּצִ ֵ
ל־קי ֵצ וְﬠַ ְ
ִ 48:32מ ְבּכִ י יַﬠְ זֵר אֶ ְבכֶּה־לָּ הַ גֶּפֶ ן ִשׂ ְב ָמה נְ ִטישֹׁתַ ִי ﬠָ ְברוּ יָם ﬠַ ד יַﬠְ זֵר ָנגָעוּ ﬠַ ֵ
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ידד:
ידד ל ֹא הֵ ָ
ידד הֵ ָ
יק ִבים ִה ְשׁבַּ ִתּי ל ֹא־י ְִד ֹר הֵ ָ
ְ 48:33ונֶאֶ ְספָ ה ִשׂ ְמחָ ה וָגִ יל ִמכּ ְַר ֶמל וּמֵ אֶ ֶרץ מוֹאָ ב ְויַיִן ִמ ָ
נִמ ִרים
ִ 48:34מזַּ ﬠ ֲַקת חֶ ְשׁבּוֹן ﬠַ ד־אֶ ְלﬠָ לֵ ה ﬠַ ד־יַהַ ץ נ ְָתנוּ קוֹלָ ם ִמצֹּﬠַ ר ﬠַ ד־חֹ ֹר ַניִם ﬠֶ גְ לַ ת ְשׁ ִל ִשׁיָּה כִּ י גַּם־ ֵמי ְ
לִ ְמ ַשׁמּוֹת י ְִהיוּ:
1
48:35ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי לְ מוֹאָ ב נְאֻ ם־יְהוָה ַמﬠֲלֶ ה ﬠַ ל־הַ בָּ מָ ה וּמַ ְק ִטיר לֵ א הָ יו:
ילים יֶהֱ ֶמה ﬠַ ל־כֵּן י ְִת ַרת ﬠָ ָשׂה אָ בָ דוּ:
48:36ﬠַ ל־כֵּן לִ ִבּי לְ מוֹאָ ב כַּחֲ לִ ִלים יֶהֱ מֶ ה וְלִ ִבּי אֶ ל־אַ ְנ ֵשׁי ִקיר־חֶ ֶרשׂ כַּחֲ ִל ִ
ל־מ ְת ַניִם ָשׂק:
48:37כִּ י כָל־ר ֹאשׁ ָק ְרחָ ה ְוכָל־ז ָָקן גְּ ֻרﬠָ ה ﬠַ ל כָּל־י ַָדיִם גְּ דֻ דֹת וְﬠַ ָ
י־שׁבַ ְר ִתּי אֶ ת־מוֹאָ ב כִּ כְ ִלי אֵ ין־חֵ פֶ ץ בּוֹ נְאֻ ם־יְהוָה:
ֹתיהָ ֻכּ ה ִמ ְספֵּ ד כִּ ָ
וּב ְרחֹ ב ֶ
48:38ﬠַ ל כָּל־גַּגּוֹת מוֹאָ ב ִ
ָל־ס ִביבָ יו:
ילילוּ אֵ י ִהפְ נָה־עֹ ֶרף מוֹאָ ב בּוֹשׁ וְהָ יָה מוֹאָ ב לִ ְשׂחֹ ק וְלִ ְמ ִחתָּ ה ְלכ ְ
48:39אֵ י חַ תָּ ה הֵ ִ
ֶשׁר י ְִדאֶ ה וּפָ ַרשׂ כְּ נָפָ יו אֶ ל־מוֹאָ ב:
48:40כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה ִהנֵּה ַכנּ ֶ
בּוֹרי מוֹאָ ב בַּ יּוֹם הַ הוּא כְּ לֵ ב ִא ָשּׁה ְמצֵ ָרה:
נִתפָּ ָשׂה וְהָ יָה לֵ ב גִּ ֵ
נִלכְּ ָדה הַ ְקּ ִריּוֹת וְהַ ְמּצָדוֹת ְ
ְ 48:41
48:42וְנִ ְשׁמַ ד מוֹאָ ב מֵ ﬠָ ם כִּ י ﬠַ ל־יְהוָה ִהגְ ִדּיל:
יוֹשׁב מוֹאָ ב נְאֻ ם־יְהוָה:
ֵ
48:43פַּ חַ ד וָפַ חַ ת וָפָ ח ﬠָ לֶ י
48:44הניס הַ נָּס ִמ ְפּנֵי הַ פַּ חַ ד ִיפֹּל אֶ ל־הַ פַּ חַ ת וְהָ עֹלֶ ה ִמן־הַ פַּ חַ ת יִלָּ כֵד בַּ פָּ ח כִּ י־אָ ִביא אֵ לֶ יהָ אֶ ל־מוֹאָ ב ְשׁנַת
פְּ ֻק ָדּתָ ם נְאֻ ם־יְהוָה:
ְ 48:45בּצֵל חֶ ְשׁבּוֹן ﬠָ ְמדוּ ִמכֹּחַ נ ִָסים כִּ י־אֵ שׁ יָצָא מֵ חֶ ְשׁבּוֹן וְלֶ הָ בָ ה ִמ ִקּ ְריַת ִסיחוֹן וַתּ ֹאכַל ְפּאַ ת מוֹאָ ב ו ְָק ְדקֹד ְבּנֵי
ָשׁאוֹן:
ֹתי בַּ ִשּׁ ְביָה:
וּבנ ֶ
אוֹי־ל מוֹאָ ב אָ בַ ד ﬠַ ם־כְּ מוֹשׁ כִּ י־ל ְֻקּחוּ בָ נֶי בַּ ֶשּׁ ִבי ְ
ְ
48:46
ְשׁ ְב ִתּי ְשׁבוּת־מוֹאָ ב ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים נְאֻ ם־יְהוָה ﬠַ ד־הֵ נָּה ִמ ְשׁפַּ ט מוֹאָ ב:
48:47ו ַ
ם־יוֹרשׁ אֵ ין לוֹ ַמדּוּﬠַ י ַָרשׁ ִמ ְלכֹּם 2אֶ ת־גָּד וְﬠַ מּוֹ ְבּﬠָ ָריו י ָָשׁב:
ֵ
49:1לִ ְבנֵי ﬠַ מּוֹן כֹּה אָ מַ ר יְהוָה הֲ בָ נִים אֵ ין לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ִא
ֹתיהָ
וּבנ ֶ
ְתה ְל ֵתל ְשׁ ָמ ָמה ְ
ל־רבַּ ת ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן ְתּרוּﬠַ ת ִמ ְלחָ ָמה וְהָ י ָ
49:2לָ כֵן ִהנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה ו ְִה ְשׁמַ ﬠְ ִתּי אֶ ַ
בָּ אֵ שׁ ִתּצּ ְַתנָה ְוי ַָרשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־יֹ ְר ָשׁיו אָ מַ ר יְהוָה:
ילי חֶ ְשׁבּוֹן כִּ י שֻׁ ְדּ ָדה־ﬠַ י צְ ﬠַ ְקנָה ְבּנוֹת ַרבָּ ה חֲ גֹ ְרנָה ַשׂ ִקּים ְספ ְֹדנָה ו ְִה ְתשׁוֹטַ ְטנָה בַּ גְּ ֵדרוֹת כִּ י ִמ ְלכֹּם
49:3הֵ ילִ ִ
ְשׂ ָריו י ְַח ָדּיו:
בַּ גּוֹלָ ה יֵלֵ כֹּהֲ נָיו ו ָ
ה־תּ ְתהַ ְללִ י בָּ ﬠֲמָ ִקים זָב ﬠִ ְמ ֵק הַ בַּ ת הַ שּׁוֹבֵ בָ ה הַ בּ ְֹטחָ ה ְבּ ֹאצְ רֹתֶ יהָ הָ א ְֹמ ָרה ִמי יָבוֹא אֵ לָ י:
ִ
49:4מַ
ָל־ס ִביבָ ִי ְונ ִַדּ ְח ֶתּם ִאישׁ ְלפָ נָיו וְאֵ ין ְמ ַקבֵּ ץ לַ נּ ֵֹדד:
ִ 49:5ה ְננִי מֵ ִביא ﬠָ לַ ִי פַּ חַ ד נְאֻ ם־אֲ ֹדנָי יְהוִה צְ בָ אוֹת ִמכּ ְ
ת־שׁבוּת ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן נְאֻ ם־יְהוָה:
ְ
49:6וְאַ חֲ ֵרי־כֵן אָ ִשׁיב אֶ
49:7לֶ אֱדוֹם כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת הַ אֵ ין עוֹד חָ כְ מָ ה ְבּתֵ ימָ ן אָ ְב ָדה ﬠֵ צָה ִמבָּ ִנים ִנ ְס ְרחָ ה חָ כְ ָמ ָתם:
אתי ﬠָ לָ יו ﬠֵ ת ְפּ ַק ְד ִתּיו:
49:8נֻסוּ הָ פְ נוּ הֶ ﬠְ ִמיקוּ לָ ֶשׁבֶ ת יֹ ְשׁבֵ י ְדּ ָדן כִּ י אֵ יד ﬠֵ ָשׂו הֵ בֵ ִ
ִ 49:9אם־בֹּצְ ִרים בָּ אוּ לָ ל ֹא י ְַשׁ ִארוּ עוֹלֵ לוֹת ִאם־ ַגּנּ ִָבים בַּ לַּ יְלָ ה ִה ְשׁ ִחיתוּ ַדיָּם:
וּשׁ ֵכנָיו וְאֵ ינֶנּוּ:
ת־מ ְס ָתּ ָריו ְונ ְֶחבָּ ה ל ֹא יוּכָל שֻׁ ַדּד ז ְַרעוֹ וְאֶ חָ יו ְ
ִ
יתי אֶ
49:10כִּ י־אֲ נִי חָ ַשׂ ְפ ִתּי אֶ ת־ﬠֵ ָשׂו גִּ לֵּ ִ
49:11ﬠָ זְ בָ ה ְיתֹמֶ י אֲ נִי אֲ חַ יֶּה וְאַ לְ ְמנֹתֶ י ﬠָ לַ י ִתּ ְב טָ חוּ:
49:12כִּ י־כֹה אָ מַ ר יְהוָה ִהנֵּה אֲ ֶשׁר־אֵ ין ִמ ְשׁפָּ ָטם לִ ְשׁתּוֹת הַ כּוֹס ָשׁתוֹ י ְִשׁתּוּ וְאַ ָתּה הוּא נָקֹה ִתּנּ ֶָקה ל ֹא ִתנּ ֶָקה כִּ י
ָשׁתֹה ִתּ ְשׁתֶּ ה:
49:13כִּ י ִבי נִ ְשׁבַּ ְﬠ ִתּי נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י־לְ ַשׁמָּ ה לְ חֶ ְרפָּ ה לְ חֹ ֶרב וְלִ ְקלָ לָ ה ִתּ ְהיֶה בָ צְ ָרה ְוכָל־ﬠָ ֶריהָ ִת ְהיֶינָה ְלחָ ְרבוֹת
עוֹלָ ם:
ְ 49:14שׁמוּﬠָ ה ָשׁמַ ﬠְ ִתּי מֵ אֵ ת יְהוָה וְצִ יר בַּ גּוֹיִם ָשׁלוּחַ ִה ְת ַק ְבּצוּ וּבֹאוּ ﬠָ לֶ יהָ ְוקוּמוּ לַ ִמּ ְלחָ ָמה:
י־הנֵּה ָקטֹן נְתַ ִתּי בַּ גּוֹיִם בָּ זוּי בָּ אָ ָדם:
49:15כִּ ִ
ֶשׁר ִק ֶנּ ִמ ָשּׁם
י־תגְ ִבּיהַ ַכּנּ ֶ
ִ 49:16תּפְ לַ צְ ְתּ ִה ִשּׁיא אֹתָ זְ דוֹן לִ בֶּ שֹׁכְ נִי ְבּחַ גְ וֵי הַ סֶּ לַ ע תּ ְֹפ ִשׂי ְמרוֹם גִּ ְבﬠָ ה כִּ ַ
אוֹר ְיד נְאֻ ם־יְהוָה:
ִ
כּוֹתהָ :
49:17וְהָ יְתָ ה אֱ דוֹם לְ ַשׁמָּ ה כֹּל עֹבֵ ר ﬠָ לֶ יהָ ִישֹּׁם ְוי ְִשׁ רֹק ﬠַ ל־כָּל־מַ ֶ
וּשׁ ֵכנֶיהָ אָ ַמר יְהוָה ל ֹא־י ֵֵשׁב ָשׁם ִאישׁ וְל ֹא־יָגוּר בָּ הּ בֶּ ן־אָ ָדם:
49:18כְּ ַמ ְהפֵּ כַת ְסדֹם וַ ֲﬠמ ָֹרה ְ
וּמי בָ חוּר אֵ לֶ יהָ אֶ ְפקֹ ד כִּ י ִמי
ִ 49:19הנֵּה כְּ אַ ְריֵה ַיﬠֲלֶ ה ִמגְּ אוֹן הַ יּ ְַר ֵדּן אֶ ל־ ְנוֵה אֵ יתָ ן כִּ י־אַ ְרגִּ יﬠָ ה אֲ ִרי ֶצנּוּ ֵמﬠָ לֶ יהָ ִ
וּמי־זֶה רֹﬠֶ ה אֲ ֶשׁר יַ ֲﬠמֹד לְ פָ נָי:
ידנִּי ִ
וּמי יֹ ﬠִ ֶ
כָמוֹנִי ִ
ירי
בוֹתיו אֲ ֶשׁר חָ ַשׁב אֶ ל־יֹ ְשׁבֵ י תֵ ימָ ן ִאם־ל ֹא י ְִסחָ בוּם צְ ﬠִ ֵ
49:20לָ כֵן ִשׁ ְמעוּ ﬠֲצַת־יְהוָה אֲ ֶשׁר יָﬠַ ץ אֶ ל־אֱ דוֹם וּמַ ְח ְשׁ ָ
הַ צּ ֹאן ִאם־ל ֹא י ִַשּׁים ﬠֲלֵ יהֶ ם ְנוֵהֶ ם:
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ֲשׁה הָ אָ ֶרץ צְ ﬠָ ָקה ְבּיַם־סּוֹףִ 1נ ְשׁמַ ע קוֹלָ הּ:
ִ 49:21מקּוֹל נ ְִפלָ ם ָרﬠ ָ
בּוֹרי אֱ דוֹם בַּ יּוֹם הַ הוּא כְּ לֵ ב ִא ָשּׁה
ִ 49:22הנֵּה ַכנּ ֶֶשׁר יַﬠֲלֶ ה ְוי ְִדאֶ ה ְוי ְִפרֹשׂ כְּ נָפָ יו ﬠַ ל־בָּ צְ ָרה וְהָ יָה לֵ ב גִּ ֵ
ְמצֵ ָרה:
י־שׁמֻ ﬠָ ה ָרﬠָ ה ָשׁ ְמעוּ ָנמֹגוּ בַּ יָּם ְדּאָ גָה הַ ְשׁ ֵקט ל ֹא יוּכָל:
בּוֹשׁה חֲ מָ ת וְאַ ְרפָּ ד כִּ ְ
ָ
49:23לְ ַדמֶּ ֶשׂק
יקה ָצ ָרה וַחֲ בָ לִ ים אֲ חָ ז ַָתּה כַּיּוֹלֵ ָדה:
ָ 49:24רפְ תָ ה ַדמֶּ ֶשׂק ִהפְ נְתָ ה לָ נוּס ו ְֶרטֶ ט הֶ חֱ זִ ָ
שׂוֹשׂי:
49:25אֵ י ל ֹא־ﬠֻזְּ בָ ה ִﬠיר תהלה ְתּ ִהלָּ ת ִק ְריַת ְמ ִ
חוּריהָ ִבּ ְרחֹ בֹתֶ יהָ ְוכָל־אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה י ִַדּמּוּ בַּ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
49:26לָ כֵן יִפְּ לוּ בַ ֶ
חוֹמת ַדּמָּ ֶשׂק וְאָ כְ לָ ה אַ ְר ְמנוֹת בֶּ ן־הֲ ָדד:
צַּתּי אֵ שׁ ְבּ ַ
49:27ו ְִה ִ
ל־ק ָדר
ְ 49:28ל ֵק ָדר וּלְ מַ ְמלְ כוֹת חָ צוֹר אֲ ֶשׁר ִה ָכּה נבוכדראצור ְנבוּכ ְַד ֶרא ַצּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל כֹּה אָ ַמר יְהוָה קוּמוּ ﬠֲלוּ אֶ ֵ
ֵי־ק ֶדם:
ת־בּנ ֶ
ְ
ְשׁ ְדדוּ אֶ
ו ָ
49:29אָ הֳ לֵ יהֶ ם ְוצ ֹאנָם י ִָקּחוּ ְי ִריעוֹתֵ יהֶ ם ְוכָל־כְּ לֵ יהֶ ם וּגְ מַ לֵּ יהֶ ם י ְִשׂאוּ לָ הֶ ם ְו ָק ְראוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ָמגוֹר ִמסָּ ִביב:
49:30נֻסוּ נֻּדוּ ְמאֹד הֶ ﬠְ ִמיקוּ לָ ֶשׁבֶ ת יֹ ְשׁבֵ י חָ צוֹר נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י־יָﬠַ ץ ﬠֲלֵ יכֶם נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ﬠֵ צָה וְחָ ַשׁב
עליהם ﬠֲלֵ יכֶם מַ חֲ ָשׁבָ ה:
ֹא־ב ִריחַ לוֹ בָּ ָדד י ְִשׁכֹּנוּ:
ֹא־דלָ ַתיִם ְול ְ
יוֹשׁב לָ בֶ טַ ח נְאֻ ם־יְהוָה ל ְ
49:31קוּמוּ ﬠֲלוּ אֶ ל־גּוֹי ְשׁלֵ יו ֵ
וּמכָּל־ﬠֲבָ ָריו אָ ִביא אֶ ת־אֵ י ָדם
49:32וְהָ יוּ גְ מַ לֵּ יהֶ ם לָ בַ ז וַהֲ מוֹן ִמ ְקנֵיהֶ ם לְ ָשׁלָ ל ְוז ִֵר ִתים לְ כָל־רוּחַ ְקצוּצֵי פֵ אָ ה ִ
נְאֻ ם־יְהוָה:
ְתה חָ צוֹר ִל ְמעוֹן ַתּנִּ ים ְשׁ ָמ ָמה ﬠַ ד־עוֹלָ ם ל ֹא־י ֵֵשׁב ָשׁם ִאישׁ וְל ֹא־יָגוּר בָּ הּ בֶּ ן־אָ ָדם:
49:33וְהָ י ָ
ְהוּדה לֵ אמֹר:
אשׁית מַ לְ כוּת צִ ְד ִקיָּה מֶ לֶ ־י ָ
49:34אֲ ֶשׁר הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־ ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא אֶ ל־ﬠֵ ילָ ם ְבּ ֵר ִ
בוּר ָתם:
אשׁית גְּ ָ
ת־ק ֶשׁת ﬠֵ ילָ ם ֵר ִ
ֶ
49:35כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִה ְננִי שֹׁבֵ ר אֶ
אתי אֶ ל־ﬠֵ ילָ ם אַ ְרבַּ ע רוּחוֹת מֵ אַ ְרבַּ ע ְקצוֹת הַ ָשּׁמַ יִם ְוז ִֵר ִתים ְלכֹל הָ רֻ חוֹת הָ אֵ לֶּ ה ְול ֹא־י ְִהיֶה גּוֹי אֲ ֶשׁר
49:36וְהֵ בֵ ִ
ל ֹא־יָבוֹא ָשׁם נ ְִדּחֵ י עולם ﬠֵ ילָ ם:
אתי ﬠֲלֵ יהֶ ם ָרﬠָ ה אֶ ת־חֲ רוֹן אַ פִּ י נְאֻ ם־יְהוָה
49:37וְהַ ְח ַתּ ִתּי אֶ ת־ﬠֵ ילָ ם ִל ְפנֵי אֹ יְבֵ יהֶ ם וְלִ ְפנֵי ְמבַ ְק ֵשׁי נ ְַפ ָשׁם וְהֵ בֵ ִ
אוֹתם:
ָ
ַלּוֹתי
ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי אַ חֲ ֵריהֶ ם אֶ ת־הַ חֶ ֶרב ﬠַ ד כּ ִ
ְשׂ ִרים נְאֻ ם־יְהוָה:
ְשׂ ְמ ִתּי כִ ְס ִאי ְבּﬠֵ ילָ ם וְהַ אֲ בַ ְד ִתּי ִמ ָשּׁם מֶ לֶ ו ָ
49:38ו ַ
49:39וְהָ יָה ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים אשוב אָ ִשׁיב אֶ ת־שבית ְשׁבוּת ﬠֵ ילָ ם נְאֻ ם־יְהוָה:
50:1הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה אֶ ל־בָּ בֶ ל אֶ ל־אֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים ְבּיַד י ְִר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא:
נִלכְּ ָדה בָ בֶ ל הֹ ִבישׁ בֵּ ל חַ ת ָמרדֻ הֹ ִבישׁוּ
ל־תּכַחֵ דוּ ִא ְמרוּ ְ
וּשׂאוּ־נֵס הַ ְשׁ ִמיעוּ אַ ְ
50:2הַ גִּ ידוּ בַ גּוֹיִם וְהַ ְשׁ ִמיעוּ ְ
ֲﬠצַבֶּ יהָ חַ תּוּ גִּ לּוּלֶ יהָ :
ד־בּהֵ ָמה נָדוּ הָ לָ כוּ:
יוֹשׁב בָּ הּ מֵ אָ ָדם וְﬠַ ְ
50:3כִּ י ﬠָ לָ ה ﬠָ לֶ יהָ גּוֹי ִמצָּפוֹן הוּא־י ִָשׁית אֶ ת־אַ ְר ָצהּ לְ ַשׁמָּ ה ְול ֹא־י ְִהיֶה ֵ
ְהוּדה י ְַח ָדּו הָ לוֹ וּבָ כוֹ יֵלֵ כוּ וְאֶ ת־יְהוָה
וּבנֵי־י ָ
50:4בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ָמּה וּבָ ﬠֵ ת הַ ִהיא נְאֻ ם־יְהוָה יָבֹאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ מָּ ה ְ
אֱ הֵ יהֶ ם יְבַ ֵקּשׁוּ:
50:5צִ יּוֹן י ְִשׁאָ לוּ ֶדּ ֶר הֵ נָּה פְ נֵיהֶ ם בָּ אוּ 2וְנִלְ ווּ אֶ ל־יְהוָה ְבּ ִרית עוֹלָ ם ל ֹא ִת ָשּׁכֵחַ :
שׁוֹבבוּם מֵ הַ ר אֶ ל־גִּ ְבﬠָ ה הָ לָ כוּ ָשׁכְ חוּ ִר ְב ָצם:
ְ
50:6צ ֹאן א ְֹבדוֹת היה הָ יוּ ﬠַ ִמּי רֹﬠֵ יהֶ ם ִה ְתעוּם הָ ִרים שובבים
בוֹתיהֶ ם
וּמ ְקוֵה אֲ ֵ
ֵה־צֶד ק ִ
ֶ
50:7כָּל־מוֹצְ אֵ יהֶ ם אֲ כָלוּם וְצָ ֵריהֶ ם אָ ְמ רוּ ל ֹא נ ְֶא ָשׁם תַּ חַ ת אֲ ֶשׁר חָ ְטאוּ לַ יהוָה ְנו
יְהוָה:
תּוּדים ִל ְפנֵי־צ ֹאן:
50:8נֻדוּ ִמתּוֹ בָּ בֶ ל וּמֵ אֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים יצאו צֵאוּ ו ְִהיוּ כְּ ﬠַ ִ
וּמﬠֲלֶ ה ﬠַ ל־בָּ בֶ ל ְקהַ ל־גּוֹיִם גְּ ד ִֹלים ֵמאֶ ֶרץ צָפוֹן וְﬠָ ְרכוּ לָ הּ ִמ ָשּׁם ִתּלָּ כֵד ִחצָּיו כְּ גִ בּוֹר
50:9כִּ י ִהנֵּה אָ נֹכִ י ֵמ ִﬠיר ַ
יקם:
מָ ְַשׂכִּ יל 3ל ֹא יָשׁוּב ֵר ָ
50:10וְהָ יְתָ ה כ ְַשׂ ִדּים ְל ָשׁלָ ל כָּל־שׁ ְֹללֶ יהָ י ְִשׂבָּ עוּ נְאֻ ם־יְהוָה:
50:11כִּ י תשמחי ִת ְשׂ ְמחוּ כִּ י תעלזי ַתﬠ ְֲלזו שֹׁסֵ י נַחֲ לָ ִתי כִּי תפושי ָתפוּשׁוּ כְּ ﬠֶ גְ לָ ה ָד ָשׁה ותצהלי ו ְִתצְ הֲ לוּ
כָּאֲ ִבּ ִרים:
בּוֹשׁה ִא ְמּכֶם ְמאֹד חָ ְפ ָרה יוֹלַ ְד ְתּכֶם ִהנֵּה אַ חֲ ִרית גּוֹיִם ִמ ְדבָּ ר צִ יָּה וַﬠ ֲָרבָ ה:
ָ 50:12
ִ 50:13מ ֶקּצֶף יְהוָה ל ֹא תֵ ֵשׁב וְהָ יְתָ ה ְשׁמָ מָ ה כֻּלָּ הּ כֹּל עֹבֵ ר ﬠַ ל־בָּ בֶ ל ִישֹּׁם ְוי ְִשׁרֹק ﬠַ ל־כָּל־מַ כּוֹתֶ יהָ :
ִ 50:14ﬠ ְרכוּ ﬠַ ל־בָּ בֶ ל סָ ִביב כָּל־דּ ְֹרכֵי ֶק ֶשׁת יְדוּ אֵ לֶ יהָ אַ ל־תַּ ְח ְמלוּ אֶ ל־חֵ ץ כִּ י לַ יהוָה חָ ָטאָ ה:
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חוֹמוֹתיהָ כִּ י ִנ ְקמַ ת יְהוָה ִהיא ִהנּ ְָקמוּ בָ הּ
ֶ
50:15הָ ִריעוּ ﬠָ לֶ יהָ סָ ִביב נ ְָתנָה י ָָדהּ נ ְָפלוּ אשויתיה אָ ְשׁיוֹתֶ יהָ נֶהֶ ְרסוּ
כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ְשׂ ָתה ﬠֲשׂוּ־לָ הּ:
זוֹרﬠַ ִמבָּ בֶ ל ְותֹפֵ שׂ מַ גָּל ְבּﬠֵ ת ָקצִ יר ִמפְּ נֵי חֶ ֶרב הַ יּוֹנָה ִאישׁ אֶ ל־ﬠַ מּוֹ י ְִפנוּ ו ְִאישׁ ְלאַ ְרצוֹ יָנֻסוּ:
50:16כִּ ְרתוּ ֵ
זוּרה י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ָריוֹת ִה ִדּיחוּ הָ ִראשׁוֹן אֲ כָלוֹ מֶ לֶ אַ שּׁוּר ְוזֶה הָ אַ חֲ רוֹן ִﬠצְּ מוֹ נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר ֶמלֶ
ֶ 50:17שׂה פְ ָ
בָּ בֶ ל:
ל־מלֶ
50:18לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְננִי ֹפ ֵקד אֶ ל־מֶ לֶ בָּ בֶ ל וְאֶ ל־אַ ְרצוֹ כַּאֲ ֶשׁר פָּ ַק ְד ִתּי אֶ ֶ
אַ שּׁוּר:
וּבהַ ר אֶ פְ ַריִם וְהַ גִּ ְלﬠָ ד ִתּ ְשׂבַּ ע נַפְ שׁוֹ:
ְ 50:19ושֹׁבַ ְב ִתּי אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־ ָנוֵהוּ ו ְָרﬠָ ה הַ כּ ְַר ֶמל וְהַ בָּ ָשׁן ְ
ְהוּדה ְול ֹא ִת ָמּצֶאינָה כִּ י
50:20בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וּבָ ﬠֵ ת הַ ִהיא נְאֻ ם־יְהוָה ְי ֻב ַקּשׁ אֶ ת־ﬠֲון י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֵ ינֶנּוּ וְאֶ ת־חַ טּ ֹאת י ָ
אֶ ְסלַ ח לַ אֲ ֶשׁר אַ ְשׁ ִאיר:
ֲשׂה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר
ל־יוֹשׁבֵ י פְּ קוֹד חֲ רֹב וְהַ חֲ ֵרם אַ חֲ ֵריהֶ ם נְאֻ ם־יְהוָה וַﬠ ֵ
ְ
50:21ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ְמ ָרתַ יִם ﬠֲלֵ ה ﬠָ לֶ יהָ וְאֶ
יתי :
צִ וִּ ִ
ְשׁבֶ ר גָּדוֹל:
50:22קוֹל ִמ ְלחָ ָמה בָּ אָ ֶרץ ו ֶ
50:23אֵ י נִ גְ ַדּע וַיִּ ָשּׁבֵ ר פַּ ִטּישׁ כָּל־הָ אָ ֶרץ אֵ י הָ יְתָ ה ְל ַשׁ ָמּה בָּ בֶ ל בַּ גּוֹיִם:
ַם־נִתפַּ ְשׂ ְתּ כִּ י בַ יהוָה ִה ְתגּ ִָרית:
ְ
נִמצֵאת ְוג
ַם־נִלכּ ְַד ְתּ בָּ בֶ ל וְאַ ְתּ ל ֹא י ָָדﬠַ ְתּ ְ
ְ
50:24יָקֹ ְשׁ ִתּי לָ ְוג
י־מלָ אכָה ִהיא לַ א ֹדנָי יְהוִה צְ בָ אוֹת ְבּאֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים:
50:25פָּ ַתח יְהוָה אֶ ת־אוֹצָ רוֹ וַיּוֹצֵא אֶ ת־כְּ לֵ י ז ְַﬠמוֹ כִּ ְ
ל־תּ ִהי־לָ הּ ְשׁאֵ ִרית:
50:26בֹּאוּ־לָ הּ ִמ ֵקּץ ִפּ ְתחוּ ַמאֲ בֻ סֶ יהָ סָ לּוּהָ כְ מוֹ־ﬠ ֲֵר ִמים וְהַ חֲ ִרימוּהָ אַ ְ
ִ 50:27ח ְרבוּ כָּל־פָּ ֶריהָ י ְֵרדוּ לַ טָּ בַ ח הוֹי ﬠֲלֵ יהֶ ם כִּ י־בָ א יוֹמָ ם ﬠֵ ת פְּ ֻק ָדּתָ ם:
וּפלֵ ִטים ֵמאֶ ֶרץ בָּ בֶ ל לְ הַ גִּ יד ְבּצִ יּוֹן אֶ ת־ ִנ ְק ַמת יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ִנ ְק ַמת הֵ יכָלוֹ:
50:28קוֹל נ ִָסים ְ
50:29הַ ְשׁ ִמיעוּ אֶ ל־בָּ בֶ ל ַר ִבּים כָּל־דּ ְֹרכֵי ֶק ֶשׁת חֲ נוּ ﬠָ לֶ יהָ סָ ִביב אַ ל־י ְִהי־לָ ה ְפּלֵ ָטה ַשׁ ְלּמוּ־לָ הּ כְּ פָ ﬠֳלָ הּ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר
ל־קדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ﬠָ ְשׂ ָתה ﬠֲשׂוּ־לָ הּ כִּ י אֶ ל־יְהוָה ז ָָדה אֶ ְ
ֹתיהָ ְוכָל־אַ נְ ֵשׁי ִמ ְלחַ ְמתָּ הּ י ִַדּמּוּ בַּ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה:
חוּריהָ ִבּ ְרחֹ ב ֶ
50:30לָ כֵן י ְִפּלוּ בַ ֶ
יוֹמ ﬠֵ ת פְּ ַק ְד ִתּי :
ִ 50:31ה ְננִי אֵ לֶ י זָדוֹן נְאֻ ם־אֲ ֹדנָי יְהוִה צְ בָ אוֹת כִּ י בָּ א ְ
ֹתיו:
ָל־ס ִביב ָ
ָשׁל זָדוֹן ְונָפַ ל וְאֵ ין לוֹ מֵ ִקים ו ְִהצּ ִַתּי אֵ שׁ ְבּﬠָ ָריו וְאָ כְ לָ ה כּ ְ
ְ 50:32וכ ַ
ְהוּדה י ְַח ָדּו ְוכָל־שֹׁבֵ יהֶ ם הֶ חֱ זִ יקוּ בָ ם ֵמאֲ נוּ ַשׁ ְלּחָ ם:
וּבנֵי־י ָ
ֲשׁוּקים ְבּ ֵני־י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
50:33כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ﬠ ִ
ת־ריבָ ם לְ מַ ﬠַ ן ִה ְרגִּ יﬠַ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ו ְִה ְרגִּ יז לְ יֹ ְשׁבֵ י בָ בֶ ל:
50:34גֹּ אֲ לָ ם חָ זָק יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ ִריב י ִָריב אֶ ִ
ל־שׂ ֶריהָ וְאֶ ל־חֲ כָמֶ יהָ :
ָ
50:35חֶ ֶרב ﬠַ ל־כּ ְַשׂ ִדּים נְאֻ ם־יְה ָוה וְאֶ ל־יֹ ְשׁבֵ י בָ בֶ ל וְאֶ
בּוֹריהָ וָחָ תּוּ:
50:36חֶ ֶרב אֶ ל־הַ בַּ ִדּים ְונֹאָ לוּ חֶ ֶרב אֶ ל־גִּ ֶ
ל־רכְ בּוֹ וְאֶ ל־כָּל־הָ ﬠֶ ֶרב אֲ ֶשׁ ר ְבּתוֹכָהּ וְהָ יוּ לְ נ ִָשׁים חֶ ֶרב אֶ ל־אוֹצְ רֹתֶ יהָ וּ ֻבזָּזוּ:
50:37חֶ ֶרב אֶ ל־סוּסָ יו וְאֶ ִ
ימים י ְִתהֹ לָ לוּ:
50:38חֹ ֶרב אֶ ל־מֵ ימֶ יהָ ְויָבֵ שׁוּ כִּ י אֶ ֶרץ פְּ ִס ִלים ִהיא וּבָ אֵ ִ
ת־איִּ ים ְוי ְָשׁבוּ בָ הּ ְבּנוֹת ַי ֲﬠנָה וְל ֹא־תֵ ֵשׁב עוֹד לָ נֶצַח וְל ֹא ִת ְשׁכּוֹן ﬠַ ד־דּוֹר וָדוֹ ר:
ִ
50:39לָ כֵן י ְֵשׁבוּ צִ יִּ ים אֶ
ת־שׁ ֵכנֶיהָ נְאֻ ם־יְהוָה ל ֹא־י ֵֵשׁב ָשׁם ִאישׁ וְל ֹא־יָגוּר בָּ הּ בֶּ ן־אָ ָדם:
ְ
מ ָרה וְאֶ
ת־ס ֹדם וְאֶ ת־ ֲﬠ ֹ
ְ
50:40כְּ ַמ ְהפֵּ כַת אֱ ִהים אֶ
וּמלָ כִ ים ַר ִבּים יֵעֹ רוּ ִמיּ ְַרכְּ ֵתי־אָ ֶרץ:
ִ 50:41הנֵּה ﬠַ ם בָּ א ִמצָּפוֹן וְגוֹי גָּדוֹל ְ
ל־סוּסים ִי ְרכָּבוּ ﬠָ רוּ כְּ ִאישׁ לַ ִמּ ְלחָ מָ ה
ִ
ֶ 50:42ק ֶשׁת וְכִ ידֹן יַחֲ זִ יקוּ אַ כְ ז ִָרי הֵ ָמּה ְול ֹא ְי ַרחֵ מוּ קוֹלָ ם ַכּיָּם יֶהֱ מֶ ה וְﬠַ
ﬠָ לַ ִי בַּ ת־בָּ בֶ ל:
יק ְתהוּ ִחיל כַּיּוֹלֵ ָדה:
ת־שׁ ְמﬠָ ם ו ְָרפוּ י ָָדיו צָ ָרה הֶ חֱ זִ ַ
ִ
ָ 50:43שׁ ַמע ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל אֶ
וּמי בָ חוּר אֵ לֶ יהָ אֶ ְפקֹד כִּ י
ִ 50:44הנֵּה כְּ אַ ְריֵה יַﬠֲלֶ ה ִמגְּ אוֹן הַ יּ ְַר ֵדּן אֶ ל־ ְנוֵה אֵ יתָ ן כִּ י־אַ ְרגִּ ﬠָ ה ארוצם אֲ ִרי ֵצם ֵמﬠָ לֶ יהָ ִ
וּמי־זֶה רֹﬠֶ ה אֲ ֶשׁר יַ ֲﬠמֹד לְ פָ נָי:
וּמי יוֹﬠִ ֶדנִּי ִ
ִמי כָמוֹנִי ִ
בוֹתיו אֲ ֶשׁר חָ ַשׁב אֶ ל־אֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים ִאם־ל ֹא י ְִסחָ בוּם צְ ִﬠ ֵירי
וּמ ְח ְשׁ ָ
50:45לָ כֵן ִשׁ ְמעוּ ֲﬠצַת־יְהוָה אֲ ֶשׁר יָﬠַ ץ אֶ ל־בָּ בֶ ל ַ
הַ צּ ֹאן ִאם־ל ֹא י ִַשּׁים ﬠֲלֵ יהֶ ם ָנוֶה:
ֲשׁה הָ אָ ֶרץ וּזְ ﬠָ ָקה בַּ גּוֹיִם נִ ְשׁ ָמע:
נִת ְפּ ָשׂה בָ בֶ ל נִ ְרﬠ ָ
ִ 50:46מקּוֹל ְ
51:1כֹּה אָ ַמר יְהוָה ִהנְ נִי ֵמ ִﬠיר ﬠַ ל־בָּ בֶ ל וְאֶ ל־יֹ ְשׁבֵ י לֵ ב ָק ָמי רוּחַ מַ ְשׁ ִחית:
51:2ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי לְ בָ בֶ ל ז ִָרים ְוזֵרוּהָ וִיב ְֹקקוּ אֶ ת־אַ ְרצָהּ כִּ י־הָ יוּ ﬠָ לֶ יהָ ִמסָּ ִביב ְבּיוֹם ָרﬠָ ה:
ל־תּ ְח ְמלוּ אֶ ל־בַּ חֻ ֶריהָ הַ חֲ ִרימוּ כָּל־צְ בָ אָ הּ:
51:3אֶ ל־י ְִד ֹר הַ דּ ֵֹר ַק ְשׁתּוֹ וְאֶ ל־י ְִתﬠַ ל ְבּ ִס ְריֹ נוֹ וְאַ ַ
חוּצוֹתיהָ :
ֶ
וּמדֻ ָקּ ִרים ְבּ
ְ 51:4ונ ְָפלוּ חֲ לָ לִ ים ְבּאֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים ְ
ִיהוּדה מֵ אֱ הָ יו מֵ יְהוָה צְ בָ אוֹת כִּ י אַ ְרצָם ָמ ְלאָ ה אָ ָשׁם ִמ ְקּדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
51:5כִּ י ל ֹא־אַ לְ מָ ן י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ל־תּ ַדּמּוּ בַּ ﬠֲונָהּ כִּ י ﬠֵ ת נְ ָק ָמה ִהיא לַ יהוָה גְּ מוּל הוּא ְמ ַשׁלֵּ ם לָ הּ:
51:6נֻסוּ ִמתּוֹ בָּ בֶ ל וּמַ לְּ טוּ ִאישׁ נַפְ שׁוֹ אַ ִ
51:7כּוֹס־זָהָ ב בָּ בֶ ל ְבּיַד־יְהוָה ְמ ַשׁכּ ֶֶרת כָּל־הָ אָ ֶרץ ִמיֵּינָהּ ָשׁתוּ גוֹיִם ﬠַ ל־כֵּן י ְִתהֹ ְללוּ גוֹיִם:
ִ 51:8פּ ְת ֹאם נ ְָפלָ ה בָ בֶ ל ו ִַתּ ָשּׁבֵ ר הֵ ילִ ילוּ ﬠָ לֶ יהָ ְקחוּ ֳצ ִרי ְלמַ כְ אוֹבָ הּ אוּלַ י ֵתּ ָרפֵ א:

51:9רפאנו ִר ִפּינוּ אֶ ת־בָּ בֶ ל ְול ֹא נִ ְרפָּ ָתה ִﬠזְ בוּהָ ְונֵלֵ ִאישׁ ְלאַ ְרצוֹ כִּ י־ ָנגַע אֶ ל־הַ ָשּׁ ַמיִם ִמ ְשׁפָּ ָטהּ ְו ִנ ָשּׂא
ד־שׁחָ ִקים:
ﬠַ ְ
ֲשׂה יְהוָה אֱ הֵ ינוּ:
־מﬠ ֵ
51:10הוֹצִ יא יְהוָה אֶ ת־צִ ְדקֹתֵ ינוּ בֹּאוּ וּ ְנסַ פְּ ָרה ְבצִ יּוֹן אֶ ת ַ
יתהּ כִּ י־ ִנ ְק ַמת
51:11הָ בֵ רוּ הַ ִחצִּ ים ִמלְ אוּ הַ ְשּׁלָ ִטים הֵ ﬠִ יר יְהוָה אֶ ת־רוּחַ מַ לְ כֵי מָ ַדי כִּ י־ﬠַ ל־בָּ בֶ ל ְמזִ מָּ תוֹ ְלהַ ְשׁ ִח ָ
יְהוָה ִהיא ִנ ְקמַ ת הֵ יכָלוֹ:
51:12אֶ ל־חוֹמֹת בָּ בֶ ל ְשׂאוּ־נֵס הַ חֲ זִ יקוּ הַ ִמּ ְשׁ ָמר הָ ִקימוּ שׁ ְֹמ ִרים הָ כִ ינוּ הָ אֹ ְר ִבים כִּ י גַּם־ז ַָמם יְהוָה גַּם־ﬠָ ָשׂה אֵ ת
ר־דּבֶּ ר אֶ ל־יֹ ְשׁבֵ י בָ בֶ ל:
אֲ ֶשׁ ִ
ל־מיִם ַר ִבּים ַרבַּ ת אוֹצָ רֹת בָּ א ִקצֵּ אַ מַּ ת ִבּצְ ﬠֵ :
שׁ ַכנ ְְתּ ﬠַ ַ
51:13שכנתי ֹ
ידד:
אתי אָ ָדם ַכּיֶּלֶ ק וְﬠָ נוּ ﬠָ לַ ִי הֵ ָ
ם־מלֵּ ִ
נִשׁבַּ ע יְהוָה צְ בָ אוֹת ְבּנ ְַפשׁוֹ כִּ י ִא ִ
ְ 51:14
וּב ְתבוּנָתוֹ נָטָ ה ָשׁמָ יִם:
51:15עֹ ֵשׂה אֶ ֶרץ ְבּכֹחוֹ ֵמכִ ין ֵתּבֵ ל ְבּחָ כְ ָמתוֹ ִ
ְ 51:16לקוֹל ִתּתּוֹ הֲ מוֹן ַמיִם בַּ ָשּׁ ַמיִם וַיַּﬠַ ל נְ ִשׂ ִאים ִמ ְקצֵה־אָ ֶרץ ְבּ ָר ִקים לַ ָמּ ָטר ﬠָ ָשׂה וַיֹּ צֵא רוּחַ ֵמ ֹאצְ ר ָֹתיו:
51:17נ ְִבﬠַ ר כָּל־אָ ָדם ִמ ַדּﬠַ ת הֹ ִבישׁ כָּל־צ ֵֹרף ִמפָּ סֶ ל כִּ י ֶשׁ ֶקר ִנ ְסכּוֹ וְל ֹא־רוּחַ בָּ ם:
ֲשׂה תַּ ﬠְ תֻּ ﬠִ ים ְבּﬠֵ ת פְּ ֻק ָדּתָ ם י ֹאבֵ דוּ:
51:18הֶ בֶ ל הֵ מָּ ה מַ ﬠ ֵ
51:19ל ֹא־כְ אֵ לֶּ ה חֵ לֶ ק ַיﬠֲקוֹב כִּ י־יוֹצֵ ר הַ כֹּל הוּא ְו ֵשׁבֶ ט נַחֲ לָ תוֹ יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ:
51:20מַ פֵּ ץ־אַ תָּ ה לִ י כְּ לֵ י ִמלְ חָ מָ ה ְונִפַּ צְ ִתּי ְב גּוֹיִם ו ְִה ְשׁחַ ִתּי ְב מַ ְמלָ כוֹת:
ְ 51:21ונִפַּ צְ ִתּי ְב סוּס ְורֹכְ בוֹ ְונִפַּ צְ ִתּי ְב ֶרכֶב ְורֹכְ בוֹ:
וּבתוּלָ ה:
ְ 51:22ונִפַּ צְ ִתּי ְב ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה וְנִפַּ צְ ִתּי ְב ז ֵָקן וָנָﬠַ ר ְונִפַּ צְ ִתּי ְב בָּ חוּר ְ
וּסגָנִ ים:
ְ 51:23ונִפַּ צְ ִתּי ְב רֹﬠֶ ה וְﬠֶ ְדרוֹ ְונִפַּ צְ ִתּי ְב ִאכָּר וְצִ ְמדּוֹ ְונִפַּ צְ ִתּי ְב פַּ חוֹת ְ
ָל־רﬠָ תָ ם אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ ְבצִ יּוֹן ְלﬠֵ ינֵיכֶם נְאֻ ם יְהוָה:
יוֹשׁבֵ י כ ְַשׂ ִדּים אֵ ת כּ ָ
51:24ו ְִשׁלַּ ְמ ִתּי ְלבָ בֶ ל וּלְ כֹל ְ
יתי אֶ ת־י ִָדי ﬠָ לֶ י וְגִ ְלגַּלְ ִתּי ִמן־הַ ְסּלָ ִﬠים
ִ 51:25הנְ נִי אֵ לֶ י הַ ר הַ ַמּ ְשׁ ִחית נְאֻ ם־יְהוָה הַ ַמּ ְשׁ ִחית אֶ ת־כָּל־הָ אָ ֶרץ ְונ ִָט ִ
וּנְתַ ִתּי לְ הַ ר ְשׂ ֵרפָ ה:
י־שׁ ְממוֹת עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶה נְאֻ ם־יְהוָה:
ְ 51:26ול ֹא־י ְִקחוּ ִמ ְמּ אֶ בֶ ן לְ פִ נָּה וְאֶ בֶ ן לְ מוֹסָ דוֹת כִּ ִ
ְ 51:27שׂאוּ־נֵס בָּ אָ ֶרץ ִתּ ְקעוּ שׁוֹפָ ר בַּ גּוֹיִם ַק ְדּשׁוּ ﬠָ לֶ יהָ גּוֹ ִים הַ ְשׁ ִמיעוּ ﬠָ לֶ יהָ ַמ ְמ ְלכוֹת אֲ ָר ַרט ִמנִּי וְאַ ְשׁכְּ נָז ִפּ ְקדוּ
ﬠָ לֶ יהָ ִט ְפסָ ר הַ ﬠֲלוּ־סוּס כְּ יֶלֶ ק סָ ָמר:
ָל־ס ָגנֶיהָ וְאֵ ת כָּל־אֶ ֶרץ מֶ ְמ ַשׁלְ תּוֹ:
ַ 51:28ק ְדּשׁוּ ﬠָ לֶ יהָ גוֹיִם אֶ ת־מַ לְ כֵי מָ ַדי אֶ ת־פַּ חוֹתֶ יהָ וְאֶ ת־כּ ְ
יוֹשׁב:
51:29ו ִַתּ ְרﬠַ שׁ הָ אָ ֶרץ ו ַָתּחֹ ל כִּ י ָק ָמה ﬠַ ל־בָּ בֶ ל ַמ ְח ְשׁבוֹת יְהוָה לָ שׂוּם אֶ ת־אֶ ֶרץ בָּ בֶ ל ְל ַשׁ ָמּה ֵמאֵ ין ֵ
ֹתיהָ ִנ ְשׁ ְבּרוּ ְב ִריחֶ יהָ :
בוּרתָ ם הָ יוּ לְ נ ִָשׁים ִהצִּ יתוּ ִמ ְשׁכְּ נ ֶ
בּוֹרי בָ בֶ ל לְ ִהלָּ חֵ ם י ְָשׁבוּ בַּ ְמּצָדוֹת נ ְָשׁ ָתה גְ ָ
51:30חָ ְדלוּ גִ ֵ
את־רץ יָרוּץ וּמַ גִּ יד לִ ְק ַראת מַ גִּ יד לְ הַ גִּ יד לְ מֶ לֶ בָּ בֶ ל כִּ י־נ ְִלכְּ ָדה ִﬠירוֹ ִמ ָקּצֶה:
ָ
ָ 51:31רץ לִ ְק ַר
נִבהָ לוּ:
51:32וְהַ ַמּﬠְ בָּ רוֹת נ ְִתפָּ שׂוּ וְאֶ ת־הָ אֲ ג ִַמּים ָשׂ ְרפוּ בָ אֵ שׁ וְאַ נְ ֵשׁי הַ ִמּ ְלחָ ָמה ְ
51:33כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ת־בָּ בֶ ל כְּ גֹ ֶרן ﬠֵ ת ִה ְד ִריכָהּ עוֹד ְמﬠַ ט וּבָ אָ ה ﬠֵ ת־הַ ָקּצִ יר לָ הּ:
51:34אכלנו אֲ כָלַ נִי הממנו הֲ מָ ַמנִ י נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר ֶמלֶ בָּ בֶ ל הציגנו ִהצִּ י ַגנִי כְּ לִ י ִריק בלענו ְבּלָ ﬠַ נִי כַּתַּ נִּין ִמלָּ א כְ ֵרשׂוֹ
ֵמﬠ ֲָדנָי הדיחנו הֱ ִדיחָ נִי:
ְרוּשׁלָ ִם:
ֹאמר י ָ
וּשׁאֵ ִרי ﬠַ ל־בָּ בֶ ל תּ ֹאמַ ר יֹ ֶשׁבֶ ת צִ יּוֹן ו ְָד ִמי אֶ ל־יֹ ְשׁבֵ י כ ְַשׂ ִדּים תּ ַ
51:35חֲ ָמ ִסי ְ
ת־מק ָוֹרהּ:
ְ
ת־ריבֵ ְו ִנ ַקּ ְמ ִתּי אֶ ת־ ִנ ְקמָ תֵ וְהַ חֲ ַר ְב ִתּי אֶ ת־י ַָמּהּ וְהֹ בַ ְשׁ ִתּי אֶ
י־רב אֶ ִ
51:36לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְנ ִנ ָ
יוֹשׁב:
וּשׁ ֵר ָקה מֵ אֵ ין ֵ
51:37וְהָ יְתָ ה בָ בֶ ל לְ ג ִַלּים ְמעוֹן־תַּ נִּים ַשׁמָּ ה ְ
גוֹרי אֲ ָריוֹת:
51:38י ְַח ָדּו כַּכְּ פִ ִרים י ְִשׁאָ גוּ ָנﬠֲרוּ כְּ ֵ
ת־מ ְשׁתֵּ יהֶ ם ו ְִה ְשׁכּ ְַר ִתּים לְ מַ ﬠַ ן יַ ֲﬠ זוּ ְוי ְָשׁנוּ ְשׁנַת־עוֹלָ ם ְול ֹא י ִָקיצוּ נְאֻ ם יְהוָה:
ִ
ְ 51:39בּחֻ מָּ ם אָ ִשׁית אֶ
תּוּדים:
ילים ﬠִ ם־ﬠַ ִ
ידם כְּ כ ִָרים ִל ְטבוֹחַ כְּ אֵ ִ
אוֹר ֵ
ִ 51:40
51:41אֵ י נִלְ כְּ ָדה ֵשׁ ַשׁ ו ִַתּתָּ פֵ שׂ ְתּ ִהלַּ ת כָּל־הָ אָ ֶרץ אֵ י הָ יְתָ ה לְ ַשׁ ָמּה בָּ בֶ ל בַּ גּוֹיִם:
51:42ﬠָ לָ ה ﬠַ ל־בָּ בֶ ל הַ יָּם בַּ הֲ מוֹן גַּלָּ יו נִכְ סָ תָ ה:
ָל־אישׁ ְול ֹא־ ַי ֲﬠבֹר בָּ הֵ ן בֶּ ן־אָ ָדם:
51:43הָ יוּ ﬠָ ֶריהָ לְ ַשׁמָּ ה אֶ ֶרץ צִ יָּה ַו ֲﬠ ָרבָ ה אֶ ֶרץ ל ֹא־י ֵֵשׁב בָּ הֵ ן כּ ִ
ַם־חוֹמת בָּ בֶ ל נָפָ לָ ה:
ַ
ת־בּלְ עוֹ ִמ ִפּיו ְול ֹא־יִנְהֲ רוּ אֵ לָ יו עוֹד גּוֹיִם גּ
צֵאתי אֶ ִ
ִ
51:44וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ל־בֵּ ל ְבּבָ בֶ ל וְהֹ
וּמ ְלּטוּ ִאישׁ אֶ ת־נ ְַפשׁוֹ מֵ חֲ רוֹן אַ ף־יְהוָה:
51:45צְ אוּ ִמתּוֹכָהּ ﬠַ ִמּי ַ
51:46וּפֶ ן־י ֵַר לְ בַ ְבכֶם ו ְִת ְיראוּ בַּ ְשּׁמוּﬠָ ה הַ ִנּ ְשׁ ַמﬠַ ת בָּ אָ ֶרץ וּבָ א בַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁמוּﬠָ ה וְאַ חֲ ָריו בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁמוּﬠָ ה וְחָ ָמס
ֹשׁל:
ֹשׁל ﬠַ ל־מ ֵ
בָּ אָ ֶרץ וּמ ֵ
ל־פּ ִסילֵ י בָ בֶ ל ְוכָל־אַ ְרצָהּ ֵתּבוֹשׁ ְוכָל־חֲ לָ לֶ יהָ י ְִפּלוּ ְבתוֹכָהּ:
51:47לָ כֵן ִהנֵּה י ִָמים בָּ ִאים וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ְ
שּׁוֹד ִדים נְאֻ ם־יְהוָה:
51:48ו ְִרנְּ נוּ ﬠַ ל־בָּ בֶ ל ָשׁ ַמיִם וָאָ ֶרץ ְוכֹל אֲ ֶשׁר בָּ הֶ ם כִּ י ִמצָּפוֹן יָבוֹא־לָ הּ הַ ְ
51:49גַּם־בָּ בֶ ל לִ ְנפֹּל חַ לְ לֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל גַּם־לְ בָ בֶ ל נ ְָפלוּ חַ ְללֵ י כָל־הָ אָ ֶרץ:
ל־לבַ ְבכֶם:
ִירוּשׁלַ ִם ַתּﬠֲלֶ ה ﬠַ ְ
ָ
ְ 51:50פּלֵ ִטים ֵמחֶ ֶרב ִה ְלכוּ אַ ל־תַּ ֲﬠמֹדוּ זִ כְ רוּ מֵ ָרחוֹק אֶ ת־יְהוָה ו

ל־מ ְק ְדּ ֵשׁי בֵּ ית יְהוָה:
י־שׁמַ ְﬠנוּ חֶ ְרפָּ ה כִּ ְסּתָ ה כְ לִ מָּ ה פָּ נֵינוּ כִּ י בָּ אוּ ז ִָרים ﬠַ ִ
51:51בּ ְֹשׁנוּ כִּ ָ
וּבכָל־אַ ְרצָהּ יֶאֱ נֹק חָ לָ ל:
ל־פּ ִסילֶ יהָ ְ
51:52לָ כֵן ִהנֵּה־י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם־יְהוָה וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ְ
י־תﬠֲלֶ ה בָ בֶ ל הַ ָשּׁ ַמיִם וְכִ י ְתבַ צֵּ ר ְמ רוֹם ﬠֻזָּהּ ֵמ ִא ִתּי ָיבֹאוּ שׁ ְֹד ִדים לָ הּ נְאֻ ם־יְהוָה:
51:53כִּ ַ
ְשׁבֶ ר גָּדוֹל ֵמאֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים:
51:54קוֹל זְ ﬠָ ָקה ִמבָּ בֶ ל ו ֶ
נִתּן ְשׁאוֹן קוֹלָ ם:
51:55כִּ י־שׁ ֵֹדד יְהוָה אֶ ת־בָּ בֶ ל ו ְִאבַּ ד ִמ ֶמּנָּה קוֹל גָּדוֹל וְהָ מוּ גַלֵּ יהֶ ם כְּ מַ יִם ַר ִבּים ַ
ְשׁלֵּ ם:
תוֹתם כִּ י אֵ ל גְּ מֻ לוֹת יְהוָה ַשׁלֵּ ם י ַ
שׁוֹדד וְנִלְ כְּ דוּ גִּ בּ ֶוֹריהָ ִח ְתּ ָתה ַק ְשּׁ ָ
51:56כִּ י בָ א ﬠָ לֶ יהָ ﬠַ ל־בָּ בֶ ל ֵ
בּוֹריהָ ְוי ְָשׁנוּ ְשׁנַת־עוֹלָ ם וְל ֹא י ִָקיצוּ נְאֻ ם־הַ מֶּ לֶ יְהוָה צְ בָ אוֹת
וּס ָגנֶיהָ וְגִ ֶ
51:57ו ְִה ְשׁכּ ְַר ִתּי ָשׂ ֶריהָ וַחֲ כָמֶ יהָ פַּ חוֹתֶ יהָ ְ
ְשׁמוֹ:
וּשׁﬠָ ֶריהָ הַ גְּ ב ִֹהים בָּ אֵ שׁ יִצַּתּוּ ְויִגְ עוּ ﬠַ ִמּים
ֹ 51:58כּה־אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת חֹ מוֹת בָּ בֶ ל הָ ְרחָ בָ ה ﬠַ ְרﬠֵ ר ִתּ ְתﬠַ ְרﬠָ ר ְ
י־ריק וּלְ אֻ ִמּים ְבּ ֵדי־אֵ שׁ ְויָﬠֵ פוּ:
ְבּ ֵד ִ
ְהוּדה בָּ בֶ ל
ן־מ ְחסֵ יָה ְבּלֶ כְ תּוֹ אֶ ת־צִ ְד ִקיָּהוּ ֶמלֶ ־י ָ
ת־שׂ ָריָה בֶ ן־נ ִֵריָּה בֶּ ַ
ְ
51:59הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־צִ וָּה ִי ְר ְמיָהוּ הַ נּ ִָביא אֶ
וּשׂ ָריָה ַשׂר ְמנוּחָ ה:
ִבּ ְשׁנַת הָ ְר ִבﬠִ ית לְ מָ לְ כוֹ ְ
51:60וַיִּ כְ תֹּב י ְִר ְמיָהוּ אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר־תָּ בוֹא אֶ ל־בָּ בֶ ל אֶ ל־סֵ פֶ ר אֶ חָ ד אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה הַ כְּ תֻ ִבים
אֶ ל־בָּ בֶ ל:
ל־שׂ ָריָה כְּ בֹאֲ בָ בֶ ל ו ְָר ִאיתָ ְו ָק ָראתָ אֵ ת כָּל־הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה:
51:61וַיּ ֹאמֶ ר י ְִר ְמיָהוּ אֶ ְ
ד־בּהֵ ָמה
יוֹשׁב לְ מֵ אָ ָדם וְﬠַ ְ
51:62וְאָ מַ ְרתָּ יְהוָה אַ תָּ ה ִדבַּ ְרתָּ אֶ ל־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּ ה לְ הַ כְ ִריתוֹ ְל ִב ְל ִתּי הֱ יוֹת־בּוֹ ֵ
י־שׁ ְממוֹת עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶה:
כִּ ִ
51:63וְהָ יָה כְּ ַכ ְת לִ ְקר ֹא אֶ ת־הַ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה ִתּ ְקשֹׁר ﬠָ לָ יו אֶ בֶ ן ו ְִה ְשׁלַ כְ תּוֹ אֶ ל־תּוֹ פְּ ָרת:
51:64וְאָ ַמ ְרתָּ ָכּכָה ִתּ ְשׁ ַקע בָּ בֶ ל ְול ֹא־תָ קוּם ִמ ְפּנֵי הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י מֵ ִביא ﬠָ לֶ יהָ ְו ָיﬠֵ פוּ ﬠַ ד־הֵ נָּה ִדּ ְב ֵרי
י ְִר ְמיָהוּ:
ְשׁם ִאמּוֹ חמיטל חֲ מוּטַ ל
ירוּשׁלָ ִם ו ֵ
ָ
52:1בֶּ ן־ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ חַ ת ָשׁנָה צִ ְד ִקיָּהוּ ְבמָ לְ כוֹ וְאַ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ לַ ִבּ
בַּ ת־י ְִר ְמיָהוּ ִמלִּ ְבנָה:
52:2וַיַּﬠַ שׂ הָ ַרע ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה יְהוֹי ִָקים:
אוֹתם מֵ ﬠַ ל פָּ נָיו וַיִּ ְמרֹד צִ ְד ִקיָּהוּ ְבּמֶ לֶ בָּ בֶ ל:
ָ
ד־ה ְשׁלִ יכוֹ
ִיהוּדה ﬠַ ִ
ירוּשׁלַ ִם ו ָ
ָ
52:3כִּ י ﬠַ ל־אַ ף יְהוָה הָ יְתָ ה ִבּ
52:4וַי ְִהי בַ ָשּׁנָה הַ ְתּ ִשׁ ִﬠית לְ ָמ ְלכוֹ בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי בֶּ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ בָּ א נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּ ר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל הוּא ְוכָל־חֵ ילוֹ
ְרוּשׁלַ ִם וַיַּחֲ נוּ ﬠָ לֶ יהָ וַיִּ ְבנוּ ﬠָ לֶ יהָ ָדּיֵק סָ ִביב:
ﬠַ ל־י ָ
52:5וַתָּ ב ֹא הָ ﬠִ יר בַּ מָּ צוֹר ﬠַ ד ﬠַ ְשׁתֵּ י ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַ מֶּ לֶ צִ ְד ִקיָּהוּ:
52:6בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ְר ִביﬠִ י ְבּ ִת ְשׁﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ וַ ֶיּחֱ זַק הָ ָרﬠָ ב בָּ ﬠִ יר ְול ֹא־הָ יָה לֶ חֶ ם ְלﬠַ ם הָ אָ ֶרץ:
ֹתיִם אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־גַּן הַ ֶמּלֶ
52:7ו ִַתּבָּ ַקע הָ ﬠִ יר ְוכָל־אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה י ְִב ְרחוּ וַיֵּצְ אוּ מֵ הָ ﬠִ יר לַ יְלָ ה ֶדּ ֶר ַשׁﬠַ ר בֵּ ין־הַ חֹ מ ַ
ְוכ ְַשׂ ִדּים ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר סָ ִביב וַיּ ְֵלכוּ ֶדּ ֶר הָ ﬠ ֲָרבָ ה:
52:8וַיִּ ְר ְדּפוּ חֵ יל־כּ ְַשׂ ִדּים אַ חֲ ֵרי הַ מֶּ לֶ וַיּ ִַשּׂיגוּ אֶ ת־צִ ְד ִקיָּהוּ ְבּﬠַ ְרבֹת י ְֵרחוֹ ְוכָל־חֵ ילוֹ ָנפֹצוּ ֵמﬠָ לָ יו:
52:9וַיִּ ְתפְּ שׂוּ אֶ ת־הַ מֶּ לֶ וַ ַיּﬠֲלוּ ֹאתוֹ אֶ ל־מֶ לֶ בָּ בֶ ל ִר ְבלָ תָ ה ְבּאֶ ֶרץ חֲ ָמת וַי ְַדבֵּ ר ִאתּוֹ ִמ ְשׁפָּ ִטים:
ְהוּדה ָשׁחַ ט ְבּ ִר ְבלָ ָתה:
ָל־שׂ ֵרי י ָ
ת־בּנֵי צִ ְד ִקיָּהוּ ְלﬠֵ ינָיו ְוגַם אֶ ת־כּ ָ
52:10וַיִּ ְשׁחַ ט מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל אֶ ְ
52:11וְאֶ ת־ﬠֵ ינֵי צִ ְד ִקיָּהוּ ﬠִ וֵּר וַיַּאַ ְס ֵרהוּ בַ ְנחֻ ְשׁתַּ יִם וַי ְִבאֵ הוּ מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל בָּ בֶ לָ ה וַיִּ ְתּנֵהוּ בבית־בֵ ית־הַ ְפּ ֻקדֹּת ﬠַ ד־יוֹם
מוֹתוֹ:
ישׁי בֶּ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ ִהיא ְשׁנַת ְתּ ַשׁע־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַ ֶמּלֶ נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּ ר ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל בָּ א נְבוּז ְַראֲ ָדן
52:12וּבַ חֹ ֶדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ַרב־טַ בָּ ִחים ﬠָ מַ ד לִ פְ נֵי מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ִבּ
ְרוּשׁלַ ִם וְאֶ ת־כָּל־בֵּ ית הַ גָּדוֹל ָשׂ ַרף בָּ אֵ שׁ:
52:13וַיִּ ְשׂ ֹרף אֶ ת־בֵּ ית־יְהוָה וְאֶ ת־בֵּ ית הַ מֶּ לֶ וְאֵ ת כָּל־בָּ תֵּ י י ָ
ב־טבָּ ִחים:
ת־ר ַ
ְרוּשׁלַ ִם סָ ִביב נ ְָתצוּ כָּל־חֵ יל כּ ְַשׂ ִדּים אֲ ֶשׁר אֶ ַ
52:14וְאֶ ת־כָּל־חֹ מוֹת י ָ
ל־מלֶ בָּ בֶ ל וְאֵ ת י ֶֶת ר הָ אָ מוֹן
וּמ ַדּלּוֹת הָ ﬠָ ם וְאֶ ת־יֶתֶ ר הָ ﬠָ ם הַ ִנּ ְשׁאָ ִרים בָּ ﬠִ יר וְאֶ ת־הַ נֹּפְ לִ ים אֲ ֶשׁר נ ְָפלוּ אֶ ֶ
ִ 52:15
הֶ גְ לָ ה נְבוּז ְַראֲ ָדן ַרב־טַ בָּ ִחים:
וּמ ַדּלּוֹת הָ אָ ֶרץ ִה ְשׁ ִאיר נְבוּז ְַראֲ ָדן ַרב־טַ בָּ ִחים לְ כ ְֹר ִמים וּלְ יֹ גְ ִבים:
ִ 52:16
מּוּדי הַ נְּ חֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר ְלבֵ ית־ ְיהוָה וְאֶ ת־הַ ְמּכֹנוֹת וְאֶ ת־יָם הַ נְּ חֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית־יְהוָה ִשׁ ְבּרוּ כ ְַשׂ ִדּים
52:17וְאֶ ת־ﬠַ ֵ
וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־כָּל־ ְנחֻ ְשׁתָּ ם בָּ בֶ לָ ה:
ְשׁ ְרתוּ
52:18וְאֶ ת־הַ ִסּרוֹת וְאֶ ת־הַ יָּﬠִ ים וְאֶ ת־הַ ְמז ְַמּרוֹת וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ָרקֹת וְאֶ ת־הַ כַּפּוֹת וְאֵ ת ָכּל־כְּ לֵ י הַ ְנּחֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁר־י ָ
בָ הֶ ם לָ ָקחוּ:
52:19וְאֶ ת־הַ ִסּפִּ ים וְאֶ ת־הַ מַּ ְחתּוֹת וְאֶ ת־הַ ִמּזְ ָרקוֹת וְאֶ ת־הַ ִסּירוֹת וְאֶ ת־הַ ְמּנֹרוֹת וְאֶ ת־הַ כַּפּוֹת וְאֶ ת־הַ ְמּנ ִַקיוֹת
אֲ ֶשׁר זָהָ ב זָהָ ב וַאֲ ֶשׁר־כֶּסֶ ף כָּסֶ ף לָ ַקח ַרב־טַ בָּ ִחים:

ר־תּחַ ת הַ יָּם הַ ְמּכֹנוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה הַ ֶמּלֶ ְשׁ מֹה
מּוּדים ְשׁ ַניִם הַ יָּם אֶ חָ ד וְהַ בָּ ָקר ְשׁנֵים־ﬠָ ָשׂר נְ חֹ ֶשׁת אֲ ֶשׁ ַ
52:20הָ ﬠַ ִ
לְ בֵ ית יְהוָה ל ֹא־הָ יָה ִמ ְשׁ ָקל ִל ְנחֻ ְשׁתָּ ם כָּל־הַ כֵּלִ ים הָ אֵ לֶּ ה:
מנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ ָמּה קומה קוֹמַ ת הָ ﬠַ מֻּ ד הָ אֶ חָ ד וְחוּט ְשׁתֵּ ים־ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ מָּ ה יְסֻ בֶּ נּוּ וְﬠָ ְביוֹ אַ ְרבַּ ע
מּוּדים ְשׁ ֹ
52:21וְהָ ﬠַ ִ
אַ צְ בָּ עוֹת נָבוּב:
כּוֹת ֶרת סָ ִביב הַ כֹּל נְ חֹ ֶשׁת
וּשׂבָ כָה ְו ִרמּוֹנִים ﬠַ ל־הַ ֶ
ְ 52:22וכֹתֶ ֶרת ﬠָ לָ יו ְנחֹ ֶשׁת וְקוֹמַ ת הַ כֹּתֶ ֶרת הָ אַ חַ ת חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת ְ
ְוכָאֵ לֶּ ה לַ ﬠַ מּוּד הַ ֵשּׁנִי ְו ִרמּוֹנִים:
52:23וַיִּ ְהיוּ הָ ִרמֹּנִים ִתּ ְשׁﬠִ ים ו ְִשׁ ָשּׁה רוּחָ ה כָּל־הָ ִרמּוֹנִים ֵמאָ ה ﬠַ ל־הַ ְשּׂבָ כָה סָ ִביב:
שׁ ְמ ֵרי הַ סַּ ף:
ת־שׁ ֶשׁת ֹ
ְ
ת־שׂ ָריָה כֹּהֵ ן הָ ר ֹאשׁ וְאֶ ת־צְ פַ נְ יָה כֹּהֵ ן הַ ִמּ ְשׁנֶה וְאֶ
ְ
ב־טבָּ ִחים אֶ
52:24וַיִּ ַקּח ַר ַ
וּמן־הָ ﬠִ יר לָ ַקח סָ ִריס אֶ חָ ד אֲ ֶשׁר־הָ יָה פָ ִקיד ﬠַ ל־אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ ָמה ו ְִשׁ ְבﬠָ ה אֲ נ ִָשׁים ֵמרֹאֵ י ְפנֵי־הַ ֶמּלֶ אֲ ֶשׁ ר
ִ 52:25
נ ְִמצְ אוּ בָ ִﬠיר וְאֵ ת סֹפֵ ר ַשׂר הַ צָּבָ א הַ מַּ צְ ִבּא אֶ ת־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ ו ְִשׁ ִשּׁים ִאישׁ ֵמﬠַ ם הָ אָ ֶרץ הַ נּ ְִמצְ ִאים ְבּתוֹ הָ ִﬠיר:
אוֹתם אֶ ל־מֶ לֶ בָּ בֶ ל ִר ְבלָ ָתה:
ָ
ב־טבָּ ִחים וַיֹּ לֶ
52:26וַיִּ ַקּח אוֹתָ ם נְבוּז ְַראֲ ָדן ַר ַ
ְהוּדה ֵמﬠַ ל אַ ְד ָמתוֹ:
52:27וַ ַיּכֶּה אוֹתָ ם מֶ לֶ בָּ בֶ ל וַי ְִמתֵ ם ְבּ ִר ְבלָ ה ְבּאֶ ֶרץ חֲ מָ ת וַיִּ גֶל י ָ
וּשׁ ָשׁה:
ְהוּדים ְשׁ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים וְﬠֶ ְשׂ ִרים ְ
ַת־שׁבַ ע י ִ
52:28זֶה הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר הֶ גְ לָ ה נְבוּכ ְַד ֶראצַּ ר ִבּ ְשׁנ ֶ
וּשׁ ָניִם:
מנֶה ֵמאוֹת ְשׁ ִשׁים ְ
ירוּשׁלַ ִם נֶפֶ שׁ ְשׁ ֹ
ָ
ִ 52:29בּ ְשׁנַת ְשׁמוֹנֶה ﬠֶ ְשׂ ֵרה לִ נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר ִמ
ְהוּדים נֶפֶ שׁ ְשׁבַ ע ֵמאוֹת אַ ְרבָּ ִﬠים
ב־טבָּ ִחים י ִ
ִ 52:30בּ ְשׁנַת ָשׁ שׁ וְﬠֶ ְשׂ ִרים לִ נְבוּ ַכ ְד ֶראצַּ ר הֶ גְ לָ ה נְבוּז ְַראֲ ָדן ַר ַ
ְשׁשׁ ֵמאוֹת:
וַחֲ ִמ ָשּׁה כָּל־נֶפֶ שׁ אַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ פִ ים ו ֵ
ָשׂא
ְהוּדה ִבּ ְשׁנֵים ﬠָ ָשׂר חֹ ֶדשׁ ְבּﬠֶ ְשׂ ִרים וַחֲ ִמ ָשּׁה לַ חֹ ֶדשׁ נ ָ
52:31וַי ְִהי ִב ְשׁ ִשׁים ו ֶָשׁבַ ע ָשׁנָה לְ גָלוּת יְהוֹיָכִ ן מֶ לֶ ־י ָ
ְהוּדה וַיֹּ ֵצא אוֹתוֹ ִמבֵּ ית הכליא הַ כְּ לוּא:
אָ וִיל מָ רדֻ מֶ לֶ בָּ בֶ ל ִבּ ְשׁנַת ַמלְ כֻתוֹ אֶ ת־ ר ֹאשׁ יְהוֹיָכִ ין מֶ לֶ ־י ָ
ַ 52:32וי ְַדבֵּ ר ִאתּוֹ טֹ בוֹת וַיִּ תֵּ ן אֶ ת־כִּ ְסאוֹ ִממַּ ﬠַ ל לְ כִ סֵּ א מלכים הַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ְבּבָ בֶ ל:
52:33ו ְִשׁנָּה אֵ ת ִבּגְ ֵדי כִ לְ אוֹ וְאָ כַל לֶ חֶ ם לְ פָ נָיו תָּ ִמיד כָּל־יְמֵ י חַ יָּו:
52:34וַאֲ רֻ חָ תוֹ אֲ רֻ חַ ת תָּ ִמיד נ ְִתּנָה־לּוֹ מֵ אֵ ת ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ ﬠַ ד־יוֹם מוֹתוֹ כֹּל יְמֵ י חַ יָּיו:
 Lamentationsאיכה
ְתה כְּ אַ ְלמָ נָה ַרּבָּ ִתי בַ גּוֹיִם ָשׂ ָר ִתי בַּ ְמּ ִדינוֹת הָ יְתָ ה לָ מַ ס:
1:1אֵ יכָה י ְָשׁבָ ה בָ ָדד הָ ִﬠיר ַרבָּ ִתי ﬠָ ם הָ י ָ
ָל־רﬠֶ יהָ בָּ גְ דוּ בָ הּ הָ יוּ לָ הּ
1:2בָּ כוֹ ִת ְבכֶּה בַּ לַּ יְלָ ה ו ְִד ְמﬠָ תָ הּ ﬠַ ל לֶ חֱ יָהּ אֵ ין־לָ הּ ְמנַחֵ ם ִמכָּל־אֹהֲ בֶ יהָ כּ ֵ
ְלאֹ י ְִבים:
וּמרֹב ֲﬠב ָֹדה ִהיא י ְָשׁבָ ה בַ גּוֹיִם ל ֹא ָמצְ אָ ה ָמנוֹחַ כָּל־ר ְֹדפֶ יהָ ִה ִשּׂיגוּהָ בֵּ ין
ְהוּדה ֵמעֹ ִני ֵ
1:3גָּלְ ָתה י ָ
הַ ְמּצָ ִרים:
ָל־שׁﬠָ ֶריהָ שׁוֹמֵ ִמין כֹּהֲ נֶיהָ נֶאֱ נ ִָחים ְבּתוּ ֶתיהָ נּוּגוֹת ו ְִהיא מַ ר־לָ הּ:
ַ 1:4דּ ְרכֵי צִ יּוֹן אֲ בֵ לוֹת ִמ ְבּ ִלי בָּ אֵ י מוֹﬠֵ ד כּ ְ
1:5הָ יוּ צָ ֶריהָ ְלר ֹאשׁ ֹאיְבֶ יהָ ָשׁלוּ כִּ י־יְהוָה הוֹגָהּ ﬠַ ל רֹב־פְּ ָשׁﬠֶ יהָ עוֹלָ לֶ יהָ הָ לְ כוּ ְשׁ ִבי ִלפְ נֵי־צָ ר:
רוֹדף:
ֹא־מצְ אוּ ִמ ְרﬠֶ ה ַויֵּלְ כוּ ְבל ֹא־כֹחַ לִ פְ נֵי ֵ
מן־בת־מבַּ ת־צִ יּוֹן כָּל־הֲ ָד ָרהּ הָ יוּ ָשׂ ֶריהָ כְּ אַ יּ ִָלים ל ָ
ִ
ַ 1:6ו ֵיּ ֵצא
ימי ֶק ֶדם ִבּנְ ֹפל ﬠַ ָמּהּ ְבּיַד־ ָצר וְאֵ ין עוֹזֵר לָ הּ ָראוּהָ
רוּדיהָ כֹּל מַ חֲ מֻ ֶדיהָ אֲ ֶשׁר הָ יוּ ִמ ֵ
וּמ ֶ
ְרוּשׁלַ ִם י ְֵמי ﬠָ נְ יָהּ ְ
1:7זָכְ ָרה י ָ
צָ ִרים ָשׂחֲ קוּ ﬠַ ל ִמ ְשׁבַּ תֶּ הָ :
ַם־היא נֶאֶ נְ חָ ה ו ַָתּ ָשׁב
י־ראוּ ﬠֶ ְרוָתָ הּ גּ ִ
ָל־מכ ְַבּ ֶדיהָ ִהזִּ ילוּהָ כִּ ָ
ִידה הָ י ָָתה כּ ְ
ְרוּשׁלַ ִם ﬠַ ל־כֵּן לְ נ ָ
1:8חֵ ְטא חָ ְטאָ ה י ָ
אָ חוֹר:
1:9טֻ ְמאָ תָ הּ ְבּשׁוּלֶ יהָ ל ֹא זָכְ ָרה אַ חֲ ִריתָ הּ וַתֵּ ֶרד ְפּלָ ִאים אֵ ין ְמנַחֵ ם לָ הּ ְראֵ ה יְהוָה אֶ ת־ﬠָ נְ יִי כִּ י ִהגְ ִדּיל
אוֹיֵב:
יתה ל ֹא־ ָיבֹאוּ בַ ָקּהָ ל לָ :
י־ראֲ ָתה גוֹיִם בָּ אוּ ִמ ְק ָדּ ָשׁהּ אֲ ֶשׁר צִ וִּ ָ
ָל־מחֲ ַמ ֶדּיהָ כִּ ָ
1:10יָדוֹ פָּ ַרשׂ צָר ﬠַ ל כּ ַ
יטה כִּ י
1:11כָּל־ﬠַ מָּ הּ נֶאֱ נ ִָחים ְמבַ ְקּ ִשׁים לֶ חֶ ם נ ְָתנוּ מחמודיהם ַמחֲ מַ ֵדּיהֶ ם ְבּאֹ כֶל ְלהָ ִשׁיב נָפֶ שׁ ְראֵ ה יְהוָה וְהַ ִבּ ָ
ִיתי זוֹלֵ לָ ה:
הָ י ִ
אֹבי אֲ ֶשׁר עוֹלַ ל לִ י אֲ ֶשׁר הוֹגָה ְיהוָה ְבּיוֹם חֲ רוֹן
ָל־עֹב ֵרי ֶד ֶר הַ ִבּיטוּ ְוּראוּ ִאם־יֵשׁ מַ כְ אוֹב כְּ ַמכְ ִ
ְ
1:12לוֹא אֲ לֵ יכֶם כּ
אַ פּוֹ:
ְת ַנ ִני שֹׁמֵ ָמה כָּל־הַ יּוֹם ָדּוָה:
ִ 1:13ממָּ רוֹם ָשׁלַ ח־אֵ שׁ ְבּﬠַ צְ מֹתַ י וַיִּ ְר ֶדּנָּה פָּ ַרשׂ ֶר ֶשׁת לְ ַרגְ לַ י הֱ ִשׁיבַ נִי אָ חוֹר נ ָ
ידי ל ֹא־אוּכַל קוּם:
נְתנַנִי יְהוָה ִבּ ֵ
ָארי ִהכְ ִשׁיל כּ ִֹחי ָ
1:14נִ ְשׂ ַקד עֹל פְּ ָשׁﬠַ י ְבּיָדוֹ י ְִשׂתָּ ְרגוּ ﬠָ לוּ ﬠַ ל־ ַצוּ ִ
ְהוּדה:
חוּרי גַּת ָדּ ַר יְהוָה ִל ְבתוּלַ ת בַּ ת־י ָ
ִ 1:15סלָּ ה כָל־אַ ִבּ ַירי יְהוָה ְבּ ִק ְר ִבּי ָק ָרא ﬠָ לַ י מוֹﬠֵ ד לִ ְשׁבֹּר בַּ ָ
שׁוֹמ ִמים כִּ י גָבַ ר
ֵ
י־רחַ ק ִמ ֶמּנִּי ְמנַחֵ ם ֵמ ִשׁיב נ ְַפ ִשׁי הָ יוּ בָ נַי
1:16ﬠַ ל־אֵ לֶּ ה אֲ נִי בוֹכִ יָּה ﬠֵ ינִי ﬠֵ ינִי יֹ ְר ָדה ַמּיִם כִּ ָ
אוֹיֵב:
ְרוּשׁלַ ִם ְלנ ִָדּה בֵּ ינֵיהֶ ם:
ְתה י ָ
1:17פֵּ ְר ָשׂה צִ יּוֹן ְבּי ֶָדיהָ אֵ ין ְמנַחֵ ם לָ הּ צִ וָּה יְהוָה לְ יַﬠֲקֹ ב ְס ִביבָ יו ָצ ָריו הָ י ָ
חוּרי הָ ְלכוּ
יתי ִשׁ ְמעוּ־נָא כָל־עמים הָ ﬠַ ִמּים ְוּראוּ ַמכְ אֹ ִבי ְבּתוּ תַ י וּבַ ַ
צַדּיק הוּא יְהוָה כִּ י ִפיהוּ ָמ ִר ִ
ִ 1:18
בַ ֶשּׁ ִבי:

י־ב ְקשׁוּ אֹ כֶל לָ מוֹ ְוי ִָשׁיבוּ אֶ ת־נַפְ ָשׁם:
אתי לַ ְמאַ הֲ בַ י הֵ ָמּה ִרמּוּנִי כֹּהֲ נַי וּזְ ֵקנַי בָּ ִﬠיר ָגּוָעוּ כִּ ִ
ָ 1:19ק ָר ִ
יתי ִמחוּץ ִשׁכְּ לָ ה־חֶ ֶרב בַּ בַּ יִת
ְ 1:20ראֵ ה יְהוָה כִּ י־צַ ר־לִ י מֵ ﬠַ י חֳ מַ ְרמָ רוּ נ ְֶהפַּ ִל ִבּי ְבּ ִק ְר ִבּי כִּ י ָמרוֹ ָמ ִר ִ
כַּמָּ וֶת:
את ְוי ְִהיוּ
יוֹם־ק ָר ָ
ָ
את
ית הֵ בֵ ָ
ָ 1:21שׁ ְמעוּ כִּ י נֶאֱ נָחָ ה אָ נִי אֵ ין ְמנַחֵ ם לִ י כָּל־ ֹאיְבַ י ָשׁ ְמעוּ ָרﬠָ ִתי ָשׂשׂוּ כִּ י אַ ָתּה ﬠָ ִשׂ ָ
כָמוֹנִי:
י־רבּוֹת אַ ְנחֹ ַתי ו ְִל ִבּי ַד ָוּי:
ָל־רﬠָ תָ ם לְ פָ נֶי ְו עוֹלֵ ל לָ מוֹ כַּאֲ ֶשׁר עוֹלַ לְ תָּ לִ י ﬠַ ל כָּל־פְּ ָשׁﬠָ י כִּ ַ
1:22תָּ ב ֹא כ ָ
ֹם־רגְ לָ יו ְבּיוֹם
2:1אֵ יכָה י ִָﬠיב ְבּאַ פּוֹ ְיהוָה אֶ ת־בַּ ת־צִ יּוֹן ִה ְשׁלִ י ִמ ָשּׁמַ יִם אֶ ֶרץ ִתּפְ אֶ ֶרת י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא־ ָזכַר הֲ ד ַ
אַ פּוֹ:
ְהוּדה ִהגִּ יﬠַ לָ אָ ֶרץ ִחלֵּ ל ַמ ְמלָ כָה
ִ 2:2בּלַּ ע יְהוָה לא ְול ֹא חָ ַמל אֵ ת כָּל־נְאוֹת יַﬠֲקֹב הָ ַרס ְבּﬠֶ ְב ָרתוֹ ִמ ְבצְ ֵרי בַ ת־י ָ
ְשׂ ֶריהָ 2:3 :גּ ַָדע בָּ חֳ ִרי אַ ף כֹּל ֶק ֶרן י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ִשׁיב אָ חוֹר י ְִמינוֹ ִמפְּ נֵי אוֹיֵב וַיִּ ְבﬠַ ר ְבּ ַיﬠֲקֹ ב כְּ אֵ שׁ לֶ הָ בָ ה אָ כְ לָ ה
ו ָ
סָ ִביב:
ָ 2:4דּ ַר ַק ְשׁתּוֹ כְּ אוֹיֵב ִנצָּב י ְִמינוֹ כְּ צָ ר וַיַּהֲ רֹג כֹּל מַ חֲ מַ ֵדּי־ﬠָ יִן ְבּאֹהֶ ל בַּ ת־צִ יּוֹן ָשׁפַ כָּאֵ שׁ חֲ ָמתוֹ:
ְהוּדה ַתּאֲ נִ יָּה וַאֲ ִניָּה:
נוֹתיהָ ִשׁחֵ ת ִמ ְבצָ ָריו ַויּ ֶֶרב ְבּבַ ת־י ָ
2:5הָ יָה יְהוָה כְּ אוֹיֵב ִבּלַּ ע י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּלַּ ע כָּל־אַ ְר ְמ ֶ
ְשׁבָּ ת וַיִּ נְאַ ץ ְבּזַﬠַ ם־אַ פּוֹ ֶמלֶ ְוכֹהֵ ן:
2:6וַיּ ְַחמֹס כְּ גֶפֶ ן שֻׂ כּוֹ ִשׁחֵ ת מוֹﬠֲדוֹ ִשׁכַּח יְהוָה ְבּצִ יּוֹן מוֹﬠֵ ד ו ַ
ָ 2:7זנַח יְהוָה ִמזְ ְבּחוֹ נִאֵ ר ִמ ְק ָדּשׁוֹ ִה ְסגִּ יר ְבּיַד־אוֹיֵב חוֹמֹת אַ ְר ְמנוֹתֶ יהָ קוֹל נ ְָתנוּ ְבּבֵ ית־יְהוָה כְּ יוֹם מוֹﬠֵ ד:
ְחוֹמה י ְַח ָדּו אֻ ְמלָ לוּ:
חוֹמת בַּ ת־צִ יּוֹן נָטָ ה ָקו ל ֹא־הֵ ִשׁיב יָדוֹ ִמבַּ לֵּ ﬠַ וַיַּאֲ בֶ ל־חֵ ל ו ָ
ַ
2:8חָ ַשׁב יְה ָוה לְ הַ ְשׁ ִחית
ֹא־מצְ אוּ חָ זוֹן
ַם־נְביאֶ יהָ ל ָ
ִ
תּוֹרה גּ
ְשׂ ֶריהָ בַ גּוֹיִם אֵ ין ָ
ָ 2:9ט ְבעוּ בָ אָ ֶרץ ְשׁﬠָ ֶריהָ ִאבַּ ד ו ְִשׁבַּ ר ְבּ ִריחֶ יהָ ַמ ְלכָּהּ ו ָ
מֵ יְהוָה:
ֹאשׁן ְבּתוּ ת
הוֹרידוּ לָ אָ ֶרץ ר ָ
ֹאשׁם חָ גְ רוּ ַשׂ ִקּים ִ
2:10י ְֵשׁבוּ לָ אָ ֶרץ י ְִדּמוּ זִ ְקנֵי בַ ת־צִ יּוֹן הֶ ﬠֱלוּ ﬠָ פָ ר ﬠַ ל־ר ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
י ָ
ל־שׁבֶ ר בַּ ת־ﬠַ ִמּי בֵּ ﬠָ ֵטף עוֹלֵ ל וְיוֹנֵק ִבּ ְרחֹ בוֹת
2:11כָּלוּ בַ ְדּמָ עוֹת ﬠֵ ינַי חֳ מַ ְר ְמרוּ מֵ ﬠַ י ִנ ְשׁפַּ לָ אָ ֶרץ כְּ בֵ ִדי ﬠַ ֶ
ִק ְריָה:
ֹתם:
ֹאמרוּ אַ יֵּה ָדּגָן וָיָיִן ְבּ ִה ְתﬠַ ְטּפָ ם כֶּחָ לָ ל ִבּ ְרחֹ בוֹת ﬠִ יר ְבּ ִה ְשׁ ַתּפֵּ נ ְַפ ָשׁם אֶ ל־חֵ יק ִאמּ ָ
2:12לְ ִאמֹּתָ ם י ְ
רוּשׁלַ ִם מָ ה אַ ְשׁוֶה־לָּ וַאֲ נַחֲ ֵמ ְבּתוּלַ ת בַּ ת־צִ יּוֹן כִּ י־גָדוֹל ַכּיָּם ִשׁ ְב ֵר ִמי
יד מָ ה אֲ ַדמֶּ ה־לָּ הַ בַּ ת ְי ָ
2:13מָ ה־אֲ ﬠִ ֵ
י ְִרפָּ א־לָ :
בוּת וַיֶּחֱ זוּ לָ ַמ ְשׂאוֹת ָשׁוְא
נְביאַ ִי חָ זוּ לָ ָשׁוְא וְתָ פֵ ל ְול ֹא־גִ לּוּ ﬠַ ל־ﬠֲו ֵנ לְ הָ ִשׁיב שביתך ְשׁ ֵ
ִ 2:14
דּוּחים:
וּמ ִ
ַ
ֹאמרוּ כְּ לִ ילַ ת יֹ פִ י
ְרוּשׁלָ ִם הֲ ז ֹאת הָ ִﬠיר ֶשׁיּ ְ
ֹאשׁם ﬠַ ל־בַּ ת י ָ
ָל־עֹב ֵרי ֶד ֶר ָשׁ ְרקוּ וַ ָיּ ִנעוּ ר ָ
ְ
2:15סָ פְ קוּ ﬠָ לַ ִי כַּפַּ יִם כּ
ָמשׂוֹשׂ ְלכָל־הָ אָ ֶרץ:
קוּ־שׁן אָ ְמרוּ ִבּלָּ ﬠְ נוּ אַ זֶה הַ יּוֹם ֶשׁ ִקּוִּ ינֻהוּ מָ צָ אנוּ ָר ִאינוּ:
ֵ
2:16פָּ צוּ ﬠָ לַ ִי פִּ יהֶ ם כָּל־אוֹיְבַ ִי ָשׁ ְרקוּ וַיַּחַ ְר
ְשׂ ַמּח ﬠָ לַ ִי אוֹיֵב הֵ ִרים ֶק ֶרן
י־ק ֶדם הָ ַרס וְל ֹא חָ מָ ל וַי ַ
2:17ﬠָ ָשׂה יְהוָה אֲ ֶשׁר זָמָ ם ִבּ ַצּע אֶ ְמ ָרתוֹ אֲ ֶשׁר צִ וָּה ִמימֵ ֶ
צָ ָר ִי :
ל־תּ ֹדּם
ל־תּ ְתּנִי פוּגַת לָ אַ ִ
הוֹר ִידי ַכנַּחַ ל ִדּ ְמﬠָ ה יוֹמָ ם וָלַ יְלָ ה אַ ִ
2:18צָ ﬠַ ק לִ בָּ ם אֶ ל־יְהוָה חוֹמַ ת בַּ ת־צִ יּוֹן ִ
בַּ ת־ﬠֵ י ֵנ :
קוּמי ֹרנִּי בליל בַ לַּ יְלָ ה לְ ר ֹאשׁ אַ ְשׁמֻ רוֹת ִשׁפְ כִ י כַמַּ יִם לִ בֵּ ֹנכַח ְפּנֵי יְהוָה ְשׂ ִאי אֵ לָ יו כַּפַּ ִי ﬠַ ל־נֶפֶ שׁ עוֹלָ לַ ִי
ִ 2:19
ֲטוּפים ְבּ ָרﬠָ ב ְבּר ֹאשׁ כָּל־חוּצוֹת:
הָ ﬠ ִ
יטה ְל ִמי עוֹלַ ְל ָתּ כֹּה ִאם־תּ ֹאכ ְַלנָה נ ִָשׁים פִּ ְריָם עֹ לֲלֵ י ִטפּ ִֻחים ִאם־יֵהָ ֵרג ְבּ ִמ ְק ַדּשׁ ְיהוָה כֹּהֵ ן
ְ 2:20ראֵ ה יְהוָה וְהַ ִבּ ָ
ְונ ִָביא:
חוּרי נָפְ לוּ בֶ חָ ֶרב הָ ַרגְ תָּ ְבּיוֹם אַ פֶּ ָטבַ ְח ָתּ ל ֹא חָ מָ ְל ָתּ:
ָ 2:21שׁכְ בוּ לָ אָ ֶרץ חוּצוֹת נַﬠַ ר ְוז ֵָקן ְבּתוּ ַתי וּבַ ַ
יתי אֹ י ְִבי כִ לָּ ם:
ר־טפַּ ְח ִתּי ו ְִר ִבּ ִ
ְשׂ ִריד אֲ ֶשׁ ִ
גוּרי ִמסָּ ִביב וְל ֹא הָ יָה ְבּיוֹם אַ ף־יְהוָה פָּ לִ יט ו ָ
ִ 2:22תּ ְק ָרא כְ יוֹם מוֹﬠֵ ד ְמ ַ
3:1אֲ נִי הַ גֶּבֶ ר ָראָ ה ֳﬠנִי ְבּ ֵשׁבֶ ט ﬠֶ ְב ָרתוֹ:
אוֹתי נָהַ ג וַיֹּ לַ חֹ ֶשׁ ְול ֹא־אוֹר:
ִ 3:2
3:3אַ ִבּי יָשֻׁ ב יַהֲ פֹ יָדוֹ כָּל־הַ יּוֹם:
ְעוֹרי ִשׁבַּ ר ﬠַ צְ מוֹתָ י:
ִ 3:4בּלָּ ה ְב ָשׂ ִרי ו ִ
וּתלָ אָ ה:
3:5בָּ נָה ﬠָ לַ י וַיּ ַַקּף ר ֹאשׁ ְ
הוֹשׁיבַ נִי כְּ מֵ תֵ י עוֹלָ ם:
ִ
ְ 3:6בּמַ חֲ ַשׁכִּ ים
3:7גּ ַָדר בַּ ﬠ ֲִדי ְול ֹא אֵ צֵא ִהכְ ִבּיד ְנחָ ְשׁ ִתּי:
3:8גַּם כִּ י אֶ זְ ﬠַ ק וַאֲ ַשׁוֵּﬠַ ָשׂתַ ם ְתּפִ לָּ ִתי:
3:9גּ ַָדר ְדּ ָרכַי ְבּגָזִ ית נ ְִתיבֹתַ י ִﬠוָּה:

3:10דֹּב ֹא ֵרב הוּא לִ י אריה אֲ ִרי ְבּ ִמ ְסתָּ ִרים:
סוֹרר וַיְפַ ְשּׁחֵ נִי ָשׂ ַמנִי שׁ ֵֹמם:
ְ 3:11דּ ָרכַי ֵ
ָ 3:12דּ ַר ַק ְשׁתוֹ וַיַּצִּ יבֵ נִי כַּמַּ טָּ ָרא לַ חֵ ץ:
3:13הֵ ִביא ְבּכִ לְ יוֹתָ י ְבּנֵי אַ ְשׁפָּ תוֹ:
ִיתי ְשּׂחֹ ק לְ כָל־ﬠַ ִמּים ְנגִ ינ ָָתם כָּל־הַ יּוֹם:
3:14הָ י ִ
רוֹרים ִה ְרוַנִי לַ ֲﬠנָה:
ִ 3:15ה ְשׂ ִבּיﬠַ נִי בַ ְמּ ִ
ישׁנִי בָּ אֵ פֶ ר:
3:16וַיַּגְ ֵרס בֶּ חָ צָ ץ ִשׁנָּי ִהכְ ִפּ ַ
יתי טוֹבָ ה:
3:17ו ִַתּזְ נַח ִמ ָשּׁלוֹם נַפְ ִשׁי נ ִָשׁ ִ
3:18וָא ַֹמר אָ בַ ד ִנצְ ִחי וְתוֹחַ לְ ִתּי מֵ יְהוָה:
רוּדי לַ ֲﬠנָה וָר ֹאשׁ:
וּמ ִ
3:19זְ כָר־ﬠָ ְניִי ְ
3:20זָכוֹר ִתּזְ כּוֹר ותשיח וְתָ שׁוֹחַ ﬠָ לַ י נַפְ ִשׁי:
אוֹחיל:
ל־ל ִבּי ﬠַ ל־כֵּן ִ
3:21ז ֹאת אָ ִשׁיב אֶ ִ
3:22חַ ְס ֵדי יְהוָה כִּ י ל ֹא־תָ ְמנוּ כִּ י ל ֹא־כָלוּ ַרחֲ מָ יו:
3:23חֲ ָד ִשׁים לַ ְבּ ָק ִרים ַרבָּ ה אֱ מוּנָתֶ :
אוֹחיל לוֹ:
3:24חֶ לְ ִקי יְהוָה אָ ְמ ָרה נ ְַפ ִשׁי ﬠַ ל־כֵּן ִ
3:25טוֹב יְהוָה לְ קוָֹו לְ נֶפֶ שׁ ִתּ ְד ְר ֶשׁנּוּ:
3:26טוֹב ְוי ִָחיל וְדוּמָ ם לִ ְתשׁוּﬠַ ת יְהוָה:
עוּריו:
ִשּׂא עֹל ִבּנְ ָ
3:27טוֹב לַ גֶּבֶ ר כִּ י־י ָ
3:28י ֵֵשׁב בָּ ָדד ְו ִידֹּם כִּ י נָטַ ל ﬠָ לָ יו:
3:29יִתֵּ ן בֶּ ﬠָ פָ ר פִּ יהוּ אוּלַ י יֵשׁ ִתּ ְקוָה:
3:30יִתֵּ ן לְ מַ כֵּהוּ לֶ ִחי י ְִשׂבַּ ע ְבּחֶ ְרפָּ ה:
3:31כִּ י ל ֹא יִזְ נַח לְ עוֹלָ ם יְהוָה:
3:32כִּ י ִאם־הוֹגָה ו ְִרחַ ם כְּ רֹב חסדו חֲ סָ ָדיו:
ֵי־אישׁ:
3:33כִּ י ל ֹא ﬠִ נָּה ִמלִּ בּוֹ וַ ַיּגֶּה ְבנ ִ
ירי אָ ֶרץ:
3:34לְ ַדכֵּא תַּ חַ ת ַרגְ לָ יו כֹּל אֲ ִס ֵ
ְ 3:35להַ טּוֹת ִמ ְשׁפַּ ט־גָּבֶ ר ֶנגֶד ְפּנֵי ﬠֶ לְ יוֹן:
ְ 3:36לﬠַ וֵּת אָ ָדם ְבּ ִריבוֹ יְהוָה ל ֹא ָראָ ה:
ִ 3:37מי זֶה אָ מַ ר וַתֶּ ִהי יְהוָה ל ֹא צִ וָּה:
ִ 3:38מפִּ י ﬠֶ לְ יוֹן ל ֹא תֵ צֵא הָ ָרעוֹת וְהַ טּוֹב:
3:39מַ ה־יִּ ְתאוֹנֵן אָ ָדם חָ י גֶּבֶ ר ﬠַ ל־חטאו חֲ ָטאָ יו:
3:40נ ְַחפְּ ָשׂה ְד ָרכֵינוּ ְונ ְַחקֹ ָרה ְונָשׁוּבָ ה ﬠַ ד־יְהוָה:
3:41נִ ָשּׂא לְ בָ בֵ נוּ אֶ ל־כַּפָּ יִם אֶ ל־אֵ ל בַּ ָשּׁמָ יִם:
3:42נ ְַחנוּ פָ ַשׁﬠְ נוּ וּמָ ִרינוּ אַ תָּ ה ל ֹא סָ לָ ְחתָּ :
3:43סַ כֹּתָ ה בָ אַ ף ו ִַתּ ְר ְדּפֵ נוּ הָ ַרגְ ָתּ ל ֹא חָ מָ ְל ָתּ:
3:44סַ כּוֹתָ ה בֶ ﬠָ נָן לָ מֵ ﬠֲבוֹר ְתּפִ לָּ ה:
ימנוּ ְבּ ֶק ֶרב הָ ﬠַ ִמּים:
וּמאוֹס ְתּ ִשׂ ֵ
ְ 3:45ס ִחי ָ
3:46פָּ צוּ ﬠָ לֵ ינוּ ִפּיהֶ ם כָּל־ ֹאיְבֵ ינוּ:
3:47פַּ חַ ד וָפַ חַ ת הָ יָה לָ נוּ הַ ֵשּׁאת וְהַ ָשּׁבֶ ר:
ל־שׁבֶ ר בַּ ת־ﬠַ ִמּי:
3:48פַּ לְ גֵי־מַ יִם תֵּ ַרד ﬠֵ י ִני ﬠַ ֶ
3:49ﬠֵ י ִני ִנגְּ ָרה וְל ֹא ִת ְד ֶמה מֵ אֵ ין הֲ פֻגוֹת:
3:50ﬠַ ד־י ְַשׁ ִקיף ְוי ֵֶרא יְהוָה ִמ ָשּׁ ָמיִם:
3:51ﬠֵ י ִני עוֹלְ לָ ה לְ נַפְ ִשׁי ִמכֹּל ְבּנוֹת ﬠִ ִירי:
3:52צוֹד צָדוּנִי כַּצִּ פּוֹר ֹאיְבַ י ִחנָּם:
3:53צ ְָמתוּ בַ בּוֹר חַ יָּי וַיַּדּוּ־אֶ בֶ ן ִבּי:
ֹאשׁי אָ ַמ ְר ִתּי ִנגְ ז ְָר ִתּי:
צָפוּ־מיִם ﬠַ ל־ר ִ
ַ
3:54
אתי ִשׁ ְמ יְהוָה ִמבּוֹר תַּ ְח ִתּיּוֹת:
ָ 3:55ק ָר ִ
3:56קוֹלִ י ָשׁמָ ﬠְ תָּ אַ ל־תַּ ﬠְ לֵ ם אָ זְ ְנ לְ ַרוְחָ ִתי לְ ַשׁוְﬠָ ִתי:
ירא:
ל־תּ ָ
ָ 3:57ק ַר ְב ָתּ ְבּיוֹם אֶ ְק ָראֶ ָךּ אָ מַ ְרתָּ אַ ִ
ַ 3:58ר ְבתָּ יְהוָה ִריבֵ י נַפְ ִשׁי גָּאַ לְ תָּ חַ יָּי:

יתה יְהוָה ﬠַ וָּתָ ִתי ָשׁפְ ָטה ִמ ְשׁפָּ ִטי:
ָ 3:59ר ִא ָ
ָ 3:60ר ִאיתָ ה כָּל־ ִנ ְקמָ תָ ם כָּל־מַ ְח ְשׁבֹתָ ם ﬠָ לָ י:
ֹתם ﬠָ לָ י:
ָל־מ ְח ְשׁב ָ
ָ 3:61שׁמַ ְﬠתָּ חֶ ְרפָּ ָתם יְהוָה כּ ַ
ִ 3:62שׂפְ תֵ י ָקמַ י וְהֶ גְ יוֹנָם ﬠָ לַ י כָּל־הַ יּוֹם:
ִ 3:63שׁ ְבתָּ ם ו ְִקימָ תָ ם הַ ִבּיטָ ה אֲ נִי מַ ְנגִּ ינָתָ ם:
ֲשׂה י ְֵדיהֶ ם:
3:64תָּ ִשׁיב לָ הֶ ם גְּ מוּל יְהוָה כְּ מַ ﬠ ֵ
ִ 3:65תּתֵּ ן לָ הֶ ם ְמגִ נַּת־לֵ ב תַּ אֲ לָ ְת לָ הֶ ם:
ידם ִמתַּ חַ ת ְשׁ ֵמי יְהוָה:
ִ 3:66תּ ְרדֹּף ְבּאַ ף וְתַ ְשׁ ִמ ֵ
ֵי־קֹדשׁ ְבּר ֹאשׁ כָּל־חוּצוֹת:
4:1אֵ יכָה יוּﬠַ ם זָהָ ב י ְִשׁנֶא הַ כּ ֶֶתם הַ טּוֹב ִתּ ְשׁתַּ פֵּ כְ נָה אַ ְבנ ֶ
ֲשׂה י ְֵדי יוֹצֵ ר:
נִבלֵ י־חֶ ֶרשׂ ַמﬠ ֵ
ְ 4:2בּנֵי צִ יּוֹן הַ י ְָק ִרים הַ ְמסֻ לָּ ִאים בַּ פָּ ז אֵ יכָה נ ְֶח ְשׁבוּ ְל ְ
גּוּריהֶ ן בַּ ת־ﬠַ ִמּי ְלאַ כְ זָר ַכּיְﬠֵ נִים בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
4:3גַּם־תנין ַתּנִּים חָ ְלצוּ ַשׁד הֵ ינִ יקוּ ֵ
ָ 4:4דּבַ ק לְ שׁוֹן יוֹנֵק אֶ ל־חכּוֹ בַּ צָּמָ א עוֹלָ לִ ים ָשׁאֲ לוּ לֶ חֶ ם ֹפּ ֵרשׂ אֵ ין לָ הֶ ם:
ָשׁמּוּ בַּ חוּצוֹת הָ אֱ מֻ נִים ﬠֲלֵ י תוֹלָ ע ִח ְבּקוּ אַ ְשׁפַּ תּוֹת:
4:5הָ אֹכְ ִלים ְלמַ ﬠ ֲַדנִּים נ ַ
מוֹ־רגַע ְול ֹא־חָ לוּ בָ הּ י ָָדיִם:
ָ
4:6וַיִּ גְ ַדּל ﬠֲון בַּ ת־ﬠַ ִמּי מֵ חַ טַּ את ְסדֹם הַ הֲ פוּכָה כְ
4:7זַכּוּ נְזִ ֶיריהָ ִמ ֶשּׁלֶ ג צַחוּ מֵ חָ לָ ב אָ ְדמוּ ﬠֶ צֶם ִמפְּ נִינִים סַ פִּ יר גִּ זְ ָרתָ ם:
עוֹרם ﬠַ ל־ﬠַ צְ מָ ם יָבֵ שׁ הָ יָה כָﬠֵ ץ:
4:8חָ ַשׁ ִמ ְשּׁחוֹר תָּ אֳ ָרם ל ֹא נִכְּ רוּ בַּ חוּצוֹת צָפַ ד ָ
טוֹבים הָ יוּ חַ ְללֵ י־חֶ ֶרב ֵמחַ ְללֵ י ָרﬠָ ב ֶשׁהֵ ם יָזוּבוּ ְמדֻ ָקּ ִרים ִמ ְתּנוּבֹת ָשׂ ָדי:
ִ 4:9
4:10י ְֵדי נ ִָשׁים ַרחֲ מָ נִיּוֹת ִבּ ְשּׁלוּ י ְַל ֵדיהֶ ן הָ יוּ לְ בָ רוֹת לָ מוֹ ְבּ ֶשׁבֶ ר בַּ ת־ﬠַ ִמּי:
4:11כִּ לָּ ה יְהוָה אֶ ת־חֲ מָ תוֹ ָשׁפַ חֲ רוֹן אַ פּוֹ וַיַּצֶּת־אֵ שׁ ְבּצִ יּוֹן וַתּ ֹאכַל יְסוֹד ֶֹתיהָ :
ְרוּשׁלָ ִם:
4:12ל ֹא הֶ אֱ ִמינוּ ַמלְ כֵי־אֶ ֶרץ וכל כֹּל יֹ ְשׁבֵ י תֵ בֵ ל כִּ י יָב ֹא צַ ר וְאוֹיֵב ְבּ ַשׁﬠ ֲֵרי י ָ
צַדּ ִיקים:
4:13מֵ חַ טּ ֹאת נ ְִביאֶ יהָ ﬠֲונוֹת ֹכּהֲ נֶיהָ הַ שּׁ ְֹפכִ ים ְבּ ִק ְרבָּ הּ ַדּם ִ
4:14נָעוּ ﬠִ ו ְִרים בַּ חוּצוֹת ְנגֹ אֲ לוּ בַּ ָדּם ְבּל ֹא יוּכְ לוּ יִגְּ עוּ ִבּלְ ֻב ֵשׁיהֶ ם:
יוֹסיפוּ לָ גוּר:
ל־תּגָּעוּ כִּ י נָצוּ גַּם־נָעוּ אָ ְמרוּ בַּ גּוֹיִם ל ֹא ִ
4:15סוּרוּ טָ מֵ א ָק ְראוּ לָ מוֹ סוּרוּ סוּרוּ אַ ִ
ָשׂאוּ זקנים וּזְ ֵקנִים ל ֹא חָ נָנוּ:
יטם ְפּנֵי כֹהֲ נִים ל ֹא נ ָ
יוֹסיף ְלהַ ִבּ ָ
4:16פְּ נֵי יְהוָה ִח ְלּ ָקם ל ֹא ִ
יוֹשׁﬠַ :
עוֹדינוּ ִתּכְ לֶ ינָה ﬠֵ ינֵינוּ אֶ ל־ﬠֶ זְ ָרתֵ נוּ הָ בֶ ל ְבּצִ פִּ יָּתֵ נוּ צִ ִפּינוּ אֶ ל־גּוֹי ל ֹא ִ
4:17עודינה ֵ
ֹתינוּ ָק ַרב ִקצֵּינוּ ָמ ְלאוּ י ֵָמינוּ כִּ י־בָ א ִקצֵּ ינוּ:
4:18צָדוּ צְ ﬠָ ֵדינוּ ִמלֶּ כֶת ִבּ ְרחֹ ב ֵ
ַ 4:19ק ִלּים הָ יוּ ר ְֹדפֵ ינוּ ִמ ִנּ ְשׁ ֵרי ָשׁ ָמיִם ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים ְדּלָ ֻקנוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר אָ ְרבוּ לָ נוּ:
יתוֹתם אֲ ֶשׁר אָ ַמ ְרנוּ ְבּצִ לּוֹ נִ ְחיֶה בַ גּוֹיִם:
ָ
נִלכַּד ִבּ ְשׁ ִח
4:20רוּחַ אַ פֵּ ינוּ ְמ ִשׁיחַ יְהוָה ְ
יוֹשׁבֶ ת ְבּאֶ ֶרץ עוּץ גַּם־ﬠָ לַ ִי תַּ ﬠֲבָ ר־כּוֹס ִתּ ְשׁכְּ ִרי ו ְִת ְתﬠָ ִרי:
ישׂי ו ְִשׂ ְמ ִחי בַּ ת־אֱ דוֹם יושבתי ֶ
ִ 4:21שׂ ִ
יוֹסיף לְ הַ גְ לוֹתֵ פָּ ַקד ﬠֲו ֵנ בַּ ת־אֱ דוֹם גִּ לָּ ה ﬠַ ל־חַ טּ ֹאתָ ִי :
4:22תַּ ם־ﬠֲו ֵנ בַּ ת־צִ יּוֹן ל ֹא ִ
יטה ְוּראֵ ה אֶ ת־חֶ ְרפָּ תֵ נוּ:
5:1זְ כֹר יְהוָה מֶ ה־הָ יָה לָ נוּ הביט הַ ִבּ ָ
5:2נַחֲ לָ תֵ נוּ נֶהֶ פְ כָה לְ ז ִָרים בָּ תֵּ ינוּ לְ נָכְ ִרים:
ְתוֹמים הָ יִינוּ אין וְאֵ ין אָ ב ִאמֹּתֵ ינוּ כְּ אַ לְ מָ נוֹת:
5:3י ִ
5:4מֵ ימֵ ינוּ ְבּכֶסֶ ף ָשׁ ִתינוּ ﬠֵ צֵינוּ ִבּ ְמ ִחיר יָבֹאוּ:
ָארנוּ ִנ ְר ָדּפְ נוּ יָגַﬠְ נוּ לא ְול ֹא הוּנַח לָ נוּ:
5:5ﬠַ ל ַצוּ ֵ
ִ 5:6מצְ ַריִם נ ַָתנּוּ יָד אַ שּׁוּר ִל ְשׂבֹּﬠַ לָ חֶ ם:
5:7אֲ בֹתֵ ינוּ חָ ְטאוּ ְואֵ ינָם אנחנו וַאֲ נ ְַחנוּ ﬠֲונֹתֵ יהֶ ם סָ בָ ְלנוּ:
5:8ﬠֲבָ ִדים ָמ ְשׁלוּ בָ נוּ פֹּ ֵרק אֵ ין ִמיּ ָָדם:
ְ 5:9בּנַפְ ֵשׁנוּ נ ִָביא לַ ְחמֵ נוּ ִמפְּ נֵי חֶ ֶרב הַ ִמּ ְדבָּ ר:
עוֹרנוּ כְּ תַ נּוּר נִכְ מָ רוּ ִמפְּ נֵי זַלְ ﬠֲפוֹת ָרﬠָ ב:
ֵ 5:10
ְהוּדה:
5:11נ ִָשׁים ְבּצִ יּוֹן ﬠִ נּוּ ְבּתֻ ת ְבּﬠָ ֵרי י ָ
ָ 5:12שׂ ִרים ְבּי ָָדם נ ְִתלוּ פְּ נֵי זְ ֵקנִים ל ֹא נ ְֶה ָדּ רוּ:
ָשׁלוּ:
ָשׂאוּ וּ ְנﬠָ ִרים בָּ ﬠֵ ץ כּ ָ
חוּרים ְטחוֹן נ ָ
5:13בַּ ִ
חוּרים ִמנְּ גִ ינָתָ ם:
5:14זְ ֵקנִים ִמ ַשּׁﬠַ ר ָשׁבָ תוּ בַּ ִ
ָ 5:15שׁבַ ת ְמשׂוֹשׂ ִלבֵּ נוּ נ ְֶהפַּ לְ אֵ בֶ ל ְמחֹ לֵ נוּ:
ֹאשׁנוּ אוֹי־נָא לָ נוּ כִּ י חָ טָ אנוּ:
5:16נָפְ לָ ה ﬠֲטֶ ֶרת ר ֵ
5:17ﬠַ ל־זֶה הָ יָה ָדוֶה לִ בֵּ נוּ ﬠַ ל־אֵ לֶּ ה חָ ְשׁכוּ ﬠֵ ינֵינוּ:
5:18ﬠַ ל הַ ר־צִ יּוֹן ֶשׁ ָשּׁמֵ ם שׁוּﬠָ לִ ים ִהלְּ כוּ־בוֹ:
5:19אַ תָּ ה יְהוָה ְלעוֹלָ ם תֵּ ֵשׁב כִּ ְסאֲ לְ דֹר וָדוֹר:

5:20לָ ָמּה לָ נֶצַ ח ִתּ ְשׁכָּחֵ נוּ ַתּﬠַ זְ בֵ נוּ ְלאֹ ֶר י ִָמים:
5:21הֲ ִשׁיבֵ נוּ יְהוָה אֵ לֶ י ונשוב ְונָשׁוּבָ ה חַ ֵדּשׁ יָמֵ ינוּ כְּ ֶק ֶדם:
ד־מאֹד:
5:22כִּ י ִאם־מָ ֹאס ְמאַ ְסתָּ נוּ ָקצַפְ תָּ ﬠָ לֵ ינוּ ﬠַ ְ
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נִפ ְתּחוּ הַ ָשּׁמַ יִם וָאֶ ְראֶ ה ַמ ְראוֹת
יﬠי בַּ חֲ ִמ ָשּׁה לַ חֹ ֶדשׁ וַאֲ נִי ְבתוֹ ־הַ גּוֹלָ ה ﬠַ ל־נְהַ ר־כְּ בָ ר ְ
1:1וַי ְִהי ִבּ ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה בָּ ְר ִב ִ
אֱ ִהים:
ישׁית לְ גָלוּת הַ מֶּ לֶ יוֹיָכִ ין:
1:2בַּ חֲ ִמ ָשּׁה לַ חֹ ֶדשׁ ִהיא הַ ָשּׁנָה הַ חֲ ִמ ִ
 1:3הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־יְחֶ זְ ֵקאל בֶּ ן־בּוּזִ י הַ כֹּהֵ ן ְבּאֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים ﬠַ ל־נְהַ ר־כְּ בָ ר ו ְַתּ ִהי ﬠָ לַ י ָשׁם יַד־יְהוָה:
וּמתּוֹכָהּ כְּ ﬠֵ ין הַ חַ ְשׁ ַמל ִמתּוֹ
1:4וָאֵ ֶרא ו ְִהנֵּה רוּחַ ְסﬠָ ָרה בָּ אָ ה ִמן־הַ צָּפוֹן ﬠָ נָן גָּדוֹל וְאֵ שׁ ִמ ְתלַ ַקּחַ ת ְו ֹנגַהּ לוֹ סָ ִביב ִ
הָ אֵ שׁ:
וּמתּוֹ ָכהּ ְדּמוּת אַ ְרבַּ ע חַ יּוֹת ְוזֶה מַ ְראֵ יהֶ ן ְדּמוּת אָ ָדם לָ הֵ נָּה:
ִ 1:5
1:6וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה פָ נִים לְ אֶ חָ ת וְאַ ְרבַּ ע כְּ נָפַ יִם לאֶ חָ ת לָ הֶ ם:
ְשׁ ָרה ְוכַף ַרגְ לֵ יהֶ ם כְּ כַף ֶרגֶל ﬠֵ גֶל ְונֹצְ צִ ים כְּ ﬠֵ ין ְנחֹ ֶשׁת ָקלָ ל:
1:7ו ְַרגְ לֵ יהֶ ם ֶרגֶל י ָ
וּפנֵיהֶ ם ְו ַכנְפֵ יהֶ ם ְלאַ ְרבַּ ְﬠ ָתּם:
ִידי אָ ָדם ִמתַּ חַ ת ַכּנְפֵ יהֶ ם ﬠַ ל אַ ְרבַּ ﬠַ ת ִר ְבﬠֵ יהֶ ם ְ
1:8ו ֵ
חוֹתהּ כַּנְפֵ יהֶ ם ל ֹא־יִסַּ בּוּ ְבלֶ כְ ָתּן ִאישׁ אֶ ל־ﬠֵ בֶ ר פָּ נָיו יֵלֵ כוּ:
1:9חֹ ְברֹת ִא ָשּׁה אֶ ל־אֲ ָ
ֶשׁר
ְ 1:10וּדמוּת פְּ נֵיהֶ ם ְפּנֵי אָ ָדם וּפְ נֵי אַ ְריֵה אֶ ל־הַ ָיּ ִמין לְ אַ ְרבַּ ﬠְ תָּ ם וּפְ נֵי־שׁוֹר ֵמהַ ְשּׂמ ֹאול ְלאַ ְרבַּ ְﬠ ָתּן וּפְ נֵי־נ ֶ
לְ אַ ְרבַּ ﬠְ ָתּן:
וּשׁ ַתּיִם ְמכַסּוֹת אֵ ת גְּ וִיֹ ֵתיהֶ נָה:
1:11וּפְ נֵיהֶ ם ְו ַכנְפֵ יהֶ ם פְּ ֻרדוֹת ִמלְ מָ ﬠְ לָ ה לְ ִאישׁ ְשׁתַּ יִם חֹ ְברוֹת ִאישׁ ְ
ֶה־שׁמָּ ה הָ רוּחַ לָ לֶ כֶת יֵלֵ כוּ ל ֹא יִסַּ בּוּ ְבּלֶ כְ ָתּן:
1:12ו ְִאישׁ אֶ ל־ﬠֵ בֶ ר פָּ נָיו יֵלֵ כוּ אֶ ל אֲ ֶשׁר י ְִהי ָ
וּמן־הָ אֵ שׁ
וּמתּוֹ הַ חַ יּוֹת מַ ְראֶ ה כְּ גַחֲ לֵ י־אֵ שׁ ֹבּﬠֲרוֹת כְּ מַ ְראֵ ה לַּ פִּ ִדים ִהיא ִמ ְתהַ לֶּ כֶת בֵּ ין הַ חַ יּוֹת ְו ֹנגַהּ לָ אֵ שׁ ִ
ִ 1:13
יוֹצֵא בָ ָרק:
1:14וְהַ חַ יּוֹת ָרצוֹא וָשׁוֹב כְּ ַמ ְראֵ ה הַ בָּ זָק:
1:15וָאֵ ֶרא הַ חַ יּוֹת ו ְִהנֵּה אוֹפַ ן אֶ חָ ד בָּ אָ ֶרץ אֵ צֶל הַ חַ יּוֹת לְ אַ ְרבַּ ﬠְ ָתּן פָּ נָיו:
ֲשׂיהֶ ם כַּאֲ ֶשׁר י ְִהיֶה הָ אוֹפַ ן
וּמﬠ ֵ
וּמ ְראֵ יהֶ ם ַ
ֲשׂיהֶ ם כְּ ﬠֵ ין תַּ ְר ִשׁישׁ ְוּדמוּת אֶ חָ ד לְ אַ ְרבַּ ְﬠ ָתּן ַ
 1:16וּמַ ְראֵ ה הָ אוֹפַ נִּים וּמַ ﬠ ֵ
ְבּתוֹ הָ אוֹפָ ן:
1:17ﬠַ ל־אַ ְרבַּ ﬠַ ת ִר ְבﬠֵ יהֶ ן ְבּלֶ כְ תָּ ם יֵלֵ כוּ ל ֹא יִסַּ בּוּ ְבּלֶ כְ תָּ ן:
ְ 1:18וגַבֵּ יהֶ ן וְגֹ בַ הּ לָ הֶ ם ְוי ְִראָ ה לָ הֶ ם ְו ַגבֹּתָ ם ְמלֵ אֹת ﬠֵ י ַניִם סָ ִביב לְ אַ ְרבַּ ְﬠ ָתּן:
ָשׂא הַ חַ יּוֹת מֵ ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ ִינּ ְָשׂאוּ הָ אוֹפַ נִּים:
וּב ִהנּ ֵ
וּבלֶ כֶת הַ חַ יּוֹת י ְֵלכוּ הָ אוֹפַ נִּים אֶ צְ לָ ם ְ
ְ 1:19
ֶה־שׁמּה הָ רוּחַ לָ לֶ כֶת יֵלֵ כוּ ָשׁ ָמּה הָ רוּחַ לָ לֶ כֶת וְהָ אוֹפַ נִּים ִינּ ְָשׂאוּ ְלﬠ ָֻמּ ָתם כִּ י רוּחַ הַ חַ יָּה
ָ
1:20ﬠַ ל אֲ ֶשׁר י ְִהי
בָּ אוֹפַ נִּים:
וּב ִהנּ ְָשׂאָ ם ֵמﬠַ ל הָ אָ ֶרץ ִינּ ְָשׂאוּ הָ אוֹפַ נִּים ְלﬠ ָֻמּ ָתם כִּ י רוּחַ הַ חַ יָּה בָּ אוֹפַ נִּים:
וּבﬠָ ְמ ָדם יַ ֲﬠמֹדוּ ְ
ְ 1:21בּלֶ כְ ָתּם יֵלֵ כוּ ְ
אשׁיהֶ ם ִמ ְל ָמ ְﬠלָ ה:
ל־ר ֵ
נּוֹרא נָטוּי ﬠַ ָ
אשׁי הַ חַ יּוֹת ָר ִקיﬠַ כְּ ﬠֵ ין הַ ֶקּ ַרח הַ ָ
ל־ר ֵ
ְ 1:22וּדמוּת ﬠַ ָ
וּל ִאישׁ ְשׁתַּ יִם ְמכַסּוֹת לָ הֵ ָנּה
ְשׁ רוֹת ִא ָשּׁה אֶ ל־אֲ חוֹתָ הּ לְ ִאישׁ ְשׁתַּ יִם ְמכַסּוֹת לָ הֵ נָּה ְ
1:23וְתַ חַ ת הָ ָר ִקיﬠַ כַּנְפֵ יהֶ ם י ָ
אֵ ת גְּ וִיֹּ תֵ יהֶ ם:
קוֹל־שׁ ַדּי ְבּלֶ כְ ָתּם קוֹל הֲ מֻ לָּ ה כְּ קוֹל ַמחֲ נֶה ְבּﬠָ ְמ ָדם ְתּ ַרפֶּ ינָה
ַ
1:24וָאֶ ְשׁ ַמע אֶ ת־קוֹל כַּנְפֵ יהֶ ם כְּ קוֹל ַמיִם ַר ִבּים כְּ
כַנְפֵ יהֶ ן:
ֹאשׁם ְבּﬠָ ְמ ָדם ְתּ ַרפֶּ ינָה כַנְפֵ יהֶ ן:
ַ 1:25וי ְִהי־קוֹל ֵמﬠַ ל לָ ָר ִקיﬠַ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ר ָ
ֹאשׁם כְּ ַמ ְראֵ ה אֶ בֶ ן־סַ פִּ יר ְדּמוּת כִּ סֵּ א וְﬠַ ל ְדּמוּת הַ כִּ סֵּ א ְדּמוּת כְּ מַ ְראֵ ה אָ ָדם ﬠָ לָ יו
וּממַּ ﬠַ ל לָ ָר ִקיﬠַ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ר ָ
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ִמלְ מָ ﬠְ לָ ה:
יתי
וּל ַמ ָטּה ָר ִא ִ
וּמ ַמּ ְראֵ ה ָמ ְתנָיו ְ
וּל ָמ ְﬠלָ ה ִ
1:27וָאֵ ֶרא כְּ ﬠֵ ין חַ ְשׁמַ ל כְּ מַ ְראֵ ה־אֵ שׁ בֵּ ית־לָ הּ סָ ִביב ִממַּ ְראֵ ה מָ ְתנָיו ְ
כְּ ַמ ְראֵ ה־אֵ שׁ ְו ֹנגַהּ לוֹ סָ ִביב:
ֶשׁם כֵּן ַמ ְראֵ ה הַ ֹנּגַהּ סָ ִביב הוּא ַמ ְראֵ ה ְדּמוּת כְּ בוֹד־יְהוָה וָאֶ ְראֶ ה
1:28כְּ מַ ְראֵ ה הַ ֶקּ ֶשׁת אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה בֶ ﬠָ נָן ְבּיוֹם הַ גּ ֶ
וָאֶ פֹּ ל ﬠַ ל־פָּ נַי וָאֶ ְשׁמַ ע קוֹל ְמ ַדבֵּ ר:
ל־רגְ לֶ י וַאֲ ַדבֵּ ר אֹתָ :
2:1וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ י בֶּ ן־אָ ָדם ֲﬠמֹד ﬠַ ַ
ל־רגְ לָ י וָאֶ ְשׁמַ ע אֵ ת ִמ ַדּבֵּ ר אֵ לָ י:
2:2ו ַָתּב ֹא ִבי רוּחַ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֵ לַ י וַתַּ ﬠ ֲִמ ֵדנִי ﬠַ ַ
בוֹתם פָּ ְשׁעוּ
דוּ־בי הֵ מָּ ה וַאֲ ָ
מּוֹר ִדים אֲ ֶשׁר מָ ְר ִ
אוֹת אֶ ל־בּית י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־גּוֹיִם הַ ְ
ַ 2:3ויּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם שׁוֹלֵ חַ אֲ ִני ְ
ִבי ﬠַ ד־ﬠֶ צֶם הַ יּוֹם הַ זֶּה:
אוֹת אֲ לֵ יהֶ ם וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה:
ְ
2:4וְהַ בָּ נִים ְק ֵשׁי פָ נִים ו ְִחזְ ֵקי־לֵ ב אֲ נִי שׁוֹלֵ חַ
2:5וְהֵ מָּ ה ִאם־י ְִשׁ ְמעוּ ו ְִאם־י ְֶח ָדּלוּ כִּ י בֵּ ית ְמ ִרי הֵ מָּ ה ְוי ְָד עוּ כִּ י נ ִָביא הָ יָה ְבתוֹכָם:

יוֹשׁב
אוֹת וְאֶ ל־ﬠַ ְק ַר ִבּים אַ ָתּה ֵ
ָ
ל־תּ ָירא כִּ י סָ ָר ִבים וְסַ לּוֹנִים
וּמ ִדּ ְב ֵריהֶ ם אַ ִ
ל־תּ ָירא ֵמהֶ ם ִ
2:6וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם אַ ִ
וּמ ְפּנֵיהֶ ם אַ ל־תֵּ חָ ת כִּ י בֵּ ית ְמ ִרי הֵ ָמּה:
ירא ִ
ל־תּ ָ
ִמ ִדּ ְב ֵריהֶ ם אַ ִ
ת־דּבָ ַרי אֲ לֵ יהֶ ם ִאם־י ְִשׁ ְמעוּ ו ְִאם־י ְֶח ָדּלוּ כִּ י ְמ ִרי הֵ ָמּה:
2:7ו ְִדבַּ ְרתָּ אֶ ְ
ֹתן
ל־תּ ִהי־מֶ ִרי כְּ בֵ ית הַ מֶּ ִרי ְפּצֵה פִ י וֶאֱ כֹל אֵ ת אֲ ֶשׁר־אֲ נִי נ ֵ
2:8וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם ְשׁמַ ע אֵ ת אֲ ֶשׁר־אֲ נִי ְמ ַדבֵּ ר אֵ לֶ י אַ ְ
אֵ לֶ י :
2:9וָאֶ ְראֶ ה ו ְִהנֵּה־יָד ְשׁלוּחָ ה אֵ לָ י ו ְִהנֵּה־בוֹ ְמגִ לַּ ת־סֵ פֶ ר:
2:10וַיִּ פְ רֹשׂ אוֹתָ הּ לְ פָ נַי ו ְִהיא כְ תוּבָ ה פָּ נִים וְאָ חוֹר ְוכָתוּב אֵ לֶ יהָ ִקנִים וָהֶ גֶה ו ִָהי:
ר־תּ ְמצָא אֱ כוֹל אֱ כוֹל אֶ ת־הַ ְמּגִ לָּ ה הַ זּ ֹאת וְלֵ ַדּבֵּ ר אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
3:1וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם אֵ ת אֲ ֶשׁ ִ
3:2וָאֶ פְ תַּ ח אֶ ת־פִּ י וַיַּאֲ כִ לֵ ִני אֵ ת הַ ְמּגִ לָּ ה הַ זּ ֹאת:
ֹתן אֵ לֶ י וָאֹכְ לָ הּ ו ְַתּ ִהי ְבּ ִפי
3:3וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם ִבּ ְט ְנ תַ אֲ כֵל וּמֵ ﬠֶ י ְתמַ לֵּ א אֵ ת הַ ְמּגִ לָּ ה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר אֲ נִ י נ ֵ
כִּ ְדבַ שׁ לְ מָ תוֹק:
ֹאמר אֵ לָ י בֶּ ן־אָ ָדם לֶ ־בּ ֹא אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִדבַּ ְרתָּ ִב ְדבָ ַרי אֲ לֵ יהֶ ם:
3:4וַיּ ֶ
3:5כִּ י ל ֹא אֶ ל־ﬠַ ם ﬠִ ְמ ֵקי ָשׂפָ ה וְכִ ְב ֵדי לָ שׁוֹן אַ תָּ ה ָשׁלוּחַ אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֹא־ת ְשׁמַ ע ִדּ ְב ֵריהֶ ם ִאם־ל ֹא אֲ לֵ יהֶ ם ְשׁלַ ְח ִתּי הֵ מָּ ה
3:6ל ֹא אֶ ל־ﬠַ ִמּים ַר ִבּים ﬠִ ְמ ֵקי ָשׂפָ ה וְכִ ְב ֵדי לָ שׁוֹן אֲ ֶשׁר ל ִ
י ְִשׁ ְמעוּ אֵ לֶ י :
3:7וּבֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא י ֹאבוּ לִ ְשׁמֹﬠַ אֵ לֶ י כִּ י־אֵ ינָם א ִֹבים לִ ְשׁמֹﬠַ אֵ לָ י כִּ י כָּל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ִחזְ ֵקי־מֵ ַצח וּ ְק ֵשׁי־לֵ ב הֵ ָמּה:
ת־מצְ חֲ חָ זָק לְ ﬠ ַֻמּת ִמצְ חָ ם:
ִ
ִ 3:8הנֵּה נ ַָת ִתּי אֶ ת־פָּ נֶי חֲ ז ִָקים ְלﬠ ַֻמּת ְפּנֵיהֶ ם וְאֶ
ית־מ ִרי הֵ ָמּה:
ְ
ירא אוֹתָ ם ְול ֹא־תֵ חַ ת ִמפְּ נֵיהֶ ם כִּ י בֵּ
ֹא־ת ָ
3:9כְּ ָשׁ ִמיר חָ זָק ִמצֹּר נָתַ ִתּי ִמצְ חֶ ל ִ
וּבאָ זְ נֶי ְשׁמָ ע:
ָל־דּבָ ַרי אֲ ֶשׁר אֲ ַדבֵּ ר אֵ לֶ י ַקח ִבּלְ בָ ְב ְ
3:10וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ י בֶּ ן־אָ ָדם אֶ ת־כּ ְ
ל־בּנֵי ﬠַ מֶּ ו ְִדבַּ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה ִאם־י ְִשׁ ְמ עוּ
3:11וְלֵ בּ ֹא אֶ ל־הַ גּוֹלָ ה אֶ ְ
ו ְִאם־י ְֶח ָדּלוּ:
3:12ו ִַתּ ָשּׂאֵ נִ י רוּחַ וָאֶ ְשׁ ַמע אַ חֲ ַרי קוֹל ַרﬠַ שׁ גָּדוֹל בָּ רוּ כְּ בוֹד־יְהוָה ִמ ְמּקוֹמוֹ:
חוֹתהּ וְקוֹל הָ אוֹפַ נִּים ְלﬠֻמָּ ָתם וְקוֹל ַרﬠַ שׁ גָּדוֹל:
3:13וְקוֹל ַכּנְפֵ י הַ חַ יּוֹת מַ ִשּׁיקוֹת ִא ָשּׁה אֶ ל־אֲ ָ
רוּחי ְויַד־יְהוָה ﬠָ לַ י חָ ז ָָקה:
3:14וְרוּחַ ְנ ָשׂאַ ְתנִי ו ִַתּ ָקּחֵ נִי וָאֵ לֵ מַ ר בַּ חֲ מַ ת ִ
יוֹשׁ ִבים ָשׁם וָאֵ ֵשׁב ָשׁם ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים
3:15וָאָ בוֹא אֶ ל־הַ גּוֹלָ ה תֵּ ל אָ ִביב הַ יֹּ ְשׁ ִבים אֶ ל־ ְנהַ ר־כְּ בָ ר ואשר וָאֵ ֵשׁב הֵ ָמּה ְ
מַ ְשׁ ִמים ְבּתוֹכָם:
3:16וַי ְִהי ִמ ְק ֵצה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
אוֹתם ִמ ֶמּנִּי:
ָ
ְשׁמַ ﬠְ תָּ ִמפִּ י ָדּבָ ר ו ְִהזְ הַ ְרתָּ
3:17בֶּ ן־אָ ָדם צֹפֶ ה נְתַ ִתּי לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ְ 3:18בּאָ ְמ ִרי לָ ָר ָשׁע מוֹת תָּ מוּת ְול ֹא ִהזְ הַ ְרתּוֹ ְול ֹא ִדבַּ ְרתָּ לְ הַ זְ ִהיר ָר ָשׁע ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ְר ָשׁﬠָ ה ְלחַ יֹּ תוֹ הוּא ָר ָשׁע בַּ ﬠֲונוֹ
יָמוּת ו ְָדמוֹ ִמיּ ְָד אֲ בַ ֵקּשׁ:
וּמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ְר ָשׁﬠָ ה הוּא בַּ ﬠֲונוֹ יָמוּת וְאַ תָּ ה אֶ ת־נ ְַפ ְשׁ
ֹא־שׁב מֵ ִר ְשׁעוֹ ִ
י־הזְ הַ ְרתָּ ָר ָשׁע וְל ָ
3:19וְאַ תָּ ה כִּ ִ
ִהצַּלְ תָּ :
וּבשׁוּב צ ִַדּיק ִמצִּ ְדקוֹ וְﬠָ ָשׂה ﬠָ וֶל ְונָתַ ִתּי ִמכְ שׁוֹל לְ פָ נָיו הוּא יָמוּת כִּ י ל ֹא ִהזְ הַ ְרתּוֹ ְבּחַ ָטּאתוֹ יָמוּת וְל ֹא ִתזָּ כ ְַרן ָ
ְ 3:20
קֹתו אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ו ְָדמוֹ ִמיּ ְָד אֲ בַ ֵקּשׁ:
צִ ְד ָ
צַדּיק וְהוּא ל ֹא־חָ טָ א חָ יוֹ י ְִחיֶה כִּ י נִזְ הָ ר וְאַ ָתּה אֶ ת־נ ְַפ ְשׁ
3:21וְאַ ָתּה כִּ י ִהזְ הַ ְרתּוֹ ַצ ִדּיק ְל ִב ְל ִתּי חֲ ט ֹא ִ
ִהצַּלְ תָּ :
אוֹת :
ָ
ְשׁם אֲ ַדבֵּ ר
3:22ו ְַתּ ִהי ﬠָ לַ י ָשׁם יַד־יְהוָה וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י קוּם צֵא אֶ ל־הַ ִבּ ְקﬠָ ה ו ָ
יתי ﬠַ ל־נְהַ ר־כְּ בָ ר וָאֶ פֹּ ל ﬠַ ל־פָּ נָי:
ֵה־שׁם כְּ בוֹד־יְהוָה עֹמֵ ד ַכּכָּבוֹד אֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
3:23וָאָ קוּם וָאֵ צֵא אֶ ל־הַ ִבּ ְקﬠָ ה ו ְִהנּ ָ
ית :
אֹתי ַויּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י בּ ֹא ִהסָּ גֵר ְבּתוֹ בֵּ ֶ
ל־רגְ לָ י ַוי ְַדבֵּ ר ִ
ֹא־בי רוּחַ ו ַַתּﬠ ֲִמ ֵדנִ י ﬠַ ַ
3:24וַתָּ ב ִ
ֲבוֹתים וַאֲ סָ רוּ בָּ הֶ ם ְול ֹא ֵתצֵא ְבּתוֹכָם:
3:25וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם ִהנֵּה נ ְָתנוּ ﬠָ לֶ י ﬠ ִ
ֹא־ת ְהיֶה לָ הֶ ם לְ ִאישׁ מוֹכִ יחַ כִּ י בֵּ ית ְמ ִרי הֵ ָמּה:
ל־ח ֶכּ ְונֶאֱ לַ ְמתָּ ְול ִ
3:26וּלְ שׁוֹ ְנ אַ ְד ִבּיק אֶ ִ
אוֹת אֶ פְ תַּ ח אֶ ת־פִּ י וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה הַ שּׁ ֵֹמﬠַ י ְִשׁ ָמע וְהֶ חָ ֵדל י ְֶח ָדּל כִּ י בֵּ ית ְמ ִרי
וּב ַד ְבּ ִרי ְ
ְ 3:27
הֵ מָּ ה:
רוּשׁלָ ִם:
אוֹתהּ ְלפָ נֶי וְחַ קּוֹתָ ﬠָ לֶ יהָ ִﬠיר אֶ ת־ ְי ָ
ָ
ח־ל ְלבֵ נָה ְונ ַָת ָתּה
4:1וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם ַק ְ
ְשׁפַ כְ ָתּ ﬠָ לֶ יהָ ֹס ְללָ ה ְונ ַָת ָתּה ﬠָ לֶ יהָ ַמחֲ נוֹת ו ְִשׂים־ﬠָ לֶ יהָ ָכּ ִרים סָ ִביב:
ְ 4:2ונָתַ ָתּה ﬠָ לֶ יהָ מָ צוֹר וּבָ נִיתָ ﬠָ לֶ יהָ ָדּיֵק ו ָ
ְתה בַ מָּ צוֹר
ֹתה אֶ ת־פָּ נֶי אֵ לֶ יהָ וְהָ י ָ
ח־ל ַמחֲ בַ ת בַּ ְרזֶל ְונ ַָתתָּ ה אוֹתָ הּ ִקיר בַּ ְרזֶל בֵּ ינְ וּבֵ ין הָ ִﬠיר וַהֲ כִ ינ ָ
4:3וְאַ ָתּה ַק ְ
וְצַ ְר ָתּ ﬠָ לֶ יהָ אוֹת ִהיא ְלבֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְשׂ ְמתָּ אֶ ת־ﬠֲון בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠָ לָ יו ִמ ְספַּ ר הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁכַּב ﬠָ לָ יו ִתּ ָשּׂא
4:4וְאַ תָּ ה ְשׁכַב ﬠַ ל־צִ ְדּ הַ ְשּׂמָ אלִ י ו ַ
אֶ ת־ﬠֲונָם:

ָשׂאתָ ﬠֲון בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־שׁנֵי ﬠֲונָם לְ ִמ ְספַּ ר י ִָמים ְשׁ שׁ־מֵ אוֹת ו ְִת ְשׁﬠִ ים יוֹם ְונ ָ
ְ
4:5וַאֲ נִ י נָתַ ִתּי לְ אֶ
ְהוּדה אַ ְרבָּ ִﬠים יוֹם יוֹם לַ ָשּׁנָה יוֹם
ָשׂאתָ אֶ ת־ﬠֲון בֵּ ית־י ָ
ְשׁכ ְַבתָּ ﬠַ ל־צִ ְדּ הימוני הַ יְמָ ִני ֵשׁנִית ְונ ָ
4:6וְכִ לִּ יתָ אֶ ת־אֵ לֶּ ה ו ָ
לַ ָשּׁנָה נְתַ ִתּיו לָ :
רוּשׁלַ ִם ָתּכִ ין פָּ נֶי וּזְ ֹר ֲﬠ חֲ שׂוּפָ ה ְונִבֵּ אתָ ﬠָ לֶ יהָ :
ל־מצוֹר ְי ָ
4:7וְאֶ ְ
צוּר :
ַלּוֹת ְי ֵמי ְמ ֶ
ֲבוֹתים ְול ֹא־תֵ הָ פֵ ִמצִּ ְדּ אֶ ל־צִ ֶדּ ﬠַ ד־כּ ְ
4:8ו ְִהנֵּה נ ַָת ִתּי ﬠָ לֶ י ﬠ ִ
אוֹתם ְל ְללָ חֶ ם
ָ
ית
אוֹתם ִבּכְ ִלי אֶ חָ ד וְﬠָ ִשׂ ָ
ָ
וּשׂעֹ ִרים וּפוֹל וַﬠ ֲָד ִשׁים ְודֹחַ ן ְוכ ְֻסּ ִמים ְונָתַ תָּ ה
4:9וְאַ תָּ ה ַקח־לְ ִח ִטּין ְ
ִמ ְספַּ ר הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר־אַ תָּ ה שׁוֹכֵב ﬠַ ל־צִ ְדּ ְשׁ שׁ־מֵ אוֹת ו ְִת ְשׁﬠִ ים יוֹם תּ ֹאכֲלֶ נּוּ:
4:10וּמַ אֲ כָלְ אֲ ֶשׁר תּ ֹאכֲלֶ נּוּ ְבּ ִמ ְשׁקוֹל ﬠֶ ְשׂ ִרים ֶשׁ ֶקל לַ יּוֹם מֵ ﬠֵ ת ﬠַ ד־ﬠֵ ת תּ ֹאכֲלֶ נּוּ:
שׂוּרה ִת ְשׁתֶּ ה ִשׁ ִשּׁית הַ ִהין מֵ ﬠֵ ת ﬠַ ד־ﬠֵ ת ִתּ ְשׁתֶּ ה:
וּמיִם ִבּ ְמ ָ
ַ 4:11
ְ 4:12ו ֻﬠגַת ְשׂעֹ ִרים תּ ֹאכֲלֶ נָּה ו ְִהיא ְבּג ְֶללֵ י צֵאַ ת הָ אָ ָדם ְתּ ֻﬠ ֶגנָה לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם:
4:13וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ָכּכָה י ֹאכְ לוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־לַ ְחמָ ם טָ מֵ א בַּ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר אַ ִדּיחֵ ם ָשׁם:
עוּרי וְﬠַ ד־ﬠַ תָּ ה וְל ֹא־בָ א ְבּפִ י
וּט ֵרפָ ה ל ֹא־אָ כ ְַל ִתּי ִמ ְנּ ַ
ָאֹמר אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנֵּה נ ְַפ ִשׁי ל ֹא ְמטֻ ָמּאָ ה וּנְבֵ לָ ה ְ
4:14ו ַ
ְבּ ַשׂר פִּ גּוּל:
ית אֶ ת־לַ ְח ְמ ﬠֲלֵ יהֶ ם:
4:15וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י ְראֵ ה נָתַ ִתּי לְ אֶ ת־צפועי צְ פִ יﬠֵ י הַ בָּ ָקר תַּ חַ ת גֶּלְ לֵ י הָ אָ ָדם וְﬠָ ִשׂ ָ
שׂוּרה
וּב ְדאָ גָה וּמַ יִם ִבּ ְמ ָ
רוּשׁלַ ִם וְאָ כְ לוּ־לֶ חֶ ם ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ִ
ַ 4:16ויּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם ִה ְנ ִני שֹׁבֵ ר מַ טֵּ ה־לֶ חֶ ם ִבּי ָ
וּב ִשׁמָּ מוֹן י ְִשׁתּוּ:
ְ
ָשׁמּוּ ִאישׁ וְאָ ִחיו ְונָמַ קּוּ בַּ ﬠֲונָם:
4:17לְ מַ ﬠַ ן י ְַח ְסרוּ לֶ חֶ ם וָמָ יִם ְונ ַ
ֹאשׁ וְﬠַ ל־זְ ָק ֶנ וְלָ ַק ְח ָתּ ְל
5:1וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם ַקח־לְ חֶ ֶרב חַ ָדּה תַּ ﬠַ ר הַ גַּלָּ ִבים ִתּ ָקּחֶ נָּה לָּ וְהַ ﬠֲבַ ְר ָתּ ﬠַ ל־ר ְ
מ ֹאזְ נֵי ִמ ְשׁ ָקל ו ְִחלַּ ְקתָּ ם:
ְ 5:2שׁ ִל ִשׁית בָּ אוּר תַּ ְבﬠִ יר ְבּתוֹ הָ ִﬠיר כִּ ְמל ֹאת י ְֵמי הַ ָמּצוֹר וְלָ ַק ְח ָתּ אֶ ת־הַ ְשּׁלִ ִשׁית ַתּכֶּה בַ חֶ ֶרב ְס ִביבוֹ ֶתיהָ
וְהַ ְשּׁ ִל ִשׁית ִתּזְ ֶרה לָ רוּחַ וְחֶ ֶרב אָ ִריק אַ חֲ ֵריהֶ ם:
5:3וְלָ ַק ְחתָּ ִמ ָשּׁם ְמﬠַ ט ְבּ ִמ ְספָּ ר וְצַ ְר ָתּ אוֹתָ ם ִבּכְ נָפֶ :
ְשׂ ַר ְפתָּ אֹתָ ם בָּ אֵ שׁ ִממֶּ נּוּ ֵתצֵא־אֵ שׁ אֶ ל־כָּל־בֵּ ית ִי ְשׂ ָראֵ ל:
אוֹתם אֶ ל־תּוֹ הָ אֵ שׁ ו ָ
ָ
5:4וּמֵ הֶ ם עוֹד ִתּ ָקּח ו ְִה ְשׁלַ כְ תָּ
וּס ִביבוֹתֶ יהָ אֲ ָרצוֹת:
ְרוּשׁלַ ִם ְבּתוֹ הַ גּוֹיִם ַשׂ ְמ ִתּיהָ ְ
5:5כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה ז ֹאת י ָ
קּוֹתי
יבוֹתיהָ כִּ י ְב ִמ ְשׁפָּ ַטי ָמאָ סוּ וְחֻ ַ
ת־מ ְשׁפָּ טַ י לְ ִר ְשׁﬠָ ה ִמן־הַ גּוֹיִם וְאֶ ת־חֻ קּוֹתַ י ִמן־הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר ְס ִב ֶ
ִ
5:6וַתֶּ מֶ ר אֶ
ל ֹא־הָ לְ כוּ בָ הֶ ם:
ת־מ ְשׁפָּ ַטי ל ֹא
ִ
קּוֹתי ל ֹא הֲ לַ כְ ֶתּם וְאֶ
יבוֹתיכֶם ְבּחֻ ַ
5:7לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן הֲ ָמנְ כֶם ִמן־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ְס ִב ֵ
ﬠ ֲִשׂיתֶ ם וּכְ ִמ ְשׁפְּ טֵ י הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ְס ִביבוֹתֵ יכֶם ל ֹא ﬠ ֲִשׂיתֶ ם:
יתי ְבתוֹ ֵכ ִמ ְשׁפָּ ִטים לְ ﬠֵ ינֵי הַ גּוֹיִם:
5:8לָ כֵן ֹכּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִ י ﬠָ לַ ִי גַּם־אָ נִי וְﬠָ ִשׂ ִ
ֱשׂה ָכמֹהוּ עוֹד יַﬠַ ן כָּל־תּוֹ ֲﬠבֹתָ ִי :
יתי וְאֵ ת אֲ ֶשׁר־ל ֹא־אֶ ﬠ ֶ
יתי בָ אֵ ת אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ ִשׂ ִ
5:9וְﬠָ ִשׂ ִ
ית לְ כָל־רוּחַ :
ָל־שׁאֵ ִר ֵ
יתי אֶ ת־כּ ְ
יתי בָ ְשׁפָ ִטים ְוז ִֵר ִ
5:10לָ כֵן אָ בוֹת י ֹאכְ לוּ בָ נִים ְבּתוֹ ֵכ וּבָ נִים י ֹאכְ לוּ אֲ בוֹתָ ם ְוﬠָ ִשׂ ִ
וּבכָל־תּוֹ ֲﬠבֹתָ ִי ְוגַם־אֲ נִי אֶ גְ ַרע
ָל־שׁקּוּצַ ִי ְ
ת־מ ְק ָדּ ִשׁי ִטמֵּ את ְבּכ ִ
ִ
5:11לָ כֵן חַ י־אָ ִני נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאם־ל ֹא יַﬠַ ן אֶ
וְל ֹא־תָ חוֹס ﬠֵ ינִי ְוגַם־אֲ נִי ל ֹא אֶ ְחמוֹל:
ישׁית לְ כָל־רוּחַ אֱ ז ֶָרה
יבוֹת ִי וְהַ ְשּׁ ִל ִ
ְ 5:12שׁ ִל ִשׁתֵ י בַּ ֶדּבֶ ר יָמוּתוּ וּבָ ָרﬠָ ב יִכְ לוּ ְבתוֹ ֵכ וְהַ ְשּׁ ִל ִשׁית בַּ חֶ ֶרב י ְִפּלוּ ְס ִב ָ
וְחֶ ֶרב אָ ִריק אַ חֲ ֵריהֶ ם:
ַלּוֹתי חֲ ָמ ִתי בָּ ם:
נִחוֹתי חֲ ָמ ִתי בָּ ם ו ְִהנֶּחָ ְמ ִתּי ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי ְבּ ִקנְאָ ִתי ְבּכ ִ
ִ
ְ 5:13וכָלָ ה אַ ִפּי וַהֲ
5:14וְאֶ ְתּ ֵנ לְ חָ ְרבָּ ה וּלְ חֶ ְרפָּ ה בַּ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ְס ִביבוֹתָ ִי לְ ﬠֵ ינֵי כָּל־עוֹבֵ ר:
וּבתֹכְ חוֹת
וּבחֵ ָמה ְ
ֲשׂוֹתי בָ ְשׁפָ ִטים ְבּאַ ף ְ
יבוֹת ִי בַּ ﬠ ִ
וּמ ַשׁ ָמּה לַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ְס ִב ָ
5:15וְהָ יְתָ חֶ ְרפָּ ה וּגְ דוּפָ ה מוּסָ ר ְ
חֵ ָמה אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי:
אוֹתם ְל ַשׁחֶ ְתכֶם ְו ָרﬠָ ב אֹ סֵ ף ﬠֲלֵ יכֶם
ָ
ת־חצַּי הָ ָרﬠָ ב הָ ָר ִﬠים בָּ הֶ ם אֲ ֶשׁר הָ יוּ ְל ַמ ְשׁ ִחית אֲ ֶשׁר־אֲ ַשׁלַּ ח
ִ
ְ 5:16בּ ַשׁ ְלּ ִחי אֶ
ְשׁבַ ְר ִתּי לָ כֶם מַ טֵּ ה־לָ חֶ ם:
ו ָ
5:17ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי ﬠֲלֵ יכֶם ָרﬠָ ב וְחַ יָּה ָרﬠָ ה ו ְִשׁכְּ ֻל ו ְֶדבֶ ר ו ָָדם יַﬠֲבָ ר־בָּ וְחֶ ֶרב אָ ִביא ﬠָ לַ ִי אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי:
מ ר:
6:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
6:2בֶּ ן־אָ ָדם ִשׂים פָּ נֶי אֶ ל־הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִהנָּבֵ א אֲ לֵ יהֶ ם:
יקים ולגאית וְלַ גֵּאָ יוֹת
6:3וְאָ מַ ְרתָּ הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־אֲ ֹדנָי יְהוִה כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה לֶ הָ ִרים וְלַ גְּ בָ עוֹת לָ אֲ ִפ ִ
מוֹתי ֶכם:
ִה ְננִי אֲ נִי מֵ ִביא ﬠֲלֵ יכֶם חֶ ֶרב ו ְִאבַּ ְד ִתּי בָּ ֵ
ָשׁמּוּ ִמזְ ְבּחוֹתֵ יכֶם ְו ִנ ְשׁ ְבּרוּ חַ מָּ נֵיכֶם ו ְִהפַּ לְ ִתּי חַ לְ לֵ יכֶם לִ פְ נֵי גִּ לּוּלֵ יכֶם:
ְ 6:4ונ ַ
יתי אֶ ת־ﬠַ צְ מוֹתֵ יכֶם ְס ִביבוֹת ִמזְ ְבּחוֹתֵ יכֶם:
ת־פּגְ ֵרי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִלפְ נֵי גִּ לּוּלֵ יהֶ ם ְוז ִֵר ִ
ִ
ְ 6:5ונָתַ ִתּי אֶ

חוֹתיכֶם ְו ִנ ְשׁ ְבּרוּ וְנִ ְשׁ ְבּתוּ
ישׁ ְמנָה לְ מַ ﬠַ ן יֶחֶ ְרבוּ ְוי ְֶא ְשׁמוּ ִמזְ ְבּ ֵ
מוֹשׁבוֹתֵ יכֶם הֶ ﬠָ ִרים תֶּ חֱ ַר ְבנָה וְהַ בָּ מוֹת ִתּ ָ
ְ
ְ 6:6בּכֹל
ֲשׂיכֶם:
ְנִמחוּ מַ ﬠ ֵ
גִּ לּוּלֵ יכֶם וְנִ גְ ְדּ עוּ חַ מָּ נֵיכֶם ו ְ
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ְ 6:7ונָפַ ל חָ לָ ל ְבּתוֹכְ כֶם ו ַ
רוֹתיכֶם בָּ אֲ ָרצוֹת:
יטי חֶ ֶרב בַּ גּוֹיִם ְבּ ִהזָּ ֵ
6:8וְהוֹתַ ְר ִתּי ִבּ ְהיוֹת לָ כֶם פְּ לִ ֵ
ת־לבָּ ם הַ זּוֹנֶה אֲ ֶשׁר־סָ ר ֵמﬠָ לַ י ְואֵ ת ﬠֵ ינֵיהֶ ם
בּוּ־שׁם אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ְר ִתּי אֶ ִ
ָ
אוֹתי בַּ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר נִ ְשׁ
יטיכֶם ִ
ְ 6:9וזָכְ רוּ ְפ ִל ֵ
הַ זֹּ נוֹת אַ חֲ ֵרי גִּ לּוּלֵ יהֶ ם ְונָקֹ טּוּ ִבּפְ נֵיהֶ ם אֶ ל־הָ ָרעוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ לְ כֹל תּוֹ ֲﬠבֹתֵ יהֶ ם:
ל־חנָּם ִדּבַּ ְר ִתּי לַ ﬠֲשׂוֹת לָ הֶ ם הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת:
ְ 6:10וי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ל ֹא אֶ ִ
6:11כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הַ כֵּה ְבכַפְּ ְוּר ַקע ְבּ ַרגְ לְ וֶאֱ מָ ר־אָ ח אֶ ל כָּל־תּוֹﬠֲבוֹת ָרעוֹת בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר בַּ חֶ ֶרב
בָּ ָרﬠָ ב וּבַ ֶדּבֶ ר ִי ֹפּלוּ:
יתי חֲ ָמ ִתי בָּ ם:
6:12הָ ָרחוֹק בַּ ֶדּבֶ ר יָמוּת וְהַ ָקּרוֹב בַּ חֶ ֶרב יִפּוֹל וְהַ ִנּ ְשׁאָ ר וְהַ נָּצוּר בָּ ָרﬠָ ב יָמוּת וְכִ לֵּ ִ
אשׁי
חוֹתיהֶ ם אֶ ל כָּל־גִּ ְבﬠָ ה ָרמָ ה ְבּ ֹכ ל ָר ֵ
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ִבּ ְהיוֹת חַ לְ לֵ יהֶ ם ְבּתוֹ גִּ לּוּלֵ יהֶ ם ְס ִביבוֹת ִמזְ ְבּ ֵ
6:13ו ַ
נוּ־שׁם ֵריחַ נִיחֹ חַ ְלכֹל גִּ לּוּלֵ יהֶ ם:
ָ
הֶ הָ ִרים וְתַ חַ ת כָּל־ﬠֵ ץ ַר ֲﬠנָן וְתַ חַ ת כָּל־אֵ לָ ה ֲﬠבֻתָּ ה ְמקוֹם אֲ ֶשׁר נ ְָת
מוֹשׁבוֹתֵ יהֶ ם ְוי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי
ְ
וּמ ַשׁמָּ ה ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִר ְבלָ תָ ה ְבּכֹל
יתי אֶ ת־י ִָדי ֲﬠלֵ יהֶ ם ְונָתַ ִתּי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְשׁמָ מָ ה ְ
ְ 6:14ונ ִָט ִ
יְהוָה:
מ ר:
7:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
מ ר כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה לְ אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ֵקץ בָּ א הַ ֵקּץ בָּ א ﬠַ ל־ארבעת אַ ְרבַּ ע כַּנְפוֹת הָ אָ ֶרץ:
7:2וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם אֱ ֹ
ֹת ִי :
וּשׁפַ ְט ִתּי כִּ ְד ָר ָכ ִי ְונָתַ ִתּי ﬠָ לַ ִי אֵ ת כָּל־תּוֹ ֲﬠב ָ
ְ
7:3ﬠַ תָּ ה הַ ֵקּץ ﬠָ לַ ִי ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי אַ פִּ י בָּ
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ֲבוֹת ִי ְבּתוֹ ֵכ ִתּ ְהיֶין ָ ו ַ
7:4וְל ֹא־תָ חוֹס ﬠֵ ינִי ﬠָ לַ ִי וְל ֹא אֶ ְחמוֹל כִּ י ְד ָר ַכ ִי ﬠָ לַ ִי אֶ תֵּ ן ְותוֹﬠ ַ
7:5כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ָרﬠָ ה אַ חַ ת ָרﬠָ ה ִהנֵּה בָ אָ ה:
ֵ 7:6קץ בָּ א בָּ א הַ ֵקּץ הֵ ִקיץ אֵ לָ ִי ִהנֵּה בָּ אָ ה:
יוֹשׁב הָ אָ ֶרץ בָּ א הָ ﬠֵ ת ָקרוֹב הַ יּוֹם ְמהוּמָ ה ְול ֹא־הֵ ד הָ ִרים:
ֵ
7:7בָּ אָ ה הַ צְּ פִ ָירה אֵ לֶ י
וּשׁפַ ְט ִתּי כִּ ְד ָר ָכ ִי ְונ ַָת ִתּי ﬠָ לַ ִי אֵ ת כָּל־תּוֹﬠֲבוֹתָ ִי :
ְ
יתי אַ ִפּי בָּ
7:8ﬠַ תָּ ה ִמ ָקּרוֹב אֶ ְשׁפּוֹ חֲ מָ ִתי ﬠָ לַ ִי וְכִ לֵּ ִ
ִיד ְﬠתֶּ ם כִּ י אֲ נִי יְהוָה ַמכֶּה:
7:9וְל ֹא־תָ חוֹס ﬠֵ ינִי ְול ֹא אֶ ְחמוֹל כִּ ְד ָר ַכ ִי ﬠָ לַ ִי אֶ תֵּ ן וְתוֹﬠֲבוֹתַ ִי ְבּתוֹ ֵכ ִתּ ְהיֶין ָ ו ַ
ִ 7:10הנֵּה הַ יּוֹם ִהנֵּה בָ אָ ה יָצְ אָ ה הַ צְּ פִ ָרה צָץ הַ מַּ טֶּ ה פָּ ַרח הַ זָּדוֹן:
ה־ר ַשׁע ל ֹא־מֵ הֶ ם ְול ֹא מֵ הֲ מוֹנָם ְול ֹא מֶ הֱ מֵ הֶ ם ְול ֹא־נֹהַּ בָּ הֶ ם:
7:11הֶ חָ מָ ס ָקם לְ מַ טֵּ ֶ
7:12בָּ א הָ ﬠֵ ת ִהגִּ יﬠַ הַ יּוֹם הַ קּוֹנֶה אַ ל־י ְִשׂ ָמח וְהַ מּוֹכֵר אַ ל־י ְִתאַ בָּ ל כִּ י חָ רוֹן אֶ ל־כָּל־הֲ מוֹנָהּ:
7:13כִּ י הַ קּוֹנֶה אֶ ל־הַ מּוֹכֵר ל ֹא יָשׁוּב ְו עוֹד בַּ חַ יִּ ים חַ יָּתָ ם כִּ י־חָ זוֹן אֶ ל־כָּל־הֲ מוֹנָהּ ל ֹא יָשׁוּב ו ְִאישׁ בַּ ﬠֲונוֹ חַ יָּתוֹ ל ֹא
י ְִתחַ זָּ קוּ:
ִ 7:14תּ ְקעוּ בַ ָתּקוֹﬠַ וְהָ כִ ין הַ כֹּל וְאֵ ין הֹ לֵ לַ ִמּ ְלחָ מָ ה כִּ י חֲ רוֹנִי אֶ ל־כָּל־הֲ מוֹנָהּ:
7:15הַ חֶ ֶרב בַּ חוּץ וְהַ ֶדּבֶ ר וְהָ ָרﬠָ ב ִמבָּ יִת אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׂ ֶדה בַּ חֶ ֶרב יָמוּת וַאֲ ֶשׁר בָּ ִﬠיר ָרﬠָ ב ו ֶָדבֶ ר י ֹאכֲלֶ נּוּ:
יטיהֶ ם וְהָ יוּ אֶ ל־הֶ הָ ִרים כְּ יוֹנֵי הַ גֵּאָ יוֹת כֻּלָּ ם הֹ מוֹת ִאישׁ בַּ ﬠֲונוֹ:
7:16וּפָ לְ טוּ ְפּ ִל ֵ
ָל־בּ ְר ַכּיִם תֵּ לַ כְ נָה ָמּיִם:
7:17כָּל־הַ יּ ַָדיִם ִתּ ְרפֶּ ינָה ְוכ ִ
אשׁיהֶ ם ָק ְרחָ ה:
ָל־ר ֵ
וּבכ ָ
בּוּשׁה ְ
ָ
7:18וְחָ גְ רוּ ַשׂ ִקּים וְכִ ְסּתָ ה אוֹתָ ם פַּ לָּ צוּת וְאֶ ל כָּל־פָּ נִים
נִדּה י ְִהיֶה כּ ְַספָּ ם וּזְ הָ בָ ם ל ֹא־יוּכַל ְלהַ צִּ ילָ ם ְבּיוֹם ﬠֶ ְב ַרת יְהוָה נ ְַפ ָשׁם ל ֹא
7:19כּ ְַספָּ ם בַּ חוּצוֹת י ְַשׁ ִליכוּ וּזְ הָ בָ ם לְ ָ
י־מכְ שׁוֹל ﬠֲונָם הָ יָה:
ְשׂבֵּ עוּ וּמֵ ﬠֵ יהֶ ם ל ֹא יְמַ לֵּ אוּ כִּ ִ
י ַ
7:20וּצְ ִבי ﬠֶ ְדיוֹ לְ גָאוֹן ָשׂמָ הוּ וְצַלְ ֵמי תוֹ ֲﬠבֹתָ ם ִשׁקּוּצֵיהֶ ם ﬠָ שׂוּ בוֹ ﬠַ ל־כֵּן נְתַ ִתּיו לָ הֶ ם ְלנ ִָדּה:
וּל ִר ְשׁﬠֵ י הָ אָ ֶרץ ְל ָשׁלָ ל וחללה ו ְִח ְלּלוּהוּ:
וּנְת ִתּיו ְבּיַד־הַ זָּ ִרים לָ בַ ז ְ
ַ 7:21
בּוֹתי פָ נַי מֵ הֶ ם ו ְִח ְלּלוּ אֶ ת־צְ פוּנִ י וּבָ אוּ־בָ הּ פָּ ִריצִ ים ו ְִחלְּ לוּהָ :
7:22וַהֲ ִס ִ
ֲשׂה הָ ַרתּוֹק כִּ י הָ אָ ֶרץ מָ לְ אָ ה ִמ ְשׁפַּ ט ָדּ ִמים וְהָ ﬠִ יר מָ לְ אָ ה חָ מָ ס:
7:23ﬠ ֵ
אתי ָרﬠֵ י גוֹיִם ְוי ְָרשׁוּ אֶ ת־בָּ ֵתּיהֶ ם ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי גְּ אוֹן ﬠַ זִּ ים וְנִ חֲ לוּ ְמ ַק ְד ֵשׁיהֶ ם:
7:24וְהֵ בֵ ִ
וּב ְקשׁוּ ָשׁלוֹם ָואָ יִן:
ְ 7:25קפָ ָדה־בָ א ִ
ְתוֹרה תּ ֹאבַ ד ִמכֹּהֵ ן וְﬠֵ צָ ה ִמזְּ ֵקנִים:
וּב ְקשׁוּ חָ זוֹן ִמנּ ִָביא ו ָ
ל־שׁמוּﬠָ ה ִתּ ְהיֶה ִ
וּשׁמֻ ﬠָ ה אֶ ְ
7:26הֹ וָה ﬠַ ל־הֹ וָה תָּ בוֹא ְ
וּב ִמ ְשׁ ְפּ ֵטיהֶ ם אֶ ְשׁ ְפּ ֵטם
וֹתם ְ
ֱשׂה א ָ
ִידי ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ ִתּבָּ הַ לְ נָה ִמ ַדּ ְרכָּם אֶ ﬠ ֶ
7:27הַ מֶּ לֶ י ְִתאַ בָּ ל ְונ ִָשׂיא יִלְ בַּ שׁ ְשׁמָ מָ ה ו ֵ
ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
יוֹשׁ ִבים ְלפָ נָי ו ִַתּפֹּ ל ﬠָ לַ י ָשׁם יַד
ְהוּדה ְ
יתי וְזִ ְקנֵי י ָ
יוֹשׁב ְבּבֵ ִ
8:1וַי ְִהי בַּ ָשּׁנָה הַ ִשּׁ ִשּׁית בַּ ִשּׁ ִשּׁי בַּ חֲ ִמ ָשּׁה לַ חֹ ֶדשׁ אֲ נִי ֵ
אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה:
וּל ַמ ְﬠלָ ה כְּ ַמ ְראֵ ה־זֹהַ ר כְּ ﬠֵ ין
וּמ ָמּ ְתנָיו ְ
8:2וָאֶ ְראֶ ה ְו ִהנֵּה ְדמוּת כְּ מַ ְראֵ ה ִאישׁ ִממַּ ְראֵ ה מָ ְתנָיו וּלְ מַ טָּ ה אֵ שׁ ִ
הַ חַ ְשׁמַ לָ ה:

ְרוּשׁלַ ְָמה
ֹאשׁי ו ִַתּ ָשּׂא א ִֹתי רוּחַ בֵּ ין־הָ אָ ֶרץ וּבֵ ין הַ ָשּׁ ַמיִם ו ַָתּבֵ א א ִֹתי י ָ
8:3וַיִּ ְשׁלַ ח תַּ ְבנִית יָד וַיִּ ָקּחֵ נִי ְבּצִ יצִ ת ר ִ
מוֹשׁב סֵ ֶמל הַ ִקּנְאָ ה הַ ַמּ ְקנֶה:
ַ
ר־שׁם
ִימית הַ פּוֹנֶה צָפוֹנָה אֲ ֶשׁ ָ
ְבּמַ ְראוֹת אֱ ִהים אֶ ל־פֶּ תַ ח ַשׁﬠַ ר הַ פְּ נ ִ
יתי בַּ ִבּ ְקﬠָ ה:
ֵה־שׁם כְּ בוֹד אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל כַּמַּ ְראֶ ה אֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
8:4ו ְִהנּ ָ
ֹאמר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם ָשׂא־נָא ﬠֵ ינֶי ֶדּ ֶר צָפוֹנָה וָאֶ ָשּׂא ﬠֵ ינַי ֶדּ ֶר צָפוֹנָה ו ְִהנֵּה ִמצָּפוֹן ְל ַשׁﬠַ ר הַ ִמּזְ בֵּ חַ סֵ ֶמל
8:5וַיּ ֶ
הַ ִקּנְאָ ה הַ זֶּה בַּ ִבּאָ ה:
ַ 8:6ויּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם הֲ רֹאֶ ה אַ תָּ ה מהם מָ ה הֵ ם עֹ ִשׂים תּוֹﬠֵ בוֹת גְּ דֹלוֹת אֲ ֶשׁר בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל עֹ ִשׂים פֹּה ְל ָרחֳ ָקה
מֵ ﬠַ ל ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְו עוֹד ָתּשׁוּב ִתּ ְראֶ ה תּוֹﬠֵ בוֹת גְּ דֹלוֹת:
ַ 8:7ויָּבֵ א א ִֹתי אֶ ל־פֶּ תַ ח הֶ חָ ֵצר וָאֶ ְראֶ ה ו ְִהנֵּה חֹ ר־אֶ חָ ד בַּ ִקּיר:
תּ ר בַּ ִקּיר ו ְִה ֵנּה פֶּ תַ ח אֶ חָ ד:
8:8וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם חֲ תָ ר־נָא בַ ִקּיר וָאֶ ְח ֹ
8:9וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ י בּ ֹא ְוּראֵ ה אֶ ת־הַ תּוֹﬠֵ בוֹת הָ ָרעוֹת אֲ ֶשׁר הֵ ם עֹ ִשׂים ֹפּה:
וּבהֵ מָ ה ֶשׁ ֶקץ ְוכָל־גִּ לּוּלֵ י בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ְמחֻ ֶקּה ﬠַ ל־הַ ִקּיר סָ ִביב סָ ִביב:
8:10וָאָ בוֹא וָאֶ ְראֶ ה ו ְִהנֵּה כָל־תַּ ְבנִית ֶרמֶ שׂ ְ
ֲת ר
עֹמ ִדים לִ פְ נֵיהֶ ם ו ְִאישׁ ִמ ְקטַ ְרתּוֹ ְבּיָדוֹ וַﬠ ַ
ן־שׁפָ ן עֹמֵ ד ְבּתוֹכָם ְ
8:11ו ְִשׁ ְבﬠִ ים ִאישׁ ִמזִּ ְקנֵי בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ְויַאֲ ַז ְניָהוּ בֶ ָ
ֲﬠנַן־הַ ְקּטֹ ֶרת עֹלֶ ה:
ֹאמר אֵ לַ י הֲ ָר ִאיתָ בֶ ן־אָ ָדם אֲ ֶשׁר זִ ְקנֵי בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל עֹ ִשׂים בַּ חֹ ֶשׁ ִאישׁ ְבּחַ ְד ֵרי מַ ְשׂכִּ יתוֹ כִּ י א ְֹמ ִרים אֵ ין יְהוָה
8:12וַיּ ֶ
רֹאֶ ה אֹתָ נוּ ﬠָ זַב יְהוָה אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
8:13וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ י עוֹד תָּ שׁוּב ִתּ ְראֶ ה תּוֹﬠֵ בוֹת גְּ דֹלוֹת אֲ ֶשׁר־הֵ מָּ ה עֹ ִשׂים:
ֵה־שׁם הַ נּ ִָשׁים יֹ ְשׁבוֹת ְמבַ כּוֹת
ַ 8:14ויָּבֵ א א ִֹתי אֶ ל־פֶּ תַ ח ַשׁﬠַ ר בֵּ ית־יְהוָה אֲ ֶשׁר אֶ ל־הַ צָּ פוֹנָה ְו ִהנּ ָ
אֶ ת־הַ תַּ מּוּז:
ית בֶ ן־אָ ָדם עוֹד תָּ שׁוּב ִתּ ְראֶ ה תּוֹﬠֵ בוֹת גְּ דֹלוֹת מֵ אֵ לֶּ ה:
ֹאמר אֵ לַ י הֲ ָר ִא ָ
ַ 8:15ויּ ֶ
ִימית ו ְִהנֵּה־פֶ ַתח הֵ יכַל יְהוָה בֵּ ין הָ אוּלָ ם וּבֵ ין הַ ִמּזְ בֵּ חַ כְּ ﬠֶ ְשׂ ִרים וַחֲ ִמ ָשּׁה
ַ 8:16ויָּבֵ א א ִֹתי אֶ ל־חֲ ַצר בֵּ ית־יְהוָה הַ פְּ נ ִ
ִאישׁ אֲ חֹ ֵריהֶ ם אֶ ל־הֵ יכַל יְהוָה וּפְ נֵיהֶ ם ֵק ְד ָמה וְהֵ ָמּה ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִיתֶ ם ֵק ְדמָ ה לַ ָשּׁמֶ שׁ:
ְהוּדה ֵמﬠֲשׂוֹת אֶ ת־הַ תּוֹﬠֵ בוֹת אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ־פֹה כִּ י־מָ לְ אוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ
ית בֶ ן־אָ ָדם הֲ נ ֵָקל לְ בֵ ית י ָ
ֹאמר אֵ לַ י הֲ ָר ִא ָ
ַ 8:17ויּ ֶ
מוֹרה אֶ ל־אַ פָּ ם:
חָ ָמס ַויָּשֻׁ בוּ ְלהַ כְ ִﬠיסֵ נִי ו ְִהנָּם שׁ ְֹל ִחים אֶ ת־הַ זְּ ָ
אוֹתם:
ָ
ֹא־תחוֹס ﬠֵ ינִי וְל ֹא אֶ ְחמֹל ְו ָק ְראוּ ְבאָ זְ נַי קוֹל גָּדוֹל ְול ֹא אֶ ְשׁ ַמע
ֱשׂה ְבחֵ ָמה ל ָ
ְ 8:18וגַם־אֲ נִי אֶ ﬠ ֶ
9:1וַיִּ ְק ָרא ְבאָ זְ נַי קוֹל גָּדוֹל לֵ אמֹר ָק ְרבוּ פְּ ֻקדּוֹת הָ ﬠִ יר ו ְִאישׁ כְּ לִ י מַ ְשׁחֵ תוֹ ְבּיָדוֹ:
־שׁﬠַ ר הָ ﬠֶ לְ יוֹן אֲ ֶשׁ ר מָ פְ נֶה צָפוֹנָה ו ְִאישׁ כְּ ִלי ַמפָּ צוֹ ְבּיָדוֹ ו ְִאישׁ־אֶ חָ ד ְבּתוֹכָם
9:2ו ְִהנֵּה ִשׁ ָשּׁה אֲ נ ִָשׁים בָּ ִאים ִמ ֶדּ ֶר ַ
לָ בֻ שׁ בַּ ִדּים ו ְֶקסֶ ת הַ סֹּפֵ ר ְבּמָ ְתנָיו וַ ָיּבֹאוּ וַיַּﬠַ ְמדוּ אֵ ֶצל ִמזְ בַּ ח הַ ְנּחֹ ֶשׁת:
9:3וּכְ בוֹד אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ַנﬠֲלָ ה ֵמﬠַ ל הַ כְּ רוּב אֲ ֶשׁ ר הָ יָה ﬠָ לָ יו אֶ ל ִמפְ תַּ ן הַ בָּ יִת וַיִּ ְק ָרא אֶ ל־הָ ִאישׁ הַ לָּ ֻבשׁ הַ בַּ ִדּים
אֲ ֶשׁר ֶקסֶ ת הַ סֹּפֵ ר ְבּמָ ְתנָיו:
ל־מצְ חוֹת הָ אֲ נ ִָשׁים הַ נֶּאֱ נ ִָחים וְהַ נֶּאֱ נ ִָקים
ְרוּשׁלָ ִם ו ְִה ְתוִיתָ תָּ ו ﬠַ ִ
9:4וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אלו אֵ לָ יו ֲﬠבֹר ְבּתוֹ הָ ﬠִ יר ְבּתוֹ י ָ
ﬠַ ל כָּל־הַ תּוֹﬠֵ בוֹת הַ ַנּﬠֲשׂוֹת ְבּתוֹכָהּ:
9:5וּלְ אֵ לֶּ ה אָ ַמר ְבּאָ זְ נַי ﬠִ ְברוּ בָ ִﬠיר אַ חֲ ָריו וְהַ כּוּ על־אַ ל־תָּ חֹ ס עיניכם ﬠֵ י ְנכֶם וְאַ ל־תַּ ְחמֹלוּ:
וּמ ִמּ ְק ָדּ ִשׁי ָתּחֵ לּוּ
ל־תּגַּשׁוּ ִ
ָל־אישׁ אֲ ֶשׁר־ﬠָ לָ יו הַ ָתּו אַ ִ
וּבתוּלָ ה ְו ַטף ְונ ִָשׁים תַּ הַ ְרגוּ לְ ַמ ְשׁ ִחית וְﬠַ ל־כּ ִ
9:6ז ֵָקן בָּ חוּר ְ
וַיָּחֵ לּוּ בָּ אֲ נ ִָשׁים הַ זְּ ֵקנִים אֲ ֶשׁר לִ פְ ֵני הַ בָּ יִת:
וּמ ְלאוּ אֶ ת־הַ חֲ צֵ רוֹת חֲ לָ ִלים צֵאוּ ְויָצְ אוּ ו ְִהכּוּ בָ ִﬠיר:
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם ַט ְמּאוּ אֶ ת־הַ בַּ יִת ַ
ַ 9:7ויּ ֶ
ל־שׁאֵ ִרית
ַ 9:8וי ְִהי כְּ הַ כּוֹתָ ם ְונֵאשֲׁ אַ ר אָ נִי וָאֶ פְּ לָ ה ﬠַ ל־פָּ נַי וָאֶ זְ ﬠַ ק ָואֹמַ ר אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְהוִה הֲ מַ ְשׁ ִחית אַ ָתּה אֵ ת ָכּ ְ
רוּשׁלָ ִם:
י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ָשׁפְ כְּ אֶ ת־חֲ מָ ְת ﬠַ ל־ ְי ָ
ִיהוּדה גָּדוֹל ִבּ ְמאֹד ְמאֹד ו ִַתּ ָמּלֵ א הָ אָ ֶרץ ָדּ ִמים וְהָ ִﬠיר ָמ ְלאָ ה מֻ ֶטּה כִּ י אָ ְמ רוּ ﬠָ זַב
9:9וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י ﬠֲון בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
יְהוָה אֶ ת־הָ אָ ֶרץ וְאֵ ין יְהוָה רֹאֶ ה:
ֹאשׁם נָתָ ִתּי:
ְ 9:10וגַם־אֲ נִי ל ֹא־תָ חוֹס ﬠֵ ינִי ְול ֹא אֶ ְחמֹל ַדּ ְרכָּם ְבּר ָ
יתנִי:
יתי כאשר כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וִּ ָ
9:11ו ְִהנֵּה הָ ִאישׁ ְלבֻ שׁ הַ בַּ ִדּים אֲ ֶשׁר הַ ֶקּסֶ ת ְבּ ָמ ְתנָיו ֵמ ִשׁיב ָדּבָ ר לֵ אמֹר ﬠָ ִשׂ ִ
10:1וָאֶ ְראֶ ה ו ְִהנֵּה אֶ ל־הָ ָר ִקיﬠַ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ הַ כְּ רֻ ִבים כְּ אֶ בֶ ן סַ פִּ יר כְּ מַ ְראֵ ה ְדּמוּת כִּ סֵּ א ִנ ְראָ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם:
רוּבים וּמַ לֵּ א חָ פְ נֶי ַגחֲ לֵ י־אֵ שׁ
ֹאמר בּ ֹא אֶ ל־בֵּ ינוֹת לַ גַּלְ גַּל אֶ ל־תַּ חַ ת לַ כְּ ִ
10:2וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הָ ִאישׁ ְל ֻבשׁ הַ בַּ ִדּים וַיּ ֶ
ִמבֵּ ינוֹת לַ כְּ רֻ ִבים וּזְ רֹק ﬠַ ל־הָ ﬠִ יר וַיָּב ֹא ְלﬠֵ ינָי:
נִימית:
ימין לַ בַּ יִת ְבּבֹאוֹ הָ ִאישׁ וְהֶ ﬠָ נָן מָ לֵ א אֶ ת־הֶ חָ ֵצר הַ פְּ ִ
עֹמ ִדים ִמ ִ
10:3וְהַ כְּ ֻר ִבים ְ
10:4וַיּ ָָרם כְּ בוֹד־יְהוָה ֵמﬠַ ל הַ כְּ רוּב ﬠַ ל ִמפְ תַּ ן הַ בָּ יִת וַיִּ ָמּלֵ א הַ בַּ יִת אֶ ת־הֶ ﬠָ נָן וְהֶ חָ ֵצ ר ָמ ְלאָ ה אֶ ת־ ֹנגַהּ כְּ בוֹד יְהוָה:
ל־שׁ ַדּי ְבּ ַד ְבּ רוֹ:
רוּבים ִנ ְשׁמַ ע ﬠַ ד־הֶ חָ ֵצר הַ ִחי ֹצנָה כְּ קוֹל אֵ ַ
10:5וְקוֹל ַכּנְפֵ י הַ כְּ ִ
רוּבים ַו ָיּב ֹא וַ ַיּ ֲﬠמֹד אֵ צֶל
ַ 10:6וי ְִהי ְבּצַוּתוֹ אֶ ת־הָ ִאישׁ ְלבֻ שׁ־הַ בַּ ִדּים לֵ אמֹר ַקח אֵ שׁ ִמבֵּ ינוֹת לַ גּ ְַלגַּל ִמבֵּ ינוֹת לַ כְּ ִ
הָ אוֹפָ ן:

רוּבים אֶ ל־הָ אֵ שׁ אֲ ֶשׁר בֵּ ינוֹת הַ כְּ ֻר ִבים וַיִּ ָשּׂא וַיִּ תֵּ ן אֶ ל־חָ פְ ֵני ְלבֻ שׁ הַ בַּ ִדּים
10:7וַיִּ ְשׁלַ ח הַ כְּ רוּב אֶ ת־יָדוֹ ִמבֵּ ינוֹת לַ כְּ ִ
וַיִּ ַקּח וַ ֵיּצֵא:
ַ 10:8ויּ ֵָרא לַ כְּ רֻ ִבים ַתּ ְבנִית יַד־אָ ָדם תַּ חַ ת ַכּנְפֵ יהֶ ם:
רוּבים אוֹפַ ן אֶ חָ ד אֵ צֶל הַ כְּ רוּב אֶ חָ ד וְאוֹפַ ן אֶ חָ ד אֵ צֶל הַ כְּ רוּב אֶ חָ ד
10:9וָאֶ ְראֶ ה ו ְִהנֵּה אַ ְרבָּ ﬠָ ה אוֹפַ נִּים אֵ צֶל הַ כְּ ִ
וּמַ ְראֵ ה הָ אוֹפַ נִּים כְּ ﬠֵ ין אֶ בֶ ן ַתּ ְר ִשׁישׁ:
10:10וּמַ ְראֵ יהֶ ם ְדּמוּת אֶ חָ ד לְ אַ ְרבַּ ﬠְ תָּ ם כַּאֲ ֶשׁר י ְִהיֶה הָ אוֹפַ ן ְבּתוֹ הָ אוֹפָ ן:
ְ 10:11בּלֶ כְ תָּ ם אֶ ל־אַ ְרבַּ ﬠַ ת ִר ְבﬠֵ יהֶ ם יֵלֵ כוּ ל ֹא יִסַּ בּוּ ְבּלֶ כְ ָתּם כִּ י הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר־י ְִפנֶה הָ ר ֹאשׁ אַ חֲ ָריו יֵלֵ כוּ ל ֹא יִסַּ בּוּ
ְבּלֶ כְ תָּ ם:
ִידיהֶ ם ְו ַכנְפֵ יהֶ ם וְהָ אוֹפַ נִּים ְמלֵ ִאים ﬠֵ י ַניִם סָ ִביב ְלאַ ְרבַּ ְﬠתָּ ם אוֹפַ נֵּיהֶ ם:
ָל־בּ ָשׂ ָרם ְוגַבֵּ הֶ ם ו ֵ
ְ 10:12וכ ְ
קוֹרא הַ גַּלְ גַּל ְבּאָ זְ נָי:
10:13לָ אוֹפַ נִּים לָ הֶ ם ָ
ָשׁר:
יﬠי ְפּנֵי־נ ֶ
ישׁי ְפּנֵי אַ ְריֵה וְהָ ְר ִב ִ
10:14וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה פָ נִים לְ אֶ חָ ד פְּ נֵי הָ אֶ חָ ד פְּ נֵי הַ כְּ רוּב וּפְ נֵי הַ ֵשּׁנִי פְּ נֵי אָ ָדם וְהַ ְשּׁ ִל ִ
יתי ִבּנְהַ ר־כְּ בָ ר:
רוּבים ִהיא הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
ַ 10:15ו ֵיּרֹמּוּ הַ כְּ ִ
רוּבים אֶ ת־ ַכּנְפֵ יהֶ ם לָ רוּם מֵ ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ ל ֹא־יִסַּ בּוּ
וּב ְשׂאֵ ת הַ כְּ ִ
רוּבים יֵלְ כוּ הָ אוֹפַ נִּים אֶ צְ לָ ם ִ
וּבלֶ כֶת הַ כְּ ִ
ְ 10:16
הָ אוֹפַ נִּים גַּם־הֵ ם ֵמאֶ צְ לָ ם:
רוֹמם יֵרוֹמּוּ אוֹתָ ם כִּ י רוּחַ הַ חַ יָּה בָּ הֶ ם:
וּב ָ
ְ 10:17בּﬠָ ְמ ָדם יַ ֲﬠמֹדוּ ְ
רוּבים:
10:18וַיֵּצֵא כְּ בוֹד יְהוָה מֵ ﬠַ ל ִמ ְפ ַתּן הַ בָּ יִת וַ ַיּ ֲﬠמֹד ﬠַ ל־הַ כְּ ִ
רוּבים אֶ ת־ ַכּנְפֵ יהֶ ם וַיֵּרוֹמּוּ ִמן־הָ אָ ֶרץ ְלﬠֵ י ַני ְבּצֵאתָ ם וְהָ אוֹפַ נִּים ְלﬠ ָֻמּ ָתם וַ ַיּ ֲﬠמֹד פֶּ ַתח ַשׁﬠַ ר
10:19וַיִּ ְשׂאוּ הַ כְּ ִ
בֵּ ית־יְהוָה הַ ַקּ ְדמוֹנִי וּכְ בוֹד אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֲלֵ יהֶ ם ִמלְ מָ ﬠְ לָ ה:
רוּבים הֵ ָמּה:
יתי ַתּחַ ת אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּנְהַ ר־כְּ בָ ר וָאֵ ַדע כִּ י כְ ִ
ִ 10:20היא הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
10:21אַ ְרבָּ ﬠָ ה אַ ְרבָּ ﬠָ ה פָ נִים לְ אֶ חָ ד וְאַ ְרבַּ ע כְּ נָפַ יִם לְ אֶ חָ ד ְוּדמוּת י ְֵדי אָ ָדם ַתּחַ ת ַכּנְפֵ יהֶ ם:
ְאוֹתם ִאישׁ אֶ ל־ﬠֵ בֶ ר פָּ נָיו יֵלֵ כוּ:
יתי ﬠַ ל־נְהַ ר־כְּ בָ ר ַמ ְראֵ יהֶ ם ו ָ
ְ 10:22וּדמוּת ְפּנֵיהֶ ם הֵ מָּ ה הַ פָּ נִים אֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
ל־שׁﬠַ ר בֵּ ית־יְהוָה הַ ַקּ ְדמוֹנִי הַ פּוֹנֶה ָק ִדימָ ה ו ְִהנֵּה ְבּפֶ ַתח הַ ַשּׁﬠַ ר ﬠֶ ְשׂ ִרים
11:1ו ִַתּ ָשּׂא א ִֹתי רוּחַ ו ַָתּבֵ א אֹ ִתי אֶ ַ
ן־בּ ָניָהוּ ָשׂ ֵרי הָ ﬠָ ם:
ת־פּלַ ְטיָהוּ בֶ ְ
ְ
וַחֲ ִמ ָשּׁה ִאישׁ וָאֶ ְראֶ ה ְבתוֹכָם אֶ ת־יַאֲ ַז ְניָה בֶ ן־ﬠַ זֻּר וְאֶ
ת־רע בָּ ִﬠיר הַ זּ ֹאת:
ֹאמר אֵ לָ י בֶּ ן־אָ ָדם אֵ לֶּ ה הָ אֲ נ ִָשׁים הַ חֹ ְשׁ ִבים אָ וֶן וְהַ יֹּ ﬠֲצִ ים ﬠֲצַ ָ
ַ 11:2ויּ ֶ
אֹמ ִרים ל ֹא ְב ָקרוֹב ְבּנוֹת בָּ ִתּים ִהיא הַ ִסּיר וַאֲ נ ְַחנוּ הַ בָּ ָשׂר:
11:3הָ ְ
11:4לָ כֵן ִהנָּבֵ א ﬠֲלֵ יהֶ ם ִהנָּבֵ א בֶּ ן־אָ ָדם:
ֹאמר אֵ לַ י אֱ מֹר כֹּה־אָ ַמ ר יְהוָה כֵּן אֲ מַ ְרתֶּ ם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל וּמַ ﬠֲלוֹת רוּחֲ כֶם אֲ נִי י ְַדﬠְ ִתּיהָ :
11:5ו ִַתּ ֹפּל ﬠָ לַ י רוּחַ יְהוָה וַיּ ֶ
אתם חוּצ ֶֹתיהָ חָ לָ ל:
וּמלֵּ ֶ
יתם חַ לְ לֵ יכֶם בָּ ִﬠיר הַ זּ ֹאת ִ
ִ 11:6ה ְרבֵּ ֶ
11:7לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה חַ ְללֵ יכֶם אֲ ֶשׁר ַשׂ ְמתֶּ ם ְבּתוֹכָהּ הֵ מָּ ה הַ בָּ ָשׂר ו ְִהיא הַ ִסּיר וְאֶ ְתכֶם אוֹצִ יא ִמתּוֹכָהּ:
11:8חֶ ֶרב י ְֵראתֶ ם וְחֶ ֶרב אָ ִביא ﬠֲלֵ יכֶם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
יתי בָ כֶם ְשׁפָ ִטים:
ְהוֹצֵאתי אֶ ְתכֶם ִמתּוֹכָהּ ְונ ַָת ִתּי אֶ ְתכֶם ְבּיַד־ז ִָרים וְﬠָ ִשׂ ִ
ִ
11:9ו
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
11:10בַּ חֶ ֶרב ִתּפֹּלוּ ﬠַ ל־גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ְשׁפּוֹט אֶ ְתכֶם ו ַ
ֹא־ת ְהיֶה לָ כֶם לְ ִסיר וְאַ תֶּ ם ִתּ ְהיוּ ְבתוֹכָהּ לְ בָ ָשׂר אֶ ל־גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ְשׁ ֹפּט אֶ ְתכֶם:
ִ 11:11היא ל ִ
יבוֹתיכֶם
יתם וּכְ ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ְס ִב ֵ
וּמ ְשׁפָּ טַ י ל ֹא ﬠ ֲִשׂ ֶ
ִידﬠְ ֶתּם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה אֲ ֶשׁ ר ְבּחֻ ַקּי ל ֹא הֲ לַ כְ ֶתּם ִ
11:12ו ַ
ﬠ ֲִשׂיתֶ ם:
ן־בּ ָניָה מֵ ת וָאֶ ֹפּל ﬠַ ל־פָּ נַי וָאֶ זְ ﬠַ ק קוֹל־גָּדוֹל וָא ַֹמר אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְהוִה כָּלָ ה אַ ָתּה
11:13וַי ְִהי כְּ ִהנּ ְָב ִאי וּפְ לַ ְטיָהוּ בֶ ְ
עֹ ֶשׂה אֵ ת ְשׁאֵ ִרית י ְִשׂ ָראֵ ל:
11:14וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
ְרוּשׁלַ ִם ַרחֲ קוּ מֵ ﬠַ ל יְהוָה לָ נוּ
11:15בֶּ ן־אָ ָדם אַ חֶ י אַ נְ ֵשׁי גְ אֻ לָּ ֶת ְוכָל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ֻכּ ה אֲ ֶשׁר אָ ְמרוּ לָ הֶ ם יֹ ְשׁבֵ י י ָ
מוֹר ָשׁה:
נִתּנָה הָ אָ ֶרץ לְ ָ
ִהיא ְ
יצוֹתים בָּ אֲ ָרצוֹת וָאֱ ִהי לָ הֶ ם ְל ִמ ְק ָדּשׁ ְמﬠַ ט
ִ
11:16לָ כֵן אֱ מֹר כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה כִּ י ִה ְרחַ ְק ִתּים בַּ גּוֹיִם וְכִ י הֲ פִ
בָּ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ ָשׁם:
נְפֹצוֹתם בָּ הֶ ם
ֶ
11:17לָ כֵן אֱ מֹר כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ְו ִקבַּ צְ ִתּי אֶ ְתכֶם ִמן־הָ ﬠַ ִמּים וְאָ סַ ְפ ִתּי אֶ ְתכֶם ִמן־הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר
ְונָתַ ִתּי לָ כֶם אֶ ת־אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָל־שׁקּוּצֶ יהָ וְאֶ ת־כָּל־תּוֹﬠֲבוֹתֶ יהָ ִמ ֶמּנָּה:
אוּ־שׁמָּ ה וְהֵ ִסירוּ אֶ ת־כּ ִ
ָ
11:18וּבָ
ְ 11:19ונָתַ ִתּי לָ הֶ ם לֵ ב אֶ חָ ד וְרוּחַ חֲ ָד ָשׁה אֶ תֵּ ן ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וַהֲ ִסר ִֹתי לֵ ב הָ אֶ בֶ ן ִמ ְבּ ָשׂ ָרם ְונ ַָת ִתּי לָ הֶ ם לֵ ב בָּ ָשׂר:
ת־מ ְשׁפָּ טַ י י ְִשׁ ְמרוּ וְﬠָ שׂוּ אֹתָ ם וְהָ יוּ־לִ י לְ ﬠָ ם וַאֲ נִי אֶ ְהיֶה לָ הֶ ם לֵ א ִהים:
ִ
11:20לְ מַ ﬠַ ן ְבּחֻ קֹּתַ י יֵלֵ כוּ וְאֶ
ֹאשׁם נ ַָת ִתּי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
11:21וְאֶ ל־לֵ ב ִשׁקּוּצֵיהֶ ם וְתוֹﬠֲבוֹתֵ יהֶ ם לִ בָּ ם הֹ לֵ ַדּ ְרכָּם ְבּר ָ
רוּבים אֶ ת־ ַכּנְפֵ יהֶ ם וְהָ אוֹפַ נִּים לְ ﬠֻמָּ תָ ם וּכְ בוֹד אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֲלֵ יהֶ ם ִמ ְל ָמ ְﬠלָ ה:
11:22וַיִּ ְשׂאוּ הַ כְּ ִ

11:23וַיַּﬠַ ל כְּ בוֹד יְהוָה מֵ ﬠַ ל תּוֹ הָ ﬠִ יר וַ ַיּ ֲﬠמֹד ﬠַ ל־הָ הָ ר אֲ ֶשׁר ִמ ֶקּ ֶדם לָ ִﬠיר:
יתי:
ימה אֶ ל־הַ גּוֹלָ ה בַּ ַמּ ְראֶ ה ְבּרוּחַ אֱ ִהים ַויַּﬠַ ל ֵמﬠָ לַ י הַ מַּ ְראֶ ה אֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
11:24וְרוּחַ נְ ָשׂאַ ְתנִי ו ְַתּ ִביאֵ נִי כ ְַשׂ ִדּ ָ
ָל־דּ ְב ֵרי ְיהוָה אֲ ֶשׁר הֶ ְראָ נִי:
11:25וָאֲ ַדבֵּ ר אֶ ל־הַ גּוֹלָ ה אֵ ת כּ ִ
מ ר:
12:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
12:2בֶּ ן־אָ ָדם ְבּתוֹ בֵּ ית־הַ ֶמּ ִרי אַ ָתּה יֹ ֵשׁב אֲ ֶשׁר ﬠֵ י ַניִם לָ הֶ ם ִל ְראוֹת ְול ֹא ָראוּ אָ זְ ַניִם לָ הֶ ם ִל ְשׁמֹﬠַ ְול ֹא ָשׁ ֵמעוּ כִּ י
בֵּ ית ְמ ִרי הֵ ם:
ל־מקוֹם אַ חֵ ר ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם אוּלַ י ִי ְראוּ
קוֹמ אֶ ָ
ֲשׂה לְ כְּ לֵ י גוֹלָ ה וּגְ לֵ ה יוֹמָ ם לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם ְוגָלִ יתָ ִמ ְמּ ְ
12:3וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם ﬠ ֵ
כִּ י בֵּ ית ְמ ִרי הֵ ָמּה:
12:4וְהוֹצֵאתָ כֵלֶ י כִּ כְ לֵ י גוֹלָ ה יוֹמָ ם לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם וְאַ תָּ ה תֵּ צֵא בָ ﬠֶ ֶרב לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם כְּ מוֹצָאֵ י גּוֹלָ ה:
ר־ל בַ ִקּיר וְהוֹצֵאתָ בּוֹ:
ְ 12:5לﬠֵ ינֵיהֶ ם חֲ תָ ְ
נְת ִתּי לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 12:6לﬠֵ ינֵיהֶ ם ﬠַ ל־כָּתֵ ף ִתּ ָשּׂא בָּ ﬠֲלָ ָטה תוֹצִ יא פָּ נֶי ְתכַסֶּ ה ְול ֹא ִת ְראֶ ה אֶ ת־הָ אָ ֶרץ כִּ י־מוֹפֵ ת ַ
ָתף
ֵאתי ﬠַ ל־כּ ֵ
י־לי בַ ִקּיר ְבּ ָיד בָּ ﬠֲלָ ָטה הוֹצ ִ
יוֹמם וּבָ ﬠֶ ֶרב חָ ַת ְר ִתּ ִ
ֵאתי כִּ כְ לֵ י גוֹלָ ה ָ
ֵיתי כֵּלַ י הוֹצ ִ
12:7וָאַ ﬠַ שׂ כֵּן כַּאֲ ֶשׁר ֻצוּ ִ
אתי ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם:
ָשׂ ִ
נ ָ
מ ר:
12:8וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י בַּ בּ ֶֹקר לֵ א ֹ
12:9בֶּ ן־אָ ָדם הֲ ל ֹא אָ ְמרוּ אֵ לֶ י בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל בֵּ ית הַ ֶמּ ִרי ָמה אַ ָתּה עֹ ֶשׂה:
ירוּשׁלַ ִם ְוכָל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־הֵ ָמּה ְבתוֹכָם:
ָ
12:10אֱ מֹר אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה הַ נּ ִָשׂיא הַ מַּ ָשּׂא הַ זֶּה ִבּ
יתי כֵּן יֵﬠָ ֶשׂה לָ הֶ ם בַּ גּוֹלָ ה בַ ְשּׁ ִבי יֵלֵ כוּ:
12:11אֱ מֹר אֲ נִי מוֹפֶ ְתכֶם כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
ִשּׂא בָּ ﬠֲלָ טָ ה ְויֵצֵא בַּ ִקּיר י ְַח ְתּר ְלהוֹצִ יא בוֹ פָּ נָיו ְיכַסֶּ ה יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ִי ְראֶ ה
ר־בּתוֹכָם אֶ ל־כּ ֵָתף י ָ
12:12וְהַ נּ ִָשׂיא אֲ ֶשׁ ְ
לַ ﬠַ יִן הוּא אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ְשׁם יָמוּת:
ְאוֹתהּ ל ֹא־י ְִראֶ ה ו ָ
אתי אֹתוֹ בָ בֶ לָ ה אֶ ֶרץ כּ ְַשׂ ִדּים ו ָ
צוּד ִתי וְהֵ בֵ ִ
ְנִתפַּ שׂ ִבּ ְמ ָ
ת־ר ְשׁ ִתּי ﬠָ לָ יו ו ְ
12:13וּפָ ַר ְשׂ ִתּי אֶ ִ
ֹתיו עזרה ﬠֶ זְ רוֹ ְוכָל־אֲ גַפָּ יו אֱ ז ֶָרה ְלכָל־רוּחַ וְחֶ ֶרב אָ ִריק אַ חֲ ֵריהֶ ם:
ְ 12:14וכֹל אֲ ֶשׁר ְס ִביב ָ
יתי אוֹתָ ם בָּ אֲ ָרצוֹת:
אוֹתם בַּ גּוֹיִם ְוז ִֵר ִ
ָ
ְ 12:15וי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה בַּ הֲ ִפיצִ י
וּמ ָדּבֶ ר ְל ַמﬠַ ן יְסַ ְפּרוּ אֶ ת־כָּל־תּוֹﬠֲבוֹתֵ יהֶ ם בַּ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ ָשׁם
ְהוֹת ְר ִתּי ֵמהֶ ם אַ נְ ֵשׁי ִמ ְספָּ ר ֵמחֶ ֶרב ֵמ ָרﬠָ ב ִ
12:16ו ַ
ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
12:17וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
וּב ְדאָ גָה ִתּ ְשׁ ֶתּה:
ימי ְבּ ָרגְ זָה ִ
וּמ ֶ
12:18בֶּ ן־אָ ָדם לַ ְח ְמ ְבּ ַרﬠַ שׁ תּ ֹאכֵל ֵ
ְרוּשׁלַ ִם אֶ ל־אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ְחמָ ם ִבּ ְדאָ גָה י ֹאכֵלוּ
יוֹשׁבֵ י י ָ
12:19וְאָ מַ ְרתָּ אֶ ל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ְל ְ
וּמֵ ימֵ יהֶ ם ְבּ ִשׁמָּ מוֹן י ְִשׁתּוּ לְ מַ ﬠַ ן תֵּ ַשׁם אַ ְרצָהּ ִמ ְמּ אָ הּ מֵ חֲ מַ ס כָּל־הַ יֹּ ְשׁ ִבים בָּ הּ:
ִיד ְﬠתֶּ ם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
נּוֹשׁבוֹת תֶּ חֱ ַר ְבנָה וְהָ אָ ֶרץ ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה ו ַ
12:20וְהֶ ﬠָ ִרים הַ ָ
12:21וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
12:22בֶּ ן־אָ ָדם מָ ה־הַ מָּ ָשׁל הַ זֶּה לָ כֶם ﬠַ ל־אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר יַאַ ְרכוּ הַ יּ ִָמים וְאָ בַ ד כָּל־חָ זוֹן:
ם־דּבֵּ ר
12:23לָ כֵן אֱ מֹר אֲ לֵ יהֶ ם ֹכּה־אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְשׁבַּ ִתּי אֶ ת־הַ ָמּ ָשׁל הַ זֶּה וְל ֹא־י ְִמ ְשׁלוּ אֹ תוֹ עוֹד ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִא ַ
אֲ לֵ יהֶ ם ָק ְרבוּ הַ יּ ִָמים ְוּדבַ ר כָּל־חָ זוֹן:
וּמ ְקסַ ם חָ לָ ק ְבּתוֹ בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
12:24כִּ י ל ֹא י ְִהיֶה עוֹד כָּל־חֲ זוֹן ָשׁוְא ִ
ימיכֶם בֵּ ית הַ מֶּ ִרי אֲ ַדבֵּ ר ָדּבָ ר
12:25כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֲ ַדבֵּ ר אֵ ת אֲ ֶשׁ ר אֲ ַדבֵּ ר ָדּבָ ר ְויֵﬠָ ֶשׂה ל ֹא ִת ָמּ ֵשׁ עוֹד כִּ י ִב ֵ
יתיו נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
וַﬠ ֲִשׂ ִ
12:26וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
וּל ִﬠ ִתּים ְרחוֹקוֹת הוּא נִבָּ א:
אֹמ ִרים הֶ חָ זוֹן אֲ ֶשׁר־הוּא חֹ זֶה ְלי ִָמים ַר ִבּים ְ
12:27בֶּ ן־אָ ָדם ִהנֵּה בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
ָל־דּבָ ָרי אֲ ֶשׁר אֲ ַדבֵּ ר ָדּבָ ר ְויֵﬠָ ֶשׂה נְאֻ ם אֲ ֹדנָי
ֹא־תמָּ ֵשׁ עוֹד כּ ְ
12:28לָ כֵן אֱ מֹר אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ל ִ
יְהוִה:
מ ר:
13:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
13:2בֶּ ן־אָ ָדם ִהנָּבֵ א אֶ ל־נ ְִביאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הַ נִּבָּ ִאים וְאָ מַ ְרתָּ לִ נ ְִביאֵ י ִמלִּ בָּ ם ִשׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־יְהוָה:
יאים הַ נְּבָ ִלים אֲ ֶשׁר הֹ לְ כִ ים אַ חַ ר רוּחָ ם וּלְ ִבלְ ִתּי ָראוּ:
נְּב ִ
13:3כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הוֹי ﬠַ ל־הַ ִ
13:4כְּ שֻׁ ﬠָ לִ ים בָּ חֳ ָרבוֹת נ ְִביאֶ י י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יוּ:
13:5ל ֹא ﬠ ֲִליתֶ ם בַּ פְּ ָרצוֹת ו ִַתּגְ ְדּרוּ ג ֵָדר ﬠַ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ֲﬠמֹד בַּ ִמּ ְלחָ מָ ה ְבּיוֹם יְהוָה:
13:6חָ זוּ ָשׁוְא ו ְֶקסֶ ם ָכּזָב הָ א ְֹמ ִרים נְאֻ ם־יְהוָה וַיהוָה ל ֹא ְשׁלָ חָ ם ְויִחֲ לוּ ְל ַקיֵּם ָדּבָ ר:
ְאֹמ ִרים נְאֻ ם־יְהוָה וַאֲ נִי ל ֹא ִדבַּ ְר ִתּי:
וּמ ְקסַ ם ָכּזָב אֲ ַמ ְר ֶתּם ו ְ
יתם ִ
ֵה־שׁוְא חֲ זִ ֶ
13:7הֲ לוֹא ַמחֲ ז ָ
13:8לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן ַדּבֶּ ְרכֶם ָשׁוְא וַחֲ זִ יתֶ ם ָכּזָב לָ כֵן ִה ְננִי אֲ לֵ יכֶם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:

וּבכְ תָ ב בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא ִיכָּתֵ בוּ
יאים הַ חֹ זִ ים ָשׁוְא וְהַ קֹּ ְס ִמים ָכּזָב ְבּסוֹד ﬠַ ִמּי ל ֹא־י ְִהיוּ ִ
13:9וְהָ יְתָ ה י ִָדי אֶ ל־הַ נּ ְִב ִ
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י אֲ נִי אֲ ֹדנָי יְהוִה:
וְאֶ ל־אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא יָבֹאוּ ו ַ
מ ר ָשׁלוֹם וְאֵ ין ָשׁלוֹם וְהוּא ֹבּנֶה חַ יִץ ו ְִהנָּם ָט ִחים ֹאתוֹ ָתּפֵ ל:
וּביַﬠַ ן ִה ְטעוּ אֶ ת־ﬠַ ִמּי לֵ א ֹ
13:10יַﬠַ ן ְ
פֹּלנָה וְרוּחַ ְסﬠָ רוֹת ְתּבַ ֵקּﬠַ :
שׁוֹטף וְאַ ֵתּנָה אַ ְבנֵי אֶ ְלגּ ִָבישׁ ִתּ ְ
ֵ
ֶשׁם
ל־טחֵ י ָתפֵ ל ְויִפֹּל הָ יָה גּ ֶ
13:11אֱ מֹר אֶ ָ
13:12ו ְִהנֵּה נָפַ ל הַ ִקּיר הֲ לוֹא יֵאָ מֵ ר אֲ לֵ יכֶם אַ יֵּה הַ ִטּיחַ אֲ ֶשׁר ַט ְח ֶתּם:
ֶשׁם שׁ ֵֹטף ְבּאַ ִפּי י ְִהיֶה וְאַ ְבנֵי אֶ ְלגּ ִָבישׁ ְבּחֵ ָמה
־סﬠָ רוֹת בַּ חֲ מָ ִתי ְוג ֶ
וּב ַקּﬠְ ִתּי רוּחַ ְ
13:13לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִ
לְ כָלָ ה:
ִיד ְﬠ ֶתּם
יתם ְבּתוֹכָהּ ו ַ
־ט ְחתֶּ ם ָתּפֵ ל ו ְִהגּ ְַﬠ ִתּיהוּ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ וְנִ גְ לָ ה ְי ֹסדוֹ ְונ ְָפלָ ה וּכְ ִל ֶ
13:14וְהָ ַר ְס ִתּי אֶ ת־הַ ִקּיר אֲ ֶשׁר ַ
כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
יתי אֶ ת־חֲ ָמ ִתי בַּ ִקּיר וּבַ טָּ ִחים אֹתוֹ תָּ פֵ ל וְאֹמַ ר לָ כֶם אֵ ין הַ ִקּיר וְאֵ ין הַ ָטּ ִחים אֹתוֹ:
13:15וְכִ לֵּ ִ
רוּשׁלַ ִם וְהַ חֹ זִ ים לָ הּ חֲ זוֹן ָשׁ ם וְאֵ ין ָשׁ ם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה:
נִבּ ִאים אֶ ל־ ְי ָ
13:16נ ְִביאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְ
ל־בּנוֹת ﬠַ ְמּ הַ ִמּ ְתנ ְַבּאוֹת ִמ ִלּ ְבּהֶ ן ו ְִהנָּבֵ א ﬠֲלֵ יהֶ ן:
13:17וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם ִשׂים פָּ נֶי אֶ ְ
13:18וְאָ מַ ְרתָּ כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הוֹי ִל ְמתַ ְפּ רוֹת כְּ סָ תוֹת ﬠַ ל כָּל־אַ צִּ ילֵ י י ַָדי ְו עֹשׂוֹת הַ ִמּ ְספָּ חוֹת ﬠַ ל־ ר ֹאשׁ
צוֹד ְדנָה לְ ﬠַ ִמּי וּנְפָ שׁוֹת לָ ֶכנָה ְתחַ יֶּינָה:
צוֹדד נְפָ שׁוֹת הַ נְּפָ שׁוֹת ְתּ ֵ
כָּל־קוֹמָ ה לְ ֵ
וּלחַ יּוֹת נְפָ שׁוֹת
מוּתנָה ְ
ֹא־ת ֶ
תוֹתי לֶ חֶ ם ְלהָ ִמית נְפָ שׁוֹת אֲ ֶשׁר ל ְ
וּב ְפ ֵ
13:19ו ְַתּחַ לֶּ לְ נָה א ִֹתי אֶ ל־ﬠַ ִמּי ְבּ ַשׁﬠֲלֵ י ְשׂעֹ ִרים ִ
ֹא־ת ְחיֶינָה ְבּ ַכזּ ְֶבכֶם לְ ﬠַ ִמּי שׁ ְֹמﬠֵ י ָכזָב:
אֲ ֶשׁר ל ִ
תוֹתי ֶכנָה אֲ ֶשׁ ר אַ תֵּ נָה ְמצ ְֹדדוֹת ָשׁם אֶ ת־הַ נְּפָ שׁוֹת ְל ֹפ ְרחוֹת ְו ָק ַר ְﬠ ִתּי
13:20לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנְ נִי אֶ ל־כִּ ְסּ ֵ
רוֹעֹתיכֶם ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי אֶ ת־הַ נְּפָ שׁוֹת אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ְמצ ְֹדדוֹת אֶ ת־נְפָ ִשׁים ְלפֹ ְרחֹ ת:
ֵ
אֹתם ֵמﬠַ ל זְ
ָ
ִיד ְﬠ ֶתּן כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
צוּדה ו ַ
צַּל ִתּי אֶ ת־ﬠַ ִמּי ִמיּ ְֶדכֶן וְל ֹא־י ְִהיוּ עוֹד ְבּי ְֶדכֶן ִל ְמ ָ
ת־מ ְס ְפּחֹ תֵ יכֶם ו ְִה ְ
ִ
13:21ו ְָק ַר ְﬠ ִתּי אֶ
ב־צַדּיק ֶשׁ ֶקר וַאֲ נִי ל ֹא ִהכְ אַ ְב ִתּיו וּלְ חַ זֵּ ק י ְֵדי ָר ָשׁע לְ ִבלְ ִתּי־שׁוּב ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ָרע לְ הַ חֲ יֹ תוֹ:
ִ
13:22יַﬠַ ן הַ כְ אוֹת לֵ
ִיד ְﬠ ֶתּן כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ֹא־ת ְקסַ ְמנָה עוֹד ו ְִה ַצּלְ ִתּי אֶ ת־ﬠַ ִמּי ִמיּ ְֶדכֶן ו ַ
13:23לָ כֵן ָשׁוְא ל ֹא ֶתחֱ זֶינָה ו ְֶקסֶ ם ל ִ
14:1וַיָּבוֹא אֵ לַ י אֲ נ ִָשׁים ִמזִּ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְֵשׁבוּ לְ פָ נָי:
מ ר:
14:2וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
וּמכְ שׁוֹל ﬠֲונָם נ ְָתנוּ ֹנכַח ְפּנֵיהֶ ם הַ ִא ָדּרֹשׁ ִא ָדּ ֵרשׁ
14:3בֶּ ן־אָ ָדם הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה הֶ ﬠֱלוּ גִ לּוּלֵ יהֶ ם ﬠַ ל־לִ בָּ ם ִ
לָ הֶ ם:
14:4לָ כֵן ַדּבֵּ ר־אוֹתָ ם וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאישׁ ִאישׁ ִמבֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁ ר יַﬠֲלֶ ה אֶ ת־גִּ לּוּלָ יו
ֵיתי לוֹ בה בָ א ְבּרֹב גִּ לּוּלָ יו:
וּמכְ שׁוֹל ﬠֲונוֹ י ִָשׂים ֹנכַח פָּ נָיו וּבָ א אֶ ל־הַ נּ ִָביא אֲ נִי ְיהוָה ַנ ֲﬠנ ִ
אֶ ל־לִ בּוֹ ִ
14:5לְ מַ ﬠַ ן ְתּ ֹפשׂ אֶ ת־בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּלִ בָּ ם אֲ ֶשׁר ָנזֹרוּ מֵ ﬠָ לַ י ְבּגִ לּוּלֵ יהֶ ם כֻּלָּ ם:
ֹתיכֶם הָ ִשׁיבוּ
14:6לָ כֵן אֱ מֹר אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּה אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה שׁוּבוּ וְהָ ִשׁיבוּ מֵ ﬠַ ל גִּ לּוּלֵ יכֶם וּמֵ ﬠַ ל כָּל־תּוֹ ֲﬠב ֵ
פְ נֵיכֶם:
וּמכְ שׁוֹל ﬠֲונוֹ י ִָשׂים
וּמהַ גֵּר אֲ ֶשׁר־יָגוּר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ְו ִי ָנּזֵר מֵ אַ חֲ ַרי ְויַﬠַ ל גִּ לּוּלָ יו אֶ ל־לִ בּוֹ ִ
14:7כִּ י ִאישׁ ִאישׁ ִמבֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ֵ
ֹנכַח פָּ נָיו וּבָ א אֶ ל־הַ נּ ִָביא ִל ְד ָרשׁ־לוֹ ִבי אֲ נִי יְהוָה ַנ ֲﬠנֶה־לּוֹ ִבּי:
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּ י־אֲ נִי ְיהוָה:
ְ 14:8ונָתַ ִתּי פָ נַי בָּ ִאישׁ הַ הוּא וַהֲ ִשׂמ ִֹתיהוּ לְ אוֹת וְלִ ְמ ָשׁלִ ים ו ְִהכְ ַר ִתּיו ִמתּוֹ ﬠַ ִמּי ו ַ
יתי אֶ ת־י ִָדי ﬠָ לָ יו ו ְִה ְשׁמַ ְד ִתּיו ִמתּוֹ ﬠַ ִמּי
יתי אֵ ת הַ נּ ִָביא הַ הוּא ְונ ִָט ִ
14:9וְהַ נּ ִָביא כִ י־ ְיפֻתֶּ ה ו ְִדבֶּ ר ָדּבָ ר אֲ נִי ְיהוָה פִּ תֵּ ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 14:10ונ ְָשׂאוּ ﬠֲונָם ַכּﬠֲון הַ דּ ֵֹרשׁ ַכּﬠֲון הַ נּ ִָביא י ְִהיֶה:
ָל־פּ ְשׁﬠֵ יהֶ ם וְהָ יוּ ִלי ְלﬠָ ם וַאֲ נִי אֶ ְהיֶה לָ הֶ ם
ְ 14:11למַ ﬠַ ן ל ֹא־י ְִתעוּ עוֹד בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אַ חֲ ַרי וְל ֹא־ ִי ַטּ ְמּאוּ עוֹד ְבּכ ִ
לֵ א ִהים נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
14:12וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
ְשׁבַ ְר ִתּי לָ הּ מַ ֵטּה־לָ חֶ ם ו ְִה ְשׁלַ ְח ִתּי־בָ הּ ָרﬠָ ב
יתי י ִָדי ﬠָ לֶ יהָ ו ָ
14:13בֶּ ן־אָ ָדם אֶ ֶרץ כִּ י ֶתחֱ טָ א־לִ י ִל ְמﬠָ ל־מַ ﬠַ ל ְונ ִָט ִ
וּבהֵ מָ ה:
ו ְִהכְ ַר ִתּי ִממֶּ נָּה אָ ָדם ְ
14:14וְהָ יוּ ְשׁ ֶשׁת הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה ְבּתוֹכָהּ נֹחַ דנאל ָדּ ִניֵּאל ו ְִאיּוֹב הֵ ָמּה ְבצִ ְד ָק ָתם ְינַצְּ לוּ נ ְַפ ָשׁם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
14:15לוּ־חַ יָּה ָרﬠָ ה אַ ﬠ ֲִביר בָּ אָ ֶרץ ו ְִשׁכְּ לָ תָּ ה וְהָ יְתָ ה ְשׁמָ מָ ה ִמ ְבּלִ י עוֹבֵ ר ִמ ְפּנֵי הַ חַ יָּה:
ְ 14:16שׁ ֶשׁת הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה ְבּתוֹכָהּ חַ י־אָ ִני נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאם־בָּ נִים ו ְִאם־בָּ נוֹת יַצִּ ילוּ הֵ מָּ ה ְלבַ ָדּם ִינָּצֵלוּ
וְהָ אָ ֶרץ ִתּ ְהיֶה ְשׁמָ מָ ה:
וּבהֵ ָמה:
14:17אוֹ חֶ ֶרב אָ ִביא ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ הַ ִהיא וְאָ מַ ְר ִתּי חֶ ֶרב תַּ ֲﬠבֹר בָּ אָ ֶרץ ו ְִהכְ ַר ִתּי ִמ ֶמּנָּה אָ ָדם ְ
וּשׁ ֶשׁת הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּ ה ְבּתוֹכָהּ חַ י־אָ ִני נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ל ֹא יַצִּ ילוּ בָּ נִים וּבָ נוֹת כִּ י הֵ ם ְלבַ ָדּם ִינָּצֵלוּ:
ְ 14:18
וּבהֵ מָ ה:
ְשׁפַ כְ ִתּי חֲ מָ ִתי ﬠָ לֶ יהָ ְבּ ָדם לְ הַ כְ ִרית ִמ ֶמּנָּה אָ ָדם ְ
14:19אוֹ ֶדּבֶ ר אֲ ַשׁלַּ ח אֶ ל־הָ אָ ֶרץ הַ ִהיא ו ָ
ְ 14:20ונֹחַ דנאל ָדּנִ יֵּאל ו ְִאיּוֹב ְבּתוֹכָהּ חַ י־אָ נִ י נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאם־בֵּ ן ִאם־בַּ ת יַצִּ ילוּ הֵ ָמּה ְבצִ ְד ָק ָתם יַצִּ ילוּ נ ְַפ ָשׁם:

רוּשׁלָ ִם
14:21כִּ י כֹה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה אַ ף כִּ י־אַ ְרבַּ ﬠַ ת ְשׁפָ טַ י הָ ָרﬠִ ים חֶ ֶרב ו ְָרﬠָ ב וְחַ יָּה ָרﬠָ ה ו ֶָדבֶ ר ִשׁלַּ ְח ִתּי אֶ ל־ ְי ָ
וּבהֵ מָ ה:
לְ הַ כְ ִרית ִממֶּ נָּה אָ ָדם ְ
ת־דּ ְרכָּם וְאֶ ת־ﬠ ֲִלילוֹתָ ם
יתם אֶ ַ
נוֹת ָרה־בָּ הּ ְפּלֵ ָטה הַ מּוּצָ ִאים בָּ נִים וּבָ נוֹת ִהנָּם יוֹצְ ִאים אֲ לֵ יכֶם ְוּר ִא ֶ
14:22ו ְִהנֵּה ְ
אתי ﬠָ לֶ יהָ :
ְרוּשׁלַ ִם אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר הֵ בֵ ִ
אתי ﬠַ ל־י ָ
ְו ִנחַ ְמתֶּ ם ﬠַ ל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר הֵ בֵ ִ
יתי בָ הּ
יתי אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂ ִ
ִידﬠְ ֶתּם כִּ י ל ֹא ִחנָּם ﬠָ ִשׂ ִ
ת־דּ ְרכָּם וְאֶ ת־ﬠֲלִ ילוֹתָ ם ו ַ
י־ת ְראוּ אֶ ַ
ְ 14:23ו ִנחֲ מוּ אֶ ְתכֶם כִּ ִ
נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה:
מ ר:
15:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
מוֹרה אֲ ֶשׁר הָ יָה בַּ ﬠֲצֵי הַ יָּﬠַ ר:
15:2בֶּ ן־אָ ָדם ַמה־יִּ ְהיֶה ﬠֵ ץ־הַ גֶּפֶ ן ִמכָּל־ﬠֵ ץ הַ זְּ ָ
15:3הֲ י ַֻקּח ִמ ֶמּנּוּ ﬠֵ ץ לַ ﬠֲשׂוֹת ִל ְמלָ אכָה ִאם־י ְִקחוּ ִמ ֶמּנּוּ יָתֵ ד ִל ְתלוֹת ﬠָ לָ יו כָּל־כּ ִֶלי:
ִ 15:4הנֵּה לָ אֵ שׁ נִתַּ ן לְ אָ כְ לָ ה אֵ ת ְשׁנֵי ְקצוֹתָ יו אָ כְ לָ ה הָ אֵ שׁ וְתוֹכוֹ נָחָ ר הֲ יִצְ לַ ח ִל ְמלָ אכָה:
ֲשׂה עוֹד ִל ְמלָ אכָה:
ִ 15:5הנֵּה ִבּ ְהיוֹתוֹ תָ ִמים ל ֹא יֵﬠָ ֶשׂה לִ ְמלָ אכָה אַ ף כִּ י־אֵ שׁ אֲ כָלַ ְתהוּ וַיֵּחָ ר ְו ַנﬠ ָ
ְרוּשׁלָ ִם:
ר־נְת ִתּיו לָ אֵ שׁ לְ אָ כְ לָ ה כֵּן נָתַ ִתּי אֶ ת־יֹ ְשׁבֵ י י ָ
ַ
15:6לָ כֵן כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה כַּאֲ ֶשׁר ﬠֵ ץ־הַ גֶּפֶ ן ְבּﬠֵ ץ הַ יַּﬠַ ר אֲ ֶשׁ
שׂוּמי אֶ ת־פָּ נַי בָּ הֶ ם:
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ְבּ ִ
ְ 15:7ונָתַ ִתּי אֶ ת־פָּ נַי בָּ הֶ ם מֵ הָ אֵ שׁ יָצָאוּ וְהָ אֵ שׁ תּ ֹאכְ לֵ ם ו ַ
ְ 15:8ונָתַ ִתּי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְשׁ ָמ ָמה יַﬠַ ן ָמﬠֲלוּ ַמﬠַ ל נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
מ ר:
16:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
רוּשׁלַ ִם אֶ ת־תּוֹ ֲﬠבֹתֶ יהָ :
הוֹד ע אֶ ת־ ְי ָ
16:2בֶּ ן־אָ ָדם ַ
מ ִרי ו ְִאמֵּ ִח ִתּית:
ירוּשׁלַ ִם ְמ ֹכרֹתַ ִי וּמֹלְ דֹתַ ִי מֵ אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנ ֲﬠנִי אָ ִבי הָ אֱ ֹ
ָ
16:3וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה לִ
וּבמַ יִם ל ֹא־רֻ חַ צְ ְתּ לְ ִמ ְשׁ ִﬠי וְהָ ְמלֵ חַ ל ֹא הֻ ְמלַ חַ ְתּ ְוהָ ְח ֵתּל ל ֹא
ֹת ל ֹא־כ ַָרּת ָשׁ ֵרּ ְ
16:4וּמוֹלְ דוֹתַ ִי ְבּיוֹם הוּלֶּ ֶדת א ָ
חֻ תָּ לְ ְתּ:
ל־פּנֵי הַ ָשּׂ ֶדה ְבּגֹ ﬠַ ל נ ְַפ ֵשׁ ְבּיוֹם הֻ לֶּ ֶדת
16:5ל ֹא־חָ סָ ה ﬠָ לַ ִי ﬠַ יִן לַ ﬠֲשׂוֹת לָ אַ חַ ת מֵ אֵ לֶּ ה לְ חֻ ְמלָ ה ﬠָ לָ ִי וַתֻּ ְשׁ ְלכִ י אֶ ְ
אֹתָ :
16:6וָאֶ ֱﬠבֹר ﬠָ לַ ִי וָאֶ ְראֵ ִמ ְתבּוֹסֶ סֶ ת ְבּ ָדמָ ִי וָאֹמַ ר לָ ְבּ ָד ַמ ִי חֲ יִי:
וּשׂﬠָ ֵר צִ ֵמּחַ וְאַ ְתּ ﬠֵ רֹם וְﬠֶ ְריָה:
ְ 16:7רבָ בָ ה כְּ צֶמַ ח הַ ָשּׂ ֶדה נְתַ ִתּי ו ִַתּ ְר ִבּי ו ִַתּגְ ְדּלִ י וַתָּ ב ִֹאי בַּ ﬠ ֲִדי ﬠ ֲָדיִים ָשׁ ַדיִם ָנכֹנוּ ְ
16:8וָאֶ ֱﬠבֹר ﬠָ לַ ִי וָאֶ ְראֵ ו ְִהנֵּה ﬠִ תֵּ ﬠֵ ת דּ ִֹדים וָאֶ פְ רֹשׂ כְּ נָפִ י ﬠָ לַ ִי וָאֲ כַסֶּ ה ﬠֶ ְרו ֵָת וָאֶ ָשּׁבַ ע לָ וָאָ בוֹא ִב ְב ִרית
אֹתָ נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ו ִַתּ ְהיִי לִ י:
16:9וָאֶ ְרחָ צֵ בַּ ַמּיִם וָאֶ ְשׁטֹ ף ָדּ ַמ ִי ֵמﬠָ לָ ִי וָאֲ סֻ ֵכ בַּ ָשּׁ ֶמן:
ישׁ ִר ְקמָ ה וָאֶ נְ ﬠֲלֵ תָּ חַ שׁ וָאֶ ְח ְבּ ֵשׁ בַּ ֵשּׁשׁ וַאֲ כַסֵּ מֶ ִשׁי:
16:10וָאַ לְ ִבּ ֵ
16:11וָאֶ ְﬠ ֵדּ ﬠֶ ִדי וָאֶ ְתּנָה צְ ִמ ִידים ﬠַ ל־י ַָד ִי ְו ָר ִביד ﬠַ ל־גְּ רוֹ ֵנ :
ֹאשׁ :
ילים ﬠַ ל־אָ זְ ָנ ִי ַוﬠֲטֶ ֶרת ִתּפְ אֶ ֶרת ְבּר ֵ
16:12וָאֶ תֵּ ן ֶנזֶם ﬠַ ל־אַ פֵּ ַוﬠֲגִ ִ
יפי ִבּ ְמאֹ ד ְמאֹד
בּוּשׁ ששי ֵשׁשׁ וָמֶ ִשׁי ו ְִר ְקמָ ה סֹלֶ ת ְוּדבַ שׁ ו ֶָשׁ ֶמן אכלתי אָ כ ְָל ְתּ ו ִַתּ ִ
16:13ו ַַתּﬠְ ִדּי זָהָ ב ָוכֶסֶ ף וּמַ ְל ֵ
ו ִַתּצְ לְ ִחי לִ ְמלוּכָה:
ר־שׂ ְמ ִתּי ﬠָ לַ ִי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
16:14וַ ֵיּצֵא לָ ֵשׁם בַּ גּוֹיִם ְבּיָפְ יֵ כִּ י כָּלִ יל הוּא בַּ הֲ ָד ִרי אֲ ֶשׁ ַ
ת־תּזְ נוּתַ ִי ﬠַ ל־כָּל־עוֹבֵ ר לוֹ־י ִֶהי:
ַ
ל־שׁ ֵמ ו ִַתּ ְשׁ ְפּכִ י אֶ
16:15ו ִַתּ ְב ְט ִחי ְביָפְ ֵי ו ִַתּזְ ִני ﬠַ ְ
16:16ו ִַתּ ְק ִחי ִמ ְבּג ַָד ִי ו ַַתּﬠ ֲִשׂי־לָ בָּ מוֹת ְטלֻאוֹת ו ִַתּזְ נִ י ﬠֲלֵ יהֶ ם ל ֹא בָ אוֹת וְל ֹא י ְִהיֶה:
צַל ֵמי ָזכָר ו ִַתּזְ נִי־בָ ם:
ְ
וּמכּ ְַספִּ י אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לָ ו ַַתּﬠ ֲִשׂי־לָ
16:17ו ִַתּ ְק ִחי כְּ לֵ י ִתפְ אַ ְרתֵּ ִמזְּ הָ ִבי ִ
וּק ָט ְר ִתּי נתתי נָתַ ְתּ ִל ְפנֵיהֶ ם:
ְשׁ ְמנִי ְ
ת־בּגְ ֵדי ִר ְק ָמ ֵת ו ְַתּכ ִַסּים ו ַ
ִ
16:18ו ִַתּ ְק ִחי אֶ
16:19וְלַ ְח ִמי אֲ ֶשׁר־נ ַָת ִתּי לָ סֹלֶ ת ו ֶָשׁמֶ ן ְוּדבַ שׁ הֶ אֱ כַלְ ִתּי וּנְתַ ִתּיהוּ ִל ְפנֵיהֶ ם לְ ֵריחַ נִיחֹ חַ וַיּ ִֶהי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
נוֹת ִי אֲ ֶשׁר יָלַ ְד ְתּ לִ י ו ִַתּזְ בָּ ִחים לָ הֶ ם לֶ אֱ כוֹל הַ ְמﬠַ ט מתזנתך ִמתַּ זְ נוּתָ ִי :
ת־בּ ַ
ְ
16:20ו ִַתּ ְק ִחי אֶ ת־בָּ ַנ ִי וְאֶ
16:21ו ִַתּ ְשׁחֲ ִטי אֶ ת־בָּ נָי ו ִַתּ ְתּנִים ְבּהַ ﬠ ֲִביר אוֹתָ ם לָ הֶ ם:
עוּר ִי ִבּ ְהיוֹתֵ ﬠֵ רֹם וְﬠֶ ְריָה ִמ ְתבּוֹסֶ סֶ ת ְבּ ָד ֵמ
16:22וְאֵ ת כָּל־תּוֹ ֲﬠבֹתַ ִי וְתַ זְ נֻתַ ִי ל ֹא זכרתי ָזכ ְַר ְתּ אֶ ת־יְמֵ י ְנ ָ
הָ יִית:
ָל־רﬠָ תֵ אוֹי אוֹי לָ נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
16:23וַי ְִהי אַ חֲ ֵרי כּ ָ
ָל־רחוֹב:
16:24ו ִַתּ ְבנִי־לָ גֶּב ו ַַתּﬠ ֲִשׂי־לָ ָר ָמה ְבּכ ְ
ת־רגְ לַ ִי ְלכָל־עוֹבֵ ר ו ַַתּ ְר ִבּי אֶ ת־תזנתך
16:25אֶ ל־כָּל־ר ֹאשׁ ֶדּ ֶר בָּ נִית ָרמָ תֵ ו ְַתּתַ ﬠ ֲִבי אֶ ת־יָפְ יֵ ו ְַתּפַ ְשּׂ ִקי אֶ ַ
ַתּזְ נוּתָ ִי :
ת־תּזְ נ ֵֻת ְלהַ כְ ִﬠיסֵ נִי:
ַ
ֵי־מצְ ַריִם ְשׁ ֵכ ַנ ִי גִּ ְדלֵ י בָ ָשׂר וַתַּ ְר ִבּי אֶ
ל־בּנ ִ
16:26ו ִַתּזְ נִי אֶ ְ
ְאוֹת ִי ְבּנוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים הַ נִּכְ לָ מוֹת ִמ ַדּ ְר ֵכּ זִ ָמּה:
יתי י ִָדי ﬠָ לַ ִי וָאֶ גְ ַרע חֻ ֵקּ וָאֶ ְתּ ֵנ ְבּנֶפֶ שׁ שֹׂנ ַ
16:27ו ְִהנֵּה נ ִָט ִ
ל־בּנֵי אַ שּׁוּר ִמ ִבּלְ ִתּי ָשׂ ְבﬠָ תֵ ו ִַתּזְ נִים ְוגַם ל ֹא ָשׂבָ ﬠַ ְתּ:
16:28ו ִַתּזְ נִי אֶ ְ
ַם־בּז ֹאת ל ֹא ָשׂבָ ﬠַ ְתּ:
ימה ְוג ְ
נוּת אֶ ל־אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן כּ ְַשׂ ִדּ ָ
16:29וַתַּ ְר ִבּי אֶ ת־תַּ זְ ֵ

ֲשׂה ִא ָשּׁה־זוֹנָה ַשׁלָּ ֶטת:
ָ 16:30מה אֲ מֻ לָ ה ִלבָּ ֵת נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה בַּ ﬠֲשׂוֹתֵ אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה מַ ﬠ ֵ
ָל־רחוֹב ְול ֹא־הייתי הָ יִית כַּזּוֹנָה ְל ַקלֵּ ס אֶ ְתנָן:
ָל־דּ ֶר ו ְָרמָ תֵ עשיתי ﬠָ ִשׂית ְבּכ ְ
ִ 16:31בּ ְבנוֹתַ ִי גַּבֵּ ְבּר ֹאשׁ כּ ֶ
ישׁהּ ִתּ ַקּח אֶ ת־ז ִָרים:
16:32הָ ִא ָשּׁה הַ ְמּנָאָ פֶ ת ַתּחַ ת ִא ָ
ָל־מאַ הֲ בַ ִי ו ִַתּ ְשׁחֳ ִדי אוֹתָ ם לָ בוֹא אֵ לַ ִי ִמסָּ ִביב ְבּ ַתזְ נוּתָ ִי :
16:33לְ כָל־זֹנוֹת י ְִתּנוּ־נ ֵֶדה ְואַ ְתּ נָתַ ְתּ אֶ ת־נ ְָד ַנ ִי לְ כ ְ
ִתּן־לָ וַ ְתּ ִהי ְלהֶ פֶ :
וּב ִתתֵּ אֶ ְתנָן וְאֶ ְתנַן ל ֹא נ ַ
16:34וַי ְִהי־בָ הֵ פֶ ִמן־הַ נּ ִָשׁים ְבּתַ זְ נוּתַ ִי וְאַ חֲ ַר ִי ל ֹא זוּנָּה ְ
16:35לָ כֵן זוֹנָה ִשׁ ְמﬠִ י ְדּבַ ר־יְהוָה:
ֲבוֹת ִי
ל־מאַ הֲ בָ ִי וְﬠַ ל כָּל־גִּ לּוּלֵ י תוֹﬠ ַ
נוּת ִי ﬠַ ְ
16:36כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה יַﬠַ ן ִה ָשּׁפֵ ְנחֻ ְשׁתֵּ ו ִַתּגָּלֶ ה ﬠֶ ְרוָתֵ ְבּתַ זְ ַ
וְכִ ְדמֵ י בָ ַנ ִי אֲ ֶשׁר נָתַ ְתּ לָ הֶ ם:
ָל־מאַ הֲ בַ ִי אֲ ֶשׁר ﬠָ ַר ְב ְתּ ﬠֲלֵ יהֶ ם וְאֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר אָ הַ ְב ְתּ ﬠַ ל כָּל־אֲ ֶשׁר ָשׂנֵאת ו ְִקבַּ צְ ִתּי
16:37לָ ֵכן ִה ְננִי ְמ ַקבֵּ ץ אֶ ת־כּ ְ
יתי ﬠֶ ְרו ֵָת אֲ לֵ הֶ ם ו ְָראוּ אֶ ת־כָּל־ﬠֶ ְרו ֵָת :
אֹתָ ם ﬠָ לַ ִי ִמסָּ ִביב וְגִ לֵּ ִ
וּשׁפַ ְט ִתּי ִמ ְשׁפְּ ֵטי נֹאֲ פוֹת ְושֹׁפְ כֹת ָדּם וּנְתַ ִתּי ַדּם חֵ מָ ה ו ְִקנְאָ ה:
ְ 16:38
ְ 16:39ונָתַ ִתּי אוֹתָ ְבּי ָָדם וְהָ ְרסוּ גַבֵּ ְונ ְִתּצוּ ָרמֹתַ ִי ו ְִהפְ ִשׁיטוּ אוֹתָ ְבּג ַָד ִי וְלָ ְקחוּ כְּ לֵ י ִתפְ אַ ְר ֵתּ ו ְִה ִנּיחוּ ﬠֵ י רֹם
וְﬠֶ ְריָה:
וּב ְתּ קוּ ְבּחַ ְרבוֹתָ ם:
16:40וְהֶ ﬠֱלוּ ﬠָ לַ ִי ָקהָ ל ְו ָרגְ מוּ אוֹתָ בָּ אָ בֶ ן ִ
ְשׂ ְרפוּ בָ תַּ ִי בָּ אֵ שׁ וְﬠָ שׂוּ־בָ ְשׁפָ ִטים ְלﬠֵ ינֵי נ ִָשׁים ַרבּוֹת ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי ִמזּוֹנָה ְוגַם־אֶ ְתנַן ל ֹא ִת ְתּנִי־עוֹד:
16:41ו ָ
ְשׁ ַק ְט ִתּי ְול ֹא אֶ כְ ﬠַ ס עוֹד:
16:42וַהֲ ִנחֹ ִתי חֲ מָ ִתי בָּ וְסָ ָרה ִקנְאָ ִתי ִממֵּ ו ָ
עוּר ִי ו ִַתּ ְרגְּ זִ י־לִ י ְבּכָל־אֵ לֶּ ה ְוגַם־אֲ נִי הֵ א ַדּ ְר ֵכּ ְבּ ר ֹאשׁ ָנ ַת ִתּי נְאֻ ם
16:43יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא־זכרתי ָזכ ְַר ְתּ אֶ ת־יְמֵ י ְנ ַ
אֲ ֹדנָי יְהוִה ְול ֹא עשיתי ﬠָ ִשׂית אֶ ת־הַ זִּ ָמּה ﬠַ ל כָּל־תּוֹ ֲﬠבֹתָ ִי :
ֹשׁל ﬠָ לַ ִי י ְִמשֹׁל לֵ אמֹר כְּ ִאמָּ ה ִבּתָּ הּ:
ִ 16:44הנֵּה כָּל־הַ מּ ֵ
וּבנֵיהֶ ן ִא ְמּכֶן ִח ִתּית וַאֲ ִביכֶן
ישׁהּ וּבָ נֶיהָ וַאֲ חוֹת אֲ חוֹתֵ אַ ְתּ אֲ ֶשׁר ָגּﬠֲלוּ אַ ְנ ֵשׁיהֶ ן ְ
ת־אמֵּ אַ ְתּ גֹּ ﬠֶ לֶ ת ִא ָ
ִ
16:45בַּ
אֱ מ ִֹרי:
ימי ֵנ
יּוֹשׁבֶ ת ִמ ִ
חוֹת הַ ְקּ ַטנָּה ִמ ֵמּ הַ ֶ
ל־שׂמ ֹאולֵ וַאֲ ֵ
יּוֹשׁבֶ ת ﬠַ ְ
וּבנוֹתֶ יהָ הַ ֶ
חוֹת הַ גְּ דוֹלָ ה שׁ ְֹמרוֹן ִהיא ְ
16:46וַאֲ ֵ
וּבנוֹתֶ יהָ :
ְסדֹם ְ
ָל־דּ ָר ָכ ִי :
וּבתוֹﬠֲבוֹתֵ יהֶ ן עשיתי ﬠָ ִשׂית כִּ ְמﬠַ ט ָקט ו ַַתּ ְשׁ ִח ִתי ֵמהֵ ן ְבּכ ְ
ְ 16:47ול ֹא ְב ַד ְרכֵיהֶ ן הָ לַ כְ ְתּ ְ
וּבנוֹתָ ִי :
וּבנוֹתֶ יהָ כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂית אַ ְתּ ְ
16:48חַ י־אָ ִני נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאם־ﬠָ ְשׂתָ ה ְסדֹם אֲ חוֹתֵ ִהיא ְ
נוֹתיהָ ְויַד־ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן ל ֹא
ִ 16:49הנֵּה־זֶה הָ יָה ﬠֲון ְסדֹם אֲ חוֹתֵ גָּאוֹן ִשׂ ְבﬠַ ת־לֶ חֶ ם ְו ַשׁלְ וַת הַ ְשׁ ֵקט הָ יָה לָ הּ ו ְִל ְב ֶ
יקה:
הֶ חֱ זִ ָ
ֲשׂינָה תוֹﬠֵ בָ ה לְ פָ נָי וָאָ ִסיר אֶ ְתהֶ ן כַּאֲ ֶשׁר ָר ִאית:
16:50ו ִַתּגְ ְבּהֶ ינָה ו ַַתּﬠ ֶ
חוֹת ִי
ְ 16:51ושׁ ְֹמרוֹן כַּחֲ צִ י חַ טּ ֹאתַ ִי ל ֹא חָ טָ אָ ה וַתַּ ְר ִבּי אֶ ת־תּוֹﬠֲבוֹתַ ִי מֵ הֵ נָּה ו ְַתּצ ְַדּ ִקי אֶ ת־אחותך אֲ ַ
ְבּכָל־תּוֹﬠֲבוֹתַ ִי אֲ ֶשׁר עשיתי ﬠָ ִשׂית:
בּוֹשׁי
ר־ה ְתﬠַ ְב ְתּ מֵ הֵ ן ִתּצְ ַדּ ְקנָה ִממֵּ ְוגַם־אַ ְתּ ִ
חוֹת ְבּחַ טּ ֹאתַ ִי אֲ ֶשׁ ִ
16:52גַּם־אַ ְתּ ְשׂ ִאי כְ לִ מָּ תֵ אֲ ֶשׁר פִּ לַּ לְ ְתּ לַ אֲ ֵ
יוֹת :
וּשׂ ִאי כְ ִל ָמּ ֵת ְבּ ַצ ֶדּ ְקתֵּ אַ ְח ֵ
ְ
וּשׁבוּת
נוֹתיהָ ושבית ְ
וּב ֶ
נוֹתיהָ וְאֶ ת־שבית ְשׁבוּת שׁ ְֹמרוֹן ְ
וּב ֶ
יתהֶ ן אֶ ת־שבית ְשׁבוּת ְסדֹם ְ
ת־שׁ ִב ְ
ְ
ְשׁ ְב ִתּי אֶ
16:53ו ַ
ְשׁ ִביתַ ִי ְבּתוֹכ ְָהנָה:
16:54לְ מַ ﬠַ ן ִתּ ְשׂ ִאי כְ לִ מָּ תֵ ְונִכְ לַ ְמ ְתּ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂית ְבּנַחֲ מֵ אֹתָ ן:
וּבנוֹתַ ִי ְתּשֻׁ בֶ ינָה
וּבנוֹתֶ יהָ תָּ שׁ ְֹבן ָ לְ ַק ְדמָ תָ ן וְאַ ְתּ ְ
וּבנוֹתֶ יהָ תָּ שׁ ְֹבן ָ לְ ַק ְדמָ תָ ן ְושׁ ְֹמרוֹן ְ
16:55וַאֲ חוֹתַ ִי ְסדֹם ְ
לְ ַק ְדמַ ְתכֶן:
16:56וְלוֹא הָ יְתָ ה ְסדֹם אֲ חוֹתֵ לִ ְשׁמוּﬠָ ה ְבּפִ י ְבּיוֹם גְּ אוֹ ָנ ִי :
אוֹת
ָ
יבוֹתיהָ ְבּנוֹת ְפּלִ ְשׁ ִתּים הַ ָשּׁאטוֹת
ָל־ס ִב ֶ
ְ 16:57בּטֶ ֶרם ִתּגָּלֶ ה ָרﬠָ ֵת כָּמוֹהָ ﬠַ ָתּ הָ יִית חֶ ְרפַּ ת ְבּנוֹת־אֲ ָרם ְוכ ְ
ִמסָּ ִביב:
אתים נְאֻ ם יְהוָה:
16:58אֶ ת־זִ מָּ תֵ וְאֶ ת־תּוֹﬠֲבוֹתַ ִי אַ ְתּ ְנ ָשׂ ִ
יתי אוֹתָ ַכּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂית אֲ ֶשׁר־בָּ זִ ית אָ לָ ה ְלהָ פֵ ר ְבּ ִרית:
16:59כִּ י כֹה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ועשית וְﬠָ ִשׂ ִ
מוֹתי לָ ְבּ ִרית עוֹלָ ם:
עוּר ִי וַהֲ ִק ִ
ימי ְנ ָ
אוֹת ִבּ ֵ
ָ
יתי
ת־בּ ִר ִ
ְ
ְ 16:60ו ָזכ ְַר ִתּי אֲ נִי אֶ
ת־דּ ָר ַכ ִי ְונִכְ לַ ְמ ְתּ ְבּ ַק ְחתֵּ אֶ ת־אֲ חוֹתַ ִי הַ גְּ דֹלוֹת ִמ ֵמּ אֶ ל־הַ ְקּ ַטנּוֹת ִממֵּ ְונָתַ ִתּי אֶ ְתהֶ ן לָ לְ בָ נוֹת
ְ 16:61ו ָזכ ְַר ְתּ אֶ ְ
ית :
וְל ֹא ִמ ְבּ ִר ֵ
יתי ִא ָתּ ְוי ַָדﬠַ ְתּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ת־בּ ִר ִ
ְ
ימוֹתי אֲ נִי אֶ
16:62וַהֲ ִק ִ
16:63לְ מַ ﬠַ ן ִתּזְ כְּ ִרי וָב ְֹשׁ ְתּ ְול ֹא י ְִהיֶה־לָּ עוֹד פִּ ְתחוֹן פֶּ ה ִמפְּ נֵי כְּ לִ מָּ תֵ ְבּכ ְַפּ ִרי־לָ ְלכָל־אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂית נְאֻ ם אֲ ֹדנָי
יְהוִה:
מ ר:
17:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ

וּמשֹׁל מָ ָשׁל אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
ידה ְ
17:2בֶּ ן־אָ ָדם חוּד ִח ָ
ֶשׁר הַ גָּדוֹל גְּ דוֹל הַ כְּ נָפַ יִם אֶ ֶר הָ אֵ בֶ ר ָמלֵ א הַ נּוֹצָה אֲ ֶשׁר־לוֹ הָ ִר ְק ָמה בָּ א
17:3וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הַ נּ ֶ
אֶ ל־הַ לְּ בָ נוֹן וַיִּ ַקּח אֶ ת־צ ֶַמּ ֶרת הָ אָ ֶרז:
17:4אֵ ת ר ֹאשׁ ְי ִניקוֹתָ יו ָקטָ ף וַי ְִביאֵ הוּ אֶ ל־אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן ְבּﬠִ יר רֹכְ לִ ים ָשׂמוֹ:
17:5וַיִּ ַקּח ִמזֶּ ַרע הָ אָ ֶרץ וַיִּ ְתּנֵהוּ ִבּ ְשׂ ֵדה־ ָז ַרע ָקח ﬠַ ל־מַ יִם ַר ִבּים צַפְ צָפָ ה ָשׂמוֹ:
ְשׁ ָר ָשׁיו ַתּ ְח ָתּיו י ְִהיוּ ו ְַתּ ִהי ְל ֶגפֶ ן ו ַַתּﬠַ שׂ בַּ ִדּים
17:6וַיִּ צְ מַ ח וַי ְִהי לְ גֶפֶ ן ֹס ַרחַ ת ִשׁפְ לַ ת קוֹמָ ה לִ פְ נוֹת ָדּלִ יּוֹתָ יו אֵ לָ יו ו ָ
ו ְַתּ ַשׁלַּ ח פּ ֹארוֹת:
יּוֹתיו ִשׁ ְלחָ ה־לּוֹ
ֶשׁר־אֶ חָ ד גָּדוֹל גְּ דוֹל כְּ נָפַ יִם ו ְַרב־נוֹצָה ו ְִהנֵּה הַ גֶּפֶ ן הַ זּ ֹאת כּ ְָפנָה ָשׁרֳ ֶשׁיהָ ﬠָ לָ יו ו ְָד ִל ָ
17:7וַי ְִהי נ ֶ
לְ הַ ְשׁקוֹת אוֹתָ הּ מֵ ﬠֲרֻ גוֹת מַ טָּ ﬠָ הּ:
ל־שׂ ֶדה טּוֹב אֶ ל־מַ יִם ַר ִבּים ִהיא ְשׁתוּלָ ה לַ ﬠֲשׂוֹת ﬠָ נָף וְלָ ֵשׂאת פֶּ ִרי ִל ְהיוֹת לְ ֶגפֶ ן אַ ָדּ ֶרת:
17:8אֶ ָ
ָל־ט ְרפֵּ י צִ ְמחָ הּ ִתּיבָ שׁ
ת־שׁ ָר ֶשׁיהָ ְינַתֵּ ק וְאֶ ת־פִּ ְריָהּ יְקוֹסֵ ס ְויָבֵ שׁ כּ ַ
ָ
17:9אֱ מֹר כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה ִתּצְ לָ ח הֲ לוֹא אֶ
ם־רב לְ מַ ְשׂאוֹת אוֹתָ הּ ִמ ָשּׁ ָר ֶשׁיהָ :
וּבﬠַ ָ
ֹא־בזְ רֹﬠַ גְּ דוֹלָ ה ְ
וְל ִ
17:10ו ְִה ֵנּה ְשׁתוּלָ ה הֲ ִתצְ לָ ח הֲ לוֹא כְ גַﬠַ ת בָּ הּ רוּחַ הַ ָקּ ִדים ִתּיבַ שׁ ָיבֹשׁ ﬠַ ל־ﬠ ֲֻרגֹ ת צִ ְמחָ הּ ִתּיבָ שׁ:
17:11וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
רוּשׁלַ ִם וַיִּ ַקּח אֶ ת־מַ לְ כָּהּ
17:12אֱ ָמר־נָא לְ בֵ ית הַ ֶמּ ִרי הֲ ל ֹא י ְַד ְﬠ ֶתּם ָמה־אֵ לֶּ ה אֱ מֹר ִהנֵּה־בָ א ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל ְי ָ
ת־שׂ ֶריהָ ַויָּבֵ א אוֹתָ ם אֵ לָ יו בָּ בֶ לָ ה:
ָ
וְאֶ
17:13וַיִּ ַקּח ִמזֶּ ַרע הַ ְמּלוּכָה וַיִּ כְ רֹת ִאתּוֹ ְבּ ִרית ַויָּבֵ א אֹתוֹ ְבּאָ לָ ה וְאֶ ת־אֵ ילֵ י הָ אָ ֶרץ לָ ָקח:
ת־בּ ִריתוֹ לְ ﬠָ ְמ ָדהּ:
ְ
ַשּׂא לִ ְשׁמֹר אֶ
17:14לִ ְהיוֹת מַ ְמלָ כָה ְשׁפָ לָ ה לְ ִבלְ ִתּי ִה ְתנ ֵ
ְנִמלָ ט:
ם־רב הֲ יִצְ לָ ח הֲ י ִָמּלֵ ט הָ עֹ ֵשׂה אֵ לֶּ ה וְהֵ פֵ ר ְבּ ִרית ו ְ
סוּסים ְוﬠַ ָ
17:15וַיִּ ְמ ָרד־בּוֹ ִל ְשׁ חַ ַמ ְלאָ כָיו ִמצְ ַריִם לָ ֶתת־לוֹ ִ
ת־בּ ִריתוֹ
ְ
17:16חַ י־אָ נִ י נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאם־ל ֹא ִבּ ְמקוֹם הַ מֶּ לֶ הַ ַמּ ְמלִ י אֹ תוֹ אֲ ֶשׁר בָּ זָה אֶ ת־אָ לָ תוֹ וַאֲ ֶשׁר הֵ פֵ ר אֶ
ִאתּוֹ ְבתוֹ ־בָּ בֶ ל יָמוּת:
וּב ְבנוֹת ָדּיֵק ְלהַ כְ ִרית נְ פָ שׁוֹת
ֲשׂה אוֹתוֹ פַ ְרעֹה בַּ ִמּ ְלחָ מָ ה ִבּ ְשׁפֹּ ס ְֹללָ ה ִ
וּב ָקהָ ל ָרב יַﬠ ֶ
17:17וְל ֹא ְבחַ יִל גָּדוֹל ְ
ַרבּוֹת:
17:18וּבָ זָה אָ לָ ה לְ הָ פֵ ר ְבּ ִרית ו ְִהנֵּה נָתַ ן יָדוֹ ְוכָל־אֵ לֶּ ה ﬠָ ָשׂה ל ֹא יִמָּ לֵ ט:
יתי אֲ ֶשׁר הֵ פִ יר וּנְתַ ִתּיו ְבּ ר ֹאשׁוֹ:
וּב ִר ִ
17:19לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה חַ י־אָ נִי ִאם־ל ֹא אָ לָ ִתי אֲ ֶשׁ ר בָּ זָה ְ
ל־בּי:
יאוֹתיהוּ בָ בֶ לָ ה ְו ִנ ְשׁפַּ ְט ִתּי ִאתּוֹ ָשׁם ַמﬠֲלוֹ אֲ ֶשׁר מָ ﬠַ ִ
צוּד ִתי וַהֲ ִב ִ
17:20וּפָ ַר ְשׂ ִתּי ﬠָ לָ יו ִר ְשׁ ִתּי ְונ ְִתפַּ שׂ ִבּ ְמ ָ
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּ י אֲ נִי יְהוָה
ָל־מ ְבחָ ָריו ְבּכָל־אֲ גַפָּ יו בַּ חֶ ֶרב ִיפֹּלוּ וְהַ ִנּ ְשׁאָ ִרים לְ כָל־רוּחַ יִפָּ ֵרשׂוּ ו ַ
17:21וְאֵ ת כּ ִ
ִדּבַּ ְר ִתּי:
ְשׁ ַת ְל ִתּי אָ נִי ﬠַ ל
קוֹתיו ַר אֶ ְקטֹף ו ָ
17:22כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה וְלָ ַק ְח ִתּי אָ נִי ִמצַּמֶּ ֶרת הָ אֶ ֶרז הָ ָרמָ ה ְונָתָ ִתּי ֵמ ר ֹאשׁ יֹ ְנ ָ
הַ ר־ ָגּבֹהַ וְתָ לוּל:
ְשׁכְ נוּ ַת ְחתָּ יו כֹּל צִ פּוֹר כָּל־ ָכּנָף ְבּצֵל
ָשׂא ﬠָ נָף וְﬠָ ָשׂה פֶ ִרי וְהָ יָה לְ אֶ ֶרז אַ ִדּיר ו ָ
ְ 17:23בּהַ ר ְמרוֹם י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ְשׁתֳּ לֶ נּוּ ְונ ָ
יּוֹתיו ִתּ ְשׁ ֹכּנָּה:
ָדּ ִל ָ
ְ 17:24וי ְָדעוּ כָּל־ﬠֲצֵי הַ ָשּׂ ֶדה כִּ י אֲ נִי יְהוָה ִה ְשׁפַּ לְ ִתּי ﬠֵ ץ ָגּבֹהַ ִהגְ בַּ ְה ִתּי ﬠֵ ץ ָשׁפָ ל הוֹבַ ְשׁ ִתּי ﬠֵ ץ לָ ח ו ְִה ְפ ַר ְח ִתּי ﬠֵ ץ יָבֵ שׁ
יתי:
אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי וְﬠָ ִשׂ ִ
מ ר:
18:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ַ 18:2מה־לָּ כֶם אַ ֶתּם מ ְֹשׁלִ ים אֶ ת־הַ ָמּ ָשׁל הַ זֶּ ה ﬠַ ל־אַ ְד ַמת י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר אָ בוֹת י ֹאכְ לוּ בֹסֶ ר ו ְִשׁנֵּי הַ בָּ נִים ִתּ ְקהֶ ינָה:
18:3חַ י־אָ נִ י נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאם־י ְִהיֶה לָ כֶם עוֹד ְמשֹׁל הַ מָּ ָשׁל הַ זֶּה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
18:4הֵ ן כָּל־הַ נְּפָ שׁוֹת לִ י הֵ נָּה כְּ נֶפֶ שׁ הָ אָ ב וּכְ נֶפֶ שׁ הַ בֵּ ן לִ י־הֵ נָּה הַ נֶּפֶ שׁ הַ חֹ טֵ את ִהיא ָתמוּת:
18:5ו ְִאישׁ כִּ י־י ְִהיֶה צ ִַדּיק וְﬠָ ָשׂה ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה:
נִדּה ל ֹא
ל־א ָשּׁה ָ
ָשׂא אֶ ל־גִּ לּוּלֵ י בֵּ ית ִי ְשׂ ָראֵ ל וְאֶ ת־אֵ ֶשׁת ֵרﬠֵ הוּ ל ֹא ִט ֵמּא וְאֶ ִ
18:6אֶ ל־הֶ הָ ִרים ל ֹא אָ כָל וְﬠֵ ינָיו ל ֹא נ ָ
י ְִק ָרב:
ִתּן וְﬠֵ ירֹם ְיכַסֶּ ה־בָּ גֶד:
18:7ו ְִאישׁ ל ֹא יוֹנֶה חֲ בֹלָ תוֹ חוֹב י ִָשׁיב גְּ זֵלָ ה ל ֹא יִגְ זֹל לַ ְחמוֹ ְל ָרﬠֵ ב י ֵ
ֲשׂה בֵּ ין ִאישׁ ְל ִאישׁ:
ֶשׁ ל ֹא־יִתֵּ ן וְתַ ְר ִבּית ל ֹא ִי ָקּח מֵ ﬠָ וֶל י ִָשׁיב יָדוֹ ִמ ְשׁפַּ ט אֱ מֶ ת יַﬠ ֶ
18:8בַּ נּ ֶ
וּמ ְשׁפָּ טַ י ָשׁמַ ר לַ ﬠֲשׂוֹת אֱ מֶ ת צ ִַדּיק הוּא חָ יֹ ה י ְִחיֶה נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
ִ
ְ 18:9בּחֻ קּוֹתַ י יְהַ לֵּ
ְהוֹליד בֵּ ן־פָּ ִריץ שֹׁפֵ ָדּם וְﬠָ ָשׂה אָ ח מֵ אַ חַ ד מֵ אֵ לֶּ ה:
18:10ו ִ
18:11וְהוּא אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה ל ֹא ﬠָ ָשׂה כִּ י גַם אֶ ל־הֶ הָ ִרים אָ כַל וְאֶ ת־אֵ ֶשׁת ֵרﬠֵ הוּ ִט ֵמּא:
ָשׂא ﬠֵ ינָיו תּוֹﬠֵ בָ ה ﬠָ ָשׂה:
18:12ﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן הוֹנָה גְּ זֵלוֹת ָגּזָל חֲ בֹל ל ֹא י ִָשׁיב וְאֶ ל־הַ גִּ לּוּלִ ים נ ָ
ְת ְר ִבּית לָ ַקח וָחָ י ל ֹא י ְִחיֶה אֵ ת כָּל־הַ תּוֹﬠֵ בוֹת הָ אֵ לֶּ ה ﬠָ ָשׂה מוֹת יוּמָ ת ָדּ ָמיו בּוֹ י ְִהיֶה:
ֶשׁ נָתַ ן ו ַ
18:13בַּ נּ ֶ
ֲשׂה כָּהֵ ן:
18:14ו ְִהנֵּה הוֹלִ יד בֵּ ן וַיּ ְַרא אֶ ת־כָּל־חַ טּ ֹאת אָ ִביו אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וַיִּ ְראֶ ה ְול ֹא יַﬠ ֶ

ָשׂא אֶ ל־גִּ לּוּלֵ י בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־אֵ ֶשׁת ֵרﬠֵ הוּ ל ֹא ִט ֵמּא:
18:15ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים ל ֹא אָ כָל וְﬠֵ ינָיו ל ֹא נ ָ
18:16ו ְִאישׁ ל ֹא הוֹנָה חֲ בֹל ל ֹא חָ בָ ל וּגְ זֵלָ ה ל ֹא ָגזָל לַ ְחמוֹ ְל ָרﬠֵ ב נָתָ ן וְﬠֵ רוֹם כִּ סָּ ה־בָ גֶד:
קּוֹתי הָ לָ הוּא ל ֹא יָמוּת בַּ ﬠֲון אָ ִביו חָ יֹ ה י ְִחיֶה:
ֶשׁ וְתַ ְר ִבּית ל ֹא לָ ָקח ִמ ְשׁפָּ ַטי ﬠָ ָשׂה ְבּחֻ ַ
18:17מֵ ﬠָ וֶל הֵ ִשׁיב יָדוֹ נ ֶ
ֵה־מת בַּ ﬠֲונוֹ:
18:18אָ ִביו כִּ י־ﬠָ ַשׁק עֹ ֶשׁק ָגּזַל ֵגּזֶל אָ ח וַאֲ ֶשׁ ר ל ֹא־טוֹב ﬠָ ָשׂה ְבּתוֹ ﬠַ ָמּיו ו ְִהנּ ֵ
ֹתם חָ יֹ ה
ֲשׂה א ָ
ָשׂא הַ בֵּ ן בַּ ﬠֲון הָ אָ ב וְהַ בֵּ ן ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה ﬠָ ָשׂה אֵ ת כָּל־חֻ קּוֹתַ י ָשׁ ַמר וַ ַיּﬠ ֶ
18:19וַאֲ ַמ ְר ֶתּם ַמדֻּ ﬠַ ל ֹא־נ ָ
י ְִחיֶה:
צַּדּיק ﬠָ לָ יו ִתּ ְהיֶה
ִשּׂא בַּ ﬠֲון הַ בֵּ ן צִ ְד ַקת הַ ִ
ִשּׂא בַּ ﬠֲון הָ אָ ב וְאָ ב ל ֹא י ָ
18:20הַ נֶּפֶ שׁ הַ חֹ ֵטאת ִהיא תָ מוּת בֵּ ן ל ֹא־י ָ
ו ְִר ְשׁﬠַ ת רשע הָ ָר ָשׁע ﬠָ לָ יו ִתּ ְהיֶה:
קּוֹתי וְﬠָ ָשׂה ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה חָ יֹ ה י ְִחיֶה
ְשׁמַ ר אֶ ת־כָּל־חֻ ַ
18:21וְהָ ָר ָשׁע כִּ י יָשׁוּב ִמכָּל־חטאתו חַ טּ ֹאתָ יו אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ו ָ
ל ֹא יָמוּת:
ָל־פּ ָשׁﬠָ יו אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ל ֹא יִזָּכְ רוּ לוֹ ְבּצִ ְד ָקתוֹ אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה י ְִחיֶה:
18:22כּ ְ
18:23הֶ חָ פֹץ אֶ ְח ֹפּץ מוֹת ָר ָשׁע נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה הֲ לוֹא ְבּשׁוּבוֹ ִמ ְדּ ָרכָיו וְחָ יָה:
קֹתיו
ֲשׂה וָחָ י כָּל־צדקתו צִ ְד ָ
וּבשׁוּב צ ִַדּיק ִמצִּ ְד ָקתוֹ וְﬠָ ָשׂה ﬠָ וֶל כְּ כֹל הַ תּוֹﬠֵ בוֹת אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה הָ ָר ָשׁע יַﬠ ֶ
ְ 18:24
וּבחַ טָּ אתוֹ אֲ ֶשׁר־חָ טָ א בָּ ם יָמוּת:
אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ל ֹא ִת ָזּכ ְַרנָה ְבּמַ ﬠֲלוֹ אֲ ֶשׁר־מָ ﬠַ ל ְ
ִתּכֵנוּ:
ִתּכֵן הֲ ל ֹא ַד ְרכֵיכֶם ל ֹא י ָ
ִתּכֵן ֶדּ ֶר יְהוָה ִשׁ ְמעוּ־נָא בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל הֲ ַד ְרכִּ י ל ֹא י ָ
18:25וַאֲ ַמ ְר ֶתּם ל ֹא י ָ
ְ 18:26בּשׁוּב־צ ִַדּיק ִמצִּ ְד ָקתוֹ וְﬠָ ָשׂה ﬠָ וֶל וּמֵ ת ﬠֲלֵ יהֶ ם ְבּﬠַ וְלוֹ אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה יָמוּת:
וּבשׁוּב ָר ָשׁע מֵ ִר ְשׁﬠָ תוֹ אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וַיַּﬠַ שׂ ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה הוּא אֶ ת־נ ְַפשׁוֹ יְחַ יֶּה:
ְ 18:27
ָשׁב ִמכָּל־פְּ ָשׁﬠָ יו אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה חָ יוֹ י ְִחיֶה ל ֹא יָמוּת:
18:28וַיִּ ְראֶ ה וישוב וַיּ ָ
ִתּ ֵכן:
ִתּכְ נּו בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל הֲ ל ֹא ַד ְרכֵיכֶם ל ֹא י ָ
18:29וְאָ ְמרוּ בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא יִתָּ כֵן ֶדּ ֶר יְהוָה הַ ְדּ ָרכַי ל ֹא י ָ
ָל־פּ ְשׁﬠֵ יכֶם וְל ֹא־י ְִהיֶה לָ כֶם
18:30לָ כֵן ִאישׁ כִּ ְד ָרכָיו אֶ ְשׁ ֹפּט אֶ ְתכֶם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה שׁוּבוּ וְהָ ִשׁיבוּ ִמכּ ִ
לְ ִמכְ שׁוֹל ﬠָ ון:
18:31הַ ְשׁלִ יכוּ מֵ ﬠֲלֵ יכֶם אֶ ת־כָּל־פִּ ְשׁﬠֵ יכֶם אֲ ֶשׁר פְּ ַשׁﬠְ תֶּ ם בָּ ם וַﬠֲשׂוּ לָ כֶם לֵ ב חָ ָדשׁ וְרוּחַ חֲ ָד ָשׁה וְלָ ָמּה ָתמֻ תוּ בֵּ ית
י ְִשׂ ָראֵ ל:
18:32כִּ י ל ֹא אֶ ְחפֹּ ץ ְבּמוֹת הַ ֵמּת נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה וְהָ ִשׁיבוּ ו ְִחיוּ:
19:1וְאַ תָּ ה ָשׂא ִקינָה אֶ ל־ ְנ ִשׂיאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
גוּריהָ :
19:2וְאָ מַ ְר ָתּ ָמה ִא ְמּ ְל ִביָּא בֵּ ין אֲ ָריוֹת ָרבָ צָה ְבּתוֹ כְּ פִ ִרים ִר ְבּ ָתה ֶ
19:3וַתַּ ﬠַ ל אֶ חָ ד ִמגּ ֶֻריהָ כְּ פִ יר הָ יָה וַיִּ ְלמַ ד לִ ְט ָרף־טֶ ֶרף אָ ָדם אָ כָל:
19:4וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֵ לָ יו גּוֹיִם ְבּ ַשׁ ְחתָּ ם נ ְִתפָּ שׂ וַי ְִבאֻ הוּ בַ חַ ִחים אֶ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
19:5וַתֵּ ֶרא כִּ י נוֹחֲ לָ ה אָ ְב ָדה ִתּ ְקוָתָ הּ ו ִַתּ ַקּח אֶ חָ ד ִמגּ ֶֻריהָ כְּ ִפיר ָשׂמָ ְתהוּ:
19:6וַיִּ ְתהַ לֵּ ְבּתוֹ ־אֲ ָריוֹת כְּ פִ יר הָ יָה וַיִּ לְ מַ ד לִ ְט ָרף־טֶ ֶרף אָ ָדם אָ כָל:
וּמ אָ הּ ִמקּוֹל ַשׁאֲ גָתוֹ:
נוֹתיהֶ ם וְﬠָ ֵריהֶ ם הֶ חֱ ִריב וַתֵּ ַשׁם אֶ ֶרץ ְ
 19:7וַ ָיּרֹﬠַ אַ ְר ְמ ֵ
19:8וַיִּ ְתּנוּ ﬠָ לָ יו גּוֹיִם סָ ִביב ִמ ְמּ ִדינוֹת וַיִּ פְ ְרשׂוּ ﬠָ לָ יו ִר ְשׁתָּ ם ְבּ ַשׁ ְחתָּ ם נ ְִתפָּ שׂ:
ִשּׁמַ ע קוֹלוֹ עוֹד אֶ ל־הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־מלֶ בָּ בֶ ל י ְִבאֻ הוּ בַּ ְמּצֹדוֹת ְלמַ ﬠַ ן ל ֹא־י ָ
19:9וַיִּ ְתּנֻהוּ בַ סּוּגַר בַּ חַ ִחים ַוי ְִבאֻ הוּ אֶ ֶ
ְתה ִממַּ יִם ַר ִבּים:
ל־מיִם ְשׁתוּלָ ה פֹּ ִריָּה וַ ֲﬠנֵפָ ה הָ י ָ
ִ 19:10א ְמּ ַכגֶּפֶ ן כּ ְַר ְמ ﬠַ ַ
קוֹמתוֹ ﬠַ ל־בֵּ ין ֲﬠב ִֹתים ַויּ ֵָרא ְבג ְָבהוֹ ְבּרֹב ָדּ ִליֹּ ָתיו:
ל־שׁ ְב ֵטי מ ְֹשׁלִ ים ו ִַתּגְ בַּ הּ ָ
19:11וַיִּ ְהיוּ־לָ הּ מַ טּוֹת עֹז אֶ ִ
הוֹבישׁ פִּ ְריָהּ ִה ְתפָּ ְרקוּ ְויָבֵ שׁוּ ַמ ֵטּה ֻﬠזָּהּ אֵ שׁ אֲ כָלָ ְתהוּ:
19:12וַתֻּ תַּ שׁ ְבּחֵ מָ ה לָ אָ ֶרץ הֻ ְשׁלָ כָה וְרוּחַ הַ ָקּ ִדים ִ
19:13וְﬠַ תָּ ה ְשׁתוּלָ ה בַ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ צִ יָּה ְוצָמָ א:
19:14ו ֵַתּצֵא אֵ שׁ ִמ ַמּ ֵטּה בַ ֶדּיהָ ִפּ ְריָהּ אָ כָלָ ה ְול ֹא־הָ יָה בָ הּ ַמ ֵטּה־עֹ ז ֵשׁבֶ ט ִל ְמשׁוֹל ִקינָה ִהיא ו ְַתּ ִהי ְל ִקינָה:
יﬠית בַּ חֲ ִמ ִשׁי בֶּ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ בָּ אוּ אֲ נ ִָשׁים ִמזִּ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִל ְדרֹשׁ אֶ ת־יְהוָה וַיּ ְֵשׁבוּ
20:1וַי ְִהי בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁ ִב ִ
לְ פָ נָי:
מ ר:
20:2וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
20:3בֶּ ן־אָ ָדם ַדּבֵּ ר אֶ ת־זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הֲ ִל ְד רֹשׁ ֹא ִתי אַ תֶּ ם בָּ ִאים חַ י־אָ נִי
ם־א ָדּ ֵרשׁ לָ כֶם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
ִא ִ
הוֹדיﬠֵ ם:
20:4הֲ ִת ְשׁ ֹפּט אֹתָ ם הֲ ִת ְשׁפּוֹט בֶּ ן־אָ ָדם אֶ ת־תּוֹ ֲﬠבֹת אֲ בוֹתָ ם ִ
20:5וְאָ ַמ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ְבּיוֹם בָּ חֳ ִרי ְבי ְִשׂ ָראֵ ל וָאֶ ָשּׂא י ִָדי לְ ז ֶַרע בֵּ ית ַיﬠֲקֹב ו ִָאוּ ַָד ע לָ הֶ ם ְבּאֶ ֶרץ
מ ר אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ִמצְ ָריִם וָאֶ ָשּׂא י ִָדי לָ הֶ ם לֵ א ֹ
אתי י ִָדי לָ הֶ ם לְ הוֹצִ יאָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָר ִים אֶ ל־אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר־תַּ ְר ִתּי לָ הֶ ם זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבַ שׁ צְ ִבי ִהיא
ָשׂ ִ
20:6בַּ יּוֹם הַ הוּא נ ָ
לְ כָל־הָ אֲ ָרצוֹת:
ל־תּטַּ מָּ אוּ אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
וּבגִ לּוּלֵ י ִמצְ ַריִם אַ ִ
20:7וָאֹמַ ר אֲ לֵ הֶ ם ִאישׁ ִשׁקּוּ ֵצי ﬠֵ ינָיו הַ ְשׁלִ יכוּ ְ

ת־שׁקּוּ ֵצי ﬠֵ ינֵיהֶ ם ל ֹא ִה ְשׁ ִליכוּ וְאֶ ת־גִּ לּוּלֵ י ִמצְ ַריִם ל ֹא ﬠָ זָבוּ וָא ַֹמר
ִ
רוּ־בי ְול ֹא אָ בוּ לִּ ְשׁמֹﬠַ אֵ לַ י ִאישׁ אֶ
ַ 20:8ויּ ְַמ ִ
ִל ְשׁפֹּ חֲ ָמ ִתי ﬠֲלֵ יהֶ ם ְלכַלּוֹת אַ ִפּי בָּ הֶ ם ְבּתוֹ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
נוֹד ְﬠ ִתּי אֲ לֵ יהֶ ם ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם ְלהוֹצִ יאָ ם
20:9וָאַ ﬠַ שׂ ְל ַמﬠַ ן ְשׁ ִמי ְל ִב ְל ִתּי הֵ חֵ ל ְלﬠֵ ינֵי הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר־הֵ ָמּה ְבתוֹכָם אֲ ֶשׁר ַ
מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
20:10וָאוֹצִ יאֵ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וָאֲ ִבאֵ ם אֶ ל־הַ ִמּ ְדבָּ ר:
אוֹתם הָ אָ ָדם וָחַ י בָּ הֶ ם:
ָ
ֲשׂה
הוֹדﬠְ ִתּי אוֹתָ ם אֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
ת־מ ְשׁפָּ ַטי ַ
ִ
20:11וָאֶ תֵּ ן לָ הֶ ם אֶ ת־חֻ קּוֹתַ י וְאֶ
תוֹתי נ ַָת ִתּי לָ הֶ ם ִל ְהיוֹת לְ אוֹת בֵּ ינִי וּבֵ ינֵיהֶ ם לָ ַדﬠַ ת כִּ י אֲ נִי יְהוָה ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
ת־שׁ ְבּ ַ
ַ
ְ 20:12וגַם אֶ
אֹתם הָ אָ ָדם וָחַ י בָּ הֶ ם
ֲשׂה ָ
ת־מ ְשׁפָּ טַ י מָ אָ סוּ אֲ ֶשׁ ר ַיﬠ ֶ
ִ
קּוֹתי ל ֹא־הָ לָ כוּ וְאֶ
רוּ־בי בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּחֻ ַ
ַ 20:13ויּ ְַמ ִ
ַלּוֹתם:
ת־שׁ ְבּתֹתַ י ִחלְּ לוּ ְמאֹד וָאֹמַ ר לִ ְשׁ ֹפּ חֲ מָ ִתי ﬠֲלֵ יהֶ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר לְ כ ָ
ַ
וְאֶ
ֵאתים ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם:
ֱשׂה ְל ַמﬠַ ן ְשׁ ִמי ְל ִב ְל ִתּי הֵ חֵ ל ְלﬠֵ ינֵי הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר הוֹצ ִ
20:14וָאֶ ﬠ ֶ
אתי י ִָדי לָ הֶ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר לְ ִבלְ ִתּי הָ ִביא אוֹתָ ם אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־נָתַ ִתּי לָ הֶ ם זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבַ שׁ צְ ִבי
ָשׂ ִ
ְ 20:15וגַם־אֲ ִני נ ָ
ִהיא ְלכָל־הָ אֲ ָרצוֹת:
תוֹתי ִחלֵּ לוּ כִּ י אַ חֲ ֵרי גִ לּוּלֵ יהֶ ם ִלבָּ ם הֹ לֵ :
ת־שׁ ְבּ ַ
ַ
קּוֹתי ל ֹא־הָ ְלכוּ בָ הֶ ם וְאֶ
20:16יַﬠַ ן ְבּ ִמ ְשׁפָּ טַ י ָמאָ סוּ וְאֶ ת־חֻ ַ
אוֹתם כָּלָ ה בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ָ
יתי
20:17וַתָּ חָ ס ﬠֵ ינִ י ﬠֲלֵ יהֶ ם ִמ ַשּׁחֲ ָתם וְל ֹא־ﬠָ ִשׂ ִ
וּבגִ לּוּלֵ יהֶ ם
מ רוּ ְ
ל־תּ ְשׁ ֹ
ת־מ ְשׁ ְפּ ֵטיהֶ ם אַ ִ
ִ
בוֹתיכֶם אַ ל־תֵּ לֵ כוּ וְאֶ
חוּקּי אֲ ֵ
ל־בּנֵיהֶ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּ ֵ
ָ 20:18ואֹמַ ר אֶ ְ
ל־תּטַּ מָּ אוּ:
אַ ִ
אוֹתם:
ָ
ת־מ ְשׁפָּ טַ י ִשׁ ְמרוּ וַﬠֲשׂוּ
ִ
20:19אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְבּחֻ קּוֹתַ י לֵ כוּ וְאֶ
ת־שׁ ְבּתוֹתַ י ַק ֵדּשׁוּ וְהָ יוּ לְ אוֹת בֵּ ינִי וּבֵ ינֵיכֶם לָ ַדﬠַ ת כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ַ
20:20וְאֶ
אוֹתם הָ אָ ָדם וָחַ י
ָ
ֲשׂה
אוֹתם אֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
ָ
ֹא־שׁ ְמרוּ לַ ﬠֲשׂוֹת
ת־מ ְשׁפָּ ַטי ל ָ
ִ
קּוֹתי ל ֹא־הָ לָ כוּ וְאֶ
רוּ־בי הַ בָּ נִים ְבּחֻ ַ
ַ 20:21ויּ ְַמ ִ
ת־שׁ ְבּתוֹתַ י ִחלֵּ לוּ וָאֹ ַמר ִל ְשׁפֹּ חֲ ָמ ִתי ﬠֲלֵ יהֶ ם ְלכַלּוֹת אַ ִפּי בָּ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
ַ
בָּ הֶ ם וְאֶ
אוֹתם ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם:
ָ
ר־הוֹצֵאתי
ִ
20:22וַהֲ ִשׁב ִֹתי אֶ ת־י ִָדי וָאַ ﬠַ שׂ לְ מַ ﬠַ ן ְשׁ ִמי לְ ִבלְ ִתּי הֵ חֵ ל לְ ﬠֵ ינֵי הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ
אוֹתם בָּ אֲ ָרצוֹת:
ָ
אתי אֶ ת־י ִָדי לָ הֶ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר לְ הָ פִ יץ ֹאתָ ם בַּ גּוֹיִם וּלְ זָרוֹת
ָשׂ ִ
20:23גַּם־אֲ נִ י נ ָ
בוֹתם הָ יוּ ﬠֵ ינֵיהֶ ם:
ת־שׁ ְבּתוֹתַ י ִחלֵּ לוּ וְאַ חֲ ֵרי גִּ לּוּלֵ י אֲ ָ
ַ
קּוֹתי מָ אָ סוּ וְאֶ
20:24יַﬠַ ן ִמ ְשׁפָּ ַטי ל ֹא־ﬠָ שׂוּ וְחֻ ַ
וּמ ְשׁפָּ ִטים ל ֹא י ְִחיוּ בָּ הֶ ם:
טוֹבים ִ
ְ 20:25וגַם־אֲ נִי נ ַָת ִתּי לָ הֶ ם חֻ ִקּים ל ֹא ִ
20:26וָאֲ טַ מֵּ א אוֹתָ ם ְבּמַ ְתּנוֹתָ ם ְבּהַ ﬠ ֲִביר כָּל־פֶּ טֶ ר ָרחַ ם לְ מַ ﬠַ ן אֲ ִשׁמֵּ ם לְ מַ ﬠַ ן אֲ ֶשׁר י ְֵדעוּ אֲ ֶשׁר אֲ נִי יְהוָה:
אוֹתי אֲ בוֹתֵ יכֶם
20:27לָ כֵן ַדּבֵּ ר אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל בֶּ ן־אָ ָדם וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה עוֹד ז ֹאת גִּ ְדּפוּ ִ
ְבּמַ ﬠֲלָ ם ִבּי מָ ﬠַ ל:
אוֹתהּ לָ הֶ ם וַיִּ ְראוּ כָל־גִּ ְבﬠָ ה ָר ָמה ְוכָל־ﬠֵ ץ ﬠָ בֹת
ָ
אתי אֶ ת־י ִָדי לָ ֵתת
ָשׂ ִ
20:28וָאֲ ִביאֵ ם אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נ ָ
נוּ־שׁם כַּﬠַ ס ָק ְרבָּ נָם וַיּ ִָשׂימוּ ָשׁם ֵריחַ נִיחוֹחֵ יהֶ ם וַיּ ִַסּיכוּ ָשׁם אֶ ת־נִ ְסכֵּיהֶ ם:
ָ
חוּ־שׁם אֶ ת־זִ ְבחֵ יהֶ ם וַיִּ ְתּ
ָ
וַיִּ זְ ְבּ
ָאֹמר אֲ לֵ הֶ ם ָמה הַ בָּ מָ ה אֲ ֶשׁר־אַ תֶּ ם הַ בָּ ִאים ָשׁם וַיִּ ָקּ ֵרא ְשׁמָ הּ בָּ ָמה ﬠַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה:
20:29ו ַ
20:30לָ כֵן אֱ מֹר אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הַ ְבּ ֶד ֶר אֲ בוֹתֵ יכֶם אַ תֶּ ם ִנ ְט ְמ ִאים וְאַ חֲ ֵרי ִשׁקּוּ ֵציהֶ ם אַ ֶתּם
זֹנִים:
ֹתיכֶם ְבּהַ ﬠ ֲִביר ְבּנֵיכֶם בָּ אֵ שׁ אַ תֶּ ם ִנ ְט ְמ ִאים ְלכָל־גִּ לּוּלֵ יכֶם ﬠַ ד־הַ יּוֹם וַאֲ נִי ִא ָדּ ֵרשׁ לָ כֶם בֵּ ית
וּב ְשׂאֵ ת ַמ ְתּנ ֵ
ִ 20:31
ם־א ָדּ ֵרשׁ לָ כֶם:
י ְִשׂ ָראֵ ל חַ י־אָ נִי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִא ִ
נִהיֶה כַגּוֹיִם כְּ ִמ ְשׁפְּ חוֹת הָ אֲ ָרצוֹת ְל ָשׁ ֵרת ﬠֵ ץ וָאָ בֶ ן:
20:32וְהָ עֹלָ ה ﬠַ ל־רוּחֲ כֶם הָ יוֹ ל ֹא ִת ְהיֶה אֲ ֶשׁ ר אַ ֶתּם א ְֹמ ִרים ְ
וּבחֵ ָמה ְשׁפוּכָה אֶ ְמלוֹ ﬠֲלֵ יכֶם:
וּבזְ רוֹﬠַ ְנטוּיָה ְ
20:33חַ י־אָ ִני נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאם־ל ֹא ְבּיָד חֲ ז ָָקה ִ
וּבזְ רוֹﬠַ נְ טוּיָה
ְהוֹצֵאתי אֶ ְתכֶם ִמן־הָ ﬠַ ִמּים ְו ִקבַּ צְ ִתּי אֶ ְתכֶם ִמן־הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר נְפוֹצ ֶֹתם בָּ ם ְבּיָד חֲ ז ָָקה ִ
ִ
20:34ו
וּבחֵ מָ ה ְשׁפוּכָה:
ְ
ל־מ ְדבַּ ר הָ ﬠַ ִמּים ְו ִנ ְשׁפַּ ְט ִתּי ִא ְתּכֶם ָשׁם פָּ נִים אֶ ל־פָּ נִים:
אתי אֶ ְתכֶם אֶ ִ
20:35וְהֵ בֵ ִ
20:36כַּאֲ ֶשׁר ִנ ְשׁפַּ ְט ִתּי אֶ ת־אֲ בוֹתֵ יכֶם ְבּ ִמ ְדבַּ ר אֶ ֶרץ ִמצְ ָר ִים כֵּן ִא ָשּׁפֵ ט ִא ְתּכֶם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
אתי אֶ ְתכֶם ְבּמָ סֹ ֶרת הַ ְבּ ִרית:
20:37וְהַ ﬠֲבַ ְר ִתּי אֶ ְתכֶם ַתּחַ ת הַ ָשּׁבֶ ט וְהֵ בֵ ִ
ִידﬠְ תֶּ ם
אוֹתם וְאֶ ל־אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא יָבאֹוּ ו ַ
ָ
גוּריהֶ ם אוֹצִ יא
פּוֹשׁﬠִ ים ִבּי מֵ אֶ ֶרץ ְמ ֵ
20:38וּבָ רוֹ ִתי ִמכֶּם הַ מּ ְֹר ִדים וְהַ ְ
כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ת־שׁם
ֵ
20:39וְאַ תֶּ ם בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה ִאישׁ גִּ לּוּלָ יו לְ כוּ ֲﬠבֹדוּ וְאַ חַ ר ִאם־אֵ י ְנכֶם שׁ ְֹמ ִﬠים אֵ לָ י וְאֶ
וּבגִ לּוּלֵ יכֶם:
נוֹתיכֶם ְ
ָק ְד ִשׁי ל ֹא ְתחַ לְּ לוּ־עוֹד ְבּ ַמ ְתּ ֵ
ר־ק ְד ִשׁי ְבּהַ ר ְמרוֹם י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ָשׁם יַﬠַ ְבדֻ נִי כָּל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כֻּ ה בָּ אָ ֶרץ ָשׁם אֶ ְרצֵ ם
20:40כִּ י ְבהַ ָ
ָל־ק ְד ֵשׁיכֶם:
אשׁית מַ ְשׂאוֹתֵ יכֶם ְבּכ ָ
ת־ר ִ
ת־תּ רוּמֹתֵ יכֶם וְאֶ ֵ
ְ
ְשׁם אֶ ְדרוֹשׁ אֶ
ו ָ
יאי אֶ ְתכֶם ִמן־הָ ﬠַ ִמּים ו ְִקבַּ צְ ִתּי אֶ ְתכֶם ִמן־הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר נְ ֹפצֹתֶ ם בָּ ם
ְ 20:41בּ ֵריחַ נִיחֹ חַ אֶ ְרצֶה אֶ ְתכֶם ְבּהוֹצִ ִ
וְנִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי בָ כֶם ְלﬠֵ ינֵי הַ גּוֹיִם:

אוֹתהּ
ָ
אתי אֶ ת־י ִָדי לָ ֵתת
ָשׂ ִ
יאי אֶ ְתכֶם אֶ ל־אַ ְד ַמת ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נ ָ
ִידﬠְ ֶתּם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה בַּ הֲ ִב ִ
20:42ו ַ
לַ אֲ בוֹתֵ יכֶם:
עוֹתיכֶם אֲ ֶשׁר
ָל־ר ֵ
טֹתם ִבּ ְפנֵיכֶם ְבּכ ָ
אתם בָּ ם וּנְ קֹ ֶ
ילוֹתיכֶם אֲ ֶשׁר נִ ְט ֵמ ֶ
ת־דּ ְרכֵיכֶם וְאֵ ת כָּל־ﬠ ֲִל ֵ
ם־שׁם אֶ ַ
20:43וּזְ כ ְַר ֶתּ ָ
ﬠ ֲִשׂיתֶ ם:
ילוֹתיכֶם הַ נִּ ְשׁחָ תוֹת בֵּ ית
ֵ
ֲשׂוֹתי ִא ְתּכֶם ְל ַמﬠַ ן ְשׁ ִמי ל ֹא כְ ַד ְרכֵיכֶם הָ ָר ִﬠים ְו ַכﬠֲלִ
ִידﬠְ ֶתּם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה בַּ ﬠ ִ
20:44ו ַ
י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
מ ר:
21:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ל־דּ רוֹם ו ְִהנָּבֵ א אֶ ל־יַﬠַ ר הַ ָשּׂ ֶדה ֶנגֶב:
ימנָה וְהַ טֵּ ף אֶ ָ
21:2בֶּ ן־אָ ָדם ִשׂים פָּ נֶי ֶדּ ֶר תֵּ ָ
ית־בּ אֵ שׁ וְאָ כְ לָ ה ְב כָל־ﬠֵ ץ־לַ ח ְוכָל־ﬠֵ ץ
ְ
21:3וְאָ מַ ְרתָּ לְ יַﬠַ ר הַ ֶנּגֶב ְשׁמַ ע ְדּבַ ר־יְהוָה כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי ַמצִּ
ֹא־תכְ בֶּ ה לַ הֶ בֶ ת ַשׁלְ הֶ בֶ ת ְונִצְ ְרבוּ־בָ הּ כָּל־פָּ נִים ִמ ֶנּגֶב צָפוֹנָה:
יָבֵ שׁ ל ִ
21:4ו ְָראוּ כָּל־בָּ ָשׂר כִּ י אֲ נִי יְהוָה ִבּﬠַ ְר ִתּיהָ ל ֹא ִתּכְ בֶּ ה:
אֹמ ִרים ִלי הֲ ל ֹא ְמ ַמ ֵשּׁל ְמ ָשׁ ִלים הוּא:
ָ 21:5וא ַֹמר אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְהוִה הֵ ָמּה ְ
מ ר:
21:6וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ל־מ ְק ָדּ ָשׁם ו ְִהנָּבֵ א אֶ ל־אַ ְד ַמת י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְרוּשׁלַ ִם וְהַ טֵּ ף אֶ ִ
21:7בֶּ ן־אָ ָדם ִשׂים פָּ נֶי אֶ ל־י ָ
צַדּיק ְו ָר ָשׁע:
ֵאתי חַ ְר ִבּי ִמתַּ ְﬠ ָרהּ ו ְִהכְ ַר ִתּי ִמ ֵמּ ִ
21:8וְאָ מַ ְרתָּ ְלאַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְננִי אֵ לַ ִי וְהוֹצ ִ
צַדּיק ו ְָר ָשׁע לָ כֵן ֵתּצֵא חַ ְר ִבּי ִמתַּ ְﬠ ָרהּ אֶ ל־כָּל־בָּ ָשׂר ִמ ֶנּגֶב צָפוֹן:
ר־הכְ ַר ִתּי ִמ ֵמּ ִ
21:9יַﬠַ ן אֲ ֶשׁ ִ
הוֹצֵאתי חַ ְר ִבּי ִמ ַתּ ְﬠ ָרהּ ל ֹא ָתשׁוּב עוֹד:
ִ
ְ 21:10וי ְָדעוּ כָּל־בָּ ָשׂר כִּ י אֲ נִי יְהוָה
וּב ְמ ִרירוּת ֵתּאָ נַח לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם:
21:11וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם הֵ אָ נַח ְבּ ִשׁ ְברוֹן מָ ְת ַניִם ִ
ל־שׁמוּﬠָ ה כִ י־בָ אָ ה ְונָמֵ ס כָּל־לֵ ב ְו ָרפוּ כָל־י ַָדיִם וְכִ הֲ תָ ה
ל־מה אַ ָתּה נֶאֱ נָח וְאָ ַמ ְרתָּ אֶ ְ
ֹאמרוּ אֵ לֶ י ﬠַ ָ
21:12וְהָ יָה כִּ י־י ְ
ָל־בּ ְר ַכּיִם ֵתּלַ כְ נָה מַּ יִם ִהנֵּה בָ אָ ה ְונ ְִהיָתָ ה נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
כָל־רוּחַ ְוכ ִ
21:13וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
רוּטה:
ַם־מ ָ
מ ר חֶ ֶרב חֶ ֶרב הוּחַ ָדּה ְוג ְ
21:14בֶּ ן־אָ ָדם ִהנָּבֵ א וְאָ מַ ְר ָתּ כֹּה אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי אֱ ֹ
מ ָר ָטּה אוֹ נ ִָשׂישׂ ֵשׁבֶ ט ְבּנִי מֹאֶ סֶ ת כָּל־ﬠֵ ץ:
ְ 21:15למַ ﬠַ ן ְטבֹחַ ֶטבַ ח הוּחַ ָדּה ְל ַמﬠַ ן־הֱ יֵה־לָ הּ בָּ ָרק ֹ
ַד־הוֹרג:
ֵ
אוֹתהּ ְבּי
ָ
אֹתהּ ְל ָמ ְר ָטה לִ ְתפֹּ שׂ בַּ כָּף ִהיא־הוּחַ ָדּה חֶ ֶרב ו ְִהיא מ ָֹר ָטּה לָ ֵתת
21:16וַיִּ ֵתּן ָ
גוּרי אֶ ל־חֶ ֶרב הָ יוּ אֶ ת־ﬠַ ִמּי לָ כֵן ְס ֹפ ק
יתה ְבﬠַ ִמּי ִהיא ְבּכָל־ ְנ ִשׂיאֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל ְמ ֵ
י־היא הָ ָ
21:17זְ ﬠַ ק וְהֵ ילֵ ל בֶּ ן־אָ ָדם כִּ ִ
אֶ ל־י ֵָר :
ַם־שׁבֶ ט מֹאֶ סֶ ת ל ֹא י ְִהיֶה נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
וּמה ִאם־גּ ֵ
21:18כִּ י בֹחַ ן ָ
ישׁ ָתה חֶ ֶרב חֲ לָ לִ ים ִהיא חֶ ֶרב חָ לָ ל הַ גָּדוֹל הַ חֹ ֶד ֶרת
21:19וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם ִהנָּבֵ א וְהַ כַּף אֶ ל־כָּף ו ְִתכָּפֵ ל חֶ ֶרב ְשׁ ִל ִ
לָ הֶ ם:
ָל־שׁﬠ ֲֵריהֶ ם נָתַ ִתּי ִא ְבחַ ת־חָ ֶרב אָ ח ﬠֲשׂוּיָה ְלבָ ָרק ְמﬠ ָֻטּה לְ ָטבַ ח:
21:20לְ מַ ﬠַ ן לָ מוּג לֵ ב וְהַ ְרבֵּ ה הַ ִמּכְ שֹׁלִ ים ﬠַ ל כּ ַ
ילי אָ נָה פָּ ַנ ִי מֻ ﬠָ דוֹת:
ימי הַ ְשׂ ִמ ִ
ימנִי הָ ִשׂ ִ
ִ 21:21ה ְתאַ חֲ ִדי הֵ ִ
ְ 21:22וגַם־אֲ נִי אַ כֶּה כַפִּ י אֶ ל־כַּפִּ י וַהֲ ִנחֹ ִתי חֲ מָ ִתי אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי:
21:23וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
21:24וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם ִשׂים־לְ ְשׁ ַניִם ְדּ ָרכִ ים לָ בוֹא חֶ ֶרב מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ֵמאֶ ֶרץ אֶ חָ ד יֵצְ אוּ ְשׁנֵיהֶ ם ְויָד בָּ ֵרא ְבּר ֹאשׁ
־ﬠיר בָּ ֵרא:
ֶדּ ֶר ִ
צוּרה:
ירוּשׁלַ ִם ְבּ ָ
ָ
ְהוּדה ִב
ֶ 21:25דּ ֶר ָתּ ִשׂים לָ בוֹא חֶ ֶרב אֵ ת ַרבַּ ת ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן וְאֶ ת־י ָ
ם־קסֶ ם ִק ְל ַקל בַּ ִחצִּ ים ָשׁאַ ל בַּ ְתּ ָר ִפים ָראָ ה
21:26כִּ י־ﬠָ מַ ד מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל אֶ ל־אֵ ם הַ ֶדּ ֶר ְבּר ֹאשׁ ְשׁנֵי הַ ְדּ ָרכִ ים לִ ְקסָ ָ
בַּ כָּבֵ ד:
ְרוּשׁלַ ִם לָ שׂוּם כּ ִָרים ִל ְפתֹּחַ פֶּ ה ְבּ ֶרצַח ְלהָ ִרים קוֹל ִבּ ְת רוּﬠָ ה לָ שׂוּם כּ ִָרים ﬠַ ל־ ְשׁﬠָ ִרים
ימינוֹ הָ יָה הַ ֶקּסֶ ם י ָ
ִ 21:27בּ ִ
לִ ְשׁ ֹפּ סֹלְ לָ ה לִ ְבנוֹת ָדּיֵק:
ְהוּא־מזְ כִּ יר ﬠָ ון ְל ִה ָתּפֵ שׂ:
ַ
ם־שׁוְא ְבּﬠֵ ינֵיהֶ ם ְשׁבֻ ﬠֵ י ְשׁ ֻבעוֹת לָ הֶ ם ו
ָ
21:28וְהָ יָה לָ הֶ ם כקסום־כִּ ְקסָ
21:29לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן הַ זְ כּ ְַרכֶם ﬠֲו ְנכֶם ְבּ ִהגָּלוֹת פִּ ְשׁﬠֵ יכֶם ְלהֵ ָראוֹת חַ טּ ֹאותֵ יכֶם ְבּכֹל ﬠ ֲִלילוֹ ֵתיכֶם יַﬠַ ן
ִהזָּ כ ְֶרכֶם בַּ כַּף ִתּתָּ פֵ שׂוּ:
21:30וְאַ ָתּה חָ לָ ל ָר ָשׁע ְנ ִשׂיא י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־בָּ א יוֹמוֹ ְבּﬠֵ ת ﬠֲון ֵקץ:
21:31כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה הָ ִסיר הַ ִמּצְ נֶפֶ ת וְהָ ִרים הָ ﬠ ֲָט ָרה ז ֹאת ל ֹא־ז ֹאת הַ ָשּׁפָ לָ ה הַ גְ בֵּ הַ וְהַ ָגּבֹהַ הַ ְשׁפִּ יל:
ְת ִתּיו:
21:32ﬠַ וָּה ﬠַ וָּה ﬠַ וָּה אֲ ִשׂימֶ נָּה גַּם־ז ֹאת ל ֹא הָ יָה ﬠַ ד־בּ ֹא אֲ ֶשׁר־לוֹ הַ ִמּ ְשׁפָּ ט וּנ ַ
ל־בּנֵי ﬠַ מּוֹן וְאֶ ל־חֶ ְרפָּ ָתם וְאָ ַמ ְר ָתּ חֶ ֶרב חֶ ֶרב ְפּתוּחָ ה
21:33וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם ִהנָּבֵ א וְאָ מַ ְרתָּ כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה אֶ ְ
לְ טֶ בַ ח ְמרוּטָ ה לְ הָ כִ יל לְ מַ ﬠַ ן בָּ ָרק:
ארי חַ ְללֵ י ְר ָשׁ ִﬠים אֲ ֶשׁר־בָּ א יוֹמָ ם ְבּﬠֵ ת ﬠֲון ֵקץ:
אוֹת אֶ ל־צַוְּ ֵ
ָ
21:34בַּ חֲ זוֹת לָ ָשׁוְא ִבּ ְקסָ ם־לָ ָכּזָב לָ תֵ ת

אֹת :
ֻרוֹת ִי אֶ ְשׁפֹּ ט ָ
ר־נִב ֵראת ְבּאֶ ֶרץ ְמכ ַ
ְ
ל־תּ ְﬠ ָרהּ ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁ
21:35הָ ַשׁב אֶ ַ
ְת ִתּי ְבּיַד אֲ נ ִָשׁים ֹבּﬠ ֲִרים חָ ָר ֵשׁי מַ ְשׁ ִחית:
ְשׁפַ כְ ִתּי ﬠָ לַ ִי זַﬠְ ִמי ְבּאֵ שׁ ﬠֶ ְב ָר ִתי אָ ִפיחַ ﬠָ לָ ִי וּנ ַ
21:36ו ָ
21:37לָ אֵ שׁ ִתּ ְהיֶה לְ אָ כְ לָ ה ָדּמֵ י ְִהיֶה ְבּתוֹ הָ אָ ֶרץ ל ֹא ִת ָזּכ ִֵרי כִּ י אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי:
מ ר:
22:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ְהוֹדﬠְ ָתּהּ אֵ ת כָּל־תּוֹﬠֲבוֹתֶ יהָ :
22:2וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם הֲ ִת ְשׁפֹּ ט הֲ ִת ְשׁ ֹפּט אֶ ת־ﬠִ יר הַ ָדּ ִמים ו ַ
לּוּלים ﬠָ לֶ יהָ ְל ָט ְמאָ ה:
22:3וְאָ מַ ְרתָּ כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה אוֹי ﬠִ יר שֹׁפֶ כֶת ָדּם ְבּתוֹכָהּ לָ בוֹא ִﬠ ָתּהּ וְﬠָ ְשׂ ָתה גִ ִ
נְת ִתּי
נוֹת ִי ﬠַ ל־כֵּן ַ
ד־שׁ ָ
יבי י ַָמ ִי וַתָּ בוֹא ﬠַ ְ
וּבגִ לּוּלַ ִי אֲ ֶשׁר־ﬠָ ִשׂית ָט ֵמאת ו ַַתּ ְק ִר ִ
ר־שׁפַ כְ ְתּ אָ ַשׁ ְמ ְתּ ְ
ְ 22:4בּ ָד ֵמ אֲ ֶשׁ ָ
חֶ ְרפָּ ה לַ גּוֹיִם ו ְַקלָּ סָ ה לְ כָל־הָ אֲ ָרצוֹת:
22:5הַ ְקּרֹבוֹת וְהָ ְרחֹ קוֹת ִממֵּ י ְִת ַק ְלּסוּ־בָ ְטמֵ אַ ת הַ ֵשּׁם ַרבַּ ת הַ ְמּהוּמָ ה:
־דּם:
ִ 22:6הנֵּה נ ְִשׂיאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ לִ זְ רֹעוֹ הָ יוּ בָ לְ מַ ﬠַ ן ְשׁפָ ָ
22:7אָ ב וָאֵ ם הֵ ַקלּוּ בָ לַ גֵּר ﬠָ שׂוּ בַ עֹ ֶשׁק ְבּתוֹ ֵכ יָתוֹם וְאַ לְ מָ נָה הוֹנוּ בָ :
ת־שׁ ְבּתֹתַ י ִחלָּ לְ ְתּ:
ַ
ָ 22:8ק ָד ַשׁי בָּ זִית וְאֶ
־דּם וְאֶ ל־הֶ הָ ִרים אָ כְ לוּ בָ זִ מָּ ה ﬠָ שׂוּ ְבתוֹ ֵכ :
22:9אַ ְנ ֵשׁי ָרכִ יל הָ יוּ בָ לְ מַ ﬠַ ן ְשׁפָ ָ
22:10ﬠֶ ְרוַת־אָ ב גִּ לָּ ה־בָ ְטמֵ אַ ת הַ נּ ִָדּה ﬠִ נּוּ־בָ :
22:11ו ְִאישׁ אֶ ת־אֵ ֶשׁת ֵרﬠֵ הוּ ﬠָ ָשׂה תּוֹﬠֵ בָ ה ו ְִאישׁ אֶ ת־כַּלָּ תוֹ ִטמֵּ א ְבזִ מָּ ה ו ְִאישׁ אֶ ת־אֲ חֹ תוֹ בַ ת־אָ ִביו ִﬠנָּה־בָ :
ֶשׁ וְתַ ְר ִבּית לָ ַקחַ ְתּ ו ְַתּבַ צְּ ﬠִ י ֵרﬠַ ִי בַּ עֹ ֶשׁק ְוא ִֹתי ָשׁכַחַ ְתּ ְנאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
־דּם נ ֶ
22:12שֹׁחַ ד לָ ְקחוּ־בָ לְ מַ ﬠַ ן ְשׁפָ ָ
ל־דּמֵ אֲ ֶשׁר הָ יוּ ְבּתוֹ ֵכ :
ל־בּצְ ﬠֵ אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂית וְﬠַ ָ
ֵיתי כַפִּ י אֶ ִ
22:13ו ְִהנֵּה ִהכּ ִ
יתי:
אוֹת אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי וְﬠָ ִשׂ ִ
ָ
22:14הֲ ַי ֲﬠמֹד לִ בֵּ ִאם־תֶּ חֱ ז ְַקנָה י ַָד ִי לַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר אֲ נִי עֹ ֶשׂה
יתי בָּ אֲ ָרצוֹת וַהֲ ִתמּ ִֹתי טֻ ְמאָ תֵ ִמ ֵמּ :
יצוֹתי אוֹתָ בַּ גּוֹיִם ְוז ִֵר ִ
ִ
22:15וַהֲ פִ
22:16וְנִ חַ ְל ְתּ בָּ לְ ﬠֵ ינֵי גוֹיִם ְוי ַָדﬠַ ְתּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
22:17וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
וּב ִדיל וּבַ ְרזֶל וְעוֹפֶ ֶרת ְבּתוֹ כּוּר ִסגִ ים כֶּסֶ ף
22:18בֶּ ן־אָ ָדם הָ יוּ־לִ י בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל לסוג לְ ִסיג כֻּלָּ ם ְנחֹ ֶשׁת ְ
הָ יוּ:
רוּשׁלָ ִם:
22:19לָ כֵן ֹכּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן הֱ יוֹת כֻּלְּ כֶם ְל ִסגִ ים לָ כֵן ִה ְנ ִני קֹבֵ ץ אֶ ְתכֶם אֶ ל־תּוֹ ְי ָ
נְתּי כֵּן אֶ ְקבֹּץ ְבּאַ ִפּי וּבַ חֲ ָמ ִתי
וּב ִדיל אֶ ל־תּוֹ כּוּר לָ פַ חַ ת־ﬠָ לָ יו אֵ שׁ ְלהַ ִ
ְ 22:20ק ֻבצַת כֶּסֶ ף וּ ְנחֹ ֶשׁת וּבַ ְרזֶל וְעוֹפֶ ֶרת ְ
ו ְִהנּ ְַח ִתּי ו ְִהתַּ כְ ִתּי אֶ ְתכֶם:
22:21וְכִ נּ ְַס ִתּי אֶ ְתכֶם ְונָפַ ְח ִתּי ﬠֲלֵ יכֶם ְבּאֵ שׁ ﬠֶ ְב ָר ִתי ְונִתַּ כְ תֶּ ם ְבּתוֹכָהּ:
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ָשׁפַ כְ ִתּי חֲ ָמ ִתי ﬠֲלֵ יכֶם:
22:22כְּ ִהתּוּ כֶּסֶ ף ְבּתוֹ כּוּר כֵּן תֻּ ְתּכוּ ְבתוֹכָהּ ו ַ
22:23וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
22:24בֶּ ן־אָ ָדם אֱ מָ ר־לָ הּ אַ ְתּ אֶ ֶרץ ל ֹא ְמטֹ הָ ָרה ִהיא ל ֹא ג ְֻשׁמָ הּ ְבּיוֹם זָﬠַ ם:
נוֹתיהָ ִה ְרבּוּ ְבתוֹכָהּ:
ִיקר ִי ָקּחוּ אַ ְל ְמ ֶ
ֶ 22:25ק ֶשׁר ְנ ִשׂיאֶ יהָ ְבּתוֹכָהּ כַּאֲ ִרי שׁוֹאֵ ג טֹ ֵרף טָ ֶרף נֶפֶ שׁ אָ כָלוּ חֹ סֶ ן ו ָ
הוֹדיעוּ וּ ִמ ַשׁ ְבּתוֹתַ י
ין־קֹדשׁ ְלחֹ ל ל ֹא ִה ְב ִדּילוּ וּבֵ ין־הַ ָטּמֵ א לְ ָטהוֹר ל ֹא ִ
ֶ
תוֹר ִתי ַויְחַ ְלּלוּ ָק ָד ַשׁי בֵּ
22:26כֹּהֲ נֶיהָ חָ ְמסוּ ָ
הֶ ﬠְ לִ ימוּ ﬠֵ ינֵיהֶ ם וָאֵ חַ ל ְבּתוֹכָם:
־דּם לְ אַ בֵּ ד נְפָ שׁוֹת לְ מַ ﬠַ ן ְבּצֹﬠַ בָּ ַצע:
ָ 22:27שׂ ֶריהָ ְב ִק ְרבָּ הּ כִּ זְ אֵ ִבים טֹ ְרפֵ י טָ ֶרף לִ ְשׁפָּ ָ
אֹמ ִרים כֹּה אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה וַיהוָה ל ֹא ִדבֵּ ר:
וּנְביאֶ יהָ ָטחוּ לָ הֶ ם ָתּפֵ ל חֹ זִ ים ָשׁוְא וְקֹ ְס ִמים לָ הֶ ם ָכּזָב ְ
ִ 22:28
22:29ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ ﬠָ ְשׁקוּ עֹ ֶשׁק ְוגָזְ לוּ ָגּזֵל וְﬠָ נִי וְאֶ ְביוֹן הוֹנוּ וְאֶ ת־הַ גֵּר ﬠָ ְשׁקוּ ְבּל ֹא ִמ ְשׁפָּ ט:
ָאתי:
22:30וָאֲ בַ ֵקּשׁ מֵ הֶ ם ִאישׁ גֹּ ֵדר־גּ ֵָד ר וְעֹמֵ ד בַּ פֶּ ֶרץ לְ פָ נַי ְבּﬠַ ד הָ אָ ֶרץ לְ ִב ְל ִתּי ַשׁחֲ ָתהּ ְול ֹא ָמצ ִ
ֹאשׁם נ ַָת ִתּי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה:
יתים ַדּ ְרכָּם ְבּר ָ
22:31וָאֶ ְשׁ ֹפּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ז ְַﬠ ִמי ְבּאֵ שׁ ﬠֶ ְב ָר ִתי כִּ ִלּ ִ
מ ר:
23:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
23:2בֶּ ן־אָ ָדם ְשׁתַּ יִם נ ִָשׁים ְבּנוֹת אֵ ם־אַ חַ ת הָ יוּ:
מﬠֲכוּ ְשׁ ֵדיהֶ ן ְו ָשׁם ﬠִ שּׂוּ ַדּ ֵדּי ְבּתוּלֵ יהֶ ן:
עוּריהֶ ן זָנוּ ָשׁמָּ ה ֹ
23:3ו ִַתּזְ נֶינָה ְב ִמצְ ַריִם ִבּ ְנ ֵ
ִירוּשׁלַ ִם
ָ
מוֹתן שׁ ְֹמרוֹן אָ הֳ לָ ה ו
וּשׁ ָ
וּשׁמוֹתָ ן אָ הֳ לָ ה הַ גְּ דוֹלָ ה וְאָ הֳ לִ יבָ ה אֲ חוֹתָ הּ ו ִַתּ ְהיֶינָה לִ י וַתֵּ לַ ְדנָה בָּ נִים וּבָ נוֹת ְ
ְ 23:4
אָ הֳ ִליבָ ה:
רוֹבים:
ל־מאַ הֲ בֶ יהָ אֶ ל־אַ שּׁוּר ְק ִ
23:5ו ִַתּזֶן אָ הֳ לָ ה תַּ ְחתָּ י וַתַּ ﬠְ גַּב ﬠַ ְ
סוּסים:
חוּרי חֶ ֶמד כֻּלָּ ם פָּ ָר ִשׁים רֹכְ בֵ י ִ
וּסגָנִים בַּ ֵ
ְ 23:6לבֻ ֵשׁי ְת ֵכלֶ ת פַּ חוֹת ְ
וּבכֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ גְ בָ ה ְבּכָל־גִּ לּוּלֵ יהֶ ם ִנ ְטמָ אָ ה:
23:7ו ִַתּתֵּ ן תַּ זְ נוּתֶ יהָ ﬠֲלֵ יהֶ ם ִמ ְבחַ ר ְבּנֵי־אַ שּׁוּר כֻּלָּ ם ְ
נוּתם ﬠָ לֶ יהָ :
עוּריהָ וְהֵ ָמּה ִﬠשּׂוּ ַדּ ֵדּי ְבתוּלֶ יהָ וַיִּ ְשׁ ְפּכוּ ַתזְ ָ
נוּתיהָ ִמ ִמּצְ ַריִם ל ֹא ﬠָ זָבָ ה כִּ י אוֹתָ הּ ָשׁכְ בוּ ִב ְנ ֶ
23:8וְאֶ ת־תַּ זְ ֶ
ַד־מאַ הֲ בֶ יהָ ְבּיַד ְבּנֵי אַ שּׁוּר אֲ ֶשׁר ﬠָ גְ בָ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם:
23:9לָ כֵן נְתַ ִתּיהָ ְבּי ְ
פוּטים ﬠָ שׂוּ בָ הּ:
וּשׁ ִ
י־שׁם לַ נּ ִָשׁים ְ
וּבנוֹתֶ יהָ לָ ָקחוּ וְאוֹ ָתהּ בַּ חֶ ֶרב הָ ָרגוּ ו ְַתּ ִה ֵ
23:10הֵ ָמּה גִּ לּוּ ﬠֶ ְרוָתָ הּ בָּ נֶיהָ ְ

נוּתיהָ ִמזְּ נוּנֵי אֲ חוֹתָ הּ:
ת־תּזְ ֶ
ַ
23:11וַתֵּ ֶרא אֲ חוֹתָ הּ אָ הֳ לִ יבָ ה וַתַּ ְשׁחֵ ת ﬠַ גְ בָ ָתהּ ִמ ֶמּנָּה וְאֶ
חוּרי חֶ ֶמד כֻּלָּ ם:
סוּסים בַּ ֵ
וּס ָגנִים ְקר ִֹבים ְלבֻ ֵשׁי ִמכְ לוֹל פָּ ָר ִשׁים רֹכְ בֵ י ִ
ל־בּנֵי אַ שּׁוּר ﬠָ גָבָ ה פַּ חוֹת ְ
23:12אֶ ְ
23:13וָאֵ ֶרא כִּ י ִנ ְטמָ אָ ה ֶדּ ֶר אֶ חָ ד לִ ְשׁתֵּ יהֶ ן:
צַל ֵמי כשדיים כ ְַשׂ ִדּים חֲ ֻק ִקים בַּ ָשּׁ ַשׁר:
נוּתיהָ ו ֵַתּ ֶרא אַ נְ ֵשׁי ְמחֻ ֶקּה ﬠַ ל־הַ ִקּיר ְ
ל־תּזְ ֶ
23:14וַתּוֹסֶ ף אֶ ַ
אשׁיהֶ ם ַמ ְראֵ ה ָשׁ ִל ִשׁים כֻּלָּ ם ְדּמוּת ְבּנֵי־בָ בֶ ל כּ ְַשׂ ִדּים אֶ ֶרץ
בוּלים ְבּ ָר ֵ
גוֹרי אֵ זוֹר ְבּ ָמ ְתנֵיהֶ ם ְסרוּחֵ י ְט ִ
23:15חֲ ֵ
מוֹלַ ְדתָּ ם:
ימה:
23:16ותעגב וַתַּ ﬠְ גְּ בָ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם לְ מַ ְראֵ ה ﬠֵ ינֶיהָ ו ִַתּ ְשׁלַ ח מַ לְ אָ כִ ים אֲ לֵ יהֶ ם כּ ְַשׂ ִדּ ָ
נוּתם ו ִַתּ ְט ָמא־בָ ם ו ֵַתּ ַקע נַפְ ָשׁהּ מֵ הֶ ם:
אוֹתהּ ְבּ ַתזְ ָ
ָ
23:17וַ ָיּ ֹבאוּ אֵ לֶ יהָ ְבנֵי־בָ בֶ ל ְל ִמ ְשׁכַּב דּ ִֹדים ַוי ְַט ְמּאוּ
23:18ו ְַתּגַל תַּ זְ נוּתֶ יהָ ו ְַתּגַל אֶ ת־ﬠֶ ְרוָתָ הּ וַתֵּ ַקע נ ְַפ ִשׁי ֵמﬠָ לֶ יהָ כַּאֲ ֶשׁר נ ְָקﬠָ ה נַפְ ִשׁי מֵ ﬠַ ל אֲ חוֹתָ הּ:
ָנְתה ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
עוּריהָ אֲ ֶשׁר ז ָ
נוּתיהָ ִלזְ כֹּר אֶ ת־י ְֵמי נְ ֶ
ת־תּזְ ֶ
ַ
23:19ו ַַתּ ְרבֶּ ה אֶ
סוּסים זִ ְר ָמ ָתם:
מוֹרים ְבּ ָשׂ ָרם וְזִ ְרמַ ת ִ
23:20וַתַּ ﬠְ גְּ בָ ה ﬠַ ל פִּ לַ גְ ֵשׁיהֶ ם אֲ ֶשׁר ְבּ ַשׂר־חֲ ִ
עוּר ִי :
עוּר ִי בַּ ﬠְ שׂוֹת ִמ ִמּצְ ַריִם ַדּ ַדּ ִי לְ מַ ﬠַ ן ְשׁ ֵדי ְנ ָ
23:21ו ִַתּ ְפ ְק ִדי אֵ ת זִ מַּ ת ְנ ָ
אתים
ת־מאַ הֲ בַ ִי ﬠָ לַ ִי אֵ ת אֲ ֶשׁר־נ ְָקﬠָ ה נ ְַפ ֵשׁ ֵמהֶ ם וַהֲ בֵ ִ
ְ
23:22לָ כֵן אָ הֳ לִ יבָ ה כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי ֵמ ִﬠיר אֶ
ﬠָ לַ ִי ִמסָּ ִביב:
וּסגָנִים כֻּלָּ ם ָשׁלִ ִשׁים
חוּרי חֶ ֶמד פַּ חוֹת ְ
ָל־בּנֵי אַ שּׁוּר אוֹתָ ם בַּ ֵ
ְ 23:23בּנֵי בָ בֶ ל ְוכָל־כּ ְַשׂ ִדּים פְּ קוֹד ְושׁוֹﬠַ ְוקוֹﬠַ כּ ְ
סוּסים כֻּלָּ ם:
רוּאים רֹכְ בֵ י ִ
וּק ִ
ְ
וּמגֵן וְקוֹבַ ע י ִָשׂימוּ ﬠָ לַ ִי סָ ִביב ְו ָנ ַת ִתּי ִל ְפנֵיהֶ ם ִמ ְשׁפָּ ט
וּב ְקהַ ל ﬠַ ִמּים צִ נָּה ָ
23:24וּבָ אוּ ﬠָ לַ ִי ִמצָּפֹ ן ֶרכֶב ְוג ְַלגַּל ִ
וּשׁפָ טוּ ְבּ ִמ ְשׁפְּ טֵ יהֶ ם:
ְ
נוֹת ִי ִי ָקּחוּ
וּב ַ
אוֹת ְבּחֵ מָ ה אַ פֵּ וְאָ זְ ַנ ִי י ִָסירוּ וְאַ חֲ ִריתֵ בַּ חֶ ֶרב ִתּפּוֹל הֵ מָּ ה בָּ ַנ ִי ְ
ָ
ְ 23:25ונָתַ ִתּי ִקנְאָ ִתי בָּ וְﬠָ שׂוּ
וְאַ חֲ ִריתֵ תֵּ אָ כֵל בָּ אֵ שׁ:
ת־בּג ָָד ִי וְלָ ְקחוּ כְּ לֵ י ִתפְ אַ ְרתֵּ :
ְ
23:26ו ְִהפְ ִשׁיטוּ אֶ
וּמצְ ַריִם ל ֹא ִתזְ כְּ ִרי־עוֹד:
ֹא־ת ְשׂ ִאי ﬠֵ י ַנ ִי אֲ לֵ יהֶ ם ִ
23:27ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי זִ מָּ תֵ ִממֵּ וְאֶ ת־זְ נוּתֵ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וְל ִ
23:28כִּ י כֹה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְנ ִני נ ְֹת ָנ ְבּיַד אֲ ֶשׁר ָשׂנֵאת ְבּיַד אֲ ֶשׁר־נ ְָקﬠָ ה נ ְַפ ֵשׁ מֵ הֶ ם:
נוּת ִי :
ְתזְ ָ
23:29וְﬠָ שׂוּ אוֹתָ ְבּ ִשׂנְאָ ה וְלָ ְקחוּ כָּל־יְגִ יﬠֵ וַ ֲﬠזָבוּ ﬠֵ ירֹם וְﬠֶ ְריָה ְו ִנגְ לָ ה ﬠֶ ְרוַת זְ נוּ ַנ ִי וְזִ ָמּ ֵת ו ַ
23:30ﬠָ שֹׂה אֵ לֶּ ה לָ ִבּזְ נוֹתֵ אַ חֲ ֵרי גוֹיִם ﬠַ ל אֲ ֶשׁר־ ִנ ְטמֵ את ְבּגִ לּוּלֵ יהֶ ם:
ְ 23:31בּ ֶד ֶר אֲ חוֹתֵ הָ לָ כְ ְתּ ְונָתַ ִתּי כוֹסָ הּ ְבּי ֵָד :
23:32כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה כּוֹס אֲ חוֹתֵ ִתּ ְשׁ ִתּי הָ ﬠֲמֻ ָקּה וְהָ ְרחָ בָ ה ִתּ ְהיֶה לִ צְ חֹ ק וּלְ לַ ﬠַ ג ִמ ְרבָּ ה ְלהָ כִ יל:
וּשׁמָ מָ ה כּוֹס אֲ חוֹתֵ שׁ ְֹמרוֹן:
ִ 23:33שׁכָּרוֹן ְויָגוֹן ִתּמָּ לֵ ִאי כּוֹס ַשׁמָּ ה ְ
ְשׁ ַד ִי ְתּנ ֵַתּ ִקי כִּ י אֲ נִי ִדבַּ ְר ִתּי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
וּמצִ ית וְאֶ ת־חֲ ָר ֶשׂיהָ ְתּג ֵָר ִמי ו ָ
אוֹתהּ ָ
ָ
ְשׁ ִתית
23:34ו ָ
אוֹתי אַ חֲ ֵרי ַג ֵוּ ְוגַם־אַ ְתּ ְשׂ ִאי זִ ָמּתֵ
אוֹתי וַתַּ ְשׁלִ יכִ י ִ
23:35לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן ָשׁכַחַ ְתּ ִ
וְאֶ ת־תַּ זְ נוּתָ ִי :
23:36וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם הֲ ִת ְשׁפּוֹט אֶ ת־אָ הֳ לָ ה וְאֶ ת־אָ הֳ ִליבָ ה וְהַ גֵּד לָ הֶ ן אֵ ת תוֹﬠֲבוֹתֵ יהֶ ן:
דוּ־לי הֶ ﬠ ֱִבירוּ לָ הֶ ם ְלאָ כְ לָ ה:
ִ
ת־בּנֵיהֶ ן אֲ ֶשׁר יָלְ
ְ
ידיהֶ ן וְאֶ ת־גִּ לּוּלֵ יהֶ ן נִאֵ פוּ ְוגַם אֶ
23:37כִּ י נִאֵ פוּ ו ְָדם ִבּ ֵ
תוֹתי ִחלֵּ לוּ:
ת־שׁ ְבּ ַ
ַ
ת־מ ְק ָדּ ִשׁי בַּ יּוֹם הַ הוּא וְאֶ
ִ
23:38עוֹד ז ֹאת ﬠָ שׂוּ לִ י ִט ְמּאוּ אֶ
יתי:
ל־מ ְק ָדּ ִשׁי בַּ יּוֹם הַ הוּא לְ חַ לְּ לוֹ ו ְִהנֵּה־כֹה ﬠָ שׂוּ ְבּתוֹ בֵּ ִ
ת־בּנֵיהֶ ם לְ גִ לּוּלֵ יהֶ ם ַו ָיּבֹאוּ אֶ ִ
ְ
וּב ַשׁחֲ טָ ם אֶ
ְ 23:39
23:40וְאַ ף כִּ י ִת ְשׁלַ ְחנָה לַ אֲ נ ִָשׁים בָּ ִאים ִממֶּ ְרחָ ק אֲ ֶשׁר מַ לְ אָ ָשׁלוּחַ אֲ לֵ יהֶ ם ו ְִהנֵּה־בָ אוּ לַ אֲ ֶשׁר ָרחַ צְ ְתּ ָכּחַ ְל ְתּ
ﬠֵ י ַנ ִי וְﬠָ ִדית ﬠֶ ִדי:
ְשׁ ְמנִי ַשׂ ְמ ְתּ ﬠָ לֶ יהָ :
וּקטָ ְר ִתּי ו ַ
בוּדּה וְשֻׁ לְ חָ ן ﬠָ רוּ לְ פָ נֶיהָ ְ
ל־מטָּ ה כְ ָ
ְ 23:41וי ַָשׁ ְב ְתּ ﬠַ ִ
23:42וְקוֹל הָ מוֹן ָשׁלֵ ו בָ הּ וְאֶ ל־אֲ נ ִָשׁים ֵמרֹב אָ ָדם מוּבָ ִאים סובאים סָ בָ ִאים ִמ ִמּ ְדבָּ ר וַיִּ ְתּנוּ צְ ִמ ִידים אֶ ל־י ְֵדיהֶ ן
אשׁיהֶ ן:
ל־ר ֵ
ַוﬠ ֲֶט ֶרת ִתּ ְפאֶ ֶרת ﬠַ ָ
23:43וָאֹמַ ר לַ בָּ לָ ה נִאוּפִ ים עת ﬠַ ָתּה יזנה יִזְ נוּ תַ זְ נוּתֶ הָ ו ִָהיא:
ל־א ָשּׁה זוֹנָה כֵּן בָּ אוּ אֶ ל־אָ הֳ לָ ה וְאֶ ל־אָ הֳ ִליבָ ה ִאשֹּׁת הַ זִּ ָמּה:
ַ 23:44ויָּבוֹא אֵ לֶ יהָ כְּ בוֹא אֶ ִ
וּמ ְשׁפַּ ט שׁ ְֹפכוֹת ָדּם כִּ י נֹאֲ פֹת הֵ נָּה ו ְָדם
אוֹתהֶ ם ִמ ְשׁפַּ ט נֹאֲ פוֹת ִ
23:45וַאֲ נ ִָשׁים ַצ ִדּ ִיקם הֵ מָּ ה י ְִשׁפְּ טוּ ְ
ידיהֶ ן:
ִבּ ֵ
23:46כִּ י כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הַ ﬠֲלֵ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם ָקהָ ל ְו ָנתֹן אֶ ְתהֶ ן ְל ַז ֲﬠוָה וְלָ בַ ז:
נוֹתיהֶ ם יַהֲ רֹגוּ וּבָ תֵּ יהֶ ן בָּ אֵ שׁ י ְִשׂרֹפוּ:
וּב ֵ
בוֹתם ְבּנֵיהֶ ם ְ
אוֹתהֶ ן ְבּחַ ְר ָ
23:47ו ְָרגְ מוּ ﬠֲלֵ יהֶ ן אֶ בֶ ן ָקהָ ל וּבָ ֵרא ְ
ֲשׂינָה כְּ זִ ַמּ ְת ֶכנָה:
23:48ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי זִ מָּ ה ִמן־הָ אָ ֶרץ ְו ִנוּ ְַסּרוּ כָּל־הַ נּ ִָשׁים וְל ֹא ַתﬠ ֶ
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י אֲ נִי אֲ ֹדנָי יְהוִה:
ְ 23:49ונ ְָתנוּ זִ מַּ ְת ֶכנָה ﬠֲלֵ יכֶן וַחֲ ָטאֵ י גִ לּוּלֵ יכֶן ִתּ ֶשּׂאינָה ו ַ
מ ר:
24:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י בַּ ָשּׁנָה הַ ְתּ ִשׁיﬠִ ית בַּ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי בֶּ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ לֵ א ֹ

רוּשׁלַ ִם ְבּﬠֶ צֶם הַ יּוֹם הַ ֶזּה:
ת־שׁם הַ יּוֹם אֶ ת־ﬠֶ ֶצם הַ יּוֹם הַ ֶזּה סָ מַ ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל אֶ ל־ ְי ָ
ֵ
24:2בֶּ ן־אָ ָדם כתוב־כְּ ָתב־לְ אֶ
וּמשֹׁל אֶ ל־בֵּ ית־הַ ֶמּ ִרי ָמ ָשׁל וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה ְשׁפֹת הַ ִסּיר ְשׁפֹת ְוגַם־ ְיצֹק בּוֹ מָ ִים:
ְ 24:3
נְתחֶ יהָ אֵ לֶ יהָ כָּל־נ ֵַתח טוֹב י ֵָר ְוכָתֵ ף ִמ ְבחַ ר ֲﬠצ ִָמים מַ לֵּ א:
24:4אֱ ֹסף ָ
ִ 24:5מ ְבחַ ר הַ צּ ֹאן לָ קוֹחַ ְוגַם דּוּר הָ ֲﬠצ ִָמים תַּ ְחתֶּ יהָ ַרתַּ ח ְרתָ חֶ יהָ גַּם־בָּ ְשׁלוּ ﬠֲצָמֶ יהָ ְבּתוֹכָהּ:
נְתחֶ יהָ
24:6לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה אוֹי ִﬠיר הַ ָדּ ִמים ִסיר אֲ ֶשׁר חֶ ְלאָ ָתה בָ הּ וְחֶ ְלאָ תָ הּ ל ֹא יָצְ אָ ה ִמ ֶמּנָּה ִל ָ
גּוֹרל:
לִ נְתָ חֶ יהָ הוֹצִ יאָ הּ ל ֹא־נָפַ ל ﬠָ לֶ יהָ ָ
24:7כִּ י ָד ָמהּ ְבּתוֹכָהּ הָ יָה ﬠַ ל־צְ ִחיחַ סֶ לַ ע ָשׂמָ ְתהוּ ל ֹא ְשׁפָ כ ְַתהוּ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ְלכַסּוֹת ﬠָ לָ יו ﬠָ פָ ר:
ת־דּמָ הּ ﬠַ ל־צְ ִחיחַ סָ לַ ע לְ ִבלְ ִתּי ִהכָּסוֹת:
24:8לְ הַ ﬠֲלוֹת חֵ מָ ה לִ ְנקֹ ם נ ָָקם נָתַ ִתּי אֶ ָ
דוּרה:
24:9לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה אוֹי ﬠִ יר הַ ָדּ ִמים גַּם־אֲ נִי אַ גְ ִדּיל הַ ְמּ ָ
24:10הַ ְרבֵּ ה הָ ﬠֵ צִ ים הַ ְדלֵ ק הָ אֵ שׁ הָ ֵתם הַ בָּ ָשׂר וְהַ ְרחֵ ק הַ ֶמּ ְר ָקחָ ה וְהָ ֲﬠ ָצמוֹת יֵחָ רוּ:
ְנִתּכָה ְבתוֹכָהּ טֻ ְמאָ ָתהּ ִתּתֻּ ם חֶ ְלאָ ָתהּ:
ידהָ ﬠַ ל־גֶּחָ לֶ יהָ ֵר ָקה ְל ַמﬠַ ן ֵתּחַ ם וְחָ ָרה נְ חֻ ְשׁתָּ הּ ו ְ
24:11וְהַ ﬠ ֲִמ ֶ
ְ 24:12תּאֻ נִים הֶ לְ אָ ת ְול ֹא־תֵ צֵא ִממֶּ נָּה ַרבַּ ת חֶ לְ אָ תָ הּ ְבּאֵ שׁ חֶ לְ אָ תָ הּ:
ִיחי אֶ ת־חֲ ָמ ִתי בָּ :
ְ 24:13בּטֻ ְמאָ תֵ זִ מָּ ה יַﬠַ ן ִטהַ ְר ִתּי ְול ֹא טָ הַ ְר ְתּ ִמ טֻּ ְמאָ תֵ ל ֹא ִת ְטהֲ ִרי־עוֹד ﬠַ ד־הֲ נ ִ
ילוֹת ִי ְשׁפַ ְט ִתּי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי
יתי ל ֹא־אֶ פְ ַרע ְול ֹא־אָ חוּס ְול ֹא אֶ נָּחֵ ם כִּ ְד ָר ַכ ִי ְו ַכﬠ ֲִל ַ
24:14אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי בָּ אָ ה וְﬠָ ִשׂ ִ
יְהֹ וִה:
24:15וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
24:16בֶּ ן־אָ ָדם ִה ְנ ִני ֵקחַ ִמ ְמּ אֶ ת־מַ ְחמַ ד ﬠֵ ינֶי ְבּמַ גֵּפָ ה ְול ֹא ִת ְספֹּד ְול ֹא ִת ְבכֶּה וְלוֹא ָתבוֹא ִדּ ְמﬠָ ֶת :
ל־שׂפָ ם וְלֶ חֶ ם
ֲשׂה פְ אֵ ְר חֲ בוֹשׁ ﬠָ לֶ י וּ ְנﬠָ לֶ י ָתּ ִשׂים ְבּ ַרגְ לֶ י ְול ֹא ַת ְﬠ ֶטה ﬠַ ָ
24:17הֵ אָ נֵק דֹּם מֵ ִתים אֵ בֶ ל ל ֹא־תַ ﬠ ֶ
אֲ נ ִָשׁים ל ֹא ת ֹאכֵל:
ֵיתי:
24:18וָאֲ ַדבֵּ ר אֶ ל־הָ ﬠָ ם בַּ בּ ֶֹקר וַתָּ מָ ת ִא ְשׁ ִתּי בָּ ﬠָ ֶרב וָאַ ﬠַ שׂ בַּ בּ ֶֹקר כַּאֲ ֶשׁר ֻצוּ ִ
ֹאמרוּ אֵ לַ י הָ ﬠָ ם הֲ ל ֹא־תַ גִּ יד לָ נוּ מָ ה־אֵ לֶּ ה לָּ נוּ כִּ י אַ תָּ ה עֹ ֶשׂה:
24:19וַיּ ְ
ָ 24:20ואֹמַ ר אֲ לֵ יהֶ ם ְדּבַ ר־ ְיהוָה הָ יָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
וּמ ְחמַ ל
ת־מ ְק ָדּ ִשׁי גְּ אוֹן ﬠֻזְּ כֶם מַ ְח ַמד ﬠֵ ינֵיכֶם ַ
ִ
24:21אֱ מֹר ְלבֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי ְמחַ לֵּ ל אֶ
וּבנוֹתֵ יכֶם אֲ ֶשׁר ֲﬠז ְַבתֶּ ם בַּ חֶ ֶרב ִיפֹּלוּ:
וּבנֵיכֶם ְ
נַפְ ְשׁכֶם ְ
ל־שׂפָ ם ל ֹא ַתﬠְ טוּ וְלֶ חֶ ם אֲ נ ִָשׁים ל ֹא ת ֹאכֵלוּ:
יתי ﬠַ ָ
ַ 24:22וﬠ ֲִשׂיתֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
ֹתיכֶם וּנְהַ ְמ ֶתּם ִאישׁ
קֹּתם בַּ ﬠֲונ ֵ
אשׁיכֶם ְו ַנﬠֲלֵ יכֶם ְבּ ַרגְ לֵ יכֶם ל ֹא ִת ְספְּ דוּ ְול ֹא ִת ְבכּוּ וּנ ְַמ ֶ
ל־ר ֵ
24:23וּפְ אֵ ֵרכֶם ﬠַ ָ
אֶ ל־אָ ִחיו:
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּ י אֲ נִי אֲ ֹדנָי יְהוִה:
24:24וְהָ יָה יְחֶ זְ ֵקאל לָ כֶם לְ מוֹפֵ ת כְּ כֹל אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה תַּ ﬠֲשׂוּ ְבּבֹאָ הּ ו ַ
24:25וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם הֲ לוֹא ְבּיוֹם ַק ְח ִתּי ֵמהֶ ם אֶ ת־מָ עוּזָּ ם ְמשׂוֹשׂ ִתּ ְפאַ ְר ָתּם אֶ ת־מַ ְח ַמד ﬠֵ ינֵיהֶ ם וְאֶ ת־מַ ָשּׂא
נוֹתיהֶ ם:
וּב ֵ
נ ְַפ ָשׁם ְבּנֵיהֶ ם ְ
24:26בַּ יּוֹם הַ הוּא יָבוֹא הַ פָּ ִליט אֵ לֶ י ְלהַ ְשׁ ָמעוּת אָ זְ ָניִם:
ִית לָ הֶ ם לְ מוֹפֵ ת ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
וּת ַדבֵּ ר ְול ֹא תֵ אָ לֵ ם עוֹד וְהָ י ָ
24:27בַּ יּוֹם הַ הוּא יִפָּ תַ ח פִּ י אֶ ת־הַ פָּ לִ יט ְ
מ ר:
25:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ל־בּנֵי ﬠַ מּוֹן ו ְִהנָּבֵ א ﬠֲלֵ יהֶ ם:
25:2בֶּ ן־אָ ָדם ִשׂים פָּ נֶי אֶ ְ
ל־מ ְק ָדּ ִשׁי כִ י־נִ חָ ל
25:3וְאָ מַ ְרתָּ לִ ְבנֵי ﬠַ מּוֹן ִשׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־אֲ ֹדנָי יְהוִה כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן אָ ְמ ֵר הֶ אָ ח אֶ ִ
ְהוּדה כִּ י הָ לְ כוּ בַּ גּוֹלָ ה:
ָשׁמָּ ה וְאֶ ל־בֵּ ית י ָ
וְאֶ ל־אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י נ ַ
מוֹר ָשׁה ְוי ְִשּׁבוּ ִטירוֹתֵ יהֶ ם בָּ ְונ ְָתנוּ בָ ִמ ְשׁכְּ נֵיהֶ ם הֵ מָּ ה י ֹאכְ לוּ פִ ְריֵ וְהֵ ָמּה
ֵי־ק ֶדם לְ ָ
25:4לָ כֵן ִה ְנ ִני נ ְֹת ָנ לִ ְבנ ֶ
י ְִשׁתּוּ חֲ לָ בֵ :
ִידﬠְ ֶתּם כִּ י־אֲ נִ י יְהוָה:
ת־בּנֵי ﬠַ מּוֹן לְ ִמ ְרבַּ ץ־צ ֹאן ו ַ
ת־רבָּ ה לִ נְ וֵה גְ ַמלִּ ים וְאֶ ְ
ְ 25:5ונ ַָת ִתּי אֶ ַ
אט ְבּנֶפֶ שׁ אֶ ל־אַ ְד ַמת י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָל־שׁ ְ
25:6כִּ י כֹה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן ַמ ְחאֲ יָד ְו ַר ְק ֲﬠ ְבּ ָרגֶל ו ִַתּ ְשׂ ַמח ְבּכ ָ
ְת ִתּי ־לבג לְ בַ ז לַ גּוֹיִם ו ְִהכְ ַר ִתּי ִמן־הָ ﬠַ ִמּים וְהַ אֲ בַ ְד ִתּי ִמן־הָ אֲ ָרצוֹת
יתי אֶ ת־י ִָדי ﬠָ לֶ י וּנ ַ
25:7לָ כֵן ִהנְ נִ י נ ִָט ִ
אַ ְשׁ ִמ ְיד ְוי ַָדﬠְ תָּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ְהוּדה:
ְשׂﬠִ יר ִהנֵּה כְּ כָל־הַ גּוֹיִם בֵּ ית י ָ
25:8כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן אֲ מֹר מוֹאָ ב ו ֵ
ֶתף מוֹאָ ב ֵמהֶ ﬠָ ִרים ֵמﬠָ ָריו ִמ ָקּצֵהוּ צְ ִבי אֶ ֶרץ בֵּ ית הַ י ְִשׁימֹת בַּ ﬠַ ל ְמ עוֹן וקריתמה
ֹתחַ אֶ ת־כּ ֶ
25:9לָ כֵן ִה ְננִי פ ֵ
ו ְִק ְריָתָ י ְָמה:
ֹא־ת ָזּכֵר ְבּנֵי־ﬠַ מּוֹן בַּ גּוֹיִם:
מוֹר ָשׁה לְ מַ ﬠַ ן ל ִ
ל־בּנֵי ﬠַ מּוֹן וּנְתַ ִתּיהָ לְ ָ
ֵי־ק ֶדם ﬠַ ְ
25:10לִ ְבנ ֶ
ֱשׂה ְשׁפָ ִטים ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
וּבמוֹאָ ב אֶ ﬠ ֶ
ְ 25:11
ְהוּדה וַיּ ְֶא ְשׁמוּ אָ שׁוֹם ְו ִנ ְקּמוּ בָ הֶ ם:
25:12כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן ﬠֲשׂוֹת אֱ דוֹם ִבּ ְנקֹ ם נ ָָקם לְ בֵ ית י ָ

וּנְת ִתּיהָ חָ ְרבָּ ה ִמ ֵתּימָ ן ְוּד ָדנֶה
וּבהֵ ָמה ַ
25:13לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ְונ ִָט ִתי י ִָדי ﬠַ ל־אֱ דוֹם ו ְִהכְ ַר ִתּי ִמ ֶמּנָּה אָ ָדם ְ
בַּ חֶ ֶרב ִי ֹפּלוּ:
ְ 25:14ונָתַ ִתּי אֶ ת־ ִנ ְקמָ ִתי בֶּ אֱ דוֹם ְבּיַד ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠָ שׂוּ בֶ אֱדוֹם כְּ אַ ִפּי ְוכַחֲ ָמ ִתי ְוי ְָד עוּ אֶ ת־ ִנ ְק ָמ ִתי ְנאֻ ם אֲ ֹדנָי
יְהוִה:
25:15כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן ﬠֲשׂוֹת פְּ ִל ְשׁ ִתּים ִבּנְ ָק ָמה וַיִּ נּ ְָקמוּ נ ָָקם ִבּ ְשׁאָ ט ְבּנֶפֶ שׁ ְל ַמ ְשׁ ִחית אֵ יבַ ת עוֹלָ ם:
ת־שׁאֵ ִרית חוֹף
ְ
25:16לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי נוֹטֶ ה י ִָדי ﬠַ ל־פְּ לִ ְשׁ ִתּים ו ְִהכְ ַר ִתּי אֶ ת־כְּ ֵר ִתים וְהַ אֲ בַ ְד ִתּי אֶ
הַ יָּם:
יתי בָ ם ְנ ָקמוֹת גְּ דֹלוֹת ְבּתוֹכְ חוֹת חֵ ָמה ְוי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ְבּ ִת ִתּי אֶ ת־ ִנ ְק ָמ ִתי בָּ ם:
25:17וְﬠָ ִשׂ ִ
מ ר:
ַ 26:1וי ְִהי ְבּﬠַ ְשׁ ֵתּי־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
רוּשׁלַ ִם הֶ אָ ח ִנ ְשׁ ְבּ ָרה ַדּלְ תוֹת הָ ﬠַ ִמּים נָסֵ בָּ ה אֵ לָ י ִא ָמּ ְלאָ ה הָ חֳ ָרבָ ה:
26:2בֶּ ן־אָ ָדם יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר־אָ ְמ ָרה צֹּר ﬠַ ל־ ְי ָ
יתי ﬠָ לַ ִי גּוֹיִם ַר ִבּים כְּ הַ ﬠֲלוֹת הַ יָּם ְלגַלָּ יו:
26:3לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי ﬠָ לַ ִי צֹר וְהַ ﬠֲלֵ ִ
אוֹתהּ ִלצְ ִחיחַ סָ לַ ע:
ָ
יתי ﬠֲפָ ָרהּ ִממֶּ נָּה ְונָתַ ִתּי
26:4ו ְִשׁחֲ תוּ חֹ מוֹת צֹר וְהָ ְרסוּ ִמגְ ָדּלֶ יהָ ו ְִסחֵ ִ
ְתה ְלבַ ז לַ גּוֹיִם:
ִ 26:5מ ְשׁטַ ח חֲ ָר ִמים ִתּ ְהיֶה ְבּתוֹ הַ יָּם כִּ י אֲ ִני ִדבַּ ְר ִתּי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה וְהָ י ָ
וּבנוֹתֶ יהָ אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׂ ֶדה בַּ חֶ ֶרב תֵּ הָ ַרגְ נָה ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ ִני יְהוָה:
ְ 26:6
וּב ֶר ֶכב
26:7כִּ י כֹה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי מֵ ִביא אֶ ל־צֹר נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ִמ ָצּפוֹן ֶמלֶ ְמלָ כִ ים ְבּסוּס ְ
ם־רב:
וּבפָ ָר ִשׁים ְו ָקהָ ל וְﬠַ ָ
ְ
ְשׁפַ ﬠָ לַ ִי סֹלְ לָ ה וְהֵ ִקים ﬠָ לַ ִי צִ נָּה:
נוֹת ִי בַּ ָשּׂ ֶדה בַּ חֶ ֶרב יַהֲ רֹג ְונָתַ ן ﬠָ לַ ִי ָדּיֵק ו ָ
ְ 26:8בּ ַ
וּמגְ ְדּ תַ ִי ִיתֹּץ ְבּחַ ְרבוֹתָ יו:
וּמ ִחי ָקבָ לּוֹ יִתֵּ ן ְבּחֹ מוֹתָ ִי ִ
ְ 26:9
ִ 26:10מ ִשּׁפְ ﬠַ ת סוּסָ יו ְיכַסֵּ אֲ בָ ָקם ִמקּוֹל פָּ ַרשׁ ְוגַלְ גַּל ו ֶָר ֶכב ִתּ ְרﬠַ ְשׁנָה חוֹמוֹתַ ִי ְבּ ֹבאוֹ ִבּ ְשׁﬠָ ַר ִי כִּ ְמבוֹאֵ י ִﬠיר
ְמבֻ ָקּﬠָ ה:
וּמצְּ בוֹת ﬠֻזֵּ לָ אָ ֶרץ ֵתּ ֵרד:
ָל־חוּצוֹת ִי ﬠַ ֵמּ בַּ חֶ ֶרב יַהֲ רֹג ַ
ָ
ְ 26:11בּפַ ְרסוֹת סוּסָ יו י ְִרמֹס אֶ ת־כּ
חוֹמוֹת ִי וּבָ תֵּ י חֶ ְמ ָדּתֵ ִיתֹּצוּ וַאֲ בָ ַנ ִי וְﬠֵ ַצ ִי וַﬠֲפָ ֵר ְבּתוֹ ַמיִם י ִָשׂימוּ:
ַ
ְשׁלְ לוּ חֵ ילֵ וּבָ זְ זוּ ְרכֻלָּ תֵ וְהָ ְרסוּ
26:12ו ָ
ִשּׁמַ ע עוֹד:
נּוֹר ִי ל ֹא י ָ
26:13ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי הֲ מוֹן ִשׁ ָיר ִי וְקוֹל כִּ ַ
26:14וּנְתַ ִתּי ִלצְ ִחיחַ סֶ לַ ע ִמ ְשׁטַ ח חֲ ָר ִמים ִתּ ְהיֶה ל ֹא ִתבָּ נֶה עוֹד כִּ י אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
26:15כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה לְ צוֹר הֲ ל ֹא ִמקּוֹל מַ פַּ לְ תֵּ בֶּ אֱ ֹנק חָ לָ ל בֵּ הָ ֵרג הֶ ֶרג ְבּתוֹ ֵכ י ְִרﬠֲשׁוּ הָ ִאיִּ ים:
ת־בּגְ ֵדי ִר ְק ָמתָ ם יִפְ שֹׁטוּ חֲ ָרדוֹת י ְִלבָּ שׁוּ
ת־מﬠִ ילֵ יהֶ ם וְאֶ ִ
ְ
ְ 26:16וי ְָרדוּ מֵ ﬠַ ל כִּ ְסאוֹתָ ם כֹּל ְנ ִשׂיאֵ י הַ יָּם וְהֵ ִסירוּ אֶ
ְשׁ ְממוּ ﬠָ לָ ִי :
ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ י ֵֵשׁבוּ וְחָ ְרדוּ לִ ְרגָﬠִ ים ו ָ
ְתה חֲ ז ָָקה בַ יָּם ִהיא וְיֹ ְשׁבֶ יהָ
ְ 26:17ונ ְָשׂאוּ ﬠָ לַ ִי ִקינָה וְאָ ְמרוּ לָ אֵ י אָ בַ ְד ְתּ ִנ ְשׁבַּ ְתּ ִמיּ ִַמּים הָ ִﬠיר הַ הֻ לָּ לָ ה אֲ ֶשׁר הָ י ָ
ָל־יוֹשׁבֶ יהָ :
ְ
אֲ ֶשׁר־נ ְָתנוּ ִח ִתּיתָ ם ְלכ
ְנִבהֲ לוּ הָ ִאיִּ ים אֲ ֶשׁ ר־בַּ יָּם ִמצֵּאתֵ :
26:18ﬠַ תָּ ה י ְֶח ְרדוּ הָ ִאיִּ ן יוֹם ַמפַּ ְל ֵתּ ו ְ
ת־תּהוֹם וְכִ סּוּ
ְ
ֹא־נוֹשׁבוּ ְבּהַ ﬠֲלוֹת ﬠָ לַ ִי אֶ
ָ
26:19כִּ י כֹה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ְבּ ִת ִתּי אֹתָ ﬠִ יר נֶחֱ ֶרבֶ ת כֶּﬠָ ִרים אֲ ֶשׁר ל
הַ מַּ יִם הָ ַר ִבּים:
ת־יוֹר ֵדי בוֹר ְל ַמﬠַ ן
ְ
ְהוֹשׁ ְב ִתּי ְבּאֶ ֶרץ תַּ ְח ִתּיּוֹת כָּחֳ ָרבוֹת ֵמעוֹלָ ם אֶ
ת־יוֹר ֵדי בוֹר אֶ ל־ﬠַ ם עוֹלָ ם ו ַ
ְ
ְהוֹר ְד ִתּי אֶ
26:20ו ַ
ל ֹא תֵ ֵשׁ ִבי ְונָתַ ִתּי צְ ִבי ְבּאֶ ֶרץ חַ יִּ ים:
ֹא־תמָּ צְ ִאי עוֹד לְ עוֹלָ ם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה:
וּת ֻב ְק ִשׁי ְול ִ
26:21בַּ לָּ הוֹת אֶ ְתּ ֵנ וְאֵ י ֵנ ְ
מ ר:
27:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
27:2וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם ָשׂא ﬠַ ל־צֹר ִקינָה:
ל־איִּ ים ַר ִבּים כֹּה אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה צוֹר אַ ְתּ
ל־מבוֹאֹת יָם ֹרכֶלֶ ת הָ ﬠַ ִמּים אֶ ִ
27:3וְאָ מַ ְרתָּ לְ צוֹר הישבתי הַ יֹּ ֶשׁבֶ ת ﬠַ ְ
אָ ַמ ְר ְתּ אֲ נִי כְּ לִ ילַ ת יֹ פִ י:
ְ 27:4בּלֵ ב י ִַמּים גְּ בוּלָ ִי ֹבּ ַנ ִי כּ ְָללוּ יָפְ יֵ :
רוֹשׁים ִמ ְשּׂ ִניר בָּ נוּ לָ אֵ ת כָּל־לֻחֹ תָ יִם אֶ ֶרז ִמ ְלּבָ נוֹן לָ ָקחוּ לַ ﬠֲשׂוֹת תּ ֶֹרן ﬠָ לָ ִי :
ְ 27:5בּ ִ
שּׁרים ֵמ ִאיֵּי כתים כִּ ִתּיִּ ים:
שׂוּ־שׁן ִבּ ְתאַ ִ
ֵ
27:6אַ לּוֹנִים ִמבָּ ָשׁן ﬠָ שׂוּ ִמשּׁוֹטָ ִי ַק ְר ֵשׁ ﬠָ
ישׁה הָ יָה ְמכַסֵּ :
שׁ־בּ ִר ְק ָמה ִמ ִמּצְ ַריִם הָ יָה ִמ ְפ ָר ֵשׂ ִל ְהיוֹת לָ ְלנֵס ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגָּמָ ן מֵ ִאיֵּי אֱ לִ ָ
ֵ 27:7שׁ ְ
27:8יֹ ְשׁבֵ י צִ ידוֹן וְאַ ְרוַד הָ יוּ ָשׁ ִטים לָ חֲ כָמַ ִי צוֹר הָ יוּ בָ הֵ מָּ ה חֹ ְבלָ ִי :
וּמלָּ חֵ יהֶ ם הָ יוּ בָ לַ ֲﬠרֹב ַמﬠ ֲָרבֵ :
יקי ִבּ ְד ֵק כָּל־אֳ נִיּוֹת הַ יָּם ַ
27:9זִ ְקנֵי גְ בַ ל וַחֲ כ ֶָמיהָ הָ יוּ בָ ַמחֲ זִ ֵ
27:10פָּ ַרס וְלוּד וּפוּט הָ יוּ ְבחֵ ילֵ אַ ְנ ֵשׁי ִמלְ חַ ְמתֵּ מָ גֵן ְוכוֹבַ ע ִתּלּוּ־בָ הֵ ָמּה נ ְָתנוּ הֲ ָד ֵר :
לוֹת ִי הָ יוּ ִשׁ ְל ֵטיהֶ ם ִתּלּוּ ﬠַ ל־חוֹמוֹתַ ִי סָ ִביב הֵ מָּ ה כָּלְ לוּ
ְ 27:11בּנֵי אַ ְרוַד וְחֵ ילֵ ﬠַ ל־חוֹמוֹתַ ִי סָ ִביב ְוגַמָּ ִדים ְבּ ִמגְ ְדּ ַ
יָפְ יֵ :
ַ 27:12תּ ְר ִשׁישׁ סֹ חַ ְר ֵתּ ֵמרֹב כָּל־הוֹן ְבּכֶסֶ ף בַּ ְרזֶל ְבּ ִדיל ְו עוֹפֶ ֶרת נ ְָתנוּ ִﬠזְ בוֹ ָנ ִי :

27:13יָוָן תֻּ בַ ל ו ֶָמ ֶשׁ הֵ ָמּה רֹכְ לָ ִי ְבּנֶפֶ שׁ אָ ָדם וּכְ לֵ י נְ חֹ ֶשׁת נ ְָתנוּ ַמﬠ ֲָרבֵ :
סוּסים וּפָ ָר ִשׁים וּפְ ָר ִדים נ ְָתנוּ ִﬠזְ בוֹ ָנ ִי :
ִ 27:14מבֵּ ית תּוֹג ְַר ָמה ִ
ְ 27:15בּנֵי ְד ָדן רֹכְ לַ ִי ִאיִּ ים ַר ִבּים ְסחֹ ַרת י ֵָד ַק ְרנוֹת ֵשׁן והובנים וְהָ ְבנִים הֵ ִשׁיבוּ אֶ ְשׁכּ ֵָר :
ֲשׂ ִי ְבּנֹפֶ אַ ְרגָּמָ ן ְו ִר ְקמָ ה וּבוּץ ו ְָראמֹת ְוכ ְַד ֹכּד נ ְָתנוּ ְבּ ִﬠזְ בוֹ ָנ ִי :
27:16אֲ ָרם ֹסחַ ְרתֵּ מֵ רֹב ַמﬠ ָ
ְהוּדה וְאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ מָּ ה רֹכְ לָ ִי ְבּ ִח טֵּ י ִמנִּית וּפַ נַּג ְוּדבַ שׁ ו ֶָשׁ ֶמן וָצ ִֹרי נ ְָתנוּ ַמﬠ ֲָרבֵ :
27:17י ָ
ֲשׂ ִי ֵמרֹב כָּל־הוֹן ְבּיֵין חֶ לְ בּוֹן ְוצֶמֶ ר ָצחַ ר:
ַ 27:18דּמֶּ ֶשׂק ֹסחַ ְרתֵּ ְבּרֹב ַמﬠ ַ
27:19ו ְָדן ְויָוָן ְמאוּזָּל ְבּ ִﬠזְ בוֹ ַנ ִי נָתָ נּוּ בַּ ְרזֶל ﬠָ שׁוֹת ִק ָדּה ְו ָקנֶה ְבּמַ ﬠ ֲָרבֵ הָ יָה:
ְ 27:20דּ ָדן ֹרכַלְ ֵתּ ְב ִבגְ ֵדי־חֹ פֶ שׁ ְל ִרכְ בָּ ה:
תּוּדים בָּ ם ֹסחֲ ָר ִי :
27:21ﬠ ֲַרב ְוכָל־ ְנ ִשׂיאֵ י ֵק ָדר הֵ מָּ ה ֹסחֲ ֵרי י ֵָד ְבּכ ִָרים וְאֵ ילִ ים וְﬠַ ִ
וּבכָל־אֶ בֶ ן ְי ָק ָרה ְוזָהָ ב נ ְָתנוּ ִﬠזְ בוֹ ָנ ִי :
ֹשׂם ְ
27:22רֹכְ לֵ י ְשׁבָ א ו ְַרﬠְ מָ ה הֵ מָּ ה רֹכְ לָ ִי ְבּר ֹאשׁ כָּל־בּ ֶ
27:23חָ ָרן ְו ַכנֵּה וָﬠֶ ֶדן רֹכְ לֵ י ְשׁבָ א אַ שּׁוּר כִּ לְ מַ ד ֹרכַלְ תֵּ :
וּבגִ ְנזֵי ְבּר ִֹמים בַּ חֲ בָ לִ ים חֲ בֻ ִשׁים וַאֲ ֻרזִ ים ְבּ ַמ ְר ֻכ ְל ֵתּ :
27:24הֵ מָּ ה רֹכְ לַ ִי ְבּמַ כְ לֻלִ ים ִבּגְ לוֹמֵ י ְתּכֵלֶ ת ו ְִר ְקמָ ה ְ
27:25אֳ נִיּוֹת תַּ ְר ִשׁישׁ ָשׁרוֹתַ ִי מַ ﬠ ֲָרבֵ ו ִַתּמָּ ְל ִאי ו ִַתּכְ ְבּ ִדי ְמאֹד ְבּלֵ ב־י ִַמּים:
אֹת רוּחַ הַ ָקּ ִדים ְשׁבָ ֵר ְבּלֵ ב י ִַמּים:
ְ 27:26בּמַ יִם ַר ִבּים הֱ ִביאוּ הַ ָשּׁ ִטים ָ
יקי ִב ְד ֵקך ְו עֹ ְרבֵ י ַמﬠ ֲָרבֵ ְוכָל־אַ ְנ ֵשׁי ִמ ְלחַ ְמ ֵתּ אֲ ֶשׁר־בָּ
27:27הוֹ ֵנ וְﬠִ זְ בוֹ ַנ ִי מַ ﬠ ֲָרבֵ מַ לָּ חַ ִי וְחֹ ְבלָ ִי מַ חֲ זִ ֵ
ָל־קהָ לֵ אֲ ֶשׁר ְבּתוֹ ֵכ יִפְּ לוּ ְבּלֵ ב י ִַמּים ְבּיוֹם מַ פַּ לְ תֵּ :
וּבכ ְ
ְ
ְ 27:28לקוֹל ַזﬠ ֲַקת חֹ ְבלָ ִי י ְִרﬠֲשׁוּ ִמגְ רֹשׁוֹת:
נִיּוֹתיהֶ ם כֹּל תֹּפְ ֵשׂי מָ שׁוֹט מַ לָּ ִחים כֹּל חֹ ְבלֵ י הַ יָּם אֶ ל־הָ אָ ֶרץ יַ ֲﬠמֹדוּ:
ְ 27:29וי ְָרדוּ מֵ אָ ֵ
אשׁיהֶ ם בָּ אֵ פֶ ר י ְִתפַּ לָּ שׁוּ:
ל־ר ֵ
27:30ו ְִה ְשׁ ִמיעוּ ﬠָ לַ ִי ְבּקוֹלָ ם ְו ִיזְ ﬠֲקוּ ָמ ָרה ְויַﬠֲלוּ ﬠָ פָ ר ﬠַ ָ
27:31ו ְִה ְק ִריחוּ אֵ לַ ִי ָק ְרחָ ה וְחָ גְ רוּ ַשׂ ִקּים וּבָ כוּ אֵ לַ ִי ְבּ ַמ ר־נֶפֶ שׁ ִמ ְספֵּ ד ָמר:
ְ 27:32ונ ְָשׂאוּ אֵ לַ ִי ְבּנִיהֶ ם ִקינָה וְקוֹנְ נוּ ﬠָ לָ ִי ִמי כְ צוֹר כְּ דֻ ָמה ְבּתוֹ הַ יָּם:
ֱשׁ ְר ְתּ מַ ְלכֵי־אָ ֶרץ:
ְ 27:33בּ ֵצאת ﬠִ זְ בוֹ ַנ ִי ִמיּ ִַמּים ִה ְשׂבַּ ﬠַ ְתּ ﬠַ ִמּים ַר ִבּים ְבּרֹב הוֹ ַנ ִי וּמַ ﬠ ֲָרבַ ִי הֶ ﬠ ַ
ָל־קהָ לֵ ְבּתוֹ ֵכ נָפָ לוּ:
י־מיִם מַ ﬠ ֲָרבֵ ְוכ ְ
נִשׁבֶּ ֶרת ִמיּ ִַמּים ְבּמַ ﬠֲמַ ֵקּ ָ
27:34ﬠֵ ת ְ
27:35כֹּל יֹ ְשׁבֵ י הָ ִאיִּ ים ָשׁ ְממוּ ﬠָ לָ ִי וּמַ לְ כֵיהֶ ם ָשׂﬠֲרוּ ַשׂﬠַ ר ָרﬠֲמוּ פָּ נִים:
ֹ 27:36סחֲ ִרים בָּ ﬠַ ִמּים ָשׁ ְרקוּ ﬠָ לָ ִי בַּ לָּ הוֹת הָ יִית וְאֵ י ֵנ ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
מ ר:
28:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
מוֹשׁב אֱ ִהים י ַָשׁ ְב ִתּי ְבּלֵ ב י ִַמּים
ַ
ֹאמ ר אֵ ל אָ נִי
28:2בֶּ ן־אָ ָדם אֱ מֹר לִ ְנגִ יד צֹר כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה יַﬠַ ן גָּבַ הּ לִ ְבּ וַתּ ֶ
וְאַ ָתּה אָ ָדם ְול ֹא־אֵ ל ו ִַתּ ֵתּן ִל ְבּ כְּ לֵ ב אֱ ִהים:
ִ 28:3הנֵּה חָ כָם אַ ָתּה מדנאל ִמ ָדּנִ יֵּאל כָּל־סָ תוּם ל ֹא ﬠֲמָ מוּ :
ית ְלּ חָ יִל ו ַַתּﬠַ שׂ זָהָ ב ָוכֶסֶ ף ְבּאוֹצְ רוֹתֶ י :
וּב ְתבוּנ ְָת ﬠָ ִשׂ ָ
ְ 28:4בּחָ כְ מָ ְת ִ
ְ 28:5בּרֹב חָ כְ מָ ְת ִבּ ְרכֻלָּ ְת ִה ְר ִבּיתָ חֵ ילֶ וַיִּ גְ בַּ הּ לְ בָ ְב ְבּחֵ ילֶ :
28:6לָ כֵן כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן ִתּ ְתּ אֶ ת־לְ בָ ְב כְּ לֵ ב אֱ ִהים:
28:7לָ כֵן ִה ְננִי מֵ ִביא ﬠָ לֶ י ז ִָרים ﬠָ ִריצֵי גּוֹיִם וְהֵ ִריקוּ חַ ְרבוֹתָ ם ﬠַ ל־יְפִ י חָ כְ ָמ ֶת ו ְִח ְלּלוּ י ְִפﬠָ ֶת :
יוֹרדוּ וָמַ תָּ ה ְממוֹתֵ י חָ לָ ל ְבּלֵ ב י ִַמּים:
28:8לַ ַשּׁחַ ת ִ
28:9הֶ אָ מֹר תּ ֹאמַ ר אֱ ִהים אָ נִי לִ פְ נֵי הֹ ְר ֶג וְאַ תָּ ה אָ ָדם וְל ֹא־אֵ ל ְבּיַד ְמחַ ְללֶ י :
28:10מוֹתֵ י ﬠ ֲֵרלִ ים ָתּמוּת ְבּיַד־ז ִָרים כִּ י אֲ נִי ִדבַּ ְר ִתּי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
28:11וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
חוֹתם ָתּכְ נִית ָמלֵ א חָ כְ ָמה וּכְ ִליל
ֵ
28:12בֶּ ן־אָ ָדם ָשׂא ִקינָה ﬠַ ל־מֶ לֶ צוֹר וְאָ ַמ ְר ָתּ לּוֹ כֹּה אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה אַ ָתּה
יֹ פִ י:
אֹדם ִפּ ְט ָדה ְויָהֲ ם ַתּ ְר ִשׁישׁ שֹׁהַ ם ְוי ְָשׁפֵ ה סַ ִפּיר ֹנפֶ וּבָ ְר ַקת
ֶ
ִית כָּל־אֶ בֶ ן י ְָק ָרה ְמסֻ כ ֶָת
ְ 28:13בּﬠֵ ֶדן גַּן־אֱ ִהים הָ י ָ
ְוזָהָ ב ְמלֶ אכֶת תֻּ פֶּ י וּ ְנ ָקבֶ י בָּ ְבּיוֹם ִהבָּ ַראֲ כּוֹנָנוּ:
קֹדשׁ אֱ ִהים הָ יִיתָ ְבּתוֹ אַ ְבנֵי־אֵ שׁ ִה ְתהַ לָּ כְ ָתּ:
28:14אַ ְתּ־כְּ רוּב ִמ ְמ ַשׁח הַ סּוֹ ֵכ וּנְתַ ִתּי ְבּהַ ר ֶ
28:15תָּ ִמים אַ תָּ ה ִבּ ְד ָרכֶי ִמיּוֹם ִהבָּ ְראָ ﬠַ ד־נ ְִמ ָצא ﬠַ וְלָ ָתה בָּ :
ְ 28:16בּרֹב ְרכֻלָּ ְת מָ לוּ תוֹכְ חָ מָ ס וַתֶּ חֱ טָ א וָאֶ חַ לֶּ לְ מֵ הַ ר אֱ ִהים וָאַ בֶּ ְד כְּ רוּב הַ ֹסּ ֵכ ִמתּוֹ אַ ְבנֵי־אֵ שׁ:
ְת ִתּי ְל ַראֲ וָה בָ :
28:17גָּבַ הּ לִ ְבּ ְבּיָפְ יֶ ִשׁחַ תָּ חָ כְ מָ ְת ﬠַ ל־יִפְ ﬠָ תֶ ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ִה ְשׁלַ כְ ִתּי ִל ְפנֵי ְמלָ כִ ים נ ַ
28:18מֵ רֹב ﬠֲונֶי ְבּﬠֶ וֶל ְרכֻלָּ ְת ִחלַּ לְ תָּ ִמ ְק ָדּ ֶשׁי וָאוֹצִ א־אֵ שׁ ִמתּוֹכְ ִהיא אֲ כָלַ ְת וָאֶ תֶּ נְ לְ אֵ פֶ ר ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ְלﬠֵ ינֵי
כָּל־רֹאֶ י :
ָל־יוֹדﬠֶ י בָּ ﬠַ ִמּים ָשׁ ְממוּ ﬠָ לֶ י בַּ לָּ הוֹת הָ יִיתָ וְאֵ ינְ ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ְ
28:19כּ
28:20וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:

28:21בֶּ ן־אָ ָדם ִשׂים פָּ נֶי אֶ ל־צִ ידוֹן ו ְִהנָּבֵ א ﬠָ לֶ יהָ :
וֹתי בָ הּ ְשׁפָ ִטים
28:22וְאָ מַ ְרתָּ כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי ﬠָ לַ ִי צִ ידוֹן ְונִכְ בַּ ְד ִתּי ְבּתוֹ ֵכ ְוי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה בַּ ﬠֲשׂ ִ
וְנִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי בָ הּ:
חוּצוֹתיהָ ְונָפַ ל חָ לָ ל ְבּתוֹכָהּ ְבּחֶ ֶרב ﬠָ לֶ יהָ ִמסָּ ִביב ְוי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ֶ
28:23ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי־בָ הּ ֶדּבֶ ר ו ָָדם ְבּ
אוֹתם ְוי ְָדעוּ כִּ י אֲ נִי אֲ ֹדנָי
ָ
אטים
ֹתם הַ ָשּׁ ִ
ְ 28:24ול ֹא־י ְִהיֶה עוֹד לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ִסלּוֹן ַמ ְמ ִאיר וְקוֹץ ַמכְ ִאב ִמכֹּל ְס ִביב ָ
יְהוִה:
28:25כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ְבּ ַק ְבּצִ י אֶ ת־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ִמן־הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר ָנפֹצוּ בָ ם וְנִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי בָ ם לְ ﬠֵ ינֵי הַ גּוֹיִם ְוי ְָשׁבוּ
ﬠַ ל־אַ ְדמָ תָ ם אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לְ ﬠַ ְב ִדּי לְ יַﬠֲקֹב:
אטים אֹ תָ ם
ֲשׂוֹתי ְשׁפָ ִטים ְבּכֹל הַ ָשּׁ ִ
ְ 28:26וי ְָשׁבוּ ﬠָ לֶ יהָ לָ בֶ טַ ח וּבָ נוּ בָ ִתּים ְונ ְָטעוּ כְ ָר ִמים ְוי ְָשׁבוּ לָ בֶ טַ ח בַּ ﬠ ִ
ִמ ְסּ ִביבוֹתָ ם ְוי ְָדעוּ כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם:
29:1בַּ ָשּׁנָה הָ ﬠ ֲִשׂ ִירית בָּ ﬠ ֲִשׂ ִרי ִבּ ְשׁ ֵנים ﬠָ ָשׂר לַ חֹ ֶדשׁ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
ל־מצְ ַריִם כֻּלָּ הּ:
29:2בֶּ ן־אָ ָדם ִשׂים פָּ נֶי ﬠַ ל־פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִמצְ ָריִם ו ְִהנָּבֵ א ﬠָ לָ יו וְﬠַ ִ
־מצְ ַריִם הַ ַתּנִּין הַ גָּדוֹל הָ רֹבֵ ץ ְבּתוֹ יְאֹ ָריו אֲ ֶשׁר
ַ 29:3דּבֵּ ר וְאָ מַ ְרתָּ כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְנ ִני ﬠָ לֶ י פַּ ְרעֹ ה ֶמלֶ ִ
יתנִי:
אָ מַ ר לִ י ְי ֹא ִרי וַאֲ נִי ﬠ ֲִשׂ ִ
ָל־דּגַת
יתי ִמתּוֹ ְי ֹא ֶרי וְאֵ ת כּ ְ
ְ 29:4ונָתַ ִתּי חחיים חַ ִחים ִבּלְ חָ יֶי ו ְִה ְדבַּ ְק ִתּי ְדגַת־יְאֹ ֶרי ְבּ ַק ְשׂ ְקשׂ ֶֹתי וְהַ ﬠֲלִ ִ
יְאֹ ֶרי ְבּ ַק ְשׂ ְקשֹׂתֶ י ִתּ ְדבָּ ק:
ל־פּנֵי הַ ָשּׂ ֶדה ִתּפּוֹל ל ֹא ֵתאָ סֵ ף וְל ֹא ִת ָקּבֵ ץ לְ חַ יַּת הָ אָ ֶרץ
ָל־דּגַת ְי ֹא ֶרי ﬠַ ְ
אוֹת וְאֵ ת כּ ְ
29:5וּ ְנ ַט ְשׁ ִתּי הַ ִמּ ְדבָּ ָרה ְ
וּלְ עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם נְתַ ִתּי לְ אָ כְ לָ ה:
ְ 29:6וי ְָדעוּ כָּל־יֹ ְשׁבֵ י ִמצְ ַריִם כִּ י אֲ נִי ְיהוָה יַﬠַ ן הֱ יוֹתָ ם ִמ ְשׁﬠֶ נֶת ָקנֶה לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
וה ְמﬠַ דת לָ הֶ ם
וּב ִה ָשּׁ ֲﬠנָם ﬠָ לֶ י ִתּ ָשּׁבֵ ר ִ
ְ 29:7בּ ָת ְפ ָשׂם ְבּ בכפך בַ כַּף ֵתּרוֹץ וּבָ ַק ְﬠ ָתּ לָ הֶ ם כָּל־כָּתֵ ף ְ
ָל־מ ְת ָניִם:
כּ ָ
וּבהֵ ָמה:
29:8לָ כֵן כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנְ נִי ֵמ ִביא ﬠָ לַ ִי חָ ֶרב ו ְִהכְ ַר ִתּי ִממֵּ אָ ָדם ְ
יתי:
ץ־מצְ ַריִם ִל ְשׁ ָמ ָמה וְחָ ְרבָּ ה ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה יַﬠַ ן אָ ַמר יְאֹ ר ִלי וַאֲ נִ י ﬠָ ִשׂ ִ
ְתה אֶ ֶר ִ
29:9וְהָ י ָ
29:10לָ כֵן ִה ְננִי אֵ לֶ י וְאֶ ל־ ְי ֹא ֶרי ְונ ַָת ִתּי אֶ ת־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְלחָ ְרבָּ וֹה חֹ ֶרב ְשׁ ָמ ָמה ִמ ִמּגְ דֹּל ְסוֵנֵה וְﬠַ ד־גְּ בוּל כּוּשׁ:
29:11ל ֹא תַ ﬠֲבָ ר־בָּ הּ ֶרגֶל אָ ָדם ְו ֶרגֶל ְבּהֵ מָ ה ל ֹא תַ ﬠֲבָ ר־בָּ הּ ְול ֹא תֵ ֵשׁב אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה:
ְ 29:12ונָתַ ִתּי אֶ ת־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְשׁ ָממָ ה ְבּתוֹ אֲ ָרצוֹת ְנ ַשׁמּוֹת וְﬠָ ֶריהָ ְבּתוֹ ﬠָ ִרים מָ חֳ ָרבוֹת ִתּ ְהיֶין ָ ְשׁ ָממָ ה אַ ְרבָּ ִﬠים
יתים בָּ אֲ ָרצוֹת:
ת־מצְ ַריִם בַּ גּוֹיִם ְוז ִֵר ִ
ִ
ָשׁנָה וַהֲ ִפצ ִֹתי אֶ
ת־מצְ ַריִם ִמן־הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר־ ָנפֹצוּ ָשׁ ָמּה:
ִ
29:13כִּ י כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִמ ֵקּץ אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה אֲ ַקבֵּ ץ אֶ
כוּר ָתם וְהָ יוּ ָשׁם ַמ ְמלָ כָה ְשׁפָ לָ ה:
ת־שׁבוּת ִמצְ ַריִם וַהֲ ִשׁב ִֹתי אֹתָ ם אֶ ֶרץ פַּ ְתרוֹס ﬠַ ל־אֶ ֶרץ ְמ ָ
ְ
ְשׁ ְב ִתּי אֶ
29:14ו ַ
ַשּׂא עוֹד ﬠַ ל־הַ גּוֹיִם ו ְִה ְמﬠַ ְט ִתּים לְ ִב ְל ִתּי ְרדוֹת בַּ גּוֹיִם:
ֹא־ת ְתנ ֵ
ִ 29:15מן־הַ ַמּ ְמלָ כוֹת ִתּ ְהיֶה ְשׁפָ לָ ה וְל ִ
ְ 29:16ול ֹא י ְִהיֶה־עוֹד לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְב טָ ח מַ זְ כִּ יר ﬠָ ון ִבּפְ נוֹתָ ם אַ חֲ ֵריהֶ ם ְוי ְָד עוּ כִּ י אֲ נִי אֲ ֹדנָי יְהוִה:
מ ר:
29:17וַי ְִהי ְבּﬠֶ ְשׂ ִרים ו ֶָשׁבַ ע ָשׁנָה בָּ ִראשׁוֹן ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
רוּטה
29:18בֶּ ן־אָ ָדם נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּ ר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל הֶ ﬠ ֱִביד אֶ ת־חֵ ילוֹ ֲﬠב ָֹדה גְ דֹלָ ה אֶ ל־צֹר כָּל־ר ֹאשׁ מֻ ְק ָרח ְוכָל־כּ ֵָתף ְמ ָ
ְשׂכָר ל ֹא־הָ יָה לוֹ וּלְ חֵ ילוֹ ִמצֹּר ﬠַ ל־הָ ֲﬠב ָֹדה אֲ ֶשׁר־ﬠָ בַ ד ﬠָ לֶ יהָ :
ו ָ
ְשׁלַ ל ְשׁלָ לָ הּ
מנָהּ ו ָ
ָשׂא הֲ ֹ
29:19לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי נֹתֵ ן לִ נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּ ר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל אֶ ת־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ְונ ָ
ְתה ָשׂכָר ְלחֵ ילוֹ:
וּבָ זַז ִבּזָּהּ וְהָ י ָ
29:20פְּ ﬠֻלָּ תוֹ אֲ ֶשׁר־ﬠָ בַ ד בָּ הּ נָתַ ִתּי לוֹ אֶ ת־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ ִלי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
29:21בַּ יּוֹם הַ הוּא אַ צְ ִמיחַ ֶק ֶרן לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל וּלְ אֶ תֵּ ן פִּ ְתחוֹן־פֶּ ה ְבּתוֹכָם ְוי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
מ ר:
30:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ילילוּ הָ הּ לַ יּוֹם:
30:2בֶּ ן־אָ ָדם ִהנָּבֵ א וְאָ ַמ ְרתָּ כֹּה אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הֵ ִ
י־קרוֹב יוֹם ו ְָקרוֹב יוֹם לַ יהוָה יוֹם ﬠָ נָן ﬠֵ ת גּוֹיִם י ְִהיֶה:
30:3כִּ ָ
ֹתיהָ :
ְתה חַ ְלחָ לָ ה ְבּכוּשׁ ִבּנְפֹל חָ לָ ל ְבּ ִמצְ ָריִם וְלָ ְקחוּ הֲ מוֹנָהּ ְונֶהֶ ְרסוּ יְסוֹד ֶ
30:4וּבָ אָ ה חֶ ֶרב ְבּ ִמצְ ַריִם וְהָ י ָ
וּבנֵי אֶ ֶרץ הַ ְבּ ִרית ִא ָתּם בַּ חֶ ֶרב יִפֹּ לוּ:
30:5כּוּשׁ וּפוּט וְלוּד ְוכָל־הָ ﬠֶ ֶרב וְכוּב ְ
סֹמכֵי ִמצְ ַריִם ְוי ַָרד גְּ אוֹן ﬠֻזָּהּ ִמ ִמּגְ דֹּל ְסוֵנֵה בַּ חֶ ֶרב י ְִפּלוּ־בָ הּ נְאֻ ם אֲ ֹד ָני יְהוִה:
30:6כֹּה אָ ַמר יְהוָה ְונ ְָפלוּ ְ
ָשׁמּוּ ְבּתוֹ אֲ ָרצוֹת ְנ ַשׁמּוֹת וְﬠָ ָריו ְבּתוֹ ־ﬠָ ִרים נַחֲ ָרבוֹת ִתּ ְהיֶינָה:
ְ 30:7ונ ַ
ְ 30:8וי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ְבּ ִת ִתּי־אֵ שׁ ְבּ ִמצְ ַריִם ְו ִנ ְשׁ ְבּרוּ כָּל־עֹזְ ֶריהָ :
30:9בַּ יּוֹם הַ הוּא יֵצְ אוּ ַמלְ אָ כִ ים ִמ ְלּפָ נַי בַּ צִּ ים ְלהַ חֲ ִריד אֶ ת־כּוּשׁ בֶּ ַטח וְהָ יְתָ ה חַ לְ חָ לָ ה בָ הֶ ם ְבּיוֹם ִמצְ ַר ִים כִּ י ִהנֵּה
בָּ אָ ה:
30:10כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי אֶ ת־הֲ מוֹן ִמצְ ַריִם ְבּיַד נְבוּכ ְַד ֶרא ַצּ ר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל:

וּמ ְלאוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ חָ לָ ל:
ל־מצְ ַריִם ָ
בוֹתם ﬠַ ִ
30:11הוּא וְﬠַ מּוֹ ִאתּוֹ ﬠָ ִריצֵי גוֹיִם מוּבָ ִאים ְל ַשׁחֵ ת הָ אָ ֶרץ וְהֵ ִריקוּ חַ ְר ָ
וּמ אָ הּ ְבּיַד־ז ִָרים אֲ נִי יְהוָה
ַד־רﬠִ ים וַהֲ ִשׁמּ ִֹתי אֶ ֶרץ ְ
ְ 30:12ונָתַ ִתּי ְי ֹא ִרים חָ ָרבָ ה וּמָ כ ְַר ִתּי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְבּי ָ
ִדּבַּ ְר ִתּי:
ץ־מצְ ַריִם ל ֹא י ְִהיֶה־עוֹד ְונָתַ ִתּי
30:13כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה וְהַ אֲ בַ ְד ִתּי גִ לּוּלִ ים ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי אֱ לִ ילִ ים ִמנֹּף ְונ ִָשׂיא ֵמאֶ ֶר ִ
י ְִראָ ה ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
יתי ְשׁפָ ִטים ְבּנ ֹא:
30:14וַהֲ ִשׁמּ ִֹתי אֶ ת־פַּ ְתרוֹס ְונָתַ ִתּי אֵ שׁ ְבּצֹﬠַ ן וְﬠָ ִשׂ ִ
ל־סין מָ עוֹז ִמצְ ָריִם ו ְִהכְ ַר ִתּי אֶ ת־הֲ מוֹן נ ֹא:
ְשׁפַ כְ ִתּי חֲ מָ ִתי ﬠַ ִ
30:15ו ָ
יוֹמם:
ְ 30:16ונ ַָת ִתּי אֵ שׁ ְבּ ִמצְ ַריִם חוּל תחיל תָּ חוּל ִסין ְונ ֹא ִתּ ְהיֶה לְ ִהבָּ ֵקﬠַ ְונֹף ָצ ֵרי ָ
חוּרי אוֹן וּפִ י־בֶ סֶ ת בַּ חֶ ֶרב ִיפֹּלוּ וְהֵ נָּה בַּ ְשּׁ ִבי תֵ לַ כְ נָה:
30:17בַּ ֵ
נוֹתיהָ
וּב ֶ
י־שׁם אֶ ת־מֹטוֹת ִמצְ ַריִם וְנִ ְשׁבַּ ת־בָּ הּ גְּ אוֹן ﬠֻזָּהּ ִהיא ﬠָ נָן ְיכַסֶּ נָּה ְ
וּב ְתחַ פְ נְ חֵ ס חָ ַשׂ הַ יּוֹם ְבּ ִשׁ ְב ִר ָ
ִ 30:18
בַּ ְשּׁ ִבי תֵ לַ כְ נָה:
יתי ְשׁפָ ִטים ְבּ ִמצְ ָריִם ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
30:19וְﬠָ ִשׂ ִ
מ ר:
30:20וַי ְִהי ְבּאַ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה בָּ ִראשׁוֹן ְבּ ִשׁ ְבﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
־מצְ ַריִם ָשׁבָ ְר ִתּי ו ְִהנֵּה ל ֹא־חֻ ְבּ ָשׁה לָ תֵ ת ְרפֻאוֹת לָ שׂוּם ִחתּוּל לְ חָ ְב ָשׁהּ
30:21בֶּ ן־אָ ָדם אֶ ת־זְ רוֹﬠַ פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִ
לְ חָ זְ ָקהּ לִ ְת ֹפּשׂ בֶּ חָ ֶרב:
ְשׁבַ ְר ִתּי אֶ ת־זְ רֹעֹתָ יו אֶ ת־הַ חֲ ז ָָקה וְאֶ ת־הַ ִנּ ְשׁבָּ ֶרת
־מצְ ַריִם ו ָ
30:22לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה ִהנְ נִי אֶ ל־פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִ
ו ְִהפַּ לְ ִתּי אֶ ת־הַ חֶ ֶרב ִמיָּדוֹ:
יתם בָּ אֲ ָרצוֹת:
ת־מצְ ַריִם בַּ גּוֹיִם ְוז ִֵר ִ
ִ
צוֹתי אֶ
30:23וַהֲ ִפ ִ
ְשׁבַ ְר ִתּי אֶ ת־זְ רֹעוֹת פַּ ְרעֹה ְונָאַ ק נַאֲ קוֹת חָ לָ ל ְלפָ נָיו:
30:24ו ְִח ַזּ ְק ִתּי אֶ ת־זְ רֹעוֹת ֶמלֶ בָּ בֶ ל ְונָתַ ִתּי אֶ ת־חַ ְר ִבּי ְבּיָדוֹ ו ָ
30:25וְהַ חֲ ז ְַק ִתּי אֶ ת־זְ רֹעוֹת ֶמלֶ בָּ בֶ ל וּזְ רֹעוֹת פַּ ְרעֹה ִתּ ֹפּלְ נָה ְוי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ְבּ ִת ִתּי חַ ְר ִבּי ְבּיַד ֶמלֶ ־בָּ בֶ ל
אוֹתהּ אֶ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ָ
ְונ ָָטה
יתי אוֹתָ ם בָּ אֲ ָרצוֹת ְוי ְָדעוּ כִּ י־אֲ ִני יְהוָה:
ת־מצְ ַריִם בַּ גּוֹיִם ְוז ִֵר ִ
ִ
צוֹתי אֶ
30:26וַהֲ פִ ִ
ישׁי ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
31:1וַי ְִהי ְבּאַ חַ ת ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה בַּ ְשּׁלִ ִ
ית ְבג ְָדלֶ :
ל־מי ָדּ ִמ ָ
־מצְ ַר ִים וְאֶ ל־הֲ מוֹנוֹ אֶ ִ
31:2בֶּ ן־אָ ָדם אֱ מֹר אֶ ל־פַּ ְרעֹ ה מֶ לֶ ִ
צַמּ ְרתּוֹ:
קוֹמה וּבֵ ין ֲﬠב ִֹתים הָ יְתָ ה ַ
ִ 31:3הנֵּה אַ שּׁוּר אֶ ֶרז בַּ ְלּבָ נוֹן יְפֵ ה ﬠָ נָף וְחֹ ֶרשׁ ֵמצַל וּגְ בַ הּ ָ
ת־תּﬠָ ֶתיהָ ִשׁ ְלחָ ה אֶ ל כָּל־ﬠֲצֵי הַ ָשּׂ ֶדה:
ְ
ֹתיהָ הֹ לֵ ְס ִביבוֹת מַ טָּ ﬠָ הּ ְואֶ
31:4מַ יִם גִּ ְדּלוּהוּ ְתּהוֹם ר ְֹמ ָמ ְתהוּ אֶ ת־נַהֲ ר ֶ
31:5ﬠַ ל־כֵּן גּ ְָבהָ א קֹמָ תוֹ ִמכֹּל ֲﬠצֵי הַ ָשּׂ ֶדה ו ִַתּ ְרבֶּ ינָה סַ ְרﬠַ פֹּתָ יו וַתֶּ אֱ ַרכְ נָה פארתו פ ֹאר ָֹתיו ִמ ַמּיִם ַר ִבּים ְבּ ַשׁ ְלּחוֹ:
וּבצִ לּוֹ י ְֵשׁבוּ כֹּל גּוֹיִם ַר ִבּים:
ֹתיו יָלְ דוּ כֹּל חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ְ
ִ 31:6בּ ְסﬠַ פֹּתָ יו ִקנְנוּ כָּל־עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם וְתַ חַ ת פּ ֹא ר ָ
ל־מיִם ַר ִבּים:
יּוֹתיו כִּ י־הָ יָה ָשׁ ְרשׁוֹ אֶ ַ
31:7וַיְּ יִף ְבּג ְָדלוֹ ְבּאֹ ֶר ָדּ ִל ָ
מנִים ל ֹא־הָ יוּ כְּ פ ֹאר ָֹתיו כָּל־ﬠֵ ץ
ֹתיו ְוﬠַ ְר ֹ
ל־סﬠַ פּ ָ
רוֹשׁים ל ֹא ָדמוּ אֶ ְ
31:8אֲ ָרזִ ים ל ֹא־ﬠֲמָ מֻ הוּ ְבּגַן־אֱ ִהים ְבּ ִ
ֹא־דמָ ה אֵ לָ יו ְבּיָפְ יוֹ:
ְבּגַן־אֱ ִהים ל ָ
יּוֹתיו ַוי ְַקנְאֻ הוּ כָּל־ﬠֲצֵי־ﬠֵ ֶדן אֲ ֶשׁ ר ְבּגַן הָ אֱ ִהים:
יתיו ְבּרֹב ָדּלִ ָ
31:9יָפֶ ה ﬠ ֲִשׂ ִ
ֲבוֹתים ְו ָרם לְ בָ בוֹ ְבּג ְָבהוֹ:
31:10לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר גָּבַ ְהתָּ ְבּ קוֹמָ ה וַיִּ תֵּ ן צַמַּ ְרתּוֹ אֶ ל־בֵּ ין ﬠ ִ
ֲשׂה לוֹ כְּ ִר ְשׁעוֹ גּ ֵַר ְשׁ ִתּהוּ:
31:11וְאֶ ְתּנֵהוּ ְבּיַד אֵ יל גּוֹיִם ﬠָ שׂוֹ יַﬠ ֶ
יקי
יּוֹתיו ו ִַתּ ָשּׁבַ ְרנָה פ ֹא ר ָֹתיו ְבּכֹל אֲ ִפ ֵ
וּבכָל־גֵּאָ יוֹת נ ְָפלוּ ָד ִל ָ
31:12וַיִּ כְ ְרתֻ הוּ ז ִָרים ﬠָ ִריצֵי גוֹיִם וַיִּ ְטּשֻׁ הוּ אֶ ל־הֶ הָ ִרים ְ
הָ אָ ֶרץ וַיּ ְֵרדוּ ִמצִּ לּוֹ כָּל־ﬠַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ וַיִּ ְטּשֻׁ הוּ:
31:13ﬠַ ל־מַ פַּ לְ תּוֹ י ְִשׁכְּ נוּ כָּל־עוֹף הַ ָשּׁמָ יִם וְאֶ ל־פּ ֹארֹתָ יו הָ יוּ כֹּל חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה:
31:14לְ מַ ﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא־יִגְ ְבּהוּ ְבקוֹמָ תָ ם כָּל־ ֲﬠצֵי־מַ יִם וְל ֹא־י ְִתּנוּ אֶ ת־צַמַּ ְרתָּ ם אֶ ל־בֵּ ין ֲﬠב ִֹתים וְל ֹא־יַﬠַ ְמדוּ אֵ לֵ יהֶ ם
ל־יוֹר ֵדי בוֹר:
ְ
ְבּג ְָבהָ ם כָּל־שֹׁתֵ י ָמיִם כִּ י־כֻלָּ ם נ ְִתּנוּ לַ מָּ וֶת אֶ ל־אֶ ֶרץ תַּ ְח ִתּית ְבּתוֹ ְבּנֵי אָ ָדם אֶ
רוֹתיהָ וַיִּ כָּלְ אוּ ַמיִם
ת־תּהוֹם וָאֶ ְמנַע נַהֲ ֶ
ְ
ֹ 31:15כּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ְבּיוֹם ִר ְדתּוֹ ְשׁאוֹלָ ה הֶ אֱ בַ לְ ִתּי כִּ סֵּ ִתי ﬠָ לָ יו אֶ
ַר ִבּים וָאַ ְק ִדּ ר ﬠָ לָ יו לְ בָ נוֹן ְוכָל־ ֲﬠצֵי הַ ָשּׂ ֶדה ﬠָ לָ יו ﬠֻלְ פֶּ ה:
ת־יוֹר ֵדי בוֹר וַיִּ נָּחֲ מוּ ְבּאֶ ֶרץ תַּ ְח ִתּית כָּל־ ֲﬠ ֵצי־ﬠֵ ֶדן
ְ
הוֹר ִדי אֹתוֹ ְשׁאוֹלָ ה אֶ
ִ 31:16מקּוֹל מַ פַּ ְלתּוֹ ִה ְרﬠַ ְשׁ ִתּי גוֹיִם ְבּ ִ
ִמ ְבחַ ר וְטוֹב־לְ בָ נוֹן כָּל־שֹׁתֵ י מָ יִם:
31:17גַּם־הֵ ם ִאתּוֹ י ְָרדוּ ְשׁאוֹלָ ה אֶ ל־חַ ְללֵ י־חָ ֶרב וּזְ רֹעוֹ י ְָשׁבוּ ְבצִ לּוֹ ְבּתוֹ גּוֹיִם:
הוּר ְדתָּ אֶ ת־ ֲﬠצֵי־ﬠֵ ֶדן אֶ ל־אֶ ֶרץ תַּ ְח ִתּית ְבּתוֹ ﬠ ֲֵרלִ ים ִתּ ְשׁכַּב
וּבגֹ ֶדל בַּ ﬠֲצֵי־ﬠֵ ֶדן ְו ַ
ל־מי ָד ִמיתָ ָכּכָה ְבּכָבוֹד ְ
31:18אֶ ִ
אֶ ת־חַ ְללֵ י־חֶ ֶרב הוּא פַ ְרעֹה ְוכָל־הֲ מוֹנֹה נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
מ ר:
32:1וַי ְִהי ִבּ ְשׁתֵּ י ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ִבּ ְשׁנֵי־ﬠָ ָשׂר חֹ ֶדשׁ ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ית וְאַ ָתּה כּ ַַתּנִּים בַּ ַיּ ִמּים ו ַָתּגַח
־מצְ ַריִם וְאָ מַ ְרתָּ אֵ לָ יו כְּ פִ יר גּוֹיִם נ ְִד ֵמ ָ
32:2בֶּ ן־אָ ָדם ָשׂא ִקינָה ﬠַ ל־פַּ ְרעֹה מֶ לֶ ִ
ְבּנַהֲ רוֹתֶ י ו ִַתּ ְדלַ ח־מַ יִם ְבּ ַרגְ לֶ י ו ִַתּ ְר ֹפּס נַהֲ רוֹתָ ם:

ת־ר ְשׁ ִתּי ִבּ ְקהַ ל ﬠַ ִמּים ַר ִבּים וְהֶ ﬠֱלוּ ְבּחֶ ְר ִמי:
32:3כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה וּפָ ַר ְשׂ ִתּי ﬠָ לֶ י אֶ ִ
ַנְתּי ﬠָ לֶ י כָּל־עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם ו ְִה ְשׂבַּ ְﬠ ִתּי ִמ ְמּ חַ יַּת כָּל־הָ אָ ֶרץ:
ל־פּנֵי הַ ָשּׂ ֶדה אֲ ִטילֶ ו ְִה ְשׁכּ ִ
32:4וּ ְנ ַט ְשׁ ִתּי בָ אָ ֶרץ ﬠַ ְ
מוּת :
אתי הַ גֵּאָ יוֹת ָר ֶ
וּמלֵּ ִ
ת־בּ ָשׂ ְר ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים ִ
ְ
ְ 32:5ונָתַ ִתּי אֶ
יתי אֶ ֶרץ צָפָ ְת ִמ ָדּ ְמ אֶ ל־הֶ הָ ִרים וַאֲ פִ ִקים יִמָּ לְ אוּן ִממֶּ ךָּ:
32:6ו ְִה ְשׁ ֵק ִ
ַבּוֹת ָשׁמַ יִם ו ְִה ְק ַדּ ְר ִתּי אֶ ת־כֹּכְ בֵ יהֶ ם ֶשׁמֶ שׁ בֶּ ﬠָ נָן אֲ כַסֶּ נּוּ ְוי ֵָרחַ ל ֹא־י ִָאיר אוֹרוֹ:
יתי ְבכ ְ
32:7וְכִ סֵּ ִ
ירם ﬠָ לֶ י ְונָתַ ִתּי חֹ ֶשׁ ﬠַ ל־אַ ְרצְ נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
אוֹרי אוֹר בַּ ָשּׁמַ יִם אַ ְק ִדּ ֵ
ָל־מ ֵ
32:8כּ ְ
יאי ִשׁ ְב ְר בַּ גּוֹיִם ﬠַ ל־אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְַד ְﬠ ָתּם:
32:9ו ְִהכְ ﬠַ ְס ִתּי לֵ ב ﬠַ ִמּים ַר ִבּים בַּ הֲ ִב ִ
ל־פּנֵיהֶ ם וְחָ ְרדוּ ִל ְרג ִָﬠים ִאישׁ
עוֹפ ִפי חַ ְר ִבּי ﬠַ ְ
מּוֹתי ﬠָ לֶ י ﬠַ ִמּים ַר ִבּים וּמַ לְ כֵיהֶ ם י ְִשׂﬠֲרוּ ﬠָ לֶ י ַשׂﬠַ ר ְבּ ְ
32:10וַהֲ ִשׁ ִ
לְ נַפְ שׁוֹ ְבּיוֹם מַ פַּ לְ תֶּ :
32:11כִּ י כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה חֶ ֶרב מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל ְתּבוֹאֶ :
ְשׁ ְדדוּ אֶ ת־גְּ אוֹן ִמצְ ַריִם וְנִ ְשׁ ַמד כָּל־הֲ מוֹנָהּ:
בּוֹרים אַ פִּ יל הֲ מוֹ ֶנ ﬠָ ִרי ֵצי גוֹיִם כֻּלָּ ם ו ָ
ְ 32:12בּחַ ְרבוֹת גִּ ִ
ָל־בּהֶ ְמ ָתּהּ ֵמﬠַ ל מַ יִם ַר ִבּים וְל ֹא ִת ְדלָ חֵ ם ֶרגֶל־אָ ָדם עוֹד וּפַ ְרסוֹת ְבּהֵ ָמה ל ֹא ִת ְדלָ חֵ ם:
32:13וְהַ אֲ בַ ְד ִתּי אֶ ת־כּ ְ
אוֹלי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
ַשּׁ ֶמן ִ
רוֹתם כּ ֶ
ימיהֶ ם ְונַהֲ ָ
32:14אָ ז אַ ְשׁ ִקיﬠַ ֵמ ֵ
ָל־יוֹשׁבֵ י בָ הּ ְוי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ְ
כּוֹתי אֶ ת־כּ
ְ 32:15בּ ִת ִתּי אֶ ת־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְשׁמָ מָ ה וּ ְנ ַשׁמָּ ה אֶ ֶרץ ִמ ְמּ אָ הּ ְבּהַ ִ
אוֹתהּ נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
ָ
ל־מצְ ַריִם וְﬠַ ל־כָּל־הֲ מוֹנָהּ ְתּקוֹ ֵננָּה
אוֹתהּ ﬠַ ִ
ָ
ִ 32:16קינָה ִהיא וְקוֹנְנוּהָ ְבּנוֹת הַ גּוֹיִם ְתּקוֹ ֵננָּה
32:17וַי ְִהי ִבּ ְשׁתֵּ י ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר לַ חֹ ֶדשׁ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
ת־יוֹר ֵדי בוֹ ר:
ְ
וּבנוֹת גּוֹיִם אַ ִדּ ִרם אֶ ל־אֶ ֶרץ תַּ ְח ִתּיּוֹת אֶ
אוֹתהּ ְ
ָ
ְהוֹר ֵדהוּ
32:18בֶּ ן־אָ ָדם נְהֵ ה ﬠַ ל־הֲ מוֹן ִמצְ ַריִם ו ִ
ִ 32:19מ ִמּי נָﬠָ ְמתָּ ְר ָדה וְהָ ְשׁכְּ בָ ה אֶ ת־ﬠ ֲֵרלִ ים:
אוֹתהּ ְוכָל־הֲ מוֹנֶיהָ :
ָ
ִתּנָה מָ ְשׁכוּ
ְ 32:20בּתוֹ חַ לְ לֵ י־חֶ ֶרב ִיפֹּלוּ חֶ ֶרב נ ָ
בּוֹרים ִמתּוֹ ְשׁאוֹל אֶ ת־עֹזְ ָריו י ְָרדוּ ָשׁכְ בוּ הָ ﬠ ֲֵר ִלים חַ ְללֵ י־חָ ֶרב:
32:21י ְַד ְבּרוּ־לוֹ אֵ לֵ י גִ ִ
ָל־קהָ לָ הּ ְס ִביבוֹתָ יו ִק ְב רֹתָ יו כֻּלָּ ם חֲ לָ לִ ים הַ נֹּפְ לִ ים בֶּ חָ ֶרב:
ָ 32:22שׁם אַ שּׁוּר ְוכ ְ
32:23אֲ ֶשׁר נ ְִתּנוּ ִק ְברֹתֶ יהָ ְבּי ְַרכְּ תֵ י־בוֹר וַי ְִהי ְקהָ לָ הּ ְס ִביבוֹת ְק ֻב ָרתָ הּ כֻּלָּ ם חֲ לָ לִ ים נֹפְ לִ ים בַּ חֶ ֶרב אֲ ֶשׁר־נ ְָתנוּ
ִח ִתּית ְבּאֶ ֶרץ חַ יִּ ים:
ָ 32:24שׁם ﬠֵ ילָ ם ְוכָל־הֲ מוֹנָהּ ְס ִביבוֹת ְק ֻב ָרתָ הּ כֻּלָּ ם חֲ לָ לִ ים הַ נֹּפְ לִ ים בַּ חֶ ֶרב אֲ ֶשׁר־י ְָרדוּ ﬠ ֲֵר ִלים אֶ ל־אֶ ֶרץ ַתּ ְח ִתּיּוֹת
ת־יוֹר ֵדי בוֹר:
ְ
אֲ ֶשׁר נ ְָתנוּ ִח ִתּיתָ ם ְבּאֶ ֶרץ חַ יִּ ים וַיִּ ְשׂאוּ כְ לִ מָּ תָ ם אֶ
יתם
ִתּן ִח ִתּ ָ
ְ 32:25בּתוֹ חֲ לָ לִ ים נ ְָתנוּ ִמ ְשׁכָּב לָ הּ ְבּכָל־הֲ מוֹנָהּ ְס ִביבוֹתָ יו ִק ְב רֹתֶ הָ כֻּלָּ ם ﬠ ֲֵר ִלים חַ ְללֵ י־חֶ ֶרב כִּ י־נ ַ
ִתּן:
ת־יוֹר ֵדי בוֹר ְבּתוֹ חֲ לָ לִ ים נ ָ
ְ
ְבּאֶ ֶרץ חַ יִּ ים וַיִּ ְשׂאוּ כְ לִ מָּ תָ ם אֶ
יתם ְבּאֶ ֶרץ חַ יִּ ים:
ָ 32:26שׁם מֶ ֶשׁ תֻּ בַ ל ְוכָל־הֲ מוֹנָהּ ְס ִביבוֹת ְקבֻ ָר ָתהּ כֻּלָּ ם ﬠ ֲֵר ִלים ְמחֻ ְללֵ י חֶ ֶרב כִּ י־נ ְָתנוּ ִח ִתּ ָ
י־מלְ חַ ְמתָּ ם וַיִּ ְתּנוּ אֶ ת־חַ ְרבוֹתָ ם ַתּחַ ת
דוּ־שׁאוֹל ִבּכְ לֵ ִ
ְ
בּוֹרים נֹפְ לִ ים מֵ עוֹלָ ם אֲ ֶשׁר י ְָר
32:27וְל ֹא י ְִשׁכְּ בוּ אֶ ת־גִּ ִ
בּוֹרים ְבּאֶ ֶרץ חַ יִּ ים:
י־ח ִתּית גִּ ִ
אשׁיהֶ ם ו ְַתּ ִהי ﬠֲונֹתָ ם ﬠַ ל־ﬠַ צְ מוֹתָ ם כִּ ִ
ָר ֵ
32:28וְאַ תָּ ה ְבּתוֹ ﬠ ֲֵרלִ ים ִתּ ָשּׁבַ ר ו ְִת ְשׁכַּב אֶ ת־חַ לְ לֵ י־חָ ֶרב:
בוּרתָ ם אֶ ת־חַ לְ לֵ י־חָ ֶרב הֵ מָּ ה אֶ ת־ﬠ ֲֵרלִ ים י ְִשׁכָּבוּ וְאֶ ת־יֹ ְר ֵדי
ָ 32:29שׁ ָמּה אֱ דוֹם ְמלָ כֶיהָ ְוכָל־ ְנ ִשׂיאֶ יהָ אֲ ֶשׁר־נ ְִתּנוּ ִבגְ ָ
בוֹר:
בּוֹשׁים וַיִּ ְשׁכְּ בוּ ﬠ ֲֵר ִלים
בוּרתָ ם ִ
ָ 32:30שׁ ָמּה ְנ ִסיכֵי צָפוֹן כֻּלָּ ם ְוכָל־צִ ֹדנִי אֲ ֶשׁר־י ְָרדוּ אֶ ת־חֲ לָ ִלים ְבּ ִח ִתּיתָ ם ִמגְ ָ
ת־יוֹר ֵדי בוֹר:
ְ
אֶ ת־חַ ְללֵ י־חֶ ֶרב וַיִּ ְשׂאוּ כְ לִ ָמּ ָתם אֶ
32:31אוֹתָ ם י ְִראֶ ה פַ ְרעֹה ְו ִנחַ ם ﬠַ ל־כָּל־המונה הֲ מוֹנוֹ חַ לְ לֵ י־חֶ ֶרב פַּ ְרעֹ ה ְוכָל־חֵ ילוֹ נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
יתי ְבּאֶ ֶרץ חַ יִּ ים וְהֻ ְשׁכַּב ְבּתוֹ ﬠ ֲֵרלִ ים אֶ ת־חַ ְללֵ י־חֶ ֶרב פַּ ְרעֹה ְוכָל־הֲ מוֹנֹה נְאֻ ם
32:32כִּ י־נָתַ ִתּי אֶ ת־חתיתו ִח ִתּ ִ
אֲ ֹדנָי יְהוִה:
מ ר:
33:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ל־בּנֵי־ﬠַ ְמּ וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם אֶ ֶרץ כִּ י־אָ ִביא ﬠָ לֶ יהָ חָ ֶרב וְלָ ְקחוּ ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ ִאישׁ אֶ חָ ד ִמ ְקצֵיהֶ ם
33:2בֶּ ן־אָ ָדם ַדּבֵּ ר אֶ ְ
ְונ ְָתנוּ אֹתוֹ לָ הֶ ם לְ צֹפֶ ה:
ְת ַקע בַּ שּׁוֹפָ ר ו ְִהזְ ִהיר אֶ ת־הָ ﬠָ ם:
33:3ו ְָראָ ה אֶ ת־הַ חֶ ֶרב בָּ אָ ה ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ו ָ
ְשׁ ַמע הַ שּׁ ֵֹמﬠַ אֶ ת־קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר וְל ֹא נִזְ הָ ר וַתָּ בוֹא חֶ ֶרב ו ִַתּ ָקּחֵ הוּ ָדּמוֹ ְבר ֹאשׁוֹ י ְִהיֶה:
33:4ו ָ
33:5אֵ ת קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר ָשׁמַ ע ְול ֹא נִזְ הָ ר ָדּמוֹ בּוֹ י ְִהיֶה וְהוּא נִזְ הָ ר נַפְ שׁוֹ ִמלֵּ ט:
33:6וְהַ צֹּפֶ ה כִּ י־י ְִראֶ ה אֶ ת־הַ חֶ ֶרב בָּ אָ ה ְול ֹא־תָ ַקע בַּ שּׁוֹפָ ר וְהָ ﬠָ ם ל ֹא־נִזְ הָ ר וַתָּ בוֹא חֶ ֶרב ו ִַתּ ַקּח ֵמהֶ ם נָפֶ שׁ הוּא
בַּ ﬠֲונוֹ נִלְ ָקח ו ְָדמוֹ ִמיַּד־הַ צֹּפֶ ה אֶ ְדרֹשׁ:
ֹתם ִמ ֶמּנִּי:
ְשׁמַ ﬠְ תָּ ִמפִּ י ָדּבָ ר ו ְִהזְ הַ ְר ָתּ א ָ
33:7וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם צֹפֶ ה נְתַ ִתּי לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ְ 33:8בּאָ ְמ ִרי לָ ָר ָשׁע ָר ָשׁע מוֹת ָתּמוּת ְול ֹא ִדבַּ ְר ָתּ ְלהַ זְ ִהיר ָר ָשׁע ִמ ַדּ ְרכּוֹ הוּא ָר ָשׁ ע בַּ ﬠֲונוֹ יָמוּת ו ְָדמוֹ ִמיּ ְָד אֲ בַ ֵקּשׁ:
צַּל ָתּ:
ֹא־שׁב ִמ ַדּ ְרכּוֹ הוּא בַּ ﬠֲונוֹ יָמוּת וְאַ תָּ ה נ ְַפ ְשׁ ִה ְ
י־הזְ הַ ְרתָּ ָר ָשׁע ִמ ַדּ ְרכּוֹ לָ שׁוּב ִממֶּ נָּה ְול ָ
33:9וְאַ תָּ ה כִּ ִ

נְמ ִקּים
ֹאתינוּ ﬠָ לֵ ינוּ וּבָ ם אֲ נ ְַחנוּ ַ
33:10וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם אֱ מֹר אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כֵּן אֲ מַ ְרתֶּ ם לֵ אמֹר כִּ י־פְ ָשׁﬠֵ ינוּ וְחַ טּ ֵ
וְאֵ י נִ ְחיֶה:
ם־בּשׁוּב ָר ָשׁע ִמ ַדּ ְרכּוֹ וְחָ יָה שׁוּבוּ שׁוּבוּ
33:11אֱ מֹר אֲ לֵ יהֶ ם חַ י־אָ נִ י נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאם־אֶ ְחפֹּץ ְבּמוֹת הָ ָר ָשׁע כִּ י ִא ְ
ִמ ַדּ ְרכֵיכֶם הָ ָר ִﬠים וְלָ ָמּה ָתמוּתוּ בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
צַּדּיק ל ֹא תַ צִּ ילֶ נּוּ ְבּיוֹם פִּ ְשׁ עוֹ ְו ִר ְשׁﬠַ ת הָ ָר ָשׁע ל ֹא־ ִי ָכּ ֶשׁל בָּ הּ
ל־בּנֵי־ﬠַ ְמּ צִ ְד ַקת הַ ִ
33:12וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם אֱ מֹר אֶ ְ
ְבּיוֹם שׁוּבוֹ מֵ ִר ְשׁעוֹ ְו ַצ ִדּיק ל ֹא יוּכַל ִל ְחיוֹת בָּ הּ ְבּיוֹם חֲ ט ֹאתוֹ:
וּבﬠַ ְולוֹ
קֹתיו ל ֹא ִת ָזּכ ְַרנָה ְ
ְ 33:13בּאָ ְמ ִרי לַ צּ ִַדּיק חָ יֹ ה י ְִחיֶה וְהוּא־בָ טַ ח ﬠַ ל־צִ ְד ָקתוֹ וְﬠָ ָשׂה ﬠָ וֶל כָּל־צדקתו צִ ְד ָ
אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה בּוֹ יָמוּת:
ְשׁב מֵ חַ טָּ אתוֹ וְﬠָ ָשׂה ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה:
וּבאָ ְמ ִרי לָ ָר ָשׁע מוֹת תָּ מוּת ו ָ
ְ 33:14
ְשׁלֵּ ם ְבּחֻ קּוֹת הַ חַ יִּ ים הָ לַ לְ ִבלְ ִתּי ﬠֲשׂוֹת ﬠָ וֶל חָ יוֹ י ְִחיֶה ל ֹא יָמוּת:
33:15חֲ בֹל י ִָשׁיב ָר ָשׁע גְּ זֵלָ ה י ַ
ֹאתיו אֲ ֶשׁר חָ טָ א ל ֹא ִתזָּ כ ְַרנָה לוֹ ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה ﬠָ ָשׂה חָ יוֹ י ְִחיֶה:
33:16כָּל־חטאתו חַ טּ ָ
33:17וְאָ ְמרוּ ְבּנֵי ﬠַ ְמּ ל ֹא יִתָּ כֵן ֶדּ ֶר יְהוָה וְהֵ מָּ ה ַדּ ְרכָּם ל ֹא־יִתָּ כֵן:
ְ 33:18בּשׁוּב־צ ִַדּיק ִמצִּ ְד ָקתוֹ וְﬠָ ָשׂה ﬠָ וֶל וּמֵ ת בָּ הֶ ם:
וּבשׁוּב ָר ָשׁע ֵמ ִר ְשׁﬠָ תוֹ וְﬠָ ָשׂה ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה ﬠֲלֵ יהֶ ם הוּא י ְִחיֶה:
ְ 33:19
ִתּכֵן ֶדּ ֶר יְהוָה ִאישׁ כִּ ְד ָרכָיו אֶ ְשׁפּוֹט אֶ ְתכֶם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל
33:20וַאֲ ַמ ְר ֶתּם ל ֹא י ָ
ירוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר הֻ כְּ תָ ה הָ ﬠִ יר:
ָ
ָלוּתנוּ בָּ א־אֵ לַ י הַ פָּ ִליט ִמ
ַ 33:21וי ְִהי ִבּ ְשׁ ֵתּי ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה בָּ ﬠ ֲִשׂ ִרי בַּ חֲ ִמ ָשּׁה לַ חֹ ֶדשׁ ְלג ֵ
ת־פּי ﬠַ ד־בּוֹא אֵ לַ י בַּ ֹבּ ֶקר וַיִּ פָּ ַתח ִפּי ְול ֹא נֶאֱ לַ ְמ ִתּי
ִ
ְתה אֵ לַ י בָּ ﬠֶ ֶרב ִל ְפנֵי בּוֹא הַ פָּ ִליט וַיִּ ְפ ַתּח אֶ
ְ 33:22ויַד־יְהוָה הָ י ָ
עוֹד:
33:23וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהֹ וָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
מ ר אֶ חָ ד הָ יָה אַ ְב ָרהָ ם וַיִּ ַירשׁ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ
33:24בֶּ ן־אָ ָדם יֹ ְשׁבֵ י הֶ חֳ ָרבוֹת הָ אֵ לֶּ ה ﬠַ ל־אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל א ְֹמ ִרים לֵ א ֹ
מוֹר ָשׁה:
וַאֲ נ ְַחנוּ ַר ִבּים לָ נוּ נ ְִתּנָה הָ אָ ֶרץ לְ ָ
33:25לָ כֵן אֱ מֹר אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה ﬠַ ל־הַ ָדּם תּ ֹאכֵלוּ וְﬠֵ י ֵנכֶם ִתּ ְשׂאוּ אֶ ל־גִּ לּוּלֵ י ֶכם ו ְָדם ִתּ ְשׁפֹּכוּ וְהָ אָ ֶרץ
ִתּ ָירשׁוּ:
אתם וְהָ אָ ֶרץ ִתּ ָירשׁוּ:
יתן תּוֹﬠֵ בָ ה ו ְִאישׁ אֶ ת־אֵ ֶשׁ ת ֵרﬠֵ הוּ ִט ֵמּ ֶ
33:26ﬠֲמַ ְד ֶתּם ﬠַ ל־חַ ְר ְבּכֶם ﬠ ֲִשׂ ֶ
ל־פּנֵי הַ ָשּׂ ֶדה
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה חַ י־אָ נִי ִאם־ל ֹא אֲ ֶשׁר בֶּ חֳ ָרבוֹת בַּ חֶ ֶרב יִפֹּלוּ וַאֲ ֶשׁ ר ﬠַ ְ
33:27כֹּה־ת ַ
לַ חַ יָּה נְתַ ִתּיו לְ אָ כְ לוֹ וַאֲ ֶשׁר בַּ ְמּצָדוֹת וּבַ ְמּﬠָ רוֹת בַּ ֶדּבֶ ר יָמוּתוּ:
ְשׁ ְממוּ הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ֵמאֵ ין עוֹבֵ ר:
וּמ ַשׁ ָמּה וְנִ ְשׁבַּ ת גְּ אוֹן ﬠֻזָּהּ ו ָ
ְ 33:28ונ ַָת ִתּי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְשׁ ָמ ָמה ְ
וּמ ַשׁמָּ ה ﬠַ ל כָּל־תּוֹ ֲﬠבֹתָ ם אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ:
ְ 33:29וי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ְבּ ִת ִתּי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְשׁ ָמ ָמה ְ
וּב ִפ ְתחֵ י הַ בָּ ִתּים ו ְִדבֶּ ר־חַ ד אֶ ת־אַ חַ ד ִאישׁ אֶ ת־אָ ִחיו
נִּדבָּ ִרים ְבּ אֵ צֶל הַ ִקּירוֹת ְ
33:30וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם ְבּנֵי ﬠַ ְמּ הַ ְ
לֵ אמֹר בֹּאוּ־נָא ו ְִשׁ ְמ עוּ ָמה הַ ָדּבָ ר הַ יּוֹצֵא ֵמאֵ ת יְהוָה:
ְאוֹתם ל ֹא יַﬠֲשׂוּ כִּ י־ ֲﬠג ִָבים ְבּ ִפיהֶ ם הֵ ָמּה
ת־דּבָ ֶרי ו ָ
ְשׁ ְמעוּ אֶ ְ
ְ 33:31ויָבוֹאוּ אֵ לֶ י כִּ ְמבוֹא־ﬠָ ם ְוי ְֵשׁבוּ לְ פָ נֶי ﬠַ ִמּי ו ָ
עֹ ִשׂים אַ חֲ ֵרי ִבצְ ﬠָ ם לִ בָּ ם הֹ לֵ :
אוֹתם:
ָ
ת־דּבָ ֶרי ְו עֹ ִשׂים אֵ ינָם
ְשׁ ְמעוּ אֶ ְ
33:32ו ְִה ְנּ לָ הֶ ם כְּ ִשׁיר ֲﬠג ִָבים יְפֵ ה קוֹל וּמֵ ִטב ַנגֵּן ו ָ
וּבבֹאָ הּ ִהנֵּה בָ אָ ה ְוי ְָדעוּ כִּ י נ ִָביא הָ יָה ְבתוֹכָם:
ְ 33:33
מ ר:
34:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
34:2בֶּ ן־אָ ָדם ִה ָנּבֵ א ﬠַ ל־רוֹﬠֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִהנָּבֵ א וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם לָ ר ִֹﬠים כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הוֹי רֹﬠֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר
הָ יוּ רֹﬠִ ים אוֹתָ ם הֲ לוֹא הַ צּ ֹאן י ְִרעוּ הָ רֹﬠִ ים:
34:3אֶ ת־הַ חֵ לֶ ב תּ ֹאכֵלוּ וְאֶ ת־הַ צֶּמֶ ר ִתּלְ בָּ שׁוּ הַ ְבּ ִריאָ ה ִתּזְ בָּ חוּ הַ צּ ֹאן ל ֹא ִת ְרעוּ:
ֹתם
נִּדּחַ ת ל ֹא הֲ ֵשׁב ֶ
ֹא־רפֵּ אתֶ ם וְלַ נִּ ְשׁבֶּ ֶרת ל ֹא חֲ בַ ְשׁ ֶתּם וְאֶ ת־הַ ַ
34:4אֶ ת־הַ נּ ְַחלוֹת ל ֹא ִחזַּ ְק ֶתּם וְאֶ ת־הַ חוֹלָ ה ל ִ
וּבפָ ֶר :
וּבחָ זְ ָקה ְר ִדיתֶ ם אֹתָ ם ְ
וְאֶ ת־הָ אֹבֶ ֶדת ל ֹא ִב ַקּ ְשׁתֶּ ם ְ
34:5ו ְַתּפוּצֶינָה ִמ ְבּלִ י רֹﬠֶ ה ו ִַתּ ְהיֶינָה לְ אָ כְ לָ ה לְ כָל־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ו ְַתּפוּ ֶצינָה:
דּוֹרשׁ וְאֵ ין ְמבַ ֵקּשׁ:
ָל־פּנֵי הָ אָ ֶרץ נָפֹצוּ צ ֹאנִי וְאֵ ין ֵ
34:6י ְִשׁגּוּ צ ֹאנִי ְבּכָל־הֶ הָ ִרים וְﬠַ ל כָּל־גִּ ְבﬠָ ה ָר ָמה וְﬠַ ל כּ ְ
ת־דּבַ ר יְהוָה:
34:7לָ כֵן רֹﬠִ ים ִשׁ ְמעוּ אֶ ְ
34:8חַ י־אָ נִ י נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאם־ל ֹא יַﬠַ ן הֱ יוֹת־צ ֹאנִי לָ בַ ז ו ִַתּ ְהיֶינָה צ ֹאנִי לְ אָ כְ לָ ה לְ כָל־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ֵמאֵ ין ֹרﬠֶ ה
אוֹתם וְאֶ ת־צ ֹאנִי ל ֹא ָרעוּ:
ָ
ֹא־ד ְרשׁוּ רֹﬠַ י אֶ ת־צ ֹאנִי וַיִּ ְרעוּ הָ ר ִֹﬠים
ְול ָ
34:9לָ כֵן הָ רֹﬠִ ים ִשׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־יְהוָה:
34:10כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי אֶ ל־הָ רֹﬠִ ים ו ְָד ַר ְשׁ ִתּי אֶ ת־צ ֹאנִי ִמיּ ָָדם ו ְִה ְשׁבַּ ִתּים מֵ ְרעוֹת צ ֹאן וְל ֹא־ ִי ְרעוּ עוֹד
ֹא־ת ְהיֶין ָ לָ הֶ ם לְ אָ כְ לָ ה:
הָ רֹﬠִ ים אוֹתָ ם ו ְִהצּ ְַל ִתּי צ ֹאנִי ִמפִּ יהֶ ם ְול ִ
וּב ַקּ ְר ִתּים:
34:11כִּ י כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי־אָ נִי ו ְָד ַר ְשׁ ִתּי אֶ ת־צ ֹאנִי ִ

34:12כְּ בַ ָקּ ַרת רֹﬠֶ ה ﬠֶ ְדרוֹ ְבּיוֹם־הֱ יוֹתוֹ ְבתוֹ ־צ ֹאנוֹ נִפְ ָרשׁוֹת כֵּן אֲ בַ ֵקּר אֶ ת־צ ֹאנִי ו ְִהצּ ְַל ִתּי אֶ ְתהֶ ם ִמכָּל־הַ ְמּקוֹמֹת
אֲ ֶשׁר ָנפֹצוּ ָשׁם ְבּיוֹם ﬠָ נָן וַﬠ ֲָרפֶ ל:
יקים
יתים אֶ ל־הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ אֲ ִפ ִ
ֵאתים ִמן־הָ ﬠַ ִמּים ְו ִקבַּ צְ ִתּים ִמן־הָ אֲ ָרצוֹת וַהֲ ִביא ִֹתים אֶ ל־אַ ְד ָמתָ ם ְוּרﬠִ ִ
34:13וְהוֹצ ִ
מוֹשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ:
ְ
וּבכֹל
ְ
וּמ ְרﬠֶ ה ָשׁ ֵמן ִתּ ְרﬠֶ ינָה
וּבהָ ֵרי ְמ רוֹם־י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִהיֶה ְנוֵהֶ ם ָשׁם ִתּ ְרבַּ צְ נָה ְבּ ָנוֶה טּוֹב ִ
אֹתם ְ
ְ 34:14בּ ִמ ְרﬠֶ ה־טּוֹב אֶ ְרﬠֶ ה ָ
אֶ ל־הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל:
34:15אֲ נִי אֶ ְרﬠֶ ה צ ֹאנִי וַאֲ נִי אַ ְר ִבּי ֵצם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
34:16אֶ ת־הָ אֹבֶ ֶדת אֲ בַ ֵקּשׁ וְאֶ ת־הַ ִנּ ַדּחַ ת אָ ִשׁיב וְלַ נִּ ְשׁבֶּ ֶרת אֶ חֱ בֹשׁ וְאֶ ת־הַ חוֹלָ ה אֲ חַ זֵּ ק וְאֶ ת־הַ ְשּׁ ֵמנָה וְאֶ ת־הַ חֲ ז ָָקה
אַ ְשׁ ִמיד אֶ ְרﬠֶ נָּה ְב ִמ ְשׁפָּ ט:
תּוּדים:
ילים וְלָ ﬠַ ִ
ין־שׂה לָ ֶשׂה לָ אֵ ִ
ֶ
34:17וְאַ ֵתּנָה צ ֹאנִי כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנְ נִי שֹׁפֵ ט בֵּ
נּוֹת ִרים
ע־מיִם ִתּ ְשׁתּוּ וְאֵ ת הַ ָ
וּמ ְשׁ ַק ַ
34:18הַ ְמﬠַ ט ִמכֶּם הַ ִמּ ְרﬠֶ ה הַ טּוֹב ִתּ ְרעוּ ְוי ֶֶתר ִמ ְרﬠֵ יכֶם ִתּ ְר ְמסוּ ְבּ ַרגְ לֵ יכֶם ִ
ְבּ ַרגְ לֵ יכֶם ִתּ ְרפֹּשׂוּן:
וּמ ְרפַּ שׂ ַרגְ לֵ יכֶם ִתּ ְשׁתֶּ ינָה:
ְ 34:19וצ ֹאנִי ִמ ְרמַ ס ַרגְ לֵ יכֶם ִתּ ְרﬠֶ ינָה ִ
ין־שׂה ִב ְריָה וּבֵ ין ֶשׂה ָרזָה:
ֶ
ְשׁפַ ְט ִתּי בֵּ
34:20לָ כֵן כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה אֲ לֵ יהֶ ם ִהנְ נִי־אָ נִי ו ָ
יצוֹתם אוֹתָ נָה אֶ ל־הַ חוּצָ ה:
ֶ
וּב ַק ְרנֵיכֶם ְתּנַגְּ חוּ כָּל־הַ נּ ְַחלוֹת ﬠַ ד אֲ ֶשׁר הֲ פִ
וּבכ ֵָתף תֶּ ְהדֹּפוּ ְ
34:21יַﬠַ ן ְבּצַד ְ
ְשׁפַ ְט ִתּי בֵּ ין ֶשׂה לָ ֶשׂה:
ֹא־ת ְהיֶינָה עוֹד לָ בַ ז ו ָ
ְהוֹשׁ ְﬠ ִתּי ְלצ ֹאנִי וְל ִ
34:22ו ַ
ֹתם וְהוּא־י ְִהיֶה לָ הֶ ן ְלרֹﬠֶ ה:
34:23וַהֲ ִקמ ִֹתי ﬠֲלֵ יהֶ ם רֹﬠֶ ה אֶ חָ ד ו ְָרﬠָ ה אֶ ְתהֶ ן אֵ ת ﬠַ ְב ִדּי ָדוִיד הוּא ִי ְרﬠֶ ה א ָ
34:24וַאֲ נִי יְהוָה אֶ ְהיֶה לָ הֶ ם לֵ א ִהים וְﬠַ ְב ִדּי ָד ִוד נ ִָשׂיא ְבתוֹכָם אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי:
ָה־רﬠָ ה ִמן־הָ אָ ֶרץ ְוי ְָשׁבוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר לָ בֶ טַ ח ְוי ְָשׁנוּ בַּ יְּ ﬠָ ִרים:
ְ 34:25וכ ַָר ִתּי לָ הֶ ם ְבּ ִרית ָשׁלוֹם ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי חַ יּ ָ
ֶשׁם ְבּ ִﬠתּוֹ גִּ ְשׁ ֵמי ְב ָרכָה י ְִהיוּ:
ְהוֹר ְד ִתּי הַ גּ ֶ
וּס ִביבוֹת גִּ ְבﬠָ ִתי ְבּ ָרכָה ו ַ
אוֹתם ְ
ָ
ְ 34:26ונ ַָת ִתּי
ְ 34:27ונָתַ ן ﬠֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה אֶ ת־פִּ ְריוֹ וְהָ אָ ֶרץ ִתּתֵּ ן יְבוּלָ הּ וְהָ יוּ ﬠַ ל־אַ ְדמָ תָ ם לָ בֶ ַטח ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ְבּ ִשׁ ְב ִרי
עֹב ִדים בָּ הֶ ם:
אֶ ת־מֹטוֹת ﬠֻלָּ ם ו ְִהצַּלְ ִתּים ִמיַּד הָ ְ
ְ 34:28ול ֹא־י ְִהיוּ עוֹד בַּ ז לַ גּוֹיִם וְחַ יַּת הָ אָ ֶרץ ל ֹא ת ֹאכְ לֵ ם ְוי ְָשׁבוּ לָ בֶ טַ ח וְאֵ ין ַמחֲ ִריד:
34:29וַהֲ ִקמ ִֹתי לָ הֶ ם מַ טָּ ע לְ ֵשׁם וְל ֹא־י ְִהיוּ עוֹד אֲ סֻ פֵ י ָרﬠָ ב בָּ אָ ֶרץ ְול ֹא־י ְִשׂאוּ עוֹד כְּ לִ מַּ ת הַ גּוֹיִם:
ְ 34:30וי ְָדעוּ כִּ י אֲ ִני יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם ִאתָּ ם וְהֵ מָּ ה ﬠַ ִמּי בֵּ ית ִי ְשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
יתי אָ ָדם אַ תֶּ ם אֲ נִי אֱ הֵ יכֶם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
34:31וְאַ תֵּ ן צ ֹאנִי צ ֹאן מַ ְרﬠִ ִ
מ ר:
35:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
35:2בֶּ ן־אָ ָדם ִשׂים פָּ נֶי ﬠַ ל־הַ ר ֵשׂﬠִ יר ו ְִהנָּבֵ א ﬠָ לָ יו:
וּמ ַשׁ ָמּה:
וּנְת ִתּי ְשׁ ָמ ָמה ְ
ַ
יתי י ִָדי ﬠָ לֶ י
ר־שׂﬠִ יר ְונ ִָט ִ
ֵ
35:3וְאָ ַמ ְר ָתּ לּוֹ כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנְ נִי אֵ לֶ י הַ
35:4ﬠָ ֶרי חָ ְרבָּ ה אָ ִשׂים וְאַ תָּ ה ְשׁמָ מָ ה ִת ְהיֶה ְוי ַָדﬠְ תָּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ידם ְבּﬠֵ ת ﬠֲון ֵקץ:
ת־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל־י ְֵדי־חָ ֶרב ְבּﬠֵ ת אֵ ָ
ְ
35:5יַﬠַ ן הֱ יוֹת לְ אֵ יבַ ת עוֹלָ ם וַתַּ גֵּר אֶ
ֵאת ו ְָדם י ְִרדֲּ פֶ :
35:6לָ כֵן חַ י־אָ נִי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה כִּ י־לְ ָדם אֶ ﬠֶ ְשׂ ו ְָדם י ְִרדֲּ פֶ ִאם־ל ֹא ָדם ָשׂנ ָ
וּשׁמָ מָ ה ו ְִהכְ ַר ִתּי ִממֶּ נּוּ עֹבֵ ר ו ָָשׁב:
ְ 35:7ונָתַ ִתּי אֶ ת־הַ ר ֵשׂﬠִ יר לְ ִשׁ ְממָ ה ְ
יקי חַ לְ לֵ י־חֶ ֶרב י ְִפּלוּ בָ הֶ ם:
אתי אֶ ת־הָ ָריו חֲ לָ לָ יו גִּ ְבעוֹתֶ י ְוגֵאוֹתֶ י ְוכָל־אֲ פִ ֶ
וּמלֵּ ִ
ִ 35:8
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ִ 35:9שׁ ְממוֹת עוֹלָ ם אֶ ֶתּ ְנ וְﬠָ ֶרי ל ֹא תישבנה תָ שׁ ְֹבנָה ו ַ
ִיר ְשׁנוּהָ וַיהוָה ָשׁם הָ יָה:
ת־שׁ ֵתּי הָ אֲ ָרצוֹת לִ י ִת ְהיֶינָה ו ַ
ְ
ת־שׁנֵי הַ גּוֹיִם וְאֶ
ְ
35:10יַﬠַ ן אֲ ָמ ְר אֶ
ְנוֹד ְﬠ ִתּי בָ ם כַּאֲ ֶשׁר
יתה ִמ ִשּׂנְאָ ֶתי בָּ ם ו ַ
יתי כְּ אַ ְפּ וּכְ ִקנְאָ ְת אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
35:11לָ כֵן חַ י־אָ נִ י נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה וְﬠָ ִשׂ ִ
אֶ ְשׁפְּ טֶ :
נִתּנוּ
מר שממה ָשׁ ֵממוּ לָ נוּ ְ
ְ 35:12וי ַָד ְﬠ ָתּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי אֶ ת־כָּל־נָאָ צוֹתֶ י אֲ ֶשׁר אָ מַ ְרתָּ ﬠַ ל־הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
לְ אָ כְ לָ ה:
35:13וַתַּ גְ ִדּילוּ ﬠָ לַ י ְבּפִ יכֶם וְהַ ﬠְ תַּ ְרתֶּ ם ﬠָ לַ י ִדּ ְב ֵריכֶם אֲ נִי ָשׁמָ ﬠְ ִתּי:
ֱשׂה־לָּ :
35:14כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה כִּ ְשׂמֹחַ כָּל־הָ אָ ֶרץ ְשׁמָ ָמה אֶ ﬠ ֶ
ר־שׂ ִﬠיר ְוכָל־אֱ דוֹם ֻכּלָּ הּ
ֵ
ֱשׂה־לָּ ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה הַ
ר־שׁמֵ מָ ה כֵּן אֶ ﬠ ֶ
35:15כְּ ִשׂ ְמחָ ְת לְ נ ְַחלַ ת בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל אֲ ֶשׁ ָ
ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
36:1וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם ִהנָּבֵ א אֶ ל־הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ הָ ֵרי ִי ְשׂ ָראֵ ל ִשׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־יְהוָה:
ְתה לָּ נוּ:
מוֹר ָשׁה הָ י ָ
36:2כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן אָ ַמר הָ אוֹיֵב ﬠֲלֵ יכֶם הֶ אָ ח וּבָ מוֹת עוֹלָ ם ְל ָ
מוֹר ָשׁה לִ ְשׁאֵ ִרית
יוֹתכֶם ָ
ְשׁאֹף אֶ ְת ֶכם ִמסָּ ִביב לִ ְה ְ
36:3לָ כֵן ִהנָּבֵ א וְאָ מַ ְרתָּ כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן ְבּיַﬠַ ן ַשׁמּוֹת ו ָ
ל־שׂפַ ת לָ שׁוֹן ו ְִדבַּ ת־ﬠָ ם:
הַ גּוֹיִם וַתֵּ ﬠֲלוּ ﬠַ ְ

יקים וְלַ גֵּאָ יוֹת וְלֶ חֳ ָרבוֹת
36:4לָ כֵן הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־אֲ ֹדנָי יְהוִה כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה לֶ הָ ִרים וְלַ גְּ בָ עוֹת לָ אֲ ִפ ִ
הַ שּׁ ְֹממוֹת וְלֶ ﬠָ ִרים הַ ֶנּ ֱﬠזָבוֹת אֲ ֶשׁר הָ יוּ לְ בַ ז וּלְ לַ ﬠַ ג לִ ְשׁאֵ ִרית הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִמסָּ ִביב:
ל־שׁאֵ ִרית הַ גּוֹיִם וְﬠַ ל־אֱ דוֹם כֻּלָּ א אֲ ֶשׁר
36:5לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִאם־ל ֹא ְבּאֵ שׁ ִקנְאָ ִתי ִדבַּ ְר ִתּי ﬠַ ְ
מוֹר ָשׁה ְבּ ִשׂ ְמחַ ת כָּל־לֵ בָ ב ִבּ ְשׁאָ ט נֶפֶ שׁ לְ מַ ﬠַ ן ִמגְ ָר ָשׁהּ לָ בַ ז:
נ ְָתנוּ־אֶ ת־אַ ְרצִ י לָ הֶ ם לְ ָ
36:6לָ כֵן ִהנָּבֵ א ﬠַ ל־אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ מַ ְרתָּ לֶ הָ ִרים וְלַ גְּ בָ עוֹת לָ אֲ פִ ִיקים וְלַ גֵּאָ יוֹת כֹּה־אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנְ נִי ְב ִקנְאָ ִתי
וּבַ חֲ מָ ִתי ִדּבַּ ְר ִתּי יַﬠַ ן כְּ לִ מַּ ת גּוֹיִם ְנ ָשׂאתֶ ם:
ִשּׂאוּ:
אתי אֶ ת־י ִָדי ִאם־ל ֹא הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר לָ כֶם ִמסָּ ִביב הֵ ָמּה כְּ לִ ָמּ ָתם י ָ
ָשׂ ִ
36:7לָ כֵן כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה אֲ נִ י נ ָ
36:8וְאַ ֶתּם הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ נ ְְפּכֶם ִתּ ֵתּנוּ וּפֶ ְר ְיכֶם ִתּ ְשׂאוּ לְ ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ֵק ְרבוּ לָ בוֹא:
ִיתי אֲ לֵ יכֶם ְו ֶנﬠֱבַ ְדתֶּ ם ְונִזְ ַרﬠְ תֶּ ם:
36:9כִּ י ִה ְננִי אֲ לֵ יכֶם וּפָ נ ִ
יתי ﬠֲלֵ יכֶם אָ ָדם כָּל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כֻּ ה ְונ ְֹשׁבוּ הֶ ﬠָ ִרים וְהֶ חֳ ָרבוֹת ִתּבָּ נֶינָה:
36:10ו ְִה ְרבֵּ ִ
ִידﬠְ תֶּ ם
מוֹתיכֶם וְהֵ ִטב ִֹתי ֵמ ִראשֹׁתֵ יכֶם ו ַ
ְהוֹשׁ ְב ִתּי אֶ ְתכֶם כְּ ַק ְד ֵ
וּבהֵ ָמה ְו ָרבוּ וּפָ רוּ ו ַ
יתי ﬠֲלֵ יכֶם אָ ָדם ְ
36:11ו ְִה ְרבֵּ ִ
כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
ֹא־תוֹסף עוֹד לְ ַשׁכְּ לָ ם:
ִ
ִית לָ הֶ ם לְ נַחֲ לָ ה וְל
36:12וְהוֹלַ כְ ִתּי ﬠֲלֵ יכֶם אָ ָדם אֶ ת־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל ִו ֵירשׁוּ וְהָ י ָ
וּמ ַשׁכֶּלֶ ת גויך גּוֹיַ ִי הָ יִית:
36:13כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה יַﬠַ ן א ְֹמ ִרים לָ כֶם ֹאכֶלֶ ת אָ ָדם אתי אָ ְתּ ְ
תכשלי־ת ַשׁכְּ לִ י־עוֹד נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
ְ
36:14לָ כֵן אָ ָדם ל ֹא־ת ֹאכְ לִ י עוֹד וגויך וְגוֹ ַי ִי ל ֹא
ֹא־תכְ ִשׁ ִלי עוֹד נְאֻ ם אֲ ֹדנָי
ְ 36:15ול ֹא־אַ ְשׁ ִמיﬠַ אֵ לַ ִי עוֹד כְּ לִ מַּ ת הַ גּוֹיִם וְחֶ ְרפַּ ת ﬠַ ִמּים ל ֹא ִת ְשׂ ִאי־עוֹד וגויך וְגוֹיַ ִי ל ַ
יְהוִה:
36:16וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
ְתה ַד ְרכָּם
ילוֹתם כְּ טֻ ְמאַ ת הַ ִנּ ָדּה הָ י ָ
אוֹתהּ ְבּ ַד ְרכָּם וּבַ ﬠ ֲִל ָ
ָ
36:17בֶּ ן־אָ ָדם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל יֹ ְשׁ ִבים ﬠַ ל־אַ ְדמָ ָתם ַויְטַ ְמּאוּ
לְ פָ נָי:
וּבגִ לּוּלֵ יהֶ ם ִט ְמּאוּהָ :
ר־שׁפְ כוּ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ ְ
36:18וָאֶ ְשׁפֹּ חֲ מָ ִתי ﬠֲלֵ יהֶ ם ﬠַ ל־הַ ָדּם אֲ ֶשׁ ָ
אֹתם בַּ גּוֹיִם וַיִּ ָזּרוּ בָּ אֲ ָרצוֹת כְּ ַד ְרכָּם ְו ַכﬠ ֲִלילוֹתָ ם ְשׁפַ ְט ִתּים:
36:19וָאָ ִפיץ ָ
וּמאַ ְרצוֹ יָצָ אוּ:
ת־שׁם ָק ְד ִשׁי בֶּ אֱ מֹר לָ הֶ ם ﬠַ ם־יְהוָה אֵ לֶּ ה ֵ
ֵ
ַ 36:20ויָּבוֹא אֶ ל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ ָשׁם ַויְחַ ְלּלוּ אֶ
ל־שׁם ָק ְד ִשׁי אֲ ֶשׁר ִח ְלּלוּהוּ בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ ָשׁ ָמּה:
36:21וָאֶ ְחמֹל ﬠַ ֵ
ם־ק ְד ִשׁי אֲ ֶשׁר
ם־ל ֵשׁ ָ
36:22לָ כֵן אֱ מֹר לְ בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ל ֹא לְ מַ ﬠַ ְנכֶם אֲ נִי עֹ ֶשׂה בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִא ְ
ִחלַּ לְ תֶּ ם בַּ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר־בָּ אתֶ ם ָשׁם:
ת־שׁ ִמי הַ גָּדוֹל הַ ְמחֻ לָּ ל בַּ גּוֹ ִים אֲ ֶשׁר ִחלַּ לְ תֶּ ם ְבּתוֹכָם ְוי ְָדעוּ הַ גּוֹיִם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה
ְ
36:23ו ְִק ַדּ ְשׁ ִתּי אֶ
ְבּ ִה ָקּ ְד ִשׁי בָ כֶם לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם:
אתי אֶ ְתכֶם אֶ ל־אַ ְדמַ ְתכֶם:
36:24וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ ְתכֶם ִמן־הַ גּוֹיִם ְו ִקבַּ צְ ִתּי אֶ ְתכֶם ִמכָּל־הָ אֲ ָרצוֹת וְהֵ בֵ ִ
וּמכָּל־גִּ לּוּלֵ יכֶם אֲ טַ הֵ ר אֶ ְתכֶם:
אוֹתיכֶם ִ
וּטהַ ְרתֶּ ם ִמכֹּל טֻ ְמ ֵ
הוֹרים ְ
ְ 36:25וז ַָר ְק ִתּי ﬠֲלֵ יכֶם מַ יִם ְט ִ
ְ 36:26ונ ַָת ִתּי לָ כֶם לֵ ב חָ ָדשׁ וְרוּחַ חֲ ָד ָשׁה אֶ ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וַהֲ ִסר ִֹתי אֶ ת־לֵ ב הָ אֶ בֶ ן ִמ ְבּ ַשׂ ְרכֶם ְונ ַָת ִתּי לָ כֶם לֵ ב בָּ ָשׂר:
יתם:
וּמ ְשׁפָּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ וַﬠ ֲִשׂ ֶ
ר־בּחֻ ַקּי ֵתּלֵ כוּ ִ
יתי אֵ ת אֲ ֶשׁ ְ
ת־רוּחי אֶ תֵּ ן ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וְﬠָ ִשׂ ִ
ִ
36:27וְאֶ
ִיתם ִלי ְלﬠָ ם וְאָ נֹכִ י אֶ ְהיֶה לָ כֶם לֵ א ִהים:
ִישׁ ְב ֶתּם בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לַ אֲ בֹתֵ יכֶם ו ְִהי ֶ
36:28ו ַ
יתי אֹתוֹ ְול ֹא־אֶ ֵתּן ﬠֲלֵ יכֶם ָרﬠָ ב:
אתי אֶ ל־הַ ָדּגָן ו ְִה ְרבֵּ ִ
ְהוֹשׁﬠְ ִתּי אֶ ְתכֶם ִמכֹּל טֻ ְמאוֹתֵ יכֶם ו ְָק ָר ִ
36:29ו ַ
וּתנוּבַ ת הַ ָשּׂ ֶדה לְ מַ ﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא ִת ְקחוּ עוֹד חֶ ְרפַּ ת ָרﬠָ ב בַּ גּוֹיִם:
יתי אֶ ת־פְּ ִרי הָ ﬠֵ ץ ְ
36:30ו ְִה ְרבֵּ ִ
ֲבוֹתיכֶם:
ֹתיכֶם וְﬠַ ל תּוֹﬠ ֵ
טֹתם ִבּ ְפנֵיכֶם ﬠַ ל ﬠֲונ ֵ
ֹא־טוֹבים וּ ְנ קֹ ֶ
ִ
ת־דּ ְרכֵיכֶם הָ ָר ִﬠים וּמַ ﬠַ לְ לֵ יכֶם אֲ ֶשׁר ל
36:31וּזְ כ ְַר ֶתּם אֶ ַ
36:32ל ֹא לְ מַ ﬠַ ְנכֶם אֲ נִי־עֹ ֶשׂה נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ִיוּ ַָד ע לָ כֶם בּוֹשׁוּ ו ְִהכָּלְ מוּ ִמ ַדּ ְרכֵיכֶם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְנִבנוּ הֶ חֳ ָרבוֹת:
ְהוֹשׁ ְב ִתּי אֶ ת־הֶ ﬠָ ִרים ו ְ
ֲונוֹתיכֶם ו ַ
36:33כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי ְיהוִה ְבּיוֹם ַטהֲ ִרי אֶ ְתכֶם ִמכֹּל ﬠ ֵ
ְתה ְשׁ ָממָ ה ְלﬠֵ ינֵי כָּל־עוֹבֵ ר:
36:34וְהָ אָ ֶרץ הַ נְּ ַשׁמָּ ה ֵתּﬠָ בֵ ד תַּ חַ ת אֲ ֶשׁר הָ י ָ
ְתה כְּ גַן־ﬠֵ ֶדן וְהֶ ﬠָ ִרים הֶ חֳ ֵרבוֹת וְהַ נְ ַשׁמּוֹת וְהַ נֶּהֱ ָרסוֹת ְבּצוּרוֹת י ָָשׁבוּ:
36:35וְאָ ְמרוּ הָ אָ ֶרץ הַ לֵּ זוּ הַ נְּ ַשׁ ָמּה הָ י ָ
ִיתי הַ נֶּהֱ ָרסוֹת נָטַ ﬠְ ִתּי הַ נְּ ַשׁמָּ ה אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי
ִשּׁאֲ רוּ ְס ִביבוֹתֵ יכֶם כִּ י אֲ נִי יְהוָה בָּ נ ִ
ְ 36:36וי ְָדעוּ הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר י ָ
יתי:
וְﬠָ ִשׂ ִ
ֹתם ַכּצּ ֹאן אָ ָדם:
36:37כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה עוֹד ז ֹאת ִא ָדּ ֵרשׁ לְ בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ﬠֲשׂוֹת לָ הֶ ם אַ ְרבֶּ ה א ָ
ְרוּשׁלַ ִם ְבּמוֹﬠ ֲֶדיהָ כֵּן ִתּ ְהיֶינָה הֶ ﬠָ ִרים הֶ חֳ ֵרבוֹת ְמלֵ אוֹת צ ֹאן אָ ָדם ְוי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי
36:38כְּ צ ֹאן ָק ָד ִשׁים כְּ צ ֹאן י ָ
יְהוָה:
37:1הָ יְתָ ה ﬠָ לַ י יַד־יְהוָה וַיּוֹצִ אֵ נִי ְברוּחַ יְהוָה וַ ְינִיחֵ נִי ְבּתוֹ הַ ִבּ ְקﬠָ ה ו ְִהיא ְמלֵ אָ ה ֲﬠצָמוֹת:
37:2וְהֶ ﬠ ֱִב ַירנִי ﬠֲלֵ יהֶ ם סָ ִביב סָ ִביב ו ְִהנֵּה ַרבּוֹת ְמאֹד ﬠַ ל־פְּ נֵי הַ ִבּ ְקﬠָ ה ו ְִהנֵּה יְבֵ שׁוֹת ְמ ֹאד:
37:3וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם הֲ ִת ְחיֶינָה הָ ﬠֲצָמוֹת הָ אֵ לֶּ ה וָאֹמַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה אַ תָּ ה י ָָדﬠְ תָּ :
ֹאמר אֵ לַ י ִהנָּבֵ א ﬠַ ל־הָ ﬠֲצָמוֹת הָ אֵ לֶּ ה וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ יהֶ ם הָ ﬠֲצָמוֹת הַ יְבֵ שׁוֹת ִשׁ ְמעוּ ְדּבַ ר־יְהוָה:
37:4וַיּ ֶ

ִיתם:
37:5כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה לָ ֲﬠצָמוֹת הָ אֵ לֶּ ה ִהנֵּה אֲ נִי ֵמ ִביא בָ כֶם רוּחַ ו ְִחי ֶ
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּ י־אֲ נִי
ִיתם ו ַ
ְ 37:6ונָתַ ִתּי ﬠֲלֵ יכֶם גִּ ִדים וְהַ ﬠֲלֵ ִתי ﬠֲלֵ יכֶם בָּ ָשׂ ר ו ְָק ַר ְמ ִתּי ﬠֲלֵ יכֶם עוֹר ְונ ַָת ִתּי בָ כֶם רוּחַ ו ְִחי ֶ
יְהוָה:
ֵה־רﬠַ שׁ ו ִַתּ ְק ְרבוּ ֲﬠצָמוֹת ﬠֶ צֶם אֶ ל־ﬠַ צְ מוֹ:
ֵיתי ַוי ְִהי־ קוֹל כְּ ִהנּ ְָב ִאי ו ְִהנּ ַ
אתי כַּאֲ ֶשׁר ֻצוּ ִ
ְ 37:7ונִבֵּ ִ
יתי ו ְִהנֵּה־ﬠֲלֵ יהֶ ם גִּ ִדים וּבָ ָשׂ ר ﬠָ לָ ה וַיִּ ְק ַרם ﬠֲלֵ יהֶ ם עוֹר ִמ ְל ָמﬠְ לָ ה ְו רוּחַ אֵ ין בָּ הֶ ם:
37:8ו ְָר ִא ִ
ֹאמר אֵ לַ י ִהנָּבֵ א אֶ ל־הָ רוּחַ ִהנָּבֵ א בֶ ן־אָ ָדם וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶ ל־הָ רוּחַ כֹּה־אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה ֵמאַ ְרבַּ ע רוּחוֹת בּ ִֹאי
37:9וַיּ ֶ
הָ רוּחַ וּפְ ִחי בַּ הֲ רוּגִ ים הָ אֵ לֶּ ה ְוי ְִחיוּ:
אֹד־מאֹד:
ְ
ל־רגְ לֵ יהֶ ם חַ יִל גָּדוֹל ְמ
אתי כַּאֲ ֶשׁר צִ ָוּנִי וַתָּ בוֹא בָ הֶ ם הָ רוּחַ וַיִּ ְחיוּ ַויַּﬠַ ְמדוּ ﬠַ ַ
37:10ו ְִהנַּבֵּ ִ
מוֹתינוּ וְאָ ְב ָדה ִת ְקו ֵָתנוּ
אֹמ ִרים י ְָבשׁוּ ﬠַ צְ ֵ
ֹאמר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם הָ ﬠֲצָמוֹת הָ אֵ לֶּ ה כָּל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ָמּה ִהנֵּה ְ
ַ 37:11ויּ ֶ
נִ גְ ז ְַרנוּ לָ נוּ:
יתי אֶ ְתכֶם
ת־ק ְב רוֹתֵ יכֶם וְהַ ﬠֲלֵ ִ
37:12לָ כֵן ִהנָּבֵ א וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנֵּה אֲ נִי פֹתֵ חַ אֶ ִ
אתי אֶ ְתכֶם אֶ ל־אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִמ ִקּ ְברוֹתֵ יכֶם ﬠַ ִמּי וְהֵ בֵ ִ
ֲלוֹתי אֶ ְתכֶם ִמ ִקּ ְב רוֹתֵ יכֶם ﬠַ ִמּי:
וּבהַ ﬠ ִ
ת־ק ְברוֹתֵ יכֶם ְ
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ְבּ ִפ ְת ִחי אֶ ִ
37:13ו ַ
יתי נְאֻ ם־יְהוָה:
ִידﬠְ ֶתּם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ִדּבַּ ְר ִתּי וְﬠָ ִשׂ ִ
רוּחי בָ ֶכם ו ְִחיִיתֶ ם ו ְִהנּ ְַח ִתּי אֶ ְתכֶם ﬠַ ל־אַ ְד ַמ ְתכֶם ו ַ
ְ 37:14ונָתַ ִתּי ִ
37:15וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
וּל ַקח ﬠֵ ץ אֶ חָ ד וּכְ תוֹב ﬠָ לָ יו
יהוּדה וְלִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל חברו חֲ בֵ ָריו ְ
ָ
37:16וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם ַקח־לְ ﬠֵ ץ אֶ חָ ד וּכְ תֹב ﬠָ לָ יו לִ
לְ יוֹסֵ ף ﬠֵ ץ אֶ ְפ ַריִם ְוכָל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל חברו חֲ בֵ ָריו:
אֹתם אֶ חָ ד אֶ ל־אֶ חָ ד ְל ְלﬠֵ ץ אֶ חָ ד וְהָ יוּ לַ אֲ חָ ִדים ְבּי ֶָד :
37:17ו ְָק ַרב ָ
מ ר הֲ לוֹא־תַ גִּ יד לָ נוּ מָ ה־אֵ לֶּ ה לָּ :
ֹאמרוּ אֵ לֶ י ְבּנֵי ﬠַ ְמּ לֵ א ֹ
ְ 37:18וכַאֲ ֶשׁר י ְ
ַ 37:19דּבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנֵּה אֲ נִי ֵקחַ אֶ ת־ﬠֵ ץ יוֹסֵ ף אֲ ֶשׁר ְבּיַד־אֶ ְפ ַריִם ו ְִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל חברו
יתם ְלﬠֵ ץ אֶ חָ ד וְהָ יוּ אֶ חָ ד ְבּי ִָדי:
ְהוּדה ַוﬠ ֲִשׂ ִ
אוֹתם ﬠָ לָ יו אֶ ת־ﬠֵ ץ י ָ
ָ
חֲ בֵ ָריו ְונ ַָת ִתּי
ר־תּכְ תֹּב ﬠֲלֵ יהֶ ם ְבּי ְָד לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם:
37:20וְהָ יוּ הָ ﬠֵ צִ ים אֲ ֶשׁ ִ
כוּ־שׁם ְו ִקבַּ צְ ִתּי
ָ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמבֵּ ין הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ ר הָ ְל
ְ
37:21ו ְַדבֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם כֹּה־אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִהנֵּה אֲ ִני ֵקחַ אֶ
אתי אוֹתָ ם אֶ ל־אַ ְדמָ תָ ם:
אֹתם ִמסָּ ִביב וְהֵ בֵ ִ
ָ
יתי אֹתָ ם לְ גוֹי אֶ חָ ד בָּ אָ ֶרץ ְבּהָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל וּמֶ לֶ אֶ חָ ד י ְִהיֶה ְלכֻלָּ ם ְל ֶמלֶ ְול ֹא יהיה־י ְִהיוּ־עוֹד ִל ְשׁנֵי גוֹיִם
37:22וְﬠָ ִשׂ ִ
וְל ֹא יֵחָ צוּ עוֹד לִ ְשׁתֵּ י מַ ְמלָ כוֹת עוֹד:
משׁוּבֹתֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר חָ ְטאוּ
ֹתם ִמכֹּל ְ
ְהוֹשׁﬠְ ִתּי א ָ
וּבכֹל פִּ ְשׁﬠֵ יהֶ ם ו ַ
וּב ִשׁ קּוּצֵיהֶ ם ְ
ְ 37:23ול ֹא י ִַט ְמּאוּ עוֹד ְבּגִ לּוּלֵ יהֶ ם ְ
בָ הֶ ם ו ְִטהַ ְר ִתּי אוֹתָ ם וְהָ יוּ־לִ י לְ ﬠָ ם וַאֲ נִי אֶ ְהיֶה לָ הֶ ם לֵ א ִהים:
אוֹתם:
ָ
קֹּתי י ְִשׁ ְמרוּ וְﬠָ שׂוּ
וּב ִמ ְשׁפָּ טַ י יֵלֵ כוּ וְחֻ ַ
37:24וְﬠַ ְב ִדּי ָדוִד מֶ לֶ ﬠֲלֵ יהֶ ם וְרוֹﬠֶ ה אֶ חָ ד י ְִהיֶה לְ כֻלָּ ם ְ
וּבנֵי
וּב ֵניהֶ ם ְ
בוֹתיכֶם ְוי ְָשׁבוּ ﬠָ לֶ יהָ הֵ ָמּה ְ
ְ 37:25וי ְָשׁבוּ ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לְ ﬠַ ְב ִדּי לְ יַﬠֲקֹב אֲ ֶשׁר י ְָשׁבוּ־בָ הּ אֲ ֵ
ְבנֵיהֶ ם ﬠַ ד־עוֹלָ ם ו ְָדוִד ﬠַ ְב ִדּי נ ִָשׂיא לָ הֶ ם לְ עוֹלָ ם:
ת־מ ְק ָדּ ִשׁי ְבּתוֹכָם
ִ
אוֹתם ְונ ַָת ִתּי אֶ
ָ
יתי
ְ 37:26וכ ַָר ִתּי לָ הֶ ם ְבּ ִרית ָשׁלוֹם ְבּ ִרית עוֹלָ ם י ְִהיֶה אוֹתָ ם וּנְתַ ִתּים ו ְִה ְרבֵּ ִ
לְ עוֹלָ ם:
ִיתי לָ הֶ ם לֵ א ִהים וְהֵ מָּ ה י ְִהיוּ־לִ י לְ ﬠָ ם:
37:27וְהָ יָה ִמ ְשׁ ָכּנִי ﬠֲלֵ יהֶ ם וְהָ י ִ
ְ 37:28וי ְָדעוּ הַ גּוֹיִם כִּ י אֲ נִי יְהוָה ְמ ַק ֵדּשׁ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ְהיוֹת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְבּתוֹכָם ְלעוֹלָ ם:
מ ר:
38:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
38:2בֶּ ן־אָ ָדם ִשׂים פָּ נֶי אֶ ל־גּוֹג אֶ ֶרץ הַ ָמּגוֹג נְ ִשׂיא ר ֹאשׁ ֶמ ֶשׁ וְתֻ בָ ל ו ְִהנָּבֵ א ﬠָ לָ יו:
ְ 38:3ואָ מַ ְרתָּ כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי אֵ לֶ י גּוֹג ְנ ִשׂיא ר ֹאשׁ מֶ ֶשׁ וְתֻ בָ ל:
סוּסים וּפָ ָר ִשׁים ְלבֻ ֵשׁי ִמכְ לוֹל כֻּלָּ ם ָקהָ ל ָרב
ִ
אוֹת וְאֶ ת־כָּל־חֵ ילֶ
ֵאתי ְ
38:4וְשׁוֹבַ ְב ִתּי ְונָתַ ִתּי חַ ִחים ִבּלְ חָ יֶי וְהוֹצ ִ
תּפְ ֵשׂי חֲ ָרבוֹת כֻּלָּ ם:
צִ נָּה וּמָ גֵן ֹ
38:5פָּ ַרס כּוּשׁ וּפוּט ִאתָּ ם כֻּלָּ ם מָ גֵן וְכוֹבָ ע:
38:6גֹּ ֶמר ְוכָל־אֲ גַפֶּ יהָ בֵּ ית תּוֹג ְַרמָ ה י ְַרכְּ ֵתי צָפוֹן וְאֶ ת־כָּל־אֲ גַפָּ יו ﬠַ ִמּים ַר ִבּים ִא ָתּ :
ִית לָ הֶ ם לְ ִמ ְשׁמָ ר:
ָל־קהָ לֶ הַ ִנּ ְקהָ לִ ים ﬠָ לֶ י וְהָ י ָ
ִ 38:7הכֹּן וְהָ כֵן לְ אַ תָּ ה ְוכ ְ
ִ 38:8מיּ ִָמים ַר ִבּים ִתּפָּ ֵקד ְבּאַ חֲ ִרית הַ ָשּׁנִים תָּ בוֹא אֶ ל־אֶ ֶרץ ְמשׁוֹבֶ בֶ ת מֵ חֶ ֶרב ְמ ֻקבֶּ צֶת מֵ ﬠַ ִמּים ַר ִבּים ﬠַ ל הָ ֵרי
י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־הָ יוּ לְ חָ ְרבָּ ה תָּ ִמיד ו ְִהיא מֵ ﬠַ ִמּים הוּצָאָ ה ְוי ְָשׁבוּ לָ בֶ טַ ח ֻכּלָּ ם:
אוֹת :
ָ
38:9וְﬠָ לִ יתָ ַכּשֹּׁאָ ה תָ בוֹא כֶּﬠָ נָן לְ כַסּוֹת הָ אָ ֶרץ ִתּ ְהיֶה אַ תָּ ה ְוכָל־אֲ גַפֶּ י וְﬠַ ִמּים ַר ִבּים
38:10כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא יַﬠֲלוּ ְדבָ ִרים ﬠַ ל־לְ בָ בֶ וְחָ ַשׁ ְב ָתּ ַמחֲ ֶשׁבֶ ת ָרﬠָ ה:
וּב ִריחַ ְוּדלָ ַתיִם אֵ ין
חוֹמה ְ
ָ
38:11וְאָ מַ ְרתָּ אֶ ﬠֱלֶ ה ﬠַ ל־אֶ ֶרץ פְּ ָרזוֹת אָ בוֹא הַ שּׁ ְֹק ִטים יֹ ְשׁבֵ י לָ בֶ ַטח כֻּלָּ ם יֹ ְשׁ ִבים ְבּאֵ ין
לָ הֶ ם:

נוֹשׁבֹת וְאֶ ל־ﬠַ ם ְמאֻ סָּ ף ִמגּוֹיִם עֹ ֶשׂה ִמ ְקנֶה ו ְִק ְניָן יֹ ְשׁבֵ י
38:12לִ ְשׁ ל ָשׁלָ ל וְלָ בֹז בַּ ז לְ הָ ִשׁיב י ְָד ﬠַ ל־חֳ ָרבוֹת ָ
ﬠַ ל־טַ בּוּר הָ אָ ֶרץ:
ֹאמרוּ לְ הֲ לִ ְשׁ ל ָשׁלָ ל אַ ָתּה בָ א הֲ לָ בֹז בַּ ז ִה ְקהַ ְלתָּ ְקהָ לֶ לָ ֵשׂאת
ְ 38:13שׁבָ א ְוּד ָדן ְו ֹסחֲ ֵרי תַ ְר ִשׁישׁ ְוכָל־כְּ פִ ֶריהָ י ְ
כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב לָ ַקחַ ת ִמ ְקנֶה ו ְִק ְניָן לִ ְשׁ ל ָשׁלָ ל ָגּדוֹל:
38:14לָ כֵן ִהנָּבֵ א בֶ ן־אָ ָדם וְאָ מַ ְרתָּ לְ גוֹג כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הֲ לוֹא בַּ יּוֹם הַ הוּא ְבּ ֶשׁבֶ ת ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל לָ בֶ ַטח ֵתּ ָדע:
סוּסים כֻּלָּ ם ָקהָ ל גָּדוֹל וְחַ יִל ָרב:
קוֹמ ִמיּ ְַרכְּ תֵ י ָצפוֹן אַ תָּ ה וְﬠַ ִמּים ַר ִבּים ִאתָּ רֹכְ בֵ י ִ
38:15וּבָ אתָ ִמ ְמּ ְ
אוֹתי ﬠַ ל־אַ ְרצִ י ְל ַמﬠַ ן ַדּﬠַ ת הַ גּוֹיִם
38:16וְﬠָ לִ יתָ ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל כֶּﬠָ נָן לְ כַסּוֹת הָ אָ ֶרץ ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים ִתּ ְהיֶה וַהֲ ִב ִ
אֹתי ְבּ ִה ָקּ ְד ִשׁי ְב לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם גּוֹג:
ִ
נִּבּ ִאים בַּ יּ ִָמים
ר־דּבַּ ְר ִתּי ְבּי ִָמים ַק ְדמוֹנִים ְבּיַד ﬠֲבָ ַדי נ ְִביאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְ
38:17כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה הַ אַ ָתּה־הוּא אֲ ֶשׁ ִ
הָ הֵ ם ָשׁנִים ְלהָ ִביא א ְֹת ﬠֲלֵ יהֶ ם:
38:18וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ְבּיוֹם בּוֹא גוֹג ﬠַ ל־אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ַתּﬠֲלֶ ה חֲ ָמ ִתי ְבּאַ ִפּי:
וּב ִקנְאָ ִתי ְבאֵ שׁ־ﬠֶ ְב ָר ִתי ִדּבַּ ְר ִתּי ִאם־ל ֹא בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה ַרﬠַ שׁ גָּדוֹל ﬠַ ל אַ ְד ַמת י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 38:19
ל־פּנֵי
38:20ו ְָרﬠֲשׁוּ ִמפָּ נַי ְדּגֵי הַ יָּם וְעוֹף הַ ָשּׁמַ יִם וְחַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ְוכָל־הָ ֶרמֶ שׂ הָ רֹמֵ שׂ ﬠַ ל־הָ אֲ ָד ָמה ְוכֹל הָ אָ ָדם אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
הָ אֲ ָדמָ ה ְונֶהֶ ְרסוּ הֶ הָ ִרים ְונָפְ לוּ הַ מַּ ְד ֵרגוֹת ְוכָל־חוֹמָ ה לָ אָ ֶרץ ִתּפּוֹל:
אתי ﬠָ לָ יו לְ כָל־הָ ַרי חֶ ֶרב נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה חֶ ֶרב ִאישׁ ְבּאָ ִחיו ִתּ ְהיֶה:
38:21ו ְָק ָר ִ
ֶשׁם שׁוֹטֵ ף וְאַ ְבנֵי אֶ לְ גּ ִָבישׁ אֵ שׁ ְוג ְָפ ִרית אַ ְמ ִטיר ﬠָ לָ יו וְﬠַ ל־אֲ גַפָּ יו וְﬠַ ל־ﬠַ ִמּים
וּב ָדם ְוג ֶ
ְ 38:22ו ִנ ְשׁפַּ ְט ִתּי ִאתּוֹ ְבּ ֶדבֶ ר ְ
ַר ִבּים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ:
ְנוֹדﬠְ ִתּי לְ ﬠֵ ינֵי גּוֹיִם ַר ִבּים ְוי ְָדעוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
38:23ו ְִה ְתגּ ִַדּלְ ִתּי ו ְִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ִתּי ו ַ
39:1וְאַ תָּ ה בֶ ן־אָ ָדם ִהנָּבֵ א ﬠַ ל־גּוֹג וְאָ מַ ְרתָּ כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ִה ְננִי אֵ לֶ י גּוֹג נְ ִשׂיא ר ֹאשׁ ֶמ ֶשׁ וְתֻ בָ ל:
אוֹת ﬠַ ל־הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל:
יתי ִמיּ ְַרכְּ תֵ י צָפוֹן וַהֲ ִב ִ
אתי וְהַ ﬠֲלִ ִ
ְ 39:2ושֹׁבַ ְב ִתּי ו ְִשׁ ֵשּׁ ִ
ֵיתי ַק ְשׁ ְתּ ִמיַּד ְשׂמ ֹאולֶ ו ְִחצֶּי ִמיַּד י ְִמינְ אַ ִפּיל:
39:3ו ְִהכּ ִ
ְת ִתּי ְלאָ כְ לָ ה:
39:4ﬠַ ל־הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ִתּפּוֹל אַ תָּ ה ְוכָל־אֲ גַפֶּ י וְﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר ִאתָּ ְלﬠֵ יט צִ פּוֹר כָּל־ ָכּנָף וְחַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה נ ַ
39:5ﬠַ ל־פְּ ֵני הַ ָשּׂ ֶדה ִתּפּוֹל כִּ י אֲ נִי ִדבַּ ְר ִתּי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
וּביֹ ְשׁבֵ י הָ ִאיִּ ים לָ בֶ ַטח ְוי ְָד עוּ כִּ י־אֲ נִי יְהוָה:
39:6ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי־אֵ שׁ ְבּמָ גוֹג ְ
ם־ק ְד ִשׁי עוֹד ְוי ְָד עוּ הַ גּוֹיִם כִּ י־אֲ נִי יְהוָה ָקדוֹשׁ
ת־שׁ ָ
ֵ
אוֹדיﬠַ ְבּתוֹ ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא־אַ חֵ ל אֶ
ת־שׁם ָק ְד ִשׁי ִ
ֵ
39:7וְאֶ
ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
ְנִהיָתָ ה נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה הוּא הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי:
ִ 39:8הנֵּה בָ אָ ה ו ְ
וּב ֲﬠ רוּ בָ הֶ ם אֵ שׁ
וּבר ַֹמח ִ
וּב ַמ ֵקּל יָד ְ
וּב ִחצִּ ים ְ
ֶשׁק וּמָ גֵן ְוצִ נָּה ְבּ ֶק ֶשׁת ְ
וּבﬠֲרוּ ו ְִה ִשּׂיקוּ ְבּנ ֶ
ְ 39:9ויָצְ אוּ יֹ ְשׁבֵ י ﬠָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
ֶשׁבַ ע ָשׁנִים:
ְשׁ ְללוּ אֶ ת־שֹׁלְ לֵ יהֶ ם וּבָ זְ זוּ
ֶשׁק יְבַ ﬠֲרוּ־אֵ שׁ ו ָ
ְ 39:10ול ֹא־י ְִשׂאוּ ﬠֵ צִ ים ִמן־הַ ָשּׂ ֶדה ְול ֹא י ְַח ְטבוּ ִמן־הַ יְּ ﬠָ ִרים כִּ י בַ נּ ֶ
אֶ ת־בֹּזְ זֵיהֶ ם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
עֹב ִרים ִק ְד ַמת הַ יָּם וְחֹ סֶ ֶמת ִהיא אֶ ת־הָ עֹ ְב ִרים
קוֹם־שׁם ֶקבֶ ר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל גֵּי הָ ְ
ָ
39:11וְהָ יָה בַ יּוֹם הַ הוּא אֶ ֵתּן ְלגוֹג ְמ
ו ְָק ְברוּ ָשׁם אֶ ת־גּוֹג וְאֶ ת־כָּל־הֲ מוֹנֹה ְו ָק ְראוּ גֵּיא הֲ מוֹן גּוֹג:
וּקבָ רוּם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל לְ מַ ﬠַ ן טַ הֵ ר אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ִשׁ ְבﬠָ ה חֳ ָד ִשׁים:
ְ 39:12
39:13ו ְָק ְברוּ כָּל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ וְהָ יָה לָ הֶ ם לְ ֵשׁם יוֹם ִהכּ ְָב ִדי ְנאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
עֹב ִרים אֶ ת־הַ נּוֹתָ ִרים ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אָ ֶרץ ְלטַ הֲ ָרהּ ִמ ְקצֵה
עֹב ִרים בָּ אָ ֶרץ ְמ ַק ְבּ ִרים אֶ ת־הָ ְ
39:14וְאַ ְנ ֵשׁי תָ ִמיד י ְַב ִדּילוּ ְ
ִשׁ ְבﬠָ ה־חֳ ָד ִשׁים י ְַחקֹ רוּ:
עֹב ִרים בָּ אָ ֶרץ ְו ָראָ ה ﬠֶ צֶם אָ ָדם וּבָ נָה אֶ צְ לוֹ צִ יּוּן ﬠַ ד ָק ְב רוּ אֹ תוֹ הַ ְמ ַק ְבּ ִרים אֶ ל־גֵּיא הֲ מוֹן גּוֹג:
39:15וְﬠָ ְברוּ הָ ְ
ם־ﬠיר הֲ מוֹנָה ו ְִטהֲ רוּ הָ אָ ֶרץ:
ְ 39:16וגַם ֶשׁ ִ
וּלכֹל חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ִה ָקּ ְבצוּ ָובֹאוּ הֵ אָ ְספוּ ִמסָּ ִביב
39:17וְאַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה אֱ מֹר לְ צִ פּוֹר כָּל־ ָכּנָף ְ
יתם ָדּם:
וּשׁ ִת ֶ
ﬠַ ל־זִ ְב ִחי אֲ ֶשׁר אֲ נִי זֹבֵ חַ לָ כֶם זֶבַ ח גָּדוֹל ﬠַ ל הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל וַאֲ כ ְַלתֶּ ם בָּ ָשׂר ְ
תּוּדים פָּ ִרים ְמ ִריאֵ י בָ ָשׁן כֻּלָּ ם:
ילים כּ ִָרים וְﬠַ ִ
בּוֹרים תּ ֹאכֵלוּ ו ְַדם־נְ ִשׂיאֵ י הָ אָ ֶרץ ִתּ ְשׁתּוּ אֵ ִ
ְ 39:18בּ ַשׂר גִּ ִ
יתם ָדּם ְל ִשׁכָּרוֹן ִמזִּ ְב ִחי אֲ ֶשׁר־זָבַ ְח ִתּי לָ כֶם:
וּשׁ ִת ֶ
39:19וַאֲ כ ְַל ֶתּם־חֵ לֶ ב ְל ָשׂ ְבﬠָ ה ְ
ָל־אישׁ ִמלְ חָ מָ ה נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
וּשׂבַ ﬠְ תֶּ ם ﬠַ ל־שֻׁ לְ חָ נִי סוּס ו ֶָרכֶב גִּ בּוֹר ְוכ ִ
ְ 39:20
ר־שׂ ְמ ִתּי בָ הֶ ם:
יתי וְאֶ ת־י ִָדי אֲ ֶשׁ ַ
ת־מ ְשׁפָּ ִטי אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ
ִ
בוֹדי בַּ גּוֹיִם ְו ָראוּ כָל־הַ גּוֹיִם אֶ
ְ 39:21ונָתַ ִתּי אֶ ת־כְּ ִ
ְ 39:22וי ְָדעוּ בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם ִמן־הַ יּוֹם הַ הוּא וָהָ לְ אָ ה:
ֲלוּ־בי וָאַ ְס ִתּ ר פָּ נַי ֵמהֶ ם וָאֶ ְתּנֵם ְבּיַד צָ ֵריהֶ ם וַיִּ ְפּלוּ
ְ 39:23וי ְָדעוּ הַ גּוֹיִם כִּ י בַ ﬠֲונָם גָּלוּ בֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל אֲ ֶשׁר מָ ﬠ ִ
בַ חֶ ֶרב כֻּלָּ ם:
יתי אֹתָ ם וָאַ ְס ִתּר פָּ נַי מֵ הֶ ם:
39:24כְּ טֻ ְמאָ תָ ם וּכְ פִ ְשׁﬠֵ יהֶ ם ﬠָ ִשׂ ִ

ֵאתי ְל ֵשׁם
39:25לָ כֵן כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה ﬠַ ָתּה אָ ִשׁיב אֶ ת־שבית ְשׁבוּת ַיﬠֲקֹב ְו ִרחַ ְמ ִתּי כָּל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ִקנּ ִ
ָק ְד ִשׁי:
ֲלוּ־בי ְבּ ִשׁ ְבתָּ ם ﬠַ ל־אַ ְדמָ ָתם לָ בֶ ַטח וְאֵ ין ַמחֲ ִריד:
ְ 39:26ונָשׂוּ אֶ ת־כְּ לִ מָּ תָ ם וְאֶ ת־כָּל־מַ ﬠֲלָ ם אֲ ֶשׁר מָ ﬠ ִ
אֹתם ֵמאַ ְרצוֹת אֹ יְבֵ יהֶ ם וְנִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי בָ ם לְ ﬠֵ ינֵי הַ גּוֹיִם ַר ִבּים:
אוֹתם ִמן־הָ ﬠַ ִמּים ְו ִקבַּ צְ ִתּי ָ
ָ
שׁוֹב ִבי
ְ 39:27בּ ְ
ֹא־אוֹתיר עוֹד מֵ הֶ ם ָשׁם:
ִ
ֹתם אֶ ל־הַ גּוֹיִם וְכִ נּ ְַס ִתּים ﬠַ ל־אַ ְד ָמ ָתם ְול
לוֹתי א ָ
ְ 39:28וי ְָדעוּ כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם ְבּהַ גְ ִ
ת־רוּחי ﬠַ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
ִ
39:29וְל ֹא־אַ ְס ִתּיר עוֹד פָּ נַי ֵמהֶ ם אֲ ֶשׁר ָשׁפַ כְ ִתּי אֶ
ְ 40:1בּﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ ָשׁנָה לְ גָלוּתֵ נוּ ְבּר ֹאשׁ הַ ָשּׁנָה בֶּ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ ְבּאַ ְרבַּ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה אַ חַ ר אֲ ֶשׁר הֻ כְּ תָ ה הָ ִﬠיר
אֹתי ָשׁ ָמּה:
ְבּﬠֶ צֶם הַ יּוֹם הַ זֶּה הָ יְתָ ה ﬠָ לַ י יַד־יְהוָה וַיָּבֵ א ִ
ֵה־ﬠיר ִמ ֶנּגֶב:
ְ 40:2בּמַ ְראוֹת אֱ ִהים הֱ ִביאַ נִי אֶ ל־אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ְינִיחֵ נִי אֶ ל־הַ ר ָגּבֹהַּ ְמ ֹאד וְﬠָ לָ יו כְּ ִמ ְבנ ִ
עֹמד בַּ ָשּׁﬠַ ר:
וּקנֵה הַ ִמּ ָדּה וְהוּא ֵ
יל־פּ ְשׁ ִתּים ְבּיָדוֹ ְ
ֵה־אישׁ ַמ ְראֵ הוּ כְּ ַמ ְראֵ ה נְ חֹ ֶשׁת וּפְ ִת ִ
אוֹתי ָשׁ ָמּה ו ְִהנּ ִ
40:3וַ ָיּבֵ יא ִ
אוֹת כִּ י ְלמַ ﬠַ ן
ָ
וּבאָ זְ נֶי ְשּׁ ָמע ו ְִשׂים לִ ְבּ ְלכֹל אֲ ֶשׁר־אֲ נִי ַמ ְראֶ ה
40:4וַי ְַדבֵּ ר אֵ לַ י הָ ִאישׁ בֶּ ן־אָ ָדם ְראֵ ה ְבﬠֵ ינֶי ְ
אתה הֵ נָּה הַ גֵּד אֶ ת־כָּל־אֲ ֶשׁר־אַ ָתּה רֹאֶ ה לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
אוֹתכָה הֻ בָ ָ
הַ ְר ְ
וּביַד הָ ִאישׁ ְקנֵה הַ ִמּ ָדּה ֵשׁשׁ־אַ מּוֹת בָּ אַ מָּ ה וָטֹפַ ח וַיָּמָ ד אֶ ת־ ֹרחַ ב
40:5ו ְִהנֵּה חוֹמָ ה ִמחוּץ לַ בַּ יִת סָ ִביב סָ ִביב ְ
הַ ִבּ ְניָן ָקנֶה אֶ חָ ד ְו קוֹמָ ה ָקנֶה אֶ חָ ד:
ימה ַויַּﬠַ ל במעלותו ְבּ ַמﬠֲלוֹתָ יו ַויּ ָָמד אֶ ת־סַ ף הַ ַשּׁﬠַ ר ָקנֶה אֶ חָ ד רֹחַ ב
ל־שׁﬠַ ר אֲ ֶשׁר פָּ נָיו ֶדּ ֶר הַ ָקּ ִד ָ
ַ 40:6ויָּבוֹא אֶ ַ
וְאֵ ת סַ ף אֶ חָ ד ָקנֶה אֶ חָ ד רֹחַ ב:
40:7וְהַ תָּ א ָקנֶה אֶ חָ ד ֹא ֶר ו ְָקנֶה אֶ חָ ד רֹחַ ב וּבֵ ין הַ תָּ ִאים חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת וְסַ ף הַ ַשּׁﬠַ ר ֵמאֵ צֶל אוּלָ ם הַ ַשּׁﬠַ ר ֵמהַ בַּ יִת
ָקנֶה אֶ חָ ד:
40:8וַיָּמָ ד אֶ ת־אֻ לָ ם הַ ַשּׁﬠַ ר מֵ הַ בַּ יִת ָקנֶה אֶ חָ ד:
מנֶה אַ מּוֹת ואילו וְאֵ ילָ יו ְשׁ ַתּיִם אַ מּוֹת וְאֻ לָ ם הַ ַשּׁﬠַ ר ֵמהַ בָּ יִת:
ַ 40:9ויָּמָ ד אֶ ת־אֻ לָ ם הַ ַשּׁﬠַ ר ְשׁ ֹ
וּמ ָדּה אַ חַ ת לָ אֵ ילִ ם ִמפֹּה
וּשׁ ָשׁה ִמפֹּה ִמ ָדּה אַ חַ ת לִ ְשׁלָ ְשׁ ָתּם ִ
ְתאֵ י הַ ַשּׁﬠַ ר ֶדּ ֶר הַ ָקּ ִדים ְשׁ ָשׁה ִמפֹּה ְ
40:10ו ָ
וּמפּוֹ:
ִ
40:11וַיָּמָ ד אֶ ת־רֹחַ ב פֶּ ַתח־הַ ַשּׁﬠַ ר ﬠֶ ֶשׂר אַ מּוֹת ֹא ֶר הַ ַשּׁﬠַ ר ְשׁלוֹשׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ מּוֹת:
ְשׁשׁ אַ מּוֹת ִמפּוֹ:
40:12וּגְ בוּל ִל ְפנֵי הַ תָּ אוֹת אַ מָּ ה אֶ חָ ת וְאַ מָּ ה־אַ חַ ת גְּ בוּל ִמפֹּה וְהַ תָּ א ֵשׁשׁ־אַ מּוֹת ִמפּוֹ ו ֵ
40:13וַיָּמָ ד אֶ ת־הַ ַשּׁﬠַ ר ִמגַּג הַ תָּ א לְ גַגּוֹ רֹחַ ב ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ אַ מּוֹת פֶּ תַ ח ֶנגֶד פָּ תַ ח:
ת־אוּלם ִשׁ ִשּׁים אַ מָּ ה וְאֶ ל־אֵ יל הֶ חָ צֵ ר הַ ַשּׁﬠַ ר סָ ִביב סָ ִביב:
ִ
40:14וַ ַיּﬠַ שׂ אֶ
ִימי חֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה:
40:15וְﬠַ ל פְּ נֵי הַ ַשּׁﬠַ ר היאתון הָ ִאיתוֹן ﬠַ ל־לִ פְ נֵי אֻ לָ ם הַ ַשּׁﬠַ ר הַ פְּ נ ִ
40:16וְחַ נוֹת אֲ טֻ מוֹת אֶ ל־הַ תָּ ִאים וְאֶ ל אֵ לֵ יהֵ ָמה לִ ְפנִימָ ה לַ ַשּׁﬠַ ר סָ ִביב סָ ִביב ְוכֵן לָ אֵ לַ מּוֹת וְחַ לּוֹנוֹת סָ ִביב סָ ִביב
לִ פְ נִימָ ה וְאֶ ל־אַ יִל ִתּמ ִֹרים:
ַ 40:17וי ְִביאֵ נִי אֶ ל־הֶ חָ ֵצר הַ ִחיצוֹנָה ו ְִהנֵּה לְ ָשׁכוֹת ו ְִרצְ פָ ה ﬠָ שׂוּי לֶ חָ ֵצר סָ ִביב סָ ִביב ְשׁ ִשׁים ְל ָשׁכוֹת אֶ ל־הָ ִרצְ פָ ה:
40:18וְהָ ִרצְ פָ ה אֶ ל־כּ ֶֶתף הַ ְשּׁﬠָ ִרים ְלﬠֻמַּ ת ֹא ֶר הַ ְשּׁﬠָ ִרים הָ ִרצְ פָ ה הַ תַּ ְחתּוֹנָה:
ִימי ִמחוּץ ֵמאָ ה אַ ָמּה הַ ָקּ ִדים וְהַ צָּפוֹן:
40:19וַיָּמָ ד רֹחַ ב ִמלִּ פְ נֵי הַ ַשּׁﬠַ ר הַ תַּ ְחתּוֹנָה לִ פְ נֵי הֶ חָ ֵצר הַ פְּ נ ִ
40:20וְהַ ַשּׁﬠַ ר אֲ ֶשׁר פָּ נָיו ֶדּ ֶר הַ צָּ פוֹן לֶ חָ ֵצ ר הַ ִחיצוֹנָה מָ ַדד אָ ְרכּוֹ ו ְָר ְחבּוֹ:
וּשׁ ָשׁה ִמפּוֹ ואילו וְאֵ ילָ יו ואלמו וְאֵ לַ מָּ יו הָ יָה כְּ ִמ ַדּת הַ ַשּׁﬠַ ר הָ ִראשׁוֹן חֲ ִמ ִשּׁים
לוֹשׁה ִמפּוֹ ְ
40:21ותאו וְתָ אָ יו ְשׁ ָ
אַ ָמּה אָ ְרכּוֹ ְו רֹחַ ב חָ ֵמשׁ וְﬠֶ ְשׂ ִרים בָּ אַ ָמּה:
וּב ַמﬠֲלוֹת ֶשׁבַ ע יַﬠֲלוּ־בוֹ
40:22וחלונו וְחַ לּוֹנָיו ואלמו וְאֵ לַ מָּ יו ותמרו ו ְִתמ ָֹריו כְּ ִמ ַדּת הַ ַשּׁﬠַ ר אֲ ֶשׁר פָּ נָיו ֶדּ ֶר הַ ָקּ ִדים ְ
ואילמו וְאֵ ילַ מָּ יו ִלפְ נֵיהֶ ם:
ל־שׁﬠַ ר ֵמאָ ה אַ מָּ ה:
ִימי ֶנגֶד הַ ַשּׁﬠַ ר לַ צָּפוֹן וְלַ ָקּ ִדים וַיָּמָ ד ִמ ַשּׁﬠַ ר אֶ ַ
ְשׁﬠַ ר לֶ חָ ֵצר הַ פְּ נ ִ
40:23ו ַ
וּמ ַדד אילו אֵ ילָ יו ואילמו וְאֵ ילַ ָמּיו כּ ִַמּדּוֹת הָ אֵ לֶּ ה:
ֵה־שׁﬠַ ר ֶדּ ֶר הַ ָדּרוֹם ָ
ַיּוֹל ֵכנִי ֶדּ ֶר הַ ָדּרוֹם ו ְִהנּ ַ
40:24ו ִ
וּלאֵ ילַ ָמּיו סָ ִביב סָ ִביב כְּ הַ חֲ נוֹת הָ אֵ לֶּ ה חֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה אֹ ֶר ְורֹחַ ב חָ ֵמשׁ וְﬠֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה:
40:25וְחַ לּוֹנִים לוֹ ולאילמו ְ
40:26וּמַ ﬠֲלוֹת ִשׁ ְבﬠָ ה עלותו עֹ לוֹתָ יו ואלמו וְאֵ לַ מָּ יו לִ פְ נֵיהֶ ם ו ְִתמ ִֹרים לוֹ אֶ חָ ד ִמפּוֹ וְאֶ חָ ד ִמפּוֹ אֶ ל־אילו אֵ ילָ יו:
ִימי ֶדּ ֶר הַ ָדּרוֹם ַויָּמָ ד ִמ ַשּׁﬠַ ר אֶ ל־הַ ַשּׁﬠַ ר ֶדּ ֶר הַ ָדּרוֹם מֵ אָ ה אַ מּוֹת:
ְשׁﬠַ ר לֶ חָ ֵצר הַ פְּ נ ִ
40:27ו ַ
נִימי ְבּ ַשׁﬠַ ר הַ ָדּרוֹם ַויָּמָ ד אֶ ת־הַ ַשּׁﬠַ ר הַ ָדּרוֹם כּ ִַמּדּוֹת הָ אֵ לֶּ ה:
ַ 40:28וי ְִביאֵ נִי אֶ ל־חָ צֵ ר הַ פְּ ִ
40:29ותאו וְתָ אָ יו ואילו וְאֵ ילָ יו ואלמו וְאֵ לַ מָּ יו כּ ִַמּדּוֹת הָ אֵ לֶּ ה וְחַ לּוֹנוֹת לוֹ ולאלמו וּלְ אֵ לַ מָּ יו סָ ִביב סָ ִביב חֲ ִמ ִשּׁים
אַ מָּ ה אֹ ֶר ְו רֹחַ ב ﬠֶ ְשׂ ִרים וְחָ מֵ שׁ אַ מּוֹת:
40:30וְאֵ לַ מּוֹת סָ ִביב סָ ִביב אֹ ֶר חָ ֵמשׁ וְﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה ְורֹחַ ב חָ ֵמשׁ אַ מּוֹת:
מ ִרים אֶ ל־אילו אֵ ילָ יו וּמַ ﬠֲלוֹת ְשׁמוֹנֶה מעלו ַמﬠֲלָ יו:
40:31וְאֵ לַ מָּ ו אֶ ל־חָ צֵר הַ ִחצוֹנָה ו ְִת ֹ
נִימי ֶדּ ֶר הַ ָקּ ִדים ַויּ ָָמד אֶ ת־הַ ַשּׁﬠַ ר כּ ִַמּדּוֹת הָ אֵ לֶּ ה:
ַ 40:32וי ְִביאֵ נִי אֶ ל־הֶ חָ צֵ ר הַ ְפּ ִ

וּלאֵ לַ ָמּיו סָ ִביב סָ ִביב אֹ ֶר חֲ ִמ ִשּׁים
40:33ותאו וְתָ אָ יו ואלו וְאֵ לָ יו ואלמו וְאֵ לַ מָּ יו כּ ִַמּדּוֹת הָ אֵ לֶּ ה וְחַ לּוֹנוֹת לוֹ ולאלמו ְ
אַ מָּ ה ְורֹחַ ב חָ מֵ שׁ וְﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה:
מנֶה ַמﬠֲלוֹת מעלו ַמﬠֲלָ יו:
וּשׁ ֹ
וּמפּוֹ ְ
40:34ואלמו וְאֵ לַ ָמּיו לֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹנָה ו ְִתמ ִֹרים אֶ ל־אלו אֵ לָ יו ִמפּוֹ ִ
וּמ ַדד כּ ִַמּדּוֹת הָ אֵ לֶּ ה:
ל־שׁﬠַ ר הַ צָּפוֹן ָ
ַ 40:35וי ְִביאֵ נִי אֶ ַ
40:36תאו תָּ אָ יו אלו אֵ לָ יו ואלמו וְאֵ לַ מָּ יו וְחַ לּוֹנוֹת לוֹ סָ ִביב סָ ִביב ֹא ֶר חֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה ְו רֹחַ ב חָ ֵמשׁ וְﬠֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה:
מנֶה ַמﬠֲלוֹת מעלו ַמﬠֲלָ יו:
וּשׁ ֹ
וּמפּוֹ ְ
מ ִרים אֶ ל־אילו אֵ ילָ יו ִמפּוֹ ִ
40:37ואילו וְאֵ ילָ יו לֶ חָ ֵצר הַ ִחיצוֹנָה ו ְִת ֹ
40:38וְלִ ְשׁכָּה וּפִ ְתחָ הּ ְבּאוּלִ ם הַ ַשּׁﬠַ ר ָשׁם י ִָדיחוּ אֶ ת־הָ עֹלָ ה:
וּשׁ ַניִם שֻׁ לְ חָ נוֹת ִמפֹּה לִ ְשׁחוֹט אֲ לֵ יהֶ ם הָ עוֹלָ ה וְהַ חַ ָטּאת וְהָ אָ ָשׁם:
וּבאֻ לָ ם הַ ַשּׁﬠַ ר ְשׁ ַניִם שֻׁ לְ חָ נוֹת ִמפּוֹ ְ
ְ 40:39
40:40וְאֶ ל־הַ כּ ֵָתף ִמחוּצָה לָ עוֹלֶ ה לְ פֶ ַתח הַ ַשּׁﬠַ ר הַ צָּפוֹנָה ְשׁ ַניִם שֻׁ ְלחָ נוֹת וְאֶ ל־הַ כּ ֵָתף הָ אַ חֶ ֶרת אֲ ֶשׁ ר לְ אֻ לָ ם הַ ַשּׁﬠַ ר
ְשׁ ַניִם שֻׁ לְ חָ נוֹת:
40:41אַ ְרבָּ ﬠָ ה שֻׁ לְ חָ נוֹת ִמפֹּה וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה שֻׁ לְ חָ נוֹת ִמפֹּה לְ כֶתֶ ף הַ ָשּׁﬠַ ר ְשׁמוֹנָה שֻׁ ְלחָ נוֹת אֲ לֵ יהֶ ם י ְִשׁחָ טוּ:
40:42וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה שֻׁ לְ חָ נוֹת לָ עוֹלָ ה אַ ְבנֵי גָזִ ית ֹא ֶר אַ מָּ ה אַ חַ ת וָחֵ צִ י ְורֹחַ ב אַ ָמּה אַ חַ ת וָחֵ צִ י וְגֹ בַ הּ אַ ָמּה אֶ חָ ת
אֲ לֵ יהֶ ם ְויַ ִנּיחוּ אֶ ת־הַ כֵּלִ ים אֲ ֶשׁר י ְִשׁחֲ טוּ אֶ ת־הָ עוֹלָ ה בָּ ם וְהַ זָּבַ ח:
40:43וְהַ ְשׁפַ תַּ יִם טֹפַ ח אֶ חָ ד מוּכָנִים בַּ בַּ יִת סָ ִביב סָ ִביב וְאֶ ל־הַ שֻּׁ ְלחָ נוֹת ְבּ ַשׂר הַ ָקּ ְרבָ ן:
וּפנֵיהֶ ם ֶדּ ֶר
ִימי אֶ חָ ד 1אֲ ֶשׁר אֶ ל־כּ ֶֶתף ַשׁﬠַ ר הַ צָּ פוֹן ְ
נִימי ְל ָשׁכוֹת ְשׁ ַתּיִם בֶּ חָ צֵ ר הַ ְפּנ ִ
וּמחוּצָ ה לַ ַשּׁﬠַ ר הַ ְפּ ִ
ִ 40:44
הַ ָדּרוֹם אֶ חָ ד אֶ ל־כּ ֶֶתף ַשׁﬠַ ר הַ ָדּרוֹם ְפּנֵי ֶדּ ֶר הַ צָּפֹן:
40:45וַי ְַדבֵּ ר אֵ לָ י זֹה הַ לִּ ְשׁכָּה אֲ ֶשׁר פָּ נֶיהָ ֶדּ ֶר הַ ָדּ רוֹם לַ כֹּהֲ נִ ים שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת הַ בָּ יִת:
40:46וְהַ לִּ ְשׁכָּה אֲ ֶשׁר פָּ נֶיהָ ֶדּ ֶר הַ צָּפוֹן לַ כֹּהֲ נִים שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁמֶ ֶרת הַ ִמּזְ בֵּ חַ הֵ ָמּה ְבנֵי־צָדוֹק הַ ְקּ ֵר ִבים ִמ ְבּנֵי־לֵ וִי
אֶ ל־יְהוָה לְ ָשׁ ְרתוֹ:
40:47וַיָּמָ ד אֶ ת־הֶ חָ ֵצר ֹא ֶר מֵ אָ ה אַ מָּ ה ְורֹחַ ב מֵ אָ ה אַ מָּ ה ְמרֻ בָּ ﬠַ ת וְהַ ִמּזְ בֵּ חַ ִל ְפנֵי הַ בָּ יִת:
40:48וַי ְִבאֵ נִי אֶ ל־אֻ לָ ם הַ בַּ יִת ַויּ ָָמד אֵ ל אֻ לָ ם חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת ִמפֹּה וְחָ ֵמשׁ אַ מּוֹת ִמפֹּה ְורֹחַ ב הַ ַשּׁﬠַ ר אַ ְרבַּ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרי
ְשׁ שׁ אַ מּוֹת ִמפּוֹ:
אַ מָּ ה וְכִ ְתפוֹת הַ ַשﬠַ רָ 2שׁ שׁ אַ מּוֹת ִמפּוֹ ו ָ
ילים אֶ חָ ד
וּבמַ ﬠֲלוֹת ﬠֶ ֶשׂר יַﬠֲלוּ אֵ לָ יו וְﬠַ מֻּ ִדים אֶ ל־הָ אֵ ִ
ֹ 40:49א ֶר הָ אֻ לָ ם ﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה ְורֹחַ ב ְשׁתֵּ י ﬠֶ ְשׂ ֵרה אַ מָּ ה ְ
ִמפֹּה וְאֶ חָ ד ִמפֹּה:
ְשׁשׁ־אַ מּוֹת־רֹחַ ב ִמפּוֹ רֹחַ ב האֵ ילָ ים:
ב־מפּוֹ ו ֵ
41:1וַי ְִביאֵ ִני אֶ ל־הַ הֵ יכָל ַויּ ָָמד אֶ ת־הָ אֵ ילִ ים ֵשׁשׁ־אַ מּוֹת רֹחַ ִ
ְ 41:2ורֹחַ ב הַ פֶּ ַתח ﬠֶ ֶשׂר אַ מּוֹת וְכִ ְתפוֹת הַ פֶּ ַתח חָ ֵמשׁ אַ מּוֹת ִמפּוֹ וְחָ ֵמשׁ אַ מּוֹת ִמפּוֹ ַויּ ָָמד אָ ְרכּוֹ אַ ְרבָּ ִﬠים אַ מָּ ה
ְורֹחַ ב ﬠֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה:
41:3וּבָ א לִ ְפנִימָ ה וַיָּמָ ד אֵ יל־הַ פֶּ תַ ח ְשׁ ַתּיִם אַ מּוֹת וְהַ פֶּ תַ ח ֵשׁשׁ אַ מּוֹת ְורֹחַ ב הַ פֶּ ַתח ֶשׁבַ ע אַ מּוֹת:
41:4וַיָּמָ ד אֶ ת־אָ ְרכּוֹ ﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה ְו רֹחַ ב ﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה אֶ ל־פְּ נֵי הַ הֵ יכָל וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י זֶה קֹ ֶדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים:
41:5וַיָּמָ ד ִקיר־הַ בַּ יִת ֵשׁשׁ אַ מּוֹת ְורֹחַ ב הַ צֵּלָ ע אַ ְרבַּ ע אַ מּוֹת סָ ִביב סָ ִביב לַ בַּ יִת סָ ִביב:
וּשׁ ִשׁים פְּ ﬠָ ִמים וּבָ אוֹת בַּ ִקּיר אֲ ֶשׁ ר־לַ בַּ יִת לַ צְּ לָ עוֹת סָ ִביב סָ ִביב ִל ְהיוֹת
41:6וְהַ צְּ לָ עוֹת צֵלָ ע אֶ ל־צֵלָ ע ָשׁלוֹשׁ ְ
אֲ חוּזִ ים ְול ֹא־י ְִהיוּ אֲ חוּזִ ים ְבּ ִקיר הַ בָּ יִת:
41:7ו ְָרחֲ בָ ה ְונ ְָסבָ ה ְלמַ ְﬠלָ ה ְל ַמﬠְ לָ ה לַ צְּ לָ עוֹת כִּ י מוּסַ ב־הַ בַּ יִת ְלמַ ְﬠלָ ה ְל ַמﬠְ לָ ה סָ ִביב סָ ִביב לַ בַּ ִית ﬠַ ל־כֵּן
רֹחַ ב־לַ בַּ יִת לְ מָ ﬠְ לָ ה ְוכֵן הַ תַּ ְחתּוֹנָה יַﬠֲלֶ ה ﬠַ ל־הָ ﬠֶ לְ יוֹנָה לַ ִתּיכוֹנָה:
מוּסדוֹת הַ צְּ לָ עוֹת ְמלוֹ הַ ָקּנֶה ֵשׁשׁ אַ מּוֹת אַ צִּ ילָ ה:
יתי לַ בַּ יִת גֹּ בַ הּ סָ ִביב סָ ִביב מיסדות ְ
41:8ו ְָר ִא ִ
41:9רֹחַ ב הַ ִקּיר אֲ ֶשׁר־לַ צֵּלָ ע אֶ ל־הַ חוּץ חָ ֵמשׁ אַ מּוֹת וַאֲ ֶשׁ ר מֻ נָּח בֵּ ית צְ לָ עוֹת אֲ ֶשׁ ר לַ בָּ יִת:
41:10וּבֵ ין הַ לְּ ָשׁכוֹת רֹחַ ב ﬠֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה סָ ִביב לַ בַּ יִת סָ ִביב סָ ִביב:
41:11וּפֶ תַ ח הַ צֵּלָ ע לַ מֻּ נָּח פֶּ תַ ח אֶ חָ ד ֶדּ ֶר הַ צָּפוֹן וּפֶ תַ ח אֶ חָ ד לַ ָדּרוֹם ְורֹחַ ב ְמקוֹם הַ מֻּ נָּח חָ ֵמשׁ אַ מּוֹת סָ ִביב
סָ ִביב:
41:12וְהַ ִבּ ְניָן אֲ ֶשׁר אֶ ל־פְּ נֵי הַ גִּ זְ ָרה פְּ אַ ת ֶדּ ֶר ־הַ יָּם רֹחַ ב ִשׁ ְבﬠִ ים אַ ָמּה ו ְִקיר הַ ִבּנְ יָן חָ מֵ שׁ־אַ מּוֹת רֹחַ ב סָ ִביב סָ ִביב
וְאָ ְרכּוֹ ִתּ ְשׁ ִﬠים אַ מָּ ה:
41:13וּמָ ַדד אֶ ת־הַ בַּ יִת ֹא ֶר מֵ אָ ה אַ ָמּה וְהַ גִּ זְ ָרה וְהַ ִבּ ְניָה ו ְִקירוֹתֶ יהָ ֹא ֶר מֵ אָ ה אַ מָּ ה:
ְ 41:14ורֹחַ ב פְּ נֵי הַ בַּ יִת וְהַ גִּ זְ ָרה לַ ָקּ ִדים מֵ אָ ה אַ מָּ ה:
וּמפּוֹ ֵמאָ ה אַ ָמּה וְהַ הֵ יכָל
יקיהָ א ִמפּוֹ ִ
ל־פּנֵי הַ גִּ זְ ָרה אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־אַ חֲ ֶריהָ ואתוקיהא וְאַ ִתּ ֶ
וּמ ַדד אֹ ֶר ־הַ ִבּ ְניָן אֶ ְ
ָ 41:15
ִימי וְאֻ לַ מֵּ י הֶ חָ ֵצר:
הַ פְּ נ ִ
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יקים סָ ִביב לִ ְשׁלָ ְשׁתָּ ם ֶנגֶד הַ סַּ ף ְשׂ ִחיף ﬠֵ ץ סָ ִביב סָ ִביב וְהָ אָ ֶרץ
41:16הַ ִסּ ִפּים וְהַ חַ לּוֹנִים הָ אֲ טֻ מוֹת וְהָ אַ ִתּ ִ
ﬠַ ד־הַ חַ נוֹת וְהַ חַ נוֹת ְמכֻסּוֹת:
נִימי וּבַ ִחיצוֹן ִמדּוֹת:
נִימי וְלַ חוּץ וְאֶ ל־כָּל־הַ ִקּיר סָ ִביב סָ ִביב בַּ ְפּ ִ
ל־מﬠַ ל הַ פֶּ ַתח וְﬠַ ד־הַ בַּ יִת הַ ְפּ ִ
41:17ﬠַ ֵ
וּשׁ ַניִם פָּ נִים לַ כְּ רוּב:
מ ָרה בֵּ ין־כְּ רוּב לִ כְ רוּב ְ
מ ִרים ו ְִת ֹ
רוּבים ו ְִת ֹ
41:18וְﬠָ שׂוּי כְּ ִ
מ ָרה ִמפּוֹ ﬠָ שׂוּי אֶ ל־כָּל־הַ בַּ יִת סָ ִביב סָ ִביב:
וּפנֵי־כְ ִפיר אֶ ל־הַ ִתּ ֹ
וּפנֵי אָ ָדם אֶ ל־הַ ִתּמ ָֹרה ִמפּוֹ ְ
ְ 41:19
מ ִרים ﬠֲשׂוּיִם ו ְִקיר הַ הֵ יכָל:
רוּבים וְהַ ִתּ ֹ
ד־מﬠַ ל הַ פֶּ ַתח הַ כְּ ִ
ֵ 41:20מהָ אָ ֶרץ ﬠַ ֵ
קֹּדשׁ הַ מַּ ְראֶ ה כּ ַַמּ ְראֶ ה:
וּפנֵי הַ ֶ
41:21הַ הֵ יכָל ְמזוּזַת ְרבֻ ﬠָ ה ְ
ֹעוֹתיו לוֹ וְאֵ ְדנוֹ ו ְִקי ר ָֹתיו ﬠֵ ץ
וּמ ְקצ ָ
41:22הַ ִמּזְ בֵּ חַ ﬠֵ ץ ָשׁלוֹשׁ אַ מּוֹת גּ ְָבהוֹ וְאָ ְרכּוֹ ְשׁתַּ יִם־אַ מּוֹת ו ְָר ְחבּוֹ ְשׁ ַתּיִם אַ מּוֹתִ 1
וַי ְַדבֵּ ר אֵ לַ י זֶה הַ שֻּׁ ְלחָ ן אֲ ֶשׁ ר ִל ְפנֵי יְהוָה:
וּשׁתַּ יִם ְדּלָ תוֹת לַ הֵ יכָל וְלַ קֹּ ֶדשׁ:
ְ 41:23
וּשׁ ֵתּי ְדלָ תוֹת לָ אַ חֶ ֶרת:
וּשׁתַּ יִם ְדּלָ תוֹת לַ ְדּלָ תוֹת ְשׁתַּ יִם מוּסַ בּוֹת ְדּלָ תוֹת ְשׁתַּ יִם לְ ֶדלֶ ת אֶ חָ ת ְ
ְ 41:24
מ ִרים כַּאֲ ֶשׁר ﬠֲשׂוּיִם לַ ִקּירוֹת וְﬠָ ב ﬠֵ ץ אֶ ל־פְּ נֵי הָ אוּלָ ם
רוּבים ו ְִת ֹ
ל־דּלְ תוֹת הַ הֵ יכָל כְּ ִ
41:25וַﬠֲשׂוּיָה אֲ לֵ יהֶ ן אֶ ַ
מֵ הַ חוּץ:
וּמפּוֹ אֶ ל־כִּ ְתפוֹת הָ אוּלָ ם ְוצַלְ עוֹת הַ בַּ יִת וְהָ ﬠ ִֻבּים:
מ ִרים ִמפּוֹ ִ
41:26וְחַ לּוֹנִים אֲ טֻ מוֹת ו ְִת ֹ
42:1וַיּוֹצִ אֵ נִי אֶ ל־הֶ חָ ֵצר הַ ִחיצוֹנָה הַ ֶדּ ֶר ֶדּ ֶר הַ צָּ פוֹן ַוי ְִבאֵ נִי אֶ ל־הַ ִלּ ְשׁכָּה אֲ ֶשׁר ֶנגֶד הַ גִּ זְ ָרה וַאֲ ֶשׁר־ ֶנגֶד הַ ִבּנְ יָן
אֶ ל־הַ צָּפוֹן:
ל־פּנֵי־אֹ ֶר אַ מּוֹת הַ ֵמּאָ ה פֶּ ַתח הַ צָּ פוֹן וְהָ רֹחַ ב חֲ ִמ ִשּׁים אַ מּוֹת:
42:2אֶ ְ
נִימי ְו ֶנגֶד ִרצְ פָ ה אֲ ֶשׁר לֶ חָ ֵצר הַ ִחיצוֹנָה אַ ִתּיק אֶ ל־פְּ נֵי־אַ ִתּיק בַּ ְשּׁ ִל ִשׁים:
ֶ 42:3נגֶד הָ ﬠֶ ְשׂ ִרים אֲ ֶשׁר לֶ חָ צֵ ר הַ ְפּ ִ
נִימית ֶדּ ֶר ֵמאָ ה אַ מָּ ה וּפִ ְתחֵ יהֶ ם לַ צָּפוֹן:
42:4וְלִ פְ ֵני הַ לְּ ָשׁכוֹת ַמהֲ לַ ﬠֶ ֶשׂר אַ מּוֹת רֹחַ ב אֶ ל־הַ פְּ ִ
וּמהַ ִתּכֹנוֹת ִבּ ְניָן:
42:5וְהַ לְּ ָשׁכוֹת הָ ﬠֶ לְ יוֹנֹת ְקצֻרוֹת כִּ י־יוֹכְ לוּ אַ ִתּ ִיקים מֵ הֵ נָה מֵ הַ תַּ ְחתֹּנוֹת ֵ
וּמהַ ִתּיכֹנוֹת ֵמהָ אָ ֶרץ:
מּוּדי הַ חֲ ֵצ רוֹת ﬠַ ל־כֵּן נֶאֱ צַל ֵמהַ ַתּ ְחתּוֹנוֹת ֵ
מּוּדים כְּ ﬠַ ֵ
42:6כִּ י ְמשֻׁ לָּ שׁוֹת הֵ נָּה וְאֵ ין לָ הֶ ן ﬠַ ִ
ל־פּנֵי הַ לְּ ָשׁכוֹת אָ ְרכּוֹ חֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה:
ְ 42:7וג ֵָדר אֲ ֶשׁר־לַ חוּץ לְ ﬠ ַֻמּת הַ ְלּ ָשׁכוֹת ֶדּ ֶר הֶ חָ צֵ ר הַ ִחצוֹנָה אֶ ְ
ל־פּנֵי הַ הֵ יכָל ֵמאָ ה אַ ָמּה:
42:8כִּ י־אֹ ֶר הַ לְּ ָשׁכוֹת אֲ ֶשׁר לֶ חָ ֵצ ר הַ ִחצוֹנָה חֲ ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה ו ְִהנֵּה ﬠַ ְ
וּמתַּ חַ ת הַ לְּ ָשׁכוֹת הָ אֵ לֶּ ה המבוא הַ מֵּ ִביא מֵ הַ ָקּ ִדים ְבּבֹאוֹ לָ הֵ נָּה מֵ הֶ חָ צֵ ר הַ ִח ֹצנָה:
42:9ומתחתה לשכות ִ
ל־פּנֵי הַ ִבּנְ יָן ְל ָשׁכוֹת:
ְ 42:10בּרֹחַ ב גּ ֶֶדר הֶ חָ ֵצר ֶדּ ֶר הַ ָדּ רוֹם אֶ ל־פְּ נֵי הַ גִּ זְ ָרה וְאֶ ְ
42:11ו ְֶד ֶר לִ פְ נֵיהֶ ם כְּ מַ ְראֵ ה הַ לְּ ָשׁכוֹת אֲ ֶשׁר ֶדּ ֶר הַ ָצּפוֹן כְּ אָ ְרכָּן כֵּן ָר ְחבָּ ן ְוכֹל מוֹצָאֵ יהֶ ן וּכְ ִמ ְשׁפְּ ֵטיהֶ ן וּכְ ִפ ְתחֵ יהֶ ן:
42:12וּכְ ִפ ְתחֵ י הַ לְּ ָשׁכוֹת אֲ ֶשׁר ֶדּ ֶר הַ ָדּ רוֹם פֶּ ַתח ְבּ ר ֹאשׁ ָדּ ֶר ֶדּ ֶר ִבּ ְפנֵי הַ גְּ ֶד ֶרת הֲ גִ ינָה ֶדּ ֶר הַ ָקּ ִדים ְבּבוֹאָ ן:
וּ־שׁם
קֹּדשׁ אֲ ֶשׁר י ֹאכְ ל ָ
ל־פּנֵי הַ גִּ זְ ָרה הֵ נָּה ִל ְשׁכוֹת הַ ֶ
ַ 42:13ויּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י ִל ְשׁכוֹת הַ צָּ פוֹן ִל ְשׁכוֹת הַ ָדּרוֹם אֲ ֶשׁר אֶ ְ
רוֹבים לַ יהוָה ָק ְד ֵשׁי הַ ֳקּ ָד ִשׁים ָשׁם יַנִּיחוּ ָק ְד ֵשׁי הַ ֳקּ ָד ִשׁים וְהַ ִמּ ְנחָ ה וְהַ חַ ָטּאת וְהָ אָ ָשׁם כִּ י הַ ָמּקוֹם
ר־ק ִ
הַ ֹכּהֲ נִים אֲ ֶשׁ ְ
ָקדֹשׁ:
י־קֹדשׁ
ֶ
ְשׁ ְרתוּ בָ הֶ ן כִּ
ְשׁם יַנִּיחוּ ִבגְ ֵדיהֶ ם אֲ ֶשׁר־י ָ
ְ 42:14בּבֹאָ ם הַ כֹּהֲ נִים ְול ֹא־יֵצְ אוּ מֵ הַ קֹּ ֶדשׁ אֶ ל־הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹנָה ו ָ
הֵ נָּה ילבשו וְלָ ְבשׁוּ ְבּג ִָדים אֲ חֵ ִרים ְו ָק ְרבוּ אֶ ל־אֲ ֶשׁר לָ ﬠָ ם:
וּמ ָדדוֹ סָ ִביב סָ ִביב:
ִימי וְהוֹצִ יאַ ִני ֶדּ ֶר הַ ַשּׁﬠַ ר אֲ ֶשׁר פָּ נָיו ֶדּ ֶר הַ ָקּ ִדים ְ
ת־מדּוֹת הַ בַּ יִת הַ פְּ נ ִ
ִ
42:15וְכִ לָּ ה אֶ
שׁ־מאוֹת ִבּ ְקנֵה הַ ִמּ ָדּה סָ ִביב:
ֵ
42:16מָ ַדד רוּחַ הַ ָקּ ִדים ִבּ ְקנֵה הַ ִמּ ָדּה חֲ מֵ
42:17מָ ַדד רוּחַ הַ צָּפוֹן אַ מּוֹת חֲ מֵ שׁ־מֵ אוֹת ִבּ ְקנֵה הַ ִמּ ָדּה סָ ִביב:
42:18אֵ ת רוּחַ הַ ָדּרוֹם ָמ ָדד חֲ ֵמשׁ־מֵ אוֹת ִבּ ְקנֵה הַ ִמּ ָדּה:
42:19סָ בַ ב אֶ ל־רוּחַ הַ יָּם מָ ַדד חֲ מֵ שׁ־מֵ אוֹת ִבּ ְקנֵה הַ ִמּ ָדּה:
חוֹמה לוֹ סָ ִביב סָ ִביב אֹ ֶר חֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת ְורֹחַ ב חֲ מֵ שׁ ֵמאוֹת אַ מּוֹת ְלהַ ְב ִדּיל בֵּ ין הַ קֹּ ֶדשׁ
ָ
ְ 42:20לאַ ְרבַּ ע רוּחוֹת ְמ ָדדוֹ
לְ חֹ ל:
43:1וַיּוֹלִ ֵכנִי אֶ ל־הַ ָשּׁﬠַ ר ַשׁﬠַ ר אֲ ֶשׁר פֹּ נֶה ֶדּ ֶר הַ ָקּ ִדים:
ירה ִמכְּ בֹדוֹ:
ְ 43:2ו ִהנֵּה כְּ בוֹד אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ א ִמ ֶדּ ֶר הַ ָקּ ִדים ְוקוֹלוֹ כְּ קוֹל ַמיִם ַר ִבּים וְהָ אָ ֶרץ הֵ ִא ָ
יתי
וּמ ְראוֹת כּ ַַמּ ְראֶ ה אֲ ֶשׁ ר ָר ִא ִ
יתי ְבּב ִֹאי ְל ַשׁחֵ ת אֶ ת־הָ ﬠִ יר ַ
ר־ר ִא ִ
יתי כַּמַּ ְראֶ ה אֲ ֶשׁ ָ
43:3וּכְ ַמ ְראֵ ה הַ מַּ ְראֶ ה אֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
אֶ ל־נְהַ ר־כְּ בָ ר וָאֶ פֹּל אֶ ל־פָּ נָי:
43:4וּכְ בוֹד יְהוָה בָּ א אֶ ל־הַ בָּ יִת ֶדּ ֶר ַשׁﬠַ ר אֲ ֶשׁר פָּ נָיו ֶדּ ֶר הַ ָקּ ִדים:
ִימי ו ְִהנֵּה מָ לֵ א כְ בוֹד־יְהוָה הַ בָּ יִת:
43:5ו ִַתּ ָשּׂאֵ נִי רוּחַ ו ְַתּ ִביאֵ נִי אֶ ל־הֶ חָ ֵצר הַ פְּ נ ִ
43:6וָאֶ ְשׁמַ ע ִמ ַדּבֵּ ר אֵ לַ י מֵ הַ בָּ יִת ו ְִאישׁ הָ יָה עֹמֵ ד אֶ צְ לִ י:
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ָן־שׁם ְבּתוֹ ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְלעוֹלָ ם וְל ֹא
ת־מ קוֹם כַּפּוֹת ַרגְ לַ י אֲ ֶשׁר אֶ ְשׁכּ ָ
ְ
ת־מקוֹם כִּ ְס ִאי וְאֶ
ְ
43:7וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם אֶ
וּב ִפגְ ֵרי מַ ְלכֵיהֶ ם בָּ מוֹתָ ם:
נוּתם ְ
יְטַ ְמּאוּ עוֹד בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל ֵשׁם ָק ְד ִשׁי הֵ ָמּה וּמַ לְ כֵיהֶ ם ִבּזְ ָ
בוֹתם אֲ ֶשׁר
ת־שׁם ָק ְד ִשׁי ְבּתוֹ ֲﬠ ָ
ֵ
וּמזוּז ָָתם אֵ צֶל ְמזוּז ִָתי וְהַ ִקּיר בֵּ ינִי וּבֵ ינֵיהֶ ם ְו ִט ְמּאוּ אֶ
ת־ספִּ י ְ
ִ
ְ 43:8בּ ִת ָתּם ִספָּ ם אֶ
ﬠָ שׂוּ וָאֲ כַל אֹתָ ם ְבּאַ פִּ י:
ְשׁ ַכ ְנ ִתּי ְבתוֹכָם לְ עוֹלָ ם:
נוּתם וּפִ גְ ֵרי מַ ְלכֵיהֶ ם ִממֶּ נִּי ו ָ
43:9ﬠַ ָתּה י ְַרחֲ קוּ אֶ ת־זְ ָ
ת־תּכְ נִית:
ָ
וּמ ְדדוּ אֶ
43:10אַ ָתּה בֶ ן־אָ ָדם הַ גֵּד אֶ ת־בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־הַ בַּ יִת ְו ִיכָּלְ מוּ ֵמﬠֲונוֹתֵ יהֶ ם ָ
קֹּתיו ְוכָל־צורתי
ֹתו וְאֵ ת כָּל־חֻ ָ
וּתכוּנָתוֹ וּמוֹצָאָ יו וּמוֹבָ אָ יו ְוכָל־צוּר ָ
צוּרת הַ בַּ ִית ְ
43:11ו ְִאם־נִכְ ְלמוּ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר־ﬠָ שׂוּ ַ
אוֹתם:
ָ
ָל־צוּרתוֹ וְאֶ ת־כָּל־חֻ קֹּתָ יו וְﬠָ שׂוּ
ָ
הוֹדע אוֹתָ ם וּכְ תֹב ְלﬠֵ ינֵיהֶ ם ְו ִי ְשׁ ְמרוּ אֶ ת־כּ
צוּרֹתָ יו ְוכָל־תורתו תּוֹרֹתָ יו ַ
תּוֹרת הַ בָּ יִת:
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהנֵּה־ז ֹאת ַ
תּוֹרת הַ בָּ יִת ﬠַ ל־ר ֹאשׁ הָ הָ ר כָּל־גְּ בֻלוֹ סָ ִביב סָ ִביב ֶ
43:12ז ֹאת ַ
ל־שׂפָ ָתהּ סָ ִביב ז ֶֶרת
43:13וְאֵ לֶּ ה ִמדּוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ בָּ אַ מּוֹת אַ ָמּה אַ ָמּה וָטֹפַ ח וְחֵ יק הָ אַ ָמּה וְאַ מָּ ה־ רֹחַ ב וּגְ בוּלָ הּ אֶ ְ
הָ אֶ חָ ד ְוזֶה גֹּ בַ הּ הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
וּמהֳ ֲﬠז ָָרה הַ ְקּ ַטנָּה ﬠַ ד־הָ ֲﬠז ָָרה
43:14וּמֵ חֵ יק הָ אָ ֶרץ ﬠַ ד־הָ ֲﬠז ָָרה הַ תַּ ְחתּוֹנָה ְשׁ ַתּיִם אַ מּוֹת ְורֹחַ ב אַ ָמּה אֶ חָ ת ֵ
הַ גְּ דוֹלָ ה אַ ְרבַּ ע אַ מּוֹת ְורֹחַ ב הָ אַ מָּ ה:
43:15וְהַ הַ ְראֵ ל אַ ְרבַּ ע אַ מּוֹת וּמֵ הָ אֲ ִראֵ יל וּלְ מַ ﬠְ לָ ה הַ ְקּ ָרנוֹת אַ ְרבַּ ע:
43:16והאראיל וְהָ אֲ ִריאֵ ל ְשׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה אֹ ֶר ִבּ ְשׁתֵּ ים ﬠֶ ְשׂ ֵרה רֹחַ ב ָרבוּﬠַ אֶ ל אַ ְרבַּ ﬠַ ת ְרבָ ﬠָ יו:
43:17וְהָ ֲﬠז ָָרה אַ ְרבַּ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה אֹ ֶר ְבּאַ ְרבַּ ע ﬠֶ ְשׂ ֵרה רֹחַ ב אֶ ל אַ ְרבַּ ﬠַ ת ְרבָ ﬠֶ יהָ וְהַ גְּ בוּל סָ ִביב אוֹתָ הּ חֲ צִ י הָ אַ מָּ ה
וְהַ חֵ יק־לָ הּ אַ ָמּה סָ ִביב וּמַ ֲﬠ ֵתהוּ פְּ נוֹת ָק ִדים:
43:18וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י בֶּ ן־אָ ָדם כֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה אֵ לֶּ ה חֻ קּוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְבּיוֹם הֵ ﬠָ שׂוֹתוֹ לְ הַ ﬠֲלוֹת ﬠָ לָ יו עוֹלָ ה וְלִ זְ רֹק
ﬠָ לָ יו ָדּם:
ְ 43:19ונָתַ תָּ ה אֶ ל־הַ כֹּהֲ ִנים הַ ְל ִויִּ ם אֲ ֶשׁר הֵ ם ִמזֶּ ַרע צָדוֹק הַ ְקּר ִֹבים אֵ לַ י נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה לְ ָשׁ ְרתֵ נִי פַּ ר בֶּ ן־בָּ ָקר
לְ חַ טָּ את:
43:20וְלָ ַק ְחתָּ ִמ ָדּמוֹ ְונָתַ תָּ ה ﬠַ ל־אַ ְרבַּ ע ַק ְרנֹתָ יו וְאֶ ל־אַ ְרבַּ ע פִּ נּוֹת הָ ֲﬠז ָָרה וְאֶ ל־הַ גְּ בוּל סָ ִביב ו ְִחטֵּ אתָ אוֹתוֹ
וְכִ פַּ ְרתָּ הוּ:
וּשׂ ָרפוֹ ְבּ ִמ ְפ ַקד הַ בַּ יִת ִמחוּץ לַ ִמּ ְק ָדּשׁ:
43:21וְלָ ַק ְחתָּ אֵ ת הַ פָּ ר הַ חַ טָּ את ְ
יר־ﬠזִּ ים ָתּ ִמים ְלחַ טָּ את ו ְִח ְטּאוּ אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ כַּאֲ ֶשׁר ִח ְטּאוּ בַּ פָּ ר:
43:22וּבַ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי תַּ ְק ִריב ְשׂ ִﬠ ִ
ַלּוֹת ֵמחַ טֵּ א תַּ ְק ִריב פַּ ר בֶּ ן־בָּ ָקר ָתּ ִמים וְאַ יִל ִמן־הַ צּ ֹאן תָּ ִמים:
ְ 43:23בּכ ְ
אוֹתם עֹ לָ ה לַ יהוָה:
ָ
43:24ו ְִה ְק ַר ְבתָּ ם לִ פְ נֵי יְהוָה ו ְִה ְשׁלִ יכוּ הַ כֹּהֲ נִים ﬠֲלֵ יהֶ ם מֶ לַ ח וְהֶ ﬠֱלוּ
ימים יַﬠֲשׂוּ:
ֲשׂה ְשׂﬠִ יר־חַ טָּ את לַ יּוֹם וּפַ ר בֶּ ן־בָּ ָקר וְאַ יִל ִמן־הַ צּ ֹאן ְתּ ִמ ִ
ִ 43:25שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תַּ ﬠ ֶ
וּמלְ אוּ ידו י ָָדיו:
ִ 43:26שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְיכַפְּ רוּ אֶ ת־הַ ִמּזְ בֵּ חַ ו ְִטהֲ רוּ אֹתוֹ ִ
ת־שׁ ְלמֵ יכֶם
ַ
ת־עוֹלוֹתיכֶם וְאֶ
ֵ
43:27וִיכַלּוּ אֶ ת־הַ יּ ִָמים וְהָ יָה בַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי וָהָ לְ אָ ה ַיﬠֲשׂוּ הַ כֹּהֲ ִנים ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֶ
אתי אֶ ְתכֶם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה:
ו ְָרצִ ִ
ָשׁב א ִֹתי ֶדּ ֶר ַשׁﬠַ ר הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ִחיצוֹן הַ פֹּ נֶה ָק ִדים וְהוּא סָ גוּר:
44:1וַיּ ֶ
ַ 44:2ויּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י יְהוָה הַ ַשּׁﬠַ ר הַ זֶּ ה סָ גוּר י ְִהיֶה ל ֹא יִפָּ תֵ חַ ו ְִאישׁ ל ֹא־ ָיב ֹא בוֹ כִּ י יְהוָה אֱ הֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ א בוֹ וְהָ יָה
סָ גוּר:
וּמ ַדּ ְרכּוֹ יֵצֵ א:
44:3אֶ ת־הַ נּ ִָשׂיא נ ִָשׂיא הוּא י ֵֶשׁב־בּוֹ לֶ אֱ כָול־לֶ חֶ ם לִ ְפנֵי יְהוָה ִמ ֶדּ ֶר אֻ לָ ם הַ ַשּׁﬠַ ר יָבוֹא ִ
־שׁﬠַ ר הַ צָּפוֹן אֶ ל־פְּ נֵי הַ בַּ יִת וָאֵ ֶרא ו ְִהנֵּה מָ לֵ א כְ בוֹד־יְהוָה אֶ ת־בֵּ ית יְהוָה וָאֶ פֹּל אֶ ל־פָּ נָי:
44:4וַי ְִביאֵ נִי ֶדּ ֶר ַ
וּבאָ זְ נֶי ְשּׁ ָמע אֵ ת כָּל־אֲ ֶשׁר אֲ נִי ְמ ַדבֵּ ר אֹ תָ לְ כָל־חֻ קּוֹת
44:5וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י יְהֹ וָה בֶּ ן־אָ ָדם ִשׂים לִ ְבּ ְוּראֵ ה ְבﬠֵ ינֶי ְ
ְשׂ ְמ ָתּ לִ ְבּ ִל ְמבוֹא הַ בַּ יִת ְבּכֹל מוֹצָאֵ י הַ ִמּ ְק ָדּשׁ:
בֵּ ית־יְהוָה וּלְ כָל־תורתו תּוֹ רֹתָ יו ו ַ
44:6וְאָ מַ ְרתָּ אֶ ל־מֶ ִרי אֶ ל־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כֹּה אָ ַמ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ַרב־לָ כֶם ִמכָּל־תּוֹﬠֲבוֹתֵ יכֶם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
יבכֶם אֶ ת־לַ ְח ִמי חֵ לֶ ב ו ָָדם
יתי ְבּהַ ְק ִר ְ
44:7בַּ הֲ ִביאֲ כֶם ְבּנֵי־ ֵנכָר ﬠַ ְרלֵ י־לֵ ב וְﬠַ ְרלֵ י בָ ָשׂר ִל ְהיוֹת ְבּ ִמ ְק ָדּ ִשׁי לְ חַ לְּ לוֹ אֶ ת־בֵּ ִ
ֲבוֹתיכֶם:
יתי אֶ ל כָּל־תּוֹﬠ ֵ
ת־בּ ִר ִ
ַויָּפֵ רוּ אֶ ְ
44:8וְל ֹא ְשׁמַ ְרתֶּ ם ִמ ְשׁמֶ ֶרת ָק ָד ָשׁי ו ְַתּ ִשׂימוּן לְ שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁמַ ְר ִתּי ְבּ ִמ ְק ָדּ ִשׁי לָ כֶם:
ל־מ ְק ָדּ ִשׁי ְלכָל־בֶּ ן־ ֵנכָר אֲ ֶשׁר ְבּתוֹ ְבּנֵי
44:9כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה כָּל־בֶּ ן־ ֵנכָר ﬠֶ ֶרל לֵ ב וְﬠֶ ֶרל בָּ ָשׂר ל ֹא יָבוֹא אֶ ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל:
44:10כִּ י ִאם־הַ לְ וִיִּ ם אֲ ֶשׁר ָרחֲ קוּ מֵ ﬠָ לַ י ִבּ ְת עוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ָתּעוּ מֵ ﬠָ לַ י אַ חֲ ֵרי גִּ לּוּלֵ יהֶ ם ְונ ְָשׂאוּ ﬠֲונָם:
וּמ ָשׁ ְר ִתים אֶ ת־הַ בָּ יִת הֵ ָמּה י ְִשׁחֲ טוּ אֶ ת־הָ עֹ לָ ה
ל־שׁﬠ ֲֵרי הַ בַּ יִת ְ
44:11וְהָ יוּ ְב ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְמ ָשׁ ְר ִתים ְפּ ֻקדּוֹת אֶ ַ
וְאֶ ת־הַ זֶּבַ ח לָ ﬠָ ם וְהֵ ָמּה יַﬠַ ְמדוּ ִל ְפנֵיהֶ ם ְל ָשׁ ְר ָתם:
אתי י ִָדי ﬠֲלֵ יהֶ ם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי
ָשׂ ִ
ְשׁ ְרתוּ אוֹתָ ם לִ פְ נֵי גִ לּוּלֵ יהֶ ם וְהָ יוּ לְ בֵ ית־ ִי ְשׂ ָראֵ ל ְל ִמכְ שׁוֹל ﬠָ ון ﬠַ ל־כֵּן נ ָ
44:12יַﬠַ ן אֲ ֶשׁר י ָ
יְהוִה ְונ ְָשׂאוּ ﬠֲונָם:

ֲבוֹתם אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ:
ל־ק ְד ֵשׁי הַ ְקּ ָד ִשׁים ְונ ְָשׂאוּ כְּ ִל ָמּ ָתם וְתוֹﬠ ָ
ָל־ק ָד ַשׁי אֶ ָ
ֶשׁת ﬠַ ל־כּ ָ
ְ 44:13ול ֹא־יִגְּ שׁוּ אֵ לַ י ְלכַהֵ ן לִ י וְלָ ג ֶ
ְ 44:14ונָתַ ִתּי אוֹתָ ם שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁמֶ ֶרת הַ בָּ יִת לְ כֹל ֲﬠב ָֹדתוֹ וּלְ כֹל אֲ ֶשׁר יֵﬠָ ֶשׂה בּוֹ:
ת־מ ְשׁמֶ ֶרת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ִבּ ְת עוֹת ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ﬠָ לַ י הֵ מָּ ה י ְִק ְרבוּ אֵ לַ י
ִ
44:15וְהַ כֹּהֲ נִים הַ ְלוִיִּ ם ְבּנֵי צָדוֹק אֲ ֶשׁר ָשׁ ְמרוּ אֶ
לְ ָשׁ ְרתֵ נִי וְﬠָ ְמדוּ לְ פָ נַי לְ הַ ְק ִריב לִ י חֵ לֶ ב ו ָָדם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
ת־מ ְשׁ ַמ ְר ִתּי:
ִ
ְשׁ ְמרוּ אֶ
ל־מ ְק ָדּ ִשׁי וְהֵ ָמּה ִי ְק ְרבוּ אֶ ל־שֻׁ ְלחָ נִי ְל ָשׁ ְר ֵתנִי ו ָ
44:16הֵ ָמּה ָיבֹאוּ אֶ ִ
נִימית ִבּגְ ֵדי ִפ ְשׁ ִתּים יִלְ בָּ שׁוּ ְול ֹא־יַﬠֲלֶ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם צֶמֶ ר ְבּ ָשׁ ְר ָתם ְבּ ַשׁﬠ ֲֵרי
ל־שׁﬠ ֲֵרי הֶ חָ צֵ ר הַ ְפּ ִ
44:17וְהָ יָה ְבּבוֹאָ ם אֶ ַ
ִימית וָבָ יְתָ ה:
הֶ חָ ֵצר הַ פְּ נ ִ
ל־מ ְתנֵיהֶ ם ל ֹא י ְַחגְּ רוּ בַּ ָיּזַע:
וּמכְ נְ סֵ י ִפ ְשׁ ִתּים י ְִהיוּ ﬠַ ָ
ֹאשׁם ִ
44:18פַּ אֲ ֵרי פִ ְשׁ ִתּים י ְִהיוּ ﬠַ ל־ר ָ
ת־בּגְ ֵדיהֶ ם אֲ ֶשׁר־הֵ מָּ ה ְמ ָשׁ ְר ִתם בָּ ם
ִ
ֵאתם אֶ ל־הֶ חָ צֵר הַ ִחיצוֹנָה אֶ ל־הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹנָה אֶ ל־הָ ﬠָ ם יִפְ ְשׁטוּ אֶ
וּבצ ָ
ְ 44:19
קֹּדשׁ וְלָ ְבשׁוּ ְבּג ִָדים אֲ חֵ ִרים וְל ֹא־ ְי ַק ְדּשׁוּ אֶ ת־הָ ﬠָ ם ְבּ ִבגְ ֵדיהֶ ם:
אוֹתם ְבּ ִל ְשׁכֹת הַ ֶ
ָ
ו ְִהנִּיחוּ
אשׁיהֶ ם:
ת־ר ֵ
ְשׁלֵּ חוּ כָּסוֹם יִכְ ְסמוּ אֶ ָ
ֹאשׁם ל ֹא ְיגַלֵּ חוּ וּפֶ ַרע ל ֹא י ַ
ְ 44:20ור ָ
ִימית:
ְ 44:21ו ַייִן ל ֹא־י ְִשׁתּוּ כָּל־כֹּהֵ ן ְבּבוֹאָ ם אֶ ל־הֶ חָ ֵצר הַ ְפּנ ִ
ם־בּתוּ ת ִמזֶּ ַרע בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל וְהָ אַ ְל ָמנָה אֲ ֶשׁר ִתּ ְה ֶיה אַ ְל ָמנָה
רוּשׁה ל ֹא־י ְִקחוּ לָ הֶ ם לְ נ ִָשׁים כִּ י ִא ְ
44:22וְאַ ְלמָ נָה וּגְ ָ
ִמכֹּהֵ ן י ִָקּחוּ:
יוֹדﬠֻם:
44:23וְאֶ ת־ﬠַ ִמּי יוֹרוּ בֵּ ין קֹ ֶדשׁ לְ חֹ ל וּבֵ ין־טָ מֵ א לְ טָ הוֹר ִ
קֹּתי ְבּכָל־מוֹﬠ ֲַדי
ֹתי וְאֶ ת־חֻ ַ
ל־ריב הֵ מָּ ה יַﬠַ ְמדוּ לשפט לְ ִמ ְשׁפָּ ט ְבּ ִמ ְשׁפָּ טַ י ושפטהו י ְִשׁפְּ טוּהו וְאֶ ת־תּוֹר ַ
44:24וְﬠַ ִ
י ְִשׁמֹרוּ וְאֶ ת־ ַשׁ ְבּתוֹתַ י י ְַק ֵדּשׁוּ:
44:25וְאֶ ל־מֵ ת אָ ָדם ל ֹא יָבוֹא ְלטָ ְמאָ ה כִּ י ִאם־לְ אָ ב וּלְ אֵ ם וּלְ בֵ ן וּלְ בַ ת לְ אָ ח וּלְ אָ חוֹת אֲ ֶשׁר־ל ֹא־הָ יְתָ ה לְ ִאישׁ
יִטַּ מָּ אוּ:
44:26וְאַ חֲ ֵרי טָ הֳ ָרתוֹ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים י ְִספְּ רוּ־לוֹ:
קֹּדשׁ י ְַק ִריב חַ טָּ אתוֹ נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
נִימית ְל ָשׁ ֵרת בַּ ֶ
קֹּדשׁ אֶ ל־הֶ חָ צֵ ר הַ ְפּ ִ
וּביוֹם בֹּאוֹ אֶ ל־הַ ֶ
ְ 44:27
ָתם:
ֹא־ת ְתּנוּ לָ הֶ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אֲ נִי אֲ חֻ זּ ָ
44:28וְהָ יְתָ ה לָ הֶ ם לְ נַחֲ לָ ה אֲ נִי נַחֲ לָ תָ ם וַאֲ חֻ זָּה ל ִ
44:29הַ ִמּנְ חָ ה וְהַ חַ ָטּאת וְהָ אָ ָשׁם הֵ ָמּה י ֹאכְ לוּם ְוכָל־חֵ ֶרם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל לָ הֶ ם י ְִהיֶה:
סוֹתיכֶם ִתּ ְתּנוּ לַ כֹּהֵ ן
אשׁית ﬠ ֲִר ֵ
רוּמוֹתיכֶם לַ כֹּהֲ נִים י ְִהיֶה ו ְֵר ִ
ֵ
רוּמת כֹּל ִמכֹּל ְתּ
ָל־תּ ַ
כּוּרי כֹל ְוכ ְ
ָל־בּ ֵ
אשׁית כּ ִ
44:30ו ְֵר ִ
לְ הָ נִיחַ ְבּ ָרכָה אֶ ל־בֵּ יתֶ :
וּמן־הַ ְבּהֵ מָ ה ל ֹא י ֹאכְ לוּ הַ כֹּהֲ נִים:
וּט ֵרפָ ה ִמן־הָ עוֹף ִ
44:31כָּל־נְבֵ לָ ה ְ
קֹדשׁ ִמן־הָ אָ ֶרץ ֹא ֶר חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף אֹ ֶר ְו רֹחַ ב
וּבהַ פִּ ילְ כֶם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְבּנַחֲ לָ ה תָּ ִרימוּ ְתרוּמָ ה לַ יהוָה ֶ
ְ 45:1
קֹדשׁ־הוּא ְבכָל־גְּ בוּלָ הּ סָ ִביב:
ﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף ֶ
קֹּדשׁ חֲ מֵ שׁ ֵמאוֹת בַּ חֲ ֵמשׁ מֵ אוֹת ְמ ֻרבָּ ע סָ ִביב וַחֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה ִמגְ ָרשׁ לוֹ סָ ִביב:
45:2י ְִהיֶה ִמ ֶזּה אֶ ל־הַ ֶ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ ִפים וּבוֹ־י ְִהיֶה הַ ִמּ ְק ָדּשׁ קֹ ֶדשׁ
וּמן־הַ ִמּ ָדּה הַ זּ ֹאת תָּ מוֹד ֹא ֶר חמש חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ְורֹחַ ב ﬠ ֶ
ִ 45:3
ָק ָד ִשׁים:
קֹדשׁ ִמן־הָ אָ ֶרץ הוּא לַ כֹּהֲ נִים ְמ ָשׁ ְרתֵ י הַ ִמּ ְק ָדּשׁ י ְִהיֶה הַ ְקּ ֵר ִבים לְ ָשׁ ֵרת אֶ ת־יְהוָה וְהָ יָה לָ הֶ ם ָמקוֹם לְ בָ ִתּים
ֶ 45:4
וּמ ְק ָדּשׁ לַ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ִ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים רֹחַ ב יהיה וְהָ יָה לַ ְלוִיִּ ם ְמ ָשׁ ְרתֵ י הַ בַּ יִת לָ הֶ ם לַ אֲ חֻ ָזּה ﬠָ ִרים
45:5וַחֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ֹא ֶר וַﬠ ֶ
לָ ָשׁבֶ ת:
רוּמת הַ קֹּ ֶדשׁ ְלכָל־בֵּ ית
45:6וַאֲ חֻ זַּת הָ ﬠִ יר ִתּ ְתּנוּ חֲ מֵ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים רֹחַ ב ְו ֹא ֶר חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ְלﬠ ַֻמּת ְתּ ַ
י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִהיֶה:
ל־פּנֵי אֲ חֻ זַּת הָ ﬠִ יר
קֹּדשׁ וְלַ אֲ חֻ זַּת הָ ﬠִ יר אֶ ל־פְּ נֵי ְתרוּמַ ת־הַ קֹּ ֶדשׁ וְאֶ ְ
רוּמת הַ ֶ
וּמזֶּה ִל ְת ַ
45:7וְלַ נּ ִָשׂיא ִמזֶּה ִ
ימה וְאֹ ֶר ְלﬠֻמּוֹת אַ חַ ד הַ חֲ לָ ִקים ִמגְּ בוּל יָם אֶ ל־גְּ בוּל ָק ִדימָ ה:
ת־ק ְד ָמ ה ָק ִד ָ
ֵ
וּמפְּ אַ
ִמפְּ אַ ת־יָם יָמָּ ה ִ
45:8לָ אָ ֶרץ י ְִהיֶה־לּוֹ לַ אֲ חֻ זָּה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא־יוֹנוּ עוֹד ְנ ִשׂיאַ י אֶ ת־ﬠַ ִמּי וְהָ אָ ֶרץ י ְִתּנוּ ְלבֵ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל
לְ ִשׁ ְבטֵ יהֶ ם:
וּמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה ﬠֲשׂוּ הָ ִרימוּ גְ רֻ שֹׁתֵ יכֶם ֵמﬠַ ל
45:9כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ַרב־לָ כֶם ְנ ִשׂיאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל חָ מָ ס וָשֹׁד הָ ִסירוּ ִ
ﬠַ ִמּי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
ת־צֶד ק י ְִהי לָ כֶם:
ֶ
45:10מ ֹאזְ נֵי־צ ֶֶדק וְאֵ יפַ ת־צ ֶֶד ק וּבַ
תּכֶן אֶ חָ ד י ְִהיֶה לָ ֵשׂאת מַ ﬠְ ַשׂר הַ חֹ מֶ ר הַ בָּ ת ַוﬠ ֲִשׂ ִירת הַ חֹ ֶמ ר הָ אֵ יפָ ה אֶ ל־הַ חֹ מֶ ר י ְִהיֶה
45:11הָ אֵ יפָ ה וְהַ בַּ ת ֹ
ַמ ְתכֻּנְתּוֹ:
ֲשׂ ָרה וַחֲ ִמ ָשּׁה ֶשׁ ֶקל הַ ָמּנֶה י ְִהיֶה לָ כֶם:
45:12וְהַ ֶשּׁ ֶקל ﬠֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה ﬠֶ ְשׂ ִרים ְשׁ ָק ִלים חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים ְשׁ ָק ִלים ﬠ ָ
יתם הָ אֵ יפָ ה ֵמחֹ ֶמר הַ ְשּׂעֹ ִרים:
רוּמה אֲ ֶשׁר ָתּ ִרימוּ ִשׁ ִשּׁית הָ אֵ יפָ ה ֵמחֹ ֶמר הַ ִח ִטּים ו ְִשׁ ִשּׁ ֶ
45:13ז ֹאת הַ ְתּ ָ
ֲשׂ ֶרת הַ בַּ ִתּים חֹ ֶמ ר:
ֲשׂ ֶרת הַ בַּ ִתּים חֹ ֶמר כִּ י־ﬠ ֶ
45:14וְחֹ ק הַ ֶשּׁמֶ ן הַ בַּ ת הַ ֶשּׁ ֶמן ַמ ְﬠ ַשׂר הַ בַּ ת ִמן־הַ כֹּר ﬠ ֶ

ְשׂה־אַ חַ ת ִמן־הַ צּ ֹאן ִמן־הַ מָּ אתַ יִם ִממַּ ְשׁ ֵקה י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְנחָ ה וּלְ עוֹלָ ה ו ְִל ְשׁלָ ִמים לְ כַפֵּ ר ﬠֲלֵ יהֶ ם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי
45:15ו ֶ
יְהוִה:
45:16כֹּל הָ ﬠָ ם הָ אָ ֶרץ י ְִהיוּ אֶ ל־הַ ְתּ רוּמָ ה הַ זּ ֹאת לַ נּ ִָשׂיא ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל:
45:17וְﬠַ ל־הַ נּ ִָשׂיא י ְִהיֶה הָ עוֹלוֹת וְהַ ִמּ ְנחָ ה וְהַ נֵּסֶ בַּ חַ גִּ ים וּבֶ חֳ ָד ִשׁים וּבַ ַשּׁבָּ תוֹת ְבּכָל־מוֹﬠ ֲֵדי בֵּ ית ִי ְשׂ ָראֵ ל
ֲשׂה אֶ ת־הַ חַ טָּ את וְאֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה וְאֶ ת־הָ עוֹלָ ה וְאֶ ת־הַ ְשּׁלָ ִמים לְ כַפֵּ ר ְבּﬠַ ד בֵּ ית־י ְִשׂ ָראֵ ל:
הוּא־ ַיﬠ ֶ
את אֶ ת־הַ ִמּ ְק ָדּשׁ:
45:18כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה בָּ ִראשׁוֹן ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ ִתּ ַקּח פַּ ר־בֶּ ן־בָּ ָקר ָתּ ִמים ו ְִח ֵטּ ָ
ל־מזוּזַת ַשׁﬠַ ר
ל־מזוּזַת הַ בַּ ִית וְאֶ ל־אַ ְרבַּ ע ִפּנּוֹת הָ ֲﬠז ָָרה לַ ִמּזְ בֵּ חַ וְﬠַ ְ
45:19וְלָ ַקח הַ כֹּהֵ ן ִמ ַדּם הַ חַ טָּ את ְונָתַ ן אֶ ְ
ִימית:
הֶ חָ ֵצר הַ פְּ נ ִ
וּמפֶּ ִתי וְכִ פַּ ְר ֶתּם אֶ ת־הַ בָּ יִת:
שׁגֶה ִ
ֲשׂה ְבּ ִשׁ ְבﬠָ ה בַ חֹ ֶדשׁ ֵמ ִאישׁ ֹ
ְ 45:20וכֵן ַתּﬠ ֶ
45:21בָּ ִראשׁוֹן ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם הַ פָּ סַ ח חָ ג ְשׁ ֻבעוֹת י ִָמים ַמצּוֹת יֵאָ כֵל:
וּבﬠַ ד כָּל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ פַּ ר חַ טָּ את:
45:22וְﬠָ ָשׂה הַ נּ ִָשׂיא בַּ יּוֹם הַ הוּא בַּ ﬠֲדוֹ ְ
ימם לַ יּוֹם ִשׁ ְבﬠַ ת הַ יּ ִָמים וְחַ ָטּאת
ילים ְתּ ִמ ִ
ֲשׂה עוֹלָ ה לַ יהוָה ִשׁ ְבﬠַ ת פָּ ִרים ו ְִשׁ ְבﬠַ ת אֵ ִ
45:23ו ְִשׁ ְבﬠַ ת יְמֵ י־הֶ חָ ג יַﬠ ֶ
ְשׂ ִﬠיר ִﬠזִּ ים לַ יּוֹם:
ְשׁמֶ ן ִהין לָ אֵ יפָ ה:
ֲשׂה ו ֶ
וּמ ְנחָ ה אֵ יפָ ה לַ פָּ ר וְאֵ יפָ ה לָ אַ יִל יַﬠ ֶ
ִ 45:24
ֲשׂה כָאֵ לֶּ ה ִשׁ ְבﬠַ ת הַ יּ ִָמים כַּחַ ָטּאת כָּעֹלָ ה ְוכ ִַמּ ְנחָ ה
45:25בַּ ְשּׁ ִביﬠִ י בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ בֶּ חָ ג יַﬠ ֶ
ַשּׁמֶ ן:
ְוכ ָ
וּביוֹם הַ ַשּׁבָּ ת יִפָּ תֵ חַ
ֲשׂה ְ
ִימית הַ ֹפּנֶה ָק ִדים י ְִהיֶה סָ גוּר ֵשׁ ֶשׁת י ְֵמי הַ ַמּﬠ ֶ
46:1כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ַשׁﬠַ ר הֶ חָ ֵצ ר הַ פְּ נ ִ
וּביוֹם הַ חֹ ֶדשׁ יִפָּ תֵ חַ :
ְ
ת־שׁלָ מָ יו
ְ
ל־מזוּזַת הַ ַשּׁﬠַ ר וְﬠָ שׂוּ הַ כֹּהֲ ִנים אֶ ת־עוֹלָ תוֹ וְאֶ
46:2וּבָ א הַ נּ ִָשׂיא ֶדּ ֶר אוּלָ ם הַ ַשּׁﬠַ ר ִמחוּץ ְוﬠָ ַמד ﬠַ ְ
ל־מ ְפתַּ ן הַ ַשּׁﬠַ ר ְו ָיצָא וְהַ ַשּׁﬠַ ר ל ֹא־יִסָּ גֵר ﬠַ ד־הָ ﬠָ ֶרב:
ו ְִה ְשׁתַּ חֲ וָה ﬠַ ִ
46:3ו ְִה ְשׁתַּ חֲ ווּ ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ פֶּ ַתח הַ ַשּׁﬠַ ר הַ הוּא בַּ ַשּׁבָּ תוֹת וּבֶ חֳ ָד ִשׁים לִ פְ ֵני יְהוָה:
ימם וְאַ יִל תָּ ִמים:
46:4וְהָ עֹלָ ה אֲ ֶשׁר־י ְַק ִרב הַ נּ ִָשׂיא לַ יהוָה ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ִשׁ ָשּׁה כְ בָ ִשׂים ְתּ ִמ ִ
ְשׁמֶ ן ִהין לָ אֵ יפָ ה:
וּמ ְנחָ ה אֵ יפָ ה לָ אַ יִל וְלַ כְּ בָ ִשׂים ִמ ְנחָ ה מַ תַּ ת יָדוֹ ו ֶ
ִ 46:5
ימם י ְִהיוּ:
ְשׁ ֶשׁת כְּ בָ ִשׂם וָאַ יִל ְתּ ִמ ִ
ימם ו ֵ
וּביוֹם הַ חֹ ֶדשׁ פַּ ר בֶּ ן־בָּ ָקר ְתּ ִמ ִ
ְ 46:6
ְשׁ ֶמן ִהין לָ אֵ יפָ ה:
ֲשׂה ִמ ְנחָ ה וְלַ כְּ בָ ִשׂים כַּאֲ ֶשׁר תַּ ִשּׂיג יָדוֹ ו ֶ
46:7וְאֵ יפָ ה לַ פָּ ר וְאֵ יפָ ה לָ אַ יִל יַﬠ ֶ
וּב ַד ְרכּוֹ יֵצֵ א:
וּבבוֹא הַ נּ ִָשׂיא ֶדּ ֶר אוּלָ ם הַ ַשּׁﬠַ ר יָבוֹא ְ
ְ 46:8
־שׁﬠַ ר ֶנגֶב וְהַ בָּ א
־שׁﬠַ ר צָפוֹן לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ות יֵצֵא ֶדּ ֶר ַ
וּבבוֹא ﬠַ ם־הָ אָ ֶרץ לִ פְ נֵי יְהוָה בַּ מּוֹﬠ ֲִדים הַ בָּ א ֶדּ ֶר ַ
ְ 46:9
־שׁﬠַ ר צָפוֹנָה ל ֹא יָשׁוּב ֶדּ ֶר הַ ַשּׁﬠַ ר אֲ ֶשׁר־בָּ א בוֹ כִּ י נִכְ חוֹ יצאו יֵ ֵצא:
־שׁﬠַ ר ֶנגֶב יֵ ֵצא ֶדּ ֶר ַ
ֶדּ ֶר ַ
וּבצֵאתָ ם יֵצֵאוּ:
46:10וְהַ נּ ִָשׂיא ְבּתוֹכָם ְבּבוֹאָ ם יָבוֹא ְ
ְשׁ ֶמן ִהין לָ אֵ יפָ ה:
46:11וּבַ חַ גִּ ים וּבַ מּוֹﬠ ֲִדים ִתּ ְהיֶה הַ ִמּ ְנחָ ה אֵ יפָ ה לַ פָּ ר וְאֵ יפָ ה לָ אַ יִל וְלַ כְּ בָ ִשׂים ַמ ַתּת יָדוֹ ו ֶ
אוֹ־שׁלָ ִמים נ ְָדבָ ה לַ יהוָה וּפָ ַתח לוֹ אֶ ת הַ ַשּׁﬠַ ר הַ פֹּ נֶה ָק ִדים וְﬠָ ָשׂה אֶ ת־עֹלָ תוֹ
ְ
נְדבָ ה עוֹלָ ה
ֲשׂה הַ נּ ִָשׂיא ָ
46:12וְכִ י־יַﬠ ֶ
ֲשׂה ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ְו ָיצָא וְסָ גַר אֶ ת־הַ ַשּׁﬠַ ר אַ חֲ ֵרי צֵאתוֹ:
ת־שׁלָ מָ יו כַּאֲ ֶשׁ ר ַיﬠ ֶ
ְ
וְאֶ
ֲשׂה אֹתוֹ:
ֲשׂה עוֹלָ ה לַ יּוֹם לַ יהֹ וָה בַּ בּ ֶֹקר בַּ ֹבּ ֶקר תַּ ﬠ ֶ
ן־שׁנָתוֹ ָתּ ִמים תַּ ﬠ ֶ
ְ 46:13וכֶבֶ שׂ בֶּ ְ
ישׁית הַ ִהין לָ רֹס אֶ ת־הַ סֹּלֶ ת ִמ ְנחָ ה לַ יהוָה
ֲשׂה ﬠָ לָ יו בַּ בּ ֶֹקר בַּ ֹבּ ֶקר ִשׁ ִשּׁית הָ אֵ יפָ ה ְו ֶשׁמֶ ן ְשׁ ִל ִ
וּמנְ חָ ה תַ ﬠ ֶ
ִ 46:14
חֻ קּוֹת עוֹלָ ם תָּ ִמיד:
46:15ועשו יַﬠֲשׂוּ אֶ ת־הַ כֶּבֶ שׂ וְאֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה וְאֶ ת־הַ ֶשּׁמֶ ן בַּ בּ ֶֹקר בַּ ֹבּ ֶקר עוֹלַ ת ָתּ ִמיד:
46:16כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהֹ וִה כִּ י־יִתֵּ ן הַ נּ ִָשׂיא מַ תָּ נָה ְל ִאישׁ ִמבָּ נָיו נַחֲ לָ תוֹ ִהיא לְ בָ נָיו ִתּ ְהיֶה אֲ חֻ זָּתָ ם ִהיא ְבּנַחֲ לָ ה:
ְשׁבַ ת לַ נּ ִָשׂיא אַ נַחֲ לָ תוֹ בָּ נָיו לָ הֶ ם
ד־שׁנַת הַ ְדּרוֹר ו ָ
ְתה לּוֹ ﬠַ ְ
46:17וְכִי־יִתֵּ ן מַ תָּ נָה ִמנַּחֲ לָ תוֹ לְ אַ חַ ד מֵ ﬠֲבָ ָדיו וְהָ י ָ
ִתּ ְהיֶה:
46:18וְל ֹא־י ִַקּח הַ נּ ִָשׂיא ִמנַּחֲ לַ ת הָ ﬠָ ם ְלהוֹנֹתָ ם ֵמאֲ חֻ זָּתָ ם ֵמאֲ חֻ זָּתוֹ יַ ְנ ִחל אֶ ת־בָּ נָיו ְלמַ ﬠַ ן אֲ ֶשׁר ל ֹא־יָפֻצוּ ﬠַ ִמּי ִאישׁ
מֵ אֲ חֻ זָּתוֹ:
ֵה־שׁם ָמקוֹם
קֹּדשׁ אֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים הַ פֹּ נוֹת צָפוֹנָה ו ְִהנּ ָ
ַ 46:19וי ְִביאֵ נִי בַ מָּ בוֹא אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־כֶּתֶ ף הַ ַשּׁﬠַ ר אֶ ל־הַ לִּ ְשׁכוֹת הַ ֶ
ָתיִם י ָָמּה:
בירכתם בַּ יּ ְַרכ ַ
לוּ־שׁם הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת־הָ אָ ָשׁם וְאֶ ת־הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר י ֹאפוּ אֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה
ָ
46:20וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י זֶה הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר יְבַ ְשּׁ
לְ ִב ְל ִתּי הוֹצִ יא אֶ ל־הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹנָה ְל ַק ֵדּשׁ אֶ ת־הָ ﬠָ ם:
ירנִי אֶ ל־אַ ְרבַּ ﬠַ ת ִמ ְקצוֹﬠֵ י הֶ חָ ֵצר ו ְִהנֵּה חָ ֵצר ְבּ ִמ ְקצֹﬠַ הֶ חָ ֵצר חָ צֵ ר ְבּ ִמ ְקצֹﬠַ
46:21וַיּוֹצִ יאֵ נִי אֶ ל־הֶ חָ ֵצר הַ ִחי ֹצנָה וַ ַיּﬠ ֲִב ֵ
הֶ חָ ֵצר:
וּשׁ ִשׁים רֹחַ ב ִמ ָדּה אַ חַ ת ְלאַ ְרבַּ ְﬠ ָתּם ְמהֻ ְקצָ עוֹת:
ְ 46:22בּאַ ְרבַּ ﬠַ ת ִמ ְקצֹעוֹת הֶ חָ צֵ ר חֲ צֵ רוֹת ְקטֻ רוֹת אַ ְרבָּ ִﬠים אֹ ֶר ְ
וּמבַ ְשּׁלוֹת ﬠָ שׂוּי ִמתַּ חַ ת הַ ִטּירוֹת סָ ִביב:
46:23וְטוּר סָ ִביב בָּ הֶ ם סָ ִביב לְ אַ ְרבַּ ﬠְ תָּ ם ְ

לוּ־שׁם ְמ ָשׁ ְרתֵ י הַ בַּ יִת אֶ ת־זֶבַ ח הָ ﬠָ ם:
ָ
46:24וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ י אֵ לֶּ ה בֵּ ית הַ ְמבַ ְשּׁלִ ים אֲ ֶשׁר יְבַ ְשּׁ
י־פנֵי הַ בַּ יִת ָק ִדים וְהַ ַמּיִם יֹ ְר ִדים
ימה כִּ ְ
47:1וַי ְִשׁבֵ נִי אֶ ל־פֶּ תַ ח הַ בַּ יִת ו ְִהנֵּה־מַ יִם יֹ צְ ִאים ִמתַּ חַ ת ִמ ְפ ַתּן הַ בַּ יִת ָק ִד ָ
ֶתף הַ בַּ יִת הַ יְמָ נִית ִמ ֶנּגֶב לַ ִמּזְ בֵּ חַ :
ִמתַּ חַ ת ִמכּ ֶ
ֵה־מיִם ְמפַ כִּ ים ִמן־הַ כּ ֵָתף
ל־שׁﬠַ ר הַ חוּץ ֶדּ ֶר הַ פּוֹנֶה ָק ִדים ו ְִהנּ ַ
־שׁﬠַ ר צָפוֹנָה וַי ְִסבֵּ ִני ֶדּ ֶר חוּץ אֶ ַ
47:2וַיּוֹצִ אֵ נִי ֶדּ ֶר ַ
הַ יְמָ נִית:
ְ 47:3בּצֵאת־הָ ִאישׁ ָק ִדים ְו ָקו ְבּיָדוֹ וַיָּמָ ד אֶ לֶ ף בָּ אַ מָּ ה וַ ַיּﬠ ֲִב ֵרנִי בַ מַּ יִם ֵמי אָ ְפסָ יִם:
47:4וַיָּמָ ד אֶ לֶ ף וַ ַיּﬠ ֲִב ֵרנִי בַ ַמּיִם מַ יִם ִבּ ְר ָכּיִם וַיּ ָָמד אֶ לֶ ף וַ ַיּﬠ ֲִב ֵרנִי ֵמי מָ ְת ָניִם:
47:5וַיָּמָ ד אֶ לֶ ף נַחַ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־אוּכַל לַ ֲﬠבֹר כִּ י־גָאוּ הַ מַּ יִם מֵ י ָשׂחוּ נַחַ ל אֲ ֶשׁר ל ֹא־יֵﬠָ בֵ ר:
ַיּוֹל ֵכ ִני ַוי ְִשׁבֵ ִני ְשׂפַ ת הַ נָּחַ ל:
ית בֶ ן־אָ ָדם ו ִ
ֹאמר אֵ לַ י הֲ ָר ִא ָ
47:6וַיּ ֶ
וּמזֶּה:
ל־שׂפַ ת הַ נַּחַ ל ﬠֵ ץ ַרב ְמאֹד ִמזֶּה ִ
ְ 47:7בּשׁוּבֵ נִי ו ְִהנֵּה אֶ ְ
מּוּצָאים
ִ
ֹאמר אֵ לַ י הַ ַמּיִם הָ אֵ לֶּ ה יוֹצְ ִאים אֶ ל־הַ גְּ ִלילָ ה הַ ַקּ ְדמוֹנָה ְוי ְָרדוּ ﬠַ ל־הָ ﬠ ֲָרבָ ה וּבָ אוּ הַ יָּמָּ ה אֶ ל־הַ יָּמָּ ה הַ
47:8וַיּ ֶ
ונרפאו ְו ִנ ְרפּוּ הַ מָּ יִם:
47:9וְהָ יָה כָל־נֶפֶ שׁ חַ יָּה אֲ ֶשׁר־י ְִשׁרֹץ אֶ ל כָּל־אֲ ֶשׁר יָבוֹא ָשׁם נַחֲ לַ יִם י ְִחיֶה וְהָ יָה הַ ָדּגָה ַרבָּ ה ְמ ֹאד כִּ י בָ אוּ ָשׁמָּ ה
הַ ַמּיִם הָ אֵ לֶּ ה ְוי ֵָר ְפאוּ וָחָ י כֹּל אֲ ֶשׁר־יָבוֹא ָשׁמָּ ה הַ נָּחַ ל:
47:10וְהָ יָה יעמדו ﬠָ ְמדוּ ﬠָ לָ יו ַדּוָּגִ ים ֵמﬠֵ ין גּ ִֶדי וְﬠַ ד־ﬠֵ ין ﬠֶ גְ לַ יִם ִמ ְשׁטוֹחַ לַ חֲ ָר ִמים י ְִהיוּ ְל ִמינָה ִתּ ְהיֶה ְדג ָָתם כִּ ְדגַת
הַ יָּם הַ גָּדוֹל ַרבָּ ה ְמאֹד:
47:11בצאתו ִבּצּ ֹאתָ יו וּגְ בָ אָ יו ְול ֹא י ֵָרפְ אוּ לְ מֶ לַ ח נִתָּ נוּ:
וּמזֶּה כָּל־ﬠֵ ץ־מַ אֲ כָל ל ֹא־יִבּוֹל ﬠָ לֵ הוּ ְול ֹא־ ִיתֹּם פִּ ְריוֹ לָ חֳ ָד ָשׁיו ְיבַ כֵּר כִּ י
ל־שׂפָ תוֹ ִמזֶּה ִ
47:12וְﬠַ ל־הַ נַּחַ ל יַﬠֲלֶ ה ﬠַ ְ
מֵ ימָ יו ִמן־הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הֵ מָּ ה יוֹצְ ִאים והיו וְהָ יָה פִ ְריוֹ לְ מַ אֲ כָל וְﬠָ לֵ הוּ לִ ְתרוּפָ ה:
47:13כֹּה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יְהוִה גֵּה גְ בוּל אֲ ֶשׁ ר ִתּ ְתנַחֲ לוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ לִ ְשׁנֵי ﬠָ ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל יוֹסֵ ף חֲ בָ ִלים:
ֹתיכֶם ְונ ְָפלָ ה הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת לָ כֶם ְבּנַחֲ לָ ה:
אתי אֶ ת־י ִָדי לְ ִתתָּ הּ לַ אֲ ב ֵ
ָשׂ ִ
47:14וּ ְנחַ לְ ֶתּם אוֹתָ הּ ִאישׁ כְּ אָ ִחיו אֲ ֶשׁר נ ָ
ְ 47:15וזֶה גְּ בוּל הָ אָ ֶרץ ִל ְפאַ ת צָפוֹנָה ִמן־הַ יָּם הַ גָּדוֹל הַ ֶדּ ֶר חֶ ְת ן לְ בוֹא צְ ָד ָדה:
רוֹתה ִס ְב ַריִם אֲ ֶשׁר בֵּ ין־גְּ בוּל ַדּ ֶמּ ֶשׂק וּבֵ ין גְּ בוּל חֲ ָמת חָ צֵ ר הַ ִתּיכוֹן אֲ ֶשׁר אֶ ל־גְּ בוּל חַ ְו ָרן:
47:16חֲ ָמת בֵּ ָ
47:17וְהָ יָה גְ בוּל ִמן־הַ יָּם חֲ ַצר ﬠֵ ינוֹן גְּ בוּל ַדּ ֶמּ ֶשׂק וְצָפוֹן צָ פוֹנָה וּגְ בוּל חֲ ָמת ז ֹאת ְפּאַ ת צָפוֹן:
וּמבֵּ ין אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יּ ְַר ֵדּן ִמגְּ בוּל ﬠַ ל־הַ יָּם הַ ַקּ ְדמוֹנִי
וּמבֵּ ין הַ גִּ לְ ﬠָ ד ִ
ין־דּמֶּ ֶשׂ ק ִ
וּמבֵּ ַ
47:18וּפְ אַ ת ָק ִדים ִמבֵּ ין חַ ו ְָרן ִ
תָּ מָ ר ז ֹאת פְּ אַ ת ָק ִדימָ ה:
ת־תּימָ נָה נֶגְ בָּ ה:
ֵ
ד־מי ְמ ִריבוֹת ָק ֵדשׁ נַחֲ לָ ה אֶ ל־הַ יָּם הַ גָּדוֹל ז ֹאת פְּ אַ
וּפאַ ת ֶנגֶב ֵתּימָ נָה ִמתָּ מָ ר ﬠַ ֵ
ְ 47:19
וּפאַ ת־יָם הַ יָּם הַ גָּדוֹל ִמגְּ בוּל ﬠַ ד־ ֹנכַח ְלבוֹא חֲ מָ ת ז ֹאת ְפּאַ ת־יָם:
ְ 47:20
47:21ו ְִחלַּ ְק ֶתּם אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת לָ כֶם לְ ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ר־הוֹלדוּ בָ נִים ְבּתוֹכְ כֶם וְהָ יוּ לָ ֶכם כְּ אֶ זְ ָרח
ִ
וּלהַ גּ ִֵרים הַ גּ ִָרים ְבּתוֹכְ כֶם אֲ ֶשׁ
47:22וְהָ יָה ַתּ ִפּלוּ אוֹתָ הּ ְבּנַחֲ לָ ה לָ כֶם ְ
ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִא ְתּכֶם יִפְּ לוּ ְבנַחֲ לָ ה ְבּתוֹ ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
47:23וְהָ יָה בַ ֵשּׁבֶ ט אֲ ֶשׁר־גָּר הַ גֵּר ִאתּוֹ ָשׁם ִתּ ְתּנוּ נַחֲ לָ תוֹ נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
48:1וְאֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת הַ ְשּׁבָ ִטים ִמ ְקצֵ ה צָפוֹנָה אֶ ל־יַד ֶדּ ֶר ־חֶ ְת ן לְ בוֹא־חֲ ָמת חֲ צַר ﬠֵ ינָן גְּ בוּל ַדּ ֶמּ ֶשׂק צָפוֹנָה אֶ ל־יַד
ת־ק ִדים הַ יָּם ָדּן אֶ חָ ד:
ָ
חֲ מָ ת וְהָ יוּ־לוֹ פְ אַ
48:2וְﬠַ ל גְּ בוּל ָדּן ִמפְּ אַ ת ָק ִדים ﬠַ ד־פְּ אַ ת־יָמָּ ה אָ ֵשׁר אֶ חָ ד:
48:3וְﬠַ ל גְּ בוּל אָ ֵשׁר ִמפְּ אַ ת ָק ִדימָ ה וְﬠַ ד־פְּ אַ ת־יָמָּ ה נַפְ תָּ לִ י אֶ חָ ד:
ַשּׁה אֶ חָ ד:
ד־פּאַ ת־יָמָּ ה ְמנ ֶ
48:4וְﬠַ ל גְּ בוּל נַפְ תָּ לִ י ִמפְּ אַ ת ָק ִדמָ ה ﬠַ ְ
ַשּׁה ִמפְּ אַ ת ָק ִד ָמה ﬠַ ד־פְּ אַ ת־יָמָּ ה אֶ פְ ַר ִים אֶ חָ ד:
48:5וְﬠַ ל גְּ בוּל ְמנ ֶ
48:6וְﬠַ ל גְּ בוּל אֶ פְ ַריִם ִמפְּ אַ ת ָק ִדים וְﬠַ ד־פְּ אַ ת־יָמָּ ה ְראוּבֵ ן אֶ חָ ד:
ְהוּדה אֶ חָ ד:
48:7וְﬠַ ל גְּ בוּל ְראוּבֵ ן ִמפְּ אַ ת ָק ִדים ﬠַ ד־פְּ אַ ת־יָמָּ ה י ָ
ְהוּדה ִמפְּ אַ ת ָק ִדים ﬠַ ד־פְּ אַ ת־יָמָּ ה ִתּ ְהיֶה הַ ְתּרוּמָ ה אֲ ֶשׁר־תָּ ִרימוּ חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ֹרחַ ב
48:8וְﬠַ ל גְּ בוּל י ָ
ד־פּאַ ת־י ָָמּה וְהָ יָה הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּתוֹכוֹ:
וְאֹ ֶר כְּ אַ חַ ד הַ חֲ לָ ִקים ִמ ְפּאַ ת ָק ִדימָ ה ﬠַ ְ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים:
רוּמה אֲ ֶשׁר ָתּ ִרימוּ לַ יהוָה אֹ ֶר חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ְורֹחַ ב ﬠ ֶ
48:9הַ ְתּ ָ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים ו ְָק ִדימָ ה
48:10וּלְ אֵ לֶּ ה ִתּ ְהיֶה ְתרוּמַ ת־הַ קֹּ ֶדשׁ לַ כֹּהֲ נִים צָפוֹנָה חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ְוי ָָמּה רֹחַ ב ﬠ ֶ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים ְונֶגְ בָּ ה ֹא ֶר חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף וְהָ יָה ִמ ְק ַדּשׁ־יְהוָה ְבּתוֹכוֹ:
רֹחַ ב ﬠ ֶ
ֹא־תעוּ ִבּ ְתעוֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ָתּעוּ
48:11לַ כֹּהֲ נִים הַ ְמ ֻק ָדּשׁ ִמ ְבּנֵי צָדוֹק אֲ ֶשׁר ָשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁמַ ְר ִתּי אֲ ֶשׁר ל ָ
הַ לְ וִיִּ ם:
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים אֶ ל־גְּ בוּל הַ ְלוִיִּ ם:
רוּמת הָ אָ ֶרץ ֶ
רוּמיָּה ִמ ְתּ ַ
48:12וְהָ יְתָ ה לָ הֶ ם ְתּ ִ

ֲשׂ ֶרת אֲ לָ ִפים כָּל־ ֹא ֶר חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים
48:13וְהַ לְ וִיִּ ם לְ ﬠֻמַּ ת גְּ בוּל הַ כֹּהֲ נִים חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ֹא ֶר ְו רֹחַ ב ﬠ ֶ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים:
אֶ לֶ ף ְורֹחַ ב ﬠ ֶ
י־קֹדשׁ לַ יהוָה:
ֶ
אשׁית הָ אָ ֶרץ כִּ
ְ 48:14ול ֹא־י ְִמכְּ רוּ ִממֶּ נּוּ ְול ֹא יָמֵ ר ְול ֹא יעבור יַﬠ ֲִביר ֵר ִ
ְתה הָ ִﬠיר
וּל ִמגְ ָרשׁ וְהָ י ָ
מוֹשׁב ְ
ָ
ל־פּנֵי חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף חֹ ל־הוּא לָ ִﬠיר לְ
נּוֹתר בָּ רֹחַ ב ﬠַ ְ
48:15וַחֲ ֵמ ֶשׁת אֲ לָ פִ ים הַ ָ
בתוכה ְבּתוֹכוֹ:
וּמפְּ אַ ת
48:16וְאֵ לֶּ ה ִמדּוֹתֶ יהָ פְּ אַ ת צָפוֹן חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ פִ ים וּפְ אַ ת־ ֶנגֶב חֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ ִפים ִ
ָק ִדים חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ פִ ים וּפְ אַ ת־י ָָמּה חֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ ִפים:
אתיִם ְויָמָּ ה
ימה חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ ַ
אתיִם ְו ָק ִד ָ
וּמ ָ
וּמאתַ יִם ְונֶגְ בָּ ה חֲ ִמ ִשּׁים ָ
48:17וְהָ יָה ִמגְ ָרשׁ לָ ִﬠיר צָפוֹנָה חֲ ִמ ִשּׁים ָ
חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ אתָ יִם:
רוּמת
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ ִפים י ָָמּה וְהָ יָה ְלﬠ ַֻמּת ְתּ ַ
ֲשׂ ֶרת אֲ לָ פִ ים ָק ִדימָ ה וַﬠ ֶ
קֹּדשׁ ﬠ ֶ
48:18וְהַ נּוֹתָ ר בָּ ֹא ֶר לְ ﬠֻמַּ ת ְתּ רוּמַ ת הַ ֶ
עֹב ֵדי הָ ﬠִ יר:
קֹּדשׁ וְהָ יְתָ ה תבואתה ְתבוּאָ תוֹ לְ לֶ חֶ ם לְ ְ
הַ ֶ
48:19וְהָ עֹבֵ ד הָ ﬠִ יר יַﬠַ ְבדוּהוּ ִמכֹּל ִשׁ ְב טֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
קֹּדשׁ אֶ ל־אֲ חֻ זַּת
רוּמת הַ ֶ
ת־תּ ַ
ְ
יﬠית ָתּ ִרימוּ אֶ
רוּמה חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף בַּ חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף ְר ִב ִ
48:20כָּל־הַ ְתּ ָ
הָ ﬠִ יר:
ל־פּנֵי חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ְתּ רוּמָ ה
וּמזֶּה לִ ְתרוּמַ ת־הַ קֹּ ֶדשׁ וְלַ אֲ חֻ זַּת הָ ִﬠיר אֶ ְ
נּוֹתר לַ נּ ִָשׂיא ִמזֶּה ִ
48:21וְהַ ָ
קֹּדשׁ
וּמת הַ ֶ
ְתה ְתּר ַ
ﬠַ ד־גְּ בוּל ָק ִדימָ ה ְויָמָּ ה ﬠַ ל־פְּ נֵי חֲ ִמ ָשּׁה וְﬠֶ ְשׂ ִרים אֶ לֶ ף ﬠַ ל־גְּ בוּל יָמָּ ה ְלﬠ ַֻמּת חֲ לָ ִקים לַ נּ ִָשׂיא וְהָ י ָ
וּמ ְק ַדּשׁ הַ בַּ יִת בתוכה ְבּתוֹכוֹ:
ִ
ְהוּדה וּבֵ ין גְּ בוּל ִבּנְ י ִָמן לַ נּ ִָשׂיא י ְִהיֶה:
וּמאֲ חֻ זַּ ת הַ ְלוִיִּ ם וּמֵ אֲ חֻ ַזּת הָ ﬠִ יר ְבּתוֹ אֲ ֶשׁר לַ נּ ִָשׂיא י ְִהיֶה בֵּ ין גְּ בוּל י ָ
ֵ 48:22
ד־פּאַ ת־יָמָּ ה ִבּנְ י ִָמן אֶ חָ ד:
ימה ﬠַ ְ
ְ 48:23וי ֶֶתר הַ ְשּׁבָ ִטים ִמפְּ אַ ת ָק ִד ָ
ימה ﬠַ ד־פְּ אַ ת־י ָָמּה ִשׁ ְמ עוֹן אֶ חָ ד:
48:24וְﬠַ ל גְּ בוּל ִבּנְ י ִָמן ִמ ְפּאַ ת ָק ִד ָ
ִשׂשכָר אֶ חָ ד:
48:25וְﬠַ ל גְּ בוּל ִשׁ ְמעוֹן ִמפְּ אַ ת ָק ִדימָ ה ﬠַ ד־פְּ אַ ת־יָמָּ ה י ָ
ד־פּאַ ת־י ָָמּה זְ בוּלֻן אֶ חָ ד:
ימה ﬠַ ְ
ִשׂשכָר ִמ ְפּאַ ת ָק ִד ָ
48:26וְﬠַ ל גְּ בוּל י ָ
48:27וְﬠַ ל גְּ בוּל זְ בוּלֻן ִמ ְפּאַ ת ָק ִדמָ ה ﬠַ ד־פְּ אַ ת־יָמָּ ה גָּד אֶ חָ ד:
48:28וְﬠַ ל גְּ בוּל גָּד אֶ ל־פְּ אַ ת ֶנגֶב תֵּ ימָ נָה וְהָ יָה גְ בוּל ִמ ָתּמָ ר מֵ י ְמ ִריבַ ת ָק ֵדשׁ נַחֲ לָ ה ﬠַ ל־הַ יָּם הַ גָּדוֹל:
קוֹתם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה:
48:29ז ֹאת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר־תַּ פִּ ילוּ ִמנַּחֲ לָ ה לְ ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וְאֵ לֶּ ה מַ ְחלְ ָ
48:30וְאֵ לֶּ ה תּוֹצְ אֹת הָ ﬠִ יר ִמפְּ אַ ת ָצפוֹן חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ פִ ים ִמ ָדּה:
ְהוּדה אֶ חָ ד ַשׁﬠַ ר
לוֹשׁה צָפוֹנָה ַשׁﬠַ ר ְראוּבֵ ן אֶ חָ ד ַשׁﬠַ ר י ָ
ל־שׁמוֹת ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁﬠָ ִרים ְשׁ ָ
ְשׁﬠ ֲֵרי הָ ﬠִ יר ﬠַ ְ
48:31ו ַ
לֵ וִי אֶ חָ ד:
ְשׁﬠַ ר יוֹסֵ ף אֶ חָ ד ַשׁﬠַ ר ִבּ ְני ִָמן אֶ חָ ד ַשׁﬠַ ר
וּשׁﬠָ ִרים ְשׁ ָשׁה ו ַ
ימה חֲ ֵמשׁ ֵמאוֹת וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ פִ ים ְ
ל־פּאַ ת ָק ִד ָ
48:32וְאֶ ְ
ָדּן אֶ חָ ד:
ִשּׂשכָר אֶ חָ ד
וּשׁﬠָ ִרים ְשׁ ָשׁה ַשׁﬠַ ר ִשׁ ְמעוֹן אֶ חָ ד ַשׁﬠַ ר י ָ
48:33וּפְ אַ ת־נֶגְ בָּ ה חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ פִ ים ִמ ָדּה ְ
ַשׁﬠַ ר זְ בוּלֻן אֶ חָ ד:
48:34פְּ אַ ת־יָמָּ ה חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת וְאַ ְרבַּ ﬠַ ת אֲ לָ פִ ים ַשׁﬠ ֲֵריהֶ ם ְשׁ ָשׁה ַשׁﬠַ ר גָּד אֶ חָ ד ַשׁﬠַ ר אָ ֵשׁר אֶ חָ ד ַשׁﬠַ ר נַפְ ָתּלִ י
אֶ חָ ד:
ְשׁם־הָ ﬠִ יר ִמיּוֹם יְהוָה ָשׁמָּ ה:
מנָה ﬠָ ָשׂר אָ לֶ ף ו ֵ
48:35סָ ִביב ְשׁ ֹ
 Danielדניאל
ְרוּשׁלַ ִם וַ ָיּצַר ﬠָ לֶ יהָ :
ְהוּדה בָּ א נְבוּכ ְַדנֶא ַצּר מֶ לֶ ־בָּ בֶ ל י ָ
ִ 1:1בּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ לְ מַ לְ כוּת ְיהוֹי ִָקים מֶ לֶ ־י ָ
ץ־שׁנְ ﬠָ ר בֵּ ית אֱ הָ יו
וּמ ְקצָת כְּ לֵ י בֵ ית־הָ אֱ ִהים ַוי ְִביאֵ ם אֶ ֶר ִ
ְהוּדה ִ
1:2וַיִּ ֵתּן אֲ ֹדנָי ְבּיָדוֹ אֶ ת־יְהוֹי ִָקים ֶמלֶ ־י ָ
וְאֶ ת־הַ כֵּלִ ים הֵ ִביא בֵּ ית אוֹ ַצר אֱ הָ יו:
וּמן־הַ פַּ ְר ְתּ ִמים:
וּמ ֶזּ ַרע הַ ְמּלוּכָה ִ
1:3וַיּ ֹאמֶ ר הַ ֶמּלֶ לְ אַ ְשׁ ְפּנַז ַרב סָ ִריסָ יו לְ הָ ִביא ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
וּמ ִבינֵי מַ ָדּ ע וַאֲ ֶשׁר כֹּחַ
1:4יְלָ ִדים אֲ ֶשׁר אֵ ין־בָּ הֶ ם כָּל־מאום מוּם ְוטוֹבֵ י ַמ ְראֶ ה וּמַ ְשׂכִּ ילִ ים ְבּכָל־חָ כְ מָ ה וְיֹ ְדﬠֵ י ַדﬠַ ת ְ
בָּ הֶ ם לַ ֲﬠמֹד ְבּהֵ יכַל הַ מֶּ לֶ וּלֲלַ ְמּ ָדם סֵ פֶ ר וּלְ שׁוֹן כּ ְַשׂ ִדּים:
ָתם יַﬠַ ְמדוּ ִל ְפנֵי
וּמ ְקצ ָ
וּלג ְַדּלָ ם ָשׁנִ ים ָשׁלוֹשׁ ִ
וּמיֵּין ִמ ְשׁ ָתּיו ְ
ִ
1:5וַיְמַ ן לָ הֶ ם הַ מֶּ לֶ ְדּבַ ר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ ִמפַּ ת־בַּ ג הַ ֶמּלֶ
הַ מֶּ לֶ :
ישׁאֵ ל וַ ֲﬠז ְַריָה:
ְהוּדה ָדּ ִניֵּאל חֲ ַנ ְניָה ִמ ָ
1:6וַי ְִהי בָ הֶ ם ִמ ְבּנֵי י ָ
ישׁ וְלַ ֲﬠז ְַריָה ﬠֲבֵ ד
ישׁאֵ ל ֵמ ַ
וּל ִמ ָ
ָשׂם לְ ָד ִניֵּאל בֵּ לְ ְט ַשׁא ַצּר וְלַ חֲ ַנ ְניָה ַשׁ ְד ַר ְ
יסים ֵשׁמוֹת וַיּ ֶ
ָשׂם לָ הֶ ם ַשׂר הַ סָּ ִר ִ
1:7וַיּ ֶ
נְ גוֹ:
יסים אֲ ֶשׁ ר ל ֹא י ְִתגָּאָ ל:
וּביֵין ִמ ְשׁ ָתּיו וַיְבַ ֵקּשׁ ִמ ַשּׂר הַ סָּ ִר ִ
ְ
ָשׂם ָדּ ִניֵּאל ﬠַ ל־לִ בּוֹ אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְִתגָּאַ ל ְבּפַ ְתבַּ ג הַ מֶּ לֶ
1:8וַיּ ֶ
יסים:
וּל ַרחֲ ִמים לִ ְפנֵי ַשׂר הַ סָּ ִר ִ
ת־דּנִ יֵּאל ְלחֶ סֶ ד ְ
1:9וַיִּ ֵתּן הָ אֱ ִהים אֶ ָ

ת־מ ְשׁתֵּ יכֶם אֲ ֶשׁר לָ מָּ ה
ִ
ת־מאֲ כַלְ כֶם וְאֶ
ַ
יסים ְל ָדנִ יֵּאל י ֵָרא אֲ נִי אֶ ת־אֲ דֹנִי הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר ִמנָּה אֶ
אמר ַשׂר הַ סָּ ִר ִ
1:10וַיּ ֹ ֶ
ֹאשׁי לַ ֶמּלֶ :
ילכֶם ו ְִחיּ ְַב ֶתּם אֶ ת־ר ִ
ת־פּנֵיכֶם ֹזﬠֲפִ ים ִמן־הַ יְלָ ִדים אֲ ֶשׁר כְּ גִ ְ
ְ
י ְִראֶ ה אֶ
ישׁאֵ ל וַ ֲﬠז ְַריָה:
ל־דּנִ יֵּאל חֲ נַנְ יָה ִמ ָ
יסים ﬠַ ָ
1:11וַיּ ֹאמֶ ר ָדּ ִנ ֵיּאל אֶ ל־הַ ֶמּ ְלצַ ר אֲ ֶשׁר ִמנָּה ַשׂר הַ סָּ ִר ִ
ֲשׂ ָרה ְוי ְִתּנוּ־לָ נוּ ִמן־הַ זֵּ ר ִֹﬠים וְנ ֹאכְ לָ ה וּמַ יִם ְו ִנ ְשׁתֶּ ה:
1:12נַס־נָא אֶ ת־ﬠֲבָ ֶדי י ִָמים ﬠ ָ
ֲשׂה ﬠִ ם־ﬠֲבָ ֶדי :
ְ 1:13וי ֵָראוּ לְ פָ נֶי מַ ְראֵ ינוּ וּמַ ְראֵ ה הַ יְלָ ִדים הָ אֹכְ לִ ים אֵ ת פַּ ְתבַּ ג הַ מֶּ לֶ ְוכַאֲ ֶשׁר ִתּ ְראֵ ה ﬠ ֵ
ֲשׂ ָרה:
1:14וַיִּ ְשׁ ַמע לָ הֶ ם לַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וַ ְינַסֵּ ם י ִָמים ﬠ ָ
וּב ִריאֵ י בָּ ָשׂר ִמן־כָּל־הַ יְלָ ִדים הָ אֹכְ ִלים אֵ ת פַּ ְתבַּ ג הַ ֶמּלֶ :
ֲשׂ ָרה נִ ְראָ ה ַמ ְראֵ יהֶ ם טוֹב ְ
וּמ ְקצָת י ִָמים ﬠ ָ
ִ 1:15
ֹשׂא אֶ ת־פַּ ְתבָּ גָם ְויֵין ִמ ְשׁתֵּ יהֶ ם ְונֹתֵ ן לָ הֶ ם ז ְֵרעֹ נִים:
1:16וַי ְִהי הַ מֶּ לְ ַצר נ ֵ
1:17וְהַ יְלָ ִדים הָ אֵ לֶּ ה אַ ְרבַּ ְﬠתָּ ם נ ַָתן לָ הֶ ם הָ אֱ ִהים ַמ ָדּע וְהַ ְשׂכֵּל ְבּכָל־סֵ פֶ ר וְחָ כְ מָ ה ו ְָד ִניֵּאל הֵ ִבין ְבּ ָכל־חָ זוֹן
וַחֲ מוֹת:
יסים ִל ְפנֵי ְנ ֻבכ ְַד ֶנ ַצּר:
וּל ִמ ְקצָת הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר־אָ מַ ר הַ ֶמּלֶ לַ הֲ ִביאָ ם ַוי ְִביאֵ ם ַשׂר הַ סָּ ִר ִ
ְ 1:18
ישׁאֵ ל וַ ֲﬠז ְַריָה וַיַּﬠַ ְמדוּ לִ ְפנֵי הַ ֶמּלֶ :
נִמצָא ִמכֻּלָּ ם כְּ ָדנִ יֵּאל חֲ נַנְ יָה ִמ ָ
1:19וַי ְַדבֵּ ר ִא ָתּם הַ ֶמּלֶ ְול ֹא ְ
ר־בּ ֵקּשׁ מֵ הֶ ם הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְמ ָצאֵ ם ﬠֶ ֶשׂר יָדוֹת ﬠַ ל כָּל־הַ חַ ְרטֻ ִמּים הָ אַ ָשּׁ ִפים אֲ ֶשׁר
ְ 1:20וכֹל ְדּבַ ר חָ כְ מַ ת ִבּינָה אֲ ֶשׁ ִ
ָל־מ ְלכוּתוֹ:
ְבּכ ַ
כוּרשׁ הַ ֶמּלֶ :
ד־שׁנַת אַ חַ ת לְ ֻ
ַ 1:21וי ְִהי ָדּנִ יֵּאל ﬠַ ְ
ְתה ﬠָ לָ יו:
וּשׁנָתוֹ נ ְִהי ָ
וּב ְשׁנַת ְשׁתַּ יִם ְלמַ ְלכוּת ְנ ֻבכ ְַד ֶנ ַצּר חָ לַ ם ְנ ֻבכ ְַד ֶנ ַצּר חֲ מוֹת ו ִַתּ ְתפָּ ﬠֶ ם רוּחוֹ ְ
ִ 2:1
ֹתיו וַ ָיּבֹאוּ וַיַּﬠַ ְמדוּ לִ פְ נֵי
2:2וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לִ ְקר ֹא לַ חַ ְרטֻ ִמּים וְלָ אַ ָשּׁפִ ים וְלַ ְמכ ְַשּׁ ִפים וְלַ כּ ְַשׂ ִדּים ְלהַ גִּ יד לַ ֶמּלֶ חֲ מ ָ
הַ מֶּ לֶ :
רוּחי לָ ַדﬠַ ת אֶ ת־הַ חֲ לוֹם:
2:3וַיּ ֹאמֶ ר לָ הֶ ם הַ מֶּ לֶ חֲ לוֹם חָ לָ ְמ ִתּי ו ִַתּפָּ ﬠֶ ם ִ
וּפ ְשׁ ָרא נְ חַ וֵּא:
2:4וַי ְַד ְבּרוּ הַ כּ ְַשׂ ִדּים לַ ֶמּלֶ אֲ ָר ִמית ַמלְ כָּא לְ ﬠָ ְל ִמין חֱ יִי אֱ ַמ ר חֶ ְל ָמא לעבדיך ְלﬠַ ְב ָד ִ
וּפ ְשׁ ֵרהּ הַ ָדּ ִמין ִתּ ְתﬠַ ְבדוּן
הוֹדעוּ ַנּנִי חֶ ְל ָמא ִ
2:5ﬠָ נֵה מַ לְ כָּא וְאָ מַ ר לכשדיא לְ כ ְַשׂ ָדּאֵ י ִמלְּ תָ א ִמנִּי אַ זְ ָדּא הֵ ן לָ א ְת ְ
וּבָ ֵתּיכוֹן ְנוָלִ י י ְִתּ ָשׂמוּן:
וּפ ְשׁ ֵרהּ הַ חֲ ונִי:
ן־ק ָד ָמי לָ הֵ ן חֶ ְל ָמא ִ
ִיקר ַשׂגִּ יא ְתּ ַק ְבּלוּן ִמ ֳ
2:6וְהֵ ן חֶ לְ מָ א וּפִ ְשׁ ֵרהּ ְתּהַ חֲ ון מַ ְתּנָן וּנ ְִבזְ בָּ ה ו ָ
וּפ ְשׁ ָרה נְהַ חֲ וֵה:
דוֹהי ִ
ֵאמר ְלﬠַ ְב ִ
2:7ﬠֲנוֹ ִת ְניָנוּת וְאָ ְמ ִרין ַמ ְלכָּא חֶ ְל ָמא י ַ
ָל־קבֵ ל ִדּי חֲ זֵיתוֹן ִדּי אַ זְ ָדּא ִמנִּ י ִמ ְלּ ָתא:
2:8ﬠָ נֵה ַמ ְלכָּא וְאָ ַמר ִמן־יַצִּ יב י ַָדע אֲ נָה ִדּי ﬠִ ָדּנָא אַ נְתּוּן ז ְָבנִין כּ ֳ
אמר ָק ָדמַ י ﬠַ ד ִדּי
יתה הזמנתון ִהזְ ְדּ ִמ ְנתּוּן ְל ֵמ ַ
וּשׁ ִח ָ
וּמלָּ ה כִ ְדבָ ה ְ
ה־היא ָד ְתכוֹן ִ
הוֹד ֻﬠנַּנִי חֲ ָד ִ
ִ 2:9דּי הֵ ן־חֶ לְ מָ א לָ א ְת ְ
ﬠִ ָדּנָא י ְִשׁתַּ נֵּא לָ הֵ ן חֶ לְ מָ א אֱ מַ רוּ לִ י ו ְִאנ ְַדּ ע ִדּי פִ ְשׁ ֵרהּ ְתּהַ חֲ וֻ ַנּנִי:
ָל־קבֵ ל ִדּי
א־איתַ י אֲ נָשׁ ﬠַ ל־יַבֶּ ְשׁ ָתּא ִדּי ִמלַּ ת ַמ ְלכָּא יוּכַל ְלהַ חֲ וָיָה כּ ֳ
2:10ﬠֲנוֹ כשדיא כ ְַשׂ ָדּאֵ י ֳק ָדם־מַ לְ כָּא וְאָ ְמ ִרין לָ ִ
ְשׁלִּ יט ִמלָּ ה כִ ְדנָה לָ א ְשׁאֵ ל לְ כָל־חַ ְרטֹּם וְאָ ַשׁף ְוכ ְַשׂ ָדּי:
כָּל־מֶ לֶ ַרב ו ַ
ם־בּ ְשׂ ָרא לָ א
ירה וְאָ חֳ ָרן לָ א ִאיתַ י ִדּי יְחַ וִּ נַּהּ ֳק ָדם ַמ ְלכָּא לָ הֵ ן אֱ לָ ִהין ִדּי ְמ ָד ְרהוֹן ִﬠ ִ
וּמלְּ תָ א ִדי־מַ לְ כָּה ָשׁאֵ ל י ִַקּ ָ
ִ 2:11
יתוֹהי:
ִא ִ
ימי בָ בֶ ל:
וּקצַף ַשׂגִּ יא וַאֲ מַ ר לְ הוֹבָ ָדה לְ כֹל חַ כִּ ֵ
ָל־קבֵ ל ְדּנָה מַ לְ כָּא ְבּנַס ְ
2:12כּ ֳ
רוֹהי לְ ִה ְת ְקטָ לָ ה:
וּב עוֹ ָדּ ִניֵּאל וְחַ ְב ִ
2:13ו ְָדתָ א נֶפְ ַקת וְחַ כִּ ימַ יָּא ִמ ְת ַק ְטּלִ ין ְ
ימי בָּ בֶ ל:
וּטﬠֵ ם לְ אַ ְריוֹ ַרב־טַ בָּ חַ יָּא ִדּי מַ לְ כָּא ִדּי נְפַ ק ְל ַק ָטּלָ ה ְלחַ כִּ ֵ
אדיִן ָדּ ִניֵּאל הֲ ִתיב ﬠֵ טָ א ְ
2:14בֵּ ַ
הוֹד ע אַ ְריוֹ
ן־ק ָדם ַמ ְלכָּא אֱ ַדיִן ִמ ְלּ ָתא ַ
יטא ִדי־מַ לְ כָּא ﬠַ ל־מָ ה ָדתָ א ְמהַ ְחצְ פָ ה ִמ ֳ
2:15ﬠָ נֵה וְאָ מַ ר לְ אַ ְריוֹ ַשׁ ִלּ ָ
לְ ָד ִניֵּאל:
וּבﬠָ ה ִמן־מַ לְ כָּא ִדּי זְ מָ ן ִינְתֵּ ן־לֵ הּ וּפִ ְשׁ ָרא לְ הַ חֲ וָיָה לְ ַמ ְלכָּא:
2:16ו ְָד ִניֵּאל ﬠַ ל ְ
הוֹד ע:
רוֹהי ִמ ְלּ ָתא ַ
ישׁאֵ ל וַ ֲﬠז ְַריָה חַ ְב ִ
2:17אֱ ַדיִן ָדּ ִניֵּאל לְ בַ יְתֵ הּ אֲ זַל וְלַ חֲ ַנ ְניָה ִמ ָ
ימי בָ בֶ ל:
ם־שׁאָ ר חַ כִּ ֵ
רוֹהי ִﬠ ְ
ל־רזָה ְדּנָה ִדּי לָ א יְהֹ ְבדוּן ָדּנִ יֵּאל וְחַ ְב ִ
ן־ק ָדם אֱ לָ הּ ְשׁ ַמיָּא ﬠַ ָ
2:18ו ְַרחֲ ִמין ְל ִמ ְבﬠֵ א ִמ ֳ
2:19אֱ ַדיִן לְ ָד ִניֵּאל ְבּחֶ זְ וָא ִדי־לֵ ילְ יָא ָרזָה גֲלִ י אֱ ַדיִן ָדּ ִנ ֵיּאל בָּ ִר לֶ אֱ לָ הּ ְשׁ ַמיָּא:
־היא:
בוּר ָתא ִדּי לֵ הּ ִ
2:20ﬠָ נֵה ָד ִניֵּאל וְאָ מַ ר לֶ הֱ וֵא ְשׁמֵ הּ ִדּי־אֱ לָ הָ א ְמבָ ַר ִמן־ﬠָ לְ מָ א וְﬠַ ד־ﬠָ ְל ָמא ִדּי חָ כְ ְמ ָתא וּגְ ְ
ימין וּמַ נ ְְדּﬠָ א לְ י ְָדﬠֵ י ִבינָה:
וּמהָ ֵקים ַמלְ כִ ין יָהֵ ב חָ כְ ְמ ָתא ְלחַ כִּ ִ
2:21וְהוּא ְמהַ ְשׁנֵא ִﬠ ָדּ ַניָּא וְזִ ְמ ַניָּא ְמהַ ﬠְ ֵדּה מַ ְלכִ ין ְ
ְהוֹרא ִﬠ ֵמּהּ ְשׁ ֵרא:
וּמסַ ְתּ ָרתָ א י ַָד ע מָ ה בַ חֲ שׁוֹכָא ונהירא וּנ ָ
יקתָ א ְ
2:22הוּא גָּלֵ א ﬠַ ִמּ ָ
י־בﬠֵ ינָא ִמ ָנּ
הוֹד ְﬠ ַתּנִי ִדּ ְ
בוּר ָתא יְהַ ְב ְתּ ִלי וּכְ ﬠַ ן ַ
וּמ ַשׁבַּ ח אֲ נָה ִדּי חָ כְ ְמ ָתא וּגְ ְ
הוֹדא ְ
2:23לָ אֱ לָ הּ אֲ בָ הָ ִתי ְמ ֵ
הוֹדﬠְ תֶּ נָא:
י־מלַּ ת מַ לְ כָּא ַ
ִדּ ִ
ימי בָ בֶ ל
ָל־קבֵ ל ְדּנָה ָדּ ִניֵּאל ﬠַ ל ﬠַ ל־אַ ְריוֹ ִדּי מַ נִּי ַמ ְלכָּא לְ הוֹבָ ָדה לְ חַ כִּ ימֵ י בָ בֶ ל אֲ זַל ְוכֵן אֲ מַ ר־לֵ הּ לְ חַ כִּ ֵ
2:24כּ ֳ
ל־תּהוֹבֵ ד הַ ﬠֵ ְל ִני ֳק ָדם ַמלְ כָּא וּפִ ְשׁ ָרא לְ מַ לְ כָּא אֲ חַ וֵּא:
אַ ְ
ן־בּנֵי גָלוּ ָתא ִדּי יְהוּד ִדּי
2:25אֱ ַדיִן אַ ְריוֹ ְבּ ִה ְת ְבּהָ לָ ה הַ ְנﬠֵ ל לְ ָד ִניֵּאל ֳק ָדם מַ לְ כָּא ְוכֵן אֲ מַ ר־לֵ הּ ִדּי־הַ ְשׁכַּחַ ת גְּ בַ ר ִמ ְ
ְהוֹד ע:
פִ ְשׁ ָרא לְ מַ לְ כָּא י ַ

וּפ ְשׁ ֵרהּ:
ֻתנִי חֶ ְל ָמא ִדי־חֲ זֵית ִ
הוֹדﬠ ַ
2:26ﬠָ נֵה מַ לְ כָּא וְאָ מַ ר לְ ָד ִניֵּאל ִדּי ְשׁמֵ הּ בֵּ לְ ְט ַשׁא ַצּר האיתיך הַ ִאיתָ כָּהֵ ל ְל ָ
ימין אָ ְשׁ ִפין חַ ְרטֻ ִמּין גָּזְ ִרין יָכְ ִלין ְלהַ חֲ וָיָה ְל ַמ ְלכָּא:
2:27ﬠָ נֵה ָד ִניֵּאל ֳק ָדם מַ לְ כָּא וְאָ מַ ר ָרזָה ִדּי־מַ לְ כָּא ָשׁאֵ ל לָ א חַ כִּ ִ
יוֹמיָּא חֶ ְלמָ וְחֶ זְ וֵי
ְהוֹדע לְ מַ לְ כָּא ְנבוּכ ְַד ֶנ ַצּר מָ ה ִדּי לֶ הֱ וֵא ְבּאַ חֲ ִרית ַ
ְ 2:28בּ ַרם ִאיתַ י אֱ לָ הּ ִבּ ְשׁ ַמיָּא גָּלֵ א ָרזִ ין ו ַ
ל־מ ְשׁכְּ בָ ְדּנָה הוּא:
אשׁ ﬠַ ִ
ֵר ָ
ה־די לֶ הֱ וֵא:
הוֹדﬠָ מָ ִ
ל־מ ְשׁכְּ בָ ְסלִ קוּ מָ ה ִדּי לֶ הֱ וֵא אַ חֲ ֵרי ְדנָה ְוגָלֵ א ָר ַזיָּא ְ
2:29אַ נ ְְתּה מַ לְ כָּא ַרﬠְ יוֹ ָנ ﬠַ ִ
ְהוֹדעוּן
ל־דּ ְב ַרת ִדּי פִ ְשׁ ָרא לְ מַ לְ כָּא י ְ
י־איתַ י ִבּי ִמן־כָּל־חַ ַיּיָּא ָרזָא ְדנָה גֱּלִ י לִ י לָ הֵ ן ﬠַ ִ
2:30וַאֲ נָה לָ א ְבחָ כְ ָמה ִדּ ִ
ו ְַרﬠְ יוֹנֵי לִ ְבבָ ִתּנ ְַדּע:
2:31אַ נ ְְתּה מַ לְ כָּא חָ זֵה הֲ וַיְתָ וַאֲ לוּ צְ לֵ ם חַ ד ַשׂגִּ יא צַלְ מָ א ִדּכֵּן ַרב וְזִ יוֵהּ י ִַתּיר ָקאֵ ם ְל ָק ְבלָ ְו ֵרוֵהּ ְדּ ִחיל:
עוֹהי ְוי ְַרכ ֵָתהּ ִדּי ְנחָ שׁ:
עוֹהי ִדּי כְ סַ ף ְמ ִ
דוֹהי ְוּד ָר ִ
י־דהַ ב טָ ב חֲ ִ
אשׁהּ ִדּ ְ
2:32הוּא צַלְ מָ א ֵר ֵ
וּמנְּהֵ ין ִדּי חֲ סַ ף:
לוֹהי מנהון ִמנְּהֵ ין ִדּי פַ ְרזֶל ומנהון ִ
קוֹהי ִדּי פַ ְרזֶל ַרגְ ִ
ָ 2:33שׁ ִ
לוֹהי ִדּי פַ ְרזְ לָ א וְחַ ְספָּ א וְהַ ֵדּ ֶקת ִהמּוֹן:
ל־רגְ ִ
וּמחָ ת לְ צַלְ מָ א ﬠַ ַ
ידיִן ְ
2:34חָ זֵה הֲ וַיְתָ ﬠַ ד ִדּי ִה ְתגְּ ז ֶֶרת אֶ בֶ ן ִדּי־לָ א ִב ַ
י־ק ִי ט וּנְ ָשׂא ִהמּוֹן רוּחָ א ְוכָל־אֲ ַתר
ן־א ְדּ ֵר ַ
אדיִן ָדּקוּ כַחֲ ָדה פַּ ְרזְ לָ א חַ ְספָּ א ְנחָ ָשׁא כּ ְַספָּ א ו ְַדהֲ בָ א וַהֲ ווֹ כְּ עוּר ִמ ִ
2:35בֵּ ַ
וּמלָ ת כָּל־אַ ְרﬠָ א:
י־מחָ ת ְלצַ ְל ָמא הֲ וָת ְלטוּר ַרב ְ
א־ה ְשׁתֲּ כַח ְלהוֹן וְאַ ְבנָא ִדּ ְ
לָ ִ
ְ 2:36דּנָה חֶ לְ מָ א וּפִ ְשׁ ֵרהּ נֵאמַ ר ֳק ָדם־מַ לְ כָּא:
ִיק ָרא יְהַ ב־לָ :
2:37אַ נ ְְתּה מַ לְ כָּא מֶ לֶ מַ לְ ַכיָּא ִדּי אֱ לָ הּ ְשׁמַ יָּא מַ לְ כוּתָ א ִח ְסנָא וְתָ ְקפָּ א ו ָ
אשׁה ִדּי
יד וְהַ ְשׁ ְל ָט ְבּכ ְָלּהוֹן אַ נ ְְתּה־הוּא ֵר ָ
עוֹף־שׁמַ יָּא יְהַ ב ִבּ ָ
ְ
ָשׁא חֵ יוַת בָּ ָרא ְו
ָל־דּי דארין ָדי ְִרין ְבּנֵי־אֲ נ ָ
וּבכ ִ
ְ 2:38
ַדהֲ בָ א:
2:39וּבָ ְת ָר ְתּקוּם מַ לְ כוּ אָ חֳ ִרי אֲ ַרעא ִמ ָנּ וּמַ לְ כוּ תליתיא ְתלִ יתָ אָ ה אָ חֳ ִרי ִדּי נְ חָ ָשׁא ִדּי ִת ְשׁלַ ט ְבּכָל־אַ ְרﬠָ א:
י־מ ָרﬠַ ע
ָל־קבֵ ל ִדּי פַ ְרזְ לָ א ְמהַ ֵדּק וְחָ ֵשׁל כֹּלָּ א וּכְ פַ ְרזְ לָ א ִדּ ְ
2:40וּמַ לְ כוּ רביעיה ְר ִביﬠָ אָ ה תֶּ הֱ וֵא תַ ִקּיפָ ה כְּ פַ ְרזְ לָ א כּ ֳ
ָל־אלֵּ ין תַּ ִדּק וְתֵ רֹﬠַ :
כּ ִ
וּמנְּהֵ ין פַּ ְרזֶל ַמ ְלכוּ ְפ ִליגָה ֶתּהֱ וֵה
2:41ו ְִדי־חֲ ַזיְתָ ה ַרגְ לַ יָּא וְאֶ צְ ְבּﬠָ תָ א מנהון ִמנְּהֵ ן חֲ סַ ף ִדּי־פֶ חָ ר ומנהון ִ
ָל־קבֵ ל ִדּי חֲ ַזיְתָ ה פַּ ְרזְ לָ א ְמﬠָ ַרב בַּ חֲ סַ ף ִטינָא:
וּמן־נִ צְ ְבּתָ א ִדי פַ ְרזְ לָ א לֶ הֱ וֵא־בַ הּ כּ ֳ
ִ
וּמנַּהּ ֶתּהֱ וֵה
כוּתא ֶתּהֱ וֵה ַת ִקּיפָ ה ִ
ן־קצָת ַמלְ ָ
וּמנְּהֵ ין חֲ סַ ף ִמ ְ
2:42וְאֶ צְ ְבּﬠָ ת ַרגְ לַ יָּא מנהון ִמנְּהֵ ין פַּ ְרזֶל ומנהון ִ
ְת ִב ָירה:
ם־דּנָה הֵ א־כְ ִדי
ָשׁא וְלָ א־לֶ הֱ ון ָדּ ְב ִקין ְדּנָה ִﬠ ְ
ְת פַּ ְרזְ לָ א ְמﬠָ ַרב בַּ חֲ סַ ף ִטינָא ִמ ְתﬠָ ְר ִבין לֶ הֱ ון ִבּזְ ַרע אֲ נ ָ
2:43ו ְִדי חֲ ַזי ָ
פַ ְרזְ לָ א לָ א ִמ ְתﬠָ ַרב ﬠִ ם־חַ ְספָּ א:
כוּתה ְלﬠַ ם אָ חֳ ָרן לָ א ִת ְשׁ ְתּ ִב ק
וּמ ְל ָ
וּביוֹמֵ יהוֹן ִדּי מַ לְ ַכיָּא ִאנּוּן ְי ִקים אֱ לָ הּ ְשׁמַ יָּא מַ ְלכוּ ִדּי לְ ﬠָ לְ ִמין לָ א ִת ְתחַ בַּ ל ַ
ְ 2:44
ָל־אלֵּ ין מַ לְ כְ וָתָ א ו ְִהיא ְתּקוּם לְ ﬠָ לְ מַ יָּא:
תַּ ִדּק וְתָ סֵ יף כּ ִ
ידיִן וְהַ ֶדּ ֶקת פַּ ְרזְ לָ א נְ חָ ָשׁא חַ ְספָּ א כּ ְַספָּ א ו ְַדהֲ בָ א אֱ לָ הּ
טּוּרא ִא ְתגְּ ז ֶֶרת אֶ בֶ ן ִדּי־לָ א ִב ַ
ְת ִדּי ִמ ָ
ָל־קבֵ ל ִדּי־חֲ ַזי ָ
2:45כּ ֳ
וּמהֵ ימַ ן פִּ ְשׁ ֵרהּ:
הוֹד ע לְ מַ לְ כָּא מָ ה ִדּי לֶ הֱ וֵא אַ חֲ ֵרי ְדנָה ְויַצִּ יב חֶ לְ מָ א ְ
ַרב ַ
וּמ ְנחָ ה ְונִיחֹ ִחין אֲ ַמ ר ְלנַסָּ כָה לֵ הּ:
פּוֹהי וּלְ ָד ִניֵּאל ְסגִ ד ִ
אדיִן מַ לְ כָּא נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר נְפַ ל ﬠַ ל־אַ ְנ ִ
2:46בֵּ ַ
וּמ ֵרא ַמ ְלכִ ין ְוגָלֵ ה ָרזִ ין ִדּי ְיכ ְֵל ָתּ ְל ִמגְ לֵ א
ן־קשֹׁט ִדּי אֱ לָ הֲ כוֹן הוּא אֱ לָ הּ אֱ לָ ִהין ָ
2:47ﬠָ נֵה מַ לְ כָּא לְ ָד ִניֵּאל וְאָ מַ ר ִמ ְ
ָרזָה ְדנָה:
ב־סגְ נִין ﬠַ ל
ָל־מ ִדינַת בָּ בֶ ל ו ְַר ִ
2:48אֱ ַדיִן מַ לְ כָּא לְ ָד ִניֵּאל ַר ִבּי וּמַ ְתּנָן ַר ְב ְרבָ ן ַשׂגִּ יאָ ן יְהַ ב־לֵ הּ וְהַ ְשׁלְ טֵ הּ ﬠַ ל כּ ְ
כָּל־חַ כִּ ימֵ י בָ בֶ ל:
ישׁ וַﬠֲבֵ ד נְגוֹ ו ְָד ִניֵּאל ִבּ ְת ַרע ַמ ְלכָּא:
2:49ו ְָד ִניֵּאל ְבּﬠָ א ִמן־מַ לְ כָּא וּמַ נִּי ﬠַ ל ﬠ ֲִב ְידתָּ א ִדּי ְמ ִדינַת בָּ בֶ ל ְל ַשׁ ְד ַר ֵמ ַ
דּוּרא ִבּ ְמ ִדינַת בָּ בֶ ל:
ימהּ ְבּ ִב ְקﬠַ ת ָ
רוּמהּ אַ ִמּין ִשׁ ִתּין פְּ תָ יֵהּ אַ ִמּין ִשׁת אֲ ִק ֵ
י־דהַ ב ֵ
3:1נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר ַמ ְלכָּא ﬠֲבַ ד צְ לֵ ם ִדּ ְ
3:2וּנְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר מַ לְ כָּא ְשׁלַ ח לְ ִמכְ נַשׁ לַ אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ ַניָּא ִסגְ ַניָּא וּפַ חֲ וָתָ א אֲ ַד ְרגָּזְ ַריָּא גְ ָד ְב ַריָּא ְדּ ָת ְב ַריָּא ִתּ ְפתָּ יֵא ְוכֹל
צַל ָמא ִדּי הֲ ֵקים נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר מַ ְלכָּא:
ִשׁלְ טֹ נֵי ְמ ִדינ ָָתא ְל ֵמ ֵתא לַ חֲ נֻכַּת ְ
אדיִן ִמ ְת ַכּ ְנּ ִשׁין אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ִסגְ ַניָּא וּפַ חֲ וָתָ א אֲ ַד ְרגָּזְ ַריָּא גְ ָד ְב ַריָּא ְדּתָ ְב ַריָּא ִתּ ְפ ָתּיֵא ְוכֹל ִשׁ ְלטֹ נֵי ְמ ִדינָתָ א
3:3בֵּ ַ
לַ חֲ נֻכַּת צַלְ ָמא ִדּי הֲ ֵקים נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר מַ לְ כָּא וקאמין ְו ָקי ְִמין לָ ֳקבֵ ל צַלְ מָ א ִדּי הֲ ֵקים נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר:
ְ 3:4וכָרוֹזָא ָק ֵרא ְבחָ יִל לְ כוֹן אָ ְמ ִרין ﬠַ ְממַ יָּא אֻ מַּ יָּא וְלִ ָשּׁ ַניָּא:
סוּמ ֹפּ ְניָה ְוכֹל זְ נֵי זְ ָמ ָרא ִתּ ְפּלוּן
ְתּ ִרין ְ
יתא קיתרוס ַק ְתרוֹס סַ ְבּכָא ְפּסַ נ ֵ
רוֹק ָ
י־ת ְשׁ ְמעוּן ָקל ַק ְרנָא ַמ ְשׁ ִ
ְ 3:5בּ ִﬠ ָדּנָא ִדּ ִ
ו ְִת ְסגְּ דוּן לְ צֶלֶ ם ַדּהֲ בָ א ִדּי הֲ ֵקים נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר מַ לְ כָּא:
נוּרא י ִָק ְד ָתּא:
הּ־שׁﬠֲתָ א י ְִת ְרמֵ א לְ גוֹא־אַ תּוּן ָ
ַ
ן־דּי־לָ א יִפֵּ ל ְוי ְִסגֻּד בַּ
3:6וּמַ ִ
יתא קיתרס ַק ְתרוֹס ַשׂ ְבּכָא ְפּסַ נְ ֵט ִרין
רוֹק ָ
ָל־קבֵ ל ְדּנָה בֵּ הּ־זִ ְמנָא כְּ ִדי ָשׁ ְמﬠִ ין כָּל־ﬠַ ְממַ יָּא ָקל ַק ְרנָא מַ ְשׁ ִ
3:7כּ ֳ
ְסוּמפֹּ נְ יָא ְוכֹל זְ נֵי זְ מָ ָרא נָפְ לִ ין כָּל־ﬠַ ְממַ יָּא אֻ מַ יָּא וְלִ ָשּׁ ַניָּא סָ גְ ִדין לְ צֶלֶ ם ַדּהֲ בָ א ִדּי הֲ ֵקים ְנבוּכ ְַד ֶנ ַצּר ַמ ְלכָּא:
ו ְ
ְהוּדיֵא:
ָל־קבֵ ל ְדּנָה בֵּ הּ־זִ ְמנָא ְק ִרבוּ גּ ְֻב ִרין כּ ְַשׂ ָדּ ִאין וַאֲ כַלוּ ַק ְרצֵיהוֹן ִדּי י ָ
3:8כּ ֳ
3:9ﬠֲנוֹ וְאָ ְמ ִרין לִ נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר מַ לְ כָּא מַ לְ כָּא לְ ﬠָ לְ ִמין חֱ יִי:

נְתּ ִרין
יתא קיתרס ַק ְתרוֹס ַשׂ ְבּכָא ְפסַ ֵ
נְתּ ַמלְ כָּא ָשׂ ְמ ָתּ ְטּﬠֵ ם ִדּי כָל־אֱ נָשׁ ִדּי־י ְִשׁ ַמע ָקל ַק ְרנָא ַמ ְשׁר ִֹק ָ
3:10אנתה אַ ְ
וסיפניה וְסוּ ֹפּ ְניָה ְוכֹל זְ נֵי זְ מָ ָרא יִפֵּ ל ְוי ְִסגֻּד לְ צֶלֶ ם ַדּהֲ בָ א:
נוּרא י ִָק ְדתָּ א:
ן־דּי־לָ א יִפֵּ ל ְוי ְִסגֻּד י ְִת ְרמֵ א לְ גוֹא־אַ תּוּן ָ
וּמ ִ
ַ 3:11
א־שׂמוּ
ָ
ישׁ וַﬠֲבֵ ד נְגוֹ גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ לָ
ידת ְמ ִדינַת בָּ בֶ ל ַשׁ ְד ַר ֵמ ַ
ְהוּדאיִן ִדּי־מַ נִּיתָ י ְָתהוֹן ﬠַ ל־ﬠ ֲִב ַ
ִ 3:12איתַ י גּ ְֻב ִרין י ָ
ימתָּ לָ א סָ גְ ִדין:
וּלצֶלֶ ם ַדּהֲ בָ א ִדּי הֲ ֵק ְ
עליך ﬠֲלָ מַ לְ כָּא ְטﬠֵ ם לאלהיך לֵ אלָ הָ לָ א פָ ְל ִחין ְ
אדיִן גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ הֵ יתָ יוּ ֳק ָדם ַמ ְלכָּא:
ישׁ וַﬠֲבֵ ד נְגוֹ בֵּ ַ
אדיִן נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר ִבּ ְרגַז וַחֲ מָ ה אֲ מַ ר לְ הַ יְתָ יָה לְ ַשׁ ְד ַר מֵ ַ
3:13בֵּ ַ
ימת
ישׁ ַוﬠֲבֵ ד נְגוֹ לֵ אלָ הַ י לָ א ִאיתֵ יכוֹן פָּ לְ ִחין וּלְ צֶלֶ ם ַדּהֲ בָ א ִדּי הֲ ֵק ֶ
3:14ﬠָ נֵה נְ ֻבכ ְַד ֶנ ַצּר וְאָ ַמר לְ הוֹן הַ צְ ָדּא ַשׁ ְד ַר מֵ ַ
לָ א סָ גְ ִדין:
רוֹקיתָ א קיתרס ַק ְתרוֹס ַשׂ ְבּכָא פְּ סַ נְתֵּ ִרין
י־ת ְשׁ ְמעוּן ָקל ַק ְרנָא מַ ְשׁ ִ
3:15כְּ ﬠַ ן הֵ ן ִאיתֵ יכוֹן ﬠ ֲִת ִידין ִדּי ְבﬠִ ָדּנָא ִדּ ִ
נוּרא
ֲתה ִת ְת ְרמוֹן ְלגוֹא־אַ תּוּן ָ
הּ־שׁﬠ ָ
ַ
צַל ָמא ִדי־ﬠַ ְב ֵדת וְהֵ ן לָ א ִת ְסגְּ דוּן בַּ
ְסוּמפֹּ נְ יָה ְוכֹל זְ נֵי זְ ָמ ָרא ִתּ ְפּלוּן ו ְִת ְסגְּ דוּן ְל ְ
ו ְ
ְשׁיזְ ִב ְנכוֹן ִמן־י ְָדי:
וּמן־הוּא אֱ לָ הּ ֵדּי י ֵ
י ִָק ְד ָתּא ַ
בוּת :
ל־דּנָה ִפּ ְתגָם לַ הֲ ָת ָ
ישׁ וַﬠֲבֵ ד נְגוֹ וְאָ ְמ ִרין לְ מַ לְ כָּא נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּ ר לָ א־חַ ְשׁ ִחין אֲ נ ְַחנָה ﬠַ ְ
3:16ﬠֲנוֹ ַשׁ ְד ַר מֵ ַ
ְשׁיזִ ב:
וּמן־י ְָד ַמ ְלכָּא י ֵ
נוּרא י ִָק ְד ָתּא ִ
3:17הֵ ן ִאיתַ י אֱ לָ הָ נָא ִדּי־אֲ נ ְַחנָא פָ לְ ִחין יָכִ ל לְ ֵשׁיזָבוּתַ נָא ִמן־אַ תּוּן ָ
ימ ָתּ לָ א
יתנָא פָ ְל ִחין וּ ְלצֶלֶ ם ַדּהֲ בָ א ִדּי הֲ ֵק ְ
3:18וְהֵ ן לָ א י ְִדיﬠַ לֶ הֱ וֵא־לָ מַ לְ כָּא ִדּי לאלהיך לֵ אלָ הָ לָ א־איתינא ִא ַ
נִ ְסגֻּד:
ישׁ וַﬠֲבֵ ד ְנגוֹ ﬠָ נֵה ְואָ ַמר ְל ֵמזֵא
ל־שׁ ְד ַר ֵמ ַ
ְפּוֹהי אשתנו אֶ ְשׁתַּ נִּי ﬠַ ַ
אדיִן נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר ִה ְת ְמלִ י חֱ מָ א וּצְ לֵ ם אַ נ ִ
3:19בֵּ ַ
ד־שׁ ְבﬠָ ה ﬠַ ל ִדּי חֲ זֵה לְ מֵ זְ יֵהּ:
לְ אַ תּוּנָא חַ ִ
נוּרא יָ ִק ְד ָתּא:
ישׁ וַﬠֲבֵ ד נְגוֹ ְל ִמ ְר ֵמא ְלאַ תּוּן ָ
וּלג ְֻב ִרין גִּ בָּ ֵרי־חַ יִל ִדּי ְבחַ יְלֵ הּ אֲ ַמר לְ כַפָּ תָ ה ְל ַשׁ ְד ַר ֵמ ַ
ְ 3:20
נוּרא
וּלבֻ ֵשׁיהוֹן ְוּר ִמיו ְלגוֹא־אַ תּוּן ָ
אדיִן גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ כְּ פִ תוּ ְבּסַ ְרבָּ לֵ יהוֹן פטישיהון פַּ ְטּ ֵשׁיהוֹן ְוכ ְַר ְבּלָ ְתהוֹן ְ
3:21בֵּ ַ
י ִָק ְדתָּ א:
ישׁ וַﬠֲבֵ ד נְגוֹ
ן־דּי ִמלַּ ת ַמ ְלכָּא ַמ ְחצְ פָ ה וְאַ תּוּנָא אֵ זֵה י ִַתּ ָירא גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ִדּי הַ ִסּקוּ ְל ַשׁ ְד ַר ֵמ ַ
ָל־קבֵ ל ְדּנָה ִמ ִ
3:22כּ ֳ
נוּרא:
ַק ִטּל ִהמּוֹן ְשׁ ִביבָ א ִדּי ָ
תּוּן־נוּרא י ִָק ְד ָתּא ְמכַפְּ ִתין:
ָ
ישׁ וַﬠֲבֵ ד ְנגוֹ נְפַ לוּ לְ גוֹא־אַ
ְ 3:23וג ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ְתּלָ תֵּ הוֹן ַשׁ ְד ַר מֵ ַ
גוֹא־נוּרא
ָ
רוֹהי הֲ לָ א ג ְֻב ִרין ְתּלָ ָתא ְר ֵמינָא ְל
3:24אֱ ַדיִן נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר ַמ ְלכָּא ְתּוַהּ ו ְָקם ְבּ ִה ְת ְבּהָ לָ ה ﬠָ נֵה וְאָ ַמר ְלהַ ָדּ ְב ִ
ְמ ַכפְּ ִתין ﬠָ ַניִן וְאָ ְמ ִרין לְ מַ לְ כָּא יַצִּ יבָ א מַ לְ כָּא:
יתי ְבּהוֹן ו ְֵרוֵהּ ִדּי רביעיא
א־א ַ
גוֹא־נוּרא וַחֲ בָ ל לָ ִ
ָ
3:25ﬠָ נֵה וְאָ ַמר הָ א־אֲ נָה חָ זֵה גּ ְֻב ִרין אַ ְר ְבּﬠָ ה ְשׁ ַריִן מַ ְהלְ כִ ין ְבּ
ְר ִביﬠָ אָ ה ָדּמֵ ה לְ בַ ר־אֱ לָ ִהין:
דוֹהי ִדּי־אֱ לָ הָ א עליא
ישׁ וַﬠֲבֵ ד־נְגוֹ ﬠַ ְב ִ
נוּרא י ִָק ְדתָּ א ﬠָ נֵה וְאָ מַ ר ַשׁ ְד ַר ֵמ ַ
אדיִן ְק ֵרב נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר לִ ְת ַרע אַ תּוּן ָ
3:26בֵּ ַ
נוּרא:
ישׁ וַﬠֲבֵ ד נְגוֹ ִמן־גּוֹא ָ
אדיִן נָפְ ִקין ַשׁ ְד ַר מֵ ַ
ﬠִ לָּ אָ ה פֻּקוּ וֶאֱ תוֹ בֵּ ַ
נוּרא ְבּג ְֶשׁ ְמהוֹן
א־שׁלֵ ט ָ
וּמ ְת ַכּ ְנּ ִשׁין אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ ַניָּא ִסגְ ַניָּא וּפַ חֲ וָתָ א וְהַ ָדּ ְב ֵרי מַ לְ כָּא חָ ַזיִן לְ ג ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ִדּי לָ ְ
ִ 3:27
אשׁהוֹן לָ א ִה ְתחָ ַר וְסָ ְרבָּ לֵ יהוֹן לָ א ְשׁנוֹ ְו ֵריחַ נוּר לָ א ﬠ ֲָדת ְבּהוֹן:
וּשׂﬠַ ר ֵר ְ
ְ
דוֹהי ִדּי
ְשׁיזִ ב לְ ﬠַ ְב ִ
י־שׁלַ ח מַ לְ אֲ כֵהּ ו ֵ
ישׁ וַﬠֲבֵ ד נְגוֹ ִדּ ְ
י־שׁ ְד ַר מֵ ַ
3:28ﬠָ נֵה ְנבוּכ ְַד ֶנצַּר וְאָ מַ ר ְבּ ִרי אֱ לָ הֲ הוֹן ִדּ ַ
וּמלַּ ת ַמ ְלכָּא ַשׁנִּיו וִיהַ בוּ גשמיהון ג ְֶשׁ ְמהוֹן ִדּי לָ א־יִפְ לְ חוּן וְלָ א־י ְִסגְּ דוּן לְ כָל־אֱ לָ הּ לָ הֵ ן לֵ אלָ הֲ הוֹן:
ֲלוֹהי ִ
ִה ְת ְר ִחצוּ ﬠ ִ
ישׁ וַﬠֲבֵ ד נְגוֹא הַ ָדּ ִמין
י־שׁ ְד ַר מֵ ַ
וּמ ִנּי ִשׂים ְטﬠֵ ם ִדּי כָל־ﬠַ ם אֻ מָּ ה וְלִ ָשּׁן ִדּי־יֵאמַ ר שלה ָשׁלוּ ﬠַ ל אֱ לָ הֲ הוֹן ִדּ ַ
ִ 3:29
ָל־קבֵ ל ִדּי לָ א ִאיתַ י אֱ לָ ה אָ חֳ ָרן ִדּי־ ִיכֻּל לְ הַ צָּלָ ה כִּ ְדנָה:
י ְִתﬠֲבֵ ד וּבַ יְתֵ הּ ְנוָלִ י י ְִשׁתַּ וֵּה כּ ֳ
ישׁ וַﬠֲבֵ ד נְגוֹ ִבּ ְמ ִדינַת בָּ בֶ ל:
אדיִן מַ לְ כָּא הַ צְ לַ ח לְ ַשׁ ְד ַר מֵ ַ
3:30בֵּ ַ
3:31נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר מַ לְ כָּא לְ כָל־ﬠַ ְממַ יָּא אֻ מַ יָּא וְלִ ָשּׁ ַניָּא ִדּי־דארין ָדי ְִרין ְבּכָל־אַ ְרﬠָ א ְשׁלָ ְמכוֹן י ְִשׂגֵּא:
3:32אָ תַ יָּא ו ְִת ְמהַ יָּא ִדּי ﬠֲבַ ד ﬠִ ִמּי אֱ לָ הָ א עליא ﬠִ לָּ אָ ה ְשׁפַ ר ָק ָדמַ י לְ הַ חֲ וָיָה:
ם־דּר ו ְָדר:
ְשׁ ְל ָטנֵהּ ﬠִ ָ
הוֹהי כְּ מָ ה תַ ִקּיפִ ין מַ לְ כוּתֵ הּ מַ לְ כוּת ﬠָ לַ ם ו ָ
תוֹהי כְּ מָ ה ַר ְב ְר ִבין ו ְִת ְמ ִ
3:33אָ ִ
יתי ו ְַרﬠְ נַן ְבּהֵ יכְ לִ י:
4:1אֲ נָה נְבוּכ ְַדנֶצַּר ְשׁלֵ ה הֲ וֵית ְבּבֵ ִ
אשׁי יְבַ הֲ ֻל ַנּנִי:
ל־מ ְשׁכְּ ִבי וְחֶ זְ וֵי ֵר ִ
ִידחֲ לִ ַנּנִי וְהַ ְרהֹ ִרין ﬠַ ִ
4:2חֵ לֶ ם חֲ זֵית ו ַ
ְהוֹד ֻﬠ ַנּנִי:
וּמנִּי ִשׂים ְטﬠֵ ם לְ הַ ְנﬠָ לָ ה ָק ָדמַ י לְ כֹל חַ כִּ ימֵ י בָ בֶ ל ִדּי־פְ ַשׁר חֶ לְ מָ א י ְ
ִ 4:3
הוֹד ִﬠין
א־מ ְ
וּפ ְשׁ ֵרהּ לָ ְ
אדיִן עללין ﬠָ ִלּין חַ ְרטֻ ַמיָּא אָ ְשׁפַ יָּא כשדיא כּ ְַשׂ ָדּאֵ י ְוגָזְ ַריָּא וְחֶ לְ מָ א אָ ַמר אֲ נָה ֳק ָד ֵמיהוֹן ִ
4:4בֵּ ַ
לִ י:
מוֹהי
ישׁין בֵּ הּ וְחֶ ְל ָמא ָק ָד ִ
י־שׁמֵ הּ בֵּ לְ ְט ַשׁא ַצּר כְּ שֻׁ ם אֱ לָ ִהי ו ְִדי רוּחַ ־אֱ לָ ִהין ַק ִדּ ִ
4:5וְﬠַ ד אָ חֳ ֵרין ﬠַ ל ָק ָדמַ י ָדּ ִניֵּאל ִדּ ְ
אַ ְמ ֵרת:
ָל־רז לָ א־אָ נֵס לָ חֶ זְ וֵי חֶ ְל ִמי ִדי־חֲ זֵית
ישׁין בָּ ְוכ ָ
4:6בֵּ ְל ְט ַשׁאצַּר ַרב חַ ְרטֻ ַמיָּא ִדּי אֲ נָה י ְִדﬠֵ ת ִדּי רוּחַ אֱ לָ ִהין ַק ִדּ ִ
וּפִ ְשׁ ֵרהּ אֱ מַ ר:
ל־מ ְשׁכְּ ִבי חָ זֵה הֲ וֵית וַאֲ לוּ ִאילָ ן ְבּגוֹא אַ ְרﬠָ א וְרוּמֵ הּ ַשׂגִּ יא:
אשׁי ﬠַ ִ
4:7וְחֶ זְ וֵי ֵר ִ

ְרוּמהּ י ְִמטֵ א ִל ְשׁמַ יָּא וַחֲ זוֹתֵ הּ לְ סוֹף כָּל־אַ ְרﬠָ א:
וּת ִקף ו ֵ
ְ 4:8רבָ ה ִאילָ נָא ְ
ְדוּרן צִ פּ ֲֵרי ְשׁ ַמיָּא
נְפוֹהי ידרון י ָ
ִ
וּבﬠַ
תוֹהי תַּ ְטלֵ ל חֵ יוַת בָּ ָרא ְ
4:9ﬠָ פְ יֵהּ ַשׁפִּ יר ו ְִאנְבֵּ הּ ַשׂגִּ יא וּמָ זוֹן לְ כֹלָּ א־בֵ הּ ְתּחֹ ִ
ָל־בּ ְשׂ ָרא:
וּמנֵּהּ ִי ְתּזִ ין כּ ִ
ִ
ן־שׁמַ יָּא נ ִָחת:
ל־מ ְשׁכְּ ִבי וַאֲ לוּ ִﬠיר ְו ַק ִדּישׁ ִמ ְ
אשׁי ﬠַ ִ
4:10חָ זֵה הֲ וֵית ְבּחֶ זְ וֵי ֵר ִ
תּוֹהי וְצִ ְפּ ַריָּא
ן־תּ ְח ִ
ְתא ִמ ַ
ְפוֹהי אַ תַּ רוּ ﬠָ ְפיֵהּ וּבַ ַדּ רוּ ִאנְבֵּ הּ ְתּנֻד חֵ יו ָ
ָ 4:11ק ֵרא ְבחַ יִל ְוכֵן אָ מַ ר גֹּ דּוּ ִאילָ נָא ְו ַקצִּ צוּ ﬠַ נ ִ
נְפוֹהי:
ִ
ִמן־ﬠַ
וּב ַטל ְשׁ ַמיָּא יִצְ ַטבַּ ע
שׁוֹהי ְבּאַ ְרﬠָ א ְשׁ ֻב קוּ וּבֶ אֱ סוּר ִדּי־פַ ְרזֶל וּ ְנחָ שׁ ְבּ ִד ְתאָ א ִדּי בָ ָרא ְ
ְ 4:12בּ ַרם ﬠִ ַקּר ָשׁ ְר ִ
ֲשׂב אַ ְרﬠָ א:
ְתא חֲ לָ ֵקהּ בַּ ﬠ ַ
ו ְִﬠם־חֵ יו ָ
ֲלוֹהי:
ְשׁנּוֹן וּלְ בַ ב חֵ יוָה י ְִתי ְִהב לֵ הּ ו ְִשׁ ְבﬠָ ה ִﬠ ָדּנִ ין י ְַח ְלפוּן ﬠ ִ
ָשׁא י ַ
4:13לִ ְבבֵ הּ ִמן־אנושא אֲ נ ָ
י־שׁ ִלּיט עליא ִﬠלָּ אָ ה ְבּ ַמ ְלכוּת
ל־דּ ְב ַרת ִדּי ִינ ְְדּעוּן חַ ַיּיָּא ִדּ ַ
ישׁין ְשׁאֵ לְ תָ א ﬠַ ִ
ִ 4:14בּגְ ז ֵַרת ﬠִ ִירין פִּ ְתגָמָ א וּמֵ אמַ ר ַק ִדּ ִ
וּשׁפַ ל אֲ נ ִָשׁים י ְִקים עליה ﬠֲלַ הּ:
ן־דּי יִצְ בֵּ א י ְִתּ ִננַּהּ ְ
ָשׁא וּלְ מַ ִ
אנושא אֲ נ ָ
ימי
ָל־קבֵ ל ִדּי כָּל־חַ כִּ ֵ
ְ 4:15דּנָה חֶ לְ ָמא חֲ זֵית אֲ נָה ַמלְ כָּא נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר ואנתה וְאַ ְנ ְתּ בֵּ ְל ְט ַשׁאצַּ ר פִּ ְשׁ ֵרא אֱ ַמר כּ ֳ
ישׁין בָּ :
הוֹדﬠֻתַ נִי ואנתה וְאַ ְנ ְתּ כָּהֵ ל ִדּי רוּחַ ־אֱ לָ ִהין ַק ִדּ ִ
כוּתי לָ א־יָכְ לִ ין ִפּ ְשׁ ָרא לְ ָ
מַ ְל ִ
תּוֹמם כְּ ָשׁﬠָ ה חֲ ָדה ו ְַרﬠְ יֹ נ ִֹהי יְבַ הֲ ֻלנֵּהּ ﬠָ נֵה ַמלְ כָּא וְאָ ַמר בֵּ ְל ְט ַשׁאצַּ ר
י־שׁ ֵמהּ בֵּ ְל ְט ַשׁאצַּ ר אֶ ְשׁ ַ
4:16אֱ ַדיִן ָדּנִ יֵּאל ִדּ ְ
חֶ לְ ָמא וּפִ ְשׁ ֵרא אַ ל־יְבַ הֲ לָ ﬠָ נֵה בֵ ְל ְט ַשׁא ַצּר ְואָ מַ ר מראי מָ ִרי חֶ לְ מָ א לשנאיך ְל ָשׂנְאָ וּפִ ְשׁ ֵרהּ לעריך ְלﬠָ ָר :
וּת ִקף ְו רוּמֵ הּ י ְִמטֵ א לִ ְשׁמַ יָּא וַחֲ זוֹתֵ הּ לְ כָל־אַ ְרﬠָ א:
ִ 4:17אילָ נָא ִדּי חֲ ַזיְתָ ִדּי ְרבָ ה ְ
ְפוֹהי י ְִשׁכְּ נָן צִ פּ ֲֵרי ְשׁ ַמיָּא:
וּבﬠַ נ ִ
תוֹהי ְתּדוּר חֵ יוַת בָּ ָרא ְ
4:18וְﬠָ פְ יֵהּ ַשׁפִּ יר ו ְִאנְבֵּ הּ ַשׂגִּ יא וּמָ זוֹן לְ כֹלָּ א־בֵ הּ ְתּחֹ ִ
ְשׁ ְל ָט ָנ ְלסוֹף אַ ְרﬠָ א:
וּמטָ ת לִ ְשׁ ַמיָּא ו ָ
וּת ֵקפְ ְתּ ְוּרבוּתָ ְרבָ ת ְ
4:19אנתה־אַ נ ְְתּ־הוּא מַ לְ כָּא ִדּי ְרבַ ית ְ
שׁוֹהי ְבּאַ ְרﬠָ א ְשׁבֻ קוּ
לוּהי ְבּ ַרם ִﬠ ַקּר ָשׁ ְר ִ
ן־שׁמַ יָּא וְאָ ַמר גֹּ דּוּ ִאילָ נָא וְחַ ְבּ ִ
4:20ו ְִדי חֲ זָה מַ לְ כָּא ﬠִ יר ְו ַק ִדּישׁ נ ִָחת ִמ ְ
י־שׁ ְבﬠָ ה ִﬠ ָדּנִין י ְַח ְלפוּן
וּבטַ ל ְשׁמַ יָּא יִצְ טַ בַּ ע וְﬠִ ם־חֵ יוַת בָּ ָרא חֲ לָ ֵקהּ ﬠַ ד ִדּ ִ
וּבֶ אֱ סוּר ִדּי־פַ ְרזֶל וּ ְנחָ שׁ ְבּ ִד ְתאָ א ִדּי בָ ָרא ְ
ֲלוֹהי:
ﬠ ִ
ְ 4:21דּנָה ִפ ְשׁ ָרא ַמ ְלכָּא וּגְ ז ֵַרת עליא ִﬠלָּ אָ ה ִהיא ִדּי ְמ ָטת ﬠַ ל־מראי ָמ ִרי ַמ ְלכָּא:
צַבּ ִﬠין
וּמ ַטּל ְשׁ ַמיָּא לָ ְמ ְ
תוֹרין לָ י ְַטﬠֲמוּן ִ
ָשׁא וְﬠִ ם־חֵ יוַת בָּ ָרא לֶ הֱ וֵה ְמד ָֹר ְוﬠִ ְשׂבָּ א כְ ִ
4:22וְלָ טָ ְר ִדין ִמן־אֲ נ ָ
ן־דּי יִצְ בֵּ א י ְִתּ ִננַּהּ:
וּלמַ ִ
ָשׁא ְ
י־שׁלִּ יט ﬠִ לָּ יָא ְבּמַ לְ כוּת אֲ נ ָ
י־תנ ְַדּ ע ִדּ ַ
ו ְִשׁ ְבﬠָ ה ﬠִ ָדּ ִנין י ְַחלְ פוּן ﬠֲלָ י ﬠַ ד ִדּ ִ
ן־דּי ִתנ ְַדּע ִדּי ַשׁ ִלּ ִטן ְשׁמַ ָיּא:
שׁוֹהי ִדּי ִאילָ נָא מַ לְ כוּתָ לָ ַקיָּמָ ה ִמ ִ
4:23ו ְִדי אֲ מַ רוּ לְ ִמ ְשׁבַּ ק ﬠִ ַקּר ָשׁ ְר ִ
ְת :
4:24לָ הֵ ן מַ לְ כָּא ִמלְ כִּ י י ְִשׁפַּ ר עליך ﬠֲלָ וחטיך וַחֲ טָ אָ ְבּצִ ְד ָקה פְ ֻרק וַ ֲﬠוָי ָָת ְבּ ִמחַ ן ֲﬠ ָניִן הֵ ן ֶתּהֱ וֵא אַ ְרכָה לִ ְשׁלֵ ו ָ
4:25כֹּלָּ א ְמּטָ א ﬠַ ל־נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר מַ לְ כָּא:
ֲשׂר ﬠַ ל־הֵ יכַל מַ לְ כוּתָ א ִדּי בָ בֶ ל ְמהַ לֵּ הֲ וָה:
4:26לִ ְק ָצת י ְַר ִחין ְתּ ֵרי־ﬠ ַ
יקר הַ ְד ִרי:
א־היא בָּ בֶ ל ַר ְבּתָ א ִדּי־אֲ נָה ֱב ַניְתַ הּ לְ בֵ ית ַמלְ כוּ ִבּ ְת ַקף ִח ְסנִי וְלִ ָ
4:27ﬠָ נֵה ַמלְ כָּא וְאָ ַמר הֲ לָ א ָד ִ
כוּתה ﬠ ֲָדת ִמ ָנּ :
ן־שׁמַ יָּא נְפַ ל לָ אָ ְמ ִרין נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר מַ לְ כָּא ַמ ְל ָ
4:28עוֹד ִמ ְלּתָ א ְבּפֻם ַמלְ כָּא ָקל ִמ ְ
תוֹרין לָ ְי ַטﬠֲמוּן ו ְִשׁ ְבﬠָ ה ִﬠ ָדּנִין י ְַח ְלפוּן עליך ﬠֲלָ ﬠַ ד
ָשׁא לָ טָ ְר ִדין וְﬠִ ם־חֵ יוַת בָּ ָרא ְמד ָֹר ﬠִ ְשׂבָּ א כְ ִ
וּמן־אֲ נ ָ
ִ 4:29
ן־דּי יִצְ בֵּ א י ְִתּ ִננַּהּ:
ָשׁא וּלְ מַ ִ
י־שׁלִּ יט ﬠִ לָּ יָא ְבּמַ לְ כוּת אֲ נ ָ
נְדּ ע ִדּ ַ
י־ת ַ
ִדּ ִ
וּמ ַטּל ְשׁ ַמיָּא גִּ ְשׁ ֵמהּ יִצְ ַטבַּ ע
תוֹרין יֵאכֻל ִ
ָשׁא ְט ִריד ו ְִﬠ ְשׂבָּ א כְ ִ
וּמן־אֲ נ ָ
ֲתא ִמ ְלּ ָתא סָ פַ ת ﬠַ ל־נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר ִ
הּ־שׁﬠ ָ
ַ
4:30בַּ
רוֹהי כְ צִ פְּ ִרין:
ﬠַ ד ִדּי ַשׂﬠְ ֵרהּ כְּ ִנ ְשׁ ִרין ְרבָ ה ו ְִטפְ ִ
4:31וְלִ ְקצָת יוֹמַ יָּה אֲ נָה נְבוּכ ְַד ֶנצַּר ﬠַ ְינַי לִ ְשׁמַ יָּא נִ ְטלֵ ת וּמַ נ ְְדּﬠִ י ﬠֲלַ י יְתוּב ולעליא וּלְ ﬠִ לָּ אָ ה בָּ ְרכֵת וּלְ חַ י ﬠָ לְ ָמא
ם־דּ ר ו ְָדר:
ַשׁ ְבּחֵ ת וְהַ ְדּ ֵרת ִדּי ָשׁלְ טָ נֵהּ ָשׁלְ טָ ן ﬠָ לַ ם וּמַ לְ כוּתֵ הּ ִﬠ ָ
יתי ִדּי־י ְַמחֵ א
יבין וּכְ ִמצְ ְבּיֵהּ ﬠָ בֵ ד ְבּחֵ יל ְשׁמַ יָּא ודארי ו ְָד ְי ֵרי אַ ְרﬠָ א וְלָ א ִא ַ
ְ 4:32וכָל־דארי ָדּי ְֵרי אַ ְרﬠָ א כְּ לָ א חֲ ִשׁ ִ
ידהּ ְויֵאמַ ר לֵ הּ מָ ה ﬠֲבַ ְד ְתּ:
ִב ֵ
כוּתי
ל־מ ְל ִ
כוּתי הַ ְד ִרי וְזִ וִי יְתוּב ﬠֲלַ י ו ְִלי הַ ָדּ ְב ַרי ְו ַר ְב ְרבָ נַי יְבַ עוֹן וְﬠַ ַ
יקר מַ לְ ִ
4:33בֵּ הּ־זִ ְמנָא מַ נ ְְדּﬠִ י יְתוּב ﬠֲלַ י וְלִ ַ
הוּספַ ת ִלי:
ְ
ירה
הָ ְת ְקנֵת ְוּרבוּ י ִַתּ ָ
דוֹהי ְקשֹׁט ְו ֹא ְרחָ ֵתהּ ִדּין ו ְִדי ַמ ְה ְלכִ ין
ָל־מﬠֲבָ ִ
וּמהַ ַדּ ר לְ מֶ לֶ ְשׁמַ יָּא ִדּי כ ַ
וּמרוֹמֵ ם ְ
4:34כְּ ﬠַ ן אֲ נָה נְבוּכ ְַד ֶנ ַצּר ְמ ַשׁבַּ ח ְ
ְבּ ֵגוָה יָכִ ל לְ הַ ְשׁפָּ לָ ה:
נוֹהי אֲ לַ ף וְלָ ֳקבֵ ל אַ לְ פָּ א חַ ְמ ָרא ָשׁתֵ ה:
5:1בֵּ לְ ַשׁא ַצּר מַ לְ כָּא ﬠֲבַ ד לְ חֶ ם ַרב לְ ַר ְב ְרבָ ִ
בוּהי ִמן־הֵ יכְ לָ א ִדּי
5:2בֵּ ְל ַשׁא ַצּר אֲ ַמר ִבּ ְטﬠֵ ם חַ ְמ ָרא ְלהַ יְתָ יָה ְלמָ אנֵי ַדּהֲ בָ א ְוכ ְַספָּ א ִדּי הַ נְפֵּ ק נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר אֲ ִ
נוֹהי ֵשׁגְ לָ תֵ הּ וּלְ חֵ נָתֵ הּ:
ירוּשׁלֶ ם ְוי ְִשׁתּוֹן ְבּהוֹן מַ לְ כָּא ְו ַר ְב ְרבָ ִ
ִב ְ
1
ירוּשׁלֶ ם ו ְִא ְשׁ ִתּיו ְבּהוֹן ַמ ְלכָּא
אדיִן הַ י ְִתיו ָמאנֵי ַדהֲ בָ א ְוכ ְַספָּ א ִדּי הַ נ ְִפּקוּ ִמן־הֵ יכְ לָ א ִדּי־בֵ ית אֱ לָ הָ א ִדּי ִב ְ
5:3בֵּ ַ
נוֹהי ֵשׁגְ לָ ֵתהּ וּלְ חֵ נ ֵָתהּ:
ו ְַר ְב ְרבָ ִ
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ְשׁבַּ חוּ לֵ אלָ הֵ י ַדּהֲ בָ א ְוכ ְַספָּ א ְנחָ ָשׁא פַ ְרזְ לָ א אָ ﬠָ א וְאַ ְבנָא:
ִ 5:4א ְשׁ ִתּיו חַ ְמ ָרא ו ַ
וּמלְ כָּא
הּ־שׁﬠֲתָ ה נפקו נְפַ ָקה אֶ צְ ְבּﬠָ ן ִדּי יַד־אֱ נָשׁ ְוכ ְָתבָ ן לָ ֳקבֵ ל נ ְֶב ַר ְשׁ ָתּא ﬠַ ל־גִּ ָירא ִדּי־כְ ַתל הֵ יכְ לָ א ִדּי ַמ ְלכָּא ַ
ַ
5:5בַּ
חָ זֵה פַּ ס י ְָדה ִדּי כ ְָתבָ ה:
נוֹהי ְו ַרעיֹ נ ִֹהי יְבַ הֲ לוּנֵּהּ ו ְִק ְט ֵרי חַ ְר ֵצהּ ִמ ְשׁתָּ ַריִן וְאַ ְרכֻבָּ ֵתהּ ָדּא ְל ָדא ָנ ְק ָשׁן:
יוהי ְשׁ ִ
5:6אֱ ַדיִן מַ לְ כָּא זִ ִ
ימי בָ בֶ ל ִדּי כָל־אֱ נָשׁ
ָ 5:7ק ֵרא מַ לְ ָכּא ְבּחַ יִל לְ הֶ ﬠָ לָ ה לְ אָ ְשׁפַ יָּא כשדיא כּ ְַשׂ ָדּאֵ י ְוגָזְ ַריָּא ﬠָ נֵה ַמ ְלכָּא וְאָ ַמ ר ְלחַ כִּ ֵ
ְת ְל ִתּי ְבמַ לְ כוּתָ א
ארהּ ו ַ
י־דהֲ בָ א ﬠַ ל־צַ וְּ ֵ
ִדּי־ ִי ְק ֵרה כְּ ָתבָ ה ְדנָה וּפִ ְשׁ ֵרהּ יְחַ וִּ נַּנִי אַ ְרגְּ וָנָא י ְִלבַּ שׁ והמונכא וְהַ ְמנִיכָא ִד ַ
י ְִשׁלַ ט:
הוֹדﬠָ ה ְל ַמ ְלכָּא:
5:8אֱ ַדיִן עללין ﬠָ לִּ ין כֹּל חַ כִּ ימֵ י מַ לְ כָּא וְלָ א־כָהֲ לִ ין כְּ תָ בָ א לְ ִמ ְק ֵרא וּפִ ְשׁ ֵרהּ ְל ָ
נוֹהי ִמ ְשׁ ַתּ ְבּ ִשׁין:
ֲלוֹהי ו ְַר ְב ְרבָ ִ
יוהי ָשׁ ַניִן ﬠ ִ
5:9אֱ ַדיִן ַמלְ כָּא בֵ ְל ַשׁאצַּר ַשׂגִּ יא ִמ ְתבָּ הַ ל וְזִ ִ
נוֹהי לְ בֵ ית ִמ ְשׁ ְתּיָא עללת ﬠַ לַּ ת ֲﬠנָת ַמ ְלכְּ ָתא וַאֲ ֶמ ֶרת ַמ ְלכָּא ְלﬠָ ְל ִמין חֱ יִי
5:10מַ לְ כְּ תָ א לָ ֳקבֵ ל ִמלֵּ י מַ לְ כָּא ו ְַר ְב ְרבָ ִ
אַ ל־יְבַ הֲ לוּ ַר ְﬠיוֹ ָנ וְזִ יוָי אַ ל־י ְִשׁתַּ נּוֹ:
ְשׂכְ ְל ָתנוּ וְחָ כְ ָמה כְּ חָ כְ ַמת־אֱ לָ ִהין
וּביוֹמֵ י אֲ בוּ נ ִַהירוּ ו ָ
ישׁין בֵּ הּ ְ
ִ 5:11איתַ י גְּ בַ ר ְבּמַ ְלכוּתָ ִדּי רוּחַ אֱ לָ ִהין ַק ִדּ ִ
ימהּ אֲ בוּ ַמ ְלכָּא:
ִה ְשׁ ְתּכַחַ ת בֵּ הּ וּמַ לְ כָּא ְנ ֻבכ ְַד ֶנ ַצּר אֲ בוּ ַרב חַ ְרטֻ ִמּין אָ ְשׁפִ ין כּ ְַשׂ ָדּ ִאין גָּזְ ִרין הֲ ִק ֵ
וּמ ְשׁ ֵרא ִק ְט ִרין ִה ְשׁ ְתּכַחַ ת בֵּ הּ
ידן ִ
ְשׂכְ לְ תָ נוּ ִמפְ ַשּׁר חֶ לְ ִמין וַאַ חֲ וָיַת אֲ ִח ָ
ירה וּמַ נ ְַדּע ו ָ
ָל־קבֵ ל ִדּי רוּחַ י ִַתּ ָ
5:12כּ ֳ
ם־שׁמֵ הּ בֵּ לְ ְט ַשׁא ַצּר כְּ ﬠַ ן ָדּ ִניֵּאל י ְִת ְק ֵרי וּפִ ְשׁ ָרה יְהַ חֲ וֵה:
ְבּ ָדנִ יֵּאל ִדּי־מַ לְ כָּא ָשׂ ְ
ן־בּנֵי גָלוּתָ א ִדּי יְהוּד
י־מ ְ
אדיִן ָדּ ִניֵּאל הֻ ﬠַ ל ֳק ָדם מַ לְ כָּא ﬠָ נֵה מַ לְ כָּא וְאָ מַ ר לְ ָד ִניֵּאל אנתה־אַ נ ְְתּ־הוּא ָדנִ יֵּאל ִדּ ִ
5:13בֵּ ַ
ִדּי הַ י ְִתי מַ ְלכָּא אַ ִבי ִמן־יְהוּד:
ְשׂכְ לְ תָ נוּ וְחָ כְ מָ ה י ִַתּי ָרה ִה ְשׁ ְתּכַחַ ת בָּ :
5:14ו ְִשׁ ְמﬠֵ ת עליך ﬠֲלָ ִדּי רוּחַ אֱ לָ ִהין בָּ ְונ ִַהירוּ ו ָ
ר־מלְּ תָ א
ֻתנִי וְלָ א־כָהֲ ִלין ְפּ ַשׁ ִ
הוֹדﬠ ַ
5:15וּכְ ﬠַ ן הֻ ﬠַ לּוּ ָק ָדמַ י חַ כִּ ימַ יָּא אָ ְשׁפַ יָּא ִדּי־כְ תָ בָ ה ְדנָה י ְִקרוֹן וּפִ ְשׁ ֵרהּ ְל ָ
ְלהַ חֲ וָיָה:
5:16וַאֲ נָה ִשׁ ְמﬠֵ ת עליך ﬠֲלָ ִדּי־תוכל ִתיכּוּל פִּ ְשׁ ִרין לְ ִמפְ ַשׁר ְו ִק ְט ִרין ְל ִמ ְשׁ ֵרא כְּ ﬠַ ן הֵ ן תוכל ִתּכוּל כְּ ָתבָ א ְל ִמ ְק ֵרא
כוּתא ִתּ ְשׁלַ ט:
ְת ְלתָּ א ְב ַמ ְל ָ
אר ו ַ
י־דהֲ בָ א ﬠַ ל־צַוְּ ָ
הוֹדﬠֻתַ נִי אַ ְרגְּ וָנָא ִתלְ בַּ שׁ והמונכא וְהַ ְמנִיכָא ִד ַ
וּפִ ְשׁ ֵרהּ לְ ָ
אדיִן ﬠָ נֵה ָד ִניֵּאל וְאָ מַ ר ֳק ָדם מַ לְ כָּא מַ ְתּנ ָָת לָ לֶ הֶ ְויָן וּנְבָ זְ ְבּיָתָ לְ אָ חֳ ָרן הַ ב ְבּ ַרם כְּ תָ בָ א אֶ ְק ֵרא לְ מַ לְ כָּא
5:17בֵּ ַ
הוֹדﬠִ נֵּהּ:
וּפִ ְשׁ ָרא אֲ ְ
ִיק ָרא וְהַ ְד ָרה יְהַ ב ִל ְנ ֻבכ ְַד ֶנ ַצּר אֲ בוּ :
5:18אנתה אַ נ ְְתּ מַ לְ כָּא אֱ לָ הָ א עליא ﬠִ לָּ אָ ה מַ לְ כוּתָ א ְוּרבוּתָ א ו ָ
מוֹהי ִדּי־הֲ וָה צָבֵ א הֲ וָא
ן־ק ָד ִ
ן־רבוּתָ א ִדּי יְהַ ב־לֵ הּ כֹּל ﬠַ ְממַ יָּא אֻ מַ יָּא וְלִ ָשּׁ ַניָּא הֲ ווֹ זאעין ָזי ְִﬠין ו ְָדחֲ ִלין ִמ ֳ
וּמ ְ
ִ 5:19
ָק ֵטל ו ְִדי־הֲ וָה צָבֵ א הֲ וָה ַמחֵ א ו ְִדי־הֲ וָה צָבֵ א הֲ וָה ָמ ִרים ו ְִדי־הֲ וָה צָבֵ א הֲ וָה ַמ ְשׁ ִפּיל:
ִיק ָרה הֶ ﬠְ ִדּיוּ ִמנֵּהּ:
5:20וּכְ ִדי ִרם לִ ְבבֵ הּ ְו רוּחֵ הּ ִתּ ְקפַ ת לַ הֲ ז ָָדה הָ ְנחַ ת ִמן־כּ ְָרסֵ א מַ לְ כוּתֵ הּ ו ָ
וּמ ַטּל ְשׁ ַמיָּא
תוֹרין י ְַטﬠֲמוּ ֵנּהּ ִ
דוֹרהּ ִﬠ ְשׂבָּ א כְ ִ
ָשׁא ְט ִריד וְלִ ְבבֵ הּ ﬠִ ם־חֵ יוְתָ א שוי ַשׁוִּ יְו וְﬠִ ם־ﬠ ֲָר ַדיָּא ְמ ֵ
ן־בּנֵי אֲ נ ָ
וּמ ְ
ִ 5:21
ן־דּי יִצְ בֵּ ה יְהָ ֵקים עליה ﬠֲלַ הּ:
וּל ַמ ִ
ָשׁא ְ
י־שׁלִּ יט אֱ לָ הָ א עליא ﬠִ לָּ אָ ה ְבּמַ לְ כוּת אֲ נ ָ
גִּ ְשׁמֵ הּ יִצְ טַ בַּ ע ﬠַ ד ִדּי־י ְַדע ִדּ ַ
ָל־דּנָה י ְַדﬠְ תָּ :
ָל־קבֵ ל ִדּי כ ְ
5:22ואנתה וְאַ נ ְְתּ ְבּ ֵרהּ בֵּ לְ ַשׁא ַצּר לָ א הַ ְשׁפֵּ לְ ְתּ לִ ְבבָ כּ ֳ
א־שׁמַ יָּא ִה ְתרוֹמַ ְמתָּ וּלְ מָ א ַניָּא ִדי־בַ יְתֵ הּ הַ י ְִתיו קדמיך ָק ָדמָ ואנתה וְאַ נ ְְתּ ורברבניך ְו ַר ְב ְרבָ ָנ
5:23וְﬠַ ל ָמ ֵר ְ
א־שׁ ְמﬠִ ין
ָ
ֵשׁגְ לָ תָ וּלְ חֵ נָתָ חַ ְמ ָרא ָשׁתַ יִן ְבּהוֹן וְלֵ אלָ הֵ י כ ְַספָּ א־ו ְַדהֲ בָ א ְנחָ ָשׁא פַ ְרזְ לָ א אָ ﬠָ א וְאַ ְבנָא ִדּי לָ א־חָ ַזיִן וְלָ
ידהּ ְוכָל־ ֹא ְרחָ תָ לֵ הּ לָ א הַ ַדּ ְר ָתּ:
וְלָ א י ְָדﬠִ ין ַשׁבַּ ְחתָּ וְלֵ אלָ הָ א ִדּי־ ִנ ְשׁ ְמתָ ִבּ ֵ
מוֹהי ְשׁלִ יַחַ פַּ סָּ א ִדי־י ְָדא וּכְ תָ בָ א ְדנָה ְר ִשׁים:
ן־ק ָד ִ
אדיִן ִמ ֳ
5:24בֵּ ַ
ְ 5:25וּדנָה כְ ָתבָ א ִדּי ְר ִשׁים ְמנֵא ְמנֵא ְתּ ֵקל וּפַ ְר ִסין:
ר־מלְּ תָ א ְמנֵא ְמנָה־אֱ לָ הָ א מַ לְ כוּתָ וְהַ ְשׁלְ מַ הּ:
ְ 5:26דּנָה פְּ ַשׁ ִ
ְ 5:27תּ ֵקל ְתּ ִקילְ תָּ ה ְבמ ֹא ַז ְניָא ו ְִה ְשׁ ְתּכַחַ ְתּ חַ ִסּיר:
ִיהיבַ ת לְ מָ ַדי וּפָ ָרס:
כוּת ו ִ
5:28פְּ ֵרס פְּ ִריסַ ת מַ ְל ָ
ֲלוֹהי
ארהּ וְהַ כְ ִרזוּ ﬠ ִ
י־דהֲ בָ א ﬠַ ל־צַ וְּ ֵ
אדיִן אֲ מַ ר בֵּ לְ ַשׁא ַצּ ר וְהַ לְ ִבּישׁוּ לְ ָדנִ יֵּאל אַ ְרגְּ וָנָא והמונכא וְהַ ְמנִיכָא ִד ַ
5:29בֵּ ַ
ִדּי־לֶ הֱ וֵא ַשׁלִּ יט תַּ לְ תָּ א ְבּמַ לְ כוּתָ א:
אשׁצַּ ר מַ ְלכָּא כשדיא כ ְַשׂ ָדּאָ ה:
5:30בֵּ הּ ְבּלֵ ילְ יָא ְק ִטיל בֵּ לְ ַ
6:1ו ְָד ְריָוֶשׁ  1מָ ָדיָא ַקבֵּ ל מַ לְ כוּתָ א כְּ בַ ר ְשׁנִין ִשׁ ִתּין וְתַ ְרתֵּ ין:
כוּתא:
ָל־מ ְל ָ
ְ 6:2שׁפַ ר ֳק ָדם ָדּ ְריָוֶשׁ  2וַהֲ ִקים ﬠַ ל־מַ לְ כוּתָ א לַ אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ ַניָּא ְמאָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרין ִדּי לֶ הֱ ון ְבּכ ַ
וּמ ְלכָּא
ד־מנְּהוֹן ִדּי־לֶ הֱ ון אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ִאלֵּ ין יָהֲ ִבין ְלהוֹן ַט ְﬠ ָמא ַ
6:3וְﬠֵ לָּ א ִמנְּהוֹן סָ ְרכִין ְתּלָ תָ א ִדּי ָד ִניֵּאל חַ ִ
לָ א־לֶ הֱ וֵא נָזִ ק:
 Vowelization according to Old Persianו ְָד ַריָוֻשׁ  MT //ו ְָד ְריָוֶשׁ 1
ָ Vowelization according to Old Persianדּ ַריָוֻשׁ ָ MT //דּ ְריָוֶשׁ 2
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מוּתהּ
וּמלְ כָּא ﬠ ֲִשׁית לַ הֲ ָק ֵ
ירא בֵּ הּ ַ
ָל־קבֵ ל ִדּי רוּחַ י ִַתּ ָ
6:4אֱ ַדיִן ָדּנִ יֵּאל ְדּנָה הֲ וָא ִמ ְתנַצַּ ח ﬠַ ל־סָ ְר ַכיָּא וַאֲ חַ ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא כּ ֳ
ﬠַ ל־כָּל־מַ לְ כוּתָ א:
יתה לָ א־יָכְ ִלין
וּשׁ ִח ָ
ָל־ﬠלָּ ה ְ
כוּתא ְוכ ִ
6:5אֱ ַדיִן סָ ְר ַכיָּא וַאֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ ַניָּא הֲ ווֹ בָ ﬠַ יִן ﬠִ לָּ ה לְ הַ ְשׁכָּחָ ה לְ ָד ִניֵּאל ִמצַּד ַמ ְל ָ
ֲלוֹהי:
וּשׁ ִחיתָ ה לָ א ִה ְשׁ ְתּכַחַ ת ﬠ ִ
ָל־שׁלוּ ְ
ימן הוּא ְוכ ָ
י־מהֵ ַ
ָל־קבֵ ל ִדּ ְ
לְ הַ ְשׁכָּחָ ה כּ ֳ
ֲלוֹהי ְבּ ָדת אֱ לָ הֵ הּ:
ָל־ﬠלָּ א לָ הֵ ן הַ ְשׁכּ ְַחנָה ﬠ ִ
6:6אֱ ַדיִן גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ אָ ְמ ִרין ִדּי לָ א נְהַ ְשׁכַּח ְל ָדנִ יֵּאל ְדּנָה כּ ִ
ל־מ ְלכָּא ְוכֵן אָ ְמ ִרין לֵ הּ ָדּ ְריָוֶשַׁ 1מלְ כָּא ְלﬠָ ְל ִמין חֱ יִי:
6:7אֱ ַדיִן סָ ְר ַכיָּא וַאֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ ַניָּא ִאלֵּ ן הַ ְרגִּ שׁוּ ﬠַ ַ
וּל ַת ָקּפָ ה אֱ סָ ר ִדּי
ִ 6:8א ְתיָﬠַ טוּ ֹכּל סָ ְרכֵי מַ לְ כוּתָ א ִסגְ ַניָּא וַאֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ ַניָּא הַ ָדּ ְב ַריָּא וּפַ חֲ ו ָָתא ְל ַקיּ ָָמה ְקיָם ַמ ְלכָּא ְ
ד־יוֹמין ְתּלָ ִתין לָ הֵ ן ִמ ָנּ ַמלְ כָּא י ְִת ְר ֵמא לְ גֹ ב אַ ְריָו ָָתא:
ִ
ָל־דּי־י ְִבﬠֵ ה בָ עוּ ִמן־כָּל־אֱ לָ הּ וֶאֱ נָשׁ ﬠַ
כ ִ
6:9כְּ ﬠַ ן ַמלְ כָּא ְתּ ִקים אֱ סָ ָרא ו ְִת ְרשֻׁ ם כְּ תָ בָ א ִדּי לָ א לְ הַ ְשׁ ָניָה כְּ ָדת־מָ ַדי וּפָ ַרס ִדּי־לָ א תֶ ְﬠ ֵדּא:
ָל־קבֵ ל ְדּנָה מַ לְ כָּא ָדּ ְריָוֶשׁ ְ 2ר ַשׁם כְּ תָ בָ א וֶאֱ סָ ָרא:
6:10כּ ֳ
ְרוּשׁלֶ ם וְזִ ְמ ִנין ְתּלָ ָתה ְביוֹמָ א
יתהּ ֶנגֶד י ְ
ְתהּ ְוכַוִּ ין ְפּ ִתיחָ ן לֵ הּ ְבּ ִﬠ ִלּ ֵ
י־ר ִשׁים כְּ ָתבָ א ﬠַ ל ְלבַ י ֵ
6:11ו ְָדנִ יֵּאל כְּ ִדי י ְַדע ִדּ ְ
ן־ק ְד ַמת ְדּנָה:
ָל־קבֵ ל ִדּי־הֲ וָא ﬠָ בֵ ד ִמ ַ
וּמוֹדא ֳק ָדם אֱ לָ הֵ הּ כּ ֳ
ֵ
וּמצַלֵּ א
כוֹהי ְ
ל־בּ ְר ִ
הֲ וָה בָּ ֵר ﬠַ ִ
וּמ ְתחַ נַּן ֳק ָדם אֱ לָ הֵ הּ:
6:12אֱ ַדיִן גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ הַ ְרגִּ שׁוּ וְהַ ְשׁכַּחוּ ְל ָדנִ יֵּאל בָּ ﬠֵ א ִ
ם־מלְ כָּא ﬠַ ל־אֱ סָ ר ַמלְ כָּא הֲ לָ א אֱ סָ ר ְר ַשׁ ְמתָּ ִדּי כָל־אֱ נָשׁ ִדּי־י ְִבﬠֵ ה ִמן־כָּל־אֱ לָ הּ וֶאֱ נָשׁ
אדיִן ְק ִריבוּ וְאָ ְמ ִרין ֳק ָד ַ
6:13בֵּ ַ
ת־מ ַדי וּפָ ַרס ִדּי־לָ א
ד־יוֹמין ְתּלָ ִתין לָ הֵ ן ִמ ָנּ מַ לְ כָּא י ְִת ְרמֵ א לְ גוֹב אַ ְריָותָ א ﬠָ נֵה מַ לְ כָּא וְאָ ַמר יַצִּ יבָ א ִמ ְלּ ָתא כְּ ָד ָ
ִ
ﬠַ
תֶ ﬠְ ֵדּא:
א־שׂם עליך ﬠֲלָ מַ ְלכָּא ְטﬠֵ ם
ָ
ָלוּתא ִדּי יְהוּד לָ
ן־בּ ֵני ג ָ
אדיִן ﬠֲנוֹ וְאָ ְמ ִרין ֳק ָדם מַ לְ כָּא ִדּי ָד ִניֵּאל ִדּי ִמ ְ
6:14בֵּ ַ
וְﬠַ ל־אֱ סָ ָרא ִדּי ְר ַשׁ ְמתָּ וְזִ ְמנִין ְתּלָ תָ ה ְבּיוֹמָ א בָּ ﬠֵ א בָּ עוּתֵ הּ:
ָבוּתהּ וְﬠַ ד ֶמﬠָ לֵ י ִשׁ ְמ ָשׁא הֲ וָא
ֲלוֹהי וְﬠַ ל ָדּנִ יֵּאל ָשׂם בָּ ל לְ ֵשׁיז ֵ
6:15אֱ ַדיִן מַ לְ כָּא כְּ ִדי ִמלְּ תָ א ְשׁמַ ע ַשׂגִּ יא ְבּאֵ שׁ ﬠ ִ
ִמ ְשׁתַּ ַדּר לְ הַ צָּלוּתֵ הּ:
וּקיָם
י־דת ְל ָמ ַדי וּפָ ַרס ִדּי־כָל־אֱ סָ ר ְ
אדיִן גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ הַ ְרגִּ שׁוּ ﬠַ ל־מַ לְ כָּא וְאָ ְמ ִרין לְ מַ לְ כָּא ַדּע מַ לְ כָּא ִדּ ָ
6:16בֵּ ַ
ִדּי־מַ ְלכָּא יְהָ ֵקים לָ א לְ הַ ְשׁ ָניָה:
נְתּ
אדיִן ַמלְ כָּא אֲ מַ ר וְהַ י ְִתיו לְ ָד ִניֵּאל ְוּרמוֹ לְ גֻבָּ א ִדּי אַ ְריָוָתָ א ﬠָ נֵה ַמ ְלכָּא וְאָ ַמ ר ְל ָד ִניֵּאל אֱ לָ הָ ִדּי אנתה אַ ְ
6:17בֵּ ַ
ְשׁיזְ ִב ָנּ :
פָּ לַ ח־לֵ הּ ִבּ ְת ִד ָירא הוּא י ֵ
א־ת ְשׁנֵא צְ בוּ
נוֹהי ִדּי לָ ִ
וּב ִﬠזְ ָקת ַר ְב ְרבָ ִ
6:18וְהֵ יתָ יִת אֶ בֶ ן חֲ ָדה וְשֻׂ מַ ת ﬠַ ל־פֻּם גֻּבָּ א וְחַ ְתמַ הּ מַ לְ כָּא ְבּ ִﬠזְ ְק ֵתהּ ְ
ְבּ ָד ִניֵּאל:
ֲלוֹהי:
ְתּהּ נ ַַדּת ﬠ ִ
מוֹהי ו ְִשׁנ ֵ
6:19אֱ ַדיִן אֲ זַל מַ לְ כָּא לְ הֵ יכְ לֵ הּ וּבָ ת ְטוָת ו ְַדחֲ וָן לָ א־הַ ְנﬠֵ ל ָק ָד ִ
וּב ִה ְת ְבּהָ לָ ה לְ גֻבָּ א ִדי־אַ ְריָו ָָתא אֲ זַל:
אדיִן ַמ ְלכָּא ִבּ ְשׁפַּ ְרפָּ ָרא ְי קוּם ְבּנָגְ הָ א ְ
6:20בֵּ ַ
6:21וּכְ ִמ ְק ְרבֵ הּ לְ גֻבָּ א לְ ָד ִניֵּאל ְבּ ָקל ﬠֲצִ יב זְ ﬠִ ק ﬠָ נֵה מַ לְ כָּא וְאָ מַ ר לְ ָד ִניֵּאל ָדּ ִניֵּאל ﬠֲבֵ ד אֱ לָ הָ א חַ יָּא אֱ לָ הָ ִדּי אנתה
ירא הַ יְכִ ל לְ ֵשׁיזָבוּתָ ִמן־אַ ְריָוָתָ א:
נְתּ פָּ לַ ח־לֵ הּ ִבּ ְת ִד ָ
אַ ְ
6:22אֱ ַדיִן ָדּ ִניֶּאל ﬠִ ם־מַ לְ כָּא מַ לִּ ל מַ לְ כָּא לְ ﬠָ לְ ִמין חֱ יִי:
מוֹהי זָכוּ ִה ְשׁ ְתּכַחַ ת לִ י וְאַ ף קדמיך ָק ָדמָ
ָל־קבֵ ל ִדּי ָק ָד ִ
6:23אֱ לָ ִהי ְשׁלַ ח מַ ְלאֲ כֵהּ וּסֲ גַר פֻּם אַ ְריָו ָָתא וְלָ א חַ ְבּלוּנִי כּ ֳ
מַ לְ כָּא חֲ בוּלָ ה לָ א ﬠַ ְב ֵדת:
ֲלוֹהי וּלְ ָד ִניֵּאל אֲ מַ ר לְ הַ ְנסָ ָקה ִמן־גֻּבָּ א וְהֻ סַּ ק ָדּ ִניֵּאל ִמן־גֻּבָּ א ְוכָל־חֲ בָ ל
אדיִן מַ לְ כָּא ַשׂגִּ יא ְטאֵ ב ﬠ ִ
6:24בֵּ ַ
ימן בֵּ אלָ הֵ הּ:
א־ה ְשׁ ְתּכַח בֵּ הּ ִדּי הֵ ִ
לָ ִ
א־מטוֹ
6:25וַאֲ ַמר מַ ְלכָּא וְהַ י ְִתיו גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ִדּי־אֲ כַלוּ ַק ְרצוֹ ִהי ִדּי ָד ִניֵּאל וּלְ גֹ ב אַ ְריָו ָָתא ְרמוֹ ִאנּוּן ְבּנֵיהוֹן וּנְ ֵשׁיהוֹן וְלָ ְ
י־שׁלִ טוּ ְבהוֹן אַ ְר ָיו ָָתא ְוכָל־גּ ְַר ֵמיהוֹן הַ ִדּקוּ:
ְלאַ ְר ִﬠית גֻּבָּ א ﬠַ ד ִדּ ְ
אדיִן ָדּ ְריָוֶשׁ  3מַ לְ כָּא כְּ תַ ב לְ כָל־ﬠַ ְממַ יָּא אֻ מַ יָּא וְלִ ָשּׁ ַניָּא ִדּי־דארין ָד ְי ִרין ְבּכָל־אַ ְרﬠָ א ְשׁלָ ְמכוֹן י ְִשׂגֵּא:
6:26בֵּ ַ
י־ד ִניֵּאל ִדּי־הוּא
ן־ק ָדם אֱ לָ הֵ הּ ִדּ ָ
כוּתי לֶ הֱ ון זאעין ָזיְﬠִ ין ו ְָדחֲ ִלין ִמ ֳ
ָל־שׁלְ טָ ן מַ לְ ִ
ן־ק ָדמַ י ִשׂים ְטﬠֵ ם ִדּי ְבּכ ָ
ִ 6:27מ ֳ
ְשׁלְ טָ נֵהּ ﬠַ ד־סוֹפָ א:
אֱ לָ הָ א חַ יָּא ְו ַקיָּם לְ ﬠָ לְ ִמין וּמַ לְ כוּתֵ הּ ִדּי־לָ א ִת ְתחַ בַּ ל ו ָ
וּבאַ ְרﬠָ א ִדּי ֵשׁיזִ יב לְ ָד ִניֵּאל ִמן־יַד אַ ְריָו ָָתא:
וּמצִּ ל וְﬠָ בֵ ד אָ ִתין ו ְִת ְמ ִהין ִבּ ְשׁ ַמיָּא ְ
ְ 6:28מ ֵשׁיזִ ב ַ
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אדיִן חֶ ְלמָ א כְ ַת ב ֵראשׁ ִמלִּ ין
ל־מ ְשׁכְּ בֵ הּ בֵּ ַ
אשׁהּ ﬠַ ִ
אשׁ ַצּר מֶ לֶ בָּ בֶ ל ָדּ ִניֵּאל חֵ לֶ ם חֲ זָה ְוחֶ זְ וֵי ֵר ֵ
ִ 7:1בּ ְשׁנַת חֲ ָדה לְ בֵ לְ ַ
אֲ מַ ר:
יליָא וַאֲ רוּ אַ ְרבַּ ע רוּחֵ י ְשׁ ַמיָּא ְמגִ יחָ ן ְלי ַָמּא ַרבָּ א:
7:2ﬠָ נֵה ָדנִ יֵּאל וְאָ ַמר חָ זֵה הֲ וֵית ְבּחֶ זְ וִי ִﬠם־לֵ ְ
ן־דּא:
7:3וְאַ ְרבַּ ע חֵ יוָן ַר ְב ְרבָ ן סָ לְ ָקן ִמן־יַמָּ א ָשׁ ְניָן ָדּא ִמ ָ
ימת
ל־רגְ לַ יִן כֶּאֱ נָשׁ הֳ ִק ַ
י־מּ ִריטוּ גַפַּ יהּ וּנְ ִטילַ ת ִמן־אַ ְרﬠָ א וְﬠַ ַ
ְתא כְ אַ ְריֵה ְוג ִַפּין ִדּי־נְ ַשׁר לַ הּ חָ זֵה הֲ וֵית ﬠַ ד ִדּ ְ
ַ 7:4ק ְד ָמי ָ
וּלְ בַ ב אֱ נָשׁ י ְִהיב לַ הּ:
וּתלָ ת ִﬠלְ ִﬠין ְבּפ ַֻמּהּ בֵּ ין שניה ִשׁנַּהּ ְוכֵן אָ ְמ ִרין לַ הּ
7:5וַאֲ רוּ חֵ יוָה אָ חֳ ִרי ִתנְ ָינָה ָדּ ְמיָה ְלדֹב ו ְִל ְשׂ ַטר־חַ ד הֳ ִק ַמת ְ
קוּמי אֲ כֻלִ י ְבּ ַשׂר ַשׂגִּ יא:
ִ
ְתא
אשׁין ְלחֵ יו ָ
אתר ְדּנָה חָ זֵה הֲ וֵית וַאֲ רוּ אָ חֳ ִרי כִּ נ ְַמר וְלַ הּ גּ ִַפּין אַ ְרבַּ ע ִדּי־עוֹף ﬠַ ל־גביה גַּבַּ הּ וְאַ ְר ְבּﬠָ ה ֵר ִ
7:6בָּ ַ
ְשׁלְ טָ ן י ְִהיב לַ הּ:
ו ָ
ימ ָתנִי וְתַ ִקּיפָ א י ִַתּ ָירא ו ְִשׁ ַנּיִן
7:7בָּ אתַ ר ְדּנָה חָ זֵה הֲ וֵית ְבּחֶ זְ וֵי לֵ ילְ יָא וַאֲ רוּ חֵ יוָה רביעיה ְר ִביﬠָ אָ ה ְדּ ִחילָ ה וְאֵ ְ
וּשׁאָ ָרא ברגליה ְבּ ַרגְ לַ הּ ָרפְ סָ ה ו ְִהיא ְמ ַשׁ ְנּיָה ִמן־כָּל־חֵ יו ָָתא ִדּי ָק ָד ַמיהּ ו ְַק ְר ַניִן
ִדּי־פַ ְרזֶל לַ הּ ַר ְב ְרבָ ן אָ כְ לָ ה וּמַ דֱּ ָקה ְ
ֲשׂר לַ הּ:
ﬠ ַ
ן־ק ְר ַניָּא ַק ְד ָמיָתָ א אתעקרו
וּתלָ ת ִמ ַ
ירה ִסלְ ָקת ביניהון בֵּ ינֵיהֵ ן ְ
ִ 7:8מ ְשׂתַּ כַּל הֲ וֵית ְבּ ַק ְר ַניָּא וַאֲ לוּ ֶק ֶרן אָ חֳ ִרי זְ ﬠֵ ָ
ָא־דא וּפֻם ְממַ ִלּל ַר ְב ְרבָ ן:
ָשׁא ְבּ ַק ְרנ ָ
אֶ ְתﬠ ֲַק ָרה ִמן־קדמיה ֳק ָד ַמהּ וַאֲ לוּ ﬠַ ְינִין כְּ ﬠַ ְינֵי אֲ נ ָ
אשׁהּ ַכּﬠ ֲַמר ְנ ֵקא ָכּ ְר ְסיֵהּ ְשׁ ִבי ִבין
וּשׂﬠַ ר ֵר ֵ
בוּשׁהּ כִּ ְתלַ ג ִחוָּר ְ
ֵ
יוֹמין י ְִתב לְ
7:9חָ זֵה הֲ וֵית ﬠַ ד ִדּי כ ְָרסָ וָן ְר ִמיו וְﬠַ ִתּיק ִ
לּוֹהי נוּר ָדּ ִלק:
ִדּי־נוּר גַּלְ גִּ ִ
מוֹהי יְקוּמוּן ִדּינָא י ְִתב
ְשׁ ְמּשׁוּנֵּהּ ו ְִרבּוֹ רבון ִר ְבבָ ן ָק ָד ִ
מוֹהי אֶ לֶ ף אלפים אַ לְ פִ ין י ַ
ן־ק ָד ִ
7:10נְהַ ר ִדּי־נוּר ָנגֵד ְונָפֵ ק ִמ ֳ
ו ְִספְ ִרין פְּ ִתיחוּ:
ְתא וְהוּבַ ד גִּ ְשׁ ַמהּ
ן־קל ִמלַּ ָיּא ַר ְב ְרבָ תָ א ִדּי ַק ְרנָא ְממַ לֱּלָ ה חָ זֵה הֲ וֵית ﬠַ ד ִדּי ְק ִטילַ ת חֵ יו ָ
אדיִן ִמ ָ
7:11חָ זֵה הֲ וֵית בֵּ ַ
יק ַדת אֶ ָשּׁא:
ִיהיבַ ת לִ ֵ
ו ִ
וּשׁאָ ר חֵ יוָתָ א הֶ ﬠְ ִדּיו ָשׁלְ טָ ְנהוֹן וְאַ ְרכָה ְבחַ יִּ ין י ְִהיבַ ת לְ הוֹן ﬠַ ד־זְ ַמן ו ְִﬠ ָדּן:
ְ 7:12
מוֹהי
וּק ָד ִ
יוֹמיָּא ְמ טָ ה ְ
יליָא וַאֲ רוּ ﬠִ ם־ ֲﬠ ָננֵי ְשׁמַ יָּא כְּ בַ ר אֱ נָשׁ אָ ֵתה הֲ וָה וְﬠַ ד־ﬠַ ִתּיק ַ
7:13חָ זֵה הֲ וֵית ְבּחֶ זְ וֵי לֵ ְ
בוּהי:
הַ ְק ְר ִ
יקר וּמַ לְ כוּ ְוכֹל ﬠַ ְממַ יָּא אֻ מַ יָּא וְלִ ָשּׁ ַניָּא לֵ הּ יִפְ לְ חוּן ָשׁ ְל ָטנֵהּ ָשׁ ְל ָטן ﬠָ לַ ם ִדּי־לָ א י ְֶﬠ ֵדּה
7:14וְלֵ הּ י ְִהיב ָשׁלְ טָ ן ִו ָ
וּמַ לְ כוּתֵ הּ ִדּי־לָ א ִת ְתחַ בַּ ל:
אשׁי יְבַ הֲ ֻל ַנּנִי:
רוּחי אֲ נָה ָד ִניֵּאל ְבּגוֹא נ ְִדנֶה וְחֶ זְ וֵי ֵר ִ
7:15אֶ ְתכְּ ִריַּת ִ
הוֹד ִﬠנַּנִי:
וּפ ַשׁ ר ִמלַּ יָּא ְי ְ
ר־לי ְ
ָל־דּנָה וַאֲ מַ ִ
א־מנֵּהּ ﬠַ ל־כּ ְ
ן־קאֲ מַ יָּא ְויַצִּ יבָ א אֶ ְבﬠֵ ִ
ִ 7:16ק ְרבֵ ת ﬠַ ל־חַ ד ִמ ָ
ִ 7:17אלֵּ ין חֵ יוָתָ א ַר ְב ְרבָ תָ א ִדּי ִאנִּין אַ ְרבַּ ע אַ ְר ְבּﬠָ ה מַ לְ כִ ין יְקוּמוּן ִמן־אַ ְרﬠָ א:
ישׁי ﬠֶ ְליוֹנִין ְוי ְַח ְסנוּן מַ לְ כוּתָ א ﬠַ ד־ﬠָ לְ מָ א וְﬠַ ד ﬠָ לַ ם ﬠָ ְל ַמיָּא:
ִיק ְבּלוּן מַ לְ כוּתָ א ַק ִדּ ֵ
7:18ו ַ
ְתא ִדּי־הֲ וָת ָשׁ ְניָה ִמן־כלהון כָּלְּ הֵ ין ְדּ ִחילָ ה י ִַתּ ָירה שניה ִשׁנַּהּ ִדּי־פַ ְרזֶל
ְתא ְר ִביﬠָ י ָ
7:19אֱ ַדיִן צְ ִבית לְ יַצָּבָ א ﬠַ ל־חֵ יו ָ
וּשׁאָ ָרא ְבּ ַרגְ לַ יה ָר ְפסָ ה:
ו ְִטפְ ַריהּ ִדּי־נְ חָ שׁ אָ כְ לָ ה ַמדֲּ ָקה ְ
אשׁהּ וְאָ חֳ ִרי ִדּי ִסלְ ַקת ונפלו וּנְפַ לָ ה ִמן־קדמיה ֳק ָד ַמהּ ְתּלָ ת ו ְַק ְרנָא ִדכֵּן וְﬠַ יְנִין לַ הּ
ֲשׂר ִדּי ְב ֵר ַ
ל־ק ְר ַניָּא ﬠ ַ
7:20וְﬠַ ַ
ְופֻם ְממַ לִּ ל ַר ְב ְרבָ ן וְחֶ זְ וַהּ ַרב ִמן־חַ ְב ָרתַ הּ:
ישׁין ְויָכְ לָ ה לְ הוֹן:
ם־ק ִדּ ִ
ַ
7:21חָ זֵה הֲ וֵית ו ְַק ְרנָא ִדכֵּן ﬠָ ְב ָדה ְק ָרב ﬠִ
ישׁין:
כוּתא הֶ חֱ ִסנוּ ַק ִדּ ִ
וּמ ְל ָ
ישׁי ﬠֶ לְ יוֹ ִנין וְזִ ְמנָא ְמטָ ה ַ
7:22ﬠַ ד ִדּי־אֲ תָ ה ﬠַ ִתּיק יוֹמַ יָּא ו ְִדינָא י ְִהב לְ ַק ִדּ ֵ
ְתאכֻל
ָל־מ ְלכְ ו ָָתא ו ֵ
ְתא ְר ִביﬠָ יְתָ א מַ ְלכוּ רביעיא ְר ִביﬠָ אָ ה ֶתּהֱ וֵא ְבאַ ְרﬠָ א ִדּי ִת ְשׁנֵא ִמן־כּ ַ
7:23כֵּן אֲ ַמר חֵ יו ָ
דוּשׁנַּהּ וְתַ ְדּ ִק ַנּהּ:
וּת ִ
כָּל־אַ ְרﬠָ א ְ
וּתלָ ָתה ַמ ְלכִ ין
ן־ק ְד ָמיֵא ְ
ֲשׂר ִמנַּהּ מַ לְ כוּתָ ה ﬠַ ְשׂ ָרה מַ לְ כִ ין י ְֻקמוּן וְאָ חֳ ָרן ְי קוּם אַ חֲ ֵריהוֹן וְהוּא י ְִשׁנֵא ִמ ַ
7:24ו ְַק ְר ַניָּא ﬠ ַ
יְהַ ְשׁפִּ ל:
ד־ﬠ ָדּן
ידהּ ﬠַ ִ
ישׁי ﬠֶ לְ יוֹנִין יְבַ לֵּ א ְוי ְִסבַּ ר לְ הַ ְשׁ ָניָה זִ ְמנִין ו ְָדת ְוי ְִתיַהֲ בוּן ִבּ ֵ
וּמלִּ ין לְ ַצד עליא ﬠִ לָּ אָ ה יְמַ לִּ ל וּלְ ַק ִדּ ֵ
ִ 7:25
וְﬠִ ָדּנִין וּפְ לַ ג ﬠִ ָדּן:
ְשׁלְ טָ נֵהּ יְהַ ﬠְ דּוֹן לְ הַ ְשׁמָ ָד ה וּלְ הוֹבָ ָדה ﬠַ ד־סוֹפָ א:
7:26ו ְִדינָא י ִִתּב ו ָ
כוּתהּ ַמ ְלכוּת ﬠָ לַ ם
ישׁי ﬠֶ ְליוֹנִין ַמ ְל ֵ
ָל־שׁמַ יָּא י ְִהיבַ ת ְלﬠַ ם ַק ִדּ ֵ
ְשׁלְ טָ נָא ְוּרבוּתָ א ִדּי מַ לְ כְ וָת ְתּחוֹת כּ ְ
7:27וּמַ לְ כוּתָ ה ו ָ
ְוכֹל ָשׁלְ טָ ַניָּא לֵ הּ יִפְ לְ חוּן ְוי ְִשׁתַּ ְמּעוּן:
וּמ ְלּ ָתא ְבּ ִל ִבּי ִנ ְט ֵרת:
י־מלְּ תָ א אֲ נָה ָד ִניֵּאל ַשׂגִּ יא ַרﬠְ יוֹנַי יְבַ הֲ ֻל ַנּנִי וְזִ יוַי י ְִשׁ ַתּנּוֹן ﬠֲלַ י ִ
7:28ﬠַ ד־כָּה סוֹפָ א ִד ִ
אשׁ ַצּר הַ מֶּ לֶ חָ זוֹן ִנ ְראָ ה אֵ לַ י אֲ נִי ָד ִניֵּאל אַ חֲ ֵרי הַ ִנּ ְראָ ה אֵ לַ י בַּ ְתּ ִחלָּ ה:
ִ 8:1בּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ לְ מַ לְ כוּת בֵּ לְ ַ
ִיתי ﬠַ ל־אוּבַ ל
ירה אֲ ֶשׁר ְבּﬠֵ ילָ ם הַ ְמּ ִדינָה וָאֶ ְראֶ ה בֶּ חָ זוֹן וַאֲ נִי הָ י ִ
שׁוּשׁן הַ ִבּ ָ
8:2וָאֶ ְראֶ ה בֶּ חָ זוֹן וַי ְִהי ִבּ ְרא ִֹתי וַאֲ נִי ְבּ ַ
אוּלָ י:

עֹמד ִל ְפנֵי הָ אֻ בָ ל וְלוֹ ְק ָר ָניִם וְהַ ְקּ ָר ַניִם גְּ בֹהוֹת וְהָ אַ חַ ת גְּ ֹבהָ ה ִמן־הַ ֵשּׁנִית
8:3וָאֶ ָשּׂא ﬠֵ ינַי וָאֶ ְראֶ ה ו ְִהנֵּה אַ יִל אֶ חָ ד ֵ
וְהַ גְּ בֹהָ ה עֹלָ ה בָּ אַ חֲ ֹרנָה:
יתי אֶ ת־הָ אַ יִל ְמ ַנגֵּחַ יָמָּ ה ְוצָפוֹנָה וָנֶגְ בָּ ה ְוכָל־חַ יּוֹת ל ֹא־יַﬠַ ְמדוּ ְלפָ נָיו וְאֵ ין ַמצִּ יל ִמיָּדוֹ וְﬠָ ָשׂה כִ ְרצֹנוֹ ו ְִהגְ ִדּיל:
ָ 8:4ר ִא ִ
ִיתי מֵ ִבין ו ְִהנֵּה צְ פִ יר־הָ ﬠִ זִּ ים בָּ א ִמן־הַ מַּ ֲﬠ ָרב ﬠַ ל־פְּ נֵי כָל־הָ אָ ֶרץ וְאֵ ין נוֹגֵﬠַ בָּ אָ ֶרץ וְהַ ָצּ ִפיר ֶק ֶרן חָ זוּת בֵּ ין
8:5וַאֲ נִי הָ י ִ
ﬠֵ ינָיו:
יתי עֹמֵ ד לִ פְ נֵי הָ אֻ בָ ל וַיּ ָָרץ אֵ לָ יו בַּ חֲ ַמת כֹּחוֹ:
8:6וַיָּב ֹא ﬠַ ד־הָ אַ יִל בַּ ﬠַ ל הַ ְקּ ָר ַניִם אֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
ת־שׁ ֵתּי ְק ָרנָיו וְל ֹא־הָ יָה כֹחַ בָּ אַ יִל לַ ֲﬠמֹד
ְ
ְשׁבֵּ ר אֶ
יתיו מַ גִּ יﬠַ אֵ צֶל הָ אַ יִל וַיִּ ְתמַ ְרמַ ר אֵ לָ יו וַ ַיּ אֶ ת־הָ אַ יִל וַי ַ
ְ 8:7וּר ִא ִ
לְ פָ נָיו וַיּ ְַשׁלִ יכֵהוּ אַ ְרצָה וַיִּ ְר ְמסֵ הוּ וְל ֹא־הָ יָה מַ צִּ יל לָ אַ יִל ִמיָּדוֹ:
ד־מאֹד וּכְ ﬠָ צְ מוֹ נִ ְשׁ ְבּ ָרה הַ ֶקּ ֶרן הַ גְּ דוֹלָ ה ו ַַתּﬠֲלֶ נָה חָ זוּת אַ ְרבַּ ע ַתּ ְח ֶתּיהָ לְ אַ ְרבַּ ע רוּחוֹת
8:8וּצְ ִפיר הָ ִﬠזִּ ים ִהגְ ִדּיל ﬠַ ְ
הַ ָשּׁמָ יִם:
וּמן־הָ אַ חַ ת מֵ הֶ ם ָי ָצא ֶק ֶרן־אַ חַ ת ִמצְּ ﬠִ ָירה ו ִַתּגְ ַדּל־יֶתֶ ר אֶ ל־הַ ֶנּגֶב וְאֶ ל־הַ ִמּזְ ָרח וְאֶ ל־הַ צּ ִֶבי:
ִ 8:9
וּמן־הַ כּוֹכ ִָבים ו ִַתּ ְר ְמסֵ ם:
8:10ו ִַתּגְ ַדּל ﬠַ ד־צְ בָ א הַ ָשּׁ ָמיִם ו ַַתּפֵּ ל אַ ְרצָה ִמן־הַ צָּבָ א ִ
הוּרם הַ ָתּ ִמיד וְהֻ ְשׁלַ ְמכוֹן ִמ ְק ָדּשׁוֹ:
וּמ ֶמּנּוּ הרים ַ
8:11וְﬠַ ד ַשׂר־הַ צָּבָ א ִהגְ ִדּיל ִ
ְ 8:12וצָבָ א ִתּנָּתֵ ן ﬠַ ל־הַ ָתּ ִמיד ְבּפָ ַשׁע וְתַ ְשׁלֵ אֱ ֶמת אַ ְרצָה וְﬠָ ְשׂ ָתה ו ְִהצְ לִ יחָ ה:
ד־מ ַתי הֶ חָ זוֹן הַ ָתּ ִמיד וְהַ פֶּ ַשׁע שׁ ֵֹמם ֵתּת
ד־קדוֹשׁ ְמ ַדבֵּ ר ַויּ ֹאמֶ ר אֶ חָ ד ָקדוֹשׁ לַ פַּ ְלמוֹנִי הַ ְמ ַדבֵּ ר ﬠַ ָ
8:13וָאֶ ְשׁ ְמﬠָ ה אֶ חָ ָ
ְקֹדשׁ ְוצָבָ א ִמ ְרמָ ס:
ו ֶ
קֹדשׁ:
וּשׁ שׁ ֵמאוֹת וְנִ צְ ַדּק ֶ
ֹאמר אֵ לַ י ﬠַ ד ﬠֶ ֶרב ֹבּ ֶקר אַ ְלפַּ יִם ְ
8:14וַיּ ֶ
עֹמד ְלנֶגְ ִדּי כְּ ַמ ְראֵ ה־גָבֶ ר:
8:15וַי ְִהי ִבּ ְרא ִֹתי אֲ נִי ָד ִניֵּאל אֶ ת־הֶ חָ זוֹן וָאֲ בַ ְק ָשׁה ִבינָה ו ְִהנֵּה ֵ
8:16וָאֶ ְשׁמַ ע קוֹל־אָ ָדם בֵּ ין אוּלָ י וַיִּ ְק ָרא ַויּ ֹאמַ ר גּ ְַב ִריאֵ ל הָ בֵ ן ְלהַ לָּ ז אֶ ת־הַ ַמּ ְראֶ ה:
ת־קץ הֶ חָ זוֹן:
וּבבֹאוֹ נ ְִבﬠַ ִתּי וָאֶ פְּ לָ ה ﬠַ ל־פָּ נָי וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י הָ בֵ ן בֶּ ן־אָ ָדם כִּ י ְלﬠֶ ֵ
8:17וַ ָיּב ֹא אֵ צֶל ﬠָ ְמ ִדי ְ
ידנִי ﬠַ ל־ﬠָ ְמ ִדי:
ַע־בּי וַ ַיּﬠ ֲִמ ֵ
וּב ַד ְבּרוֹ ﬠִ ִמּי ִנ ְר ַדּ ְמ ִתּי ﬠַ ל־פָּ נַי אָ ְרצָה וַיִּ גּ ִ
ְ 8:18
מוֹדי ֲﬠ אֵ ת אֲ ֶשׁר־י ְִהיֶה ְבּאַ חֲ ִרית הַ ָזּﬠַ ם כִּ י לְ מוֹﬠֵ ד ֵקץ:
8:19וַיּ ֹאמֶ ר ִה ְננִי ִ
ר־ר ִאיתָ בַּ ﬠַ ל הַ ְקּ ָר ָניִם מַ לְ כֵי מָ ַדי וּפָ ָרס:
8:20הָ אַ יִל אֲ ֶשׁ ָ
8:21וְהַ צָּפִ יר הַ ָשּׂﬠִ יר מֶ לֶ ָיוָן וְהַ ֶקּ ֶרן הַ גְּ דוֹלָ ה אֲ ֶשׁר בֵּ ין־ﬠֵ ינָיו הוּא הַ ֶמּלֶ הָ ִראשׁוֹן:
8:22וְהַ ִנּ ְשׁבֶּ ֶרת וַתַּ ֲﬠמ ְֹדנָה אַ ְרבַּ ע תַּ ְחתֶּ יהָ אַ ְרבַּ ע מַ לְ כֻיוֹת ִמגּוֹיוֹ יַ ֲﬠמ ְֹדנָה ְול ֹא ְבכֹחוֹ:
וּבאַ חֲ ִרית ַמלְ כוּתָ ם כְּ הָ תֵ ם הַ ְ ֹפּ ָשׁﬠִ ים יַ ֲﬠמֹד מֶ לֶ ﬠַ ז־פָּ נִים וּמֵ ִבין ִחידוֹת:
ְ 8:23
ם־קד ִֹשׁים:
ֲצוּמים וְﬠַ ְ
8:24וְﬠָ צַם כֹּחוֹ ְול ֹא ְבכֹחוֹ ְונִפְ לָ אוֹת י ְַשׁ ִחית ו ְִהצְ לִ יחַ וְﬠָ ָשׂה ו ְִה ְשׁ ִחית ﬠ ִ
ִשּׁבֵ ר:
וּבאֶ פֶ ס יָד י ָ
ר־שׂ ִרים יַ ֲﬠמֹד ְ
ל־שׂ ָ
וּב ַשׁלְ וָה י ְַשׁ ִחית ַר ִבּים וְﬠַ ַ
וּבלְ בָ בוֹ יַגְ ִדּיל ְ
ל־שׂכְ לוֹ ו ְִהצְ לִ יחַ ִמ ְרמָ ה ְבּיָדוֹ ִ
8:25וְﬠַ ִ
וּמ ְראֵ ה הָ ﬠֶ ֶרב וְהַ ֹבּ ֶקר אֲ ֶשׁר נֶאֱ ַמר אֱ ֶמת הוּא וְאַ ָתּה ְסתֹם הֶ חָ זוֹן כִּ י ְלי ִָמים ַר ִבּים:
ַ 8:26
תּוֹמם ﬠַ ל־הַ ַמּ ְראֶ ה וְאֵ ין ֵמ ִבין:
ת־מלֶ אכֶת הַ ֶמּלֶ וָאֶ ְשׁ ֵ
ְ
ֱשׂה אֶ
יתי י ִָמים וָאָ קוּם וָאֶ ﬠ ֶ
ֵיתי ְונֶחֱ לֵ ִ
נִהי ִ
8:27וַאֲ נִי ָד ִניֵּאל ְ
ִ 9:1בּ ְשׁנַת אַ חַ ת לְ ָד ְריָוֶשׁ 1בֶּ ן־אֲ חַ ְשׁיֵ רֹשׁ ִמ ֶזּ ַרע ָמ ָדי אֲ ֶשׁר הָ ְמלַ ﬠַ ל ַמ ְלכוּת כּ ְַשׂ ִדּים:
ִ 9:2בּ ְשׁנַת אַ חַ ת לְ מָ ְלכוֹ אֲ נִי ָדּ ִניֵּאל ִבּינ ִֹתי בַּ ְסּפָ ִרים ִמ ְספַּ ר הַ ָשּׁנִים אֲ ֶשׁר הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִר ִמיָה הַ נּ ִָביא
רוּשׁלַ ִם ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָה:
לְ מַ לּ ֹאות לְ חָ ְרבוֹת ְי ָ
ְשׂק וָאֵ פֶ ר:
ְתחֲ נוּנִים ְבּצוֹם ו ַ
9:3וָאֶ ְתּ ָנה אֶ ת־פָּ נַי אֶ ל־אֲ ֹדנָי הָ אֱ ִהים ְלבַ ֵקּשׁ ְתּ ִפלָּ ה ו ַ
נּוֹרא שׁ ֵֹמר הַ ְבּ ִרית וְהַ חֶ סֶ ד ְלאֹהֲ בָ יו
ָאֹמ ָרה אָ נָּא אֲ ֹדנָי הָ אֵ ל הַ גָּדוֹל וְהַ ָ
9:4וָאֶ ְתפַּ לְ לָ ה לַ יהוָה אֱ הַ י וָאֶ ְתו ֶַדּה ו ְ
וּלְ שׁ ְֹמ ֵרי ִמצְ ותָ יו:
וּמ ִמּ ְשׁפָּ ֶטי :
ות ִ
9:5חָ טָ אנוּ וְﬠָ וִינוּ והרשענו ִה ְר ַשׁﬠְ נוּ וּמָ ָר ְדנוּ וְסוֹר ִמ ִמּצְ ֶ
ֹתינוּ וְאֶ ל כָּל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ:
ל־מלָ כֵינוּ ָשׂ ֵרינוּ וַאֲ ב ֵ
יאים אֲ ֶשׁ ר ִדּ ְבּרוּ ְבּ ִשׁ ְמ אֶ ְ
9:6וְל ֹא ָשׁמַ ﬠְ נוּ אֶ ל־ﬠֲבָ ֶדי הַ נּ ְִב ִ
וּלכָל־י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְקּר ִֹבים
רוּשׁלַ ִם ְ
יוֹשׁבֵ י ְי ָ
וּל ְ
ְהוּדה ְ
ֹשׁת הַ פָּ נִים כַּיּוֹם הַ זֶּה ְל ִאישׁ י ָ
9:7לְ אֲ ֹדנָי הַ צְּ ָד ָקה וְלָ נוּ בּ ֶ
וְהָ ְרחֹ ִקים ְבּכָל־הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר ִה ַדּ ְח ָתּם ָשׁם ְבּמַ ﬠֲלָ ם אֲ ֶשׁר ָמﬠֲלוּ־בָ :
ֹתינוּ אֲ ֶשׁר חָ טָ אנוּ לָ :
ֹשׁת הַ פָּ נִים ִל ְמלָ ֵכינוּ לְ ָשׂ ֵרינוּ וְלַ אֲ ב ֵ
9:8יְהוָה לָ נוּ בּ ֶ
9:9לַ א ֹדנָי אֱ הֵ ינוּ הָ ַרחֲ ִמים וְהַ ְסּ ִלחוֹת כִּ י ָמ ַר ְדנוּ בּוֹ:
יאים:
ְ 9:10ול ֹא ָשׁמַ ְﬠנוּ ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֵ ינוּ לָ לֶ כֶת ְבּתוֹר ָֹתיו אֲ ֶשׁר נָתַ ן לְ פָ נֵינוּ ְבּיַד ﬠֲבָ ָדיו הַ נּ ְִב ִ
תוֹרת
ת־תּוֹרתֶ וְסוֹר לְ ִבלְ ִתּי ְשׁמוֹﬠַ ְבּקֹלֶ ו ִַתּתַּ ﬠָ לֵ ינוּ הָ אָ לָ ה וְהַ ְשּׁבֻ ﬠָ ה אֲ ֶשׁר כְּ תוּבָ ה ְבּ ַ
ָ
ְ 9:11ו ָכל־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠָ ְברוּ אֶ
ֹשׁה ﬠֶ בֶ ד־הָ אֱ ִהים כִּ י חָ ָטאנוּ לוֹ:
מ ֶ
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ר־דּבֶּ ר ﬠָ לֵ ינוּ וְﬠַ ל שׁ ְֹפ ֵטינוּ אֲ ֶשׁר ְשׁפָ טוּנוּ ְלהָ ִביא ﬠָ לֵ ינוּ ָרﬠָ ה גְ דֹלָ ה אֲ ֶשׁ ר
ַ 9:12ויּ ֶָקם אֶ ת־דבריו ְדּבָ רוֹ אֲ ֶשׁ ִ
ירוּשׁלָ ִם:
ל ֹא־נֶﬠֶ ְשׂתָ ה תַּ חַ ת כָּל־הַ ָשּׁ ַמיִם כַּאֲ ֶשׁר נֶﬠֶ ְשׂ ָתה ִבּ ָ
ת־פּנֵי יְהוָה אֱ הֵ ינוּ לָ שׁוּב מֵ ﬠֲונֵנוּ
ְ
ֹא־ח ִלּינוּ אֶ
ֹשׁה אֵ ת כָּל־הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת בָּ אָ ה ﬠָ לֵ ינוּ ְול ִ
תוֹרת מ ֶ
9:13כַּאֲ ֶשׁר כָּתוּב ְבּ ַ
וּלְ הַ ְשׂכִּ יל בַּ אֲ ִמ ֶתּ :
ֲשׂיו אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה וְל ֹא ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ְבּקֹ לוֹ:
ָל־מﬠ ָ
י־צַדּיק יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ﬠַ ל־כּ ַ
9:14וַיִּ ְשׁקֹד יְהוָה ﬠַ ל־הָ ָרﬠָ ה וַי ְִביאֶ הָ ﬠָ לֵ ינוּ כִּ ִ
9:15וְﬠַ תָּ ה אֲ ֹדנָי אֱ הֵ ינוּ אֲ ֶשׁר הוֹצֵאתָ אֶ ת־ﬠַ ְמּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְבּיָד חֲ ז ָָקה ו ַַתּﬠַ שׂ־לְ ֵשׁם כַּיּוֹם הַ ֶזּה חָ ָטאנוּ
ָר ָשׁﬠְ נוּ:
רוּשׁלַ ִם
ֹתינוּ ְי ָ
ר־ק ְד ֶשׁ כִּ י בַ חֲ ָטאֵ ינוּ וּבַ ﬠֲונוֹת אֲ ב ֵ
רוּשׁלַ ִם הַ ָ
9:16אֲ ֹדנָי כְּ כָל־צִ ְדקֹתֶ י ָָשׁב־נָא אַ פְּ וַחֲ מָ ְת מֵ ﬠִ ְיר ְי ָ
ָל־ס ִביבֹתֵ ינוּ:
וְﬠַ ְמּ ְלחֶ ְרפָּ ה ְלכ ְ
ל־מ ְק ָדּ ְשׁ הַ ָשּׁמֵ ם לְ מַ ﬠַ ן אֲ ֹדנָי:
ל־תּפִ לַּ ת ﬠַ ְב ְדּ וְאֶ ל־תַּ חֲ נוּנָיו וְהָ אֵ ר פָּ נֶי ﬠַ ִ
9:17וְﬠַ תָּ ה ְשׁמַ ע אֱ הֵ ינוּ אֶ ְ
9:18הַ טֵּ ה אֱ הַ י אָ זְ ְנ וּשֲׁ מָ ע פקחה פְּ ַקח ﬠֵ ינֶי ְוּראֵ ה שׁ ְֹממֹתֵ ינוּ ְוהָ ִﬠיר אֲ ֶשׁ ר־ ִנ ְק ָרא ִשׁ ְמ ﬠָ לֶ יהָ כִּ י ל ֹא
ל־רחֲ מֶ י הָ ַר ִבּים:
ﬠַ ל־צִ ְדקֹתֵ ינוּ אֲ נ ְַחנוּ מַ פִּ ילִ ים ַתּחֲ נוּנֵינוּ ְלפָ נֶי כִּ י ﬠַ ַ
י־שׁ ְמ ִנ ְק ָרא ﬠַ ל־ﬠִ ְיר
ל־תּאַ חַ ר ְל ַמﬠֲנְ אֱ הַ י כִּ ִ
ֲשׂה אַ ְ
9:19אֲ ֹדנָי ְשׁמָ ﬠָ ה אֲ ֹדנָי ְסלָ חָ ה אֲ ֹדנָי הַ ֲק ִשׁיבָ ה ַוﬠ ֵ
וְﬠַ ל־ﬠַ מֶּ :
אתי וְחַ טַּ את ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל וּמַ פִּ יל ְתּ ִחנּ ִָתי לִ פְ נֵי יְהוָה אֱ הַ י ﬠַ ל
וּמ ְתו ֶַדּה חַ טָּ ִ
וּמ ְתפַּ לֵּ ל ִ
9:20וְעוֹד אֲ נִי ְמ ַדבֵּ ר ִ
הַ ר־קֹ ֶדשׁ אֱ הָ י:
יתי בֶ חָ זוֹן בַּ ְתּ ִחלָּ ה מֻ ﬠָ ף ִבּיﬠָ ף ֹנגֵﬠַ אֵ לַ י כְּ ﬠֵ ת ִמנְ חַ ת־ﬠָ ֶרב:
9:21וְעוֹד אֲ נִי ְמ ַדבֵּ ר בַּ ְתּפִ לָּ ה וְהָ ִאישׁ גּ ְַב ִריאֵ ל אֲ ֶשׁר ָר ִא ִ
ָאתי ְלהַ ְשׂכִּ ילְ ִבינָה:
9:22וַיָּבֶ ן וַי ְַדבֵּ ר ﬠִ ִמּי וַיּ ֹאמַ ר ָדּ ִניֵּאל ﬠַ תָּ ה יָצ ִ
וּבין בַּ ָדּבָ ר וְהָ בֵ ן בַּ ַמּ ְראֶ ה:
אתי לְ הַ גִּ יד כִּ י חֲ מוּדוֹת אָ תָּ ה ִ
ִ 9:23בּ ְת ִחלַּ ת תַּ חֲ נוּנֶי יָצָא ָדבָ ר וַאֲ נִי בָּ ִ
וּלהָ ִביא צ ֶֶדק
וּלכַפֵּ ר ﬠָ ון ְ
וּלהָ ֵתם חַ ָטּאת ְ
ל־ﬠיר ָק ְד ֶשׁ ְלכַלֵּ א הַ פֶּ ַשׁע ְ
ָ 9:24שׁ ֻבﬠִ ים ִשׁ ְבﬠִ ים נ ְֶחתַּ ﬠַ ל־ﬠַ ְמּ וְﬠַ ִ
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים:
עֹלָ ִמים וְלַ ְחתֹּם חָ זוֹן ְונ ִָביא ו ְִל ְמשֹׁחַ ֶ
וּשׁ ַניִם
ְשׁבֻ ִﬠים ִשׁ ִשּׁים ְ
ד־מ ִשׁיחַ נָגִ יד ָשׁ ֻב ִﬠים ִשׁ ְבﬠָ ה ו ָ
רוּשׁלַ ִם ﬠַ ָ
ְת ְשׂכֵּל ִמן־מֹצָ א ָדבָ ר לְ הָ ִשׁיב ו ְִל ְבנוֹת ְי ָ
ְת ַדע ו ַ
9:25ו ֵ
וּבצוֹק הָ ﬠִ ִתּים:
נְתה ְרחוֹב וְחָ רוּץ ְ
ְנִב ָ
ָתּשׁוּב ו ְ
וּשׁ ַניִם ִי ָכּ ֵרת מָ ִשׁיחַ וְאֵ ין לוֹ וְהָ ﬠִ יר וְהַ קֹּ ֶדשׁ י ְַשׁ ִחית ﬠַ ם נָגִ יד הַ בָּ א ְו ִקצּוֹ בַ ֶשּׁ ֶטף וְﬠַ ד
9:26וְאַ חֲ ֵרי הַ ָשּׁבֻ ִﬠים ִשׁ ִשּׁים ְ
ֵקץ ִמ ְלחָ ָמה נֶחֱ ֶרצֶת שׁ ֵֹממוֹת:
וּמ ְנחָ ה וְﬠַ ל כְּ נַף ִשׁקּוּצִ ים ְמשׁ ֵֹמם וְﬠַ ד־כָּלָ ה
9:27ו ְִהגְ ִבּיר ְבּ ִרית לָ ַר ִבּים ָשׁבוּﬠַ אֶ חָ ד וַחֲ צִ י הַ ָשּׁבוּﬠַ י ְַשׁ ִבּית זֶבַ ח ִ
ְונֶחֱ ָרצָה ִתּ ַתּ ﬠַ ל־שֹׁמֵ ם:
ִ 10:1בּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ לְ כוּרֻ שׁ מֶ לֶ פָּ ַרס ָדּבָ ר ִנגְ לָ ה לְ ָד ִניֵּאל אֲ ֶשׁר־ ִנ ְק ָרא ְשׁמוֹ בֵּ ְל ְט ַשׁא ַצּר וֶאֱ ֶמת הַ ָדּבָ ר וְצָבָ א גָדוֹל
וּבינָה לוֹ בַּ מַּ ְראֶ ה:
וּבין אֶ ת־הַ ָדּבָ ר ִ
ִ
ִיתי ִמ ְתאַ בֵּ ל ְשׁ ָשׁה ָשׁ ֻבﬠִ ים י ִָמים:
10:2בַּ ָיּ ִמים הָ הֵ ם אֲ נִי ָד ִניֵּאל הָ י ִ
ד־מל ֹאת ְשׁ ֶשׁת ָשׁבֻ ִﬠים י ִָמים:
ל־פּי וְסוֹ ל ֹא־סָ כְ ִתּי ﬠַ ְ
10:3לֶ חֶ ם חֲ מֻ דוֹת ל ֹא אָ כ ְַל ִתּי וּבָ ָשׂר ָו ַייִן ל ֹא־בָ א אֶ ִ
ִיתי ﬠַ ל יַד הַ נָּהָ ר הַ גָּדוֹל הוּא ִח ָדּ ֶקל:
וּביוֹם ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן וַאֲ נִי הָ י ִ
ְ 10:4
ֶתם אוּפָ ז:
וּמ ְתנָיו חֲ ג ִֻרים ְבּכ ֶ
10:5וָאֶ ָשּׂא אֶ ת־ﬠֵ ינַי וָאֵ ֶרא ו ְִהנֵּה ִאישׁ־אֶ חָ ד לָ בוּשׁ בַּ ִדּים ָ
וּמ ְרגְּ ָתיו כְּ ﬠֵ ין ְנחֹ ֶשׁת ָקלָ ל ְוקוֹל ְדּבָ ָריו כְּ קוֹל
ידי אֵ שׁ וּזְ רֹעֹתָ יו ַ
10:6וּגְ ִויָּתוֹ כְ תַ ְר ִשׁישׁ וּפָ נָיו כְּ מַ ְראֵ ה בָ ָרק וְﬠֵ ינָיו כְּ לַ פִּ ֵ
הָ מוֹן:
יתי אֲ נִי ָדנִ יֵּאל ְלבַ ִדּי אֶ ת־הַ ַמּ ְראָ ה וְהָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁ ר הָ יוּ ִﬠ ִמּי ל ֹא ָראוּ אֶ ת־הַ ַמּ ְראָ ה אֲ בָ ל חֲ ָר ָדה גְ דֹלָ ה
10:7ו ְָר ִא ִ
נָפְ לָ ה ﬠֲלֵ יהֶ ם וַיִּ ְב ְרחוּ ְבּהֵ חָ בֵ א:
ְהוֹדי נ ְֶהפַּ ﬠָ לַ י ְלמַ ְשׁ ִחית ְול ֹא
ר־בּי כֹּח ו ִ
10:8וַאֲ ִני ִנ ְשׁאַ ְר ִתּי לְ בַ ִדּי וָאֶ ְראֶ ה אֶ ת־הַ מַּ ְראָ ה הַ גְּ דֹלָ ה הַ זּ ֹאת ְול ֹא ִנ ְשׁאַ ִ
ﬠָ צַ ְר ִתּי כֹּחַ :
יתי ִנ ְר ָדּם ﬠַ ל־פָּ נַי וּפָ נַי אָ ְרצָה:
10:9וָאֶ ְשׁ ַמע אֶ ת־קוֹל ְדּבָ ָריו וּכְ ָשׁ ְמﬠִ י אֶ ת־קוֹל ְדּבָ ָריו וַאֲ נִי הָ ִי ִ
ל־בּ ְרכַּי ְוכַפּוֹת י ָָדי:
10:10ו ְִהנֵּה־יָד נָגְ ﬠָ ה ִבּי ו ְַתּנִיﬠֵ נִי ﬠַ ִ
10:11וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י ָדּ ִניֵּאל ִאישׁ־חֲ מֻ דוֹת הָ בֵ ן בַּ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י דֹבֵ ר אֵ לֶ י וַ ֲﬠמֹד ﬠַ ל־ﬠָ ְמ ֶד כִּ י ﬠַ ָתּה שֻׁ לַּ ְח ִתּי
וּב ַד ְבּרוֹ ﬠִ ִמּי אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה ﬠָ ַמ ְד ִתּי ַמ ְר ִﬠיד:
אֵ לֶ י ְ
ל־תּ ָירא ָד ִניֵּאל כִּ י ִמן־הַ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן אֲ ֶשׁר נ ַָתתָּ אֶ ת־לִ ְבּ לְ הָ ִבין וּלְ ִה ְתﬠַ נּוֹת לִ פְ נֵי אֱ הֶ י
10:12וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י אַ ִ
אתי ִבּ ְדבָ ֶרי :
נִ ְשׁ ְמעוּ ְדבָ ֶרי וַאֲ נִי־בָ ִ
שׁנִים בָּ א ְלﬠָ זְ ֵרנִ י וַאֲ נִי
ְשׂר מַ לְ כוּת פָּ ַרס עֹמֵ ד לְ נֶגְ ִדּי ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאֶ חָ ד יוֹם ו ְִהנֵּה ִמיכָאֵ ל אַ חַ ד הַ ָשּׂ ִרים הָ ִרא ֹ
10:13ו ַ
נוֹתַ ְר ִתּי ָשׁם אֵ צֶל מַ לְ כֵי פָ ָרס:
אתי לַ הֲ ִבי ְנ אֵ ת אֲ ֶשׁר־י ְִק ָרה לְ ﬠַ ְמּ ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים כִּ י־עוֹד חָ זוֹן לַ יּ ִָמים:
10:14וּבָ ִ
וּב ַד ְבּרוֹ ﬠִ ִמּי כּ ְַדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה נָתַ ִתּי פָ נַי אַ ְר ָצה ְונֶאֱ לָ ְמ ִתּי:
ְ 10:15

עֹמד ְלנֶגְ ִדּי אֲ דֹנִי בַּ ַמּ ְראָ ה
ל־שׂפָ ָתי וָאֶ פְ ַתּח־פִּ י וָאֲ ַד ְבּ ָרה ָוא ְֹמ ָרה אֶ ל־הָ ֵ
 10:16ו ְִהנֵּה כִּ ְדמוּת יָד אָ ָדם נָגְ ﬠָ ה ﬠַ ְ
נֶהֶ פְ כוּ צִ ַירי ﬠָ לַ י ְול ֹא ﬠָ ַצ ְר ִתּי כֹּחַ :
ה־בי:
ד־בּי כֹחַ וּ ְנ ָשׁמָ ה ל ֹא ִנ ְשׁאֲ ָר ִ
10:17וְהֵ י יוּכַל ﬠֶ בֶ ד אֲ דֹנִי זֶה ְל ַדבֵּ ר ִﬠם־אֲ דֹנִי זֶה וַאֲ נִי ֵמﬠַ ָתּה ל ֹא־ ַיﬠ ֲָמ ִ
ַע־בּי כְּ מַ ְראֵ ה אָ ָדם וַיְחַ זְּ ֵקנִי:
10:18וַיֹּ סֶ ף וַיִּ גּ ִ
ָאֹמ ָרה י ְַדבֵּ ר אֲ ֹד ִני כִּ י
וּב ַד ְבּ רוֹ ִﬠ ִמּי ִה ְתחַ זַּ ְק ִתּי ו ְ
ירא ִאישׁ־חֲ מֻ דוֹת ָשׁלוֹם לָ חֲ זַק וַחֲ זָק ְ
ל־תּ ָ
ֹאמר אַ ִ
ַ 10:19ויּ ֶ
ִחזַּ ְקתָּ נִי:
ם־שׂר פָּ ָרס וַאֲ נִי יוֹצֵ א ו ְִהנֵּה ַשׂר־ ָיוָן בָּ א:
ַ
אתי אֵ לֶ י וְﬠַ תָּ ה אָ שׁוּב לְ ִהלָּ חֵ ם ﬠִ
ֹאמר הֲ י ַָדﬠְ ָתּ לָ מָּ ה־בָּ ִ
10:20וַיּ ֶ
ם־מיכָאֵ ל ַשׂ ְרכֶם:
10:21אֲ בָ ל אַ גִּ יד לְ אֶ ת־הָ ָרשׁוּם ִבּכְ תָ ב אֱ מֶ ת וְאֵ ין אֶ חָ ד ִמ ְתחַ זֵּק ﬠִ ִמּי ﬠַ ל־אֵ לֶּ ה כִּ י ִא ִ
11:1וַאֲ נִי ִבּ ְשׁנַת אַ חַ ת ְל ָד ְריָוֶשׁ  1הַ מָּ ִדי ﬠָ ְמ ִדי לְ מַ חֲ זִ יק וּלְ מָ עוֹז לוֹ:
יﬠי יַﬠ ֲִשׁיר עֹ ֶשׁר־גָּדוֹל ִמכֹּל וּכְ חֶ זְ ָקתוֹ
עֹמ ִדים לְ פָ ַרס וְהָ ְר ִב ִ
11:2וְﬠַ תָּ ה אֱ מֶ ת אַ גִּ יד לָ ִהנֵּה־עוֹד ְשׁ ָשׁה ְמלָ כִ ים ְ
ְבﬠָ ְשׁרוֹ י ִָﬠיר הַ כֹּל אֵ ת ַמ ְלכוּת יָוָן:
11:3וְﬠָ ַמד ֶמלֶ גִּ בּוֹר וּמָ ַשׁל ִמ ְמ ָשׁל ַרב וְﬠָ ָשׂה כִּ ְרצוֹנוֹ:
11:4וּכְ ﬠָ ְמדוֹ ִתּ ָשּׁבֵ ר מַ לְ כוּתוֹ וְתֵ חָ ץ לְ אַ ְרבַּ ע רוּחוֹת הַ ָשּׁמָ יִם ְול ֹא לְ אַ חֲ ִריתוֹ ְול ֹא כְ ָמ ְשׁלוֹ אֲ ֶשׁר ָמ ָשׁל כִּ י ִתנּ ֵָתשׁ
מַ לְ כוּתוֹ וְלַ אֲ חֵ ִרים ִמלְּ בַ ד־אֵ לֶּ ה:
וּמ ָשׁל ִמ ְמ ָשׁל ַרב ֶמ ְמ ַשׁלְ תּוֹ:
ן־שׂ ָריו ְויֶחֱ זַק ﬠָ לָ יו ָ
וּמ ָ
ְ 11:5ויֶחֱ זַק מֶ לֶ ־הַ ֶנּגֶב ִ
ֹא־ת ְﬠצֹר כּוֹחַ הַ זְּ רוֹﬠַ ְול ֹא
ישׁ ִרים ְול ַ
11:6וּלְ ֵקץ ָשׁנִים י ְִתחַ בָּ רוּ וּבַ ת מֶ לֶ ־הַ ֶנּגֶב תָּ בוֹא אֶ ל־מֶ לֶ הַ צָּפוֹן לַ ﬠֲשׂוֹת ֵמ ָ
וּמחֲ זִ ָקהּ בָּ ִﬠ ִתּים:
וּמ ִביאֶ יהָ וְהַ יֹּ ְל ָדהּ ַ
יַ ֲﬠמֹד וּזְ רֹעוֹ ְו ִתנָּתֵ ן ִהיא ְ
11:7וְﬠָ מַ ד ִמ ֵנּצֶר ָשׁ ָר ֶשׁיהָ כַּנּוֹ ְויָב ֹא אֶ ל־הַ חַ יִל ְויָב ֹא ְבּמָ עוֹז מֶ לֶ הַ צָּפוֹן וְﬠָ ָשׂה בָ הֶ ם וְהֶ חֱ זִ יק:
ְ 11:8וגַם אֱ הֵ יהֶ ם ִﬠם־ ְנ ִסכֵיהֶ ם ﬠִ ם־כְּ לֵ י חֶ ְמ ָדּתָ ם כֶּסֶ ף ְוזָהָ ב בַּ ְשּׁ ִבי י ִָבא ִמצְ ָריִם וְהוּא ָשׁנִים יַ ֲﬠמֹד ִמ ֶמּלֶ הַ צָּפוֹן:
ְשׁב אֶ ל־אַ ְדמָ תוֹ:
11:9וּבָ א ְבּמַ ְלכוּת ֶמלֶ הַ ֶנּגֶב ו ָ
ְשׁטַ ף וְﬠָ בָ ר ְויָשֹׁב ויתגרו ְוי ְִתגּ ֶָרה ﬠַ ד־מעזה ָמﬠֻזּוֹ:
11:10ובנו וּבָ נָיו י ְִתגָּרוּ וְאָ ְספוּ הֲ מוֹן חֲ יָלִ ים ַר ִבּים וּבָ א בוֹא ו ָ
ִתּן הֶ הָ מוֹן ְבּיָדוֹ:
ְ 11:11וי ְִתמַ ְרמַ ר מֶ לֶ הַ ֶנּגֶב ְויָצָא ְונִלְ חַ ם ﬠִ מּוֹ ﬠִ ם־מֶ לֶ הַ צָּפוֹן וְהֶ ﬠ ֱִמיד הָ מוֹן ָרב ְונ ַ
ְ 11:12ו ִנ ָשּׂא הֶ הָ מוֹן ירום ו ְָרם לְ בָ בוֹ ו ְִהפִּ יל ִרבֹּאוֹת ְול ֹא יָעוֹז:
וּב ְרכוּשׁ ָרב:
וּל ֵקץ הָ ִﬠ ִתּים ָשׁנִים יָבוֹא בוֹא ְבּחַ יִל גָּדוֹל ִ
ְשׁב מֶ לֶ הַ צָּפוֹן וְהֶ ﬠ ֱִמיד הָ מוֹן ַרב ִמן־הָ ִראשׁוֹן ְ
11:13ו ָ
וּבנֵי פָּ ִריצֵי ﬠַ ְמּ ִינּ ְַשּׂאוּ ְלהַ ﬠ ֲִמיד חָ זוֹן וְנִכְ ָשׁלוּ:
ל־מלֶ הַ ֶנּגֶב ְ
11:14וּבָ ﬠִ ִתּים הָ הֵ ם ַר ִבּים יַﬠַ ְמדוּ ﬠַ ֶ
ְ 11:15ויָב ֹא מֶ לֶ הַ צָּפוֹן ְוי ְִשׁ ֹפּ סוֹלֲלָ ה וְלָ כַד ﬠִ יר ִמ ְב ָצ רוֹת וּזְ רֹעוֹת הַ ֶנּגֶב ל ֹא יַ ֲﬠמֹדוּ וְﬠַ ם ִמ ְבחָ ָריו וְאֵ ין כֹּחַ לַ ֲﬠמֹד:
ְ 11:16ויַﬠַ שׂ הַ בָּ א אֵ לָ יו כִּ ְרצוֹנוֹ וְאֵ ין עוֹמֵ ד לְ פָ נָיו ְויַ ֲﬠמֹד ְבּאֶ ֶרץ־הַ צְּ ִבי ְוכָלָ ה ְביָדוֹ:
יתהּ ְול ֹא תַ ֲﬠמֹד וְל ֹא־לוֹ
ִתּן־לוֹ ְלהַ ְשׁ ִח ָ
ִישׁ ִרים ﬠִ מּוֹ וְﬠָ ָשׂה וּבַ ת הַ נּ ִָשׁים י ֶ
ְ 11:17וי ֵָשׂם פָּ נָיו לָ בוֹא ְבּת ֶֹקף כָּל־מַ לְ כוּתוֹ ו ָ
ִת ְהיֶה:
11:18וישב ְוי ֵָשׂם פָּ נָיו לְ ִאיִּ ים וְלָ כַד ַר ִבּים ו ְִה ְשׁ ִבּית ָקצִ ין חֶ ְרפָּ תוֹ לוֹ ִבּ ְל ִתּי חֶ ְרפָּ תוֹ י ִָשׁיב לוֹ:
ְ 11:19וי ֵָשׁב פָּ נָיו לְ מָ עוּזֵּי אַ ְרצוֹ ְונִכְ ַשׁל ְונָפַ ל ְול ֹא יִמָּ צֵא:
ִשּׁבֵ ר וְל ֹא ְבאַ פַּ יִם וְל ֹא ְב ִמלְ חָ מָ ה:
וּבי ִָמים אֲ חָ ִדים י ָ
11:20וְﬠָ מַ ד ﬠַ ל־כַּנּוֹ מַ ﬠ ֲִביר נוֹגֵשׂ הֶ ֶדר מַ לְ כוּת ְ
11:21וְﬠָ ַמד ﬠַ ל־כַּנּוֹ נ ְִבזֶה ְול ֹא־נ ְָתנוּ ﬠָ לָ יו הוֹד מַ לְ כוּת וּבָ א ְב ַשׁלְ וָה וְהֶ חֱ זִ יק ַמ ְלכוּת בַּ חֲ לַ ְקלַ קּוֹת:
ִשּׁבֵ רוּ ְוגַם ְנגִ יד ְבּ ִרית:
ִשּׁ ְטפוּ ִמלְּ פָ נָיו ְוי ָ
11:22וּזְ רֹעוֹת הַ ֶשּׁ ֶטף י ָ
ֲשׂה ִמ ְרמָ ה וְﬠָ לָ ה וְﬠָ צַם ִבּ ְמﬠַ ט־גּוֹי:
ן־ה ְתחַ ְבּרוּת אֵ לָ יו יַﬠ ֶ
וּמ ִ
ִ 11:23
ְשׁלָ ל ְוּרכוּשׁ לָ הֶ ם י ְִבזוֹר
ֹתיו ִבּזָּה ו ָ
וּב ִמ ְשׁמַ נֵּי ְמ ִדינָה יָבוֹא וְﬠָ ָשׂה אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ שׂוּ אֲ בֹתָ יו וַאֲ בוֹת אֲ ב ָ
ְ 11:24בּ ַשׁ ְלוָה ְ
וְﬠַ ל ִמ ְב ָצ ִרים יְחַ ֵשּׁב מַ ְח ְשׁבֹתָ יו וְﬠַ ד־ﬠֵ ת:
ד־מאֹד וְל ֹא
ְ 11:25ויָﬠֵ ר כֹּחוֹ וּלְ בָ בוֹ ﬠַ ל־מֶ לֶ הַ ֶנּגֶב ְבּחַ יִל גָּדוֹל וּמֶ לֶ הַ ֶנּגֶב י ְִתגּ ֶָרה לַ ִמּ ְלחָ ָמה ְבּחַ יִל־גָּדוֹל וְﬠָ צוּם ﬠַ ְ
יַ ֲﬠמֹד כִּ י־י ְַח ְשׁבוּ ﬠָ לָ יו מַ חֲ ָשׁבוֹת:
ְ 11:26ואֹכְ לֵ י פַ ת־בָּ גוֹ י ְִשׁ ְבּרוּהוּ וְחֵ ילוֹ י ְִשׁטוֹף ְונָפְ לוּ חֲ לָ לִ ים ַר ִבּים:
וּשׁנֵיהֶ ם הַ ְמּלָ כִ ים לְ בָ בָ ם לְ מֵ ָרע וְﬠַ ל־שֻׁ לְ חָ ן אֶ חָ ד ָכּזָב י ְַדבֵּ רוּ ְול ֹא ִתצְ לָ ח כִּ י־עוֹד ֵקץ לַ מּוֹﬠֵ ד:
ְ 11:27
ְשׁב לְ אַ ְרצוֹ:
קֹדשׁ וְﬠָ ָשׂה ו ָ
ל־בּ ִרית ֶ
ְ 11:28ויָשֹׁב אַ ְרצוֹ ִבּ ְרכוּשׁ גָּדוֹל וּלְ בָ בוֹ ﬠַ ְ
שׁנָה ְוכָאַ חֲ ֹרנָה:
ֹא־ת ְהיֶה ָכ ִרא ֹ
11:29לַ מּוֹﬠֵ ד יָשׁוּב וּבָ א בַ ֶנּגֶב ְול ִ
ְשׁב ְויָבֵ ן ﬠַ ל־עֹזְ בֵ י ְבּ ִרית קֹ ֶדשׁ:
ית־קוֹדשׁ וְﬠָ ָשׂה ו ָ
ֶ
ל־בּ ִר
ְשׁב ְוזָﬠַ ם ﬠַ ְ
11:30וּבָ אוּ בוֹ צִ יִּ ים כִּ ִתּים ְונִכְ אָ ה ו ָ
שׁוֹמם:
11:31וּזְ רֹﬠִ ים ִממֶּ נּוּ יַ ֲﬠמֹדוּ ו ְִח ְלּלוּ הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ מָּ עוֹז וְהֵ ִסירוּ הַ תָּ ִמיד ְונ ְָתנוּ הַ ִשּׁקּוּץ ְמ ֵ
11:32וּמַ ְר ִשׁיﬠֵ י ְב ִרית יַחֲ נִיף בַּ חֲ לַ קּוֹת וְﬠַ ם יֹ ְדﬠֵ י אֱ הָ יו יַחֲ זִ קוּ וְﬠָ שׂוּ:
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וּב ִבזָּה י ִָמים:
וּבלֶ הָ בָ ה ִבּ ְשׁ ִבי ְ
וּמ ְשׂכִּ ילֵ י ﬠָ ם י ִָבינוּ לָ ַר ִבּים וְנִכְ ְשׁלוּ ְבּחֶ ֶרב ְ
ַ 11:33
וּב ִהכּ ְָשׁלָ ם יֵﬠָ זְ רוּ ﬠֵ זֶר ְמﬠָ ט ְונִלְ ווּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ַר ִבּים בַּ חֲ לַ ְקלַ קּוֹת:
ְ 11:34
וּמן־הַ מַּ ְשׂכִּ ילִ ים ִיכּ ְָשׁלוּ לִ צְ רוֹף בָּ הֶ ם וּלְ בָ ֵרר וְלַ לְ בֵּ ן ﬠַ ד־ﬠֵ ת ֵקץ כִּ י־עוֹד לַ מּוֹﬠֵ ד:
ִ 11:35
רוֹמם ְוי ְִתגּ ֵַדּל ﬠַ ל־כָּל־אֵ ל ְוﬠַ ל אֵ ל אֵ ִלים י ְַדבֵּ ר נִפְ לָ אוֹת ו ְִהצְ ִליחַ ﬠַ ד־כָּלָ ה זַﬠַ ם כִּ י
11:36וְﬠָ ָשׂה כִ ְרצוֹנוֹ הַ מֶּ לֶ ְוי ְִת ֵ
ֱשׂתָ ה:
נֶחֱ ָרצָ ה ֶנﬠ ָ
11:37וְﬠַ ל־אֱ הֵ י אֲ בֹתָ יו ל ֹא י ִָבין וְﬠַ ל־חֶ ְמ ַדּת נ ִָשׁים וְﬠַ ל־כָּל־אֱ לוֹהַּ ל ֹא י ִָבין כִּ י ﬠַ ל־כֹּל י ְִתגּ ַָדּל:
וּבאֶ בֶ ן ְי ָק ָרה וּבַ חֲ מֻ דוֹת:
וּבכֶסֶ ף ְ
ֹתיו ְיכַבֵּ ד ְבּזָהָ ב ְ
11:38וְלֶ אֱ הַּ ָמﬠֻזִּ ים ﬠַ ל־כַּנּוֹ ְיכַבֵּ ד וְלֶ אֱ לוֹהַּ אֲ ֶשׁ ר ל ֹא־י ְָדﬠֻהוּ אֲ ב ָ
11:39וְﬠָ ָשׂה לְ ִמ ְבצְ ֵרי מָ ﬠֻזִּ ים ﬠִ ם־אֱ לוֹהַּ ֵנכָר אֲ ֶשׁר הכיר יַכִּ יר י ְַרבֶּ ה כָבוֹד ו ְִה ְמ ִשׁילָ ם בָּ ַר ִבּים וַאֲ ָד ָמה יְחַ לֵּ ק
ִבּ ְמ ִחיר:
וּבפָ ָר ִשׁים וּבָ אֳ נִיּוֹת ַרבּוֹת וּבָ א בַ אֲ ָרצוֹת
וּבﬠֵ ת ֵקץ י ְִת ַנגַּח ﬠִ מּוֹ מֶ לֶ הַ ֶנּגֶב ְוי ְִשׂתָּ ﬠֵ ר ﬠָ לָ יו מֶ לֶ הַ צָּפוֹן ְבּ ֶרכֶב ְ
ְ 11:40
ְשׁטַ ף וְﬠָ בָ ר:
ו ָ
אשׁית ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן:
ָשׁלוּ וְאֵ לֶּ ה יִמָּ לְ טוּ ִמיָּדוֹ אֱ דוֹם וּמוֹאָ ב ו ְֵר ִ
11:41וּבָ א ְבּאֶ ֶרץ הַ צְּ ִבי ו ְַרבּוֹת ִיכּ ֵ
ְ 11:42וי ְִשׁלַ ח יָדוֹ בַּ אֲ ָרצוֹת וְאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ל ֹא ִת ְהיֶה לִ פְ לֵ יטָ ה:
וּבכֹל חֲ מֻ דוֹת ִמצְ ָריִם ְול ִֻבים ְוכ ִֻשׁים ְבּ ִמצְ ﬠָ ָדיו:
וּמ ַשׁל ְבּ ִמכְ ַמנֵּי הַ זָּהָ ב וְהַ כֶּסֶ ף ְ
ָ 11:43
וּלהַ חֲ ִרים ַר ִבּים:
וּמצָּפוֹן ְויָצָ א ְבּחֵ ָמא גְ דֹלָ ה ְלהַ ְשׁ ִמיד ְ
וּשׁמֻ עוֹת יְבַ הֲ לֻהוּ ִמ ִמּזְ ָרח ִ
ְ 11:44
ד־קצּוֹ וְאֵ ין עוֹזֵר לוֹ:
י־קֹדשׁ וּבָ א ﬠַ ִ
ְ 11:45ויִטַּ ע אָ הֳ לֶ י אַ פַּ ְדנוֹ בֵּ ין י ִַמּים לְ הַ ר־צְ ִב ֶ
ְתה ִמ ְהיוֹת גּוֹי
ֹא־נִהי ָ
ְ
ְתה ﬠֵ ת צָ ָרה אֲ ֶשׁר ל
ל־בּנֵי ﬠַ ֶמּ וְהָ י ָ
12:1וּבָ ﬠֵ ת הַ ִהיא ַי ֲﬠמֹד ִמיכָאֵ ל הַ ַשּׂר הַ גָּדוֹל הָ עֹמֵ ד ﬠַ ְ
ﬠַ ד הָ ﬠֵ ת הַ ִהיא וּבָ ﬠֵ ת הַ ִהיא יִמָּ לֵ ט ﬠַ ְמּ כָּל־הַ נּ ְִמצָא כָּתוּב בַּ סֵּ פֶ ר:
12:2ו ְַר ִבּים ִמיְּ ֵשׁנֵי אַ ְד ַמת־ﬠָ פָ ר י ִָקיצוּ אֵ לֶּ ה ְלחַ יֵּי עוֹלָ ם וְאֵ לֶּ ה לַ חֲ ָרפוֹת ְל ִד ְראוֹן עוֹלָ ם:
יקי הָ ַר ִבּים כַּכּוֹכ ִָבים לְ עוֹלָ ם וָﬠֶ ד:
וּמצְ ִדּ ֵ
12:3וְהַ מַּ ְשׂכִּ לִ ים יַזְ ִהרוּ כְּ זֹהַ ר הָ ָר ִקיﬠַ ַ
12:4וְאַ תָּ ה ָד ִניֵּאל ְסתֹם הַ ְדּבָ ִרים וַחֲ תֹם הַ סֵּ פֶ ר ﬠַ ד־ﬠֵ ת ֵקץ ְישׁ ְֹטטוּ ַר ִבּים ו ְִת ְרבֶּ ה הַ ָדּﬠַ ת:
עֹמ ִדים אֶ חָ ד הֵ נָּה ִל ְשׂפַ ת הַ יְאֹ ר וְאֶ חָ ד הֵ נָּה ִל ְשׂפַ ת הַ יְאֹ ר:
יתי אֲ נִי ָדנִ יֵּאל ו ְִהנֵּה ְשׁ ַניִם אֲ חֵ ִרים ְ
12:5ו ְָר ִא ִ
12:6וַיּ ֹאמֶ ר לָ ִאישׁ לְ בוּשׁ הַ בַּ ִדּים אֲ ֶשׁר ִממַּ ﬠַ ל לְ מֵ ימֵ י הַ ְי ֹא ר ﬠַ ד־מָ תַ י ֵקץ הַ ְפּלָ אוֹת:
וּשׂמ ֹאלוֹ אֶ ל־הַ ָשּׁ ַמיִם וַיִּ ָשּׁבַ ע ְבּחֵ י
ימי הַ ְי ֹאר ַויּ ֶָרם י ְִמינוֹ ְ
12:7וָאֶ ְשׁמַ ע אֶ ת־הָ ִאישׁ ְלבוּשׁ הַ בַּ ִדּים אֲ ֶשׁר ִממַּ ﬠַ ל לְ ֵמ ֵ
ם־קֹדשׁ ִתּכְ לֶ ינָה כָל־אֵ לֶּ ה:
ֶ
הָ עוֹלָ ם כִּ י לְ מוֹﬠֵ ד מוֹﬠ ֲִדים וָחֵ צִ י וּכְ כַלּוֹת נַפֵּ ץ יַד־ﬠַ
12:8וַאֲ נִי ָשׁמַ ﬠְ ִתּי ְול ֹא אָ ִבין וָא ְֹמ ָרה אֲ ֹדנִי מָ ה אַ חֲ ִרית אֵ לֶּ ה:
י־סתֻ ִמים וַחֲ תֻ ִמים הַ ְדּבָ ִרים ﬠַ ד־ﬠֵ ת ֵקץ:
ֹאמר לֵ ָדּנִ יֵּאל כִּ ְ
ַ 12:9ויּ ֶ
ָל־ר ָשׁ ִﬠים וְהַ ַמּ ְשׂכִּ ִלים י ִָבינוּ:
12:10י ְִתבָּ רֲ רוּ ְוי ְִתלַ ְבּנוּ ְו ִי ָצּ ְרפוּ ַר ִבּים ו ְִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁﬠִ ים ְול ֹא י ִָבינוּ כּ ְ
12:11וּמֵ ﬠֵ ת הוּסַ ר הַ תָּ ִמיד וְלָ תֵ ת ִשׁקּוּץ שֹׁמֵ ם י ִָמים אֶ לֶ ף מָ אתַ יִם ו ְִת ְשׁ ִﬠים:
12:12אַ ְשׁ ֵרי הַ ְמחַ כֶּה ְויַגִּ יﬠַ לְ י ִָמים אֶ לֶ ף ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ְשׁ ִשׁים וַחֲ ִמ ָשּׁה:
12:13וְאַ תָּ ה לֵ לַ ֵקּץ וְתָ נוּחַ וְתַ ֲﬠמֹד לְ גֹ ָרלְ לְ ֵקץ הַ יּ ִָמין:
 Hoseaהושע
ימי י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־יוֹאָ שׁ
וּב ֵ
ְהוּדה ִ
ימי ﬠֻזִּ יָּה יוֹתָ ם אָ חָ ז י ְִחזְ ִקיָּה ַמלְ כֵי י ָ
ן־בּאֵ ִרי ִבּ ֵ
ל־הוֹשׁﬠַ בֶּ ְ
ֵ
ְ 1:1דּבַ ר־יְהוָה אֲ ֶשׁ ר הָ יָה אֶ
מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ל־הוֹשׁﬠַ לֵ ַקח־לְ אֵ ֶשׁת זְ נוּ ִנים ְוי ְַל ֵדי זְ נוּנִים כִּ י־ ָזנֹה ִתזְ נֶה הָ אָ ֶרץ
ֵ
הוֹשׁﬠַ ַויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ
ְ 1:2תּ ִחלַּ ת ִדּבֶּ ר־יְהוָה ְבּ ֵ
מֵ אַ חֲ ֵרי יְהוָה:
ת־דּ ְבלָ יִם וַתַּ הַ ר וַתֵּ לֶ ד־לוֹ בֵּ ן:
ַ 1:3ויֵּלֶ וַיִּ ַקּח אֶ ת־גֹּ מֶ ר בַּ ִ
ת־דּמֵ י יִזְ ְרﬠֶ אל ﬠַ ל־בֵּ ית יֵהוּא ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי ַמ ְמ ְלכוּת
ֹאמר יְהוָה אֵ לָ יו ְק ָרא ְשׁמוֹ יִזְ ְרﬠֶ אל כִּ י־עוֹד ְמﬠַ ט וּפָ ַק ְד ִתּי אֶ ְ
ַ 1:4ויּ ֶ
בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
ת־ק ֶשׁת י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּﬠֵ ֶמק יִזְ ְרﬠֶ אל:
ֶ
ְשׁבַ ְר ִתּי אֶ
1:5וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ו ָ
אוֹסיף עוֹד אֲ ַרחֵ ם אֶ ת־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י־נָשׂ ֹא אֶ ָשּׂא
1:6וַתַּ הַ ר עוֹד וַתֵּ לֶ ד בַּ ת וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ְק ָרא ְשׁמָ הּ ל ֹא רֻ חָ מָ ה כִּ י ל ֹא ִ
לָ הֶ ם:
1
וּב ִמ ְלחָ ָמה וּבַ ֶמ ְר ָכּבָ ה
וּבחֶ ֶרב ְ
אוֹשׁיﬠֵ ם ְבּ ֶק ֶשׁת ְ
ְהוֹשׁ ְﬠ ִתּים בַּ יהוָה אֱ הֵ יהֶ ם וְל ֹא ִ
ְהוּדה אֲ ַרחֵ ם ו ַ
1:7וְאֶ ת־בֵּ ית י ָ
וּבפָ ָר ִשׁים:
סוּסים ְ
וּב ִ
ְ
1:8ו ִַתּגְ מֹל אֶ ת־ל ֹא רֻ חָ מָ ה וַתַּ הַ ר וַתֵּ לֶ ד בֵּ ן:
1:9וַיּ ֹאמֶ ר ְק ָרא ְשׁמוֹ ל ֹא ﬠַ ִמּי כִּ י אַ תֶּ ם ל ֹא ﬠַ ִמּי וְאָ נֹכִ י ל ֹא־אֶ ְהיֶה לָ כֶם:
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2:1וְהָ יָה ִמ ְספַּ ר ְבּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ חוֹל הַ יָּם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ִַמּד וְל ֹא יִסָּ פֵ ר וְהָ יָה ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר־יֵאָ מֵ ר לָ הֶ ם ל ֹא־ﬠַ ִמּי אַ תֶּ ם
יֵאָ מֵ ר לָ הֶ ם ְבּנֵי אֵ ל־חָ י:
ְשׂמוּ לָ הֶ ם ר ֹאשׁ אֶ חָ ד וְﬠָ לוּ ִמן־הָ אָ ֶרץ כִּ י גָדוֹל יוֹם יִזְ ְרﬠֶ אל:
וּבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל י ְַח ָדּו ו ָ
ְהוּדה ְ
2:2וְנִ ְק ְבּצוּ ְבּנֵי־י ָ
ִ 2:3א ְמרוּ לַ אֲ חֵ יכֶם ﬠַ ִמּי וְלַ אֲ חוֹתֵ יכֶם רֻ חָ מָ ה:
ישׁהּ וְתָ סֵ ר זְ נוּנֶיהָ ִמפָּ נֶיה ְונַאֲ פוּפֶ יהָ ִמבֵּ ין ָשׁ ֶדיהָ :
י־היא ל ֹא ִא ְשׁ ִתּי וְאָ נֹכִ י ל ֹא ִא ָ
ִ 2:4ריבוּ ְב ִא ְמּכֶם ִריבוּ כִּ ִ
צָּמא:
ְשׁ ִתּהָ כְּ אֶ ֶרץ צִ יָּה וַהֲ ִמ ִתּיהָ בַּ ָ
ְשׂ ְמ ִתּיהָ כ ִַמּ ְדבָּ ר ו ַ
2:5פֶּ ן־אַ פְ ִשׁיטֶ נָּה ﬠֲרֻ מָּ ה ו ְִה ַצּגְ ִתּיהָ כְּ יוֹם ִהוָּלְ ָדהּ ו ַ
י־בנֵי זְ נוּנִים הֵ מָּ ה:
2:6וְאֶ ת־בָּ נֶיהָ ל ֹא אֲ ַרחֵ ם כִּ ְ
וּפ ְשׁ ִתּי ַשׁ ְמנִי ו ְִשׁקּוּיָי:
צַמ ִרי ִ
ימי ְ
וּמ ַ
הוֹרתָ ם כִּ י אָ ְמ ָרה אֵ לְ כָה אַ חֲ ֵרי ְמאַ הֲ בַ י נ ְֹתנֵי לַ ְח ִמי ֵ
ישׁה ָ
2:7כִּ י ָזנְתָ ה ִאמָּ ם הֹ ִב ָ
1
יבוֹתיהָ ל ֹא ִת ְמצָ א:
י־שׂ אֶ ת־ ַדּ ְרכָהּ בַּ ִסּ ִירים ְוג ַָד ְר ִתּי אֶ ת־גְּ ֵד ָרהּ וּנ ְִת ֶ
2:8לָ כֵן ִה ְנ ִנ ָ
ישׁי הָ ִראשׁוֹן כִּ י
ל־א ִ
וּב ְק ָשׁתַ ם ְול ֹא ִת ְמצָא וְאָ ְמ ָרה אֵ ְלכָה וְאָ שׁוּבָ ה אֶ ִ
ת־מאַ הֲ בֶ יהָ וְל ֹא־תַ ִשּׂיג אֹתָ ם ִ
ְ
2:9ו ְִר ְדּפָ ה אֶ
טוֹב ִלי אָ ז ֵמﬠָ ָתּה:
יתי לָ הּ ְוזָהָ ב ﬠָ שׂוּ לַ בָּ ﬠַ ל:
2:10ו ְִהיא ל ֹא י ְָדﬠָ ה כִּ י אָ נֹכִ י נָתַ ִתּי לָ הּ הַ ָדּגָן וְהַ ִתּירוֹשׁ וְהַ יִּ צְ הָ ר ְוכֶסֶ ף ִה ְרבֵּ ִ
וּפ ְשׁ ִתּי ְלכַסּוֹת אֶ ת־ﬠֶ ְרו ָָתהּ:
ירוֹשׁי ְבּמוֹﬠֲדוֹ ו ְִה ַצּלְ ִתּי צ ְַמ ִרי ִ
2:11לָ כֵן אָ שׁוּב וְלָ ַק ְח ִתּי ְד ָגנִי ְבּﬠִ תּוֹ ו ְִת ִ
2:12וְﬠַ תָּ ה אֲ גַלֶּ ה אֶ ת־נ ְַבלֻתָ הּ לְ ﬠֵ ינֵי ְמאַ הֲ בֶ יהָ ו ְִאישׁ ל ֹא־יַצִּ ילֶ נָּה ִמיּ ִָדי:
ְשׁבַּ תָּ הּ ְוכֹל מוֹﬠ ֲָדהּ:
שׂוֹשׂהּ חַ גָּהּ חָ ְד ָשׁהּ ו ַ
ָל־מ ָ
2:13ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי כּ ְ
ְשׂ ְמ ִתּים ְליַﬠַ ר וַאֲ כָלָ ַתם חַ יַּת
וּתאֵ נָתָ הּ אֲ ֶשׁר אָ ְמ ָרה אֶ ְתנָה הֵ מָּ ה לִ י אֲ ֶשׁר נ ְָתנוּ־לִ י ְמאַ הֲ בָ י ו ַ
2:14וַהֲ ִשׁמּ ִֹתי גַּפְ נָהּ ְ
הַ ָשּׂ ֶדה:
ְאֹתי ָשׁכְ חָ ה
2:15וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠָ לֶ יהָ אֶ ת־יְמֵ י הַ ְבּﬠָ לִ ים אֲ ֶשׁר תַּ ְק ִטיר לָ הֶ ם וַתַּ ﬠַ ד נִזְ ָמהּ וְחֶ ְלי ָָתהּ ו ֵַתּלֶ אַ חֲ ֵרי ְמאַ הֲ בֶ יהָ ו ִ
נְאֻ ם־יְהוָה:
2:16לָ כֵן ִהנֵּה אָ נֹכִ י ְמפַ ֶתּיהָ וְהֹ לַ כְ ִתּיהָ הַ ִמּ ְדבָּ ר ו ְִדבַּ ְר ִתּי ﬠַ ל ִלבָּ הּ:
עוּריהָ וִּ כְ יוֹם ֲﬠ ָתהּ
ימי ְנ ֶ
נְתה ָשּׁ ָמּה כִּ ֵ
ְ 2:17ונָתַ ִתּי לָ הּ אֶ ת־כְּ ָר ֶמיהָ ִמ ָשּׁם וְאֶ ת־ﬠֵ ֶמק ﬠָ כוֹר לְ פֶ תַ ח ִתּ ְקוָה וְﬠָ ָ
ץ־מצְ ָריִם:
מֵ אֶ ֶר ִ
י־לי עוֹד בַּ ﬠְ ִלי:
ֹא־ת ְק ְר ִא ִ
ישׁי וְל ִ
2:18וְהָ יָה בַ יּוֹם־הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה ִתּ ְק ְר ִאי ִא ִ
ת־שׁמוֹת הַ ְבּﬠָ ִלים ִמפִּ יהָ ְול ֹא־ ִיזָּכְ רוּ עוֹד ִבּ ְשׁמָ ם:
ְ
2:19וַהֲ ִסר ִֹתי אֶ
וּמלְ חָ ָמה
ְ 2:20וכ ַָר ִתּי לָ הֶ ם ְבּ ִרית בַּ יּוֹם הַ הוּא ﬠִ ם־חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה וְﬠִ ם־עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם ו ְֶר ֶמשׂ הָ אֲ ָדמָ ה ו ְֶק ֶשׁת וְחֶ ֶרב ִ
אֶ ְשׁבּוֹר ִמן־הָ אָ ֶרץ ו ְִה ְשׁכּ ְַב ִתּים לָ בֶ ַטח:
וּב ַרחֲ ִמים:
וּבחֶ סֶ ד ְ
וּב ִמ ְשׁפָּ ט ְ
צֶד ק ְ
2:21וְאֵ ַר ְשׂ ִתּי לִ י לְ עוֹלָ ם וְאֵ ַר ְשׂ ִתּי ִלי ְבּ ֶ
2:22וְאֵ ַר ְשׂ ִתּי ִלי בֶּ אֱ מוּנָה ְוי ַָדﬠַ ְתּ אֶ ת־יְהוָה:
2:23וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ֱﬠנֶה נְאֻ ם־יְהוָה אֶ ֱﬠנֶה אֶ ת־הַ ָשּׁמָ יִם וְהֵ ם ַיﬠֲנוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
2:24וְהָ אָ ֶרץ תַּ ֲﬠנֶה אֶ ת־הַ ָדּגָן וְאֶ ת־הַ ִתּירוֹשׁ וְאֶ ת־הַ יִּ צְ הָ ר וְהֵ ם ַיﬠֲנוּ אֶ ת־יִזְ ְרﬠֶ אל:
ֹאמר אֱ הָ י:
2:25וּזְ ַרﬠְ ִתּיהָ לִּ י בָּ אָ ֶרץ ו ְִרחַ ְמ ִתּי אֶ ת־ל ֹא רֻ חָ מָ ה וְאָ מַ ְר ִתּי לְ ל ֹא־ﬠַ ִמּי ﬠַ ִמּי־אַ ָתּה וְהוּא י ַ
ת־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְהֵ ם פֹּ נִים
וּמנָאָ פֶ ת כְּ אַ הֲ בַ ת יְהוָה אֶ ְ
ב־א ָשּׁה אֹהֶ בֶ ת ֵרﬠַ ְ
ַ 3:1ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י עוֹד לֵ אֱ הַ ִ
ישׁי ֲﬠנ ִָבים:
אֶ ל־אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים וְאֹהֲ בֵ י אֲ ִשׁ ֵ
3:2וָאֶ כְּ ֶרהָ לִּ י בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר כָּסֶ ף וְחֹ מֶ ר ְשׂעֹ ִרים וְלֵ תֶ ְשׂעֹ ִרים:
ָ 3:3ואֹמַ ר אֵ לֶ יהָ י ִָמים ַר ִבּים ֵתּ ְשׁ ִבי לִ י ל ֹא ִתזְ נִי וְל ֹא ִת ְהיִי לְ ִאישׁ ְוגַם־אֲ נִי אֵ לָ ִי :
וּת ָר ִפים:
3:4כִּ י י ִָמים ַר ִבּים י ְֵשׁבוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ין מֶ לֶ וְאֵ ין ָשׂר וְאֵ ין זֶבַ ח וְאֵ ין ַמצֵּבָ ה וְאֵ ין אֵ פוֹד ְ
וּב ְקשׁוּ אֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם וְאֵ ת ָדּוִד ַמ ְלכָּם וּפָ חֲ דוּ אֶ ל־יְהוָה וְאֶ ל־טוּבוֹ ְבּאַ חֲ ִרית
3:5אַ חַ ר יָשֻׁ בוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
הַ יּ ִָמים:
ין־דּﬠַ ת אֱ ִהים בָּ אָ ֶרץ:
ם־יוֹשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ כִּ י אֵ ין־אֱ ֶמת וְאֵ ין־חֶ סֶ ד וְאֵ ַ
ְ
ִ 4:1שׁ ְמעוּ ְדבַ ר־יְהוָה ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִריב לַ יהוָה ﬠִ
4:2אָ ה ְוכַחֵ שׁ ו ְָרצֹחַ ְו ָגנֹב ְו ָנאֹף פָּ ָרצוּ ו ְָד ִמים ְבּ ָד ִמים ָנגָעוּ:
ַם־דּגֵי הַ יָּם
וּבעוֹף הַ ָשּׁמָ יִם ְוג ְ
וּב ֶרמֶ שֹׂ הָ אֲ ָדמָ הְ 2
ָל־יוֹשׁבֵ י בָּ הּ ְבּחַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ְ
ְ
 4:3ﬠַ ל־כֵּן תֶּ אֱ בַ ל הָ אָ ֶרץ וְאֻ ְמלַ ל כּ
יֵאָ סֵ פוּ:
4:4אַ ִאישׁ אַ ל־י ֵָרב וְאַ ל־יוֹכַח ִאישׁ וְﬠַ ְמּ כִּ ְמ ִריבֵ י כֹהֵ ן:
יתי ִא ֶמּ :
ָשׁל גַּם־נ ִָביא ִﬠ ְמּ לָ יְלָ ה ו ְָד ִמ ִ
ָשׁ ְל ָתּ הַ יּוֹם ְוכ ַ
ְ 4:5וכ ַ
תּוֹרת אֱ הֶ י אֶ ְשׁכַּח בָּ נֶי
נִדמוּ ﬠַ ִמּי ִמ ְבּלִ י הַ ָדּﬠַ ת כִּ י־אַ ָתּה הַ ַדּﬠַ ת ָמאַ ְס ָתּ וְאֶ ְמאָ ְסא ִמכַּהֵ ן ִלי ו ִַתּ ְשׁכַּח ַ
ְ 4:6
גַּם־אָ נִי:
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בוֹדם ְבּ ָקלוֹן הֵ ִמירוּ:
4:7כְּ ֻרבָּ ם כֵּן חָ ְטאוּ־לִ י כְּ ָ
4:8חַ טַּ את ﬠַ ִמּי י ֹאכֵלוּ וְאֶ ל־ﬠֲונָם י ְִשׂאוּ נַפְ שׁוֹ:
4:9וְהָ יָה כָﬠָ ם ַכּכֹּהֵ ן וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠָ לָ יו ְדּ ָרכָיו וּמַ ﬠֲלָ לָ יו אָ ִשׁיב לוֹ:
4:10וְאָ כְ לוּ ְול ֹא י ְִשׂבָּ עוּ ִהזְ נוּ ְול ֹא יִפְ רֹצוּ כִּ י־אֶ ת־יְהוָה ﬠָ זְ בוּ לִ ְשׁמֹר:
4:11זְ נוּת ְו ַייִן ו ְִתירוֹשׁ ִי ַקּח־לֵ ב:
4:12ﬠַ ִמּי ְבּﬠֵ צוֹ י ְִשׁאָ ל וּמַ ְקלוֹ יַגִּ יד לוֹ כִּ י רוּחַ זְ נוּנִים ִה ְתﬠָ ה וַיִּ זְ נוּ ִמתַּ חַ ת אֱ הֵ יהֶ ם:
אשׁי הֶ הָ ִרים ְיזַבֵּ חוּ וְﬠַ ל־הַ גְּ בָ עוֹת ְי ַקטֵּ רוּ תַּ חַ ת אַ לּוֹן וְלִ ְבנֶה וְאֵ לָ ה ְמצִ לָ ה 1כִּ י טוֹב צִ לָּ הּ ﬠַ ל־כֵּן ִתּזְ נֶינָה
ל־ר ֵ
4:13ﬠַ ָ
ְבּנוֹתֵ יכֶם ְוכַלּוֹתֵ יכֶם ְתּנָאַ פְ נָה:
ַלּוֹתיכֶם כִּ י ְתנָאַ פְ נָה כִּ י־הֵ ם ִﬠם־הַ זֹּ נוֹת יְפָ ֵרדוּ ו ְִﬠם־הַ ְקּ ֵדשׁוֹת
נוֹתיכֶם כִּ י ִתזְ נֶינָה וְﬠַ ל־כּ ֵ
ל־בּ ֵ
4:14ל ֹא־אֶ ְפקוֹד ﬠַ ְ
ְיזַבֵּ חוּ וְﬠָ ם ל ֹא־י ִָבין יִלָּ בֵ ט:
ל־תּ ָשּׁ ְב עוּ חַ י־יְהוָה:
ל־תּﬠֲלוּ בֵּ ית אָ וֶן וְאַ ִ
ְהוּדה וְאַ ל־תָּ בֹאוּ הַ גִּ ְלגָּל וְאַ ַ
ִ 4:15אם־ ֹזנֶה אַ ָתּה י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ל־י ְֶא ַשׁם י ָ
4:16כִּ י כְּ פָ ָרה ֹס ֵר ָרה סָ ַרר י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ תָּ ה ִי ְרﬠֵ ם יְהוָה כְּ כֶבֶ שׂ בַּ מֶּ ְרחָ ב:
4:17חֲ בוּר ֲﬠצ ִַבּים אֶ פְ ָריִם הַ נַּח־לוֹ:
4:18סָ ר סָ ְבאָ ם הַ זְ נֵה ִהזְ נוּ אָ הֲ בוּ הֵ בוּ ָקלוֹן מָ גִ נֶּיהָ :
אוֹתהּ ִבּכְ נָפֶ יהָ ְויֵבֹשׁוּ ִמזִּ ְבחוֹתָ ם
ָ
ָ 4:19צ ַרר רוּחַ
ִיתם לְ ִמצְ פָּ ה
ִ 5:1שׁ ְמעוּ־ז ֹאת הַ כֹּהֲ נִים וְהַ ְק ִשׁיבוּ בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל וּבֵ ית הַ ֶמּלֶ הַ אֲ זִ ינוּ כִּ י לָ כֶם הַ ִמּ ְשׁפָּ ט כִּ י־פַ ח הֱ י ֶ
רוּשׂה ﬠַ ל־תָּ בוֹר:
ו ְֶר ֶשׁת ְפּ ָ
ְשׁחֲ טָ ה ֵשׂ ִטים הֶ ﬠְ ִמיקוּ וַאֲ נִי מוּסָ ר לְ כֻלָּ ם:
5:2ו ַ
5:3אֲ נִי י ַָדﬠְ ִתּי אֶ פְ ַריִם ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא־נִכְ חַ ד ִממֶּ נִּי כִּ י ﬠַ תָּ ה ִהזְ נֵיתָ אֶ פְ ַריִם ִנ ְט ָמא י ְִשׂ ָראֵ ל:
5:4ל ֹא י ְִתּנוּ ַמﬠַ ְללֵ יהֶ ם לָ שׁוּב אֶ ל־אֱ הֵ יהֶ ם כִּ י רוּחַ זְ נוּנִים ְבּ ִק ְרבָּ ם וְאֶ ת־יְהוָה ל ֹא י ָָד עוּ:
ְהוּדה ִﬠ ָמּם:
ָשׁל גַּם־י ָ
5:5וְﬠָ נָה גְ אוֹן־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּפָ נָיו ְוי ְִשׂ ָראֵ ל וְאֶ פְ ַריִם ִיכּ ְָשׁלוּ בַּ ﬠֲונָם כּ ַ
וּב ְב ָק ָרם יֵלְ כוּ לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת־יְהוָה ְול ֹא י ְִמצָאוּ חָ לַ ץ מֵ הֶ ם:
ְ 5:6בּצ ֹאנָם ִ
5:7בַּ יהוָה בָּ גָדוּ כִּ י־בָ נִים ז ִָרים יָלָ דוּ ﬠַ תָּ ה י ֹאכְ לֵ ם חֹ ֶדשׁ אֶ ת־חֶ לְ ֵקיהֶ ם:
ִ 5:8תּ ְקעוּ שׁוֹפָ ר בַּ גִּ ְבﬠָ ה חֲ צֹצְ ָרה בָּ ָרמָ ה הָ ִריעוּ בֵּ ית אָ וֶן אַ חֲ ֶרי ִבּנְ י ִָמין:
הוֹדﬠְ ִתּי נֶאֱ ָמנָה:
5:9אֶ ְפ ַריִם ְל ַשׁ ָמּה ִת ְהיֶה ְבּיוֹם תּוֹכֵחָ ה ְבּ ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל ַ
ְהוּדה כְּ ַמ ִסּיגֵי גְּ בוּל ﬠֲלֵ יהֶ ם אֶ ְשׁפּוֹ כּ ַַמּיִם ﬠֶ ְב ָר ִתי:
5:10הָ יוּ ָשׂ ֵרי י ָ
הוֹאיל הָ לַ אַ חֲ ֵרי־צָו:
5:11ﬠָ שׁוּק אֶ פְ ַריִם ְרצוּץ ִמ ְשׁפָּ ט כִּ י ִ
ְהוּדה:
5:12וַאֲ נִי כָﬠָ שׁ לְ אֶ פְ ָריִם ְוכ ָָר ָקב לְ בֵ ית י ָ
ת־מזֹרוֹ וַיֵּלֶ אֶ פְ ַריִם אֶ ל־אַ שּׁוּר וַיִּ ְשׁלַ ח אֶ ל־מֶ לֶ י ֵָרב וְהוּא ל ֹא יוּכַל ִל ְרפּ ֹא
ְ
ִיהוּדה אֶ
5:13וַיּ ְַרא אֶ פְ ַריִם אֶ ת־חָ לְ יוֹ ו ָ
לָ כֶם וְל ֹא־יִגְ הֶ ה ִמכֶּם ָמזוֹר:
ְהוּדה אֲ נִי אֲ ִני אֶ ְטרֹף וְאֵ לֵ אֶ ָשּׂא וְאֵ ין ַמצִּ יל:
ַשּׁחַ ל לְ אֶ פְ ַריִם ְוכַכְּ פִ יר לְ בֵ ית י ָ
5:14כִּ י אָ נֹכִ י כ ַ
ְשׁחֲ ֻרנְ נִי:
וּב ְקשׁוּ פָ נָי בַּ ַצּר לָ הֶ ם י ַ
קוֹמי ﬠַ ד אֲ ֶשׁר־י ְֶא ְשׁמוּ ִ
ל־מ ִ
5:15אֵ לֵ אָ שׁוּבָ ה אֶ ְ
6:1לְ כוּ ְונָשׁוּבָ ה אֶ ל־יְהוָה כִּ י הוּא טָ ָרף ְוי ְִרפָּ אֵ נוּ ַי ְוי ְַח ְבּ ֵשׁנוּ:
ישׁי י ְִקמֵ נוּ ְו ִנ ְחיֶה לְ פָ נָיו:
6:2יְחַ יֵּנוּ ִמיֹּ מָ יִם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
וֹרה אָ ֶרץ:
ֶשׁם לָ נוּ כְּ ַמ ְלקוֹשׁ י ֶ
ְ 6:3ונ ְֵדﬠָ ה ִנ ְר ְדּפָ ה לָ ַדﬠַ ת אֶ ת־יְהוָה כְּ ַשׁחַ ר נָכוֹן מוֹצָאוֹ ְויָבוֹא ַכגּ ֶ
ְהוּדה וְחַ ְס ְדּכֶם ַכּ ֲﬠנַן־בּ ֶֹקר ְוכ ַַטּל ַמ ְשׁכִּ ים הֹ לֵ :
ֱשׂה־לְּ י ָ
ה־לּ אֶ פְ ַריִם מָ ה אֶ ﬠ ֶ
ֱשׂ ְ
ָ 6:4מה אֶ ﬠ ֶ
וּמ ְשׁפָּ ִטי כָאוֹר יֵצֵא:
י־פי ִ
יאים הֲ ַרגְ ִתּים ְבּ ִא ְמ ֵר ִ
נְּב ִ
צַב ִתּי בַּ ִ
6:5ﬠַ ל־כֵּן חָ ְ
6:6כִּ י חֶ סֶ ד חָ פַ צְ ִתּי ְול ֹא־זָבַ ח ו ְַדﬠַ ת אֱ ִהים ֵמ עֹלוֹת:
6:7וְהֵ מָּ ה כְּ אָ ָדם ﬠָ ְברוּ ְב ִרית ָשׁם בָּ גְ דוּ ִבי:
6:8גִּ ְלﬠָ ד ִק ְריַת ֹפּﬠֲלֵ י אָ וֶן ﬠ ֲֻקבָּ ה ִמ ָדּם:
חוּ־שׁכְ ָמה כִּ י זִ ָמּה ﬠָ שׂוּ:
ֶ
דוּדים חֶ בֶ ר כֹּהֲ נִים ֶדּ ֶר ְי ַרצְּ
6:9וּכְ חַ כֵּי ִאישׁ גְּ ִ
ֲרוּריָּה ָשׁם זְ נוּת לְ אֶ פְ ַריִם ִנ ְט ָמא י ְִשׂ ָראֵ ל:
יתי שעריריה ַשׁﬠ ִ
ְ 6:10בּבֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ָר ִא ִ
שׁוּבי ְשׁבוּת ﬠַ ִמּי:
ְהוּדה ָשׁת ָקצִ יר לָ ְבּ ִ
6:11גַּם־י ָ
7:1כְּ ָרפְ ִאי לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ְו ִנגְ לָ ה ﬠֲון אֶ פְ ַריִם ְו ָרעוֹת שׁ ְֹמרוֹן כִּ י פָ ﬠֲלוּ ָשׁ ֶקר ְו ַגנָּב יָבוֹא פָּ ַשׁט גְּ דוּד בַּ חוּץ:
ָל־רﬠָ ָתם ָזכ ְָר ִתּי ﬠַ תָּ ה ְסבָ בוּם מַ ﬠַ ְללֵ יהֶ ם ֶנגֶד פָּ נַי הָ יוּ:
ֹאמרוּ ִל ְלבָ בָ ם כּ ָ
7:2וּבַ ל־י ְ
וּבכַחֲ ֵשׁיהֶ ם ָשׂ ִרים:
ְ
ְשׂ ְמּחוּ־מֶ לֶ
ְ 7:3בּ ָרﬠָ תָ ם י ַ
7:4כֻּלָּ ם ְמנָאֲ פִ ים כְּ מוֹ ַתנּוּר בֹּﬠֵ ָרה מֵ אֹפֶ ה י ְִשׁבּוֹת ֵמ ִﬠיר ִמלּוּשׁ בָּ צֵק ﬠַ ד־חֻ ְמצָתוֹ:
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7:5יוֹם מַ ְלכֵּנוּ הֶ חֱ לוּ ָשׂ ִרים חֲ ַמת ִמ ָיּיִן ָמ ַשׁ יָדוֹ אֶ ת־ צְ צִ ים:
ַתּנּוּר ִלבָּ ם ְבּאָ ְרבָּ ם כָּל־הַ לַּ יְלָ ה י ֵָשׁן אֹפֵ הֶ ם בּ ֶֹקר הוּא בֹﬠֵ ר כְּ אֵ שׁ לֶ הָ בָ ה:
י־ק ְרבוּ כ ַ
7:6כִּ ֵ
7:7כֻּלָּ ם יֵחַ מּוּ כַּתַּ נּוּר וְאָ כְ לוּ אֶ ת־שׁ ְֹפ ֵטיהֶ ם כָּל־מַ לְ כֵיהֶ ם נָפָ לוּ אֵ ין־קֹ ֵרא בָ הֶ ם אֵ לָ י:
7:8אֶ ְפ ַריִם בָּ ﬠַ ִמּים הוּא י ְִתבּוֹלָ ל אֶ ְפ ַריִם הָ יָה ֻﬠגָה ְבּ ִלי הֲ פוּכָה:
ַם־שׂיבָ ה ז ְָר ָקה בּוֹ וְהוּא ל ֹא י ָָדע:
7:9אָ כְ לוּ ז ִָרים כֹּחוֹ וְהוּא ל ֹא י ָָדע גּ ֵ
ֹא־שׁבוּ אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם ְול ֹא ִב ְקשֻׁ הוּ ְבּכָל־ז ֹאת:
7:10וְﬠָ נָה גְ אוֹן־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּפָ נָיו ְול ָ
7:11וַי ְִהי אֶ ְפ ַריִם כְּ יוֹנָה פוֹתָ ה אֵ ין לֵ ב ִמצְ ַריִם ָק ָראוּ אַ שּׁוּר הָ לָ כוּ:
אוֹרי ֵדם אַ י ְִס ֵרם כְּ ֵשׁ ַמע לַ ﬠ ֲָד ָתם:
7:12כַּאֲ ֶשׁר יֵלֵ כוּ אֶ פְ רוֹשׂ ﬠֲלֵ יהֶ ם ִר ְשׁ ִתּי כְּ עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם ִ
7:13אוֹי לָ הֶ ם כִּ י־נ ְָדדוּ ִמ ֶמּנִּי שֹׁד לָ הֶ ם כִּ י־פָ ְשׁעוּ ִבי וְאָ נֹכִ י אֶ פְ ֵדּם וְהֵ ָמּה ִדּ ְבּרוּ ﬠָ לַ י כְּ ז ִָבים:
גּוֹדדוּ יָסוּרוּ ִבי:
ל־דּגָן ו ְִתירוֹשׁ י ְִת ָ
בוֹתם ﬠַ ָ
ל־מ ְשׁכְּ ָ
7:14וְל ֹא־ ָזﬠֲקוּ אֵ לַ י ְבּלִ בָּ ם כִּ י ְייֵלִ ילוּ ﬠַ ִ
בוּ־רע:
7:15וַאֲ נִי יִסַּ ְר ִתּי ִח ַזּ ְק ִתּי זְ רוֹעֹתָ ם וְאֵ לַ י יְחַ ְשּׁ ָ
7:16יָשׁוּבוּ ל ֹא ﬠָ ל הָ יוּ כְּ ֶק ֶשׁת ְר ִמיָּה יִפְּ לוּ בַ חֶ ֶרב ָשׂ ֵריהֶ ם ִמ ַזּﬠַ ם לְ שׁוֹנָם זוֹ לַ ְﬠגָּם ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
ל־תּוֹר ִתי פָּ ָשׁעוּ:
ָ
יתי ְוﬠַ
ֶשׁר ﬠַ ל־בֵּ ית יְהוָה יַﬠַ ן ﬠָ ְברוּ ְב ִר ִ
ל־חכְּ שֹׁפָ ר ַכּנּ ֶ
8:1אֶ ִ
8:2לִ י יִזְ ﬠָ קוּ אֱ הַ י י ְַדﬠֲנוּ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָ 8:3זנַח י ְִשׂ ָראֵ ל טוֹב אוֹיֵב י ְִר ְדּפוֹ:
8:4הֵ ם ִה ְמלִ יכוּ ְול ֹא ִמ ֶמּנִּי הֵ ִשׂירוּ ְול ֹא י ָָד ְﬠ ִתּי כּ ְַספָּ ם וּזְ הָ בָ ם ﬠָ שׂוּ לָ הֶ ם ֲﬠצ ִַבּים ְל ַמﬠַ ן ִיכּ ֵָרת:
ָ 8:5זנַח ﬠֶ גְ לֵ שׁ ְֹמרוֹן חָ ָרה אַ פִּ י בָּ ם ﬠַ ד־מָ ַתי ל ֹא יוּכְ לוּ ִנ ָקּיֹ ן:
י־שׁבָ ִבים י ְִהיֶה ﬠֵ גֶל שׁ ְֹמרוֹן:
8:6כִּ י ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל וְהוּא חָ ָרשׁ ﬠָ ָשׂהוּ ְול ֹא אֱ ִהים הוּא כִּ ְ
ֲשׂה ז ִָרים י ְִבלָ ﬠֻהוּ:
ה־קּמַ ח אוּלַ י יַﬠ ֶ
ֲשׂ ֶ
צֶמח ְבּ ִלי יַﬠ ֶ
8:7כִּ י רוּחַ יִזְ ָרעוּ וְסוּפָ ָתה ִי ְקצֹרוּ ָק ָמה אֵ ין־לוֹ ַ
נִבלַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ תָּ ה הָ יוּ בַ גּוֹיִם כִּ כְ לִ י אֵ ין־חֵ פֶ ץ בּוֹ:
ְ 8:8
בּוֹדד לוֹ אֶ פְ ַריִם ִה ְתנוּ אֲ הָ ִבים
8:9כִּ י־הֵ מָּ ה ﬠָ לוּ אַ שּׁוּר פֶּ ֶרא ֵ
8:10גַּם כִּ י־י ְִתנוּ בַ גּוֹיִם ﬠַ ָתּה אֲ ַק ְבּ ֵצם וַיָּחֵ לּוּ ְמּﬠָ ט ִמ ַמּ ָשּׂא מֶ לֶ ָשׂ ִרים:
י־ה ְרבָּ ה אֶ ְפ ַריִם ִמזְ ְבּחֹ ת לַ חֲ ט ֹא הָ יוּ־לוֹ ִמזְ ְבּחוֹת לַ חֲ ט ֹא:
8:11כִּ ִ
תּוֹר ִתי כְּ מוֹ־זָר נ ְֶח ָשׁבוּ:
8:12אכתוב־אֶ כְ תָּ ב־לוֹ רבו רֻ בֵּ י ָ
ֹאותם הֵ ָמּה ִמצְ ַריִם יָשׁוּבוּ
8:13זִ ְבחֵ י הַ ְבהָ בַ י יִזְ ְבּחוּ בָ ָשׂר וַיּ ֹאכֵלוּ יְהוָה ל ֹא ָרצָ ם ﬠַ ָתּה יִזְ כֹּר ﬠֲונָם ְוי ְִפקֹד חַ טּ ָ
וּבאַ שּׁוּר טָ מֵ א י ֹאכֵלוּ :1
ְ
ִיהוּדה ִה ְרבָּ ה ﬠָ ִרים ְבּצֻרוֹת ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי־אֵ שׁ ְבּﬠָ ָריו וְאָ כְ לָ ה
8:14וַיִּ ְשׁכַּח י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־עֹ ֵשׂהוּ וַיִּ בֶ ן הֵ יכָלוֹת ו ָ
אַ ְר ְמנֹתֶ יהָ :
ל־תּ ְשׂ ַמח י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל־גִּ יל כָּﬠַ ִמּים כִּ י ָזנִיתָ ֵמﬠַ ל אֱ הֶ י אָ הַ ְב ָתּ אֶ ְתנָן ﬠַ ל כָּל־גּ ְָרנוֹת ָדּגָן:
9:1אַ ִ
9:2גֹּ ֶרן וָי ֶֶקב ל ֹא י ְִרﬠֵ ם ו ְִתירוֹשׁ ְיכַחֶ שׁ בָּ הּ:
וּבאַ שּׁוּר טָ מֵ א י ֹאכֵלוּ:
ְשׁב אֶ פְ ַריִם ִמצְ ַריִם ְ
9:3ל ֹא י ְֵשׁבוּ ְבּאֶ ֶרץ יְהוָה ו ָ
9:4ל ֹא־י ְִסּכוּ לַ יהוָה ַייִן ְול ֹא יֶﬠֶ ְרבוּ־לוֹ זִ ְבחֵ יהֶ ם כְּ לֶ חֶ ם אוֹ ִנים לָ הֶ ם כָּל־אֹכְ לָ יו י ִַט ָמּאו כִּ י־לַ ְח ָמם ְלנ ְַפ ָשׁם ל ֹא יָבוֹא
בֵּ ית יְהוָה:
9:5מַ ה־תַּ ﬠֲשׂוּ לְ יוֹם מוֹﬠֵ ד וּלְ יוֹם חַ ג־יְהוָה:
י־הנֵּה הָ ְלכוּ ִמשֹּׁד ִמצְ ַריִם ְתּ ַק ְבּצֵ ם מֹף ְתּ ַק ְבּ ֵרם ַמ ְח ַמד ְלכ ְַספָּ ם ִקמּוֹשׂ ִי ָיר ֵשׁם חוֹחַ ְבּאָ הֳ לֵ יהֶ ם:
9:6כִּ ִ
9:7בָּ אוּ יְמֵ י הַ פְּ ֻק ָדּה בָּ אוּ יְמֵ י הַ ִשׁלֻּם י ְֵדעוּ י ְִשׂ ָראֵ ל אֱ וִיל הַ נּ ִָביא ְמשֻׁ גָּע ִאישׁ הָ רוּחַ ﬠַ ל רֹב ﬠֲו ְנ ְו ַרבָּ ה ַמ ְשׂ ֵט ָמה:
ָל־דּ ָרכָיו מַ ְשׂ ֵט ָמה ְבּבֵ ית אֱ הָ יו:
9:8צֹפֶ ה אֶ פְ ַריִם ﬠִ ם־אֱ הָ י נ ִָביא פַּ ח יָקוֹשׁ ﬠַ ל־כּ ְ
יקוּ־שׁחֵ תוּ כִּ ימֵ י הַ גִּ ְבﬠָ ה יִזְ כּוֹר ﬠֲונָם יִפְ קוֹד חַ טּ ֹאותָ ם:
ִ
9:9הֶ ﬠְ ִמ
יתי אֲ בוֹתֵ יכֶם הֵ מָּ ה בָּ אוּ בַ ﬠַ ל־פְּ עוֹר וַיִּ נָּזְ רוּ
אשׁיתָ הּ ָר ִא ִ
כּוּרה ִב ְתאֵ נָה ְבּ ֵר ִ
צָאתי י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ ִב ָ
ִ
ַ 9:10כּ ֲﬠנ ִָבים בַּ ִמּ ְדבָּ ר מָ
ֹשׁת וַיִּ ְהיוּ ִשׁקּוּצִ ים כְּ אָ הֳ בָ ם:
לַ בּ ֶ
וּמבֶּ ֶטן וּמֵ הֵ ָריוֹן:
בוֹדם ִמלֵּ ָדה ִ
9:11אֶ ְפ ַריִם כָּעוֹף י ְִתעוֹפֵ ף כְּ ָ
שׂוּרי ֵמהֶ ם:
ת־בּנֵיהֶ ם ו ְִשׁכּ ְַל ִתּים מֵ אָ ָדם כִּ י־גַם־אוֹי לָ הֶ ם ְבּ ִ
ְ
9:12כִּ י ִאם־ ְיג ְַדּלוּ אֶ
יתי ְלצוֹר ְשׁתוּלָ ה ְב ָנוֶה וְאֶ ְפ ַריִם לְ הוֹצִ יא אֶ ל־הֹ ֵרג בָּ נָיו:
ר־ר ִא ִ
9:13אֶ ְפ ַריִם כַּאֲ ֶשׁ ָ
ְשׁ ַד ִים צ ְֹמ ִקים:
ה־תּתֵּ ן ֵתּן־לָ הֶ ם ֶרחֶ ם ַמ ְשׁכִּ יל ו ָ
ֵ 9:14תּן־לָ הֶ ם יְהוָה ַמ ִ
ָל־שׂ ֵריהֶ ם
יתי אֲ ג ְָר ֵשׁם ל ֹא אוֹסֵ ף אַ הֲ בָ ָתם כּ ָ
ֵאתים ﬠַ ל רֹﬠַ מַ ﬠַ לְ לֵ יהֶ ם ִמבֵּ ִ
י־שׁם ְשׂנ ִ
ָל־רﬠָ תָ ם בַּ גִּ לְ גָּל כִּ ָ
9:15כּ ָ
ֹס ְר ִרים:
וּבאַ שּׁוּר ָט ֵמא י ֹאכֵלוּ 13
וּבאַ שּׁוּרוַיִּ ְשׁכַּח( ְ LXX // omit MT Tg Syr Vg
) ְ
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9:16הֻ כָּה אֶ פְ ַריִם ָשׁ ְר ָשׁם יָבֵ שׁ פְּ ִרי בלי־בַ ל־יַﬠֲשׂוּן גַּם כִּ י יֵלֵ דוּן וְהֵ מַ ִתּי מַ חֲ מַ ֵדּי ִב ְטנָם:
9:17י ְִמאָ סֵ ם אֱ הַ י כִּ י ל ֹא ָשׁ ְמעוּ לוֹ ְוי ְִהיוּ נ ְֹד ִדים בַּ גּוֹיִם:
יטיבוּ ַמ ֵצּבוֹת:
ְשׁוֶּה־לּוֹ כְּ רֹב לְ פִ ְריוֹ ִה ְרבָּ ה לַ ִמּזְ ְבּחוֹת כְּ טוֹב ְלאַ ְרצוֹ הֵ ִ
וֹקק י ְִשׂ ָראֵ ל פְּ ִרי י ַ
10:1גֶּפֶ ן בּ ֵ
10:2חָ לַ ק לִ בָּ ם ﬠַ תָּ ה י ְֶא ָשׁמוּ הוּא יַ ֲﬠרֹף ִמזְ ְבּחוֹתָ ם ְישׁ ֵֹדד מַ צֵּבוֹתָ ם:
ֲשׂה־לָּ נוּ:
ֹאמרוּ אֵ ין מֶ לֶ לָ נוּ כִּ י ל ֹא י ֵָראנוּ אֶ ת־יְהֹ וָה וְהַ ֶמּלֶ מַ ה־ ַיּﬠ ֶ
10:3כִּ י ﬠַ תָּ ה י ְ
ִ 10:4דּ ְבּרוּ ְדבָ ִרים אָ לוֹת ָשׁוְא ָכּ רֹת ְבּ ִרית וּפָ ַרח ָכּר ֹאשׁ ִמ ְשׁפָּ ט ﬠַ ל ַתּלְ ֵמי ָשׂ ָדי:
ְ 10:5לﬠֵ גֶל בֵּ ית אָ וֶן יָגוּרוּ ְשׁכַן שׁ ְֹמרוֹן כִּ י־אָ בַ ל ﬠָ לָ יו ﬠַ מּוֹ וּכְ מָ ָריו ﬠָ לָ יו יָגִ ילוּ ﬠַ ל־כְּ בוֹדוֹ כִּ י־גָלָ ה ִמ ֶמּנּוּ:
10:6גַּם־אוֹתוֹ לְ אַ שּׁוּר אָ סוּר 1יוּבָ ל ִמ ְנחָ ה לְ ֶמלֶ י ֵָרב בָּ ְשׁנָה אֶ פְ ַריִם ִי ָקּח ְויֵבוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ֲﬠצָתוֹ:
נִדמֶ ה שׁ ְֹמרוֹן מַ לְ כָּהּ כְּ ֶקצֶף ﬠַ ל־פְּ נֵי־מָ יִם:
ְ 10:7
חוֹתם וְאָ ְמרוּ לֶ הָ ִרים נ ְִפלוּ ﬠָ לֵ ינוּ 2וְלַ גְּ בָ עוֹת
ל־מזְ ְבּ ָ
10:8וְנִ ְשׁ ְמדוּ בָּ מוֹת בֵּ ית אָ וֶן חַ טַּ את י ְִשׂ ָראֵ ל קוֹץ ו ְַד ְר ַדּ ר יַﬠֲלֶ ה ﬠַ ִ
כַּסּוּנוּ:3
ל־בּנֵי ﬠַ ְלוָה:
ִ 10:9מימֵ י הַ גִּ ְבﬠָ ה חָ טָ אתָ י ְִשׂ ָראֵ ל ָשׁם ﬠָ מָ דוּ ל ֹא־תַ ִשּׂיגֵם בַּ גִּ ְבﬠָ ה ִמ ְלחָ ָמה ﬠַ ְ
ֹתם:
אתי אֲ י ְַסּ ֵרם וְאֻ ְסּפוּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ﬠַ ִמּים ְבּי ְֻסּ ָרם ִל ְשׁ ֵתּי עוֹנ ָ
 10:10בָּ ִ
ְשׂ ֶדּד־לוֹ
ְהוּדה י ַ
ָארהּ אַ ְרכִּ יב אֶ ְפ ַריִם יַחֲ רוֹשׁ י ָ
10:11וְאֶ ְפ ַריִם ﬠֶ גְ לָ ה ְמל ָֻמּ ָדה אֹהַ ְב ִתּי לָ דוּשׁ וַאֲ נִי ﬠָ בַ ְר ִתּי ﬠַ ל־טוּב צַ וּ ָ
יַﬠֲקֹב:
10:12זִ ְרעוּ לָ כֶם לִ צְ ָד ָקה ִקצְ רוּ ְל ִפי־חֶ סֶ ד נִירוּ לָ כֶם נִ יר ְוﬠֵ ת ִל ְדרוֹשׁ אֶ ת־יְהוָה ﬠַ ד־יָבוֹא וְיֹ ֶרה צֶ ֶדק לָ כֶם:
בּוֹרי :
ם־ר ַשׁע ﬠַ וְלָ תָ ה ְק ַצ ְרתֶּ ם אֲ כַלְ תֶּ ם פְּ ִרי־כָחַ שׁ כִּ י־בָ טַ ְחתָּ ְב ַד ְרכְּ ְבּ רֹב גִּ ֶ
10:13חֲ ַר ְשׁתֶּ ֶ
יוּשּׁד כְּ שֹׁד ַשׁלְ ַמן בֵּ ית אַ ְרבֵ אל ְבּיוֹם ִמ ְלחָ ָמה אֵ ם ﬠַ ל־בָּ נִים ֻר ָטּ ָשׁה:
ַ
ָל־מ ְבצָ ֶרי
10:14ו ְָקאם ָשׁאוֹן ְבּﬠַ מֶּ ְוכ ִ
נִדמֹה נ ְִד ָמה מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָ 10:15כּכָה ﬠָ ָשׂה לָ כֶם בֵּ ית־אֵ ל ִמ ְפּנֵי ָרﬠַ ת ָרﬠַ ְתכֶם בַּ ַשּׁחַ ר ְ
אתי לִ ְבנִי:
וּמ ִמּצְ ַריִם ָק ָר ִ
11:1כִּ י נַﬠַ ר י ְִשׂ ָראֵ ל וָאֹהֲ בֵ הוּ ִ
 11:2כְּ ָק ְר ִאי לָ הֶ ם כֵּן הָ לְ כוּ ִמפָּ נַי הַ ם לַ ְבּﬠָ לִ ים ְיזַבֵּ חוּ וְלַ פְּ ִסלִ ים י ְַקטֵּ רוּן:
אתים:
11:3וְאָ נֹכִ י ִת ְרגַּלְ ִתּי לְ אֶ פְ ַריִם ָקחָ ם ﬠַ ל־זְ רוֹעֹתָ י ְול ֹא י ְָד עוּ כִּ י ְרפָ ִ
ְ 11:4בּחַ ְבלֵ י אָ ָדם אֶ ְמ ְשׁכֵם בַּ ֲﬠבֹתוֹת אַ הֲ בָ ה וָאֶ ְהיֶה לָ הֶ ם כִּ ְמ ִרימֵ י עֹל ﬠַ ל ְלחֵ יהֶ ם וְאַ ט אֵ לָ יו אוֹכִ יל:
11:5ל ֹא יָשׁוּב אֶ ל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וְאַ שּׁוּר הוּא ַמלְ כּוֹ כִּ י מֵ אֲ נוּ לָ שׁוּב:
מּﬠֲצוֹתֵ יהֶ ם:
11:6וְחָ לָ ה חֶ ֶרב ְבּﬠָ ָריו וְכִ לְּ תָ ה בַ ָדּיו וְאָ כָלָ ה ִמ ֹ
לוּאים לִ ְמשׁוּבָ ִתי וְאֶ ל־ﬠַ ל ִי ְק ָראֻ הוּ יַחַ ד ל ֹא יְרוֹמֵ ם:
11:7וְﬠַ ִמּי ְת ִ
נִחוּמי:
ָ
ימ כִּ צְ ב ֹאיִם נ ְֶהפַּ ﬠָ לַ י ִל ִבּי יַחַ ד נִכְ ְמרוּ
11:8אֵ י אֶ תֶּ ְנ אֶ פְ ַריִם אֲ מַ ֶגּ ְנ י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ י אֶ תֶּ ְנ כְ אַ ְדמָ ה אֲ ִשׂ ְ
ֹא־אישׁ ְבּ ִק ְר ְבּ ָקדוֹשׁ ְול ֹא אָ בוֹא ְבּ ִﬠיר:
ֱשׂה חֲ רוֹן אַ פִּ י ל ֹא אָ שׁוּב לְ ַשׁחֵ ת אֶ פְ ָריִם כִּ י אֵ ל אָ נֹכִ י ְול ִ
11:9ל ֹא אֶ ﬠ ֶ
11:10אַ חֲ ֵרי יְהוָה יֵלְ כוּ כְּ אַ ְריֵה י ְִשׁאָ ג כִּ י־הוּא י ְִשׁאַ ג ְויֶחֶ ְרדוּ בָ נִים ִמיָּם:
ְהוֹשׁ ְב ִתּים ﬠַ ל־בָּ תֵּ יהֶ ם נְאֻ ם־יְהוָה:
11:11יֶחֶ ְרדוּ כְ צִ פּוֹר ִמ ִמּצְ ַריִם וּכְ יוֹנָה מֵ אֶ ֶרץ אַ שּׁוּר ו ַ
דוֹשׁים נֶאֱ מָ ן:
ם־ק ִ
ִיהוּד ה עֹ ד ָרד ִﬠם־אֵ ל ו ְִﬠ ְ
וּב ִמ ְר ָמה בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ו ָ
ְ 12:1סבָ ֻבנִי ְבכַחַ שׁ אֶ פְ ַריִם ְ
ְשׁ ֶמן ְל ִמצְ ַריִם יוּבָ ל:
וּב ִרית ִﬠם־אַ שּׁוּר יִכְ רֹתוּ ו ֶ
12:2אֶ ְפ ַריִם רֹﬠֶ ה רוּחַ ְור ֵֹדף ָק ִדים כָּל־הַ יּוֹם ָכּזָב וָשֹׁד י ְַרבֶּ ה ְ
ְהוּדה וְלִ ְפ קֹד ﬠַ ל־ ַי ֲﬠ קֹב כִּ ְד ָרכָיו כְּ מַ ﬠֲלָ לָ יו י ִָשׁיב לוֹ:
12:3ו ְִריב לַ יהוָה ִﬠם־י ָ
וּבאוֹנוֹ ָשׂ ָרה אֶ ת־אֱ ִהים:
12:4בַּ בֶּ ֶטן ﬠָ ַקב אֶ ת־אָ ִחיו ְ
ְשׁם י ְַדבֵּ ר ִﬠמּוֹ:
ָשׂר אֶ ל־מַ ְלאָ ַו ֻיּכָל בָּ כָה וַיִּ ְתחַ נֶּן־לוֹ בֵּ ית־אֵ ל י ְִמצָאֶ נּוּ ו ָ
ָ 12:5ויּ ַ
12:6וַיהוָה אֱ הֵ י הַ צְּ בָ אוֹת יְהוָה זִ כְ רוֹ:
וּמ ְשׁפָּ ט ְשׁמֹר ְו ַקוֵּה אֶ ל־אֱ הֶ י תָּ ִמיד:
12:7וְאַ תָּ ה בֵּ א הֶ י תָ שׁוּב חֶ סֶ ד ִ
שׁק אָ הֵ ב:
12:8כְּ נַﬠַ ן ְבּיָדוֹ מ ֹאזְ נֵי ִמ ְרמָ ה לַ ֲﬠ ֹ
ָאתי אוֹן לִ י כָּל־יְגִ יﬠַ י ל ֹא י ְִמצְ אוּ־לִ י ﬠָ ון אֲ ֶשׁר־חֵ ְטא:
12:9וַיּ ֹאמֶ ר אֶ פְ ַריִם אַ ﬠָ ַשׁ ְר ִתּי מָ צ ִ
ימי מוֹﬠֵ ד:
יב בָ אֳ הָ ִלים כִּ ֵ
אוֹשׁ ְ
ִ
12:10וְאָ נֹכִ י יְהוָה אֱ הֶ י הֶ ﬠֱלִ ִתי  4מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם עֹ ד
יאים אֲ ַד ֶמּה:
וּביַד הַ נְּ ִב ִ
יתי ְ
יאים וְאָ נֹכִ י חָ זוֹן ִה ְרבֵּ ִ
נְּב ִ
12:11ו ְִדבַּ ְר ִתּי ﬠַ ל־הַ ִ
־שׁוְא הָ יוּ בַּ גִּ ְלגָּל ְשׁו ִָרים זִ בֵּ חוּ גַּם ִמזְ ְבּחוֹתָ ם כְּ ג ִַלּים ﬠַ ל ַתּלְ ֵמי ָשׂ ָדי:
ָ
ִ 12:12אם־גִּ לְ ﬠָ ד אָ וֶן אַ
וּב ִא ָשּׁה ָשׁמָ ר:
12:13וַיִּ ְב ַרח יַﬠֲקֹ ב ְשׂ ֵדה אֲ ָרם וַ ַיּ ֲﬠבֹד י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִא ָשּׁה ְ
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וּבנ ִָביא נִ ְשׁ ָמר:
וּבנ ִָביא הֶ ﬠֱלָ ה יְהוָה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ָריִם ְ
ְ 12:14
רוּרים ו ְָדמָ יו ﬠָ לָ יו יִטּוֹשׁ וְחֶ ְרפָּ תוֹ י ִָשׁיב לוֹ אֲ ֹדנָיו:
ִ 12:15הכְ ﬠִ יס אֶ פְ ַריִם תַּ ְמ ִ
ָשׂא הוּא ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְֶא ַשׁם בַּ בַּ ﬠַ ל וַ ָיּמֹת:
13:1כְּ ַדבֵּ ר אֶ פְ ַריִם ְרתֵ ת נ ָ
אֹמ ִרים
ֲשׂה חָ ָר ִשׁים כֻּ ה לָ הֶ ם הֵ ם ְ
ֲצַבּים מַ ﬠ ֵ
יוֹספוּ לַ חֲ ט ֹא וַיַּﬠְ שׂוּ לָ הֶ ם ַמסֵּ כָה ִמכּ ְַספָּ ם כִּ ְתבוּנָם ﬠ ִ
13:2וְﬠַ ָתּה ִ
ִשּׁקוּן:
ז ְֹבחֵ י אָ ָדם ֲﬠגָלִ ים י ָ
13:3לָ כֵן י ְִהיוּ ַכּ ֲﬠנַן־בּ ֶֹקר ְוכ ַַטּל ַמ ְשׁכִּ ים הֹ לֵ כְּ מֹץ ְי ֹסﬠֵ ר ִמגֹּ ֶרן וּכְ ﬠָ ָשׁן ֵמאֲ ֻרבָּ ה:
וּמוֹשׁיﬠַ אַ יִן ִבּ ְל ִתּי:
ִ
13:4וְאָ נֹכִ י יְהוָה אֱ הֶ י ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וֵא ִהים זוּלָ ִתי ל ֹא ֵת ָדע
יתי בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ תַּ לְ אֻ בוֹת:
13:5אֲ ִני ְרﬠִ ִ
13:6כְּ מַ ְרﬠִ יתָ ם וַיִּ ְשׂבָּ עוּ ָשׂ ְבעוּ וַיּ ָָרם לִ בָּ ם ﬠַ ל־כֵּן ְשׁכֵחוּנִי:
ל־דּ ֶר אַ שּׁוּר:
מוֹ־שׁחַ ל כְּ נָמֵ ר ﬠַ ֶ
ָ
13:7וָאֱ ִהי לָ הֶ ם כְּ
13:8אֶ פְ גְּ ֵשׁם כְּ דֹב ַשׁכּוּל וְאֶ ְק ַרע ְסגוֹר לִ בָּ ם ְו ֹאכְ לֵ ם ָשׁם כְּ לָ ִביא חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה ְתּבַ ְקּﬠֵ ם:
י־מי ְבﬠֶ זְ ֶר :
ִ 13:9שׁחֶ ְת י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ ִ
ְשׂ ִרים:
ְיוֹשׁי ֲﬠ ְבּכָל־ﬠָ ֶרי ְושׁ ְֹפטֶ י אֲ ֶשׁ ר אָ מַ ְרתָּ ְתּנָה־לִּ י מֶ לֶ ו ָ
 13:10אַ יֵּה ַמלְ כְּ אֵ פוֹא ו ִ
13:11אֶ ֶתּן־לְ מֶ לֶ ְבּאַ ִפּי וְאֶ ַקּח ְבּﬠֶ ְב ָר ִתי:
13:12צָ רוּר ﬠֲון אֶ ְפ ָריִם צְ פוּנָה חַ ָטּאתוֹ:
13:13חֶ ְבלֵ י יוֹלֵ ָדה ָיבֹאוּ לוֹ הוּא־בֵ ן ל ֹא חָ כָם כִּ י־ﬠֵ ת ל ֹא־ ַי ֲﬠמֹד ְבּ ִמ ְשׁבַּ ר בָּ נִים:
ִ 13:14מיַּד ְשׁאוֹל אֶ פְ ֵדּם ִממָּ וֶת אֶ גְ אָ לֵ ם אַ יֵּה ִנצְ חוֹ ְנך מָ וֶת אַ יֵּה ָק ָט ְב ְשׁאוֹל נֹחַ ם יִסָּ ֵתר ֵמﬠֵ ינָי:
ְיוֹבישׁ ְמקוֹרוֹ ְויַחֲ ִריב ַמ ְﬠיָנוֹ הוּא י ְִשׁסֶ ה אוֹ ַצר
13:15כִּ י הוּא בֵּ ן אַ ִחים יַפְ ִריא יָבוֹא ָק ִדים רוּחַ יְהוָה ִמ ִמּ ְדבָּ ר עֹלֶ ה ו ִ
כָּל־כְּ לִ י חֶ ְמ ָדּה:
ֶ 14:1תּ ְא ַשׁם שׁ ְֹמרוֹן כִּ י מָ ְרתָ ה בֵּ א הֶ יהָ בַּ חֶ ֶרב ִיפֹּלוּ עֹלְ לֵ יהֶ ם יְרֻ טָּ שׁוּ וְהָ ִריּוֹתָ יו יְבֻ ָקּעוּ:
ָשׁ ְלתָּ בַּ ﬠֲו ֶנ :
14:2שׁוּבָ ה י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ד יְהוָה אֱ הֶ י כִּ י כ ַ
1
ָל־תּ ָשּׂא ﬠָ ון ו ְַקח־טוֹב וּנְ ַשׁ ְלּ ָמה ִפ ְריָם ְשׂפָ ֵתינוּ:
ְ 14:3קחוּ ﬠִ ָמּכֶם ְדּבָ ִרים וְשׁוּבוּ אֶ ל־יְהוָה ִא ְמרוּ אֵ לָ יו כּ ִ
ר־בּ ְי ֻרחַ ם יָתוֹם:
ֲשׂה י ֵָדינוּ אֲ ֶשׁ ְ
ֹאמר עוֹד אֱ הֵ ינוּ ְלמַ ﬠ ֵ
יוֹשׁיﬠֵ נוּ ﬠַ ל־סוּס ל ֹא ִנ ְרכָּב ְול ֹא־נ ַ
14:4אַ שּׁוּר ל ֹא ִ
14:5אֶ ְרפָּ א ְמשׁוּבָ תָ ם אֹהֲ בֵ ם נ ְָדבָ ה כִּ י ָשׁב אַ פִּ י ִממֶּ נּוּ:
ַשּׁוֹשׁנָּה ְויַ ָשׁ ָר ָשׁיו כּ ְַלּבָ נוֹן:
14:6אֶ ְהיֶה כַטַּ ל ְלי ְִשׂ ָראֵ ל יִפְ ַרח כּ ַ
ִיהי ַכ ַזּיִת הוֹדוֹ ְו ֵריחַ לוֹ כַּלְּ בָ נוֹן:
קוֹתיו ו ִ
14:7יֵלְ כוּ יֹ ְנ ָ
14:8יָשֻׁ בוּ יֹ ְשׁבֵ י ְבצִ לּוֹ יְחַ יּוּ י ְִרוְיוָּ 2דגָן ְויִפְ ְרחוּ ַכגָּפֶ ן זִ כְ רוֹ כְּ יֵין לְ בָ נוֹן:
שׁוּרנּוּ אֲ נִי כִּ ְברוֹשׁ ַר ֲﬠנָן ִמ ֶמּנִּי פֶּ ְר ְי נ ְִמצָא:
ִיתי וַאֲ ֶ
14:9אֶ פְ ַריִם מַ ה־לִּ י עוֹד לָ ֲﬠצ ִַבּים אֲ נִי ﬠָ נ ִ
ְשׁ ִרים ַדּ ְרכֵי יְהוָה ְוצ ִַדּ ִקים י ְֵלכוּ בָ ם וּ ֹפ ְשׁﬠִ ים ִיכּ ְָשׁלוּ בָ ם:
ִ 14:10מי חָ כָם ְויָבֵ ן אֵ לֶּ ה נָבוֹן ְוי ֵָדﬠֵ ם כִּ י־י ָ
 Joelיואל
ְ 1:1דּבַ ר־יְהוָה אֲ ֶשׁר הָ יָה אֶ ל־יוֹאֵ ל בֶּ ן־פְּ תוּאֵ ל:
ֹתיכֶם:
ימי אֲ ב ֵ
ימיכֶם ו ְִאם ִבּ ֵ
ְתה זּ ֹאת ִבּ ֵ
יוֹשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ הֶ הָ י ָ
ִ 1:2שׁ ְמעוּ־ז ֹאת הַ זְּ ֵקנִים וְהַ אֲ זִ ינוּ כֹּל ְ
וּבנֵיהֶ ם ְלדוֹר אַ חֵ ר:
וּבנֵיכֶם לִ ְבנֵיהֶ ם ְ
1:3ﬠָ לֶ יהָ לִ ְבנֵיכֶם סַ פֵּ רוּ ְ
1:4י ֶֶתר הַ ָגּזָם אָ כַל הָ אַ ְרבֶּ ה ְויֶתֶ ר הָ אַ ְרבֶּ ה אָ כַל הַ ָיּלֶ ק ְוי ֶֶת ר הַ יֶּלֶ ק אָ כַל הֶ חָ ִסיל:
ֹתי יָיִן ﬠַ ל־ﬠָ ִסיס כִּ י נִכְ ַרת ִמ ִפּיכֶם:
יללוּ כָּל־שׁ ֵ
וּבכוּ וְהֵ ִ
כּוֹרים ְ
1:5הָ ִקיצוּ ִשׁ ִ
וּמתַ לְּ עוֹת לָ ִביא לוֹ:
1:6כִּ י־גוֹי ﬠָ לָ ה ﬠַ ל־אַ ְרצִ י ﬠָ צוּם וְאֵ ין ִמ ְספָּ ר ִשׁנָּיו ִשׁנֵּי אַ ְריֵה ְ
וּתאֵ נ ִָתי לִ ְקצָפָ ה חָ שֹׂף חֲ ָשׂפָ הּ ו ְִה ְשׁלִ י ִהלְ ִבּינוּ ָשׂ ִריגֶיהָ :
ָ 1:7שׂם גּ ְַפנִי לְ ַשׁמָּ ה ְ
עוּריהָ :
ת־שׂק ﬠַ ל־בַּ ﬠַ ל ְנ ֶ
1:8אֱ לִ י כִּ ְבתוּלָ ה חֲ ג ַֻר ַ
1:9הָ כְ ַרת ִמ ְנחָ ה וָנֶסֶ ִמבֵּ ית יְהוָה אָ ְבלוּ הַ כֹּהֲ נִים ְמ ָשׁ ְר ֵתי יְהוָה:
הוֹבישׁ ִתּירוֹשׁ אֻ ְמלַ ל יִצְ הָ ר:
1:10שֻׁ ַדּד ָשׂ ֶדה אָ ְבלָ ה אֲ ָדמָ ה כִּ י שֻׁ ַדּד ָדּגָן ִ
ל־שׂ עֹ ָרה כִּ י אָ בַ ד ְקצִ יר ָשׂ ֶדה:
ל־חטָּ ה וְﬠַ ְ
1:11הֹ ִבישׁוּ ִאכּ ִָרים הֵ ילִ ילוּ כּ ְֹר ִמים ﬠַ ִ
ן־בּנֵי
ישׁה וְהַ ְתּאֵ נָה אֻ ְמלָ לָ ה ִרמּוֹן גַּם־תָּ מָ ר וְתַ פּוּחַ כָּל־ ֲﬠצֵי הַ ָשּׂ ֶדה יָבֵ שׁוּ כִּ י־הֹ ִבישׁ ָשׂשׂוֹן ִמ ְ
הוֹב ָ
1:12הַ גֶּפֶ ן ִ
אָ ָדם:
ִ 1:13חגְ רוּ ו ְִספְ דוּ הַ כֹּהֲ נִים הֵ ילִ ילוּ ְמ ָשׁ ְרתֵ י ִמזְ בֵּ חַ בֹּאוּ לִ ינוּ בַ ַשּׂ ִקּים ְמ ָשׁ ְר ֵתי אֱ הָ י כִּ י נ ְִמנַע ִמבֵּ ית אֱ הֵ יכֶם ִמ ְנחָ ה
וָנָסֶ :
ַ 1:14ק ְדּשׁוּ־צוֹם ִק ְראוּ ֲﬠ ָצ ָרה ִא ְספוּ זְ ֵקנִים כֹּל יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ בֵּ ית יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ְו ַז ֲﬠ קוּ אֶ ל־יְהוָה:
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1:15אֲ הָ הּ לַ יּוֹם כִּ י ָקרוֹב יוֹם יְהוָה וּכְ שֹׁד ִמ ַשׁ ַדּי יָבוֹא:
1:16הֲ לוֹא ֶנגֶד ﬠֵ ינֵינוּ ֹאכֶל נִכְ ָרת ִמבֵּ ית אֱ הֵ ינוּ ִשׂ ְמחָ ה וָגִ יל:
ָשׁמּוּ ֹא ָצרוֹת נֶהֶ ְרסוּ מַ ְמּגֻרוֹת כִּ י הֹ ִבישׁ ָדּגָן:
 1:17ﬠָ ְבשׁוּ פְ רֻ דוֹת תַּ חַ ת מֶ גְ ְרפֹתֵ יהֶ ם נ ַ
ַ 1:18מה־נֶּאֶ נְ חָ ה ְבהֵ ָמה ָנבֹכוּ ﬠֶ ְד ֵרי בָ ָקר כִּ י אֵ ין ִמ ְרﬠֶ ה לָ הֶ ם גַּם־ﬠֶ ְד ֵרי הַ צּ ֹאן נ ְֶא ָשׁמוּ:
1:19אֵ לֶ י יְהוָה אֶ ְק ָרא כִּ י אֵ שׁ אָ כְ לָ ה נְאוֹת הַ ִמּ ְדבָּ ר וְלֶ הָ בָ ה לִ הֲ טָ ה כָּל־ ֲﬠצֵי הַ ָשּׂ ֶדה:
יקי ָמיִם וְאֵ שׁ אָ כְ לָ ה נְאוֹת הַ ִמּ ְדבָּ ר:
1:20גַּם־בַּ הֲ מוֹת ָשׂ ֶדה ַתּﬠֲרוֹג אֵ לֶ י כִּ י י ְָבשׁוּ אֲ פִ ֵ
ִ 2:1תּ ְקעוּ שׁוֹפָ ר ְבּצִ יּוֹן וְהָ ִריעוּ ְבּהַ ר ָק ְד ִשׁי ִי ְרגְּ זוּ כֹּל יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ כִּ י־בָ א יוֹם־יְהוָה כִּ י ָקרוֹב:
2:2יוֹם חֹ ֶשׁ וַאֲ פֵ לָ ה יוֹם ﬠָ נָן וַﬠ ֲָרפֶ ל כִּ ְשׁחֹ ר פָּ ֻרשׂ ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים ﬠַ ם ַרב וְﬠָ צוּם ָכּמֹהוּ ל ֹא נ ְִהיָה ִמן־הָ עוֹלָ ם וְאַ חֲ ָריו
ד־שׁנֵי דּוֹר וָדוֹר:
ל ֹא יוֹסֵ ף ﬠַ ְ
ְתה לּוֹ:
יטה ל ֹא־הָ י ָ
ַם־פּלֵ ָ
2:3לְ פָ נָיו אָ כְ לָ ה אֵ שׁ וְאַ חֲ ָריו ְתּלַ הֵ ט לֶ הָ בָ ה כְּ גַן־ﬠֵ ֶדן הָ אָ ֶרץ לְ פָ נָיו וְאַ חֲ ָריו ִמ ְדבַּ ר ְשׁ ָמ ָמה ְוג ְ
סוּסים מַ ְראֵ הוּ וּכְ פָ ָר ִשׁים כֵּן יְרוּצוּן:
2:4כְּ מַ ְראֵ ה ִ
אשׁי הֶ הָ ִרים ְי ַר ֵקּדוּן כְּ קוֹל לַ הַ ב אֵ שׁ אֹכְ לָ ה ָקשׁ כְּ ﬠַ ם ﬠָ צוּם ﬠֱרוּ לַ ִמּ ְלחָ ָמה:
ל־ר ֵ
2:5כְּ קוֹל מַ ְרכָּבוֹת ﬠַ ָ
ִ 2:6מפָּ נָיו י ִָחילוּ ﬠַ ִמּים כָּל־פָּ נִ ים ִק ְבּצוּ פָ ארוּר:
חוֹתם:
בּוֹרים יְרֻ צוּן כְּ אַ ְנ ֵשׁי ִמלְ חָ מָ ה יַﬠֲלוּ חוֹמָ ה ו ְִאישׁ ִבּ ְד ָרכָיו יֵלֵ כוּן ְול ֹא יְﬠַ ְבּטוּן ֹא ְר ָ
2:7כְּ גִ ִ
וּבﬠַ ד הַ ֶשּׁלַ ח ִיפֹּלוּ ל ֹא י ְִב ָצעוּ:
2:8ו ְִאישׁ אָ ִחיו ל ֹא י ְִדחָ קוּן גֶּבֶ ר ִבּ ְמ ִסלָּ תוֹ יֵלֵ כוּן ְ
חוֹמה י ְֻרצוּן בַּ בָּ ִתּים יַﬠֲלוּ ְבּﬠַ ד הַ חַ לּוֹנִ ים יָבֹאוּ ַכּ ַגּנָּב:
2:9בָּ ִﬠיר יָשֹׁקּוּ בַּ ָ
2:10לְ פָ נָיו ָרגְ זָה אֶ ֶרץ ָרﬠֲשׁוּ ָשׁמָ יִם ֶשׁמֶ שׁ ְוי ֵָרחַ ָק ָד רוּ וְכוֹכ ִָבים אָ ְספוּ נָגְ הָ ם:
וּמי יְכִ ילֶ נּוּ:
ְנוֹרא ְמאֹ ד ִ
2:11וַיהוָה נָתַ ן קוֹלוֹ לִ פְ נֵי חֵ ילוֹ כִּ י ַרב ְמאֹד מַ חֲ נֵהוּ כִּ י ﬠָ צוּם עֹ ֵשׂה ְדבָ רוֹ כִּ י־גָדוֹל יוֹם־יְהוָה ו ָ
וּב ִמ ְספֵּ ד:
וּב ְבכִ י ְ
וּבצוֹם ְ
ְ 2:12וגַם־ﬠַ תָּ ה נְאֻ ם־יְהוָה שֻׁ בוּ ﬠָ ַדי ְבּכָל־לְ בַ ְבכֶם ְ
ל־בּגְ ֵדיכֶם וְשׁוּבוּ אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ יכֶם כִּ י־חַ נּוּן ו ְַרחוּם הוּא אֶ ֶר אַ פַּ יִם ו ְַרב־חֶ סֶ ד וְנִ חָ ם
2:13ו ְִק ְרעוּ לְ בַ ְבכֶם וְאַ ִ
ﬠַ ל־הָ ָרﬠָ ה:
יוֹדﬠַ יָשׁוּב וְנִ חָ ם ו ְִה ְשׁ ִאיר אַ חֲ ָריו ְבּ ָרכָה ִמנְ חָ ה ָונֶסֶ לַ יהוָה אֱ הֵ יכֶם:
ִ 2:14מי ֵ
ִ 2:15תּ ְקעוּ שׁוֹפָ ר ְבּצִ יּוֹן ַק ְדּשׁוּ־צוֹם ִק ְראוּ ֲﬠ ָצ ָרה:
ִ 2:16א ְספוּ־ﬠָ ם ַק ְדּשׁוּ ָקהָ ל ִק ְבצוּ זְ ֵקנִים ִא ְספוּ עוֹלָ לִ ים וְיֹ ְנ ֵקי ָשׁ ָדיִם יֵצֵא חָ ָתן ֵמחֶ ְד רוֹ ְוכַלָּ ה ֵמחֻ פָּ ָתהּ:
ל־תּ ֵתּן נַחֲ לָ ְת ְלחֶ ְרפָּ ה
ֹאמרוּ חוּסָ ה יְהוָה ﬠַ ל־ﬠַ ֶמּ וְאַ ִ
2:17בֵּ ין הָ אוּלָ ם וְלַ ִמּזְ בֵּ חַ י ְִבכּוּ הַ כֹּהֲ נִים ְמ ָשׁ ְרתֵ י יְהוָה ְוי ְ
ֹאמ רוּ בָ ﬠַ ִמּים אַ יֵּה אֱ הֵ יהֶ ם:
לְ מָ ָשׁל־בָּ ם גּוֹיִם לָ מָּ ה י ְ
ַ 2:18וי ְַקנֵּא יְהוָה לְ אַ ְרצוֹ וַיּ ְַחמֹל ﬠַ ל־ﬠַ מּוֹ:
וּשׂבַ ְﬠ ֶתּם אֹתוֹ ְול ֹא־אֶ ֵתּן
שׁלֵ חַ לָ כֶם אֶ ת־הַ ָדּגָן וְהַ ִתּירוֹשׁ וְהַ יִּ צְ הָ ר וַאֲ כַלְ תֶּ םְ 1
2:19וַיַּﬠַ ן יְהוָה וַיּ ֹאמֶ ר לְ ﬠַ מּוֹ ִה ְננִי ֹ
אֶ ְתכֶם עוֹד חֶ ְרפָּ ה בַּ גּוֹיִם:
מנִי וְסֹפוֹ אֶ ל־הַ יָּם
וּשׁ ָממָ ה אֶ ת־פָּ נָיו אֶ ל־הַ יָּם הַ ַקּ ְד ֹ
2:20וְאֶ ת־הַ צְּ פוֹנִי אַ ְר ִחיק ֵמﬠֲלֵ יכֶם ו ְִה ַדּ ְח ִתּיו אֶ ל־אֶ ֶרץ צִ יָּה ְ
הָ אַ חֲ רוֹן וְﬠָ לָ ה בָ ְאשׁוֹ וְתַ ﬠַ ל ַצחֲ נָתוֹ כִּ י ִהגְ ִדּיל לַ ﬠֲשׂוֹת:
י־הגְ ִדּיל יְהוָה לַ ﬠֲשׂוֹת:
וּשׂמָ ִחי כִּ ִ
ל־תּ ְיר ִאי אֲ ָד ָמה גִּ ילִ י ְ
2:21אַ ִ
ָשׂא ִפ ְריוֹ ְתּאֵ נָה וָגֶפֶ ן נ ְָתנוּ חֵ ילָ ם:
ל־תּ ְיראוּ בַּ הֲ מוֹת ָשׂ ַדי כִּ י ָד ְשׁאוּ נְאוֹת ִמ ְדבָּ ר כִּ י־ﬠֵ ץ נ ָ
2:22אַ ִ
וּמ ְלקוֹשׁ
מוֹרה ַ
ֶשׁם ֶ
ַיּוֹרד לָ כֶם גּ ֶ
מּוֹרה לִ צְ ָד ָקה ו ֶ
וּבנֵי צִ יּוֹן גִּ ילוּ ו ְִשׂ ְמחוּ בַּ יהוָה אֱ הֵ יכֶם כִּ י־נָתַ ן לָ כֶם אֶ ת־הַ ֶ
ְ 2:23
כּ ִָראשׁוֹן:
וּמ ְלאוּ הַ גּ ֳָרנוֹת בָּ ר וְהֵ ִשׁיקוּ הַ י ְָק ִבים ִתּירוֹשׁ ְויִצְ הָ ר:
ָ 2:24
ילי הַ גָּדוֹל אֲ ֶשׁר ִשׁלַּ ְח ִתּי בָּ כֶם:
2:25ו ְִשׁלַּ ְמ ִתּי לָ כֶם אֶ ת־הַ ָשּׁנִים אֲ ֶשׁר אָ כַל הָ אַ ְרבֶּ ה הַ יֶּלֶ ק וְהֶ חָ ִסיל וְהַ ָגּזָם חֵ ִ
ת־שׁם יְהוָה אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה ִﬠ ָמּכֶם ְלהַ ְפלִ יא ְול ֹא־יֵבֹשׁוּ ﬠַ ִמּי ְלעוֹלָ ם:
ֵ
ְשׂבוֹﬠַ ו ְִהלַּ לְ תֶּ ם אֶ
2:26וַאֲ כַלְ תֶּ ם אָ כוֹל ו ָ
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּ י ְב ֶק ֶרב י ְִשׂ ָראֵ ל אָ נִי וַאֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם וְאֵ ין עוֹד ְול ֹא־ ֵיבֹשׁוּ ﬠַ ִמּי ְלעוֹלָ ם:
2:27ו ַ
חוּריכֶם
נוֹתיכֶם וְזִ ְקנֵיכֶם חֲ מוֹת יַחֲ מוּן וּבַּ ֵ
וּב ֵ
ת־רוּחי ﬠַ ל־כָּל־בָּ ָשׂר ְונ ְִבּאוּ ְבּנֵיכֶם ְ
ִ
3:1וְהָ יָה אַ חֲ ֵרי־כֵן אֶ ְשׁפּוֹ אֶ
חֶ זְ יֹ נוֹת י ְִראוּ:
ת־רוּחי:
ִ
ְ 3:2וגַם ﬠַ ל־הָ ﬠֲבָ ַדי וְﬠַ ל־הַ ְשּׁפָ חוֹת בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ָמּה אֶ ְשׁפּוֹ אֶ
ְ 3:3ונָתַ ִתּי מוֹפְ ִתים בַּ ָשּׁמַ יִם וּבָ אָ ֶרץ ָדּם וָאֵ שׁ ו ְִתימֲ רוֹת ﬠָ ָשׁן:
נּוֹרא:
3:4הַ ֶשּׁמֶ שׁ יֵהָ פֵ לְ חֹ ֶשׁ וְהַ יּ ֵָרחַ לְ ָדם לִ פְ נֵי בּוֹא יוֹם יְהוָה הַ גָּדוֹל וְהַ ָ
יטה כַּאֲ ֶשׁר אָ ַמ ר יְהוָה וּבַ ְשּׂ ִר ִידים
ירוּשׁלַ ִם ִתּ ְהיֶה ְפלֵ ָ
ָ
וּב
3:5וְהָ יָה כֹּל אֲ ֶשׁר־ ִי ְק ָרא ְבּ ֵשׁם יְהוָה יִמָּ לֵ ט כִּ י ְבּהַ ר־צִ יּוֹן ִ
אֲ ֶשׁר יְהוָה קֹ ֵרא:
וּשׂבַ ﬠְ תֶּ ם(  DSS // omit MT LXX Tg Syr Vgוַאֲ כ ְַלתֶּ ם 19
)וַאֲ כַלְ תֶּ םְ 

1

ִירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה ו
ת־שׁבוּת י ָ
ְ
4:1כִּ י ִהנֵּה בַּ יּ ִָמים הָ הֵ מָּ ה וּבָ ﬠֵ ת הַ ִהיא אֲ ֶשׁ ר אשוב אָ ִשׁיב אֶ
ְהוֹשׁפָ ט ְונִ ְשׁפַּ ְט ִתּי ִﬠ ָמּם ָשׁם ﬠַ ל־ﬠַ ִמּי ְונַחֲ לָ ִתי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִפּזְּ רוּ
ְהוֹר ְד ִתּים אֶ ל־ﬠֵ ֶמק י ָ
4:2ו ְִקבַּ צְ ִתּי אֶ ת־כָּל־הַ גּוֹיִם ו ַ
בַ גּוֹיִם וְאֶ ת־אַ ְרצִ י ִחלֵּ קוּ:
גוֹרל וַיִּ ְתּנוּ הַ יֶּלֶ ד בַּ זּוֹנָה וְהַ יַּלְ ָדּה מָ כְ רוּ בַ ַיּיִן וַיִּ ְשׁתּוּ:
4:3וְאֶ ל־ﬠַ ִמּי יַדּוּ ָ
ְ 4:4וגַם ָמה־אַ ֶתּם לִ י צֹר וְצִ ידוֹן ְוכֹל גְּ ִלילוֹת ְפּלָ ֶשׁת הַ גְּ מוּל אַ ֶתּם ְמ ַשׁ ְלּ ִמים ﬠָ לָ י ו ְִאם־גֹּ ְמ ִלים אַ ֶתּם ﬠָ לַ י ַקל ְמהֵ ָרה
ֹאשׁכֶם:
אָ ִשׁיב גְּ מֻ לְ כֶם ְבּר ְ
טֹּבים הֲ בֵ אתֶ ם לְ הֵ יכְ לֵ יכֶם:
4:5אֲ ֶשׁר־כּ ְַספִּ י וּזְ הָ ִבי לְ ַק ְחתֶּ ם וּמַ חֲ מַ ַדּי הַ ִ
יקם מֵ ﬠַ ל גְּ בוּלָ ם:
ְרוּשׁלַ ִם ְמכ ְַרתֶּ ם לִ ְבנֵי הַ יְּ וָנִים לְ מַ ﬠַ ן הַ ְר ִח ָ
וּבנֵי י ָ
ְהוּדה ְ
וּבנֵי י ָ
ְ 4:6
ֹאשׁכֶם:
ר־מכ ְַרתֶּ ם אֹתָ ם ָשׁמָּ ה וַהֲ ִשׁב ִֹתי גְ מֻ ְלכֶם ְבּר ְ
ִ 4:7הנְ נִי ְמﬠִ ָירם ִמן־הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁ ְ
וּמכָרוּם לִ ְשׁבָ איִם אֶ ל־גּוֹי ָרחוֹק כִּ י יְהוָה ִדּבֵּ ר:
ְהוּדה ְ
ת־בּנוֹתֵ יכֶם ְבּיַד ְבּנֵי י ָ
ת־בּנֵיכֶם וְאֶ ְ
ְ
4:8וּמָ כ ְַר ִתּי אֶ
בּוֹרים יִגְּ שׁוּ יַﬠֲלוּ כֹּל אַ ְנ ֵשׁי הַ ִמּ ְלחָ ָמה:
ִ 4:9ק ְראוּ־ז ֹאת בַּ גּוֹיִם ַק ְדּשׁוּ ִמלְ חָ מָ ה הָ ﬠִ ירוּ הַ גִּ ִ
4:10כֹּתּוּ ִא ֵתּיכֶם לַ חֲ ָרבוֹת וּמַ זְ ְמרֹתֵ יכֶם לִ ְרמָ ִחים הַ חַ לָּ שׁ י ֹאמַ ר גִּ בּוֹר אָ נִי:
בּוֹרי :
4:11עוּשׁוּ וָבֹאוּ כָל־הַ גּוֹיִם ִמסָּ ִביב ְו ִנ ְקבָּ צוּ ָשׁמָּ ה הַ נְחַ ת יְהוָה גִּ ֶ
ְהוֹשׁפָ ט כִּ י ָשׁם אֵ ֵשׁב ִל ְשׁפֹּ ט אֶ ת־כָּל־הַ גּוֹיִם ִמסָּ ִביב:
4:12יֵעוֹרוּ ְו ַיﬠֲלוּ הַ גּוֹיִם אֶ ל־ﬠֵ ֶמק י ָ
י־מלְ אָ ה גַּת הֵ ִשׁיקוּ הַ ְי ָק ִבים כִּ י ַרבָּ ה ָרﬠָ ָתם:
ִ 4:13שׁ ְלחוּ ַמגָּל כִּ י בָ ַשׁל ָקצִ יר בֹּאוּ ְרדוּ כִּ ָ
4:14הֲ מוֹנִים הֲ מוֹנִים ְבּﬠֵ ֶמק הֶ חָ רוּץ כִּ י ָקרוֹב יוֹם יְהוָה ְבּﬠֵ ֶמק הֶ חָ רוּץ:
ֶ 4:15שׁמֶ שׁ ְוי ֵָרחַ ָק ָדרוּ וְכוֹכ ִָבים אָ ְספוּ נָגְ הָ ם:
וּמ עוֹז ִל ְב ֵני י ְִשׂ ָראֵ ל:
ירוּשׁלַ ִם יִתֵּ ן קוֹלוֹ ו ְָרﬠֲשׁוּ ָשׁמַ יִם וָאָ ֶרץ וַיהוָה ַמחֲ סֶ ה ְלﬠַ מּוֹ ָ
ָ
וּמ
4:16וַיהוָה ִמצִּ יּוֹן י ְִשׁאָ ג ִ
קֹדשׁ ְוז ִָרים ל ֹא־יַﬠַ ְברוּ־בָ הּ
ְרוּשׁלַ ִם ֶ
ר־ק ְד ִשׁי וְהָ יְתָ ה י ָ
שׁכֵן ְבּצִ יּוֹן הַ ָ
ִידﬠְ תֶּ ם כִּ י אֲ נִי יְהוָה אֱ הֵ יכֶם ֹ
4:17ו ַ
עוֹד:
וּמ ְﬠיָן ִמבֵּ ית יְהוָה
ְהוּדה י ְֵלכוּ ָמיִם ַ
יקי י ָ
4:18וְהָ יָה בַ יּוֹם הַ הוּא י ְִטּפוּ הֶ הָ ִרים ﬠָ ִסיס וְהַ גְּ בָ עוֹת ֵתּלַ כְ נָה חָ לָ ב ְוכָל־אֲ ִפ ֵ
יֵצֵא ו ְִה ְשׁ ָקה אֶ ת־נַחַ ל הַ ִשּׁ ִטּים:
ר־שׁ ְפכוּ ָדם־נ ִָקיא ְבּאַ ְרצָ ם:
ְהוּדה אֲ ֶשׁ ָ
ִ 4:19מצְ ַריִם ִל ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה וֶאֱ דוֹם ְל ִמ ְדבַּ ר ְשׁ ָמ ָמה ִתּ ְהיֶה ֵמחֲ ַמס ְבּנֵי י ָ
ִירוּשׁלַ ִם לְ דוֹר וָדוֹר:
ָ
ִיהוּדה לְ עוֹלָ ם תֵּ ֵשׁב ו
4:20ו ָ
שׁכֵן ְבּצִ יּוֹן:
יתי וַיהוָה ֹ
יתי ָדּ ָמם ל ֹא־נִ ֵקּ ִ
ְ 4:21ו ִנ ֵקּ ִ
 Amosעמוס
וּבימֵ י י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ ן־יוֹאָ שׁ
ְהוּדה ִ
ימי ﬠֻזִ יָּה ֶמלֶ ־י ָ
ִ 1:1דּ ְב ֵרי ﬠָ מוֹס אֲ ֶשׁר־הָ יָה בַ ֹנּ ְק ִדים ִמ ְתּ קוֹﬠַ אֲ ֶשׁר חָ זָה ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ֵ
מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁנָתַ יִם לִ פְ נֵי הָ ָרﬠַ שׁ:
ִתּן קוֹלוֹ וְאָ ְבלוּ נְאוֹת הָ רֹﬠִ ים ְויָבֵ שׁ ר ֹאשׁ הַ כּ ְַרמֶ ל:
וּמירוּ ָשׁלַ ִם י ֵ
ֹאמר יְהוָה ִמצִ יּוֹן י ְִשׁאָ ג ִ
1:2וַיּ ַ
1
ל־דּוּשׁם בַּ חֲ רֻ צוֹת הַ בַּ ְרזֶל אֶ ת הָ רוֹת
ָ
ל־שׁ ָשׁה פִּ ְשׁﬠֵ י ַד ֶמּ ֶשׂק וְﬠַ ל־אַ ְרבָּ ﬠָ ה ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ ﬠַ
1:3כֹּה אָ ַמר יְהוָה ﬠַ ְ
הַ גִּ לְ ﬠָ ד:
1:4ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי אֵ שׁ ְבּבֵ ית חֲ זָאֵ ל וְאָ כְ לָ ה אַ ְר ְמנוֹת בֶּ ן־הֲ ָדד:
ירה אָ ַמר יְהוָה:
יוֹשׁב ִמ ִבּ ְקﬠַ ת־אָ וֶן וְתוֹמֵ ֵשׁבֶ ט ִמבֵּ ית ﬠֶ ֶדן ְוגָלוּ ﬠַ ם־אֲ ָרם ִק ָ
ְשׁבַ ְר ִתּי ְבּ ִריחַ ַדּמֶּ ֶשׂק ו ְִהכְ ַר ִתּי ֵ
1:5ו ָ
לוֹתם גָּלוּת ְשׁלֵ ָמה ְלהַ ְסגִּ יר לֶ אֱ דוֹם:
ל־שׁ ָשׁה פִּ ְשׁﬠֵ י ﬠַ זָּה וְﬠַ ל־אַ ְרבָּ ﬠָ ה ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ ﬠַ ל־הַ גְ ָ
1:6כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ﬠַ ְ
1:7ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי אֵ שׁ ְבּחוֹמַ ת ﬠַ זָּה וְאָ כְ לָ ה אַ ְר ְמנֹתֶ יהָ :
2
יבוֹתי י ִָדי ﬠַ ל־ﬠֶ ְקרוֹן וְאָ ְבדוּ ְשׁאֵ ִרית פְּ ִל ְשׁ ִתּים אָ מַ ר
יוֹשׁב מֵ אַ ְשׁדּוֹד וְתוֹמֵ ֵשׁבֶ ט מֵ אַ ְשׁ ְקלוֹן וַהֲ ִשׁ ִ
1:8ו ְִהכְ ַר ִתּי ֵ
יְהוִה:
ל־שׁ ָשׁה פִּ ְשׁﬠֵ י־צֹר וְﬠַ ל־אַ ְרבָּ ﬠָ ה ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ ﬠַ ל־הַ ְסגִּ ָירם גָּלוּת ְשׁלֵ מָ ה לֶ אֱ דוֹם ְול ֹא זָכְ רוּ
1:9כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ﬠַ ְ
ְבּ ִרית אַ ִחים:
ֹתיהָ :
חוֹמת צֹר וְאָ כְ לָ ה אַ ְר ְמנ ֶ
1:10ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי אֵ שׁ ְבּ ַ
ל־ר ְדפוֹ בַ חֶ ֶרב אָ ִחיו ו ְִשׁחֵ ת ַרחֲ ָמיו
ל־שׁ ָשׁה ִפּ ְשׁﬠֵ י אֱ דוֹם וְﬠַ ל־אַ ְרבָּ ﬠָ ה ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ ﬠַ ָ
1:11כֹּה אָ ַמר יְהוָה ﬠַ ְ
וַיִּ ְטרֹף  3לָ ﬠַ ד אַ פּוֹ וְﬠֶ ְב ָרתוֹ ְשׁמָ ָרה ֶנצַח:
1:12ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי אֵ שׁ ְבּתֵ ימָ ן וְאָ כְ לָ ה אַ ְר ְמנוֹת בָּ צְ ָרה:
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 Tg Vgאֲ ֹדנָי אֱ ִהים  MT //אֲ ֹ
 Syr Vgויִּ טֹּ ר  MT //וַיִּ ְטרֹף 11
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ל־בּ ְקﬠָ ם הָ רוֹת הַ גִּ ְלﬠָ ד לְ מַ ﬠַ ן הַ ְר ִחיב
ל־שׁ ָשׁה ִפּ ְשׁﬠֵ י ְבנֵי־ﬠַ מּוֹן וְﬠַ ל־אַ ְרבָּ ﬠָ ה ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ ﬠַ ִ
1:13כֹּה אָ ַמר יְהוָה ﬠַ ְ
אֶ ת־גְּ בוּלָ ם:
נוֹתיהָ ִבּ ְתרוּﬠָ ה ְבּיוֹם ִמ ְלחָ ָמה ְבּסַ ﬠַ ר ְבּיוֹם סוּפָ ה
1:14ו ְִהצּ ִַתּי אֵ שׁ ְבּחוֹמַ ת ַרבָּ ה וְאָ כְ לָ ה אַ ְר ְמ ֶ
ְשׂ ָריו י ְַח ָדּו אָ מַ ר יְהוָה:
1:15וְהָ לַ ַמלְ כָּם בַּ גּוֹלָ ה הוּא ו ָ
ל־שׂ ְרפוֹ ﬠַ צְ מוֹת ֶמלֶ ־אֱ דוֹם לַ ִשּׂיד:
ל־שׁ ָשׁה פִּ ְשׁﬠֵ י מוֹאָ ב וְﬠַ ל־אַ ְרבָּ ﬠָ ה ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ ﬠַ ָ
2:1כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ﬠַ ְ
וּב קוֹל שׁוֹפָ ר:
2:2ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי־אֵ שׁ ְבּמוֹאָ ב וְאָ כְ לָ ה אַ ְר ְמנוֹת הַ ְקּ ִריּוֹת וּמֵ ת ְבּ ָשׁאוֹן מוֹאָ ב ִבּ ְת רוּﬠָ ה ְ
2:3ו ְִהכְ ַר ִתּי שׁוֹפֵ ט ִמ ִקּ ְרבֹה ְ 1וכָל־ ָשׂ ָריו 2אֶ הֱ רוֹג ִﬠמּוֹ אָ ַמ ר יְהוָה:
ת־תּוֹרת יְהוָה וְחֻ ָקּיו ל ֹא ָשׁמָ רוּ
ַ
ְהוּדה וְﬠַ ל־אַ ְרבָּ ﬠָ ה ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ ﬠַ ל־מָ אֳ סָ ם אֶ
ל־שׁ ָשׁה פִּ ְשׁﬠֵ י י ָ
2:4כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ﬠַ ְ
3
וַיּ ְַתעוּם כִּ זְ בֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂוּ אֲ ֶשׁר־הָ לְ כוּ אֲ בוֹתָ ם אַ חֲ ֵריהֶ ם:
ְרוּשׁלָ ִם:
יהוּדה וְאָ כְ לָ ה אַ ְר ְמנוֹת י ָ
2:5ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי אֵ שׁ ִבּ ָ
צַדּיק וְאֶ ְביוֹן בַּ ﬠֲבוּר
ל־מכְ ָרם בַּ כֶּסֶ ף ִ
ל־שׁ ָשׁה ִפּ ְשׁﬠֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וְﬠַ ל־אַ ְרבָּ ﬠָ ה ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ ﬠַ ִ
2:6כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ﬠַ ְ
ַנﬠֲלָ יִם:
ת־שׁם
ֵ
2:7הַ שֹּׁאֲ פִ ים ﬠַ ל־ﬠֲפַ ר־אֶ ֶרץ ְבּ ר ֹאשׁ ַדּלִּ ים ו ְֶד ֶר ֲﬠ ָנוִים יַטּוּ ו ְִאישׁ וְאָ ִביו י ְֵלכוּ אֶ ל־הַ ַנּﬠ ֲָרה ְלמַ ﬠַ ן חַ לֵּ ל אֶ
ָק ְד ִשׁי:
ֲנוּשׁים י ְִשׁתּוּ בֵּ ית אֱ הֵ יהֶ ם:
ָל־מזְ בֵּ חַ ְויֵין ﬠ ִ
ל־בּג ִָדים חֲ בֻלִ ים יַטּוּ אֵ צֶל כּ ִ
2:8וְﬠַ ְ
מ ִרי ִמ ְפּנֵיהֶ ם אֲ ֶשׁ ר כְּ גֹ בַ הּ אֲ ָרזִ ים גּ ְָבהוֹ וְחָ סֹן הוּא כָּאַ לּוֹנִים וָאַ ְשׁ ִמיד ִפּ ְריוֹ ִממַּ ﬠַ ל
2:9וְאָ נֹכִ י ִה ְשׁמַ ְד ִתּי אֶ ת־הָ אֱ ֹ
ְשׁ ָר ָשׁיו ִמתָּ חַ ת:
ו ָ
מ ִרי:
יתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם וָאוֹלֵ אֶ ְתכֶם בַּ ִמּ ְדבָּ ר אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה לָ ֶר ֶשׁת אֶ ת־אֶ ֶרץ הָ אֱ ֹ
2:10וְאָ נֹכִ י הֶ ﬠֱלֵ ִ
חוּריכֶם ִלנְזִ ִרים הַ אַ ף אֵ ין־ז ֹאת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם־יְהוָה:
וּמבַּ ֵ
יאים ִ
נְב ִ
2:11וָאָ ִקים ִמ ְבּנֵיכֶם ִל ִ
יתם לֵ אמֹר ל ֹא ִתּנּ ְָבאוּ:
יאים צִ וִּ ֶ
2:12וַתַּ ְשׁקוּ אֶ ת־הַ נְּזִ ִרים יָיִן וְﬠַ ל־הַ נּ ְִב ִ
ִ 2:13הנֵּה אָ נֹכִ י מֵ ﬠִ יק תַּ ְחתֵּ יכֶם כַּאֲ ֶשׁר תָּ ﬠִ יק הָ ֲﬠגָלָ ה הַ ְמלֵ אָ ה לָ הּ ﬠָ ִמיר:
2:14וְאָ בַ ד מָ נוֹס ִמ ָקּל וְחָ זָק ל ֹא־יְאַ מֵּ ץ כֹּחוֹ וְגִ בּוֹר ל ֹא־יְמַ לֵּ ט נַפְ שׁוֹ:
ְ 2:15ותֹפֵ שׂ הַ ֶקּ ֶשׁת ל ֹא יַ ֲﬠמֹד ו ְַקל ְבּ ַרגְ לָ יו ל ֹא יְמַ לֵּ טְ 4ו ֹרכֵב הַ סּוּס ל ֹא יִמָּ לֵ ט נ ְַפשׁוֹ:
בּוֹרים ﬠָ רוֹם יָנוּס בַּ יּוֹם־הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה:
2:16וְאַ ִמּיץ ִלבּוֹ בַּ גִּ ִ
יתי ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם
ִ 3:1שׁ ְמעוּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם ְבּנֵי 5י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠַ ל כָּל־הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלֵ ִ
לֵ אמֹר:
ֹתיכֶם:
ַ 3:2רק אֶ ְתכֶם י ַָדﬠְ ִתּי ִמכֹּל ִמ ְשׁפְּ חוֹת הָ אֲ ָדמָ ה ﬠַ ל־כֵּן אֶ פְ קֹ ד ﬠֲלֵ יכֶם אֵ ת כָּל־ﬠֲונ ֵ
3:3הֲ י ְֵלכוּ ְשׁ ַניִם י ְַח ָדּו ִבּלְ ִתּי ִאם־נוֹﬠָ דוּ:
ִתּן כְּ ִפיר קוֹלוֹ ִמ ְמּ עֹ נָתוֹ ִבּלְ ִתּי ִאם־לָ כָד:
3:4הֲ י ְִשׁאַ ג אַ ְריֵה בַּ יַּﬠַ ר ְו ֶט ֶרף אֵ ין לוֹ הֲ י ֵ
וּמוֹקשׁ אֵ ין לָ הּ הֲ יַﬠֲלֶ ה־פַּ ח ִמן־הָ אֲ ָד ָמה וְלָ כוֹד ל ֹא י ְִלכּוֹד:
ֵ
3:5הֲ ִתפֹּל צִ פּוֹר ﬠַ ל־פַּ ח הָ אָ ֶרץ
ם־תּ ְהיֶה ָרﬠָ ה ְבּﬠִ יר וַיהוָה ל ֹא ﬠָ ָשׂה:
ִ 3:6אם־יִתָּ ַקע שׁוֹפָ ר ְבּﬠִ יר וְﬠָ ם ל ֹא יֶחֱ ָרדוּ ִא ִ
יאים:
ֲשׂה אֲ ֹדנָי יְהוִה ָדּבָ ר כִּ י ִאם־גָּלָ ה סוֹדוֹ אֶ ל־ﬠֲבָ ָדיו הַ נּ ְִב ִ
3:7כִּ י ל ֹא יַﬠ ֶ
ִירא אֲ ֹדנָי יְהוִה ִדּבֶּ ר ִמי ל ֹא ִינָּבֵ א:
3:8אַ ְריֵה ָשׁאָ ג ִמי ל ֹא י ָ
3:9הַ ְשׁ ִמיעוּ ﬠַ ל־אַ ְר ְמנוֹת ְ 6בּאַ ְשׁדּוֹד  7וְﬠַ ל־אַ ְר ְמנוֹת ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ו ְִא ְמ רוּ הֵ אָ ְספוּ ﬠַ ל־הַ ר 8שׁ ְֹמרוֹן ְוּראוּ ְמהוּמֹת
ֲשׁוּקים ְבּ ִק ְרבָּ הּ:
ַרבּוֹת ְבּתוֹכָהּ וַﬠ ִ
נוֹתיהֶ ם:
ְ 3:10ול ֹא־י ְָדעוּ ﬠֲשׂוֹת־נְ כֹחָ ה נְאֻ ם־יְהוָה הָ אוֹצְ ִרים חָ ָמס וָשֹׁד ְבּאַ ְר ְמ ֵ
נוֹת ִי :
ְהוֹרד ִממֵּ ֻﬠ ֵזּ ְו ָנ ֹבזּוּ אַ ְר ְמ ָ
3:11לָ כֵן כֹּה אָ ַמר יְהוִהַ 9צר יְסוֹבֵ ב  10הָ אָ ֶרץ ו ִ
ִ MTמ ִקּ ְרבָּ הּ ִ 3 m sg //מ ִקּ ְרבֹה 3
שׂ ָריו 3
ָ MTשׂ ֶריהָ ָ LXX(L) //


שׂוּ 4
)אֲ ֶשׁר אֲ ֶשׁר(  LXX // omit MT Tg Syr Vgאֲ ֶשׁר ﬠָ ָ

1
2
3

ְמלֵּ ט  LXX cf Tg Syr Vg //יִמָּ לֵ ט 15
 MTי ַ
 LXXבֵּ ית ְ MT //בּנֵי 1
6
 LXXאֲ ָרצוֹת  MT //אַ ְר ְמנוֹת 9
7
ְ LXXבּאַ שּׁוּר ְ MT //בּאַ ְשׁדּוֹד 9
8
 MTהָ ֵרי  LXX Syr //הַ ר 9
9
דנָי יְהוִה  Syr Sa //יְהוִה 11
 LXX Tg Vgאֲ ֹדנָי אֱ ִהים  MT //אֲ ֹ
10
וּס ִביב  Syr cf Tg Vg //יְסוֹבֵ ב 11
ְ MT
4
5

3:12כֹּה אָ מַ ר יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר יַצִּ יל הָ רֹﬠֶ ה ִמפִּ י הָ אֲ ִרי ְשׁתֵּ י כְ ָרﬠַ יִם אוֹ ְב ַדל־אֹ זֶן כֵּן ִינָּצְ לוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יֹּ ְשׁ ִבים
וּב ְדמֶ ֶשׁק ﬠָ ֶרשׂ:
ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִבּפְ אַ ת ִמטָּ ה ִ
ִ 3:13שׁ ְמעוּ וְהָ ﬠִ ידוּ ְבּבֵ ית יַﬠֲקֹ ב נְאֻ ם־אֲ ֹדנָי יְהוִה אֱ הֵ י הַ צְּ בָ אוֹת:
ל־מזְ ְבּחוֹת בֵּ ית־אֵ ל ְו ִנגְ ְדּעוּ ַק ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְונ ְָפלוּ לָ אָ ֶרץ:
3:14כִּ י ְבּיוֹם פָּ ְק ִדי ִפ ְשׁﬠֵ י־י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠָ לָ יו וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ִ
ֵיתי בֵ ית־הַ חֹ ֶרף ﬠַ ל־בֵּ ית הַ ָקּיִץ וְאָ ְבדוּ בָּ תֵּ י הַ ֵשּׁן ְוסָ פוּ בָּ ִתּים ַר ִבּים נְאֻ ם־יְהוָה:
3:15ו ְִהכּ ִ
ִ 4:1שׁ ְמעוּ הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה פָּ רוֹת הַ בָּ ָשׁן אֲ ֶשׁר ְבּהַ ר שׁ ְֹמרוֹן הָ עֹ ְשׁקוֹת ַדּלִּ ים הָ רֹצְ צוֹת אֶ ְביוֹנִים הָ א ְֹמ רֹת לַ אֲ ֹדנֵיהֶ ם
הָ ִביאוְּ 1ו ִנ ְשׁתֶּ ה:
יתכֶן ְבּ ִסירוֹת דּוּגָה:
ִ 4:2נ ְשׁבַּ ע 2יְהוִה ְבּ ָק ְדשׁוֹ כִּ י ִהנֵּה י ִָמים בָּ ִאים ﬠֲלֵ יכֶם וְנִ ָשּׂא אֶ ְתכֶם ְבּצִ נּוֹת וְאַ חֲ ִר ְ
4:3וּפְ ָרצִ ים תֻּ צֶאנָהִ 3א ָשּׁה נֶגְ ָדּהּ ו ְִה ְשׁלַ כְ תֶּ נָה הַ הַ ְרמוֹנָה נְאֻ ם־יְהוָה:
4:4בֹּאוּ בֵ ית־אֵ ל וּפִ ְשׁעוּ הַ גִּ ְלגָּל הַ ְרבּוּ לִ פְ שֹׁﬠַ וְהָ ִביאוּ לַ ֹבּ ֶקר זִ ְבחֵ יכֶם לִ ְשׁ ֶשׁת י ִָמים ַמ ְﬠ ְשׂרֹתֵ יכֶם:
נְדבוֹת הַ ְשׁ ִמיעוּ כִּ י כֵן אֲ הַ ְב ֶתּם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם אֲ ֹדנָי 4יְהוִה:
תּוֹדה ְו ִק ְראוּ ָ
4:5ו ְַקטֵּ ר מֵ חָ מֵ ץ ָ
ֹא־שׁ ְב ֶתּם ﬠָ ַדי נְאֻ ם־יְהוָה:
ֹתיכֶם וְל ַ
ְ 4:6וגַם־אֲ נִי נ ַָת ִתּי לָ כֶם נִ ְקיוֹן ִשׁ ַנּיִם ְבּכָל־ﬠָ ֵריכֶם וְחֹ סֶ ר לֶ חֶ ם ְבּכֹל ְמקוֹמ ֵ
ֶשׁם ְבּעוֹד ְשׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים לַ ָקּצִ יר ו ְִה ְמטַ ְר ִתּי ﬠַ ל־ﬠִ יר אֶ חָ ת וְﬠַ ל־ﬠִ יר אַ חַ ת ל ֹא
ְ 4:7וגַם אָ נֹכִ י מָ נ ְַﬠ ִתּי ִמכֶּם אֶ ת־הַ גּ ֶ
אַ ְמ ִטיר חֶ לְ ָקה אַ חַ ת ִתּמָּ טֵ ר וְחֶ לְ ָקה אֲ ֶשׁר־ל ֹא־אַ ְמ ִטיר ﬠָ לֶ יהָ ִתּיבָ שׁ:
ֹא־שׁ ְב ֶתּם ﬠָ ַדי נְאֻ ם־יְהוָה:
ל־ﬠיר אַ חַ ת לִ ְשׁתּוֹת מַ יִם ְול ֹא י ְִשׂבָּ עוּ ְול ַ
ְ 4:8ונָעוּ ְשׁתַּ יִם ָשׁ שׁ ﬠָ ִרים אֶ ִ
ֹא־שׁ ְבתֶּ ם ﬠָ ַדי
ֵיתיכֶם י ֹאכַל הַ ָגּזָם וְל ַ
וּתאֵ נֵיכֶם ְוז ֵ
ֵיתי אֶ ְתכֶם בַּ ִשּׁ ָדּפוֹן וּבַ יּ ֵָרקוֹן הַ ְרבּוֹת גַּנּוֹתֵ יכֶם ְוכ ְַר ֵמיכֶם ְ
ִ 4:9הכּ ִ
נְאֻ ם־יְהוָה:
וּבאַ ְפּכֶם
חוּריכֶם ִﬠם ְשׁ ִבי סוּסֵ יכֶם וָאַ ﬠֲלֶ ה ְבּ ֹאשׁ מַ חֲ נֵיכֶם ְ
ִ 4:10שׁלַּ ְח ִתּי בָ כֶם ֶדּבֶ ר ְבּ ֶד ֶר ִמצְ ַריִם הָ ַרגְ ִתּי בַ חֶ ֶרב בַּ ֵ
ֹא־שׁ ְבתֶּ ם ﬠָ ַדי נְאֻ ם־יְהוָה:
וְל ַ
ֹא־שׁ ְבתֶּ ם ﬠָ ַדי
מ ָרה ו ִַתּ ְהיוּ כְּ אוּד מֻ צָּל ִמ ְשׂ ֵרפָ ה וְל ַ
ת־סדֹם וְאֶ ת־ ֲﬠ ֹ
ְ
4:11הָ פַ כְ ִתּי בָ כֶם כְּ מַ ְהפֵּ כַת אֱ ִהים אֶ
נְאֻ ם־יְהוָה:
ֱשׂה־לָּ ִהכּוֹן לִ ְק ַראת־אֱ הֶ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֱשׂה־לְּ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֵ ֶקב כִּ י־ז ֹאת אֶ ﬠ ֶ
4:12לָ כֵן כֹּה אֶ ﬠ ֶ
ה־שּׂחוֹ עֹ ֵשׂה ַשׁחַ ר וְﬠֵ יפָ הְ 5וד ֵֹר ﬠַ ל־בָּ מֳ ֵתי אָ ֶרץ יְהוָה
ֵ
4:13כִּ י ִהנֵּה יוֹ ֵצר הָ ִרים וּ ֹב ֵרא רוּחַ וּמַ גִּ יד לְ אָ ָדם מַ
אֱ הֵ י־צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ:
ֹשׂא ﬠֲלֵ יכֶם ִקינָה בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
ִ 5:1שׁ ְמעוּ אֶ ת־הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י נ ֵ
ימהּ:
ֹא־תוֹסיף קוּם ְבּתוּלַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל נִ ְטּ ָשׁה ﬠַ ל־אַ ְדמָ תָ הּ אֵ ין ְמ ִק ָ
ִ
5:2נָפְ לָ ה ל
ֲשׂ ָרה ְלבֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
5:3כִּ י כֹה אָ מַ ר 6יְהוִה הָ ִﬠיר הַ יֹּ צֵאת אֶ לֶ ף ַתּ ְשׁ ִאיר ֵמאָ ה וְהַ יּוֹצֵאת מֵ אָ ה ַתּ ְשׁ ִאיר ﬠ ָ
5:4כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ִדּ ְרשׁוּנִי ו ְִחיוּ:
וּבאֵ ר ֶשׁבַ ע ל ֹא ַת ֲﬠבֹרוּ כִּ י הַ גִּ לְ גָּל ָגּ ה יִגְ לֶ ה וּבֵ ית־אֵ ל י ְִהיֶה לְ אָ וֶן:
ל־תּ ְד ְרשׁוּ בֵּ ית־אֵ ל וְהַ גִּ לְ גָּל ל ֹא ָתבֹאוּ ְ
5:5וְאַ ִ
ין־מכַבֶּ ה לְ בֵ ית־אֵ ל:7
ִ 5:6דּ ְרשׁוּ אֶ ת־יְהוָה ו ְִחיוּ פֶּ ן־יִצְ לַ ח כָּאֵ שׁ בֵּ ית יוֹסֵ ף וְאָ כְ לָ ה וְאֵ ְ
5:7הַ הֹ פְ כִ ים לְ לַ ֲﬠנָהִ 8מ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה לָ אָ ֶרץ ִה ִנּיחוּ:
קּוֹרא ְל ֵמי־הַ יָּם וַיִּ ְשׁ ְפּכֵם ﬠַ ל־פְּ נֵי הָ אָ ֶרץ יְהוָה
5:8עֹ ֵשׂה כִ ימָ ה וּכְ ִסיל וְהֹ פֵ לַ בּ ֶֹקר צ ְַלמָ וֶת וְיוֹם לַ יְלָ ה הֶ ְח ִשׁי הַ ֵ
ְשׁמוֹ:
ל־מ ְב ָצר יָבוֹא:
5:9הַ מַּ ְבלִ יג שֹׁד ﬠַ ל־ﬠָ ז ְושֹׁד ﬠַ ִ
ָ 5:10שׂנְאוּ בַ ַשּׁﬠַ ר מוֹכִ יחַ ְודֹבֵ ר תָּ ִמים יְתָ ﬠֵ בוּ:
ֹא־ת ְשׁבוּ בָ ם כּ ְַר ֵמי־חֶ ֶמד נְ ַט ְﬠ ֶתּם ְול ֹא
נִיתם וְל ֵ
וּמ ְשׂאַ ת־בַּ ר ִתּ ְקחוּ ִמ ֶמּנּוּ בָּ ֵתּי גָזִ ית ְבּ ֶ
ל־דּל ַ
בּוֹשׁ ְסכֶם ﬠַ ָ
ַ
5:11לָ כֵן יַﬠַ ן
ִת ְשׁתּוּ אֶ ת־יֵינָם:
צַדּיק ְקחֵ י כֹפֶ ר וְאֶ ְביוֹנִים בַּ ַשּׁﬠַ ר ִהטּוּ:
5:12כִּ י י ַָד ְﬠ ִתּי ַר ִבּים ִפּ ְשׁﬠֵ יכֶם וַ ֲﬠצ ִֻמים חַ טּ ֹאתֵ יכֶם צ ְֹר ֵרי ִ
5:13לָ כֵן הַ מַּ ְשׂכִּ יל בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ִידֹּם כִּ י ﬠֵ ת ָרﬠָ ה ִהיא:
 MTהָ ִביאָ ה  DSS LXX Syr Vg //הָ ִביאוּ 1

1

דנָי  LXX Syr // addנִ ְשׁבַּ ע 2
 MTאֲ ֹ
תּצֶאנָה  LXX //תֻּ צֶאנָה 3
ֵ c

2

דנָי 5
 MT // omit Sa Eth(p) Armאֲ ֹ
 MT Syr Vgﬠֵ יפָ ה  Hebrew Mss LXX //וְﬠֵ יפָ ה 13
דנָי  LXX // addאָ ַמר 3
 MTאֲ ֹ
ִשׂ ָראֵ ל  MT //אֵ ל 6
 LXXי ְ
ﬠנָה 7
ְ LXXל ַמﬠֲלָ ה  MT //לְ לַ ֲ
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7
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ִיהי־כֵן יְהוָה אֱ הֵ י־צְ בָ אוֹת ִא ְתּכֶם כַּאֲ ֶשׁר אֲ ַמ ְר ֶתּם:
ל־רע ְל ַמﬠַ ן ִתּ ְחיוּ ו ִ
ִ 5:14דּ ְרשׁוּ־טוֹב וְאַ ָ
ְאוּ־רע וְאֶ הֱ בוּ טוֹב וְהַ צִּ יגוּ בַ ַשּׁﬠַ ר ִמ ְשׁפָּ ט אוּלַ י יֶחֱ נַן יְהוָה אֱ הֵ י־צְ בָ אוֹת ְשׁאֵ ִרית יוֹסֵ ף:
ִ 5:15שׂנ ָ
ֹאמ רוּ הוֹ־הוֹ ְו ָק ְראוּ ִאכָּר אֶ ל־אֵ בֶ ל
וּבכָל־חוּצוֹת י ְ
ָל־רחֹ בוֹת ִמ ְספֵּ ד ְ
5:16לָ כֵן כֹּה־אָ ַמר יְהוָה אֱ הֵ י צְ בָ אוֹתְ 1בּכ ְ
ל־יוֹדﬠֵ י נ ִֶהי:
ְ
וּמ ְספֵּ ד אֶ
ִ
וּבכָל־כְּ ָר ִמים ִמ ְספֵּ ד כִּ י־אֶ ֱﬠ ֹבר ְבּ ִק ְר ְבּ אָ מַ ר יְהוָה:
ְ 5:17
5:18הוֹי הַ ִמּ ְתאַ וִּ ים אֶ ת־יוֹם יְהוָה לָ מָּ ה־זֶּה לָ כֶם יוֹם יְהוָה הוּא־חֹ ֶשׁ ְול ֹא־אוֹר:
וּפגָעוֹ הַ דֹּב וּבָ א הַ בַּ ִי ת וְסָ מַ יָדוֹ ﬠַ ל־הַ ִקּיר וּ ְנ ָשׁכוֹ הַ נָּחָ שׁ:
5:19כַּאֲ ֶשׁר יָנוּס ִאישׁ ִמפְּ נֵי הָ אֲ ִרי ְ
5:20הֲ ל ֹא־חֹ ֶשׁ יוֹם יְהוָה וְל ֹא־אוֹר וְאָ פֵ ל ְול ֹא־ ֹנגַהּ לוֹ:
ֵאתי מָ אַ ְס ִתּי חַ גֵּיכֶם ְול ֹא אָ ִריחַ ְבּﬠַ צְּ ר ֵֹתיכֶם:
ָ 5:21שׂנ ִ
ְשׁלֶ ם ְמ ִריאֵ יכֶם ל ֹא אַ ִבּיט:
וּמנְ חֹ ֵתיכֶם ל ֹא אֶ ְרצֶה ו ֶ
ם־תּﬠֲלוּ־לִ י עֹ לוֹת ִ
5:22כִּ י ִא ַ
5:23הָ סֵ ר ֵמﬠָ לַ י הֲ מוֹן ִשׁ ֶרי וְזִ ְמ ַרת נְבָ לֶ י ל ֹא אֶ ְשׁ ָמע:
ְ 5:24ו ִיגַּל כַּמַּ יִם ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָד ָקה כְּ נַחַ ל אֵ יתָ ן:
וּמ ְנחָ ה ִהגּ ְַשׁתֶּ ם־לִ י בַ ִמּ ְדבָּ ר אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
5:25הַ זְּ בָ ִחים ִ
מ  3וְאֵ ת ֵריפָ ן  4הַ צְּ לָ ִמים 5כּוֹכַב אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׂיתֶ ם ְל ִה ְשׁ ַתּחֲ ווֹת 6לָ הֶ ם:7
5:26וּנְ ָשׂאתֶ ם אֵ ת סֻ כַּתֹ 2
יתי אֶ ְתכֶם מֵ הָ לְ אָ ה לְ בָ בֶ ל 8אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י־צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ:
5:27ו ְִהגְ לֵ ִ
אשׁית הַ גּוֹיִם וּבָ אוּ לָ הֶ ם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל:
6:1הוֹי הַ ַשּׁאֲ ַננִּים ְבּצִ יּוֹן וְהַ ֹבּ ְט ִחים ְבּהַ ר שׁ ְֹמרוֹן ְנ ֻקבֵ י ֵר ִ
ם־רב גְּ בוּלָ ם
טוֹבים ִמן־הַ ַמּ ְמלָ כוֹת הָ אֵ לֶּ ה ִא ַ
ַת־פּ ִל ְשׁתּים הֲ ִ
6:2ﬠִ ְברוּ כַלְ נֵה ְוּראוּ וּלְ כוּ ִמ ָשּׁם חֲ ַמת ַרבָּ ה ְוּרדוּ ג ְ
ִמגְּ בֻלְ כֶם:
6:3הַ ְמנ ִַדּים ְליוֹם ָרע ו ַַתּגִּ ישׁוּן ֶשׁבֶ ת חָ ָמס:
שׂוֹתם וְאֹכְ ִלים כּ ִָרים ִמצּ ֹאן וַ ֲﬠג ִָלים ִמתּוֹ ַמ ְרבֵּ ק:
וּסרֻ ִחים ﬠַ ל־ﬠַ ְר ָ
ל־מטּוֹת ֵשׁן ְ
6:4הַ שֹּׁכְ ִבים ﬠַ ִ
י־שׁיר:
6:5הַ פֹּ ְר ִטים ﬠַ ל־פִּ י הַ נָּבֶ ל כְּ ָדוִיד חָ ְשׁבוּ לָ הֶ ם כְּ לֵ ִ
ל־שׁבֶ ר יוֹסֵ ף
אשׁית ְשׁמָ נִים י ְִמ ָשׁחוּ ְול ֹא נ ְֶחלוּ ﬠַ ֵ
6:6הַ שּׁ ִֹתים ְבּ ִמזְ ְר ֵקי יַיִן ְו ֵר ִ
רוּחים:
6:7לָ כֵן ﬠַ ָתּה יִגְ לוּ ְבּר ֹאשׁ גֹּ ִלים וְסָ ר ִמ ְרזַח ְס ִ
ֵאתי ו ְִה ְסגּ ְַר ִתּי
ֹתיו ָשׂנ ִ
ִ 6:8נ ְשׁבַּ ע 9יְהוִה ְבּנַפְ שׁוֹ נְאֻ ם־יְהוָה אֱ הֵ י צְ בָ אוֹת ְ 10מתָ ﬠֵ ב 11אָ נֹכִ י אֶ ת־גְּ אוֹן יַ ֲﬠקֹב וְאַ ְר ְמנ ָ
וּמ אָ הּ:
ﬠִ יר ְ
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ֲשׂ ָרה אֲ נ ִָשׁים ְבּבַ יִת אֶ חָ ד וָמֵ תוּ ְו ִנ ְשׁאֲ רוּ ְשׁאֵ ִרית :
6:9וְהָ יָה ִאם־ ִיוּ ְָת רוּ ﬠ ָ
וּמסָ ְרפוֹ ְ 13להוֹצִ יא ֲﬠצ ִָמים ִמן־הַ בַּ יִת וְאָ ַמ ר לַ אֲ ֶשׁר ְבּי ְַרכְּ תֵ י הַ בַּ יִת הַ עוֹד ִﬠמָּ ְואָ מַ ר אָ פֶ ס וְאָ ַמר
6:10וּ ְנ ָשׂאוֹ דּוֹדוֹ ְ
הָ ס כִּ י ל ֹא לְ הַ זְ כִּ יר ְבּ ֵשׁם יְהוָה:
יסים וְהַ בַּ יִת הַ ָקּטֹן ְבּ ִק ִﬠים:
י־הנֵּה יְהוָה ְמצַ וֶּה ו ְִהכָּה הַ בַּ יִת הַ גָּדוֹל ְר ִס ִ
6:11כִּ ִ
סוּסים ִאם־יַחֲ רוֹשׁ בַּ ְבּ ָק ִרים כִּ י־הֲ פַ כְ ֶתּם ְלר ֹאשׁ ִמ ְשׁפָּ ט וּפְ ִרי צְ ָד ָקה ְללַ ֲﬠנָה:
6:12הַ יְרֻ צוּן בַּ סֶּ לַ ע ִ
6:13הַ ְשּׂמֵ ִחים לְ ל ֹא ָדבָ ר הָ א ְֹמ ִרים הֲ לוֹא ְבחָ זְ ֵקנוּ לָ ַק ְחנוּ לָ נוּ ַק ְר ָניִם:
6:14כִּ י ִהנְ נִי מֵ ִקים ﬠֲלֵ יכֶם בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם־יְהוָה אֱ הֵ י הַ צְּ בָ אוֹת גּוֹי וְלָ חֲ צוּ אֶ ְתכֶם ִמלְּ בוֹא חֲ מָ ת ﬠַ ד־ ַנחַ ל
הָ ﬠ ֲָרבָ ה:
דנָי  LXX Syr // addצְ בָ אוֹת 16
 MT Tg Vgאֲ ֹ
ִסכֻּת ִ MT cfסכּוּת  LXX and Acts 7:43 //סֻ כַּת 26
26
מ
ֶמלֶ ַ MT cfמלְ כְּ כֶם ֹ LXX and Acts 7:43 //
 MTכִּיּוּן ֵ LXX and Acts 7:43 //ריפָ ן 26
צַל ֵמיכֶם  LXX(A-Q(txt) L C-68) Mss and Acts 7:43 //הַ צְּ לָ ִמים 26
ְ MT


1
2
3
4
5

)לְ ִה ְשׁתַּ חֲ ווֹת לָ הֶ ם( ְ Acts 7:43 // omit MTל ִה ְשׁתַּ חֲ ווֹת 26

6

 MTלָ כֶם  LXX(490) Ms and Acts 7:43 //לָ הֶ ם 26

7

שׂק ְ LXX(26) Ms and Acts 7:43 //לבָ בֶ ל 27
 (cf 1:3, 5) MTלְ ַד ָמּ ֶ
דנָי  Hebrew Ms LXX //נִ ְשׁבַּ ע 8
)) MT DSS(4QXII(gאֲ ֹ

8

 MT LXX(L) // omit Hebrew Ms LXXנְאֻ ם־יְהוָה אֱ הֵ י צְ בָ אוֹת 8
תאֵ ב ְ LXX Tg Syr Vg //מתָ ﬠֵ ב 8
ְ MTמ ָ


9
10
11

שׂאוֹ(  LXX // omit MT Tg Syr Vgוְנִ ְשׁאֲ רוּ ְשׁאֵ ִרית 9
ְנִשׁאֲ רוּ וּ ְנ ָ
)ו ְ

12

וּמסָ ְרפוֹ 10
ְ cf LXX BHSו ִנ ְשׁאֲ רוּ ְמ ֵתי ִמ ְסּפָּ וֹ  MT //וּנְ ָשׂאוֹ דּוֹדוֹ ְ
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7:1כֹּה ִה ְראַ נִי 1יְהוִה ו ְִהנֵּה יוֹ ֵצר גֹּ בַ י ִבּ ְת ִחלַּ ת ﬠֲלוֹת הַ לָּ ֶקשׁ ו ְִהנֵּה־לֶ ֶקשׁ אַ חַ ר גִּ זֵּי הַ ֶמּלֶ :
7:2וְהָ יָה ִאם־כִּ לָּ ה לֶ אֱ כוֹל אֶ ת־ﬠֵ ֶשׂב הָ אָ ֶרץ ָואֹמַ ר אֲ ֹדנָי  2יְהוִה ְסלַ ח־נָא ִמי יָקוּם יַﬠֲקֹב כִּ י ָקטֹן הוּא:
7:3נִ חַ ם יְהוָה ﬠַ ל־ז ֹאת ל ֹא ִת ְהיֶה אָ ַמר יְהוָה:
ת־תּהוֹם ַרבָּ ה וְאָ כְ לָ ה אֶ ת־הַ חֵ לֶ ק:
ְ
7:4כֹּה ִה ְראַ נִי 3יְהוִה ו ְִהנֵּה קֹ ֵרא לָ ִרב בָּ אֵ שׁ 4יְהוִה ַותּ ֹאכַל אֶ
ָאֹמר אֲ ֹדנָי יְהוִה חֲ ַדל־נָא ִמי יָקוּם יַﬠֲקֹב כִּ י ָקטֹן הוּא:
7:5ו ַ
5
ַם־היא ל ֹא ִת ְהיֶה אָ ַמר יְהוִה:
7:6נִ חַ ם יְהוָה ﬠַ ל־ז ֹאת גּ ִ
וּביָדוֹ אֲ ָנ :
7:7כֹּה ִה ְראַ נִי יְהוָה 6ו ְִהנֵּה ִנ ָצּב ﬠַ ל־חוֹמַ ת אֲ ָנ ְ
ֹאמר יְהוָה  7אֵ לַ י ָמה־אַ תָּ ה רֹאֶ ה ﬠָ מוֹס וָא ַֹמ ר אֲ ָנ וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָהִ 8הנֵּה ַשׂ ְמ ִתּי אֲ ָנ ְבּ ֶק ֶרב ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל
ַ 7:8ויּ ֶ
ֹא־אוֹסיף עוֹד ﬠֲבוֹר לוֹ:
ִ
ל
וּמ ְק ְדּ ֵשׁי י ְִשׂ ָראֵ ל יֶחֱ ָרבוּ ו ְַק ְמ ִתּי ﬠַ ל־בֵּ ית י ָָר ְבﬠָ ם בֶּ חָ ֶרב:
ָשׁמּוּ בָּ מוֹת י ְִשׂחָ ק ִ
ְ 7:9ונ ַ
7:10וַיִּ ְשׁלַ ח אֲ מַ צְ יָה כֹּהֵ ן בֵּ ית־אֵ ל אֶ ל־י ָָר ְבﬠָ ם מֶ לֶ ־י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ָק ַשׁר ﬠָ לֶ י ﬠָ מוֹס ְבּ ֶק ֶרב בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא־תוּכַל
ָל־דּבָ ָריו:
הָ אָ ֶרץ לְ הָ כִ יל אֶ ת־כּ ְ
7:11כִּ י־כֹה אָ מַ ר ﬠָ מוֹס בַּ חֶ ֶרב יָמוּת י ָָר ְבﬠָ ם ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ָגּ ה יִגְ לֶ ה מֵ ﬠַ ל אַ ְד ָמתוֹ:
ְשׁם ִתּנָּבֵ א:
ָל־שׁם לֶ חֶ ם ו ָ
ח־ל אֶ ל־אֶ ֶרץ יְהוּ ָדה וֶאֱ כ ָ
ֹאמר אֲ ַמצְ יָה אֶ ל־ﬠָ מוֹס חֹ זֶה לֵ ְבּ ַר ְ
7:12וַיּ ֶ
ֹא־תוֹסיף עוֹד ְל ִהנָּבֵ א כִּ י ִמ ְק ַדּשׁ־מֶ לֶ הוּא וּבֵ ית מַ ְמלָ כָה הוּא:
ִ
7:13וּבֵ ית־אֵ ל ל
י־בוֹקר אָ נֹכִ י וּבוֹלֵ ס ִשׁ ְק ִמים:
ֵ
7:14וַיַּﬠַ ן ﬠָ מוֹס וַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל־אֲ מַ צְ יָה ל ֹא־נ ִָביא אָ נֹכִ י ְול ֹא בֶ ן־נ ִָביא אָ נֹכִ י כִּ
ֹאמ ר אֵ לַ י יְהוָה לֵ ִהנָּבֵ א אֶ ל־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל:
7:15וַיִּ ָקּחֵ נִי יְהוָה מֵ אַ חֲ ֵרי הַ צּ ֹאן ַויּ ֶ
7:16וְﬠַ תָּ ה ְשׁמַ ע ְדּבַ ר־יְהוָה אַ תָּ ה אֹמֵ ר ל ֹא ִתנָּבֵ א ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא ַת ִטּיף ﬠַ ל־בֵּ ית י ְִשׂחָ ק:
ֹתי בַּ חֶ ֶרב ִי ֹפּלוּ וְאַ ְד ָמ ְת בַּ חֶ בֶ ל ְתּחֻ לָּ ק וְאַ ָתּה ﬠַ ל־אֲ ָד ָמה
וּבנ ֶ
7:17לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר 9יְהוָה ִא ְשׁ ְתּ בָּ ִﬠיר ִתּזְ נֶה וּבָ נֶי ְ
ְטמֵ אָ ה תָּ מוּת ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ָגּ ה יִגְ לֶ ה מֵ ﬠַ ל אַ ְדמָ תוֹ:
8:1כֹּה ִה ְראַ נִי 10יְהוִה ו ְִהנֵּה כְּ לוּב ָקיִץ:
ֹא־אוֹסיף עוֹד ﬠֲבוֹר
ִ
8:2וַיּ ֹאמֶ ר ָמה־אַ ָתּה רֹאֶ ה ﬠָ מוֹס וָאֹמַ ר כְּ לוּב ָקיִץ וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י בָּ א הַ ֵקּץ אֶ ל־ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל ל
לוֹ:
11
ָל־מקוֹם ִה ְשׁלִ י הָ ס:
8:3וְהֵ ילִ ילוּ ִשׁירוֹת הֵ י ָכל בַּ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם יְהוִה ַרב הַ פֶּ גֶר ְבּכ ָ
ִ 8:4שׁ ְמעוּ־ז ֹאת הַ שֹּׁאֲ פִ ים אֶ ְביוֹן וְלַ ְשׁ ִבּית ענוי־ﬠֲנִ יֵּי־אָ ֶרץ:
וּלהַ גְ ִדּיל ֶשׁ ֶקל וּלְ ﬠַ וֵּת מ ֹאזְ נֵי
8:5לֵ אמֹר מָ תַ י יַ ֲﬠבֹר הַ חֹ ֶדשׁ ְונ ְַשׁ ִבּ ָירה ֶשּׁבֶ ר וְהַ ַשּׁבָּ ת ְו ִנ ְפ ְתּחָ ה־בָּ ר לְ הַ ְק ִטין אֵ יפָ ה ְ
ִמ ְרמָ ה:
8:6לִ ְקנוֹת בַּ כֶּסֶ ף ַדּלִּ ים וְאֶ ְביוֹן בַּ ﬠֲבוּר ַנﬠֲלָ יִם וּמַ פַּ ל בַּ ר נ ְַשׁ ִבּיר:
ֲשׂיהֶ ם:
ִ 8:7נ ְשׁבַּ ע יְהוָה ִבּגְ אוֹן יַﬠֲקֹ ב ִאם־אֶ ְשׁכַּח לָ ֶנ ַצח כָּל־מַ ﬠ ֵ
ָל־יוֹשׁב בָּ הּ וְﬠָ לְ תָ ה ַכּיְאֹ ר 12כֻּלָּ הּ ְו ִנגְ ְר ָשׁה ְו ִנ ְשׁ ְקﬠָ ה 13כִּ יאוֹר ַכּיְאֹ ר
ֵ
ֹא־ת ְרגַּז הָ אָ ֶרץ וְאָ בַ ל כּ
8:8הַ ﬠַ ל ז ֹאת ל ִ
ִמצְ ָריִם:
אתי הַ ֶשּׁמֶ שׁ בַּ צָּהֳ ָריִם וְהַ חֲ ַשׁכְ ִתּי לָ אָ ֶרץ ְבּיוֹם אוֹר:
8:9וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם 14יְהוִה וְהֵ בֵ ִ
דנָי ִ Hebrew Mss LXX // addה ְראַ נִי 1
 Tg Vgאֲ ֹדנָי אֱ ִהים  MT DSS(4QXII(g))(vid) //אֲ ֹ
דנָי 2
) MT LXX // omit Eth(p) Thret(pאֲ ֹ
דנָי ִ LXX // addה ְראַ נִי 4
 Tg Vgאֲ ֹדנָי אֱ ִהים  MT DSS(4QXII(c)) //אֲ ֹ
דנָי  LXX // addבָּ אֵ שׁ 4
 MTאֲ ֹ

1
2
3
4

דנָי  LXX // addאָ ַמר 6
 Tg Vgאֲ ֹדנָי אֱ ִהים  MT //אֲ ֹ

5

דנָי  Hebrew Mss cf LXX //יְהוָה 7
)יְהוָה ו ְִהנֵּה(  MTאֲ ֹ

6

)) DSS(4QXII(gאֲ דוֹנִי  MT //יְהוָה 8

7

דנָי  Hebrew Mss DSS(4QXII(g)) Tg //יְהוָה 8
 MTאֲ ֹ
דנָי  MT // addאָ ַמר 17
)) DSS(4QXII(gאֲ ֹ

8



דנָי ִ Hebrew Mss // addה ְראַ נִי 1
 MTאֲ ֹ
דנָי  LXX // addנְאֻ ם 3
 MTאֲ ֹ
אר ַ Hebrew Mss LXX Tg Syr and 9:5 //כּיְאֹ ר 8
ָ MTכ ֹ
ְ MT Kethibו ִנ ְשׁ ָקה ְ MT Qere //ו ִנ ְשׁ ְקﬠָ ה 8
דנָי  LXX // addנְאֻ ם 9
 MTאֲ ֹ

9
10
11
12
13
14

ְשׂ ְמ ִתּיהָ כְּ אֵ בֶ ל
יתי ﬠַ ל־כָּל־מָ ְת ַניִם ָשׂק ְוﬠַ ל־כָּל־ ר ֹאשׁ ָק ְרחָ ה ו ַ
ָל־שׁ ֵיריכֶם לְ ִקינָה וְהַ ﬠֲלֵ ִ
8:10וְהָ פַ כְ ִתּי חַ גֵּיכֶם לְ אֵ בֶ ל ְוכ ִ
י ִָחיד וְאַ חֲ ִריתָ הּ כְּ יוֹם ָמר:
2
ם־ל ְשׁמֹﬠַ אֵ ת ְדּבַ ר
ֹא־רﬠָ ב לַ לֶּ חֶ ם ְול ֹא־צ ָָמא לַ ַמּיִם כִּ י ִא ִ
ִ 8:11הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם 1יְהוִה ו ְִה ְשׁלַ ְח ִתּי ָרﬠָ ב בָּ אָ ֶרץ ל ָ
יְהוָה:
ת־דּבַ ר־יְהוָה ְול ֹא י ְִמצָאוּ:
ְשׁוֹטטוּ לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ְ
ד־מזְ ָרח י ְ
וּמצָּפוֹן וְﬠַ ִ
ְ 8:12ונָעוּ ִמיָּם ﬠַ ד־יָם ִ
חוּרים בַּ צָּמָ א:
8:13בַּ יּוֹם הַ הוּא ִתּ ְתﬠַ לַּ פְ נָה הַ ְבּתוּ ת הַ יָּפוֹת וְהַ בַּ ִ
ר־שׁבַ ע ְונָפְ לוּ ְול ֹא־יָקוּמוּ עוֹד:
ָ
8:14הַ ִנּ ְשׁבָּ ﬠִ ים ְבּאַ ְשׁמַ ת שׁ ְֹמרוֹן וְאָ ְמ רוּ חֵ י אֱ הֶ י ָדּן וְחֵ י ֶדּ ֶר ְבּאֵ
וּבצַ ﬠַ ם ְבּ ר ֹאשׁ כֻּלָּ ם וְאַ חֲ ִריתָ ם בַּ חֶ ֶרב
יתי אֶ ת־אֲ ֹדנָי נִ צָּב ﬠַ ל־הַ ִמּזְ בֵּ חַ וַיּ ֹאמֶ ר הַ הַ כַּפְ תּוֹר ְוי ְִרﬠֲשׁוּ הַ ִסּפִּ ים ְ
ָ 9:1ר ִא ִ
אֶ הֱ רֹג ל ֹא־יָנוּס לָ הֶ ם נָס ְול ֹא־יִמָּ לֵ ט לָ הֶ ם פָּ לִ יט:
ידם:
אוֹר ֵ
ִ 9:2אם־י ְַח ְתּרוּ ִב ְשׁאוֹל ִמ ָשּׁם י ִָדי ִת ָקּחֵ ם ו ְִאם־ ַיﬠֲלוּ הַ ָשּׁ ַמ ִים ִמ ָשּׁם ִ
9:3ו ְִאם־יֵחָ ְבאוּ ְבּר ֹאשׁ הַ כּ ְַרמֶ ל ִמ ָשּׁם אֲ חַ פֵּ שׂ וּלְ ַק ְח ִתּים ו ְִאם־יִסָּ ְתרוּ ִמ ֶנּגֶד ﬠֵ ינַי ְבּ ַק ְר ַקע הַ יָּם ִמ ָשּׁם אֲ צַ וֶּה
אֶ ת־הַ נָּחָ שׁ וּ ְנ ָשׁכָם:
ְשׂ ְמ ִתּי ﬠֵ ינִי ﬠֲלֵ יהֶ ם ְל ָרﬠָ ה ְול ֹא ְלטוֹבָ ה:
9:4ו ְִאם־יֵלְ כוּ בַ ְשּׁ ִבי לִ פְ נֵי ֹאיבֵ יהֶ ם ִמ ָשּׁם אֲ ַצוֶּה אֶ ת־הַ חֶ ֶרב וַהֲ ָרגָתַ ם ו ַ
ְשׁ ְקﬠָ ה כִּ י ֹא ר ִמצְ ָריִם
ָל־יוֹשׁבֵ י בָ הּ וְﬠָ ְל ָתה ַכ ְי ֹאר כֻּלָּ הּ ו ָ
ְ
9:5וַא ֹדנָי יְה ִוה הַ צְּ בָ אוֹת הַ נּוֹגֵﬠַ בָּ אָ ֶרץ וַתָּ מוֹג וְאָ ְבלוּ כּ
ל־פּנֵי הָ אָ ֶרץ יְהוָה ְשׁמוֹ:
9:6הַ בּוֹנֶה בַ ָשּׁ ַמיִם מַ ﬠֲלִ יָּתוֹ 3וַאֲ ג ָֻדּתוֹ ﬠַ ל־אֶ ֶרץ יְסָ ָדהּ הַ קֹּ ֵרא ְל ֵמי־הַ יָּם וַיִּ ְשׁ ְפּכֵם ﬠַ ְ
וּפלִ ְשׁ ִתּיִּ ים
יתי מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְ
9:7הֲ לוֹא כִ ְבנֵי כ ִֻשׁיִּ ים אַ תֶּ ם לִ י ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם־יְהוָה הֲ לוֹא אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל הֶ ﬠֱלֵ ִ
ִמכַּפְ תּוֹר וַאֲ ָרם ִמ ִקּיר:
ִ 9:8הנֵּה ﬠֵ ינֵי אֲ ֹדנָי יְהוִה בַּ מַּ ְמלָ כָה הַ חַ טָּ אָ ה ו ְִה ְשׁמַ ְד ִתּי ֹאתָ הּ מֵ ﬠַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָד ָמה אֶ פֶ ס כִּ י ל ֹא הַ ְשׁ ֵמיד אַ ְשׁ ִמיד
אֶ ת־בֵּ ית יַ ֲﬠ קֹ ב נְאֻ ם־יְהוָה:
עוֹתי ְבכָל־הַ גּוֹיִם אֶ ת־בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר יִנּוֹﬠַ בַּ כְּ בָ ָרה ְול ֹא־יִפּוֹל צְ רוֹר אָ ֶרץ:
י־הנֵּה אָ נֹכִ י ְמ ַצוֶּה וַהֲ ִנ ִ
9:9כִּ ִ
ֹא־תגִּ ישׁ וְתַ ְק ִדּים בַּ ﬠ ֲֵדינוּ הָ ָרﬠָ ה:
9:10בַּ חֶ ֶרב יָמוּתוּ כֹּל חַ טָּ אֵ י ﬠַ ִמּי הָ א ְֹמ ִרים ל ַ
ימי עוֹלָ ם:
נִיתיהָ כִּ ֵ
וּב ִ
ֹתיהָ  5אָ ִקים ְ
9:11בַּ יּוֹם הַ הוּא אָ ִקים אֶ ת־סֻ כַּת ָדּוִיד הַ נֹּפֶ לֶ ת ְוג ַָד ְר ִתּי פְּ ָרצֶיהָ  4וַהֲ ִרס ֶ
 9:12לְ מַ ﬠַ ן י ְִד ְרשׁוּ  6אֶ ת־יְהוָה ְ 7שׁאֵ ִרית אָ ָדם ְ 8וכָל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר־ ִנ ְק ָרא ְשׁ ִמי ﬠֲלֵ יהֶ ם נְאֻ ם־יְהוָה עֹ ֶשׂה זּ ֹאת:
ֹשׁ הַ ָזּ ַרע ו ְִה ִטּיפוּ הֶ הָ ִרים ﬠָ ִסיס
חוֹרשׁ בַּ קֹּ ֵצ ר ְוד ֵֹר ֲﬠנ ִָבים ְבּמ ֵ
ִ 9:13הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְ אֻ ם־יְהוָה ְו ִנגַּשׁ ֵ
ְוכָל־הַ גְּ בָ עוֹת ִתּ ְתמוֹגַגְ נָה:
ְשׁתוּ אֶ ת־יֵינָם וְﬠָ שׂוּ גַנּוֹת וְאָ כְ לוּ
ת־שׁבוּת ﬠַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל וּבָ נוּ ﬠָ ִרים ְנ ַשׁמּוֹת ְוי ָָשׁבוּ ְונ ְָטעוּ כְ ָר ִמים ו ָ
ְ
ְשׁ ְב ִתּי אֶ
9:14ו ַ
אֶ ת־פְּ ִריהֶ ם:
9:15וּנְ טַ ﬠְ ִתּים ﬠַ ל־אַ ְדמָ תָ ם ְול ֹא ִינּ ְָתשׁוּ עוֹד מֵ ﬠַ ל אַ ְד ָמ ָתם אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לָ הֶ ם אָ ַמר יְהוָה אֱ הֶ י :
 Obadiahעבדיה
ָקוּמה ﬠָ לֶ יהָ
1:1חֲ זוֹן עֹבַ ְדיָה כֹּה־אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְה ִו ה לֶ אֱ דוֹם ְשׁמוּﬠָ ה ָשׁמַ ﬠְ נוּ מֵ אֵ ת יְהוָה וְצִ יר בַּ גּוֹיִם שֻׁ לָּ ח קוּמוּ ְונ ָ
לַ ִמּלְ חָ מָ ה:
ִ 1:2הנֵּה ָקטֹן נְתַ ִתּי בַּ גּוֹיִם בָּ זוּי אַ תָּ ה ְמאֹד:
יוֹר ֵדנִ י אָ ֶרץ:
1:3זְ דוֹן לִ ְבּ ִה ִשּׁיאֶ שֹׁכְ ִני ְבחַ גְ וֵי־סֶּ לַ ע ְמרוֹם ִשׁ ְבתּוֹ אֹמֵ ר ְבּלִ בּוֹ ִמי ִ
אוֹר ְיד נְאֻ ם־יְהוָה:
ֶשׁר ו ְִאם־בֵּ ין כּוֹכ ִָבים תָּ ִשׂים ִק ֶנּ ִמ ָשּׁם ִ
ם־תּגְ ִבּיהַּ ַכּנּ ֶ
ִ 1:4א ַ
ם־שׁוֹד ֵדי לַ יְלָ ה אֵ י נ ְִדמֵ יתָ ה הֲ לוֹא יִגְ נְבוּ ַדּיָּם ִאם־בֹּצְ ִרים בָּ אוּ לָ הֲ לוֹא יַ ְשׁ ִאירוּ עֹ לֵ לוֹת:
ְ
ִ 1:5אם־ ַגּנּ ִָבים בָּ אוּ־לְ ִא
נִבעוּ ַמצְ ֻפּנָיו:
1:6אֵ י נ ְֶחפְּ שׂוּ ﬠֵ ָשׂו ְ
9
1:7ﬠַ ד־הַ גְּ בוּל ִשׁלְּ חוּ כֹּל אַ ְנ ֵשׁי ְב ִריתֶ ִה ִשּׁיאוּ יָכְ לוּ לְ אַ ְנ ֵשׁי ְשׁ מֶ ִלחֲ מֶ י י ִָשׂימוּ ָמזוֹר ַתּ ְח ֶתּי אֵ ין ְתּבוּנָה
בּוֹ:
דנָי  LXX // addנְאֻ ם 11
 MTאֲ ֹ
ִ MTדּ ְב ֵרי ְ Hebrew Mss LXX Syr Vg //דּבַ ר 11
ֲלוֹתו ַ LXX //מﬠ ֲִליָּתוֹ 6
ֲלוֹתיו ַ MT Kethib //מﬠ ָ
) strophaי(  MT Qereמַ ﬠ ָ
 MT 3 fem plאֶ ת־פִּ ְרצֵיהֶ ן  LXX Vg 3 fem sg //פְּ ָרצֶיהָ 11
סֹתיהָ 11
ֹתיו  LXX fem sg //וַהֲ ִר ֶ
 MT 3 masc sgוַהֲ ִ ֽרס ָ
ִירשׁוּ  LXX and Acts 15:17 //י ְִד ְרשׁוּ 12
 MTי ְ
 LXX(A’-49-198-407-456-534) Mss and Acts 15:17 // omit MTאֶ ת־יְהוָה 12
אֱ דֹם  MT cfאֱ דוֹם  LXX and Acts 15:17 //אָ ָדם 12
 MTלַ ְח ְמ  cf LXX(L) Symmachus Tg Vg //לִ חֲ ֶמי 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

וּתבוּנָה ֵמהַ ר ﬠֵ ָשׂו:
1:8הֲ לוֹא בַּ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה וְהַ אֲ בַ ְד ִתּי חֲ כ ִָמים מֵ אֱ דוֹם ְ
ת־אישׁ מֵ הַ ר ﬠֵ ָשׂו ִמ ָקּטֶ ל:
בּוֹרי תֵּ ימָ ן לְ ַמﬠַ ן ִיכּ ֶָר ִ
1:9וְחַ תּוּ גִ ֶ
בוּשׁה ְונִכְ ַרתָּ לְ עוֹלָ ם:
ָ
1:10מֵ חֲ מַ ס אָ ִחי יַﬠֲקֹב ְתּכ ְַסּ
גוֹרל גַּם־אַ ָתּה כְּ אַ חַ ד ֵמהֶ ם:
ְרוּשׁלַ ִם יַדּוּ ָ
ְ 1:11בּיוֹם ﬠֲמָ ְד ִמ ֶנּגֶד ְבּיוֹם ְשׁבוֹת ז ִָרים חֵ ילוֹ ְונָכְ ִרים בָּ אוּ ְשׁﬠָ ָריו  1וְﬠַ ל־י ָ
ל־תּגְ ֵדּל ִפּי ְבּיוֹם צָ ָרה:
ְהוּדה ְבּיוֹם אָ ְב ָדם וְאַ ַ
ל־תּ ְשׂ ַמח ִל ְבנֵי־י ָ
ל־תּ ֶרא ְביוֹם־אָ ִחי ְבּיוֹם נָכְ רוֹ וְאַ ִ
1:12וְאַ ֵ
ל־תּ ְשׁלַ ְחנָה ְבחֵ ילוֹ ְבּיוֹם אֵ ידוֹ:
ל־תּ ֶרא גַם־אַ ָתּה ְבּ ָרﬠָ תוֹ ְבּיוֹם אֵ ידוֹ וְאַ ִ
ידם אַ ֵ
ל־תּבוֹא ְב ַשׁﬠַ ר־ﬠַ ִמּי ְבּיוֹם אֵ ָ
1:13אַ ָ
ידיו ְבּיוֹם ָצ ָרה:
1:14וְאַ ל־תַּ ֲﬠמֹד ﬠַ ל־הַ פֶּ ֶרק לְ הַ כְ ִרית אֶ ת־פְּ לִ יטָ יו וְאַ ל־תַּ ְסגֵּר ְשׂ ִר ָ
ֹאשׁ :
י־קרוֹב יוֹם־יְהוָה ﬠַ ל־כָּל־הַ גּוֹיִם כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂיתָ יֵﬠָ ֶשׂה לָּ גְּ מֻ לְ יָשׁוּב ְבּ ר ֶ
1:15כִּ ָ
ְשׁתוּ וְלָ עוּ וְהָ יוּ כְּ לוֹא הָ יוּ:
1:16כִּ י כַּאֲ ֶשׁר ְשׁ ִתיתֶ ם ﬠַ ל־הַ ר ָק ְד ִשׁי י ְִשׁתּוּ כָל־הַ גּוֹיִם תָּ ִמיד ו ָ
מוֹר ֵשׁיהֶ ם:2
וּבהַ ר צִ יּוֹן ִתּ ְהיֶה פְ לֵ יטָ ה וְהָ יָה קֹ ֶדשׁ ְוי ְָרשׁוּ בֵּ ית יַﬠֲקֹ ב אֵ ת ִ
ְ 1:17
1:18וְהָ יָה בֵ ית־יַﬠֲקֹ ב אֵ שׁ וּבֵ ית יוֹסֵ ף לֶ הָ בָ ה וּבֵ ית ﬠֵ ָשׂו לְ ַקשׁ ו ְָדלְ קוּ בָ הֶ ם וַאֲ כָלוּם ְול ֹא־י ְִהיֶה ָשׂ ִריד ְלבֵ ית ﬠֵ ָשׂו כִּ י
יְהוָה ִדּבֵּ ר:
וּב ְני ִָמן
ת־שׂ ֵדה אֶ ְפ ַריִם וְאֵ ת ְשׂ ֵדה שׁ ְֹמרוֹן ִ
ְ
ְ 1:19וי ְָרשׁוּ הַ ֶנּגֶב אֶ ת־הַ ר ﬠֵ ָשׂו וְהַ ְשּׁפֵ לָ ה אֶ ת־פְּ לִ ְשׁ ִתּים ְוי ְָרשׁוּ אֶ
אֶ ת־הַ גִּ ְלﬠָ ד:
רוּשׁלַ ִם אֲ ֶשׁר ִבּ ְספָ ַרד י ְִרשׁוּ אֵ ת ﬠָ ֵרי הַ ֶנּגֶב:
ְ 1:20ו ָגלֻת הַ חֵ ל־הַ זֶּה לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר־כְּ ַנ ֲﬠנִים ﬠַ ד־צָ ְרפַ ת ְו ָגלֻת ְי ָ
מוּשׁﬠִ יםְ 3בּהַ ר צִ יּוֹן ִל ְשׁ ֹפּט אֶ ת־הַ ר ﬠֵ ָשׂו וְהָ יְתָ ה לַ יהוָה הַ ְמּלוּכָה:
ָ
1:21וְﬠָ לוּ
 Jonahיונה
ַ 1:1וי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־יוֹנָה בֶ ן־אֲ ִמתַּ י לֵ אמֹר:
וּק ָרא ﬠָ לֶ יהָ כִּ י־ﬠָ לְ תָ ה ָרﬠָ תָ ם לְ פָ נָי:
1:2קוּם לֵ אֶ ל־נִי ְנוֵה הָ ﬠִ יר הַ גְּ דוֹלָ ה ְ
ישׁה ִמ ִלּ ְפנֵי ְי הוָה וַיּ ֵֶרד יָפוֹ וַיִּ ְמ ָצ א אָ ִניָּה בָּ אָ ה ַת ְר ִשׁישׁ וַיִּ ֵתּן ְשׂכ ָָרהּ וַיּ ֵֶרד בָּ הּ לָ בוֹא
1:3וַיּ ָָקם יוֹנָה ִל ְב רֹחַ ַתּ ְר ִשׁ ָ
ישׁה ִמלִּ פְ נֵי יְהוָה:
ﬠִ מָּ הֶ ם תַּ ְר ִשׁ ָ
1:4וַיהוָה הֵ ִטיל רוּחַ ־גְּ דוֹלָ ה אֶ ל־הַ יָּם ַוי ְִהי סַ ﬠַ ר־גָּדוֹל בַּ יָּם וְהָ אֳ נִ יָּה ִח ְשּׁבָ ה ְל ִה ָשּׁבֵ ר:
1:5וַיִּ ְיראוּ הַ ַמּלָּ ִחים וַיִּ זְ ﬠֲקוּ ִאישׁ אֶ ל־אֱ הָ יו ַויּ ִָטלוּ אֶ ת־הַ כֵּלִ ים אֲ ֶשׁר בָּ אֳ ִניָּה אֶ ל־הַ יָּם לְ הָ ֵקל מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם וְיוֹנָה י ַָרד
אֶ ל־י ְַרכְּ תֵ י הַ ְסּפִ ינָה וַיִּ ְשׁכַּב וַיּ ֵָר ַדם:
1:6וַיִּ ְק ַרב אֵ לָ יו ַרב הַ חֹ בֵ ל וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ מַ ה־לְּ ִנ ְר ָדּם קוּם ְק ָרא אֶ ל־אֱ הֶ י אוּלַ י י ְִתﬠַ ֵשּׁת הָ אֱ ִהים לָ נוּ וְל ֹא נ ֹאבֵ ד:
גּוֹרל
גּוֹרלוֹת וַיִּ פֹּל הַ ָ
גוֹרלוֹת ְונ ְֵדﬠָ ה ְבּ ֶשׁ ְלּ ִמי הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת לָ נוּ ַויּ ִַפּלוּ ָ
ל־רﬠֵ הוּ ְלכוּ ְונ ִַפּילָ ה ָ
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ֵ
ַ 1:7ויּ ְ
ﬠַ ל־יוֹנָה:
י־מזֶּ ה ﬠַ ם
ה־מּלַ אכְ ְתּ וּמֵ אַ יִן תָּ בוֹא מָ ה אַ ְר ֶצ וְאֵ ִ
ְ
ידה־נָּא לָ נוּ בַּ אֲ ֶשׁר לְ ִמי־הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת לָ נוּ מַ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו הַ גִּ ָ
1:8וַיּ ְ
אָ תָּ ה:
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם ִﬠ ְב ִרי אָ נֹכִ י וְאֶ ת־יְהוָה אֱ הֵ י הַ ָשּׁ ַמיִם אֲ נִי י ֵָרא אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָשׂה אֶ ת־הַ ָיּם וְאֶ ת־הַ יַּבָּ ָשׁה:
ַ 1:9ויּ ֶ
י־מלִּ ְפנֵי יְה ָוה הוּא ב ֵֹרחַ כִּ י
ֹאמרוּ אֵ לָ יו מַ ה־זּ ֹאת ﬠָ ִשׂיתָ כִּ י־י ְָד עוּ הָ אֲ נ ִָשׁים כִּ ִ
1:10וַיִּ ְיראוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ִי ְראָ ה גְ דוֹלָ ה וַיּ ְ
ִהגִּ יד לָ הֶ ם:
תּ ק הַ יָּם מֵ ﬠָ לֵ ינוּ כִּ י הַ יָּם הוֹלֵ ְו ֹסﬠֵ ר:
ֲשׂה לָּ ְוי ְִשׁ ֹ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו ַמה־ ַנּﬠ ֶ
1:11וַיּ ְ
יוֹדﬠַ אָ נִי כִּ י ְב ֶשׁ ִלּי הַ סַּ ﬠַ ר הַ גָּדוֹל הַ זֶּה
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם ָשׂאוּנִי וַהֲ ִטילֻנִי אֶ ל־הַ יָּם ְוי ְִשׁתֹּק הַ יָּם ֵמﬠֲלֵ יכֶם כִּ י ֵ
1:12וַיּ ֶ
ﬠֲלֵ יכֶם:
ַ 1:13ויּ ְַח ְתּרוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ְלהָ ִשׁיב אֶ ל־הַ יַּבָּ ָשׁה וְל ֹא יָכֹלוּ כִּ י הַ יָּם הוֹלֵ וְסֹ ﬠֵ ר ﬠֲלֵ יהֶ ם:
ל־תּ ֵתּן ﬠָ לֵ ינוּ ָדּם נ ִָקיא כִּ י־אַ ָתּה
ֹאב ָדה ְבּנֶפֶ שׁ הָ ִאישׁ הַ זֶּה וְאַ ִ
ֹאמ רוּ אָ נָּה יְהוָה אַ ל־נָא נ ְ
1:14וַיִּ ְק ְראוּ אֶ ל־יְהוָה ַויּ ְ
ית:
יְהוָה כַּאֲ ֶשׁר חָ פַ צְ ָתּ ﬠָ ִשׂ ָ
1:15וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת־יוֹנָה וַי ְִטלֻהוּ אֶ ל־הַ יָּם וַ ַיּ ֲﬠמֹד הַ יָּם ִמ ַזּ ְﬠפּוֹ:
נְד ִרים:
1:16וַיִּ ְיראוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ִי ְראָ ה גְ דוֹלָ ה אֶ ת־יְהוָה וַיִּ זְ ְבּחוּ־זֶבַ ח לַ יהוָה וַיִּ ְדּרוּ ָ
וּשׁ ָשׁה לֵ ילוֹת:
2:1וַיְמַ ן יְהוָה ָדּג גָּדוֹל לִ ְב ﬠַ אֶ ת־יוֹנָה וַי ְִהי יוֹנָה ִבּ ְמﬠֵ י הַ ָדּג ְשׁ ָשׁה יָ ִמים ְ
2:2וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל יוֹנָה אֶ ל־יְהוָה אֱ הָ יו ִמ ְמּﬠֵ י הַ ָדּגָה:
קוֹלי:
אתי ִמ ָצּ ָרה לִ י אֶ ל־יְהוָה וַ ַיּ ֲﬠ ֵננִי ִמבֶּ טֶ ן ְשׁאוֹל ִשׁוַּﬠְ ִתּי ָשׁ ַמ ְﬠ ָתּ ִ
2:3וַיּ ֹאמֶ ר ָק ָר ִ
ָל־מ ְשׁבָּ ֶרי ְוגַלֶּ י ﬠָ לַ י ﬠָ בָ רוּ:
2:4ו ַַתּ ְשׁ ִליכֵנִי ְמצוּלָ ה ִבּ ְלבַ ב י ִַמּים ְונָהָ ר ְיס ְֹבבֵ נִי כּ ִ
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אוֹסיף לְ הַ ִבּיט אֶ ל־הֵ יכַל ָק ְד ֶשׁ :
ִ
2:5וַאֲ נִי אָ מַ ְר ִתּי ִנגְ ַר ְשׁ ִתּי ִמ ֶנּגֶד ﬠֵ ינֶי אַ
ֹאשׁי:
2:6אֲ פָ פוּנִי מַ יִם ﬠַ ד־נֶפֶ שׁ ְתּהוֹם ְיס ְֹבבֵ נִי סוּף חָ בוּשׁ לְ ר ִ
2:7לְ ִקצְ בֵ י הָ ִרים יָ ַר ְד ִתּי הָ אָ ֶרץ ְבּ ִרחֶ יהָ בַ ﬠ ֲִדי לְ עוֹלָ ם וַתַּ ﬠַ ל ִמ ַשּׁחַ ת חַ יַּי יְהוָה אֱ הָ י:
ְ 2:8בּ ִה ְתﬠַ ֵטּף ﬠָ לַ י נ ְַפ ִשׁי אֶ ת־יְהוָה ָזכ ְָר ִתּי וַתָּ בוֹא אֵ לֶ י ְתּפִ לָּ ִתי אֶ ל־הֵ יכַל ָק ְד ֶשׁ :
י־שׁוְא חַ ְס ָדּם יַ ֲﬠזֹבוּ:
ְ 2:9מ ַשׁ ְמּ ִרים הַ ְבלֵ ָ
תּוֹדה אֶ זְ ְבּחָ ה־לָּ אֲ ֶשׁר נ ַָד ְר ִתּי אֲ ַשׁלֵּ מָ ה ְישׁוּﬠָ ָתה לַ יהוָה:
2:10וַאֲ ִני ְבּקוֹל ָ
2:11וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה לַ ָדּג ַויּ ֵָקא אֶ ת־יוֹנָה אֶ ל־הַ יַּבָּ ָשׁה:
3:1וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־יוֹנָה ֵשׁנִית לֵ אמֹר:
3:2קוּם לֵ אֶ ל־נִ ינְ וֵה הָ ﬠִ יר הַ גְּ דוֹלָ ה וִּ ְק ָרא אֵ לֶ יהָ אֶ ת־הַ ְקּ ִריאָ ה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י דֹּבֵ ר אֵ לֶ י :
3:3וַיּ ָָקם יוֹנָה וַיֵּלֶ אֶ ל־נִי ְנוֶה כִּ ְדבַ ר יְהוָה ְונִי ְנוֵה הָ יְתָ ה ﬠִ יר־גְּ דוֹלָ ה לֵ א ִהים ַמהֲ לַ ְשׁ ֶשׁת י ִָמים:
ֹאמר עוֹד אַ ְרבָּ ִﬠים יוֹם וְנִינְ וֵה נ ְֶהפָּ כֶת:
3:4וַיָּחֶ ל יוֹנָה לָ בוֹא בָ ﬠִ יר מַ הֲ לַ יוֹם אֶ חָ ד וַיִּ ְק ָרא וַיּ ַ
ד־קטַ נָּם:
3:5וַיַּאֲ ִמינוּ אַ ְנ ֵשׁי נִי ְנוֵה בֵּ א ִהים וַיִּ ְק ְראוּ־צוֹם וַיִּ לְ ְבּשׁוּ ַשׂ ִקּים ִמגְּ דוֹלָ ם וְﬠַ ְ
ֵשׁב ﬠַ ל־הָ אֵ פֶ ר:
3:6וַיִּ גַּע הַ ָדּבָ ר אֶ ל־מֶ לֶ ך נִי ְנוֵה וַיּ ָָקם ִמכִּ ְסאוֹ וַ ַיּﬠֲבֵ ר אַ ַדּ ְרתּוֹ מֵ ﬠָ לָ יו ַו ְיכַס ַשׂק וַיּ ֶ
אוּמה אַ ל־י ְִרעוּ
מר הָ אָ ָד ם וְהַ ְבּהֵ מָ ה הַ בָּ ָקר וְהַ צּ ֹאן אַ ל־ ִי ְטﬠֲמוּ ְמ ָ
ַ 3:7ויַּזְ ﬠֵ ק ַויּ ֹאמֶ ר ְבּ ִני ְנוֵה ִמטַּ ﬠַ ם הַ מֶּ לֶ וּגְ דֹלָ יו לֵ א ֹ
וּמַ יִם אַ ל־י ְִשׁתּוּ:
וּמן־הֶ חָ ָמס אֲ ֶשׁר
ְ 3:8וי ְִתכַּסּוּ ַשׂ ִקּים הָ אָ ָדם וְהַ ְבּהֵ מָ ה ְוי ְִק ְראוּ אֶ ל־אֱ ִהים ְבּחָ זְ ָקה ְויָשֻׁ בוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ָרﬠָ ה ִ
ְבּכַפֵּ יהֶ ם:
ְשׁב מֵ חֲ רוֹן אַ פּוֹ ְול ֹא נ ֹאבֵ ד:
י־יוֹדﬠַ יָשׁוּב ְו ִנחַ ם הָ אֱ ִהים ו ָ
ִ 3:9מ ֵ
ר־דּבֶּ ר לַ ﬠֲשׂוֹת־לָ הֶ ם
י־שׁבוּ ִמ ַדּ ְרכָּם הָ ָרﬠָ ה וַיִּ נָּחֶ ם הָ אֱ ִהים ﬠַ ל־הָ ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁ ִ
ֲשׂיהֶ ם כִּ ָ
ַ 3:10ויּ ְַרא הָ אֱ ִהים אֶ ת־מַ ﬠ ֵ
וְל ֹא ﬠָ ָשׂה:
4:1וַיּ ֵַרע אֶ ל־יוֹנָה ָרﬠָ ה גְ דוֹלָ ה וַיִּ חַ ר לוֹ:
ישׁה כִּ י
יוֹתי ﬠַ ל־אַ ְד ָמ ִתי ﬠַ ל־כֵּן ִק ַדּ ְמ ִתּי ִל ְברֹחַ ַתּ ְר ִשׁ ָ
4:2וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל אֶ ל־יְהוָה וַיּ ֹאמַ ר אָ נָּה יְהוָה הֲ לוֹא־זֶה ְדבָ ִרי ﬠַ ד־הֱ ִ
י ַָדﬠְ ִתּי כִּ י אַ תָּ ה אֵ ל־חַ נּוּן ְו ַרחוּם אֶ ֶר אַ פַּ יִם ו ְַרב־חֶ סֶ ד ְו ִנחָ ם ﬠַ ל־הָ ָרﬠָ ה:
מוֹתי ֵמחַ יָּי:
4:3וְﬠַ ָתּה יְהוָה ַקח־נָא אֶ ת־נַפְ ִשׁי ִמ ֶמּנִּי כִּ י טוֹב ִ
4:4וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה הַ הֵ יטֵ ב חָ ָרה לָ :
ֵשׁב תַּ ְח ֶתּיהָ בַּ צֵּל ﬠַ ד אֲ ֶשׁר י ְִראֶ ה ַמה־יִּ ְהיֶה בָּ ﬠִ יר:
ֵשׁב ִמ ֶקּ ֶדם לָ ﬠִ יר וַיַּﬠַ שׂ לוֹ ָשׁם סֻ כָּה וַיּ ֶ
4:5וַיֵּצֵא יוֹנָה ִמן־הָ ﬠִ יר וַיּ ֶ
יקיוֹן
יקיוֹן וַיַּﬠַ ל ֵמﬠַ ל ְליוֹנָה לִ ְהיוֹת ֵצל ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ לְ הַ צִּ יל לוֹ ֵמ ָרﬠָ תוֹ וַיִּ ְשׂ ַמח יוֹנָה ﬠַ ל־הַ ִקּ ָ
4:6וַיְמַ ן יְהוָה־אֱ ִהים ִק ָ
ִשׂ ְמחָ ה גְ דוֹלָ ה:
יקיוֹן וַיִּ יבָ שׁ:
ַ 4:7ויְמַ ן הָ אֱ ִהים תּוֹלַ ﬠַ ת בַּ ﬠֲלוֹת הַ ַשּׁחַ ר לַ מָּ חֳ ָרת ו ַַתּ אֶ ת־הַ ִקּ ָ
ישׁית וַתַּ הַ ֶשּׁמֶ שׁ ﬠַ ל־ר ֹאשׁ יוֹנָה וַיִּ ְתﬠַ לָּ ף וַיִּ ְשׁאַ ל אֶ ת־נ ְַפשׁוֹ
4:8וַי ְִהי כִּ זְ רֹחַ הַ ֶשּׁמֶ שׁ וַיְמַ ן אֱ ִהים רוּחַ ָק ִדים חֲ ִר ִ
מוֹתי מֵ חַ יָּי:
לָ מוּת וַיּ ֹאמֶ ר טוֹב ִ
יקיוֹן וַיּ ֹאמֶ ר הֵ יטֵ ב חָ ָרה־לִ י ﬠַ ד־מָ וֶת:
ַ 4:9ויּ ֹאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל־יוֹנָה הַ הֵ יטֵ ב חָ ָרה־לְ ﬠַ ל־הַ ִקּ ָ
וּבן־לַ יְלָ ה אָ בָ ד:
יקיוֹן אֲ ֶשׁר ל ֹא־ﬠָ מַ לְ תָּ בּוֹ וְל ֹא גִ ַדּלְ תּוֹ ֶשׁ ִבּן־לַ יְלָ ה הָ יָה ִ
4:10וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אַ תָּ ה חַ ְסתָּ ﬠַ ל־הַ ִקּ ָ
4:11וַאֲ נִי ל ֹא אָ חוּס ﬠַ ל־ ִני ְנוֵה הָ ִﬠיר הַ גְּ דוֹלָ ה אֲ ֶשׁר יֶשׁ־בָּ הּ הַ ְרבֵּ ה ִמ ְשׁתֵּ ים־ﬠֶ ְשׂ ֵרה ִרבּוֹ אָ ָדם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ַָד ע
וּבהֵ מָ ה ַרבָּ ה:
בֵּ ין־י ְִמינוֹ לִ ְשׂמ ֹאלוֹ ְ
 Micahמיכה
ְהוּדה אֲ ֶשׁר־חָ זָה ﬠַ ל־שׁ ְֹמרוֹן
יוֹתם אָ חָ ז י ְִחזְ ִקיָּה מַ ְלכֵי י ָ
ל־מיכָה הַ מּ ַֹר ְשׁ ִתּי ִבּימֵ י ָ
ְ 1:1דּבַ ר־יְהוָה אֲ ֶשׁ ר הָ יָה אֶ ִ
ִירוּשׁלָ ִם:
ָ
ו
ִיהי אֲ ֹדנָי יְהוִה בָּ כֶם לְ ﬠֵ ד אֲ ֹדנָי ֵמהֵ יכַל ָק ְדשׁוֹ:
וּמ אָ הּ ו ִ
יבי אֶ ֶרץ ְ
ִ 1:2שׁ ְמעוּ ﬠַ ִמּים כֻּלָּ ם הַ ְק ִשׁ ִ
י־הנֵּה יְהוָה יֹ צֵא ִמ ְמּקוֹמוֹ ְוי ַָרד ו ְָד ַר ﬠַ ל־במותי בָּ מֳ תֵ י אָ ֶרץ:
1:3כִּ ִ
ְ 1:4ונ ַָמסּוּ הֶ הָ ִרים ַתּ ְח ָתּיו וְהָ ﬠֲמָ ִקים י ְִתבַּ ָקּעוּ כַּדּוֹנַג ִמ ְפּנֵי הָ אֵ שׁ כְּ ַמיִם מֻ גּ ִָרים ְבּמוֹ ָרד:
רוּשׁלָ ִם:
ְהוּדה הֲ לוֹא ְי ָ
וּמי בָּ מוֹת י ָ
וּבחַ טּ ֹאות בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ִמי־פֶ ַשׁע יַﬠֲקֹב הֲ לוֹא שׁ ְֹמרוֹן ִ
ְ 1:5בּפֶ ַשׁע יַﬠֲקֹב כָּל־ז ֹאת ְ
ְשׂ ְמ ִתּי שׁ ְֹמרוֹן ְלﬠִ י הַ ָשּׂ ֶדה לְ מַ ָטּﬠֵ י כ ֶָרם ו ְִהגּ ְַר ִתּי לַ גַּי אֲ בָ נֶיהָ וִיס ֶֹדיהָ אֲ גַלֶּ ה:
1:6ו ַ
ִשּׂ ְרפוּ בָ אֵ שׁ ְוכָל־ﬠֲצַבֶּ יהָ אָ ִשׂים ְשׁמָ ָמה כִּ י ֵמאֶ ְתנַן זוֹנָה ִקבָּ צָה וְﬠַ ד־אֶ ְתנַן זוֹנָה
ָל־פּ ִסילֶ יהָ יֻכַּתּוּ ְוכָל־אֶ ְת ַננֶּיהָ י ָ
ְ 1:7וכ ְ
יָשׁוּבוּ:
ֱשׂה ִמ ְספֵּ ד ַכּ ַתּנִּים וְאֵ בֶ ל כִּ ְבנוֹת יַ ֲﬠנָה:
1:8ﬠַ ל־ז ֹאת אֶ ְספְּ ָדה וְאֵ ילִ ילָ ה אֵ ילְ כָה שילל שׁוֹלָ ל וְﬠָ רוֹם אֶ ﬠ ֶ
ְרוּשׁלָ ִם:
ד־שׁﬠַ ר ﬠַ ִמּי ﬠַ ד־י ָ
ְהוּדה ָנגַע ﬠַ ַ
נוּשׁה מַ כּוֹתֶ יהָ כִּ י־בָ אָ ה ﬠַ ד־י ָ
1:9כִּ י אֲ ָ
ל־תּ ְבכּוּ ְבּבֵ ית ְלﬠַ פְ ָרה ﬠָ פָ ר התפלשתי ִה ְתפַּ לָּ ִשׁי:
ל־תּגִּ ידוּ בָּ כוֹ אַ ִ
ְ 1:10בּגַת אַ ַ
יוֹשׁבֶ ת צַאֲ נָן ִמ ְספַּ ד בֵּ ית הָ אֵ צֶל ִי ַקּח ִמכֶּם ﬠֶ ְמ ָדּתוֹ:
ֹשׁת ל ֹא יָצְ אָ ה ֶ
יוֹשׁבֶ ת ָשׁ ִפיר ﬠֶ ְריָה־ב ֶ
1:11ﬠִ ְב ִרי לָ כֶם ֶ

ְרוּשׁלָ ִם:
יוֹשׁבֶ ת ָמרוֹת כִּ י־י ַָרד ָרע ֵמאֵ ת יְהוָה ְל ַשׁﬠַ ר י ָ
1:12כִּ י־חָ לָ ה ְלטוֹב ֶ
אשׁית חַ טָּ את ִהיא לְ בַ ת־צִ יּוֹן כִּ י־בָ נ ְִמצְ אוּ פִּ ְשׁﬠֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל:
יוֹשׁבֶ ת לָ כִ ישׁ ֵר ִ
ְ 1:13רתֹם הַ מֶּ ְרכָּבָ ה לָ ֶרכֶשׁ ֶ
מוֹר ֶשׁת גַּת בָּ ֵתּי אַ כְ זִ יב ְלאַ כְ זָב ְל ַמ ְלכֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
לּוּחים ﬠַ ל ֶ
1:14לָ כֵן ִתּ ְתּנִי ִשׁ ִ
יוֹשׁבֶ ת מָ ֵר ָשׁה ﬠַ ד־ﬠֲדֻּ לָּ ם יָבוֹא כְּ בוֹד י ְִשׂ ָראֵ ל:
ֶ
1:15עֹד הַ יֹּ ֵרשׁ אָ ִבי לָ
ֶשׁר כִּ י גָלוּ ִממֵּ :
ל־בּנֵי ַתּﬠֲנוּ ָג ִי הַ ְר ִח ִבי ָק ְרחָ ֵת ַכּנּ ֶ
ָ 1:16ק ְר ִחי וָגֹ זִּ י ﬠַ ְ
בוֹתם ְבּאוֹר הַ ֹבּ ֶקר ַיﬠֲשׂוּהָ כִּ י יֶשׁ־לְ אֵ ל י ָָדם:
ל־מ ְשׁכְּ ָ
2:1הוֹי חֹ ְשׁבֵ י־אָ וֶן וּ ֹפﬠֲלֵ י ָרע ﬠַ ִ
ָשׂאוּ וְﬠָ ְשׁקוּ גֶּבֶ ר וּבֵ יתוֹ ו ְִאישׁ ְונַחֲ לָ תוֹ:
2:2וְחָ ְמדוּ ָשׂדוֹת ְו ָגזָלוּ וּבָ ִתּים ְונ ָ
רוֹמה
2:3לָ כֵן כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ִה ְננִי חֹ ֵשׁב ﬠַ ל־הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה הַ זּ ֹאת ָרﬠָ ה אֲ ֶשׁר ל ֹא־תָ ִמישׁוּ ִמ ָשּׁם צַוְּ ארֹתֵ יכֶם וְל ֹא ֵתלְ כוּ ָ
כִּ י ﬠֵ ת ָרﬠָ ה ִהיא:
ִשּׂא ﬠֲלֵ יכֶם מָ ָשׁל ְונָהָ ה נ ְִהי נ ְִהיָה אָ מַ ר ָשׁדוֹד ְנ ַשׁדֻּ נוּ חֵ לֶ ק ﬠַ ִמּי י ִָמיר אֵ י י ִָמישׁ ִלי ְלשׁוֹבֵ ב ָשׂ ֵדינוּ
2:4בַּ יּוֹם הַ הוּא י ָ
יְחַ לֵּ ק:
גוֹרל ִבּ ְקהַ ל יְהוָה:
2:5לָ כֵן ל ֹא־י ְִהיֶה לְ מַ ְשׁלִ י חֶ בֶ ל ְבּ ָ
2:6אַ ל־תַּ ִטּפוּ י ִַטּיפוּן ל ֹא־י ִַטּפוּ לָ אֵ לֶּ ה ל ֹא יִסַּ ג כְּ לִ מּוֹת:
ָשׁר הוֹלֵ :
ֵיטיבוּ ִﬠם הַ יּ ָ
2:7הֶ אָ מוּר בֵּ ית־ ַיﬠֲקֹ ב הֲ ָקצַ ר רוּחַ יְהוָה ִאם־אֵ לֶּ ה ַמﬠֲלָ לָ יו הֲ לוֹא ְדבָ ַרי י ִ
עֹב ִרים בֶּ ַטח שׁוּבֵ י ִמ ְלחָ ָמה:
2:8וְאֶ ְתמוּל ﬠַ ִמּי לְ אוֹיֵב יְקוֹמֵ ם ִממּוּל ַשׂלְ מָ ה אֶ ֶדר ַתּפְ ִשׁטוּן מֵ ְ
ְ 2:9נ ֵשׁי ﬠַ ִמּי ְתּג ְָרשׁוּן ִמבֵּ ית תַּ ֲﬠנֻגֶיהָ מֵ ﬠַ ל עֹלָ לֶ יהָ ִתּ ְקחוּ הֲ ָד ִרי לְ עוֹלָ ם:
2:10קוּמוּ וּלְ כוּ כִּ י ל ֹא־ז ֹאת הַ ְמּנוּחָ ה בַּ ﬠֲבוּר טָ ְמאָ ה ְתּחַ בֵּ ל וְחֶ בֶ ל נ ְִמ ָרץ:
לוּ־אישׁ הֹ לֵ רוּחַ ו ֶָשׁ ֶקר כִּ זֵּב אַ ִטּף לְ לַ ַיּיִן ְולַ ֵשּׁכָר וְהָ יָה מַ ִטּיף הָ ﬠָ ם הַ זֶּה:
ִ 2:11
ימנָה
2:12אָ סֹף אֶ אֱ סֹף יַﬠֲקֹב כֻּלָּ ַקבֵּ ץ אֲ ַקבֵּ ץ ְשׁאֵ ִרית י ְִשׂ ָראֵ ל יַחַ ד אֲ ִשׂימֶ נּוּ כְּ צ ֹאן בָּ צְ ָרה כְּ ﬠֵ ֶדר ְבּתוֹ הַ ָדּ ְברוֹ ְתּ ִה ֶ
מֵ אָ ָדם:
ֹאשׁם:
2:13ﬠָ לָ ה הַ ֹפּ ֵרץ לִ פְ נֵיהֶ ם פָּ ְרצוּ וַ ַיּ ֲﬠבֹרוּ ַשׁﬠַ ר וַיֵּצְ אוּ בוֹ וַ ַיּ ֲﬠבֹר מַ לְ כָּם ִל ְפנֵיהֶ ם וַיהוָה ְבּ ר ָ
וּקצִ ינֵי בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל הֲ לוֹא לָ כֶם לָ ַדﬠַ ת אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁפָּ ט:
אשׁי יַﬠֲקֹב ְ
3:1וָאֹמַ ר ִשׁ ְמעוּ־נָא ָר ֵ
מוֹתם:
וּשׁאֵ ָרם מֵ ﬠַ ל ﬠַ צְ ָ
עוֹרם מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם ְ
3:2שֹׂנְאֵ י טוֹב ְואֹהֲ בֵ י רעה ָרע גֹּ זְ לֵ י ָ
עוֹרם מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם ִהפְ ִשׁיטוּ וְאֶ ת־ﬠַ צְ מֹתֵ יהֶ ם ִפּ ֵצּחוּ וּפָ ְרשׂוּ כַּאֲ ֶשׁר בַּ ִסּיר וּכְ בָ ָשׂר ְבּתוֹ
3:3וַאֲ ֶשׁר אָ כְ לוּ ְשׁאֵ ר ﬠַ ִמּי ְו ָ
ַקלָּ חַ ת:
3:4אָ ז יִזְ ﬠֲקוּ אֶ ל־יְהוָה ְול ֹא יַ ֲﬠנֶה אוֹתָ ם ְוי ְַסתֵּ ר פָּ נָיו מֵ הֶ ם בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא כַּאֲ ֶשׁר הֵ ֵרעוּ ַמﬠַ ְללֵ יהֶ ם:
ל־פּיהֶ ם
ִתּן ﬠַ ִ
יאים הַ מַּ ְת ִﬠים אֶ ת־ﬠַ ִמּי הַ נּ ְֹשׁכִ ים ְבּ ִשׁנֵּיהֶ ם ו ְָק ְראוּ ָשׁלוֹם וַאֲ ֶשׁר ל ֹא־י ֵ
3:5כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ﬠַ ל־הַ נּ ְִב ִ
ו ְִק ְדּשׁוּ ﬠָ לָ יו ִמלְ חָ מָ ה:
יאים ו ְָק ַד ר ﬠֲלֵ יהֶ ם הַ יּוֹם:
נְּב ִ
3:6לָ כֵן לַ יְלָ ה לָ כֶם מֵ חָ זוֹן וְחָ ְשׁכָה לָ כֶם ִמ ְקּסֹם וּבָ אָ ה הַ ֶשּׁ ֶמשׁ ﬠַ ל־הַ ִ
ל־שׂפָ ם כֻּלָּ ם כִּ י אֵ ין ַמ ֲﬠנֵה אֱ ִהים:
3:7וּבֹשׁו הַ חֹ זִ ים וְחָ ְפרוּ הַ קֹּ ְס ִמים וְﬠָ טוּ ﬠַ ָ
בוּרה לְ הַ גִּ יד לְ ַי ֲﬠ קֹב פִּ ְשׁעוֹ וּלְ י ְִשׂ ָראֵ ל חַ ָטּאתוֹ:
וּמ ְשׁפָּ ט וּגְ ָ
אתי כֹחַ אֶ ת־רוּחַ ְיהוָה ִ
3:8וְאוּלָ ם אָ נֹכִ י מָ לֵ ִ
ְשׁ ָרה יְﬠַ ֵקּשׁוּ:
וּקצִ ינֵי בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל הַ מֲ תַ ﬠ ֲִבים ִמ ְשׁפָּ ט וְאֵ ת כָּל־הַ י ָ
אשׁי בֵּ ית יַﬠֲקֹב ְ
ִ 3:9שׁ ְמעוּ־נָא ז ֹאת ָר ֵ
ִירוּשׁלַ ִם ְבּﬠַ וְלָ ה:
ָ
ֹ 3:10בּנֶה צִ יּוֹן ְבּ ָד ִמים ו
ִשּׁﬠֵ נוּ לֵ אמֹר הֲ לוֹא יְהוָה
שׁחַ ד י ְִשׁפֹּטוּ ְוכֹהֲ נֶיהָ ִבּ ְמ ִחיר יוֹרוּ וּנ ְִביאֶ יהָ ְבּכֶסֶ ף י ְִק ֹסמוּ וְﬠַ ל־יְהוָה י ָ
אשׁיהָ ְבּ ֹ
ָ 3:11ר ֶ
ְבּ ִק ְרבֵּ נוּ ל ֹא־תָ בוֹא ﬠָ לֵ ינוּ ָרﬠָ ה:
ִירוּשׁלַ ִם ﬠִ יִּין ִתּ ְהיֶה וְהַ ר הַ בַּ יִת ְלבָ מוֹת יָﬠַ ר:
ָ
3:12לָ כֵן ִבּגְ לַ לְ כֶם צִ יּוֹן ָשׂ ֶדה תֵ חָ ֵרשׁ ו
4:1וְהָ יָה ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים י ְִהיֶה הַ ר בֵּ ית־יְהוָה נָכוֹן ְבּ ר ֹאשׁ הֶ הָ ִרים ְו ִנ ָשּׂא הוּא ִמגְּ בָ עוֹת ְונָהֲ רוּ ﬠָ לָ יו ﬠַ ִמּים:
ְיוֹרנוּ ִמ ְדּ ָרכָיו ְונ ְֵלכָה ְבּאֹ ְרחֹ ָתיו כִּ י
4:2וְהָ לְ כוּ גּוֹיִם ַר ִבּים וְאָ ְמ רוּ לְ כוּ ְו ַנﬠֲלֶ ה אֶ ל־הַ ר־יְהוָה וְאֶ ל־בֵּ ית אֱ הֵ י ַיﬠֲקֹ ב ו ֵ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
תוֹרה ְוּדבַ ר־יְהוָה ִמ
ִמצִּ יּוֹן תֵּ צֵא ָ
ֹתיהֶ ם לְ ִא ִתּים וַחֲ נִיתֹתֵ יהֶ ם ְל ַמזְ ֵמרוֹת
ד־רחוֹק וְכִ ְתּתוּ חַ ְרב ֵ
ְשׁפַ ט בֵּ ין ﬠַ ִמּים ַר ִבּים וְהוֹכִ יחַ לְ גוֹיִם ֲﬠצ ִֻמים ﬠַ ָ
4:3ו ָ
ל ֹא־י ְִשׂאוּ גּוֹי אֶ ל־גּוֹי חֶ ֶרב ְול ֹא־יִלְ ְמדוּן עוֹד ִמלְ חָ מָ ה:
ְ 4:4וי ְָשׁבוּ ִאישׁ תַּ חַ ת גַּפְ נוֹ וְתַ חַ ת ְתּאֵ נָתוֹ וְאֵ ין מַ חֲ ִריד כִּ י־פִ י יְהוָה צְ בָ אוֹת ִדּבֵּ ר:
4:5כִּ י כָּל־הָ ﬠַ ִמּים יֵלְ כוּ ִאישׁ ְבּ ֵשׁם אֱ הָ יו וַאֲ נ ְַחנוּ נֵלֵ ְבּ ֵשׁם־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ ְלעוֹלָ ם וָﬠֶ ד:
עֹתי:
נִּדּחָ ה אֲ ַקבֵּ צָ ה וַאֲ ֶשׁר הֲ ֵר ִ
4:6בַּ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה אֹ ְספָ ה הַ צֹּלֵ ﬠָ ה וְהַ ָ
ְשׂ ְמ ִתּי אֶ ת־הַ צֹּלֵ ﬠָ ה לִ ְשׁאֵ ִרית וְהַ נַּהֲ לָ אָ ה לְ גוֹי ﬠָ צוּם וּמָ לַ יְהוָה ﬠֲלֵ יהֶ ם ְבּהַ ר צִ יּוֹן ֵמﬠַ ָתּה וְﬠַ ד־עוֹלָ ם:
4:7ו ַ
רוּשׁלָ ִם:
שׁנָה ַמ ְמלֶ כֶת ְלבַ ת־ ְי ָ
אתה וּבָ אָ ה הַ מֶּ ְמ ָשׁלָ ה הָ ִרא ֹ
4:8וְאַ ָתּה ִמגְ ַדּל־ﬠֵ ֶדר עֹפֶ ל בַּ ת־צִ יּוֹן ﬠָ ֶדי ֵתּ ֶ
יק ִחיל כַּיּוֹלֵ ָדה:
4:9ﬠַ ָתּה לָ ָמּה ָת ִריﬠִ י ֵרﬠַ הֲ ֶמלֶ אֵ ין־בָּ ִאם־יוֹ ֲﬠ ֵצ אָ בָ ד כִּ י־הֶ חֱ זִ ֵ
4:10חוּלִ י וָגֹ ִחי בַּ ת־צִ יּוֹן כַּיּוֹלֵ ָדה כִּ י־ﬠַ תָּ ה תֵ צְ ִאי ִמ ִקּ ְריָה ְו ָשׁ ַכנ ְְתּ בַּ ָשּׂ ֶדה וּבָ את ﬠַ ד־בָּ בֶ ל ָשׁם ִתּ ָנּצֵלִ י ָשׁם יִגְ אָ לֵ
יְהוָה ִמכַּף ֹאיְבָ ִי :

ְתחַ ז ְבּצִ יּוֹן ﬠֵ ינֵינוּ:
אֹמ ִרים ֶתּחֱ נָף ו ַ
4:11וְﬠַ ָתּה נֶאֶ ְספוּ ﬠָ לַ ִי גּוֹיִם ַר ִבּים הָ ְ
4:12וְהֵ ָמּה ל ֹא י ְָדעוּ ַמ ְח ְשׁבוֹת יְהוָה וְל ֹא הֵ ִבינוּ ﬠֲצָתוֹ כִּ י ִק ְבּצָם כֶּﬠָ ִמיר גֹּ ְרנָה:
ְחוּשׁה וַהֲ ִדקּוֹת ﬠַ ִמּים ַר ִבּים וְהַ חֲ ַר ְמ ִתּי לַ יהוָה
ֹת ִי אָ ִשׂים נ ָ
י־ק ְר ֵנ אָ ִשׂים בַּ ְרזֶל וּפַ ְרס ַ
ָדוֹשׁי בַ ת־צִ יּוֹן כִּ ַ
קוּמי ו ִ
ִ 4:13
ִבּצְ ﬠָ ם וְחֵ ילָ ם לַ אֲ דוֹן כָּל־הָ אָ ֶרץ:
4:14ﬠַ תָּ ה ִתּ ְתגֹּ ְד ִדי בַ ת־גְּ דוּד מָ צוֹר ָשׂם ﬠָ לֵ ינוּ בַּ ֵשּׁבֶ ט יַכּוּ ﬠַ ל־הַ לְּ ִחי אֵ ת שֹׁפֵ ט י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָאֹתיו ִמ ֶקּ ֶדם
מוֹשׁל ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וּמוֹצ ָ
ֵ
ְהוּדה ִמ ְמּ ִלי ֵיצֵא ִל ְהיוֹת
5:1וְאַ תָּ ה בֵּ ית־לֶ חֶ ם אֶ פְ ָר ָתה צָ ﬠִ יר ִל ְהיוֹת ְבּאַ ְלפֵ י י ָ
ִמימֵ י עוֹלָ ם:
ל־בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
5:2לָ כֵן י ְִתּנֵם ﬠַ ד־ﬠֵ ת יוֹלֵ ָדה יָלָ ָדה ְויֶתֶ ר אֶ חָ יו יְשׁוּבוּן ﬠַ ְ
5:3וְﬠָ מַ ד ו ְָרﬠָ ה ְבּעֹז יְהוָה ִבּגְ אוֹן ֵשׁם יְהוָה אֱ הָ יו ְוי ָָשׁבוּ כִּ י־ﬠַ ָתּה יִגְ ַדּל ﬠַ ד־אַ ְפסֵ י־אָ ֶרץ:
מנָה נְ ִסיכֵי אָ ָדם:
וּשׁ ֹ
5:4וְהָ יָה זֶה ָשׁלוֹם אַ שּׁוּר כִּ י־יָבוֹא ְבאַ ְרצֵנוּ וְכִ י י ְִד ֹר ְבּאַ ְר ְמנֹתֵ ינוּ וַהֲ ֵקמֹנוּ ﬠָ לָ יו ִשׁ ְבﬠָ ה רֹﬠִ ים ְ
נִמרֹד בַּ ְפּ ִתיחָ ה ו ְִהצִּ יל ֵמאַ שּׁוּר כִּ י־יָבוֹא ְבאַ ְר ֵצנוּ וְכִ י י ְִד ֹר
5:5ו ְָרעוּ אֶ ת־אֶ ֶרץ אַ שּׁוּר בַּ חֶ ֶרב וְאֶ ת־אֶ ֶרץ ְ
ִבּגְ בוּלֵ נוּ:
יבים ﬠֲלֵ י־ﬠֵ ֶשׂב אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְַקוֶּה ְל ִאישׁ וְל ֹא ְייַחֵ ל
5:6וְהָ יָה ְשׁאֵ ִרית יַ ֲﬠ קֹב ְבּ ֶק ֶרב ﬠַ ִמּים ַר ִבּים כְּ ַטל מֵ אֵ ת יְהוָה כִּ ְר ִב ִ
לִ ְבנֵי אָ ָדם:
5:7וְהָ יָה ְשׁאֵ ִרית יַ ֲﬠקֹב בַּ גּוֹיִם ְבּ ֶק ֶרב ﬠַ ִמּים ַר ִבּים כְּ אַ ְריֵה ְבּבַ הֲ מוֹת יַﬠַ ר כִּ כְ ִפיר ְבּﬠֶ ְד ֵרי צ ֹאן אֲ ֶשׁר ִאם ﬠָ בַ ר ְו ָר ַמס
וְטָ ַרף וְאֵ ין מַ צִּ יל:
5:8תָּ רֹם י ְָד ﬠַ ל־ ָצ ֶרי ְוכָל־ ֹאיְבֶ י ִיכּ ֵָרתוּ:
ֹתי :
5:9וְהָ יָה בַ יּוֹם־הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה ו ְִהכְ ַר ִתּי סוּסֶ י ִמ ִקּ ְרבֶּ וְהַ אֲ בַ ְד ִתּי ַמ ְרכְּ ב ֶ
ָל־מ ְב ָצ ֶרי :
5:10ו ְִהכְ ַר ִתּי ﬠָ ֵרי אַ ְר ֶצ וְהָ ַר ְס ִתּי כּ ִ
וּמ עוֹ ְננִים ל ֹא י ְִהיוּ־לָ :
5:11ו ְִהכְ ַר ִתּי כְ ָשׁ ִפים ִמיּ ֶָד ְ
ֲשׂה י ֶָדי :
ֹא־ת ְשׁתַּ חֲ וֶה עוֹד לְ ַמﬠ ֵ
5:12ו ְִהכְ ַר ִתּי ְפ ִסילֶ י וּמַ ֵצּבוֹתֶ י ִמ ִקּ ְרבֶּ ְול ִ
ְ 5:13ונ ַָת ְשׁ ִתּי אֲ ֵשׁ ֶירי ִמ ִקּ ְרבֶּ ו ְִה ְשׁמַ ְד ִתּי ﬠָ ֶרי :
וּבחֵ מָ ה נ ָָקם אֶ ת־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ל ֹא ָשׁמֵ עוּ:
יתי ְבּאַ ף ְ
5:14וְﬠָ ִשׂ ִ
ִ 6:1שׁ ְמעוּ־נָא אֵ ת אֲ ֶשׁר־יְהוָה אֹמֵ ר קוּם ִריב אֶ ת־הֶ הָ ִרים ו ְִת ְשׁמַ ﬠְ נָה הַ גְּ בָ עוֹת קוֹלֶ :
ת־ריב יְהוָה וְהָ אֵ תָ נִים מ ְֹס ֵדי אָ ֶרץ כִּ י ִריב לַ יהוָה ִﬠם־ﬠַ מּוֹ ו ְִﬠם־י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִת ַוכָּח:
ִ 6:2שׁ ְמעוּ הָ ִרים אֶ ִ
יתי לְ וּמָ ה הֶ לְ אֵ ִתי ֲﬠנֵה ִבּי:
6:3ﬠַ ִמּי מֶ ה־ﬠָ ִשׂ ִ
וּמ ְריָם:
ֹשׁה אַ הֲ רֹן ִ
יתי וָאֶ ְשׁלַ ח לְ פָ נֶי אֶ ת־מ ֶ
וּמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים ְפּ ִד ִ
6:4כִּ י הֶ ﬠ ֱִל ִתי ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִ
ן־בּעוֹר ִמן־הַ ִשּׁ ִטּים ﬠַ ד־הַ גִּ ְלגָּל ְל ַמﬠַ ן ַדּﬠַ ת
וּמה־ﬠָ נָה אֹתוֹ ִבּ ְלﬠָ ם בֶּ ְ
6:5ﬠַ ִמּי זְ כָר־נָא ַמה־יָּﬠַ ץ בָּ לָ ק ֶמלֶ מוֹאָ ב ֶ
צִ ְדקוֹת יְהוָה:
6:6בַּ מָּ ה אֲ ַק ֵדּם יְהוָה ִאכַּף לֵ א הֵ י ָמרוֹם הַ אֲ ַק ְדּ ֶמנּוּ ְב עוֹלוֹת בַּ ֲﬠגָלִ ים ְבּנֵי ָשׁנָה:
כוֹרי פִּ ְשׁ ִﬠי ְפּ ִרי ִב ְטנִי חַ ַטּאת נ ְַפ ִשׁי:
י־שׁמֶ ן הַ אֶ תֵּ ן ְבּ ִ
6:7הֲ י ְִרצֶה יְהוָה ְבּאַ לְ פֵ י אֵ ילִ ים ְבּ ִר ְבבוֹת נַחֲ לֵ ָ
וֹרשׁ ִמ ְמּ כִּ י ִאם־ﬠֲשׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט וְאַ הֲ בַ ת חֶ סֶ ד וְהַ צְ נֵﬠַ לֶ כֶת ﬠִ ם־אֱ הֶ י :
וּמה־יְהוָה דּ ֵ
ִ 6:8הגִּ יד לְ אָ ָדם ַמה־טּוֹב ָ
וּמי יְﬠָ ָדהּ:
ְתוּשׁיָּה ִי ְראֶ ה ְשׁ ֶמ ִשׁ ְמעוּ מַ ֶטּה ִ
6:9קוֹל יְהוָה לָ ﬠִ יר ִי ְק ָרא ו ִ
6:10עוֹד הַ ִאשׁ בֵּ ית ָר ָשׁע ֹאצְ רוֹת ֶר ַשׁע וְאֵ יפַ ת ָרזוֹן זְ עוּמָ ה:
וּבכִ יס אַ ְבנֵי ִמ ְרמָ ה:
6:11הַ אֶ זְ כֶּה ְבּמ ֹאזְ נֵי ֶר ַשׁע ְ
וּלשׁוֹנָם ְר ִמיָּה ְבּ ִפיהֶ ם:
רוּ־שׁ ֶקר ְ
ָ
6:12אֲ ֶשׁר ﬠ ֲִשׁ ֶיריהָ ָמ ְלאוּ חָ ָמס וְיֹ ְשׁבֶ יהָ ִדּ ְבּ
ֹאת :
כּוֹת הַ ְשׁמֵ ם ﬠַ ל־חַ טּ ֶ
יתי הַ ֶ
ְ 6:13וגַם־אֲ נִי הֶ חֱ לֵ ִ
6:14אַ תָּ ה ת ֹאכַל ְול ֹא ִת ְשׂבָּ ע ְוי ְֶשׁחֲ ְבּ ִק ְרבֶּ וְתַ סֵּ ג וְל ֹא תַ פְ לִ יט וַאֲ ֶשׁר ְתּפַ לֵּ ט לַ חֶ ֶרב אֶ ֵתּן:
6:15אַ ָתּה ִתזְ ַרע ְול ֹא ִת ְקצוֹר אַ תָּ ה ִת ְד ֹר ־ ַזיִת ְול ֹא־תָ סוּ ֶשׁ ֶמן ו ְִתירוֹשׁ ְול ֹא ִת ְשׁ ֶתּה־ ָיּיִן:
מﬠֲצוֹתָ ם ְל ַמﬠַ ן ִתּ ִתּי א ְֹת ְל ַשׁ ָמּה וְיֹ ְשׁבֶ יהָ ִל ְשׁ ֵר ָקה
ֲשׂה בֵ ית־אַ ְחאָ ב וַתֵּ לְ כוּ ְבּ ֹ
ְ 6:16וי ְִשׁתַּ מֵּ ר חֻ קּוֹת ﬠָ ְמ ִרי ְוכֹל מַ ﬠ ֵ
וְחֶ ְרפַּ ת ﬠַ ִמּים ִתּ ָשּׂאוּ:
כּוּרה ִאוְּ ָתה נ ְַפ ִשׁי:
י־קיִץ כְּ עֹלְ ת בָּ צִ יר אֵ ין־אֶ ְשׁכּוֹל לֶ אֱ כוֹל ִבּ ָ
ִיתי כְּ אָ ְספֵּ ַ
7:1אַ ְללַ י ִלי כִּ י הָ י ִ
7:2אָ בַ ד חָ ִסיד ִמן־הָ אָ ֶרץ ְוי ָָשׁר בָּ אָ ָדם אָ יִן כֻּלָּ ם ְל ָד ִמים יֶאֱ רֹבוּ ִאישׁ אֶ ת־אָ ִחיהוּ יָצוּדוּ חֵ ֶרם:
יטיב הַ ַשּׂר שֹׁאֵ ל וְהַ שֹּׁפֵ ט בַּ ִשׁלּוּם וְהַ גָּדוֹל דֹּבֵ ר הַ וַּת נ ְַפשׁוֹ הוּא וַיְﬠַ ְבּתוּהָ :
7:3ﬠַ ל־הָ ַרע כַּפַּ יִם לְ הֵ ִ
7:4טוֹבָ ם כְּ חֵ ֶדק י ָָשׁ ר ִמ ְמּסוּכָה יוֹם ְמצַפֶּ י פְּ ֻק ָדּ ְת בָ אָ ה ﬠַ תָּ ה ִת ְהיֶה ְמבוּכ ָָתם:
יק ְשׁמֹר ִפּ ְתחֵ י־פִ י :
שּׁכֶבֶ ת חֵ ֶ
ל־תּ ְב ְטחוּ ְבּאַ לּוּף ִמ ֹ
7:5אַ ל־תַּ אֲ ִמינוּ ְב ֵרﬠַ אַ ִ
7:6כִּ י־בֵ ן ְמנַבֵּ ל אָ ב בַּ ת ָקמָ ה ְב ִא ָמּהּ כַּלָּ ה בַּ חֲ מֹתָ הּ אֹ יְבֵ י ִאישׁ אַ ְנ ֵשׁי בֵ יתוֹ:
אוֹחילָ ה לֵ א הֵ י י ְִשׁﬠִ י י ְִשׁ ָמﬠֵ נִי אֱ הָ י:
7:7וַאֲ נִי בַּ יהוָה אֲ צַפֶּ ה ִ
ל־תּ ְשׂ ְמ ִחי אֹ י ְַב ִתּי ִלי כִּ י נָפַ ְל ִתּי ָק ְמ ִתּי כִּ י־אֵ ֵשׁב בַּ חֹ ֶשׁ יְהוָה אוֹר ִלי:
7:8אַ ִ

יבי וְﬠָ ָשׂה ִמ ְשׁפָּ ִטי יוֹצִ יאֵ נִי לָ אוֹר אֶ ְראֶ ה ְבּצִ ְד ָקתוֹ:
אתי לוֹ ﬠַ ד אֲ ֶשׁר י ִָריב ִר ִ
7:9זַﬠַ ף יְהוָה אֶ ָשּׂא כִּ י חָ טָ ִ
אֹמ ָרה אֵ לַ י אַ יּוֹ יְהוָה אֱ הָ ִי ﬠֵ ינַי ִתּ ְראֶ ינָּה בָּ הּ ﬠַ תָּ ה ִתּ ְהיֶה לְ ִמ ְר ָמס כְּ ִטיט
בוּשׁה הָ ְ
ָ
וּתכַסֶּ הָ
ְת ֶרא אֹ י ְַב ִתּי ְ
7:10ו ֵ
חוּצוֹת:
7:11יוֹם לִ ְבנוֹת גְּ ֵד ָר ִי יוֹם הַ הוּא י ְִרחַ ק־חֹ ק:
7:12יוֹם הוּא וְﬠָ ֶדי יָבוֹא לְ ִמנִּי אַ שּׁוּר וְﬠָ ֵרי מָ צוֹר וּלְ ִמנִּי מָ צוֹר וְﬠַ ד־נָהָ ר ְויָם ִמיָּם וְהַ ר הָ הָ ר:
7:13וְהָ יְתָ ה הָ אָ ֶרץ לִ ְשׁמָ מָ ה ﬠַ ל־יֹ ְשׁבֶ יהָ ִמפְּ ִרי מַ ﬠַ לְ לֵ יהֶ ם:
ימי עוֹלָ ם:
ְ 7:14רﬠֵ ה ﬠַ ְמּ ְב ִשׁ ְבטֶ צ ֹאן נַחֲ לָ תֶ שֹׁכְ נִי לְ בָ ָדד יַﬠַ ר ְבּתוֹ כּ ְַרמֶ ל י ְִרעוּ בָ ָשׁן וְגִ ְלﬠָ ד כִּ ֵ
ֵאת מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אַ ְראֶ נּוּ נִפְ לָ אוֹת:
7:15כִּ ימֵ י צ ְ
בוּרתָ ם י ִָשׂימוּ יָד ﬠַ ל־פֶּ ה אָ זְ נֵיהֶ ם תֶּ חֱ ַר ְשׁנָה:
7:16י ְִראוּ גוֹיִם ְויֵבֹשׁוּ ִמכֹּל גְּ ָ
7:17יְלַ חֲ כוּ ﬠָ פָ ר ַכּנָּחָ שׁ כְּ זֹחֲ לֵ י אֶ ֶרץ י ְִרגְּ זוּ ִמ ִמּ ְסגְּ רֹתֵ יהֶ ם אֶ ל־יְהוָה אֱ הֵ ינוּ י ְִפחָ דוּ ְוי ְִראוּ ִממֶּ ךָּ:
ֹשׂא ﬠָ ון וְעֹבֵ ר ﬠַ ל־פֶּ ַשׁע לִ ְשׁאֵ ִרית נַחֲ לָ תוֹ ל ֹא־הֶ חֱ זִ יק לָ ﬠַ ד אַ פּוֹ כִּ י־חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הוּא:
ִ 7:18מי־אֵ ל כָּמוֹ נ ֵ
ֹתינוּ וְתַ ְשׁלִ י ִבּ ְמצֻלוֹת יָם כָּל־חַ טּ ֹאותָ ם:
7:19יָשׁוּב י ְַרחֲ מֵ נוּ יִכְ בֹּשׁ ﬠֲונ ֵ
ִ 7:20תּתֵּ ן אֱ מֶ ת לְ יַﬠֲקֹב חֶ סֶ ד לְ אַ ְב ָרהָ ם אֲ ֶשׁר־ ִנ ְשׁבַּ ﬠְ תָּ לַ אֲ בֹתֵ ינוּ ִמימֵ י ֶק ֶדם:
 Nahumנחום
1:1מַ ָשּׂא נִי ְנוֵה סֵ פֶ ר חֲ זוֹן נַחוּם הָ אֶ לְ קֹ ִשׁי:
1:2אֵ ל ַקנּוֹא ְונ ֵֹקם יְהוָה נ ֵֹקם יְהוָה וּבַ ﬠַ ל חֵ מָ ה נ ֵֹקם יְהוָה ְל ָצ ָריו וְנוֹטֵ ר הוּא ְל ֹאיְבָ יו:
וּב ְשׂﬠָ ָרה ַדּ ְרכּוֹ וְﬠָ נָן אֲ בַ ק ַרגְ לָ יו:
1:3יְהֹ וָה אֶ ֶר אַ פַּ יִם וגדול־וּגְ ָדל־כֹּחַ ְונ ֵַקּה ל ֹא ְינ ֶַקּה יְהוָה ְבּסוּפָ ה ִ
1:4גּוֹﬠֵ ר בַּ יָּם ַויּ ְַבּ ֵשׁהוּ ְוכָל־הַ נְּהָ רוֹת הֶ חֱ ִריב אֻ ְמלַ ל בָּ ָשׁן ְוכ ְַרמֶ ל וּפֶ ַרח ְלבָ נוֹן אֻ ְמלָ ל:
מגָגוּ ו ִַתּ ָשּׂא הָ אָ ֶרץ ִמפָּ נָיו וְתֵ בֵ ל ְוכָל־יֹ ְשׁבֵ י בָ הּ:
1:5הָ ִרים ָרﬠֲשׁוּ ִממֶּ נּוּ וְהַ גְּ בָ עוֹת ִה ְת ֹ
וּמי יָקוּם בַּ חֲ רוֹן אַ פּוֹ חֲ מָ תוֹ נ ְִתּכָה כָאֵ שׁ וְהַ צּ ִֻרים נ ְִתּצוּ ִמ ֶמּנּוּ:
1:6לִ פְ נֵי זַﬠְ מוֹ ִמי יַﬠֲמוֹד ִ
1:7טוֹב יְהוָה לְ מָ עוֹז ְבּיוֹם ָצ ָרה וְיֹ ֵדﬠַ חֹ סֵ י בוֹ:
ֲשׂה ְמקוֹמָ הּ ְו ֹאיְבָ יו י ְַר ֶדּף־חֹ ֶשׁ :
וּב ֶשׁטֶ ף עֹבֵ ר כָּלָ ה יַﬠ ֶ
ְ 1:8
ֹא־תקוּם פַּ ﬠֲמַ יִם צָ ָרה:
ה־תּחַ ְשּׁבוּן אֶ ל־יְהוָה כָּלָ ה הוּא עֹ ֶשׂה ל ָ
ַ 1:9מ ְ
בוּאים אֻ כְּ לוּ כְּ ַקשׁ יָבֵ שׁ מָ לֵ א:
ד־ס ִירים ְסבֻכִ ים וּכְ סָ ְבאָ ם ְס ִ
1:10כִּ י ﬠַ ִ
ִ 1:11ממֵּ יָצָא חֹ ֵשׁב ﬠַ ל־יְהוָה ָרﬠָ ה יֹ ﬠֵ ץ ְבּ ִליָּﬠַ ל:
ם־שׁלֵ ִמים ְוכֵן ַר ִבּים ְוכֵן נָגֹ זּוּ וְﬠָ בָ ר ְוﬠִ נּ ִִת ל ֹא אֲ ﬠַ ֵנּ עוֹד:
1:12כֹּה אָ ַמר יְהוָה ִא ְ
וּמוֹסרֹתַ ִי אֲ נַתֵּ ק:
ְ
1:13וְﬠַ תָּ ה אֶ ְשׁבֹּר מֹטֵ הוּ מֵ ﬠָ לָ ִי
1:14וְצִ וָּה ﬠָ לֶ י יְהוָה ל ֹא־יִזָּ ַרע ִמ ִשּׁ ְמ עוֹד ִמבֵּ ית אֱ הֶ י אַ כְ ִרית פֶּ סֶ ל וּמַ סֵּ כָה אָ ִשׂים ִק ְב ֶר כִּ י ַקלּוֹ ָת:
יוֹסיף עוֹד
ְהוּדה חַ ַגּ ִי ַשׁ ְלּ ִמי נ ְָד ָר ִי כִּ י ל ֹא ִ
ִ 2:1הנֵּה ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵ י ְמבַ ֵשּׂר מַ ְשׁ ִמיﬠַ ָשׁלוֹם חָ גִּ י י ָ
לעבור־לַ ﬠֲבָ ר־בָּ ְבּ ִליַּﬠַ ל ֻכּ ה נִכְ ָרת:
ה־ד ֶר חַ ֵזּק מָ ְת ַנ ִים אַ ֵמּץ כֹּחַ ְמאֹד:
2:2ﬠָ לָ ה מֵ פִ יץ ﬠַ ל־פָּ ַנ ִי נָצוֹר ְמצ ָֻרה ַצפֵּ ֶ
2:3כִּ י ָשׁב יְהוָה אֶ ת־גְּ אוֹן יַﬠֲקֹב כִּ גְ אוֹן י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ְב ָקקוּם בּ ְֹק ִקים וּזְ מ ֵֹריהֶ ם ִשׁחֵ תוּ:
2:4מָ גֵן גִּ בּ ֵֹריהוּ ְמאָ ָדּם אַ ְנ ֵשׁי־חַ יִל ְמתֻ לָּ ִﬠים ְבּאֵ שׁ־פְּ לָ דוֹת הָ ֶרכֶב ְבּיוֹם הֲ כִ ינוֹ וְהַ ְבּ ר ִֹשׁים הָ ְרﬠָ לוּ:
2:5בַּ חוּצוֹת י ְִתהוֹלְ לוּ הָ ֶרכֶב י ְִשׁתַּ ְק ְשׁקוּן בָּ ְרחֹ בוֹת ַמ ְראֵ יהֶ ן כַּלַּ פִּ ִידם כּ ְַבּ ָר ִקים יְרוֹ ֵצצוּ:
חוֹמ ָתהּ וְהֻ כַן הַ סֹּ ֵכ :
ָ
יריו ִיכּ ְָשׁלוּ בהלכותם בַּ הֲ ִליכ ָָתם יְמַ הֲ רוּ
2:6יִזְ כֹּר אַ ִדּ ָ
נִפ ָתּחוּ ְוהַ הֵ יכָל נָמוֹג:
ַ 2:7שׁﬠ ֲֵרי הַ נְּהָ רוֹת ְ
ל־ל ְבבֵ הֶ ן:
2:8וְהֻ צַּב גֻּלְּ תָ ה הֹ ﬠֲלָ תָ ה וְאַ ְמהֹ תֶ יהָ ְמנַהֲ גוֹת כְּ קוֹל יוֹנִים ְמתֹפְ פֹת ﬠַ ִ
ְ 2:9ונִינְ וֵה כִ ְב ֵרכַת־מַ יִם ִמימֵ י ִהיא וְהֵ מָּ ה נ ִָסים ﬠִ ְמדוּ ֲﬠמֹדוּ וְאֵ ין מַ ְפנֶה:
2:10בֹּזּוּ כֶסֶ ף בֹּזּוּ זָהָ ב וְאֵ ין ֵקצֶה לַ ְתּכוּנָה ָכּבֹד ִמכֹּל כְּ לִ י חֶ ְמ ָדּה:
וּפנֵי כֻלָּ ם ִק ְבּצוּ פָ ארוּר:
וּמבֻלָּ ָקה וְלֵ ב נָמֵ ס וּפִ ק ִבּ ְר ַכּיִם וְחַ לְ חָ לָ ה ְבּכָל־מָ ְת ַניִם ְ
בוּקה ְ
וּמ ָ
בּוּקה ְ
ָ 2:11
וּמ ְרﬠֶ ה הוּא לַ כְּ פִ ִרים אֲ ֶשׁר הָ לַ אַ ְריֵה לָ ִביא ָשׁם גּוּר אַ ְריֵה וְאֵ ין ַמחֲ ִריד:
2:12אַ יֵּה ְמעוֹן אֲ ָריוֹת ִ
ֹתיו ְט ֵרפָ ה:
וּמעֹ נ ָ
וּמחַ נֵּק לְ לִ ְב ֹאתָ יו וַיְמַ לֵּ א־טֶ ֶרף חֹ ָריו ְ
2:13אַ ְריֵה טֹ ֵרף ְבּ ֵדי גֹ רוֹתָ יו ְ
ִשּׁ ַמ ע
ִ 2:14ה ְננִי אֵ לַ ִי נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת ו ְִה ְבﬠַ ְר ִתּי בֶ ﬠָ ָשׁן ִרכְ בָּ הּ וּכְ פִ ַיר ִי תּ ֹאכַל חָ ֶרב ו ְִהכְ ַר ִתּי ֵמאֶ ֶרץ ַט ְרפֵּ וְל ֹא־י ָ
עוֹד קוֹל מַ לְ אָ ֵככֵה:
3:1הוֹי ﬠִ יר ָדּ ִמים כֻּלָּ הּ כַּחַ שׁ פֶּ ֶרק ְמלֵ אָ ה ל ֹא י ִָמישׁ טָ ֶרף:
3:2קוֹל שׁוֹט ְוקוֹל ַרﬠַ שׁ אוֹפָ ן וְסוּס דֹּהֵ ר וּמֶ ְרכָּבָ ה ְמ ַר ֵקּ ָדה:
וּב ַרק חֲ נִית ְו רֹב חָ לָ ל ְוכֹבֶ ד פָּ גֶר וְאֵ ין ֵקצֶה לַ גְּ ִויָּה יכשלו ְוכ ְָשׁלוּ ִבּגְ ִויּ ָָתם:
3:3פָּ ָרשׁ מַ ﬠֲלֶ ה וְלַ הַ ב חֶ ֶרב ְ
וּמ ְשׁפָּ חוֹת ִבּכְ ָשׁפֶ יהָ :
מּכ ֶֶרת גּוֹיִם ִבּזְ נוּנֶיהָ ִ
3:4מֵ רֹב זְ נוּנֵי זוֹנָה טוֹבַ ת חֵ ן בַּ ﬠֲלַ ת כְּ ָשׁפִ ים הַ ֹ
וּמ ְמלָ כוֹת ְקלוֹ ֵנ :
יתי גוֹיִם ַמ ְﬠ ֵר ַ
יתי שׁוּלַ ִי ﬠַ ל־פָּ ָנ ִי וְהַ ְראֵ ִ
ִ 3:5הנְ נִי אֵ לַ ִי נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת וְגִ לֵּ ִ

ְשׂ ְמ ִתּי כְּ ר ִֹאי:
3:6ו ְִה ְשׁלַ כְ ִתּי ﬠָ לַ ִי ִשׁ ֻקּצִ ים ְונִבַּ לְ ִתּי ו ַ
3:7וְהָ יָה כָל־רֹאַ ִי יִדּוֹד ִממֵּ וְאָ מַ ר ָשׁ ְדּ ָדה נִי ְנוֵה ִמי יָנוּד לָ הּ מֵ אַ יִן אֲ בַ ֵקּשׁ ְמנַחֲ ִמים לָ :
חוֹמ ָתהּ:
ָ
יט ִבי ִמנּ ֹא אָ מוֹן הַ יֹּ ְשׁבָ ה בַּ יְאֹ ִרים ַמיִם סָ ִביב לָ הּ אֲ ֶשׁר־חֵ יל יָם ִמיָּם
3:8הֲ ֵת ְ
ְלוּבים הָ יוּ ְבּﬠֶ זְ ָר ֵת :
וּמצְ ַריִם וְאֵ ין ֵקצֶה פּוּט ו ִ
3:9כּוּשׁ ﬠָ צְ ָמה ִ
גוֹרל ְוכָל־גְּ דוֹלֶ יהָ
ַם־היא לַ גֹּ לָ ה הָ ְלכָה בַ ֶשּׁ ִבי גַּם עֹלָ לֶ יהָ י ְֻר ְטּשׁוּ ְבּר ֹאשׁ כָּל־חוּצוֹת וְﬠַ ל כָּל־נִכְ בַּ ֶדּיהָ יַדּוּ ָ
3:10גּ ִ
ֻר ְתּקוּ בַ זִּ ִקּים:
3:11גַּם־אַ ְתּ ִתּ ְשׁכְּ ִרי ְתּ ִהי ַנﬠֲלָ מָ ה גַּם־אַ ְתּ ְתּבַ ְק ִשׁי ָמ עוֹז ֵמאוֹיֵב:
ל־פּי אוֹכֵל:
כּוּרים ִאם־יִנּוֹעוּ ְונ ְָפלוּ ﬠַ ִ
־בּ ִ
ָל־מ ְב ָצ ַר ִי ְתּאֵ נִים ﬠִ ם ִ
3:12כּ ִ
ִ 3:13הנֵּה ﬠַ מֵּ נ ִָשׁים ְבּ ִק ְרבֵּ ְל ֹאיְבַ ִי פָּ תוֹחַ נ ְִפ ְתּחוּ ַשׁﬠ ֲֵרי אַ ְרצֵ אָ כְ לָ ה אֵ שׁ ְבּ ִריחָ ִי ך:
3:14מֵ י מָ צוֹר ַשׁאֲ ִבי־לָ חַ זְּ ִקי ִמ ְב ָצ ָר ִי בּ ִֹאי בַ ִטּיט ו ְִר ְמ ִסי בַ חֹ מֶ ר הַ חֲ זִ ִיקי ַמלְ בֵּ ן:
ָ 3:15שׁם תּ ֹאכְ לֵ אֵ שׁ תַּ כְ ִריתֵ חֶ ֶרב תּ ֹאכְ לֵ ַכּיָּלֶ ק ִה ְתכַּבֵּ ד ַכּיֶּלֶ ק ִה ְתכּ ְַבּ ִדי כָּאַ ְרבֶּ ה:
ִ 3:16ה ְרבֵּ ית רֹכְ לַ ִי ִמכּוֹכְ בֵ י הַ ָשּׁ ָמיִם יֶלֶ ק פָּ ַשׁט וַיָּעֹף:
ֹא־נוֹד ע ְמקוֹמוֹ אַ יָּם:
ַ
ְנוֹדד וְל
ִ 3:17מ ְנּז ַָר ִי כָּאַ ְרבֶּ ה ְו ַט ְפ ְס ַר ִי כְּ גוֹב גֹּ בָ י הַ חוֹנִים בַּ גְּ ֵד רוֹת ְבּיוֹם ָק ָרה ֶשׁ ֶמשׁ ז ְָרחָ ה ו ַ
3:18נָמוּ רֹﬠֶ י מֶ לֶ אַ שּׁוּר י ְִשׁכְּ נוּ אַ ִדּ ֶירי ָנ ֹפשׁוּ ﬠַ ְמּ ﬠַ ל־הֶ הָ ִרים וְאֵ ין ְמ ַקבֵּ ץ:
ל־מי ל ֹא־ﬠָ ְב ָרה ָרﬠָ ְת ָתּ ִמיד:
3:19אֵ ין־כֵּהָ ה לְ ִשׁ ְב ֶר נ ְַחלָ ה ַמ ָכּ ֶת כֹּל שׁ ְֹמﬠֵ י ִשׁ ְמ ֲﬠ ָתּ ְקעוּ כַף ﬠָ לֶ י כִּ י ﬠַ ִ
 Habakkukחבקוק
1:1הַ מַּ ָשׂא אֲ ֶשׁר חָ זָה חֲ בַ קּוּק הַ נּ ִָביא:
תוֹשׁיﬠַ :
ִ
1:2ﬠַ ד־אָ נָה יְהוָה ִשׁוּ ְַﬠ ִתּי ְול ֹא ִת ְשׁמָ ע אֶ זְ ﬠַ ק אֵ לֶ י חָ ָמס ְול ֹא
ִשּׂא:
1:3לָ מָּ ה תַ ְראֵ נִי אָ וֶן וְﬠָ מָ ל תַּ ִבּיט ְושֹׁד וְחָ מָ ס לְ נֶגְ ִדּי וַי ְִהי ִריב וּמָ דוֹן י ָ
תּוֹרה ְול ֹא־יֵצֵא לָ ֶנ ַצח ִמ ְשׁפָּ ט כִּ י ָר ָשׁע מַ כְ ִתּיר אֶ ת־הַ ַצּ ִדּיק ﬠַ ל־כֵּן ֵיצֵא ִמ ְשׁפָּ ט ְמﬠ ָֻקּל:
1:4ﬠַ ל־כֵּן תָּ פוּג ָ
ְ 1:5ראוּ בוֹגְ ִדים  1וְהַ ִבּיטוּ ו ְִהתַּ ְמּהוּ ְתּמָ הוּ וָשֹׁמּוּ  2כִּ י אֲ נֹכִ י 3פֹ ﬠַ ל ֹפּﬠֵ ל ִבּימֵ יכֶם ל ֹא תַ אֲ ִמינוּ כִּ י יְסֻ פָּ ר:
נִּמהָ ר הַ הוֹלֵ לְ ֶמ ְרחֲ בֵ י־אֶ ֶרץ לָ ֶר ֶשׁת ִמ ְשׁכָּנוֹת לּ ֹא־לוֹ:
י־ה ְננִי מֵ ִקים אֶ ת־הַ כּ ְַשׂ ִדּים הַ גּוֹי הַ מַּ ר וְהַ ְ
1:6כִּ ִ
וּשׂאֵ תוֹ מֵ אֹתוֹ  4יֵצֵא:
ְנוֹרא הוּא ִממֶּ נּוּ ִמ ְשׁפָּ טוֹ ְ
1:7אָ יֹ ם ו ָ
ֶשׁר חָ שׁ לֶ אֱ כוֹל:
1:8ו ְַקלּוּ ִמנְּמֵ ִרים סוּסָ יו וְחַ דּוּ ִמזְּ אֵ בֵ י ﬠֶ ֶרב וּפָ שׁוּ פָּ ָר ָשׁיו וּפָ ָר ָשׁיו מֵ ָרחוֹק יָבֹאוּ יָﬠֻפוּ כְּ נ ֶ
1:9כֻּ ה לְ חָ מָ ס יָבוֹא ְמגַמַּ ת פְּ נֵיהֶ ם ָק ִדימָ ה וַיֶּאֱ סֹף כַּחוֹל ֶשׁ ִבי:
ָל־מ ְב ָצר י ְִשׂחָ ק וַיִּ צְ ֹבּ ר ﬠָ פָ ר וַיִּ ְלכְּ ָדהּ:
1:10וְהוּא בַּ ְמּלָ כִ ים י ְִת ַקלָּ ס ְורֹזְ נִים ִמ ְשׂחָ ק לוֹ הוּא לְ כ ִ
1:11אָ ז חָ לַ ף רוּחַ וַ ַיּ ֲﬠבֹר וְאָ ֵשׁם זוּ כֹחוֹ לֵ א הוֹ:
1:12הֲ לוֹא אַ תָּ ה ִמ ֶקּ ֶדם יְהוָה אֱ הַ י ְקד ִֹשׁי ל ֹא נָמוּת יְהוָה לְ ִמ ְשׁפָּ ט ַשׂ ְמתּוֹ וְצוּר ְלהוֹכִ יחַ יְסַ ְדתּוֹ:
צַדּיק ִמ ֶמּנּוּ:
ְ 1:13טהוֹר ﬠֵ י ַניִם ֵמ ְראוֹת ָרע וְהַ ִבּיט אֶ ל־ﬠָ מָ ל ל ֹא תוּכָל לָ ָמּה תַ ִבּיט בּוֹגְ ִדים ַתּחֲ ִרישׁ ְבּבַ לַּ ע ָר ָשׁע ִ
ֹשׁל בּוֹ:
ֲשׂה אָ ָדם כִּ ְדגֵי הַ יָּם כְּ ֶר ֶמשׂ ל ֹא־מ ֵ
1:14ו ַַתּﬠ ֶ
1:15כֻּ ה ְבּחַ כָּה הֵ ﬠֲלָ ה ִויְגֹ ֵרהוּ ְבחֶ ְרמוֹ ְויַאַ ְספֵ הוּ ְבּ ִמכְ ַמ ְרתּוֹ ﬠַ ל־כֵּן י ְִשׂמַ ח ְויָגִ יל:
יקטֵּ ר לְ ִמכְ מַ ְרתּוֹ כִּ י בָ הֵ מָּ ה ָשׁמֵ ן חֶ לְ קוֹ וּמַ אֲ כָלוֹ ְבּ ִראָ ה:
1:16ﬠַ ל־כֵּן ְיזַבֵּ חַ לְ חֶ ְרמוֹ ִו ַ
 1:17ﬠַ ל כֵּן י ִָריק חֶ ְרמוֹ תָּ ִמיד לַ הֲ רֹג גּוֹיִם ל ֹא י ְַחמוֹל:
וּמה אָ ִשׁיב ﬠַ ל־תּוֹכ ְַח ִתּי:
ר־בּי ָ
ל־מצוֹר וַאֲ צַפֶּ ה ִל ְראוֹת ַמה־י ְַדבֶּ ִ
ל־מ ְשׁ ַמ ְר ִתּי אֶ ֱﬠמ ָֹדה וְאֶ ְתיַצְּ בָ ה ﬠַ ָ
2:1ﬠַ ִ
קוֹרא בוֹ:
2:2וַ ַיּ ֲﬠ ֵננִי יְהוָה וַיּ ֹאמֶ ר כְּ תוֹב חָ זוֹן וּבָ אֵ ר ﬠַ ל־הַ לֻּחוֹת לְ מַ ﬠַ ן יָרוּץ ֵ
2:3כִּ י עוֹד חָ זוֹן לַ מּוֹﬠֵ ד ְויָפֵ חַ לַ ֵקּץ ְול ֹא ְי ַכזֵּב ִאם־י ְִתמַ ְהמָ הּ חַ כֵּה־לוֹ כִּ י־ב ֹא יָב ֹא ְול ֹא יְאַ חֵ ר:
ְצַדּיק בֶּ אֱ מוּנַת  7י ְִחיֶה:
ִ 2:4הנֵּה כּ ְָלאָ ה 5ל ֹא־י ְָשׁ ָרה נַפְ ִשׁי 6בּוֹ ו ִ
2:5וְאַ ף כִּ י־הוֹן 1י ְִבגּוֹד  2גֶּבֶ ר י ִָהיר ְול ֹא ִי ְנוֶה אֲ ֶשׁר ִה ְר ִחיב כִּ ְשׁאוֹל נַפְ שׁוֹ וְהוּא כ ַָמּוֶת ְול ֹא י ְִשׂבָּ ע ַויֶּאֱ סֹ ף אֵ לָ יו
כָּל־הַ גּוֹיִם וַיִּ ְקבֹּץ אֵ לָ יו כָּל־הָ ﬠַ ִמּים:
 MTבַ גּוֹיִם  LXX and Acts 13:41 //בוֹגְ ִדים 5

1

) ְתּמָ הוּ ְושֹׁמּוּ(  LXX and Acts 13:41 // omit MTוָשֹׁמּוּ 5

2

)כִּ י אֲ נֹכִ י(  LXX and Acts 13:41 // omit MTאֲ נֹכִ י 5

3

וּשׂאֵ תוֹ ֵמאֹתוֹ(  LXX // omit MTמֵ אֹתוֹ 7
) ְ

4

 MTﬠ ְֻפּלָ ה  LXX and Hebrews 10:38 cf Haggai 1:10 //כָּלְ אָ ה 4
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 MTנ ְַפשׁוֹ  Hebrew Ms LXX and Hebrews 10:38 //נַפְ ִשׁי 4
 MTבֶּ אֱ מוּנָתוֹ  LXX(W(c) 763* 130-311 106) Mss and Romans 1:17; Galatians 3:11; Hebrews 10:38 //בֶּ אֱ מוּנַת 4
LXX
6

7

ד־מ ַתי וּמַ כְ ִבּיד ﬠָ לָ יו ﬠַ ְב ִטיט:
וּמלִ יצָה ִחידוֹת לוֹ ְוי ֹאמַ ר הוֹי הַ ַמּ ְרבֶּ ה לּ ֹא־לוֹ ﬠַ ָ
ִשּׂאוּ ְ
2:6הֲ לוֹא־אֵ לֶּ ה כֻלָּ ם ﬠָ לָ יו מָ ָשׁל י ָ
2:7הֲ לוֹא פֶ תַ ע יָקוּמוּ נ ְֹשׁכֶי ְו ִי ְקצוּ ְמזַﬠְ זְ ﬠֶ י וְהָ יִיתָ לִ ְמ ִשׁסּוֹת לָ מוֹ:
ְשׁלּוּ כָּל־יֶתֶ ר ﬠַ ִמּים ִמ ְדּמֵ י אָ ָדם וַחֲ ַמס־אֶ ֶרץ ִק ְריָה ְוכָל־יֹ ְשׁבֵ י בָ הּ:
2:8כִּ י אַ תָּ ה ַשׁלּוֹתָ גּוֹיִם ַר ִבּים י ָ
ַף־רע:
2:9הוֹי ֹבּ ֵצﬠַ בֶּ ַצע ָרע לְ בֵ יתוֹ לָ שׂוּם בַּ מָּ רוֹם ִקנּוֹ לְ ִה ָנּצֵל ִמכּ ָ
ֹשׁת לְ בֵ יתֶ ְקצוֹת־ﬠַ ִמּים ַר ִבּים וְחוֹטֵ א נַפְ ֶשׁ :
2:10יָﬠַ צְ תָּ בּ ֶ
2:11כִּ י־אֶ בֶ ן ִמ ִקּיר ִתּזְ ﬠָ ק ְוכָפִ יס מֵ ﬠֵ ץ יַ ֲﬠ ֶננָּה:
2:12הוֹי ֹבּנֶה ﬠִ יר ְבּ ָד ִמים וְכוֹנֵן ִק ְריָה ְבּﬠַ וְלָ ה:
י־ריק יִﬠָ פוּ:
2:13הֲ לוֹא ִהנֵּה ֵמאֵ ת יְהוָה צְ בָ אוֹת ְויִיגְ עוּ ﬠַ ִמּים ְבּ ֵדי־אֵ שׁ וּלְ אֻ ִמּים ְבּ ֵד ִ
2:14כִּ י ִתּ ָמּלֵ א הָ אָ ֶרץ לָ ַדﬠַ ת אֶ ת־כְּ בוֹד יְהוָה כַּמַּ יִם ְיכַסּוּ ﬠַ ל־יָם:
עוֹריהֶ ם:
ל־מ ֵ
2:15הוֹי מַ ְשׁ ֵקה ֵרﬠֵ הוּ ְמסַ פֵּ חַ חֲ מָ ְת וְאַ ף ַשׁכֵּר לְ מַ ﬠַ ן הַ ִבּיט ﬠַ ְ
בוֹד :
יקלוֹן ﬠַ ל־כְּ ֶ
ָ 2:16שׂבַ ﬠְ תָּ ָקלוֹן ִמכָּבוֹד ְשׁתֵ ה גַם־אַ תָּ ה וְהֵ ﬠָ ֵרלִ 3תּסּוֹב ﬠָ לֶ י כּוֹס י ְִמין יְהוָה ו ְִק ָ
יתן ִמ ְדּ ֵמי אָ ָדם וַחֲ ַמס־אֶ ֶרץ ִק ְריָה ְוכָל־יֹ ְשׁבֵ י בָ הּ:
2:17כִּ י חֲ ַמס ְלבָ נוֹן ְיכַסֶּ ָךּ ְושֹׁד ְבּהֵ מוֹת י ְִח ַ
ילים ִא ְלּ ִמים:
וּמוֹרה ָשּׁ ֶקר כִּ י בָ טַ ח יֹ צֵר יִצְ רוֹ ﬠָ לָ יו לַ ﬠֲשׂוֹת אֱ ִל ִ
ֶ
2:18מָ ה־הוֹﬠִ יל פֶּ סֶ ל כִּ י פְ סָ לוֹ יֹ צְ רוֹ מַ סֵּ כָה
יוֹרה ִהנֵּה־הוּא תָּ פוּשׂ זָהָ ב וָכֶסֶ ף ְוכָל־רוּחַ אֵ ין ְבּ ִק ְרבּוֹ:
עוּרי לְ אֶ בֶ ן דּוּמָ ם הוּא ֶ
2:19הוֹי אֹמֵ ר לָ ﬠֵ ץ הָ ִקי ָצה ִ
2:20וַיהוָה ְבּהֵ יכַל ָק ְדשׁוֹ הַ ס ִמפָּ נָיו כָּל־הָ אָ ֶרץ:
ְ 3:1תּפִ לָּ ה לַ חֲ בַ קּוּק הַ נּ ִָביא ﬠַ ל ִשׁגְ יֹ נוֹת:
תּוֹדיﬠַ ְבּ ֹרגֶז ַרחֵ ם ִתּזְ כּוֹר:
אתי יְהוָה פָּ ﬠָ לְ ְבּ ֶק ֶרב ָשׁנִים חַ יֵּיהוּ ְבּ ֶק ֶרב ָשׁנִים ִ
3:2יְהוָה ָשׁמַ ﬠְ ִתּי ִשׁ ְמ ֲﬠ י ֵָר ִ
וּת ִהלָּ תוֹ ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ:
ארן סֶ לָ ה כִּ סָּ ה ָשׁמַ יִם הוֹדוֹ ְ
3:3אֱ לוֹהַ ִמתֵּ ימָ ן יָבוֹא ְו ָקדוֹשׁ מֵ הַ ר־פָּ ָ
ְשׁם חֶ ְביוֹן ﬠֻזֹּ ה:
ְ 3:4ו ֹנגַה כָּאוֹר ִתּ ְהיֶה ַק ְר ַניִם ִמיָּדוֹ לוֹ ו ָ
3:5לְ פָ נָיו יֵלֶ ָדּבֶ ר ְויֵ ֵצא ֶר ֶשׁף לְ ַרגְ לָ יו:
3:6ﬠָ מַ ד וַ ְימ ֶֹדד אֶ ֶרץ ָראָ ה וַיַּתֵּ ר גּוֹיִם וַיִּ ְת ֹפּצְ צוּ הַ ְר ֵרי־ﬠַ ד ַשׁחוּ גִּ ְבעוֹת עוֹלָ ם הֲ ִליכוֹת עוֹלָ ם לוֹ:
כוּשׁן י ְִרגְּ זוּן ְי ִריעוֹת אֶ ֶרץ ִמ ְדיָן:
ָ
יתי אָ הֳ לֵ י
3:7תַּ חַ ת אָ וֶן ָר ִא ִ
ֹתי יְשׁוּﬠָ ה:
3:8הֲ ִבנְהָ ִרים חָ ָרה יְהוָה ִאם בַּ נְּהָ ִרים אַ פֶּ ִאם־בַּ יָּם ﬠֶ ְב ָרתֶ כִּ י ִת ְרכַּב ﬠַ ל־סוּסֶ י ַמ ְרכְּ ב ֶ
3:9ﬠֶ ְריָה תֵ עוֹר ַק ְשׁתֶּ ְשׁ ֻבעוֹת מַ טּוֹת אֹמֶ ר סֶ לָ ה נְהָ רוֹת ְתּבַ ַקּע־אָ ֶרץ:
ָשׂא:
ָ 3:10ראוּ י ִָחילוּ הָ ִרים ז ֶֶרם מַ יִם ﬠָ בָ ר נָתַ ן ְתּהוֹם קוֹלוֹ רוֹם י ֵָדיהוּ נ ָ
ֶ 3:11שׁמֶ שׁ י ֵָרחַ ﬠָ מַ ד זְ בֻלָ ה לְ אוֹר ִחצֶּי יְהַ לֵּ כוּ לְ ֹנגַהּ ְבּ ַרק חֲ נִיתֶ :
ְ 3:12בּזַﬠַ ם ִתּצְ ﬠַ ד־אָ ֶרץ ְבּאַ ף תָּ דוּשׁ גּוֹיִם:
ת־מ ִשׁיחֶ מָ חַ צְ תָּ רּ ֹאשׁ ִמבֵּ ית ָר ָשׁע ﬠָ רוֹת יְסוֹד ﬠַ ד־צַ וָּאר סֶ לָ ה:
ְ
3:13יָצָאתָ לְ י ֵַשׁע ﬠַ מֶּ לְ י ֵַשׁע אֶ
3:14נ ַָק ְבתָּ ְבמַ טָּ יו ר ֹאשׁ פרזו פְּ ָרזָיו י ְִסﬠֲרוּ לַ הֲ פִ י ֵצנִי ﬠֲלִ יצֻתָ ם כְּ מוֹ־לֶ אֱ כֹל ﬠָ נִי בַּ ִמּ ְס ָתּר:
ָ 3:15דּ ַרכְ תָּ בַ יָּם סוּסֶ י חֹ מֶ ר ַמיִם ַר ִבּים:
ָ 3:16שׁמַ ﬠְ ִתּי ו ִַתּ ְרגַּז ִבּ ְטנִי לְ קוֹל ָצלֲלוּ ְשׂפָ תַ י יָבוֹא ָר ָקב בַּ ֲﬠצָמַ י וְתַ ְח ַתּי אֶ ְרגָּז אֲ ֶשׁ ר אָ נוּחַ ְליוֹם ָצ ָרה לַ ﬠֲלוֹת ְלﬠַ ם
ְגוּדנּוּ:
י ֶ
וּשׁ ֵדמוֹת ל ֹא־ﬠָ ָשׂה אֹ כֶל ָגּזַר ִמ ִמּכְ לָ ה צ ֹאן וְאֵ ין
ֲשׂה־ ַזיִת ְ
ֹא־תפְ ָרח ְואֵ ין יְבוּל בַּ גְּ פָ נִים כִּ חֵ שׁ ַמﬠ ֵ
י־תאֵ נָה ל ִ
3:17כִּ ְ
בָּ ָקר בָּ ְרפָ ִתים:
3:18וַאֲ נִי בַּ יהוָה אֶ ﬠְ לוֹזָה אָ גִ ילָ ה בֵּ א הֵ י י ְִשׁ ִﬠי:
ינוֹתי:
ָשׂם ַרגְ לַ י כָּאַ יָּלוֹת וְﬠַ ל בָּ מוֹתַ י י ְַד ִר ֵכנִי לַ ְמ ַנ ֵצּחַ ִבּ ְנגִ ָ
3:19יְהוִה אֲ ֹדנָי חֵ ילִ י וַיּ ֶ
 Zephaniahצפניה
ְהוּדה:
ֹאשׁיָּהוּ בֶ ן־אָ מוֹן ֶמלֶ י ָ
ן־חזְ ִקיָּה ִבּימֵ י י ִ
ן־כּוּשׁי בֶ ן־גְּ ַדלְ יָה בֶּ ן־אֲ מַ ְריָה בֶּ ִ
ִ
ְ 1:1דּבַ ר־יְהוָה אֲ ֶשׁ ר הָ יָה אֶ ל־צְ פַ ְניָה בֶּ
1:2אָ סֹף אָ סֵ ף כֹּל מֵ ﬠַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָד ָמה נְאֻ ם־יְהוָה:
וּבהֵ מָ ה אָ סֵ ף עוֹף־הַ ָשּׁמַ יִם ְוּדגֵי הַ יָּם וְהַ ַמּכְ ֵשׁלוֹת אֶ ת־הָ ְר ָשׁ ִﬠים ו ְִהכְ ַר ִתּי אֶ ת־הָ אָ ָדם מֵ ﬠַ ל פְּ נֵי
1:3אָ סֵ ף אָ ָדם ְ
הָ אֲ ָד ָמה נְאֻ ם־יְהוָה:
ת־שׁם הַ כְּ מָ ִרים
ֵ
ת־שׁאָ ר הַ בַּ ﬠַ ל אֶ
ְ
רוּשׁלָ ִם ו ְִהכְ ַר ִתּי ִמן־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה אֶ
ָל־יוֹשׁבֵ י ְי ָ
ְ
ְהוּדה וְﬠַ ל כּ
יתי י ִָדי ﬠַ ל־י ָ
ְ 1:4ונ ִָט ִ
ﬠִ ם־הַ כֹּהֲ נִים:
1:5וְאֶ ת־הַ ִמּ ְשׁתַּ חֲ וִים ﬠַ ל־הַ גַּגּוֹת לִ צְ בָ א הַ ָשּׁמָ יִם וְאֶ ת־הַ ִמּ ְשׁ ַתּחֲ וִים הַ ִנּ ְשׁבָּ ִﬠים לַ יהוָה וְהַ נִּ ְשׁבָּ ﬠִ ים ְבּ ִמ ְלכֹּם:
ֹא־ב ְקשׁוּ אֶ ת־יְהוָה ְול ֹא ְד ָרשֻׁ הוּ:
1:6וְאֶ ת־הַ נְּסוֹגִ ים ֵמאַ חֲ ֵרי יְהוָה וַאֲ ֶשׁר ל ִ
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1:7הַ ס ִמפְּ נֵי אֲ ֹדנָי יְהוִה כִּ י ָקרוֹב יוֹם יְהוָה כִּ י־הֵ כִ ין יְהוָה זֶבַ ח ִה ְק ִדּישׁ ְק ֻראָ יו:
ל־בּנֵי הַ מֶּ לֶ וְﬠַ ל ָכּל־הַ ְב ִשׁים מַ ְלבּוּשׁ נָכְ ִרי:
1:8וְהָ יָה ְבּיוֹם זֶבַ ח יְהוָה וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ל־הַ ָשּׂ ִרים וְﬠַ ְ
וּמ ְר ָמה:
1:9וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ל כָּל־הַ דּוֹלֵ ג ﬠַ ל־הַ ִמּ ְפתָּ ן בַּ יּוֹם הַ הוּא הַ ְמ ַמ ְל ִאים בֵּ ית אֲ ֹדנֵיהֶ ם חָ ָמס ִ
ְשׁבֶ ר גָּדוֹל ֵמהַ גְּ בָ עוֹת:
1:10וְהָ יָה בַ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה קוֹל צְ ﬠָ ָקה ִמ ַשּׁﬠַ ר הַ ָדּגִ ים וִילָ לָ ה ִמן־הַ ִמּ ְשׁ ֶנה ו ֶ
1:11הֵ ילִ ילוּ יֹ ְשׁבֵ י הַ מַּ כְ תֵּ שׁ כִּ י נ ְִדמָ ה כָּל־ﬠַ ם כְּ נַﬠַ ן נִכְ ְרתוּ כָּל־ ְנ ִטילֵ י כָסֶ ף:
אֹמ ִרים
ל־שׁ ְמ ֵריהֶ ם הָ ְ
רוּשׁלַ ִם בַּ נֵּרוֹת וּפָ ַק ְד ִתּי ﬠַ ל־הָ אֲ נ ִָשׁים הַ קֹּפְ ִאים ﬠַ ִ
1:12וְהָ יָה בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא אֲ חַ פֵּ שׂ אֶ ת־ ְי ָ
ֵיטיב יְהוָה ְול ֹא י ֵָרﬠַ :
ִבּלְ בָ בָ ם ל ֹא־י ִ
1:13וְהָ יָה חֵ ילָ ם ִל ְמ ִשׁסָּ ה וּבָ תֵּ יהֶ ם לִ ְשׁ ָממָ ה וּבָ נוּ בָ ִתּים וְל ֹא י ֵֵשׁבוּ ְונ ְָטעוּ כְ ָר ִמים וְל ֹא י ְִשׁתּוּ אֶ ת־יֵי ָנם:
ָ 1:14קרוֹב יוֹם־יְהוָה הַ גָּדוֹל ָקרוֹב וּמַ הֵ ר ְמ ֹאד קוֹל יוֹם ְיהוָה ַמר צ ֵֹרחַ ָשׁם גִּ בּוֹר:
וּמשׁוֹאָ ה יוֹם חֹ ֶשׁ וַאֲ פֵ לָ ה יוֹם ﬠָ נָן וַﬠ ֲָרפֶ ל:
צוּקה יוֹם שֹׁאָ ה ְ
וּמ ָ
1:15יוֹם ﬠֶ ְב ָרה הַ יּוֹם הַ הוּא יוֹם ָצ ָרה ְ
וּתרוּﬠָ ה ﬠַ ל הֶ ﬠָ ִרים הַ ְבּצֻרוֹת וְﬠַ ל הַ פִּ נּוֹת הַ גְּ בֹהוֹת:
1:16יוֹם שׁוֹפָ ר ְ
1:17וַהֲ ֵצר ִֹתי לָ אָ ָדם וְהָ לְ כוּ כַּﬠִ ו ְִרים כִּ י לַ יהוָה חָ טָ אוּ וְשֻׁ פַּ ָדּ ָמם כֶּﬠָ פָ ר וּלְ חֻ ָמם כַּגְּ לָ ִלים:
וּבאֵ שׁ ִקנְאָ תוֹ ֵתּאָ כֵל כָּל־הָ אָ ֶרץ כִּ י־כָלָ ה
1:18גַּם־כּ ְַספָּ ם גַּם־זְ הָ בָ ם ל ֹא־יוּכַל ְלהַ צִּ ילָ ם ְבּיוֹם ﬠֶ ְב ַרת יְהוָה ְ
ֲשׂה אֵ ת כָּל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ:
־נִבהָ לָ ה יַﬠ ֶ
ְ
אַ
קוֹשׁשׁוּ וָקוֹשּׁוּ הַ גּוֹי ל ֹא נִכְ סָ ף:
ִ 2:1ה ְת ְ
ְ 2:2בּטֶ ֶרם לֶ ֶדת חֹ ק כְּ מֹץ ﬠָ בַ ר יוֹם ְבּ ֶט ֶרם ל ֹא־יָבוֹא ﬠֲלֵ יכֶם חֲ רוֹן אַ ף־יְהוָה ְבּ ֶט ֶרם ל ֹא־יָבוֹא ﬠֲלֵ יכֶם יוֹם אַ ף־יְהוָה:
2:3בַּ ְקּשׁוּ אֶ ת־יְהוָה כָּל־ﬠַ נְ וֵי הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִמ ְשׁפָּ טוֹ פָּ ﬠָ לוּ בַּ ְקּשׁוּ־צ ֶֶדק בַּ ְקּשׁוּ ֲﬠ ָנוָה אוּלַ י ִתּסָּ ְתרוּ ְבּיוֹם אַ ף־יְהוָה:
2:4כִּ י ﬠַ ָזּה ﬠֲזוּבָ ה ִת ְהיֶה וְאַ ְשׁ ְקלוֹן לִ ְשׁמָ מָ ה אַ ְשׁדּוֹד בַּ צָּהֳ ַריִם ְיג ְָרשׁוּהָ וְﬠֶ ְקרוֹן ֵתּﬠָ ֵקר:
יוֹשׁב:
2:5הוֹי יֹ ְשׁבֵ י חֶ בֶ ל הַ יָּם גּוֹי כְּ ֵר ִתים ְדּבַ ר־יְהוָה ﬠֲלֵ יכֶם כְּ נַﬠַ ן אֶ ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְהַ אֲ בַ ְד ִתּי ֵמאֵ ין ֵ
2:6וְהָ יְתָ ה חֶ בֶ ל הַ יָּם נְות כְּ רֹת ר ִֹﬠים וְגִ ְד רוֹת צ ֹאן:
ְשׁב
ְהוּדה ﬠֲלֵ יהֶ ם ִי ְרעוּן ְבּבָ ֵתּי אַ ְשׁ ְקלוֹן בָּ ﬠֶ ֶרב י ְִרבָּ צוּן כִּ י י ְִפ ְק ֵדם יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם ו ָ
2:7וְהָ יָה חֶ בֶ ל לִ ְשׁאֵ ִרית בֵּ ית י ָ
שבותם ְשׁ ִביתָ ם:
ָ 2:8שׁמַ ﬠְ ִתּי חֶ ְרפַּ ת מוֹאָ ב וְגִ דּוּפֵ י ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן אֲ ֶשׁר חֵ ְרפוּ אֶ ת־ﬠַ ִמּי וַיַּגְ ִדּילוּ ﬠַ ל־גְּ בוּלָ ם:
מ ָרה ִמ ְמ ַשׁק חָ רוּל
וּבנֵי ﬠַ מּוֹן ַכּ ֲﬠ ֹ
2:9לָ כֵן חַ י־אָ ִני נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל כִּ י־מוֹאָ ב כִּ ְסדֹם ִתּ ְהיֶה ְ
וּשׁמָ מָ ה ﬠַ ד־עוֹלָ ם ְשׁאֵ ִרית ﬠַ ִמּי יְבָ זּוּם ְויֶתֶ ר גוי גּוֹ ִיי ִי ְנחָ לוּם:
וּמכְ ֵרה־מֶ לַ ח ְ
ִ
2:10ז ֹאת לָ הֶ ם תַּ חַ ת גְּ אוֹנָם כִּ י חֵ ְרפוּ וַיַּגְ ִדּלוּ ﬠַ ל־ﬠַ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
נוֹרא יְהוָה ﬠֲלֵ יהֶ ם כִּ י ָרזָה אֵ ת כָּל־אֱ הֵ י הָ אָ ֶרץ ְוי ְִשׁתַּ חֲ ווּ־לוֹ ִאישׁ ִמ ְמּקוֹמוֹ כֹּל ִאיֵּי הַ גּוֹיִם:
ָ 2:11
כּוּשׁים חַ ְללֵ י חַ ְר ִבּי הֵ מָּ ה:
2:12גַּם־אַ תֶּ ם ִ
ְ 2:13ויֵט יָדוֹ ﬠַ ל־ ָצפוֹן וִיאַ בֵּ ד אֶ ת־אַ שּׁוּר ְוי ֵָשׂם אֶ ת־נִי ְנוֵה לִ ְשׁמָ מָ ה צִ יָּה כּ ִַמּ ְדבָּ ר:
ְשׁוֹרר בַּ חַ לּוֹן חֹ ֶרב בַּ סַּ ף כִּ י
ַם־קפֹּ ד ְבּכ ְַפתּ ֶֹריהָ י ִָלינוּ קוֹל י ֵ
ַם־קאַ ת גּ ִ
2:14ו ְָר ְבצוּ ְבתוֹכָהּ ﬠ ֲָד ִרים כָּל־חַ יְתוֹ־גוֹי גּ ָ
אַ ְרזָה ﬠֵ ָרה:
ְתה ְל ַשׁ ָמּה ַמ ְרבֵּ ץ לַ חַ יָּה כֹּל
אֹמ ָרה ִבּלְ בָ בָ הּ אֲ נִי וְאַ פְ ִסי עוֹד אֵ י הָ י ָ
יּוֹשׁבֶ ת לָ בֶ ַטח הָ ְ
2:15ז ֹאת הָ ִﬠיר הָ ﬠַ ִלּיזָה הַ ֶ
עוֹבֵ ר ﬠָ לֶ יהָ י ְִשׁרֹק יָנִיﬠַ יָדוֹ:
3:1הוֹי מ ְֹראָ ה ְו ִנגְ אָ לָ ה הָ ﬠִ יר הַ יּוֹנָה:
3:2ל ֹא ָשׁ ְמﬠָ ה ְבּקוֹל ל ֹא לָ ְקחָ ה מוּסָ ר בַּ יהוָה ל ֹא בָ ָטחָ ה אֶ ל־אֱ הֶ יהָ ל ֹא ָק ֵרבָ ה:
ָ 3:3שׂ ֶריהָ ְב ִק ְרבָּ הּ אֲ ָריוֹת שֹׁאֲ גִ ים שׁ ְֹפ ֶטיהָ זְ אֵ בֵ י ﬠֶ ֶרב ל ֹא ג ְָרמוּ לַ בּ ֶֹקר:
תּוֹרה:
לוּ־קֹדשׁ חָ ְמסוּ ָ
ֶ
3:4נ ְִביאֶ יהָ ֹפּחֲ זִ ים אַ ְנ ֵשׁי בֹּגְ דוֹת כֹּהֲ נֶיהָ ִחלְּ
ֹשׁת:
ֹא־יוֹדﬠַ ﬠַ וָּל בּ ֶ
ֵ
ֲשׂה ﬠַ וְלָ ה בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר ִמ ְשׁפָּ טוֹ יִתֵּ ן לָ אוֹר ל ֹא נ ְֶﬠ ָדּר ְול
3:5יְהוָה צ ִַדּיק ְבּ ִק ְרבָּ הּ ל ֹא יַﬠ ֶ
יוֹשׁב:
י־אישׁ ֵמאֵ ין ֵ
ָשׁמּוּ פִּ נּוֹתָ ם הֶ חֱ ַר ְב ִתּי חוּצוֹתָ ם ִמ ְבּלִ י עוֹבֵ ר ִנצְ דּוּ ﬠָ ֵריהֶ ם ִמ ְבּ ִל ִ
ִ 3:6הכְ ַר ִתּי גוֹיִם נ ַ
אוֹתי ִתּ ְק ִחי מוּסָ ר ְול ֹא־ ִיכּ ֵָרת ְמ עוֹנָהּ כֹּל אֲ ֶשׁר־פָּ ַק ְד ִתּי ﬠָ לֶ יהָ אָ כֵן ִה ְשׁכִּ ימוּ ִה ְשׁ ִחיתוּ כֹּל
־תּ ְיר ִאי ִ
3:7אָ מַ ְר ִתּי אַ ִ
ﬠֲלִ ילוֹתָ ם:
קוּמי לְ ﬠֵ ד כִּ י ִמ ְשׁפָּ ִטי לֶ אֱ סֹף גּוֹיִם לְ ָק ְבצִ י ַמ ְמלָ כוֹת ִל ְשׁ ֹפּ ﬠֲלֵ יהֶ ם ַז ְﬠ ִמי כֹּל חֲ רוֹן
3:8לָ כֵן חַ כּוּ־לִ י נְאֻ ם־יְהוָה לְ יוֹם ִ
אַ ִפּי כִּ י ְבּאֵ שׁ ִקנְאָ ִתי ֵתּאָ כֵל כָּל־הָ אָ ֶרץ:
רוּרה לִ ְקר ֹא כֻלָּ ם ְבּ ֵשׁם יְהוָה לְ ﬠָ ְבדוֹ ְשׁכֶם אֶ חָ ד:
3:9כִּ י־אָ ז אֶ ְה ֹפּ אֶ ל־ﬠַ ִמּים ָשׂפָ ה ְב ָ
יוֹבלוּן ִמ ְנחָ ִתי:
3:10מֵ ﬠֵ בֶ ר ְלנַהֲ ֵרי־כוּשׁ ﬠֲתָ ַרי בַּ ת־פוּצַי ִ
ֹא־תוֹס ִפי
ִ
בוֹשׁי ִמכֹּל ﬠֲלִ י תַ ִי אֲ ֶשׁר פָּ ַשׁﬠַ ְתּ ִבּי כִּ י־אָ ז אָ ִסיר ִמ ִקּ ְרבֵּ ﬠַ ִלּיזֵי גַּאֲ ו ֵָת ְול
3:11בַּ יּוֹם הַ הוּא ל ֹא תֵ ִ
לְ ג ְָבהָ ה עוֹד ְבּהַ ר ָק ְד ִשׁי:
3:12ו ְִה ְשׁאַ ְר ִתּי ְב ִק ְרבֵּ ﬠַ ם ﬠָ נִי ו ָָדל וְחָ סוּ ְבּ ֵשׁם יְהוָה:

ְ 3:13שׁאֵ ִרית י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא־יַﬠֲשׂוּ ﬠַ וְלָ ה ְול ֹא־י ְַד ְבּרוּ ָכזָב ְול ֹא־יִמָּ צֵא ְבּפִ יהֶ ם ְלשׁוֹן ַתּ ְר ִמית כִּ י־הֵ ָמּה י ְִרעוּ ְו ָר ְבצוּ וְאֵ ין
מַ חֲ ִריד:
ְרוּשׁלָ ִם:
ָ 3:14רנִּי בַּ ת־צִ יּוֹן הָ ִריעוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׂ ְמ ִחי וְﬠָ לְ זִ י ְבּכָל־לֵ ב בַּ ת י ָ
ֹא־ת ְיר ִאי ָרע עוֹד:
3:15הֵ ִסיר יְהוָה ִמ ְשׁפָּ טַ ִי פִּ נָּה ֹאיְבֵ מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל יְהוָה ְבּ ִק ְרבֵּ ל ִ
יר ִאי צִ יּוֹן אַ ל־י ְִרפּוּ י ָָד ִי :
ל־תּ ָ
ירוּשׁלַ ִם אַ ִ
ָ
3:16בַּ יּוֹם הַ הוּא יֵאָ מֵ ר לִ
יוֹשׁיﬠַ י ִָשׂישׂ ﬠָ לַ ִי ְבּ ִשׂ ְמחָ ה יַחֲ ִרישׁ ְבּאַ הֲ בָ תוֹ יָגִ יל ﬠָ לַ ִי ְבּ ִרנָּה:
3:17יְהוָה אֱ הַ ִי ְבּ ִק ְרבֵּ ך גִּ בּוֹר ִ
3:18נוּגֵי ִממּוֹﬠֵ ד אָ סַ פְ ִתּי ִממֵּ הָ יוּ מַ ְשׂאֵ ת ﬠָ לֶ יהָ חֶ ְרפָּ ה:
וּל ֵשׁם
ְשׂ ְמ ִתּים ִל ְת ִהלָּ ה ְ
נִּדּחָ ה אֲ ַקבֵּ ץ ו ַ
ְהוֹשׁ ְﬠ ִתּי אֶ ת־הַ צֹּלֵ ﬠָ ה וְהַ ָ
ָל־מﬠַ ַנּ ִי בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא ו ַ
ִ 3:19ה ְנ ִני עֹ ֶשׂה כָלָ ה אֶ ת־כּ ְ
ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ בָּ ְשׁ ָתּם:
שׁוּבי
3:20בָּ ﬠֵ ת הַ ִהיא אָ ִביא אֶ ְתכֶם וּבָ ﬠֵ ת ַק ְבּצִ י אֶ ְתכֶם כִּ י־אֶ ֵתּן אֶ ְתכֶם ְל ֵשׁם וְלִ ְת ִהלָּ ה ְבּכֹל ﬠַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ ְבּ ִ
ת־שׁבוּתֵ יכֶם לְ ﬠֵ ינֵיכֶם אָ ַמ ר יְהוָה:
ְ
אֶ
 Haggaiחגי
ִ 1:1בּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִם לְ ָד ְריָוֶשׁ 1הַ מֶּ לֶ בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ִשּׁ ִשּׁי ְבּיוֹם אֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה ְבּיַד־חַ גַּי הַ נּ ִָביא אֶ ל־זְ ֻרבָּ בֶ ל
מ ר:
ְהוּדה וְאֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ בֶּ ן־יְהוֹצ ָָד ק הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל לֵ א ֹ
ן־שׁאַ לְ ִתּיאֵ ל פַּ חַ ת י ָ
בֶּ ְ
1:2כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת לֵ אמֹר הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אָ ְמרוּ ל ֹא ﬠַ תָּ בָ א ﬠֶ ת־בֵּ ית יְהוָה לְ ִהבָּ נוֹת:
מ ר:
ַ 1:3וי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה ְבּיַד־חַ גַּי הַ נּ ִָביא לֵ א ֹ
1:4הַ ﬠֵ ת לָ כֶם אַ תֶּ ם לָ ֶשׁבֶ ת ְבּבָ תֵּ יכֶם ְספוּנִים וְהַ בַּ יִת הַ זֶּה חָ ֵרב:
ל־דּ ְרכֵיכֶם:
1:5וְﬠַ תָּ ה כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִשׂימוּ ְלבַ ְבכֶם ﬠַ ַ
ין־לחֹ ם לוֹ וְהַ ִמּ ְשׂ ַתּ ֵכּר ִמ ְשׂתַּ כֵּר
1:6זְ ַרﬠְ תֶּ ם הַ ְרבֵּ ה וְהָ בֵ א ְמﬠָ ט אָ כוֹל וְאֵ ין־לְ ָשׂ ְבﬠָ ה ָשׁתוֹ וְאֵ ין־לְ ָשׁכְ ָרה לָ בוֹשׁ וְאֵ ְ
אֶ ל־צְ רוֹר נָקוּב:
ל־דּ ְרכֵיכֶם:
1:7כֹּה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִשׂימוּ ְלבַ ְבכֶם ﬠַ ַ
וּבנוּ הַ בָּ יִת וְאֶ ְרצֶ ה־בּוֹ ואכבד וְאֶ כּ ְָב ָדה אָ מַ ר יְהוָה:
אתם ﬠֵ ץ ְ
1:8ﬠֲלוּ הָ הָ ר וַהֲ בֵ ֶ
יתי אֲ ֶשׁר־הוּא חָ ֵרב
1:9פָּ נֹה אֶ ל־הַ ְרבֵּ ה ו ְִהנֵּה לִ ְמﬠָ ט וַהֲ בֵ אתֶ ם הַ בַּ יִת ְונָפַ ְח ִתּי בוֹ יַﬠַ ן ֶמה נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת יַﬠַ ן בֵּ ִ
וְאַ תֶּ ם ָרצִ ים ִאישׁ לְ בֵ יתוֹ:
1:10ﬠַ ל־כֵּן ﬠֲלֵ יכֶם כּ ְָלאוּ ָש ַמיִם ִמ ָטּל וְהָ אָ ֶרץ כּ ְָלאָ ה יְבוּלָ הּ:
1:11וָאֶ ְק ָרא חֹ ֶרב ﬠַ ל־הָ אָ ֶרץ וְﬠַ ל־הֶ הָ ִרים וְﬠַ ל־הַ ָדּגָן וְﬠַ ל־הַ ִתּירוֹשׁ ְוﬠַ ל־הַ יִּ צְ הָ ר וְﬠַ ל כָּל 2אֲ ֶשׁר תּוֹצִ יא הָ אֲ ָדמָ ה
וְﬠַ ל־הָ אָ ָדם וְﬠַ ל־הַ ְבּהֵ מָ ה וְﬠַ ל כָּל־יְגִ יﬠַ כַּפָּ יִם:
ן־שׁלְ ִתּיאֵ ל וִיהוֹשֻׁ ﬠַ בֶּ ן־יְהוֹצ ָָד ק הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל ְו ֹכל ְשׁאֵ ִרית הָ ﬠָ ם ְבּקוֹל יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם
1:12וַיִּ ְשׁמַ ע זְ רֻ בָּ בֶ ל בֶּ ַ
ל־דּ ְב ֵרי חַ גַּי הַ נּ ִָביא כַּאֲ ֶשׁר ְשׁלָ חוֹ יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם וַיִּ ְיראוּ הָ ﬠָ ם ִמפְּ נֵי יְהוָה:
וְﬠַ ִ
1:13וַיּ ֹאמֶ ר חַ גַּי מַ לְ אַ יְהוָה ְבּ ַמלְ אֲ כוּת ְיהוָה לָ ﬠָ ם לֵ אמֹר אֲ נִי ִא ְתּכֶם נְאֻ ם־יְהוָה:
ְהוּדה וְאֶ ת־רוּחַ יְהוֹשֻׁ ﬠַ בֶּ ן־ ְיהוֹצ ָָדק הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל וְאֶ ת־רוּחַ
ן־שׁ ְל ִתּיאֵ ל פַּ חַ ת י ָ
ַ 1:14ויָּﬠַ ר יְהוָה אֶ ת־רוּחַ זְ רֻ בָּ בֶ ל בֶּ ַ
כֹּל ְשׁאֵ ִרית הָ ﬠָ ם וַ ָיּבֹאוּ ַו ַיּﬠֲשׂוּ ְמלָ אכָה ְבּבֵ ית־ ְיהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ יהֶ ם:
ְ 1:15בּיוֹם ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ בַּ ִשּׁ ִשּׁי ִבּ ְשׁנַת ְשׁתַּ יִם לְ ָד ְריָוֶשׁ 3הַ ֶמּלֶ :
יﬠי ְבּﬠֶ ְשׂ ִרים וְאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ הָ יָה ְדּבַ ר־יְהוָה ְבּיַד־חַ גַּי הַ נּ ִָביא לֵ אמֹר:
2:1בַּ ְשּׁ ִב ִ
ל־שׁאֵ ִרית הָ ﬠָ ם לֵ אמֹר:
ְהוּדה וְאֶ ל־יְהוֹשֻׁ ﬠַ בֶּ ן־יְהוֹצ ָָדק הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל וְאֶ ְ
ן־שׁ ְל ִתּיאֵ ל פַּ חַ ת י ָ
2:2אֱ ָמר־נָא אֶ ל־זְ רֻ בָּ בֶ ל בֶּ ַ
ִ 2:3מי בָ כֶם הַ נִּ ְשׁאָ ר אֲ ֶשׁר ָראָ ה אֶ ת־הַ בַּ ִית הַ זֶּ ה ִבּכְ בוֹדוֹ הָ ִראשׁוֹן וּמָ ה אַ ֶתּם ר ִֹאים ֹאתוֹ ﬠַ ָתּה הֲ לוֹא ָכמֹהוּ כְּ אַ יִן
ְבּﬠֵ ינֵיכֶם:
2:4וְﬠַ תָּ ה חֲ זַק זְ רֻ בָּ בֶ ל נְאֻ ם־יְהוָה וַחֲ זַק יְהוֹשֻׁ ﬠַ בֶּ ן־ ְיהוֹצ ָָדק הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל וַחֲ זַק כָּל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ נְאֻ ם־ ְיהוָה וַﬠֲשׂוּ
כִּ י־אֲ נִי ִא ְתּכֶם נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ל־תּ ָיראוּ:
ְרוּחי עֹמֶ ֶדת ְבּתוֹכְ כֶם אַ ִ
צֵאתכֶם ִמ ִמּצְ ַריִם ו ִ
2:5אֶ ת־הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר־כּ ַָר ִתּי ִא ְתּכֶם ְבּ ְ
2:6כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת עוֹד אַ חַ ת ְמﬠַ ט ִהיא וַאֲ נִי מַ ְרﬠִ ישׁ אֶ ת־הַ ָשּׁ ַמיִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ וְאֶ ת־הַ יָּם וְאֶ ת־הֶ חָ ָרבָ ה:
אתי אֶ ת־הַ בַּ יִת הַ ֶזּה כָּבוֹד אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
וּמלֵּ ִ
2:7ו ְִה ְרﬠַ ְשׁ ִתּי אֶ ת־כָּל־הַ גּוֹיִם וּבָ אוּ חֲ מֻ דֹת כָּל־הַ גּוֹיִם ִ
2:8לִ י הַ כֶּסֶ ף וְלִ י הַ זָּהָ ב נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
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2:9גָּדוֹל י ְִהיֶה כְּ בוֹד הַ בַּ יִת הַ זֶּה הָ אַ חֲ רוֹן ִמן־הָ ִראשׁוֹן אָ ַמ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת וּבַ מָּ קוֹם הַ זֶּה אֶ ֵתּן ָשׁלוֹם נְאֻ ם יְהוָה
צְ בָ אוֹת:
מ ר:
יﬠי ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִם לְ ָד ְריָוֶשׁ 1הָ יָה ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־חַ גַּי הַ נּ ִָביא לֵ א ֹ
ְ 2:10בּﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה לַ ְתּ ִשׁ ִ
תּוֹרה לֵ אמֹר:
2:11כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁאַ ל־נָא אֶ ת־הַ כֹּהֲ ִנים ָ
ל־שׁמֶ ן וְאֶ ל־כָּל־מַ אֲ כָל
ר־קֹדשׁ ִבּכְ נַף ִבּגְ דוֹ ְו ָנגַע ִבּכְ נָפוֹ אֶ ל־הַ לֶּ חֶ ם וְאֶ ל־הַ נָּזִ יד וְאֶ ל־הַ ַיּיִן וְאֶ ֶ
ֶ
א־אישׁ ְבּ ַשׂ
ִשּׂ ִ
2:12הֵ ן י ָ
ֹאמ רוּ ל ֹא:
הֲ י ְִק ָדּשׁ וַ ַיּﬠֲנוּ הַ כֹּהֲ נִים וַיּ ְ
ֹאמרוּ י ְִט ָמא:
2:13וַיּ ֹאמֶ ר חַ גַּי ִאם־ ִיגַּע ְט ֵמא־נֶפֶ שׁ ְבּכָל־אֵ לֶּ ה הֲ ִי ְט ָמא ַו ַיּﬠֲנוּ הַ כֹּהֲ נִים וַיּ ְ
ֲשׂה י ְֵדיהֶ ם וַאֲ ֶשׁר י ְַק ִריבוּ ָשׁם ָט ֵמא
ָל־מﬠ ֵ
ֹאמר ֵכּן הָ ﬠָ ם־הַ ֶזּה ְוכֵן־הַ גּוֹי הַ ֶזּה לְ פָ נַי נְאֻ ם־יְהוָה ְוכֵן כּ ַ
2:14וַיַּﬠַ ן חַ גַּי וַיּ ֶ
הוּא:
2:15וְﬠַ ָתּה ִשׂימוּ־נָא ְלבַ ְבכֶם ִמן־הַ יּוֹם הַ זֶּה ו ָָמ ְﬠלָ ה ִמ ֶטּ ֶרם שׂוּם־אֶ בֶ ן אֶ ל־אֶ בֶ ן ְבּהֵ יכַל יְהוָה:
ְתה ﬠֶ ְשׂ ִרים:
פּוּרה וְהָ י ָ
ֲשׂ ָרה בָּ א אֶ ל־הַ יּ ֶֶקב לַ ְחשֹׂף חֲ ִמ ִשּׁים ָ
ְתה ﬠ ָ
ִ 2:16מ ְהיוֹתָ ם בָּ א אֶ ל־ﬠ ֲֵרמַ ת ﬠֶ ְשׂ ִרים וְהָ י ָ
ֲשׂה י ְֵדיכֶם וְאֵ ין־אֶ ְתכֶם אֵ לַ י נְאֻ ם־יְהוָה:
ָל־מﬠ ֵ
ֵיתי אֶ ְתכֶם בַּ ִשּׁ ָדּפוֹן וּבַ יּ ֵָרקוֹן וּבַ בָּ ָרד אֵ ת כּ ַ
ִ 2:17הכּ ִ
יﬠי ְל ִמן־הַ יּוֹם אֲ ֶשׁ ר־יֻסַּ ד הֵ יכַל־יְהוָה
ִ 2:18שׂימוּ־נָא לְ בַ ְבכֶם ִמן־הַ יּוֹם הַ זֶּה וָמָ ﬠְ לָ ה ִמיּוֹם ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה לַ ְתּ ִשׁ ִ
ִשׂימוּ לְ בַ ְבכֶם:
ָשׂא ִמן־הַ יּוֹם הַ זֶּה אֲ בָ ֵר :
גוּרה וְﬠַ ד־הַ גֶּפֶ ן וְהַ ְתּאֵ נָה וְהָ ִרמּוֹן וְﬠֵ ץ הַ זַּ יִת ל ֹא נ ָ
2:19הַ עוֹד הַ זֶּ ַרע בַּ ְמּ ָ
ַ 2:20וי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה ֵשׁנִית אֶ ל־חַ גַּי ְבּﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ לֵ אמֹר:
מ ר אֲ נִי מַ ְרﬠִ ישׁ אֶ ת־הַ ָשּׁמַ יִם וְאֶ ת־הָ אָ ֶרץ:
ְהוּדה לֵ א ֹ
2:21אֱ מֹר אֶ ל־זְ רֻ בָּ בֶ ל פַּ חַ ת־י ָ
סוּסים ְו רֹכְ בֵ יהֶ ם ִאישׁ
2:22וְהָ פַ כְ ִתּי כִּ סֵּ א מַ ְמלָ כוֹת ו ְִה ְשׁמַ ְד ִתּי חֹ זֶק מַ ְמלְ כוֹת הַ גּוֹיִם וְהָ פַ כְ ִתּי ֶמ ְרכָּבָ ה ְו רֹכְ בֶ יהָ ְוי ְָרדוּ ִ
ְבּחֶ ֶרב אָ ִחיו:
י־ב
ַחוֹתם כִּ ְ
ְשׂ ְמ ִתּי כּ ָ
ן־שׁאַ לְ ִתּיאֵ ל ﬠַ ְב ִדּי נְאֻ ם־יְהוָה ו ַ
2:23בַּ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה צְ בָ אוֹת אֶ ָקּחֲ זְ רֻ בָּ בֶ ל בֶּ ְ
בָ חַ ְר ִתּי נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
 Zechariahזכריה
מ ר:
1:1בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִמינִי ִבּ ְשׁנַת ְשׁתַּ יִם לְ ָד ְריָוֶשׁ 2הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־זְ כ ְַריָה בֶּ ן־בֶּ ֶרכְ יָה בֶּ ן־ﬠִ דּוֹ הַ נּ ִָביא לֵ א ֹ
ָ 1:2קצַף יְהוָה ﬠַ ל־אֲ בוֹתֵ יכֶם ָק ֶצף:
1:3וְאָ מַ ְרתָּ אֲ לֵ הֶ ם כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת שׁוּבוּ אֵ לַ י נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת וְאָ שׁוּב אֲ לֵ יכֶם אָ ַמ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
שׁנִים לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת שׁוּבוּ נָא
יאים הָ ִרא ֹ
נְּב ִ
ל־תּ ְהיוּ כַאֲ בֹתֵ יכֶם אֲ ֶשׁר ָק ְראוּ־אֲ לֵ יהֶ ם הַ ִ
1:4אַ ִ
ֹא־ה ְק ִשׁיבוּ אֵ לַ י נְאֻ ם־יְהוָה:
וּממּﬠ ְֲללֵ יכֶם הָ ָרﬠִ ים ְול ֹא ָשׁ ְמעוּ ְול ִ
ִמ ַדּ ְרכֵיכֶם הָ ָרﬠִ ים ִ
נְּב ִאים הַ ְלעוֹלָ ם י ְִחיוּ:
בוֹתיכֶם אַ יֵּה־הֵ ם וְהַ ִ
1:5אֲ ֵ
3
ֹאמ רוּ כַּאֲ ֶשׁר ז ַָמם
ֹתיכֶם וַיָּשׁוּבוּ וַיּ ְ
יאים הֲ לוֹא ִה ִשּׂיגוּ אֲ ב ֵ
נְּב ִ
רוחי אֶ ת־ﬠֲבָ ַדי הַ ִ
יתי ְב ִ
1:6אַ ְדּבָ ַרי וְחֻ ַקּי אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
יְהוָה צְ בָ אוֹת לַ ﬠֲשׂוֹת לָ נוּ כִּ ְד ָרכֵינוּ וּכְ ַמﬠֲלָ לֵ ינוּ כֵּן ﬠָ ָשׂה ִאתָּ נוּ:
ְ 1:7בּיוֹם ﬠֶ ְשׂ ִרים וְאַ ְרבָּ ﬠָ ה ְלﬠַ ְשׁ ֵתּי־ﬠָ ָשׂר חֹ ֶדשׁ הוּא־חֹ ֶדשׁ ְשׁבָ ט ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִם ְל ָד ְריָוֶשׁ 4הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה
ן־ﬠדּוֹא הַ נּ ִָביא לֵ אמֹר:
אֶ ל־זְ כ ְַריָה בֶּ ן־בֶּ ֶרכְ יָהוּ בֶּ ִ
סוּסים אֲ דֻ ִמּים
ֵה־אישׁ ֹרכֵב ﬠַ ל־סוּס אָ דֹם וְהוּא עֹמֵ ד בֵּ ין הַ הֲ ַד ִסּים אֲ ֶשׁר בַּ ְמּצֻלָ ה וְאַ חֲ ָריו ִ
יתי הַ לַּ יְלָ ה ו ְִהנּ ִ
ָ 1:8ר ִא ִ
וּלבָ נִים:
ְשׂ ֻר ִקּים ְ
ָ 1:9ואֹמַ ר ָמה־אֵ לֶּ ה אֲ ֹדנִי וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י הַ מַּ לְ אָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי אֲ נִי אַ ְראֶ ָךּ ָמה־הֵ מָּ ה אֵ לֶּ ה:
ֹאמ ר אֵ לַ י אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח יְהוָה ְל ִה ְתהַ לֵּ בָּ אָ ֶרץ:
עֹמד בֵּ ין־הַ הַ ַד ִסּים ַויּ ַ
ַ 1:10ויַּﬠַ ן הָ ִאישׁ הָ ֵ
שׁ ָק ֶטת:
ֹאמ רוּ ִה ְתהַ לַּ כְ נוּ בָ אָ ֶרץ ו ְִהנֵּה כָל־הָ אָ ֶרץ יֹ ֶשׁבֶ ת ְו ֹ
1:11וַ ַיּﬠֲנוּ אֶ ת־מַ לְ אַ יְהוָה הָ עֹמֵ ד בֵּ ין הַ הֲ ַד ִסּים וַיּ ְ
ְהוּדה אֲ ֶשׁר זָﬠַ ְמ ָתּה
רוּשׁלַ ִם וְאֵ ת ﬠָ ֵרי י ָ
ֹא־ת ַרחֵ ם אֶ ת־ ְי ָ
1:12וַיַּﬠַ ן מַ לְ אַ ־יְהוָה וַיּ ֹאמַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ﬠַ ד־מָ תַ י אַ תָּ ה ל ְ
זֶה ִשׁ ְבﬠִ ים ָשׁנָה:
טוֹבים ְדּבָ ִרים ִנחֻ ִמים:
1:13וַיַּﬠַ ן יְהוָה אֶ ת־הַ ַמּלְ אָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי ְדּבָ ִרים ִ
ירוּשׁלַ ִם וּלְ צִ יּוֹן ִקנְאָ ה גְ דוֹלָ ה:
ָ
ֵאתי לִ
מ ר כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִקנּ ִ
1:14וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י הַ מַּ לְ אָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי ְק ָרא לֵ א ֹ
1:15ו ְֶקצֶף גָּדוֹל אֲ נִי קֹ צֵף ﬠַ ל־הַ גּוֹיִם הַ ַשּׁאֲ ַננִּים אֲ ֶשׁר אֲ נִי ָקצַפְ ִתּי ְמּﬠָ ט וְהֵ ָמּה ﬠָ זְ רוּ ְל ָרﬠָ ה:
ְרוּשׁלָ ִם:
יתי יִבָּ נֶה בָּ הּ נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת וקוה ְו ָקו ִינּ ֶָטה ﬠַ ל־י ָ
ירוּשׁלַ ִם ְבּ ַרחֲ ִמים בֵּ ִ
ָ
1:16לָ כֵן כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה ַשׁ ְב ִתּי ִל
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1:17עוֹד ְק ָרא לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת עוֹד ְתּפוּצֶינָה ﬠָ ַרי ִמטּוֹב וְנִ חַ ם יְהוָה עוֹד אֶ ת־צִ יּוֹן וּבָ חַ ר עוֹד
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ִבּ
2:1וָאֶ ָשּׂא אֶ ת־ﬠֵ ינַי וָאֵ ֶרא ו ְִהנֵּה אַ ְרבַּ ע ְק ָרנוֹת:
ְהוּדה אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל
ָ 2:2ואֹמַ ר אֶ ל־הַ מַּ לְ אָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי מָ ה־אֵ לֶּ ה וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י אֵ לֶּ ה הַ ְקּ ָרנוֹת אֲ ֶשׁר זֵרוּ אֶ ת־י ָ
ִירוּשׁלָ ם:
ָ
ו
2:3וַיּ ְַראֵ נִי יְהוָה אַ ְרבָּ ﬠָ ה חָ ָר ִשׁים:
ָשׂא ר ֹאשׁוֹ
י־אישׁ ל ֹא־נ ָ
ְהוּדה כְּ ִפ ִ
ָ 2:4וא ַֹמר מָ ה אֵ לֶּ ה בָ ִאים לַ ﬠֲשׂוֹת וַיּ ֹאמֶ ר לֵ אמֹר אֵ לֶּ ה הַ ְקּ ָרנוֹת אֲ ֶשׁר־זֵרוּ אֶ ת־י ָ
ָרוֹתהּ:
ְהוּדה לְ ז ָ
ת־ק ְרנוֹת הַ גּוֹיִם הַ נּ ְֹשׂ ִאים ֶק ֶרן אֶ ל־אֶ ֶרץ י ָ
ַ
ַו ָיּבֹאוּ אֵ לֶּ ה לְ הַ חֲ ִריד אֹתָ ם לְ יַדּוֹת אֶ
וּביָדוֹ חֶ בֶ ל ִמ ָדּה:
ֵה־אישׁ ְ
2:5וָאֶ ָשּׂא ﬠֵ ינַי וָאֵ ֶרא ו ְִהנּ ִ
ה־ר ְחבָּ הּ ְוכ ַָמּה אָ ְרכָּהּ:
ְרוּשׁלַ ִם ִל ְראוֹת כַּמָּ ָ
2:6וָאֹמַ ר אָ נָה אַ תָּ ה הֹ לֵ וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י לָ מֹד אֶ ת־י ָ
2:7ו ְִהנֵּה הַ מַּ לְ אָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי יֹ צֵא וּמַ לְ אָ אַ חֵ ר יֹ צֵא ִל ְק ָראתוֹ:
וּבהֵ ָמה ְבּתוֹכָהּ:
ְרוּשׁלַ ִם ֵמרֹב אָ ָדם ְ
מ ר פְּ ָרזוֹת תֵּ ֵשׁב י ָ
ַ 2:8ויּ ֹאמֶ ר אֵ לָ ו רֻ ץ ַדּבֵּ ר אֶ ל־הַ נַּﬠַ ר הַ לָּ ז לֵ א ֹ
וּלכָבוֹד אֶ ְהיֶה ְבתוֹכָהּ:
2:9וַאֲ נִי אֶ ְהיֶה־לָּ הּ נְאֻ ם־יְהוָה חוֹמַ ת אֵ שׁ סָ ִביב ְ
2:10הוֹי הוֹי ְונֻסוּ מֵ אֶ ֶרץ צָפוֹן נְאֻ ם־יְהוָה כִּ י כְּ אַ ְרבַּ ע רוּחוֹת הַ ָשּׁמַ יִם פֵּ ַר ְשׂ ִתּי אֶ ְתכֶם נְאֻ ם־יְהוָה:
יוֹשׁבֶ ת בַּ ת־בָּ בֶ ל:
2:11הוֹי צִ יּוֹן ִהמָּ לְ ִטי ֶ
2:12כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת אַ חַ ר כָּבוֹד ְשׁלָ חַ נִי אֶ ל־הַ גּוֹיִם הַ שּׁ ְֹללִ ים אֶ ְתכֶם כִּ י הַ ֹנּגֵﬠַ בָּ כֶם ֹנגֵﬠַ ְבּבָ בַ ת ﬠֵ ינִי:
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּי־יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁלָ חָ נִי:
2:13כִּ י ִה ְננִי מֵ נִיף אֶ ת־י ִָדי ﬠֲלֵ יהֶ ם וְהָ יוּ ָשׁלָ ל ְלﬠַ ְב ֵדיהֶ ם ו ַ
ְשׁ ַכנ ְִתּי ְבתוֹ ֵכ נְאֻ ם־יְהוָה:
ָ 2:14רנִּי ו ְִשׂ ְמ ִחי בַּ ת־צִ יּוֹן כִּ י ִה ְננִי־בָ א ו ָ
2:15וְנִלְ ווּ גוֹיִם ַר ִבּים אֶ ל־יְהוָה בַּ יּוֹם הַ הוּא וְהָ יוּ לִ י לְ ﬠָ ם ְו ָשׁ ַכנ ְִתּי ְבתוֹ ֵכ ְוי ַָדﬠַ ְתּ כִּ י־יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁלָ חַ נִי אֵ לָ ִי :
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְהוּדה חֶ לְ קוֹ ﬠַ ל אַ ְדמַ ת הַ קֹּ ֶדשׁ וּבָ חַ ר עוֹד ִבּ
ְ 2:16ונָחַ ל יְהוָה אֶ ת־י ָ
2:17הַ ס כָּל־בָּ ָשׂר ִמ ְפּנֵי יְהוָה כִּ י נֵעוֹר ִמ ְמּעוֹן ָק ְדשׁוֹ:
עֹמד ﬠַ ל־י ְִמינוֹ ְל ִשׂ ְטנוֹ:
3:1וַיּ ְַראֵ נִי אֶ ת־יְהוֹשֻׁ ﬠַ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל עֹמֵ ד לִ פְ נֵי מַ לְ אַ יְהוָה וְהַ ָשּׂטָ ן ֵ
ירוּשׁלָ ִם הֲ לוֹא זֶה אוּד מֻ צָּל ֵמאֵ שׁ:
ָ
ֹאמר יְהוָה אֶ ל־הַ ָשּׂטָ ן יִגְ ﬠַ ר יְהוָה ְבּ הַ ָשּׂ ָטן ְויִגְ ﬠַ ר יְהוָה ְבּ הַ בֹּחֵ ר ִבּ
ַ 3:2ויּ ֶ
צוֹאים וְעֹמֵ ד לִ ְפנֵי הַ מַּ לְ אָ :
3:3וִיהוֹשֻׁ ﬠַ הָ יָה לָ ֻבשׁ ְבּג ִָדים ִ
ֹאמר אֵ לָ יו ְראֵ ה הֶ ﬠֱבַ ְר ִתּי ֵמﬠָ לֶ י ﬠֲו ֶנ
עֹמ ִדים ְלפָ נָיו לֵ אמֹר הָ ִסירוּ הַ ְבּג ִָדים הַ צּ ִֹאים ֵמﬠָ לָ יו וַיּ ֶ
ֹאמ ר אֶ ל־הָ ְ
3:4וַיַּﬠַ ן וַיּ ֶ
וְהַ לְ בֵּ שׁ אֹ ְת מַ חֲ לָ צוֹת:
עֹמד:
3:5וָאֹמַ ר י ִָשׂימוּ ָצנִיף טָ הוֹר ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ וַיּ ִָשׂימוּ הַ ָצּנִיף הַ טָּ הוֹר ﬠַ ל־ר ֹאשׁוֹ וַיּ ְַל ִבּשֻׁ הוּ ְבּג ִָדים וּמַ ְלאַ יְהוָה ֵ
ַ 3:6ויָּﬠַ ד מַ ְלאַ יְהוָה ִבּיהוֹשֻׁ ﬠַ לֵ אמֹר:
יתי ְוגַם ִתּ ְשׁמֹר
ת־מ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ִת ְשׁמֹר ְוגַם־אַ ָתּה ָתּ ִדין אֶ ת־בֵּ ִ
ִ
ם־בּ ְד ָר ַכי ֵתּלֵ ו ְִאם אֶ
3:7כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִא ִ
עֹמ ִדים הָ אֵ לֶּ ה:
אֶ ת־חֲ צֵ ָרי ְונ ַָת ִתּי לְ מַ ְה ְלכִ ים בֵּ ין הָ ְ
י־ה ְננִי מֵ ִביא אֶ ת־ﬠַ ְב ִדּי
ְ 3:8שׁמַ ע־נָא יְהוֹשֻׁ ﬠַ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל אַ תָּ ה ו ְֵרﬠֶ י הַ יֹּ ְשׁ ִבים לְ פָ נֶי כִּ י־אַ ְנ ֵשׁי מוֹפֵ ת הֵ מָּ ה כִּ ִ
צֶמַ ח:
3:9כִּ י ִהנֵּה הָ אֶ בֶ ן אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לִ פְ נֵי יְהוֹשֻׁ ﬠַ ﬠַ ל־אֶ בֶ ן אַ חַ ת ִשׁ ְבﬠָ ה ﬠֵ י ָניִם ִה ְננִי ְמפַ תֵּ חַ ִפּתֻּ חָ הּ נְאֻ ם ְיהוָה צְ בָ אוֹת
וּמ ְשׁ ִתּי אֶ ת כָּל ﬠֲון הָ אָ ֶרץ־הַ ִהיא ְבּיוֹם אֶ חָ ד:
ַ
3:10בַּ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת ִתּ ְק ְראוּ ִאישׁ ְל ֵרﬠֵ הוּ אֶ ל־תַּ חַ ת גֶּפֶ ן וְאֶ ל־תַּ חַ ת ְתּאֵ נָה:
ָשׁב הַ מַּ לְ אָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי וַיְﬠִ ֵירנִי כְּ ִאישׁ אֲ ֶשׁר־יֵעוֹר ִמ ְשּׁנָתוֹ:
4:1וַיּ ָ
ֹאשׁהּ ו ְִשׁ ְבﬠָ ה ֵנר ֶֹתיהָ ﬠָ לֶ יהָ ִשׁ ְבﬠָ ה
נוֹרת זָהָ ב כֻּלָּ הּ ְוגֻלָּ ה ﬠַ ל־ר ָ
יתי ו ְִהנֵּה ְמ ַ
ָאֹמר ָר ִא ִ
ֹאמר אֵ לַ י ָמה אַ ָתּה רֹאֶ ה ו ַ
4:2וַיּ ֶ
ֹאשׁהּ:
ו ְִשׁ ְבﬠָ ה מוּצָ קוֹת לַ נֵּרוֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל־ר ָ
ל־שׂמ ֹאלָ הּ:
ימין הַ גֻּלָּ ה וְאֶ חָ ד ﬠַ ְ
ֵיתים ﬠָ לֶ יהָ אֶ חָ ד ִמ ִ
וּשׁ ַניִם ז ִ
ְ 4:3
4:4וָאַ ﬠַ ן וָאֹמַ ר אֶ ל־הַ ַמּלְ אָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי לֵ אמֹר ָמה־אֵ לֶּ ה אֲ ֹדנִי:
4:5וַיַּﬠַ ן הַ מַּ לְ אָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י הֲ לוֹא י ַָדﬠְ תָּ מָ ה־הֵ מָּ ה אֵ לֶּ ה וָא ַֹמר ל ֹא אֲ ֹדנִי:
רוּחי אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ם־בּ ִ
מ ר ל ֹא ְבחַ יִל ְול ֹא ְבכֹחַ כִּ י ִא ְ
מ ר זֶה ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־זְ רֻ בָּ בֶ ל לֵ א ֹ
ֹאמ ר אֵ לַ י לֵ א ֹ
ַ 4:6ויַּﬠַ ן ַויּ ֶ
ֹאשׁה ְתּשֻׁ אוֹת חֵ ן חֵ ן לָ הּ:
שׁ ר וְהוֹצִ יא אֶ ת־הָ אֶ בֶ ן הָ ר ָ
ִ 4:7מי־אַ ָתּה הַ ר־הַ גָּדוֹל ִל ְפנֵי זְ ֻרבָּ בֶ ל ְל ִמי ֹ
מ ר:
4:8וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
4:9י ְֵדי זְ רֻ בָּ בֶ ל י ְִסּדוּ הַ בַּ יִת הַ זֶּה ְוי ָָדיו ְתּבַ ַצּﬠְ נָה ְוי ַָדﬠְ תָּ כִּ י־יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁלָ חַ נִי אֲ לֵ יכֶם:
שׁוֹט ִטים
ְשׂ ְמחוּ ְו ָראוּ אֶ ת־הָ אֶ בֶ ן הַ ְבּ ִדיל ְבּיַד זְ רֻ בָּ בֶ ל ִשׁ ְבﬠָ ה־אֵ לֶּ ה ﬠֵ ינֵי יְהוָה הֵ מָּ ה ְמ ְ
4:10כִּ י ִמי בַ ז לְ יוֹם ְקטַ נּוֹת ו ָ
ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ:
ל־שׂמ ֹאולָ הּ:
נוֹרה וְﬠַ ְ
זֵּיתים הָ אֵ לֶ ה ﬠַ ל־י ְִמין הַ ְמּ ָ
ה־שּׁנֵי הַ ִ
ְ
4:11וָאַ ﬠַ ן ָואֹמַ ר אֵ לָ יו מַ
ֵיתים אֲ ֶשׁ ר ְבּיַד ְשׁנֵי צַ נ ְְתּרוֹת הַ זָּהָ ב הַ ְמ ִר ִיקים מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם הַ זָּהָ ב:
ה־שׁ ֵתּי ִשׁבֲּלֵ י הַ זּ ִ
ְ
4:12וָאַ ﬠַ ן ֵשׁנִית וָאֹמַ ר אֵ לָ יו מַ

מ ר הֲ לוֹא י ַָד ְﬠ ָתּ מָ ה־אֵ לֶּ ה ָואֹמַ ר ל ֹא אֲ ֹד ִני:
ֹאמר אֵ לַ י לֵ א ֹ
ַ 4:13ויּ ֶ
עֹמ ִדים ﬠַ ל־אֲ דוֹן כָּל־הָ אָ ֶרץ:
4:14וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לֶּ ה ְשׁנֵי ְבנֵי־הַ יִּ צְ הָ ר הָ ְ
5:1וָאָ שׁוּב וָאֶ ָשּׂא ﬠֵ ינַי וָאֶ ְראֶ ה ו ְִהנֵּה ְמגִ לָּ ה ﬠָ פָ ה:
5:2וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י מָ ה אַ תָּ ה רֹאֶ ה וָאֹמַ ר אֲ נִי רֹאֶ ה ְמגִ לָּ ה ﬠָ פָ ה אָ ְרכָּהּ ﬠֶ ְשׂ ִרים בָּ אַ ָמּה ְו ָר ְחבָּ הּ ﬠֶ ֶשׂר בָּ אַ ָמּה:
5:3וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י ז ֹאת הָ אָ לָ ה הַ יּוֹ ֵצאת ﬠַ ל־פְּ נֵי כָל־הָ אָ ֶרץ כִּ י כָל־הַ גֹּ נֵב ִמ ֶזּה כָּמוֹהָ ִנ ָקּה ְוכָל־הַ ִנּ ְשׁבָּ ע ִמזֶּה כָּמוֹהָ
נִ ָקּה:
הוֹצֵאתיהָ נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת וּבָ אָ ה אֶ ל־בֵּ ית הַ ַגּנָּב וְאֶ ל־בֵּ ית הַ נִּ ְשׁבָּ ע ִבּ ְשׁ ִמי לַ ָשּׁ ֶקר וְלָ נֶה ְבּתוֹ בֵּ יתוֹ וְכִ לַּ תּוּ
ִ
5:4
וְאֶ ת־ﬠֵ צָיו וְאֶ ת־אֲ בָ נָיו:
5:5וַ ֵיּצֵא הַ מַּ לְ אָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י ָשׂא נָא ﬠֵ ינֶי ְוּראֵ ה מָ ה הַ יּוֹצֵאת הַ זּ ֹאת:
ֹאמ ר ז ֹאת ﬠֲוֹנָם ְבּכָל־הָ אָ ֶרץ:
ֹאמר ז ֹאת הָ אֵ יפָ ה הַ יּוֹ ֵצאת ַויּ ֶ
ה־היא ַויּ ֶ
ִ
ָאֹמר מַ
5:6ו ַ
יוֹשׁבֶ ת ְבּתוֹ הָ אֵ יפָ ה:
5:7ו ְִהנֵּה כִּ כַּר עֹפֶ ֶרת ִנ ֵשּׂאת ְוז ֹאת ִא ָשּׁה אַ חַ ת ֶ
ל־פּיהָ :
ֹאמר ז ֹאת הָ ִר ְשׁﬠָ ה ַויּ ְַשׁלֵ אֹתָ הּ אֶ ל־תּוֹ הָ אֵ יפָ ה ַויּ ְַשׁלֵ אֶ ת־אֶ בֶ ן הָ עֹ פֶ ֶרת אֶ ִ
ַ 5:8ויּ ֶ
ידה ו ִַתּ ֶשּׂאנָה
5:9וָאֶ ָשּׂא ﬠֵ ינַי וָאֵ ֶרא ו ְִהנֵּה ְשׁ ַתּיִם נ ִָשׁים יוֹצְ אוֹת וְרוּחַ ְבּ ַכנְפֵ יהֶ ם וְלָ הֵ נָּה כְ נָפַ יִם כְּ ַכנְפֵ י הַ חֲ ִס ָ
אֶ ת־הָ אֵ יפָ ה בֵּ ין הָ אָ ֶרץ וּבֵ ין הַ ָשּׁמָ יִם:
ָ 5:10וא ַֹמר אֶ ל־הַ מַּ ְלאָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי אָ נָה הֵ מָּ ה מוֹלִ כוֹת אֶ ת־הָ אֵ יפָ ה:
ל־מ ֻכנ ָָתהּ:
5:11וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַ י לִ ְבנוֹת־לָ ה בַ יִת ְבּאֶ ֶרץ ִשׁ ְנﬠָ ר וְהוּכַן ו ְִהנִּיחֻ הָ ָשּׁם ﬠַ ְ
6:1וָאָ שֻׁ ב וָאֶ ָשּׂא ﬠֵ ינַי וָאֶ ְראֶ ה ו ְִהנֵּה אַ ְרבַּ ע מַ ְרכָּבוֹת יֹ צְ אוֹת ִמבֵּ ין ְשׁנֵי הֶ הָ ִרים וְהֶ הָ ִרים הָ ֵרי נְ חֹ ֶשׁת:
סוּסים ְשׁחֹ ִרים:
סוּסים אֲ דֻ ִמּים וּבַ ֶמּ ְרכָּבָ ה הַ ֵשּׁנִית ִ
שׁנָה ִ
6:2בַּ מֶּ ְרכָּבָ ה הָ ִרא ֹ
סוּסים ְבּ ֻר ִדּים אֲ מֻ צִּ ים:
סוּסים לְ בָ נִים וּבַ מֶּ ְרכָּבָ ה הָ ְר ִבﬠִ ית ִ
6:3וּבַ מֶּ ְרכָּבָ ה הַ ְשּׁ ִל ִשׁית ִ
ָאֹמר אֶ ל־הַ מַּ לְ אָ הַ דֹּבֵ ר ִבּי מָ ה־אֵ לֶּ ה אֲ ֹדנִי:
6:4וָאַ ﬠַ ן ו ַ
ַ 6:5ויַּﬠַ ן הַ מַּ ְלאָ וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ י אֵ לֶּ ה אַ ְרבַּ ע רֻ חוֹת הַ ָשּׁ ַמיִם יוֹצְ אוֹת מֵ ִה ְתיַצֵּ ב ﬠַ ל־אֲ דוֹן כָּל־הָ אָ ֶרץ:
סּוּסים הַ ְשּׁחֹ ִרים יֹ צְ ִאים אֶ ל־אֶ ֶרץ צָפוֹן וְהַ ְלּבָ נִים יָצְ אוּ אֶ ל־אַ חֲ ֵריהֶ ם וְהַ ְבּ ֻר ִדּים יָצְ אוּ אֶ ל־אֶ ֶרץ
6:6אֲ ֶשׁר־בָּ הּ הַ ִ
הַ תֵּ ימָ ן:
6:7וְהָ אֲ מֻ צִּ ים יָצְ אוּ וַיְבַ ְקשׁוּ לָ לֶ כֶת לְ ִה ְתהַ לֵּ ך בָּ אָ ֶרץ וַיּ ֹאמֶ ר לְ כוּ ִה ְתהַ לְּ כוּ בָ אָ ֶרץ ו ִַתּ ְתהַ לַּ כְ נָה בָּ אָ ֶרץ:
ת־רוּחי ְבּאֶ ֶרץ צָפוֹן:
ִ
6:8וַיַּזְ ﬠֵ ק א ִֹתי וַי ְַדבֵּ ר אֵ לַ י לֵ אמֹר ְראֵ ה הַ יּוֹצְ ִאים אֶ ל־אֶ ֶרץ צָפוֹן הֵ נִיחוּ אֶ
מ ר:
6:9וַי ְִהי ְדבַ ר־יְהוָה אֵ לַ י לֵ א ֹ
ֹאשׁ ָיּה בֶ ן־צְ פַ ְניָה
את אַ תָּ ה בַּ יּוֹם הַ הוּא וּבָ אתָ בֵּ ית י ִ
וּמאֵ ת י ְַד ְﬠיָה וּבָ ָ
טוֹביָּה ֵ
6:10לָ קוֹחַ ֵמאֵ ת הַ גּוֹלָ ה ֵמחֶ ְל ַדּי וּמֵ אֵ ת ִ
אֲ ֶשׁר־בָּ אוּ ִמבָּ בֶ ל:
ְשׂ ְמתָּ ְבּר ֹאשׁ יְהוֹשֻׁ ﬠַ בֶּ ן־יְהוֹצ ָָד ק הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל:
ית ﬠֲטָ רוֹת ו ַ
6:11וְלָ ַק ְח ָתּ כֶסֶ ף־ ְוזָהָ ב וְﬠָ ִשׂ ָ
וּמ ַתּ ְחתָּ יו יִצְ מָ ח וּבָ נָה אֶ ת־הֵ יכַל
ֵה־אישׁ צ ֶַמח ְשׁמוֹ ִ
מ ר ִהנּ ִ
6:12וְאָ ַמ ְרתָּ אֵ לָ יו לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת לֵ א ֹ
יְהוָהּ:
ִשּׂא הוֹד ְוי ַָשׁב וּמָ ַשׁל ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ וְהָ יָה כֹהֵ ן ﬠַ ל־כִּ ְסאוֹ וַ ֲﬠ ַצת ָשׁלוֹם ִתּ ְהיֶה בֵּ ין
6:13וְהוּא י ְִבנֶה אֶ ת־הֵ יכַל יְהוָה וְהוּא־י ָ
ְשׁנֵיהֶ ם:
ידﬠְ יָה וּלְ חֵ ן בֶּ ן־צְ פַ נְ יָה לְ זִ כָּרוֹן ְבּהֵ יכַל יְהוָה:
טוֹביָּה וְלִ ַ
6:14וְהָ ﬠֲטָ רֹת ִתּ ְהיֶה לְ חֵ לֶ ם וּלְ ִ
ם־שׁמוֹﬠַ ִתּ ְשׁ ְמעוּן ְבּקוֹל
ִידﬠְ תֶּ ם כִּי־יְהוָה צְ בָ אוֹת ְשׁלָ חַ נִי אֲ לֵ יכֶם וְהָ יָה ִא ָ
חוֹקים יָבֹאוּ וּבָ נוּ ְבּהֵ יכַל יְהוָה ו ַ
ְ 6:15וּר ִ
יְהוָה אֱ הֵ יכֶם:
7:1וַי ְִהי ִבּ ְשׁנַת אַ ְרבַּ ע ְל ָד ְריָוֶשׁ 1הַ ֶמּלֶ הָ יָה ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־זְ כ ְַריָה ְבּאַ ְרבָּ ﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְתּ ִשׁ ִﬠי ְבּכִ ְסלֵ ו:
ָשׁיו לְ חַ לּוֹת אֶ ת־פְּ נֵי יְהוָה:
7:2וַיִּ ְשׁלַ ח בֵּ ית־אֵ ל ַשׂר־אֶ ֶצ ר ו ְֶרגֶם מֶ לֶ וַאֲ נ ָ
מ ר הַ אֶ ְבכֶּה בַּ חֹ ֶדשׁ הַ חֲ ִמ ִשׁי ִה ָנּזֵר כַּאֲ ֶשׁר
יאים לֵ א ֹ
7:3לֵ אמֹר אֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים אֲ ֶשׁר לְ בֵ ית־יְהוָה צְ בָ אוֹת וְאֶ ל־הַ נְּ ִב ִ
יתי זֶה כּ ֶַמּה ָשׁנִים:
ﬠָ ִשׂ ִ
7:4וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה צְ בָ אוֹת אֵ לַ י לֵ אמֹר:
ישׁי וּבַ ְשּׁ ִביﬠִ י ְוזֶה ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָה הֲ צוֹם
י־צַמ ֶתּם וְסָ פוֹד בַּ חֲ ִמ ִ
ְ
מ ר כִּ
7:5אֱ מֹר אֶ ל־כָּל־ﬠַ ם הָ אָ ֶרץ ְואֶ ל־הַ כֹּהֲ נִים לֵ א ֹ
צַמתֻּ נִי אָ נִי:
ְ
7:6וְכִ י ת ֹאכְ לוּ וְכִ י ִת ְשׁתּוּ הֲ לוֹא אַ תֶּ ם הָ אֹכְ לִ ים וְאַ תֶּ ם הַ שּׁ ִֹתים:
ֹתיהָ
וּשׁלֵ וָה וְﬠָ ֶריהָ ְס ִביב ֶ
ְרוּשׁלַ ִם יֹ ֶשׁבֶ ת ְ
שׁנִים ִבּ ְהיוֹת י ָ
יאים הָ ִרא ֹ
7:7הֲ לוֹא אֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ָק ָרא יְהוָה ְבּיַד הַ נּ ְִב ִ
וְהַ ֶנּגֶב וְהַ ְשּׁפֵ לָ ה יֹ ֵשׁב:
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מ ר:
ַ 7:8וי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה אֶ ל־זְ כ ְַריָה לֵ א ֹ
7:9כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת לֵ אמֹר ִמ ְשׁפַּ ט אֱ מֶ ת ְשׁפֹטוּ וְחֶ סֶ ד ו ְַרחֲ ִמים ﬠֲשׂוּ ִאישׁ אֶ ת־אָ ִחיו:
ל־תּ ְח ְשׁבוּ ִבּלְ בַ ְבכֶם:
ל־תּ ֲﬠשֹׁקוּ ו ְָרﬠַ ת ִאישׁ אָ ִחיו אַ ַ
7:10וְאַ לְ ָמנָה ְויָתוֹם גֵּר וְﬠָ ִני אַ ַ
7:11וַיְמָ אֲ נוּ לְ הַ ְק ִשׁיב וַיִּ ְתּנוּ כָתֵ ף ֹס ָר ֶרת וְאָ זְ נֵיהֶ ם ִהכְ ִבּידוּ ִמ ְשּׁמוֹﬠַ :
יאים
נְּב ִ
תּוֹרה וְאֶ ת־הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח יְהוָה צְ בָ אוֹת ְבּ רוּחוֹ ְבּיַד הַ ִ
7:12וְלִ בָּ ם ָשׂמוּ ָשׁ ִמיר ִמ ְשּׁמוֹﬠַ אֶ ת־הַ ָ
הָ ִראשֹׁנִים וַי ְִהי ֶקצֶף גָּדוֹל מֵ אֵ ת יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ר־ק ָרא ְול ֹא ָשׁמֵ עוּ כֵּן ִי ְק ְראוּ ְול ֹא אֶ ְשׁמָ ע אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
7:13וַי ְִהי כַאֲ ֶשׁ ָ
וּמ ָשּׁב וַיּ ִָשׂימוּ אֶ ֶרץ־חֶ ְמ ָדּה ְל ַשׁ ָמּה:
ָשׁמָּ ה אַ חֲ ֵריהֶ ם מֵ עֹבֵ ר ִ
7:14וְאֵ סָ ﬠ ֲֵרם ﬠַ ל כָּל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ל ֹא־י ְָדעוּם וְהָ אָ ֶרץ נ ַ
מ ר:
8:1וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה צְ בָ אוֹת לֵ א ֹ
ֵאתי לָ הּ:
ֵאתי לְ צִ יּוֹן ִקנְאָ ה גְ דוֹלָ ה וְחֵ מָ ה גְ דוֹלָ ה ִקנּ ִ
8:2כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִקנּ ִ
רוּשׁלַ ִם ִﬠיר־הָ אֱ מֶ ת וְהַ ר־יְהוָה צְ בָ אוֹת הַ ר
ְרוּשׁלָ ִם ְו ִנ ְק ְראָ ה ְי ָ
ְשׁ ַכנ ְִתּי ְבּתוֹ י ָ
8:3כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ַשׁ ְב ִתּי אֶ ל־צִ יּוֹן ו ָ
קֹּדשׁ:
הַ ֶ
ְרוּשׁלָ ִם ו ְִאישׁ ִמ ְשׁﬠַ נְתּוֹ ְבּיָדוֹ ֵמרֹב י ִָמים:
8:4כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת עֹ ד י ְֵשׁבוּ זְ ֵקנִים וּזְ ֵקנוֹת ִבּ ְרחֹ בוֹת י ָ
ְ 8:5וּרחֹ בוֹת הָ ﬠִ יר יִמָּ ְלאוּ יְלָ ִדים וִילָ דוֹת ְמ ַשׂחֲ ִקים ִבּ ְרחֹ בֹתֶ יהָ :
ַם־בּﬠֵ ינַי יִפָּ לֵ א נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
8:6כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת כִּ י יִפָּ לֵ א ְבּﬠֵ ינֵי ְשׁאֵ ִרית הָ ﬠָ ם הַ זֶּה בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם גּ ְ
וּמאֶ ֶרץ ְמבוֹא הַ ָשּׁ ֶמשׁ:
מוֹשׁיﬠַ אֶ ת־ﬠַ ִמּי מֵ אֶ ֶרץ ִמזְ ָרח ֵ
ִ
8:7כֹּה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִה ְננִי
וּבצְ ָד ָקה:
ְרוּשׁלָ ִם וְהָ יוּ־לִ י לְ ﬠָ ם וַאֲ נִי אֶ ְהיֶה לָ הֶ ם לֵ א ִהים בֶּ אֱ ֶמת ִ
ְשׁכְ נוּ ְבּתוֹ י ָ
אתי אֹתָ ם ו ָ
8:8וְהֵ בֵ ִ
יאים אֲ ֶשׁר ְבּיוֹם
נְּב ִ
8:9כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ֶתּחֱ ז ְַקנָה י ְֵדיכֶם הַ שּׁ ְֹמﬠִ ים בַּ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּ ה אֵ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ִמ ִפּי הַ ִ
יֻסַּ ד בֵּ ית־יְהוָה צְ בָ אוֹת הַ הֵ יכָל לְ ִהבָּ נוֹת:
ין־שׁלוֹם ִמן־הַ צָּ ר וַאֲ ַשׁלַּ ח
ָ
וּשׂכַר הַ ְבּהֵ ָמה אֵ י ֶננָּה וְלַ יּוֹצֵ א וְלַ בָּ א אֵ
נִהיָה ְ
8:10כִּ י לִ פְ נֵי הַ יּ ִָמים הָ הֵ ם ְשׂכַר הָ אָ ָדם ל ֹא ְ
אֶ ת־כָּל־הָ אָ ָדם ִאישׁ ְבּ ֵרﬠֵ הוּ:
8:11וְﬠַ ָתּה ל ֹא ַכיּ ִָמים הָ ִראשֹׁנִים אֲ נִי ִל ְשׁאֵ ִרית הָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ת־שׁאֵ ִרית הָ ﬠָ ם
ְ
8:12כִּ י־ז ֶַרע הַ ָשּׁלוֹם הַ גֶּפֶ ן ִתּ ֵתּן ִפּ ְריָהּ וְהָ אָ ֶרץ ִתּ ֵתּן אֶ ת־יְבוּלָ הּ וְהַ ָשּׁ ַמיִם י ְִתּנוּ ַטלָּ ם ו ְִה ְנחַ לְ ִתּי אֶ
הַ זֶּה אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה:
ל־תּ ָיראוּ
ִיתם ְבּ ָרכָה אַ ִ
אוֹשׁיﬠַ אֶ ְתכֶם ו ְִהי ֶ
ְהוּדה וּבֵ ית ִי ְשׂ ָראֵ ל כֵּן ִ
ִיתם ְקלָ לָ ה בַּ גּוֹיִם בֵּ ית י ָ
8:13וְהָ יָה כַּאֲ ֶשׁר הֱ י ֶ
תֶּ חֱ ז ְַקנָה י ְֵדיכֶם:
ֹתיכֶם א ִֹתי אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת וְל ֹא נִ חָ ְמ ִתּי:
8:14כִּ י כֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת כַּאֲ ֶשׁר זָמַ ְמ ִתּי לְ הָ ַרע לָ כֶם ְבּהַ ְקצִ יף אֲ ב ֵ
יראוּ:
ל־תּ ָ
ְהוּדה אַ ִ
ְרוּשׁלַ ִם וְאֶ ת־בֵּ ית י ָ
יטיב אֶ ת־י ָ
8:15כֵּן ַשׁ ְב ִתּי ָזמַ ְמ ִתּי בַּ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּ ה לְ הֵ ִ
וּמ ְשׁפַּ ט ָשׁלוֹם ִשׁ ְפטוּ ְבּ ַשׁﬠ ֲֵריכֶם:
ת־רﬠֵ הוּ אֱ מֶ ת ִ
8:16אֵ לֶּ ה הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר תַּ ﬠֲשׂוּ ַדּ ְבּ רוּ אֱ מֶ ת ִאישׁ אֶ ֵ
ֵאתי
ל־תּאֱ הָ בוּ כִּ י אֶ ת־כָּל־אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר ָשׂנ ִ
וּשׁ ֻבﬠַ ת ֶשׁ ֶקר אַ ֶ
ת־רﬠַ ת ֵרﬠֵ הוּ אַ ל־תַּ ְח ְשׁבוּ ִבּלְ בַ ְבכֶם ְ
8:17ו ְִאישׁ אֶ ָ
נְאֻ ם־יְהוָה:
8:18וַי ְִהי ְדּבַ ר־יְהוָה צְ בָ אוֹת אֵ לַ י לֵ אמֹר:
ְהוּדה ְל ָשׂשׂוֹן
יﬠי ְוצוֹם הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי י ְִהיֶה ְלבֵ ית־י ָ
ישׁי וְצוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
8:19כֹּה־אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת צוֹם הָ ְר ִביﬠִ י וְצוֹם הַ חֲ ִמ ִ
טוֹבים וְהָ אֱ מֶ ת וְהַ ָשּׁלוֹם אֱ הָ בוּ:
מﬠ ֲִדים ִ
וּלְ ִשׂ ְמחָ ה וּלְ ֹ
8:20כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת עֹד אֲ ֶשׁר יָבֹאוּ ﬠַ ִמּים ַר ִבּים וְיֹ ְשׁבֵ י ﬠָ ִרים ַרבּוֹת:
וּלבַ ֵקּשׁ אֶ ת־יְהוָה צְ בָ אוֹת אֵ ְלכָה
8:21וְהָ ְלכוּ יֹ ְשׁבֵ י אַ חַ ת אֶ ל־אַ חַ ת לֵ אמֹר נֵלְ כָה הָ לוֹ לְ חַ לּוֹת אֶ ת־פְּ נֵי יְהוָה ְ
גַּם־אָ נִי:
ת־פּנֵי יְהוָה:
ְ
וּלחַ לּוֹת אֶ
ירוּשׁלָ ִם ְ
ָ
ֲצוּמים לְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת־יְהוָה צְ בָ אוֹת ִבּ
8:22וּבָ אוּ ﬠַ ִמּים ַר ִבּים וְגוֹיִם ﬠ ִ
8:23כֹּה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת בַּ יּ ִָמים הָ הֵ מָּ ה אֲ ֶשׁר יַחֲ זִ יקוּ ֲﬠ ָשׂ ָרה אֲ נ ִָשׁים ִמכֹּל ְלשֹׁנוֹת הַ גּוֹיִם וְהֶ חֱ זִ יקוּ ִבּכְ נַף ִאישׁ
ְהוּדי לֵ אמֹר נֵלְ כָה ﬠִ ָמּכֶם כִּ י ָשׁ ַמﬠְ נוּ אֱ ִהים ִﬠמָּ כֶם:
י ִ
9:1מַ ָשּׂא ְדבַ ר־יְהוָה ְבּאֶ ֶרץ חַ ְד ָר ו ְַדמֶּ ֶשׂק ְמנֻחָ תוֹ כִּ י לַ יהוָה ﬠֵ ין אָ ָדם ְוכֹל ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָראֵ ל:
ְ 9:2וגַם־חֲ ָמת ִתּגְ בָּ ל־בָּ הּ צֹר וְצִ ידוֹן כִּ י חָ כְ ָמה ְמאֹד:
9:3ו ִַתּבֶ ן צֹר ָמצוֹר לָ הּ ו ִַתּצְ בָּ ר־כֶּסֶ ף כֶּﬠָ פָ ר וְחָ רוּץ כְּ ִטיט חוּצוֹת:
יוֹר ֶשׁנָּה ו ְִהכָּה בַ יָּם חֵ ילָ הּ ו ְִהיא בָּ אֵ שׁ תֵּ אָ כֵל:
ִ 9:4הנֵּה יְהוָהִ 1
9:5תֵּ ֶרא אַ ְשׁ ְקלוֹן ו ְִת ָירא וְﬠַ זָּה וְתָ ִחיל ְמ ֹאד וְﬠֶ ְקרוֹן כִּ י־הֹ ִבישׁ מֶ בָּ טָ הּ וְאָ בַ ד ֶמלֶ ֵמﬠַ זָּה וְאַ ְשׁ ְקלוֹן ל ֹא ֵת ֵשׁב:
ְ 9:6וי ַָשׁב ַמ ְמזֵר ְבּאַ ְשׁדּוֹד ו ְִהכְ ַר ִתּי גְּ אוֹן פְּ לִ ְשׁ ִתּים:
יבוּסי:
ִ
יהוּדה וְﬠֶ ְקרוֹן כִּ
9:7וַהֲ ִסר ִֹתי ָדמָ יו ִמפִּ יו ו ְִשׁ ֻקּ ָציו ִמבֵּ ין ִשׁנָּיו ְו ִנ ְשׁאַ ר גַּם־הוּא לֵ א הֵ ינוּ וְהָ יָה כְּ אַ לֻּף ִבּ ָ
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יתי ְבﬠֵ ינָי:
וּמ ָשּׁב ְול ֹא־יַ ֲﬠ ֹב ר ﬠֲלֵ יהֶ ם עוֹד ֹנגֵשׂ כִּ י ﬠַ ָתּה ָר ִא ִ
יתי ִמצָּבָ ה מֵ עֹבֵ ר ִ
ִיתי לְ בֵ ִ
9:8וְחָ נ ִ
ְנוֹשׁע הוּא ﬠָ נִי ְו ֹרכֵב ﬠַ ל־חֲ מוֹר וְﬠַ ל־ﬠַ ִי ר
רוּשׁלַ ִם ִהנֵּה מַ לְ ֵכּ יָבוֹא לָ צ ִַדּיק ו ָ
9:9גִּ ילִ י ְמאֹד בַּ ת־צִ יּוֹן הָ ִריﬠִ י בַּ ת ְי ָ
בֶּ ן־אֲ תֹנוֹת:
וּמ ְשׁלוֹ ִמיָּם ﬠַ ד־יָם
ירוּשׁלַ ִם ְונִכְ ְרתָ ה ֶק ֶשׁת ִמלְ חָ מָ ה ו ְִדבֶּ ר ָשׁלוֹם לַ גּוֹיִם ָ
ָ
י־רכֶב ֵמאֶ ְפ ַריִם וְסוּס ִמ
9:10ו ְִהכְ ַר ִתּ ֶ
וּמנָּהָ ר ﬠַ ד־אַ פְ סֵ י־אָ ֶרץ:
ִ
ם־בּ ִריתֵ ִשׁלַּ ְח ִתּי אֲ ִס ַיר ִי ִמבּוֹר אֵ ין מַ יִם בּוֹ:
9:11גַּם־אַ ְתּ ְבּ ַד ְ
ירי הַ ִתּ ְקוָה גַּם־הַ יּוֹם ַמגִּ יד ִמ ְשׁנֶה אָ ִשׁיב לָ :
9:12שׁוּבוּ לְ ִב ָצּרוֹן אֲ ִס ֵ
ְשׂ ְמ ִתּי כְּ חֶ ֶרב גִּ בּוֹר:
ְעוֹר ְר ִתּי בָ ַנ ִי צִ יּוֹן ﬠַ ל־בָּ ַנ ִי יָוָן ו ַ
אתי אֶ פְ ַריִם ו ַ
ְהוּדה ֶק ֶשׁת ִמלֵּ ִ
י־ד ַרכְ ִתּי לִ י י ָ
9:13כִּ ָ
1
9:14וַיהוָה ﬠֲלֵ יהֶ ם י ֵָראֶ ה ְויָצָא כַבָּ ָרק ִחצּוֹ וַא ֹדנָי יְהֹ וִה בַּ שּׁוֹפָ ר י ְִת ָקע וְהָ לַ ְבּסַ ﬠֲרוֹת ֵתּימָ ן:
וּמ ְלאוּ כּ ִַמּזְ ָרק כְּ ָזוִיּוֹת ִמזְ בֵּ חַ :
ְשׁתוּ הָ מוּ כְּ מוֹ־יָיִן ָ
ֵי־קלַ ע ו ָ
9:15יְהוָה צְ בָ אוֹת יָגֵן ﬠֲלֵ יהֶ ם וְאָ כְ לוּ ְוכ ְָבשׁוּ אַ ְבנ ֶ
נוֹססוֹת ﬠַ ל־אַ ְד ָמתוֹ:
ְהוֹשׁיﬠָ ם יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא כְּ צ ֹאן ﬠַ מּוֹ כִּ י אַ ְבנֵי־ ֵנזֶר ִמ ְת ְ
9:16ו ִ
חוּרים ו ְִתירוֹשׁ יְנוֹבֵ ב ְבּתֻ לוֹת:
9:17כִּ י מַ ה־טּוּבוֹ וּמַ ה־יָפְ יוֹ ָדּגָן בַּ ִ
ִתּן לָ הֶ ם ְל ִאישׁ ﬠֵ ֶשׂב בַּ ָשּׂ ֶדה:
ֶשׁם י ֵ
וּמ ַטר־גּ ֶ
ַ 10:1שׁאֲ לוּ ֵמיְהוָה מָ טָ ר ְבּﬠֵ ת מַ לְ קוֹשׁ יְהוָה עֹ ֶשׂה חֲ זִ יזִ ים ְ
קּוֹס ִמים חָ זוּ ֶשׁ ֶקר וַחֲ מוֹת הַ ָשּׁוא י ְַדבֵּ רוּ הֶ בֶ ל ְינַחֵ מוּן ﬠַ ל־כֵּן נ ְָסעוּ כְ מוֹ־צ ֹאן יַﬠֲנוּ
10:2כִּ י הַ ְתּ ָר ִפים ִדּ ְבּ רוּ־אָ וֶן וְהַ ְ
כִּ י־אֵ ין רֹﬠֶ ה:
אוֹתם
ָ
ְשׂם
ְהוּדה ו ָ
תּוּדים אֶ פְ קוֹד כִּ י־פָ ַקד יְהוָה צְ בָ אוֹת אֶ ת־ﬠֶ ְדרוֹ אֶ ת־בֵּ ית י ָ
10:3ﬠַ ל־הָ ר ִֹﬠים חָ ָרה אַ פִּ י וְﬠַ ל־הָ ﬠַ ִ
כְּ סוּס הוֹדוֹ בַּ ִמּלְ חָ מָ ה:
ִ 10:4ממֶּ נּוּ ִפנָּה ִממֶּ נּוּ י ֵָתד ִמ ֶמּנּוּ ֶק ֶשׁת ִמ ְלחָ מָ ה ִממֶּ נּוּ יֵצֵ א כָל־נוֹגֵשׂ י ְַח ָדּו:
סוּסים:
בּוֹסים ְבּ ִטיט חוּצוֹת בַּ ִמּלְ חָ מָ ה ְונִלְ חֲ מוּ כִּ י יְהוָה ﬠִ ָמּם וְהֹ ִבישׁוּ רֹכְ בֵ י ִ
10:5וְהָ יוּ כְ גִ בּ ִֹרים ִ
בוֹתים כִּ י ִרחַ ְמ ִתּים וְהָ יוּ כַּאֲ ֶשׁר ל ֹא־זְ נ ְַח ִתּים כִּ י אֲ נִי
ְהוֹשׁ ִ
אוֹשׁיﬠַ ו ְ
ְהוּדה וְאֶ ת־בֵּ ית יוֹסֵ ף ִ
10:6וְגִ בַּ ְר ִתּי אֶ ת־בֵּ ית י ָ
יְהוָה אֱ הֵ יהֶ ם וְאֶ ֱﬠנֵם:
ְשׂמֵ חוּ יָגֵל ִלבָּ ם בַּ יהוָה:
וּבנֵיהֶ ם ִי ְראוּ ו ָ
ְשׂמַ ח לִ בָּ ם כְּ מוֹ־יָיִן ְ
10:7וְהָ יוּ כְ גִ בּוֹר אֶ פְ ַריִם ו ָ
יתים ו ְָרבוּ כְּ מוֹ ָרבוּ:
10:8אֶ ְשׁ ְר ָקה לָ הֶ ם וַאֲ ַק ְבּצֵם כִּ י ְפ ִד ִ
ת־בּנֵיהֶ ם ו ָָשׁבוּ:
10:9וְאֶ זְ ָרﬠֵ ם בָּ ﬠַ ִמּים וּבַ מֶּ ְרחַ ִקּים יִזְ כְּ רוּנִי וְחָ יוּ אֶ ְ
וּלבָ נוֹן אֲ ִביאֵ ם ְול ֹא י ִָמּצֵא לָ הֶ ם:
יבוֹתים מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וּמֵ אַ שּׁוּר אֲ ַק ְבּצֵם וְאֶ ל־אֶ ֶרץ גִּ לְ ﬠָ ד ְ
10:10וַהֲ ִשׁ ִ
ְשׁבֶ ט ִמצְ ַריִם יָסוּר:
ְהוּרד גְּ אוֹן אַ שּׁוּר ו ֵ
10:11וְﬠָ בַ ר בַּ יָּם ָצ ָרה ו ְִהכָּה בַ יָּם גַּלִּ ים וְהֹ ִבישׁוּ כֹּל ְמצוּלוֹת ְי ֹאר ו ַ
וּב ְשׁמוֹ י ְִתהַ לָּ כוּ נְאֻ ם יְהוָה:
10:12וְגִ בַּ ְר ִתּים בַּ יהוָה ִ
11:1פְּ ַתח לְ בָ נוֹן ְדּלָ תֶ י ְות ֹאכַל אֵ שׁ בַּ אֲ ָרזֶי :
11:2הֵ ילֵ ל ְבּרוֹשׁ כִּ י־נָפַ ל אֶ ֶרז אֲ ֶשׁר אַ ִדּ ִרים שֻׁ ָדּדוּ הֵ ילִ ילוּ אַ לּוֹנֵי בָ ָשׁן כִּ י י ַָרד יַﬠַ ר הבצור הַ בָּ צִ יר:
11:3קוֹל י ְִללַ ת הָ ר ִֹﬠים כִּ י שֻׁ ְדּ ָדה אַ ַדּ ְר ָתּם קוֹל ַשׁאֲ גַת כְּ ִפ ִירים כִּ י שֻׁ ַדּד גְּ אוֹן הַ יּ ְַר ֵדּן:
11:4כֹּה אָ ַמר יְהוָה אֱ הָ י ְרﬠֵ ה אֶ ת־צ ֹאן הַ הֲ ֵרגָה:
11:5אֲ ֶשׁר קֹ ֵניהֶ ן יַהֲ ְרגֻן ְול ֹא י ְֶא ָשׁמוּ וּמֹכְ ֵריהֶ ן י ֹאמַ ר בָּ רוּ יְהוָה וַאﬠְ ִשׁר ְו רֹﬠֵ יהֶ ם ל ֹא י ְַחמוֹל ﬠֲלֵ יהֶ ן:
וּביַד ַמלְ כּוֹ
ַד־רﬠֵ הוּ ְ
11:6כִּ י ל ֹא אֶ ְחמוֹל עוֹד ﬠַ ל־יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ נְאֻ ם־יְהוָה ו ְִהנֵּה אָ נֹכִ י מַ ְמצִ יא אֶ ת־הָ אָ ָדם ִאישׁ ְבּי ֵ
וְכִ ְתּתוּ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ ְול ֹא אַ צִּ יל ִמיּ ָָדם:
אתי חֹ ְב ִלים
וּלאַ חַ ד ָק ָר ִ
אתי נֹﬠַ ם ְ
ח־לי ְשׁנֵי מַ ְקלוֹת ְלאַ חַ ד ָק ָר ִ
11:7וָאֶ ְרﬠֶ ה אֶ ת־צ ֹאן הַ הֲ ֵרגָה לָ כֵן ﬠֲנִ יֵּי הַ צּ ֹאן וָאֶ ַקּ ִ
וָאֶ ְרﬠֶ ה אֶ ת־הַ צּ ֹאן:
ת־שׁ ֶשׁת הָ ר ִֹﬠים ְבּי ֶַרח אֶ חָ ד ַו ִתּ ְקצַ ר נ ְַפ ִשׁי בָּ הֶ ם ְוגַם־נַפְ ָשׁם בָּ חֲ לָ ה ִבי:
ְ
11:8וָאַ כְ ִחד אֶ
עוּתהּ:
ת־בּ ַשׂר ְר ָ
ְ
ָ 11:9וא ַֹמר ל ֹא אֶ ְרﬠֶ ה אֶ ְתכֶם הַ ֵמּ ָתה תָ מוּת וְהַ נִּכְ חֶ ֶדת ִתּכָּחֵ ד וְהַ נִּ ְשׁאָ רוֹת תּ ֹאכ ְַלנָה ִא ָשּׁה אֶ
יתי אֲ ֶשׁ ר כּ ַָר ִתּי אֶ ת־כָּל־הָ ﬠַ ִמּים:
11:10וָאֶ ַקּח אֶ ת־מַ ְקלִ י אֶ ת־נֹﬠַ ם וָאֶ גְ ַדּע ֹאתוֹ לְ הָ פֵ יר אֶ ת־ ְבּ ִר ִ
11:11וַתֻּ פַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא ַויּ ְֵדעוּ כֵן ﬠֲנִ יֵּי הַ צּ ֹאן הַ שּׁ ְֹמ ִרים אֹ ִתי כִּ י ְדבַ ר־יְהוָה הוּא:
ת־שׂכ ִָרי ְשׁ ִשׁים כָּסֶ ף:
ְ
11:12וָאֹמַ ר אֲ לֵ יהֶ ם ִאם־טוֹב ְבּﬠֵ ינֵיכֶם הָ בוּ ְשׂכ ִָרי ו ְִאם־ל ֹא חֲ ָדלוּ וַיִּ ְשׁ ְקלוּ אֶ
ֹאמר יְהוָה אֵ לַ י הַ ְשׁ ִליכֵהוּ אֶ ל־הַ יּוֹ ֵצר אֶ ֶד ר הַ ְי ָקר אֲ ֶשׁר י ַָק ְר ִתּי ֵמﬠֲלֵ יהֶ ם וָאֶ ְקחָ ה ְשׁ ִשׁים הַ כֶּסֶ ף וָאַ ְשׁ ִלי
11:13וַיּ ֶ
אֹתוֹ בֵּ ית יְהוָה אֶ ל־הַ יּוֹצֵר:
ְהוּדה וּבֵ ין י ְִשׂ ָראֵ ל:
11:14וָאֶ גְ ַדּע אֶ ת־מַ ְקלִ י הַ ֵשּׁנִי אֵ ת הַ חֹ ְבלִ ים לְ הָ פֵ ר אֶ ת־הָ אַ חֲ וָה בֵּ ין י ָ
ֹאמר יְהוָה אֵ לָ י עוֹד ַקח־לְ כְּ לִ י רֹﬠֶ ה אֱ ו ִִלי:
11:15וַיּ ֶ
11:16כִּ י ִהנֵּה־אָ נֹכִ י מֵ ִקים רֹﬠֶ ה בָּ אָ ֶרץ הַ נִּכְ חָ דוֹת ל ֹא־יִפְ קֹ ד הַ נַּﬠַ ר ל ֹא־יְבַ ֵקּשׁ וְהַ ִנּ ְשׁבֶּ ֶרת ל ֹא י ְַרפֵּ א הַ ִנּצָּ בָ ה ל ֹא
וּב ַשׂר הַ ְבּ ִריאָ ה י ֹאכַל וּפַ ְרסֵ יהֶ ן יְפָ ֵרק:
ְיכ ְַלכֵּל ְ
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11:17הוֹי רֹﬠִ י הָ אֱ לִ יל עֹ זְ ִבי הַ צּ ֹאן חֶ ֶרב ﬠַ ל־זְ רוֹעוֹ וְﬠַ ל־ﬠֵ ין י ְִמינוֹ זְ רֹעוֹ יָבוֹשׁ ִתּיבָ שׁ וְﬠֵ ין י ְִמינוֹ כָּהֹ ה ִתכְ הֶ ה:
12:1מַ ָשּׂא ְדבַ ר־יְה ָוה ﬠַ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל נְאֻ ם־יְהוָה נֹטֶ ה ָשׁמַ יִם וְיֹ סֵ ד אָ ֶרץ וְיֹ ֵצר רוּחַ ־אָ ָדם ְבּ ִק ְרבּוֹ:
ְרוּשׁלָ ִם:
ְהוּדה י ְִהיֶה בַ ָמּצוֹר ﬠַ ל־י ָ
ף־רﬠַ ל ְלכָל־הָ ﬠַ ִמּים סָ ִביב ְוגַם ﬠַ ל־י ָ
ְרוּשׁלַ ִם סַ ַ
ִ 12:2הנֵּה אָ נֹכִ י ָשׂם אֶ ת־י ָ
ִשּׂ ֵרטוּ ְונֶאֶ ְספוּ ﬠָ לֶ יהָ כֹּל
ָל־עֹמסֶ יהָ ָשׂרוֹט י ָ
ְ
רוּשׁלַ ִם אֶ בֶ ן מַ ﬠֲמָ סָ ה לְ כָל־הָ ﬠַ ִמּים כּ
12:3וְהָ יָה בַ יּוֹם־הַ הוּא אָ ִשׂים אֶ ת־ ְי ָ
גּוֹיֵי הָ אָ ֶרץ:
ְהוּדה אֶ פְ ַקח אֶ ת־ﬠֵ י ַני ְוכֹל סוּס
12:4בַּ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם־יְהוָה אַ כֶּה כָל־סוּס בַּ ִתּ ָמּהוֹן ְורֹכְ בוֹ בַּ ִשּׁגָּעוֹן וְﬠַ ל־בֵּ ית י ָ
הָ ﬠַ ִמּים אַ כֶּה בַּ ִﬠוָּרוֹן:
ְרוּשׁלַ ִם בַּ יהוָה צְ בָ אוֹת אֱ הֵ יהֶ ם:
ְהוּדה ְבּלִ בָּ ם אַ ְמצָה לִ י יֹ ְשׁבֵ י י ָ
12:5וְאָ ְמרוּ אַ לֻּפֵ י י ָ
ל־שׂמ ֹאול
ְהוּדה כְּ כִ יּוֹר אֵ שׁ ְבּﬠֵ צִ ים וּכְ לַ ִפּיד אֵ שׁ ְבּﬠָ ִמיר ְואָ כְ לוּ ﬠַ ל־י ִָמין וְﬠַ ְ
12:6בַּ יּוֹם הַ הוּא אָ ִשׂים אֶ ת־אַ לֻּפֵ י י ָ
ירוּשׁלָ ִם:
ָ
ְרוּשׁלַ ִם עוֹד תַּ ְחתֶּ יהָ ִבּ
אֶ ת־כָּל־הָ ﬠַ ִמּים סָ ִביב ְוי ְָשׁבָ ה י ָ
ְרוּשׁלַ ִם
ית־דּוִיד ו ְִתפְ אֶ ֶרת יֹ ֵשׁב י ָ
ָ
ֹא־תגְ ַדּל ִתּפְ אֶ ֶרת בֵּ
שׁנָה לְ מַ ﬠַ ן ל ִ
ְהוּדה בָּ ִרא ֹ
ְהוֹשׁיﬠַ יְהוָה אֶ ת־אָ הֳ לֵ י י ָ
12:7ו ִ
ְהוּדה:
ﬠַ ל־י ָ
ְרוּשׁלַ ִם וְהָ יָה הַ נִּכְ ָשׁל בָּ הֶ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא כְּ ָדוִיד וּבֵ ית ָדּוִיד כֵּא ִהים כְּ מַ לְ אַ
יוֹשׁב י ָ
12:8בַּ יּוֹם הַ הוּא יָגֵן יְהוָה ְבּﬠַ ד ֵ
יְהוָה לִ ְפנֵיהֶ ם:
ְרוּשׁלָ ִם:
12:9וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא אֲ בַ ֵקּשׁ לְ הַ ְשׁ ִמיד אֶ ת־כָּל־הַ גּוֹיִם הַ בָּ ִאים ﬠַ ל־י ָ
ר־דּ ָקרוּ וְסָ ְפדוּ ﬠָ לָ יו
ְרוּשׁלַ ִם רוּחַ חֵ ן וְתַ חֲ נוּנִים ו ְִה ִבּיטוּ אֵ לַ י אֵ ת אֲ ֶשׁ ָ
יוֹשׁב י ָ
ְשׁפַ כְ ִתּי ﬠַ ל־בֵּ ית ָדּוִיד וְﬠַ ל ֵ
12:10ו ָ
כְּ ִמ ְספֵּ ד ﬠַ ל־הַ יּ ִָחיד וְהָ ֵמר ﬠָ לָ יו כְּ הָ מֵ ר ﬠַ ל־הַ ְבּכוֹר:
־רמּוֹן ְבּ ִב ְקﬠַ ת ְמגִ דּוֹן:
ירוּשׁלַ ִם כְּ ִמ ְספַּ ד הֲ ַד ְד ִ
ָ
12:11בַּ יּוֹם הַ הוּא יִגְ ַדּל הַ ִמּ ְספֵּ ד ִבּ
ית־דּוִיד לְ בָ ד וּ ְנ ֵשׁיהֶ ם לְ בָ ד ִמ ְשׁפַּ חַ ת בֵּ ית־נָתָ ן לְ בָ ד
ָ
12:12וְסָ פְ ָדה הָ אָ ֶרץ ִמ ְשׁפָּ חוֹת ִמ ְשׁפָּ חוֹת ְלבָ ד ִמ ְשׁפַּ חַ ת בֵּ
וּנְ ֵשׁיהֶ ם לְ בָ ד:
ִ 12:13מ ְשׁפַּ חַ ת בֵּ ית־לֵ וִי ְלבָ ד וּנְ ֵשׁיהֶ ם ְלבָ ד ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ִשּׁ ְמ ִﬠי לְ בָ ד וּ ְנ ֵשׁיהֶ ם לְ בָ ד:
12:14כֹּל הַ ִמּ ְשׁפָּ חוֹת הַ ִנּ ְשׁאָ רוֹת ִמ ְשׁפָּ חֹ ת ִמ ְשׁפָּ חֹ ת ְלבָ ד וּנְ ֵשׁיהֶ ם ְלבָ ד:
וּלנ ִָדּה:
ְרוּשׁלָ ִם ְלחַ טַּ את ְ
13:1בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה מָ קוֹר נִפְ תָּ ח לְ בֵ ית ָדּוִיד וּלְ יֹ ְשׁבֵ י י ָ
יאים
ת־שׁמוֹת הָ ֲﬠצ ִַבּים ִמן־הָ אָ ֶרץ וְל ֹא ִיזָּכְ רוּ עוֹד ְוגַם אֶ ת־הַ נְּ ִב ִ
ְ
13:2וְהָ יָה בַ יּוֹם הַ הוּא נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת אַ כְ ִרית אֶ
וְאֶ ת־רוּחַ הַ טֻּ ְמאָ ה אַ ﬠ ֲִביר ִמן־הָ אָ ֶרץ:
13:3וְהָ יָה כִּי־ ִינָּבֵ א ִאישׁ עוֹד וְאָ ְמרוּ אֵ לָ יו אָ ִביו ו ְִאמּוֹ יֹ לְ ָדיו ל ֹא ִת ְחיֶה כִּ י ֶשׁ ֶקר ִדּבַּ ְר ָתּ ְבּ ֵשׁם יְהוָה ְוּד ָק ֻרהוּ אָ ִביהוּ
ו ְִאמּוֹ יֹ לְ ָדיו ְבּ ִהנּ ְָבאוֹ:
יאים ִאישׁ מֵ חֶ זְ יֹ נוֹ ְבּ ִהנּ ְָבאֹתוֹ ְול ֹא יִלְ ְבּשׁוּ אַ ֶדּ ֶרת ֵשׂﬠָ ר ְל ַמﬠַ ן כַּחֵ שׁ:
נְּב ִ
13:4וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא יֵבֹשׁוּ הַ ִ
עוּרי:
13:5וְאָ ַמר ל ֹא נ ִָביא אָ נֹכִ י ִאישׁ־עֹבֵ ד אֲ ָדמָ ה אָ נֹכִ י כִּ י אָ ָדם ִה ְקנַנִי ִמנְּ ָ
ֵיתי בֵּ ית ְמאַ הֲ בָ י:
13:6וְאָ ַמר אֵ לָ יו ָמה הַ ַמּכּוֹת הָ אֵ לֶּ ה בֵּ ין י ֶָדי וְאָ ַמר אֲ ֶשׁר הֻ כּ ִ
1
וּתפוּצֶ ין ָ הַ צּ ֹאן וַהֲ ִשׁב ִֹתי י ִָדי
יתי נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת אַ כֶּה אֶ ת־הָ רֹﬠֶ ה ְ
עוּרי ﬠַ ל־ רֹﬠִ י וְﬠַ ל־גֶּבֶ ר ﬠ ֲִמ ִ
13:7חֶ ֶרב ִ
ﬠַ ל־הַ ֹצּﬠ ֲִרים:
י־שׁ ַניִם בָּ הּ ִיכּ ְָרתוּ ְויִגְ וָעוּ וְהַ ְשּׁלִ ִשׁית ִיוּ ֶָתר בָּ הּ:
13:8וְהָ יָה ְבכָל־הָ אָ ֶרץ נְאֻ ם־יְהוָה פִּ ְ
נְתּים כִּ ְבחֹ ן אֶ ת־הַ זָּהָ ב הוּא י ְִק ָרא ִב ְשׁ ִמי וַאֲ נִי
וּבחַ ִ
אתי אֶ ת־הַ ְשּׁ ִל ִשׁית בָּ אֵ שׁ וּצְ ַר ְפ ִתּים כִּ צְ רֹף אֶ ת־הַ כֶּסֶ ף ְ
13:9וְהֵ בֵ ִ
אֶ ֱﬠנֶה אֹתוֹ אָ ַמ ְר ִתּי ﬠַ ִמּי הוּא ְוהוּא י ֹאמַ ר יְהוָה אֱ הָ י:
ִ 14:1הנֵּה יוֹם־בָּ א לַ יהוָה וְחֻ לַּ ק ְשׁלָ לֵ ְבּ ִק ְרבֵּ :
ָשׁסּוּ הַ בָּ ִתּים וְהַ נּ ִָשׁים תשגלנה ִתּ ָשּׁכ ְַבנָה
ְנִלכְּ ָדה הָ ִﬠיר ְונ ַ
רוּשׁלַ ִם לַ ִמּ ְלחָ ָמה ו ְ
14:2וְאָ סַ ְפ ִתּי אֶ ת־כָּל־הַ גּוֹיִם אֶ ל־ ְי ָ
ְויָצָ א חֲ צִ י הָ ﬠִ יר בַּ גּוֹלָ ה ְויֶתֶ ר הָ ﬠָ ם ל ֹא ִיכּ ֵָרת ִמן־הָ ִﬠיר:
ְ 14:3ויָצָא יְהוָה ְונִלְ חַ ם בַּ גּוֹיִם הָ הֵ ם כְּ יוֹם ִהלָּ חֲ מו ְבּיוֹם ְק ָרב:
יתים ֵמחֶ צְ יוֹ ִמזְ ָרחָ ה
ְרוּשׁלַ ִם ִמ ֶקּ ֶדם ְונ ְִב ַקע הַ ר הַ ֵזּ ִ
ל־פּנֵי י ָ
14:4וְﬠָ ְמדוּ ַרגְ לָ יו בַּ יּוֹם־הַ הוּא ﬠַ ל־הַ ר הַ זּ ִֵתים אֲ ֶשׁר ﬠַ ְ
וּמשׁ חֲ צִ י הָ הָ ר צָפוֹנָה וְחֶ צְ יוֹ־נֶגְ בָּ ה:
וָיָמָּ ה גֵּיא גְּ דוֹלָ ה ְמאֹ ד ָ
ְהוּדה וּבָ א
ימי ﬠֻזִּ יָּה ֶמלֶ ־י ָ
ְ 14:5ונ ְַסתֶּ ם גֵּיא־הָ ַרי כִּ י־יַגִּ יﬠַ גֵּי־הָ ִרים אֶ ל־אָ צַל ְונ ְַס ֶתּם כַּאֲ ֶשׁר נ ְַס ֶתּם ִמפְּ נֵי הָ ַרﬠַ שׁ ִבּ ֵ
ָל־קד ִֹשׁים ﬠִ מּוֹ:
יְהוָה אֱ הַ י ְוכ ְ
14:6וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ל ֹא־י ְִהיֶה אוֹר י ְָקרוֹת יקפאון ְו ִקפָּ אוֹן:
14:7וְהָ יָה יוֹם־אֶ חָ ד הוּא ִיוּ ַָדע לַ יהוָה ל ֹא־יוֹם ְול ֹא־לָ יְלָ ה וְהָ יָה לְ ﬠֵ ת־ﬠֶ ֶרב י ְִהיֶה־אוֹר:
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ירוּשׁלַ ִם חֶ צְ יָם אֶ ל־הַ יָּם הַ ַקּ ְדמוֹנִי וְחֶ צְ יָם אֶ ל־הַ יָּם הָ אַ חֲ רוֹן בַּ ַקּיִץ וּבָ חֹ ֶרף
ָ
14:8וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא יֵצְ אוּ מַ יִם־חַ יִּ ים ִמ
י ְִהיֶה:
וּשׁמוֹ אֶ חָ ד:
14:9וְהָ יָה יְהוָה לְ מֶ לֶ ﬠַ ל־כָּל־הָ אָ ֶרץ בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה יְהוָה אֶ חָ ד ְ
ד־מקוֹם ַשׁﬠַ ר
ְרוּשׁלָ ִם ו ְָראֲ ָמה ְוי ְָשׁבָ ה ַת ְח ֶתּיהָ ְל ִמ ַשּׁﬠַ ר ִבּנְ י ִָמן ﬠַ ְ
14:10יִסּוֹב כָּל־הָ אָ ֶרץ ָכּﬠ ֲָרבָ ה ִמגֶּבַ ע ְל ִרמּוֹן ֶנגֶב י ָ
וּמגְ ַדּל חֲ ַננְאֵ ל ﬠַ ד י ְִקבֵ י הַ מֶּ לֶ :
ד־שׁﬠַ ר הַ פִּ נִּים ִ
ַ
הָ ִראשׁוֹן ﬠַ
ְ 14:11וי ְָשׁבוּ בָ הּ וְחֵ ֶרם ל ֹא י ְִהיֶה־עוֹד ְוי ְָשׁבָ ה יְרוּ ָשׁלַ ִם לָ בֶ טַ ח:
ְרוּשׁלָ ִם הָ מֵ ק ְבּ ָשׂרוֹ וְהוּא עֹ ֵמד
ְ 14:12וז ֹאת ִתּ ְהיֶה הַ מַּ גֵּפָ ה אֲ ֶשׁר יִגֹּ ף יְהוָה אֶ ת־כָּל־הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר צ ְָבאוּ ﬠַ ל־י ָ
וּלשׁוֹנוֹ ִתּמַּ ק ְבּפִ יהֶ ם:
ל־רגְ לָ יו וְﬠֵ ינָיו ִתּ ַמּ ְקנָה ְבחֹ ֵריהֶ ן ְ
ﬠַ ַ
הוּמת־יְהוָה ַרבָּ ה בָּ הֶ ם וְהֶ חֱ זִ יקוּ ִאישׁ יַד ֵרﬠֵ הוּ וְﬠָ ְל ָתה יָדוֹ ﬠַ ל־יַד ֵרﬠֵ הוּ:
14:13וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ִתּ ְהיֶה ְמ ַ
וּבג ִָדים לָ רֹב ְמ ֹאד:
ירוּשׁלָ ִם וְאֻ סַּ ף חֵ יל כָּל־הַ גּוֹיִם סָ ִביב זָהָ ב וָכֶסֶ ף ְ
ָ
ְהוּדה ִתּלָּ חֵ ם ִבּ
ְ 14:14וגַם־י ָ
ְ 14:15וכֵן ִתּ ְהיֶה מַ גֵּפַ ת הַ סּוּס הַ פֶּ ֶרד הַ גָּמָ ל וְהַ חֲ מוֹר ְוכָל־הַ ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה בַּ ַמּחֲ נוֹת הָ הֵ ָמּה כּ ַַמּגֵּפָ ה הַ זּ ֹאת:
ְרוּשׁלָ ִם ְוﬠָ לוּ ִמ ֵדּי ָשׁנָה ְב ָשׁנָה לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ות ְל ֶמלֶ יְהוָה צְ בָ אוֹת
נּוֹתר ִמכָּל־הַ גּוֹיִם הַ בָּ ִאים ﬠַ ל־י ָ
14:16וְהָ יָה כָּל־הַ ָ
וְלָ חֹ ג אֶ ת־חַ ג הַ סֻּ כּוֹת:
ְרוּשׁלַ ִם לְ ִה ְשׁתַּ חֲ ות ְלמֶ לֶ יְהוָה צְ בָ אוֹת וְל ֹא ﬠֲלֵ יהֶ ם י ְִהיֶה
14:17וְהָ יָה אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ַיﬠֲלֶ ה ֵמאֵ ת ִמ ְשׁפְּ חוֹת הָ אָ ֶרץ אֶ ל־י ָ
ָשׁם:
הַ גּ ֶ
ם־מ ְשׁפַּ חַ ת ִמצְ ַריִם ל ֹא־תַ ﬠֲלֶ ה ְול ֹא בָ אָ ה ְוﬠֲלֵ יהֶ ם ִתּ ְה ֶיה הַ מַּ גֵּפָ ה אֲ ֶשׁר יִגֹּ ף יְהוָה אֶ ת־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ל ֹא
14:18ו ְִא ִ
ַיﬠֲלוּ לָ חֹ ג אֶ ת־חַ ג הַ סֻּ כּוֹת:
14:19ז ֹאת ִתּ ְהיֶה חַ טַּ את ִמצְ ָריִם וְחַ ַטּאת כָּל־הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁ ר ל ֹא ַיﬠֲלוּ לָ חֹ ג אֶ ת־חַ ג הַ סֻּ כּוֹת:
ל־מצִ לּוֹת הַ סּוּס קֹ ֶדשׁ לַ יהוָה וְהָ יָה הַ ִסּירוֹת ְבּבֵ ית יְהוָה כּ ִַמּזְ ָר ִקים לִ פְ נֵי הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
14:20בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה ﬠַ ְ
וּב ְשּׁלוּ בָ הֶ ם
קֹדשׁ לַ יהוָה צְ בָ אוֹת וּבָ אוּ כָּל־הַ זֹּ ְב ִחים וְלָ ְקחוּ מֵ הֶ ם ִ
יהוּדה ֶ
וּב ָ
ירוּשׁלַ ִם ִ
ָ
ָל־סיר ִבּ
14:21וְהָ יָה כּ ִ
ְול ֹא־י ְִהיֶה כְ ַנﬠֲנִ י עוֹד ְבּבֵ ית־ ְיהוָה צְ בָ אוֹת בַּ יּוֹם הַ הוּא:
 Malachiמלאכי
1:1מַ ָשּׂא ְדבַ ר־יְהוָה אֶ ל־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּיַד מַ לְ אָ כִ י:
1:2אָ הַ ְב ִתּי אֶ ְתכֶם אָ ַמר יְהוָה וַאֲ ַמ ְרתֶּ ם בַּ מָּ ה אֲ הַ ְבתָּ נוּ הֲ לוֹא־אָ ח ﬠֵ ָשׂו ְל ַיﬠֲקֹ ב נְאֻ ם־יְהוָה ָואֹהַ ב אֶ ת־ ַיﬠֲקֹ ב:
ֵאתי וָאָ ִשׂים אֶ ת־הָ ָריו ְשׁ ָמ ָמה וְאֶ ת־נַחֲ לָ תוֹ ְל ַתנּוֹת ִמ ְדבָּ ר:
1:3וְאֶ ת־ﬠֵ ָשׂו ָשׂנ ִ
ְנִבנֶה חֳ ָרבוֹת כֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת הֵ מָּ ה י ְִבנוּ וַאֲ נִי אֶ הֱ רוֹס ו ְָק ְראוּ לָ הֶ ם
1:4כִּ י־ת ֹאמַ ר אֱ דוֹם ֻר ַשּׁ ְשׁנוּ ְונָשׁוּב ו ְ
גְּ בוּל ִר ְשׁﬠָ ה וְהָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר־זָﬠַ ם יְהוָה ﬠַ ד־עוֹלָ ם:
ֹאמ רוּ יִגְ ַדּל יְהוָה מֵ ﬠַ ל לִ גְ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל:
1:5וְﬠֵ ינֵיכֶם ִתּ ְראֶ ינָה וְאַ תֶּ ם תּ ְ
מוֹר ִאי אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת לָ כֶם
בוֹדי ו ְִאם־אֲ דוֹנִים אָ נִי אַ יֵּה ָ
1:6בֵּ ן ְיכַבֵּ ד אָ ב וְﬠֶ בֶ ד אֲ ֹדנָיו ו ְִאם־אָ ב אָ נִי אַ יֵּה כְ ִ
ת־שׁ ֶמ :
ְ
הַ כֹּהֲ נִים בּוֹזֵי ְשׁ ִמי וַאֲ מַ ְרתֶּ ם בַּ מֶּ ה בָ זִ ינוּ אֶ
1
נִבזֶה :
ל־מזְ ְבּ ִחי לֶ חֶ ם ְמגֹ אָ ל וַאֲ מַ ְרתֶּ ם בַּ מֶּ ה גֵאַ לְ נוּ בֶּ אֱ מָ ְרכֶם שֻׁ ְלחַ ן יְהוָה נ ְִבזֶה הוּא ְונִיבוֹ אֹ כֶל ְ
ישׁים ﬠַ ִ
1:7מַ גִּ ִ
ִשּׂא פָ נֶי אָ מַ ר
י־תגִּ שׁוּן ִﬠוֵּר ִלזְ בֹּחַ אֵ ין ָרע וְכִ י ַתגִּ ישׁוּ ִפּסֵּ חַ וְחֹ לֶ ה אֵ ין ָרע הַ ְק ִריבֵ הוּ נָא ְלפֶ חָ ֶת הֲ יִּ ְרצְ אוֹ הֲ י ָ
1:8וְכִ ַ
יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ִשּׂא ִמכֶּם פָּ נִים אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ְתה זּ ֹאת הֲ י ָ
1:9וְﬠַ תָּ ה חַ לּוּ־נָא ְפנֵי־אֵ ל וִיחָ נֵנו ִמיּ ְֶדכֶם הָ י ָ
וּמנְ חָ ה ל ֹא־אֶ ְרצֶ ה
ֹא־ת ִאירוּ ִמזְ ְבּ ִחי ִחנָּם אֵ ין־לִ י חֵ פֶ ץ בָּ כֶם אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִ
ִ 1:10מי גַם־בָּ כֶם ְוי ְִסגֹּ ר ְדּלָ ַתיִם ְול ָ
ִמיּ ְֶדכֶם:
הוֹרה כִּ י־גָדוֹל ְשׁ ִמי
וּמ ְנחָ ה ְט ָ
וּבכָל־מָ קוֹם מֻ ְקטָ ר מֻ גָּשׁ ִל ְשׁ ִמי ִ
ד־מבוֹאוֹ גָּדוֹל ְשׁ ִמי בַּ גּוֹיִם ְ
ח־שׁמֶ שׁ וְﬠַ ְ
1:11כִּ י ִמ ִמּזְ ַר ֶ
בַּ גּוֹיִם אָ מַ ר ְי הוָה צְ בָ אוֹת:
1:12וְאַ תֶּ ם ְמחַ לְּ לִ ים אוֹתוֹ בֶּ אֱ מָ ְרכֶם שֻׁ ְלחַ ן אֲ ֹדנָי ְמגֹ אָ ל הוּא ְונִיבוֹ נ ְִבזֶה אָ כְ לוֹ:
1:13וַאֲ מַ ְר ֶתּם ִהנֵּה ַמ ְתּלָ אָ ה ו ְִהפַּ ְח ֶתּם אוֹתוֹ אָ ַמ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת וַהֲ בֵ אתֶ ם גָּזוּל וְאֶ ת־הַ ִפּסֵּ חַ וְאֶ ת־הַ חוֹלֶ ה
וַהֲ בֵ אתֶ ם אֶ ת־הַ ִמּ ְנחָ ה הַ אֶ ְרצֶה אוֹתָ הּ ִמיּ ְֶדכֶם אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
נוֹרא
וּשׁ ִמי ָ
1:14וְאָ רוּר נוֹכֵל ְויֵשׁ ְבּﬠֶ ְדרוֹ ָזכָר ְונ ֵֹד ר ְוזֹבֵ חַ מָ ְשׁחָ ת לַ יהוָה 2כִּ י ֶמלֶ גָּדוֹל אָ נִי אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת ְ
בַ גּוֹיִם:
2:1וְﬠַ ָתּה אֲ לֵ יכֶם הַ ִמּצְ וָה הַ זּ ֹאת הַ כֹּהֲ נִים:
ִ 2:2אם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ו ְִאם־ל ֹא ָת ִשׂימוּ ﬠַ ל־לֵ ב לָ ֵתת כָּבוֹד ִל ְשׁ ִמי אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת ו ְִשׁלַּ ְח ִתּי בָ כֶם אֶ ת־הַ ְמּאֵ ָרה
רוֹתיהָ כִּ י אֵ י ְנכֶם ָשׂ ִמים ﬠַ ל־לֵ ב:
ת־בּ ְרכוֹתֵ יכֶם ְוגַם אָ ִ
ִ
רוֹתי אֶ
וְאָ ִ
נִבזֶה 7
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ָשׂא אֶ ְתכֶם אֵ לָ יו:
יתי פֶ ֶרשׁ ﬠַ ל־פְּ ֵניכֶם פֶּ ֶרשׁ חַ גֵּיכֶם ְונ ָ
ִ 2:3ה ְננִי גֹ ﬠֵ ר לָ כֶם אֶ ת־הַ ֶזּ ַרע ְוז ִֵר ִ
יתי אֶ ת־לֵ וִי אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּ י ִשׁלַּ ְח ִתּי אֲ לֵ יכֶם אֵ ת הַ ִמּצְ וָה הַ זּ ֹאת ִל ְהיוֹת ְבּ ִר ִ
2:4ו ַ
יראֵ נִי וּ ִמפְּ נֵי ְשׁ ִמי ִנחַ ת הוּא:
מוֹרא וַיִּ ָ
יתי הָ יְתָ ה ִאתּוֹ הַ חַ יִּ ים וְהַ ָשּׁלוֹם וָאֶ ְתּנֵם־לוֹ ָ
ְ 2:5בּ ִר ִ
וּב ִמישׁוֹר הָ לַ ִא ִתּי ו ְַר ִבּים הֵ ִשׁיב ֵמﬠָ ון:
ֹא־נִמצָא ִב ְשׂפָ ָתיו ְבּ ָשׁלוֹם ְ
ְ
ְתה ְבּ ִפיהוּ וְﬠַ וְלָ ה ל
תּוֹרת אֱ ֶמת הָ י ָ
ַ 2:6
ְתוֹרה יְבַ ְקשׁוּ ִמפִּ יהוּ כִּ י מַ לְ אַ יְהוָה־צְ בָ אוֹת הוּא:
רוּ־דﬠַ ת ו ָ
י־שׂפְ תֵ י כֹהֵ ן י ְִשׁ ְמ ַ
2:7כִּ ִ
תּוֹרה ִשׁחַ תֶּ ם ְבּ ִרית הַ לֵּ וִי אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
2:8וְאַ ֶתּם סַ ְר ֶתּם ִמן־הַ ֶדּ ֶר ִהכְ ַשׁלְ ֶתּם ַר ִבּים בַּ ָ
תּוֹרה:
ת־דּ ָרכַי ְונ ְֹשׂ ִאים פָּ נִים בַּ ָ
וּשׁפָ לִ ים ְלכָל־הָ ﬠָ ם כְּ פִ י אֲ ֶשׁר אֵ ינְ כֶם שׁ ְֹמ ִרים אֶ ְ
ְ 2:9וגַם־אֲ נִי נ ַָת ִתּי אֶ ְתכֶם נ ְִבזִ ים ְ
ֹתינוּ:
2:10הֲ לוֹא אָ ב אֶ חָ ד לְ כֻלָּ נוּ הֲ לוֹא אֵ ל אֶ חָ ד ְבּ ָראָ נוּ מַ דּוּﬠַ ִנ ְבגַּד ִאישׁ ְבּאָ ִחיו ְלחַ לֵּ ל ְבּ ִרית אֲ ב ֵ
קֹדשׁ יְהוָה אֲ ֶשׁר אָ הֵ ב וּבָ ﬠַ ל בַּ ת־אֵ ל
ְהוּדה ֶ
ירוּשׁלָ ִם כִּ י ִחלֵּ ל י ָ
ָ
וּב
ְהוּדה וְתוֹﬠֵ בָ ה נֶﬠֶ ְשׂתָ ה ְבי ְִשׂ ָראֵ ל ִ
2:11בָּ גְ ָדה י ָ
ֵנכָר:
ֲשׂנָּה ﬠֵ ר וְעֹ נֶה ֵמאָ הֳ לֵ י ַי ֲﬠ קֹב וּמַ גִּ ישׁ ִמ ְנחָ ה לַ יהוָה צְ בָ אוֹת:
2:12יַכְ ֵרת יְהוָה לָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
ת־מזְ בַּ ח יְהוָה ְבּכִ י וַאֲ נ ָָקה מֵ אֵ ין עוֹד ְפּנוֹת אֶ ל־הַ ִמּ ְנחָ ה וְלָ ַקחַ ת ָרצוֹן
ִ
2:13וְז ֹאת ֵשׁנִית תַּ ﬠֲשׂוּ כַּסּוֹת ִדּ ְמﬠָ ה אֶ
ִמיּ ְֶדכֶם:
עוּרי אֲ ֶשׁר אַ ָתּה בָּ ג ְַד ָתּה בָּ הּ ו ְִהיא חֲ בֶ ְר ְתּ וְאֵ ֶשׁת
ל־מה ﬠַ ל כִּ י־יְהוָה הֵ ﬠִ יד בֵּ י ְנ וּבֵ ין אֵ ֶשׁת ְנ ֶ
2:14וַאֲ ַמ ְר ֶתּם ﬠַ ָ
ית :
ְבּ ִר ֶ
עוּרי
וּבאֵ ֶשׁת נְ ֶ
וּשׁאָ ר רוּחַ לוֹ וּמָ ה הָ אֶ חָ ד ְמבַ ֵקּשׁ ז ֶַרע אֱ ִהים וְנִ ְשׁמַ ְר ֶתּם ְבּרוּחֲ כֶם ְ
2:15וְל ֹא־אֶ חָ ד ﬠָ ָשׂה ְ
אַ ל־י ְִבגֹּ ד:
 2:16כִּ י אם שנתה ַשׁלַּ ח אָ מַ ר יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וְכִ סָּ ה חָ מָ ס ﬠַ ל־לְ בוּשׁוֹ אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת ְו ִנ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ְבּ רוּחֲ כֶם
וְל ֹא ִת ְבגֹּ דוּ:
2:17הוֹג ְַﬠ ֶתּם אֱ ִהים ְבּ ִד ְב ֵריכֶם וַאֲ מַ ְרתֶּ ם בַּ מָּ ה הוֹגָﬠְ נוּ בֶּ אֱ ָמ ְרכֶם כָּל־עֹ ֵשׂה ָרע טוֹב ְבּﬠֵ ינֵי יְהוָה וּבָ הֶ ם הוּא חָ פֵ ץ
אוֹ אַ יֵּה אֱ הֵ י הַ ִמּ ְשׁפָּ ט:
וּמלְ אַ הַ ְבּ ִרית
ָה־ד ֶר לְ פָ נָי וּפִ ְת ֹאם יָבוֹא אֶ ל־הֵ יכָלוֹ הָ אָ דוֹן אֲ ֶשׁר־אַ ֶתּם ְמבַ ְק ִשׁים ַ
וּפנּ ֶ
ִ 3:1הנְ ִני שֹׁלֵ חַ מַ ְלאָ כִ י ִ
אֲ ֶשׁר־אַ תֶּ ם חֲ פֵ צִ ים ִהנֵּה־בָ א אָ ַמ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
עֹמד ְבּהֵ ָראוֹתוֹ כִּ י־הוּא בָּ א 1כְּ אֵ שׁ ְמצָ ֵרף וּכְ ב ִֹרית ְמכ ְַבּ ִסים:
וּמי הָ ֵ
וּמי ְמכ ְַלכֵּל אֶ ת־יוֹם בּוֹאוֹ ִ
ִ 3:2
ישׁי ִמ ְנחָ ה ִבּצְ ָד ָקה:
ת־בּנֵי־לֵ וִי וְזִ ַקּק אֹתָ ם ַכּזָּהָ ב ְו ַככָּסֶ ף וְהָ יוּ לַ יהוָה ַמגִּ ֵ
ְ
וּמטַ הֵ ר כֶּסֶ ף ְו ִטהַ ר אֶ
ְ 3:3וי ַָשׁב ְמצָ ֵרף ְ
ימי עוֹלָ ם וּכְ ָשׁנִים ַק ְדמֹנִיּוֹת:
ירוּשׁלָ ִם כִּ ֵ
ָ
ְהוּדה ִו
3:4וְﬠָ ְרבָ ה לַ יהוָה ִמ ְנחַ ת י ָ
ַר־שׂכִ יר
וּבעֹ ְשׁ ֵקי ְשׂכ ָ
ִיתי ﬠֵ ד ְמ ַמהֵ ר בַּ ְמכ ְַשּׁ ִפים וּבַ ְמנָאֲ ִפים וּבַ נִּ ְשׁבָּ ִﬠים לַ ָשּׁ ֶקר ְ
3:5ו ְָק ַר ְב ִתּי אֲ לֵ יכֶם לַ ִמּ ְשׁפָּ ט וְהָ י ִ
אַ לְ מָ נָה ְויָתוֹם וּמַ טֵּ י־גֵר ְול ֹא י ְֵראוּנִי אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ִיתי וְאַ ֶתּם ְבּנֵי־יַﬠֲקֹב ל ֹא כְ ִליתֶ ם:
3:6כִּ י אֲ נִי יְהוָה ל ֹא ָשׁנ ִ
3:7לְ ִמימֵ י אֲ בֹתֵ יכֶם סַ ְרתֶּ ם מֵ חֻ ַקּי ְול ֹא ְשׁמַ ְרתֶּ ם שׁוּבוּ אֵ לַ י וְאָ שׁוּבָ ה אֲ לֵ יכֶם אָ ַמ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת וַאֲ ַמ ְר ֶתּם בַּ מֶּ ה
נָשׁוּב:
רוּמה:
ֲשׂר וְהַ ְתּ ָ
קֹבﬠִ ים א ִֹתי וַאֲ מַ ְרתֶּ ם בַּ מֶּ ה ְקבַ ﬠֲנוּ הַ ַמּﬠ ֵ
3:8הֲ י ְִקבַּ ע אָ ָדם אֱ ִהים כִּ י אַ תֶּ ם ְ
קֹבﬠִ ים הַ גּוֹי כֻּלּוֹ:
3:9בַּ ְמּאֵ ָרה אַ תֶּ ם נֵאָ ִרים ְוא ִֹתי אַ תֶּ ם ְ
וּבחָ נוּנִ י ָנא בָּ ז ֹאת אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ִאם־ל ֹא
יתי ְ
ִיהי טֶ ֶרף ְבּבֵ ִ
ֲשׂר אֶ ל־בֵּ ית הָ אוֹ ָצ ר ו ִ
3:10הָ ִביאוּ אֶ ת־כָּל־הַ ַמּﬠ ֵ
י־די:
ד־בּ ִל ָ
אֶ ְפ ַתּח לָ כֶם אֵ ת אֲ ֻרבּוֹת הַ ָשּׁ ַמיִם וַהֲ ִריקֹ ִתי לָ כֶם ְבּ ָרכָה ﬠַ ְ
ֹא־ת ַשׁכֵּל לָ כֶם הַ גֶּפֶ ן בַּ ָשּׂ ֶדה אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
ְ 3:11וגָﬠַ ְר ִתּי לָ כֶם בָּ אֹ כֵל ְול ֹא־י ְַשׁ ִחת לָ כֶם אֶ ת־פְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה ְול ְ
י־ת ְהיוּ אַ תֶּ ם אֶ ֶרץ חֵ פֶ ץ אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת:
3:12ו ְִא ְשּׁרוּ אֶ ְתכֶם כָּל־הַ גּוֹיִם כִּ ִ
3:13חָ זְ קוּ ﬠָ לַ י ִדּ ְב ֵריכֶם אָ ַמר יְהוָה וַאֲ מַ ְרתֶּ ם מַ ה־נּ ְִדבַּ ְרנוּ ﬠָ לֶ י :
וּמה־בֶּ צַ ע כִּ י ָשׁ ַמ ְרנוּ ִמ ְשׁמַ ְרתּוֹ וְכִ י הָ לַ כְ נוּ ְקד ַֹרנִּית ִמ ְפּנֵי יְהוָה צְ בָ אוֹת:
3:14אֲ ַמ ְר ֶתּם ָשׁוְא ֲﬠבֹד אֱ ִהים ַ
ַם־נִבנוּ עֹ ֵשׂי ִר ְשׁﬠָ ה גַּם בָּ חֲ נוּ אֱ ִהים וַיִּ ָמּלֵ טוּ:
ְ
3:15וְﬠַ ָתּה אֲ נ ְַחנוּ ְמאַ ְשּׁ ִרים ז ִֵדים גּ
וּלחֹ ְשׁבֵ י
ת־רﬠֵ הוּ וַיּ ְַק ֵשׁב יְהוָה וַיִּ ְשׁמָ ע וַיִּ כָּתֵ ב סֵ פֶ ר זִ כָּרוֹן ְלפָ נָיו ְלי ְִראֵ י יְהוָה ְ
3:16אָ ז נ ְִד ְבּרוּ י ְִראֵ י יְהוָה ִאישׁ אֶ ֵ
ְשׁמוֹ:
ל־בּנוֹ הָ עֹבֵ ד
3:17וְהָ יוּ ִלי אָ ַמר יְהוָה צְ בָ אוֹת לַ יּוֹם אֲ ֶשׁ ר אֲ ִני עֹ ֶשׂה ְסגֻלָּ ה וְחָ ַמלְ ִתּי ﬠֲלֵ יהֶ ם כַּאֲ ֶשׁר י ְַחמֹל ִאישׁ ﬠַ ְ
אֹתוֹ:
ְשׁ ְבתֶּ ם ְוּר ִאיתֶ ם בֵּ ין ַצ ִדּיק לְ ָר ָשׁע בֵּ ין עֹבֵ ד אֱ ִהים לַ אֲ ֶשׁר ל ֹא ﬠֲבָ דוֹ:
3:18ו ַ
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אֹתם הַ יּוֹם הַ בָּ א אָ ַמ ר יְהוָה
ָ ַתּנּוּר וְהָ יוּ כָל־ז ִֵדים ְוכָל־עֹ ֵשׂה ִר ְשׁﬠָ ה ַקשׁ ו ְִלהַ ט
ַ י־הנֵּה הַ יּוֹם בָּ א בֹּﬠֵ ר כּ
ִ ִכּ3:19
:צְ בָ אוֹת אֲ ֶשׁר ל ֹא־ ַי ֲﬠזֹב לָ הֶ ם שׁ ֶֹרשׁ וְﬠָ נָף
:וּפ ְשׁ ֶתּם כְּ ﬠֶ גְ לֵ י ַמ ְרבֵּ ק
ִ  ְוז ְָרחָ ה לָ כֶם י ְִראֵ י ְשׁ ִמי ֶשׁמֶ שׁ צְ ָד ָקה וּמַ ְרפֵּ א ִבּכְ נָפֶ יהָ וִיצָאתֶ ם3:20
:סּוֹתם ְר ָשׁ ִﬠים כִּי־י ְִהיוּ אֵ פֶ ר ַתּחַ ת כַּפּוֹת ַרגְ לֵ יכֶם בַּ יּוֹם אֲ ֶשׁר אֲ נִ י עֹ ֶשׂה אָ ַמ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת
ֶ ַוְﬠ3:21
:וּמ ְשׁפָּ ִטים
ִ יתי אוֹתוֹ ְבחֹ ֵרב ﬠַ ל־כָּל־י ְִשׂ ָראֵ ל חֻ ִקּים
ִ ִֹשׁה ﬠַ ְב ִדּי אֲ ֶשׁ ר צִ וּ
ֶ תּוֹרת מ
ַ זִ כְ רוּ3:22
:נּוֹרא
ָ ַ ִהנֵּה אָ נֹכִ י שֹׁלֵ חַ לָ כֶם אֵ ת אֵ לִ יָּה הַ נּ ִָביא לִ פְ נֵי בּוֹא יוֹם יְהוָה הַ גָּדוֹל וְה3:23
:ֵיתי אֶ ת־הָ אָ ֶרץ חֵ ֶרם
ִ בוֹתם פֶּ ן־אָ בוֹא ו ְִהכּ
ָ ֲוְהֵ ִשׁיב לֵ ב־אָ בוֹת ﬠַ ל־בָּ נִים וְלֵ ב בָּ נִים ﬠַ ל־א3:24
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